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Çemberlayn Norveç Harbinin içyüzünü Anlattı 

ÇEMBERLAYN 
• . • 

"Müttefikimiz Türkiye sükunetini muhafaza 
ediyor, Mısır müdafaa tedbirlerini arttırmıştır,, Yugoslavyada Hazırlık 
lngiltere nihai zaferden Alman ve İtalyan hudutlarında 
katiyen emin bulunuyor yapılan tahkimat takviye ediliyor 

=A;;;.-k;;;;d;;;-;en;;;;i~zd;;;;e;;;;ki;;;;m;;;;iı;;;;. tt;;;;e;;;;f i k~fil;;;;o;;;;la;;;;rı;;;;n ;;;;;;no;;;;r;;;;m;;;;a;m;-;I ş~ek;;;;i;;;;ld--e Harp zuhurun da bir mi 1 yon y u
ta k simi le vaziyet muvazene bulmuştur goslav silah altına çağırılacak - -·~----~-

Avam Kama-ÇEMBERLAYN 
HÜKOMETI NiN rasındamüna

kaşalar oldu 

SOVYETLERIN 
BALKANLARDA

;J Ki MENFAATi HARP SiYASETi LONDRA, 7 {A.A.) - Royter 
· Ajansı bildiriyor: 

-==--=====,,.~="'·"'-« J Harbin sevk ve idaresine dair 
- ı cereyan edecek müzakerelere iş-

11arbin, Norııecttn colr. 
' ' mühim bir asli cephesi 

ııardır. Ve bir yenisinin 
de teıekkiıl etmesi ihti
mali m~vcuttur. Oral.:ır· 
da muzaffer olmayı 
.Jiı,ünmek, harbi ı uıık 
ve idar .. i bakımından 

ıillt ııe aon farttır. 

= 
Yazan: ABİDİN DAVtR 
le: abık İngiliz Başveki
;;;;J} ti Loyd Corç yazdığı 

bir tnakaledc, Norveç 

tirak etmek üzere meb'usların 
erkenden gelmiye başladıkları 
Avam Kamarası içtima salonun • 
da, meclisin büyük celselerine 
mahsus bir hava var. 

Diplomatlar locası tamamiyle 
dolmuştur. 

Meclis binasının civarını dol
Juran muazzam kalabalık hari
ciye nezaretinden W e! tminster 
sarayına giden Çemberlayn'i al
kı~Jıyor. 

lstizahlar saatinden 87. sonra, 
Çemberlayn Avam Kaımarasına 
gırdi ve alkışlarla karşılaııdı. Nor· 
vec Hariciye Nazırı Koht'un da 
Mecliste hazır bulunduğu görü
lüyor. 

Celse açılmadan evvel hadan 
bir kaçı, harbin muhtelif safha
larına dair ma!Cımat edinmek 
istediler. Harbiye Nazırı Sir Oli
ver Stanley'e tevcih edilen sual
lere cevaplar alındı. 

İstizahlar saati bittikten sonra, 
Avam Kamarası azaları, yerleri
ni, telaşla işgal ettiler, nazırlar, 
hükUınet erkanına mahsus olan 
sıraları terke mecbur oldular. 
Bütün yerler işgal edilmişti. 

r 

• •• 
hadiseleri münasebetile, hükiı -
metin siyasetine, harbin sevk ve 
idare tarzına şiddetle hücum et
miş. Loyd Corç bugün iş başın
da bulunan muhafazakar partisi
ne meusup değildir. Bu itibarla 
hücumlarını tabü görmek liu.ıın
gelir. Tenkitlerinin bir kısmında 
zahiren haklı görünüyorsa da, 
hakikatte de öyle midir? Ten -
kıt kolay, başarmak güçtür. İk· 
tidar mevkiinde bulunan İngiliz 
ricali, bu çok şiddetli hücum • 
lara elbette cevap vereceklerdir. 
hlüttefiklcrin, Norveçe a~ker çı
kardıktan sonra, oraya yerleş • 
ınclcrini ve Almanları denize 
dökmescler bile, Norveçin cenu
buna tıkamalarını beklemiştik. 
Bu, mümkün olamadı. Niçin 
mümkün olamadığını, geçenler
de, bu sütunlarda izah ettiğimiz 
İçin ayni mevzun tekrar döne -
cck değiliz. Yalnız, şunu bir da
ha kaydedelim ki, bu ınurnffakı
~dsizliğı, bizzat, Alman tccavü- ı 
zünün kurbanı olan Norveç ha- I 
zırlaınıştır. Onun, gafleti de ge
rerek körlük derecesini bulan 
sakim bitaraflık siyaseti ve son 
derece gevşek, ihmalkar tedbir
leri Nor\:eçin müdafaasını im ~ 
1..am.ız bir hale getirmiştir. Müt
tcfıkler, buna rağmen, Norveçi 
k_urtarınak kabil olup olmadığını 
hır <!efa tecrübe etmek istemiş
ler; bu memleketi kurtarmanın 
kendilerine çok pahalıya mal o
lacağını görünce bundan vazgeç
nıişlerdir. Böyle yapmakla da 
cok iyi etmişlerdir. Çünkü pres
tijimiz kırılır, her şCye rağmen, 
(.~yorlara mıhlanıp deselerdi; 
fıyo~lara mıhlanıp kalalım dese
fo~di; se\'kulceyş bakımından bü
) uk bir hata işlemiş olurlardı. Bü
~ uk Harpte, böyle hatalar i lemiş
Ac~ ve bu hatalar, kcndilcrhıc pek 
aı.1111 zayiata ınal olmuştu. Hem 
de 1!urbin kat! neticesinin alın~ 
ınıyacağı tiıli bir cephede. 

(Arkası 3 üncü sayfada) Admiral Scheer'i torpilliyen Sperfish denialtısının mürettebatı.. 

O harpte de, asli hedef garp 
•~plıc,inde idi. Asli hedefin is
~ıhsı.ıline rardıru ~decek tiıli bir 

1 edef olarak Çanakkaleyi seç ti
ke~, B.u in~ihap doğru idi. Çün-

muttcfıklcrin Rusya ile mu
t;~'a!.rsini temin edecekti; Bal
t:ıılarda, Yunanistan, Bulgaris

n, Roınnnyavı kendi tarafları-
ııa ·ı ·h • 1 tı ak ettirecekti. Fakat tat-

( Arkası 3 iirctl saııfada) 
a.nioiN DAVER 

Holanda'daAlmanta-1 Norvec'te 
' 

arruzuna karşı tedbir 
r 

ORDUDA BOTUN İZiNLER KALDIRILDI 
YENİ HADİSELERE iNTİZAR EDİLİYOR 

LAHAYE, 7 (A.A.) - Orduda 
·bütün izinlerin kaldırıldığı res
men bildirilmektedir. 

İzinli efrat kfırnilen kıtalarına 
iltihak emri almışlardır. 
• LAHA YE, 7 A.A.) - Royter 
Ajansı bildiriynr: 

Ordu izinlerinin kaldırılmasına 
sebep olan vaziyet bakında kat'i 
bir şey söylenRıcmektedir. 

Son günlerde, lıir Nazi taarru
:ııu korkus'll artmakta olmakla be
raber, bu tedbir•ı. ittihazı. Holan
dada hayretle karsılanmaktadır. 
Burada bazı had ı.selerin zuhuru 
ihtimalı her zamar.kinden d:ıha 
fazla beklenmektedir. Bugünkü 

Alman matbuatı, iri ıba.şlıklar al
tında neşrettikleri yazılarda, ye
ni hadiselerin µek yakında zu -
hur edeceğini haber vermekte -
dirler. 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Holan
da, casusluğa karşı şiddetli ted -
birler almakta devam ediyor. Ho
landa makamları, casuslukla 
suçlu bir kadın ve bir erkeği da
ha tevkiıf etmişlerdir. Erkek, söy
lendiğine göre. bir müddet evvel 
Holanda bahriyesine ait vesika
ları Almanyaya ifşa etmiş olan 
eşhasın cürüm ortağıdır. 

~il~ 
AFRODİT GiBI Et EBİ, ARSEN 
LÜPEN KADAR MERAKLI 111111 , ' - . - · - -- . - ~" 

ll-Per-vt:n. ile Ay1:erı J 1 
Yazan : ·S D S - ~ 

(iiiiiiiii; - - . . ~ 

Aşk, Cinayet, ihtiras Romanı 

• 
vazıyet 

Müttefikler Narvikte 

Almanları tazyike 

devam ediyorlar 
LONDRA, 7 (AA.) - Mütte

fikler, N arvik'de düşmanı tazyik
te devam etmektedirler. Bunun
la alakadar .olarak, alınan haber:" 
!ere göre, Norveçliler, Narvik'i 
İsveç hududuna bağlıyan maden 
derniryoluna varmışlardır. 

Bir İsveç menbaından alınan 
habere ııöre, müttefiklerin tazyi

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Almanya ile İs
veç arasında te
ati edilen notalar 

İsveçin bitaraflığına 
riayet edilecek 

Stokholm, 7 (AA.) - hvcç Ha
riciye N czareti, İsveç kralı ile 
Hitler arasında notalar teati edil
miş olduğunu teyid etmektedir. 

İsveç kralı, notasında İsveçin 
bitaraflığını muhafaza edeceği
ni beyan etmekte, Führer de İs
veçin bitaraflığına riayet edece-

( Arkası 3 üncii saufada) 

ltalya'nın, Almanya'nın 
yanında harbe girmHini 
Soııyetler hoınutau:dulıla 
lıarıılıyacaltlardır. Böyla 
bir hara/r.et Soııyat aiya. 
Hfinde ani bir defİfiJı/jJı 
oulr.uuna aebep olabilir. 

STOKIIOLM, 1 (A.A.) - Ila
vas Ajansından: 

Sivasi İsveç mahafili, Rusla -
rın İtalya'nın Almanyanın yanı 
başında harbe girmesini hoşnut
suzlukla karşılıyacakları müta -
Ieasında bulunmaktadırlar. 

DHier taraftan aftanbladet'in 
Moskova muhabiri, Sovyetlerin 
Balkanlarda sarfetmekte olduk • 
)arı faaliyetin Almanya aleyhine 
müteveccih hakiki bir ekonomik 
taar!uz teşkil etmekte olduğunu 
beyan etmektedir, 

Bu muhabir, İtalyanın harbe 
girmesinin Rusyanın harici siya
setinde birdenbire bir def:işiklik 
vukuıına sebebiyet verebilece -
ğini ilave etmektedir. 

Kremlin'in siyasi mahafili, İ
talyanın hattıhareketi karşısın
da duymakta oldukları memnu
niyetsizliği gizlememektedirler. 
Sovyet gazeteleri, İtalyaya hü -
cum etmekten sakınmakla bera
ber, sık sık bu memleketin İs -
uanya dahm harbi esnasında oy
namış olduğu rolü iphamdan iiri 
tabirlerle hatırlatmaktadırlar. 

Heyetimiz lngilte
reye hareket etti 
On mebus, iki sabık Milli Mü

dafaa Vekili, bir emekli Amiral, 
Ajans umum müdürü, Başveka
let matbuat katibi umumisi, ıınat-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

~ 
Romanya Kralı Karol askeri bir merasimde nutuk söylüyor, 

Metaksas italyan 
sefiri ile görüştü· 

BELGRAD, 7 {İKDAM Muha
birinden) - Gazeteler devamlı 
surette Akdenizdeki hareketle • 
rin, hazırlıkların, cenubu şarki 
A vruµaya ve Balkanlara ait si
yasi, askeri şayiaların, haberle
rin tetkiki ile meşgurdürler. U
mumi efkar vaziyetin inkişafını 

sükfınet ve itidal ile takip ey !e
mektedir. 

İtalya hükfuneti tarafından 
Yunanistan ile Yugoslavyaya ve
rildiği beyan edilen teminat üze
rine umumi e!kfırda nisbi bir sü
lkfın husule gelmiştir. Hadisat 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ordusuna 
• 

Veygand 
verilen emır ve biz 
Almanlar uydurm.a bir tez

neşrettiler virname daha 

Almanlar, 
arasında 

Çemberlaynle 
konuşulanları 

Reynaud 
•• v • 

ogrenmış 

Berlin, 7 (A.A.) - Çember -
!ayn ile Reyoo arasındaki telefon 
muhaveresine dair olan Alınan 
tebliği şudur: 

30 Nisanda, garbi Avrupa saa-

tile 22,10 da Reyno, Çemberlayn 
ile bir telefon mii'kalemesi yap -
mıştır. Reyno, mali meselelere 
temas ettikten sonra, Veygandın, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

PARTi GRUPU TOPLANDI 

ANl{ARA, 7 (A.A.) - C. B. Partisi Meclis 
grupu bugiin 1 /5/940 saat 15 de reis vekili Sey. 
han mebusu Hilıni Uran'm reisliğinde toplandı. 

Ruznamede Konya mebusu Dr. Osman Şevki 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

B~vekilimizin evııelki arda ıılınan iki esmi 



SAYFA-2 

u 
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Yazan: 1lf. SAilli KARAYEL [;;:::;;;:!2Ell 

Sultan İbrahim tahta oturunca, geçirdiği 
korku ve heyecan sevince inkılap elti 

- Lalan budur. Padisahun ... 
Dedı. 

.Şehzade, vezirıazama korkak 
nazarlarla baktı. Kara Mustafa 
paşa, derhal ayak öptü ve: 

- Saltanatınız mübarek ol
sun padişahım? .. 

"ehzade, ,;ersem, ser em bakı· 
yordu. Çırpına, ba,ğıra mecalsiz 
kalmıştı. Bir ölü gtbiydi. 
Şehzade, daha hala inanmı

yordu. Gözlerini Kara Mustafa 
paşaya dikmiş söyleniyordu: 

- Hile edersiz ... 
Veziriazam, tekrar, tekrar ayak 

öperek yemin eyliyordu. Bir tür
lü Muradın na~ı bulunduğu oda
ya girmek istemiyordu. 

Nihayet, veziriazam da koluna 
!(irdi. İçeri aldılar... Muradın 
naşı boylu boyuna yatıyordu. Se
nelerce, cihanı titreten hükümdar 
şimdi biruh sessiz ve zararsızdı. 

Valide Sultan, veziriazam, ka
pı a~ası, saray hademeleri el'an 
Şehzadeye yeminler, andlar edi
yorlardı. Ve: 

- Hak Teala o yatt.kça size 
ömür vere ... Taht ve saltanat mü-
barek ola .. . 
İbrahtm, mukabele eyliyordu. 
- Hile edersiz .. 
NıI'ayet, Şehzadeyi odanın or- ı 

tasma kadar getirildiler.. Sönük 
mum ziyalan altında yatan Dör
duncü Muradın müthiş naı;ını 
;.ıostcrm!ye çalıştılar .. 

.Şehzade korkak ve titrek adım
larıa niş& ilerledi. Validesine hi
taben: 

- Valide ... Hile edersiz ... Yü
:ı:i1n açın görem ... Dedi. 

Hemen, nasın yüzünü açtılar .. 
Dördün<'ü Murad pür heybet ya· 
tı rdu. Şehzade mütecessis na
z•rlarını kardeşinin sararmış yü
züne dikti. Sultan Murad, ııöz· 
!eri ebediyyen kapanıırus. artık 
kendisine bir şey yapamıyacak 
bir halde idi. 

Sehzade İbrahim, sükun bul • 
nw;tu. Heyecanı durmuştu. Bi
raz inanır gibi ol:rnustu. Derhal 
kendıru toparladı. Ve ilk olarak 
şu emri verdi: ı 

- Yüzünü kapayınız .. 
Nasm önünden ayrıldı. Taht 

odasına do~ kendi kendine yü
rumive başladı. Biraz evvel çır
pınan, aj!lıyan, ta<:ı saltanat ne
me gerek diyen zayıf ve cılız şeh
zade canlanmıştı. Taht oda5llla 
can atıyordu. 

Acele, taht odasına doğru yü
rürken tam kapı önüne ~eldij!i 
sırada birdenbire durdu. Aklına 
bir ~y ı;ıelmiş l(ibi düşündü. Et
rafında bulunanlar onun bu ha
line bakıyorlardı. Ne demek is
tivordu ? .. 

Valide Sultan, sordu: 
- Arslanım, Dedir emriD? .. 
İbrahim, tek 'bir söz söyleme-

den olduğu yerden ters yüz dön· 
dü. Tekrar kardeşinin naşı olan 
yere ııeldl. Kendi eliyle şalı kal
dırdı.. Yüzüne baktı. Eliyle vü
cudunu yokladı. Ve sonra tekrar 
şalı örttü. 

Artı.k inanmıştı. Ferih fahur 
taht odasına gidebilirdi. Biraz 
evvel titriyen ayakları şimdi 
dim dik idi. Hızlı, hızlı taht oda
sına koştu. 

Taht odasına giden yol saray 
erkinı, havas ve mu'ltarrlbin ile 
dolmuştu. 
Şehzade İbrahim, önünde, el· 

!erinde kafuru şem'a tutan a,ğa
lar, arkasında bütün saray ricali 

veziriJzam, kapı al(ası olduı<u hal
de ilerliyorlardı. Nihayet taht o
dasına oeldilcr. 
Ağalar, rical hep birden: 
- Bismillah p:ıdişahım .. 
Diye bağnştıl:ır ... Hazreti Ö

merin imamesini takdim ettiler .. 
Şehzade İbralüıın, başını açıp mü
barek imameyi giydı. 
1nıameyi giydıkten sonra elle

rini kaldırarak: 
- Elhamdülillah Ya Rab ki, 

Bencileyin abdü zaifi bu maka • 
ma llıyik ,gördün. 

Diye dua eyledi. Kara Mus
tafa paşa, duası biter bıtmez kol
tuğuna girdi. Sultan İbrahimi 
hilfıfet ve saltanat tahtına oturttu. 

Sultan İbrahimin heyecanı kal· 
mami tı. Korku yerine sevinç 
heyecanı gelıniştL Tahta otu
rur oturmaz, tekrar ellerini kal
dırarak, şu duada bulundu: 

- Yiı Rab! Eyyatnı!nda Üm
meti Muharrunedı hoşiıal eyle, ve 
biribirimizden ~ut ~yle. Orada 
bulunsnların: 

- Arnin!. 
Sadaları asümane yükseliyordu. [ 

Fakat; Unımeti Muhammcdnı a,·_ 
iık hoş hal olacağı geçmiş\ ı. 

Ölüsü .;:ıllar altında yatan, dev
leti, Üçüncü Muraddan, Meczup 
Mustafanm devrine kadar kemi
ren ı·czalı:tlerden, casusJuklaı·d&.n, 
Ağalar ve kadınlar saltanatından 
kurtarıp Yeniçeri ve Sipahileri 
dehşetiyle nizama .koyan Dör
duncü Muradın yerine mecnun, 

gaddar, hevesatı nefsani) esine düş· 
kün bır şahıs ,ıı:clmış bulunuyor
du. 

Gece olduğu için ... Biat mera
simi yapılmamıştı. Sababısı u
lema, vüzera, rical, Yeniçeri ai!a
ları, Sipahi :ı:abiUeri gelerek biat 
merasimi icra olunacaktı. 

İstanbul halkı, Yeniçeri ve Si
pahiler Dördüncü Muradın ölü -
münden haberdar de,lrillerdi. 

Eğer, Yeniçeriler, Sipahiler ı 
Dördı.i.ncü Muradın öldüilünü duy
ıınuş olsalardı. Daha o geceden 
davul dümbelek çalarak düğfuı 
bayram yaparlardı. 

Çünkü, onları, seferden, sefere 
sürük!iyen ve en u.fak nizamsız
lıklarına meydan verme}ip kel
lelerini uçuran Dördüncü Murad
dan kurtulmuş oluyorlardı. 

Gece geç v a k i t oldu
ğu halde, Şeyhülislama. müftu
ye, Kaı:askerlere, ocak agalarına 
hattı hümayun gönderilecekti. 

Sultan İbrahim bunu unutma. 
mıştı. Y azdıf:ı hattı hümayun şöy
le idi: 

•Yarın mübarek haınis J?ünü ki 
aşri şevvaldir. Cülusu hümayu
num vaki olmuştur. Biat için 
divanı hümayunwna gelesiz.• 

Sarayda kopan ilk gürültü ve 
vaveyladan, Sultan İbrahimin 
tahta cülusundan sonra bütün ge
ce sükün ile geçmişti. 

İstanbul, soğuk bir şubat ayı
nın bulutlu ve kararsız seması 
altında hiç bir şeyden habersiz 
uyuyordu. 

Dördüncü Muradın, yıllar sü
ren saltanatı esnasında nefes al· 
maktan bile korkan zorbalar, e
ğer, Dördüncli Muradın vefat 
ettiğini haber almış olsalardı. Da
ha o geceden sokaklara uğrıya
rak hürriyetlerini ilan ederler ... 
Ötıüne gelenlerin malını, mülkü
nü gasbetmiye tevessül ederler .. 
Irza ve DMDUS& tecavüzde kusur 
etmezlerdi • 

(Arkası var) 

ıı--~--mmlll!~~----..,.mn-.~ 
EOEBl.ROMAN .. :<1~ r . 
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,. B~ş_rA .. ESENA. _ ·~ . 

1 

·; fc-A~~K·Y:ELl J 

- ~!Mt:i~~;LAMI l2ZET 
~.,._ _______________ . 
Yava' yava piyanoya yaklaş

tıın. Bir müddet arkasında dur
dum. Sonra yavaş yava eğil -
diın, dudaklarım ensesine yak -
la tı, nefesim saçlarını okşadı. 
Biraz daha öpecektim; Fatma ir· 
kildi, ben doğruldum: 

- Arkadan ne kadar Nermine 
benzi ·orsunuz! Dedim. 

Döndü, kalktı: 
- Akşama ı:örü ürib! Deyip 

odaclı!.n çıktı, 
Gönlümde garip bir eza ile bir 

müddet piyanonun önünde bot 
kalan yerine baktım, sonra ben 
de çıktım. 

Gidecek yeriın yolı:. Bu yaz. 
danb"ri ilk defa ivve kal.U'orum. 

Acaba vapura binip istulnıla 
ı:eçsem, Şefıkaya !Pt:.em mi?_ 

Acaba Şefika ne alemde? .. Ar· 
tık Erenköye de gelmivor. 
Hayır Şefi.kaya gidemeıclim. 

Bunun m.inası yoktu. Ömriiıncle 
ayak atmadığım bir evin kapıu
nı çalarsam, aoasile bahasma 
karşı eaı;ip olurdu. Hem 11edm 
Şefikayı diiş1iııüyordum?. Fat
ma Nerm.iıae benud.iği için mi 
ona y•kl•şmalı: istiyordum?. 
Aımem.ia hallı var. Bıı$1DMb 

Kavak.Yeli esi:Ju- Yoksa Fat..
ya mı aşıkım?. 

Kendimi lloia Mnıun W
d11111,. Hava seria. Yollarda,. • 
iv yolı:. Dmia M6f lair lr d ' 

. " . 
sın?.n lJenı 

kararları 

Kasap Sal kcı dükkan
ları na:;ıl olacak 7 

Şehir meclisi dün toplanmı.ş 
ve yeni zabıtai belediye talimat
namesinin kasaplar, tavuk ve em-, 
salı kümes hayvanları salan dük
kanlar ve konserve, sucuk ima -
lathaneleri ile balıkçılar ve bak
kallar hakkındaki hükümleri mü
zakere olunmu.şlur. Bu meyan
da; kasap dü.-k:inlarının üst veya 
yan taraflarındaki oturulacak, 
vatılacak veya başka iıjlcr yapı
lacak odalar bulunmıyacak, bu· 
lu.ıııı.rsa oturulup y atıJamıyacak
tır. 

Biı:. kasa;ı dükk.:inlannın ca
mekanlarında el teşhir olunaıru
yacağı; camekanların gayri şef
faf olmaları hakkındaki madde 
azadan Kazım Şinasinin itirazı 
üzerine reddolunmuştur. 
Di~er bir madde ile şehrimiz

de seyyar kasaplık meruılunmuş 
ve kasap dükkanlarında ve bak
kallarda h~bir canlı hayvan; 
- kedi ve •köpek dahi • bulundu -
rulması da yasak edilmiştir. 

Balıkçı dükkanlarının zeminin 
ve zeminden itibaren iki metre 
yüh'eklikteki kısımlarının mer· 
mer, fayans, .mozayik ve yahut 
çimento olması ve her dükkan
da mecraya merbut delikler bu
lunması, her l;aLkçının kat'iyyen 
su geçmez önlükler giymive mec
bur tutulması, kulakları ~c ı:al
samaları boyanmış balıkların sa
tılmamaları ve hatta dükkinda 
i:>uhındurulmamaları da yeni 
maddelerle kabul olunmuştur. 

BELEDİYS 

Şehircilik mütehassısının 

muk•vefesi yenileniyor 
Şehircilik ıınütehassısı Prostun 

ınıukavelesi bitmiştir. Belediye 
reisligi İstanbulun her kaza sem
tinin imar planlarını hazırlıvacak 
olan mütehassısıD mukavelesinin 
beş yıl daha temdidini Şehir Mec
lisine teklif etınislir. 

Sirkecide yeni istimlakler 
Toprak Mahsulleri Ofisi şeh

rimizde de büyük bir zahire de
posu tesis ve inşa etmeyi karar
laştırmıştır. 

Sirkecide yapılacak olan bu mo
dem depo için menafü umumiye 
namına bazı yerlerin istimlaki i· 
ca:bettiğind~n dün Belediyeye 
müracaat olunmuştur. 

lK:TISA'I' 

Yapağı toplanıyor 
Ziraat Bankasına piyasadan ya

pa~ı toplaması için dün emir gel
ıniştir. Banka derhal tiftik ve 
yapağı birliğinin koyduğu fiyat
lar üzerinden mübaveaya başla
mı.'j.tır. ---
TİCARET 

Fındık fi atları tesbit 

ediliyor 
Fındık ihracatçılarından Nihat 

ve Orhan bazı temaslar için An
karaya gitmişlerdir. Bu iki zat, 
Vekil.etle görü.;erek ihraç edile
cek fındıklara knnuJacak fiyat 
meselesini halledeceklerdir. 

' 

cırpmcyer. Ağa~arda• birİllİ.a al
tına oturdum. Başımı ağacın ı:öv· 
desine dayadun. 

Fatma benim için bir hayal 
muhaldi. Nermin belki gönlümün 
fakat benim kadmmı değildi. Ba· 
na ancak Şefika cibi bir kız la· 
zımdı. Tamamile bana bağlı, ba
na sadık bir lı:ız. Teyzesi ölse hi· 
le bana soımıadaa, bana haber 
vermedea r:itnıiyecek bir kaılın. 

Üsküdar tarafına bakıyoı:ll!D. 
Nermin orada. İşte oradan eseı> 
rüzgarda onun nefesi var. 

cOsman yavrum diye söyleni
yorum, aşk ile çapkınlığı birbiri
ne kar~tırmıı_ Fatma çapkın • 
hl, Şefil:a da öyle ... N ermİll ise .. • 

Böyle - iioiirken Nermini 
göresim ~ldiğini candan lıisse -
d.iyoruın. 11.ir akııam olsa da ona 
bV11ŞS•• 

lllliihmdar gazinosunda Iıı:ar -
ımnı yıadum, akşama kadar 
bilirio eyıaadnn, ortalık kararır-
Jı;m Na · in kapıs ç dma. 

- O-fendi geldi mi?. 
- Bayır, üz ıeimedi. 
Biç Hllİlllİ. ~ılmı. Yıııbn çıktmı. Yatak •-a ı:lıdim; 

4eria tir a aldım. SaJuıl • 

deniz vazi- 1 

ı yeti ihtikara 

oldu! vesile 
Sebepsiz fiat arttı. 

ranlar mahkeme- , 
lere verilecek 
<e_ on günlerde Akdeniz· 
i;;2) de vaziyetin gergin bir . 

şekil alması fırsat düşkünle • 
rini harekete getirmis ve iç 
piyasamızda deniz yolile ithal 
edilen bazı eşyanın fiatları 
sun·i ve zcraki bir tarzda yük-:' 
seltilmiştir. Bu arada kalay fi
atları 300 kuruştan 380 kuru- ' 
şa fırl:ımı~tır. Halbuki evvel- '~ 

.· cc alınan ' tedbirlerle uzun müd- ', 
det memleket ihtiyacını kar~ı- \ 
lıyacak miktarda kalay geti- 1 

rilmiştir. Bu sebep»iz yükse -
IMeı hnkında aliıkadarlar c
hemmiyeUe tahkikata bnş -
lamışlardır. htikar kastile ha
reket ettikleri anlaşılanlar 
Milli Korunma Kanununa gö- ' 
re mahkemelere verilecekler
dir, 

Bu sebepsiz yükseli~ler al
tın fiatlarına da tesir etmiş, : 
bir iki gün evveline kadar 

. 18.70 olan altın 19,35 kuruşa 
ı çıkmıştır. 1 .....,.._. ____ ......,_........,..,...,ıf . 
Italya ile ticari 

• • • 
Vdzıyetımız 

Tacirler avans değil 
kredi istiyorlar 

İhracatçılar, İtalyaya göndere
cekleri mallar için bankalardan 
kredi alamadı.klarını ileri sür -
müşler ve ~lüıyette bulunmuş
lardır. Fakat Merkeıı: Bankası, 
statüsüne nazaran fr; ay vade ve 
bu müddet hitamında da üç ay 
temdit etmek suretile avans ver
mektedir. Bu vaziyet tüccarları 
memnun etmemektedir. Tüa:ar-
1.ar merkez bankasile diğer han· 
kalardan avans değil kredi iste
mektedirler. Yalnız bankaların 
İtalyaya mal gönderecek ibra -
catçılara ·kredi açmaları için de 
İtalva ile olan ldiring hesapla
rında bir mü\·azcne bulunması 
ve yahut borçlu olmam1'ı: lazım
dır. Halbuki bugün İtalya bize 
borçlu bulumnaktad,r. 

Küçük haberJer 

* Cadde Bostanında Bağdat cad
desinden plaja inen yolun bun-
dan sonra •Cadde Bostanı plajı 
yolu• namiyle tevsim olunması 
kararlaştırılmıştır. 

* İstatistik umum mUdürü Ce
liıl Aybar dün sabah Bursaya git
miştir. 

MtJ1I1aileyh, cııma günü şehri
mize dönecek ve o gün vilayet
te numaratap kontrolli ile tahriri 
nüfus çalışmaları için büyük bir 
toQlantı yapılacaktır. * E<:nebi lisanı bilen memurla
rın barem kanunu mucibince bi
rer derece terfi etmeleri için dün 
Üniversitede imtihanlara baışla
rulmıştır. 1ıntihanlara 185 kişi 
girmiştir. Ayni imtihanlara dün 
Ankarada da baş)anılmışt;ır. 

beri hasretini çektiğinı menekşe 
kokusunu eiğerlerime sindirdim. 
Sedire uzandım, burnumu yas • 
tıkla.ra soktum, Nermini kokla
dını. 

Saat sek.ize ecliyordu, Nermin 
meydanda yoktu. Demek gelmi
yecek ... Gitmek üzere ayağa kalk
tmı. Gözüm bu aralık tuvalet 
masasının üstünde yırtılmış ka
ğıt parçalan gördü. Aldan, bir
birine ekledim: •Saat dokuzda 
kiiprüde bckliyunıDL Orlum, 

Beynimden vurulmuşa dön • 
düm. Yumruklarım takallus et
ti. Ka~ıt parçalarını avucumda 
sıkıyorum. 

Sedirin yanı başına diiştüğömii 
ve bıçkırmıya başladığımı hatır
lıyorum. Kendime geldiğim za
man yanımda t'atnıayı gördüm. 
Ba~nnı okşuyordu. 

- Nedir bu haliniz Osman 
Bey'.' .. Tevzem çok hasta olacak, 
gelemedi .• 

Avucumu açtım, kağıt parça
ları yere düştü. Falına mendili 
ile gözlerimi sildi. Beni yerden 
kaldırdı. Yanına oturttu. Başı
DU emuzuna dayaıfım. 

- Beyle iurnıalı:, böyle düşün-

Belediyede 
_qeni neşriyat 
müdürlüğü 

Muharrir Eşref Şefik 

tayin edildi 
BeJediyede mevcut istatistik 

ve neşriyat müdürlüf:ü teşkilatı
nın ıslahı kararlaştırılmıştır. 

Bu karar mucibince llitatistik 
ve neşriyat işl<'ri ile türi.z.m iır 
leri tek elden idare olunmak ü
zere yeni bir teşkilat yapılmıştır. 

Hazirand:ın itibaren .Neşri
yat, ıslatistik, ve turizm müdür
lüğü, ismi altında faaliyete ge
çecek olan bu te,,;kihitın ba~ına 
kıymetli muharrir ve gazeteci 
arkadaşlarırrızdan mülga Deniz. 
bank neşriyat subcsi sefi E<ref 
Şefik ııetirilmistir. · 
Ayrıca bu biı'roya 140 lira üc

retli bir neşriyat şefi ve 25 lira 
asli maa~l, bir memur iliıvc olun
ması ve neşriyat masrafı olarak ı 
da· turum ile birlikte - 5000 lira 
tahsi:;at verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Yeni büro bilhassa halk,mızın 
gazetelerdeki şikayet ve temen
nileri ile d<• yak.ndan alakadar 
olacak ve l:;ı.;nları alakadar şube
ler nezdinde tahkik ve takip crı e
cektir. Beledıye •kadrosu içinde 
mühim bir eksiklik böylece ta -
rnanılanmış olacakt'r. Arkadaşı
mızı tı orik eder, muvaffakıyet
ler r,,: riz. 

MAARİF 

Mektep müdürleri 
toplandı 

İlk mektep müdürleri dün İs
tanbul 1 inci ilk mcktebde top
lanarak imtihan hazırlıkları ve 
ders yılının nihayeti münas.-be
tiyle müzakerelerde bulunmuş
tur. 
Diğer taraftan Eminönü, Fatih 

ve Beyof:lu mınlakalarındaki or
ta mektep müdürleri de dün top
lanarak imtihanlar için mümey -
yiz heyetlerini intihap etmişler • 
dir. 

ADLİYE 

Kapı taşlıyan kadın 

mahkum oldu 
Şehzade başında Şaziye adın

da bir kadın eskiden alakalı ol 
duİİJl Mehmet Şerü isimli yaşlı
ca bir adamın peşine takılarak 
evine kadar takip etımiş ve evi· 
nin kapısında Mehmet Şerifin 
karısı Müzeyyene hücum ederek 
.kavgaya tutuşmuş, hakaretler sa
vurmuş, nihayet .kapıyı taşla • 
mıştır. YnknlDnan Şaziye dün 
Sultanahmel Üı:üncü Sulh ceza 
mahkemesinde 11 gün hnose ve 
3 buçuk lira ağır para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Sabıkalı Bayrakaçan 3 
ay yatacak 

Küçük pazarda Benzinci Fah· 
rlnin dükkitnındaki para çekme
cesini karıştırırken yakalanan Ali 
Ba:vralı:açan adında bir sabıkalı 
dün Adliyeye verilmiş ve meş
hut suçlar kanununa göre, Sul
tanahmet Üçüncü Sulh ceza mah
kemesinde muhakeme edilmiştir. 
Neticede suçu sabit görülen Ali 
'Bavrakaçan 3 a.Y hapse ve 3 ay 
emniyet nezaretinde bulundu -
rulımıya mahkiım edilmiştir, 

mek istiyorum. 
- Durunuz, yalnız Nerminin 

kardeşi olduğmnıı nnntmayıruz. 
- Yalnı:ı Nernıinin kardeşi ol

duğonu:ıu değil, Fatma, Necmi
yi de sevdiğinizi unutmuyorom .. 

- Ben de si:ıin kadar bedbah
tım ... Fakat sizin Nermine darıl
mıya hakkınız yok. Nermin dul 
bir kadındır, elbette o da istik • 
halini düşünecek, Cvlenecek ... 

- Ya ben ... 
- Siz, siz çocuksunuz Osman 

&v •. 
Bu söz içime işliyor, bu söz 

Fatma ile de aramızda daha de
rin bir ucnrum açıyor. Nermin
den ;ıyrı, Fatmadan ayrıyım ar
tık- ArtJk hayatta yalnız, yapa
yalnızım... Ben bu iki kardeşin 
nazannda 'bir çocuktan, gilDül 
eğlencesi bir çocuktan başka bir 
şey değilim. 

Peki anıma burada ne duruyo
rum? Neden Fatmadan aynlamı
yorum? Nerminin ihaneti ile hıç
kırırken, neden gözlerimi silip 
başımı Fatmanın emuzuna da
YJJ'Orum? 

(Arkası tı<U") 

Geçen gün genç meslektaşla- 1 
rıından birj: 

- Beyazıl!aki Küllükkahvesi, 1 
dilencilerden kurtulmak kabil ol
sa, cidden giizcl bir dinlenıne ye
ridir! Diyordu. 

Yalnız Beya2ıttnki Küllük 
kahvcsiıni ya?.. Dilencilerden 
kurtulmak İstanbulun neresiu • 
de kabil olur? Değil caddelerde, 
değil park ve bahçelerde, değil 
ağaç altı kahvelerinde, hatta 
gazinolarda bile dilencilerin din· 
den kurtulmamız kabil ol:nu • 
yor. 

İstanbul vilayetinde değı~'k • 
lik olduktan sonra !ıirkaç ı:ilu 
- o yeni esvap yeni caketim se
ni n~reye asayıın kabilinden -
sokaklar dilencilerden tardııdı. 
Birkaç ay geçti geçmedi - füki 
haınaın eski tas - adım ba~ında 
bir dilenci beliri;ı.or. Her du:var 
dibi Darülacezeden bir köşeyi an
d1Tty1Jr. H<'lc son :zaınanlardn çe
kirge gibi üşüştüler. 

Bu memleket veremle müca -
dele ediyor, firengi ile sıtma ile 
mücadele ediyor fakat İstanbul 
dilencilerle uğraşanuyor. Merha
metten maraz hasıl olurmuş. Bu 
sözün doğruluğunu sokaklarımı· 
za bakıp her gün tasdik ediyo -

Seyyar sakatat 
satışı yasak 

Be cdiye bu hususta 
yeni kararlar verdi 
&m ı,:ünlerde yakın .şehir ve 

kasabalardan şehrimize fazla mik 
taraa koyun, kuzu ve sığır ciğeri 
ile paça, kelle işkembe gibi sa
katat getirildiği görülmWıtür. 

Belediye reisliği, halk;mızın 
sıhhatini korumak üzere, ııünlük 
ve tazeliği, vürudunda hükumet 
ve yahut beledıye tabipleri ta
rafından muayene edilıp rapor 
alınmadan bu kabil maddelerin 
İstanbula getirilmesini yasak et
mislir. 
Ayrıca l:.unlar, yalnız içi çin

ko kaplı ve dışları açık renk bo
yalı sandıklarda; buzla istif edil
miş olarak getirtileceklerdir. 

rum. İstanbuldaki dilenci bollu
ğunun belli ba~lı sebeplerinden 
biri de merhamettir. Elli kilo ) iik 
taşıyacak kadar gürbüz ve dinç 
bir sakallıyı titrek, sarsak bir 
halde gördüğü için, zenci cadı • 
nın kucağındaki iki ~ocuğıın pem• 
be beyaz olduğıına dikkat etme· 
eliği için, minimini elini açan ya• 
lınavak yawucağın elinden ve
rilen parayı biraz sonra arslan 
gibi bir delikanlının aldığını gör
mediği için acıyan zabıta nıemu· 
ru dilenciye göz yl'mmaktadır. 

Fakat bu merhametin neticesi 
çok korkunç oluvor. İstanbul so
kakları, dıvar dipleri, cadde ve 
kaldırımlar Darülacezenin birer 
kiJşesini andırmaktan çıktılar, 
eski devirlerin mükinler tekke
sini anchrmıya ha !adılar, çok 
kere kendimi cüzzamlılar yurdu· 
nun avlusunda sanıyorum, 

İstanbul kaldırımlarında kopuk 
bir bacağın hortumlaşmış et par· 
çası, elsiz bir kolun iskeletle~ • 
miş kemikleri, bir mikrobun ke
mirdii:i iğrenç çiban yerleri teş
hir edilivor. 

İstanbulu bu mel'un salgından 
olsun koruyalım, 

SELAMİ İZZET SEDES 

Kağıthane is
lah edilecek 

Burası modern bir 
mesire yeri olacak 
Ankaradan alınan malumata 

göre. Haliçteki Çağlayan kasrı -
run ve khçelerinin İstanbul be
lediyesine verilmesi hakkındaki 
karar heyeti vekileye seV'kolun
muştur. 

Heyeti vekilenin lbu kararı tet
kik ve tasdikten sonra İstanibul 
belediyesi gerek Kasrı ve gereılt 
Kağıthaneyi imar edip modern 
bir mesire yeri haline koyacak
tır. Bu meyanda Kağıthane dere
si de temizlenecek.tir, 

POLİS 

Diğer taraftan şehrimizde sey
y_ar sakatat satışı yasak edilmiş
tır. Ancak belediyenin tayin ede
ceği say.fiye yerleri ile ııııak semt 
!erde bu işe mahsus teldolaplar
la sakatat satılabilecektir. 

Bir zehir kaçakçısı daha 
yakaland: 

MÜTEFEKBİJl 

Çikof •taların içindeki 
resimler hakkında ye• 

rinde bir karar 
Bazı çikolata ve şekerleme fab

rikalarının ıınamul3t!arının sarılı 
olduğu kağıtlar içine büyükleri· 
mizin resimlerini koydukları ve 
bunları yiyen QOcukların da re
simleri yerlere attıkları ,görül
müştür. Dün ticaret odası fab
rikalara bir tebliğ yaparak bu şe
kilde resimler koymamalarını bil
dirmiştir. 

TAKDİR DEÖİL 

TAHKİR 

Karneci müessesesinin Hit -
leri\ı başına 1,000,000 dolar 
ilin ettiği malilm. Gazetelerin 
ve muharrirlerin arasında bu 
hayli münakaşa mevzuu oldu. 
Kimi muharrir: 

- Bitlerin başına bir mil -
yon dolar vermek, o başa en 
büyük kıymeti vermek demek· 
tir. Bngünkü rayici ile beher 
dolar 149 koru, olduğuna gö
re varın kıyas edin .• 

Diyor. Kimi muharrir: 
- Bundan büyük Ameri -

kan şakası olamaz .. 
Diyor. Hüliısa, bu vadi tak

dir tefsirinden tutturarak tür· 
lü türlü şekillerde izah ve mü
nakaşa ediyorlar, 

Nanemollaya: 
- Sen ne dersin bu işe ÜS· 

tat? ... 
Diye sordum. O, 
- Ben, Amerikan tarzında 

en büyük hakaret sayarım .. 
Diyerek, ilave etti: 
- Bu, Hitler gibi Peygam

berjik ve dünya fatihliği iddi
llSIJ!da bulunan bir zatı cŞaki, 
iliın etmektir .. Ma!Um ya .Ya 
ölü, ya diri getirene ..... lira 
mükiıfat verilecektir .. • diye 
şakiler hakkında ilin yapılır .• 

Hakikaten, Bitleri memnun 
edecek bir takdir şakası değil, 
onu küplere bindirecek bir A
merikan şakası bu! 

Kasını paşada tahta köprü so
kağıntla 6 numarada oturan Mus
tafa ve Moruk Osmanın eroin sat• 
tıkları haber alınmış, Mustafa 
suc üstünde yakalanmış ve üze
rinde 14 paket eroin bulunmuş
tur. Bu adamın evinde de 100 
gram eroin, iki büyük parça af. 
yon ve biraz da tebeşir tozu ele 
geçi.ri.l:m.iştU. Tebeşir tozlarını 
eroine karıştırarak satmaktadır. 
Moruk Osman aranmaktadır, 

Karagiimrükte Karabaş mahal· 
lesinde oturan sabıkalılardan Ali 
ıBerber Hasan adında birine bi; 
ibuçu.k kilo esrar sat<..rken suç 
üstünde yakalanmıştır. Hasanın 
evinde bir de tabanca bulunmuş
tur. Suçlular mahkemeye veril· 
ı:nişlerdir. 

BAKIRKÖY-ON 

'ÜSTÖNLO(iti' 

Bakırköy de nüfus ) azım ve 
sayunı yapıldı. Fakat, bilmem 
alınan :ııcl:fınlara dikkat etti
niz mi?. Her nahiye bölgesin· 
de erkek adedi kadın say:.sın
dan hiç olmazsa bir iki bin 
fazla. 

N anemollanın da bu diklı:a· 
tini celbetmiş olacak ki: 
~ Bakırköy rekor kırdı.. 
Dedi ve" İlave etti: 
- Artık ona Bakır, değil 

Koçköy., Adını verebiliriz, 

YERLİ ARTİST 

:MEKTEBİ 

Beyoğlunda iki bar kapan • 
mış. Bunun sebebi de yerli ar· 
bst bulunmayışı imiş. Bu yok· 
luğu gözönünde tutan bar sa• 
bipleri bir: 

- Yerli arfüt mektebi .. 
Açmıya karar_vermişlcr. Bar 

sahiplerinin bu niyetlerinden 
Nanemollayı haberdar ettim 
de: 

- Herhalde müfredat pro -
gramına şu dersler dahil ola· 
caktır .. 

Diyerek, devam etti: 
- Müşteri çekmek, müşteri 

soymak, müşteri bağlamak ve 
müşteriye bağlanmamak san· 
ati dersleri .. 

A. ŞEK.İP 
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~~ u~-·--
ç emberlayn Norveç! Yugoslavyada 

harbinin içyOzünü anlattı 
(Ba.§tara'fı linci sayja.da.) ıa gemi tahsia edilmesi lüzu.mu-

Çemberlayn roze başlamak ü- na kani olanlar "ardır. 
zere aya.[!a kalktı,ğı zaman, cel- Biz kaniiz ki, takviye kuvvet-
senin bidayetinde hüküm suren leri geli~ kadar bınııisbe 
süklınet kay;boldu. Ve Başvekil, mahdut kuvvetler, bu lim6ınları 
hüktlmet taraftarlannın şiddetli işgale ve muhafaza.ya kifcıuet ede
alkışlan arasında söze başladı. cekti. Kuvvetlerimizin Trond-
Tam bu sırada salona Jtiren Çör- heim'i zapta muktedir olamadık-
çil. de Başvekilin yanıruh yf3 al- Zannı gördüğiimüz zaman çekU-
mıştı. memiz mi yoksa 11eni bir teşebbüs 

f!emberlayn dedi ki: yapmak üzere kıtaarunızı tak-
•Gcçen salı günü., size askı?ri viye etmemiz mi doğru oturdu? 

harekat hakkında aTıCak nata • Fikir bu, ilk tesebbıisteıı sonra 
mam izahat verebilecegimi söy- yani vaziyetin ümitsiz. olduğu.nu 
lemıştim. Askerleritnizi herha:ngi gördükten sonra, kıtaa.ıımızı ge-
bir muhataraya koya.bilecek en ri ·ekmekle doğru yolu takip et-
uf ak bir söz söylemem.ek için ba- miş olduk. Pldnımızın akamete 
zı noktalarda siikUtu tercihe mec- uğramadığının amili vardır: 
bur olmuştum. Kıtaatımızın 1 - Tavyare karargahları te-
Andalsnes'den rekildigıni, daha minindeki imkQnsızl.ık. 
sah gününden biliyord'lLk. Fakat 2 - Alman takviye kıtalannın , 
kuvvetlerimızi Namsos'dan da ge- sür'atle yetişmesi. \ 
Ti çekmek zaruretinde kaldık. Bu vaziyet karşısında, kuvvet - ı 
'1.ndalsnes ric'atinden. çok da.ha lerimizi Trondheımde tuttuğu -
tehlikelı olan bü Namsos rlc'ati muz takdirde, efradı. ve malze-
hakkında en uf ak t:a.f sil<itta bu- meyi, gayri tabii bir nisbet da-
lunmaktan içtinap etmiştim. hilinde tevzi mecburiyetinde ka- 1 
Çünkü, geri çekilecek olan as- lacak ve son derece külliyetli 
ker sayısını nazarı dikkate aldım. kuvvetlerle karşılaşacaktık. Şim
Diğer taraftan, Almanlar, ellerin- diye kadar alınan neticelerden 
de bulu.nan bütün bombardıman hüküm çıkarmak hUSU8Unda faz-
ta11yarelerini harekete gctirebi - la acele etmemelerini, meclisten 
lirlerdi. rica ederim.• 

Harekiit esnasında hiç zayiat Çemberlayn, sözüne devam e-
ı>ermeden ric'ati bir gece zar - derek şöyle demiştir: 
fında ikmal eden bahriyelileri-
mizin ve askerlerimizin cidden ·Milleti yalancı ümitlerle al-
takdıre şayan ~caatini hürmetle datmak istemem. Meclis, azaları, 
anmak isterim. bir çok defalar aHitler otobüsü 

kaçırdı• etimlesini tekrarladılar. Bugün size, Norveç cenubu.nda-
ki askeri harekattan. bahsetmek Bizzat ben, nutuklarımdan birin-
niuetinde değilim. Asıl maksadım de ·Hitter otobüsü kaçırdı• de
vaziyetin bir izahını yapmak ve diğim zaman Norveçtım bahset
hükıinıetin, icraatında maruz kal- memiştim. Zira, nutkum 5 nisan-
dıgı bazı ıenkidlere cevap ver- da 1ıani istiladan üç 9ün evvel 
mektir. yazılmıştı. Norveç harbinden çı-
Kıtaatımızın Norveç cenubun- karılan hükümlerin pek fazla 

dan çekilmesi haberleri, ingilte- mübalcigalandınldıgına kani bu-
lumnakla beraber, nihai zaferimirede ve Avam Kama1'C18tnda şid-

detLi bir darbe tesiri yaptı _ qçi ze olan itimadımı muhafaza et-
meb 'uslar tarafından alkışlar _ mekle beraber, şu ciheti de söy-
Stokhoımdan gelen 'De belki bu lemekliğim icabeder ki, Britanya 
düşman tarafından tasni edilmiş milletinin yaklaşan tehlikenin 
olan haberler, asıa tahakkuk et- yakınlığını ve şiimulii.nii. idrak 
mitten biıı takım ümüller uyan- ettiğini zannetmiyorum. - Bu cüm 1 
dnımıştv. Esasen, bu haberler, le o kadar alkışlarla ve itiraz-
aezaretlerimizin hiç biri tarafın- hırla karşılanmıştır ki, Çem:ber
Ca.n tcyµt edilmemiş.ti.• layn meclisi sükiita davet' etnıi-

Çemberlayn. sözüne şöyle de- ye mecbur olmuştur - Nort1eç 
vam etnıiştir: harbinden alınaccik bir çok ders-

•Bu asılsız haberferin yaptığı ler vardır ki, bu demerden. is-
tesirLeri akim bırakmak için. eli- tifade etmeliyiz. Bu derslerin, 
m.i.zden. gslen.&. yaptık. Düşmana bu tecrübelerin, gelecekteki sev-
liakiki vaziyeti anlcıtaDilecek en küıceyşi plıinlanmız üzerinde ne 
küçük malumatı vermekten iç- şekilde müessir olacağı~ıı söyle -
tinap iç,in çok tedbirli daııran- mek niyetinde değilim. 1' akat 
mak zaruretinde kaldik. Norveç harbi, ınuharebelerin ne 

Norveç cenubuna gönderilen kadar sür'atle salıne değ4tirdik-
ktıvvetlerimiz ehemmiyetli değil- Zerini gösterrn~r. Kıtallırımızı, 
di. Ve. hakikatte, bir tek fırka- düşmanın maksatlarına hiznıet 
dan. ibaretti. Efratca. zayiatımız a- edecek ~ekilde dağıtmaktan za-
ğır olmamıştır. Külliyetli mal- Tar edelim. Aramızda kavgalar 
zeme de terketmiş değiliz. çıkarmaktan ve tefrikalar yarat-

Biz, zaviat uerdikse, Almanlar maktan hazer edClim. Kavga e-
harp gemisi, tayyare, nakliye ge- decek zamanda degiliz. Müttehit 
misi ve efrat bakımından çok"dtı- olmamız, saftan sıklc rırmamız, 
ha ağır zayiat verdiler.• dişimizi sıkmamız ve biıtim kuv-

Basvekil, NOrveç hadiselerinin veıimizle, bütun cesaretımizle, si-
Fransa üzerinde yaptığı tesiri laJılanmıya, galebemizi temin e-
1Devzubahsedeııek şa sözleri ila- decek silahlan hazırlcimıya ça-
ve etmiştir: lışmamız lazımdır.• 

•- Fransa, metanetini bir 'Me- Çemherlayn, 11 mayısta, Çör-
,.. dalı« isbat' etm4mo ve bu. mağ- çil, askeri kooıxiinasyon komite-
ltibiyetm Fmua üzerinde yap- si reisi sıfativle, Lord Chatfield'i 
t\ğı yegrine t:esir, taarnızla dlıh4 istihlaf etmesı teklifinde ıbulun-
fiddetli bir surette mücadele hu- duğunu hatırlatmış, Çörçil'in, as
IUsundiıle:i azmini 1--etıe-.:t.:.- -~ •KM.f'i hri koordinasyon komisy_ oiıu na-
-.i0tir. .. _. mına ,_..elkurmay seltleri komi-
J(;:~mi.s: Türı.~-. e, ~=1-~ne- .,,,,_. 

..... _,_ ~ lr16ft,~ tesini idilreye kabine tarafından 
&illi maJuıfisza ediyar-Muır, mü- salahiyettar «.ılındığını söylemiş 
daf aa tedbirlerini arUırnuıkta - ve demiş.tir ki: 
cı.r. Yalcın ve Ortc$arktalii ua- ç- .1 L &--- ·L· 
:ri., ı· · Akden · -"l- • orcı , uu ~- mucıuınce, 
-"':le 1~ • ız .'-·~11:2'unı harekatın her günkü kontrolü 
n&al şffkilde taksimı.~esındiıı mu- azif · · deruht ed kt" Şü. ua:ıe · , v esını e ece ır. p-
~ ~tur. :: Al~ - he etmiyorum R ·, bu sayede, as-

Eıasen tahmın edildigı gibı Is- k • · f b · tü fh ı 
1leqte liasule gelen ·ak~l ~rı ~ıyase ınb . ~ n ts~ . a ~~ını 
direr Jter d k . dmı . ___,,_ z' 20nmye ve u sıyase 1, mct:Uen 
'llt••""t Byer e ın _:ı. zl ıy~ 0 

- inceve tetkikten 2eçirmiye mu-
··- ur. unun SsueJ1 enm. ta- ffak- 1 - b h d Ii 1'rlaın t kd · d · L_ va o acagız, u sa a a a ına-

en a ır e ı!!"""m .. ~eç cak kararlar sür'atli ve enerjik 
mutbua~ında .vo!emik m?h"1~tin- oUıcalttır. B. Çörcil, Amiraıİik 
de tefsırler intısar «tmış olma-

'birinci lordu mevkiini muhafaza 
edecektir. Kanaatim şudur ki, 
kendiı;ini Amiral ık mevkiinde 
tutan ehemmiyetli vazıfc, onun 
uh<lesinde knlmahdır. Fakat 

lı?&a miiteesaifim. ÜmitsizlikJeri
ni. ifade etmeleri tabii görünebi
lh- ise de, müttefiklerin. davasına 
Yardım edecek mahiyette değil -
clir. Bizi alcikadar eden şey, her 
iki taraftan. gelecek olan ~i1~ayet- kendisine tevdi ettigimiz vazife-
ler değil, ileride alınacak tedbir- yi, Amiralliğin bütün işlerini ted-
lerdir.• vire mani olac.ılc mahiyette te

Çemberlayn:, icabında Finlan
divaya ) e-;:hm etmek üzere ha
zırlanan iık kuvvetlerin Büvük 
.Britanyada alıkonulmus olduğu
nu, bunları takiben sevk edilecek 
<>lan 9aha büyük kuvvetlerin 
F'raıısava .rtiinderildigini söyle -
tniş ve demiştir ki: 
•- Norveç'e sevkedilecek kı

~atın orada yapacakları tesir sev-
. Yatın sür'atiyle deijil, Norve -
~ a.çık kalabilen tek tük bir 
ı. _ c limmn.mı YtIJ1tlcıbilece1c.. ihraç 
''«reJeeı:bıdeki mrade miitemuip 
~ Btıı harektimı daluı: faz; 

liıkki ederse, bun..ı bana bildir
mesini kendisinden beklerim. Ve 
bu taktlirde, halin icabettirdiği, 
bütün tedbirleri alacagım.» 

Çemberlayn söı.lerini şöyle bi
tirmiştir: 

•Bir kere daha israrla söylerim 
ki bu müşkül qunlerde, harbe 

' devam maksadiyle qaynnlerimi-
zi arttırmamız da1 a isabetli o
lur. Harp malzemesi, tayyare, 
tank, top, mühimmat imal ede
rek daha fazla m ji. ve daha 
fazla hümiiniyetı gpsterrnek a.:::-

~· 

hazırlık 
(Baştarafı 1 inci sa.yfaıla.) 

yine ehemmiyetle tetkik ve takip 
olunuyor. 

1938 senesinde Lubliana'da bu
lunan Erkanıharbiye heyetinin 
ve mütehassıs ordu erk.anının ne
zaret ve idaresi altında İtalya, 
Macaıtistan ve Almanyanm Yu
ı10Slavya ile mevcut hudutların
da ıyapılan tahkimatın şimdiki 
vaziyetıne. göre daha mükemme1 
fbir şekle k.ontnaSL içın hümmalı 
gayret sarfediliyor. Umumi er
kanıharbıye reisi General Pier 
Kossitek ile mesai arkadaşları 
gecelı, iündüzlü meşgul bir hal
de bulunmaktadırlar. Harp :mı
hurunda veya tecavüz vukuun
da 20 yaşıııdatı 55 yaşına ka -
dar, büyük kısmı köylüleri teş-

kil etmek üzere silah al tına a
lınacak askerın mikdarınm 1 mil
yon yekuna baliğ olacağı hesap 
ediliyor. Ordunun teknik teçhi -
zatının ikmaline dahi gayret o
lunu yor. Sil.ah altında bu1unan 
200,000 'kadar genç efradın ilk 
hamledeki müdafaayı kahraman
ca ifa edeceğine muha:kk:ık na
ızarile bakılmaktadır. 

•BUHRANIN TEHLİKE 
NOKTASh 

BERN. 7 (A.A.) - Havas: Ba
seler N ac.hrichtcıı gazetesinin 
Berlin muhabıri, biI1kaç güııden
beri Alman propagandasının ka
rı.şık...,ve korkulu bir hava yarat-
mak için :bütün gayretlerini sar
fettiğini kaydetmektedir. Berlin
dcki ecnebi muhabirleri çıkarılan 
şayialara Macaristaııın ismi ka
rıştınlmadıgım ve Romanya hak
kında da ihtiyatlı bir lisan kul
lanıldııpnı mtişahede evlemekte
dirler. Bulgaristan ise bilfıkis Yu
goslavya ve Yunaıilittandan zi
yad~ cBuhı·an!ll tehlike ooktası> 
olarak gösteı ilm~ktedır. 
MISlllDA YENİ TEDBİRLER 
KAHİRE, 7 (A.A.) - Mısır Baş 

vekilinin imzaladıgı yeni karar
nameler hükiı.mlerıne göre, bun
dan böyle, hiç kimse, hususi mü
saade almaksızın, Mısıra giremi
yecek ve yahut Mısı.rdan çıkamı
yacalttır. Siliı.ha, infili'ık madde
lerine veya buna mümasil mad
delere sahip olanlar, 15 mayısa 
kadar bunlar.ı alakadar makam
lara bildireceklerdiı:. 

Mısır, makamluı, hususi iika
metgjhlarda ar.aştıunalar yapa
bileceklerdir. Sü:vey.ş kanalı mın-
taıkasında ihtiyat t.edbirleri alın
mıştır. Kanal suian, muhtemel 
maynlara kar.ş1, daimi surette ta
ranmak tadır. 

FRAıNSAli>AKİ 1'ANAAT 
İtalya, Almany.ayı takip ede

cE& :mi'.? Fransız gazeü?leri, bu -
gün jje bu suali sormaktadı.r. 

Umumi kanaat şu merkezde
dir- )ti, Almanya, İtalyayı kendi 
izinde yürümiye sevk için şiddet
li tesir icrasuıa devam ey lemeki
tedir. 

ROMA, 7 (A.A.) - Duçe, bir 
orduJar grupuna kumanda et -
mekte olan Prens de Piemont'u 
kabul etmiştir. 
ATİNA, 7 (A.A.) - Başvekil 

Metaksas, dün İtalya sefirini ka;. 
bul etmiştir. 

Parti Grupu 
toplandı 

(Baştanıfi :t inri sayfmm) 
tmıctiti tarafımlan nrilip mek
teplerdeki musiki tediyesine ve 
umumi mafifyette milli ınusiki
mize verih- nçh hkkıntlt bir 
sual takriri •artlı, 

'.hkriİ' aafti6i neJtt.ai. -Ul"lDB 

ı;ifahen de izah eUililen ve baZ11 
hatipler d8 ~ mevzu ea.aiın
da beyaaatta< kluutuktan seaıra1 
kürsüye geliıtn.1*uaril. Vekiai Ha
san Alt lı üee.14 mu&ilii te11biy es• 
hakkında C:umhuri~ rejiminin 
tuUuiu yofu ve yiirüınekte elda
iıı istikameti. izah etmiş ve amu
mi .be)tetlııi teavir etmiştir. 

Ruznarnede b~ madde ol -
madığından :ııiyasetıçe celseye ni
hayet verilnaiştUı. 
BAŞVEKİL F lN ELÇİSThi 

KABUL ETTİ 
ANKARA, 7 (A.A.) - Başvekil 

.DOktor Refik Sa:ı dam bugün 
Finlandiya orta elcisi Baron Urijo 
Kos.kinan11 kabul bu;yurmuşfar

~ 

ÇindC bir suikast 
$ANGHAıY, 7 (AA.) - Vang 

Çing Vey taraflannd:ın, maruf 
Hsiane Ting, bugün bevne-lmilel 
imti} azlı mıntakada bir baibdan 
~ıkaren Çinli topçu efradı tara
fından kailedilmistir. Katiller 
kaçmıya w:kit hulmı.ışlaı:cL.ı:. 

Evelisi riinkü pazar ve clünkii 
lfWl!ellez de ~ ki, Mlk, 
baharda .akın akın ıeUin d.ışuaa 
ve en çoj!u, şehre yakın olan ka
le dışına akıyor. Bu, mtea ka( 
yıldır böyle.. Yaun çok sıcak, :ya
ni tam denb mmanlarıaala bi
raz hafifler gibi olan bu görüle
cek )lkış, üzüm zamanı yakla -
pp da dehşetti sıcaklar bir par
ça durullll' &ilri ohmca tekrar 
bafh,_., batta mim zama .... 
yakın başlayıp sonbahar niha -
yetleriae katlar liirea ikioci akın 
ltirinei il.kb.ur abun.ı.n daha 
kuvvetli, daha revnH.h olDl'OI'· 
Diyeceksiım ki, peki amma bu 
kadar iıasan kale thşında nerele
re gidiyor, n"1'elere sığınıyor, ne
:relerde oturup diılleniyor, nere
lerde çalıp söylüyor, oynuyor, 
eğleniyor! Nerelerde olacak, du~ 
erik bahçeleri, marul, bakla tar
laları ltenarlarında, ,eftali, ar
mut, ö2üm, incir bağlal'Jll(fa... 
Fakat bunlar oralara akın eden 
hallan bir kısmıdır, 'bir kısmı ise 
mezarlıklarda, çalılı çırpılı hen
dekler içinde, yıkık dökük kale 
duvarları ve kovukları diplerin
de, ı.saganlar, dikenler arasmda 
ve hazan toz, to11rak içinde... Son 
zamanda, yine İstanbul halkın- I 
dan bir çoğunun mesire yeri ha
line gelAı,jş olan Mecidiyeköyünü 
bir hayli imar, tanzim etmiş ve 
gerrektcn bir hııyli güzelleştir
miş olan belediyemiz, ne olur, 
ufak bir himmetle şu Edirneka
pı, Topkapı dışlarını da biraz ha
le, yola koysa ... Hiç değilse, yal
nız gezme !!Önleri olan pazar 
günleri buraları biraz ju)atsa, o 
civardaki hakiki mesire yerleri
ne ~iden yolların üzerindeki pek 
har:>;-, pek perisan mezarlık du
varlarını düzeltse ... 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Norveçte vaziyet 
(BCZ$tara.fı 1 inci sa,ıfada) 

kinden kurtuhnak için, Alman
lar, şimali Ncrvec'c dw·madan 
tayyare .gondermektedir. 

Norveç'in diger mıntakaların
da da çarp;.şmalar devam etmek.
tediıı. Norveçliler sarp Gul vadi
sinde mevzilerini bfila muhafaza 
eylemekte oldugu. .bizzat Alman· 
lar tacafından da ·kabul olunmak
tadır. 

3tein:kjer cephesinde.iti Nor
veÇ. :ku netleri N arvik etraf:nda 
faaliyette bulunan müttetik kuv
vetJeriie irtibatı tesis etmek ü:ze
re- Mk>sjcDen, Mo 'ft' Bodö iailca -
metinde ilerlemektedir. 

Ayni zamanda Alman kıtaları 
cfa ayni .mmtakaya ®ğru ilerf.e
mektedirler. Bu ya~n neticele
rini şimdiden tahmin etmek müm 
kün de~l<iir. 

ALMANLAR38TAYYARE 
K.4YBET.l1 

Harp sahnelerinden. gelen ha
berlerin. dikkatli bir tetkiki, Al
man hava kuvvetlerinin, oon dört 
hafta içinde mülıim zayiata uğ
radığ.nı göstermektedır. 

Bütün cephelerde İngiliz hava 
kuvvetlerinin zayiatı 42 tan ace
dir. Buna mukabıl, Almanya 130 
tayyare kaybetmiştir~ Bundan 
başka 97 Alınan tayyaresi de ya 
muhtemel olarak ta.mami) le ha
rap olmuş yahut da ciddı hasara 
uj!ramışt:ır. 

KOM FBANSAYA GİDİYOR 
Norftç Hariciye Narımı KolM,. 

Ravas Ajawsı ıauialN.ine •e1a
naıta balt:ııarak luı ırym 1 iıule 
l'arill' e p.lecejinİi, ~ ilDo sün 
~ .. _. ıteyao. Daladye. ve 
diPr Fnaa. ricali ile ...... ~ 
ğiai söylemiştir. .. 

Kral F aruk'un 
yıldöMimi 

KA.fflRE, 7 (A.A.> - lfısır,,. 
ma.vıs taarihmee ıuaı .i'K'*'-1 
tahta ~ıkmas.nın yıldönümünü 
tes'it etmiştıir. BU(Olk. zevat,. Kra
la tobrik ve tazimlerini arzetmi.ş
lerdUı. Başvekil, blı: JaY ziyafeti 
v.eı:rniş ve bunda ezcümle nazır-
lar ve kordiplomatik hazır bu
lunmuştur" 

Ticaret Vekilimiz 
Bükreşfe 

BÜKRES, 7 (A.A.) - B BeF
kin riya...c:etincleki Türk tkant he
yeti, Bı..~rı ş'e gclmiştır. 

Kencfisiie gezmeğe gif
miyen kızı bıçakladı 

Süfoymaniyede mahzenlerde 
yatıp kalRan Zeynep adında 19 
yaşlarmdc1 lıir kız, e\'\ elce tanı
dığı Kemalin gczmt' tcklı mı rcd
deimiş ve buna kızan Kemal Zey
nebi bıçakla dört vcrindcn ya
ral::ımıştır. Zc• ncıp hastahaneve 
kaldırılnu ,Adliye' e verilen Ke
mal İkinci Sulh ce nuhkemc- t 
sinde sor unı çek r tevkif o-
l unm.uştur. 

Sonları 8 ile biten numaralar amorti alacak 
80,000 lira kazanan: 34,203 
20,000 lira kazanan: 20,68'1 
15,000 lira kazanan: 20,284 
10.000 lira kazanan: 46,487 
Sonları ( 8) ile biten mmıara

lar birer lira amorti alacaklar
dır. 

5,000 lira kazananlar: 1783 3393 
8768 20052 40104 

1.000 lira kazananlar: 32132 6198 
24845 30754 45602 3632 31257 
42056 20910 499'29 4624 4148 
85(}7 20635 17822 40448 23735 

15816 26141 42793 15783 47585 
ı2849 1465 37502 23884 7167 
1252 22325 17915 34314 3'7609 

40870 7776 9945 17554 46323 
2537 13459 24649 35211 36705 

0

60 LlRA KAZAıNANLAR 
357 496 583 716 718 
773 860 902 1000 1199 

1240 1290 1330 1372 1432 
1491 1504 1611 1862 1870 
2126 2290 2355 2536 2741 
2855 3047 3079 3094 3193 
3314 3491 3500 3657 3774 
3953 4055 4180 4209 4336 
5005 5099 5232 5326 5354 
5372 5409 5431 5524 5661 
5686 5692 5'ffl3 5847 5881 
6215 6397 6418 6496 6503 
6530 6540 6569 6814 6998 
7141 7~ 7352 7430 7460 
7654 8003 8072 8238 8253 
8300 8320 8351 8398 8555 
8665 8806 8836 9627 9774 
9659 9985 10650 10288 12558 

13093 13121 12126 14168 14185 
15685 15964 15980 16268 16317 
163'40 16937 17001 17045 17079 
lô340 16475 26481 16532 16588 
16703 16957 17001 17045 17079 
17284 17318 17553 17007 1774 
17916 18360 18429 18517 18810 
19543 19767 19852 19879 2019 
20024 20072 2004-0 20101 20132 
l-0138 20129 20244 21281 21345 
21498 21593 21634 21637 21675 
21714 21884 22013 22047 22157 
22123 22262 22299 2233~ 22940 
~99 23688 23691 23703 23172 
23877 23880 23900 24712 24004 
24177 24295 24710 24712 24749 
251163 2A832 24-840 25524 25777 
2M05 25196 25424 25677 25705 
25"196 25890 25899 2IOOO- 26119 
~ 26387 2GQı4l) 26503 21322 
27244 2'7495 275'1 29761 23M7 
28893 21KH7 29111 29527 29669 
29'J8f 29586 30078 3&185 30'J86 
~ 30334 30515" 30661 3<1113 
312'4> 31418 31478 31558 3lô52 
31706 31771 31782 31789 31849 
31882 31942 32050 33181 33262 
33306 33412 33426 33477 33652 
33690 33914 33943 34163 34188 
35534 35747 35893 359?4 36303 
36343 36772 36929 37059 57193 
3'1361 31.989 387"77 3'8047 38877 
39004 39123 39136 39328 393'40 
39548 39350 39400 39497 39545 
3955S 39587 39'148 39813 39918 
39948 40006 40~ 40343 40357 
40384 10470 41400 42104 43169 
43865 43980 44049 44123 44173 
44189 44434 44583 44715 44740 
44748 44757 44854 44093 452~7 
45397 45449 45917 45956 46000 
40078 4ô236 46293 46300 46303 
47035 47169 47310 47413 47511 
47551 41645 47659 47684 47801 
48263 482~ 4.8443 48508 48621 
48624 48803 4B8T1 48924 48983 
48995 49099 49246 493'Z4 4!M'70 
49548 49579< 4Q898 4M5o 

40' LİRA KAZANANLAR 
3S> 3M 566 - 1307 

1515 1551 118'1 l 'Zfııt 1866 
1983 2101 2152: 215ıt. 2268 
2'Jii 2m ~u ıa.u 3Glı 

3148 3272 3273 3327 336a 
3311 3411 :Mzt 3511 3ö8a 
GM 4696 .fm 4117 4861 
4ıl'Ji 58:l1 ~ mı 5341 
6275 6060 6091 6275 628.5 
~ «SM tJM1T S5:tt 8613 
734'Z 4474 7~ 'rTM "1883 
8035 8I83' Wf 8<J 83!5 8360 
8813 8861 8882 889'4 8393 
9473- 9eM 985ft 99'1:;. 10102 

10275 10604 108'75 ?0'733 1'6'791 
11621 11612 11632 11663 1195 
11714 1179' 1190f 11!10 11914 
12121 1'2111 120e 12237 12560 
12574 12577 I2621 12670 12701 
130-42 1304'8" 13078 13143 13256 

13594 13606 13(;49: 12709 13813 
14712 14Zl 14364 14645 147&3 
1"=005 14858 14969 14W79 15116 
15321 15256 153'ı5 15370 15390 
16040 16005 16172 16358 16346 
16358 16586 16668 ~ 1'998 
16997 17046 17145 17264 1"13'55 
17380 1'7415 174128 175'la 17694 
17851 11861 17989 19009 19070 
19232 Wl56 19&C lt'110 19734 
19897 ~ 1911'6 lJl62 20193 
20537 20612 2<lı8M 2089-7 2l2Ml 
21246 2~ 2.1363 21460 21506 
21567 2.1598 2.1607 21666 21812 
22028 22060 23!08 23!49 23153 
23284 23289 23354 23460 23468 
2347.3 23502 23560 23845 23862 
23905 23910 23923 24064 24070 
24217 24369 24469 2.4546 2.45Q'7 
24631 24682 24776 25403 25677 
25854 26086 26085 26377 26728 
26852 26459 27140 27414 27507 
27542 27681 27716 28169 28559 
28683 28735 28884 29241 29383 
29397 29:>90 29847 29946 30010 
301~ 30391 30601 30843 30019 
31080 31130 31440 31558 3.1.822 
31824 31906 32000 32128 32.137 
32153 32343 32455 32555 32563 
32718 32'794 33046 33234 33404 
33618 33558 34047 34130 34136 
34431 34545 34571 34716 34904 
35041 35154 35318 35584 35617 
35712 35734 35754 35863 35871 
35921 36073 36183 3635e 36676 
36.578 ~707 36817 36356 365'76 
37073 37165 37213 37417 37675 
37901 37921 31964 3809 38149 
38439 38552 38910 39676 38809 
39850 39892 40035 40113 40144 
40557 4078t5 40856 41182 41217 
41501 41591 41677 41933 42054 

Veygand ordusu 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

emredilen hareket için ibütün ha
zırlıklarını 15 mayısta ikmal ede
ceğini kendisine vadettiğini söy
lemiş ve Çemberlaynın, 1'a tarihi 
harfiyen kabul etmemesi lRzım. 
.geldiğini, çünkü: bir gecüone vu
ıkubulabileceğini ilave et.m.iştir. 

.Bumdan memnun olmadığı anla 
şılan Çemi)erlayır orada. lÜ3U -
mundan fazla bir zamandanberi 
beklendiği; cevabını veım.iştir. 
Rey~ bundan sonra, başarıl

ması iktiza eden ~üklerden bil
hassa- Tiilıkiye ia ohm na-ıpiili~ 
tan bah.setnUi -.e bu miiııasebet
le şu cümleyi kul~ıı:.: cTa
lepler, ~de•ı güne .tı.yoı"> 
Çemberla.y~ bum.mı üzerine, 

Türklerle bir kere daha. görfi4e
ceğini vadetmiş; fakat, orada, 
hodbinliklere ve gucura nihayet 
verilmedikçe, kat'i b~ şey söy -
liyemiye(?eğini ifade etmiştir. 

Reyno, manevi güçlükleri hal
letmek için elinden geldiği kadar 
çalışaca~ını söylemiştir~ Bunun 
üzerine Çem'berlayıı, hazırlıkla
rın sonunu en geç; a~ 20 sine 
kadar kendisine bildirmelerini 
Reynodan iımiTane denecek bir 
eda ile istemiştir. 

Mükaleme, nezaketli sözler te
atiSinden sonra, 22,25 de bitmiş.
tir. Söt:e ni.hayet vermeden ev
vel, f;enıberlayn, Fransızlar ta
rafından yine ihtiyatsızlık yapıl
maması için icap: eden tedbirlerin 
ahilıf"r.astm Reynodan istemiştir. 

.ALMAN mı:nJDUSI 
PARS, 7 (A.A.) - JlleNneD' bil

cliriym: 
Aknan baeinı, 8u sahaftı 30 ıai

sandır saat :rı,ıeı aBft saat 2~ e 
kadar ~li2 Bafftkill B: Çem
f;e!-Jayn- ne PranRZ &ş.e:kiili :a. 
Jleo9no araıtmda ""*ua gehtiğiı 
iddia e<frlell' ü teııefi>a .muhave-
resini lftitfut ~ bildi
ren !ir tıl!blli ~
Alman lı!Uifıae ~ iu muha
vett" e9Mlllll. Akdmiılııieti ha.
met plinfarı göriişülmüttiir. 
Ba ha&erler, ~ hif.tir .ili -

retle ...mru&ulmamış olan teliefon 
muhaveresi Rereık müttefik hü -
Ji:Uınetrere izafe edilen nfyet'ler. 
bakımmdBw, tamamiyle yalandır. 
Cok1';mberi; Alman pr-0p~nda
sı, kendi ıusullerinin bu derece 
:mükemmel bır nümunesini ver
memişti. 

İLK.BARAK MEVSfMfNtN İL1' ŞEREF PllOGaUlk 
· YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

L A LE sinemasmcla iki süper film. bird'eıi 
1-RADYO SARAYI 

Amerikamn en gii:ııel tenoru (ltENİ BEKD) ve e• ateşli yıl
dızı AN MiLLER'in yarattıiı ve Mily8111erla süslenen muhte
şem film. 

2-HUDUT CASUSLARI 
Dünya harbinin bitt 'bir esnr n ewtriltalariyle' delu en heyecan
h nJı'alarmılaw aıhftae bü~'iil Fnnız filnri;3' ve 4 her h1lfhı Z 
:jttnlfi: Pa:r.,..... hnaal (Fnn5n<'a'} lliriüt hrnal (Tiirkçe) 

SAYFA-3 

Çember.tay o 
hükfım~tinin 
haTp siyaseti 

(BQfma1caleden devam) 
bikatta hatalar yaptılar. Hem 
garp cephesinde, hem Çanaktca. 
le cephesinde, ayni şiddeıle t. 
anım etüler. Kuvvedari kifa -
yet etmediği için her iki tarafilia 
da netice ~dalar Wi muzaffe-. 
obHnlHhlar. İngilbler Çanalikalo
de, Türlüre karp•ndaki mağlu
bisıeün şarkta prestijlerini kırdı
ima hülmıederek vütinden ev -
ver &ğdadi işgale teşebbüs etti. 
)er. Ba t..-hbüs Selman Pal& 
:mağliilaiy.etiae ve. Kiıtfil'emm .. 
muhaura ve teslimiwetine mal 
oldu. BUnu; dalaa büyü]i bir pr• 
tij sükutu addettikleri için, biit
yük 1Jt7ret ve fedakirlılilarU. 
Bağdadı aldılar. Türiiyenin yW. 
dmm oııdWtunu havd•J'.....&.Blıli· 
dadı. istirdat etmek istediijni 
öirenine.e, buaa DUUIİ olmaJtı,. için 
Filistinde taarruza geçtiler. O
ralla da zayiat verdiler, emek 
sadeder, yöz bialeme asiler 
kulla.:ıddar. 
Ç*ınakble hlı ..... ita )'M1ID mil

yoaalan fazla ewhrjn bu cephe
ye ,;·nderilmuine sebeb~ı, ffl" 
mişti ve oradaki muhaııebeler 
3eO biıae yekuı zayiata mal ol
muştu. Iraka 400,000 muhaıip, 
490,000 gayri muharip sevkedil
DLifti. Filistin cephesinde 1,190,00I 
kişilik muharip ve gayri muha
rip tiulunuyordu. Melhur bir İb
pliz generali, clrak ve Fillstin
de 400,000 Türkü mağlUp etmek 
için 2 milyon kişi kullandık. Bu. 
pek büyi.B bir ltıuvvet israfı idi.• 
diyor. Filvaki Çanallkaleye M\'

kedUenlerle beraber, Z buçuk 
.nıifyondan fazla İngiliz - .Fnum. 
harbin neticesi l;alkımmdan tjli 
elim eephelerde israf edibnişü 
n bütün bu kuvvetler, asıl eep
Jie obua Alman cephesinde kal -
lemJamamıştı.; Harbin ilk sene
leriade, müttefiklerin büyük. biı 
silih, cephane ve malzeme sıkın
tl8l ~iade bulwadukları da &i>zö 
nünje tutufmsa, tili bir dariil· 
harekatta, muvaffalt olamadık
~ prestiji yübeltmek.. ~ böy
le inat ve ısrarlaı harp etmek 
sevkuleeyş ve luır.bia esu pnm
ıipleri ninuaa tam. bİı! Uta 
idi. 

Müttıe&k191'in, Bilyik: Harpten 
iyi dersler altbklarıı anlapliy,or. 
<;ünki, prestiji. ••hafa• kar11-
tile 1'erveç brlllıldM'ma r.ı
flP- hlm.ya,. azim a,iat -.ermi
ye ve mağlubiyetlece ujıı • •• 
l'Ul'efta.-ı.... ~-~Nor 
"9 ~ ... btaı ...... 
.... bilüiııılı eh=alVJ; elbeu.; it'i 
bw ~ .-.ıdw , ilupte; ııea 
........ ;,..-• lıllııllil elamı.,.. 

Nwveç. tali - c:ePedia. Harp 
asla orada bitmiyecektir. Deiil 
bövle caıt bir c:ept.de, liatıi.. asıl 
eepb..te daJM;. döpnan a(pr bas -
taiı zaman:. Dcat etmek, çekilmek 
ve bnvederl y.eaidma tıaparlaı-ıp 
harp etmek, prestiji muhafau 
gibi g~ ubıri: bir diitünreye 
saplanıp mağlUp einu)'il )'ÜS ile
re tam edilir. llıupte, .... ı.ı
cey11 ve harbin sevk ve idare 
pnmsipleri hil.im olmahdır. Bu 
prensiplerin zararına olan tlii -
.ueeter lluii bybettireltilir; 
Hatta humıpdaa daha kuvveUı 
olaalara bile. Harp tarihi, buna 
ait qıisallerle doludm. 
FiiriınW hiilisa edelim: Müt -

tefllderia Nemveçe bi.kim elma
larııi.yi bn lfıBY o1ua1u. Fakat, da
ha ziyade, Norveıtia pOeti ve 
ffwıwliı yöaii.lldmı ı.- iınkiua kal 
m.ırJDCa; ve:~ tall .ariat~ lııİI' şe 
lit abma,. asd ee"""'inı --.ıu 
bu tali cephede ıwlı'-ımra. '8-
lıpnak hata olurdu. Hultıia, Nor 
wepea çm -*'i• ü Mil cep
Mlık v--. Ye: itin JI""'. ' •• de 
"' 

1 

111·.. rfı ititbmli ....... t 
tilr. .... •• Sfı ell..yı 
ftı:P ıwa, ı.•i• ..... ._.w.e
si ba).ımmdaa ilk ve son ŞM'ttar. 

J&I lrf.aaYEB 

Heyetimiz 
( BCl§tarafı.1 inci. safi.fadaı) 

buat umum müdürlüğü :miifavirı 
ve 1\danar ve &mir pietleleri 
mümessillerinden mw.eıt:llep biı 
hevet, İngiltlelıe hiiMunetlnin da
veti üzerine dün akşam sempkm 
ekspresi ~ Lendtaya hueket et. 
miştir. 

on mebusun yedisi guet:ecıidir. 

Almanya- lsveç. 
(Baştaratı Tinci sayfada) 

ğini teahhüt eylemektedir. 
Stokholm, 7 (A.A.) - İyi ma· 

llımat aknakta olan mahafilı is
vec ile li{arp arasındaki müna
kfilatm inkıtamdanberi ticaret 
müesseselerinin Sovyet Rusya 
ile mübadeleleri arttırmak im -
kamnı tetkik etmekte. oldukları· 
m beyan eylwnektedirler. 

fm~ sahibi ft bt~at Di
rektörü: E. Wft. Baeıldlil yer: 

SQlf 'fSf.GUr BUunnl 
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F O S F A R S O L , Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazcliyerek çoğaltır. Tallı iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik 

verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlarıla, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatünieye, Sıtma nekahatle· 

rinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler lemin eder. 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 
FOS FARS OL' ün: Diğer bütün kuvvet şuruplarmd"" üstüıılüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kulla· 

nanlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

,,_.--ıl Yazan: ZIYA ŞAKiR 1-- / D~zc=üz~~:~~r!:~k ~ü?~?a~:~~~~~? f 
A~LAHI N 

ARSLANI 

TEFRİKA No. 48 

L i (07) kuruş keşif bedeli olan tamirat 27 /4/940 tarihinden itibaren on ı 
beş ırün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - İhale 13/5/940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 
14 de Düzce İnhisarlar Müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

Muaviye ve Mervanın maksatları, 

rakipsiz olarak saltanat sürmekti.. 

3 - ~iltmiy<) girecek isteklilerin yüzde 7,5 teminat olan (122) 
lira (:>5) kuruşu İnhisarlar veznesine yatırıp makbuz almaları la· 
zımdır. 

4 - Şartnameyi J?i:irmek ve istedikleri izah:ıti almak üzere İS· 
tekiller her gün adı geçen İnhisarlar Müdürlüğüne müracaat ede-
bilirler. (3685) 

fil 
Ellerindeki 'kanlı kılıçlan saV'tll'a 

savura (Mezid) mahallesine ka· 
dar rekildiler. Ve buraya kadar 
70 kisivi kurban verdikten sonra, 
birdenbire dar sokaklara dağılıp 
eittiler. 

* Ordugahta bulunan (Abdulah 
bin Zübeyr), şehirdeki kanlı mü
cadeleyi haber alır, almaz, büyük 
kuvvetle şehire ~irdi. Bu kuvve
ti .muhtelif kısımlara ayırarak, 
derhal her tarafı ;.,,gal etti Muh· 
temel olan umumi bir ihtiliilin 
önüne geçti. Ve derhal şehrin 
eşrafını toplıyarak, (Talha) ya 
biat edilmesini emretti. 

Muhaliflerin vaziyete hakimi -
yeUeri karşısında, bu emre hiç 
bir kimse muıhalefet edemezdi. 
Talha, derhal (Emaret) mevkiine 
goçti. Şehirde sükün ve asayiş 
temin edildi. 
(.l'ttERVAN) TEKRAR MEYDA

NA ÇIKIYOR 

Basrada bu hB.diseler cereyan 
ederken, şehirden firar eden sa· 
bı.k Emir (O.,,man bin Hanif) de 
Medine yollarında d.olaşıyor, (A· 
li) nin ordlL9U11u arıyordu. 

Bir gün güneş gurup ederken, 
çöllerin engin ufuklar .ndan bu
vük bir toz bulut\l yükseldı. Ve 
sonra, muazzam tir katıle belır
di. Bu, (Emirülroüminin, Alı) nin 
ordusu idı. j 

Osman ıbin Hanif, dcyesini sü
rerek ılerledi. Arbk (Zikar) de- 1 
nılen mevkide tavakkuf ederek 
oraqa yerleşmiye hazırlanan or· 
duya girdi. Karargahı tanzim et· 
mekle meşgul olan (Ali) yi ara
yıp bularak, selam verdikten son 
ra: 

Ya, Emirülmüminin1 .. Şu ha· 
lime bak ... Dün, Basranın Emiri 
ıcıım. Blll(Ün, çöllerde aç ve su
suz ) aşıyan serserı bir Arabiye 
benzedim. 

(Ali), Osmanı derhal tan <lı. 
Henuz kurulmuş olan cadır na 
volladı. lşknni lııtırt.ıkten son
ra kcncası uc çau.ırJ. ı:;t.:lerı.:k, Os
man n ".ılatt .. _ ... .:..... ... .:..nı c.._ ılc .... :ye 
ba•l 

o.İnan; muhalefet ord.ı.unt>n 
naoıl geldıguıı, Bas~ada cereyan 
edt'n hidiscleri. kenctı.sınin na
s.! kaçabilcııgını en kuçuk tefer
ruatına kaciar ı.aklet~ı. (Ali). bü· ı 
yuk bir si.ııu.n ıçınde, bunları dık
katle dinledi. SQnra, derin derin 
içini çekerek: 

Yarab! .. Sen, muhalifleri
mizin kalbine insaf ver. Bizi de, 
ihtiras denilen o büyük fela -
!ketten esirge ... 

Dedi 
Ertesi gün, Basra<.lan gelip or

duğlhın yan:ndan geçen bazı yol
cular, şehirde cereyan eden kanlı 
mticadeleyı ve (Talha) nın Ema· 
ret mevkıine geçtiğini nakletti· 
lcr. 

(Ali); bunları duyduğu zaman, 
çok müteessir oldu. Çünkü o, ta
mamile Resulü Ekrem Efendimi
zin isrini takip ediyor; sebepsiz 
yere insan kam dökülmesinden 
nefret eyliyordu. 

.F~Ut:lt muhallilcri a.mansız ddV 
r;,n,vorlar .. (Ali) yi. magliı,:ı v~ 
h·'.'ıictten iskat etmek \çuı ne 
mümkün ise yapmak is~;.yorlar
dL 

(Ali) i.se, henüz (kat'i sureLt•) 
baı p taraftarı) değildi. Cmuıı 
maksadı, elindeki kuvvetle cvve· 
liı muhaliflerine bir gözdağı ve
rip, oonra da iıkiliine nasihat -
lerle onları yola getirmek.. kan 

1 
dokülmeden meseleyi bir sulh ve 1 
süküna raptetmektL . 

* 

Bedb;ıht tialife (Osman)ı fe
laketten felakete ve nihayet ö
lüme sürükliyen bu haris, bu hi· 
!elli adam, yaralı olarak (Şam)a 
firar ettikten sonra derhal (Mu
aviye) ile birleşmiş .. (Emevi ha· 
kimiyeti) ni tekrar ele geçirmek 

1 
için .yeniden entrikalara gir~ -
mişti. 

Gerek Muaviyenin ve gerek 
Mervanın maksadı, rakipsiz ola· 
mk saltarıat sürmekti. Şimdilik 
en büyük rakip, (Emirülınıimi -
:ıin, (Ali) idi. Muaviye ile Mer
vanın verdikleri karar mucibin· 
ca, derhal (Ali) nin ım.ıhalifleri 
ile birleşilecek.. Evvela (Ali) mağ 
lüp '(C imha edilecek .. Sonra da 
T_,ıha, Zü:beyir, Alıdulla!ı, Ayşr 
bıre.r birer ortadan kaldı::ılar::.k I 
(Emevi Saltanatı) teessüs eyli-
yecekti. J 

M ~ıyiye, pek mahirane tertip 
ed,Jmiş olan bu planın tatbikin" ı 
(Mervan) ı memur etmiş; ve bu J 
rnJks.:.tla onu (Basra) ya ı:;in

dcrrnışti. 

(Arkası var) 

lstanbul ÜçUnc!J No· 
terliğinde!! : 

(İhsan) i.>imli motörünün Sü· 
!eyman ve Mahmut ve İbrahime 
kırk altı bin liraya satmış ve yir·: 
mi l:.eş bin lira peşinen verme · ı 
len l~zım !(elmiş olduğu halde' 
ancak iki bin lira kapora veri • 
lıp bakıyesmı vermeaıKleri ci· 
hetle peşinen ıbakı) esi yirmi üc; 
ılım lirayı üç gün ıçinde verme- ı 
lerıni ve aksi takdırde zarar ve 
ziyaı:ı ve sairenin talep olunaca· 
ğına dair Fatma Cemaliye tara
f.ndan tanzim ve birer nüshası 
.Süleyman ve Mah.muda tei:ılig o
lunan ihtarnameden lbrahime tob 
liği icabeden nü. hası mumai • 
kvhin adresinın mechuliyeti ha
sı>bile tebliğ olunaır.adığından 
tobıı~ makamına kaim olmak ü
zere keyfiyet ilan olunur. 

Duıauncü \·u..n.-1 llan;nC.:a 
dürdüncu katta 11 No . 
da avukat ıeıımet h~h· ' 
ram Tu~. 

İstanbul Dördüncü İcra ;\le • 
murluğundan: 
Dairemızin 938/4226 numaralı 

dosyasile mahcuz olup bu kerre 
paraya çevrilmesine karar veri
len, Şişli Halüskiırga!Zİ caddesin
de Ethem paşa apartımanında 
bulunan oda tak 11mı 1 ma:ı.a, kar
yola ve sair ev CŞJ as.nın birinci 
a~ık arttırması 14.5.940 salı gü
nü saat 9 dan itı:ıarcn icra edi
lecektir. Bu arttırmada mahcuz 
e<va muhammen degerinın ) uz· 
de yetmiş beşini ılıuL-nacıı;:ı tak· 
tirde ikincı acık artt!.rması 16.5. 
940 tarihınc müsadif Perşembe 
gı.ina ayn_i saatte yapılacaktır. Sa·; 
tış mezkur apartmanın kapısı 
önünde yapılacağından talip o
lanların muayyen gün ve saatte 
mahallinde haz:r bulunmalar~ 
ve daha ziyade tafsilat istiyenle
rin dairemizin 938/4226 numa -
ralı dooyasını okuyabilecekleri 
ilan olunur. (26772) 

ZAYİ - İstanbul Erkek lise -
sinden almış olduğum 101/695 
sayılı Belgeyi zayettim. Yenisini 
çıkaracağınıdan eskisinin hükmü 
yoktur 

N uruosmaniye cami karşısı 

Ereğli Kömürleri işletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Ercjıli kömürleri iş'ı:Jt.mesi kömür satı.ş şuJ:t;si:nin bilurrnu,-n 

mevcud.a.t, teahhüdaıt ve maUuha.ı bUtiın hukuk ve veca: biy le 
3780 nımıaralı kanuna mü.steniden 2/12899 nuımaralı kararname
rJn 3 sayılı kararı hükmünıe göre teşlılt Kıdilen: 

''Ereğli Havzası Kömürleri Sat ş Birliğine,, 
D:ıvr<dilmiş olduğundan alakadaırl.arın her türlü isleri .için 

15 mayıs 1940 tariılrinden itibaı·en merlrezi WNGULDAKTA bu· 
· m.acak oJaıı, adi geçen saıtış b rüğı..,, müracaat etmeleri. 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrck1erdeki s .. hipsiz eşya satılıycr 
ESANYD marka ll3 mınıara 27 kilo dişçi çimentosu ve mah!U· 

!ü, İA marka bila numara 1008 kilo mağaza camı, JPA marka 184 
kilo k;yılmış tütün, PR marka 3934 Ko. a.~aç saplı kügıt yelpaze, 
::ıE marka 2324 No. oyuncak, DDSS marka 2318 · 2320 No. 131 
kilo 500 gram oyuncak lastik t.o- BC marka 1/2 No. 29 kilo 
800 gram yruı makinesi, CC marka 777 No. 68 kilo 500 gram yün 
örme mensucat, Buderus marka 30 ton çimento, RS marka 146129/ 
138 No. 1120 kilo iyi matbaa kiığı·~ı. l S marka 5~384 No. 39 kilo 500 
gram ipekli yün mensucat, CCO :!1233 No. 31 kilo ipekli pamuklu 

muşamba. CCO 31233 No. 71 kilo ipekli namuk muşamba, SSW 33549 N. 
16 kfüı Redresör, F 104 N'o. 11 kilo 850 gram alıcı radyo makinesi, 
RM 125 No. 46 kilo 200 gram nikel yaldızlı pirinç traş makinesi, 
ıı 3619 Na. 21 kilo 700 gram mabu kağıt etiket, BTK 6902 No. 31 
kilo mukavva kutular içinde yün örme bere, DKW 13335 No. hurda 1 
otomcl:.11, TCDD 518/69 No. 385 kilo 600 gram mih:ıniki makine ı 
aJ<sam, MA l/11 114-0 adi boş cam şişe, 46/13-6 No. 28 kilo 94-0 
gram miistamel yün erkek elbisesi, SD 1059 kilo saç galvanizli 
üç, Stiyria 1/4 No. 309 kilo demir eğe, Müdürlüğü bila No. 1614 ki- I 
b adi ca:n boş ~e, UJR 5386/87 No. 91 kilo 200 boş fotoğraf filmi,' 
CP 43J8 No. 104 kilo lıoyanmı.ş at kılı, FB 2102 No. 31 kilo 800 
gram Türkiye albümü foto resim, FH 6103/61()6-7 6 kilo 780 gram 
şapka şeriui, DARFEL 127 /8 No. 28 kilo 700 gram bagalit sigara 
tablas,, DARFEL 127 /7 No. 53 kilo Bagalit sigara tablası, HD 
3500 N o. 52 kilo teneffüsü sınai cihazı, II kırmızı I beyaz 440 kilo 
adi demir çuıbuk, BH 99 No. 899 kilo dmnir telden mandal yayı, 
Bila 1/20, 2()12 Sulfat dö sut 10 kilo 500 gram su geçmez hale ge
tirilmiş pamuk eşya, 3 kilo 500 gram su geçmez hale getirilmiş 
tayyareci elbisesi, EH 6103/6106/7 No. 5 kilo 270 gram ipek şapka 
şeridi, DS 8491/93 No. 177 kilo krep kiığıdı. DBG 3715 No. 107 ki· 
lo cilalı ağaç merdiven, MR 60 !\o. 10 kilo pirinçle mürettep deri 
·beygir eğeri, 7 bila 15406 kilo kontr~plak tahtası, İRAT 5984 No. 
sun'i ipek ipli/ti. MGŞAFAK &101/1·2 No. boyalı adi dolap, 495() 
1236~ , ·o. 35 kilo 500 gram sedef düöıne, bil.i bila 597 kilo adi ma- j 
den demır gemi pervanesi, OC 498 No. 133 kilo merserize pamuk 
mc:nsucat1 

Tan gazetesinin 4/5/940 günlü nü.shas;nda ilan edildiği üzere 
yukarıda e\•safı yazılı esva 15/5/940. 1715/94-0, 20/5/940, 23/5/940 
günlerinde saat 13 de Sirkecide Re<adiye caddesinde halı antrepo
su dahilindeki Gümrük satış müdürlüğün.:,, 1549 say'lı kanun hük
müne tevfikan ve 2490 sayılı kanı.:nda vazıh usuller dahilinde açık 
arttırma suretile satılacaktır. İsteklilerin telli günlerde ve saat 12 
ye kadar Maliye Unvan tezkerelerini ve 940 yılı ticaret odası vesi
kalarını ibraz ederek '; yedibuçuk pey akçelerini vezneye yatır
mış ıolmaları lazımdır. İhale gününden evvel üç gün zarf.nda sa
'bah saat 9 dan 12 ye kadar usulü dairesinde alıcılar eşyaları am
barlarında görebilirler. Bu eşyadan ıııaada her giln müteferrik eş· 
~·a satl§ı yapılmakta olup listeleri salon ilan tahtasında asıl:dıc 
Telefon: 23219 (3759) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünj Jn .._ ___ _ 
I - Şartnamesi mucibince 

tın alınacaktır. 

2310 adet bira fıçısı pazarlıkla sa· 

II - Muhammen bedeli 22594 lira muvakkat teminatı 1694,50 
liradır. 

III - Pazarlık 23/V /94-0 perş,.mbe günü saat 15 de İstanbulda 
Kabataşta levazım ve mübayaat şu.besi_!tdeki ahın kam~()'onunda 
yapılacaktır. 

rv - Şartname her gün levazım .şubesi veznesinden ve İzmir, i 
Ankara baş müdürlüklerinden 112 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tavin olunan gün ve saatte % 7,5 
güveıune paralarile birlikte mezkür komisyona ırelmeleri ilan olu~ 
nur .,(3703) 

No. 8:1/I 1640 Sinan. 

İstanbul 5 inci icra memurlu - ---- Ereğli Havzası 
ğundan: K 1 S B 1 d 

Mahcuz olup satılmasına karar ömür eri CtlŞ ir İğin en: 
verilen (Bir adet Opel Kaptan 3780 numaralı kanuna müstenıden 2/12899 numaralı kararna · 
markalı, 39 modeli, 6 silindirli ve ı 

İşte tam o sırada idi ki, maiye· 2260 İstanbul plaka numaralı) menı.ın 3 sayılı karaı uıa göre t~~tki.l eden 
tinde Şamlılardan mürcl<kep kü· taksi otomobili lLo.940 cumarte-, "Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,. 
çuk bir müfreze ile (Mervan bin si günü saat 11 den 12 ye kadar ı' 
Hakem), birdenbire Basraya çı- Beyoğlu, Asmalı Mescit, Minare Merkezi z o N G u L DA K 'ta d 1 r. 
kag 'lJı. sokak 9/11 numaralı Süleymanın iBirlikten kömür a:mak istiyen müstehlikkırin 15 mayıs 1940 

Muhterem knrilerimizin ha - garajında satılacaktır. tarihine kadar İsta.nbulda TophıınıedlJ İskc\~ caddesinde 28 numa-
tırlar;ndadır ki, sabık Halife (Os- Birinci artırmada teklü edi- rada ve 15 mayıs 940 tarih>r.den itib"1"Cll de doğrudan doğruya 
n:arıı ın sarayı ihtilalciler tara- leıı bedel mahcuza takdir ve tah· Zonguldakta SATIŞ BİRLİÔİ MERKEZİNE müracaat eyllemelıeri 
fından >basıldıgı zaman (Mervan) mın edilen kıymetin ;;, 7'5 ini bul- lazımdır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Yokla 
M. S.N. 

Mükellefin adı 
1ş ve soyadı 

Mahalle adresi 
N. Sokak N. 

MatrahıKazanç Buhran Zam Sene 
Lira K. L. K. L. K. L. K. 

1038/3 
1376 
1420 
1070 

214 
546 
623 
813 
815 

lll6 
1215 
1312 
1395 
1493 

66 
155/1 
167 
244 

243 

283 
342 

55 
28 

793 
1450 
1442 
907 
981 

1427 
1491 
1513 
457 

502 
789 
809 

1049 
1514 
728 

2547 

1546 
42 
82 
82 

107/1 

111 

160 
164 
955 
222 

1278 

783 

384 
389 
465 
465 
35 

873/1 
757 

1037 

1125 

1141 
1170 
1198 
1238 

L-1J 
1240 
1291 
17B 

19 
180 
180 

15/1 

13() 
159 
163 
33 
15 

1251 
218 
141 

289 
592 
348 
374 
787 
754 
171 
156 
500 

314 
171 

1406 
170 
769 

1411 

Yuda terlikçi 
Mergirit dokumacı 
İstavri sandalyeci 
Yani H. Kasketçi 
Niko Manifatura 
Sabri Terlıkçi 
Mehmet Kunduracı 
Tahsin terlikçi 
Artin kunduracı 
Koço manifaturacı 
Ardaş Mumcu 
Ligor Margaridis sepici 
KoQO Bulgarcı oğlu terzi 
Sıdkı Alberk çantacı 
Hazım ve nişan kunduracı 
A. Suphi müteahhit 
Kevork Kundura T. 
V. Haçatoryan marangoz 
ardiyesi 
V. Haçatorvan maran.goz 
ardiyesi 
Sabatay İlci ardiye 
Remzi Ahmet ve Yakup 
Nuh, müteahhit. 
Panayot terzi. 
Mehmet Bakkal 
Abdullah kunduracı 
Aziz Alinç dokumacı 

• • • 
Mehmet aşçı 
Sadullah Hamdi ardiye 
Se}hettin trikotaj 
Jllchmet Asım tütüncü 
Nubar terzi 
Mehmet Hulüsi kundura 
yaoıcısı 

Halid Fanil:ıcı 
Artin Ükçcci 
İslcpan kunduracı 
İsmail Hakkı tarakçı 
Garbis terzi 
Ahmet ve Hasan Hüse • 
seyin kahveci 
İ >mail ve Osep papaz
yan kesici 

D. H. M. paşa 63/2 135,00 6, 75 
• İçhan K/1.12 90,00 ll,80 
• Küçük yani han K/2,2 36,00 5,08 
• M. paşa C. 73 72,00 1,00 
• B. Y. Han K.44/2 90,00 40,72 
• Pastırmacı H. K/l 24 N. 18,00 0,67 
• Melekyan H. 2 90,00 5,40 
• Mercan H. 15/2 25,50 1,88 
• Mercan K/3,15/10 25,50 2,51 
• M. paşa 169 S00,00 99,86 
• Kaşıkçı H. K/2 No. 1 45,00 2, 73 
• Kürkçü H. K/2,5 135,00 9,02 
• İç han 7 No. 54,0-0 2,'11 
• K. Yeni H. K/3,4 45,00 13,20 
• Muradyan H. 23 ll7,00 33,18 
• B. Yeni han 44 12,00 4,80 
• B. yeni han 57 18,00 4,50 
• B. Yeni H. 14 60,00 6,15 

• B. Yeni H. 15 55,50 9,30 

• B. Yeni han K/3 52 C'fo. 72,00 1,24 
• Sabri Safa H. 27 135,29 56,41 

• Muradyan H. K/3 12 No. 21,00 6,11 
• Evliya H. S. 4/1 45,00 11,25 
• M. Han çı.k.ması N o. 4 63,00 14, 75 
• Abud Ef. K/2 No. 50 142,50 41,80 
• • K/l, 23 187,50 64,59 
• Tarakçılar 70 90,00 19,12 
• B. T. Han 11 No. 72,00 34,29 
• Abud Ef. H. 28 262,50 78,75 
• K. Yeni H. K/3 2 No. 45,00 13,50 
• K. Yeni il. K/4 No. 7 36,00 3,81 
• Ali paşa H. K/ !, 1 13,50 1,66 

• Yıldız H. 8 90,00 
• M. Han çıkmazı 3/5 No. 108,00 21,60 
• M. Han 15/ 3 25,50 7,65 
• M. p:ı~a 33 No. 162,00 52,02 
• K. Yeni han K/4 No. 8 :ıti,00 6,30 
• M. çıkmazı No. 7 99,00 3,00 

• Hamam S. 11/13-2 

Abdurrahman aşçı • • • 

2ll,88 17,12 

63,00 3,58 
36,00 7,05 
60,00 3,00 
60,00 3,06 
75,00 20,03 

Akıf oğlu İsmail kahveci Mercan kaşıkçı H. K/1,1 
Manol Sırmacı • M. Caddesi 19 
.Manol Sırmacı • M. Caddesi 19 
Nuri Özk:ın r.ıuamele • M. caddesı 65 
takipçisi 
Mehmet Ali kundura 
yapıcısı 

Ohannes Nubar terzi 
Ali Rıza ağızlı.kçı 
Eliya Kiton manifatura 
Şaban kahveci 
Emine Recep iç çama· 
sır imali 
Haçik oğlu Melik şapka 
dikicisi 
Cemal Mustafa Saraç 
Ağya makine ardiyesi 
Cebbar kahveci 
Cebbar kahveci 
Halil börek satıcısı 
E5at sandıkçı 
Suphi boyacı 

, 

İlva Romano l! ayak
kabıcı. 
Aran ınani!aluracı 

ardıyesi 

Kozrna terzi 
Servet manifatura 
israel çorap imalı 
Ahmet S:ı .. ır trıkotaj 
dq:-OSU 

• • 
• • 

Karlo tcrzı 
Kazaroz köşker 
ve terazi 
Münir sobacı 

Hasan Bakkal 
Hasan Bakkal 

torna: 

Ali Saim Sankır kırtasi-
yeci. 

J 

• M. Caddesi 6 

• M. Uzun Ç. 43 
• Uzun Ç. 51 
• Yusufyan H. 31 
• Uzun Ç. 24 
• Caferiye H. K/2,2:5 

Sünbüllü H. K/3,39 

~ Xilit H. 2 K/4 
• • K/2,9 
• Çakmakçılar 107 /2 
• • • 
• Caddesi 62 
• Nasuhiye H. No. 16 
• Sünbüllü Ha:'I K/2,38 
• M. Paşa C. 195-197/l 

• B. Çorapçı H. 20 

75,00 34,0-0 

, 90,00 1,57 
45,00 9,02 
1,50 0,11 

45,00 4,50 
72,00 22,36 

54,00 5,40 

45,00 
27,00 2,28 
48,00 16,80 
48,00 11,87 
90,00 5,81 
36,00 9,05 
!4,0-0 6,56 
60,00 18,49 

135,00 42,60 

• Agopyan H. K/2 No. 4 42,00 1,51 
• M. paşa H. 11 50,50 4,00 
• Arslan Fresko H. 11 No. 90,00 
• Caieriye H. kat 1,8 63,00 23,77 

> > > 9 
> > > 10 
• Caferiye H. K. 3, 38 
• Uzun çarşı 81 

Süleyma. Darülfünün C. 62 
• lsmetiye C. 25 
• • 
• l~m.-loğan kemeri No. 4 

63,00 23,77 

~t~~ 23,77 

78,75 10,78 

157,50 11,75 
54,00 12,04 
54,00 13,50 
26,33 ll,85 

Hacı Bakkal • Mımar Sinın C. No. 34 95,00 6,40 
Yusuf kahveci • Uzun çarşı 217 66,00 4,62 
İbrahim takunyeci • Uzun çarşı 261 75,00 9,25 
Fatma ekmekçi • Bozdoğan kemeri 32,34 82,50 1,89 
Penik manav • Bozdoğan kemeri No. 4 257,50 1,12 
Raımonof demir imaJat V~rcan Caferiye IH. K/l, 31 N. 61,00 9,46 
Aris oğlu Dikran dökmeci Süleyma. Fuat paşa 71 90,00 10,36 
Ahmet Ucar kasket Mercan Uzun çarşı 5 86,00 14,4-0 
yapar satar 
Lütfi fan ilacı 
Vahan manifaturacı 
İlyas Azra derici 
A. Samuel pudracı 
Yangel Yakabih çorapçı 
Yorgi eldiven imaJatı 
Diiriye ütücü 
İsmail Hayri iplikçi 
Danyel Ohanyan Sela • 
met matbaası 
Abdurrahman Otelci 
Dü riye trikotaj 
Bezduhi boyac> 
Cemile terzi 
İsrail çorapçı 
Haygaz kasketçi 

D. H. Abud Ef. H. 4 21,84 29,<>4 
M. Mahmut paşa 191 No. 12,02 8,37 
D. 'H. Tığcılar 58 4,20 

• Kürkçü H. 9 2,24 
M. Küçüle çorapçı H. No. 4 9,80 

• M. Mustala pş. H. N. 10 29,89 
D. H. Ekberiye H. No. 11 18,20 

• Biraderler H. No. 6 1,89 
M. Fincancılar yokusu No. 20 16,36 7,UJ 

D.H. Hamam sokak ll, 13 No. 
D. H. Ekberiye H. 6/11 No. 5,84 
D. H. Ali pa;;a H. 7 
D. H. Ekberiye H. 11 
M. Arslan Fresko H. 11 No. 
M. Şerif paşa han 49 

54,60 72,60 
3,64 4,84 
2,38 

1,3'5 
2,96 
1,02 
0,20 
8,14 
0,13 
1,08 
0,37 
0,50 

19,97 
0,55 
1,80 
0,54 
2,64 
6,64 
0,96 
0,90 
1,23 

1,86 

0,25 
11,28 

1,22 
2,25 
2,95 
8,36 

12,52 
3,82 
6,87 

15,75 
2,70 
0,76 
0,33 

4,97 
1,53 

10,40 
1,26 
0,60 

3,24 

0,72 
1,41 
0,60 
0,61 
4,01 

6,80 

0,71 
1.80 
0,02 
0,90 
4,47 

1,08 

0,46 
3,36 
2.37 
1,18 
1,81 
1,31 
3,69 

8,52 

0,30 
0,80 

5,75 

5,75 
5,75 

2,16 

2,35 
2,41 
2,70 
2,37 

1,28 
0,92 
1,85 
0,38 
1,42 
1,89 
2,07 
2,88 

6,24 
3,43 
1,20 
0,64 
2,80 
8,54 
5,20 
0,54 
4,68 

1,68 
0,24 

15,60 
1,04 
0,4-0 

1,21 936 ll/50 
2,66 936 12, 24 

936...37 14f25 
936 14/ 3 

936-37 15/25 
936 16/ 4 

0,97 936 16/ 6 
0,33 936 16/11 1 
0.45 936 16Ll2 

17,97 936 16/16 
0,49 936 16Ll 7 
1,62 936 16Ll8 
0,49 936 16/19 
o, 936 16/22 

936 16/35 
936 16/37 
936 16/38 

1,11 936 16/41 

937 25/89 

0,21 936 16/44 
936 16/46 

2,02 
2,65 

3ı44 
ti,17 

936 16/48 
936 17/ 1 
936 17/ 3 
936 17/ 7 
937 17/37 

936 17/15 
936 17/18 
936 17/38 
936 17/39 
936 17/4-0 

0,60 936 18/17 

1,28 36-37 
3,24 936 

936 
936 
936 
93G 

3,60 

1,62 

936 

936 
936 
936 
936 

936 

936 

936 
936 
930 
936 
936 

936 

0,82 936 
0,41 936 

2,14 
0,28 

936 
936 
936 

36-37 
936 

3,32 936 

7,67 936 

0,35 
0,45 

936 
936 
936 

4,42 936 

4,42 936 
4,42 936 
3,12 936 

936-37 

936 
936 
936 

2,.13 936 

47/ll 
34/68 
15/51 
2:!/28 
34/18 
26/52 

51/18 

51/le 
ll/ 6 
11/18 
ll/19 
11/23 

ll/24 

11/42 
11L43 
26/64 
24/13 
14/38 

24}43 

12/33 . 
12/35. 
13/ 9 
13/10 
14/28 
37/2"! 
17/19 
18/13 

18/16 

18/19 
18/24 
18/27 
18/30 

18/31 
18/32 
18/88 
18/39 

10/3S 
2/17 
9f72 

10/42 

93€ 20/ 9 
936 20/39 
936 20/10 

1,70 
1,86 

127,68 
12,00 

1,60 
0,86 
3,78 

11,55 
7,00 
0,72 

13,59 

0,20 
10,88 

• 51/24 
• 15/24 
• 19/ 6 
• 19/ 3 
• 19/13 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

4[21 
7/25 
7/24 
7/26 
7/13 
7/17 
7/12 
7/15 
7/27 

5/38 
5/49 

1,20 
319,20 • 

21,28 

• 

• 

5/44 
6/22 
3/73 
2/98 0,67 • 

boynu!'<!an derin bir vara almı<.. mazsa satı.ş 18.5.940 cumartesi Kö~ı:üR SATIŞ ŞERAİTİ: 
Bu mut..iş varanın korkunç neti- vünü ayni saate bırakılacaktır. 1 _ Kömür alıcılarının kömür bede)'.aıf, ı:mşiaıen ödJEmck"ri Mercan Maliye şubesi mili<elleflerinden yukarıda adı ve işi·ve ticaretgah adresi yazılı şahıslar terki 
ccsindcn de, Adeta bir harika e- , Tali..,lerin gün ve saatinde ma - 1 .şart1 ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tı?bellüğa sa!tıhiyetli bir kimse gösterilmemis. yapılan ara~· 
seri olarak hayat~ı kurtarm11i· ı' .hallinde hazır l:nılunacaık satı.ş j ;''_Kömürler Havzada F. o. B. oiaırak. teslim edEecektir. tmnada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerinıı1 
tı. Fakat boynu, satıdan sola doğ- memuruna müracaatları llan olu- Tu4(raf aıdr:si: Zonguldak-Satıkömiir _ Tel.don: 14.5 Zonguhdak ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 nu • 
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