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SKAJERAK MUHAREB LERiNDE ALMANYA 
ONANM iNi YAR S TTI 

ilk muharebede Almanların 4 J<ruvazör, .1 eniza tı,1 
Muhrip, 12 Nakliye gemisi battı4' lngilizler 4 gemi kaybetti 

~ ~ 

Müttefikler Danimar anın Fa o a a ı i al etti 

Norveç kuvvetlerinin mu 
Norvec Kralı ve hükumet Alman-' , 
ların müzakere teklif ini reddetti 
~Vaziyet lsveÇi· ı Norveç kıtaatına lngiliz kuvvet. 

deh b .. "k lerile birleşmeleri emri verildi ar e suru • ~ G~ 11 (A.A.)-Norveç 
Aj<ınsı El.lverundan biJ.clirryor: 

1 e Ye C ek 01
1 b"ı ! Norveç Başvekili B. Nyıga.aırds-

wlld 1buıı:ün N~ millı:ıtiaw hir 

ııı.-.vemeti şi eti endi 
• • ç 1 ühim yan atı 

• . . . ,,, ...... . '"' . . ..... 
"MÜTTEFiKLER, DAHA ŞiDDETLE 'iE 
KATİYYETLE HAREKET EDECEKLERDiR,, 
Londra, 11 (A.A.) - Avam Kamarası ~ «- Daniınarkanın ve Norveçin Alman· 

top.anmıştır. Kalabalık bir halk kütlesi ya tarafından ilhakı çok uzun zamandan· 
Win ton Çör<.ıl"in K ıraraya gelişini sü- 1 beri hazırlanmış ve tatbikine de Martın 
rekli alkışlarla karşılamıştır. Kor diplo- son h ftaı;ında ge~ilm.iştir. 

nıatik localarında, Polonya, Belçika, İs· I Alman deniz hazırlıklarının hangi bita· 
panya, Sovyet Rusya, Birle ik Amerika raf memlekete karşı vukubulduğunu ve 
hükumetleri büyük elçileri ile Holanda, ne zaman yapılacağını kimse kestiremez
Estonya, İsveç, Yugoslavya, Finlandiya, di. Öyle gözüküyordu ki, Holanda, Dani· 
Litvaııya cicileri ile Norveç elçiliği baş· markr,. Norveç ve İsveç hepsi ani bir ta
kiitibi bulunmakta idiler. arruz tehdidi altında bulunuyorlardı. Al-

Almanyanın ıl•lic• cıir

•ti, oılUtefilıl•rİfl alııl
lıca cür•tİ İl• lı•rıılan• 
mı, rı• Norıı•ı;in İ•tilıi
•ını imlıaıı•ı• bir lıal• 

!beyanname ncşretrerE•k N ~in 
Alinıan isU UslilQ mıu· av~ımet ey
t:ıeıııı:iıYe VE Quııslıng'ın riyan: ı:mde 
ıtıeı;ıek:kül etmiş o la.n K uK1a "1.ü • 
kiimetinln ~aınuum ı için Alıman
ya t.Maıfından ll.ırı sürüleını i;,'t(.'k
leri redd,ıtrniye kaıt.'i = ı:ı:ıo ika.
Tar verınış dlduı;..'tunu bi fd~ -
ıtir. 

:Saı.r·y N.:..rrı Çôrçll yaptıı:ı bey ıuıat- maııyaya miöeovir biiflin J ti~iik nteni.1 ket-
i• .ı .. -ı.t;r l.i: (Arkası 3 üneü sayfada) Dun miih!m b!ı,unattıı bulunan Çörçil 

•o lı mu ı 11ibiılir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
LJI areketli ve heyecanlı 
0--U harp istiyenler, artık 

memnun olabilirler, 
A.lnıanJann Danimarka ve Nor
ltçte yaptıkları •Coup de the· 
11'e• hamlesini, mültefil<leriu 

:llkabi) bir hamlesi takip etti. 
Y 11lldi, Norveçin denizinde, ha • 
"•sında ve karasında harp olu
l'or. 

1 41nıanya, ini ve seri baskın· 
dlQılJ, Yıldırım harbinin meftunu
k ur. Harbin, ancak Cür'et• ile 
aı~nılacağına iman etmiştir. 
~hıs~ana yaptığını, halta bunun 
•ha ıyisini D~nimnrka ve Nor· 
~çe Y~pmak istemiştir. Evet, 

Dıanya, •Harpte muvaffak ol· 
~ak için, tehlikeyi göze aldırmak 
~21Dıdır; prensipinc sadık kal • 
ıxı~ş ;-e ~endi dediği gibi •Tarihte 
il lslı .ı;ıorülmemi:; bir hareket. 

e Danimarka ve, "orveçe baskın 
raPınıştır. Baskın, Daniınarkada 
zi u ~·~leketin ı:ev~ekliği ve ac· 

Yuıunden tam bir muvaffakı· 
~etle neticelenmiştir; fakat, Nor· 
e:~\ııaziyet başka tUrlü olmuş, 
lır ~ pazar çarşıya uymamış· 
b~b' eden? Çünkü, askerliğin ve 
. ın deii-ez esaslı kaidele· 

liııdeıı b' · d . Iİp ·dl ırı e •Emnıyet• pren-
•i; r. Bnp ederken ,u üç em· 
lliy "telde edilmelidir: Siyasi em· 
Yev~ &ev~ulceyşi emniyet, tabi
eın . eınnıyet. Almanya, bu üç 
lerlnıyetten birincisini, Sovyet • 
ve ~ tamamen Danimarka ve ts
ııı} t~ ~z çok anlaşarak temin et· 
"d ır, fakat Norveçte hiç temin ı 
••nıe ·r · .. hiın 1 rnış ır. Ikıncısi ve en mü· 
Dan·o an sevkulcey,i emniyeti de 

1 
rek 't,ark~yı işgal ve istila ede· 
eld~ v!çı ltorkutarak kısmen 
lere ktnıış:. Norveçc ve müttefik· 
l'er arşı ıse, se .. kulcey ·i emni· 
ın· ı sadece cür'et ve baskınla te· 
~ et?'eyi dü ünmüştür. 

ıİıin e~ç.ı sevkulceyşi emniyeti te
ı>r 1~ 1~• cür'etkitr davranmak 

•nsıp1 um • b. . ı 
lı:abuı edil ~~ ır kaıde olarak 
bazı şan} nııştır amma, bunnn 
es.ası ar-ı vardır. Birinci ve en 
ııtaı ı Şart, mevcut kuvvet ve va· 
ray arın elde edilmek istenilen 

eye uyııun ve kifi olmasıdır. 
(Ark03ı 3 ün~ıi •ayfada) 

lSVEÇ KRALI GÜSTAV 

Be~ ~ybcı dtıı> ilmi ık· 
te<iir: 

.Alman hükilmeti Norve~ kra· 
lından Almanyanın itimadına 
mazhar ve azası Führer tarafın
dan taııin edilecek bir hükümet 
teşkil etmesini istemiştir. Nor
veç kralı Almanyamn isteklerini 
reddeylemiştir. Bu isteklenn 

{Arkası 3 üncü saııfada) 

Alman tecavüziine karşı 
-- H=========== 

Hol nda 
tedb·r r 

•• 

Alm n 
edildi, 

hududund birçol< y rler tohllye 
ml daf 1111 tedbl rlerl arttırıldı. -----

Aı• 11 (A.A.) - H ır 
tiirk h male k ki m k 'Uo ~ 

re E . • . Alnun hu !ı.ı.dum!a 
eok mu t !bal r ı:m ır. Bir 
çak ' lıer'n . , c ve mEk· 
W-pfoı i WıUy<' dılır. ohıp li
ım=Iar ve yol.la<r sıkı ıblr n1 ıcaret 
~mıda bulundurubnaktaclrr. 

Lımt-o ırg ımuıtakasında otttno
ıbil mı.iuakı>M.tı bm.:.ıım:ytie d'u!I;· 
ım .u . Sev'külce\Ş ncıktalarda 
lbariıkadlıar \'Ü<:ı.;d l!I fJrilm~ ve 
ı nfilak ııd;oi m& <ll?r kon,rbmuş
tur. 

E"''\'11.ki gece hudıı.ııcl:ı cıvar ba
(Arkası 3 üncü sa.<1fada) 

ı,__,...__,_,_,_,_.._,__ 

' -t,_ 

Nn'r1>CÇ /,arp ı:en llerı taraf,ııdaıı bııtmldıgı biidiTilen Almanların Emden kruııa.zörü ve kwıı.andmıı.. 
..... • 

An ad o 
yada 

, T~-~k- 1 Son Dakikada Ahnan Haberler 1 

S ey 1 a p
1
B çika Almanlardan korkmuyor! 

Ilı ilksel, 11 (Hususi) - Belçika l\lilli Müdafaa Nazırı General 
D<•n', g"" tecilerc yaptığı beyanatta demiştir ki: Kızılırmak 5 metre yük

seldi. Meriç nehri de taştı 
Çorum, 11 (AA.) - K.zıil •• 

mak birdenıb!re 5 m t :li:a... yJk 
selerek, Çorum merkez k< za ına 
k.glı Kıum Çelti~ köyün.: tehdit 
ettif(in~n köy tamamen boşal
tılmı:;;tır. Ve halkın barınma ı i· 
çi:n köye 2 ~arlır göııdenlmiştir. 

Gittikçe ).;jkselcı Kızılırmak 
Omı.:ıru:ı.k !k.es::ıbaşcnı do ist< ila ey
ledi.ğıi hdıer verilm; ve derhal 
ica.p eden tedbirler alınmıştır. 
Burada da ha1k tehdide maxuz 
aıııntak:ıdan uxak!Jaştırı!d:gı gi· 
l:ıı eşya ve havvanlar da k 'ye 
ecl ı ln' . 'ti.r 

TRA.KYADA 

.EdL, , 11 AA.) G,cc an-
.zın • n Er c,e v .Mcr ç nc

h1rk>n L a:ıa °' ~ .nı lasmış ve 
c~ ..ı ın 7 ev Jti ve .,...c ra:,.'ı is· 
t t < r Kı.oııuz köyiınün 
Diklıt cvlı'L' de ;k .lan 60 ın· 

,,.. 600 
61 n ya::-d.. ~ gôı ' ,ı . Dı-
aer ~ftan topçu kona,:; d da 
10 "n an 100 hayvanın ı:..:rınç 
iı:ıJ:jlnn 0zcrınde ka.:.dıi.\ı ha bcr 
vc ılmiş v .t>ımıya da surat:e ıno
tör ve kay~ gonderilmiiştir. Fa
.kat İlıraktepe ile İspah: arasın· 
jd-0;lti teılef<n d r !eri feyezan 
yüzünden yıkıldığı iı.:ın burası ile 

1''0 t.:r B lçı aya bir teca\'iiz "'uku bulursa nıütecnvizin mu\·af· 
f kı et ihtim•lleri yoktur. Bundan 8 a~· evvel Belçika ordusu ilk 
defa olaral, seferber edilmiştir. Bd~ika muazzam tahkimat yap
nıı!'i;tır 

Reyno Pari Elçimizi Kabul Etti 
Poris, 11 (Hususi) - Reynaudbu sabah Amerikanın , .e Türkiye

nin Paris hiiyıik elcileri ile Fransanın Sofya ve Moskova elçilerini 
kabul etmi~tir. 

Rcynaud bugün öğleden soDJ"a şark ordusu kumandanı General 
V ~r~nnd ve Fransamn Ankara büyük el~isi Massigliyi kabul et· 
mi~tir. 

1 İngiliz tayyareleri Alman gemilerini bombalad• 
Londra 11 (Hususi) - Anlesund radyosunun verdiği haberlere 

göre Trondbeiın açığında İngiliz ve Alman gemileri arasında bir 
deniz mıılıarcbeı.i cereyan etmektedir. 

İııgıliz tap·areleri Trondheiıİı halicinde bulunan Alman harp ııe
nıilerino ,.e ta~:yarelerine taarnız etmişlerdir. 

Dalad.)e Veygand ve Gömelinle Görüştü 
l'. ris. il (Hususi) - Daladier bu sabah General Veygand ve 

Gamı liıı ile görüşmüştür. 

Her es elinde~i demiri beyan
name ile hükumete bildirecek 

11 Vilayetteki demir t•cirl&ri, elinde 200 kilodan 
fazla demir bulunanlar beyanname verecek 

=---'-"- --==========,........-==~- -= 

Amerikanın 
kararlar 

Vaış <net.on, 11 (Hu.s116İ) - B. 
Ru.zveltin ;riyaseti allfuıda riy1ı • 
se:tıicwn'lıur saTayıııda yapıf.an tılr 
ıtıoplantı esnasında Ska<ıdio v; a 
lhii<kıhnatleııine açı.Dnıış o.lan. kredi· 
il"!?: n 'l:edıcye roılınes. ne k1ır.1:r vcı·· 
~. 

YaµıLa:n bır lııesaıha göre, .Amf. 
ırl a<la Sk«ı.d111ırvyclıla.rın mıl
yoııLn:ca doları ~vcu lrtu.r. İs
wc, (/Ubuk al ınJar J<Ô~ Jr, 
Y a;:ııız mart avm<h j,,vecten A· 
111'1'tt'i'lraya 66 ;mıyor dolaı· ılı.J<Y
m 1~inde alltm ~dlrni tlc. 
MÜTTEFİKLERE VERİLECEK 

TAYYARELER 
Ameı ka h ükiınx li, ınfııtM • 

lie:re ııeıııiı; ımi:kyaSlıa Vfi1ri[~-e:Jk olan 
'llayy ard r arasına üç tıdı. I d;ı.
lha . "\ ~ir. BunLırr f<"'V 
1§.d , sür'atli ve lx;mbardım n ve 
<takip ~releriyle anı.ıiıatd><. -
QIJ1 hususi sur<tl>! inşa ış 
Bd' ı ~ C' urUss 1ıa V'Y'a re di r 

NARVIK'in 
işgali .. 'iovyet
leri kızdırdı 

Stnkbolın, 11 (A.A.) - İsveç 
.p;a2! ruerin 'il alıınış a'l:luklan 
Qı.aberlere göre, salfilıi~ So'Y'
yet m.aılıafil~ Narv<ik'in A.hnanfla:r 
'barafındruı Lqgali dnl.ayısiıvle pek 
zô>'ad r:iendişe ôçindıe bufurııımı3ııt<r 
dırl'aır. z·rn Mosk.ava hükiUireti, 
Nonı.:ıçlaı ı;imal muıta.Ioasını Sov
:»:1t. illll mafıiinin alt>kadar oldukıı 
lbir nı.maka addetımelııte idi. 

Siyasi müş:ı::o.,'rlb', Alııııanıyaı
nm Mas.1<ovad3ki siy.nsi mümr.s
s'lliırn B. 111olıotov i 4 SMllt süren 
bir eörü:şmc vapmııı d\Lu;ituı u ha. 
tll'"ta tımaktadırlar . 

Ai!t.oııbl:adt!t gaızctesı, Sovyeıt ' 
RuoVötl!lll bita:r:ı:fhi[ını ilan e<tmlf 
olım~ına rağmen Rını:vanın ~ima.
rfinde ıniili ım miktarda askeri 
lWV\•el!bcT bhş'd 'ddılml:i< tıe ~
ğun u v:mnaktadır. 
Di~ ır taraftan kutup o;ı yanu

sund'11ki Rus filoou, haırekeolc ama-



SAYFA 2 -
BOY OK T ARiHl ROMA : 159 ._. .. 

Yaz M. Sami Karayel 

Müftü ef ndi Padişahın hacca git

mem si için ne lôzımsa söylüyordu 
T.ımus, Cezair Bey ~rl>eylne de 

~yık.· donmımıya .ilkt~ eıt
ma'n'1 ioio fennnılar YQzılıd>ı. 

Dılrzü Emir<ııe ecıııebiler )"81'

dmı edi-yordu. Fcnıelbler, l'Ilol>.s 
l'iDiıber uııu-irule Elınire yardım 

tçiıı mılaZ2J3111 biır donarwrm. l:ıa -
.m'ladıı:lıır. Me:üııe de aitnuş ka
drge. ~ altı k.ıilıyoa 1ıeeWlı Ell;li.. 
ler. Donanma gelecek nisanda 
~ .açaca.Jııt.L. 

Suhan Osman. Kaptan paş~ -
ya: 

- Donanma, nisa:rıda y~Lken 
açaoaktır ... Dem 'şti. 

Qiinkü, Dünü Em.1riııiııı lı'!am 
iat•kiil etmesi mub.imdi. Suc;y.,.. 

de ve Mı.ıır y'llu üzer'Alıl!I ecne
bil~ın tahr•ldyle meydana ~ -
len tıu ıhm:ek~ vsınanlı İmpara-
1ıın'luğn için e;j,emm.iyetli ıdı. 

A::Ytı.i zamanda, bu aeıferden 
Suıl:t.an Osman, istifade ~ 

ıisti)'mdu. Hicaz lanıtıM. geç -
mııE!k Mısll" w &.»: ifolie yedi. -
bır ıtqıl aw..ak, An:n..Jod1ı1ırı as -
Jı:u aliarak yeıııi V'e muazzam bil'.' 
ordu louımak ve bu laıvwtle 
Yd>iır;erl)"i vurarak cııc.aa:ıarıru ac
t.adan ~ eyUnek .. 

smtıır, Osman, 'bu filaini bi~ 
kiııııseyıe aı;u>ıııınıştı.. Donaoınayı 

lıuııun içil!. ha:m-byordu. 
Paıctşafı, İııta:cb.ıldan kolayhk

ı. çtlom.ası için. de 'hır Yui bul -
lllUlllu şu JoOlda >lAn ~ -
mlrtı: 

- Haccı şerif için Mekkeye 
pjeo.:ogım .. 

Faık-; çok geçmcdeııı padışa.
hlll düşünce~,,.; şüyu buldu. Se
yaha,t için zahl.re '\edanki zım -
rmıda Suci,., ve Mıısı.ra. bir saray 
hWtıacısı göndermıistir. 
~ erzak zı.akj; için is -

ıtibdııırn oluıımalk i.ioıere tıEda.ı-iık o
lluruıi>ı.leceok gemill.Tin Mısır va
lisine irsali Me e ~r ifine. bil
di:Mnişti. 
Padişahın lfidece~i. :yeı-.lerdıı. e

l'lleıı: valiiJri yilz bin urup buğ
day ve pirinç ve zalıalıi !'a<İT'e tJe>. 
daırikiınıe memur olmııılıa.rdı. 

İşte, •bu hııberJ.er çarçabuk Y&o 
niçeri ibeyniOOe dttyWıiu. Genç 
O.;ıınan, M:ikke}'E" giderken yanına 
beş yüz samsuıı.cu ve b•n S.pa
hi alLacak.tı. B:r Jasım asker :istan
bulida kalacaktı. 

Padişahın refakaıtıi:r.1e, Veziriı
izam, deiterda.r, nişancı pıa.,<:a, ri
.kap ümerası, gedik.JJ.ler, kırk 
müteferrika, kırk katip diV'alil bu
il:ıınaca.ktı. 

Devletin üç payitalıtının, yani 
İstanbul ile Edirne ve Buraenın 
muhafazası kaymakam tayin olu
nan aabı.k veziri fızıamlJaordan Hiio
eeym paşa ile vea- Gi.ıreü Meh
met paşaya ve, Re(:ep paşaya teT
dıi ohma.c-..kiı. 

Vez!!'ıazam ile müftü, padişa
hı.n bu, hareketine muha.lif idi
ler .. Padişahı tasavvurundan ve 
geQirmek için har tedbire Jı,aşvur
dıliar .. 

Veziriiızaım ile müJ'l.ü, ortada 
iıı!iyük bir isyarı belirip önüne 
geçılmcz bir hale geleceğine ka,
:ıı.aa t ~tinnjşlerdi. 

:F'alıM; genç pad:iş;tlu, Hocai 
Suıltan.i ile, <kızlar ağası körüklü
yorlardı. Bu, sebeple veziriiizam 
ile müftünün padişaılıa ve:rdiikleri 
lltiihatler hiçe müncer o1uyordu. 

Bir ,ııün V'eZi.ı-iiııam işin ve, de
dikodunwı büyüdüğünü idrake-

EDEBi ROMAN: 19 J 

dince müftü ile µadişahıın huzu
runa ~erek: 

- Padişahım! Ahval iyi değil
d;r .. Ortalıkta doojlqxlu büyıidü. 
Yeniçeriler, oca.k.!ania toolan:mı
ya ba:şladılar.. Öniine geçilınez 
haller VUıkubul>ııca.k.. Mekk:eye ,ıpt.. 
mekten şimdilik vazge.,;i.lı;e mü
nasip olur ... Dedi. 

Vezaüzanun sözlerini mi.i.ftü 
1ıama.mlıamıştı: 

- PaıJ.şabını, ı;imdıye kaoclar 
pad.ısahlara haç y.apmak diişme
mjşt!r. Bu, suretle hareket mu
vafık değildir .. Ma3Za:lkıh, orta
lı.it karışıp, bü.~anı devleti san
maık ve, yıkmak istidadı gösterir 
hallerin. had:iı; olmaıs.ı mukarrer
dir .. 

Padjşah, veziribam ile müftü
nün sözlerine kı.sıaoa ı;u ce"3bi ver 
mifti: 

- Gıtmiye ~ verdim.. Ar
tı.k, sözden dörıülmez.. 
Kızlar a.i(asile, h-Oca efeM.i da 

padişahı~ yolda ikn& eylıi:yorlar
dı.: 

- Padişahım bu Yeniçeri oca 
~ Oliyır y~ .. Hotin se
feri hümayunu bu, kıı&lannı:.ın 
ne derece küstah ve, şiraıı:eden 
çıktıklarım g&tennlştit-. Haç w
silesile l'.lısrra geçip, ııı.aaşlı Mı
~11' askeri ve Suriyeden aylıklı 
askerler eemeyleyip büyücek bir 
ordu vücude getmnek ve, bun -
~ hakkından gelinmek müıla
s;ptir. 

Kızlar ağesı <B: 
- Padi:;ıWıım, mooşlı Mısır a&

l<erinin şecaat ve itaat busu.>la -
nnca Yeniçerilere pek mürec -
cah olduğu ;işikairdır. Dedi. 
Hocanın padişaha haç tavsiye 

ebr.esınde biır menfaati şal:ısiye
si de vaonlı. Mekke load:lığına ta
yın olurum bi:raden Karakaş e
fendinin vazifesine başlamasına 
mAn o.lan mekJ<e sef.itinden inti
kam ~ i&t:iyordu. 

Veziri .llam ve, müfl.ü, kızlar 
ağa.sile hocanın ilka.atına mani 
olaırnyacak.lanıu .anlıayınca oda
ya yeni bir tertip koydular. Bu, 
plıi.n mü.kemmeldi • 

Veziria=, padi;şa,!ıa, Lelristan 
bükfuneiile sulh akdi. İÇ'İn elıçinin 
g leceğıini ve, bu mühim mesele 
için elçiye inti.zu' o.kmma;;ını ar
zey1'iyecekti. 

Müftü efendi de, bu, :fırnatt.an 
istıfade ederek biır camı: inşası !ı.ac 
ca gitmekten dahıa. ziyade caıl'ib< 
mcsubat oJacaiimı padj~h:a sriy
liyorek haç niyetmi bir cami in
şası.na tahvile çalışacaktı. 

Bütün. bu, gayretlere ral':ınen 
Su. tan Omıan fikrinden vazgeç
ınedı. y n1a çı.kmıası ta.karrür etti. 

Çü.ıı.kü, p:ıdişalılll zamiri b<ıi
ka idi VezirıAzam ve, müftü par 
dişahın hususi düşüncelerine va
kıf degfilerdi. Bu da, ymiçeri.le
ri ortadan kaldırnıoa;ktı. 

Müftü; bin müşkülatla ancak 
kızını padş:rha nişanlamı.ştı. Ve 
a~t. yüz bin altın milıir ile kızın:. 
nikfilı etmişti. 

Müftü, padıiışahın. ·k.ayınpederi 
oldı.ıku halde söz geçiremiyordu. 
Kızlar a((asile, hoca eferuh padi
şahı iyıce z.eh:i.rlemişlerdı. 

Hoca Ömer efendi, Ali p.c.,anın 
vefaıtille tekrar İstan.bulda ka:!rnı.ş
tı. Üs.küd.aır şeyhi Aziz Mahmut e
fendi de Ömer efendi gibi yaka
sını lru:rtarınıştı. 

<Arkası var> 

BAŞTA ESEN ~ 
F- KAVAKYELI 

!Müellifi: SELAMI iZZET 
1 

1 

Bırder.bıre aşkın ısmadama bir 
ff!:. olduguna hi.tkmettım. Sev -
rrıı$ ne ıbaısit bir şeydi ... Bu ıssız 
y dıa., yeni tanıştığım genç, gü
zel hir ıkadınla, yalnız kalınca, 

- Güzel mi ibWuyonu:ıwz? ~ j 
ye sordu. 

k ile ç<ıpk;nlığı binbirinden a
yırt edemez oldum. Fırsat ve ce
saret, işte aşkta muvaıffa.ic olma-
11 n en kuvvetli iı.mi.lleri diye dü
ıpiliıdüm. 

A!lfcdt<~ıniz Haruıncl.'llld:i, 
ıa.ıh. ,z neydi? 

- Güzin. 
- Güzin ... Ne güzel lınrn! 
Yanmıda ta uzaklan sürerek, 

ın daD.gın ~ğinin üstünde 
lar-...n .kadın b:.:;ını 'b,Je dön

dfumed.en; 

- Fevkalade!. 
- Halbuki İhsan hı.ç begerımı>-

yor. 
- Kocaııı.ız mı? 
- Hayır, nişanlım. 
Bunun üzenne ııustum ... SU&

tuk. 
N Şınl.ı demek it.şdr d ım.dı:t.ı.. 

Aşık demek ııe,,.kasına yüz ver
mez demekti. Hayır, sevmek baı
si t degildi, çapkınlık da fırsat ve 
cesaretten ibacet değildi. Gilii.ıı 
gözlerıtııi deııizdıen, ayıxmıyoc; 
ben de arlı.k ona balmııyonıım. 

Ta tepedeki gazinoda bizıimli
lerı buldıik. Güzıne y aı)iım et -
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Bey kozda 
imar işi erine 
başlanıyor 

'

.. . •• 1 -, 

r Sahte bonolar 
Hududu geçer- Herkes elinde~i e i-

Vali dün Beykoza gide
rek tetkikler yaptı 

Vali ve belediye reisi Llıtfi Kır
dar dün sabah yanında şehirci-
1ık mü.teha&>ısı Prost <:Jkkığu haL
de Bey koza gitmi$tiır. 

Beykozun ~üratle iJna.r edi:l.iıp 

şelı.r'.n en güzel biır sayfiye yeri 
haline getirilmesi için mahallin
de tetkikler yapılmıştır. 

Burada belediyece bazı mo -
dern inşaat yaıptlacaık ve ~ 
bur Bey.koz çayın ile Beykoz koru 
luğunda da gazinolar vüowlıe Ü' 

tirilecek11ir. • 
İskele ci\'arı.rı.da büyük bir ka

yıkhane de.~ okına.oaktır. Bey
koz va-pur iskeLesi de yenilene
cektir. 

BELEDİY:S 

Şehir Meclisi bugün 
toplanac~k 

Şehlr meclisi bugün toplıaırııaıraı 
yeni yıl vilayet ve belediye bii.t
Qeleri.nin müzakere;ine b.,.ı.ya
caktı.r, 

MAARİF 

ilk tedrisat müfettişle
rinin kıdem zamları 
İlk tedıisM müfettişlerinin hu-! 

sıu;i müvazeneye nıdci.ll<!ii doayı
sile eskiden aJ.dıklacı. kıdem zam.. 
larUUll verfune'mesi icaı> ettiği 

ha.kkıııdııkıi Moorif Vekalıeti.nirı 

kararı devlet şurasınca iptal o -
lu:ıımuştw-. Binaenaleyh bwıJ.al'a 
kıdem .zamları verüeccıktiı-. 

Kagıthanede yeni yatı 

mektebi 
Kiiğıtilane köyünde yeni biır 

köy ya~ı mektem yat>ılmıştır. 
Iı.-tanbulun en muaızzam köy 

yatı .mekmbi olan bu müesısese 
23 nisan bayramında vali tamfın 
dan :merasimle açılacaktır. 

DENİZ 

Lodos fırtınası başlıyacak 
Devlet be.va ~ müdi.ii'lüğü. 

Manııa:ra ve Ege deci:zleııinde lo
dos iıctuı:ası başlıyacağı.ııı dün 
limanlara bill.irmiı;ti.r. Seferde 
bulunan gemilere de bu hllSllSta 
ma.lümat verilmiştir. 

llÜTEFERRİK 

Basın birligınin balosu 
19 mayısa bırakıldı 

Türk Ba:ı.ın Birliği İstanbul 
mınLıkasımn evvelce 20 Nisanda 
verilmesi mukarrer olıan ba.losu 
18/ 19 Mayıs gecesine bıTakılmı~ 
tır. 

O geoe g~lik bayramına mü
sa.dif olduğu gibi Taksim ba.lı.çe
siLe yeni gazıinosu.ndaki hazıdı.k
lar da o güne .kadar tekemmül 
e'tmiş olacak ve balo mevsimin 
liOil ve en parlak balosu oJaırak 
idare edilecektir. 

Tertip heyeti matbuat baılıosu
nun bütün üstiinlüğünil temin 
iQin çalı.şma.ktadır. 

tmı, eşekten indi Uyuşıın ınce 
00.:akfannı uğuşturdu, sonra gi
dip oturdu. 

Bir aralıık ben şöyle çamlara 
doi(ru yürüdüm. Arkamdan Beh
çet geldi: 

- Elimi öp dedL 
- Neden? 
- Görüyoırsun ya büyük turun 

güzel .vmu sanunda uçurum yok ... 
- Anlı.madım? 
- Nıye a,n!amıyoo:suıı?. Güzixr 

le baştı.aşa bir büyük tur .. 
Dudak büktüm V'e biraz da 

boyun: . 
- N işaflolı iınL$. 
Bec;et sürekli bir kalıkı:ıhıa at

tı: 
- Çocuksun, saıhıden QOCuk -

sım ... 
- Anlamıyorum Behçet? .. 
- Bu üçüncü nişanlısı ... Ej!e<' 

ietenen bu akşam da sepi nişaoJ:ı... 
yalım! 

Bu aralıık Kalırlye yarurruza 
geldt: 

- M dıaıkbk Crtia.iı:ıdıen batıst-
diyorsuooz; Behçet.in sözJ.eııine 
:İ:I>ail!ll" :ıymız Osm Bey, Güziııı. 
ook iyi kızdır; yalım talisiz m,. 
vallı ... 

ken ga~ala- ri beyanname ile hü-
B_ir_o_te_l s_a_hi_bi_. nan katıl kumete bildirecek 
ve bir kadın 

dolandırılmış 
Sahte mübadil boll(llan et

rafında yapılan tahkikat do -
!andırılanlann iHc tahminler -
den daha fazla olduğunu gös
termektedfr. Bunların elebaşı
•• olan N ilıat Özkoyuncu yal
nız teda\'üle çıkanlmış bono -
lan bonkadan tahsil etmekle 
kalmamış, henüz tediye müd
detleri gıelmemiş olan sahte 
bonolar da yaparak üzerlerin
ık :vazılı kıymetlerden eksiği
ne ötekine berikine satmıştır. 

Nihat, Bristoı oteli sahibi Ö
mer Lutfiye mürac:aat ederek 
tanıdığı bir tüccıımı 7000 lira
lık bonosunu sıkıntisı olduğun
dan satmak istediğini, söyle -
miş ve üçüncü noterde yapı -
lan bir muamele ile Ömer Liıt
fi. henilz tediye müddeti gel -
memiş olan bu bonoyu 3700 
liraya almıştır. BonOJ'll satan 
adaıwn hüviyeti notere •l'tla
ruf tacirlerden Galip> diye tas
dik ettirilmiştir. Sahtekarlık 
hadisesini g~ öğre -
nen Ömer Lıitflııin müracaatı 
üzerine zabıtaca yapılan tahki
kat bu maruf tüccar Galibin 
meşhur ve sabıkalı gece hır -
sızlanndan Fuat olduğunu 
meydana çıkarmıştır. Gece hır
sızı yakalanJJ11', suçunu itiraf 
etmiştir. 

Diğer taraftan yine Nihat 
Özkoyuncunun müdd•ti gel -
memi.ıı sahte bir 7500 liralık 
bonoyu da Kostantin adında 
birine sattığı ve onun da bu 
bonoyu bir müddet sonra Iw
misyoncu Liıtfinin karısı Zeb
raya bedeli mukabilinde ciro 
eylediği anlaşılmıştır, 

ZabLta ve adliye tahkikata 
devam etmektedir. 

0NİVERSİTB 

Abdülhak Hamit 
için ihtifal 

Büyük şair AJ:ıdülhaJı: Hilmid:in 
ölümüntln yıldönümü miinasebe
tile cıımaırtesi günü üniversıtede 
büyüıl< bir ihtifal tertip oluııma.
sı kaTa:rhıştı.rılmı.ştır. Üniversite 
rektörlüğü ile geDQtik m.ümes5'i:l
leri dün bu münasebetle bir toı>
Jıantı yaparak merasını progra
mını tespilt etmişlerdir. 

İhtıifaılıden sonra Fer.i:köyoünde-
ki asri mezar lıJia gidilerek 1:1iiyük 
şaırin ıruııkberesi ziya:ret oluna -
caktıT. ---o-----

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Fatih AskeTlik şubesinden: 
ş:mdıyc kadar hiç a3ker] k et,. 

ımom\s 316 - 334 (dahil) doğum-· 
lu vuklı>ına kaçağı vaziye:'inde 
ibulunll!p .mu.aımele~ri tekemmül 
eden ""' ba>kaya ve 335 doğuıırlu 
o1w:ı g,ÇE-n ee.lıpt.e naanlaırına da
wtiy<o gönderil.ip sevkleri geri 
b>ra.k:ılıan (topçu) sını.fına mıcn -
sup erat ask<.ıre sevked:i)eceıklerın.
dıc!n !bu srnııfa mensup eraıtın nü
lfuıs hü>v:i:yet cü:od.anl:aiıı!Yle ~
ımen şubemi:ııe müıı:ıacaaıtlan ilan 
dlıunıır. 

Biraz ötede, bir biıra kad~ 
ön unde, GüZİ!n bol kahkaha ,.,._ 
vuruyordu; yoldaki cıddiyettiı.
den eser kaıLıııamıştı... Ne güzel 
gülüyor, ne şen .konuşuyordu y&
raıbbi ! . Ganrri ib t1y ari, Bebçe~ 
le beraber o tare<fa yürü.dük ve 
yanları.na oturduk. 

Ben otU.l"Ul' oturma<ı Güzin dön,. 
dü, bana ba:Jotı ve sonra tıpkı se-
simi ve lıareketleram; taklit ede
rek: 

- Güzin ... Ne güzel isim! Dedi. 
Herkes bana baıktı ve giilıni,. 

ye bo;;ladı. Güzin benıi ve sesi
rru öyle güzel talclıit eıtmişti ki, 
bu sözü söylıyeıı:in ben oliiuğl1!ll 
d;oırhal anlaışıldı, kıuıroıım; sonra 
gözieıi ımi Gü7'i.n.in 11:öıı.erine d:ik:
tim; bir müddet gözgöze kaldık 

At<tık Güzine taıkht yaıµınıısııu 
rica ediyarlar, o da fazla y.alvarl
ll!<idan, herkesin takıl:iilini yapı
yordu. Güziniın neşesi herkese 
sirayet etmişti; bıİ!'a kadehleri do
hı.p boşaJdıkQa ka:h.k.ahalar, nük
teler de artıyordu, 

N:hayet Nuriye: 
- ÇocuJda.r giiı'bnekten yorul

duk dedi. art!K gidelim, geç de 
oldu_ 

Dün 12 s ne 15 gün 
hapse mahkum oldu 
Silivride biır koyun gütmek me 

selesinden ço1ıan. Celıiıl>i öldüren 
İbrahim Balcının birinoi ağır ce-
za :ınahkeınesiıldıe muhakemesi 
bitmiş ve karar bilıdıinlııııiştir. 

Tevıkif edildiıkt.en sonra hir a
ralık nez.aa-et.haııeden kaçan İb
rahim Ba.lcı Vi.1.e civarında yar 
.kalanmamak için telefon ve teJ,. 
graf muhabere t.ehlerini .k.esmiıı 
fakat !ıtududu ııeçerek Bulgari ... 
tana giırecei!i sırada yl>kaolanmıştı.. 

Mahkeme, İbrahllrı Bıtlcıni.n su
çunu saıbit görmüş ve bazı hafif
letici sebepleri de gözönüne ala-' 
rak 12 sene 15 gün hapsine karaı
vermiştir. 

İKTiSAT 

Tiftik ve yapağı birliği 
Ticaret V ekalebi. tara.tından ida

re heyetinin yeniden intihap edil
mesine karaır verilen tifhlk ve yıa
pı:ığı birli>i~ umumi heyeti bugün 
top}anaceıktır. Top1a.ntıda yeni 
idare heyetine B aza ve ayrıca dıa 
8 yedek aza inti.lı.ap olunacaıkıtır. 

-----ö---

ADL1 YE 

T etanoslu kürekle 
öldürme davası 

Çatalcada koyunlarını taı::ı..
sına sokıt uğuru!an dolayı Yahya
nın, tetanıoslu kürekle başına vu
rarak tet""1llstan ölümüne sebep 

! olan Mustafanın mtWıakemesi b1-
rinci ağır ceza mahkemesinde bit 
miış ve ölüme sebebiyet suçıından 
3 sene hapse nıalı.kfun edilmiştir. 

Takas suiistimali kararı 
nakz edildi 

Meşhur ta!k<ıB suiistimali mu
hakemesi neticesinde üçüncü as
liye ceııa mahkemesince verilen 
bernet karan temyıiz mahkeme
since na.kz€di.lmıiş ve evrek iade 
olunmustur. 

Haziınenin 2,5 milyon lira za
rara girdiği mevzu hah.solmuş 
bulunan ve kırkı mütecaviz nıaıı:
nunu olan bu davanın tetkikine 
yakın<la tekrar başlanacaktır. 

Kurşun hırsızı yakalandı 
Davulpaşa ve Samatyada bir

kaç cıamiin kuırşunlanm çıılaın kör 
Hasan yakalan.aırak adliyeye veri. 
miş ve teV'kıif olıunımı$ur. 

POLİS 

Piyankoda kazanan kadı
nın 2 bın lirası kurtarıldı 

Milli Piyango.n un son keşi.de
sinde Fatihte Bozdoğaın kemerin,. 
de oturan Hatiçe adında bir ka
dının bile1ıine 150 bin lira çık -
mııı ve kadın bileti aıldığı Beya
zıtt!bki bir bayie müracaat Ede
rek para1aın tahsil etmek iste
miştir. Bayiin dükkarunda bulu.
nan kız el çabukluğu ile kadına 
15 bin lıira yerine 13 bin lıira ver
miş ve 15 bin )i.rayı aldığına dair 
l:ıll- makbuz da iınzalatmıştır. Ra
tıiçe evde hadisenin far kına. va
ırarak müddeiumu:ıniliğe ve poli
se müraca'l!Jt etn:ıi.ş, yapıla.n tah
kikat neticesinde .iş ankışılmış 
ve mütebıilki ikıi bin lira bayiden 
abıııarak Ha'"~ =•·a-'-"-..~ye ~~""'·"'· 

Tekraır eşeklere binildi. Güzia:ı. 
Piıı' türlü lıillemiyorou. Bir diziı
mi yere day adını, öbür · di:cimi 
be&ımak giıbi ı.ıııattım: 

- Basııuz. 
- Bey.az pantıaOOnu.nuz kirle-

necek. 
Cevap vermedi:m. Bu kızl!ll ııii7.. 

leruıde sözsüz anlıaı;ma lmıdreti 
vao. Küçük slyab oisloarpiınli aoyağıı
n.ı dizime bastı, sıçradı. Ben dıe 
bindim. Gene YQJm.z kalmıştık. 

Güzin dedi ki: 
- Kaıdeui:nizıe küsü.nüz. 
- Nederı? 
- Sizi. gene kalabıaıJnk tur eğ. 

!lencesi.nden ma<ınım ibı.ı-aI<ıtuıı. 
Bari k~ bilir bir lllllih
lfı.k olıiaydmı. •. 

Başını sağa eği,:yor, çok aürnıeii 
~ SÜZÜip yuık.aın ılııaldııranıılı: 
yiizüme lııakıyardu. 

- Bi!' şey scylemiywsıınuz? 
- Ne söyıliyey.m is~ 
- Gel!iırl<en caırumz sıkıldı gı... 

derken ıı:ene oam.nı z S>kıla~alı:. 
Öyle de2i{ mi? 

- Baz euaJJıe.. vıaırdır ki, l!eV""' 

veıi.lmez. -
- Sebebi? 

On bir Vilayetteki bütün Tacir ve elinde200 kilodan 
fazla demir bulunanlar 3 günde beyanname verecek 

Milli Korunma kıaın 11.00Jlıın 31 ! 
ıiari m:adıdesi.n.in 2 nci fıkrasının 
ihtiva el.tigi sa.ı.aıtıiyeU:oı müsıtenit
~n ;ttca.ıe1ıhane veya ik~ 
lan Ankara, İst:anlbul, İ:ıımix, İ -
çel, Seyhan, Zoı:ıgul.d.aık, Samsun, 
Tralbzoıı, Kayseri, Swas ve ~ 
yıar<b:ı.kır v'11i'ıyet ımrk;E'>l.~iyJ.eı 
İskenıderunda bulım:m h~i ve 
hükımi şa;hı.slru:ın ttllerfildıe .bU!.b.ı -
mn dı-ımü'1er için lbeyaırın.aıme ver-

sında !kuJllıaruJlına gibi hak:iıld 
lbior ih'li yaca tekabiiıl ettiği an.lıa
lmca, ıbu dt.'mirleııi.ıı sıllıipleri ar
hl: mı:iteaıldp hr.ır ay soırıııı& 
ımüıteıımnını ıbey.:umaııne v_erm<Gt 
ımıiikeli.efiıyetlnıden ist'snıa. ~ -
~. 

Br.hsi ıP;eıı şahil']erde(\ci. t.a
dtr sıfatım haiız şaluıslara g..OU.
ce, ellerindeki OOm;derin .ı:nilo
tıa'ı ne olııırsa O:sun, bunl.an h:• 
y.a:n edeceklıardi.r. Y <ıllıı>ıZ, oobacı, nııe mı.ıcbu.riyetini n k.o.nu1duğu 

d.üıı vilayete tebliğ d,'tınmuştuır. 
Bunun üzarine Vali ve ~ 
~ re< ,;i Lutfi Kı.ıU..rın reisliğiır 
de Ticaırt-ıt mü<lürü tile sa.lr ala -
kada!rlmın iştiraJci'.)ltlle bir 1ıop -
!. ·- ı va;ıılmıştır. 

ı çilingir ve sair giıbi küçük sana.t
a ~ı ıstıisrııa ediımiı<;tir ki, w... 

1ar oo sana.t;larmın ~d.. -
ğiındıen fazla dı€mire sahip ~ 
ge<nelıi.bd'lrınıiıyeımecbıırdurm. 

Bu lb.uısusl.aılti 'l<aırarnıaıne dü<J>o 
kü ,..,,;,nı gawt.etle mtiı;>ar ebmiş
ıkir. 

&ryanname verme müıdOO!a 3 
gün olıu.p yarın akşam fl>iU;.ı:ek -
tir. Bu kıararnaıtı'lle mucibince stxık 
demfrlcrc lrüıkiiımetçe el Jwnul
ımuştfil. Hükfun;.'lt dleğer fi>"aıb
lıarını v ırdl'ek bu deı:nıic]f.ırdıe!lı i&
ted.iıkh!!rinıi saıtın a1aoakıtır. 

Bu husınıt.a çıkanı kar:ın"name 
haıkkında Ticaret Vokaletin·in 
yaptıgı teblıgata göre, hükUımı•t, 
memllck ~iımizin başlıca ticad 
merk;'lllerinıde ne mi.k:t.ar iD\\laıat 
dem Ti U('l.IOOU;(OOU öğrenmek 
ve bundan böyle de ayıda bix kJ2ı. 
re verib:ıctlk beyanaınımeler va• 
sı.tasiylc stok J:ıa.rekcttıı: .. ini ta.kip 
etımek :ıstemektedir. Stıok beya
nı USUl iini1n vazctdiılımıiş o.lımasım
dıa fcıvkalade lbir tedıbir maıhi(yıcıti 
görmjye kati~ yyen .mahal yo4ı: -
tın. 

Bu kararnaıme ile vazıedıiJen be
yanname veıımd mı.ıcfuo.ııııiyetine 

ri.ayı;."1tsüzLik fli!a, Mil!' Korunma 
Kanununda yaz.ılı cezaların 
taıtıbi.kini zarın1 kılıacaıkıtır. 

'Beya.nname roüıke!lefiycttıi:nıdıen 
irurtuılıma.k çin mallaırıru sakla -
ımaık v>eya başka maha1~ra ika -
<;ınnaik giıbi lınrdlretlıere. ıteovıes
siH edenler ihailtkmda, Mil!li Ko
nrnma Kanwıundakıi ağı.r ceza.ar 
taot.bıik >rlib:ektir. Bunda:ı 00ş

'1<a, bu hareketlerin naticesiız ka• 
lıaca~ını da biılanelidiırla. Mem
leket huduLJ.arı dahilinde nereyi!\ 
götürü:ü= götüıriilsün, bu mal
ların meydana Q>karı.!ması mü:r 
kül oknı~·acaıkrt.ır. :M:aliY>ert; fi -
yaıtı beyanının 61İlıhab ne aımm1 
iollina gösteri.lımıesi de lazımdrr. 
Karaırname, yalıu.z yı.ııka:rıda yg. 

zılı ol..a.n on ~ ŞL'.hirde ticari 
veya şahsi ikaııneıtgib1 bulunan 
şaıhısta.rı beyanname usuhlne t.a
hl tıutınaktadı.r. Bu },iillcn,ün hir 
tıek istSı.ası varsa, o da, n.ü te -
aıhhltle.r hakkında olup, buııl.ar 
Türlüyenin n.ıresinde bu1unur -
larsa bı.tıunsular •beyan ımülı:ell'E'
:6.~e tabi tutuhnu.şlardır. 
İsmi g'.e<çen şehir~rde elinde 

200 kiloya kada<r dem.il' bulmıan 
şaılusl.ıı.n lbu kaırııı-natıneın in hi<ı 
bir maddesi aır.kıadaır ~ıımez. Eunr 
fuar lbey;:,nnaaneye tabi değ'\dir
lier. 

Taciır olmıyaııı şaıh.sku-dıan an
ca:k bu ıınhla1ıairdan fazla demiııe 
ımal:i.k bu.lıuruı.nlar beyananme 
v~. Bunlar da, mıse-
1\ıa, ev, arparlman, dükıkan yaptır
ımaıkita olduğu joefn veya saır her 
haaıgi ,bfr suretlıe ~de 200 ki,.. 
OOdları' fıa'7Jla demİ'I' bulıuttıan şa -
llı.ıslıaınlır. İlk beyann.aıme ~ 
r:i.1dfil<ıOOn m:ııırıa, beıya'llrulrne meıv
:ııuıu o)aıı:ı dıami.rı'erin ıbiaıa inış&-

İSTANBULUN 

SAATLEBİ 

Nanemollaya: 
- Saat kaçtM 

Diye sordum. Sanki, anlama-
dığı bir dille konuşuyormuşum 
P,i. bir aralık durakladı, dü -
fiindü, yüzüme dik dik baktı 
ve sonra ağır ağır kelimeleri 
teliffuz ederek o benden sor· 
dm 

- Hangi saatle?. 
- Herhalde Loııdza saati ile 

deiil-
J)edjm Tekrar, dUl'gan ve 

haµan edası ile: 
- Hayır, k-Mim o deill, 

İatanbulda ~eşit çeşit _. 11ar 

daommiçln... 

Ticaıri vey;:; şahsi :ikaımetgfilılıan 
mu~ on iki şehirıJe buJa wııan 
rtacir ve gayTi tacir şaihıslma a'i* 
dıemirler, lbu ~lerdeıı başka 
şeilıic ve kasa.bal.azda W<msaJar 
dn, salhipı1eri t.araıfmdın beyıao 
ediJt.rekıtlır. 

Mal saılriıhi, Jrend!i dükıkfuı.ılllia 
veya evinde ımuhafaııa atıt.i~· de
mıiri. biJdiroceği gibi, başk.asıl:ım 
d'ükMnıaı.da, evinde ve sıa.ir ye • 
rindıd muiııafıaıza ellltdi1(i d!elıU 
vanıa bunu da lbilıcll :recıtkti.r. 
Başkaiann.a ait olımak i.irzıere 

demir muhafaza edaııler dle l:ıe
yaruuımı• vererek: bu maallan bi:ll
diırecE!ik.kll'dir. 

Beyan eciilımiyen OOınirler, ya.J.
nıız profil o& ımir denilen ve ımaıkota!ı 
da ite teşk.hl, edıetn veya pot.rei ve 
çe.şi.t:erldir. 

Teredıdü.t ed.i.lıe:n hususlar için 
Mm.taka Ticaret Müdürlüğüm, 
T.icaret Odası'!ta, vıilftyete- ıınüıra
caaıt ediıp malıima.t alııım.ası ıa -
zmıılır. · 

Beyaıınaııııelıere <b-cediı:ecek 
ımıaliııınaıtın nıelerdı.'1 ibaret okkıı
{şu Mı.ııtaıka Ti.ııaret M'fü:lü.rJillclıel. 
rine, ve ·bu t.eşk:Hat buiunımııyan 
yerlerde, mahalli en büryillı: mül;. 
k.iye merooır!annıfan al:ııoocaılı: 
llııetvanıııaıne nümuıııelerin.de vw -
dır. 

iDeın:irlle:rl'n :maıitey.et fiyatı ma.
ğ&ad>a .tesliıne ik.adar, :nakltye 
masrafı ilavesiyJe elde edil~ :fiı.. 
yattlll'. 

Baıhsedilen şehirler h.ariciaıdle 
lbulooan müıt:earniitlıere on bı; gün 
lbeyannaınıa ven:ı:ıe ımüıdlcleti ve
ri.lım iştıir. 

&ıyamıaımelerin veı.ıilıınesi iç.in 
ıtıa)'"'1ı edilmiş olaın ımüıhıAAiııı hi.ta>
ımındıan i.ıtlbaren nihayet !beş gün 
ı::ırlmdıa mahal] ni.n en. biiyüık 
mülkirye me:muru, sa.tın alınan dıe;. ' 
ımirler haokkında ma.l sahlWıııi taııı.. 
ri:ren .lı.~b-<rd.ar edeceık ve ıbu ;t;el>
J,iga,t yaıpılıınadıJ(ı t::ı.kdiırde baıh.is 
mevzuu demirler ııeıııbest b14'lı. -
kılım.ış olacaktı.r. 

Şu noktayı 'bil!h&ssa ~ 
rirı:: &:ır'best Jııa.laaı OOniırılec, es
ldsi gibi, zu.lıu.r edle'ıı ~ 
T'e saıtılaibi1eoe>ldıerıcli.r. Fakat, dJC>o 
ıın.i.r ımu.aıyyen ıntıiyaçlıa.ra tekabiil 
ettiği ve .bu il>üyaca lhinaen .k.im>
lariln satın aıkııb~ dıemdı' t.1-
oa.re'f!i.nde ıınaJ.ın l<ıaıç 'el! ~ 
lbiGacei?ii ve kiımJıer.in dımnir ma
ıretiyle meşgul aJduğu malUm '00,. 
bı.duığımda.n, baızı nııaıksaıt.lıar.lııı 
ilıu demiıııl.,.ru demir iıbıtey'aciyı]ıe veı 
dıeıınıiır t:lcaıretiiıs"lıeı lı:iç ai!Jlka.sı ol
ıımyıan şahısta r a.rasııııda elie!L eı.., 
geçiı1tırnek, czinoirieme 1ıicaırıeb 
dıenöılen filli ımeydalıa gıeıt:iıtir ~ 
lıu gibiler Mim Kcamma Kllt" 
llllllDUllUll 32 ncl V'e 59 UllllCU ımad

dellıeriaıe g(ft ~
ıtıır. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Hani Yenicami, Emin.ö

nü, Taksim, Karaköy saatleri 
gibi birib!.rlerini tutmıya.ıı 
ııaatler ••. 

ÇORAP 

MESELESİ 

Bir gazetem haber verdiği
ne göre, çorap meselesi yeni -
den tıuızim edilecekmiş. Yani, 
kadın Ç<)O'apları meselesi. 

Nalll!Dlolla ile konuşuyor -
duk d•: 

- Snnun tanrimiııj kocala -
ra bmıbalar mesele ~arçabulıı 
halledilir anıma, ne fayda ki, 
dav!Q'a koeanın kesesi değil. 
modalmı emıt hWm! 

A. ŞEKİP 
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P!"''lll''paaq~ll .... ''"l11lıu]pr-ır ~.:~:: h!~d{ l •n ll '"UI .. lu~~nJU~ll.2 
kajera muharebelerinde Al-

man donanmasının yarısı battı 
(B~arafı 1 inci sayfada) ı 

ler tetik üstünde idiler. Ve hiıla da 
ö;ı-~dir. Ve hatta Almanya le • 1 
hinde olaıılar bile .• 

Çörçıl Almanyı:nın Noı:veç ve 
l>auimarka istiliısınm ingili:ı ha
rekeli netieeııi olduğu iddiasını 
tetkik ederek demiştir ki: 
•- Bunun aksni ispat etmek 

kolaydır. Bu Alınan gemilerinin 
ve kıtaatının Norveç sahilleri 
boyunca maynler koaalmazdan 
~ok daha evvel harekete geç~ 
el.ı.ıahrile sabittir. Filhakika 
martın son haftasında mahtelif 
Nerveç limanl=.na ~ ~ 
ker ve erzak gönderilınişti.• 

Çörç.il sicleııi :ne şöyk> dkıv•ım et.
miffi:ir: 
•- Mii.ttefikler NorveçWerle 

ınutabık olarak harbi sanıma kıv
d.ır göıii.rmiye ve a.nca.k N orve· 
Çin hürriyeti iade ve yapılan fe • 
ııalıkla,. ta.mir edildikten sonra 
811.l/ı yapmıya aznıetmi~leTdir. 

l; oroeç ~i diğer bitaraf 
ttı.emleketler için bir ders olmıı
!ıdır. Eğer Norveç böyle bii.yii.k 
lıtr kıskançlıkla bita.ra:flı,ğa çe • 
kilmiş olma.saydı ona mii.ttefik • 
lertn daha. sii.r'aUe yardım etme
si mümkün ola.bilirdi.• 

Çöıı;tl, deniz muıharebelei halk· 
hndıa ">ııı.b.aıt vereı!,fi: damı$1:ir kiı: 

•Pazırrtesi gii.nü İngiliz Glo • 
Worm destroyeri faik d~ 
kuvvetleri tamfından batırılmıf· 
tır, Salı günü Jngiliz donanmıı-
sı Bergen aç+klarıw!a düşman h<r 
ııa. kuvvetlerinin ta.arru.."'Una uğ
radı. İki kruvazör hafif hasara. 
uğradı. Rodney saftı haıı> zırh
lısına ağlT bir bomba i<abet effi. 
Faka.t, küpeşte mukavemet etti. 
Anruro kruva:Wrii. bef defa hücu
ma. maruz kalmış iu de bütfü• 
bu taarruzlar akim ko.lm~tır. O
na. refakat eden Kurklıa destro
Yeri ağır hasara. uğrıyamk bat· 
Tnıitır. Mürettebat kurtarılm~
tır. Renown :ıaffıho.rp gemısı, 
Scharushorst Aıman saffıharp 
IJemisi ile ve bir Al"""' knıva
ı:örü. ile çarpışmıştır. 

Scharnhorst ciddi surette ha.
sarıı uğramış ve yanında bulu· 
nan kruvazörün Salıverdiği du
man bulutunun a.rkasınd.a kay
bolmuştur. 
Diğer taraftan, Zu.lu torpido 

muhribi Arkney ada.Zarı a.çıkıa. 
Tı?ıda. bir dii.$man denizaltı ge. 
'1ıisini bııtırm~ır .. 

!B. Çöf'\,liC\ tbıınıJ.aııı SQDI'a, İn
giliz ha-va kuvvoatlerirutı. :Eleı.'g2ın 
C!Va.nndıa Alman \kıı.waıııörJıeri Ü· 
'1.etıine y aptıfiı, lıücurn1arı anlıat -
ını.~ ~sözlerine şöy1e devaım ey
Cl!ıınişl:i.r: 
•- Danimarkaya ait Faroe a

~arı müttefiki.er tarafından 
1~cıl edilm1ştır. İzlanda mcsele-
1\tıin inceden inceye tetkik olun
trıcıı., icap eylemektedir. 

Bugün de şafakla. beraber İn. 
flit;,, hava kuvwtleri tekrar Tront 
heim limanında bir kaç Alman 
9"'ni.sine taarnız etmi{tir. Bir 
:'1-lman desıruyerine bir bomba 
ıı"bet etm;ştv.• 
"5lörçil, ıbıuııdaııı; oon.ra dum.iış. 
..,. iki: 

•- Skandınavya hadiseıeri, 
Tn.üttefiklere k~limeııin bütün 
monasiy!e askeri ve ıevkülcey~ 
>nuaz;;am bir istifade temi" eyle
Tltektedir. Hitler müthit bir sev· 
~ulceyş lıaıa.sı işlemiştir. T•pkı, 
. ~PD!yonuıı Ispa.nyay• istilıi et-
~gı zaman işlediği hata. gibi. Müt
efıkler, daha büııük bir şiddetle 

~.e kat'i11etıe hareket etmek sure
ıııte büyük istifadeler elde ede· 

ceklerdir. 
. Müştereken hareket eden İn

~:lız ve Fransız filoları şimal de
b zınde harekata. devam etmekle 
~be.. Akdenizde de kontrolü 
ted ııı.dct temi'll edecek vaz·yet. 

ır, 

d Alman donanması daha şimdi
d~ıı a!iır zayiata uğramış yani, 
d rt krı.vazör kaybetmiştir ki. 
y enız mukavemet kuvvetle-rinin 
· ar':'ından fazlasıdır. 
m ~ıtlerin, deniz siyasetindeki 

2 
u ecasırane siya.seti. ona öyle 

annettird· k' b • · da k ı ı, u hadıseler kara-
tekru ubu!acak daha geniş hadi
F'o.ka~n mukaddemesi olacaktır. 
l<izı ' ŞUnu ııözden kaçırmaması 
••ın ";!" ki, mü.:ıefik!er dü.şma
bırakt tta, azamı qayretini a.kim 
haıırı ıracak surette tamamiyle 
CM-a~~ış bulunuyor.• 
.: Q J ın T>U11ku 63 -'·'-'·'·- .. 

lnu. Jlür """"""" ~ 

:p İLK RARBiN NETİCESİ 
tı<ı ~'"· ~l. (A.A.) B'lŞ\-ekil[ Rey
Yta~.,:.~n.ı lll9an .MooLsindeki lbe
rııı;p .,, ?<la, .Al mam·a•nm, kÜQÜık 

·. .l'r ~I " eılın" fic t~....._,_ .. •• 
~l"d;ı'k; =<>USU 
~' . : ' :ın_ıılı.aııdben ·n netıi

·ıı.t bılıdi nm.ış ""' d/.ırni-st?r 'kıi. 

~ilmiştir ve edilecektir. Alma,.. ı 
ya, bize tı:ıam.ız için çeliğe _,,.,_ 

taçtır. Bize mıı.hasa·r.a edilmif 1 
bir memleket manzaı-ası arzeti\ .. 
Reyııo, Norvıeç m:ill.e!ti ""' .kraa 

ılııaık.Jaııda ibJ,,;,,l; eitıuyıiışl<erdeı lbu
lıı.ıındı*ıtan ooı:ııra, Fı'lmSız ınıru
oneıLtnıi.n iy.i w f.erua ilı:iber !eri lb'il
dı.receğınoi 00y~;ı;ıtir. 

Reynıo, bu söz1eıı müı\e:ı'kip şim.. 
di:Ye 'kıadaır Frans!iZlıarı.n hiı:;; :ııaıym.. 
aıl vemnı ıdojı.Jleriıni, .İ.ıı.gh'Zbr<in i 
toııpldıo k:a'.Y'bet:ti.ıklıe.rilnıi. söylaıniır 
1ılr. AJırruın zay<iatı, don.a:ımıa rtıo
na.}ı maamuuıııun arıda lb~ ll'l<İ 'beş· 

kıill 'iden dörıt lrn.ıva!l'fu. ilm talh
llıellbıılııir. bi!r mulu·ip. 12 Ill6ftıJıi·:yıe 
g<1misııd.ir. l'ILeamua<n 22 gıemi 
ıbaıtı>n!'i d:·u.ı:ı fbııınUlann dör>dıi.i ımüllı-
1ıcıf '.l<le.r,) 18 i Alımanilıara a.iltltir. 

DENiZ HARBi 
Alman donanmasının 
zayiatı çok fazla 
lı>ndra, 11 (A.A.) - Ska<ierak

da birbiri ardınca ikıi deniz mu
haırebesi vuJııu bııılm.uştwr. Bu 
muh..rebel.ecin hiTı<ıde İ:ngiliı fi... 
losıu boğazı ?qrlamış ve .Aı.ınarı 

filosunu lsveçin Marstrand şehriRe 
yaıkın budu.nan PıOOo'. Noater .ada
sı açı.klaorında haroe mecbur et-
;m;ştıir. İn.,gil:iız b.a.rp gem<iılıeri 12 kıa 
daır kııtaa. t yilltlü .Alııımt gemisin
den ikisiru ıbatr.lll"i 'le diığerlemm 
d.ı;gı tmışlaxd:ın-. 

Muharebeye bi.ı- çıok tqy areler 
de iştirak etmlştıir. 

St.okh-Oıl.:ın, 11 (A.A) - İsveç 
sahilleri açı.klan.nd<a. Pelegas ve 
f'ater Noster takım adaJ:a.rı.nın ş;,.. 
ma~I. şarkıisindıe y>eni. deruz mu· 
harebeleri olmuştur. 
. Ma,rstrand'd"'11. haber alınru • 
ğına göre Alınan nakliye geıni
~eri. okluklıarı farzedilen 10 gemi.
den mürekkep bir kafüc taarru
za uğrmnı;tır. Bir na!klıiy" g>eori
siniıı batmış oldugu mu:lı.akkak 
olup di.ğe.r üç nak1iye gemıi$inin 
de batmış okluğu muhtemeldır. 
Ba.;ıka biır naldıye gemisinde dıe 
ya.ııguı çı.kanl.mıştır, Diğ>er 5 ge
mi, kaııazedeleri kurtarmağa uğ
raşmaıktadırlar. 

EvV()!k:i gece Katin.goen açık
larında bir deniz muh&rebesi ol
m~tur, Şiddetli lop sesleri işi· 
m:lıni.ş ve projektör ı.<;ıklan görül
müştür. 

Balılq;ıl.aırı.n göz:Jıerue gördük
lerini söy liyerek haber verd1k1e
rine göre, İsveçin batı sahiJıi., a
ç11<1arında dün en az dört Al -
man nakiriye vapuru batm~tır. 
Kıtaat nakleden 10,000 to11lu.k 

büyük btı: vapur İsveçin Manns
trand limanına iltoca ~1 ıni~tir .. 
NARVİK'IN VAZİYEl'l 

Amerikan gazeteleri ve Ameri
kan radyo .arı, bi.r İngullz filosu
nun Narvik koyunu zıorladığını 
ve bıahv:ye siliıhendazLarı waç €t
tiğini bild;rmektedir. 
Dığer tarnft.an müttefiklerin, 

Norveçin <m şimahnde Tr-0.msö
yed<> ihraç h;;rekcti yaı>tık · n 
söy lenmekt.edir. 
Dı~er tardtan İngiliz gemileri

nin N arvik' e geldi:kleri ve .ihraç 
haTeket!ııden sı:>nra lıma.n:ı ele 
gEÇirdiJci€ri şayiası da deveran et
mektedir. 
B.İR AUL'\.N GE.MİSİ BATTI 

Antares arlındakıi. ve 2593 ton 
hacmilldekı Alman nakl:iye ge
.ı:nı.>i İsveç'.in garp sahhllıeııi acık
lıır.nda batmıştır. 
ALJ\!A;".;LARJN KAYLBI 

Reıınıen teeyyüt eden haberle
re göre Alınanlar, Norveç hareka
tı esnasında şimdiye kadar harp 
ve naıkJiye gemi.si olaı:ıak 51,600 
ton kaybetnriş'.erdir. Bundan baş. 
ka 31 bin ton gemi de ağır hasara 
·u?;ramı.ş ve l>uıılıarın da hiç değil
se bıiır kısırı batmı.ştır. 
DENİZ CESETLE DOLDU 

Goetberg havalisi balıkçıları, 
denı.zin bif\'Ok cesedi sürükleyip 
götürmekte olduğunu söylüyor
Jıar. Henüz teey)'üt etmemiş olan 
haberlere ,ııöre I~iliz donan.in.a
sı, Skajerak'daki mayn barajla
rını yarmıya muvaffak olmu.ş o
lup Almanlann zayi"ltı 4 kruva
zör ile ikı vey·a üç nakliye gemi-
9İne bal.iğ bulunmaktadır. Alman
ların asker yülclü iki naıldi.ye ge
misi, bir Is,eç kruvazörünün re
fakatinde İsYeç'in Ma'l"Strand Ji. 
ma.nına. vasıl .:ılmu.ştur. 

Bunlardan hlris.t fevkalade ha
sara uğraını>tır. Oteki de Isveç 
karasularında barı.nmak mecbu
riyetinde ka:mışhr. Alınan g..m>
J.eri ile askeI"leri mevkuf rutula
cakt.ı.-. 
ElvIDEı~ BATTI 

İsveç Ajansının lmciirdiğine gö
re, Olav Taygvıasan Norveç harp 
gemısinm batırmış olduğu Alıınan 
ge.mı:si. Eınden kruvazörü.dür. 
BERGEN İST.İRDAT EDİLDİ 

•N a Alleh awtesiııe &Q: 

gen'i kmtarmıışlaırdıa:. 
Ayni gazeteye nazanın diill 

Ska:ieraık'da İngm toomu:ııuna 
uğrayan 20 Almaııı na:kliye gemi
si.ndem 12 si. batmıştır. 

Lysedtil"deı:ı biJdiriıldiğine göre, 
İı;veç'\n harp sahlllooi ıaçıkıların· 
da istimdat işaret> göndermiş olan 
geminin askeri kıtaa.t nakletmek
te olan bic Alman nıa.klmye gemisi 
okluğu zaımedilmeloledir. İı;inde
ikileriıı kMfesiııin telef oJ:rnıw.; .ol
dukları söyle.nıne.ktedi.r. 

Elverum, 11 (AA) - Evvelki 
gece Troııısoe telsiz te.Iwaf istas
yonu, bir mesarj n~etrnıiştir. Bu 
mesll>ida Lngitliz deni'Z kuvveble -
rinden iki Alman, harp gemisinin 
ask.er çıkarmak üzere bulunduk
ha.rı AaJ.esuru:l ıadmdaıki Norveç 
limanının derhal yardunına k.oır 
malan taılep ediılmektediır. 

KARA HARBi 
Norveç kıtaatı mu
kavemet ediyor 
$iıoklııolıın, 11 (AA.) -NarowıQ

hiletin mu.k.avemeti d ııblrada;n da.
~ wlmak:tıaıdır. 

Norslı: Tellegr~ . ~ 
lkııtıaaıtını.. kaınl:ı bir ıı:ı:ıııih&relb 
ooro-.a Nioı'V'e<; .kııta~ı.nı E.>evruıın'a 
5 ıkıiıltımetre meaadl;<de .ııavbf ı€ft. 
ııniış olı;kı0<Ia!l'1!!111 hlllclliımıolct. 

Cha:rIDvbıiı:ıeı.lı'd.ın ~ 
ğ.tıııe göre, G9cıa!r6lbarg ikaleıi, kıah· 
raın:ııanca ve IIl'İİ'eSSi.r biır mukaı
vı.ımat gİ5<ltldl'mişti!l'. 

Oslo'nuın hariıcı kwınınıdıaJci Ba.
lıaeme tıaJDYe9i, hen<ilız Norv.eıçlıiı00-
'!1in elinde oluıp Alınıaın nak:l!i'.)fe 
ganı.illeri ÜllJ€'r'.i!ne ıaıtl<\Ş etımıl.<JU_ı• 
dir. 

Noı~l'i:.!.a-ın hü.kUmeün bdıar 
Y"!tJie iltica euınıış olrluğu Haıına& 
şeılırinıi i.stirdada 'ITTll'Va.ffaık d.ıdiuk
faırı ıJ:y,jd:iT illırnı. 6.1hldi.r. 

S weıı:ik.a Dagdbi:adleıt':in LuJlea'. 
dan ögrenıdiğlıne ,ııöre, İııgüıder, 
Allman.la.rı Na.rvik'üıeıı çıkıa.ı.ıımya 

mı.ı.v afia.k d.lım.ı;şlaı ıchr. 
A~nlar, şimdi: İsveç :H'.aı<i • 

9iırıe :ilıbica ertııniyıe ~ 
ıa ... 

Tronclıh<e'iım Alıman.lıarıın e1m 
lh>ç ıli.lr ıroüsadarııoe al!ınaıdan geç -
ımişt.iT. Tayy""1'tleri dıe buıl.uiııan 
dört Al!ınan. kı.c-..v ıızörü, ] ımana 
.gti.ıımişler vıe ek.seriı.<ıi O.ık ""' A -
vı..ıısıt\lll"Y'lll!ı olmalk üzere asker 
iihraç tltımişlerdir. 
Warnıas denıiız üssünün Nmveç 

ımıüret.tebaıtı, ~'VVl:ıl.~e ge.'ıi çE!kil· 
miış .6e <Jıe soıruı:adan -gı,ri dönıerek 
Tronıdli'lo'.lm'in 12 mı şarkrnda Me
rakıer kQıı:ıı..fuünü Alıma'llıunrıın elıiın
dien alıını.şlal'Ciı:r. Bu esnada küp
rü ü=-ind:e ı.ıı;ımırk;t.a olan bir Al
m&n tı>yyaTesi clL;sürüc ımili?tıilir. 

Dün Oslod.• ikı ti- ıf.a ·ha<va 'iıeh
lik.,.i i.>;a.rel.. wır.!m ~lir. 

Bicr pani1k ~ınd.a üç k'ş. te
lef odımuş w lfr çok kişi d~ has
<tı.llııan~ k.aJdımhm~! u· 

İlki m.ı~re 1ııtıifaında uçan AL· 
man tan arelerı Oslo halkı üze
rıincta mis! . ı:örü1memi<; heyecan 
te\>;Ll t't.m~tiır. 

İY'i hıc m,,r,badan bikfri1diği
ne göre Alınan askıeTleri, beır 
1ıay.yıa1'.1)'~ 30 ki<ıi bindiTiJmek 
sureti,,le, •b.a.,,,a ta:nikiyle naıklladil.
ımiş ıniiı!ıeaklben naıkiyaıt.a deniz 
yruiyılie OeV.3J!Il OJıuııııınıu.\t1. 

HAVA FAALİYETi 
lngilizler 19 Alman 
tayyaresi dü~ürdü 

.Londıra, 11 (A.A.) - Hıava iş
Jcıri n~ıti, teliliğ ecliyor: 

Gc•çen pıtzardanıbeni 19 Alıın:anı 
ıt.aıyyaıres düışürülımüştür. Aynıi 
ımüdklet ıa;;nıasında 6 .İn.gifu tay -
:yıruresi k:.ylbıobmı.ıştur. Soapa F!i)w 
ürerinde yapfiıan bir cev'e'füın es
nıasında 7 A1man boımıba.rdıııınım 

ta~are.Si düşüriil:miiŞti.iır. 
Gı:ıçen paıı:ar ıb:ıdia.Y'-ltinıdenlberi 

~iliız J:ı.aıv.a kuvvet.Lerinııaı cüzü. 
ı1ıaıınlar•, dü:mıaıııa karşı .l"'llPıkın 
şi<lıdLlt.li lıa.ııekatıa ıişt:iraık e<tmır 
ili'. 

Pazar günü Horns R.€ef aç.ıik • 
f.laırmda müıhim deniz kuvvetleri 
ne karşı bir ıbornıba:rıdııman ya• 
pıl!mıştır. 

PaızaI'fıeSi günü ıı;enıi.ş ıın!i'k.l"a&
iıa i'El'.ikşaf ha.rdketkıri icra ed'il~ 
ml şfu'. Salı ıı;ünü İrıııııiıl'iz tayya
reıleri,, N mv.e.; sıuı:cıırınıclıa A.lımaın 

fikısu.nun harekatına terkip ede· 
rek Be-1".l(en a-cıklarında bir dü.ş
ıman kru;va:zöıürunü boınlbaroı -
man etmişlerdcr. Bu kru<vazör, 
ıbaıtım~tır. 

Ça.rşamıba ıtünü, İtııgillıi.2 taı17Y'aıre 
İki avcı tayyaresi, Norveç ha

w. meydanı ürerlıı<lıe bir AJıınaın. 
lbombardmıaıı tayyaresini düşür-

fKDA• 

~paıl 
Yırtılan eteklik! 

Otobüsün arka tarafındaki dlla
der kişilik karşddrlı lmruıpcl
den sağdakaın. İlki kadın, bir -
kek, bir çocuk oturuyor; ~ 
kinde de 'lıir kadın il• biz üs .,... 
b& vardık ve galiba, bu karşı • 
lüilı sekiz kişiden sekiz:imiz d. 
birbirirnme yabana idik ki, hiç 
loonuşımıyor, sadeee arı-• kam
ı usu gibi ~üyor ve ara S1l'll 
da gözleriıntze çeşni olsaa deye 
birbirimizin yü:ıiine bakıp somur
tuyMdıı.k.. Karşı sn-ada otar.nı-
1.ardan genççe bir bayan da _. 
cak diz k.apaklarn.ı. örtehilea .,. 
tekliğini, sözde bizim taraftaki.. 
lere göstermeden, .!kide bir, elile 
aşağı doiiru çekştiriyordu. Fa,lrat 
eteklik hem kısa, hem dar oldu
ğu için, her çelrişUı, çok çolı: ya
rım saat kadar uzayıp bollaşabili
yor; biraz sonra, sarııaııtı ile tek· 
rar yukanya kaçarak, tekrar kı
salıp daralıyordu. Nihayet son 
ve hızlıca bir çekişten sonra 
•Carrt!• diye kumaş ortadan iki· 
ye ayrılmasın mı? Düşünün şim
di manzaradaki hazinlik ve gü· 
lünçlüğü ... 

Bereket ki, işin farkında olan
lar hep pişkin insanlar olduğu 
için b11 vaziyet karşısında ne gü
lüştüler, ne istifltırini bozdular 
ve kazazede kadın da o yırtık ye
ri, vine sözde kimııeye çaktırma· ' 
dıın, ineceği istasyona pdar çnn
tasile örterek meseleyi geçi~tir
di. Behey kadın, madem ki, oto
büste tramvayda bu etekliği ı.. 
kader çeki.~fuoecel<sin, ne diye o
n11 vaktile iki parmak daha uzun 
ve dört parmak daha bol yaptır
mazsın! 

OSMAN CEMAL KAYGll.I 

Yeni ithalat birlik· 
leri kuruluyor 

Anl='a, 11 (İKDAM Muhabıi
rinden) - Memleketimize itha
line lüzum görül.en deri, kösele, 
madeni eşya, çuveıl, k.anıı·vıiıÇe, ça<y, 
i<:ah'\10, mıı>rıfü'aıtura, kıi\j(ıt, m'l.lılcaı... 
va, cıam, ııüccacir-e ve sanayi<! ait 
boyalıa;r ~ ayn ayrı ifüaliı tçı 
birltiklerıin teşkili.ne, İktısaı!. Ve
ıkaleti.ııce karar veıilmış, ;oap e
den tedhlrler aJ.ın.ınıştı.r. 

İpek fabrikalarından 
alınacak vergi 

Aııka.ra., 11 (İKDAM MııJı.abô.. 
riınden) - Bir nisandan itıil:ıa-en 
vergi tenziılatındııın .istiüıde ede
cek olan swı'l ipek fabri.k.al!an -
nın, mezkfu tari'hıteıı itibaren ki· 
ıo,"'t saat besabma bende otuz 
dört kıu.rınj Uitilılfilc resmi ödeme
leri Hey' eti V ~kiJece kararkştı
rııhnıştır. Bu kocar muhteviyatı 
sı.ı:n'i ipek fubrıi.kıı!.a:rına bo1di:riJ.e
cektir. 

Sümer Banka tah
sisat verilecek 

Ankaıra., 11 (İKDAM Muhabıi-
1ndcn) - Miılli Müd,faı iM!Y~ 
lıa:rırun tom.iıni hıını.ıs\1'1111fo, mem
leket dahıilin.deki muhtelif fu.bri
ık~Jarı işletmek ÜZC'I'e Siimer.ban
ka icap eden tahsisatın verilme
si, heyeti vekile-ce karaırllaştırıl
m;.ı;tır. 

Otomaiik piyanko 
dolapları kuruluyor 

Anbra, 11 (İKDAM Muhabi
rinden) - Fransaya s.paıiş edilen 
v-e Ankaraya. gelııniş bulunan oto
matik p.iyanlm ckıLa)JLarının ser
J\lİ ı ıviırıde ikıı.1!nı.lmoısmıa başl.anı.l~ 
mıştm-. 19 Mayıs keşidcs~ kabil 
olduğu takd&de, ilk olarak, stad
yoında. bu olıomaiilt dolıı.pla.rda 
y~:Uacaktır. 

Sigorta şirketlerine 
mühlet verildi 

Ankara, 11 (İKDAM Muhabi
rinden) - Sigortıı. şirket1eriırin 
hariçten plase ettikleri ihtiyat-
1anm ınC!lllekel'e getirmek için 
kendilerine münasip mühlet ve
rilmesi Hey'eti Vekilece kara:ııJ.aş.. 
t~nlmıı.._.;t..ı.r. Mmb.-ür ık>arar ~or
ta şirketlerine hemen tehliğ edi
le-cektiır. 

Alman tecavü
züne karşı 
(H~ta.rafı 1 inci savfada) 

zı ıınıntaba1a.rda telefon mu<!ı.aıve
rel;:.ri saat.lierce dunmu.ştur. 

Bıc1>rrıl makamaıt, ikıi a~·danJbıe.. 
ri fe\'k;J'ade taıkvi.ye eıd:iljmiş 0 • 

1aın taıyy.ıwe daılli hatwr)'alar 1J:ı;i
saıtuııa büyük biır eherııım:i<yet at
fetımclı:tıedrr !er. 

ALMANLARIN HAZIRLIGI 
Brüksel, 11 (A.A.) - Liiıkseım.

bı.ırıı; gazC'te!li, Almall(\·a - Lü:k -
..eımlburg hududunun bii[yüık 'b:İr' 
kı.>mı"1! teşkil ndenı MOZEJ:• nehri:' 
üııeri rude Almama.rın köprü ıkur
dtıik kı.rını yaz;yıoı'. Wormeldaıge'· 
nin k~ hulun.an Wimera.
ugı~ ooırff,.·n.d-e bu loöpri.ikırln ku
ru1ması ndhrin ortasına ka.cl.aı- :i.-

~~~Tal1taf tefl'Gtca'tt~ -----~ 
A t.; 1:. A HIN AR S L. A /'J I 

G 
fi~,, 

İntihap meselesinin uzaması, ·halkı 
fena halde sinirlendirmişti. 

Raılıl:ııuılci, her hususta aıd:a'let ve 1 
llI1ıŞe'YmEtti. şi'iiır tillı.& etim:iş 1 
cıloo (.ömer-), ~ ~ deıkii<a'e-
rmd:a. bile, in • i1l'>l ıtelbdü ~ 
ırned:i. Eıısw:dan (Eli Taha.) ~ 
yaiıağımn ymııııı.a çıaığır aıı:ak, ıkıulıa
ğma aJltı zaıtın i.smG sıtyd.ır.taın 
sonıra: 

- J3ııml.a.r, <ieı'baı! ~. 
Yem Halifıeyi sec;mdt ~ müıza.. 
keıterle ıbulı.msula;r. Bu mü-ıa.kıe
re devam ettiği mi.idıclıetçe seıııı 
kapıda bekle. Odıaya, bıı.şkail:acı.-
7ll'Il. gi.rıarek onliarı tıesiT altı.ula 
ıbrr..:kıınaıJ.aırına meydan vıettııe. 

Dedi. 
(Ö!ller) in 11.avsiıyıe< etttiği aJiıı. 

uıt, eS!ı~ ,kıirMllll en güzide 
kinden ol.an (Ali - Osman - Tai
iha - Züheyr - sr.cı. iıbnıi Ebl V ...av. 
ıkas . ve .AJbaı.ıırralım ·hin Avf) 
daonı .fuaxetıt.i.. 

Bu za.tlıa<r, içtmııı. ıt.ıerek [l] 
ımüuıJcıreye gir~kleri ıem:aıde, 
(Haliie Omer) .dıe derin ya;raıl.M>
nıın iıl.fı.m ve iztııra.bın<l taıbıammfil 
edemedıi. Y av-OıŞ, yaıv.ıış ikendin,. 
ıden gı.<Qti. ŞWJl!h ih~Joıı 
sa:rsı:ha sarsıla vefat elıti.. 

Miiızaık>E'<'e, mtblıeliıf saıl!lııalar 
aJ.aa-a.k ve vakiıt vakit .»ılat:aa uğ
nyıarak üç gün süıriiılclıend<. Ve 
al"~ıık gizli ıs.a.flıad:aın çıkaroiı: hıtlk 
awsıma <lıa bir takım ooreyan1ar 
açı.'.hınasmın sabe!hı'.}'WI vt,<r<h. Bu 
ceır~ başlıcası, ilki mü

llliim ve kıı.rvwtli şairiyet etrafın.. 
da ı\Qpla:nı.}'Otldı.ı.. 

Halıkın bi<' kısmı, (.AJ:ıi) ye. ta>
rafitar ~rüıNyonlı.ı. Fabl: meo
fa.a.tJeri (Elmevi) Jer:e ıne'l1buıt o • 
l..anlarla, ~ ta.rafmdillln y&

.,.ıiaın. ~!ara blıUaınlar 
d.a, (Osman) uı ıJtınıimda mühim 
bir küıt.lıe teşk.il. ediyordu. 

(Afi), hiliı.fet maıkamına. ka.rşı. 
llııiç bir anru Vt<ı 'hemayül .l('ÖSlte'l'
mel'n'Jlcle beraber, vaziıyetıten 

fl] Bu içtima ve müşavere 
mevkii hakkında da iiç dört ritıa.
ııet vardır. 1 - Abdumıhmaaı.. 
kız ka~nin oğlu olan Müetı
ver bin Mahrama. 2 - (BeytilZ.. 
mal) denilen resmi bina. 3 - Ebu 
Bekirin kerimesi ve Resulü Ekr 

?'e'min dul zevcesi (Ayşe) 1<iıı eui. 
cldıdi lhi.r şe'la t:Oe ıııdişe içiinOe 
:idi. Ç'.ok i'.Y'i biJ;i.yordu ki, eğ<!r 
(hi<l3'00t) .IDınevilerin eline .g6" 

Qe<me, çdk nfilıoı;ı biT <takııı:n bad1-
szflıea' ııuhıı.r ,ıdıecek .. :aı.tıtiı, islam 
c.3ırnıiıam arasına ~ lbir nif.ak 
veŞıkıtk~ 

(.AA?) son derecede biıtaraıf ve 
!b,a!kılmn.iyete ~at.k:ar olduğu i
Qiın, (Os.maııı.) m $Rilısi :ınez.i~ 
lıeır.iıti büyüılı: ıbir 1ıa.kıdiır ile k.a -
llıül ve ·t.aOOik ediyocdu. Fak.at. 
hilafet mevkiıine .E{eti<'iilımes ne 
tarailltac görünmiiyurdu.. .. Çü.a.kü 
(Osm.an.). ifrat dıeınile<:ek <f:ıreoe
de ril.<ıkıat ve• meriıaıııet sahibi 
:idıL Yaşı rur haylı ilt!!"le:ııiş, Y"'° 
mlfJi geçımiŞ!ıi.. ( A.Li) y' ~ en ı;ıc* 
ilronkıuıtan ciilııı.ıt ise, (o..nı.an) 1111, 
ihl6'ıım Vl1 al<ralhalıa:rınıa daıma bii· 
yıüık dıüışkün].ük gıöSl.ettmesi idi. 

Hal.ıi.f'! intiıhıııl:ıı ımesel.esınıi irlare 
ıeıden Mııdbrraıhman •bin A vf da, 
(Osınıa.rı.j ıı. t<>r&ft.aTJ.ık ediyor, hl
J!Meıt ımevlkıii'l1e om.ı g&lTilkik .is
tiyon:b.ı. Fakaıt (Mi) n!in l<En
dıil!ıioe lhiat etmemek i:htiınıailini 
~ lı:eı:ııdıisİll IDJI det!tE>-

• ceı:ie çekini.yordu. 
~ ıı es eiıesiıWırı. uzaması. 
~ lııırlkı fena hailde sinirlen -
d nmiŞ!:i. V!tı oidfi 1ıefı.J.h1\er ~ 
~iı;ıti. 
~ artık ımeselıe:;ıi 

Elll kısa ~ halıatrnek i.stedi. 
Bir gece, ıgene Emeıvi hanedaaıg,. 
run e~ ile saıbahlıaıra 'k.ıad:r 
mümkıeıred'ıe OOJ.Uilfd.uktaın sonra 
bütün Meıfuır., h:a.Tu:ını erkenden 
(mesıci.di Ramiıll!lah) adavt,tt ettıi. 

M<'90iltıteı, eıru ön sa.1lta, (Ali), ile 
(Osman) yan yıana buıl:ıınuyr:ıırl.ar .. 
oma.- da. artık bu ımese;ııen.iaı kat 'i 
lhir ~ i:kıti' 'l:'aııı. e1lıne6ini tııeık>
li'.YIJII'laıırlı. 

Abil.N'l1"0lhanıa nııİ!llber'Unı <imin
de dı.ırar ak kısa bir !ıa:rt:OO :raıt el
~ sonra, ~ıa (M) ye 00-
neıroko: 

- Ya Ali!.. Hilıltıet makaıınıoo. 
~ırsen.. AlLalun amıri, Resı.ı • 
luLahıııı. siinneti Ebu Bekiir ae 
Ömıeriıı snı,ltler>' vıeıjıile ~ 
edeceğıi.ıııe aıh.i.t IEÜer" misin·?. 

Dedf. r Arkası ,_,) 

Norveç kuvvetlerinin 
mukavemeti şiddetlendi 

(Başta.rafı 1 inci saııfada) 
kabulü Norveçi Almanyaya tabi 
bir dev Let haline koyacaktı.. N or
vecte yalnız Norveç milletinin iti
madına mazhar olan hükumet ik· 
tidar mevkiini elınde tutabilir. 

A ımanya N orveçe karşı bir şid
det hareketi irtikap etmiştir. Al
manlar memleketimizi bomba
larla ve başka. tııhrip vasıtla.riyle 
istila ettiler. Barış içinde yaşar 
maktan ba§ka. bir şey istenüyen 
bir milletin haklarına tecavüz 
eylediler . 

Norveç hükumeti medeni düıı
•1anın bu şiddet hareketini takbih 
ettiğine ve Norveç milletinin gay
retlerini şu hedefe doğru tevcih 
ve teksif etmiye tamamen amade 
olduğuna kanidir: 

Y a.bancı bir devlet ta.rafından 
tahrip edilen hürriyet ve istik· 
lalinin iadesi. 

Norveçin istikbali htilet< belki 
karanlıktır, müstevLiler l:rüyiik 
bir tahrip işi başa.ra.bilirler, fa· 
kat lıükilmet Norveç için yeni 
bir hiirriyet devresinin a.çı.laca
ğından emindir. 

Y a.şasııı va.tan, ııaşasın hür N or
veç.> 

Beyanna<nııe,Y'i kral Raıakon'w:ı, 
lbır ıınesajı tıaki.p e\mı3k.ted:iır. Me
sajdıa şöy1e &cmiJlınElkıledir: 
- ·.Hü.kilmetin beyannamesine 

tama.ıııen 4tirak ederim. Alınan 
kararlarda. bütün Norveç mi!le
tinin benimle beraber olduğuna 

kaniim.• . . 
NORVEÇİN HARP TEBLIÖI 
Sıtokıl.ııo1ın, 11 (A.A.) - Norveç 

ilıiiik(ıımeLi, bUıgÜ!l, hülriı.met.in mu• 
valkkaıt merJrezı, olan Elveruımıda 
~ğıdailti 'leibil'iği nı:ışı E'\mişti.r~ 

.Norveç kıtaları, Almanlar ta
rafındna tehdit edilen biitün nok
talarda tahaşşüt etmişlerdir. Kı
talann sfeerberliği, bütün m.em-· 
lekette metodlu bir şekilde de
vam etmektedir. 

Elverum istikametinde ilerte
miye teşvik eden Alman kıtaatı 
Eidsvola ya.kininde pii.skürl:ül. 
mü.ştür. 

Norveç genelkurmayı, tekmil 
W estlandet. eyaleti dahiU1<.de miıi
dafaa tedbirleri alm~ır. Bertl#-. 

alm~lardı.,· ve Alman kıtaatımıı 
bıı. mevkide bozgun verdikleri 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Tro7Ldheinıde de vazfyet bunun 
a111ııdır. 

Oslo haliçi W.ı.ndaki rolarne is· 
tih.kamları dün akşama. kadar m"" 
ka.vemet etmekte idi. 

Eiveruno. ulaşmıya çalışan AZ. 
man kıtaatları Almanya.nın Os!o 
elçiliği lıava. at"'wsinin kumanda
sı altındadır. Alman kıta.lctnmıı 
hedefi, Norveç parlamentosu a
zasını ve hü.kilmet erkanını esir 
almak olduqu tabiidir. Bu mın
takada şimdiye kadar müdafaa 
tertibatı alınına.mışsa d.ız sür't!e 
N oroeç askerlerinden mürekkep 
müfrezler teşkil edilmiş, bunlar 
gönüllü. efrat Ue ve istihkam mü.f
rezeleriyle takviye edilıni§tir. AZ. 
manlar yaklaşınca bir a.teş ha.ttı 
ile karşılamışlar ve yarım şaat 
SÜ.ren br muharebeden sonra. püs. 
kürıümüşlerdir. Norveç miifre
zeleri parlak bir muvaffakıyet ka
zanmışlardır. Alman kıtaları ku. 
mandam ö1m~tii.r. Almanlar ef· 
ra.ttan külliyetli zayiat vermişler. 
dir. Norveç1iİerden ancak iki 
yaralı vardır. 

Stok!lıolım, 11 (A.A.) - cDa • 
gens Nilieıter• gaze~;sinin yıa.,,.. 

dığına göre, Norveç hükfıııneti 
E:ivenmıdan N}4berı;surud' a ce'kil· 
mÔAtir. N}'her/?SU:Dd İsveç huıdıu
duındıan 15 ikilwnı:t1ıne1 mesa fi~ 
dli.r. Yalını.z k:rıı,, Elıverııım'da kal;. 

mıışt"'" 
Slıoıkho1nı, 11 (A.A.) - Varı:iıfe 

ıile hu.ııaıy;a gıe.lıımıp QLan Nc>ıveç 
oaxI.aımeııı1ıoou reisi B. Haımıbro, 
,aıynı zaıma.nıd.aı, şiıına]dıekj', N~ 

lmımaııdıamnıa İngili2 kıııll'vetı.leri 
iJe ıınü:rııkıiin alıdiıı$ k.aıdaır Iuea 
zamattıda tamaısa ghırn.Esi haldkııı.
dia ıl;aılıiıwıt vwi.lmiş o.Jel~ dır. 
söykııniş1ıiır. 

S1ıokılrolıın, 11 ( A.A.) - NOl'VeÇ 
hfil<Lını!lt ~ F'I"ansa ve 
PıoLloııooa eılıcililclleı1.ın.in büıtün me
lmUl'l:an, İsveç !hududunu ~ 
~. İngiliz rJ1QiSi. de İs. 
wıc 'tıc1'=/raidıaır1'18 ~ ~ Stolk.· 
ihdlıma doğru.~ etırniı;lhir. :t... 
wc velMhdının ltıeırısı. ~ 
IM:arıtılıa dıa üç QOCUğu iılıe İsVEQtıe 

SAYl'A-S 

Vaziyet, isv çı ae 
ha r b e s ü rü k ı e

ye c ek gibi! 
( B~malca'•d...,, det·aın) 

Ancak bu oıübitn 'l'lrt meV<Ut ol
duğu takdirıkdir ki, •Tertı11.ıı.e 
ihtiyat, t.•tt;_l> .. <o eli!"~· herhangi 
bir hıımle1UD -..v.lı.ulrayşi emni
yetini temiıı ed~.bilir. Elde HICV· 

cut kov Yet ve vasıtalar, ihtı~ aca 
kili değilse, ltöyle bir vaziyette 
cür'et, sadece delilik olur. 

Zaif Alman donanmasına ve 
Almanlann Norveçe nakledebi
leceği mahdut kuvvetlere istinat 
eden bir f!iir'et, yapılan ihraç ha
reketinin sevkulceyşi emniyetini. 
temine k3fi gelmemiştir. Çünkü, 
müttefiklerin faik donanması da 
sevkulceyşi emniye-ti • Cür'et .. 
prensipinde anyarak bir bam • 
lede Skagerrak'daki Alman de
niz kuvvetlerini mağlüp ettikten 
sonra, hemen Oslo körfezine gir
miş ve buraya çıkarılan Almıua 
kuvvetlerinin nuıvasalesini ke9-
miştir. 

Almaniann m;un müddetten • 
beri hımrf.dıkle rı V<ı ilk günkü 
tatbikatile hedteı;i hayrette bu&» 
tıkları Norveıçi istili pl3n 1nm. 
<Tertipte ilo.tiyat, tatbikte cür'et. 
cür'et, daima cür'et. preosipina 
dayandığını V<> elde 
yerine •tertipte cür'et, taıbilıiıe 
mevcut kuvvet ve vasota
ı..rm başaramıyacağı bir ·delice 
riir' et. şeklini aldığını son vaz>... 
yet gösteriyo~. Uzak Norveç li· 
manlarına muhtelif şekillerde 
ihrac edilen küçük kuvvetıer ele 
ilk hamlede muvaffak olımış.lu
sıı da, gjiçlerinin yetmediği bir ile 
teşebbüs ettikleri için, ezilmek 
vaziyeüne diqmiişlenllı. B11 Al
man darbesiJıiıı muvafiıı,k ol • 
ması için, Norveçin mukavemet 
etmemesi, y.ı..t da Norveç da
hilinde Südetlerde n Polonyaıla 
olduğıl gibi, Alman müfrezelen
yardmı edcce.lı. bir AfmaD elı:alli
yeti veya Almanya ile iş birliii 
yapaca!.< bir siyasi Noneç partiai 
bul1U11ll115ı ve b1U'111l memleket
te itilil çıkanp iktidan ele ge
çirmesi şartlı. 

İş denize dayanınca İngili% ..,.... 
lwlceyşi de çok yUksek, :mahir 
ve cür'etkinhr. İngifu donanma
sının Alman mayıı tarialarını za. 
yiatsız aşıp Oslo körfezine gir
mesi, Almaıılaruı •Delice cür
et• e dayanan plinlarına karşı 
•Akıll- cür'et~ e istinat eden , 
muvaffakıyetli bir hamle olmn.
tllr. 

Bundan sonra, Alman d-On.an • 
nıasınm tibiyesif Skagemık bo
ğazına haklın <>lmıya kıılkıŞ'ırsa 
yüzde yüz imha edilecektir. Yal
mz hava kuvvetleri ile bu deni· 
ze hilı:iın olmak imlrfım yoktnr. 
Çünkü. karşı tarafın da hava ku Y• 

vetleri vardır. Almanya, artık, 

b3kim olmadığı denizde, ikinci 
bir baskın ve cür'et ile iş göre
mez. Cenabi Norveçe ve Osla 
ködezine bir baskınla çıkanlı -
vermi' elan Alma.ıı kuvvetlerini 
takviye etmek ve bunların Nor
veç krtalan ile N-Orveçe gelecek 
İn~iliz - Fl'Bllsrı kara ve hava biı
likleri tarnfından imha edilme
leri- mani olmak için, Alman . 
ya, İsveçin bitaraflığını da ihliil 
ederek cenubi ve garbi İsveç kı· 
yılıırın.a aı.ker ç~ ve ka
radan Oııloya gitmek meebariye
tindedir. Aksi takdirde Norveçe 
çıkan Alınıuı kuvvetleri için, bir 
müddet mukavemetten sonra 
esir ol.mak veya imha edilmek 
mukadderdir. 

Bu itiba.rJa İsveçin vaziyeti, 
birdenbire, ehemmiyet kesbet • 
mektedir. Dün Finlandiyaya, bu. 
gün Narveçe yardım etmiyen bu 
memleket, şimdi ne yapacaktır! 
Danimarka gibi teslim mi olacak, 
yoksa Norveç gihi d<iğüşecek ıni! 
Her iki şıkta da, .Alman llsker
leri İsveÇe a;vak basar basmaz, 
müttefikler, Isveçe karışı da ya 
dostça, ya düşmanca cephe ala
caklarılır. 

Fiıılıuıdiya harbi esnasında, ~ 
taraf kalmakla harpten kurtula
caklannı zannedep. üç Skandinay 
memleketinin biri yok ohnuştur 
öteki harbe girmiştir; üçöncüsiİ 
de ayni tehlikeye pek yakından 
maruz bulunmaktadır. İsveçin 
yakın mukadderatı da, Hitleria 
elindedir. 

ABİDİN DAVEB 

Seylap 
(B~fı 1 inci sayfada) 

mclıahere keıhlmiştir. Dfın sa • 
OOıh buraya ~esi icap eden 
İstımlıW tıreni;ha~ta vulma geien 
bozukluk yüzünden Had ımikö • 
yünde ~ ve ancak saat 15 dıııı 
yola çıkmıştır. Umumi mıWet:tit 
valıi ""' beledi'.Y'e .reisi dün de fe
l&kıet nu.n<t.a.kıa:lıarnu dolıa;sar ak v-, 
ziyet.i~~. 

Çocuk insanJ:ırm çıiçetid& 
Seviniz, okşayınız fakat ~ 
yİniz. 

Çocuk Esirgeme KımımD 
Genel Merku.i. 
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Aş günü, Rengi Gül erkenden 
Sütlücedeki tekkeye gelmişti 

Gün ağuukeıı, sü:ı:gün göz ilra>- ı Çok ~en bıi.iyük meydasır 
paı]ı:larmı ıgiiQ]:ü itle kımıldatan dıa: 
Müıııiır Caba, Rengigiilıe: - AllLah, Al'lıah .. 
- Kl.zım... Ha)ıdi baıcı.l.ar odaı- Teınpoısıile naktaUı.nan iJAhil..,_ 

smOO. ist.iıWıate var. ıre. .ııa:zı._l ılıere geçi hrı.iş, Wkkedl· coş.. 
Demiş, genç kadının bir kaş Jtun bır fasıl ba.s ~mı.işti. 

lı:alıduJışi.le reddeW.,ğr bu 1i lkLiti: Münir babe. r ir i.ıı;eri, 17.r dışa-
- Uykusuzluk s~ hırpalar.. rı dalaşıyor; U·ada kendi cemJe. 

Mt>ydarumız.ın erkanı.; hak yolu.- otie Rengigiilü.ıı bulunduğu .bıı 
ne saırfedileoek n.adtit hayatı be- meydanına u4(ruyor, avuç içinde 
:ııhlnie i'Sr:ııfa cevaz vermez. uzatılan kadehi başına çekiyor, 

IsrarBıe ileri götü.rnıüş, Rengi,- hafif tertip demlencrc·k tekrar 
jfii.I., o gece Sütılücede kalmayı yarz meydanına dönüyor, mıisa-
bir türlü kaıbw et.ınediği iQiaı er- firleciıılıı zi!oi;Jıeıiııe kaıtrlıyordıı. 
ilı:.enden tekkeden aynhırak Sul- Rengigill, ak.sıı:andaıberi çek-
tan.aiımctleki eve dönmüştü.. t~ kıadehlerle dÜmanlanan ba -

Münir baba; dıavctliler dağılır- şını, omuzlan üstünde zor tutu-
ken maıınuıı ve müstY-ır< h odssına yor, ke'lldi sofrasında mevkıi a:lan 
Qeıa:ıldi.. Yataı:!ına \IZllllll'!lladen ev- Münir babanı.n ha.. oanlarındaııı 
ve» de: Bebekll Nev'iye, T~l. Müjgan 

- ilııihı dede_ Şıın<la vaır ba- haırum.ıarla binWı:t.e oobanın kar-
'1111'1 d:ik Jaı.ywa•ra çaL. Şu <lii.;.k.iin- !ieıı> Ahmdt Bel'U! ~nlattı:kla:rıru 
kik kanın seni ne müşkül, ne hal.- dinl~'"Ordu, Ahmet Be). b:r ara 
:kıcüılmez derllıerle kıvrandıracak. söw, d9ndüre dolaışt.ıra Rengigü-
Ufıın olsun (l) Şu ok~ın da- ~ getirdi. Soru-a dede babaya çe-
v :na aleındarlık edecegim! v erek: 

S<izkrinf dua yerine tekrarlı- - Gül gibi ~ıkati kendi men-
yaraır uy.kıuya. hazırlandı, faatleri ıı;in kötüret.mekte devam 
Aş gecesine l<ııdaır süren günr ediyor. Bı.rader yeni bi.r hün.eri-

llerde, dOO.. aleyhi!lldekıi komplo • ne de a.ğıi.h oıl.mw;! 
nun teferiktile lıazır!arıma;;ı için Diye Meroıvenköyüne ve Meh-
MUnir baba Reııg.igiihın kendi met Ali dedeye kaydırdı Dcde-
ıtelrkesine d.-vam otti:ğini berke;- run yolsuz, erkansız ynpt.ıgı ış-
tıen sa:klııdı... lerdım yana yakıla- şikiıye-t etti. 
Aş .ııüınü. Rengıigiil erkenden Esaren dede mıkerretliği.nden 

süt.hce tek.k.eı:ı:Jloe gelmiş, bamla.- maksat yalnız dedenın evlenme-
odasında yerleşmişti. illi dc;P.I de, dederun derv~erin-

'Merdive.nköyfuı.den ~ de- den başka soysop nb:na .ıınnse-
de ı,.nnm misa:fır heyeOi de ·tek- leı- buUını:naması gaye tut.u.lduğu 
boce her :aamank.i gibi karşılan.- ou anlatıtı .. iıaw <itti; 
mı.ş, buyük meyd<pıda öğ.leden - Dede, a~d3ill bir vekillet-
ı&Onra okınıaoak mersiyeyıı di!llle- le dedelAık ~una önce vekıl ol-
melt üzere hazırlanmıştı. du. Sonra Hacı Hasan dedeye 

Münir baıba, mersiyeyi (Aş) Hicazda emrihak uk.şınca bu ve-
da.n evvıel akur, aş gecesiıni de ıkiiloti kıcııdi J<endıne a.sa.lıi:ıte çe-
l:ıer ll<lll<! t ıkrarlaııaıı.ruıı müritner- vird:i. Dede oWu. Buna ses çıka-
oe salnrsulıl<ıl..ı. l:ıeklenen biır fe\I" ı rıl:madı.. Eh, dmdiki ba.ba·lıar ara-
kaılıadelikle --~-''l' . .,. ,.,...,. .. wııu sı.İlda iBım ve irfun, akıl ve iz'an 
Aş ı;:ecesi başla.rıken yıaa; ise tek>- hıd1ırni Jı.u.r'an nıakta.lanndaaı dede

kenin bah<,'eSllle kıuru1aın ocakla- 1 ye üstünlük dıava edecek kimse 
l'Q ooyü.k eş ura. kazanl.arı d.i.zilır' 
tıaş.cıırm<l.a Jcü"-ı.. sli!ltl.anııd.a "~·-ı de yak. Bunu hoş gördük. Fak~t ...u. -3 dede ünvanım aldıktan sonra 
O<!. l"l bulunan aşc;:ı baba iılie aıı-- Mehmet Ali baba l:riır tuhafl.:ı.;tı. 
evi dervişleri kollarıru savarlar, Annesi, kız ve erkek kardeşırrı, 
tışu.ra .lwzanlannm yaın.ında aş , Rwnclıi.dekı akraba, ahlı6.p ve ta
ıkarı:;tınr.lardı. aıli.iıka.tı da Merdıvenköyüne ciol-

0 Il'l'Oe, lek.kt.oirı kavısı akşam- du.lar .. Tekke ~;i.Jığe dörıclli. De-
la tıerai;.er herke;e açı.hr, teklı.e- de de ar. sile .k;z karde~inın teş-
nin civarıııdaıki halk, (zahlr) (2) vikı yüzünden bir bal ve mansap 
~. mulup~, herk.es kabut olu- ihtinısı türedt. Bu iht:raı;ta11 bcş-
nur, ~ yemeği veruıır, ye- ka gözil btr şey görmüyo!". Bağa-
mek.ten sonra sofu şeyhleri.le m- J.ı..yor \;ostam yapıyor, ko~ kur-
ıluderiruıı 1ştiraki!e emwkız bıır zi:kıır gecesi yapıllrdı. duruver; ta.riıkaıt namına verılen ı 

bütün ı. •yaz1an !>u uğwcda har-
.BüyUk meydan (3) • aş gµıele- 01y.,r. Haydı, tunu da bir t:.rafa 

11iııde .ı.ik.re tahsis olunuı-, kış mey bırakalım. K,ondin.ı gcl€'1l niyazı 
daıru denı:len iı:;eri ve kücük mey- naaıl <..terse öyle kulhn·r din -
dan da Münir babanın derece ve lı.m. Iş bununlo. bcımiyor ki!. Mal 
mevki ve-dıği muhiplerıne ayrı- 1 toplamak, servet yapmak ıçın, 
lır, burada; akşa.mda;n ayinicemle b.ı.L."Lı-< ,. dedeli.< sıfatlarına ya-
a;Ua.n meydanda ceh.li dLI• mu- kıs'.Il" an ı.şlere d-· ba.;lö.dı. Bun-
h>bbao demle~ dışarda za- b.rnı ı;~'rlini gjrc'.;.i,:. ::ıı s·n da 
· *'r.ın vecdill ha'}'kırd..:!ı cLcf- · t ..;;ı h ....... ı.ş e, ı\rrıg .. .,....... anımır macera~ 

2llillatı· telek.enin (aş ve bir avuç sı, .3ı:birıı,den sıı<~yclı olmıyan 
b Armı doldurur, taşaı-; civ...-da e.- b.ia" •; i~i. ayni derıı~ ~ o ıkı cc.nını; 
k.i&ler bı.nı.k.arak uik.a dıaf'iılınlı. (Arkası var J 

Bu senclti aş, Sü.~e çok ka- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
labahk dıavetlıiderle yapr.l'ıyord.u. 
.Her tekkeden ·bir derviş grupu 
Münir babaya ıWıa!ir gelma.ş, ay
nen, bir çof(u bazın- ·buJ.un.an sa
yı.h bektası babalaTindan başka, 
rüıfai, ıklıdlri, ha.bil, mevJı,:ıvi 
Sel&mi, bedevi, nakşi ve ııaıı'. 
şeyhler de aşa rağbet gösterıııjş.. 
ierdi .. 

Mısafirlecle civar h..ı.Ju bu ye
ıırun.. .ı.lave edilince ~Mlık çok 
1azla artmış, tek.kenin, her taıra:U 
tıkl..rn ttk.lım insan dohnuş, bah
Qede ~f(a aldırnuyarak ·aş kar 
mııJaruım ~ına hlrikmiş ka
dın ~ erkeklerle caddeye ka
dar ~aşmıştı .• 
M~ baba ile gündüzden mer

alyeyı ookuyup, (hadikatüssüeda) 
dinliven ( ~ iman) gözyaşl.ari
~. Yaruk belı·.rları.na sıul.ıyarak için 
ıçın: 

- Ya Hü6ey.in? ..• Ya~ 
K erbela!. 

MAHDUT MES'ULİYETLİ 

İstanbul Liman 
Kooperatif Şirketi 

Tasfiye Heyetı Re"' ginden: 
:istanbul Limanı KOQpcra.tı.f şıi'

kotı h ıssccıarlar umumi hey'et.i
rnn 29/12 /939 tar 1 nde ya;ptığı 
~ıvkıal.i~ toıümtrd.a şirlretm 
fa:hiJle tasfiye:! ne karar vcı'l
mıştiır". 

Şirkette alacagı oidugunu tdd a 
rdenılLr n, uçıı: u ılb ta. 'iMJ1'd 

rubaren bır mo zarfı:ıııda t ı...n 
ıbukia Yolcu sa."On "!tın k.:ı: > 1 
~ınıdaki (65) No.lı od... .as
fiye hey' et:"< ıniiTacaaıı ~-ok a.. 
l:aıc.aklll!'ını i&oot c.i!r.eleri, Tica
r€tt Jroınunwıun (445 ve 482) ooi 
maddelıeıri muıc1bince ilan olu -
mır. 

'lıufiye hey'eti rebi 
Sızıitılııırilıe ou :fa&h savmışlar 

alı:şam yemeğiıııden sonra ~ 

baışkmmıştı. Büyük meydandaki l~~~~~~~~~~§il 
r.r:iiı:.i.r, A.ti.k A!i;ıaşadaki Toklu bıa;. ı · 
ba cier'ııfilu şeyhi Haaro.a efendir
nin br i.WrisiJe başl~t.ı.. 

. (1) Bekt~şiler (İnşaallah) ye
nne eksenyetle (uğur olsun) 
~ünilesini kullanırlar. Ölüleri a
narken de Allah rahmet eylesin 
yerine ruhu şıldolsun tabirini sar
federler. - R. Y. 

(2) (Zahir): Bektaşilerin bek
taşi olnuyanlara verdikleri isim
dir. (3) Bektaşi tekkelerinde u
mumiyetle ik.i meydan bulunur. 
Bunlardan büyük olanı ekseriyet
le yazın kullanıldığı için yaz mey 
elanı) veya (dış meydan) adını a
hr. Daha küçük fakat daha dedi 
toplu olanında kış iyi.n.icemleri 
yapılır. Kış meydanı veya iç mey. 
ti.an ismi verilir. - R. Y. 

TAK\'I Y• HAY 

12 Nisan 
CUMA 

Hicri: 1359 Rumi: ll!il 
4 üncü ay Giiıı. 103 Mart: 20 
Rebiü.levvel: 4 Kasım: 157 
Güneş: 5,28 Akşam: 18,44 
Öğle: 12,15 Yatsı: 20,20 
İkindi: 15,57 im iık: 3,42 

- BAVA AZİY TJ 

Dün, İstı:ınb k.ı.p:ıi;l 
f?eQmİŞ, riizg-.i:r r ..... ic',, 
4-11 nıetre hızla :;tir. Saat 
14 de ha.va t.u~ k 1014,4 mil,. 
bar ~. Sü!l:ıu c yu'< k 
10,6 ve m dilşUk 9,4 ı;anl.lgrat 
k&}"Q€1dilırııiştir. 

O>.&LGA VZUJfWUU -

~Jt,t7 a.JnH ll& •Kw • 
.Ll'. 11.ıt.. Na il& . . ... 

U.a. Ul&a lll &w. 

12 Niun Cuma 
12.30 Program ve memlıeket 

saat a.yıın, 12.35 Aıa.ns ve meteo
roloji haberleri, 12.50 Müzik: 
Mv.htelij şarkıl.ar (pi.), 13.30/ 14.
Müzik: Ka"§ık mii.zik: (pi.), 

18.- Progra.m ve memlekeı 
saat a.ya.n, 18.05 Müzik: Ka.nşık 
müzik: (Pi.), 18.40 Miizik; Kıı.
ra.dnıi,z halk türkü.len, Riz,.ıi. 
Sa.dık, 18.55 Serbest saat, 19.10 
M emlekeı saat ayan, Aja.ns ve 1 
meteorolojı haoerlerı, 19.30 Ko
nu.;ma, ( ul•lLi kalira.ıııanlık men
kibeleri), 19.45 Miiıılt: Ça.la.nla.r: 
Ruşen Ka.m, Vecı/ıe, İzzettin Ök
te, 

l - Okuya.n: Mejha.reı Sağ -
nıık. 

1 - Şerif İçli - Ba.ııati şarkı: 
(Bii.lbülü şeyd.aya döndü11~1, 2 -
Lemi - U§şak şa.rkı.: (Seni ar
zu ederdım), 3 - Şevki Bey -
Uşşak şarkı: (Esıri zülfü.nüm), 
4 - Taksım (kemençe), 5 - Sa. 
dtttin Ka.ynak - Arazbar türkü: 
(Da.gları hep ka.r aldıı, 6 - Halk 
türkusü: (Yürü dilber yürü öm
rümün varı), 

il - Okuyan: Sa.dı Hoşses. 
1 - Zeki Ar;.f - İsjalıan şa.rk•: 

(Göıılümü. caııaııa verdim), 2 -
Hüseyin Fahri - İsfahan şarkı: 
~Neş'eya.bı vusla.t ile), 3 - Dede -
lsja.haıı şarkı: (Aşık ol.aZ.), 4 -
Suphi Ziya - Hüseyrıi şarkı: (Fer
ycıd edıyor), 5 - Nebhoğlu Hak
kı - Ka>"cıgar şarkı; (Sarıyor gün 
geçtı.kçe), 6 - Sadetl!11ı Kaynak -
Karcıgar tiLrkü; ( Kıırşıda kara 
yo~a), 20.40 Muzık: Oyun ha. 
valan, Klanı.et, Lavta, Santur. 
20.55 Mü.tık, Çala,.ıar: Cevdet 
Çağla, Züht ıi. Bardakoğlu, Ke.
mal N. Seyhun, Fahrı Kopuz, 

I - Okuyan: Azize Tözem. 
1 - Mustafa Nafiz - Hicaz şar

kı: (Yalvardı gözü.ın.), 2 - Hafız 
Post - H'caz şarkı: (lşte beşer, 
mislin var nu senin), 3 - Rakım 
Hicazkar şarkı: (Btkledim fec
re kudur), 

Il - Okuyıılt' Mu.staja Çağ
lar. 

1 - Mehmetaga - Suzinak ak
sak semai: (kapılır her gören), 
2 - Hacı Arıf - Suzmak şarkı: 
(Çekme elemi derdiruı, 3 - Hı
risto - Suzına.k şarkı: (Ey nice 
dağlar b~nda), 4 - Suzına.k 
türkü: (A bemm mor çiçeğim), 
21.15 Korıuşma (b.bliyograjya), 
21.30 !vluzık: Kü.çilk orktsıra (lief: 
Necip Aıkın), 1 - J. Strauss : 
Şen Viyana, 2 - J. Sıra.us• : 

1 E m n i yet S a n d ı A ı 11 i n 1 arı 1 
O/o 5 Faizli Ve Sekiz Sene 

Taksitli Emlak Satışı 
----..!S~E M T i 
iBeyoğrllu.ı:ıda Şelut M uJı tar ma• 
ha liesinıde I>o/iramacı Şaki.
soka-ğında ıwlııi ve yeni 10 No.lı 
Bey~ Bıootıancı başı Ab
duWalh "'1'a malıallesind.ı 1ıaııaç 
(Fıebklı) dağında eski 6 
yeni 29 No.lı 
Sa..ı~e'rde eski Maden bağlan 
YUM Garzi Hasan paşa sokağında 
~i 117 yen.i 4 No.lı 
"lMÜ'd:arda Solak Sinlan mah<ıCl
lıeanct., Bülbül deNri ookağında 
Lski 176 yeıır 196 (en yenı 
168) No.lı. 
F .rtiıht.c.·. Cuınarıtesi parmrında 
Hcc.a Uveys mahalksind eSki 
Cam..; .*'"if yeni (B.:ıibııai.bi) 
&ı ınw.tıı sokağında eski 10, 10/ 
1, ıo, 1/1 yem 21 NoJı 

Muhammen 
C t N S 1 Kıymeti 

Üç ikaıtıLa «tu oda.lı üç sofalı 1000 
"" elelıttrik 1ıesisaıbın.ı havo 
l<Aı:y.:k ıbiı: evin 5/6 hhssesi 
iki ıbı.>çuk ketta ooku:z octalıı 4-00 
maa 'lxıhçe ahşap b.uı ev iıı 
taımamı. 

:ı.ın ıbuçuk katta dört odalı 
maa bağ 6lışaıp bir Jroşkün 
lıaımaım.ı. 

Üç ik2ıtta beıı odah ~ap 
blr eovm ıtaımamı. 

İki katta beş adalı k.iuıgir 
bi"' en1m ıtarnıaaru. 

600 

350 

1400 

1 - Artımına 25/4/940 taruUne düşen p:ırşembe güıııu sa.at 14 t~n 
~6 ?'1a ıkıadar yapılacak ve ga.yırinıenlkuJır en ı;ıcık :oodcl ven"lllerin 
ustıüOOe ka!ucak.tır. 

2 - Aı·tıtrnruya gir.mek için mubaımııncn ikzymotin yüzdle 10 u 
nkb.tinıde pey akçesi yatı.mıaık l.azımdır. 

3 - Artı!.ııma bedelinin dörtte biri peş.:n V<ı j!lll"İ kalaru se<kııı 
ııc'Mde ı;ııık.i.z müsavi taksitte ödenıir. Taksitler yüzde 5 fa1ze tabi
dir. 

4 - Takdl.t" ödenô.noeye kadar ır•vrimenkut Sandığa birinci 
ıdEt<eıcOOe iıpoıtı:lk.I .kıalır. 

. 6 - .Fazla tafsilat almak ve binıa.lıarm fuboi\'raıflanıu görmek 
ıstıtyen]erın Sandıd< Binalar Seı-visiıırJ m~ eyık<mderi J..'izıımdır. 

(2414) 

lELEOIYESiNDE 
Bir ook 1':rlakarlikıl:ar ihtiyMiyle vücııde get.irilm İstanbul Şe -

bi.r rehberi vı ıl.1yet ve E<:k'C!iye tıüıtçesinı:lun maas ve ücnc.t alan m<• 
ımur ... ~ miistaıhd'€ımlere 50 har.çıt.en 10 adet ve daha !atıla alanl.:ıra 
(tıopt:an) a.drdıı.e 80 ve bun!Mdan başka perakende almak isty<~'I"e 
de 100 kuru:; mıJk.®ilııd.ı sa.Wanô±tadır . .İsteklilerin dogrudan doğ
ruya Beledi<ye KıymeU i Evrak Meınıa-hığuna müracaa.t.la bu be
deller fuerlııden de~hal mübayaada buuımab~i ilfı.n olunur. 

(1950) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
N.üdürlüğünden 

Evvelce Alım.aaıyadaın cd'bedilen ve hilın Si.ıık<cide 4 No. lı aınt
ı:eıpoda bu.l.unan iıdaıı-cımize au.t 214 -bazye :içensruie safi co1ıuz bin 
y>edi Y'ÜZ iılci• kı '° sahi.fe h:ı:lind.e gıaoıcıte kağıdı;< e bunlara mah -
sus üç yia kilo siyıah ve s./ksen beş kıiLo kırmızı mürekkep Joaı:ı,a.:ı 
zarf usıiliyle ve yalnız a.cd ye i.iıcn.Uıi idaremize ait omak ve 
gümrük :resmiyJıe diğer Vll.D:'g> \!'€: masraf an müş'..eri t.ara.fında.n ö
denmek şaırt.iyle sıf İstıambul saiılıııcaktır. 

İh.l<1Gi, 15/4/940 taır.ilı.ine ra~lıY"U'l paııart..'&i günü ""-">t on beş
te G:ıı :ı:t..ıdı Umır:n müdüri.ük bin.asında ~pları.ac:ık okın alım s.:ı
brn !loc.anıııyoıııunda y<.pılr.cakt.ır. Kağı.t ve ınii.rek:keolı:m muham
men t:ılkli c6025. lim c88. ~ .ve .. muvakıkat tamdn-at c45I. lira 1 
c94• kıuruştur. Sat.;; şartnamesını _gormek vıc•:maı hın.n oııs ve evsa
fı .hakıkmıd fazla. m:alfunwt alımak için her gün sfüü ge<;:en k<ıımisyona 
muracaoaıt olurınb).ir. 'II k lif me.'rtuplanının bildı nilLn vakitten en geç 
bir sa;a;t evveli.ne kıaıcl:aır komisyon reisl.i.ğirıe wvdi olıi.rnelı.:ri W.Zun.. 
dır. (2424) 

Cenup Çiçeklen (ı:a!s). 3 - Vtk
tor Hruby: V ıyanıı operetmd~n 
potpuri, 4 - I•ranz Lehar; Uç 
Kcıdınlı Adam operetinden pot
puri, 5 - Martin Uhl: Herkes i-

çin, 22.15 Memleket saaı ayan, ı h • 1 u M .. d.. 1.. • d 
Ajans haberler<; Zıraat, esham - n ısar ar mum U ur U ~un n 
tahvil/it, kambiyo - nu mı borsa- 1 :;'.;:m•••••••••a..-.ıaa•mamaaıllllİm••••=~1 
sı (fiyat), 22.35 Müz.k: Cazbant ı· 
(pi. 23,30 Yannki program ve 
kavanış. -------------

SATIŞ İLANI 
Botvad,1, 1cra lu lılu.ı ~u.gundun: 
.Mcı'hur. w"" ,,;a.unasına ka

rar verıl.n mıa4 .ı.ı.c n ;n 

Bır Örıııer O;rU Halı! Bırl<trlıL 
muı~arn! ddugu Hı.;.aı· Ccdıt 
ıırıt'.'ydanıru.. veı tapwı u.ı, h a.z:r = 
l~Jti tıa.ı. ;Jı ve b.tı say ısu-JoCi.a ka -
) l rJ...,n yal, be:;ı <er.:i Ö
mer oı;l.u Ha.saı,, şl;ııı.alı:ın evvel
ce H.ıcı • lliUt o.rıh• Muh rı>: n 
<:mııdi &ıba Bey oı;hı Al.xiWl.11ıl:ı 
&.~. <.'Cllııbcn l.l r Omer Of,::U Ha.. 
ın ııe çeovnı.ı ı L n tarla ha-
t etrafı duv;;.rla ı;evnlı iç ndt:: 
41 &Q{:. ili..>< mıcıyva fıdaru butu
~n iVO lı.ra dıc;..""° ~kı bıı.g a
ÇU ar ırma surotiy le sa-tılığa 
çı.'aı.rı "ı1 ' • 

A !'1ıtunıa Sol~ aıo.ın icra dıaıre -
& nd yapılacaktır. 

Dirinc a '1.tır. a 16/5/940 tari
h n t;J •f etlen µ:.ırşemıbe gü
nü saat 14 de .ı.cra oiı!erek mu
haı::cnen kıyr.ı tın yüzde yetm:ş 
bcı;mi bulduğu takdirde en QOk 
arttır2A'la v..-riJI ıcekrtır. 

Böyle lbtr bedel ile tıııti,p çık
ıın.aızsa en aon arttıranın ttaıhl ü
dü baki kalmak suıretiy le ar ttır
L>a on be gün d::h.a 'lenıdi edi
.lerdt 30/5/940 ;.arJt,Ilıl müsad'if 
ıpc. l!l1hc günü ~sn saatte tiwıc• 
rtır:ına.-an ere edilerek oo çok 
arı; •.rana _ >tı.lıacaktır. 

A:r'lltırm • '-l"ak ıçın mu -
bammen k \ ~n yü.zd.e vedi bu-
çui?u ı;'5hc''mdc p<ıy akçesi veya 
milli bır wnk.:mın tel>' na:ı rııekr 
'lubunun !braızı ımecburid.r. 

Şıu<m :mc 940/602 da.wa nu
ona.r taı·ibi ilandan itiba
ren h • gu. ".! açıık oldu.ğ"Undan :faz
a ım:ılfumııt arm:ık i'ltiyrn.lcrın 

lbı.ı ınııın:>.ra ıl.e d ı;remı2e mi1.'1l-
c Uan ilan olunur. 

İmtiyaz sahıbi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

so, - TELGRA.F Basımevi 

I ~ 80• O Kg. ~aya 8/TV /940 taxihinda talip l'JU!ıUT tltmediğin
den eı<ı;ı l\ımes! .. ~raıti sabıka d.a-iresinıde on ~ temdıt ed.ilmişt-:r. 

11 - EksıJ.uın<'ntn 18/IV /940 pe1'->Elffibe günü saat 13,30 d:a Ka
ba ta J:ev~ \il) mülba:,aat şubesindıdk.i alım :lromis.\"Cllltında yapı-
kc ...,_ • J. · O u.ntT. c294J. 

"ayrimenkul Satış İla ıı . ' 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Kü.ctiık Tımkaııın tasar.ufunda olup ve1isi Emme Adalet.in 24Ml 
hesap numa.ı "3 ylc Saıııc: ~..ııı zdan aldıf{ı (250) liraya karşı birinci 
derecede J>O ek tıcl:p v !. k bo' uuu VO'!Jlcdigin:d n haıkkırula 
y-...pı:l.n t.ııkip üz.Tın 320~ No.lı kanunun 46 m:ı .rnaödes:fnin matu
fu .. o ıncı nuı.ddl':'~ gore s:ıttln:..ıs:ı roaıberl Fatı.M:-ı C · m;:rtesi Pa
z~mda Hoca Cvqyz m~ al • ·ıun es.'<ı h. ,J.han ye:n Ş<ırr..:;e tin Sar 
mi sok ;;.ooa en eski 2, «skı 8 .;cm 5J en :teni 60 No k:ırg; evin 
tamruıu hır bu~-uk a:y rncldcıc. , açık arttrmrı; lromncı.,t ~-·· Sa.1ış ta
pu_ sıc:ı kaydına gore yapıL i::J<tadır. A.."'ltt.ıirrnıya g:.mıEik i.stı.'\o"en 
(2~0) lira pey ak:< ı Vclr<'Ct . M' i Bıt'lk !.ffitı' n bir nı n. te
rn:ına.t rn~ktd;u da k<llbul o!u..w • Bir;kmiş bü.t,;.-, \~·g 'eT~ Bcled.i
.;ı.ı resimleıi \e vakıf iC8!lesi ve tav bcd..', ve t<:l:' "l c rüsumu 
'bor<:luya aı~tir. Arttı.rrna şartoomesi 2/5/940 ta11h"nd n itibaren 
4-lı.kik eıtmü ıstiyenlere sandık hukuk ışiui servisin •ı açık bu_ 
l u n d u ru iı a c a k ı ı r Tapu sicil kaydı ve s:ri:r ı ü z u m ı u 
iızahat da . şartoonı«l<'! ve tak.ip d o s y a s ı n d a vıardrr. 
Arttrrmıya ır..rn1.ş a.anlair; bwılan tebkik ederek s:ı.tıhtta çıkartl.an 
l('aYrımenkul hakkında her ııcyi {;ğrenım'iş tod ve tibar ohıııı.ur . Bi
rııı.c. 3.1'.otınna 13!6/940 'lıarihinı~ ıınüsarlif p a'Şell)bc günü Caj!albğ
lunda ka:n Sandıııtnmıd.:ı sam 10 dan 12 ye kadar ya.oılacakıtır. Mu
vakk<ıı! .li~le yapfıabHımes-, için tekolil edilecek bedel in tercihan. a... 
ı!ınlm.'.ısı rcı:.OOd<.'n gayrımC'Dk"~l ınü.Jıı.1iefiyet hı:<yle Sand k a1a
c:aWnı t:unamen ı:ı~ olması şartıtır Aksı lıakdire oon aı <tıtı -
rarıın teaıhhüdü b:ı.k:ı kalmak tıartiyl.e 28/6/9· O tarilıine rnüsadif eı,.. 
m.a günü ayni ımahalde ve a)7ıi saa~te son ıır::ıtınnası yaıpılacaktır. 
Bu aıtinmadıa ı;aymnenkul en. çok arttrrarun ıiiıstünde bıraktraıcak
tır. Hi lan tıı:ı:ıu slciL r-ylıe sa.tılt Qbruıy.an alakıadar lar ve 'İrlifak 
h..ıl&u dıiplerınıın u ha:kt: ını ~ husus yleı farz ve masarife dair 
iı:ld .. • .ırını •ltn tariih ~ ... n ibbaren virmi gün içinde evrakı müs
b::.c .,.yJ.oe b=ııbcr d:!i ='re hlitlirmt>l>ıri E&ım<lır. Bu suretle hak
fannı bilihmeımış olıanl:aTla h:ııkl:m ta;pu sıo Jlıc>rile s:ııbiıt olmıyanr 
J.aır ııaıtış ıbedeliru.n pav~ından hariç kaMar. Daha mzıa ma 
{ft'.!: ci almıılk ist yerı.k- n 938/1672 d'ı:ısya n=arasıyk, Sancl.ııl!ımız hu 
ikaık işlen eerv Bine ımürncaat Qbnoleri lüzumu ilfuı oluınuır. 

* DİKKAT 

ın.1NİYET SANDI<'.'<!; Sa.ndiktan aiınan gayr:irnenkulü ~ 
~elk iıruyent'ıEıre mulı.a:mminl.enmizin ko.vım~ oJGuğu kıyme
ti yüzde 40 mı ~cavüz ctınemek üzer<' ihole bodern· yarısına ka-
daır 'borç venn<ıc suretiyle kolaylık göstermekıted:r. (2924) 

:--Saf ve Normal Gıda-..-

e 
~ 

. ..,,~ 
~ 

Pirinç Unu. Mercimek. Bezelya - Yulaf ve 
sair HUBUBAT lJNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletlerl har eczanede bulunur 
P...t• kotuıu 1255) Galaı., latanbuı ..... ~-~ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Cıiliboz A;j zenin 20999 !nap ~lq., Saındığırnııı>-

dan alidığı (700) liraya karşı biriınci. da-ecede ipotek edip vadıeııi.n • 
de boroUınu vemıedığinıdıen hakıkmda ~.ı,Jan ·ta.ki.o ürıcrin<ı 3202 nu
maralı .loa.nunuın. 46 ncı maddesmi.n maıtıufu 40 mcı madd!.siıno göre 
saıt~'Inası icaıbeden Kadı.köyün<!>. Osman Area mahıilleısinin. eski Piri 
Ç a v u ş yeni Z i y a B e y sok.a,ğıında eski ve yeni 1 kar 
pı, 13 arla 28 parsel nı.ıımarı>lı kargir ibir e v i n t a ıırı Q m • 
bir bı.ıçuk ay mllıddetle açık artlı!rınıya kmıanuştıın. Satı.ş tapu si -
ciıl ıkayilina göre yapılmaktadı.r. Arttırtmıya g1ıtmlık istiyen (225) tira 
pey akç-esi verecekıtıır. Milli Banka.larunızdan bi.rinin 1ılmin'31!. mı-11> 
Wlbu da kabul o1u:nm·. Biriık:miş bütün ve.güı>rle belOOiye I'CS'laD

'.ıeri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli vıa tcllaliye riisıımu bar<;luya 
airtıtir. Arttırma şartnamesi 30/4/940 tarihhıd<m rub.ren tcllkiık et
mek iSl:iyenlere sandılk h'!tlruk işleri servisinde açık bulundın-u.acakı-
41". Tapu sicil kaydı vesaır Lüzumlu izahat da şa:l'talıarrı d• ve taiup 
dooyasında vardır. Arttıııımııya girmiş olanılar, buınları totıkik edere'k 
ootıJ.ıgl çııkarıoo gayrirrıeı:ııkuıl hakkııııda her şeyi öğrenmiş ad ve iti
bar a..ur.ıur. fürinai actıtınna 10/6/940 tari.hine miisadi.f paz ... tesi 
günü Cağalıoğlıunda kain Sanchğırnı:zıda Sa.at 10 dan 12 ye Joad.a.r ya,
pılacaıktlO". Muvaıkkat iha.JH yaıpılabi.lınesi için ·ıt.lk:H '<dilecek bt-de
lin tercihan a.Jımmısı icaıbeden ı;:ayrimenıkuıl ımiiıkellcliyetlemylııı 
Saındık a:.acağıı:ıı t:ırn.amen geçmiş olması şar1Jtır. Ak.si takdirde son 
a.-rtıtıınan.ın tıeaıhhüdü baıki kalmak şartiyJt. 25/6/940 tarihin() müsad;f 
sa.lı günü a~i mahalde ve oıı.ynıi saaıtıte son artıtırması yı>pıJacaıktır. 
Bu arttı.rımada ~esiku.l an çok ıırtrt.ııranın üstıiinde bıırakılacaJır 
tır. Haık .an ~ sicilleriy;Ie sabit olııruyan a.Iakad:ıırılsr ve irtifaık 
haıkikı sabi:pleri.nin bu halklaırmı ve hUBUSiyloe :tır'a ve masarife dair 
iddiaıları.ru ilin tairilıinden oirtibaren yi.rnıi gün içinde <IW"iııkı :mıüSbi· 
~el.eriyle 'beraber dairermze bild~ 'lfu:mı.dı.r. Bu su-re!)., hak· 
la.-rnt bildiıımı:ımiş maruarla tı.&klan taptı sici:lk:riyje sa/bit oı1mıyan 
lllr saıtu; bedelinin paylaşmasından bari<; 'ka.M;a:r. Daha faız1a ma
lı'.Jmat aIDıak .ı;tı:~ıerln 939/107 dosya ııııııma.rarsryle Sandığı.ınız 
Hukuk Oşleri eeırvisine müracaat etmeleri lfu:uımu i1;3n olunur. 

* D iK KA T 
EMNİYET SANDIÔI; SaOOıkian allnan ga.yı:ıianc.ıım'lıü lpoiek 

P4<ırmek :istiy<tıı:ere muhamminlıeriıniaı lroyınruş olduğu .Jııııyme • 
tin yüzde, ~ nıı tecavüz elımemek Wıere ihaJeı bede1imin yıaJl'l!lma ka• 
datt" borç vemıdı: suretzyle ~lık g~rıınelatadlr. (2929) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
Ü~ aMt yeni mıalör tıeılmı<Hlİ!ll inşasına Caİip 2Uhur etıınıidiıtin· 

den keyf~yet aıyni şeraiıt da4,-es'nde ve açık eksiltme Ue 10 gün te-
hir ..wlrn.iştıir. Tahmin 'berleli 4500 !lira ve JÜad.1 7,5 tanırııah mu
wk'!<aıte 337 lira 50 Jruııuştır. İhalesi ll/4/940 perşembe günü saGt 
10,30 dadır. 

İsteik.Ller:in mezkUr gün ve saatte teıminaıt makiburz vıeya banka 
mejkjtuplan mali w ticari ve aiki mutelberekıri ve ehlliyot vıeslkalar 
1"\İ(yle bi.rhkrtıe Gala:.ada Rıhtım cadclıesirıde İstanbul Mı.""1takıa IJ rnı:ıD 
ReW-ği.nıe müraca:ııtılaırı ii.fuı olıuaıur. (2598) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

ı - Muh~'ıf ıtip ve eb'a.bta 60 1ıane kamyonet Jıfı.stiği 29 ni.san• 940 
paza11tesi günlü saat 15 de kapalı :zıarlia alınacak~. 

2 - Muhammen lbedelıi 6901 lira 20 kuruş ilk 1hn nail da 517 
lira 60 kuruştur. 

3 - İstekhleırin fimilttane vıft<ıtindaı llııir sa.at evvelıne Jcıadar tı'• 
minaıUarım ve 2400 sayılı kan.unda ~ v~a.riyıle tıeklif mel< : 
lutf=ım G.a.l:atada Mumhatoc caddesinıde İ'brahiım Rifat hanına; 
saıtınaJına kuın.ieyomınıa vermiş bulunmaları ıazımd>r. Şart.nam 
&ıomisyıondaıdır. iM güc g&iiJ<<>ilir (2894) 


