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NORVEÇ ve Danimarka'nın işgalinden sorira İsveç'ien de 
sert bir lisanla Alman himayesini kabul etme'si istendi! 

- -- - - -- - ---

ALMAN ORDUSU DÜN BÜTÜN DAN MARKAYI ve 
.NORVEÇ'IN VARiSiNi SÜRATLE iŞGAL ETTi! 

• 

• 
taarruzuna karşı mukavemet ediyor Norvec ordusu Alman , 

MUTIEFiKLER UTHiS B R TAARRUZ LINI HIZIRLftDILAR • 

• 

HOLANDA YI DA TEHDİT ETTİ, ŞİMAL DENİZiN-ı\I 
• I I .ı 

........ ---;-- - -- - . 

DE MÜTHİŞ B .R MUHAREBE CEREYAN EDİYOR ! 

ün Londr 'da topland ı Yüksek harp se • 
1 o - ,... . ... ... 

Şima l Devletleri 
kendi kuyularını 
ke ileri kazdı! 

Alman lutaatı diln, •abahın illı •aatlerinde Danimarlta'yı ve Norvet;'in cenubunu 
i11ıal etmi,tir. Eu •uretla harp ıimale airayet etmiJ bulu!luyor. Ani bir harek•tl• 
ilti bitaraf devlctın tecoıvüze utramaları'ldan &cmra İn6İli:ıı - Fran•ı• dona11ma•ı 
il• A lm anlar ora•ında ,idd tli bir muhRrebtı ba,lumııtır. 

Dun 6•ceyarınndan •onraya kadar aak•rİ &1• diplomatilt faaliy• t haklıında 

L:ldıtımı.z; h~ber &1• tel6r~fları alıuyuculorımız.a aşogıda~ aır••İl• bildiriyor_u_:ı:_. --• 

Almanlar Danimarka M··ı efikJer Norveç'e 
edecekler Mütt•filıler, hem iten• 

ılil•rinin cıe lı•m d• bi
taraf/arın yfı/uelı me11· 
fa at lui namımı Alman· 
Yayı matlüp •tmel• fO• 
lııırlıen, bir lrı•ım bita
ra flar lıendi menfaati•· 
rini ta ltdir •dcmiyecelt 
it adar :ıı.6.fa diiımt,t<ır. 

ve Norveç' e nasıl girdi yardım 
ALMA .• BAŞKUMAN
[)A.1 ı..ICI.-IX TEBLİGİ 

Almany~nın, Norw~ ve Danım.ırkayı ı~galiı 

Alır1an oral.1.;..Ll: b& ..Kuınanda ılıf~ otrr r:~:tkih 

.. zer c m~'tcf ıd, n, Amer:ka ve &;yyet sı.,a
>• ı li derhal faaJıyt~k geç·ın.işlerd.r. Yaıp/.an 
Kd\:. tl çt•m ... aL"11 b } ;:..ı.ı.at müilfıkr..t ve teşt"b .. 

l ' c G•t •l.<l ;'µı1ız haberler ~unla:.d.r: 
aşagı.dak, hustıoi ubLgi n<'şTctm .ı 

Salı sabahı. Atman motödu ve z~ 1 " fal.uı, 
} iensburg ve T"'td~m cn-arıııdan Al<m nya - Da
nimark.ı hududunu .1(1!\Jıı .şle v.: 

o, 9 \A.J\.) - hı m<J •• a. al:n ~ı.. ol.ın 
bır ~ cnbada'i teyı etl.ldiğine gö
re h kümd y~ Par • .ımento, Oslo 
yu forkcckrck H•maı-'a g:tmiı;ler
d:r. HarkcıLerindcn evvel h~.:rl
c.yç mızın B. Koht, saaıt 5 tc Al-

Apenrade '' 1'.:sıiwtg otu ıı.. ş:.
male do/!ru ~ le'tlekte lııık.m -
muşlardır 

Salı sabahı, eafa.itla b<raoor, 
Abnan kıtaları M< telfahrt cıw.
rırıda küçük Be<lt'e ıhruc edılnıiş 

ı Vaziyet! 

A !manya evvelki ;ece- ve bu kıtaJ.aır, BeH'i ıı;g;ıl eyle -

hl 
m..şJ:erdır. 

dcnberi yeni r taar- Al:nı<m denız ku.\-vc4ı;r;, buyük 1 
b ruz ha.ııılesinin i~inde BcLt'e girmi{;kr ve Korsör ile ! 
d ıtl~uyor. Danınıarlpıyı boyun· föjborg'a asker 4lır~ etm1ş.lcr-
d IU-ugu altına aldı ve Norve~le dir. 
~bhıup etıniye buşladı. Bilınu· Warnemünde'den geıen Alman 
leli •le de nuittefiklcr Norveç'i .lutal:ırrru hamı] b r zırhlı lren 
h dı ~nflnrma alarak aziını.iir fer.rôot ile Gje<lser'e geçmış ve 
.,::.,"'kilde harekete geçtiler. Bu- şimal~ dogrıı ileri harekete baş-

. Sebebi aşikardır: Jamıştır. 
Panırkaç gün evvd, İngiltere im- Ayni zamandıa Se('lı:'lld adasınuı 
ı.. •al-Orlug Genelkurmay Ba~- cmubund:ık: Verdingborg köp -
,.""' General İronside (Ayrın· rüsü de ele ge<; rilmıstlr. 
fi?ı_d) ın ua •öylcdiği gibi wlitte- Sa:fakla beraber, Alm:ın kıtıı-
dit .•~, harbin başında kunctsız· lan Kopeıch g,a çıkmı.ş ve Kopcın-
h · er, Mındj ise her gün biraz da· hag ~si ile radyo ısttsyonu iş-G: kuvvetlenmiş huhınu)orlar. gal ed"''l1Wt r. llu sabah saat 8 
atı rp cephesini tam bir emniyet den ıt ba:re.., büıün şehir, Alman-
lcr:a aldıktan sonra, ha~ka yer· Jarın 1'1'nde>dır. 
ornı. cepheler teşckkiıl edcr>e, İKİNCİ TEBLIG 
dı" ~~~a da, asker gunderebilirlcr· Alınan ordufarı ba.,.'ikumandaıı-

. •Ufek" ıh L"" li b" ını, şarkta haylı ktıH·et· ı:;.nın ikincı te<=gi: 
bir ~ . orduları bulunduğu gibi, Norveçtc>h müıhım a.>ker:i nokr 
• .. d Y evvel de Finlandivaya taların işgaline devam olunmak-.on er k .. ' .. 
bır 

0 
d nıe uzere 100,000 kişilik tadır. Norveç kuvvetlerinin pek 

İ~iıı/ uk. hazırlamışlardı. Bunun zaii olan mukavemetleri Qıma -
,;;_dır '• Yeni cepheler teessii ·- miıle dunnuŞ!ur. 

"4.U en d' \ lılı,0 en ı'l<"leri olmadığı aula- Norveçin garp sahilindeki mü-
keı' r. Herhangi siyasi bir bara· hlın liman.lıarm önüne may n dö-
teııb~e t taarruz, böyle yeni bir kühnüştür. Daaı.':markanın Yut· 
ora,. a esckkülüne sebep olursa, land ve Norveçin cenubunda.ki 
dı ~· . ı:~ndereeek kuvvetleri var- tayyare merkezleri işgal edıilmiş-
lı:.ara~J ııı ı ~kim dünkü müdahale t ir. 
!et-. 11:•

1 ı le de bunu ispat etti- Bugün öğleden sonra Dani!ıruır-
'"lh tok~d zaınanınd:ı, siya.et, ka ve Nor\"l'Qlen pek bü_yük AJ-
ll ıeı · • ıı en çok <>rıl ııya dayan· ıınan Jruvvelı.er' İn«iliz don:an:ma-. •çın ordı k ~ ll PoLı· '. ıııuıı u\·vetlenme- k h "' __. ..... ,. ş· 1 Ilı"· ık:ının da kuvvetli dina- sma arsı arEo:ct ..,,mı.,~. ,ıma 

"' \ e nı ·t • • derıız n ş''"'-. ' mınta.1<asında 
ı.u lu u earrız olınasını nıüm- du-~an saftı h~ nrh!Jarı, a -

ıı lıyor. .,... ~·" 
lJ ı f'k ğır ve hafif k-uvaz1>l'k, vı:ı tm-

lnraıı • ı fer, şiındıye kadar bi· pİ<l!J muhr pJ.-.rmın bulunooııu 
t~hdılara karşı ı:a. et nazık du·· m hede ıc.dıumişt r Telciz'e 
Y"t et~~· oıılarııı hukukuna ria- a.ıım~n lıaberler..n ilk n~t:ce«.- .ırıe 
le~ r er. Çcmbcrlayn, Av.ım gor(. ikJ &affı harp ge:msin. tam 
1••ce ı 85

f'da Alman)a, viiz bin- i&;. t..11 bü) üık çapta ıic:r bornb 
dı~ı veou.~k bitaraf vap r batır. 
iildilrduYllzlcı·ce bitarilf gcnııciyi d 1üş ve ıkeza iki ağır kru -
Rtnıı b fı halde, biz tek b 'tnraf vazor: ı de ağır baı;ı.balıar tam isa-
ltııciııi akam dık Tek bitaraf ı:e- ~~~=~ ASIL 
lını.ıu.. n if .nıh ııa gunıedik diye bi· İŞGAL ED!LDl ?, 

1 
Almanya e\ vdki g~'<c •aba· 

ha karşı (Kendi btcğilı• olduğu 
anlaşılan) Danimarka ve Nor
nç'e taarruz etti. Bu hıid:se· 
dc-n 51onra Non·eç ınuka\'cınet 

i 
nıan eıçi6ının zwaretin.i ka-lml et
miş ve elçm.ın keoo sındcn şifa• 
hen ve y aı ile Norveçi..· Almruı 
iş a.lıne m:imıtn•at eiın yecciiini 

1 
'beyan ctm < !I'.'i istem olduğunu 
söyl'cıni~tir. Aı'ımın el<,;.sı, Alman

etmek istemesine rağmen mu- }<iDID ruJı:c, ı ıdares. a1tır.a girme
\'affok olaına<lı ve Alman or· ı ıs: . :n Norveçın mcofaıa• ne fe,·kıı.
duları Oslo da dahi! olmak Ü· ' .lfıclc hadim oldugumı Lliıve eıtmiı;-
zcre ~orvcç'in hn,·a iiı.-:lerini ve tn~. 

petr-01. maden dcpolan.nın Norveç Jıü.kü.tnec, büıtın geçe 
bulunduğu birrok ~chirl..ri iş· müzakerelerde bulurınrn~tur. Bu 
ı:ul etti. ıınüzakere\·rden sonra hükumet, 

İşgal hareketi dl'rnnı etmek- Ahn..nya~!ll TI'Utalc'ıctmı kabul 
tedir. Alınan orduları bıilen eodcmiyecejtüı., bu ır.utalcoo•. keı:ı 

, Norvcç'iıı cNıup Jo,nunı ele di hiikümranl k hulrnkuna ka~ı 
geçirmiş bulunınııktad ı rl r. bi.r wrovüı telakki e!.mektC' oldu-

Hitler Alma-nyasına gi>re bu ğu.~ı. tıeyan etıniştiır. 
yeni ve çifte taurrnz (yanı B. Koh'., Alınan ~ çs •'in kendi-
bltnrnflara yapılan taarruz) sine •Alrc-an·..,r, Norveç• ; ·gal et--
miittcfiklcrin ablukr.yı daha m:ycce>k ol .larsa, mut.l'fLldeı ;$-
müessir bir hale getirmek üze- gM cdccC'!dcr• demi oldul(unu 
re Norveç karasularıııa mayn söv!= ~ti!'. Koht, şu cevabı ver-
dökmelerine karşı yapılmıştır. miştir: . 
Norveç Alınanyaya harı> ilan •J\"lül.leiıki ·nıı böyle tar kdbır 
etmiştir. Norveç sularında da alacrnklarını zannetmiyorum. Şim 
müttefiklerle Alman donanma· diki vaı:yetin uzun müddet de -
sı harp etmektedir . Bu hadise· vam et.Jnıiyecegini ümit ederim. 
!erden sonra bliytik devletlerin B. Koht , geceleyin umumi se-
dün gece yarısında~ soar.ıya ferlx-rlii(e karar verilnı's olduğu-
kadu aldıldan variyet 'fU idi: mı bildirmı~lir. 
İNGİLTERE: Çemberlayn'ın K<>penhag, 9 (A.A.) - Stefani 

dünkü beyanatında söyled iği Ajansı bildiri. ·or: 
gi bi Alman taarnızuna şiddet· A:man •a .,n K.openhaı:ı sc'Ln 
le mukabele edilecek ve Nor· bu sabah Danimarka hiikı'.ımetine 
veç'e yardım yapılacaktır. Harp müUeftklcrin haırbi Skandtnavva-
konsc)i mühim kararlar al . ı Ya vayıı:ı: = .bare: olan pr,;-je-
mıştır. , lerüıl' karı;ı Alma ıy.ın,n ıttihaz 

.FRANSA: Ötedenberi oldu- ,: edeccğ, tarzı harekdi b!!djren bir 
· nota tevdi etmi,>tir N<-tada Al -

ğu gibi karan Ingiltere ile mil<- / k 
nı.an)~nın Dnnimar · · ın b.tm-ai-

tereklir. lığını ye emniy<.>tlni deruhde et-
SOVYET RUSYA: Alman - tiği ka"\ ded llJ!Oktroi'l". 

ların şimale tecavüzleri Sov • Alman sci.rı He Başvek.ıl ara-
yetferi. alfıkadar etıni ·erek bi· sıııcfa .vaptlaın muz kerderi mütc-
taraflık siyascllcri devam ede. a.kip D.niına:rka hıhı:u neti hali-
cckfü. hazırdakı vaziyetı na-zan ıtıt...re 

awak Alı,,any .. ını tc>kl fın ka-
AMimlKA: Sh asi ıııahafil- bul et ti.r 

de büyük bU: faali3 e( ,. rdır. DA im" ka .ı:n İngıl cı-c ve Fran 
Kararlar henüz verilıııeıulş, s..., .ı ko.r ı korun ı :çın alı -
verilmişse de ilan edilmemiştir. na tert ıat c ua hiçb.r lra-

l 
ıni~Hr. disıo kaydcd l; em ır. Dan: nar-

' k a · ktil!'ctı ve ha Ki hııl ııazır-
'tl =- --~ fA k 3 r ası üncü saııfada ) 

lı ar etli. Iluna nıuka. 
(Arıcası 3 u P_u sa"fada) Nevyork, 9 (Husus!) - Da'li-

1 n marl<arun işgali haberini Nev _ 
AB DiN DAVER (Arkası 3 üııc'l w yfada) 

Bütün eşya ve 
maddeler.in 
nakliyat · fiatı 

ilan edilecek 
Ankara, 9 (İKDA.ll.1 Muhabirin

cfen) - stok t'e en<lü .. triyeıl m:v 
uııulatın ıınalı; ' t ve t09!an sa.tış 
fiyatlarının kontrol ve &coo 'ti 

!kararnamesi \'ek Lq<.>r Heyetince 
a.Jik niunmu UT. ~lııtikiırı ön

!.nook malu;a<lıvlc, İkt.ısM Veka-
1:"!:: bazı kararlar a:ı:mı$ır. 

Bu kararda; her c1ns •§'.Va \ ,,_ 
Ya mattdt-lcrin ırnııı .. vet fıya~ an
rn yapıldı:kl ı müessc 1ta tel -
:kik in gö er lec ' li ~ uhas
sıs ıın anurla:m., -l~ r.ı
parlara l(Ore, toptan veva pera - f 
kende k de tesbn et C'ıklCTi fi
yaıtlıw ;ınıi~ tel J • nt "'11' an ı -
lan ed.Jcoolı.fu 

Bu lanı ımü!l ıakıp, P'Ya&ı ııe
zeock memuı• ar, f;:zla ·fıatla m ı 
satıl D s.:Uırnıdığını ko rol ede 
cekkı· >ti.: b1t ve .fuı ed en fryat 
tan fa d, toptan V<'Va Jl<'ı akend:. 
satl yapar:.l. hakl.4 ~ tak bat 
yap.lm~k üzere Ad yeye teslhn 
ed J c<':1 diir. 

I SABAHA KARŞI : . .. .... . .. 

INGILIZ TAYYARELERi AL Y -
YA MÜTHİŞ BiR BASKI YAPTI 

Looıc!ra, 9 (Husu.si) Bugün öğ
led sonra 35 İn.giliz boıınba.rdı
man ta~-yuesi Hefigolaııd'a müt
h bir baSkıuı yapmışlardır. İn
gi.Jıiz tayYare'.JEıTi denizil.i harp 

l(emk ne bir c;ok bom b l.rr .ı
mı.şlardır Bu bombanı m n " -
'tio.sinde .ki Aln1an torpido mu -
riıbl baıımı.<rtır. 

(Arkası 3 üne•< •a·ıfadaı ----

Abluka ve Da kanla 
Londra, 9 (Hususi) - İngilte:r"nin Tiirki e bü~ ük dçisi bugün 

öğleden sonra Hariciye ~c-.<:ıretiuı ziyaret cimi tir, , ı lıikat uzıın 
sürmüstiir. 

ABLUKANIN ŞİDDETLE..'1,'DİHİLl\IESİ KARARI \ 1 BALKANLAR 
. londra, 9 (A.A.) - Reutcr: İngiltcren.n dog ccmıbundukı se
firleri ara. ındaki ehemmiyet , loskova \"e Rom dnki b . iik elçi( ri· 
nin de iştirakilc bariz bir şekil al maktad r. Sefır: r ~erlerine don 
dük! ri zaman, ) üuck konseyin ahlukn\I ı;.iddetlendirnıi c ,e Al
man ticarellne mani olmı> a matuf olarak t "P et • projelerın 
tatbiki iein kararlar ittihaz cdıleccktir. 

Scfirluin noktai nazarı birbiti ardıma Balk.uı de\ lcllcrındcn h r 
biri iizerinde toplaııacakta. C, lıca iktı dı 'e ticarı ıne.clcler nııi· 
z· k<re edilmck(edir. lüttdikler. bu mcmlel etlcrın ellerinde keıı<lı 
istihliıklcrinden arlan biifün mallarılan ııııih:ın nıiktard satın al
mak i. tiyorhrr. Bu memleketlerin Alman} a ile olan ticaretinin heııı 
sun'! hem de gayri k afi olduiu hakkında esa en malfıııı ola. "' 
.teslim edilmiş bulunan vakıa üzerinde ı rar edilecektir. 

f 



BOYOK TARİHi ROMAN : 157.._• 

Yaz M. s. Kar•yel 

G nç O ma Pertev Paşanın kızını 
h m n nikôh kıydırıp almıştl 

- Bence, dediloodu)a meydan 
vermmı k iç:ın mirltiinün bzm
dan v " eçsen yi oltıi" ı;.rslanım!. 

- O = az valıdE .. Her ikisını 
de se r.um.. Dedi. 

Gmç o.man, müftü hakkında 
vaHdcsiaıir. söyledıgı sözlere e
tıemmı) et vcmı<!di. Halbuki, Va-

Su tan iy, gÖ!"Üyordu. Ortada 
büıvük cdilkodu4ır dönccelrti. :za.. 
ten, oglıu cyb inoe mühim cere
ya.nlar vardı. 

Suh.ıın Osıma.n. valıdesi.ı:ı.ın fik
rin~ J.stunzaç ettikten sonra, 
ıJGd'1mi lhas ulaııı Kızlar agası 
~ ağanın da :filcirlerini 
a'llmllk a'.l"ZFSUM dü$1. Arap pa
dl:;;;ılıJiı:l ~ n idi. 

P Arabi huzuruna çaı:\'.ır-
cat"ait: 

- La..a! Alô Oııın:m için aile - , 
den b .ıı1ınak münasip midi;r? 

- Eb:üe . . • .Bünya-
Dl der. ~'e sıtilıa.nat olan dedıe
n.rı Bırnıcı Osman Şevtı Ubali
ıım iı::ızmı alım1$1L 

- Doğru... Aferin Lalıa sana!. 
- Padişahmı, de<tieriıoiızin 

aile Olazı allıllrl;rn mükı:..-rordiır
Dedenl:z 1ık Dci~.:rı:Jdıirı vaıfide
tıi z.. .. oğutarınm .luzDc. 
IB:ııb:ısı Fatih Sı:ılt.ın Mebınet 

· 'bır ail~ km 1e ev hı- 1 
mıış dı=clct;r. • 

-Ço'k ğru... 

- Padlşihım, taıilı!:u ~ 
~ 

- Neden sımradan oböy)e ol-
m.1$! •. 

- Bir bid'ıı:ttr pad'şabrm! De
di. 

Arap saçrnalzyordu. Ve Gen.; 
pa~:ı!ıın arzularını J:ıi.diği · çin 
suyuna gure gid:vıordıı. Padlşalh 
lll!'du, 

- L dört. tane saray hari-
ci zevceye malik d!ına:k ıi6tEt im. 

- M.. . tir paıt1 . ..,,ım 
- Pertev kmıu nasıl 

ldııyarsun?. 
- Sultan zacledr padişahmı!. 
- Mlilı1tü ıdGi:n de bımı. 

elmııık dilermı.. 
- Hesna ve müısl:eımadrr p&

«: 'ım•!-
- Fakat~~ b-._ ~- ...._.,,__ ~. -.m ieI lü?o7A.K:IU. &IH;,IW ~'-1ii0.f54Uil 

ıııöyieoı-. 
- Ne mümkün pad!.,-ahım! .• 

.Aı:zt mimıettıa.r eytor. Hıç padi
ııah taıeb: reddolur mu? .. 

- Bilmem, valide k vııhlıuş ety
ler .. 

- Bıiakw müftü iDdi, hırsı 
can ile muvafakat~ olur .. De
di... 

Sultan Osman, bıımın ü:ııeriııe 
'KızUır ağasını, Pertev paşaya 
~- E Pl'rlev paşa, 
pc::Lş<ilıın lkmnı Jst:jeceği ııe2-

miıltL Kızlar ağ;&ııuı sarayına 
ıge'i.~~ de · · an amıstı. Krz-

:t!:tra ı:arla:ıtıti. 
A a. mraz hoş ~ ser a, me
sdevi açtı: 

- P muz, k.eriıneleriniz 
Sclta tezv]c kmek adesiıı
dcdir. Dedi. 

Altzı laı1a.k nııa varan ~ 
derhal: 

- İraıb padi.şaluıruz efendi -
ııniz h=-et.Jcrı n ·ildir_ Dvlat lbe
llim d ğll ... Zatı hümayuııı:J.arınm
dr .. 

D: ye mukaibE!le ıeıyled:L Şıııka 
_ 1, !bundan böyle hanedl!ru 
Aıh Osmana temellük idıdıa eyli
Y<!bfrxek •bir ımevk[e _gelıni$ ola
caktı. 

G::nç Osman, Pertev pa,şen>n. 

EDEBi ROMAN: 17 

- Enic azız m.. f;ıkat beni bi
lir ~ ya, CL t.el: tsem gene İs
ta 1bu a .arar, İsto .' · Ju özler'..m; 
ce t~ b. e •Ab Ada, Ada ... • 
d•:> e İL•) at cdcceg~ şüphc:ı ol-

- İstanbul... Şampanya bu
' _, le d.aı.s eden: •r O.: yan de

ğıl:ie · le, bol m ~-- sofra baş
J::.r da kevif e< en rtidler şehri
dL .•.. 

B :;et guldü, •ozümü t<JSdlk 
ve m: V')r.eı.Ii lst.lkozdan ev-

j(.ızmı, muvafakatı w,er ne me
r.Gmden ari, tekhfsrz ve ~ 
tüfsüz bir :nam duaınyle tezviç 
C'.} edi. -

G<nç lk.ız, bır ~ece saraya 'l"Ol
i::ıoo:mı pad.;şı!b .ki ~ tle 

illıT dua eyıcyip "!l:kdi ifa ey!Ed. 
Ve oı g<.ce mİi9t€9r>a dlıber, ~uç 
padişaihın VlJS!a tıına erdi. 

Pıııdişab; bunımlıa kalııı.ak is -
temı ynrdıı. MüibiJnim ızını da 
iıtJ•yorou. Fakat; Müftü efendi
ye nasıl söylıunecelcti. 
Mµf.~ Krz.lar ağası, gönde

r ıld.i. Mii:ftıü aııtada d.öneırı dedıi 
kodu ardııın •Mıbeıdatdı. Kızıno. 
vermem yıa kara. vcmıı.şti. Hem, 
bu hl brl'ıııttı. Huıa.ku Ali Oane
ru tezelziile uğratacak bir hare
ketti. 

Kızlar ağası, mürtiidaı. umdu
ğu .ı.ltifata nail o El!l'Wmlll;tı. Ko
ca sarıldı. asabi ~ "iniı-h gıörul.ü.
yardıı. Arap biraız mü.Shavıdıın 
sonra, meeeleyi şu su;rı.:ıtle a.Qtı: 

- Erendi lıaz:rt'JOCll!ri, zatı şa.. 
baııe., kcrimeıi idmc.'1:ii ~ıle
rin2i. <tezviıç eylunek inııdıesinde 
bu.lÜDur..ar •• 

M W:tü; kııış1arıru QMıtı. Orluıiıu 
yerden ~JW w: 

- Paıdirahııruıı efendimiz haz
reUerinln inıdel.er i baııım üısılÜr 
nafu_ FSkat; Ali ()ııın:ııuın. eorı 
2:.mrulıı!ard:ı ~ w: ... 
!:;nBı 'kırı a.ıına l:Z'I. iıukulru sal
ltma.t cabı ıım.ıvafıik olmadığı 
usl.l fadeti car ola gebn ik
tedir. Dedi. 

Amp, şaşa adı. Ne d:v~ 
"11. Padişaha :ıöyleruklerini 

.tekrar ledi: 
- Elendi lha:zretleri, birinci 

Sı.i.&tıan Osman Şeyh Ubalin n kı
zmı a.lmı:ş ya!.. 

- Saıı.raıdan ll:ıımla;rıın mamu
ru ,gWüilp esir ci.rısim.ıı:ı ve kim.
se:m:lcrden validei ı:xıdişaıhl kıl
a:=k ımuvafrka maaWıaot ~
mıiştür. 

- Patbsaıtnmtzm arzul.ırnııa 

~oka-mu?_ 
- Biz Uhria 'ku lan, ŞC<"'i 'IO'

rilln çi:zıctği hıdııt'.an d:şarı çı
kamayız.. Evam l'i ihlbiye-yi ~ 
rıne getirmekle ill'riik': Ue!Jz.. 

- .Hııl!ei ru'}'li remuı olı:ı.n za... 
tı ş:ıbaneleriııden hata ~ 
be'klmC'l1lClZ .• 

- Amenna,~. uBu1 ve 3ıiata 
ıııduli! .hareket <demem .. 

Dey:ıp iııesilı aıttı. Müftü, y aın:an 
bir arl.:Mndı. Hiç bir şeyden koı'k

ve yılmazdı. Kızlar cğası 
!Mü! ;1nün cevabı rod ,.~ 
gönbce, tehdide kalktı. 

- Kul dt:Ş. pı>d ,..lılarm ar
zubr;.ru ~ine getıi.mriyıeı mec
burdurlar .. 

- Arzu ar, <bı ve dev'.!eti:n ııi
=ımı lbozar olursa, şer'in mü -
dAhalesi ı:~. 

- Bız, ı;eıiı adamlarıyız .. Nb
za:mı lOOm.i ıı::ra::zıes: :n çıkar -
m=, memın-uz .. Dedi. 

Kızlar JiS1, neı diyeceğıni şa... 
şnımı.~tL Olıçluı'"'U yerden meyus 
ve müikecld.r ka.llı.tı. Hocayı se
Jaınlıvarak uzak L 

- ...ı efrndi, ağ:z.ı:nı açtı, gö
zün-O. yumdu. Onüne. gelen ule
maya wı.k'ayı a.nlart:ıruya ba:;ladı. 
Padişahın lbu tek.lifi hakkmıda oo 
kesi ornm d~ ı;evinni~ 
rmw.ıfiak oldu .. Ortalıkta deh-

. l dedi lmdu ibaşb<:b. 
(ArkD-« VAY) 

~ il 

- Bu hüly .• 
- Ola-bilir, fakat insan hülyır 

s12 ya.µr mı ya? 
Sözu bumda kcst m: 

Yahu seni göriin<'e öy~ şaı
ş:rkıd • ., öyte sevindim k., ka.nıu. 
soramadım. 

- Tamıamil<J iy'J'.cşti •.. Bu ak
şam bıze geam,z misin? Nur.ye-
c:g- :m çok sevinir. . 
K~mından Nuriyecıgim diye 

""1 u c; "ble rak1 •. ı çekerek: 
- Evet r.ziz.ın deci.!, om İstan-1 

lii iti ~ go.ı;ırüm ve l 
~ Llıe evro süni.p g.dcycr di
ye du.şunuyoru:m ..• 

uder<i . İzdivıaçlanndan ev
veı sev.ı;meleri hayh dedlkodu
ya sebep olan bu kıaltı dwca, beş 
senelık ımişterck hayatından son
ra ctı gene eskisi gibi ·ve eskisi 
kadar ı,ir'bi-l'eriru sevil -J!aırd,ı. 
.Aşklarının hararet.i !uç geçme -

Şehir Meclisi ilk tahsil 'ı 

mecburiyetini kaldırdı 
Şehi.r Mec.!..si dUn toplanarak 

'll"eni Zao,tai Bclcdioy-e ~~ 
naıırr:ı;,ntıı SC}'Illisc-fere ait Dlım 
hüıı:üml~rini müzo:kere~ dıevam 
etmiştir. 

Taıliımatnamı. niıno Y'-'l1l madrlele
ri meyanında, şoför ET için iik 
'tahsil m:Jiliur.iyeti va:ııeıden mad
de bldı:TıJımşı;r. Emrü Belcd>
ye yasaıklarıru oılruyup anhyabi
lecek ika.dar okur, yazar olankll" 
da şoförhlk ya,paıbi.l'.-ceklerdi.r. 

c$oför ıme!k.tebin<len •meırun ol
ım:ı:k• mecbun:yı.:lti de ilga o'lun
muıştu... iımtman olıuıp ehliyet -
name a.lma k ımeciburimr. Baş
!ka Be .ediyelıttnbı pl'iıkah atano
biller 15 güıııden fazla şcıhrimiru
dıe dtı:rarl\lva.cak\ar WI müşteri 
alaımııyacalclardır. 

Tıılksi ve otdbüsler.e kamyuı -
1arın Ş>filr.İElri ·;yriİQfu halinde 
;kerı ka:l.'.iyyen sif(a.ra i<;ım.iyec<!K
leT, )~:ımek ve yemiş y~
Wdir. 

VİLAYET 

Gıda maddeleri daimi 
kontrolde bulunacak 
Kahve fiyat an ı;51bi m.ınifatu,. 

ra, anensucat ve ııııcıa rnaddcleri 
lfiy.:ı.tlarmıı:ı da Vali ve kayıma -
lc.ııımi.ar tar..illarınd= d:cicıi 'ba" 
kooıı.rol. ahında bu.urıdıu=hna -
=ı Daiı~-c Ve!ka ıti ıa.afın<Lln 
dün :; ~ bliğ o.urımuŞ!ur. 

BELEDİYE 

Lastik tekerlekli 
temizlik arabaları 1 

f3eltrli~.., iemii& işleri i<;in 
yeniden son s.stoın ve ı.ast:i!kli 
~';ır yap~. Y ü z "r 
Lra~ mal dl.an bu arabalardan 
40 ı bugiiıılerde mubtıe<'..i.f :yıerle
re te\'Zl okınacak:ard:ır. tcıı11ı.ın
da Wni arabalardan oosif ila:nın
mada ıisi!ade oJ.ım acak1 ır. 

Dolmuş taksi lstanbul 
tarafında da yapılacak 
cDolımış ta'l<3İ• usul:ünü:n İs -

ita.rlbUl cihet.ine de teşmil o:ı.ın
ması lhsk:kınd:ı:ki nüacaatkır dl.in 
iıç!t:ima eden Bd!ıcd;y., olıcıbiis ko
misyonu tarafından kabul ohın -
maşbıJr. 

Yildız Eminönü ara· 
sında otobüs 

BesJ<ttaşın Yıldız ma;!ıa: lesi ile 
E mmor:ü arasında yeıı.i. blr oto
büs hatltı t.ısiıs ol.ıın:ıcaktır. Ay
nc.ı mU!ı.tıeltf se:ntlerde de yıeni 
d'.obüs se!u"1eri ıert:p 0;."unrnası 
iv;n Bdlediyeve ya.pılaın müra.
= · r dün toplanan otobüs ko
ıınİS\-onu wa.fından ııtctJok olıun
ımuştıur. 

Üsküdar iskele meydanı 
Kadlköy vıeı Üsküdoa.rın niızmı 

ıplfuı.arı ta9dik olımınuşiıur. Ay
rıca iSkele meydantı>ın iımac pliı
nının tıı:woti ınnuımiyefil de tasdik 
okmduğunda.:n vaour i'ilkclesi 
yanıl'lOO'.ki l'J ıçitıte 'bukınan bazı 
dü'.klkanlar da bugün.erde yııkıtırı-
1acaklardır. Ü9'-..iidaır iskrue mey
danı da kmnilıen a:ıfalta tahvil o
.unacakıtır. 

a r i c i ticareti· 
1- ·- -

miz normal 
şekle girmiştir 

Vekil dün akşam 
Ankaraya gitti 

Ü<; ı;indenberi şehrimı:ırle 
bu;unan Ticaret Vek:li Na~ 
mi Topçı40j(lu dün akşam An
ka.raya dönm~. 

Vekil dün sabah Bojla?.daki 
gaz tank laırını ge:>:miş, öğleden 
o"()rını. m.ntaka tx:a!l"et müdür
lıüğli.ne gelerek Amerikan tica
ret ata:;esi ve Zingal şiırketi 
mıidüriinü kabul et.nıoştiil". Ve
kil bir a·ra yumurta ihracatç:ı.
lı;ırı ile de görüşmii.ştür. 

Nazmi Toıx;uoı:!ıu lınreke -
tinden evvel b.ir !Illlhaniciın.ize 
bulunduğu beyamat.ta demış -
tir ki: 

• - Bu sabah Neft Sendi • 
kattan kaAmı tesisatı gezdim. 
Memleket çok mükemmel bir 
tesi•at kaz~. Bu:rada lü· 
zum görereği:m.iz ııekilde tevııi
at yapacağll. 

ithalat ~erimizde eeki sıkın· 
tı kal.ıııamıştır. Harp ekonomisi 
i~inde yü.ıde altmış ihracat 
yaptığımız bir memleketi kay
bedince onu bir anda telafi et
mek kabil olamazdı. 1940 se -
nesi üç ayında ihracatımız bun· 
dan evvelki senelerin en şük
sek der«esine çıknıı.ştır. ltha· 
litımız da tedricen normal ~k
lini almaktadır. Biz bu neti;e. 'ı J 

!erden memnunuz.• 

İK'l'ISAT 

Dünkü ithalAt ve ihracat 
Dün şa'lırimize Amerikaaan Ek

sello, Maca.r Kassa, F\llemenk Be
'11-'lll.ice ve it.alıyan Boloona ~
laM le m üh.im milııtaı:da i'llhalıi.t 
eşyası ı;ıeh1i'ltir. Bu eşya ara -
Si la bılba:ssa madeni }'ağ, demir 
çıub.S<, elektrik ~. kim
yevi ecza, asfalıt, mu.ş:ı:mlba, te
nel<ıa. ·miıa,Jıam deri, p:ımuk aneıı.
suıeat, kan ıvi-Qe, bakı.r tel, boya, 
çay, çuval bili, pamuk ipl:ı(i, 
ır.atbaa mürclolrobi. kalay, lcil(ıt, 
vardır. 

Gene dfuı, Fransa, İtalya, İn
gütcrcye pamuk, h"'E'rufu, t'fr!ün, 
keçi ;kılı, llP kınntJsı, klcıpek, kc
·1'<ill ıto'bunnu, iç bad ım, ikundir, 
toI"ık •ba. ığı ve fındnk ıJıraç edil
ırnist:r ..... • • 

Küçük haberler 

* Temiz.il işlı:ıri amelc-crıınin 
ıpasiI korumna ~ inde ele çalış
tınima arı karar~. :ııu.. 
mm lç.n temizlik iıslıcıi ame!e ve 
mensu.pbn müoovcl>c ilo kurs gö
receki:ırd i.r. * Yüksek TicaıM Mekbeiıi me
zunla.rı mekltr ibin a:tti mezuıııJ<ın 
ile tamışma:k üzere 13 nisanda 
Maksiım&.,.b;r baılY:ı ven.ıeekleıt!ir. * İnıhi!Sarlı.ı.r İdaresi Çanıa:;tı tuz
tas.ına 13 kilaınetnJ m=iede:k.i 
Çiğ!. köy ünden demir borular 1a ı 
su ıJiıetinn:Ştir. Tuıık•ya lü7.il.lln 
olan ı<ünıde 150 ton su böylelikle 
temin ıdihniştir. * Simd.\ye kadar 100 l:iiık ve 50 .iJlk 
kıımtaroa satı:Ia.n çeşit Çralacı.
ıım 25 lık kutuları da ya.kında 
İnJı:isa.rlar İdaresi tarafmoo 
piv""10.ya çrkarılacaktır. 

m.ışti. Bunu Nuil"iyecııği.m derken - Kehkeşana buııardan mı ç:ı.-
Behçetin parlıyan gözbebeklerin- k:ı.hr; bu ceruıetin yolu! Dedim. 
de o~uyoru.m. Behçet b3';t.onıına da~anarak, 

- Gditim dedim. ağzındn.n hiç düşü.rnıedıf:i s -ı.ıa.ra... 
- Wersen geçe oo.ndal:l.a nöner- suıı dudukLarın.ın bir köşesine 

sin.. stk :ştırmış, dalgın ve sessiz yürü-
OtekıC'Il çıktık, bir kay;ğıa at- yordu. Bu sözümün üzerine dön-

lacUK, llı.iy.utadaya geçtik. du. ~ehZi bakışlar~ beni süz-
Birbırlerine k.o:c--.,u uç adadan dıı, sonra: 

Bu · k;ıda~ a geç:.lince Frenklerin - Actan.n yolu dedi, adanın ve 
bu ada :a •Prensler adası• demek aşkın yolu .. 
te ne derece hakbn okluğu der-- Soıı.ra büyük FikreLn bir mıa-
hal aniaşıJ.ır... 1 ramı :ırunldandı: 

Beııçet Nızamda p;..ızel bi.r köşk cF'a:kat neden bu güzel yol 
te ot..ıruyor. Hizınetçı: sO!-.;,mh bır w;w-um ...• 

- H mciendi uyuyor! DedL _ Aşkın yolu da ondan! 
Behçet şöyle a ı.klar yoluna ka. Behçet acı b'1" tebessiimle yü-

dar v.ırumcvı teklif etti. Dile yak ziime l:ıcl.tı. Sonra: •Sen de, sen 
k.ştıgım zaman, .kıarı:mlıkta.ıi çtk- de rrr.?.• demek istiyormuş gıbt 
ım,,., gib, gözlerım :::ıa.ro:rdı; çam- basını salladı: 
1ı.k.ı.tr ve kıyı o kadar a'.Y'Omlık.. - Çocuk.! 

.;5ola saptık, çamhk:lıı'..-ı:lan yu- y ....rüyorduk. tk::mlz de belki 
kaırı dowu yurümiye ~ladı.k... m · terek bir hissin tesıiri altında 
N tft. gölgeli d.ır bir yol ta u- 5US yorduk.,. Önümiiıxic ağır bic 
fcl<1"r kadar uzanıyordu. •Dil. civa külçesi }u$n<le peltclenen 
ş.. .c.. gözlcriıriz.m önünde, ta lacivert koy ... Km"Şunıma Mll!r-

.larcı.a nurdan ~ bcidC"ydi; z=... bitmek ve tii = k bil-
kcndini da:lgalann koynuna salı- ~·en, ~suz 'bucaksızmış duy-
mış, bu f.u.ınkar, aı.ın kıyı da, gıısunu uyıındı:ran Marmara ... 
saı öwı } c " "1, mutevekkil ve Uzak, tıi uza.k.l:ıırda batmıya ha-
mcs' t satıyordu. zırlanan güneş ..• 

Dile Dair ... 

taarrıızu ve 
• 

pzgasamız 

Tacirlerimizin ye.ni vazi~ 
yetten zararları çok az ı 

Al'lruınyarnn Danimarka ve Nor
veçe tae1"I'tlZu üzerine şilına:l mem
leklotı. i.e ~icari .münasebeti olan 
ıtıücra.Tk!rıınız U.11.lşa diışn1üşler
dir. Mnamafih sarı. ~ 
harp dolaylS;yJe ş;rna1 memleket
leri ile ticaretimi;z pı.'lk azalıd.ıj{ı 
için tıüccarlarııruzın bu varıiyet -
ten pek aız zarar eç!ecekl:ri tah
ımiın oiumnaıktaıdıir. B Llıasaa 
Norv<"Ç ile ticaret; anlaşm:tmız da 
lbi:1ım is ve yeni ıbi·r anUışm.a yer 
p.ııbrmştır. Bu aın1aşma da henüıı: 

Yer yüzünde en tatlı şey dil, 
en acı şev clifdir diyen Özop iç.in 
dil fünunun ıınaht n, hakkın ve 
halukatın uzvudur; tahsil, t rbi
ye eden dil. ikna eden dildir ... Ve 
bütün mücadelelere sebep olall 
da\·a çıkaran, nynlıklar, harpler 
değı.ıran da dildir. ll · ·ın ve ha
kikatin uzvu olan dil haksızlı· 
ğm ve yalanın da UZ\'Udur ... 

Yer vürinün her çct:t vahşi 
hayva.;,, yerde sürüklencnlcrle 
yerde ucanlar, den.'"ıde yüzenler
le karada yürüyenler insanın ta- ' 
bakkiimüne ram olınw;lanlır; fa
kat dile hakim olabilen ino.an 
yoktur. Dil devasız bir hastalık
tır, zelıir doludur. 

Bülbüliin çektiği de dili beli· 
sıdır di:voruz. Dil, ı.avallı dil, bi
çare dil! ... Bütün kabaha-tkrimi
zi, bütiin günahlarımızı )'illde • 
nen dil hakkında söylemediğimi
zi bırakmayız. 

Sıısdi.k ectilımodıgi.nı:lı m rlll!\"'iyC'te 
g.iıunemiştir. Danimarkaıdan şlln
d1ye kadar makin€ al.yor w bu.. 
na a:nukabil rruıden vu i<.iti göı> 
deriyorotJk. NoıVoı;e ise gördcr
~.i.z y~iıın.e mai ba .ık y:ığı 
Jdi. 

San' atkar kara kaş için ' 
bir gece tertip edildi 
San'aıtkiı.r Karakaş iıÇ'in 16 nisan 

Bir çocuk dü
şürme davası 

Dr. hadısede yanlışlık 
olduğunu söylüyor 

saJ.ı ~ı Çeı:ı.ber1i taş slııema
smrla bii<yük ıbir ~ce ta-tip edil
miştir, 

Saat 2 l de ba.şlıyacaık olan bu 
~:n programlı '1ecede Naşid 
V'e kumpaınyası ıt.acafmdan 3 ııer
del;ok bjr komedi temsil edilecek, 
ımıaruf ~ Mııal.a ve :ıro
man.i Sa.di bir ~r verecek -
l:ırd;r. &:n<F...n başka 10 k;sıli.'k 
lbıir ooz heyeti ta.-afınd:ı:n faısı.l ya
pılacak ve lınııscrvatu:ır mezun -
larındaaı. A. B~ı:l>'t)~n ve Brük.~l 
konservıf-;u:m 'Irl-ı>nınhı md:ın ~ro
:fıesör Ş; .. inin iştirakiyle .k.ıisik 
hir koru;er v .rile<:ıd<, mütealci. -
ben K:ı.raık:aış ve arkad:ı.şları tarar 
fıındmı bir dıraım temsil o.una
caktıır. 

ADLİYE 

Üsküdar hapishanesin· 
den kaçanlar 

Bir kaç ay evvel Üsküdıa.r h,,,. 
ijJiSlıanesinm marangoo:haıxoSinin 
dı:mir paıııruıklığmı ve duvarını 
dr~erek kaçan k:atiJldcn 18 s neye 
mıı.nkUım Şi.J.eli İ:bratlum. Çetıni.ıı 
dün bu suçuııdaın dolayı İkinci 
ağa· cezada mulı.a.kemıı 8ine ba&
lanırnşll':·. İihraıbmı Çet,n.Jı:ı be
ra.ı:ıer k.'.)ça.n 7 s-ıneye mahkürn 
Hu.lısi ılıfilen yaka,a.ııaanamı.şLU'. 

]\ııra.lı:ınn, maranıgozhan-edıe ça -
lışan Hulı'.ısive yardıımcı oku ak 
V>C.il~ ı ı, fırar ha2u·JıJGı.rıru 
Hu >srnin t :.a.m ıyaırak k,ındi

mıe t .. kLi ot~ıgıni "'' nihaıyet 
parmckiıgı kesc.ıti< ve du\"arı 
delerek ka{: kL-rım 9Ö), m::tix. 
Muhakeme şahitlerin çn~ıJ.ması. 
'için !başka gılnra bı.raikılmıştır. 

POLİS 

Sokakta ipek kundaklı 
bir çocuk bulundu 

Düın, Edirneltaıpıda Mibı: .imah 
carmii civanıırda yeni dıQİ(!nuış bir 
çoou-k bulunmtı1Şturr. Çocui<: i -
pekli ve t.anız bir kundağa .'la... 

nlılır ve SJ!llıa.t:tl:.'00. Poli:; ço
cuğu Adliyeye götümıüı; oradan 
da S.ııhbiye ınüdiirJ.üi;ıünc ı;ıö1AirüJ.. 
ımiiştıW:. Göbcıği ılres>ldikt.ın son
ra Darü11cezeye ~ilecektir. 
~u terl:ederuer aramnalııta
dır. 

llchçetle aramda altı sene yaş 
f~kı vaır ... O betki akluı.d:aııı g&
çen.!eri söylemiye tenezzül et:m&
d.i, ben bır şey söylıyemezdiım 
ki ... 

- Dönelim nıd? 
- Dönelim. 
Yol csmedeşınıi:;ti. Gôlgclerh 

miz çaım!aruı arasında ta yu:ka,.,. 
lar~ ka.dar u.ııuyor, çam kütü.k -
lerı.ne çar.,.,..rak kırılıyor, Jtüçı\lı: 
~ f;danhıruıın arnsmda kıvrı
larak, OOküılerok bız, takip edi
yordu. 

N uriyeyi çok iyi- gördıüm. Top.. 
:ıarunş, güzclleşındşti. Son sene
lerde ta.nın!YU,} llQ'.tk kadar bozu-
1aıı:ı, nesesııııi ıkay beden bu ka
dın w-tı.k eskıi kahkuh.aılarına, ei>

lti sıhlıaıbıe kavı.ı:şmuştu. 
Ellini sık:a.r kcn kocasına: 
- İvi ettin de getirdin diyor

du, bu S!kşa;ıı1 kaJ.aba;lığız. 
N uriye uzun ıboy lu. genış aınuz 

il.u, koyıu °'"yıı!...'ı s~lı, ('6.!Ilerd.I. ın.
sanı karş""--ı<.a bUyiiliyen, her 
sözü'.1e peki dedırten biır çi!r gö
zü vardır Rengi ile tezat tc ;;kil 
eden mavi .ııoı:Uor .. 

(Arkası tar) 

İıkinci ağırcczıı rnahl<ı ımcsinde 
IMarika adında ıbrr kadınla Vasil 
Loonarl>yad s a.clında lbır daklro
ru.n QOOUk dü.şil:rmek. aııoı;iyle mu
l:ı.al<kmelerine bal!-"~ır. 

Da.yacı Adada oturan Pavli oğ
lu Abdubhın idd>asın.a ~öı", ka
ru;.ı Fatma !v1a::1ikarun delaldti.vle 
OOkıtor Va I ı:ıi)türülmiiş ve iki 
ay . .tk ı;oculıu do]rt.Qr t.ara!f ıınd:ın 
aıl.ınmı.ştır. Ü akş:ıım e""1 dôceıı 
Fa~'lla hastalanıırııık Haseki has
tahancsıne ka1dınılmış ve ertesi 
gün ..;., öimüş:ür. Aıbdıulliıh 'bun
dan do a.yı 3 b!ll lira taznuıat is
~kıxıctır 

Maıllkomode doktor Vasi! Fa~ 
mayı ve Marikayı tamınad.ığıru 
~ mu;ayene dahi otımediJiini, keıı
difil hakıkrr i:Jıkı .dillamn ıbir ı sim 
yanlıSh ;yıd"n il<.>ri gelmıcsi muh
tıemel ojıu·_,'Unu 9ÖyJcmıi:ştir. Ma
rika da buJıu teyid etmişti:!' Mu
ha.ktıme şalntien n celbı için baş-
k.a. güne .kalmıştır, 

HAVA 

DEVLERİ 

25 to..Juk bir İngiliz hnva 
devine allı Alman tayyaresi 
hücunı etnliş, dev, bunlara se
ri ateşli ön ve arka topları ile 
sah u alcoi edince hepsi çil 
yanw;u ırıbi doığılını~ ve dö • 
nüı;te de kendisıni takip eden 
bir çok Yungers tayyarekri 
ıızaktan sadece seyir ve tema
şayı tercih cylcnıb;ler. 

Nanemolla ile havaların is-
tikbalini kocu~uyorduk dıc 

- Daha bu bir şey mi? .• 
Dedi ve .. İlave etti: 
- Bir gün havalar o hale ge

lecek ki, sayfiyelik bütün ev
ler, oteller, mahalleler hava -
lara kurulacak ,·e Ayse hanım 
ileriden Bayan Safiyeye Çam· 
lıcanın hava mahallesindeki 
ikametgiılı.ıua gece yatısı mi
safirliğiııe gidecek ve meseli 
iki gün kalacak!. 

Nanemollamn bu izahını din· 
leciik.ten sonra, 

- Hoş zaten karaların da 
tadı kalmadı ya!. 

Declim ve .. Sözüme bir te -
menni ekledim: 
- Belki, o vesile ile havala

nn bankaları, şirketleri, şun
ları bunları da olur da biz de 
ka:rada göremediğimiz kalan -
tor idare meclislerinden birin
de havadan bir reislik \'eya 
azalık alınz!. 

O vakit de Nanemolla: 
- Hava alırsın .. 
Diyerek devanı etti: 
- Onu sana verebilecek o

lanlar karada da ,·erirler am
nıa. herhalde sen de onu ala
cak istidı.t sezıniyorlar! 

DESENEKİ Bİ& 

BEN KALIYOKUlll 

Dün Anadolu Ajansı Alınan
ların istiliı planlannı neşretti. 
Danimarka, Norveç, İsviçre, 
Britanya, ltomanya, Yugoı;lav
ya, Bulgari lan, Fransa, İspan
ya v.s. hep bu planın içinde. 

Bizim Nanemollaya havadisi 
okuttum da; ıjÜyle dedi: 

- Yahu, gözlerini koyıua
ıhkla.rı bir ben kalmışım.. Bu 
kadar bü)'üdükten sonra bari· 
taya nasd rığacaklıır?.. Diye 
hiç dü~ünıııüyodar mı!. 

Filvaki öyle kelimeler vardır 
ki, ağzınızdan çıkar ~.ıkmaz: •h1"' 

• ,,-alı! .• Keşki s<iylcm ydim!-• 
diye yanarsıruz, tevile u.,l>raşırsı
ınz. İnsan çok kt>re söylediğine 
pişman olur, fakat söylcmcdıgi'' 
piı;ınanlık pek az duy ulur. 

Ancak • her şe:ve rağmen - sör 
lememek sö~ !emekten daha ki>
tüdiir. İnsan söylediii bir şeye 
pişman olduğu zaman nihayet tb 
vile kalkı.ı,ır, geri alır, öıiir diler, 
fakat söylemediğine pi.;man oldo
ğu zaman is işten coktan geçmi~ 
tir. •Ah, keşki söyleu:ıesefJlim• İD 
çok kere çaresi bulunur, amrııa 
cah, keşki söyleseydim• in çare
si yoktur. 

Medeni ceo;aret ve fikirlerinin 
saibi olanlann ağzından dil en gü
zel şeydir. 

SELAMi İZZET SEDES 

Sahte mübadil 
bonoları • • 

ıçın 

Nihad Ôzkoyu cu 
Ankaradan getirildi 

Sahte milli adil bonolıarı t.abecJı&-
rerk Zi.raat Banıkasıındarı paxa. 
çeanek wçıınd.an .An<karada -
lkıı.rl 'l:ruiuruıın N ihaıt ÖZ Koyouınıeu 
dlUın şohri.mQıe ı;e!irikrek Adliye- ' 
ye .teslim eddırniş V<< Sulıla.ııahmet 
Birinci Su.lli ceza ~s ııde 
sorg'U(ya çekillmişt.ıır 

ıN m:rt so:ı;ıuısuında, iış muıı!kil:ıi 
oıduıı'tunıu muhtelif zamanlarda 
Hüsnüden bcıoolar alarak lbunla-
11"'1 .rı;imlermı. deli" Ş'..irmek \e tın
rif.a.t ya.ı:mıa.k surctıy· !bankaya 

az e1lti.gmi ve bövlccc moo lif 
dofa ar oa.:a alıclıit.nı söyJemış, 
!böylece ~ para.~n ırrrlktran 
5 - 6 bin lirayı gcçmOOğin< ıd!d.ia 
etmiştir. 

Hakim Nfüadın. mevlrufıyelı 
!harın.o. dr rvamına karar veoorek 
e<vralı:ı mürdrletuınw .. ı.ınilij!e vemı4 
iNirha1 ıtıe'V'kifJınne ·e, ew.akı da 
Dördüncü sor"u ht.kiımli~ ne ve
.ri:llıniştir. Diğerlıeny b.ırober 
~ die'vanı okmmaktadır. 

BİLME~l SEVİ

NELİM Mİ? 

Gazetelerin haber verdikle
ri.ne göre ekil..-trl.k, lramv ay, 
tünel şirketleri belediye) e ge • 
çclıdenbcri, yani, aşa~ı yuk.an 
altı ay içinde 1,107,115 lira sa
fi kAr b!!alwwılar. 

Nanemolla, havadisi okuduk 
tan sonra: 

- Bilmem huna sevinmek 
mi liızım?. 

Qedikten sonra, ilave etti: 
,- Filhakika, e'-velcc bu kir 

ecnebi sermayeı!Jırlara kaldığı 
~çin üzülerek, şimdi bizim olu· 
yor .. diye seviniriz. Ancak, da
ha çok sevinebilirdik şöyle bir 
haber ne.şrL-dilmiş olsaydı: 

•$ırkelıler, arnortısman ve 
yüzde beş iht>yaıt llkçesi he
sapları dıııında fazla kar aıl.• 
mamıya karar vermiş oldu.k
lanndan elektr.;ığm kilo\ aıtı 
9 kuruşa tenzö edrılmiş ve 
-tramvay bilet ücretleri de o 
nispetle iındirilanişt'l.y .••••• • 

YA İSVEÇ! 

Nanemollaya: 
- Almanlar DanİID4rkaY• 

istila cılivcnnlşler, Norveç~ 
de harp ediyorlarınıı.. 

Dedikten sodra, sordum: 
- Hani şu Finlandiyaya müt

tefik ordularının ~tmesi için 
yol veı·miyen İsveç bu arada 
ne olabilir?. 

Güldü, düşündü; düşündü, 
güldü, on sonunda: 

- O galiba, kafe.~teki kw;!. 
Ce\·abuıı ''erdi. 

HAZİRAN ON 

BEŞE KADAR 

Mekteplerde bu yaz dersler 
oo beş hazirana kadar devaın 
edecekmiş. Gazeteler bunu bil· 
hassa tavzih ediyor ve aksine 
verilmiş olan havadisleri ya • 
lanl.ıyorlıu. 

.Nanemollaya bunu haber 
verdim de: 

- Hay Allah razı olsun, ö• 
düm kopuyordu üst üste sii· 
mestr, hayranı, şu ve bu ta • 
tillerinden sonra bir de mayıs 
ortasında büyük tatil gelip ça· 
tacak diye .. 

Dedi ve .. llıive etti: 
- Biraz da şu çocuklara o

kuyacak \akit bırakalım be ya• 
hu!_ A. ŞEK.il' 
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man , 
o veçe 

Londra - Kopaı:ıiıBg lbe~ tıe-
• stasymıu lbu sıtı<ı:h, her zar 

.. ~='.~[!!!·::~!il .:Jt -~~:,~1~~~~~~, ~I~~!~m-~!~~~~~;~ 
" -·· - ·•~- · sük. • • ı bır· muk le t~ır;.ı etnıekte oı.- Loııd:ra, 9 (A.A) - Londrada mştir. Kab ıııede umırr 1 va.z.-

sabaha karşı :1' ~kb.ı '1J:::rom U~~ ~ ı;urHinde ~ beyaınııa,. oaşıığıda.lti tebbi: ncşred.ı1ıniştir: yt-lt müzakere oJ.ounmu'itm·. 
_,,_ roes:.. de ik-ıi sürülen iddia, hiç Yü'ksek harp meclisi bugiin öğ- Londrn., 9 (A..A) - ~: 

(Bastıımfı 1 ·~ ·~'llfadıı). ~MANYA! JN ASKERİ kim.<0yı ald.(lt ami!Z. De uz Jaıv- leden sonra yedwc! topl;ı'1t:sıı;p :Nevyork rndy.:ısıu;. un bıcırd ih:'.e 
Hclig<o1ıınıd hava üS;eriınden ı,;.. l HAREKl''l.Tfil EVVEL veıtJer nin ref.:. t ~ktc oklu- yapmlŞ!.ı.". Bu toı:ıdootıda inr.:lte- gore Hıtler İsvcçter Almmı. hi-

«>o taıhri.ı> edi:lıniŞtiı'. . V1 RDIGİ NOTANIN METNİ j!tı Jutaatı.ıı Norveçin muh lif reyi Çeml:ıcrlayn, Hıdlla.ks, Ç&- mayesini kıabuJ etmek veya ıstı-
Oslı>, 9 ..<!"-·A.) -:-" .. ıın _-...,! Alm nya r '-ümctl ta:ra(ı dan ı:ıaktıa.Lınna oYN ı:ıın~ çı.ka- çil Stanley ve Samucl Hoarc :ık laJa ugramak şıkla."Ul<lan b rm.ı 
~ o~ ~ &ı...... Norv<'~· ve D -ne.rır.a hüku ,et.- nlabilmesi iç n uzwı mu.ddet ha- Cadogan, Nemf! donanma kumaaı tercih etmesini istemiştır. 
ad:ısı aç: !!mda bio: Aknıın vaıpuru ôJ:er1'l<' venlcn nota.rı n•<' şıu- zı.-lıkfar yap 'Inış olması icap e- dam Dııdlay Pauııd ve onlu ku- Lcmlıra, 9 (A.A.) - lsıvrç r::ıd-
dıatıa ~ ateşiyl.e balla"ıJııruııl.R". cı..ı.-: der. mzndam İroııside, Fransayı da yoouıuın vı.i'di1h Dır h:ıibere gore 

anııtı!ı<J. gıbi saat 7 de açılımıış ioo 
_1e nı mıı-ıma haıttm 

o_, tbaşıııııd;:n ~BiP veren <>lma

Vapuıruıı mürettebatından ~ •'Wüttefikler, en ev>el uf dev- Frımsıa hiikılınC'tıı, Norveç 'I Al- Reynaıud, DaJadier, 'Coiiıcin, aıni- İsveç bii'kt.neıti A.lmanyanm bır: 
lan:m. bir ita<; ki$i orvec; eııılri- letlere J:QZ diktiler. Bu devle1lcr .man taa:rru.zı.ına siliı.hla .kmşı koy- ııııJ. Daa:ılıeıı ve ~nıt Koltz tem- t<aebine c.,....ben ıkat'i lbitarıııflığl 
!iıııde ıkaraya ı.:rkaıııimJııtır. !opr.: !arının kendı >e••lutlce)~ ııruı;ia ka:mT verın.'ş olmasından ı.;; edoi.vurJmdL m<J!t.ıfa= e1ımeık ffitı::d-ğin<İ !:ı 

Looıetra, 9 (Huw::;i) ~İngiliz noktalannın esnsını te,kil etti· dolıayı memnunıyet Yzhmo etmek· Yüksek harp D>ECliı;i, Nocveç ve miştir. 

al>!r <iı ki: 
' (Si 9 Iri5ıaı1) - Al

~ kı at ıbu sabah s-t 5 te 
;:>ioC911..gde hwıuo.u tecavüz etmi:;
lc:rdir. AYI!C ,.,,,anda Alman 
~ " ~ lescart'a gelmiş 
\'e A'llllan kıtaatı, derhal şclırm 

. :...ırm ~ etm'stiır. Ko
~ 3« cı.a ·bu s:ııbah Allınan ikııta
aı. l!ıarafıl:MLın işgal edilın:ştir. 

Dı.,. er tıaır<Jtaıı İnterrutionaıl 
. ewıı Service'in m: "ı;c!>iri, radyo I 
ile ~daık.. ma.liımat• veriyor: 
t> Alınan kı.taatı, ayni zamzında 
anlına iı:amn 7 rıaklt:ısını w. ı.ıa-

y. ~mı ışııaı etnı r. Dani.
rııaı k.alıl ır, muA>il.\ cmeı giist<'rme

. Hardıiıi.ta vade v. top.. 
~ """"" leri · mcıtörlii cüııU
~ . ti-ak etıauşt:i:r. 
Sorderirurg'dakı Dan:imıır.ka 

il dOn a, şimsile değ ru çekil -
lllc tedı.r. Askcr scv"'-lyatına ait o
lan üç büyük A:lım:.n vapuru, bü
J.'\..k Belt boğazında buhınınak -
tad;r. 

50 askeri .Almıın tayyaresi-ıwı 
bı.. ah Kopenıha:g üzermıdeıı Ur 

ç;ı: Alman kJtaatı D=i.mar -
-~ mer.kezini işgal ederken 
""Ya name ati.Ik:lıan bildıriliyor. 

Muntdl nevlden harp geı:ı:riıl.E>
k'._ Roodsk-ad'a giırerek kıtaat Ç>

ışl;:"dır. 
BLt Dan..mari<a bua\in oğle-

d sonra ""al edün. ,; .. 
KOOE: ;:ı, 9 ( A.A.) - Dani -

r- a ParJ.aın tosu, bLgun fev-
k ade ..op1.'.intıya çac:n _ı:,.tır. 

Dan .:a kra.,. Am:.lienberg, 
s.ı.: Y .ndan radyo Jile Danimarka 
~ liı:t..ııe hltap ederek memleke.. 
t,., ışı;almi protesto etmiş ve mii.
k l su'<Cmu muhaia:ı;aya davet 
C} ~t· , 
?\ORV.EÇE NASIL 
A3J<ER ÇIKARILDI? 

Oslo .rOO:yow, diın sı>OOh saeı 
8 de b"~'-'-· UU>U•.YW: 

Aıınarı deruz Jruvvet.cri, Norveç 
"'-'"' :;!lı;ü deniz kı.v~ ve i:a ""'< ı: '<ia!faa kıtaatının lllll.

\eıJıe..ıenne m,: ,_n G...n gece 
O F " oı-u a gır .. ~ . 

rsteıı boinbardıınaaı c<1Jııniş
Berı:en, muannıd.ıne bi.r mı.ı

k ' mc ten sı:ınm A1ıı:zın kıt.etı 
h af.; aıı ..,~l cdi': ıştır Trond
lı "1 cıc Ahnanlar tıı<rafuıdan 
~ • <>d .ın ştir. Alma:ıılar, Chris-

t. 1 kü.lesJ.ıı.ı de taarruz et-
rd..r. Şehrin üzerine de bir 

o akını yapılmıştır. Alman 
'it ı Aggc'I'Sw-rl'aa karaya çı'k
~~ • ır Norveç hükfuneti Oslo -
~ K.ın.:;r'a nsklcti-ıuşt'.:r. 
ı:n '!'~'TUZ eden Alınan harp ge-

n ile Norvec gemileri arasıllt
ı.. bir r--"112,;?be olmusıur. 
~ C. Y zcııar adlı Alm.ın kruva
lo;ı, !Ti!, salı:..J. ob:ıt.ıry-.ıJ.an tır...rınd:w. 
il ll>lll> L1. Bu gemı 26 bi:n to-

nde ~ 9 ~De 280 
~'"::o:ın.tıtrel.k rop Je ~ezdi. 

l 

ımü ıibtı v '."dl. 
CE YARISINDAN SONRA. 
VAZİYET 

lr Rı::lyıoou geoo yarısın" 
l:ıilld 'yor: 

ilk, Be "!!ell ve Trond~m 
n r..t'.' n Alm2nlar tarafından 
1 nı teyid etııuık!.odir. 

"1 Ve ClıriStiatı:uıd ş:iıi.r
~"na.,'l erlılırm,ş vn 
1r.ıylC1 edihnektedir. 

ıımştrr. 

OS!o radyosu, Noıveçin urooııni 
sekıfocrHk iMn c'ttii~i ve Nor -
veç Ciık ürtt ıt:' ırin Ahnaınua i.!ıe 
ha. oli(!ğ'unu bıidiııd.'ği.
nı ilin ılı!!: ti:ı:. Allnılınllıa'l:la hiaırp 
<fu-.·aım ı,-\ımdk:lıcdir. 

Oslo !;;.))' a Uıerirıde hava mu -
lhar"'°' J: • ..-i cC'reyan etmek~. 
iFabt heıııüz hu JlusU!lla hiç hi.r 
ıta:..::: • t almaıınaırnl.\ltır 
NORVEÇ DONANl\1A KUMAN-

h-ı~p r:t<onaınisı nezareti, Skan- ğini açıktan a<:ıga söylediler. Sov- t'edıa'.. Dall'imaı:ıkaııın istilası üzerine İsveç meb'usan mcri.i:s:lıeri 1ın 
dnav V'eY"l Baıt.rk limanlarına yot _ Fin harbine askerı ıııüda- 4 - Reynaoud, Norveç sefirine hasıı.l olan vaziyeti tetldılı:: içi.n tDp ı:ece bo:v1<al!ııde ve ~- bir ı~-ti-
gidc11 lhüıtün vapurların bu ımın· halede bulunacaklarını söyledi- memekeLnin Alman i$tiliisırıa uğ- iııılırıuşt.ır. ma akde1ım~dir. 
._.__..._ vazivet_ 111 her türlü mıılı- 1.er. Fakat muvaffak v-lomadılar. . ranı<ısı. dolavısH.e Fnmsa hüku- İk>i ~ ~ıhu bu AIJMANLAR HOLANDAYI 
,=inkişafı dobyr.ivle, m 1- Isveç ve Norvcçten asker geçır- met.nın Normcçe derlıal Uım bir -.ı<ni tecavüz~ kaırsıb:wy- DA TEHDİT EDİYORLAR 
!liyetleocine ba!ufm:zksıızın ı::lerha.l mek 'stediler. Bu de':'ctlcr buna yardımda bul=ıya Vf! Norveç- mak üııe~ almaca:k si.vasi ve es- Londra, 9 (Radyo) - Aıman 
'1.evkili 'iıçm emir veri1ımşlı.:. r zı olmadıkları takdırdc cebır !s- le tama.mile i111uUı.blk kaWıık Jı,,.-. keri tedbıirloe'I' üz€1line 1ıamaınile r~ 00 sabaılıl<ıi DCŞl'iyaitl!'da 

tim line karar verdiler. Bunu ıs- be devam e~e karar vermiş- muta9ı.k kaJ.mışlardır. Hota.ndalıla:ııa da ıbr tdıdi:t sa-
pa! edecek elimizde vesikalar var oil'duğwıu söyll'~lir. SİYASİ TEMASLAR vurınnş'ıuır. Amıan radyoou şöy~ 
dıı:. Son hafi içinde. kliçük dev- 5 - Zaruri olıan bahri ve a.>ke- Fra!lSa "lllri Co00111 ile UZUl1 di •ar: • 
!etleri Alnı n~ )a karşı harl>c ıeş ri tedhirler, büyii.k Bnlanyıa ilıe !bir .ı:ıliiı.ft.ba;t;ta bulurıdukt.an son- ·,Holarıda da inqilizlerin ktırb,,,. 

Dfü'ü.IGINL.'< TE3LİGİ k d" k 1 Oskı, 9 (A.A.) - Norveç do· en 1 uyu arını 
na.: 3 kumaondanlı/!!.nın tebl ğı: 

vik ettiler. Siyasi tazyike başla- iıttilı-ız oLunacakıtıır, ra Lord Halifaks, rcfll'katiOOıe se- nı olacaktır. Holanda aylaroa.ı-
dılar. l\lüıtcfikl rin, SkandinaY· l<'R.\NSA ll RP fil' olduğu halde Bıışw.ıkAlet.e !?it- beri buna hazıT'lantJ/01' .. .> 

ya)a as.keı- ,,kuracakları hak- KOMİTESİ TOPLANDI mişt:ir .. Mtlee ile Greenwood. bir Hd'.:rııdarun lıüviikkar~ilhm 
kındak, karar! rından lıiraz ,üp- Paris, 9 (Radyo) - Başvekil .kaç diak;ka evvel BaşveltacJ,e mmıdaru, Aiman ~un9' ce-

AJ.Man ıurp gem _ri goeceleyın ı 

Oslo korfezmin hııricınde bulu- \ k n d ı" I er ı• 
n.a.n ıstihkimı, sahil foplar.nın 
a teşlııe ragmen bu isti+ıkiı:mın ö
n den cebren geç'Ilişltldir. 

azdı! 
Saıa.t 4,3() da A.lnıaııı gemileri He 

Escarl>urd isti.hkimı ac<JSmda ş'd- 1 

detli bir muharebe olmu:;tıır. Bı.r 
Alınan .k.ruva2örü geçnriye ınn
villak olmuşsa da biliıhaıre lm
raya otıu:rmwıtur. 
Diğer Alman harp gemileri 

Herten; bombardıman eylemiş
lerdir. 

B r Alman lı.aq> gemisi herhal
de No:-.·~ genıi!lerile ba,rp Y"4'
ıtrkt.ı.n sonra Nacvick'e gcUıri:; ve 
!Karaya, nispeten halli b·r kııv -
Yet ç amıışl.iI'. 

CJ.:-istıansund'drın gruen haber
:ıe. e göre Ahn2n harp gemileri bu 
şclırin :ftihkıi.mırıa taaımız et -
mişlerd'1'. Tafsilii.t mevcut deği.l-
dir. 

Afman kıtaw Egersund da da 
çıkmıştır. 

Norveç Ajan~nın bu akşam 
bı.:di.rdigine gör~ Alman kııt&atı 
Os1oyu· şg~l etmiş ve halk şehri 
tahliye etmiye r.Jı.ayet vermiştir. 
Giı"ldıizün, Alınan tay)'Ql'Cleri şe
hir ü.wrı.nden uçmuşlar ve Nor
veç daiı toplan ateş açmışl!ardır. 
Fakaıt Mman tayyareleri bom'IJQ 
a'tnıar!' ..ş1::ırdı.r. ' 

B .,. Amcrn tayyare..i ve bir veyıL \ 
ik. " -0rveç tay y arcs.i düşmüştür. 

Co ..ımı,;a, 9 (A4,} - Royter: 
Columbıa rııd')"OSU, bir İınglliız 9_,. 

fe!' lOi <1Gıruıı • 'arveçe dogru yo
la çııkı!.>il'ını fb ldimnckıtcdLC, 

u'ITE.li'İKLERLE ALMAN 
DONM-.'MASI ARASL!l.'DA 
HARP BAŞLADI. 

Paris, 9 (AA.) - Norveçin 
~rp '93hılı:t'.' :ııruılııtelı:f nokltala-
nnda m'littef f~la AJlman 
fi.roıru arasında şllmdı lb.r O=ruz 
:r,.ıhaırıeııxın c<:a1 flNl e<tt g1 ıbiı -

.cı: eo' ıdı r. Hava !ırtına.ı -
dır. 

Londro radyosu bildirıyor: 
ocveç sefan;lt.i memı.rn anndaill 

bin ma ~ beyan~ bulunır 
ırak ~ ır kı: 

•Almanlar Trondjhem'i zap. 
tetm~I ruır. iki Alman harp ge
misi !"manda demırlcımiştir. Dı-

r lı;r Alman harp gemisi de 
Alman kıtalarının şgali altında 
bulunan Berqen'dc bulunmakta,,. 
dır. Alr.-an l."tta!arı ayni zaman
da petrol depolarının lıulunduıf.ı 
Os!o fionmda Vallo'da karaya 
c;tkını~lcrdır. Almanlar Non;e. 
ç.n cemwunda kain Egersun ve 
Porsgrunn'iZ de işgal etmişler -
d r. Oslonun bombardıman edi/... 
d qıne da·r haber alınamamııtır. 
Bize vadedilen 11ardımı beld'YO -
TUZ.• 

(Başmakaied~ devam). 
bil, bitaraflar, korkulannd~ ha-
1.iı. Alnuınyaya yardım edıyor -
~dL İsveç, demirini kendi rı
zn>ile Alıwınyaya satmazsa, Al
manların bu demiri zorla alacak· 
lerını düsünüyor, hatta Norveç, 
kal'a•ullannın Alman geıııCierı· 
ne emin bir geçit teı;kil etmesine 
korkudan göz yumuyordu. 

Bitarafların korkusu, mütte 
fiklcrin zararına olm sa, onlar is
tedikleri kadar titr~~kte ser· 
besttide.r, fakat, neticede Alınan
~-a besleniyor, abluka zaiflıyor, 
harp uzayıp gi imek istidadını a
lı) ordu. Bunların hepsini önle -
mek ve Almany!Q ı abluka ile sı
kı!itırıp nıag up etm k, ynlnı. 
müttefikler.in değil, Alman)anın 
kom usu olan bitaraf! rın da 
menfaatine idi. Çiinkü, Alman· 
ya ınuıııifcr olursa, yalnız müt
tefikler değil, bilaraflar da, Al· 
mım boyuııdııru,,,"'ıı altına gİ're
ceklerdi. •Anıan hayat sabaıı• 
ceklerdir. •Amau ha~·at sahası. 
nın hudutsuz olduğunu unutma· 
mak lazımdır. Müstakbel avla
nnı uyuşturup uyutmak için, bİ· 
le bile tutulmıyacak vaitler or
taya atan ve tatlı diller döken 
Naziler, hiçbir zaman bu hayat 
sa) ~sının hududunu çizmemiş • 
)erdir. Bu itibarla cAlman hayat 
s hası Almanyaaın gücü yctt~gı 
~ erlerdir• diye tahdıt edilebilir. 
1\ofuzaffex Alınunynnın nerelere 
kadar gücü yeteceğini ise, ancak 
Allah bilir. 

l\1ütıefikler, hem kendilerinin, 
heıu, de bitar<ıfhırın yüksek men
faatleri namına Alınanyayı mağ
lup etmiye çalı~ırkcn kendi men
faatlerini takdir ~emiyecek ka· 
dar korkudan şaşırmış ve s pıt· 

:ımı; ulanl:ırı da yola gettrnıeyi 
düşünüyorlardı. ladcmki bazı bi
taraflar fü:ermdıı yalnız korku 
lı&kinulir; o halde. Ahnanyn gibi 
yapıp onlan korkutmak zaruri 
oluyordu. l\1iittefıklcrin, i.veç 
ve 'Norve(e ..-erdikleri nota işte 
bu zaruretten dogmuş ve lıer iki 
hiiku ete de, Almanyaya 3 ardım
dan vazgeçmeleri ihtar edilmişti. 
Almanya, bu ıncnılcketlerden 

demir, rellüloz, kereste, yağ le
dar k ctmckteydL Alman harp 
ve ticaret gemileri ile Almanya· 
ya kaçak e~ya götürm ve mütte
fiklerin ablıikasının görünmeden 
ıu;mıya muvftffak olan bituraf va
purlar, Narveç sularından Nor
veç harp gcınilcrinin himayesin· 
de olarak gcçmckt~ydilcr. 

İngiltere ile Fransa, biraz dü
rfut ve şiddeıli bir hareketle de 
olsa İsveç ve Norveçin yardım-

be edyorduk. Son ~inlerde bu Mösyö Pot Reyno, bu 'l•hah saat geıını ':>uJaııuıvo;J.anh. va."l>erı şu ~ bulunırııuş-
ştlphf'm·z znil oldu. önümüzdeki onda kabinenin üç millı müd~faa Attlee ve G~wood'\111. Sa.- tur: 
günlerde harekele gcçcccklerıne nazırım. har'ci, e nezaretine a- vıcık3.leıı:tin a). Uma!ıarını ıınitea- cHo!a.nda, Danimarlı:a gibi ko-
kanaat getırdlk. Bu kanaatimizi vet ct.rni~lir. içtimada Genen! k;ip ıkabine -niden .__'anmış • ld dl 
te' it eden vcs.kalar mevcuttur. Gamelin ile Anııral Darlan ve ı ' - ~,,.. lay kolay isti e i "111eZ .. • 

• b b 1.ıır. ffiınoda k:.bineııi fe\'b ede SU'-Bu de' !etlere karşı mukabil ted harp kah esi müsteşarı azır u- An>erikıı bı.İı\. ilk ,.;~isi B. Ken- ......... , _ _.___ ili 
bir almak ururetinde kııldık. lunıtıuştr. --. ~ toıplı:mmıs. huuuwuıua -

E nro", ög' led"1'! l90illl'a Hanc...,_,.e '- .. dbirlerirı a Non-eç ve Danimarkanm mukab.. Pol r.eyno, içtimadan sonra - ' .,..,. zmı ge,.,n .... • 
le eimi•·et:e"ine eminiz. Alman· liza sarayına giderek Cwnhurre- g.i.deıı.:ık varını saat 1ı:aJ:ın.ı!ltr. na ve askeri iz:ıneôn ıka:Jdınlm> 

' .. b · k REY'="O LONDRADA '-·- .tir ya; Norveç ve Danimarkanın harp ıisi llfösyö Lebruna, ka ineiıın a- sına"""'-- verını. 
li8hasına çevrılmesine müsaade &- rarını arzetmiştir. Parit;., 9 (AA.) - Cb~, BUDAPEŞTEDE 
demez, Almanya aleyhinde har- Pol Reyno, saat 11,30 da Nor- Ayan Meclisinde beyanatta bulu- BudapeŞ!e, 9 (Radyo) - Al -
be teşvik edilmelerine göz yuma- veçin Paris sefirini kabul etrniı ın.a<rak Reyno •le Daıl&Qyı.ı' ım:aıry;m.ın Danimarka vıe Non-e-
mıa. llarp devam ettiği müddet- ve Fransa ve İngilterenin bütün Lonıdraya gi'tıtlklerini lhııllı« vw- "!!O ~avüız ~ :Pesıtıedc büyü\: 
çe bu devletleri hiınayeıııiz al· kara ve deniz kuvvellerile N'or- ~ır. bir hcveca!ll uvımdı.rnnı,ıJtır. 
tında bulunduracağız. Almanya, veçe yardıma karar verdikleri vo RUZVELT KAT'İ ısu, ·Beti<an devletleri merl<e-
vııziyet.n bu şekle sokulmaı;;.n . bu kararın tatblkiııe başlandığını KAR.ARINI VERDİ zinde tıüv:iillı: ıbtr d ta4tip 
dan mes'ul d=ilılir. 11 es'uliyet bildirmiştir. Hycb Parık, 9 (Hususi) - Rı.ıız- ommnaıkıt.adıır. ;:teov}eot;-
müttcfiklere aıttir. ÇEMiBERLA YN velt salbah.ı.n saat dördüne dl'.Jitru ~ri, Londra.:!a ~n Eıef c 
Alınan orduları Norveç ve Da- BEYANATTA BOLUNDU uy:m.'lUŞtır. Avnı;ıa hav. . kQIIfuan&ı nırt'<."eci:n:.. sab>rS ık· 

nimarka topralı.lanıın bir duş • E~l Çe'!Iıtıe?l.!a'\'11 n dün A- dıerha! kendisine~ iş- a ~lemektedh1er. Danlını • 
mım gıbi grrmiyor. lııgc:t re ve vaıın Kama ııda yapt ğı ıbcye· tir. Amerika Bi.n:L\;ik Dl"\·li!tleri kımm ,~:ıJ. ediltl..;?i haborı Belı-
Frnnsa ~rofından mecbur cdılrue nııt.m muhim ıkısımlanru aşa;tı- ııeisiTuil hususi ıbir tn?me deıtıa! _........bir kaç dak!ka içttıde va -
dikleri taıı:dırde işgal ettikleri }·er- ya cıı ~-.:ruz: kaibiıl ali:ığu kadar çabtd< bir sür'- ~... Gaze'.ı:dtt husus; ııs-
leri onlar aleyhinde 1.'"UI nmıya- cFi-rılaııdıya harbınin sonunda atle V~.,.....ona ıwdeti 'çin ter- m&rla ~ tafs l:rihlir -
caktır. Bu yerleri, İngılizlerin &- denqtım "-• Finlandiya kaybol- tibat aıımınıştır. ıı:ııişlerdic. 
line düşmemesi irin işgal etnıi~- muştur. Fa.kat acaba fn•eç ve R .ızvcit, Abnan_vanm Norveçi 
tir. Bu sayede, Sluındinavya dev- Norveç kurtulmuş mudur? Ve .ıliı k.ırşısı:nda Aınıerikamn va-
letleri, ıueınlckcılerini harp sa- şuııu iluve etmıştim: IIa111r, l>Ud- !Zliyebn t.>:yi.Tı icin ikıat'i kararım 
hası olmaktan kurUılduğunu gö- kis İsveç ve Norveç her zaman- p<Jk yeıkında vrıreccktir. 
rece lcrd•r. dan ziyade tehl•k!"!Je d~milştür. ;:·forve~ Vaş~ elçisi IM:oc-

Norvcç ve Daninıarkanın mu- V <' kendilerini, ancak müdafaa ~ .,,-ruıe bu s:ııba.h Amerika 
ka\'e:ncte kalkl.'jmaları ıı.,yhude etmekle ve onları müdafaaya Hariciye N~otiıne gltım' ir. 
ve lüzumsuzdur. Bu mukavemet, lıazır bulunan d ğer memleket- Nezarette, dt ~'lıall büyük bir f.ıır. 
A.1man orduları tarafıııdan, her •"~'·~·"" " ı türlü \'asıtaya müracaatla kınla- !erle birleşmek suretiyle kurtara- aı.:.yet .,...,_.....,.ı.r. ""elJ!'( • ar 
caktır. Binaenaleyh beyhude ye- bilir. İşi izam ettiğim zannedil- ~~~. VB:llf ·hi baı;ı.na ~-
re kan dökülmesine lüzum )·ok- d-ı. Halbuki bugün kehanetim ... ..,..,..., 

harfi harfine tahakkuk etmiş bu- Hark:iye N=etı .;;ııştj!ıda.ki 41:b-
~u İşgal hareketi, Almnnyn ile lunuyor. O za.mandanberi Al· l.'igı ıııeş-ıe.!ııııişt:ir: 

n'-r bı·r •andan bııarafl--'-n <."'1nerikanm Oslo _,....,.;bu ge-Norvcç bükfuneti orasında sene- ma "' " """" '""'-
lcrdenberi cari olan dostu.k "" bitaraflık kaidelerine nayet et- ce, .Am=ka Hancıye ::-.'ezan;t;-
hüsnü miinasebat ruhuna muta- meleriııi iste-rken diger taraftan nıe te\1'1"aflıı, Norveç il<"rin üs -
bık ol rak yaııılmaktadır. Alınan bitaraf!arırı ve bilha.ssa Skand~ loYa do,ğru yürümekte olan 4 
hükumeti. Norveç ve Danimarka- naııya memleketleri vapu. larını A]ma:ıı haııp gemisin~ a'teş açtrk-
nın ıstikbalde istikliıllcrinc hiç tahr:p etmek hakkını ıddia eyle- la~ını VE' Norvcçin Almanya iJQ 
bir suretle hnlcl vennck nıyetin· di. • haıli lı.axıplıeı bul~ Nor-
de olmadığını alenen taahhüt e· Müttefikler bu ııaziyeti ılele- veç Haric;ye Nazınnın al!zından 
der ... • bet hal:ıul edeme%lerdi - alkı•lar - öğrendiğini tıalıgraıfla bi.ldirm~ • 
ı .• O'TTEF lKLER ALMAN N orveçe ihtar ettiler ki, terıızinin tır. 
İŞGALİN! NASIL cliğcT 14 festr.i yükseltmek için Nor\'ccbclci 1~~ Edçisi"rin ta-
KARSILADILAit? icabeden tedbirleri alacaklar, Al- lebi ürer.ine, .A:ıııeilkanm OsJo.. 

Pari,,, 9 (Rad)O) -Almanların man seunsefainini durdurmak da.kı elç'liği, İng;Jiz •llıı;is!nin 
Danimarkayı istila etmeleri ve için Norveç sulacı.ıa mayn dcike- Noı:veç ılıükimıot merkeıı: ~ tıe.nk 
Non·eçe asker çıkıırmalnn üze- cekler fakat Norveçin nomıal sey- m ro-ı:...;yea ta.rşısmda bııJumn:a-
rine, müttefikin malı fılinde biç 'l'isefaini için geçitler bırakıla- sı kd 'in<l~ İııgttz menfaatle-
bir hayreti mucip olmamıştır. caktır. Müttefikler Norveçe bil- rır. himayeye ım«n'lll' edi.i!ll.İŞ-

Zatcn beklenen bu harekete dirmiflerdir ki, Almanya. Ska.ndi- tır. 
k·rşı, İngiliz ve Fransız hükii - navya memleketlerine taa1TUZ Moskova, 9 (A.A.) - D. N. B. 
metlerinin takip edecekleri hat- etmedikçe bu memleketlerin top- Aiımn 1cisı. ~ün Molotovla 
tı hareket kat'i surette tespit edil- raklarını ~gal etmiyeceklerdir. dört saat süren bir mülakat yap-
nı lir. Almanların bunun hilıifındaki bii- mıştır. 

1''raıısız harp komitesi bu sa· tün dedikleri yalandır. _ alkıt- Sovyetler BU-llği. Sltan.dinavya 
hah, l:lize sarayında Cuıııhıırrei- !ar _ i:şleıcine ikarışnnvacaktır. 
si I,ebrun'ııu reisliğinde toplan - MUSOLİNİ ALMAN 
mışlır. İngilt•1Te hiZkumeti, tam miiza· SEFİRİ İLE GÖRÜŞTÜ 

Fransız ve İngiliz hükumetleri herette bulunacağına dair derhal Rama, 9 (A.A.) - AknBrı ee -
daimi s.uı·ette devam edın görtiş- Norı·eç hükümetine teminat ver- firi Von Mookemen, bu sabah 
m lcrdeu sonra, Alman ccnü- miştir .. şiddetli alkışlar - B. M'-ISOl:iniy, ziya:ret etım·işfü:, 
züne karşı müdahaleye karar ver- Kuvvetli harp gem il rimiz a- ~' .a.ı. ..... _. 

rıklarda bulunuyor. Bu roemi - Bu 'z;yaretin _.,.,.,., • .:....-..,a-

H riclye V kill Parti 
orupundaizahatverdi 

Aırl=.·a, 9 (A.A.) - C. H Par-
lıtsi. Büyük Mil:et grupu 
bugün 9 /4/940 saaıı. 15 de grup re
jı; v'*1lıi. Hasan Sııııkawn yase
tiıııdıe otq>la:rdı . 
Ruznıamede İııtıanb.ıl meb'usu 

!Dr. Q:ncrat Bısım c.na- Abh
Illll "-'ati~ 1ıays '.fl't dôi>:ınm
dııı vılıMl eden moı..ta dığer 
bic zatın i:ı:ı.tlhabı ...., geçen f:l"llP 
uıwm.i, heyeti iQtimaımia . 
l:qlbedl.n lbWıyaçlacıımıza kazııı 
aWıııası. ~ ~ tcOOır-
:ıre dair • fıkııdıar ve!rA!Wıe :v

ciıhen Kastaııı:ıom:ı. ınıeb'uı.ıı Abi. -
din BinlcaY'a taraflOOaın seroroı. -
en rııUtalııX.ya Adley>e Vdki.l;i i' ıt.
ı.; Olcyar'ıcı veıeoeği i.z:aha.t var
da. 

Celoonin arıın-m mü 
A vrupap ba:ıtıiıı.in bu:ı~füıkü mü
him ve müstacel hAdisel:ri luıJv. 
k!ııda W:ıal>at alımak ıçm ~
Jıeıı, arau inıemıe Hzıaı.ye Vekili 
~ Sar~ bu ibususta 
nabi.lon ma:"1mam <"Öne, D<ın..mır
!kıanıın kfmıibı. Vl!I Norvn;i!ı sııhU 
ve dıatriJ.in.dıe bazı ŞEiıll'Jırinin A.1-
mım ~ tarafıru:lıan q{al 
edilm:ltı olduiilı Ml:ııerirı in tahak
hı.k etltii<l'ini bild:i:nmış ve bu ma
hiımat ve i2ıabat üııı<ııırıe parti 
~ hiıç ibiır mim•hşa <>'l"&

'.Y'llll eı1lıneımiştir. 

mi tir. ' ~ nın Sk::mıdiıı>av ımemlı:-:!ı:eelrine 
Müttefikler Norveçe deniz, ka· !erin yapacaklan har~kiit hakkıTt- karşı girişmiş o:lctui?u haıtket hak-

ra "e hava kuv\'etlerilo ·ardım da malumat vermek memleket 

Bı:ı:ndıan soı:ıre ru:ıııııameye ge
~kürsüye gelıen Adliye Ve
klli Fethi oır..·aıı: adli durumuınlll 
}ıe)mıdıı iııaiılarde bulunım:ışlul'. 

Bu me"-zu Ü2elinde ııDz ..ıa.ı ha.-k 'ç •İvJ müdafaa umumi 

61 1 
g ..ı, Oslo h mm talı. iye-

.> e meşguı ol.makta.dır. Qa, rad 
ld~' Wr ikaç baYa akını yapıl

'l.ıı.t blklirmektedir. 
~n bıü.kı'.ııneti Os onun Al

ll'l.ııı ık>taaıtı t.ırafmd~ iıiıdısesiz 
' et. · · .:ınl bıli~. 

Royıt:: rin öğrendiğine göne., Al
maruar, Daninuf ay1 i<ıJ?al sllre
ıtiyle lrencfrleriıni İzlamlayı ...., 
G nl:ınd'ı.n Da:n:markaya ait 
araz de himayeleri aMına 
almıŞ telirlakı' elırn~ kaıdıı.r gide
e<kkrciı.r A.lmı:mı.ar oo 'u re1le 
dıeın. z ve hav Ü3 . ri elde ctmı ve 
ve Arn . ilt;ı ..h dcnız rnfuıaselb;,,ı. 
Jcri t.cımn E(',"lıefmyi fut.it e!ımek-

larını durdurmıya karar v · er 
bu, kendi menfaatini nıüd ol-
:ınıyan bir c:ocuğa karşı,yine ken
di iyiliği i<;in, gösterilen faydalı 
lıu~uııet ııev'iııden liizumlu bir 
sertlıkti. Yukarıda izah ettiğimiz 
gibi, bir kısım bitaraflar, yarınki 
müthı~ düşınanlarının nıuvaiia
kıyeline hizmet etmek gibi, bir 
idr&k ve basiret- fakirliğine uğ
r-anuşlardı. Haylaz bir rocuğun 
)<ulaj':ını çekerek onu int_ibaha 
davet eh1ıck ne kadar 13.zıınsa, 
çocukça hareket eden bitarafla
rm da, bö)· lece sert notalarla a· 

• · B kındla Duçeye mal.ümat verm.elt edecekler ve No1'·eçlilerle birlik· menfaatlerine mu.gayırdir. u o·duğu ofıaılmrin edi.trneik.1ıed:iır. 
te harp ede.:eklerdir. Bu hususta milletlerin istikl<ili üzerine ÇÖ • 

Reynaud, bu sa!bah saat il de ken tehl,keyi bertaraf i\itı FraTt- de. ~~e'.tı, Kont Ciano ilıe 
Frensodaıki Norveç sefiri Bad<- sa ile m~tereken hareket ede -

~Al miitaleal..-mcl.a ceva.p ve
rihnesi icabedoo. IY>ktaJ'l"'a son 

defa kıiirsüye gelen Adliye Ve
kili ba<'afıııı.dan ~ verm" 
ve saat 17,30 da cebe nihayet bul.
muştur, 

Osıo r yoou ~ ökt ıdı n 
Y''"Ptığı neşnvatta Alıınan 
.ınıd.ırılığını Oslo po 1 s 

uru.~ mnır v.. şehrin 

nen~ \'eri~ 

<ı.l ın a 'V'Vcl ayrılmı.ş 
n n da dö _ meşgulir 
er ne tk"V c'Jmeierm tıte-
b lotııch. 

k tcl.anmn No:.ı w; sa
ıınulı::ıelif nolo:.afarma 

eıWmd edir 
"et ' orveç:n gıı,rp 

nd k, m'iiıh:ım ı..., laırın 
llıin llncdbaLi:ıe ve İskajerak'a 

h n knı wdutıı ~ u ,ı:eınıi;::ıre 
, ~r Yenn ktedir. 

it'('": v F ~~~jerg, Flıc.:le-
tıı e a.~ .... ...,, "e ~{ 
ıı. takaıara da mavn dökülmüş -

Lo 

.d 'ler. 
NORVEÇ KABİNESİ DEGİŞT1 

Os!o, 9 (A.A) - D. N. B. A
jansll!_ d ı;ine göre, Nyga
ardveld 'ı !ruznt.ti !.~ifa etmiş ve 
'orv !erini mu..'ıafa-

za bır milli hük!ınıet te-
şcK.k.ü:I etır tir. 

Yeni hill<umet Vidlrun Kuisl'n
l(in riyasetı alltmda J<.urulmuştul'. 
Kuısling Horiciye N~t;<ı:i de 
deruhde eot:ıııclı:tedir. 

AJba.y V ool-ov 1il'.li Müd<lfaa 
Nez·rc tine ta in edilmişt·r. 

Çocuğu refaha kavusturmak 
• tiyors.ınız Çocnk Esirgeme 
Kuı um una Yılda bir lira verip 
Ü)c olwıaz! 

Çocuk milletin. en laynoetii 
b.az.i.ııw.ür' 

Çocak Esirgeme Kurmı:ı.u 
G-lMerkezi 

kıllarıııı ba~ıııa getirmek faydalı 
idL 

İsveç ve Norveçin, bu notalara 
devletler hukuku, bitarııJlık ka
ideleri gibi, bir takım nak"rah 
tckrarlıyaeaklan da nıalüındu. 
Ni!ekiın de üç günlük sükuttan 
sonra bunu yaptılar; yaptılar 
amma Almanya da müttefikleri-
ni müdrik vlmıyan bitnraflara 
kar ı kendi prensipleri dairesin
de harekele geçti. Halbuki, bun
lar daha evvelden müttefiklerin 
ve binnetice kendilerinin menfa· 
atleti yoluna gidebilir, dnha ön· 
cedcn hiç olmazsa Alm:ın~ aya, 
hiç bir bam ma de venııemek az
nılııi gösterebilirlerdi ,-e bugün. 

1 
kü ,-aziyetlerine .dü:""iyebilir -
lerdi! ABIDL'l DAVER 

keyi kabUıl ederek a.:,a:ğıdaki t~b- ce§iz. Hiç şüphe ct.,,ıyorum ki, İtalya,, gazeteleri. Alınanyaıım 
mi.id~a1oeşim müteallik haıber -

ligatta bulunmuştur: yeni Alman tecavüzü 7'e7fdi aley. tere sütunlarında çcı!< ınii!b m 
ı - Al<ımın hükı'.ı-meti, b:r be- hine dönecek ve mağlılbiııetine bir ıı:neWci veıvr""'kılıe ve 11ıo..ı müda- Yeniden fırtın• başladı 

yanrnı.me neşrederek Norveç ile tıaTdım edecektir . .. -1.lkışlar • ıtar·"· 
Danimarkanın himayt-sini de'"Ulı- k • ,..,,__., C ha!C!Vi cN~in. b ••uığı.nın ~ 'ldı:ın. ,d......., ... C'I' emi(ye- İ--'"'-re v:e Frruısa taraıfmdı.ın 

Evv~ gecedıenberi bü tıi.iın de
nizlenk> şid'd.lbli !bir fıırtına başlıı
'iTURtll'. KiiQ'lk vn;:ı t ecfOO!eıri 
dtıt~'T. Devlet hava · eri 
ummn müıı-ırlü!ill fır\rın,,uı de
;·aır edt'C~ ni bi!ıil.r.mekUI:ır. 

de otıni_ve ka'<lıl' vern· .. < oldu~u- "-ıın' n '"""-a ro'-ı ıp ç""-lm va u~u~ 
.> •• ...., • '' • '-'<'~Ud °""'ff aı;u 1 " 'lrıat edi!ırrıesitt< ~l bir muıka-

IlU bHrlirm ştir. cağı oorulmus. B. Çemberlavn ~ bele• l!ibi l'futemıoktedir!tt. 
A.m .... Jıı.i:kıimelıi, bu hııreketin <l-""" bı ,-emıiştill': IB'rı;y" KABİNESİ 

dün İn,gıliz ve Fransız d,rnızci- .Ehemmi mühimme tercih et- '""" 
}.r, tarafından Norveçin kar:ıs'.ı- mek LizımdtT. Milleti,,,. Cenıive- Stdldıo'm, 9 (A.A.) - İsveç 
.Barında ınayn ta:rbl:ırı \"tı,;ııde ge- tinin içt'maa çağrılmasından da-
t ı:melerıne k~ bir mukabele ha •e.rirli diğer tedbi•1er metı • 
okiugunu beyan et.mektedir. cuttur.• 

2 - Fransa bü.kWnetine Oslo- İNGİLTERE HARİCİYE 
daki Alınan sefiri<nın bu sabah NEZARETİl'<'İN TEBLİGİ 
N<'II'veç J.ükUıneti:ne müracaat e- Haric: ~ .Nleızar iti aşağıj}a:ki n&-
derek Norveç arazisinin Alman 
askeri d.u-csine 'terkcdiJmesini ımi telb!W.i neş:rolımişt:r: 
ıs.tc-ın old~una dair malumat cİnııiltere t•e Fransa hükı2met-
ı:clm'1;tir. !eri Norveı;e deı·hal bütün yar-

Alıın"n mümessili, bu talebin dımlada bıılıınmıı;a k·arar vel"
kat>ulüden imtina ed klii!i takdir- miş!erdir. 
de her tİ.İll'lü rnu.laı.ve:met.n kırıl.a- İngi'iz ?tiikıimeti, Fransa hü. 
cağını ilave et.miştir. kümeti ile mutabık olarak, bu 

Norveç lıükı'.ııneti, bu talebi der- lıU$11.Sta icabeden biitüu askeri ve 
heıl reddet~tir. BiWıa.re gel- bahri tedbirleri cılmı;tır.> 
miş olan h !ıcrlerde Alman kıta.. İll2iliz laı.b~si 'bu saban 113lt 
a+ Jl bu müracaa~ıın daha ev- 9 da ictima etmis!ııır. 
vei Nl)rve<; ~.n.i işgal l't.ıniş İ n liz uımımf erkamılı.a11 ye 
<Jiliiu.kları b ;rlliyordu. reısl T' Sir Elc!monıd f raı15ide 

3 - Almanyanm g~iş ol- Siır Dudı'cy Pou:od, S.r Cyril 
duğu hareketin İngiltere ve E'ran- Newali re Sir Aleksıa:ııdıet" Cad<r 

70 seneclenbe.ri Amerika ülkelerine medeniyet ve ıeref taşıyan 

ATLAS EKSPRESİ 
Sinema dünyasına daima şahl"serler kazandıran büyük Rejisör 
CECİL B. DE .MİLLF'e 25 "melik san'at hayatında yarattığı en 

büyük nıuei:zeyi ilham etti. 

ATLAS EKSPRES/ 
FRANSIZCA 

BA&BAKA STANWYCK - JOF..L MAC GREA - AKİM TA.'\Iİ
ROFF - ROBERT PRESTON 

ı(bi yıJdızların, cmlerce artistın,10,000 1erce yerlıciın büyülı:: orou
lı.aırın ve s;ı;yısıı milvonbr lıazıdanan senenı:n bu EŞSi:z 681lı'at 

harikası her şaJ:ıeser gibi 

Yarın akşam LALE'd• Göreceksiniz 
Nwnaralı erJ.crin evvelden aldıl'Ehnası l'ica olunur. Tel: 43595 

• 



• 

.--Tarihi ·tefrika: . 
ALLAHIN ARSLANI 

~-~ lb n .. ~~ı 
;>&LOA UZlJ]llUJQU -

7.A.4 ıt,•I -. U1'1 .._ • &w. 
l'.Al. ll,1t .. --- •••• 

ima. 111--. a.ıı;w. 

l ısTANBU L BELEDiYESiNDE N 
• 

--~;.1'~A.~1~_A# ŞAKIB ez:t • 

Resufull ahın makamında , hiç kim
seyi .görmiye tahammül edemem. 
Hiç şı>pheslz .ki, (Ali) hakkın

da ı;öyl:eoen bu söz!ler, tam ma
naoıi;ı6e !birer halu'lk.:rt!ten ilbared:i. 
Aooalk şu var ki (Ali), &alısiyet.i 
etrafıııda lkıopai'alan bu vel'Vele -
'lıerıhı, luı.t'iyyuı memnun dtf(il
di. 

(Nilı:.B:iın, Rtfrulıü Ekrem Efen
dlın ıııın vdaı etrt.iJoleri ııece, (Ha· 
ıııml) Harıcdarurı.a m<'l'lBll'P zevat 
'ile, EShabı ki.Nıandan (2'ıii.beyr -
U'llbe bin Ehi Leh€? - ~d bin 
Said bin Ül }.,; - Wlal.ad birı lunr • 
&l.iıı:ıanl F.aric;i • Ebı.m.ır - Uımmac 
birı y İıSl1C - BeTııa lb Dl Azicı . Ebi 
b.n Kii1P) ·taılam taa<mı ge{eırek 
( M) uia:ı e<Viıdı top],anı:ıru:ılıır .•• 
bı.r kaç saOO; evvel, ~beni Sad) 
ııar-m ~llbulk y.apı}ao hali
fıe iDtiılı allı lill siddt.de tenkide V'fl 
bu idi; ruıbı .!xmtuııın.ak iıçi.n (A!Ji ( 
~ ~ ""'lpmışlım:iı. 

(Aili.), W!ıün hı ıteşv.ildleri ruJI. 
ld<W. Bu yii?ds>, .ilıliı.m cimiaııı, 
ııraısıoda br nif* ve cidal çı
ltaımamıılıan iıçn, ooadaJd.eıre U• 

.... ~.a~ wnl.i. lı..t. 
ta o ;ımbk (Ali) ye taziyfll; ıi.çin 
f'le'len (llıu Siifyaın) : 

- Ya Ali! .. Re.;u1.Ullahın Ka.<li
rı Hwn mıe-.'!künde eöy ~i huıt
~ ben de dmr..dim. Bu huthe
'.Y" oazanmı, Hihüet, &<oiı:ı .lııakkur 
dr. Senin bu ıh aılı!lmu mliıd.afa.a 
dıırıBlt ;ç.in, fiırd Mecbııeyi Mei<.
...,. ilılldıları venUı~;y:ıe dk>Jı.. 
ıclııtmya iıazırıım. 

Dedi ... .Ali, ibu sö-Llen:i>en ııon 
deırecc m(ilı< • oliarak: 

- Ya Ebu Süfyan!.. Aruım 
DDYOUd~ ve ~rnll
tıerek rıılıerı.iyeti, OOı:i ~e ibi:r 
hata)'9 düşıııekt..aııı ~. Se
nıın hı telk!.i~ m:ıiksad!ıın, eh lıi 
isüıı .... ,,. .ılıım;Jııa diiışünn& 
i,.inh. ~ bı Wzleri ib.Mr daha 
tdm-a:r eOOroon, sana ziyanım do
kunur. 
Di~ l!bu Süfyana b:dı:l4 ve 
~ mukabele gösterdii. 

* tAıl.i, (Ehı BElkiır) tn hliıi!et mEıv-
kıme l~ kalbuı: ve tas\•ip 
.ıt:ını:~ aıdı1 ılıerıtıdkiiJt J<ÖGtb medi. 
f\ılkat, bayatmd:ıını fazla BC.'Vdi~i 
ıteV'OOSi (Flotm>a) lllll o •&nadaki 
!!'aralı Jmilbinl bir bit daha rm.:> 
de e<.ıwaıı.e!ı: içn, deırbal j!idip 
(HalıZxJ EOO Bekir) e biat ebne-
di. Bunu, münasip 'bir 7lAlnlllW! 

ejibli. 
IBu ııamım mcooJesinde de, -

ı 'F"ııtmıa) nm ~ t:nihi ııib' -
~ ınr~ lbir iht!lat var

r ... Barlı tarffıçlkır, (Ali) ım an. 
ca t yiırm ııüıı sonra ııiderdı: Elbu 
8:1 tire biat e1ıt:llıiınden balıoocller-

• iBa:ı.ı müvemil4'.'1' de, Fa.t>
maınm vef:rtınıı ~ Alinin hı.. 
.tl l>Eiıiır dllt.iıltini r ~ eylı -
'lelr. 
.Hiç~ lı:ı inci rivayet, 

d:ı!\a iıı<ıv\dl. . . N- tddııı:ı (Ali), 
iFımım.nm vefıııtmılaıııı hwu?e ll:C
t.lıı:jiiği ılmiri bıraz ~işt · 

sonra, bu (M;ılı) merl e<t
rd.'ıırıda ocreyıan eden dcdı ikx:ıdı>
lıra aı;oet V'Cr.lllek cdi Artıık 

ııxli6tnc ibhııt ntn zamam 
g~ ~r (Halife Ebu Be
IWırJ e Miler gondcırdi. 

Ebu Beıkir, ıbu ha.berelen o ka
da!n sevio:ti iki, derhal halkı rnc<ri
dc- >tq:{IC!l>p mIDbere çıık=ıık, bil
~ !bir elıeımni'Vcti. baiz o1'aı bu 

~i ıilfıTl et.ti. 
Astı diıl<lkme ~an ol&n c het 

fUl!13Blldır iki, (Ali) ıdiıı ~·
r,i bJ ~ f',ı:ıagat V\ tevazua 
l'3QilleD, aı:aın ~· eTı bu ha
rdk--Jıe :iŞtiorak g~edıler. H:ıı-

rden bir çn1dbrı ~ - is!m
lbiraz evvel zilkrı€rtt!ğimiz 

l'll.rr.ıt ile • ~ bazı:lan, (Ebu 
BE.tki<r) e biat elı.-ıll<'mekıt:e l.srar 

k 'Medineyi .lıcıı'Jrey!.ediıa-
Bu yüııxJen M cdiiı.eyi en en.'Ve. 

ile:~ Raııık'.ılla:hm &.IYgili ve 
""'1rllk &esli müezzini (BiK{i Ha
b. ış!) idi. ~ü Ekorem E!eıır 
ttilnİ"Li qıidıram)ıa lbir ınıulıalJlıeb. 
.. seoveo bu mt, ~lisini eıbe-

. ın k.ayıbl'!tııne'krt<:!n duydu(iı;u te
eaıür\Le, <idta filUU'rS\IZ bir ba:ıe 
tı<fmişti. Bı.ımm ti2ııriıDe mr de 
(Ebu Bekir ı 1n hllifeti uaıı ed:r 
! . edi'Jımez arılık biisb. i1n 'ra -

'.kıayl!x.".:m. 

R>esuhi !un ma " cmda, 
~ıyi 1$=iye t2'ı :'."'Dül 

dı. HUI< nazanıxhl ban: olduKu 
!)'Ukaıi< ~ w liıü'I1l'DE'te mağ
ruı· ola.ra, Rahleye J<.arşı. en 
JııüQülk ıtır ~fe\ itislknne
di.. Bül:üo ı.aınaırılıarııııı., Medine 
mescit enude he ıksı demle<" ~ 
'iizlıar veıınek'.e _geç Id.i. 

(.Elbu B.lltir) m b> et devr> 
urz.wı sümıeıdl. Bu wt »O seıoe, 
ÜÇ <()', an gllll wre.ı1 Halifel.ikflcn 
ooıııra, (hİ<'reün 13 üncü ,. ınesi 
ıxm~u1ıi.1ur ayı.ocı<ı) 63 :v"'imda 
~ halde vefat e~.ı. l<'akat, 
Joı,;a siiırer1' haatal1>11.1 biı-d"'1'bin> 
~ddetk~bedietrekbayııı.4.md.an~ 
ıın· rü lkıwElr Jo-mıe«, Oerlı.ıri lken
d.ıııiıne ıbır ba.ef ııösl l11DeYi ib -
mal etanedi. 

O gün (Ebu B.'kir) eıtıaıbı d<i
zoam ın müıım;aıitamxiım olan ( Os
man) ile (Abduııralırnan bin 
Avt) > e>l'IDe ç"fl;ll'ttı. 

- Baı vefat "llenıem, hilıid~ 
mail<arn.., (Ön:nr) in geçiru.ı
sinı İıill>.YQrum. S12. ne dersi:niz? 

D . ~ <ye başladı. 
Abdumıllı.maın: 

- öı:ner, ~~ hıç bil' 
söz s&vılıeneın}y<k:ek. <kTeced.< dc>j{
ıru ""' düı:>üst lbir adaım chr. A:Ir 
calk, !bıra.z seTtbği varda·. 

ıl).;di. 

Osman, t.aVVU!'U!llu rıEdafııa 
ed ırElk: 

- Vilua Ömer, lbira:ı seIJtthr. 
Failı:at oo ııertlij?i, b ıni yuımışaık 

~ iı:;inılir. Ben eminim ki, 
biliıfet mcwmıe ~ Othır
ea, va:zıy>et.lni derhal <l\'iiştire • 
oedııtir. 

Diye mu'k:ıilıo. lie eıl!ti. 
(Omn.an) da Ebu Bcltiıi tadiık 

etıt~ ııonnı 

Öın:u-in iÇ. ~an eyidir. 
İçimizde, :lı!tdisata omıın kadar 
mulı:avtmııeıt ~Gı: hiç kirııse 
movout değilldix. 

D.i:;ı '1'dkı, Örno. m müstaıldbe 1 
Ha"~ <taınamiyle temay\ıl 
gW\ı.U'<li. 

Bu sııretle müzakere bltaıına 
erdi. Ebu. Bekir; ise bir fesat 
ve nifak ık.arışm:aeından lı.ot'ka
r.ak, "'rek Omıı::ı:n'a ve ~ .. e« 
A'l:ıdutırıııhmana bu ıın~ .... -
mn liOll ..,._, matı.rem Mul
masmı rıca etti. Fakat s:.ın de
recedı ta olan Ha} ferun bu 
ncıısına nığıneıı, tt\esı gün Ebu 
ıBdlciriıı lcıı.rş'9lna (TaJlha bin U
beydu?lah) dntildi; 

- Ya EmirOOniimimn! .• Şa
yet 1-ıdine lbir hal ohrsa, yeri
,.,., (Örrıeı-) irı g ıçırilınesini taıv
si)"e etmişsin. Seııi.n hayatllllda 
billle haı.lkın, Öın ıri'1 şirletinde:n 
11eler ç6kıt~i ıbf.'İ'yarsıun. O, şa.
:ycL iıili.fet m:l\l'kiine çılkım;a l'l!E~ 
kor yaµın.ııt?.. Düşün kı, artık 
_,, faın! cmıııııdmrı ei Qel.-oıı<&< 
(.AJJal:ı) ırı ht:zurı.ma gidı:yoc -
sun. O A!'.dhm, Nasm mııunın
den seni mes'ul ıtatacaJtı,nı. dn.
(IUllmÜ:yor ~? .. 

Dedi. 
El;ıu Bekir, dah:ı b<ınüz hıt<Yat-

ta !iter baş l{OSt öl bu ihtilaf 
ıd:n 9'.ll!l OCnıcede ~'l' 

ıh etıti. Gülerek: 
Beni o: urtu1' 

D·~" em.ir vem Yatağının ~ 
çin. •ı Clit rur o : ıımaz, c;.idkietle 
(Taliha) vaı hi:twp eclcrclt: 

- Ya Ta'.lha! .. BenJ, (Acllah) 
• m!I lrorlaıt11vorsım ?.. »-ın, C'lı
lme Elb.!İlllin iı~Y~mı iat AIM 
e1lliın. [ l ] 

Drye sfut, b:ı.şh;ı; .ı.ı< fLkriıı.i i · 
zalh ve illt.ıras )ıiız.nd..11, 'bir 
f ne ~c fE'Saıda"sebep dllınınama-
"'111 vsi:. . e1ıt 

Ebu Bekir' lbu söz.eri, (Tal
iha) iı2ıeri.; d lıiç bir t ;r bu • 
le ~ıtiııınedl. Çünkü o da lkeııdi
s:nl ilıilMet ımevkiine litylk ,ı::ö -
rmlerdı.n biııi idı. 

Elııu Bekir; k.....tırme ıhan:lket 
edilmediJ!i t.ı.kdiroo bir ferııwk: 
zuhu.r edeceiiini anhd.ı.. D<t:tııa~ 
(Oeman) a haber Y<>llaaı. Vazi
y>eıtl anb.1ıtı.latan SO!lTa ona - d}k
ıte l<tmek suıet~e - şu vaı;iyet
na.noo .ıraızdmJı: 

[Bu, oı1 ahitınamecr; ki.. Anı, 
(M;ihaımnooi Rıc61Jlıi!ah) 11ı Har 
li · (Ebu Beki:-). dünyadan mü
fa kaıt eıde!ıkPn \\: hlrete i:ımlı:al 
eyılcrlten blı:zaıt söy Ieııw; v. unla 
et: ımı· b~· b" ilıa!xk :k•, lıu 
ha; v azi.votte kıifrr ımana ve 
raıc ~ 

rs h vırlı ohnı;:k .cm (ÖınM-

10 Nıs•n Çarşamba 
12,30 Pr~wn v" memleıket 

saat a,-;oa.rı, 12.35 Ajans ve ~ 
rolklji ha·berlen, 12.50 Mü.z:ık: Ça.. 
:ı..n.ı...r, CeovdıeL Çagkı, .İ.ırd<ll!Uin 
Ökıtıe, Fwi. Kopuı, K emal N. 
Se;twın. 

I - Ok~. <m; Aziı.e lfü.em, 
1 - Peşrev, 2 - Hain Yusnf -

Kürdili H. şaı'.ıu: (Kaklı y'll!arda 
bu :ııj)), 3 - .Artaki, Kimli!ı H. 
~Ju: (Ba.gloıınd'ı g()nu ı. ~ - Ha· 
c> Arif B y - Sının ak şa1'kı: 
(&nıi brıar oııcloerken). 
il - Olwyan: Azi7. Şerıseı;. 
1 - ·y ESarı Asım - Htizl""11 şaı • 

ltl. (Ömc~ V'n sev<ıır ıkle), 2 ~ 
Ycs:ıri Asıını - Huzzaım şarkı: (U· 
mi.ı ermı h€p kırudı), 3 - Yesari 
.Asım. Hıca.: ,.a.rln (Bümeıın niye 
bi1· buseni), 4 - Ha.~k türkoüsü: 
(hlrkiltt ı:(uelı), 

lll - Okuyıın: MefuareL Sııığ· 
nal<. 

1 - M""1.ada Çavuş - Baya.ti 
şııırkt: (Cııııııım lıeııdir), 2 - Dede 
B"'t/atİ ~kı·: (Nice bilı aşkın 

ile), 3 - Haılk türküsü: (Esın..,. 

nm ~bana), 4 - Haia< tür· 
kmü: (Ey seno.ıler seneler), 13.30 
14.- Mmik: Kiıçük orkestra, (Şef 
Necp A$uJ), 1 - Oskar Ned
lba': Si'varl vals.ı, 2 - PaU'l Linc· 
ke · Olompiyatlaırdıa, 3 - J. S'tra.. 
uıss: Neş'ehl vals oıpe!"(Jti.nden bu, 
ı;eı!er valı;ı. 

18.- Progr em ve meırn) ket. 
eaaıt .:yarı, 1.8.05 Miizik: Fasııl. 
lh~ti. 19.- Müı:z~: Ş3.1'kık: (O. 
'kuy.ım.: .Mahınıl'i Kanı:ıdaş), 1 -
Suıı::ih.i Zi)";> - H IC31Z şarkı: (Anıl
sın y-ar ile), 2 - HaA:ı Ahf -
Hicaz ı;arla: (Benim haliıın fi
r ıı«ın:e), 3 - Bimen ~ın • Hii1r 
zam şaıık.ı: (Siik:imda geçer)' 
19.10 Memleket saat. ay-an, A
jans Ve ıooooroloji ha!ber'Jdri. 
19.30 Komışına (dış politika 00-
disebü), 19.4ö Müzııc Çab.nlar: 
Tuıkkı O !rma.n, Ş.,rif içli, Hamdi 
Tcikıay, Hasan Gür, Bııı.ıri Üfaır, 
Zühı.ü Barda!kıol\Lıı. 

1 - Olııuyan: No'c:mi Rıza A -
bıskan. 

1 - Suı;Vıi Zya • Kiinlili H. 
şarılu: (!Bir gamlı ilıaııanm) 3 -
Lun'i - Kü.rd!Ji.H. Şark.ı: (!Bir 
keı>d'i gilii zalıiın.i ııeıwıriıı'). 3 -
iHacı Arif Bey - ~ü:rdili H. şarla 
(Sınna saç~ yaı..ı), 4 - Halllı: tü:r
küııü 

II - Oku an: Saf~-e Tc&ay. 
l - Leoıı Hancııyan - Karcığar 

şarla.: (Bilmem iki safa)' 2 -
Haa Ari! :&y - KatngaT şa:ı:ılu: 
(.t!ır ıkorıcaya), 3 - Türlcti.ler -
2C.!G Kontıt;ına., 20.30 TEMSİL : 
!Bob:mı, Y'.a.mn: HeıııM :Murf(el', 
'.J\ ırciiımc edııı: Ekncım Rı>r;ld, 21.JO 
Müzik: Rıy • ., frumhur bandıısu, 

(Şcl: lihsan Kıüın~:er). l - Gua
tell1 - Marş, 2 - 7.eıki - ~ım 
(şaırlkı), 3 - ••••••• Zeybek da11m, 
4 - J. Amadour - LebJdb;ci Hor
h::lr qpeu:trııd:n ıpoı;pu.-~ 5 -
Kuırt. Striegreı·: 1üı'k 12'.l'!W u -
vertiirü. 22.lfi M~k\:ıt saat 
;eyarı. Ajall'S bııbet-eıri: Zi;ra.ai, 

am - tahvilli t, kaırlbiyo _ nu
kut bors (fiynt), 22.35 Müzik: 
Cazbant, (pl.), 2.~.25/23.30 Ya
nIJ!kl ı:>I'Ql(ra:ın ve lrapaıuş. 

TAKVI 

10 Nlun 
ÇARŞAMBA 

Hi~ri: 1359 Rumi: WI 
4 iın~ü ay Gün: 101 Mart: Z8 
Reblülc•v•I: 2 Kasım: 155 
Güne~ 5,29 Akşam: 18,43 
Öğle: 12,15 Yatsı: Z0,18 
ikindi: 15,51 im.sik: 3."4 

BAV.& VWYl.'Tİ -

Yeşi.lköy Meteoroo.)i istasyo
rwrıda.n alın:ın ıın.a1UmGta gıcire, 

lıa . y u.rJun ogu bri!gclıjriııde 
k~=· · <iı er YE;rlcrde ~lı ve 
) er yer } afiıışlı 4"'1Q!llış, .rii4{<k ar 
Tra. ·ya, Kocaeli, Ege ve Karadı>
= 'kıyılıarı bölj(elcriııde şWn.al, 

d.iğ.r bö~ cenup •6\ikaıııe
tinde'n, ~I Orta Anadruu, Ak
deniz saıiJıJ.erinde ku'Yvetlıi., E· 
11.e deDizinde şimal, Akrleınizde 
cenıııptaııı fırtına '8klinde eaniş
tir. 

Dün, imaııbulıda ba:va kapaılı 
fasılasız y~urlu f(eçmiş, rüır 
garlar ~n san~Hte 5-7 
me~ hızl:ı e:ımşt r. Saat 14 de 
J:ı.aıva taz~, 1008,3 ;n;ili'bar idi. 
SUlıun.at en yü:ksek 9,0 ve en 
d 6,9 ııantigr t o 3'k kav· 
docW~lr 

'DiM:- feryat et' •re!<, h~z ve 
ıpı.nı.'1>UIZ bir ha , çö!lı:..""e doı1ru 
~ "h'liveml. sti. 

lbın H .. :tap) ı ihiliıfi" nas1ıe,1e-
dııın. EJı'!leı o. ı;·:b r ve a:daıi:(t e- l !!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

( A 1i), n fs ide en küçüık blT 
'IHtiras ve · 1 ~u 'b>:s
lar".edm, (Jf ,. • Ebu Bek ) e 
rrllizalht'l'e\ c1!t O ll11 srk s 

d:rve+ ,.; ·ca~ 

me!l'cl: lıü.ıru-.- ,, ı:fivane<t • e-
.+,- miizaite-

ttlere lıştirsilt etm ~ ıır. • 

e. /beni Jc dtmi:ş c:ıur Ve 
eğerımeslcğ l ti 'hdı.ı. e!cler diuhal 
ika o.: r ve eza ev "'re, f(ıır, 
lbi m cihet:. bana :itap et.. 

(Arkası ııar) 

[l] htaJılefet a1/i enlihe hayTen 

Çocuk Hellinıi 

Dr. Ahmet A koyunlu 
Taksim-Tolimhaae Palas No. 4 
Pazardan maadn her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

ehlıke. llıımıım1••••11E.1Ellllllli:illll"3!l 

İlk teminat Senelik 
Bir oeneük kirMı 

7,20 96.00 Kara gürı>rirlnı• Ki• da~ıııda ik.8in 8/6 No. ;J 

dükkiı.n. 
10,80 l+l.00 Kıara giınwi.ilote Lökiillcuk-r ~a kam 26 

No lı M esitı paşa ınedı eııroi. 
6.30 M.00 Kara gümrük.te KilJBC ~.:ıd.a 78 No.b booian 
7,20 116,00 Kara gümrülk1>e K:iirise .ook~ 8/4 No. düıkıkiın 
2,26 30,00 Kara güm~ Kececj Kaı·abaış eolı:..gı.ıda 45,50 

nıat.re m!li dJbbaı ....oa.I• y~ aıtt.ııiiı. 
,75 10,00 Kara gi.iıınriikte ~ cadılaııiaı<k 32,20 ııı:ıet.. 

re ımuTabbaı sahalı yol anıığı. 
3.60 48,00 CibaJde Ütlk~i mahadıle,.;nm K.aranlı:l< Me6C 4 ıı<>-

l<ağıııda 14 No. lı Muhitt.İ'll :Kocoevi medr>e6e&J. 
1,36 18,00 Croalı.de Odun .isla!i'si soiı:a.i!ınd:ık, yazııhancı 

ı.:ı:; J8,00 Crbal.iıdıe Odun isket'•"' ııokajtındak yazıhane 
yeri 

3,75 60.00 C~balirle Fer:ıer cad.dıeswıd,.§d :ı N<o.lı Kuici tt1ıı.iın 
maiıalii. 

3.60 48,00 F"tihte Manisalı Mctm- t pac;.a ma&ıallıe nın Gi>-
ınicrler sdkağında 12/26 )fo.lı dükkan. 

1,80 11.4,00 Fatiıhte Aşık]:ıaşa imillhaile<OOin Telııke ookağında 
1 No.tı Küçük mBna.r Sina;n medı'°.-;et;" aroası. . 

13,50 180.00 FatlbrthÇarşamba Deııvi.; Ali rnahallesin..ıı Kurt 
ağa sokai(Jlltda 1 No.l. d<"f1rtrdııl'r İbrahim ef. rıro
Tesrs. 

17,25 230,00 Fatihi<' Hoca Hayreıt r nadı<ıı' n Supurgc-
ci sokağında 8 No.h Efdal z •!,, m F 

9.75 130,00 Fatıht Ka.dı çeşınes' mshıa les Y <n Hamam 
8. 41 No.la Damat• ;\IIJ'.tıırneıt <if<·nciı m«lrt-sr·s .. 

Yıllık kira mul-ıatunenleri ile> ik ten.mat :m k"arlaı yukarıda 
y.arı:U. gayriroenkııllır 1 ila 3 sene müdde1le ;.üaıva n·rıJm<·k üzere 
ayrı, vyrı açık a.rttı.muva komılmuştuır Şaiı.ıam<-~ ır zaıbl!! \<e mu· 
ııane:m mooüıtlüğ-ü ko!ermnclc görül!ecektır. iha» 2~/4/940 pe ıınbe 
~ü saat 14 de Daiarıi Encümende yapıl:.caıı:tır Talııp'.ierın ilk ıe
mi.ı:ı.a.t maık>buz V>\ya mt>ktuplan :ilıe tha.e ~n.iı mu.ay)'en saıı.tte Da· 
.imi Erıcümmde ıbulıunımaları. (282'i) 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levazım 
Amirl i ğ i lstanbul Satınalma Komisyonundan 

1 - Teışlohlot ~tiyaıcı için alınaıcaık 65 8'..· ilT. vet.crtıwr ~eza wı 
idMın 20 n<oan 940 cumartesı günü saat 10 d~ p.ııza:rln.ğı yıapiliıcaJo.. 
tır. 

2 - Bı.ml.a:nın muhammen 'beden 991 lira 85 .. unırı 'Vl. ılk t<lmına
ıtı 7fı }ıradı.r. 

3 ~ı.e ve saırtnamcsı kxıın.isyaldıadır. G<ırulebilir. 
4 - 1slı.&!J ılt.-r.n gün ve sa at i'!lde Ga '3t<ıda M uınma.ne caıddwınde 

İhmhıım Ri!at han iıki.n • katt<dd k.oın.t>w " ııelmeli'Tı · (2816) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif yekııllığı ikôy ogretmen akuJlaı'l ı<m aşag1da cıınsı ve 

miı:taırı. bj-atllıaırı yazrn. Qatal ve Jraşrlkl.ar ı:>!J'ZaI'lıkla rot:ıııı alınacak 

hr. 
Taltımin edilen bedeli 1400 lira iı.ımın.ırtı 110 .mırur. 
~ bu çatal ve 1ka,şnlılara ait ı;;a;ı."inam~ Ma;ı.rif Müdll:rhıjtü 
Y~e ~leır. Pazaragrın 13 nİ6arl 1940 cuınıaTtesi 
günü -ı 11 de Maarif Mildürliiğürdı ~'anarak korn'svun nıa-
rlfetiıyie yapllacağı ilan ol.umır. (2792) 

~y_anuı citısi 

Alpaga çına! 
A:pağa ~ 

.'diktan Behennın fiyatı Yekıln 

700 lı.ra 

700 • 
2000 adet 35 kıuıııuş 
2000 • 35 • 

Y~Jriır. 1400 

inhisarlar Umum MüdürlüQUnden 
Cimı Miktarı Keşif ve mıı lı 

bedeli % 7,5 trm. Ekı.~lımcnııt 
Lira Kr. Lira Kr. Şeklı saaıi 

İsplrtQ~ 
Ş.ansııııa.ş.ı bakıınıevı 
paıroton..r ,.liisailıl. 

600 -
1674 43 

45 - P:ııza:ıı 14 
126 - Aç.ıık Ilı. 14.W 

I - .Kl;ışü ve ~ muc:ibıınce ıdaremlzi:n Şern paşa lb,,.. 
lımnevi pa;raıtoncr tesilsatı ~ açı:'k ksi.D.ınııe [O <det tu! ·ı.mba ~rt.
~ .....,, krdk.ısi muclbrıı;,e p""3l1lıık uısti.wy ilialo' oluıııaıroıkt.ır 

ll - Keşif w muhammen 'OOW!'Jeri mll'li~t ü 'lnlbıat -aın 
ıdlınnc sa.al:leri hiza Y<li:'.ll.ı.dır. 

111 - flkısiltarı 17 /IV /940 ~ ,ııunu Kabaııaısta lt"Vll!Zım ve 
m~ şulbesinddci a! · kıar, SyunııOOa y~pt.ttc<t . 

IV - Tesiısa.t ~aaıt.namcı;ı her J(Ün ev~= şubcı; ~ 
(8/ ilruru.'i muıkııbi1ind\: ""' tı.ı!bn'ba ~ı:ıırncsı paıııımz alıı!rıı®ilıT 

V - Paratoner !leıis:fu .İşir>e gırcccl<lor ~esı.:nıın (F) fı.'k• 
.,..,..rıdla )"ardıı wsai.ltle ve her ikiı t, içm )'ÜZi& 7,5 ııı.rv~ınımre pa;ra-
lari:ylc biltViıl;:tıe ın ..... ...ıkiır ikaınisyon.a müraca.li an. (2565) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maw:ıf V\llrilliğ. lkıöy öğretmen olru11arı >çın aşağıda cin::; ve 

miıkıt;ı:n yazılı battanıyeler ııazarlılda aibri~aktı.r. Tahm..ıı 
ed' .en bed.et 54500 li.ra ve ıtt--n-..ııJitı 7950 ...iradır. İstelclı.J.e:r u L;ıt
tar" yclı ait şartnamevı M~ :Müdürlııiğii Yaruıreık:törlüguı a.,., 
al.a'bilirlcr. 

Paıııa.rl.ıtm 15 n= 1940 J>&Z&r\e5ı günü saat 15 lıe Maarif Mii· 
dür~ tap=ıacaık lwınisyorı marifetiyle yapılacıı,ğ1 ilan o!U'-
nur. (2790) 

ıt BA'ITAN:tYE 

Miktan 

Beherinin _,aıi sJlı:lıeti 500 adet 
3,800 lr.ilo oıan yün 
b~zye 
~ &llf!&d sildeti 3500 • 
2,400 ıcıo olıan batmııfyen 

İstanbul Üçüncü Sulh Hukuk 1 
M ah kenı.esitıden: 

940/722 • 
Achnaın ada Dresden ı,ıahrird 

(A Gehc et Cbmmaııodc No. 97 
G. D. !.) nıurlı.alı 9 k.ioonuevvel 
937 ıtarinh ve 7320 : 21 NoJ> 
sanclık BNd 187 kılo SmY'ma 
vapurun;.ın 129 uııcu sef erı i1'!o 
10/1/938 tar: rı ve 30"/ No .. ı kon-

!nl!ıo He d<:i sand k eczayı 
t:ttJ y-en!r giJınrüitimüze ~ ımiş 
ve bımm ~t.ıst;. ziyaa uğ-
r. .ış be.~ hasebiyle mah

ı:ıeraııı.clen z.lva:ı uı'!ır y:ın koın-

Beherinin fiyatı Yekun 

18 LU-.. 

13 • 
• 

şimcııt.cıınun ~ ile yenısirıin 
it.aı;ı.nın talep edi.1ııruıı buılundu-

f;ımdan ~ Ticaret karw
nwıun 638 inci maddıes'. maı.c:Jblll
oe me-&W- ~c;ııuıcnto her ki
min dirıdc ise ~Cllle'}'leı ilbmz.ı 
ve ilbraz ~ ıta.kdiırde 
rı:ııwyyen 00.. müclclc.!in hiıta

mıınıda ~e karar verilleu-ek 
uiishai san ~ OOn 
o.ıuınur. (26008) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Dı. 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer; 

SON TELGRAF Bas.ıme9i 

22. 

Kocasından zorla ayırtılan Rengi

gül ortadan kaybolmuştu 
- Ka.-rıın aç mı kuçu hanım! 
Diye sordu .. Bu ıhk şefkat te

zahürü Rengigülün yara!: kalbi
ne dokunuyor, bir ihtiras uğuJ'u
na bir an<la yüzü ters.!nc dönen 
kırık haya~;n.a tcs:r ederek ya
r.ılı yürek'~ en hassas yerıni 
tırmalıyor, R~ gözya~kınrn 
güçlükle zaptediyoı:du. 

Aksama kadar derdine dair bir 
şey açmıyan genç kadın ak<am 
yemeğinden soıırn ı;i.yah, buru' 
1>uk yüzünde yer yer sevinç ~imr 
sek1<·ı· bE>lirlt"'l·ek ,rruıngalm ba -
~ın~ı utuıdl! .. E..ı.;ki konagını, genç-
1 .. ğın._ pa.';a.ın güııJeımi hatırlı· 

yarnk, s si: hat:ra demetlerin -
den < '\'l'P ~ ktııabild:gi o zamana 
a. ı rnK'ala·nı anl.1tarak kahve pi
;;ırd ... Genç efendi zadesine sun
du .. Kahn• .ç:lirkcn Rengigül ni
çı. geldigini a•nlattı.. 

Rcng:Ri>lün anlat\ık4ırı Şebını 
bacının akları karasından çok 
gozl.:ori.r yuvalarında irileştiri
yor, . ki<le bir emektar dadı.: 

- A.. A .. l\'ası! olur ayu? 
Cııırl•silc haJTl'tı.111 aç,ga vu

royur. de<le:r; n n çiıı böv le yap
mıya ltizuım gordıigünü ufacık 
kafa.$,rw sı~a.ı.r"mıyarak: 

- Ayu, dede de bunadı .artık .. 
Bu yaşıma geldim, bjç böyle şey 
chıvmadım' 

Di:ve i.>tigrabım .ilen stirüyordu. 
Rtng1'.lo,'ÜI geceyı orada ıı«;iroi. 

• •• 
SUtlü.ctdekı Bekıt:ıt>: derg&bı.nda 

(A,; geces') yapı:lıyordu .. 1320 
nım; yık Mul:ıareminin on ikin
ci pazartes geccsınc t<'Sadüi e
den bu rne:rasım akşamillı şen -
.l\.'T!di.nnck, KerbcLl şe.h.d. lmam 
Hüseyiınin :vas tören.lıni mers.ıy& 
!er ve iisura ile geçi~"Lrerek zikir 
yapmak iıare daha gündlizdcn 
tekıkeye gal<>n ve Müniır b:ı;baya: 

- &srlamii ~Jeyke ya iırna:ın: 
ClimlesBe seillm ver,p baba

nın: 

- E'>Selfımü akıl Hüseyni ve 
limetilllabi .aı1.a katıil ü! h!iseyn! 

Rumuzie ık..-şıanan sofu, ziı-
1ı::ir, Derv',ş .k,a:lender ve muh.p
lero en ~a .İstaııbuld:ık bek ta.- ' 

tekkelerinden de birer h et 
ımeı dam dizi.hyorlard . 

Dede ba:ba dd, - aral!anıı<laki 
11011Uidll!1ıa rağmen . K 'lercı deı>
v.İış' Kaz.mın mıriyetiııde denriş 
Mursel. çoban Mu'" t.ulumbacı 
dervi.!; H&ıtn (1) dan mürekkep 
biır m ..afir heyeti göI><lerıruşti. 

Dede ba'bamn Süıt.lüce dcrgiı.hı 
posl <'m Müniır baba ik öte -
deni:ıen cı..a:ıarı aıçLk.tL Bab:ı.lıgı

Ili :Merunet Ali Hilm:. dede tasd.ık 
etme<J ,g. ıçın, mc-clis, mcş:ı.Ji · :ı - 1 
ten icaze: 'ıi gostertıp tasdıı.k ımü

.......0"5 aıl.an , lu ba-ba, dedeye 
delı,."-"tli ık n ba.;;hınııŞt •. Her ı:ır
ı;.a. cı.;stü.kçe c.euenir. ııcvy.atır.a 
d.aJr dl"<l.ı.!<OdııLr c;ııita maktan 
g(C;, .ka.lm>yoı du Mu, baba d& 
de alt'V hlooe uychıTctu r Kayc
~erk oJ>Ull. rnuriUeı'.nı, den e
r nı, c ılarıru ve muhıbb o hıal-

Çaınlıc..d.aloı. N l>I' beOO der gMıı, 
Kıaryagdıdaki Raf.ız ooba beo. -
gfilı.ı, a:; gecelerinde kıorıtrol ecS
miş, bura:laorda Rcngigüıl ti11 jziıııe 
tesadüf oltı:nmam ıstı 

Dede baba, e.ralıarıırıd:a.k, aylu
rılık ve ~j\u bildiği .için 
Reng:ııı(i.i.lürı kendi tıırafından dü.ş
!Wn edildıkten ve oo kevfiy<'t ~ 
v~ trsalile butun İstanbul beb 
taşı telokelerirıe bikliril<Lkteo-ı aoı:r 
ra anıcaiı: ha&ım ınün'ir baooy.a 
iJ-. ca edebi~ini kestirmıiış, 
Sü tJ.üce teJı.kes.iıl)j birlı:aç defa 11r 

zaJctan sorııştunnal:ul;a :skandil 
etmu;, fıakat Rengigüliin oreyeı 
ı>e.ldi;i:mc dair maıliımat edine • 
mernişti. 

At, gecesını.n fev kal.3ddiığı dıo
J.ay ısile eğer, Mıinr lıabıı Rengi
gül ık '1'Ün.ase<bet te;i~ etın ışı;e 
ımıha,;krk o gece derııfıha gele
cegi<nı hLaplı)an dede, ~nderdl 
f!.. teın>ıl hcyflıne ba 'ık eden 
dervıiş Kazııma ş():vle bir tenbil:
te bulur. . ıı, t.u: 

-- Kazın,' Z li-,ar y anınd:rldle 
rır bıcucpliiıine nıeyd;ın verme!. 
Hele dervı.ş Musa sakın dem aı.
ımasın! Bir hadise çıkarmasın! 

Eğer, RengigüJ orada ıse, göriia'· 
sen& hemen den'S Mürseli yob, 
çık.ar. bana h.aıber gonder Mün'r 
baıba belıki benı.m aleyhınıde biı' 

şeyıler söyler. Sakın &ÖZ(O kanşı.p 
bır n~lc ç>karm ı Çok dikıl<Qt 
et! 
Dervış K!ız.ın, bu t.tnbıhe azamı. 

riaye' edoecegim. va: ı ile dededen 
ayrılmış, Sütlüceye ı:elıniştı . 

( Arkusı var) 

. ' ' . . . .. "-~ ~ . . 

;._ N l\AK ..... 
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ita-
1 .Sı.erlın 5.2379 

100 Dolar 147,70 
100 Frc. 2.9429 
100 Ll.r$ 7.455' 
100 İs\ ı;rc Frc 29.26 
100 Fonn 69.32~ 
100 Rayışnm"k 

100 Bııl.ga 22,17 
100 Drolıaru 0,97 
100 Leva 1 7825 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 13,6025 
100 Zl<>ti 
100 Pengö 26.2.875 
100 Le~ 0.6225 
100 DmM 3.4ö75 
100 Yen 84.3500 
100 l veç Kr. 80.99 
100 Ruhi 

Eı:. m v" Ta:lıv Jat 
Erga.n:. 20,05 
Sh as - E.zu. c.m 3 19.95 
SiV'llS Er:ı.u'"U.lll " 19.94 
s.,"aS- Eı-.lunım 6 19.50 
Ticaret Baci<a:n A. (Nama) 0.75 

kas.n boznuya, da:r.altınıya uğ- ;m;~;i~==~~~;::::;;;:~ı 
raıaroı Mcrd:venkoyün.cien gelen • 
dort d~bk lııafiı!e, bu ak,<;a.!JJ M•d B k ı· 
Münir robıının tdckesı:r;ı kontrol ı C, arsa ve Ç 
etmek i.ı2.er<ı vazilc alıru.ştı. 
AbdülfettMı Paf;ıı ıun zori.le 

dara çekilıerek koc~&lll<fon ayn. 
lan ve (diışkün) edıilorı Rcngigti· 
lün birdenbire kayto~u, anabi
run bütıın ı;ıayretir.e ve aratm.a
lıarır.a l'ağmen ı!ii:r tür u iz: ele 
geçiriılenı:n·'..şi, mabeyın !eriğo
nin seferber ettigl h:ı!iyc ve zap
ü.; e sürusuııun de Ak.bıyıktaki 
dadısın n rn tcvazı yuvacıgına 
ilitıea e<ien Reng'gWu ıbır up mey
dıaııa ç.;kar.ımaıruiliırı lekrar de
deye baı>vura.n p~anM'I tolebile 
'bütün bekta.şi tek.k.elerm.i d<Ontrol 
f"tlıi.rnıi_ye sevkeyı;emişt.1. 

Bu karnırın (Muhan'em)e tesa
düf ed~ ll.ederıJ.n bu Jlontrodıü 
lroJııeyca y aptumaı;ına QOk. uygun
du.. Teamüle aöre İ.e.tanbuldiı.k 
~i t.>kttJeri Muharremin 
11 indeu,..>tibaıren ber bi:..-ıi bir ge
ceyi (Aı; ~) Rııtihııp ederek 

dıedıeyehlıberveri!>'oc,de.v~edi
yOl'du. Dede, 1- td!keye birkaç 
derviş gönderiyor", her kıa.filede 
de derv.iç Kaznn bember bulu -
ıııuyordu. 

.İstanibu1un yedi tej)CSini işgail 
eden Çamlıca, Rumel~ Top
kapı, Y ediiJrule, Eyü? Karyağdı, 
Kaıraa~:ac. SüUoce dergahları. sı
raı;ile eş gecclcrinde y~
tı. 

IHisaraa.k. Naf bai1xı tekkesı, 

(1) l'tleşrutiyeü müteakip der
vişliii bırakan Basan, bahriyeye 
intisap etmiş, iki üç yıl liODra da 
subay ohmış, deniz yüzbiışısı iken 
eıldırmış, timarhanedc iilmü~ • 
tör. - K. Y. 

Hastalıkları muayeneh:ıncsi 

Dr. İbrahim Hanif 
DENKER 

BİRİ. ci . 1. IF DAHİLiYE 
MÜT}:HASSJSI 

Be ·oglu Ai:'llcanıi, Sakızağacı 
caddesi Çöplü(l'Şnıc soknk 

No. 13 - Telefon: 42468 
KENDİ LABORATUARlNDA 
HASTALARINI RÖNTKE. 
VE SERİRİ MUA YE. IE VE 

TAHLiLATI 

İ~l A$liye Ü<;tinrii Hıt • 
bık Hakimliğinden: 

~L 'Niyaı..i. Uıa.,tı,rıır t..
rafınıd,o.n Samatyaıda E![yern;;z 
mahellı>esirOe Kıu,j'U}u scılıJıığında 

'.& mıımaralı evdu mukim ;ken 
bdl:ııarar ilkamctgiıbınm ımcç)ıu. 

olıduğu tanak:kUlı: eden Emine a· 
leybine mahk.omıc~ım 9:J9 / 86~ 
N12,1 dooyasıyılco .açılanı ıt"9<;L.. ı..a
il>k davasının yap n mu. J.k -

mw son.ı.; ..a: Davacı N yaz n n 
340 ser. şuıh~ı ayında Err 
IEnıfud ki ık."ITT ı. , 'l.a!A kı sd • 
ee .ile lboşaC.:. satı t ole ~un • 
d.aııı·tıa' va:kı n tt1i.'C'iJ

0 

26/P/ 
939 taT'1ıi 11ıdıı> ıkı:ı."!t ver · e 
y~ ~ r-ıue ı.ı: va 
nesint" ta.'. ~ıcr hnış oidı;,,; md '!l 

r:nUddieıillJ.iE'vfı ElMmer n ilAD ta
ıdli.."llCICil aıren 15 RU!' za • 
ıfmıdıa ~ dav .ı ede bilc<'C" 
e:' i~ <Jii mur. (.6007) 


