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Bitaraf Şimal Devlet eri
1ZELZELE"iSovyet ordularını 

k 'Ak J ki Dün de müteaddit h •• d d ld at 1 arar arını verece er sarsıntılar oldu ucumu ur uru u 
VA SULH, YA HARP 
• 

lsvec - Norvec .·.Danimarka hari-, . . 
ciye nazırları bu haf ta toplanıyor 

v •• ,.. ,,, .... 

isfanbulun· 
• 
ımarı 

Müthiş surette devam 
eden deniz harbinin 

- Gü:.,· ıehri:::in., sonu neye varacak ?
1 

imarı İfin bap/anan iki 
hamleden biri S Hnede, 
6teki 2 - 3 yılda tamam• 
lancıca.lıtır. • 

Londraya dönen fn. 
giliz Generali De

eds'in beyanab 
An.kara, 22 (A.A.) - Bwıün 

saat 9 dan it.ı haren .Anltarada 
b:ı !a.sılaılarla 'binlıirini tsk.p 
eden müte:ıdd yer 5an;mtı
lan obnustıı.r 

Bun1ard.Jn saat H,22 de ol&
nı oldukça ku »vetli idi. 

Sivas, 22 (A.A.) - Dün saat 
14,15 de şdırı:rnizdc altı ,san.ye 
süren olduk~a şiddetli bir 2'!1· 
zele k:ıydcxlil.mistır. 

GENERAL DEEDS'İN 
BEYANATI 

Londra, 22 (AA.) - Ro)~ter: 
Anadolu zelzele felaketi mın
taka;arına ya'Ptığı seyahatten 
dö..ıen general S r \V yndham 
Dc<Xls, Loll<lraya dönmüştür. 

Sir Wyııdiırun. matbuata ver
diği lieyanıı-tta fclukctzcde!e
re yardım .ç;n yapılan müc1>
si:ı.' p;ayr"tlcri t~baıüz ct:iı~ 

(Arkası 3 üııcti. saı;fada) 

' 
Finler 16 Rus tayyaresi düşürdü 

- .• 4 uau • *" •••.rT --·--.---

• 

Yazan: ABİDiN DAVER 

D
o stıınbulwmız, yalnız Tiir;.i

yenin en güzel vo en bii • · 
yük şehri olmakla kıılmu, 

.,anorama itibnrila dünyanın eli 
güzel ~ehridir. Gördüj;oiimüz eıı· ı 
.lci resimlerine uaaa.ran " tile 
çok dehe bedü bir Türk *hri 
manzara ı an.eden bol ajiaçlı Is· 
tanbul, seltenalıu son devrinde 
bakımsızlıktaıı, ~evksUlikten, bil· 
gisizlikten çirkin bir hal elllllştı. · 
Büyük yangınlar, şehrin, vakti· 

RomaAnyaya Sovyefleriıı bomoaiadığı 
Bakudan . lsveç köyü alevler içinde 

petrol geldı . 
J 

Bunlar tasfiye edil- lngilfere Finlandiga
ı dikten sonra.Alman. ya 144 tayyare, SOhin 
~ · yaya gönderilecek el bombası bir çok top 

Londra, 22 (AA.) - Daily Te-
.le pek mamur olmasa dahi, hiç 
ohnazsa blıılcrlc bioeuın bulun· 
duğu birçok mahaUelerini virane 

, ve harabe haline getirmişti. Garp
te, şehircilik bir ihtısas halini 
aldığı halde, bn işten hiçbir şey 
anlamıyan ve belediyecilik staj. 
!arını İstanbnlun sırtında yapan 
bazı şebreıninleri ve belediye re-J' 
islerinin, ya yanlış faali,vetleri, 

Batan bitaraJ bir 1ı11purun kazcızeueler! .. 

X:oııenhag, 22 (A.A.) - Pol:'ti
ken gazebtsinin verdJti haılıerlere 
göre, İsveç, Norveç ve Dani:mar
ka Hariciye Nazıdarmın Kopen
'lıag'da yapacakları konferans 

önümü~deki cuma günü toplana
cak ve 48 saat devam edec<>ktir. 
Konflffsnsın ruznamesinde a::;a -
ğı<lakJ ırm~elelcr vardır: 

l!ewa.f ııazdcsinin Bıükreş muha- ••h • t .. d d • 
birinin bildiımiiıiııe göre Baku- mU lmma gon er l 
dan ilk ~lcnmemiş ,petrol hamu
lesi, buf{Ün Köst>enceye ,:rEln~.iı·. 
Bu L;lemııuniş pc1rol, Plot ctide 
A:mıml.ıı-ın komrolü altında Lu
lunıın petrol ta&iycl:ıar.derine 

S-Of>yct bombardımanındilıı sonn.. çııaın yangınlar 
Fin Başkumandanı Reislcumhurla bera'L« -

yahut da ihmalleri yüzünden, son ı 
seneler dahi lstanbulu imar et
mek, ..Uzelleştirmek kabil ole -
mamıştı. Faknt, nrkeoloji, tarih 
ve nihayet tabii giizellikler bakı
mından pek çok seyyah celbede
bilecck ve bütiin Yakın Şarkta 
ııayfi:velik edebilecek olen bu şe
hir, daha ziyade ihmal edilemu
dl. Cuınhuriyet rejimi, yeni An· 
!karayı kurduğu gibi İstanbulu 

( ArkCIJ'ı 3 ür.cü $11~fada) 

Müttefiklerin kararı 
Alman ticaret gemilerinin 
Norveç karasularında dolaş
masına meydan verilmigecek 

da imar etmek kararını verdi. İlk Paris, 22 (A.A.) - İntransi - Altmark hadisesi, Alınan:ya -

,giıclec<'ktir. 

* Ronı.ı. 22 (AA.) - Rumm genç-
lik. ıe,kiliilı reisi B. Sid·. rev.ci, 
Romada:ı Jıareket otm!s ve faşist 
part;~i sekreteri ile diğer bir ta
lL""ll. f:ıs'st ricali ve Romanya el
cısi tarafından tewi edilmiştir. 

Romanya Maliye 
Nazırı Sofyada banıleyi o zaman Nafıa Vekili o- geant P'azetesi, müttefiklerin bun- nın ~imal kutbu Okyanosunda ve 

lan muhterem Ali Çetin.kaya dan •böyle Non.-cç kar;ısulannın ~imal denizinde müıtıtef;klerin za- B I . t At" 
yaptı, tramvay şrrketinden istir- ranna olarak ihl'iil etımh; olduğu U garıs anın ına el• 
dat ettiği parayı Eminönü mey • Alma:nyanın ticaret p;emi'eri ~in müva:zene••i yeniden tesis için za- çisi hariciye ktitibl umu. 
danının e~ılmaswa tahsis etti. güzergah teşkil etmcsi:ne nriisa- ruri olan mukıııbele'lbilıınisillerde 
Cuınburiyet hükıinıeti, İstanbu- de etmemiye karar vermiş olduk- bulunmağa müttefiklere sa'iıhi _ miliğine tayin edlldi 
lun daha esaslı surette ve sür- krını yazmaktadır. yet vennektedi.r. Sofva, 22 (A.A.)._ - Romanya 
atle imarını diişiiniiyordo. Bu ma'iyc Nazırı B. Coost~nlinesco, 
maksatle l\lanisanın imarında nıtı• Bcılp;ar Mal..,,·e Nazırı Boji'of'un 
yafiak olan doktor Lıitfi Kırdarı, ı • ı • ı •k • Al 1938 tcşrinisanisi'ndc Bükroşe yap 
Istenbul Veli ve Belediye Reisli- ngı iZ er 1 1 man lığı ziyareti iade maksadilc bu 
ğine tayin etti. İş başına geleli sabah saat 9 da Sofyaya gelmiş 
bir seneden biraz feda zaman d d ve ista~on<la Moiiye Nazın Bo-
gcçmiş olmasına rağmen, doktor tayyaresı•nı• u•• şu•• r 0•• jilo.f ile Ziraat Nnırı Bagrianof 
Lutii Kırdar, iınar hareketlerine ve Balkan A:nt:uıtı <kV:et!erL el-
susamış olan İstanbul halkını çileri taraimdan kar,;ılanmış!ır. 
memnun edecek bir faaliyetle Sofya, 22 (A.A.) _ Atina bü-
(e!ışmıya b11şladı. G h • J •d' J t/ • t yük el<;bi Dimit:ar Ş smanof, Ha-

İslanbul, Bosfor denilen İı. • arp Cep eSlnue Şl Ue l Op-ı ricive Nezareti Genel sekreter -

tan bol boğazının iki tarafında u- h b l devam edı·gor 1 li.iiine tayin ro'lıni.5tir, , zanıp giden büyük bir şehirdir. çu mu are e eri 
Avrunada, FJoryadan Rumeli ka· l . Londrada Yahu-vağma, Asyada endikten Anado- 1 
lu k:ırnğına imtidat eder. Şehrin 
bazı partnları. belediye hududu- d" d •• J " 
na dahil olmasa dahi adalarla he· ı uşman ıgı 
raber, bu hudutların içinde bnlu. 
nDn kısını; nıııazzanı bir belde
dir ve imarı milyonlar ve seneler 
ister. Bu itiba..ıa İstanbulıı, par
ça par~a imar etmekten başka 
çare yoktur. Esasen, Avnıparun 
bütün büyük sehirleri de, böy· 
le kısım kısım imar edilmistir. 
Belediye reisimiz de, pek doğru 
ve h~kh olarak bu yolu tutmuş- ı 
tur. ilk iki mühim imar ham.le
.sinin birini Eminöniinden Unka- J 
panına kader ıızenan sahada, şeh-

!Arkası 3 üncü sayfada.) 
ABİDİN DA VEa 

Garp cephesinde 118ke1ler ~tiraluıt halinde ... 
(Ya.mı 3 iincü ıa31fada) 

Londra, 22 {A.A.) - Evvdk, 
gece bir t.ıııkım meçhul eşhas, 
Lcmdranın ba,şlıca ca<ldt>lerinden 
bi'l'jnde 10,kadarma,i:aza vitrinle-
rini boyalamışlar w karaJamış
lardır. Her vıtrınin Üzfl·ine • Ya
Jmdh kehımesi hak.kooilıni.şt r. 

Yeni Irak kabinesi 
Bağdad, 22 (AA.) Sabık Baş- ı 

vekil Nuri Paşa Sa·id, bugün sa
~t 12,30 da yoıi Irak kabinesini 
lt112ıınwıtur. 

1 

HeFs:>nki, 22 (Fin Radyosu b:>\
diriyor) - 22 Şubat Finlandiya 
teW:gi: 

Dün Ruslar K~rcli Berzahında 
ve Viburg cenubunda Kamara is-

trkamet .. ııde V!Va Oksi ve Talpa-ı' --
la nch\rle:i üzerinde mütcacldi1. F d k• 
t.:,ar.ruzlarcla bulunmu«;lard:ır. Dün r a n s a a 1 
buton !{ece devam ettikten sonra 

(Arkası 3 üncü saııfc.da) •-------------

lngiliz harp gemileri Çek ordusu 
dün iki Alman deniz
altısına hücum ettiler 

Eski Fransız muha. 
ripleri Çeklere bir 

flama verdiler 

Bunlann batmıs olması kuvvetle muhtemelı 
Faris, 22 (AA.) - Çckosk>vaJ: 

milli komitesi azasından Çekoslo 
vakyımın Faris elçıs. 13. Osuski, 
Fransanın cenubunda 'bir yerde 
kain Çek ordusu haz:rlanma kam
pını zivaret etm~tir. Bu ziyaret 
esnasında keıııdisini kampta Ç('k 
f(enera~J Viest ile Frarsız ı:enc
ra1.Jerı karşılamı~tır. 

ıı- • - - -

~ -
, 
~ - • -· 
~ ~ 
~ ~ , 

Jngi/iz mulıriplerinden ikisL.. 

L-011dra, 22 (Hıuııısi) - Am.J.. 
ralr' d:ı 'ı·esindC'll bcHirildii!iı>:> 
göre, bumro tn.; iUz kanıknl g<'- ı 
mi'cci Hd Alman <len •~alt:sııı:ı 
hücum ctmiş1crd '. r. Bun~arın 
bat:r._. olnıa'ı kuvvetle mul:k
:ıı;ıeldir. 

2476 ton hacmin.dek.! Ye Ste
istııd atlmd.::k, Not"\'('(' vapuru 
mürettebatı, biT mavna !cinde 
ibeş ~in ı:ıeç'Tdiktcn sonr:ı tanıa
n1i'yle bitkin bir hal,!c Irlanda
ııın bir limanında karaya çı-

( Arkası 3 .incü sayfada) 

Oç milyonla yirmi milyonluk iş 
Eminönü - U~kapanı için büyük 
bir imar programı hazırlanıyor 

(W azısı 2 nci sayfada) 

1 

ı 
Fransız eski· mutıaripler:ndcn 

bir heyet, birinci Çek fırkasının 
~eref bölü;;üııe Fransız eski mu
hariplcrinin Çek arkadıt;lamıa 
b•~- ha:ırası olmak üz.. re bir fVi
m: hediye etmiştir. ... .., 

PEK YAKINDA 1 
Allf .-:j ARSLANI 
Fii'riik Tarihi Romon 

1

r0Eo-~- ~A:;AU 
\, Bektaşiliğin içyüzü ~ 

Bunlardan Başka 

SELA.Mi İZZET'in. 
En nefis eseri 

__ ı Tafsi 1at Bekleyiniz 

' 



SAYFA-% 

O ç milyonla yirmi" milyonluk iş 
~~ 
Fırtına deniz 
münakalat ını 

-----
iKDAM 
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Sokaklarda Öldürdüğü 
adamın cesedi-r 

- - ·- ~--= .::.- ~-

23 - ŞUBAT 1940 

. . 
Medeniyet demek yol demektir 

E l yayaların 
! _gidiş ve gelişi 

inönü • Unkapanı için büyük durdurdu ni yakan katil 
İlk çağlardan orta çağlara ka

dar deııiz lut'a1an ayırmıy«>r, 
birleştiriyordu. Suyun üstünde 
yüzen bir tahta parçası sal'ı, sal 
gemiyi d«>ğurdn. Denizler Y«>l ı;
lunı:a Ege medeniyeti kendini 
gösterdi Kadim Ellen dünyasın
da Avrupanın şimaU çöl, dağ, or
man ve buzdur. 

sa devletleri kurulmuştur. O 
Avruııada büyük bir Polony 
Cumhuriyeti, şarkta Osman 
İmnaratorluğu vardır. Finlandi 
ya İsveçe karışmtŞhr ve yanı b 
şında Sen- Petersburg yüksel 
miştir. 

b "r imar programı hazırlanıyor 
"Yıkma - yapma ,1 siyaseti takip edllecek, 
evveıa antrepo mıntakası tesis edilecektir 

Eminönü - Unkapanının imarı ! 
ilk beş sene'.i:k imar rpro-gramına ı 
oiılıhal edilmiş lbu.lunızyor. Pros
tını yantığı Eminönü - l:fnkapanı 

ımwır planı v~ikhletçe de tasdik ı 
edildı4{inaen bu salhalarda genış 
lni.lcyasta istimlake haş' anın ~tır. 

!bir rthtım yaıpılacaıktır. Bu rıh
tı.mm inı;a:sı çok para.ya müıtevak
:kl'f okluıl;undan acele edilmiye -
cek. Rııhtunın İ<1Şa5ı va::iyetin 
inkiışafına ıbırakılaca:ktır. 

En geriye de .ıoodar ve yeşil 
sahalar k.a'mak.tadır. Ticaret a
lem ,, dağrtmamıya matuf olan 
lbir pmgramın tatbikinde yolla -
rın ve veşi! sahaların en oon sa
fa alınınaısının fayda ı &acağı dü
şünühnüştür. Eğer antrepolar ve 
Mısır çarşısı yapılmadan yollar 
açılıruya, yeşil salıa'ar tam.im e
di'aniy.e lbaıılanırea, ticaret aka
ımete uğrar, piy:ına dağılır. 

Beıledrye, İstanbuhın hııar~ 
hasredil:nıek üzere istikraz ettı
ki be< milyon liranın üç milyon 
lirasını mütedavil sermaye olarak 
bu salbamn imarına tahısis etmiş
tir; p'anin tatlbik sahasına kon
dukıtan sonra ıoa.şanlınası :ise yir
mi milvon liraya mütevakkıftır. 
Buna. nazaran, İs:anbul lbeledi
(Yesınin lbeş sene içinde elindeki 
üç mily-on lirayı devrede ede yir
mi mil~n liraya i~ağ etmesi zaru' 
rictir. 

İlk nazarda, imar faaliyetine (ftr 
rişilıneden önce bu saha için ay
n ve de~i:;mez iOOr rowam bazır

İş.te ou mwhlm raı.ktaları göu.ö
nünde tutarak haz1rJanmakta o
~an 'pI'Qllram daıhilinde ıişe baş
lıyacak olan lbelediye 1946 sene
sinde Eminönü - Unka.panı saha
sını lbir mamlll'eye çevirecektir. 

s.t 
ianması lii•mmu kendini göster-1==============1 
mektedir. VILA y ET 
Beş sene içinde üç milyonu yir

mi milyon yapaıbilmek için, is
tıını.ak sahalarını çok iyi tesb1t 
etmek, numaralandırmak, rastge
ie .kazına sallamamak, k.ir eder
ken vaıtanda.şı zarara sokmamak 
belediyenuı lbeillba.şlı düışünce
ıiıdir. 

Plıin t"'1ıbik edilirken cyıklna 
ve yapma• siyaset.i güdü.'ecektir. 
Eminönü - Unkaparu İstıınbulun 
ticaret merkezidir. İmar edece
(<iz dıye p;yasayı d.1.ğıtmak şclı -
rin iktısaıdi bünyesini kökünden 
sars.ınak olur. Bunun için t!ıele
diye ibir taraftan yıkarken, diğer 
tara.l!tan y:q>acak ve bu 6uret.e 
piyasayı dağıtınııyacaktır. 

Bu.günkü Eminonu - Unkapa
ııı baıbasile yarın meydana çıka
cal• o 1 n saha aras.nda biQbir 
münasooot olmıyacaktır. Ancak 
müılıim tebeddülat yekdiğerine 
çQk yakın mesafelerde yapılacak 
vatandaş srkıntı çekmeden yerin
de kalacaktır. 

Eminönü - Unkaıpanının ianar 
"la.nmda Eminönü meydanına 
na.zır güzel bir cephe; Mısır çar
ıı;>.smın tanzimi, Haliç !boyunda 
cıılııtun ve yo1

, ye,ıil saıhalar ve 
anıtrepolar vardır. 
Eıni.nönü meydanına nazır gü-

2el ıbir ceı:ihe vikude getirmek, 
J(erek ·bedü ve gerek temin ede
ceği kar !bakımından ön safa a
lınmak gerektir. Meydan ibir an ı 
evvel ~e1leşmiş ve llıelediye dl 
lbir kalemde birkaç :ınilıyon kar 1 
temin etmiş olur. 

Bundan sonra iktısadi 'bünye- j 
nin ana damariarı gelir. Bu da
ma:rlar an!Tepalaı:rlır. Belediye an
trepo mıntakalarıru her şeyden 
önoe yapmanın lüzumuna kanidir. 
Eminönü mC)1dan;na ~Uzel lbir 
c. ;;he vermek lazınıdır, :fakat 
antreııo mıntakasını daha önce 
bat;amıa:k daıha la:zııındır. 

Bundan mnra Mısır çarşısının 
tanzimi gelir. Çarşı asfalt yolları, 
elektriği, suyu, muntazam ve 
Joonfx>du, s:hhi şeraiti 'haiz, so -
lğv'k tıa>va tertıilbaı1fü buzdo1aplı 
düWnla.ıi.le mükemmel bir pa
o:.ar haline getirilecektir. Ancak ' 
Bal>k;pazarı yı•kılmadan önee bu 
:il'; yapılmıyaoak, Balı.kpazarı tüc
car w esnafı yı.lu1ma ameliyesi 
~ başlama.z açıkta kalıruya,. 
rak deıılıal yeni Mısır çarşısına 
yer~eışıibileceklerdir. 

Plana .göre Galırta köprüsü ile 
Gazi köprüsü arasında Ha&e 

Pasif korunma hazırlıkları 
teftiş ediliyor 

Daire ve müesseseler.le husust 
binalaırd"1<i pas.f korunma ve 
sığınak hazırlıklaruun malııadle
rı.nde kontrollerine geçilı:ı}~tır. 

Her mahatle ve müessesede 
teşkil olunan c Yangın söndür -
ııne., cZehirli gazlaTdan U!ıniz.le
!llle. ve conarma. ekip.ler.i.nin li&
telerJ de tetkik ~dilmek üzere 
vilayetteki pasif korunma k<ııın:is
yununa .!;f,nderilın!.ştir. 

• 
BEL ~· Y & 

Han kapılarındaki saficı
lar yerlerinde kalacak 
Han, apartıınaın ve <pasaj kapı

ları ile geçi<Ler başlangıcındaki 
satıcıların kaklrrıln.alan hak kın-

1 daki karar üzerin'e bu salıcıiar 
n.:ıanına yapılan ·müracaatı tet,kik 
ıetmişttr. Net.OO<le bırk.aç hin es- ı 
nafm !bu vüzden ıss:-z ıkaJacak
ları mülahazasiyle kararın tadil 
olunması faydalı:ı görülmüştür. İ 

')ükkanlarda satılacak 
malların tasnifi 

inh:.sar maddeleri ile bah"'kaliye 
mevadı satan di'.tkkınlarda ve 
aijtarlarda bulunabılerek olan 
malların nev:ıleri Beled.ıyıe İk
tısat !Müd:ürlüğwnoe te~kil< ediıJ. -
mektedir. 

Bu tetkik neticesinde bakkal -
lar ile tütüncill:Tin ve attarların 
satabilecekleri mallar tahdit o
lunacaktır. 

----et---

Bir eser tetkik ediliyor 
Forma fonma neşredihnekte o

lan cTen"'-iU hı.yatı.mız. adlı e
serin müstehcen mahi<yette olup 
olmadığının ~ctkiki müddeiumu
mil.'kçe ehli vukufa havale edi1-
miştir. Neticeye göre muamele 
y~ı.1aıoalktır. 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası .....,~ 

BOZGUN 
j! y .. ::: EMiLE ZOLA Ç<Wiren: !:ELAMI iZZET ~ 
U- .. --- - ·--=- -·-- . -·ı 

'- _ s No. 5&,. .JI 
C.Ok yornı.ınsunuz, şarapla 

et tercii:ı eder mivdiniz? 
- Teşekkür ederim, biraz ie

reya,i(ı lle süt kafi 
Bu s~ada kapı açıldı, Ji1bert 

girdi. Elmi uzattı: 
- Bizim köyümiiuie kalmak 

lfıtfunda .oulunduğunma çok sç
virul im dedi. 

Sonra b~ sözüne J?ene kendisi 
gii'.dıü: 

- Bu şekilde burada bulun -
mak istemezdiniz ... Fakat sizi gör
di;ğij.,,e öyle memnun oldum ki .. 

Sn •.den güzel gözlerinin içi 
ıtülilyordu. Madam Dölaherş a -
Aızdan ~ıza dıo!aşan dedikodu -
la.:-ı bildiği için göz' erini ikisin
den ~lr.lruyQrdy.. .&d=n gayet 

terıt.!yeli, çekin,gen duruyordu. 
Kahvaltı ettiler. 
Dölaıhers s&ba<hki gezintisini 

tekrar anlatmak<a.n kendini ala
madı: Boyuna ıbundan bahset -
mek iırtitoordu: 

- Bey'belde imııoaratoru gi:ir -
düm ... 
Artık anlaıtıyıor, durmadan ko

nuşuyordu: 

- tmparator Qlftlikten çıktı
ğı zaman. oradaydım. Havanın 
sıcak olmasına rağmen genı:ral 
elbisesinin üııtüne bir pa'ıto at -
mıstı .. B:ıxtı. nbire karşıda. Diöle 
orma.nJarında toplar patladı ... 

Boduan sordu: 

.. ? mu. 
İmparator çi.ftl(ğe döndü 

Bir çok ~apurlar tehlike 

geçirdi, geri döndü 
Bir kaç ~denberi devam et

ımekte olruı fırtına evvelki gece 
saat 19 dan sonra <iirıde!ııhire şid
deotlemn>ş ve <üzgarın sür'ati sa
niyı<tle 11 metrey" kadar çı:1ı:ını..ş
tır. Fırtına IJ:ıilhassa Karadeniz, 
:Mar:maora ve Ege deni>zlerinde Ç<)k 
şiıdde'tlenmi~tir. Bütün vapurlar 
ltlınanlara sıfıınınışl.aTdır. Sefer
ler tamamen durmustur. 

Halk caddelerde ayrı 
istika- , ve muayyen 

metlerden yürüyece~ 
Seyrüsefer komisyonu düıı 

belediyede reis muavinlerin -
den Lütfi Aksoyun reisliğin
de t.onl2••~tı.r. Dünkü içti
maa emniyet müdürü Mnzaf
fer Akalın da iştirak etmiştir. 

Bu t«>pl~ntıda köprü üzerin
de ve büyük •addelerle mey -
danlarda balkın ndihanuna \ 
mani olmak üzere gidenlerle ge
lenlerin ayrı ve muayyen isti
kametler takibine mecbur tu
tulmaları, yeni ve seyriisefer 
talimatnımıesi ahkamı görü -
şülüp kararlaştırılmıştır. 
Diğer taraftan yeni zabıtai 

belediye talimatnamesi tren ve 
vapurlarla sinema, tiyatro ve 
stadyom kişelerinde halkımı -
zm nöbet beklemelerini 8mir 
olduğundan bu maddenin de 1 

siir'atle ·tatbikine geçilmesi Ü· ı I 
1 zerinde görüşülmüştür. ) .. 
MAARiF 

Dün ağırcezada muha

kemesine başlandı 
Dün, İkinci ağır oeza mahl<:e

mesmde feci bir cinayet davası
ıııa ıba;Ş!a.nımı-ştır. Hadise şudur: 

Şilenin Geııc!an ıköyfuıde N ev~ 
zarl adında biri köviin muhtarı 
Ah.met Oevtleti av tüfeğiyle öl
ıdiirdükten sonra ocaıkta cesedi
ni yakı:mı.ştır. Fakat cesedi ,..a
llcarken oca,itın ıb."'IJ1',lJ!l11a:rı tu.
~uşmuş vl! Nevzad yangını sön • 
dürınüstür. Bu yüzden tama
ıınen ya.kamadığ'ı cesedi ıköy ci
varın.a götürerek ııömmüştür. 

Nevzad hadise hakıkıııda mah
lkemızde şunlaorı söylem.iştir: 

c- Ben askerde i!ken muhtar 
Ahırnet Cevdet ıkarııın Feh'nıeye 

tasa!llut ıetmiştir. A:Skeroen 
gel!inoe !keyfiyeti tahkik e'bt.iım. 
Doğru oldujtuııu öğrend1:m. Bir 
gün Ahmet Oevdet ibeni yapılmak
ta olan ilk ıınekfıep binasına o
dun kesmek üzere civardaıki or
mama gönderdi ve gere de orada 
kalarak ertesi gün de lkll't'iyata 
devam etınerni söyledi. Beni ge- ' 

Tekerlek sal<lan sonradır. Te
kerlek doğduktan sonra mede
niyet Avrupanın içlerine yayıl
mıya başladı. Çöller, dağlar, or
manlar ıssızlıktan, vahşetten kur
tuldu ve buz diyarının bir ucu
na İsveçin cenubuna Gallar yer
leşti. Kadim Romalılar dünya
sı Asyadan büyük Britımya ada
lırrına kadar ileri haınle yapan 
insanlarla meskündur. 
Şarlman devrinde buz diyar

larnın medenileştiğini görüyo -
l'UZ. Bir yanda Anglo - Sakson 
krallıkı kurulurken bir yandan 
da İsveç Norveç Krallığı kuru -
luy«>r. İsveç şimale doğru büyü
yor. 1%70 de şimal tepesinden bir • 
kavis çevirerek Baltık denizinin 
karşı kıyılanna ve hinterlandına 
yayılıv«>r. 

1519 Avrupa haritasında Mos
kova büyük dukalığınm batı şi
malinde, İsveç Krallığının d«>ğu 
cenubunda Finlandiyayı görü • 
yoruz. 

1789 da artık Biıans yoktur. ı 
büyük Britanya, Almanya, Fran-

1914 Avrupasmda Finlandiya 
yı gene karşımızda buluyor 
1928 de Finlandiya gene vardır 
1940 da varlığını ne yaman ispa 
etti. 

Bilhassa 1718 den 1940 senesi 
ne kadar iki yüz yirmi iki sen 
denberi yerleştikleri yeri bu d 
rece imar eden, tarihte em.salsi~ 
terakki hamleleri gösteren, me
deniyetin en yüksek zirvelerine 
kadar yükselen Finler biir ve a
sil bir millettir. 1718 den sonr• 
İsveç artık büyük devletler ara• 
sında sayılmadığı zaman ve 1743 
de Kareliyi Rusyaya terkettik
ten sonr.a Finler benliklerine sa
hip olmak için gözlerini arkaya 
çevirdiler: •Deniz nasıl kıt'aları 
&)-ırnıamış, birleştirmişse kar 
da yolları kapamaz• dedi 
!er. Az ' zamanda Fin mede -
niyetini inkişaf ettiren kı -
zak ve kayaktır; yani y«>ldur. 
Bu kahraman millet; medeniyet 
dmnek yol demektir sözünü ve
cne saymamış olsaydı, bugünkü 
kahraman millet «>lamazdL 

Medeniyet demek y«>I demek
tir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Evırelki sabah saat 8,15 de 11-
manımızdını Bandwmaya kal!kan 
Marakaz vapuru yoltl,.ıınüfıhiş hir 
fırtınaya yakalanarak gıeri dfuı
ımiye mecbur kalrnı.ştrr. V.apur, 
sa-..Uerce Maımırrada dalgalarla 
boğuştuktan soma gece saat 
22,15 de teikrar lunanımıza dö
nerek demiıdeıniştir.' Vapur yoL
culaı ının ekserisi fı r'tıma sırasın
da hıastalanını.şlar vıe- vapur lı
rınanınnza ııelıdiği ı!ıalıde ç>kaını -
yarak sabaha ·kadaor Tçeride .kal,. 
ıınıslardır. Maraıkaz'ın :fıl"tına ~ 
nm şiddetinden bazı caınıları kı
nlımış, 'baı-dak, ve tahalk namına 
sai!lam bir şeyi kalınanuştır. Dal• 
gal.ar v~rWl j!'Üwrtesinde bulu-
n.aın 'bazı eşya-a sü:rUkl~erek gö Muallimlerin kıdem 

zamları 

ce evimden uzaklaştırmalk istıerli- --------------------------

türnıüştür. 

Evw-lki gün saırt 12 de İzmir
den bnanıımrza hareket eden De
niz Y <iolıarının Kadeş va.PUTU yol
da siddetli fırtınaya yakalanarak 
ıteblılreler geçirmis ve giiçlU.kle 
!Bozca Adaya ı'lt.ica oeılıırı;ist'ir _ 

Evvehld aık.şam Karadenizıden 
lbeş altı saıat rotarla Boğaza gire
biien ve :fırtınanın siddet 1enme
s'11den kurtulan Deniz Yolları
run İıımir vapuru havanın limaın
da da çok sel'! olıma.ıı yüzünden 
Gala1a .. ıntımına yana.şama.ıruş 

ve saa:Uer:ce uğra.,trktan sonra 
geceyi Salı Pazıırı acı<klarında 

demirliyerek gecirn1işt!r. Vaı>ur 
yolcularının rcmıöılköıılerle dahi 
çılkan:nnasına imkan görüle<me -
di.ğinden yclcular ancak dün sa
bah saat 8,30 da rıhtıma yanasa
bilen vapuııclan şehre çıkabilmiş-

Yen. Bareım kanuıııunda asli 
maaşl.a.rı 30 liraya kadar o:lan li
seve arta akull:arJa muallim mek
tepleri öğ>re1ıınenler~nin kı~.:m 
zamlarının sür'atle verilmesi Ma
ar.lf Vekaletince Maarif Müdür
lüğüne 'bildirilmişt'.;r. BunUin ü
zerine .Maari:f Müdürlüğü dün tle
dİ"e listeler:n;; hazırlaım.ıya baş-
laıınıştı.r. I 

Ev soyan hırsız 
Sehrin mu.Meli! srnı·trorinde 

19 ev ve apartman soyan Koça 
ve diğer adiyıie Nik-0 dün Adli -
yeye \•eri1mis ve müdde!umll'llli-
1.ıktıc suçlarını füraf etmiştir. 
Koça soı1ıtu hfıkimliğince tevıki.f 
oluıı.muştıµ-. 

l 

1 

,i1:'lni ıanladmı. G'<btim, .foaka.t f!C
ce ikim\Seye ııörüıınıeden dönüp 
eve gird'iırn ve bir odaya saıklan
dnn. Ahmet Cevdet a<hırın ıka
pısından E<W girdi ve ben i.m lb.u
lurıduğum odaının kapısını aotı. 
Av tüfeğimi· kendi.sine ateş et
t:m. Sonra ne olduğunu bllımi
yorum.> 

Dün d:rueneıı şahitler vak.'aıyı 
gö:rmeıclildeo'i.ni, ancak h.aıd1se ge
cesi deriırd.lm bir &ilah sesi işit
t kleriııı.i söylem.ıslerdir. Fehime 
'ile dij:ler şahitlerin çağnlması için 
mıtiıakeme başka güne hırıtl<ı1-
rnı..•tır. 

-
MÜTEFERRiK 

lerdı r. Dün aJ~,3m Karo.denizden 1.-. ............................ ________ _...I 
lı'ananımıza gelmesi ·beklenc-n 
Cumlıurıyct vapuru muayyen sa
ati ~ti.ı?:. hald~ hala Boğaza var

Sucular kongresinde 
verilen kararlar 

cŞelırimiz .sucular'kfıulsiliz rneıı
rubat sataınlaır cemiyeti. nin yıl
lık toplantısı dün yapılmıştır. 

ıınamıştır. 

Dün Mudanyaya harelK"i, ede
ceık olan Trak vapuru fırtına yü
zün.den haTekeLni bugüne 'bırak
ıınıs,tır. 

Gene dün saat 11 de Karade
niıı: obir ilıi.ve seferi yapmak ü
zere '.limanımızdan hareket eden 
Kaır ad en.iz vapUl'u da Beykoz öıu
:lerine kadar giıdebilmiı; ve ora
da demirleın.stir. Va:P\11' dün 
~ce hiiliı &:vkoz önlerinde lbu
lu:nmaMa idi. 

Dün Ka"adenize muayyen poo
tasım yapacaıh olan Tar; vapuru
nun hareketi de bugüne bırakıl
mıştır. 

Deniz Yollarının Mersin vapu
ru Tek rdağında kalmıştır, Hare
ket ir:n havanın aÇ.masını l:ıclı:
m€kkdir. 

Ortaköy önkrinde demlı-1: bu
lıınan Tengiz vapuru demirleri
ni •tara.mıs ve Sarayburnuna ka
dar sürüklenmiştir. Bura<la rö
morkörler ye~re·k vapuru sahir
Je çarpıp parçalanmaktan lkur,tar
mıslar ve güoıiiıkle samandıraya 
ıbai!lıamı.şlaroır. Fırtınanın şid
detinden dün sa'bah Galata köp
rüııii d<' açılamamıştır. 

- Bilcrn~rum. Ben geri dön
düm. Yaılmz bildiğ>m 'bir şey var. 
Rır generale Karinyan tarafım 
gösten!.ğim 21aman, Belçika budu.
dunun orada okluğunu anlayınca 
şaşakaldı... Zavallı imparator 
oo; ıe generaller elinrle kalmış .. 

Jilbert müttıbcssim, içi ·rwhat 
Boduana kızarm.ıs ekmel<'e te -
reyagı veriyordu. Odaya çıkıp 
yatmasını zor!U\-ordu. Boduan 
reddet ti. Dölaıhcrşin odasındaki 
ıkanaı:>ede bir saat ıkadar uyuya
cak!;. Genç kadına şekerliği ve
Tirken, Bavan Dölaherş, lbirbir
Jerin:n ı:.~- .. aklarını sıktıklarını 
gördü ve artık ~üplıesi kalmadı. 

füzmetçi geldi. 
- Bir er Mösyö Vaysin adresi

ni soru.YlCJr. 
Dö~aherş mütekebbir deği!di, 

küçüklerle konuşmaktan ihoşıa -
mrdı. 

- Vaysin adresini ımi soruyor?. 
Tuhaf şey .. <Buraya gelsin baka
yım. 

J an h:tiki.n hır .halde g rdi. Masa 
R:ı°aşında Boduanı görünce hayret
le lııkHd.i. Bir iskemleye dayan
mak üzere uzattığı elin çektL 
&ıru!an sualiere revap ,-erdı. !Mo-

Küçük haberler 
....... ............... ......... - .......... 

Bu içtimada •SU• satı1ııııkn; 
tütüncüler ve diil'er diilkkanılara 

bıraıkılrruyarak yalnız su ve 

* İlktısat tahsil! iç.in Avrupada 
ilken son siyasi had.iseler dola
yısiyle meml<:ketiıniZ'e dönen ve 
İktısat Foıkültesinde okuyan ta,. 
lelıenin Av.rupada göıdüJ<l,·ri 
derslerden 1 mart üe 10 mart ara
sında ve görmedikleri dıer.ilerden 
de 15 '1e 30 nisan arasında :.ınti
han olmalan kararlaştmlmış -
tır. 

l "lküulsüz meşrubat saıtan dil'kıkan
Jara hasrolunması V<;> damacana
larla su ı;i.şelerinin sepetleşt.iril

mesi için Belediye Reislığine mü-

* Pıofesörlerin taıkrirlerini not 
d:ıalin<le ç>kanmak: için lazım gelen 
teruoaıt &lınmış ve not levazıma
tı da hazırlarunışiır. Tatil so
nunda ıbu işe hemen başlanacak
tır. * Tiftik, yapağı ilıTacat b.i:rli
ği dün .saat 14 dz Ticaret Oda
sında toplanmı.,tır. Birliğin fa
aliyet raporu dkı;rnnuş ve ôdare 
heve~l scçmi vapılmıştır. * Mecidrkiiyünde b:r Çocuk lba.Jr 
çesi inşası i~n dün mahafünde 
tetkikler yapılmıstır. Ayuca 
Harhiyeden Do1ma.bfilıçeyıe inen ı 
lbootanlaı· arasında d:a on :il<i Çocu!k 
bahçesi y.apııi.nıası kararlaoştırıl
mıs.tır. * Yem htanbul ı:onservatuarı-l 
nın Şehzade baş>ndıa inşasma ha
zirandan itfüaren başlanıl.ması 
kararl.a.ştırılrmı.ştır. 

riı;Je aıikada;Şlığını onu niye ıua
dığını anlattı. 

Boduan kısa kesmek için: 
- Bizim alayda·rıdır dedi. 
O da sordu, alayın nerelerde 

olduğunu anlamak istiyıordu. Jan 
Vinövün şimale d<ığru giıttiğini 
söy: ey ince J il bert gene dilini 
ıt.utamadı: 

- Neden bUl'ay a gelmedi de
di?. Kendisine !bir oda ibazırlar
dık. i!aber gönderip çağırtalım. 

Bu sef~r Baıyan Dölaıherş ken
dini )?iisterdi: 

- Mösyö Vtinöyü vazifesi i:ıa -
şırda bırakınız! DIKli. 

B;r sessizlik oldu. DölaJıerş, Bo
duanı odası.na götiirdü. Jillbert al
dığı derse rağmen kuş edasile, 
neş'e:i neş'eli gitti. Jana da yol 
ıı:OOterecekti. 

Dolamlbaclı IJ:ıir llıay li Y')l yürü
düler. Dar ve karanlık /bir mer
divenden çıktılar. Bir kapı aı;ıJ
dı. Taıtlı ıbir ses: 

- Ge'dik dedi. 
Hizmetçi llıaykın:h; 
- Bayan Vays sizi lbir asker 

arıyor. 

İçerde gülüşmeler oldu. Tatlı 
ses: 

racaat olunması da karar laştırıl
mLŞtır. 

----<->-
ADLiYE 

17 Yaşın.daki kafile 18 
sene ceza istendi 

Şell'!IEnnininde arkadaşı Sedadı 
bıcaıkla öldüren Cahidin muha -
ikemesine dün 1kinci ağır ceza 
!mahkemesinde devam edilmiştir. 
Dünkü ceJoodl::oıınıidde'iumumi, Ca
hid.in evvelce Şeviket adında birJ
ıni öld!iirımek suçundan mevcut 
mah'kirmiyeti dolavıs,yle sa.bıka
sının ve yaşının da nazarı iti.ba
ra alınmak suretiylı~ ceza ıkanu
ınunun 448 mci maddesine göre 
cezalandırılmasını istemiştir. Mu
lıalkeme karar için başka güne 
lbırnkılmıştır. Bu madde 18 se
ne hapis cezasını milstı<ıl-zim,iir. 

- Gelsin dedi, kim olduğunu 
t.iliıyorum. 

J an esikte dun:lu. An.riyet~ 
-Buyurunuz Miis.TÖ Jan dedi, 

Moris iki saattir ıburad.a. Sizi 
sabırsızlıkla ibekıliyoruz. 

Jan girdi ve Morisle Anriyetin 
iki damla su g.ibi ıbirbirlerine iben
zedikJerini gördü. Anriyet: 

- Şuraya buyurunuz dedi, şim
di her şeyi hazırlarım. 

Öyle samimi kaıışılanmıştı ki, 
Jan teşek,kür edecek kelime lbuJa,. 
m>yıoııclu. Esasen .gözleri açı.Jmı
Y'Or<lu. Rüya ,görür giıbi idi. 

O dakikadan itibaren J an her 
.şeyin vuzuhunu kaybetti. Yemek 
odasında idi1er. Masatla ekmek 
ve et vardı, :faka.t yiyecek kuvve
ti vokıtu. İskemlede 'biri oturu -
yordu. Mü.lhııOOa gördüğü Vaysi 
tanıdı. Bir yatakıta M.mi.s ölü gi
lbi uyuyorud. Anri:Wt başka i:ıir 
yatakta vatmamıştı. Yattı, uyudu. 
çarşaflara lbakıyortlu. Altı ilıafta
danberi soyunmamış, rahat bir 
yaıtakta ıyatmamı:ştı. attı, uyudu. 

Saaıtıler, sent-'er geçti. Uyan
dıkları zaman iskeml..,inde onla
rın uyaımıasını bek]iyen Vaysı 
gördüler (Arkası var) 

"Cumhuriyet,, 
d~va edildi 

Konyalı, Yunus Nadı
den 10 bin lira istiyor 

Malatya meb'usu Nasu'lıi Bay
darın Lsanınııza çevirdiği. Piyer 
Lııızin •Afrodit• adlı eserinin 
müsteılıcen olduğu !hakkında ehli 
vukıı.f sıfatile ra'J)Or veren Kon
yalı .İibrahim Hakkı, evve'Jti gün 
-Cumhmiyet• gazeteı;inrle ya.pı-

2eşriya.ttan do.ayı lbu gazete 
aleyhi·ne iiç dava aç.mı.ştır. Sallı
,te ves:.Kalar isnı>t ve neşri 
ve madı:lıei mahsusa t a y i n i 
suralıile teşhir ve terzil olundu
ğunu beyan ederek •Cnınhuri
yet• gazetesi salhip ve lbaşmuhal'
riri melı'us Yunus Nadiden 10 
bin lira ıtazıminat istiyen 1.uıraıhim 
Hakkı Konyalı, ibu ihususta bir 
muıharrkimize dün şunları söy
lemiştir: 

•- Bana isnaıt olunan Atatür
.ke ve millete ha·karetle dolu bu 
yazı·ları lben hiçtir eserimde, hiç 
lbir gazete ve mec.ınuada neşret
miş değilim. Buna imkan da Yok
tur Bu cihetle Cumhur.iye! ga
zetesinin !bana atfettiği /bu ya.zıla
rı ve isnadı şiddetle reddediyo -
rum. cTopkapı sarı.yında deri ü
zerine yazılm.tŞ eski haritalar• 
adlı eserim lhiz.za.t Ebedi Sefiımiz 
Atatürkün da'hi ieveccülıüne 
ıınaz;har olmuş ve ilıeni huzurları
na ça,i!ırarak alnımdan öpmüş -
leııclir. Ma'flbuat müdürlü.~ün 
aleyhimdeki kanaat ve iakdiri
ne gelince, 'bunu ma1Jbuat müdür
lüğünün lb~ ve r..,en neşret -
mesi J.i'ızımdır. Yoksa Cumhuri- ) 
yet ,gazetesi hü.lı.Unıet kanaatle- f 

Torikler dün 
karaya vurdu 

Sahillerden sopalarla 
bile çok balık tutuldu 

Evveiki geceki futına bir nok
~aıdan İsta1>bul icin dün hay1. kir
li 9lmuştur: Şı<ldatli dalgal -rla 
sersemıliyı.n torıık sürüleri· dün 
Boğazın yukarı kısımlarında köp
ıııüye ıkador olan bütün sah.ilerde 
Orarayi' düşmü.~Jend.ir. Baygın bir 
ihal'Cle su;-un üzerine ç-ıkan bu 
ibalı.!daı· lııalık tarafından 59Pa.lao·
la, kiiğıtlar ve keçelerle top;an
:mıştır. Billlıassa Bdb.&, Arna -
vutköy, Büyükdere ve YenıKÖy 
sahiller" hu şekilde tarik süııiiloe
riyle dol.muştur. Bu vaziyet 
:balık fiyatlarına da tesir etmış, 
sahil;lerıde en !büyük toridtler 5-15 
ikuruş arasında satılmıştır. Li
ıınanımrada 'bulunan İtalyan ve 
Yunan bahkçı gemileri de mühim 
m.iktarda ,ballık alm.ışlal'C!ır. Bun
lar toriğln çiftini 60 kuruştan top
lamışlanlır. 

ı.-lnin neşir vasıtası değildir. Beni 
evvel.ki ıgün en karaktersiz ve ca.
lhil ibir adam diıye tavsif eden 
Cumhuriyet gazetesi yukarıda. 
lballısettiğim eserim çıktığı za -
onan lbunu takdirle kaydeyle -
:ınişti. Airodiıt davasında Ymi kar 
naatlerimi imardan oonra catıil, 
mürteci ve hain olmamın sebep
~erinin tahlfüni efkarı umumiye. 
ye l:nrakınnı.. Üst tarafını Cum
ilıurwet kanunları ve mahkeme
ler ııöy liyecektir.• 

'1f- ' - .. '··~ -· .. · - . . -
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BAY 

NAZIR •• 

İsveç Hariciye Nazın: 
- 32 vapur 228 gemic:l kay

bettil< .. 
Diyor. Bu bitaraf İsveçin i

çine girmediği hıırpieki :ııyaı • 
dır. 

Nanemollaya da merak ol • 
muş da bana soruy«>rdu: 

- Acaba harbe girmiş olsay
dı Eylul - Şubat devresi için
de İsveç daha mı çok gemi ve 
gemici kaybL>derdi? .• 
BOl\10NTİ 

M ES' ELE Sİ 

Yeni Sabah, ağzında eveli ~ 
yor, geveliyor, bir türlü şu B<>
monti meselesinin hangi gaze
te ta.rafından tutulduğunu söy
lemiyor.Şimdi bir de Taşdelen 
suyu ile biranın mükayesesi 
gibi bir nkalfilığa kalkışıyor. 

Nanemolla ile bu mes'eleyi ko
nuşuy«>rduk da: 

-Bu çeşit mükayeselere kar
şı ya •Adam sende .. • Denir, 
ehemmiyet verilmez.. Yahut 
da kirtipilliğin ne lüzumu 
var). Denilir geçilir .• 

I, Ji. Hakikaten, hiçbir dava 
ve mana ifade etmiyen söze 
başka ne demek iktiza eder?. 

BİYENİN RAPORU 

Aılllidarlarl!l ve bütün 
hemşcrilerin gözii aydın. Ta -
!im ve terbiye hey'etinin ra
poru çıkmış. Binaenaleyh, Af
rodit davası bitecek ve herkes 
de dertten kurtulacak! Çünkü, 
bir habere göre bu yüzden İs
tanbul gazeteleri aleyhine açı
lan davaların yekünu 12 yi bul
muş! l\ieğer, bu Alıodit ne 
belaynuş... 

KADIN 

HIRSIZLAR 

Kadın hırsızlar çoğalıyor 
mu, y«>ksa hepsi yapataldarını 
bir araya mı topladılar da yap
tılar, bilmem nedir?. Dün bir 
gazetede dört hrrsızıu havadi
sini okudum. Dördü de suçlu
larL kadın olarak gösteriyordu. 
Nanemollanın da hadise na

zarı dikkatini celbetmiş ola • 
cak ki: 

- Kadın başlarına hırsızlık 
nelerine.. 

Dedi ve .• İlave etti: 
- Onlara hanım hanımcık 

yapacak başka ne işler yok ki? 
A. ŞEKİP 
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(Bııttıirafı 1 indde) 
mfş, yardım organizasyonun
dan 'bilhassa Kızılayın teşıci
!iıtından sitayişle <lıahscylem:ş 
ve demiştir 'ki; 

i 
Seyyar çalgıcılar 

Seyyar çalgıcılar e.rtık b'.rinci 
sınıf caddelerde çal;:ı çalaınıya
caklarmış... Seyyar çalgıcı de -
nincc. bugünün gençleri, yoUar· 
da keman, ut, tef hazan klarnet, 
zoma ve pek ender olarak anuo
nik çalanları bilırler. )·~•ki za • 
manların daha b:rçok sokak çal
gıcılarını ve çalgılarını ya hatır
lıyamazlar, ya hiç bilmezler. Finler 16Rus tayyaresi düşürdüler cTürkye, hu 'bah'istc, sonsuz 

J'edakarlıklar yaµmıslır. Bu 
'!ayreeler saye.si.ııd(!, zarar ve 
ziyan, tamam le te·iafi edil
mel<te gxikmiyec.::ktır. 

Onun İ('İn, İstanbuıun, benim 
bildiı:inı, gördüğüm sokak çal
gıcıları ile çalgılannı burada sıra 
ile yazıyonım: 

( 84$ tarafı l inci sayfada) 
bu ta.ıı!'I'lralar t>ü*iiltülm ü.ş.ur. 
Rll3lal"111 yalnız Saipab;d:ıık.ı """ 
yigt.ia-ı 2.000 dir. Ladq;;;run şi
mali şııırk?sinde Fıhlandiyalılar, 
düşmanın .rur mevrimi U>Ptet -
mı.şleııd.ir. Ve 300 ee:r ıahruşlar
dır. ~a gölü sahillerinde 
~m müteaddit iaşe kolkın 
liınha erul.mişlır. 

Fi:nlandtya tayyareleri birçok 
Rus tecemmüleruni mu vaffıikı -
yetl.e bombardıman etmişler ve 
yandan muhare!ıcleroe 13 Sov
yet tayv.aresi düşürülmüştür. 

Dün düşü.cühnüş olıması muh
temel olduğu lıi.lıdirilen 3 tayya
renin de düşWı1ldüP:ü 1.alıak'.kııık 
elmJQtir. 

Londra, 22 (A.A.) - Royta- A· 
jarısmın lIDlan<iıya muhabri ya
ır;ıyor: 

IMannerhdın IJa.ttm.ın cenah -
"3rdan çeviıımeık ü:ııere iki taraf
tan ~le:ınek .isUyen Rus ordu
ları, !bu harekel.lerini u:rlo'..şaf et
tir81Il61Jl'Z;lec.d:r. Bumın sebebi 
ty<illann o.mıa:ınası<iır. Çünkü 
~ motörlü kıtalar ancaık yol
lar o'lduğu takdird'<', tarı·klarını, 
1:DQ!ııi"ını ve diğer silaııı.arını fa. 
\kivetle kullanabil.."ymllar. 

ASKERE ÇA(;RILANLAR 
Buı::ün F':dand·ya hükumet 

merkezinde dıvarlara yapıştın
ian ilanlar!~ 1894 ve 1895 dojium.
lular silah altına çağrılmıştır. 
Bu doğumlular, 28 şubatta as-

lkerlık şu'beler'ne müracaat ede-
o • .ı<lerdir. 

S!okholm, 22 (A.A.) - So~ 
tayyareleri, Finlandiya - Sovvet 
RU5Va huıduduna 10 kilometre 
mesafede 'kam Tomea şehr; ü-

, zer..rıde h'.r ceveliın y.apmı:,la.r ve 
100 kadar nüfu~ olan Pajala kö
yünü bombardıman elımişlerdir. 
Köy, yanmaktaıdır. Moskovadar 
ikıi lsvec sclıri, hlıdi'Sert pro
testo etıınişti:r. 

Sovyet -tayyareleri, 3000 iJ.a 
4000 ıınetre yükseklerde uçuyw
du. Bu tayyareler, tol'.J)iller ve 
Yanıtın cııkaran 'bwrrbalar at
mh!ardır. Bunların ekserisi 
infilak e tmemıştir. Nüfusca za.. 
yiat yoktur. 

Londra, 22 (A.A.) - Royter: 
İn~:.ıte:redcn Finlandiyaya aşağı
daki harp malzemesi ı:ıön<kril -
miştir: 

144 tayyare, 150 tank dafi to-. 
pu, 20 bin tank mayn-~ 50 'blıı el 
bombası 25 obüs topu, 100 serı 
mdkinell tüfek, 24 tayy:are defi 
lıoDU 30 s: per topu. 6 tonluk 4 
tank'. 6 puslı.ık 12 too, 10 siper ha· 
van topu. 

Toplarla lb'!"likte mebzul cep
hane de yollanmıstır. 
Ayrıca. !ngJtueden Finlandi

yaya mühim mktarda gaz mas· 
.kesi. cadır, elbıtıe. askeri telefon 
truılwınesi ve s>h.Jı.i ma!zeın<! ile 
ilk da _g. tul.iştir. 

İn.giltere, Türle makamları
run ·talebi üzerine, zamanında, 
felakete uğramıs ırunta.kalann 
ihyasına lüzuml;ı malzemeyi 
Türk'iy-cye gönderın.:ye hazı.:r

dır. İngiliz vaııdınılan, Tüıik 

hükumetinin ve İngil:<z - Türk 
vaffiım kmnites'.ınin arzu ve 
tasvipleri üzerine, arazin:n va
ıliyetiııe uygun bir tarzda bu 
mm.takaların Jıyasına sarfolu.
na:cırk t.ıT •• 

·-----------· 
Ziraat Enstitü su 
talebeleri Antalyada 

Antalya, 22 (AA.) - Başla -
nnda mualimleni oldu~ halde 
bir tet.kıJı: ,gezisi yapmakta olan 
yüksek ziraat enstitilliü son sınıf 
ta 'ebeleri Ha taydan şehrimize 
ıRel:miş.lerdir. Taloteler şehrimiz
de •bulunıdukları müddetçe zirai 
ve 1tanll1i tetkik.er ya;ımu;lar ve 
ıt.urfanda sdlırz.e yetiı;tı.r:tcileri ile 
ç J!..ç ilerle faiıd eli ıgii.r Üij:lneleırd e 
lbulunmuş!ardır. 

l - Kabakçı Araplar: Bunlan 
aynhe görmek istiyenJer snn'at~ 

kar Nu~idin (11.alfakçı kuvarettosu;) I 
nda seyredebilirler ... 2 - Seyyar 
ve calı:ılı kuklacılar: BunlarJ gö
çebe çin3eneler çalar ve oynatu
lartlı. 3 - Latanıacılnr: Bunla
rın hemrn hepsi rumdu ve hep· 
si de palikarya kıyafetinde idi. 
Ekserisinin yanında bir de tefçi 
varclı ki, kalın kasnaklı ve bol 
zilli olan bu tefıcre (Hitama te· 
fi) derlerdi._ Bunlar hem rum· 
ca, hem türkçe havalar çalar ve 
yazın seyir yerlerinde en çok 
dans havaları da bunlarla yapılır
dı ... 4 - Oyuncakçılar: Sırtların
da renk renk ve çeşit çeşit oyun· 
cak satan seyyar oyuncnkçııar, 
ayni zamanda ağularile de, ucu 
sucuk derisi ile örtülü kamış dü
dükle'rile bir takım haular çala· 1 
rak doloşırlardı ... 5 - Borulu ma
cuncular: Bunların çoğu askeri 
muzikalardan çıkma kimselerdi. 
~larmda macun tablaları ve a· 
ğ12larında san ve küçük bir büy
lü, :vahut bir kcca trambonla ge
zerlerdi. 6 - Kemanlı, utlu, tefli 
macuncular: Bunlar ücer, dörder 
kişi olarak dolaşır ve adeta so!;ak 
ortalarında fasular bile yapar -
!artlı. .. 7 - Tek tük tulunıcular: 

Bitaraf şımal devletleri 

lngilizler iki AlmJn 
tayyaresi düşürdüler 

Londra, 22 (Hususi) - Hava 1 
İ.şlcri .Nezareti, Heinkel siste
m.in<lkıkı ik, Alman tay~·ar.sinin 
l>ugün öi'!leden sonra İn,::.i.ız av
cı tayyarelen taırafından düşü
rühnii.j; olrlut,'Unu bild.rm.-kledir 
Avrıca 3 Alıınan tay~"aresı tahr.p 
ed>Iırrı.iştır. 

Bunların bazısı şarki ve şimali 
Anadoludan gelirıtr, bazm da 
Makedonyodon f;!iın .. Bu tulum· 
cular hep memleket hnvalan ça
laı·lar<lL .. 8 - Armonikçiıer. Bun
ların çoğu rwıılnrdandı ve he • 
men hepı;inin de gözleri kordii. 
Euıılar en çok Galata, l1cJoğlu ta
raflarında do114ırlardı.!9'9 - A~·ı
cılar, nlaıJııuncular: Bunlar ria 
hep görebe luptilcTdendi. Ve çal
gıları kliırncıle kendilerine mah
sus kalın kıısnaklı ve etraflan 
ziııcil"li teflc,-,Ji. 

(Baş tarafı 1 incı saııtada) 1 
1. - HaTbin şimal •b.ıtaraf 

rncmlekel.lerı.ndc yar~ tığı vahım 
mese>lelı. 

2. - Müthiş surette devam ~ 
den deniz h arlıi. 

3. - Şımalde k~ millete 
kar.şı yapılan harp. 

4. - Ekon~ sıyaseti, bu har
bin bidaovet:ıcp.berıi çıkan diğer 
Ollf!S"leler. Görüşmelerin hedef.Jli 
bitaraf me.ınlekel.lerin karşılaştık
iarı gı.ıçd.iJUcr: .ızale etmek veya-

- hut hafiiletmak içm müştereık 
bıı.Llı hareket tayini teşkil eylı.
yecektir. 
Görüşmelerin neticesi hakkında 

paxa.rta;i günü b:r tı-.c;tıEğ neşre
d.\k.-<:ek t:i:r. 

Stoklıolın, 22 (A.A.) - İsveç, 
Norveç ve Danimarka Hariciye 
Nazu:Jarının bıı:1kaç ı::üne kadar 
aldedecekle.r i konferanı;a, bütüu 
Lika.ıııdinavyaıda gittikçe fazlala
fall bir ehJmm .. ·et atfoluınmaıkta
dlr. Bu konfe~an6ta h."ihassa 
bitaraf ı::emilıere karşı yapılan 
deMz harbinuı göriışüleceği söy
lanıneloled.ıl". Bu meseleyi meY'-

İngiliz harp 
gemileri 

(Baş taraf• l inci sa11Jadal 

~· 
Bu vanur, geçen perşembe gü

nü Atlas Okyanosunda torpJden
m.istıc. Vapurun kaptanı i:e mü
re1;1ebat1Jlıdan 12 kişi lk:ı.yıphr. 

Bundan ba.sica İB]wçyarun b~ 
ka lbır limanına 4927 ton hac-; 
m.nd.elci ve Sangstaıd adındaJcı 
rnc>Wrlü Norveç vapurundan 28 
kazazede çıkarıl:ınıstll'. Bu va
pur, geçen pazar günü torpil
lenmiştir. Mürettıebatı, bir İn
gjljz harı> gcmi9J tarafıııd.an kur
tarılmıştır. 

Amsterdıım, 22 (A.A.) - Ho
landa Tkaret fi'06U, dün 3 cü -
zütam kaybetmiı;tir. 

4,000 ton iıacmindeki Tara va
puru, .bu vapur, Finisterre bur-
11wıdan 60 mı! rne;afede bir infi
!Wc neticesinde lba.tnll'ilır. 

250 ton Jıacıni:ıdek;. Petten Ro
Il'.lDr.k.örü, .şimal denizinde bir 
mayna çarp.arak batmıştır. 

400 1'1n ılıa.crr.ı:ıdeki -w\lya va
puru, İspanyol sularuıda lba~ 
tır. 

Bundan ba..,ka 11,800 1ıon !hac -
ınindeki Den Haag sarnıç vapuru, 
Ameri.kadan ı:elirken <bir infiliı.k 
net:cooind~ batmı.ştır. 

Bu yapur, µetrol hamulesile 
NeV')"ork'lan :lıareket elımiış olup 
bu avın 20 sinde RoLterda:ın'e. gel
meı;i beklenilmekte idL 

Den Haag ismini taşıyan l:ıir 
talı ~:iii ye sandalı Lizard yakın.inde 
İn;!i.W • ..ıuııerine d~ilştiir. 

zuıbalısed.en Da11ens N )'hedıer ga
ze tesi dıiyor ki: 

cBu konferaoo, !bugünkü ışe
rai1 karşısında alınan ufak bir 
t.edlb.rdıı:. Fakat bu kon!erroıst.a 
mili.bet bir netkeye vaııınamızı 
mıian:kün kıla.cağındıa.n ibüyüık ü
m ıdim;ız vardır. 

Bitaraflar, b;tarafhk hakkın
da:ki ~anunların Almanlar tara
fından yaoil:m te!sirıerini h.~ 'bır 
zaman kabul eciemezlı.r. B.ta
raflar, muhı>riplerin yapl.ıkla!rı 
den.ıı: harbine karşı b;ıla<raf bir 
oephle teöis etmelidirler. İsk.an
d.navya e~kfın umumiyesini en 
7'ivOOI? sinirlendiren c.het, gemi
ile:rmden 'bir tanesinin haber ve
rilmeden ibatırıkrnası takdirinde 
ıprotesto eden bir b;waf ııne.ın

lıeık;Un bu harekıe-tı tle 11>.taraf • 
lığını ilh.Lil etmekte olduğu Jıak
k;.-ı.dalki Alman nakt.ai nazarı -
dır. 

Bütün İsveç gazeteler;., böyle 
lbir vıaziyette l>:r bitaraf memle
i!Qc.tin protıe:;to e1ımeciiği taicd.rd.e 
bitaraflıiiınrlan uzahlaştıJiım h..1-
diren Hariciye Nazın Gun1Jıer'in 
lbeva.natmı tasviın eylemektedir.> , 

Paris, 22 (A.A.) - 22 şubat ıırk
şaımı <tı;.hligi: Bilhassa Sadanın 
f(a.ibıı.le ve Bele-.;'.n sarkında iki 
taraf topçu ate<;.nde bulunmuş
tur. Her iki taraf tayyaresi Mo
&el ile Relm arasında 've Alzasta. 
faaliyet ııöstıermislir. 

Alman mahafili 
tekzib ediyor 

'8€-rlin, 22 (A.A.) - Salfilıcyet

ta:r Alınan .ınahafiıi, Havas Ajan
sı tarafından verilen ve Alıman 
tay<yarekrinin İskOÇ<ya loar;;sula
rında bombardıman yapma.kla 
'.iktifa etıniyerek Norveç ltarasu
la.rında da bir ta.kım ıbombardı -
man yapmış olduklarını idd a e
d.on ha.b:ri, kat'i surette lekz;p 
etmelotedirier. 

10 - Klarnet veya zurna ile 
çille nara: Bunlar istanbulun Su· 
luırule \'e Loncalı çalgıcıları idi-

11 - Keman, ut, tef: Bunlar da 
ayni ycrJerin üçüncü, dördüncü 
sınıl çal&"ıcılarıvdı... 12 - Arap 
Ahmedin borulu takunı: Bunlar, 
yarı alaturka, ynn alalrangam
sı dört, beş kişilik bir takunclı, 
içlerinden esmer, bol kaküllü biri 
ağzile kos kocaman ve kapkalın 
bir pirine boru çalar, ötekiler tef, 
davul, lavta ile ona tempo tu • 
tariardı. (Arap Ahın.,t) şimdi ih
tiyar halinde yazın sade bir tef
le kırları dolaşır ve oralarda ga
zel, sarU, kani-O söyliyerek geçi
nir. 

Bağ-lamacılar, curncılar: Bun
lar d•ha soı;ıralan meydana çık
nuşlardı ki, şimdi bunların en 
göze çarpanları Dramalı Şaban-

Almanya tavassutta la kardesi Salihtir. 

buJunacaknn Bütün bunlardan başka, bugü-
nün seyyar çalgıcıları olarak or-

Kopenibaıı::, 22 (AA.) - Ber - tada Türk, rwn, ermeni, ynhudi 

Bursada tütün ~~=~~ende, Ber'i:nden istih- birkaç kemancı ile utçu, cünbüş-
Alman ma.hafili.•ün Sovyet Rus çil, bir de selanikli meşhur ar • 

Piyasası açıldı ya ile Almanya ar.asında ibir ta- monikçi küçük Ali ile tef çalan 
vassut teklifinde lbıı.lunmak anı· küçük kızı, soııra bir de İstanbu-

Bursa, Z2 (A.A.) -Tütün müs- nın lhulu'.ii:ne hükmetmekıte o'duk lun kırk yıllık kemancısı Suluku-
tniLerini di!eklerini tetkik et- ları rivayet oltınmaktaıdır. Zira leli (Kör Andan) vardır. 
mek üzere inlııt>arlar umum mü- Rıısya, son muvaffa:kıyetleri üze-

dıi.rlüiıü tarafından gönderilen ==r:.n=' =e= ... ='=es~t=i'=jin=i =ia=d=e=e=tm=i_,,ı=ır=.=====O=S=~=tA=N:;:C:::E=:::=MA=L=K=A=Y=G=ILI= 
:Mar.ıı:ıara iha v=ı tetkık şefi Ek·' 
mel Şcl~'(!n dhrimlze gelmŞir. 

Bu moruı.seıbetle !bu.gün Ha.1k 
PartiıSi viayet merkezinde tiiıtüu 
mi.ista-llsilk-rinin '.:şLlrak.ile yapı
lan toplantıda parti vilayet ve ka
za hevetleri1e müst.<ılısil1erden 
!bazıları da hazır burunmuşlıa.rdır. 
Ekmel Seiçen, bilhassa. tütün re
ko'.1esi ıha.kkındaki müstıWıil di
leklerini ve tıiitün piyasası hak
kında zürra lehinde alınması i
calbcden tedbir üzariııde konuş -
mu.ş ve ıbazı taw>yelerde bulun -
mll.';tur. 

Piyasa !bugünden itibaren açıl
ımı;; ve mübayaata lbaşlanmııştır. 

Karacabey ovasını 
koruyacak tedbirler 

Bursa, 22 (A.A.) - Vılayet mec 
lisi azaları ıbir müddetıteoberi ra
hatsız. bulunan valımizi evınde 
ziyaret etımi.ı;lerdir. 

ıBu münaseLetle villyet lbüi -
çesi üzerinde konuşmalar yapıl
mı.ş viliyaetin lbır yıllık mesaW.
lhll pııograma toıılarunış şekil ü
zerınde tet.klklerde bulunulmuş 
ve bu arada Karacalbey tıojıazının 
temizlenmesi ve tıu ovaların su
ların tatıribaıtından koruyacak 
tedbiderin lbir aıı evvel alınması 
.için icap eden karaılar a.luımış.
tır. 

İıkbaharda baş!ıyacak taarruz ve bugünkü vaziyet 
ilkbaharda garp cephesinde ta

arruz hareketleri beklenirken, 
hesaplar yapılırken, hadiseler, 
başka taraflarda yeni harp cep· 
heleri kurulması faaliyetini, plan
larını tetkik mecburiyetinde bı
rakıyor. 

Garpteki müstahkem l\lajino 
hattına güvenen, Almanların ay· 
ni derecedeki Zigfrit hattını ta· 
llrt'UZlarla a.şaınıyacaklarını he· 
sap eden İngiltere ve Fransa er
.kanıharbiyesin 'n, abluka ve iktı
sadi harp usulile hasmını inhi • 
lale,. yennıiye ait plıim defalar
ca tekrarlattığmdan, herkesçe bi
linmektedir. Alınaııya hükı'.ıme
tinin biri 939 yılı ağfütos ayı • 
nın son on günü, diC:eri de şim
diki şubat avının ilk onuncu gü
nü içinde Sovyetlcrle imzaladı· 
ğı ticari, ikhsadi anlasma, iaşe 
iptidai madde cihetinden geniş 
sabanın, büyük istifadelerin te
minine fırsat, imkan vcnniştir, 

Harbin başlaınasındanlieri ge
~en beş ay içinde ilk defa olarak 
İngilterenin •Taynıis• gazetesi
nin Sovyetlere şiJdetli ihtan ih· 
tiva eden bir makale ncşrey leme-

si, ehemnilyetlo tetkiki zaruri 
olan bir nıes'ele teşkıl eylemek -
tedir. Şimali Avrupadan İsveç, 
Non>eç vasılasilc Sovyetlere ve 
Almanyaya kMşı veni bir harp 
cephesi kurulması hu.usnnda 
Londra, Paris hiiltiımetlerinin ye
ni istekleri mezkur bitaraf dev· 
Jeth , "'e kat'i ret cevaplarile kar
şılandı. Cenubu sarki Avrupanın 
bitırraf devletleri vasıtasile AJ. 
manyavı cenabındaıı vurınak, o
yalamak, askeri kuvvetlerini yıp
rntmak, iktiıı\'ı:di h.tifade kay
nak·, ıııı kesmek teşebbüsleri da
lıi, İi alyanın tesirleri, rolleri hı
zimam eyliyerek müspet bir ne
tiçc verıncdi. 

Bununla beraber, Alm~;,)·ayı 
pel:rol ile gıdadan, iptidai madde
lerdeu az istifade ettirmek mu • 
kabilinde müttefik devletlerin, 
şimdiki lıarl>e yeni milletleri ka
rıştırmalarımn, ycııi harp cephe
leri husule getirmelerinin, ne de
reee faydalı olacai(ını daha uzun 
uzaclıya hesaplıyacaklarını, ta • 
savvurlann kararlara milnkalip 
olmdı,i(ını söy liyebiljriz. 

HAMİT 'lTRİ ml\lAK 

Oilrıilrı mevz .... ıarı 

1 Otar:, i ile mücadele de 
! harp hedefleri arasında 

--- -- -
Fakat bunun ıçın yalnız Almanyanın 
değil, Sovyetlerın, İtalyanın ve diğer to• 
talıferlerın de mağlup eailmesi lazımdır 

Yazan : Hamit Nuri Irmak 

daha fazla m.ıctarda obüs imal e
dilıınekte !bulunduğunu, di~er te
ferruatı da anlatmıstı. Fransa, 
Almanyada dahi vll2İyct, hazır • 
lık bu tırrzdadır. Şrmdi •bütün 
muharipler, yalnız tcreyağından 
değ&, bütün gıda maddelerinden 
yaptıkları tasarrufu, harp mü
himmatına, aie~lerme tahsis e
diyorlar. Müsellah gayrj muha
rip İtaly:ada da!ı.i ayni ahva'.in 
tatıbikatı görülüyor. 

M.lletltTin i.ktısadi ·kır:lkınıruı -
sının, hakikat halde bir dilek, 
nutuklar arasında şöylece bah· 
solunan ba- özden ibaret oklu
ğunu söyl.!yebilil'iz .. 

Mister Çemberlayn'in, bu harp· 
ten soma Autarchie sistemine n:.
hayct verilecet!'ni söylemesi de
ıınek, Alman yanın N szizm, İtal
yanın Faı; zm. Rusyanın Komü
niııın, Japonyanrn dahi Emper
yaLst ve Faşist sistem:erine da
hi nihayet verilm:si kararının 
b:r nevı ifadesid.r. Çünkü İtal
ya Faşizmi, 1935 den, Habeş har
bi hasebiyle Milletler Cem:ytti
nin verdiği zecri tedb.r kaTarı 
zamanlarındanberi ota ~i s.s'..c
ım.ni ehemmiy~tle tatbik ed:
yor. İtalyan radyoları, gazL ~
!eri bu sal Jda s;ci;yad1, Sardon
yada, yarımadanın her eriile~n
de. sehriıı:de, kö; ıinde iktı...ldi· 
yatta, z raat, sana}i, inş .. at, is
kan, imar sa.ııaı.arnda otaıı;i sis
t.m.nin yeni, yenı ınuvaffak•vcl
lerni anlatmırktadrrlar. Abnan
ya, JaPQnya dahi, Jtalya g b:, 
hatta G<.neral l''rankonun Faşist 
İspanyası tarzında <ıtarşi usuıü
ne kuvv<:t!e sarılmışlar, bu s.ste
mi iktısadiyatlarına esas yap
mıslardır. Sovyet Rusya dahı, 
senelere taksim ile y;rmi sene
den fa?J a zamandanberıi tatb k 
ettığ-i planlarla ay'Ili usulü be
nnnsem <tir. Şunu da ilave Ede
lim ki, Nazi, Faş:.St, Komünist re
jL-nl.:ri otar~ hususunda az fark
larla, siyasi zıddiyeılerlne rağ -
men, bJ- ve avnidırlar. Bu seobep
le .burada, Tot:ı.liter deni:.n Na
zi, Fa~:St, Komünist id:ırt'..crle, 
d-mıokrasi siyas:·\;'n:, iktıı;atliya
tını temsil eyli ven İngiltere, Fran
sa. Bi:-lcı;ik Amerika arasındJ.ki 
ih"Vi)iıfların, zıddiyetlerin çok de
rin, gen'ş oldugunu da kaydey
iemeL.yiz. 
OTARŞİYE SO:>I VER!llEK 

MES'ELESİ 

Otarşi s.st~mine, U ~ter Çem
l:ıerlayn';n söylediei l'i!:>i bu harp-
11.n so.ma sen verab~ck, Mil
letler.arası ticaretteki enııclleri 
ksldırm:ı.k, serbest mübad:le, 
döviz usulüne dömnek, iht.mal
ki, umU'nıi iktısa<ii buhranın iza
le.;ine, daha doğru h.ir tab:rıe sa
!Iıh yoluna gı. mesine Jı:zıne-t ey
ler. Faıkat otarşiye son vermek 
için, 939 da ~hyan harb:U, yal
nız Nazi Almanyaya ikarşı d?i!il, 
bugü:ıre kadar muharip olmıyan 
Fasist İtalya ile, d:ğer Totaliter 
devletlere karşı da kazanılması 
lazımdır. Yalnız bu,::ün <iel(il, 
uzun zaman ;çin ıbu hu:;u3larda 
dahi muammalar ı.ç.nde bulun -
makta:yız. Mister Çemberlayn 
gibi, Totaliter devletler şefleri -
nin, ha:-pten sonra.ki iktısadi sa
liıha ait sözleri birer düşünce, 
birer d.lek olmaktan daha ileri 
gidemez. ister rnumi Harp, is
terse insan kollarını makine!IErin 
ist'hla.Cı yüzünden olsun, sonra
ki iktisadi buhranı doğuran, ge.. 
ni.şleten, şiddetlendiren şartlar 
bugün de mevcuttur. 

Bu g-:.b; scfueplerd· n, ş'mdiki 
ha:plıen sonra otarsi s:stemin'n, 
bugünkü mübadele, gümrük, dö
viz usullerinin ilgasını temin im
.kiınları da az ve zayıftır. Muha
ripler, M. Hit!erl'.n •!sted'ğ; dünya 
servetlerini ta.1<.sim gibi cazib.li, 
havat sa.haları gibi parlak gaye • 
!er peŞ:nde kosarlar.ken. enfl:ıs
yon t.ehhkelcıuin karşısında, 
belki de pek yakında bulunmak
tadırlar. 

Bir kadın cesedi bulundu 
Fııtih :medreselerinm harap kıs
mında samanlar üzerinde dilenci 
kıyafe.tli 45 yaşl.ann.d.a bir kadı
lllD ceoı::di bulunmuştur. Hüvı

vcti an!aşılamıvan ceset muayene edilm~ bir Gtalp sektesinden 
öklu2ıi anlaşılm4\ır, 

SAYFA - ll 

stanbulun imarı 
' ( BllfTnakaledm mabat ı 

rjn iki kopnir. J ar;ısında, öteki· 
Ilı d, karşı tar:ıJta, 1'aksuıı • Dol• 
mabahçe • laçka ara ındaki sa· 
b"da )"np;>cal.tır. 

Biı-ınc.i imar hamlcsinGe, en 
bü~ ilk güçlügU .istunlakler dogur .. 
ınakta olmasına nıgıuL"n, Dok~or 
Lıltfi Kırdar, burada ııunt · ka\ i 
istJmlak yolunu l.utınuş; htll·tlı
yeıer bankasından i.ı.tikraz etli· 
ği 5 milyon liranın 3 mılyoıı fı
rasını müteda\·İl sermaye ola
rak bu istimlik ,şine tahsis et -
miştir. Bu üç mılyon lira ile E· 
minönünde11t Un.J..apanına do*• 
ru evvela Lir lı.ısun binalar ıs
tiınlıik edilecek; bunlar yıkwp 
arsalan sat.ı.ld.ı.ktan sonra elde o. 
dilen !'~a ~le tekrar başka bir 
parça ıstinılik edılt"cclı.tir ve böy. 
lece, beş sene içinde, bütün Emi
nönü • Unkapanı mınİakası is
timlak edilmiş ve ) eni buıa.lar
la donanmış olacaktır, 
Karşı tarafta yapılacak imar 

hamlesi dııha kola)' dır; çünkü, bu· 
ralarda, en ziyade bo.; arazi üze
r.inde çalışılacaktır, HIJ.kılmetın 
lutufkar yardıınile Taksim kış
lası binıısı, hakiki kıymetinden 
çok dün bir fiatla beledive)'e dev
redilmiştir. Burada, Taksim mey
danında başlam,,. olan imar ve 
ı:üzeUe tinne hamlesi, bır taraf· 
tan Taksim bahçesi arkasından 
Dolınabahçede yapılacak •tad • 
yoma kadar inecek, dıger taraf. 
tan Taksım kışlası ve stad)·oınu 
ile Sürpagop mezarlığı sahaları
m ve Belvü kır gazinosunun bu
lunduğu araziyi de ihtiva ederek 
~laçkaya kadar uzanacaktır .. 

Bütün bu geniş sahada, şehrin 
merasını ve resmi geçit meydanı 
büyük şehir tiyatrosu, gczintl 
)erJeri, konlerans \ e müzik ::.a .. 
!onu, ~ehir oteli, şehir gazino
su, tcnıs kortları, yüzme ha\'UZU, 

açık hava tiyatrosu, rocuk bah
çeleri, stadyom, kapalı . por salo
nı.; daimi sergi sarayı, bütün bun. 
)arın 8'l"asında da parklar ve 
yoliar ~:apılacaktır. Hu s2h:ıuın 
imarı, 2·3 senede kabil olacaktır. 

B<lediye rcisimız, hrm sıh • 
J1atini de unutma,ını tır. l\.le
ridiyeköyünde, tedr;c•n 1000 ,.a. 
tai;'I bulacak olan büyuk bir lı • •. 
talıane inşasını da, bu inıa.c plô.
nına birinci madde ulo rak kay • 
detmiştir. Biz, sahscn, bir ~ehrin, 
bir memlekeıin sıhhati, her •ey
den L.stlin tutulnıa~ı, sıhhi ınües· 
sescierın llyatro, k.onservatuar 
gibi dij':cr umumi tesislere ter
cili edilmesi yolunda, senelerce 
yazı yaznus, mücadele etnı~ ol
duğumıız için, Lütfi Kınlardan 
Mecidiyeköyü hastahane..iııi ôza· 
mi dir'atle ;\-·aptırma~ını istedik. 
Belediye reı ·imizdc, her ~yden 
en·el doktor olduğu için, bizımle 
tamamen ayni fikirde bulı;ndıı
ğunu bildirdi. Doktor Lıltfi Kır
dar, mukadder bir suule cevap o
larak da Taksl.n bahçesindeki şe
hir gazino ·unu !Ueridiyekiiyü 
hastahanesinden daha evvel yap· 
tınnış olmasının sebebini de, şöy
le izah etmektedir:. 

&.-- Bu 8011 - 1000 yataklı has
tahane, muazzaın J>~r h;tir. Çok 
para ve nkit ister. Bir taraftan 
hastahanenin plan ve projeıeri 
hazalanır, onun insası .kadar o
dası için de lüzumu olan büyük 
paralann membaları tem.in cdi· 
lirken diğer taraftan da beledi
yeye Vdridat getirecek kaynak
lar tedarik etmek lazımdır. Bü • 
yük şehir hastahanesıne naza • 
ran, coı.. d:ıha ıu: para ile ve çok 
daha kısa zamanda b~rılan şe
hir gazinosn, beledi)enin varı
dat membala.rından biri olacağı, 
için, dhha evvel inşa edilmiştir.• 

Mecidi) ekö)ü hastabaueııi pliın 
ve projeıerınde bazı tadilat ya
p'1roası 'cap ettiğinden buınlar 
yapıldıktan sonra, hemen inşa -
sına başlarulacak Taksim • Dol
mabahçe • Jllaçka arasındaki i
mar haınlesi!e beraber 2 nihayet 
3 &ene içinde ikmal olunacaktır .. 

Belediye Reisimlı, İstanbulun 
imarı için istikraz ettiği para) ı 
münhasıran, bu işte kullanmak 
ve şehrin kaldırnn inşası ve ta
miri gibi alelade belediye i:,ıeri
ne sarfetınemek kararındadır. Bı 
çeşil ihtiyaçlar, İstanbulun şe: 
bir bütcesindeki varidat ile tcının 
olunacaktır. Bu, çok yerinde bir 
fikir ,.e karardır; çünkü aksi tak 
d;<de, ı:ıara çar"ur edilerek bü • 
vük imar hamlelerini tatbike im 
kan kalmazdı . 

Belediye Reisimizin, pliınları
nı Anka~ada., alakadar makam
lara tasdik ettirer.,k hemen tat
bikine ba,13dığ1 bu imar hamle
lerini tahakkuk ettirmesini dile 
riz. Doktor Lütfi Kırdann çalış
ma ac::kını 'l-'C başarma heyecanı4 
nı cumhuriyet hükumetinin is
tanbulu imar azmini, bu d:Jeği • 
mizin tahakkuku bakımından 
kuvvetli birer garanti addcdiyo
nll. 

ABİDİN DA VER 

İmtıyu sanıbi ve Ne riyat Di· 
rektörü: E. tZZET. Bas.ldığı 3er: 

SON TELGBAF Basımevi 
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Ömer: Yô Ebu Bekir!.. Elini uzat. Seırıti: Cinsi::..· ________ k~ıymeti_ 

Ben sona biat ediyorum dedi 
Ebu Bekir, sözlıermin halk üze

.tnde husule ~etirtlığ.i te:;iı·üı de
:reoesıni idra.ıt elımistl. (Ömer) 
in M!rt ve hadiı sözlerinin, bu te
sirı izale edeceı<inden endise e
dl.'rek, onu tekrar geri ~ekti. 

Har tarafı derin bir ı,ükiıt kap-
1,y;ırak brrkaç dakika, derin b:r 
ı>u On icıode J(eçti. Evvela, halk 
arasııİda bir fısıltı ve sonra, Haı.
reciler al'asından şöyle bı.r ses 
yil.ksaldi: 

- Oy le ise, iki (Emir) olliund 
Bıri ;,~den, biri bizd"..n .. 

(Ümer), g~ne dayanamadı. Dur
duğu ye:den; 

- LliAiı.. İki Emir, bir· arada 
()]amaz ... Resu,iıllah, hangi kabi
leden ise, onun hal irsi de o ka
bı.icdı::n ol:malıdır .. Egl·r böyle ol
mazsa, Allaha kasem ederim ki, 
Arap .kavmi, o halifeye itaat e~ 
m.ez. 

Diye bağı~dı 
Gene bir münakaşl baş gö,te:

di. Medinelilerden (Hübap }bni 
!Münzir); 

- Ey Medınelilerl.. Z:y cnsi.r! .. 
Arap kavmi., lslamiyetı an~ak si
zın kılıçlarınızla kabul etti. Hi
Lilet ve emaret, sizin hakkınız -
dır • Hakkınızı başkal:ı::ına kap
tırmayınız.. 

Diye Medllll"Jileri tahr:k .,.ttl, 
F..ıtat onun ıbu söıleri, {Öm~r) i 
bw;bu.tiın çıleden çıkarmıya kf.
fi gelcıi. Bu cesur ve pervasız 
zat. ®rhal elinı kılıcının kabza-
51Da davadı. Ortaya atıldı. Et
rafındak.ileri tehd•de baş1adJ. 

(Üsame) den iıbaretti. (Üsıime), 
Resulü Eka em Efendirni?in ihti
zar !ı.aiıınde balundukuJıu haber 
alır almaz, (sancağı ııu-if) i ırfuı
dererek, hanei saudetill kapısına 
diktir~i gibi, kıendisi de ordu
gah.tan ko.şa koşa gelmit; .. Kendi.
sini büyük bir muhabbetle se
ven efendisinin ölüm dakikala
rını, hıçkırıklarla onun yatağı -
nın ayak ucunda geçirmişti. 

Dı~aTıda mt.ibap münakasa 
Vt> mLcadeleleri devam edt"nk~n 
Resulü Ek:remln ölıim !lö:-egin n 
1C>trafında toplanan ve ka;..;la·i ca
yır cayır yanan bu zatlara biri 
daha iltih;Uı: etti bu da, Medine 
eşrafmdan (A vs bin Ha'-'.e) ~di. 

Bu ahı zat, Resulü Ekrem:n ,._ 
bedi ifti:rakına kana kana agla
dıktan sonra, son vazif<>l<'rini 
hırtırladıla.r. Ne yapaeaklarını 

düsüruniye başladılar. 
ötede, iki mühim mesele var -

dı: - Resulü Ekremin, manen ve 
ma<ldeten pak ve tahl:r olan ce
ı;edi yıkanacak mı, yıkanmıyaea.k 
mı? .. Ve sonra, mübarek naşı, 
n~:reve ddnolunacak? .. 

Hazin bir müşavereden sonra, 
evvela bir'nci mesc'.~yi halletti.
ler. Yıkamıva karar verdikr. 

Mübarek nası. sılte ıle bir kö
ıtf:Ye çektiler. Önüne., (Yemen) 
lrumasınd:ın bir perde ge.-dı'er 
tizerind.e bulunan ızömleJ!' rıkar
ım::dılar. Yalnız ı:ömleğin etek
le. ini kaldırarak vıkamıva baş:a
d lar 

E .r meydana (Ebu Uoeyde 

1 

Naş,. mübarek~ bizzat (A:i) 
bin Cerrah) atılıp ta (Ömer). i Yıkıyordu. Uzun zaman d•vam e
teskine muvaffak olmasaydJ, hıç d.n o a·te:li hımaiığa rağmen, 
şuı;he,;iz ki vazıyet, pek feci ve l Resul.ü Ek.i!Tn Elendimı<in ~ -
vahım olacaktı.. rek mukaddes c~m:nc> ve ~;pk 

bou Be.l<.ir, tekrar halkı sükuna elbısesinde, .:n küçill· bir '<ir €5<'-

davet etti. İki emir ile hük~t ri bllc görülmüyordu.. (Al'), 
idaresirun mümkün ohrın.ıy-<ıeağı- hem 0 ter temiz nagı - sanki, 
ru izah eyledikten sonra. evvela inc:tmekten korkuyormu ı(bi -
(\fu::yde) yi, sonra da (Ömer) i büviik bir dikkat ve nezahtle 
göst.erdi; yıkamakta devam ediyor.. Hem 

- İşt.e si2e, iki zat ..• Bunlar- de, hıçkıra hıclma a~~ıvarak; 
dan bırıru ıntihap ediniz.. (Arkası ı•ar) 

Dedi. 
1''akat onun bu teklifine, hem l ~!!!-=~-::-:;:-:;::::=:_:::-:=---::-=~··::'.· ;:::; 

Ebu Ubeyde ve hem de Ö.mer iti- \ l TAK 'ti .'I ve ~ A. V 
raı: etti. Ebu Ub~y..ı.; 

- Resırli'.ıılabııı emriyle mıhra- , 
ba geçen bir zatın onune k;m ge
çclııJ.r?M O, sıenin ark<ında na
maz kılmak surctıJe. senın her
k,ıı;;. takaddüm ettıgıni ~ gös
terdi. 

Dedikten sonııa, Ömer de Übey
dcyı teyıd etti. Ve scs;n:n bıi.

tun kuvvetiyle: 

23 Şuı:>aı 

CUl\IA 
mm: 13:;~ nıııni: ı~.:s 

2 nci ay Gün; ;;1 Şubat: rn 
Muharrem: H Kasını· ın~ 
Gü.Jeş: 6,4G A am: 17,51 
Öğle: 12,28 Yatsı: 19,21 
ik.ndi: lo.28 İmsak: 5.07 

• 
- HAVA VAZİlı:ı:Tt -

Bevazrlta Camcı x.. 
rie Kiiihan ··-'- 0 "ınd 

Kar.ı:ir ob!r deponun 9000 
"""""' 1.'91<: 104/2, 

106/1, yeı:ıi 3 NoJı. 
Üsltüdaroa &im ali efendi 
mahallesinde MeY'haneler so
kağında e:s.k.i 38, 40 yeni 22 
No. lı. 

tamamı. 

:lıkı ka<l'ta yedi od.ah 
Mrızir b!T evm Wınasm. 

Kandillide Sıra Maoolle ve Sıra L.i buçuk katta altı odalı 
evler soka/tında eski 30 yen: ah.şap bir evin tamamı. 
1 NoJı. 

300 

1 - Arttırma 5 maı t 940 salı günü saat 14 ten 16 ya k:ı.da.'. ya
pılac:ı.k ve gay:rıanmkuller en çok ~eıdel verenleri.o fuıtünde kala
caktır. 

2 - ArUınnıya ııirmek için muhammen Jı:ıyrnetin yillide 10 u 
n:sbet:iııde pey akçesi yatırmalk lazımdır. 

3 - Arttırm:ı bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sck'z 
sen~de sek:.Z müsa-.,1 ta.ksltte öd'2nir. Tabiler yüzde 5 fai?,e tabi
dir. 

4 - Taks'1ler ödeninceye kader ~aYl'imen!rul Sandı~a birinci 
.dıcıreeede ipotekli kalır. 

5 - Fazla tafsilat .a'lrnak ve •b!nalarm fotokraflannı görme« 
iıstiyenlerin Sandık Binalar servi.sine ııııüracaat eylıemeleri lazım-
dır. (932) 

Fakirleri Koruma Cemiyetinden: 
Jl lı/94-0 tarihindeki toplantıda ekseriyet nlsabı temin edile

memıı; olmak dolayısiyle ana nlzamnamemiz mucibince oemi:yoti
mizin saıelik adi bey'eti umumiyesi 25/2/940 tarihine müsadil 
pazar günü saat 10,30 da İdare merkezimiz olan Beyoğlu Minare so
l.ağı, 17 No. lı mabalde toplanaca;tından cemiyet hasının aşağıdaki 
meV".ıddı mfu:aker" etmek üzere toplantıya gehneleri rica olun<ır. 

MÜZAKERE EDİLECEK MEV AD: 
1. - Geçen umumi toplantı zaptının ().cunuıı tasdiki, 
2. - Geçen devreye ait iıdari ve ıınali uınwni hey'et raporlan 

ile mürakıp raporunun müza.krere ve tasvibi, 
3. - Gec~n devredeki ve:zaifindım dol:ayı idare h.ey'cti zim

mct'.nin ibrası. 
4. - Yeni soneye aft büt~enin müzakıere ve tasvibi, 
5. - Yerıl miirakınların intihabı. 

IS TAN BUL EELEOI YESiNDEN 
Cihangir yangın yer:nde Tavuk çı!kmazı sokağında 39 uncu ada

da 2/1 numaralı 9,80 metre yüzlü ve 35 ım~e :mural:ıbaı sahalı ar
sa satılmak üzere acık arttınruya lkonulmustur. Tahm:n bede!li 
320 li:ra ve ilk teminatı 24 liradır. Şartnameler zabıt ve muamelat 
müdü:•lü((ü kalem 'il.de görülecektir. İhale 11/3/940 pazartesi günü 
saat 14 d~ Damıi Encümende yapılacaktı. Talip:erin ilik teminat 
me:<otup ve)'Q makbuz:laTı ile hale günü muayyen saatte Daimi En-
"ıi.co•:nde bulun.mal.arı. (1410) 

* 
İst;mJak!nln umum! menfaatlere uyl(Unluı:tu tasdik edilip ka

nun~n 1~50 ij;ra k.ıyrr.ct ta<kdir ~dilmiş bulunan Beyazıt Cıımcı Ali 
rnarallcsinin Küpçüler çıkın.az sokagında 4 eski 6 yeni kapı 584 
a<l ı · 7 parS<'l Nll.lı nhşap eırin sahibi olarak tapuca bUdirilen Meh
ım ·t F raı.ltı kızı Ni:nctu lal•ın ikame'tl(a.h.ı olarak J(Österil'en ayni 
enle bu' .ın nadı~ ııotedikçe bildirılmi:; olduJtımdan 3710 No.lı ka
mınun 10 uncu m2<ldes·ne tevfikan ieabeden tebliğ varakalarının 
bu "aVTimenkuk, Be~.<live dairesine ve umuma mahsus ımahafüne 
20 !(Ün müddetle talik edildilli iliın olUllilll'. (1413) 

- Ya Ebu Bekrr! .. Elini U7.al. 
ll<'n, sana biat (C-d.yorum. 

Dedi. Yeş-.lköy Meteoroloıı ıstaS).,, - w T Ü R K 1 Y E 
nundan alınan m::..ı'."ımata ı:ıo.e, ~. Ş C f b "k 1 

• 

O anda, Med:nenin en mümtaz 
eşrnfırwan olan (Evs) kabilesi 
reisi, (Saad) da. ortaya atıldı. 
Bia.t etmek için (Ebu Bekir) in 
eline saorıldı. Saad'ın bu hareke
ti iw::rire (Ebu ~klr) in etra
fına d.j(er bır takrnı zevat da 
ltoplanıdı. Bö} lcııc, (Rcsı.~ .. Ua
tun ilk halifesi) ne biat mıcrasi
nti ıcrasw.a başlandı. 

RESULÜ EKREMİN DEFNİ 
Beni Saad sofasında, bu int.iıa'p 

hevecan ve münaıkaşaları devam 
e<r.run, Resulü Ekrem Ele • 
dimizin henüz so~ya başli
yan mübarek nası etrafında da 
tıJkaç kışi toplanmış .. Ne yapa
caklarını düşürtımktelercli. Bun
l<'.!T da, Resulü Ekremi candan 
b-even aziz yeğeni (Ali) il.- am
cası (Abbas), Abbasın c;:1lları 
(Fadl), (Ka><mı) voe evlathin 

lste bu JıarJ.; kadın, Harunür- ı 
re;,~din bu kıskanç Ze'\-cesi, koca
sının uzun yıllar içinde zevk ha-
'Y atı y ntıadıi<ı I; u di rbü.; sa onu
na şimdi €6ki günlerin h.ıyalini 
yaşar 11ibı bı~ t.::.aıassüri.c göz g•2-
dioliyor ·ve ll>urasın~ o~lunun zev
kine hasretmer.in te.ıdlı ı ile 
kendini avutmak ıstiyordu. 

Karşısır.da elleı '" g<igsune 
çapr :ı~m.ış emir !A.'1tliycn cari
yeye: 

- Ben, dedi, Emrrü:mümini -
Din yanına gidiyorum. Onu 'bu
raya davet edeceğim. Bu arada 
gen de benim d;ı:ireme ;ı:idccck
•"1 ve yeni gelen d·;l bi"1ıez <'>
riyeyi yanındaıki tercüman c.ari
ye ile ıbirlii<ıte ·buraya getirecek
sin ve onu tahtın üstünde. Ab
baı;enin nıevkiine otW'!aca .... suı. 

~:~;;::!~00~~c:i~i~e:.,;i~dC:~~- işe ve a m a rı a arı 
palı, Trdkya Ege ve Karadeniz Anonim Sosyetc::sinden: 
kıyılannda yer ver v~lı. Ak- P~bahçı de 1iabri'kamız, her l(i.in 7 ton hesılbile şişe ve cam 
deniz kıyıları ve cenub•1 sarki A- kırıi:tı $atın almak is1!.mektedir. 
nadolu kıyıları kapalı ve yer yer Talipler.n şartnaıneyıi gö:ıımek ıçin sosyetemizin Galata Pcr-
ya~ı·lı geemiş. Rüz.ızar bütün böl- Ş<:onbc paz.arı S.ımoc sokaıi.ı hanın<laki bürosuna müracaat eyle-
.l?t; erdi~ şimal is"...kr.met nden, Ka- 1 1 · 

· o P-.~ır~.e~e~r··~·llll .. !lmrı:llllil:ııılllll .... 1111111111111111111 ................. .. raden.izın ve rta J\r.ackılun un 111 
gar.u (a."aflariyle, Trakya ve ;\1ar-
maxa havzası ve Egede yer yH 
tırtına seklinde ve d ~:r yerl~r
de yağısİ.ı ol:ır:ık gecm;ş den:zJe
riımiMe fırtına de•; a"T! etmekte -
d.i:r. Dün İstanbulda t.ava kapalı 
ve yağışlı geçmiş rüz;ı:arlac şma
d.i şarki i<itikametindcn sani~-rdt 
7-9 ınretre hızla esnıişt'r. Saat 
14 de hava tazyik; 1021,5 rr. Jibar 
idi. Sühunet en yü:kset 4.66 
ve en düşük 1,6 santiı:;ı·at kay
d:: <Llmist.ir. 

Gümrük muhafaza genel komutanhS!"ı Istanbul 
levazım anıırLğj !atınalma komisyonundan 

1 - Tesklliıt ihtiyacı için 500 battaniye açık eks:1trn~ ile aJ.ı.n:a.. 
oaktc.· . 

2 - ll!ubammcn b,deli 3900 lira ve i!k teminatı 293 liradır. 
3 - Nümune ve ş1rtna~si komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İs'.eldi~erin 5 mart 940 salı ızünü saat 15 de Galata Mı.ıım

hane cadd s'""e ibrah·.m R:fat han .ikincı k.att<ıki ckoınisyona ;ı:cl-
nıPleri. cl406> 

1 rasında pırlantalı a:ltın kupa - Diye roınlda.D<iı. 
!ardan b.rini eııne aldı. Farına- Halit bu .s&Lle:·deıı ibir şey an. 

Tefrika: 151 
Vi&ı.a 'ben liı:zımgcıcn tarımım 
verdim .. Fakaı <ıu ta!Jnatı lf.:r 
kefe de ı;cn hat:rlo.t. Oglumu eğ
knd rmek ve onun gön.ünü çel
mek için elinden gelen ı.şveyi 
ı::ös :erecek .. 

Harı:; olduğıı kacla1· da kındar 
cariyenin gozlerirde şeytı.ni b.r 
şule çaktı. 

- Merak etmey.niz Sul~arum, 
dedı, emirlenniz yerine getırilc
cck .. 

.5•ttı Zubeyde salona son bir 
nazar daha gezdirdücten sonra 
og unun yanın.> g mc;k üzere Ab
lba ·enı'l köşk · ııü terketti. 

Cariye yaln:z ka!mıMı .. 
Bır müd<let o!duğu yerde ve 

mlhlanmış gıl;i kaldı. 

Sonu ani bir karar verdi. Tah-1 
iın yanı !basında duran isret sof-

ğındaki yüzü;:c.~ tri !aı;ını kolay iaınaınışt" 
bir .hareket e yer:nden oynattı. Haron onu k-ılwıdan tutlu. 
'laı;ın altır.cLki ovukta saklan- - Gel.. 
nu::; .beyaz bir toıu al'.ın kuı:ık - ı Dedi H kapının ~iir)!Ü6ÜnÜ çe· 
lantan bı.riııin içme döktü ve son.- ' kerek boonlba; olan cünl;üı;lıane-
ra kupayı yerine ıbı.rakarak ve ye ooktu ve doğlll~il .ışret taJ<ı -
yiizültünü:ı la.~ını yerleştırerek mının bulunduı.~ kü.ı;;eve götür-
acele ;.rirmlaria cünbüşhaneyi dü. " 
terketli. 

BütJ.n bunları Halit kaplan res- - Bak, dedi, burada üç altın 
minin côzünde açılan delikten ışarap kupası var. Bu kupalardan 
seyre tı,., · t.. ibirinin üzerindP pıdanta, iblri-

Görd:ük .erini Harona lınlat - nin üzerinde akik ve üçünciisü-
rnak iç;n gıözünü del.k:ten çekti- nün üzerinde de zümrüıt ~lan 
~ı zarnıı:n onu da öteki halının görti;"Qr.;un. 
yan nda ve orada açılan delikten Ila!loi)rnten ayni '1xı:ı·da ve şe-
kendi gibi cünbüş salonunu g&z- k.lde olan üc al;tın kupanın ·e
ler halde ı:fudiı. gacne farkları, yahudinin dediği 

Filhakika Haron da halının ü-
gilbi yaln12 üzcr'erini ııüsliyen 

ze~indeki mlırace resmimn !ba-
şındaki iri pır an tayı çı.karmış ta.,".lardan >baretti. 
ve burada açılan de:ckten Hali- Haron devam etti: 
din .gördüklerine şahit e:kınuş - - Bu pırlantalı kupa yalnız 
ıu. Emirü.müminine mahsustur. a-

Zevk simsarının gıözlerinde kor- kik ta~lı ijı:upa, Emiıiilmümininin 
ku ve de>!Jııet izleri pa-iıyordu. erkek m:i~afirlerine iJcrımı edilir 

- Kahbe.. Kaltak kıskanç.. Ye Cafer oı:ıunla şarap içerdi. 
Kızımı zch,rliye<·l'k.. (Arkası ı•ar) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA, 
NEVRAWI, KIRIKLIK 

~. 

ve tutun ağrıları derhal keser. LUzıımı•nda ·gande 3 kaşe alınabilir. 

'lt;1ı .,, k).'-~ 
Müstesna Fırsat 

Yazan: Michel Cor~ay 
- Haydi ger beraber gidelim. 

Bövle bir fırsat her zaman ele 
g.,Çmez, ka.c;ırnıal .. Düşün bir ke
re cLanuva"> terzihanı.:si mevsi
min en yenl roodellerini teşhir 
C(!iyor. Fiyatlar da sudan ucuz! 

c.Dozi • arkadaşının teşviki ile 
bu meşhur lıea"zihaneye süriikk
nirken, duydu~ru vicdan azabını 
teskin etmek için kendi kendi
ne: Bir sev satın almaksızın yal
nız gôrmckle iktifa ~tmeklen, 
hiç bir ma7.:arıı>t olınıyacağını tE:k
rarlayıo dw'Uvcxr, kocasının, 
dbini tırnağına takarak azooni bir 
çalı ma il<' biitçelerinin muvaze
nesini güçlükle temin ettıi~n.i 
ıtakdir ediyocdud 

Lakin bütün bu fevkalade bu
luşların, kadifi • .Jerin, taftaların, 
tüllerin cazibesine nasıl mukave
met etmeli! ... Hepsimn fiyı>tlan 

1 da ne deı·ecede müsart! Doz:i ni-

l ~~:a:~~~ !~~=~a ~~ 
rar verdi. İs olacağı.na varır diye 
iki tuvalet s;ı.tın aldı. 

Lakin heyhat!.. Bu cessı-etlne 
ncdmnet · y<:tısmektc g ·ci.kmed~. 
Homen o akşam, kocasiylıe daha 
sofradalarken, hizmetçi masaya 
kocsman bir kulu getiriyor, D<>-
zı bu emrivaki karşısında dü
şüncesitce hareketini itiraf için 
ımünasip bir şekilde vakit kazan
mıya çalışırken, bir 1araflan <la 
.kücücük kızı tecessüs kesilmiş- 1 
ti. Kutu<la ne oldu)tıınu muha.k
kak hemen görmek ı. ti yordu. Ko- \ 
cası merak ve end~e ile: 

- N.:-dir bu? Diye sordu. 

1 
Dozi ba~ını tabajtına do~ 

eğer:k: 

- Lanova.dan göndeı>mi.şler. 
- Bir elbise mi?. 
- Evet ... Yani... İki tane. 
Ve hemen bunun kaçmlmıya

cak bir fırsat olduğunu da ilave 
etti. 

- Fivatı ne kadar?. 
Söylediği rakum, ~erzihancde 

o derecede ehv~n görünmüş i
ken, şimdi gözünde revkalad>« bü
yüvor ... 
Kocasının kaşları çatılmış, bir 

fi'"Y söylemiyor, derin derini~ 
çekerok odadan Ç?k~yu:r .. 

Fakat bu sükfıt ve çeık11iş en 
çetin sit'l'mden çok daha ajtır ... 
Dozi lüztrmsuz yere delilik etti
ğine tamamen kaııaat getirivor, 
kalbi pişmanlıkla doluyor. Göz -
kri y;ı~larla yanarkc.n, üzüntü
sünü avutmak maksadiV"lc kutu
yu açıyor. l\Iini mini kızı da ma
saıoın İİ:lerine abanmıs. ufacık bın
nu teceı;.süsten biraz daha yukarı 
do/::ru sivrilmiş, sabırsızlanıyor. 

Fal;::ıt ha~yret! İntihau ettiği el
biseleri neıoede ise tanıyamıya • 
cak nasıl oldu da bunları cLanu
va. nın salonunda o knı<lar bei(e
nerek seyretti! .. Mod!'!Jerl.n sır -
tında, .ııi>'ile çıkarıla t'<ieta renk
leri bile solmuş, kumaşlar ııorsu
ırmı~. ilk giyit> sokağa çıın,ta 
açılacak .. Pa:rt,"8lanaca:lc sanki. 

Dozi sükutu hayal ve vicdan 
azabının tesiriyle ka.t'i bir kara
:ra varıyoı·: Esvapları geı'I .ıı;ön
der,,cxk!. 

Yalnn ne suTetle pa:ranm fade
sıni fatemcli? Bıınları kendisi 
pekala intihap ederek satın al
ımıs bulunuyor. Düsünürken ani 
bir ilhamla heml'ill bir kaj\ıda şun
la.-ı karal~dı: 
.ıadmn, 

Ani bir matem, buııün ıntihap 
e-tmiş olduinun tuvaletleri J<İY • 
ımeme mani teşkil edivor. İade 
etmem imklinı kabilse bildirme
nizi diler say.ıı;ılanını sunanın. 

Do:,i 
Of! t~ bu ikadar.. lJizn1et.ci 

çeviren: Piraye 
ıınektubu geciktirmeden hemen 
şinırli posta1: a götürmeli. Kızını 
da yatai?ına kendisi yatıracak. J>.
itır bir yükten kurtıı1mu.scasına 
1\zrah!ayıp, bi.r şarkı mırıldana
:rak çocuitunu soyuyor. Esvap
ları 'ade ettiıii için looc<ısının na
sıl ıru:mnun olacağını tahayyül e
derken, ~ay:ri iht:vari tebessüm 
ediver .. Fakat ne oluyor?! Biraz 
C\"Veı tamamen zinde "~ ncş'cli 
olan kızı, elini şakaITT.n<la gezdire
rek usul. usul inliyor! Vücı.:du 

~leş içinde, yanakları k17..annıs, 
gözleri parıl, parıl vıanıyor. Kı

sık b!r öksürükle sarstlıyor .. 
Yoksa bir hastalık baslanı:ıcı 

mı? .. 
Dozi hemen kocasını ça/!ır:ıvor. 

Endiı;deri birleşerek, çocu~ım 

tedricen vehmnet kesbcdeıı ha
lini tetkik ediyorlar. Derin, de
rin inlemeler i.kisini dı~ ha:ra.p e
diyor ... 

Biçare kadının dimağında ansı- , 
zın ş'ımsck gibi çakal! bir fikır: 
Biraz evvel uydurduğu matem 
voksa böyıle feci biı- şekilde, ha
lükate mi çıevriliyor? Durup du
rurken, iste böyle evin üstüne 
şeamcoti <lavct etti demek?!.. 

Ertesi sabah vaziy..t bfu.-\riitün 
va-hiınlcşiyor. Şafak sökerken 
getirttiklerj doktor, muayeneden 
sonra endişesini artık giz!(miyor. 
Akşama tekrar ~elecc.i(ini sövli.
yerek gidiyor. 

Artık insanı hay.attan iğre.ndi
recek, isyan ettirecek, kara dü
şünceli saatıler ba.ı;lanuştır. Bi
çare kadın biliıtasıla. kendisini 
mücrim addederek, azap i..,er.isin
de kıVTaruyor .. Şom ağızirlığı ile, 
matemi zorla celhebtiği kanaati
le, iztırabı her an biraz daha 
derinleşiyor. 
Niha~ ·1 ikinci l((lllı,'iııde dok

tor td:fteri· y'i ocııhL&te ya.I1Jlma
dığını itiraftan çekinmi:yor .. 

Kuvvei maneviyefil tamamen 
bozulan zavallı ana, enjc~iyon 
y.apılırken mucize kabilinden 
tıeblikcyi bertaraf edecek olan, 
bu son çareden hiç ümid bekle
ımivor .. 

Vaziyette bir tebeddül hasııl o
lup alnııyacai!ı tetkik ediliııken, 
hlıım<.'lçi hanımının kulağına e
ğilerek: Terzihane<len esvapları 

geri alınıya blr di.k~'İ kız ııön
ıkrdiklerin i haber veriyor. Dozi 
deli gibi yeı mden fll'lıyar&k, içe
ri.ki odaya koşuyor .. Her ne paha
sına olursa olsu'!l planını doğru
lıyacak!. 

- Ma1ımazel beni din:leym: A
ni biT ma-teme uğradığımı yaz
ml,'itım. Bu bizim kesemi:ııe çok 
pahalı gelen, tuvalc1ıleriıı iadesi 
için uydurıılmuş bir ıseOOp, b:r 
yalandı! İcabeckrsc onları alı:ko
nını fakat ernln olun böyle bir 
feliıket karşısında değilim .. Ya
lan .. Yalan .. Yalandı! .. 

Birden hıçkırarak: 
- Mazu:· göriin ben!! Küçük 

kızım QOk has!.a da ... 
lia;;sas ve ince :ruhlu olan, tıı:r

Zi kızı faciayı tamamen kavra
ın:ıı tı. Perban b!T halde olan Do
ziye ya..1<lasarı>k: 

- , [adam! Bu mübaliıga e
decek derecroe ehl'mmivetli bir 
hadi'" değil .. Tahtı 'ksirind• ka
lacak bir ~y yok .. Elbiseler esa
sen satılık mal. Geri gö1.üııme
mek, si7Jn göstermiş oldul!unuz 
gebcple hic alakası olmaz .. 

Dozi kalhlni kemn-en ~s'um 
yalanını ifşa etliği için mukad
~ralmın hayıı-lı bir şekle çey
rilecc.~: ümidine dü:ıe"'k, rahat 
J:ıiı" ndc.. alıyor. Ve bu Jıi~ kah-

DALGA VZUNLUGtJ fü 
..ı\.Q. ıt.., .. 111'5 it& .. ""· 
.A.P. Sl,'9 a. HU lleo. ıt ııtw. 
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23 Şubat Cuma 
12.30 Program w memleket 

·ı;aat ayarı, 12.35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12.50 Tül\k mü 
ziğl; (pi.). 13.30/14.- Müzik: Ka
rıeık program (µ!.). 18.;- Prog
ram ve meınlokct ~at ayarı, 

18.05 Türk müziği: Çalanlar: 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Fah
ri Kopuz, 

1 - Muhayyer peşrevi. 2 -
Arif Bey - Muhayyer şarkı: (Mey
hane tarabgiıhı meyi). 3 - Tam
buri Ali - Muhavyer şarkı: (Fer
yada ne hacet). 4 - Suplı.ı Z.ya -
Muhayyer şaTkı: (Titrer yüre
j(iım he:r m zaıınan y-d.dı.ma gelsrn), 
5 - Cevdet Caö-la ; Keman tak
simi .. ~evki Bey-Hüseyni şar
kı: (Hkran oku sinem deler), 
7 - ...... - Hüseyni şı>rl<ı: (Sevdi

. ğim cemaCin çünkü gö:emem), 
8 - Hü.<.:ynl saz sema.ise. 

2 - Okuyan: Semahat Özden• 
ses. 

1 - n·men Şen - Kürd 1i H. 
Şarkı: (Aieşi askın dile etti e
ser), 2 - Bedriye - Küı·dili H. 
ı;'ı<ırkı: (Kararan sularda), 3 - Ye
sari Asım - Kürdili H. Şarkı: 
(Sen .ıı;itııide bir afeti de•'fan ola
Co~ın), 4 - ŞEımsettin Ziya -
Kürdd! H. Şarkı: (Bıktım elin
den). 18.50 Tül'k müziği: Ovun 
ilıavaları, Sadi Yaver Ataman, 
19.- S~rl:ıest saat, 19.10 Memle
iket saat ayarı, Ajans ve meteo
rolojo; haıberleri, 19.25 TÜTk mü-
2iı'!, Ça!1anlar: Cevdet Çağla, 
Fahire Fen;a.n, Ref:.k Fersan, Fah
_ı-i Konuz. 

1 - Okuyan: Sadi Hoşses. 
1 - Kemani Sadi - Segiı.h şal'

kı: (Ruhumda öl~n nağmede), 
2 - Tamburi Ali - Segah şarkı: 
(Dil haraıbı a~kınam). 3 - Hayri 
Yenigün - Hüzzam şarkı: (Ölür· 
ı;em y azı:ktır), 4 - Sedat Öztop
ra:k - Hüzzam şarkı: (Cefa:Yli' hic
rinle gönlüm yıkılsın). 5 - Sa
dettin Kaynak - Hüseyni ti1Tkü: 
(Ai!)arım çağlar ır:b:). 6 - Sa.
dettin K"}'llak - Hü:;eyni tüıkü: 
(Kara bulutlan kaldır ovadan). 

2 - Okuyan: Mefharet Sa 1!
nak. 

1 - Al! Bey - K:ırcıgar şarln: 

(Aklm dili n~~a<hmı). 2 - A
rif Bev - Ka.rcıi!:ır şarkı; (Gön
lümün hayli zt.an.andır), 3 -
Sadctt'n Kayna.lı: - tül'kÜ: (Bal!:
rurıa tas basay<lıın). 4 - Sadet
tin Kaynak - tih-kü: !Esmerim 
'kıyına ban:ı). 20.- Konuşma (nUl. 
li Jmhramanhk ıntnldbekri), 
20.15 TR;\ISiL: .'.'<rf'i. Yaıan: Ml41-
hnt Tan.'11.ik. 21.15 Konıı.şma (sıh
hat saabi), 21.30 Müzik: Radyo 
orkestrası, (Şef: Dr. E. Praetoriuı;}; 
1 - ~fozaı:t: Sihirli fltıt opera
ı;mın uvcrı;ürü , 2 -11.lozart: Flüt 
konı,-crtosu (Re majör), Sofüt: 
Zo.Jıid Sezen, 3 - G..,c~. Ildııci 
P,-cr Gvnt su!t'i, 22.J:, Memle • 
ket saal a,yan, Ajans hıbcrler:~ 
Ziraat .. cs1ıam - talıvilii', lcamblyo 
nukut borsa:sı (fi,·at), 22.35 Mü
zik: Cazbant (p;.). 23.25/23.30 
Yarınki tıro~rıtm. •-e kananıs. 

ıelvtıK\l, ou.ının ıtapı~ıll<ta oolc
torun: 

- Kurtuldu!.. 
Diye müj<k:IC!lncs1ylı2 kuv-v<

den fiile çıkıyor.. Ani tevin<;le 
lııendi~dC'll geçerken. içinden a~
kadns 1eşviki ile bir daha bö '.o 
belalara atılmamıya tövt·. , li
~oı·du .. 


