
-
-

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi Sabah Postası -
Yal 1 No. 233 - 112 Ba9muharrlrl ı ABID1t4 DA YER PERŞEMBE • 11 • NiSAN • 1940 Talg. lstanbul ikdam • Tal, 23300 

INGiliZLER 'iiŞGAL 
• 
ı. SULARINDA HARP OLUYOR! 

Norveç karasularında vukubulan müthiş deniz muharebesinde 
Almanların beş harp gemisi ve yedi nakliye vapuru batırıldı! 

- - -

lngiliz tayyareleri dün Bergende Paris ve Londrada 
Alman gemilerini bombaladılarMühim içtimalar .. 

... 4 4 

HARP SKANDl- lngilizler 2 muhrip kaybetti Reyno ve 
N AYVAYA iN- ! lNGILIZ HARP-GEMiLERi ALMAN ÖONANMAS1Ni1

• • · Halifaksın 
Çemberlayn dün de beyanatta 

Avam bulundu bugün Çörçil 
Kamarasında izahat verecek 

Ti KAL E o 1 y o R 1 BULUNDUCU LiMANLARA GiRMECE HAZIRLANDI I~ ~,!~~·A!~-
N • ı llsinin bugün saat 15,10 da altdct-

Norveç'in Almanlarla müzake-1 
reye girişeceöi teyit edilmedi None'it• ;yeni 6lr cepa 

A. ,.,.,. 1 .,,_, ·
r.Jlr ı F•l•I meHl•1ti1t 
ralıa, Nort1• f'ln Ja;ya,._ 
naı111na .,. mfdt•lilrl•· 
"" on• dratle JlarJım 
•lm•ıinJeJlr. 

'\'azan: ABiD iN DAVER 
bnıuıya, yiııe, Fran • 
sızla:rın •Coııp de t.h4· 
atre. dedikleri, ancak 

~aırol..rda &örülen, beklenme
.... bir heye4:an sahnesi yarattı. 
:-lıuz Bitler, bu defe, adeti ol
lıiıu wer<' martta d"'..;ı; 9 eüıı 

l<ınra, nisanda bir hamle yap -
~,lır. fakat, darb nin hazırlık· 
-ı martta ikmal edildiğine 'liP· 
~, )'oktur. Almanyanın, Danlnıar
k,. ve Norveci, müttefiklerin,. •. or
~eç sularına ma) n dökmeleri ü· 
l •tine himayesine aldığı yolun· 
~aki iddiaları tamamile boştur. 
huanya, bu iki memleketi. hat-

1- lweci, Finlandiya harbi sın· 
11Dda işgale hazırlanmıştL Eğer 
l<i urvecle İsveç, Finlandiya har· 
bi nasında, İngiliz - ransız 
0•d1tlarıııııı kendi topraklarından 
~•ı·nıelexine müsaade etseydiler, 

1 o ord~u, bu ikı memleketi 
beııı<'n btila edecekti. Almanya, 
•.ıanıaıı elde edemedigi babrne
~ 01 ıttefiklerin ~ · urveç karruı:u· 
•· na ına n dökmclcrınde buldu. 
d·~• eğer nıtittcfiklcr, rnayn 
0lı.ı.,ekte, hatta bir gün teehhür tt . h •nış olsalardı, Alınanlar yine 

Ilı~ darbeyi indireceklerdi. Al • 
~ illlların bu işe çuk evvel hazır. 
İli dıklan, Alman ordusunun en 
d ~· leferrüaiı biJe hıuırlaıııa -
d:~ bir harekete te~ebbü · etme· 
ı0ı: 1ııi bilenlerce kat'iyyetle nuı-
b· ".'dur. Esasen, üç Kiln evvel,. 
~~un ı:azettferde çıkan bir ha· 
bilt' ~lmanlann Baltık denizi sa· 
ıa •nndeki kuvvetlerinin ıızun 
t;ı::i•ıı.dan beri irkiıp ve ihraç ta
t, <rı )·aptıklarıoı ' e son gün
dil'ı!•. bu birliklerin !ahiye edil
lıı~IJı ı bildiriyordu. Bu birlikler, 
~ ~ltefikler, ıuayn dökmeden ev· t:k lıtrniltte binmiş ,.e hatta ha
' ah •t etın:iş olınnsalard•, 8 nisan 
•~t:hı dökülen rna)nluiıı hemen 
~. 8,Sında, 9 nisan sabahı Nor
ı. ~ lıınanlarını ve payitahtını aı· 
·~r'\f0 1 edemezlerdi. Aradaki me. 
1>,,• er huna manidir. Almanya 
dıır~"t.at yalan SÜ) luyor; o, bu 
llıUıte~~ coktaıı hazrrl:ımıstı ve 
ıt011 e ıkler daha mayo dökme· 
~ri •.v\·el, Alman nakliye geıni
llıal ) 01a. .. c•kmışlardı. , 'itekim 

n dokuldüiıi gün, yüz gemi· 
Uhkası 3 uncıl an rlada) 

OrVeÇ tayyare- l tlği celsenin başında Rel_'llaud şu 
j beyanatı bulunmu.~tm: İ 

1 ' A 1 FnuJ$8, İ6' ec; d<·,·n.r '1lC ~" ı-er ı men- f nın mütemadiyen Ahnanyava ıı:ı.. I 
lorla harbediyor :~~~::~~=kı:!~~~;r. 1Halifaks Norv eç ve Danimarka Mille-

Ç\hıkü Norvec;in bıitaı"aflıfiı mev-

Stokholm, 10 (A.A.) - Ro:y ı: 
Sa1filı:vettar in<'iliz mahalflilinde 
lbev:m o'lunxl'uğuna göre, iıııgiliz 
krıvvutieri B.rgen ve Trondlıeim'l 

n<d ~'J.mişlerci:r. 
Norveç hududuından alman h•

be<t1l'e.re ııöre, Alnı.an kıtaaıı ta,y
yare1etinin müzaiher~ Hel
varımı dvarnıda Norvec piyade 
kuvve'!ılı ll'iyle mullıanıllıe e!Umck
ve tay:,&u fınomfhyescırıtumıfhy 
-red.r. Almııın kıta:ltı otoka:ı1 la 
ve tayyarel<!rİin hima:v<'sinde olla
rak se\ edüm:şt.ir. 

Ge~ alı.ıuın Jıal:ıı deı göre, 
Kııo.ı<sv.ııger: ııg:ı.TI!nıde de ımu
bare~r oJma:k\n~ır. v,, Alman 
kıta.-:~ Haırr r.ı R' nr şt r. Oraya 
ocki! · olan No!'V€, 1 ukUnıc.t. 
oradan a}T ı.,ıır. 

Londra, 10 (A.A.) - Ma:ımc.:r 
de , Royıt.eıre ge ll>lr ha'ocıre ~ö-
re, NOl'VX?" btaatı un takri -
ben 80 kiJ oonet:ro Lua'lll'.de ta -
!ha ederek Almanların bü~ün 
rta rru 1 ~ına mu <a:vf ırrı ( t -
m "c r. Muhnrnnc çok ~ ~ et
l'i.dtr. 

Oslo. 10 (AA.) - Rtmnen bili-

(Arka 1 3 üncü saııfada) Dun ec.bahki muharebede batan Almanlan-.ı Ifarlsruhc JTU. 

BELCiKA VE H A D 
Hol anda müdafaa 
tedbirlerini arttırdı 

Belçika bitaraflığını harbin sonu
na kadar müdafaaya karar verdi 

A.Yft terdaom, 10 (A.A.) - Roy
ıt.er Ajansı, H-0l:ındada memlclte
tiıı yak n fı • i hakkında hiç bir 
tcl1ş göster;l,n&'ğinı ha.b_r vu
m ktedir. Ordu Jl zuniyetleıi -
nın lgası, Holan anın kend~ni 
ıtdld;de .maruz dığı m n ını 
taummun etme:.ı. Ancak, Hokın
da, bitaraflığı lhlil •çin yapılacak 
tı...T 'haıı~ı bir bbüse silahla 
ıınukrJbde'.Y'O: ıt:ıımruncn a;mne1Jmi4 
oddu.ğunu lbüt.ün düıwa:va aırlıı:t-

ay;~r 2arf.ı>da müdafaa vts:u.t ni 
ııen.ıı m:ky<ısta ar1lın s•ır. Ye 
lbir eeee i.ç :.ıı.• ısıliı Ed :om ye" 
ce[<.., ıt;.raz ka:bul etmez l>ır pil
de iddia cdaebJJT. Bundan ma
da oon günlerde vazlyWJ:ı alriıf(ı 
vaırom şek : üuırm;ı bıı: ım 

a.ikeri tedıbirl ,. daha ııtıtıhaz e
dıün · r. Bütıin hava kuvvet-
Jeri mensuplarının 
~f!\· ili'mlşt.r. 

mezu~iyeıtt 

Sey la p ve 
yağmurların 
tahribatları 
Etlirnctlc yılrılan sıc 

Harap o 1 G n crılerin 

;yclıünu 343 ıi 6ulcfa 
Edirne, 10 (A.A.) - Tc.krar 

yükselımive 'b~ o1an su
lar 5 mv re :ıo u buMıık :ın son-
ra ' 'ı.hn Ykl ta.sl~m · ve 4 

rn.; re 76 ya ın.ın t.r. 
Yru't!ıma mu:;ta<; oJan.uır ~a

'.\'Uil 1243 · r. Bımlara Be l!diye 
ve Kıztlaıy ı.." tına~• ekmek, 
RCYlU: ve ;ııeytın t<'n:. cd ujş
tır Su 'ba:.skırıında yıkılnn n·-

n say ısı 179 dur Kısnır ın 
haran o1arı · m da sayısı 164 
tür 

İzmir, 10 (A.A.) İkı gün-
dü dw.nn «t rı ııuk!retli yağ· 
ımurlar Ş(."hır ıcınıd v·c mülha
ikatta clır.mnuyetlı zar'ariara se
b<>p ohmıı;lu . 

cut değildi. Almar'!Y-ıt ~ tine hitaben mesaj ne,retti. Reyno 
parlamentoda b eyanatta bulundu 

yapılm~ olnn bu harp hareket~ n ı •• 
mesu.liyetlni kabul ediyorıız. Bür.- dun 
dıın bô)1P Narvi.kden Almanya} a 

Helsınkı. 10 (A.A.) - VErllen 
rn l'umnta g&-.., Norveç Ba.veki
li, mec .n Eh-erom'd HJ>I~ 

ıtoplant;da Noı \'CÇin i&t k'fil ,,. 
taı:-,, m vet i o mucadeleve ka-

bli .. ton demir blıle gltnuvecektir 
A.: ~da. Jı.:.rd<et C'. '"' lıa!-

ıtfı bizden d4ıa eV\ d, Almıuıya ı 
mr.ı filt>sun u N cırvcçr l{fuıdc. -

Ayni kayna ta!ı, bu beyasıa'-ılS 
n.cclis tarafından itti1akla tasvip 
e<J;.:dıği kaydedıimıcltte<lir. 

A.LMAl" PROPL'JANDASI MI? 
~tokholm, 10 (A.A.) - Norv 

Is hbarnt ajaınsının bir telgrafı• 
(Arkıısı 3 füu:ü 8ayjuda) f 

mıştm- T fa kıyafot•nde g:ı<le 

(Arkau 3 ilncü sa ·loda) 
ru \'"1"11'1• <ılrluğu~ı.. l:J.ildlrrnSş. 
t!r . 

SAB AHA KARSI Allf\JAN HABERL ER • 

Ama<erdam 10 • fıuıa•i. - Alınan bo- \ 
u 1 b rl re göre Sovyetler, Pc t • • m o 
nıı11tohcuncla aıılıeri lıuııvetlcr tah,itl ct
mıy• 6aılamıılardır. 

u kuvvdler Fin • Sovyct hor6in• iıtı-

l..uı:ııha, 10 (Hu usı) - Non • r ı'<ınaoııı&ının •n 
bıh .ik g<'mbi ol n Trig\ ar on m ı. n gemisi Os
Jo ,.,.,ı.ıannda blr Alınnn dr tro •erini b: lırruı. • 
tır. Rc•men bildirildiğine göre iki Almaıı tana· 

"re>i bu ak$lUJl İııgiltcrrnin ct>nubu şarl.i salıille
Tiııde düsörii lmii;tilı. 

Stokholm radyosu İngiliz donaıımasınııı pir Al· 

1 
rolı eden Soıyct lııt at1Rdan Lcningrad 
Erlıüıııharbiy ~ı 6 arada y c d i lıolortla 
tahıid •tm•lı Hİ)'ctindedir. 

Hou mnhafiller 6u /uırcJıeıin 6ir tcd-
brr o/dufan eyan etmekte irlıır. 

~ıan 1: rp ın ı buhrnıış olduı,'Ullıı bil rıııck· 
tedlr. Stukholın rndvosu bu dksaın i ,·eç karasn . 
larındo bıı~ıık bit deuiz muharebesinin cerc~·an 

clm•kte old:ıtunu bildirm lttedir. Darsdcand ri
v orında bil) ilk c Alman ıınkli.H filosu ılnı.:ıtıl
mı tır. 

lzlanda Meclisinin Kararı 
Londra, 10 (Hususi) - hlanda parlamento

.o, Danimarka ve .hlanda balının Daninıar
bnııı isgali üzerine kanunu esasi mucibince 1 va.zilesiıı i yapnını:yaeağına binaen, i ş'an ahara 

degiıı Kral sal/ıhiydlerinin lullaııılmnsına hiikiı· 

meti memıır etmb tir. 

HONKONG'DA Oç TİCARET 
MiSi 0SAD EDiLDi 

Londra. 10 (Hususi) - 51Kl0 tonluk Pl'lernıar- 111 inholdt, 23•>0 tonluk Krom, iken, 1140 tonluk ll i· 
sek Holnnda vapuru ile Norve<iıı 4600 tonluk Re· mer apıırları Honkong'do nıüsndere edilmiştir. 

• 
l ng ili z ayyareleri d n gece 
Oslo civa ı nı bom .... ,,..,.rdıma et i 
Stokholın, 10 (Hususi) - Aftonbladet gazele· , Iajıırsıeo 

• 



SAYFA- 2 

BOYOK iHT ROM 

~ M. Sami Kara el 

ihayet müftü efendi kızını v r
miye razı ofdu. Fakat ; zorla. 

!Pertev ~ Jn kızı doi..ıy"' )'1e 1 
dedi k u 'k ; m · :crda aJ.ımş y.ii.
rünı.. .. M .. tuır"1ı mı meııe-

ı...ısi 'b" ··ııin ııkıvlıendindi. 
Y enlçtti mta..arında, meyfum<" 

'Ve !lı:allrv'f!hanlc"t'd.e 9ÖY'le-
niyordU: 

- On ıd:: z . bir pa-
disah, Kıi!.ar ajlasmın elinde o • 
~oklu .. 

- liot.'n se~ Yen:.ıJri.. 
Y'i tahkir ~inden dolayı muı
vafiaik a1a.maıdı .. 

- Yen.içen, Ali <>.ımaruıı bas 
beındcsidir- ÜDııara riiiı: ilıe ~ 
.,,_ellıe olıumır .. 

- Padişa:lun hı.sscti. mülkü fu
karahğa sevkcttı. 

- MU!ııarebJl-eırde, .evve.loe her 
diŞımın kdllesi getirsı. yen.içeri
~ avuç dolusu para verdrken 
Ifutiıııde bir akçeye kdJe satın 
alındı. 

Pııdişaiı. ale;ıhindeki dedi ko
dclıır o !kadar cıoi!ıümıııtı Jd, l>ic 
fsywm çılmrasına aıiımet addollı
~iılirdi. 

Faıkaıt; Sultan o.ıınan bımlar
&.n haberdar değildi. Astıi{ı. as
'tlk, kestiği m-tikıti. y entc,"'-riye 
diitpmıııılı Bu, ocağın ,art.adan 
kakkilııl".:ıısım m :t ve devlet 
lıçi.n ibir ~lJ.met adıdeyJlyordu. 

Nlhaıyet, Kızlar aıtaın, pa<lişa.. 
hın ih uzu.ııııııııa çıılct;ı. Mlift.ü 'ile 
al.an JronU\<ll'.Dol.la.rıru anlaıttL 

Su Osman. ibidde!l'1ıınıiŞti, 
Müfitünün ke 1 · ni vıurdunruya 
brar vWL Bereket \Pr.Sİn .iılı
daı1ıda vailide sultan yet~ti. Oğ
lunu skin eyloch. Maza:l!Lah 
bor Jsyan vulcı:ibulacaıML Çü.ır 
iııii. Müftünüın mevkii kuvvetli 
idi. 

Valide Sulrt.an oğ1una: 
- Aırslaınııan, acıeloe 1E\Y leme. Ma• 
~ lbir wık'aya oobııbi.yet ver
mitı okıırıırı. D;:di. 

Sı:ılıtan Oı.ınan, ıtikrinde mar 
ey . :yıordu. ıNibıtvet Maıh FinJE 
qjhmu '° sözle-)e tedtin eyie
di: 

- IMiiftü m ir ıdıe dıen ilriil:w.
~ hsla.nııın-. 

- Bu ne haldır! .. Artık ırzımız 
namw;wnu:z Jı:a:hnadı !. 

- Elhli ıırz olanılac nereye git.. 
aü.ır .. 

P arl:şa.h, ev'he taarruz edıa
cildu. 

Sı.ltan Osman, 9011 muıhaTeıbe
h-cle lcaçaE ve bo7aım Y eıti<,& 
rileri tıekdi:r eylıed~zıden esasen 
ocak ,Walan kendisine mugbeır 
idi. 

Se>ma, ı.etıdıi.li kıyafet ec;µp mey
llıanelercb, pa=larda, !ka.hve
ilıaınelerde U)•guru;uz hallerini gör
dükü v eniçer-i denae aıt.t..rdı
ğmdan dolayı da ocait ağalan > 
rasında sevilıtt ız olmuştü. 

Bostancı başı da ııece meyh.a
ıııeılerde bulıdujpı Y eniçerlerj de
mze artıın.alc ahaliden sariı~ te
sadüf ett.ikleriıı.i kadır.~a1ara 
(T~ J((lınisiJ kDvımaık ının:ltiyle 
padişah aleytı.'zıe husumcli çıo;!ıd
'tıyıordu. 

Bu sıralıa:Wa, 'bir ı!kaç senedien
!beri • 1 St.ioldB.J. :n Dünll 
Bevi Em;r Fam-etin, itaata getir
ımotk kin padişah. ıı;.ılerek ibaih~ 
da Suri~ ,·e >fe:r yıı.pacağuu or
taov a koymuştu. 

Yenıçı <.ıiı.er, rahatlığa alıŞtı:k
ian i seferi hür:ı:ıyundan huy
l:ını yorbrdı. Padişahın ikide bir 
de sefere çı.kma5ın:ı muhaJif ;dı
ler . .Eu ıple b :meler bul.u.
yarlardı. Mesela, baıba.ııdoerin -
d«ı ıbiri de ıbu kil: 

- Paıdişaihla.r, hiç bir asi ve eş. 
kl,);ı. ü:ııerirıe sclx:ri hfunayu;n Y"'" 
pat'lar !ffil? .. 

- Seferi lrümayım büyük dev
:rt:for üzer~ olur. 
- Eşk.iya ımakulesi isyanlara 

seferı llıüınl')"Un olmaz_ 
- Böy lelıeri ÜZ('rine • bir vezir 

göı:tderııl\p eulirilir. 
- Ya, ma.aıza.UOO!, scrl'eri hü -

ıınayun olup da pa.di.şaıh. ıı:alip oJ,. 
mazsa scmra dÜŞDruıılar ne dıe.r?. 

!Her kafadan bir ses .çı<kıJ'l(Jl"du. 

Akdenizde 
kontrol çok 
sıkıla tırıldı 

Türkiyeye mal getir n 

iki İta:yan vapuru Mal

faya götürüldü 
'.Mil.~ Akdell'İIW.e ticaıd 

~n:ik~. • .ık!ı. kon.tro.ıl: nıı 
Q>i< sıldaştı=$n:hr. Bu yi.1%
deıı 1ıatyaya g<>nder'.Ject..!k t>ır kaç 
!bin sandık yum.urt:ınm kara yo
li}1e sevkedilım.ci <lüşılııülımek
tedir. Çüni:u ! ta.i} tücca:r lan 
bu malların ~ıres ta:kdirın
de mes'ul:iya'..i a.Unıyaca:k1armı 
lbD:iiımişJ.erd ır. Fakat k.arada.n 
llll3ik.liy.a.t iıçin de kafi vagon bu
Jıımıııamalat.adtr. Tüccarlar ala
!ka.dar makamlara fazlıa v~ tah
sısi ıçin mü.Mca:ı.1ıt.:ı bulıınımuş -
l;ırdır. 

D r teraftan mü.tıbeıfi.k d'oll.an
mailar meımlıııket.irn IUı.aJat et
yası t~yan Çitad' Ba.'i ve ~ 
podıogliyo isimli İ.ı:al!yaıı vaıpurla
nru tuıtmuşlıır ve 'Maltaya götiir
mU:şleırd.İr. Bunbrdıaın Kaıııııo
~)":> ~ maliarın bep9i 
ın ımllalııılt.imlze aiıt olıdluğu anla· 
:şılıci>kıtan sonr.a seııbest 'hırakıl
ın.ı.ı;.<ttır. Diğer Va,ı>Uıl'la.rın kon.1ır<>
lüJ1'21 dwaan OOilımekıtedir. Bu 

mml.a 3a m~eıtmıize d 
ımiHılım mi&taırd:a !lıUbal8t ~ 
'Yardır. 

BELEDiYi: 

Etib nk kömür depo
l•rı açılıyor 

IW.ı..W:;-.ı ile Et.oank ta.rafın
dan şcbriımizde açılıırok ycn1 kö- 1 

miir deıpola.rın.ın yerleri 'tesblt 
dlilın?Ştir. Tuas biiıyük depo Ku.
ru Çe;µnede oiacaıkıır. BJer kıaza... 
clıa da bir büyük <lepe> ilıe IJU'> 
kıende satıŞ'.ar için dükkfuıılar açı
lacaktır. Kömürle-in haziraından 
it.ı.'b:ıren !hrimiııe get.irıJmesine 
iba:ş 1 aııı ıl:acıııktır. 

Sclıriımizin kışlık kömür !lıı1ıi• 
ya~ı lbu. suretle eyıüJıe kaıda.r te
=ıı dilıırnış olıacak.'tır. 

MA AKİi' 

t i 
li • g o 1 

iv r ek 

is emiyorl r 
A akadar makamlar 

vaz yeti tetkik e.diyor 
İtalyanlar son günlerde mem

leketimize ldiring yoluyla mal 
göndcrm"11\İye başlamı lartl.ır. 
Aramızda yeni yapılan kliring 
anla~ması olmasına rağmen. 
İtalyan fnbr· · törleri kendi • 
lerinden muhtelif mallar isti
yen tüccarlannuza ve müesse· 
selerimize ·Malımız yokturıo 
demekte fakat diğer taraftan 
da pcı;in \'c altın para olursa 
derhal istenilen maddeyi ve -
receklerini ima etmektedirler. 
Bnna mukabil meınlcketinıiz
dtn k,liring yoluyla istedikleri 
kadar mal çekmektedirler. 
Kendileri mal alıp bize ver· 
m.ekte müşkülat çıkardıkların
dan kliring hesaplannda git -
tikçe alacaklı vaziyete girmek
teyiz. italyanlann bu şekilde 
hareketleri son &ünlerde bir 
resmi müessesemize karşı da 
yapılmıştır. Bunun üzerine va
ziyet al'1kadar makamlara bil
dirilmiştir. Anlaşıldığına ı:öre, 
İııgiliz ve Fransızlara altm pa· 
ra mukabilinde mühim ihra
cat yapan italyaıılar Türkiye
ye <le ayni kilde mal gönder
mek istemel."ie ve kliring yo -
luyla olan tekliflere cMalımız 
yoktur• cevabını \iermek.todir
ler. Bu •·aziyet ise aradaki ti
caret anlaşmasına a~ kındır. 
Aliıkadar nıa'kamlBTı!l bu :yol
da İtalyan hükilmeti nezdinde 
istifsar ve teşebbiislerde bulu
nacakları haber verilmektedir. 
~ ................... ..... 

Yaz tarifeleri başlıyor 
Deniz y ci?b.rı:ııııı Karaderuz 

haltıtı yv. tıırllesi 16 nisa,oda taıt -
bik 'o!ıinıııcakıtır. 'Ma'YlS başında 
ta1Jhik ed~ ~ - Mudan
ya ve d:ı.,"er Marmara l1imaııAn 
:v-az tarifeleri ha:zırla:ı.arak ta&-

Fırw: Suhan müftiiyü 
ç~. Ara!-arında şu yolda 
konuşma oldu: 

Maksatla.rı. ıııeıfere g!lrnemek, esa
sen yavaş, yavaş etrafa yayılıp 

düık1tfın, meyhane v., sai jş]ıere 
dak;ş olaın Yeniçerilerin işleri
n bozullmasından ko~ 
iıdi. 

di.k ı.;:n V eıkIJetı.,, gönd;eri.lıınişbir. 
Mekteplerde beden KôPru ile Adalar , Anadoilu ya-

- E11 :ııı:ii, p:ıdls:ıl&r d!lediık
~-ıriıııi aıpar'lv .. Neebı .böyle ha
rekcıt eylers;n? 

- Sutl:amııo, dıeğil, :r ilru: yüz 
ikrl pııdişaıhıana kul ve: köre oı.. 
ı;ıun ... Fa-; oI'tahkta dönen 
dedl kodulıar malürn ... Moozallah 
bir isyan çı.'lmnası da melhuz ... 

- !Bır ik olma ... Oi!'lıum. 
dıeClıiilı:ll!!I'lıtııi ~ ~a.r adir bir ~-
i3btııı:. 

Aiı1enna! .. 
- Kmm -padişahı a)em'e """" 

ıınclcten :ı::-rlen iQ!in~ ey'lersin? .. 
- Su.tamın, ımahza z8'lı. şaıl:ıa• 

ı:ıele:rm. · · ·· ıJr biır kul old"Uo
ğ=dımdır. 

ıı:-.,,ı;s<ınlıar, kullaroan daha 
ıüıstüıı dı.işünürler.. Onların u
ikirlen lbam t.Wıldir .. Dedi 

N' yet mülltü ıeıfendi kıızım 
'Vl:nJ" ye razı olklu. Fa.kat; zorla. 
IMU!!:.lıriin dilber kızı Pertev par 
şanın bzı gibi hemen saraya 
yo.t!;:mdı. Genç Osınaruııı vus1atı
na ına:J oklu. Orta:lı:kta da dedi 

büyüciü. yeniçeriler 9Öy
ileni'Y'Ordu: 

- AA:rin müftü efe.ıdı}-.ı, kızı 
'VElfll1..mİş. .. Fakat, zorla almış
lar .. 

, . 
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Ycniçer· ır, oca:k1arıru te-r.ke
Oerfk. eski IıJlzaıınları bozıılup, o
rnd:ı burada evjJ. nı.ırek çolıuk ço
cuılt soohiibi ohnuışl:ır, di.iJtkiın ve 
:ı.ş adamı halini alınışl;ırclı. Ule
ma. ""' rical de bu gürıı ha uy:ınw;
tu. ç ün kil, gi.iırulı müıu ıı;a.. lıp !dı.. 

Her :istediğini yaptı;r·yordu. 
P · hı.n Sııriyıe.ııeferine ~ 

di ık.odu yıı.ı=ı YenıiçeriJı. -. uJe
ıına Ye r;ice.I. de lliilıak eyledi. 

Voo:~ıer, müftü ve ulema ün
kiira arzı..'Yll idiler ki, bir asinin Ü• 
zerine ıpadiş;ıhın bizzat sefer 
yaıpmaı;ı caıız d.cği]ıdır. 

S aıı Osıınan, V'iizera w u
lemanın f:.k.irlıerinıi <l · rıledi.k1!:ın 
sarıra, ve'Zlriaza.mı, Kaptan Paı
ş:ııyı, dcilıardan INJlZUTU.tıa o.: 1 -
bederek: 

- !Bak!.. bu Dürzü ı-ifin. cır
tadan ynk edesiz ... Yoksa hak
kından ıı~.:ııı.erzsez '!:ı n, hakkuıız.. 
dan gelıirian. .. Dedi. 

Sonra, kendi hazinesmd-1n yüz 
bm :ı!Jtın v."lrdi. Kaptan paşaya 
b.ltıalbeıı ; 

- Bu, para iıle yüz l<ariırga 
hazırltyaea'ksı.n?. Bu yüz bin li
ravı bunların teç11'i1ıatı için ve
ri:1'.9rum. Dedi. 

(Arkası var) 

.... 

BAŞTA ESEN ~il l 
1 

KAVAKYELI 

Sı:yah uzun kirpıklerin, e&
mer ten n çcrçev ediği bu 
gözler belki de mavi oldu -
ğu ,çın gü.ıel ve füsynkıirdı.r. 
& nın tatlı, oan.ı. yakın aheır 
gi. bey az muntazam d:şlerı aırar
sı nda pürüzsüz çıkan kelimeler 
ve ı;;zeı konuşnı.a.>11, çirkin, hat
vc . .r. Aııc:ıık gözıler .ımıc· olııuasa 
d:ı güzel kon ~QSa, çirkin, hat
ta çok çirkın creni.lebilir. MWLID
ıı a ,gibi .r kadın.,. 

Nuriyeyi Bem'de tanıyan bir 
ark.ad.aşml hiç lıoşlaıııım.a..: 

- Behçet beni J:ıic gece oteııe 
yem~e davet etti di.ve aııılattı; 
uzun müddet bek:ledi.k; N uriye 
ıı:elmek bilmiyordu. Nihayet Beh-

'Müellifi: SELAffJ iZZET I 1 

çet ·N~ umn tuvaleti bit
mC"Z ki> diye söy1enmiye başla
dı. O Ntırİ}"e<:iğim dedikçe h<:n 
nasıl · tta<lın goreceği,m diye 
merak içiru:lleydim. Derken ha
n •mefend. <'Öründü ... Amaın az>.. 
zinı, o .ki:ı.dın değil, şöyle .bır şey ..• 

cŞöyılıe lbiır şey ... > <leı:iken e.._ 
rini bl!tişti:rmiş, avuçh.rını bir 
ıka.rga ya.vrwıu aiizını tak:l.i.t ede
rek açıp brınyordu. 

Bu aklıma ,gelip de Nuriyeye 
baiktığmı zanwııı, biraz evvel gü- 1 
zelleşmiş bıı:kiıcğuın mavi gözlü 
esmer iltadıru çirkin görüyor -
d'lll!ll. E,ğı.T .ta.tiı, gWı.1 konuşma& ı 
Qlmasa <:ekiıJ.ir fll!!Y d . . . Beh -

terbiyesi :kası ilkbahar tarifelerınin ta1lbik 
günü henüz iıiararlaşmamıştır. 

Oııta melkıt>cıp ve lıiaelerdeki jim- 1.,... ................................. ------
nastik de:sleruiln JisJ;;iılu tiıle ıbu 
işe tlıeıı:ıımi)-et vc~i kaır aır-
aa..,ıtı.rılınıstı:r. a .:il 'lıerbiyıesi 
hooalıan taıraıı:ınıdan tıer tııllebe -
n m çevfilolık ve ibedeni k.aıbili -
y>e.t dc-recelcri eyrı, ayrı •tesbit 
cılunara:k nwnara venleookt:r. 
LİMAN 

Ayvalık boğazı ve 
Silivri mendireği 

Btiltün ortaım:'k,ep ve liselıerde 
haftJda dört gun ö~cdcn sonra 
ibi:r kaç saat m sınrlm =ıımt 
lbede:n harekeıtl.ori v jimnastık 
yamnaları da 1..:rarlaşhrı1ıınııştır. 

Liman ReiSliği tarafından 1e -
maleti!mesi ık arar lı;ıştmlan Ay -
valıık bo!:azı ı;..ıı.i Lmıım .İşl-c.t -
ııneh;ri Umum M üıdürl üğü 42 bin 
lira a ü:d.ll'·ne alınış!.ı:r. Bir va
purun güçhlklie g.ıQ.lbilıdiği bu 
dar boi:az ganişleıtilecek ve ge
:ınilenn ~ole.vca gir p ~ 
temin edüecck.tir. 

LIDıart: fu>isliği Sil.'\Ti lnnanına 
bir mendirt''.k i.nşa.,-ına başla.ıruır 
tır. Bu yaz Kartal.ı. da b.r ırıcn
ıdirek yapılacaık:tır. 

çet bu kadının neresine i.şı.k: ol -
ıınuş? ... 

Ben bunları d~nürken Nu -
riye chır.m..ıda:n ıkonu.şuyorou, her 
şe",·deıı. 'bahsediyordu. Ben evet 
ve hayı.rla muk.abelc ediyordum. 
Başımda bir ~ersemlik var. Ca -
mm ne komu rn;ı k istiyor, ne din
lemek ... 

•ermın ınerede? ... Kadıköyün
de ne ~-a.pıyor?. Fatmayı da Jefjre
ceğim geldi ... 

- Siz zaiflam1Ş6ınız; Omıan 
Bey. 

- Biraz. 
- Bıraz değil epeyce ... 
Bclıçet bahçeden seslendi: 
- Nuri ·eciğim geldiler. 
Nurıye kalktı: 
- Eşe!k!;erle tura çıkacağız, 

el:i.rsuıız deı?iıl mi.? 
- füıy hay 
- Ben giyineyim. 
Bahçede BehQet beni ııhbapla

ıra ta.kdim etii Biraıı: soıı.ra çam
lıklarda çılgın kahkahal.ar çınla
dı. 

Yolliıır beyaz ve tem.iz önümiiz 
sıra uzuyordu. Nur')-.ı, yeni ta.
ruştığım Gı.izin ve ben yanyana 
gidi oruz. Güzin diyor ltı: 

nanerl r 

* Sultann ımet camii avlu.sunda 
top oynıyacaldan sırada bır kav
ga netıcesinde ıırkadaşlan Refcti 
çakı ile ya. :..11arak ö!umılne se
bebiyet vennckten maznun Sıdkı 
ve Fethi adlarında 17 yaşlarında 
iki gen.cin muhakemderme dün 
İkinci agırceza mahkemesinde 
bel$lanmıştır. * 1stanbuL tarafına yeniden 27 
Be ogıu cihetine de 17 yangın 
mıaluyu konulacaktır. D<ğer 
taraftan itfaıye müdürlüğü. Ka • 
d•köy, Bey ·oz, İstinye ve Ü8. 
küdar iıf:ııyelerinin tevsi o!uTI.. 
maları iç-ın bir rapor hazır !am11· 
tır. * 19 Mayı.s Gençtik ve Spor bay. 
ramı münasebetiyle umumi pro
valara muhtelif sıadlarda ay ha.. 
şından itibaren ba§Zanı!acak. 
tır. * Mektep1erimizdeki talebelerin 
spor kıyafetlerinin beyııe!mıle! 
kıyafet ve ıekil!ere uydunılma
sı karar!aştırılm~tır. Bu husu.o
ta nü.mmıeler getirtilmiştir. 

- Midemden rahatsızım, eş~ 
ği kosturu.rsam rahatsı.z oluyo -
ırwn. 

iBii.vük. tur yolu.na çıkınca N u
. riyc yavaş gitmekten sıkıldı. Ka

fi.le b.izden hayli uJJakl•şmıı;tı. 

Nuriye e~eıte: 
- Hopıa ... Hop'J.a! ... 
Diye seslendi. Şu Ada eşekle

ri ne ı; p mahluklardır. Hopla 
se;..ni duyan eşek, sanki üstlitı<l.e 
k.inın arzusunu anJamı.ş ,ı(bi tırı
sa kail.Jrtı. 

Ben Giizinle l a.lımz wınca yan 
göz.le biraz diıkkatlı baktım. İn
cecik bır yıiz, yumuşacık kumral. 
saçlar, dın:giiın ibeyaz dış' .>r, çok 
ince dudaltlaır, bi!- kol vdar in
ce bır \'i.ictıt ... Üfli~ecek olsam 
uçacak ... T.am da uQU1'ıı.mun ıke
nannda gidiyor .. 

- na.nımefendi o kenardan git. 
ıooy'iniz ... 

- Ben gitmiyorum, faıkat hay
vanı ortaya alıaımıyoırum. 

Ne taUı bir ses:i va.r ... Kıyıda 
kumları yalıyan dalgacıkların aı
benglne benzer biır beste ile k~ 
ılimel.er duda.kılıaTmdan dökülü -
yor. 

Büyük izci 
e ki/atı 

kuruluyor 
Bu yeni gençlik teşki

latı askerliğe h zırlık 
gayesile çalışacak 

Meınlclretirnbıde i2ICl l!i.n ilhya
sı ve ;r cl(enç'lik tı• ıb.a -
iLim!e lmıralması i<;i.n dii.n Maarif 
mudLITlü~ ·bir toı>Jıantı y.apıJ.. 
m$r. 

Orta mektep ve lisel.ırin bedl"11 
~biyesi hocal:ırmın i.şiirak et -
tilderı bu i~aa NLıı:aıri.f Vekale
ti Beden Teri>h .osi ~ SpOT işlerıi 
umwn :ınüı:fürü Vi:lıclan ~ rıya
s ıt eı'Jmiştir. Bu sefer i.-ııc:ıilik; 
A vrıxııa meım Jıelredıleı :i!ııdıeıki g.iibi 
en mıC>dern bir şekfiıci:, or~ 
edilecektir. 

Bu usustıa ha>z<rlanım rapo
run ikınah.ni mütealtip Ankara
dıa bir ık.amisyon kurı.ıılacll'ktı.:r. 

Bundan sonra c:1.a me'h."teplı. e 
cSpoo- ym, alan• gibi cizA:.i ocakr 
ları• teşkil olunacak ve çocukla
rmıız küçük yaştan fübaren as -
ık er l~ ah:Ştıırılıınış oı!JacaJtlaroır. 
İzcilikte rw.ıbe .a11.ınak sıkı imti
hanlara tabi tu~lıacak v.e gaye 
olarak 'izcilik t~'ti'l atı; a.sk:er 1· ite 
ibir hazırlık ve mebdı~ teşkil ede
oo!ırt'ir. 

DENİZ 

Denizyolları teşki laf 
projesi hazırlandı · 

D.'11'ıl Ban.kta.ıı avnlarak bu
güne kadar muvakkat büt()' ve 
kadro ile id e e&lıen Devlet De-
n.iz Yolları Umum Müdürlüğü -
nün esas t~ projesi hazır -
1arıırııış ve Vek8.J.e<ti3 göncLı-ilmi.;
fu. BütQ.1Cle yfud<i on tasarruf 
vardır. Açıkta memur ka lmı -
yacakıtır. y amrz müııhaıllere me
ımur alıınmıyacalciır. 

ADLİYE 

Şüpheli görülen bir ölüm 
Mustafa !kızı Fa tına adin da bi<' 

kadın evvelki gün Y aJıovarlan ~eh
ırimi:ze ı::e1miş ve Sirkecide Bah
r.isefi~ otelime iruniŞür. Hamile o
.la:ıı kadın bir doktor:ı. giderek o
tele • öıı.miiş ve o akşam 7 aylık 
b!ir çocuk doğurmu.ştur. Hasta -
J.aııarı kııdı-n .Haseki hastahnesi
ne k:ıddırıhıı.ş, la.kat orada öl -
mü.;tür. Cesedi ailliye doktoru 
tara:fındaın ötüm sebebinin tespi
ti için morga kalıdı.rtı:lmıştır. 

Köprüd ki kaza 
Köprüden otomobi.J51e l(l'Çcrken 

yolun sol ta.ra.fıru takip ot.rne;i 
yüzünden Fethullıahın idaresın
de!ki dtioırndbile çaırparak 'hasara 
sebep olan Andrea dün birir.:!i 
sulh ceza ıın kemesinde beş .gi1n 
hapse ve beş lira para cez~sına 
mail>kıim dkmuştur. 

Yaldıza sarılmış para 
sürenler mahküm o du 
Sa.rayburnundıa. metrfı.k mah

zenlerden J:ıi.ri.nde, aili kuruşlu
ğun kalıbı çıüı:arılın.ış QUkulata 
yalıdliLhrrını eski birer .kıuruşluk
lar.n üzeriıııe sararak elli ~ 
diye akşam karanlığında bazı 
seyyar esn&lf.a sürnüye .kaılkışan 
Ahmet ve Ali Osman adında iki 
kişlni.n as:l:iye 8 inci ceı.a mahke
mesi.ndcki muhakemeleri bitmiş
tir. Neticede Ali Osman O güm hep 
se ve 30 lira para cezasına, Ah
met de 122 güm ha.psı. ve 65 lira 
paıra cezasına mahk.fun olmuş1ııır
dız'. 

Saçlaırile kirpiklerınin rengin
deki gözleri gözlerime tesadüf et
ti; bir an özgöze kaldık, sonm 
konuşmak b r şey söylemek mec
buriyetni duyıdu.k. Dedim ki: 

.:.._Hava ne güzel'! 
- Evet dedı. 
Ve arkadıın ilav" etti: 
- Bizimkiler çok ıızaklaştı? 
- İsterseniz biraz hızlanalım. 
- Kabilse. 
-!Hopliı! ...... 
Şu adanın eşekleri ne garip 

mahl.üklarrlu; üstlerindeık:ilıerin 
a.rırula.rını anlamamazlı.ktan ge -
ılırer ... Siırüdan ayrılmoa m~ 
'kün olduğu kadaır yavaş yürür
ler ... 

-Hopla! ... 
Güzin de hayvooı. zorluyor •.• Fa
kat nafile ... 

Etrafta çıt yok... Solııımoızıda 
Keşiş kıyılanııa doğru uzaıııa.n de. 
ruz, sıı.1\unı?.da goökyüziine yükse
len yamaç, önümüzde çakıllı 
yol ... 

Ve bir kadınfa bir ecr:ke!k: Gü
m ve ben! 

(Arkan vııT') 

a me 
.. . 

ovary t rcumesı 

Ali '.K8ıni Akyüzlin • adaıne 
Bovarv• tercumcsi ıün ebetila 
zanneacrim ilk defa esaslı bir 
miinaka~a kaı>ı>ı açıldı. Son ı;e
nele.rGe bol bol iyas a dokii· 
len ten:ümc ıı göz çıkaran "YBJl· 
lışlarındaıı belli'oaşlılannı Nu.
rullab A aç ,,rta)a koymu~tu. 
Ne yazık iti, ullahın bu hiın
metine bugüne kadar aldırış e
dilmedi ve yanlış tercüme sal -
gını .bulaşık ha.ı.talık halinde 
Balııiili , ddeo.ini ka.ı.ıp kavur • 
makta de\'aın etti. 

•Mada e Bovary• tercümesi 
çılı:W..taa •onra g~oe Nurullah 
Ataç .ki.ta n bir cümlesi ile -yan· 
lış tercüme edilmiş bir kelime
sine takıldı. Arkadan Bedrettin 
Tuncel bir iki kelimenin daha 
yanlış olduğunu söyledi •Cum
huriyet, ve «Ulus• gazetelerinde 
tercüme meselemize yaraı1ı te
likki ettijimiz bir münakaşa baş
ladı; fakat ne yazık ki, muhterem 
Ali Karni Akyüz geçen günkü 
yazısında: •Artık bu faydasız 
müuakaşa sona ern1elidir. diyor. 
Madame Bovary mütercim· e gö
re 'terciime m~e1emize dair mü· 
nakaşaya dcvunı etmek şahsi ih
tiraslarla gayrete gelerek vakit 
geçirmektir; yanlış tercümeler 
yapmak ve bu ,yanlışlara dair ko
nusmnk bir memleket davası de
ğildir. 

•Madame Bovary• nin ı;ayııı 
mütercimine, bizdeki tercüme 
meselesinin bir memleket dava
sı haliui aldığım söylemek iste· 
riz. Iliçbir memleket mütercimle
ri bizim müterciııılerin düştüğü 
büyük hatalara düşmemişlcrdir, 
hiçbir eser bizim memleketteki 
gibi idam edilmemiştir. Tabir 
mazur görülsün, bizde tercüme 

Kömür navlun
ları in irildi 

edilen eserler ne kurşuna dizili
yor, ne asılı~·or, ne de boj:azlanı· 
yor; biıı cihan phcscrl ini ka
z1kfay1p çanrulıa gerıyonız. Bil 
biraz da memleket niımına ayıp 
OOıı.uyor mu dersiniz? 

Muhterem Ali Kanıi Akyüz gi
bi krcüme hakkında münakaşa 
etmeyi şahsi ihtiraslarla gayre
te gelerek vakit geçirmek de te-

. lakki edemiyeceği%. •Madame 
Bovary• münakaşası sayesinde 
tercümedeki bir ciimlenin doğru 
olduğunu 11nladık. Ecnebi edebi
yatını bilmek, öğrenmek ihtiyacı 
ile tercüme eserleri kapı.şa kapışa 
okumakta olan kari okuduğundan 
o derece şüphelidir ki, bir cüm• 
leain doğru olduğuJıa inandığı 
zaman içinde ferahlık duyınakJa
dır. 
Sayın mütercimin bu münaka

şayı neden faydasız telakki etti· 
ğini de anlıyamadık. Bu münaka
.§8 yüzünden •Madaıne Bovary• 
tercümesindeki yanlış kelimeler 
düzeltilmiş oldu ve anlaşıldı ki, 
mütercim ·~ladame Bovary• yi 
hatasız ve no.ksaıısızılır iddiaııile 
çıkarmamış; ancak noksanlan 
ve hataları meydana konunca i
kinci talımda bunların düzeltilip 
tamaınlanacai'ı.m söylüyor. Bir 
terciime hakkında bir münakaşa 
bundan daha yıu:arlı olabilir mit. 

Tercüme eserlere dair müaa -
kaşanın çok faydalı olduğu bu ,... 
retle meydana çıktıktan sonra bll 
yoldaki münakaşalar devam et
melidir. Tercüme meselesi bir 
memleket davası halini alınış • 
tır, bize artık tercümelerinin ı.a. 
tasız ve noksansız olduğunu iddia 
eden mütercimler liızımdır. 

Tercüme sahası boş ve sahipslıı 
aı:sa olmaktan çıkmalıdır. 

SEl...Uıt İZZET SEDES 

Bomonti işin .. 
de uyuşuld 

15 Nisandan sonra ta- İnhisarlar para yerine 
rire tatbik edilecek tütün verecek 

15 n:.SdnC&ı itibaren tablıı:k edi
Jıeoctk y-eni .komur n.a\'ltm.lıa.n ıte&
blt ı<ıtıncl< ii:ıı.ırc Ankara.da. top
lamın komisyon mt.-o;ais:n.i biıt.ir -
illliştiır. Bu iş iç..'11 Anka:raya gi.
dıen Liman Reisı R~f k Ayanıtın-, 
Denız Yoll. ı İşletme '11Üdüıü 
Nasuhi Öza;k, .Anmat.örler i!'liği 
reisi Mahmut N ıdıım bugün ve
ya ~·arın ..ı .1hrıımu.e döneq:..k1er
dir. T ISl>it ed~len tarifelıer Ve
!kiiler Heyetinden g.e:Qtikten sonr 
ra alirlı:«dar1ara tebliit olwıaca:k
tır. 

Şl:ıiı.r.im!:ze kili ma!Wnnıt gel
ıınemekle b !raber t.ariieılerm 15 
nıisana kadar muvakkat bLr şe
kiMe tatb 'k cimmı:n bugünkü ta
rifelerden da'ha ucuz ha:zıt'landığı 
~Iımuştur. 

Kmnisyon, mC"vsimin yaz olıd.u
ğ'unu \1e vaırur'bnn E ğlide ltf-1k
lemaden ıkolllY'=a kinnür yükli
~erin, düşiiııerek lta.ııi
fel:.ır ~. 15 e:rlüldı:ın 
scmra kı.ş irın ~ yükııek üc
rertlh 11ı1r ıtarlıL i>azırlan:acakıtıır. 

RESMİ TEBLİG.LER 

DEG.İŞECEK •• 

Biilin, Nanemolla önüne bir 
harita açmış ölçüp biçiyordu. 
Yanına sokuldum: 

- Ne dersin, dedim" · 
- Hangi işe?. 
- Şu, harp işin~.. · 
Ceva;ı verdi: 
- Rir taraftan da memnu • 

num, dedi.. Aylardır cSakill
lik• ifade eden tebliğlerden at'

tık usanç gelmemiş mi idi ya?. 

Bİl'A AFLA&IN 

MANZARASJ., 

Artık, Nanemolla da, bita • 
raflığın ne olduğunu iyice an• 
lamış .. Şöyle dedi: 

- Bitaraf olanlar, bertaraf 
oluyorlar .. 

- Yani, ne oluyorlar, bir ke
Jıara mı çekiliyorlarT. 

- Hayır.. Biliıkis, kenara 
çekilebilseler, ne ali.. Zavallı
lar, ayak altında kalıp eWiyor. 
lar-

Sonra, yeni bir darbım.-1 
IÖY cdi: 

- Allah ıım.-yi bitaraf gi
bi yoksul düşürmesin.. 

!İııhisa:ı:ılla idaresi ileı Bormrııtt 
şirlWtıi .ıııııasmdıııkl nWi2flıh.raler 

ımfubet bir $--Orilde netiıoelenmiş
ti:r. F.allrikıa bedeli tillün ile 
ödıemmek üa.ıre satın almıacaıkıtır. 
Falbrika aııhi.plıeıri. bu tütıüııılEri 
:ihraç ede:ı* ııemııaye.lerjnj ~ 
leket dışma.ç~. 

Fahrik.anın satın ahıımasına da>
m- bir kanun proj1.1si haız.ırlanmaJı:
itamr. ~ aııeclırtıftt1. ~~ 
ooııra sal.iş ktııt'i cıkJ.;m ahnış o
ilacakıttt-. İnıb.isarlar Bame>nti fa.b
ırdıkasını 1ıevs.i edecek ~ yeni te
sisaıt yaıparak .iSlıib.sııJıMı aıı:ıtt.ra
calkttıır. Y aıkmda -h lbi.ra ima
l.atına baŞlaruıcalııtı:r. 

. -

M•halle bekçisini 
yaralamanın sonu 

Küçükpazaırda sarhaşlukla ma
haJıle bekçisi Ahmedi taşla ya.ra
:lıyoo Taliıt dün adleyeye veril
miş ve b1rinci sıulh ceza mahke
mesinde sorguya çekiılerek tevkii 
olunmuştur. 

ŞOFÖRLE& VE 

KABAKÇEKİRDEG.I 

Şehir meclisi, şon toplantı· 
sında, şoförler için «İlkın.ek.tep 
mezunu olmak. kaydını, yeni 
zabıtai belediye talimatııam• 
sine kabul etniemiş.. SoDJ'a 
şoförler, sefer halind • iken si: 
ı:ara içemiyecekler, kabakçıe
kirdı:ği, leblebi gi.bi eğlencelik 
yiyeıniyeceklcr •. 

İki gündür canı aıkıhnış ol.an 
bizim Nanemolla, ilk defa gül
dü: 

- Peki amma, dedi, bazı be
lediye erkanı şehir tiyatrosn 
localarında neden •Eğlencelik• 
;yiyorlar, 

RADYODA 

MÜDAHALELER 

Dün ge.ce, Londra radyosu, 
"?-e~hur bır Alman ha.rp gemi· 
snıın Norveç sahil bataryalan 
tarafından batmldıi!ını haber 
veriyordu. Birden radyoda 
meçhul (!) müdahaleler bajl..,. 
eh. Parazit, havadisin alt tan
fını dinlemiye inıkiln bırakmı
yordu. 

Bir ar.kadııı;: 
- Galiba, dedi, zırhlının ba

tarken çıkanhğı ~töyil 
duyurmalı: iıı.temiyorlar .• 

A. şEidl' 



-~ ' ıı - N!!iAJI ıta 

I" 
il 

( ştarafı l ınci sayfada) 
naza :aın Norveç, AlmanJ"& il.e 

2 ~ ıı=akta4.r Bu 
tııı Non ...,; .,,.. ~ -

"" ı:ece Jti1ç; Ilamarı:ın 
Elvcrun şehrinde t.Gp

• ı: ~ililme.o.tedir. P;ırla
&ı;~t'h.-U taTafmdan ven

... J.ııı.at dairesinde Alımın 
Je bir j;t.iliı.f ıaılı:tecü:lmek 

u. kıi · bır heye"'1 teşki-
:akkıncta hükiunet tanıfıııdan 
il'.: teklifi ta.;vip etmiştıir. 

es,. :k Ba;;vektl oları Lykee 
Ve lıwvmekeıl ille Stndby bu ıkomi 
l ~ e 1.ayıaı edilmişlerdir Mecıbsi 
...,_ _ _ n reisi Bay Hambro, hü-
'"""'•"'" Pdll"l.B.mentodan, Normaıl 
it..- _ iı;tuna:lar vukuu temiıo o
-=cıya kada.r bilıimum IIlil -
kan-- a , ittihaz edeb<ılınek üzere 
i.ıç n=a saliıhiye'..i tıamme ve
~ · ıtaıleblııde bulmıd uğunu 

C.Y<llı etmiştir. Rarohro parla -
"111.Un feshediJrnLJycceğini söy 
;:len sonra hükfune1in millet 

.tnıilnıeı;sillieri ,iJ.e ve en seri bir su
~e müzakerelerde ibulunımıo.ı 
~ ge!Ldjği:nfı iliıve et.ır.iş1tt. Bu,. 
~ net.icesi o1ara.k pa.-Uımeıı.to 
iı': .ı>aırtiye mensup w azadan 

kken bir kont le teşkil et -
~ . 

Le; .!JRANIN KANAATİ 
A, ndra, 10 (AA.) - Reuter 
-.,.~sı biıl\iiriyor: 

.Norv€Çin Almaın.ya ile mii=k:e
ıreye hazrr1a~ı Ju&beri Londra

'l"esroon teyit edilmemektedlc. 
_ .:.lı~tı; maib.fffier, 'bu tıaiı<rin 

e 'tlık bir kaydi ihtiyat l!le karşı
,,_, .asını tavsiye eC:.yodm:. Bu 
._,,_Tm Alınao1a.r tarafından tas-

.' cdl!mi:; ol. ı muht=el gö
eiktecıtt. 

"" 'l'TEF iKLERl, r FEVKALA
uE MiİHİM KARARI 

Londnı., 10 (A.A.) - DaL.y Eb
ıpreı; ı:azetesin n si) asi muharriri 
~"yYe1Je söyl:iyor ki, MütteLl<
""" 'tarafından iıtiha:z olunan fev-

cb mühim bir karar bu ge
ce ı.lan edilecektir. Bu teşebbüs, 
Yaılın;z hıa:rpte k.at'i bfr dönüm teş.. 
ik:i.ı etmekle ka:lnuyacak ayni Z&

rn.aMa h<arlıi de bir sene kısa.1-
~tır. 
lilTLEitiN MAK3ADI 
AlnUı.n hududu, 10 , '\.A.) - Ha

v: : AIDeni.kQ için ne"rediJan bir 
Alıınan h.aıberiıne gö.re, Hitlerfrı 

<Sadı, Abnanyar.m ~"&Ill.arını 
ve J(erıs.ıtııi taeyi.kıten kurlannalı:
tıır. Hiil€'1", Al.ımn .kı.Wannın N or-
veçte ciddi güçlüklerle .kıaqılaı;
tı.kl.arın L itfıraf etmekte ve NoI'
Vl!çte •İnl"iliz pr.opagandasma.ka-

"- N arveçlilerin m ıılaı.vemet 
nıerkezicri> vücude getirdikleriıı.i 
1 . ~eınek.tedı:ır. 

A~am, 10 (A.A.) - Al
'eıt!een Hımdelsblad J?ll:retesinin 
?{ erlindf>n tıihiıgı bır 'hsı"bere göre 

arveç ii!e Thmimarka 'Bohemya 
~ ravva g> . himaye allına .. 
'N 11.nuyacaık:lardır. Damnııarim ve 

12 
Qrveç orduları Alman ordusu

'l.ır~ kruıtrottı altmda btıhın.aca.k-

1-i;\t..!F AKSIN MESAJI 
~ Londra, 10 (A.A.) - Lord Ha
le ;Jts, Norveç ve Danimarka ınil
•a. rıne hitaben rad_yoda iki me

l okumuştur. 
.Haı!ifaks, Norveçe h p 
c ıaj .nd<ı em 'ki: 

ı,.;"?l!lranın • • orveçe bu i1k: hl
.,,,,,'.11'a, Non· hü:k.Cımetine ve 
-_,eti le, Aln:an ıaan-uzun.a k.ac-
t'. ~~~tsüz ve cesaretle ı:Mciş
:-"""1 bu mücadelede, hararetli 
<le tıeınpati ve !leşc;i mer;ajı gön
lar>r~ k zwkini bu.lduğwndan do
d"" ı . ~Li·ya.-mı. Norveç bütün 
<li11lı}ada sulbü mulıafaza ve ken-
t~ketini idare etmek •a

.,,,.:~cıe ot.edenl>eri t-ema} üz et
-..., r 

~! ;.eçin bü.rrıyeline ve ıstik
kus e te.:~ edilen telıdıde kor
tcrd~ _.ı:oı:us germek suret.ille ı:ös
b · .,gı ıcesareı.ı, 1nı;;...z mW.ıeti 
· uru.ır. bir taktirle k -ı.a
~~- Eüyü.ıt Bı 'LO;nya iıle Noxveç 
-..er., '·-~·-
ca~ --.~ y;myanıı. Ç""1>1P- -

Lo ır. ~ 
h._ _ rd lfuiıfaks, Daruınarkaya 
t·r~n de .-u sötleri söyreıniş-

n,.,,. __ 
ik ~ ..... rka Alıına a mafmdan 
la ..ııcı. ?fıı ol.ar.; 1ilidckt1., ısti
bı. ~ı. _ Bü:i.in büyük Ent.anya, 
şıı ,___ rı., denn bir ınfialle kar
~tır. Ve ben, memleketimi 
• -·"""1, Dan:rnarka ımWetine, de
~ mesaıı goııdern.ck 

e A . .Maru:: k.B. dııgı.mız 'lı iı-
tıı..di tavrup.a t.le.-i, müte -

anıuz tehdıdtnden kartu
, .a kadar lı be dev-anı et _ 

V~UDclaJci ııznı.tınıiz; ~V'-
1~ • tiı'. 

lnaı-k nlı.ag, 10 (A.A.) - Dani
:F'r a Kıraı ·bu~n İngiliz ve 
~ ~olıonıya sefirle.-int ka-

l)~ 
lbu ... , G!Yrıl:acalı: ııılm. 

. '•>l'<er oknı:1a wd.a - -

İS~ A.L!NAN TEDBiRıEa 
1'Qd elsı:ıı.kıi, 10 (.A.A.) - Hnl . • i 

Y05u, lswıç Kr.inwı ırwpJe. 

ra'da mühim içtimalar 
ketinin ibı.:gün öğleden itil>aıren 
eh.ava tı>b!J:i,kesine k:ırşı lrl:maye 
haline• vazed iJınıi,; ohiuğmıııı. mö
beyy..:ı lil" kara:m:ı:me n~ 
cllduğıınu bildıımıektedr. Maa -
mai' !:ı hilbaS<at ııclııirlerrle ışıJdıao
l"ın söndürüiıneslrııl de :istıilzam 
eden cTuhiike hafi.. ilkiııı eclil.ıne
mı:;iil". 

Mobman :ıneclıiı;i., dün -a:kşam 
2izö bir celse kabul ederek bu 
müzalı;.arele.- haikılruıd.a h.i.ç'knr ~ 
söylivemıyeceğin:i beyan et.miır 
ıtir. 
ÇEMBERLAYN'IN BEYANATI 

Lo.ıı.dnı., 10 (.A.A) - Avam Ka
maırsırııdıa 'b.ıya:ııaıtıt.a buh.ma:n B. 
Oom.ber'l.ayn, N aırvik fu:ıüııde bah
ri h.aı-ekatıtan bahsederek demış
tiır h: 

5 İnı;Uıiz deot:royeııi Nanik ko
yuna. doğru iler'.lel'ken en son 
tip altı büyük Alman destroyerilıe 

• çaıryı.ışmışkm:lı.r. Al,ınaaı gemileri.
ne kara bata.-yaJarı ve bu defa 
vazedi:l.ı:nış olaın büyük \.Qp1aır yasr 
dırn ct.mck't.e id".ier. Huııtcr des
troyeri lıat.mış!:ır. H.,vdy i>ie ka
raya otunnwı ve kurtarıl:ınasınr 
dan ümit kesil:ırıişlhr. ffir diğer 
destrover de ciddi surette yara -
.loaııdıih g; bi Hostile İıngil:iz gemi.
si de hasımı uğıramışt>r. ing<lli: 
gemileri kendilel1'1le fıaik düşma
nın taaıTU'Zlanna eı.ısa:retlıe m11r 
~ele ettikten sonra ~ çekil
ın.i.şl ercfu. 
Alınan gemilırine gelince, bic 

destroyer taıhrip edilın:i.ş ve tam 
isabet neticesi i.çi!n<le y.angın çı
kan diğ€:!" üç destroyer de mU.ret
tebatı taNiından terkedilmi.ştir. 1 
Bir İnı:iliz destroyeri erzak n~ 
!etmekte ollan aılt.ı. Alman nakli· 
ye gemisini tahrıp etnıiştır. 

N arvfk önünden çekilen İngiıllz 
d2Sl!'CJ'Yel':leri, ıç..n<l futı.ya.t mü
himmat bulunan bi.r Alınan nak:
live.sine tesıdüf ederek onu da 
batırmışlardır. 

Çemberlayn yarın gi2lli celse 
olmıy ac,oığını ve Avıam Kamara.
sın da siyasi vaz:yetın son i.ı:ıki.-.ııf
lan ve harbin .irlaresi meseleleri 

l'ltrafıında müzakereler yapılacağım 
ve Cörçilin beyıanatt.a bıı:kınaca
ğını billlirmiştir. 

1.nın,Jiz lııa:hri hava kuvvetleri 
h.ışkıınıandanı, doo ögleden son
ra Çcmberlayın'ı nyaxet ederek 
kendisi.le uzun bir görüşme yap
.ıruştır. 

İNGİLİZ KABİNESİ TOPLANDI 
ı ... -'·biz hal'i> kaıbınasi bugılıı txııı>

lanımlf:'hr. 
N arveç sefiri Erric Colba:ıı, ılra 

smbıaıh sa.at 10.30 <ia Lam Ha.l:i -
fala; -tarafından kalbu:l ed:ı~. 
REYNO BEYANATTA 
BULUNDU 
B~ek>l ve Haniciyıe Nazın 

Reyno buıgün öi!'ll:'clen SDnra, A
yan Meclise heyC'tı. umnıımyesıi 
ihuzu.mnda, l:rlil" haftıadruııberi Av
rupada O.ll"Eıyan eden mdiseİ2re 

vıe 'l>Ul?'ü.nkü vaziyete dair beya -
natlta huhmacakıtıx, . 
B~·dd Reyno, BaJrrrye nazın 

Camıpinehi ve Fransız ftloou. kuı
manfuını Amiral Dlrlan ile uzun 
göru>ımıelerde .bulıunım uıştur. 
FRA~SANINKARA.RI 

Re".s'cLtmhur Lebrııın, a! 
mamlekctlı ıııe yımıix.xk :i.tün 
Fı:; ız ihracatı. k.aıııtrole t.a
.bi tutulmasına d.a:ir bır Jta:rıı.rıııa. 
ıme "1Iıza c-tm j .ı1ıi.r. 
DANİMARKA 
BAŞVEK!Lll'İN NUTKU 
KQpeı hJıı(, 10 (A.A.) - Dani -

mar.ka parlanıııml:osuoun dü:n ge
ce yaptığı plant.ırla bır .nut.uJt 
:radodeo .Başvckiıl. Slaıuıı:in.g ez
ciiım.b ;;u söz;) i söylLtrruştir: 

cBu sabaiı ~afak la ber.ıber, bir 

uzvel • 
ın 

kaç Dı- ıı'marka çocıığunu kaybet
tık. Bizim bir tek arzumuz vo.r
dı-r ve o da su!hü muhafaza 
ey!.emclı:tir. Daha gemg bir esa6 
iizerınde yeni. bi-r hükiimet k,,,,. -
mak için müzakerelerdeyiz. Biir 
tiin partiler buna mm:afakat et
m4tir. Mi!leti;miz her halde, hii.· 
kumetin hattı hareketini anlıya -
caktır. Kralm beyannamesi bu
nu izah ehıı~iT. H iikumet mc
suliyetlerini müdriktir. Bizim 
için aw::ak Danimarka vardır ve 
Dan:imarkadan b~ka hiç bir şey 
mevzubahis olamaz.• 
TEVKİF EDİLEN 
GAZETECİLER 

A:ırsterdaın. 10 (A.A.) -~ 
ırneen H.andchıblarl guet.csınin.B.r 
lıin T!dı.abir:n n billıdird..'.l:.rı.e. gö
re, Kqpen:haıg'da bulunan Fra.ıı
sız VlJ İngiliz gaııeıtecileri, Al -
nnıaın '1'11QKaıTı1aırı 1.a-rafmdan l!ııRr
ne edıiı!mi.9t r. Daniıınarkad'l! va 
Non'eÇ\e bumıma:n muıhaıc:r Al -
ıman Yahudileri de enıtıerne edil
mi~. 
SON c YILDIRIM 'HARBİ• 

Aıınsteııclam. 10 ( A.A.) - Ik>r
fuııdeik:i <C· İ an~idJ"'°, Danlr 
rııa!tkll';lıa ~ '"ll:Pll:ın c rıl.cbrım 
har.ıbi· nm mu'Vlllffakı~in.in tev-
1:d ~ın:iış olduP:u coŞku:nltuıktan 
sam.a şmı~; halk a.casrnda ~itt k
çe artım bir end:se hi1küm süı:
mekffie alıduiiunu beyan (j',ıuek!.e
clitler. 

Naoa prooag:ınd:Bı. A';ıman mil
l"l'"mıi Fransa He İnı(L'tı ıre"rıin 'ha
rekat sıi!ı.asını t"ellişle'1ırııfye ç.a -
Jı<ımaıkıt.a oldtMl-kınna, çiblkii Al
maınyayı dıoğrudan ~""' qı.pı
lacıırldııiT blioımı iıle~~ cck
krine >kna clımiye uf.'T""-' 
tadır. F.akıa.t Alınan rnılleo!-, 1-:a
" Cdit sa!h.asın ın ~n.işleti.lınr n
den kıorkıınaıııta ve Nazi rej 
sidde!tli ibir kı,, yıiizündıen çok 
maıhrumiyetlıer ~i.nııle ibu]un;m 
halkın rn.am.•ı.-i,-.a,tını yıil·· k&'!~nel< 
f,.in ona bu sencn:n sonb.aharın

dıa c..a .biır zafeT ka=ılacağın
dan baJ' ıvlemcktooir. 

Vaşington. 10 (A.A.) - B rt.e
sik Am>r:ka hukUmeıt'i hırrıı mın
ta.kasını Skandinavya m.unlek. .t
lerine de teşmil etmiştir. Bu 
ıınulakaıda Rusyuy:ı ait l\farıruınsk 
ve Aııkıengesk de d~hil olmak ü
zere şimal burnun.a kadar imti -
dat eyleııı'1k.t:ıdir. 

Büyük Millet 

Meclisinin dün 
yaptığı içtima 

Ankara, 10 (A.A.) - B. M. Mec 
lisi bugün Doktor Mlzlmır Ger -
men'in ~ğında topkıııarııK 
B. M. Meclisinin 1940 ıkincık[ı -
nun ayı hesaplarına ait mazbata
yı tasvip eylemiş ve harice gön
dedccek :ıt:ı..,o;cml!i~CT'lcriın hiz
metçilerine V"er>lecek harcırah 
hakkındaki .kanunu kabul et~
tir. 

Meclis ayru surette hudut ve 
ı;.ahillcr sıhhat umum müdürlügi.i 
ile tahlisiye umum müdürJ:ügü -
nün 1936 yılı hesa.bı katılerine ait 
=ba.taları da. ka.bui ey !emiş ve 
Türkiye - Sovyet cıınıhun:!Yetleııi 
.arasında m ün.akit demirvolları 
mukavelesinin 21 inci ınıaıcidesi.niaı 
ikinci müzakeresini yaparak tııı&
vip ev leınıişt.ir. 

Meclis cuma günü toplanacak
tır. 

beyana ı 
···son hadisefes Amerikalıları Harbin tevessüü 
ihtimalini teemmülde bulunmaga sevkedecektir,, 
N ey,•ork, 10 ( A_.A.) - Reiııi - ı 

cumhur .B. Ruz\ , hususi lıre -
nınde gazetecilerle ,ııöıiiştil.ğü es-' 
.nada ~aı:etcciılertlen cbirisi Alma.n
yanın 3.'>kcri fa.ai!iyetı.erinin, ihü.
Iatı A.ıııerikaya daha ziyade yak
laştırıp ya.k.LaştıiI'lmyacajl;ıru sor
muştur. 

Reisicun hur, şu cevaıbı vemı.iş
tir: 

Son 48 69lat zarfında cereyıan et 
m · olan vakal.ıır, herhalde Ame
rikalıJ.arı harb.'n 'tevessilli dhti.ma.. 
lı ha.kmda teenWılde bulunıınıy.a 
sev kedecclrtiı: .• 

Ruzve!t, bu mutaleas.ının al -
tında gizli hiçbir mana mevcut 
olmadığıını ilave ederek gazececi
Jere bu mutaleasında:ıı başka bir 
mana cıka'l"l'lUya çalışınamaJ.arını 
ihtar etmiş ve Amerikan mille
ıt.inin A vrup.a haırbinin imkanları 
hakkında son altı ay zarlmd.a dü
sündüi(ünden d.aıJı.a fazla dü.ı:ün
mesin.in kendisi :için QOk iyi .ola
cağını sövi!emiştir. 

Reisicumhur Ruzırelt saat 20,15 
de hususi trenle Vıa,_'lingtoına gel
mi,-t.ı;. 

AÇIK DAVETİYE 
Taksim Sineması Müdüriyetinden: 

Sinemamızda bugüıılı:ü per~be giinü saat 18,30 da YILMAZ ALİ 
fihni münasebetiyle tertiıı ohuıan hususi seansı gazete sahip ve 
mıtlulrrirlerinin, film ve sinıenıa müntesibinin t.,Pflerini na. 
ederiz. 

iKDAM 

lngflfz Ticaret 

şirketi •• mum s-

silleri geliyor 
Şimal Devletleri, 
Holanda ve Belçika 
ile ticaretimiz durdu 

İn<'iltere iıa.şe nezM"eti ta<raiın:ı· 
dan 'Balk.an~~ bü
~ün <iıbrac.ıt ıma:llaruu Afroa.ntYa
ya gö.ııdıer.i!l.meınes; i.çıin satın al" 
anı:ık üzere kuıı:ıüan E. N. R. O. 
şime!t.inin 15 ni.sımdıan citibaıren 
.fikn fa.alı~ ~egi hllber a
Iınımıştır. Bcrı;lintJrıclı.c0 ş:tırimn:z.e 
de bu. ı;irketiaı mümessilleti geJ.&. 
cedctir. Tü~=l.aıııruz bu halb~le 
Q<>k aılıakadax olamışLard.ır. Piya-
sada btiyG.k S$]ler heklc.ııınıekte -
dır. 

Son '~ i.iır.oriılle' .şimal 
mrurılekıetJ.eri iılıe ;ticaretım'z ta -
maımı.ın dı·:mu.ştu.-. Tiiıecarlan
mız Be lç-.ka ve Hol anıda ile de 
temaslarmııı tamamen mmış~ ... 
d;ia-, 

Reyno ve Hali
faks'ın nutukları 

(Ba$tarafı 1 iw::i sayfada) 
ba:hriye kerleri illimanlan ele 
!.'~ir. 

Bir tıaraftan Wr abluka hareke
ti olmu , dii;er tara~tan ahhıJ.a 
i:le hıç .-ı:W;ru;, ollmıo·aın Dani.nw"
ka "'t.la edi.J.mi-'jt.ir. 

N:azi rejım:..ıun bu yeni ı.bJAli 
harnket1erir.e hayret etıruyoruz. 

M;rtteili!erin al:>iuk.ası. Alıman 
kontrolune tabi bütün mmta.kala. 
ra bü.tün şiddetile tıatbik e<i>iıecek
tır. 

Revnaı.ıd söz~ini bi.tuic.keıı 
Fr ıs12 dona:ıı.ın.as:ı.ı tebcil et -
!U4' lı:. 
AJ.ın m~hsi "ııdı:Lt:e .a!l:ı:;;l<a.mış 

ve hü.kUm.cti harokette serbest 
bı.rakmak ı<;<in mwli müdafaa mıii-
z::.kı;,re · salıya bırakmu;tır. 

Lonı:!ra, 10 (A.A.) - Lord Hıa
lifak.> Lugıin Li>ndrada söylediği 
bır u tuk;t.a demiştir k:ı: 

Alman ııskeri sevkulceyş kuv
vet.mm imaıl denizıne ve At.ııam.ti.~ 
iie y.aıyılm. ına mimi o.ı.acakılıar -
dır. İn-giltcre b~ asla müsaade 
etımiyecektir. 

Lord Halifaıks İng:iltere dorı.a:n
mamruın icraatından bahsederek 
demiştir ki: 

Bana ·nanınız. İngiliz donan
m;ısı atıl değildir. D.:m.."!'mamı.

zm Iatl1yet.1 hakkında mıimkün 
oH1'l.~U de-recede tafsı atlı haber
ler vereceğiz. 

Son Skandınavyıı hadiseleri 
göstennişt:r ki, Almanya kendi 
menfaat~ icap ettirdiği :.a.krlirde 
ademi tecavüz paktlarına ı-af;ınen 
ve tahrik uı]ttnaks ızm tecavüz ve 
taarruzlıard.a bulun 11cl<tan çekin
rnı.yor. 

İkı memJeko1.iıı istiklUlinı im

ha etmek harcketinın bır muk.a.• 
beıe b.Jmisil tcdlıiri okl.u!;uııa 

dünya efkiırı umumivesinı .kan
dırnıa.k bızzat Gcibbels i_ç.in .bile 
mü<kulıd ıir. 

Binacna.le:·h vaıziyet şudur: Ken 
dl kendt.ni 11Tl'Üdafaııt(Va mı:.ktedir 
olamıyan herkes teh!>tli.ededir. AI.
m:ıınyaının ha~tı hareketı ras~ele 

salduıın ve ısıran bir kuduz kö
peğin vmıiyetidir. 

inoitterenin balkan 
elçileri toplandı 
Londııa, 10 (A.A.) - İllJ{i1ı.eııe

n,n Londr:ıda b1.rlımıına...+..a ollan 
BaJ:k.aıı mümessilleri ~ ıln 1ki 
lıaplantı vaParW< cenı.ou garbi 
Avrup.:ısın~n s!:yasi ve ısadi v&
ziyıe.t ni ıtildk etmi,h:nlir. 

İlk toplantıya ıktı.ndi harp na
zırı Cı."OSS r;ya.-.et etm: tır. 

Beicika ve Hoıa da 
' (B~tarafı 1 inci sayfada) 

BELQİKANIN KARARI 
J:lrukıod, 10 (A.A) - Salbaiun 

ilk ·sa.a\Jıerı n<leı kral Leop Baş
'' llcl P>eclot'yu kabul edl;:ırek ke:n.

. yle uzun b.br mü • :aıt yap -
ımı;ştır. unu mliteakip kabine, 
11op la nıın ı.>tır. 

iKalbinıeniıı i.çtıım'lllnd<an sorıra 
aışağıAi<ib teiblil! neşrediJımiştir: 

cHariciye Nazırı beynelmilel 
vaziyet hakkında kabineye iza.. 
hat vermiştir. Hüktlmet, Aı•ru
ı:ıa 1ıarbinin bidayetinden beri 
ketıdiıte çizdiiji istiklıil ve bita. 
raflık politikasına azimle devam 
için bir kere daiıa müttehit bu
lunmuştur.• 

lngi~iz er i i mu rip a n· ! 
(B(Jftarajı 1 inci sııyfa.da) ı ıH.Jen ı;;;:a:l edı:)eın Nan ç :ı;. 

diıri!dtğıne gör.e, Akdooizde bıı!lu- ~ ~ j\l(ll"ek 

nan İsveç va~ verilen tur.::st , ....,.e.sıe car .i 
tıaıllma'!ll:a bar nıe suzıe1!!!1e o.'liırsa ıııaıı>UIIlll ~ olıarak A1-
oleu:n İngiıl!rz mao!arma Wramao- ıııııatı:hı;nn ~ rmınen h»-
m.lliial"ı ve İtalyan veya İsp:mtyoi ~. Bıımdan, hı J:iıınarı-
~ g!Imtflıeı: i :teblij; edil- 'ta:Nla ~ Alıınıan ikıuıv'\ret.Je
m..oıt:lr. nnin .ııı* aı. mildl:aıda ollıluiıu 

LoıJil;ra, 10 IA..A.) - Cbıı;Jst.;ao- cıdtiıcl 5; ~-
ıouro ı;eOOi ş1dldetle lıan1bıın:lmıan AL."1.AN TAYYARELmİNİN 
eddımıişti.r. BOMB.A.RDIMANI 

Slakhol!nı, lO (A.A.) - Berguı LiJllıe6tnoom yak:ınınde bııı.'unan 
dıe ve Oslonun 45 mil ş'möl: ~ Kjeı&r ~ Norveç aSk«f 
kisi.nd<! buiıunan Kongsvl:nger'de taıvyare ıney.joo.ı., Alman t..ı)'Ylr 
şidkicıt}i muhıa.rebeloc oldu.ıtıı bi1- reJ'4'i tıa;rıııf.w!.an \J,omhacdıman 
diri!:mektecLr. EICliiınişı:ic. :i& b;;i yaraılll.n=i 

Landra, 10 (A.A.) İng!l.iz tsy.. <ise oo ölıen yıokıtur. Tayyare. 
y.arelıeri Oıslo koyun.da bir Alıımırı meydanının tırmaıniyle taiırip e-
.Pest;ro)1m-ini tıarrıbımiı-nan ıediıp dilın4< olWğlı 7.Bnlled' lrneadeı:lir. 
batırıııışlardı.r. . STOKHOLM'.A SIGINAN 

Landım, 10 (ıHususi) - NO'l"\lll'Jç ALMAN MUHRİBİ 
sahilleri açı!klormda 400 mil. im- Ra:ı:a ~ ciddi surette 
~ lbir ooı:fae iı""ritıde [n - lııasa.ra uğnııın.ış bir Alınan muh-
gili.z - Fransız k:uvveti<n ıi.e A.1- ııilbmin .S~ldhohn .bıııJ(.ıı.ma girdi-
ıınan :ku~·vu~1'er' aııasında biiyük ~ tı.ııiber voeııınıeki.edır. 
!bir <l!.ıniz ve havıı o:ıdı.atebaıi ~EFİKLER NORVEÇE 
oercıy.an et:mektıedir. 600 TAYYARE GöNDER!Jİ 
DÜN SAB.AıHKİ Mütn.efiklerıın bır heyeti seıfe-
IMITJIHAREBE OıYı si iile 600 tayya,1'&i, Norveç'e 

Bu saıbaıh şafak sökeıılıı;ın Nar- müt.eveccilı<!lj .. vt>la çı.k.ını.ştı.r. 
vie'k y.rk:irnnde cereyan ~..den bir Da.ily Mail ı:::ı.ııetesi de diyar ki; 
deınıiz mıiharel:ıE<sinde, Haniy harp cBir çok ingiliz ve Fransız 
~inin kar.aya otlll"duğu, Hun- tayyareleri, Osloya hareket et-
ıler ııeınisinin de battıığı., Amiral- miştir. Alı1tan kı.taatuıın Norveç 
illik ıtarafıtı<lan bllıdiriıhn•.i>ted.İr. pa11itahtına ııirme!erinden biraz 
Düşmanın zayia.tıı ~.l"" kadar S0"7a İngiliz Jıava kuvvetleri ;;.. 
teıııb:i;t ecillmı:ım.i;;ı dı. ·!:r<Aın.- zeı"inde ı.ıçnıuşlar ve askeri tay-
dan .a1ınan bir haıbere ııQre, 5 A.1- yare meydanını bombardıman et-
ıman .k.rın'UÖrİİ batmlııp~. miş!erdir. Bunun üzerine bir 
Gecıeileytll ·orveçi!n cenn'burıdıa, hava muharebesi otmuş ve 1ıü,. 
lbiır ta!ıııı ilbahir !bir Alman icru- tıiyeti malum olmıyan bir tay -
vaızörünü lıtıvpal.eınııişt;r. yare d~rülmi.ştür. Ayni za -

Dai.ly Eksore;s'in Stıcıkbnlm manda Non,eç tayyatt!eri de 
m · i, &On d.aık!i'kıaıd:a dört lbü- Form.ebo tay11are limanının iis-
yıik Alıman kruva:zöri.ini.iTı Tıım- tünde Alman tayyareleri ile bir 
~ .körfezinde ~bh.ıkaya Qbn - hava muhareb~si yapmışlardır.• 
dığmı w mü; "t A ::nan ı:e-- .AL."1AN TEBLİGİ: 
arosınlttı de Oıılo ~- <ie "lllb- 10 nisan tarihli Alım.an resni 
l".xkada aıooğtınu .ı=ımoıJ...-ıtadır. '!ıelbıl.i!l'i: 
::ırwck açığuııdaıbiır Alıman kruı- c9 nisan tarihinde, piyade ge-

vıızörünün lbaıtmldııf:ı diger ba- nera!i Von Falkenborst Amıral 
kruva.zöriin <lı!" ka,,-a~.a -Oturduğu Saalwaechter, A..Urol Carı., Ho.-
hatbıer M.:ır.llıyoc. ÇlettDber'hıyn bu- va genenıli GrissZ.... ktımanda,nn
güın Av;:ııın Kamarasında Alman- daki kuvvetli Al"uın kara, de -
larn1 yedi n.aklııyat gomisinm ba- niz ve hava kuvvetleri, N ~ 
tın....'l'gım ıbiki.rmiştir. ve Da1rimcwkanın biıaraflıklan-
İNGİLİZ AMİRALLİGTh'IN nın himayesi için ldzım gelen -
TEBLİGİ: keri tedbirleri, sıkı ;ş birliği ha.. 
Htmicır ve Hımiy d~lıeri Zinde b~arnuşlardıT. 

h ınıda Bllh:riye N ez.areti ta - Hava generali Kaupisch kumaa.-
ı-sfındian ne.,radiJ.en t.cl>l :ğ aşa - dasındaki motörlü ve ~ırhlı kıta.-
ğıdadır: !ar, sabahleyin erkenden Almcm.. 

İngiliz kuvvetleri bugün ~ ya - Danimarka hududunu geç-
fakla beraber Narvikteki Alman mi§ler ve Apeurade ve Esbjerg'-
kuvvetlerirıe hiicum etmiş ve şid- den hızla i!erliyerek sı.•tematik 
detli bir mukavemetle kar~kı#- surette Jütland'ı işgal etmişler-
mışlardır. Hunter destro.<1eri bat- dir. Bazı yerlerde, Danimarka ~ 
mış ve H4rdy destroyeri karaya dusunda muhaberat güçlükleri 
oturmuştur. / sebebiyle, Mısa sınrpışmalar ol-
İnsan zayiatının tam miktarı muştur. Danimarka hükumeti. 

henüz meçhuldür. Bu husı<ııtaki nin mukavemet göstermemek em-
LUıte miimkün olduğu kadaT ça.. Tini verdiği askeri 4eflere bildi-
buk neşndilecektir.• ri!m.ek suretiyle bu güçlüklere 
ALMAN BAŞKUMANDANLL. çabuk nihayet verilmiştir_ Jüt-
GININ TEBLİGİNE GöRE !and'ııı işgali ile ayni zamanda, 

AlıınMı bıış!rumaM:ı.nlıltmm Alman kıta.ları, Middelfa.hrt .,;... 
Ie<ill1İ tebl·ğindı' Al!man kruva- varın.da küçük Beıt'e, Korsör "" 
ı:ii!-ü Blüdh:r"n O.ikı açrltlarında Nyberg civannda büyük elt'e 
ağır lııasara uğradı;ilı ve mü.le- ~kmış ve adaları işgal eylemiş. 
.aıldbcn 'bir iraç mayna çarp:ırak tır. Kopenhag hiç bir mukavemet 
ıbaıt.tı,ğı ıbSlıdirilımekte<l.i>r. Ayni göstermeden sa.balı erkenden 
'1ılllıl:iJ,'<le Alman kn.ı"azöri.i Har- işgal olunmuştur.• 
Jsruhc'nin de Krı.stiansund'a şid.- ; Dün lb~··- ·· A'-
..:ı U! 1 .._ • '-· , ı. _ , -u E'-'n, snıan 
uı- w1': mu .... V€illl> ıce ınanııı: """- · lruvvetıleri D~k.a ·· · de 
~ak ~ğı!" ha.sara u{:rad6 ve b• iktı-lw.zj temm ul ek, ~ 
lı.::;ı .l.lve edil.mekit.edlir. ~ ya;µm 1a1'dır 
~ Alınan lınıva2Örü B c- _ _ lJi • 

llıer 10 ıbin tıonluktur. İru;ası 1939 . Norveç.in miiltim as.kıeıri ü.>le-
da taımaıınlamnıştı. V a.pııcda rm.ın · g<lllıİ esnıı&mda, NO!'WÇ b-
8 ., uSluk 8 tımıe ıfxwla 3 taYJ"llre taları, ıda:ıı.·-te, ezciimle Oslb -
vı>rdı. · .nu'?' ceınıubundıa Hoııten'de vteı 
Alıman kru:vazörü Ka.r tırwhe Kristıamı.md cıv.annda mulaıoı.~ _ 

6000 t.cınluktur. ve Kfuııiwıberg mat ~ex~. Alman eırtl'usu-
sınııfmdaındır. Vapurda 570 kişi nun Goa<ıa, dcnı.z ve hava Jruvvtıt-
9 ıt:mt 1 5,9 :pus.hı.k t.oıpla, 6 tane 3_5 l.eı'i arasındaki tam iş bi.ı:Jı;ği ne 
pu.atııık hava tıopu vardı. KarJıs.. ımul<aveınet her tarafta~ 
rulıLı lcruwızörünün onşası 1929 tıı:. Osk> ikıo:ı1100.aki kat.llı.ır, gün.. 
da l.aıın:ınn1anıınıştı. duo:_ sustıuru1ım~tıur. Nıı.rv:k, Dron 
İNGİLİZ TAYYARELERİNİN 11heım, Be:rııen, Staıv~. EgCT-
F AıALİYETİ sund, Kristi.a'Dsuınd, Areııdal, Os-
.tı~iz ha'\'lll kuvve'lleı~ne men- lo ve d.iğ>er bazı mevkiler, Alman-' 

sa.ıp geniş sahalı 'bıambardııırum lıarın ehndedır. 
ıtavıyue1eri Bergıan liımanıınıda bu• Alman deniz kuvvetleri dıeı l<j.:n-
lllıınan A.lman ,~omileııinc ,k,arş:ı dlilıerine veııilen işi haşarmış.lar-
ib' ı<b':ıı:i .arffına h ücuıml.arda bulun- dır. Deni-z kuVV'lltleı'inin vaıtife-
m arilır. Alman gernıilr'l"i, İn- si, bütün lıa;rekatı, miktarı Al-
giloiz taJ".p..ıı:llıerine ai<>.s aQmı:ştır. mam 1mvvet'ler;nden !birkıaç mi&!i 
Limanda bulun.an iki büviın< Al- faz olan İn:giliz ve Franı;ız de-
ım:ın kruvazörü ve ik:. "ıxırııido niz lru~e .karşı hlrıı.a:ye et-
mtılırilbi, İngiliz bayyareleırinln md< ıirli. Alman htalarımn üs -
lbc.rııbaJanna hedM' te'şki:! t'tmiş- lk>dan Naı"l"ik'e kaıtlar :ihracı ılıer 
,tir. K.''m•<tiirlerden bir tanı,.; - tara~ :ınuva!fflikı_vet e ne.t'.ccdlen-
nin kıç tıarafına .aiiı.r lbir boaıııba i- rmstir. Bu, ıtariht€ misili göriil-
sall:ıC'l etm;slir. rncm'ş 1bir hareketım. Llım<ın-
BREJMEN DE lam ,R"irerken, deniz kuvvıeltAeri, 
BATIRILDI ımu.kaveme>t:i, dıailı.a bida>ı ıf.Wd~ 

HoPand.aıda df'f\ıcıran ed1eın şayia- ıkmmşl.a.rtlır. 28 sanıtimet:reLk 
lam göra, Brernen adındaki Al- ibataıyaJara k.aırşı yapılıan muh.a-
man ı."apı.ıru bart.ırılnuş ır. İç:n- ıı..bede miiclıer ve Karlsnıhe kl'U'" 
de 1300 kişi bulunuyordu. vıa.Wrleri lba1ıımstı.r. 
.ADMA..''l İSGALİ DeaW harekatı dıevımı eıtmek-
TAMAMLANDI ıtalir. Anca.k bu hıı<rck&t 11>" · -

.A.hman .işgali ııaat 14 de tamam ıten 61()11>I"adtr .ı..;. Almal1 dıenirı: 
olımu<rtuır. Alıman taıyy'lhl"eleri, iış- lru\l'\-etler.i.ıı.in ~ ve ~ 

ılw.reh.~ııe ~las'yle i~inık dıeıniız lııı.wvı:ı~ ~ za-
etııni.şiaıxlir. yiaıt iha.kkmch gen4 ıbir Jı ii1ôs:a 

J'aemtlandı; Tiıdırunıs ı:azeteeine verilıeıbilooukti.r. 
~. Trorıdb~ ~mde ve İ.n:gilioce, Nııırw!ç aıılaxıoa 
oteıl..~ t.akn'ben 2000 Alınası ~ ~ ~. derluıl 
verleışıni<;tiı.·. Trondlıienıdıe1 mü.- ımillıım N~ ü31erinirı ~ 
h im hadis.>lere intizar edllme~ Di evvaldelı dlerıp~ e>lmiş ıbulu:ııı...-
diır. iİ~iliz daneımnıasm n, 'li- yartlkı. Amı.a.ı .hareketi, lbıw. ~-
rnıına 2XJ11"la ,gi:mıive ~ü6 ede- şeöhüse a.ııcaık oın at tekaddüm 
~i zann~r. ~ıtım.stir. 

SAYFA-3 

rp S in· v da 
(B~akale':!f"Ol deı:a-rıı) 

den mürekkep bir Alınan fJ su
nun Danimarka ile İsveç arasın
daki Kalcg;:ıt boğ:ızındmı ge~tiği 
gör'" ıiştıir ki, Oskı"yu i~al &
den kunet., iste harp ve n;Jdiye 
gemile.tinden mlitt-kkcp olan bu 
ku\'vettir. 
Ahnanyanın, müttefiklerin...,.. 

tasından evvel daY1"2Darak Dani
ıııarka ve Norveçi işgale kalkı>
tıkbrı riyazi lıir kat'iyy tle ta
luikkulr. etmiştir. Böylece cebbar 
Almanyanın kurbanlan arasına 
Danlınarka da ltihak e~ Noı
vec; de iltihak etmek üzere bulua
muı;tur. Norveçe acımakla· bera
ber, bu akibeti biraz da kendisi
nin hazırlamış oiduğuD.u ve bu
gün Norveç gibi mi, yoksa Dani
marka gibi ıni hareket edeceği 
heııüz ınalfı.m bulunmıyan is..-&
çiıı de, ayni &kibete uğrıya.:agı
nı söylöyelim. Bu iki devkt, a..-cı 
beni görmesin diye ~~ını kuma 
sokan deve k°"'ndan, daha akıl
sızca bir siynı;et takip etmişler -
dir. Onlar, ya cebin Danimarka, 
yahut da kahraman Finlaııdiya 
gibi hıırelret edecelderıti. Yetiş
tirdiği nefis tereyağlan gibi yu
muşamış olan Danimarka, tesfön 
olarak esarete boynunu ~ 
tır. İsv~ ile Norveç, istildder>
ne aşık idiseler, Almaııyanm ı.-. 
dilerine taarruz edeceğjni pek iJi 
bildikleri için, iyice hııriıe haZll'
lanmak ve ııı.ütteC.ıderle işılıir ·ti 
yapmak şıkkını ihtiyar edeeelı: -
lerdi. Onlar, bitanl kalmak İılle
diler ve bitaraf kaJ:nuık içİll de, 
lrendi biz taraflı arzuı.nıu 
s•wlılar, Gariptir ki, N~ uj. 
nıdığı ilibet k:aqmıında hffÇ, 
hali, knt'i bifaraflıi»u •JM•hefeq 
edeceğini söylemek gııf)et'Mld.e -
dir. İsvec;iıl bu gafleti bize p.yri 
tabii geliyor, İsveç.in AJınanra U. 
&izlice ~ Skaııdiaavya 
birJitine ve ruhuna ilıaııet ettitin
den şüphe ediy'JnlZ. Bugün ona 
dokunmıyan Almanya, prm ~or
veçin işini bitirdikten sonra, l• 
vec;i de hakJıyacaktır. 

Almanya, Holanda ve Belçika 
7erine, Danimarka ve Norveçe 
saldırmakla bu !!ruJ>te tuttugu 
czaifıl taarruz ve işin kolaJ nuı 
tenceüh• prensipini blr daha 
tatbik etmiştir. Hitler gibi asker 
değil, sivil bir adamın b~maa
dan olm ı, Almanyayı hep ko
lty muwıffakıyetlere 1'e'1<edi
yor. Askerliğin hakiki icapları, • 
nun, ~!tere ve Fraru;aya k· r~, 
coğrafi ve sevkulceyşi .-ariyetle
ri çok daha mühim ol.:ın llolanda 
ve Bel1;ikaya taarruz etıncsıni 
amirdi. Fakat, bu güç bir iş oldu
l:u için Almanya kolayı tercih 
etti. 

Danimarka ve Noneçiıı 1stilii
lanndan Abnany&11ın temiu ede
rep askeri isilfadelere gelince, 
Dıınimarkanın bugün büyük bir 
sevkulceyşi kıymeti yoktı.r.. Kiel 
kanalı olmasaydı, Danimarka 'B -
tık Denizinin methalini tutlnğu 
için, mühim olurdtL Almanya, o .. 
niınarbyı.Narveçe yalı:ın old frıı 
~in istili etnıiı;tir. Bü -lece Daw
ınx.kamn şimali kı•mındıaı 'ka
gerrak boğazına haklın olanış ve 
yarın mutt~eriıı yardım ede
ceıkl.eri NOl"veçin cenubuna yak
lapnıştır. Şimdi Norveçi daha ıko
lay işgal odebiliı-; çünkü mıtva
aale battı kıSalınıştır. Fakat İn
Kiliz hava kuvvetleri de, artık 
Daninıarkanın bitazafltğını ihliıl 
etmekten çekinmiyecekler ve Bal .. 
tık denizine Danimarka üzerin
den uçarak daha kolay girebile· 
cekler, Danimarka sahilteriue ya,. 
kın Alman üıılerini. daha rahat 
dövec:eklerdir. 

Norveçin isti!' ·ma gelince, Al· 
manlar, daha, bu işin b,..ı.ıngı .. 
cındadırlııır. O lo'nun bulunduğu 
cenup kısmı müst- olmak ü
zere, Norveçin. garp kıyıiımnda
ki işgallerin küçük: kuvv tlerle 
yapıldığı muhakkaktır. oneçİll 
istilıisı meseltıai, bu l..iiçiik dev
letin, müttefik ordular yeti~iuci
ye kadar kendini müdafaa etme
sine baji'lıılır. Asker .&evki \·e ik
mal bakımından Almanya, müt
tefiklerden daha iyi vaziyeltl'dir. 
Çünkü. Alman üsleri, ~enubi Nor
veçe, lngiltereden daha yakuı

dır. Danimarkanın Wilılsı da Al
manları buraya daha yaklaştır
mıştır. Alman nakliyatı gerek kı
salıktan ~erek•e kısmen Danimar
karun .,..-k sahillerini takip edece. 
ğinden İngilizlerin hava "e bil
hassa denizaltı hücumlarına 
şı, dah emindir. Balb ki müt
tefiklerin Norveçe asker nakliya
tı şimal denizinde Alman ta) .·ar,. 
ve denizaltılarının hücumuna l<aı: 
şı açıktır. 

Müttefiklerin, Norveçin garp ve 
şimali garbi mımlarına ..,.ker çı
karmalan ve memleketin cenu
bunu i!>C AJmanlarıni ı.ıt•I et .. 
meleri beklenir. Bu suretle Nor
veçte bir cephe teşekkül edecek
tir. Yalnız Norvec;in dayannıaı;ı 
ve müttefiklerin acele etmeleri 
..,ntır. • 

• İnı:iltere ve Fransa, Almanya 
ile ıharp etmek ve ona cephane vııı 
petrol Yaktırmak ~orlıır4ı. i.. 
tedikleri No~ vnkna gcli -
yor, demektir. )lakabın, Ban.-
1.ardm Skaedjnavy.aya gideli 
hup, ne tekit .....,_! 

uiniıır DA va 
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Ebu Bekirin vasiyetnamesi okundu. 
11 Nisan Pe rşembe 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı, i2,35 Aıans ve meteo
roloji haberleri, 12.50 Mü.zik: Ça.. 
!anlar; R~en Kam, Vedhe, Cev· 
det Kozan. 

(Ömer) hilôfet mevkiine girdi 
['Ben, s=n ıçin bayır mU<rat et- ı 

tim-. Herke•, aımelinm ceza..ına 
bullur. Ve ı.ıdüın ed€11.leriın girif
tar okıcakl<an hal, pek yaıkın za
manda aşikar o1ur.] . 

il'lbu Bc>kir, 'bu V'&sı)·etrurmeyı 
yıazdırdrkitaıı sm>ra, halkın rrt<&
ckllı 1ophın.mooı lç'n eı:r= vıer
di. Soınra, (ômer) i evrne cel
ba1ıti. V =yeti~ etıtikten_ son
ra, v;ısjyetoaımeyi azadlı k~le.Je.
ı'Ülld'..n birilllCI tevdi ıcderek, Omer 
:ile be<raiber mescide gönderdi. 

'Mescide toplaııı:a:n halk, niye da,. 
veı oluııduklarııw.n sebıebiru an 
bruşlardı. Her kafadan bir 5"6 

c;ıkıınıya \'le gü:rilltıü biiyürniye 
ba~1 ııııştı. Der.hal (ômer) in gfu: 
ve miitEiı.akkirn sesi yükseldıi. 
Ha/life namı.adi, llıalkı &ü.kıltıiı 
dıaM:t ~ererek: 

- Dialeyiniz!.. REsulüllahın 
Halit<sınıin evmıiııe Jı;u,lak ven 
nb. 

!Dedi 
Ebu iBekirin vasiyet.r>anı ·si o

.__...... Halk bü ük b:r dikkatle au:ı.aııu. ' y 
diJUedi. IDç kiımse iltir.ız .eane
dl. Bu~ (ömer) m!Meıt 
mevüne W'l'Ü. 

* (Alt) nıin watta.rlan, bunu dıa 
bflyiik bir hakrn1ık telıfılcl<j etti.
le.7. Şurada ·burada ~ 
llıı.-ıkr.ar reveran ıese>ı1kıi göster -
dDer. 

Ali; bu ojçtiıınalardan haberdar 
olur olımaz: 

- Hııa..fıOO; makamına ıı'OCQIIle'lı: 
ıiçiırıı, nefsimde en kii<;üik 'bir ar
cu bile ~ değilim. Eğer 
böylla biır hev"6im olaaydı, lıeri<.~ 
ıtıen evv>.~ )ıeıııj Ha.1ifeye ben ibıi
ıııt eıtmeıdim. Beni sevenler, ~ 
oi l«aıdı haliıme terketEinler. Be
nim yürz,iianden. wam c2miası ır 
-.ncla bir ni.fak ve ~ıte ı;ıe-
bEbcy\<1t ~nnesinle.r.. 

iOMı, o içtiroola.rı ~n ze
vlilla haberler PÖDderdJ. 

(Alı), Ebu Bekire gö~~diği 
morıevi müzahereti, (ômer) dm 
de esirgemedi. Hükimıct \'1<1 di
:yw:ııet it;;bine ait miizal<I: de 
'Verdiei .lı:ı.;nım.J:i reyl r!e, pek çok 
defa (Ömer) in muvaffakıyeıt.ini 
tl':min ettL Aynı zarnaııda. hadit 
v şedit Hıııhk!Ye sı:k. ı;ık füdal 
w sü.küoot tavsi:ye ederek, halk 
tile Ha.life arasında zuıhur etrnesı 
ııwıhtıeımei ohın iniiaJJerin ÖllÜnı<" 
AeQti. 

Ha.life ömer, (A ·) niııı şahsına 
lu<rşı >buyill< bır muhabbet ve 
llllll'butıy ... İllin ve >iriaruna kar
iP da derin ıbir emmyet ve iti
maıt bcsli}"Ordu. Bu seıb;ıpler -
den dolayı da (Medine) de bulun· 
dl$ı zaıınan (Ali) yi bır (hü.kü
met müıııwiri) g1bi yanından a
ıyımuyor ... Hm-p ve ııeyalıdre 
çı~ valdtkırde de, kı~'Ulle<tli 
muşı.'V'lrlııJ, yerine (vekil) bıra
l<Mıcrdu. 

(Ömer) adalE't, iı&tika.ınü v~ 
müsavota riayetin mlSaJluz bir 
ıt..ımsali idi. Bu sayede, 10 6Enc 
6 aıv 8 güın devam ((İ.n b;I.afet 

dct.i zarfınıda ısliım il:mı 
akıı!Jara haYT~ vere<.'€!k ~t'ect.<ie 
f(cruşledi. Kendisi d~. - pek ha:k
b Ol:are.k - asnmn en bliyük 
en kudıretli iiik,ümdan meW<i \n:i 
i.lııraıı: eVti. EJŞ.ır hain bir hançer, 
t ya.tına feci bİr şekilde hi.1.am 
wnnesecyıdi, ibu büyük lıüklim
dar dalın çok mühim mıwaffa -
Jı:~"'<ltler dde edecekt •. 

(Ömer), bir ~n çarşıda ~
yoı- l!hükara mam ohmak iç> • 
rerıail'ı gözden ;ı:c.;·riyordu .. Bi:. 
d b11-e karşı.sına bir adam di -
kı.idi: 

Va Emhiihnilmini:n! .. ŞJta 
yet rn var. 

Dtdl. 
ömer, birdenbire iırkiı)Qj, O a

cl.anııla aralarında, eu muheve~ 
oere~etıti 

Ö!nt>r - Sen, kim.sin?~ 
Adam - Ben, Mugayre bin 

Şiı benin az.adlı kölesi.yiım. 
-Adnıne?~ 

-Ebu LiıLü ... 
- Ne iş vaparsın? .. 
- Deınırollik., dillı!erl:k. nak-

bı;ılı.k. 

- A!a .. Şikayet.i;n nedir? 
- Vergi :marı.url n, haksızlık 

t~ ~=lıaa-. Benden, }'t.'llmİye iki 
dırlıeın v""gi .istiyorlar. Bu ver
,,nın bir d"rlıeme iııdıril.ın;&in4 
isterim. • 

- hi amma, üıç ;;a-n'at ehlıSUl. 
Sı>nden istenilrn verı;:i çok de -
ğ_ bilakis 82ldır. Bana kalır
.a, ÜÇ dirJıe>n VeI'llll . ' • 

Ebu Lu Lu, (Ömer) in bu söz
'lerırıe itıiraz dme-k istedi. Fa:kai 
ön-ar. ~hal onun sözünü l«• 

sarek. kendsi söylerr»ye devam 
etili: 

_ Sen, ;ı-el deıiırmeni yaıımar 

sı:m bUir mis'n? .. 
-Bihiim. 
- Öyle ise, bana bir yel d:ı-

ğir.ıneni yap. Fa.kat buınun ııçin 
de '"l."\'ll'live bir dirhem da'lıa f<ız
la vergi vel1'ceksin. 

Ebu Liı Lü, Halıifenin ıtııu 'tekliı
fm.e o ikadar kızdı ki; 

. Sana, öyle ,\:, }~-il de~lilTlle
m yapayı.nı ki, c.han da bıj!eıı" 

I - Oku11an: Muzaffer iUcar. 
1 _ Peşrev, 2 - Hacı F~k • 

Muhayyer şarkı: (Sen servu na.. 
zik), 3 _ Tanburi Camii Bey -
Muhayyer şarkı: (Pür krze O· 

lur), 4 - DÜTTÜ Turan - M~ 
hayyeı' şarkı: (Kar dil§t~. bu_gl_'n 
saçlanma), 5 - Halk turkwıu: 
(Dama bulgur sererler), 6 - H_?-lk 
türküsü: (Çeşme senin ne belalı 
b<l§ın var), " 

11 - Okuyan: Melek Tokgoz. 
1 - Mahmut Celô.lettm Pş. • 

sın. Rası şarkı: (Fıtııel.er gızlrnmiş), 
D IIY'!, sövienertk savu.şup gitti . z _ Lem'i - Ra.sı ~arkı: ( Saz~n 
(Ömer) o dakikada bir ıkıJ.ıç gibi), 3 _ Bimen Şen · Segah 

darbesi.vle bu ada:ımn ka.fasını u- ıarkı: (Bemi.z ey gü~), 4 -
çurabihrcti. Fa.kact, onun yüksek Segah şarkı: (Bakıp ahvaı. pe-
adalct hisleri, şahsırıa vukubu - ri§anıma), 5 - Hacı Arif Bey : 
lan bu hakaretin. hu dere<>.' yük- Segah §arkı: (Oımaz ila~· _stnei 
sek bir o,ıza iıle mukaıbele f(iir- sııdpareme). 13.30/14.- Muzık: 
ıını sine ım.üsan deP.ildi. Onun için Karışık hafif müzik: (pl.), 
(Ömer) yanındakilere dönttelt 18.- Program tıe mtmleket 
duıdaklaınnda acı bir tebessiiıın saat ayarı, 18.05 Müzik: Radyo 
oMuğu halde: caz orkestrası, 18.40 Konu,ı-ma, 

- Bu köle, beni telıdi.t Lttltt 18.55 Serbest saaı, 19.10 Memle-
Demekle ikıtifa •")"[-edi. ket saat ayarı, Ajans ve mete-
Erteai sabah, (Halile Ç>mere), oroloji haberleri, 19.30 Müzik: 

ımescllde geldi. S;ı;bah namazının Çalanlar; R~en Kam, Vecihe, 
süııııetini kıhnıya haıurlıanırken, Cevdet Kozan. 
ön safta tıuhma:n Ebu Lüliı bir- I - Okuyan: Müzeyyen Se -
d:'lll:ıi.re gooüne :.l.iştı. Fa:kat ce- nar. 
sur Halife, ·buna kaıt'iy;-eıı ebem- 1 - Rahmı Bey • Bayati §<lr-

miyet vermedi. Namaza dev'&ln kı: (Gül hazin sümbül per~an.), 
2 - S adettin Kaynak • Bayati (~~ c anıla, mescidin ,kandil- ~arkı: (Mecnun), J - Hınsto -

l:ırdnin tı'trek zıyaları aııt.ında Suzinak §arkı: (Görünce genia.. 
bir han.çer ph-.Ladı. Ebu Lfilıi bir- nında), 4 - Nuri Seyda • Suzi. 
derıbire HalifenJ.n ii>ter..ne aıtıldl. nak farkı: (Sevdim aeni ben), 
Eliırıdıc.ki hançeri, sür'atle (Ömer) 5 - Refik Ma,.ya.s - Suzinak §ar-
.in vücuduna &l'dııııp çıkarını_ kı:: (Zevkın ne isq 1, 6 - Suzinak 
ya başlıwb, saz semaisi. 

11 - Okuyan: Radıfe Enen. ömer, iı:an1aı· icind<:! yıa-e eeriJ.. ı - Sallihattiıı Pınar • Nlha. 
di. Vücııd.., altı yerinct,n vahim ) 2 
sll!"dlt.e delinmişti. Hillıassa >t~ vent farkı: ( Hii!ıi yaşıyor , -

......• Kürdıli H. Şarkı: (Kanlar 
be/:':inın altındaki yara, h,ç bir döküyor), 3 - Şevki Bey - Kür-
ıtec.avi kal:>ul etmlyecek derecede dili H. Şarkı: (Sende acap uş-
W-iıı.d.i. şaka), 4 - Mahm1tt Celaleddin -
iizc'I'ir.e ok679&-2!taoıncm.thsıdnttıı:;ı: Kiiı-dili H. Şarkı: (Sen beni bir 

Orada buiuıııanla:r caninıin Uze.. btıseyc), 5 - Hıristo - Kilı"dili 
rinl" a;üldıla:r. Onu y3'kalaını.ya H. Şarkı: (Gidelim Göksuya) . 
ç~. Fakıa.t cani .kıo!.aıy<:a 20.15 Konıışma (Sıhhat saati) , 
!kendini t.<ıslim etmedi. Bir k aç 20.30 Miiz1k: Fasıl heyeti, 21 .15 
kişiyi daha 'baocerlyerek yere Müzik: Radyo orkestrıı.ıı, (Şef: 
serdi Büyüık b.'r cür'otbı: fiırar H. Ferid Alııar), 1 - G. Verdi: 
t;\Jmek istedi. Fakat tamı mes- Talihin Kudreti uvertürü, 2 -
c'<lın kacısı.rııdan cı1<aı:ağı za- G. Verd!. Ayda opera'111dan Ay-
,ınım. Mcdinal.lcnlc,ı b;•·i, sıııtlil'.r da'nııı anıa..ı, 3 - Ed. Grieg: 
dan abasını çıküdı. Onun ·başı- ikinci Peer Gyrı.t sııiti, 4 - G. 
na a1ıtı. Göıılennıı k.ıparı.ma.sın- RoMini: Scı·ilııa B rberi ut·ertü-

rii 5 - G. Pııcc : ı ; La Boheme 
dan s~ifade ederek ii2erınıo çul• operasıııdan 111 mtııi11 aryası 6-
laııdL Onu -fu:iıııtü yere Y'llVar- G, p,,.., n · Madam Bııtterfly 
1adı. Ell>u Luliı, artrk el: ~~-ece-

operasıııdaıı Butterfl11'in t1 rya!ı, ğı:nıi a;nlıadı. El:nde-kı han d, (La Bemol nıinC." , Şan: Semiha 
kaıb'tasın a k dar lreır:lı k alibıne 

Berksoy. Soprano, 22.05 Müzik: saıpladı. [1] Opera aryaları (pi,). 221'; Mem-
(H~ Ömer) ,yaraiarının ve- U>ket taat ayan, Ajan~ haberleri, 

hametine r•en, dc-ııhal vE'fat ziraat. esham - tuhvilıit. kambi-
ıeıtınulı. Ha bta, kcnd sıni evine yo _ nukut borsası (fiyat), 22.30 
nakletmek istiycnleıc mani ola- M;izik: Cazbaııt (pl.), 23.25/23.30 
rak, büyük bir si.iıkfuıetllc.: Yarınki program l'e kapanış. 

- (Farz) olan •aız:.feni'zt de- !~~~~~~~~~~~~~~' v.am ediniz. (Abdurrahman bin I' 
AV'f) miıhraha gc1,-sın, namaz kıl
dırsın .• TAKViM ve H 

Diye, eın.ır wrdi. 
Namaz bıtti. M ı;ck! n ıınihra

'ba yakın bı.r k~sındc yatan 
Halfe ev~ nak;ed!l<ll. (Öır.cr) 
bü:vük blr m!:lta.net J?tisterereık, 
(AWu.ITahman bm A vfJ ı yata
ğmıı:n yanma ceJOOtı,· 

- Artı.k, haıya• ile alakamı ke
siyorum .E~ r, Ebu Ubeyde sağ 
ols:ıydı, hıl.ifet, ona vasıyel eder
d.m. Fakat, nı~ em kı o aramız
da u,gı.c.. r. Hıliıfe~ı, s.<na terke
çi.yo.rum •. 

D,<:!i. 
Abdurrahman, bz ı k a_y ııt ve 

şartlar dcmııeyan ederek, !: ltıl\!ti 
kabul etımı::'Ciı. 

ıöım.r) bır kJnş,k!ıga m y -
dan vl"ıınıeınek ıç 01. lu !Meti d r
hal ya (Ali) ye vey·ahu.t oj\lu 
(Abdullah) a vasi'°""! edebilirdi. 

(Arkası var) 

[l] Ebu Lülü'ü n bir gün evvel, 
vergi meselesinden dolayı (Ha.. 
lif t ômer) e müracaat etmesi ve 
§ikiiyetini kabul ettiremeyince 

11 Nisan 
P ERŞEMBE 

Hicri: 1359 Rumi: U51 
4 üncıi ay Gün: 102 Mart: 29 
·Rcbiülevvcl: 3 Kasım: 156 
Güneş: 5.28 Ak am: 18,44 
Ö;';lc: 12,15 Y:ı!sı: 20,20 
İkindi: 15,57 İmsak: 3,42 

- BAVA VA..ZJ1ı'Jı;Tİ 

Ycsı.J:koy l\Ioleor loji ist.ısyo
nu:. _i.J.n aluı..;ın ima.~omata J!Öre, 

1 
ha,•a ıu,.dun Ak<lcn., luyı1ırı ve 
Egenin cemıbu•ıcl ı bu u .Ju Kara
dcnlZ kıyılarında kaı;.Jı, diğer 
bö4ıc rde çok bt1nlu gıcçmıŞtir. 

n-· . İstaro.ıbuld~ h.:i.-a bulutlıu 
geçmiş, riıı.giır :şmah şa.rkiden 
2-4 rn(·\re hula ~snııştir. Saaıt 
14 de hava Uı2}·jk; l 019,1 milibar 
id:ı. SWıunet en yük.sek 14,6 ve 
m <filşük 8,7 sa1>\igrat oclarak 
ıkaydedırlımı,1ir. 

Teşekkür 
hiddet göstermesi, sahte bir nü· Sevgili babamız kılavuz kap-

·o eır· B d A tan ı Naznıi Ak-pınarın ceoazesi-mayişten ı ar ı. . u a am, • ne i ·tirak eden, mek tup ve lel-rap isi/a•ı altına gıreıı yer!erın 
halkındaıı oldugu ı~~n Arap ordu- grafla keredide ailemizi n acı ve 
!arının bn.kunıarıdanı olan Ha- tees ürlerinin tahfifine çalışmak 

'"" lb"n.d lfıtfunda bulııııan dost ve 11rka-
life Öınere 1ca;~ ka ı e de~i',l daşkırn ve bütün kendini seven-
bir kin ve infıal beslemekte tdı. lere a~-rı ayrı tesc kküre ıztırabı· 
ihtimal ki, istilii göreıı yerlerin mız mani oldnğund~n, şükran 
büyükleri tarafınd~.ıı da !eşvı!' ve minnetlerinılıin iblağına muh-
edilerek, bilhassa (Onle-T) ı fcl~it terem gazetenizin tavassutu nu 
etmek için Medineye f1Önder.I- riea ederiz. 
mifti. Buna binaen (Ömer) iıı Eşi: Adile Akpınar 
şehadeti, aleUide bir cinayet vale'- Karde~i: Halil Akpınar 
a.sı olmayıp, bu büyük adanı si- J Oi:lu: s .. 'aııni Akpınar 
yari bir suikasda kurban git- "lllı.ııll.__ __ _._.11111111111Qı~llifi'1aii'1:~-"" stı. 11 
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Rengigül, birkaç gün sonra i yileşin

ce doğru Sütlüce dergôhına gitti 
Halbuki daha Rengigiıl.un _ _l'ıler-1 

divE!lköyü ~e.;nden duşkun ~ 
d<Udiğ. gün, peşı sı.ra tekkelere 
dilı;künlük lıaberuı< yet:~tiren 
dl".rvi.şler, köprüde Münir kx<ba
nın adanılarınıa ı!".6t1~· arak key
fiyeti söyledikten aı sonra bunu 
b'r frrsat savan Miimi.: baba Ren" 
~gülü 4lra1mış, tesadüfün sc·,,ki
le irıini bulınu Reııgigül · ıe dadı
sının evıınde Rörlişmüş, müteessir 
genç kadına: 

- Sen hiç üzülme oocı ! 
Demi.ş. tesell. Vl"rerek şiıy le bir 

dil kullanmıstı: 
- Befü ki, bu (düşkünlük), de

denm hıwıısi bir makı;ru;i,na da
y~yor. Amma sen hi<,; aldırma. 
Sayei erenlerde dergahımız can
llarının a:rasma katı.k,b;lirsın. Bu 
hükmün, kıaTarın zerre kadar e
he.ırun_;yeti yok. Zaten dede ba
banın ded<iliğiıni kim ta.-;dik et
mış? Ruhu şadolsun Hacr Hasan 
dedenin ağızd~ vekaletile dede
!lik postuna lıaık etmeden, liyakat 
göstermeden, yerle.şen Mehmet 
Mi Hllmi beıbayı b:Z dede taru
nuyoruz. Hodbehot kendini cte
de yaparı bu adamdan her şey 
umulUll". 
Merdiveoköyüııdekı köşkü yap

mak içi:ıı kırk y~ık Hafız Nuriye 
bıabaıhk tevciıh etmekten cekin
mıyen dl"Cie Oamlıcadakı ik:ı dö
nün:ılük ba·ğın tapu5ıınu ele ge
çirmek U;ın de Abd. efendinin 
o{:hına kansını boşamak ıcazeti 
VC'rdi. Hatta; iıki taraf da muhip
tır diye boş k.agıdını kend ıs; ge
line götürd!i. Nikahından vazgeç
mesini de tarilı:M namına i.;tedı.. 

Ximbılir, senın iı;in de nasıl bir 
taviz ahlıiıını zamoın bize göste
recek! 

Rengigül, bu sözlt-ri sükut ile 
<liıiliyor, kar•ısında bey az, dilim
li, keçe külfilıına sardıgı ye il sa
rıkla ruhani bir ~eytan kı.hg1 ik
ılisap edcıı Mw>ır oooaııu1 laliıkatı 
le vaptığı dedikoduyu haklı bu
luyord u. 

Ö;ic".)la, cırlaıfa JıJ, bJr uç ve 
hi1;bir sebep me',;cut del{ilken, 
dedenin J!'(ird\lğ"u rt'yaya dayana
rak kendısinı çatır ç.ı!-< kocasın
dan ayll'Jı;ını, dü kun damgasını 
vuraı H.."ct B vı:.ı;: •• ooan 
muebbet bir tardıı tabı tLıtu:,u Mı.· 
nır bahanın :zah eıtıg, ve e,11:;a 
Jinı göste:rdıgı hiı<ııs !erden baş
ka ne il<' tefs;r olunurclu. 

Mıin.:r baba, dedeye da r bın 
bır ıezvır. bır o katla. d~ <:edi
kodu yapt ktan son: a \adin tek
rarladı: 

- Söyle<lim ya,_ Sütlüce dcr
Riıhı canları arasına kııtı;;abilir
siırı! Gel şimdi başını okuy, yım .. 
Bu. (tcccttli ..ıkrarı veıL'c A'~ ... ;e-.. ·1 

Rengigüıı; itıraz etnedi. Münır 
babanın önünde diz <,rikt", başını 
okuttu. Dua bitip "" nıyaz ye
pı dıktan sonra fon r baoo g:it
mı} e davrarulı, ke· cııs:.nı .1<.apıya 
kau ,- t.'tk,rı ve t('ş;ı c'Cicn R~ngı
gı..le kapıdan çıkarken 

- Bl.l'ıız iyıle:,ır iy.Jeşmez, ye
ni dergahına gel! Canladı.. ta -
nış! Bacılarımız arasında çok 
h z ed~'<'t;ın canl;;.r \" Ç ıbucak 
onbrla bağda il', baık en.aler yo
luraa €'."lllliyetle ilerlersin! 
Demiş, arkası.nd.ın: 

E.Y"\allah .. Haı;: er n re e
manet ol! 

Cümlc:oıni bastır,p tekkesinin 
ye< unu tıı.tmı. ı .... 

Rengigül. birkaç gun sonra iyi
le.şillce doRru Sütlüce dergiilıına 
giıtı. Mürur baba yeni canı ta 
kapıya kada.- inerek karı;ıladı: 

- Buyurun; hoş geldin.iz, de:l'
gahı şeriiimizi pür nur ve zive-r 
eyilı iliniz! 

Diye yediyerek üst kata, kendi 
odasına aldı .. Tekkede bacılar S))o 

:ra&ilıe gelip : 
- Hoş gddin Sultanım! 
Teranesile Ren,ııigülü &elam • 

lıadılar .. 
Baba, kendi hizmetine bakan 

kilerci derviş Hüsnüyü çağırdL 
R engigülün yanında emir verdi: 

- Bu !ıE<Oe lıyin:cerrumi-~ var. 
Aşçı bab;ıya bir kurban tığlat 
akşam da kiıçük meydanı hazu-
lat! 

Ve.. Akşama kada.. tekkenin 
dervışreı:ıni sağa sola kooturarak 
iıleı-i gelen. hatırlı canları davet 
etti. 

o akşam, c;uk parkık bir ayini 
cemle Rengigwün düş.künlüğünü 
me;danı kaphyan 60 dan fazla 
muhip önünde: 

- Bllimi Şalı, Allıth Atlah; bu 
dem dem h• '.'Tem; bu me.vdan 
IDl'Cil1a can dede gan, del'Vi-

.şan. ve m<>hibb<ını sad .. Kafl huzu
runda haJı erl"nler izni,le •Ren,ııı
giıJ. bacının du~ünlüf(Ün. re~~y-l 
ledım .. Bu cam, canana vaole:ıL- 1 
yen demi pir, keremi cvlı~a, ~cr
çck 1>renier demirıe hu dıyelim 
hu dost!.. 

Gülbankile yenıden (sadrı ta
rik) e geçırtti .. Roogıgül mem
nundu .. Münir babanın bu QOk 
cand :ı.; \'C samı.mi görün.f'n hare
keti kar~k~mch grnç kadının de
de baba_; a k.rşı aUak buHak olan 
zihn~,de bir kin turemi~. Sü !Jce 
de:r,ııahına da ç.;ır(·abıık ısınmıstı. 

!\-Iütti.r balJrtı. 1 Ren ·.gul ıc.:, 
yaptığı Ö) _ c·t.•n1 c,;ok ~ .. o..1!1 o1d 
O gt~1'ye mahsus •ema i r dönu · 
dü. Bektaşı rakslan y"pıldL De ı:
lerle dumanlanan kafalar ziJuın 
hu uu içinde ü<i yana y~pa ya• 
parak çapraz adımlaırla yaınyan 
ilerloyen ve her adımda: 

- Hu! Hu' 
Dı}'e, çıclı:rıan nefese ıempo tıu

tan Münir babalı: 
- Barc-kalıl:alı! 

Se:;lle:rile aikışlıyor, baba co:;r 
tukça meydanı fır döniıyOJ', ikt 
iaı·afa açıp tekııar göğ,süne J.a
~turduğu, koUarile nıintamnın 
açık ya.luısından kırçıl kıll""'ı far
kediılen gögı;ü.nü güm ııüm döiıtir. 
yordu. 

Hıcaz faslınm. en yarı»e nıığme
lerile baygın me_yıanla.rın uza1 tı
ğı nde&; bütün neı;esinı (Aşkul
lalı) ile oosan meydan erJerinl.n 
gôru.ıncle 1Gına~k1.!ldı.ı·a:ra.k hüküm 
&li!llyordu. 

Allah Allah yaradan. 
Gi.inde ~üz bin cıir·ada.n 
Y iir ile yar olagün 
İtibar cıksın arada ... 

Bekle gönül bostanın 
Su sığırı girmesin 
Dikkat et uçurursun 
Kandili minareden 

Bekle vahdet kö~esin 
Kırma gönül şişe<;in 
(Sırnıllah) a eren JmJ 
Seçer aln karadan 

Tıflılayn denıbcdem 
Danıbur, dumbur söyleme 
Mansurlayn olursun 
Bilınt·z..,en müdareden 

AMk olan hu yolda 
Can ile ha oynahr 
Sen dahi iı .,.k isen 
Bakma gel kenareden 

Hacu vardım der isen 
Kande \ardın Hacca sen? 
Göııiil, hakkın beytidi., 
Pek •akın emmareden 

İman nur'n kadimdir 
Hasta değil hekimdir. 
S<!n dahi insan isen 
Anla bu e>'aredeıı 

·r. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
l ade 
3 • 
8 • 

12 • 
40 • 
75 • 

210 • 

2000 JiTalik = 2000.- Ura 
1000 • = 3000.- • 
500 • = 3000.- • 
250 • = 3000.- • 
100 • == 4000.- • 
50 
21> 

• 
• 

== 3750.- • 
== 5250.- • 

Keşideler: 1 şubat, 1 mayıs, 

1 ağust06, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılll'. 
'~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~-~ 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

J.Nk Afl lıa 

10. 4. 1940 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Flbrin 
Rayiqmark 
Belga 
Drah 
Leva 
Çek krcmu 
P~'l:eta 
Zlıoti 
Pengö 
Ley 
Dinru-
Yen 
İsveç Kr. 
Ru·ble 

Jla-
5.24 

l 52,65 
2.9647 
7.705 

%9.2725 
81.0307 

22,18 
0.97 
1.7950 

13,61 

26.8725 
0.625 
3.4929 

34.6325 
31.005 

Esham ve Tah~t 
Eı·ganı 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Emmönü Asker.ık Şubesinden: 
Yedek topçu aoteğmen (30270) 

sicil nurna.ralı Hüseylıı .oğlu Mı:b
met K emal Erten kısa b'.r zaman• 
da şubeye ge.lmesı. 

. f' 

Fat.ih Askerlik Şubesinden: 
6 Nisan 940 günlü celp ilanınıı 

ektir. 
Toplanma günü 20 Nısan 940 

' cumartesi günü olarak ilin edilen 
bıç askerlik etmemiş 3lö/335 (da.
hL!) doj(uınlu jmd.arma ve gıın>
riik sınıfına mensup eı;atın içtima 
günü 25 Nisan 940 penıcmbe olar 
cak dej:işbrilıniş!IT. 
Şubemize mensup jandarma ve 

giiımrük sınıfına mensup eratın 
mezkür günde saat (9) da şu
iıede hıuır bulurunaJan ilan o
lunur. 

İst. Asliye mahkemesi 9 uncu 
Hukuk Hakimligind~: 

2().05 
19.55 
19.55 
19.55 
19.55 

Sivas - Erzurum 2 
Sivas - Erzurum 3 
Sivas - Erzurum 4 
SLvas - Erzurum 6 

Nefes.ıı son kuplesi Münir barı-------------
hay, vecde ge;irdi. Kendinden 
geçen baba erenler, ~ ses.ini 
meydanda .ırümbilrdeterek okudu: 

Zehra Özkan tarafından Şişli 
Hanun.oğlu sokak 59 N. da oluran 
koc;.sı Hüseyin Özkan aleyhine 
mahkemenin940/!53 N. su ile a<,;
mış olduğu boşanma davasınm ya-

Kaygusuzun hüneri 
Bel va, piiryan yemektir, 
Bundan özke hüneri 
Sormayu biçareden 

İ L A N pılıan tahkikatı sonunda: Mı.ı.ma-
Taksunde oturan Bayan Lud- iJ:eyh :oozkür adresı dokuz ay ev: 

ıın.1a Mihailovna'nm kendi iste.iti vclsi terkle semt\ meçhule gıttıği 
ile isliim dinini kabul etmesi üze- tebliğ ilmühaberiıne verılen şerh-
re liız1Jl1gelen dini teJlkinat icra e- ten anlaşılmış ol.du_l(unılan ilinen 
diılerek ismi de y.ine kendi tale- tebiğat yapılnıasına ve mtidrleıa-
biyle (Meral) korun~tur. leyhın esas davaya karşı 20 gün uır 
--------------ı fın<la cevap vermesine ve taı·af-

Parçarun ı.kinci tekrarlayışmda ZAYİ - Edirne askerlik şu- !arın 10/5/940 tar;hinde saat 9,30 
Münir baba coşkunlukla mısra- besinden aldıKım askeri tezkere- da mahkemeye davE<t edilnıeler,-
lara şdul defôııti.ı'1tı: mi zayi ettim. Yen;sini alacağım- ne ve istida sureti ile davetiye-

Şu fakirin hünezi 
Helva, püryan yemektir 
Bundan özke bir hüner 
Sornıayu biçareden 

dan eskisinin hükmü yoktur. nin mahkeme divanı hanesine ıa-
317 doğwıı.!'u Yusuf Sirınen lik ve gazetelerde ilanat i~ 

na karar veri.imiş olduğundan ol 
İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di- .baptaki karar sureti tebliğ maka· 
rektörü: E . İZZET. BasıldıJ!ı yer: mı.na kaİln o,lınak üzere 1lıln oln· 

SON TELGRAF Basımevi nur. (26034) 

!~=::=.=:'.:ı :ı:s T:A:N:ıu:L::e_E-L:E o:ı: YE:s ı:N_o·E:N~I 
Erenluin hüneri 1 -
Aşka boyun kesmektir 
Bundan başka marifet 
Sormayu bleattde.Q 

Mu:habbet; meydmıı dolduran 
canların .>ttifaıkla kıacan.ştınşlar 
r ile sabaha .kadaı- devam etmiş-
ti ... 

(Arka..._ tı<ır .l ------------ ~ 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldb'e ft ıdlUwlı'e aite~ 
Paııar harlo her rüıı oaıı.ı.ı.. 

........ dar 

Adrts: Babıali Catalotla 
101nıt11 ltiit .. lnde :So. U . Tel. 13 

Açılalığı 600 mal.rede n iazl:a oia!ı. köprü başlarına siıkleı talıanı
m ül:ünü gôıgt.erımek ü:ııer kootıılacak "'3 adet işaret leV'hası açıık ı.ılısıl 
1me ı;uttıti:v'le y~a.k.\Jr. K~ lbede.li 1094 lira 35 kw:ı.~ ve 
ıiik 1ıeııniıııatı 82 &a 8 .lwruŞtur. ~ ZM>ıt ve Mıımne~at M~
dü:rlliğü ka.leıninde gtil"üllliwktir, iıııa1e 18/4/940 per~-embe günü ı;a
a t 14 Da.mi Encümende yapılaca.kıtır. Taliplernı ilk temına1 
makbuz ~ya mclktup1a;ı:ı, ihaleden 8 gün evvkd Nafia Müdiirlüğiı 

• ne müracaatla alacakları fenni elb ljıyet ve 940 yılına ait Tıcaret Od<l
sı ws.kalariyle 'İ'hal günü mua:yyen sa.aıtte Da:mi Encünııcndc bu-
Jıınmaları. (2603) 

•• •• 
Ü.skiidarda Hace Hl<ımaılıatun ırna;ha..Jı.t>Jllin vapur :iıskelesi Ç<'Ş

me meydaronda &.8-10-12-14/2 nwnaialı bilfa enk:ızı a k arttırma 
suırotiy:İ.e satıl:acaıın.tr. Taıhmın beclıcll 1030 lira ve illi t.<:.mi:nıttı 77 
lira 25 kuruştuır. $;ıııt;naııne Z:rbılt ve Muamelat Mü.düdüğü ka:I -
ıın.inde görülıeoolmr. İha-Jı.: 26/4/9·10 ooıoo ~nü saaıt 14 de Daimi EYı· 
oiianend yapıl~ Taliı:llern dllk ocmin~t' ırnak:buz veya :rn.c:ktup
Jıaıiyle ihale gıunu ııın.~y;ym s:ıatıW D3'iııni Encümende ibuluımıahı ... 

(287Jl .. 


