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KREMLiN SARAYINDA MUHiM BiR iÇTiMA 
Stalin, V oroşilOf ve askeri şef /erin bulunduğu bu içtima
da Sovyetlerin Şimal denizinde ki vaziyeti görüşüldü 

• 
• lngiliz tayyareleri Almanların işgal etti-
ği Norveç hava üslerini tahrip ettiler 

• • 

NORVEÇTE 
1 

Almanlar Murmansk'dan istifade etmek istiyor 
VAZIYET · , · -. 
=-==-========-oo====> 
Müttefilılerin ;yartlımil• 

Norveç mulıaoemet edi
;yor, / n ili li • · F ran•u 
donanm••ı Slıa11erralı 
bofa:ıunıı h cUıi m olur 
o• bir müttefilı ortla, 
renubi Noroeç• çılıar•a 
Almanları11 11 a • i;y •ti 
oahimtlir. 

----·-.....---· 

elen karma karı.şık ba
~~:I berlerden çıkarabilc!i

iilnl& mbQ a ıürc, 
Norveçte vaziyet §öyledir: 

Almanlan ablukaya alan 1ngiLiz Harp gemileri seııik hatinde ... 

1

Norvec kuvvetleri şimalde ge iş 
' bir müdafaa cephesi tesis ettiler 

Almanya lsveç'i tehdide başladı 
lsveçliler DON ALMAN TAYYARELERi NORVEÇ 
büyük bir , SEHIRLERINI BOMBARDIMAN -~TTiLER 

d d \ lngilizlerin, Norveç kıtaa- ' 
e Il İŞ e e , tile müştereken Almanlara 

HUKOMET MÜDAFAA karşı harbettiği bildiriliyor_ı) 

TEDBİRLERi ALIYOR f ~~~Gr.iilitilEE 
Kadın ve çocuklar 
şehirlerden çıkarı I dı 

Gdtıt!OOr9. 12 <A.A.) - İS'lleç haJ,.. 
ik:ı, •büyük bia enıdişe i<;ınded. :r. 1 
İsve<'liJ:'!r A·hnanlann hükum ıt
!tleııı· Norveç'e göndc<r;ılen takvııye 
lldtal.a.rırun İ&.ı.-ç't'. n g~=~·nL 
ıtıa:kp 0tım<.>Sinden koI1kıınakt.ııdn· 
ilar. 

ID ,_ğer cihetten .lrlldirilıd~ ıne 

Aımanlann eline qeçen Norveç ı{ ralının sarayı 
ve Harici11e Nazırı Kolıı .. 

1-Almanyanın bir tecavüzü
'1e uğnyabileceğini hatırına gc
ailrıniyerek gaflet içinde, hazır • 
hksız Ytışıyan Norveç, bir baskı
b nğradıktan sonra, Alman te
cavüzüne mukavemete karar ver. 
iniş ve umwni seferberlik ilin et
ıııiştir. Şimdi, Osloda karaya çı· 
kaı,m,ııı olan Alman kara kuv
Yetleri büyük kısmına karşı, elin
den geldiği kadar, dayaıımıya ça
~tadır. Norveç kuvvetleri, 
ltllllıtelif Norveç limanlarına çılı.
llııı olan Alınan müfrezelerine ku 
il da harekete geçerek onları hu· 
lııııdukları yerlere tıkamışlarda. 

l{Ö<re. hükumet makamları yor al- GdteilıorR, 12 (<A.A.) - Harva.; 

Muharebe devam ediyor y· e·n·ı yapıla· cak =~~~~:~~~::m~~t~! E~~ .. ~~a Dünbütüngünllnanboo®ar-
Askerl n.akliya,t yapılması iılı- diır. dııman tı~yywele.-' ıııi;. NO'l'Vı.'._, n 

tlınaıLaıe karsı bÜ'fün nakil vası- .İ.ngilıi2 :fiilbsunun &rgen'e dön• dahili~,~ r)~rledHı!leri mü· 

IFakaıt 
Nocveç 
ll.lr. 

Frederı~n'd.I! ih~ 
ba'.)'rağı d'a.lıgalanana:ırta• 

2 - Norveç sularında cereyan 
eden deniıı: hareketlerine gelince, 
küçlik Nor\'\lÇ filosu ile Alınan 
deniz kuvvetleri ve aynca müt
tefiklerin donanması ile Alman 
filosu arasında cereyan eden mu
harebeler hakkında gelen malu· 
iti.at biç vazih değilcli!r. Hatta 
Çiirçilin Avam Kamarasındaki 
beyanatının ajans tarafından ve
rilen hülasası bile vaziyeti tavzih 
ede,menıiştir. Bu haberlerden an· 
~Yabildiğimiz şudur: Norveçin 
•uııalindeki Narvi.k'ten İsveçin 
larp sahillerıinde Göteborg açık· 
laruıa kadar inıtidat eden saba
da ınünfcrit denfa mubaı·ebeleri 
tereyaıı etmiştir ve etmektedir. 
~Qö! .. borg, İsveçin garp kıyısı ile 
aıııınarkaııın şark sahillerini a· 

Yıran Kattegat boğazının şimal 
ıııethalindedir). 
.ı ~u deniz muharebelerinin he-

efi, Norveç etrafındaki sularda 
Yapılan .ıskcri nakliyattır. Al -
~ııla:r, bu nakliyatı korumak, 
;uttefiker de nakliye gemilel'inin 

Oryeç kıyılarına varmalarına 
~ani olmak istiyorlar. Gelen ha
ede:rdeıı bizim anladıbınıza gö

l'e, Skagerrak'da1 ~ taraf donan
:ıaı_aruıın işlirakUe büf'ük ~r 
enız muharebesi vukubulm:ı • 

11'.1.ış; müfrezeler, gemiler ve ha
"a kuvvetleri arasında müsade
~eler olmuştur. Bütün deniz ve 
ı.:"n muharebelerinde şimdiye 
b' dar, Almanların 4 kruvazörü 
gır ':'c.ya iki muhribi, 1 denizalt: 
~;"":ı, 12 nakliye gemisi, İngi -

111 erııı 4 m~ibi batmıştır. AJ. 
•d~~llll'ln ~e _lngilizlcrin ınüte . 

t geınılerı, az çok hasara uğ-

lra~ı.ştır, Batan Alman kruvazör
erıııdc iki:;· · t 11 ının Norveç sahil ba-
~Yaları tarafından batırıldığını 
1er';:'lar kabul ve itiraf etmiş· 

3 - İngilizler, Daniınarkaya 
(Arka " 3 n ·üs~ ·fada) 

ABİDİK DAVER 

3000 Alman 1 Fransaharpka- Demiryollarımız ~~~=~~~=~a::~ :!!:W~~~=~k. 1l·~!~:=!~:;~~~~n 
cesedi çıkarıldı binesi toplandı Nafıa Vekaleti 50 mil- -6 ft-R p-,--E -,-AA_R_R_U Z-HA_Z_I R-L-16-1 
lngilizler yeni mayn tar. lngilterenin Balkan Elçile- yon lira sarfedecek N 
laları vUcuda getirdiler ri içtimaları devam ediyor rin~~;;nf!FAı~~U:i~~~ 
iLondra, 12 (A.A.) - D2aı.i2 lıar- Londra, 12 (A.A.) ~ Stefani A- na kadar deınjcyollarının otemdi-

bi ha'lo'la nezareti, !bugün, İn:giliz jansı l:f.'diıiyor: ı dıine daı:ır olan Layiha Büyük M:l-
baV& wduısu ıtayyarelerinin şimal Roınaı radyosunun neşrettiği Jet Meclisine geldi. Bu Jayihaya 

( ATkası 3 üncii •ayfada) ( ATkası 3 üncü sa'l/fada) göre demiryıolılannın Diyarbakır 

Amerikada Endişede 
İzlanda ve Groenland Amerikanın 

hayati menfaatlerile alakadar 

:istasyonundan itiba!'<>n İraık ve 
Elazık't.ıın İran hudublarına kadar 
temd :di takarrür etıntş, haıttın 
bir noktasından Bit'.ise biır şube 
h ·. ttının inşası da bu meyana it· 
hal edilınişıt.ir. Bundan Jııa.şka, 
demiry.olunun Van gölüne vasıl 
oldu~u noktada yanaşma ilık<>le
leri vücude getirm. lk üzere. e ili 
milyon liraya k.adar sarfiyat ya
pılmasi hususunda Nafıa Vekili,. 
ne mezuniyet verj'miştir. 

Vaşio.glnıı. 12 (A.A.) - Amcıri- ıriciy~ ~nciiımQni azahrına göre, 
ka Mhl:ı'usan meclisi Hariciye rn.· Gro ınland ve İzlan<laıtıın vaı>h-eti H " • d ı" h t • f ı• 
cümerı.i az~n, ıDanianaxka ve ve aki!OOti Am.;r:ka Birl ·•şik dn- 1 a m 1 ı a ı 
Norveçi:n 1~1i mızseles:yle uğ- let:J rrı iç:n hayati bir eheınmivt>li 

_r_aı;.m~->aıkt~adJı~r-'lar~·~Am~e-~_~_•_n_H~a-~~~~-<A_,_·k_a_sı_3~ün_c_u_·s_a_y_fa_da) b\l~n )'apı}ı)'Or 

Belediye Kooperatifi meğer bir 
çiftlik gibi idare edilmiş ! 
Eski müdür ve memurların mahke eye 

ödemeleri istendi verilmeleri ve paraları 
İsraaıi:ıul bded;yesi memurlar 

kooperatifi urnumi heyeti dün ak
şam top'ıanmı.ştır. Bu -toplantıda., 
.kongrenfu. kararma tevfikan 936 
sen<!si hesaııaarınm tetkikine ıtit 
belediye tahsıl müdürü Kamil Pe
kner ta.-afından hazırlanmış olan 

78 sa~ fahk raµor müzakere edii
mic;tir. 

Toplantıda bulunan Ticaret 
Vekaleti komiserlerıinden Orhan, 
idare heyeti re:stı ve azalarile bir 
hayli konuştuktan sonra, bu top-

( Arkası 3 üncü. sayfada) 

Maarif Vekili bu sa
bah şehrimize geliyor 

Büyük 'I'ikk şaliıri Abdülhak 
Hiuriid .n ölümünün yıldönümü 
münasebetile bugün asri mezar
lıktaki kabrinde bir ihtifal yapı
laca.lctır. 

M<:rasimde hazır bulunmak ü
zere Maar:f VekHi Hasan Ali Yü
cel'on bu11ün şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

İhtifal programına ııöre, mera
sime saat tam 15 de başlıanacaık 
ve Hasan Ali Yücel bir açılış nut. 
ku söyliyecekb·. 

Bunun üzerine üniversite na
( Arkası 3 üncü sayfada) 

Holanda. Belçika hududunda Alman tahşidab arth, Fransada me
zuniyetler kaldırıldı, Alman taarruzu ıiddetle mukabele göreceı-

Almanyanın, Belçika ve Holanda sefiri eri Be r 11 ne gitti 

General Gamelin ve lronside Fransadaki Kanada kıtaatım teft4 ediyorlo.T ... 

N vyo:ı1k, 12 - F'ransaclan ~ su heııl:ıang; bir il'aa.rııuze karşı li;ahşida<iltıın ;b•a Bremen liıına-
len lhabe'!ilere ~. haıılbiıı al<l'ığı ~a hazıır vaz~. U - m ıe'trafı'Ilda da ımiJ!ıiırn ask.eri taJı. 
!}ıetr!Iİ şekil üı.ıerine Almanıl\ınn ıınumi inıtiba, ga:ııµ!;e Anan .ta.ı. 'lixlıat ~pılm~aıdır. 
garp ceJ)lıesindıeı taarl'IWll ~ "'1'1'll:1lUll yakın okllı'ğu meıilre- Aııı•da:ın, 12 (A.A.) - Ya"l 
ııneleri lbeklir'lllmektedir. Fransız zindecfr. ıresırıi lbir Hol.anda menl'baından 
ordusınıda •bütün mezuniyetilıer Almanlıarın, cenubi Holıanda ve IHolandlanın !bugünkü lhAai&e ler 
~. Mü~:."fiılcin ordu- Belçika hud\ıdunda vatııtık.111n ( ATkası 3 üncü sayfada) 

• 
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BOY OK TA. İHT ROMAN : 160 --~~ 

Yaz M. Sami Karayel 

Sultan Osman gördüğü rüyayı 
hocasına tôbir ettirmişti 

Genç Osman, Hotin seferinde 
(Y'<lm.çeriylebadcma katiyyen harp 
"" <İaTP ecillemiyec~ kanaat 
~L Bu s.ebcpl~ biran ev
vel M..sım vıarıp Mısuc askeri teş
hl eylemek ve, Ha.ç dönüşünde 
de .:>unye eri vücude j?etiı-e
rek Ist:mbu la ge-lmekU. 

ıFakat; padı.aohın çok gizlediğô. 
bu, flk.ir çok geçmeden ortada ŞU
Y'll btı:ldtL Yetı.içe ier s.iiy lenmiye 
ibaşllam~tı: 

- Pcdişah, bizi Suriye aslterile 
klnnak iı; termiş.. 

- Padışah, Mısır askerim bize 
ıteırcili ey >ermiş .. 

- Mııiıır ve Suriye asker.i m
f.ellih sürüsüdür. 

- Yeruçerı oca~ ezeklen ebe
de ka~ar p.'ı.y idardır .. Bektaşi o
cal!ı SOnnM:Z ... 

-· Pa&;a!ı Mekkeye gidemez. 
- Ocak .. Şimdiye kadar Ali Os-

ırımndan ist-''"'""' ......... ~-a~.ır. 

Bütün bu. gürliülere reRmeıı 
SuJtan Genç Osman k<ıl'iyen Mek;. 
ikıEIYe gitnTh k fik~ ndtm vaz ızeç
ımeııni; . 

Poo:şa!h, bir taxaftan da Suı.ttan
la.rı ve eski s:ıxayda l:>Wımaınlan 
lbirer, birer kocı.ya veriyor dü
~& yapı'/IOI"du. 

Bil' aralık 5a!'a~1 .iki yüz ca. j 
ri:l"CS!ni bczya vermek ta..aıvvu
nııı:dıa 'hulımduf:u gib: hcm:;in.:il.:- \ 
riıOOen 1 lisim evlen:dirdi. 

Yedi yaeınd:ı N=ıh p ; lan 
dul oka ınıııı olo&n bir heıı:ııp..,... 
Van va'lisi Hafız paşaya ve d'ğe
riıni Kalh.iI'e Ycniçcr'l<'!I"inin To.r
naıcı başısı olup dıon=-ına ~ av
ıclıt 00.:'C.-.;k olan Bayı-..m a..,~aı 
wıtü. 

Su.ltıan Oınnan ibu lhaz>rlbık ve 
~ a.rasırıdıa bir riiya ~
ıdü. Rü.)QSlllda bir taht üzeıl ııı -
de ca o.lduğıu halde kur' aım 

• lkıırim okurken ~ Pe,yJŞam
tT.r pu.ndü.. Kur'aım ve arka
mıaaıkii Zlll'ln alarak lbôr takalt 
'Y'l.sdu. Bu rüyadan duı;a:rı te
Jaş <*ııı:ılk: horosı Ömer IJ!endiyi 
ıtabir d.çİ!li aleJacele huzuruna ça
jtıdıtı. Ve sardı.ı: 

- Hocam. rüy3mda lbir 1ıaht 
ÜlJl!ll1ine calE olıınu.ştum. Elimde 
lldr'aıı kerim vardı. Olaı,yor -

dun.. Biırden Hıar&'el.i :R-ygaınber 
\Eldfı:ııdlıniz görüııııdüler .. Kuır' anı 
'Ye arkaındaıkl zutııı a&ar.ık bana 
bir 1okıııt aıııttlar .. ç.ok ~ 
IHavf iç:ndoyirn .. Ne yolda ta'i)ill" 
eyılıarsin ·bunu? .. 
Kuımaız hoca Öıne~ efendi, fi -

lki.ııltt-ini u yid ve tekid iırsaıtını 
ibt*mııştu. De'I1!ıa!l ni;yla.yı şu 

tlıe ılıiıbiır eyledi: 
- Parliışa.hnn, hacca aıziımeti.-

ıta il ıcikıliird . mzden doJııı:yı Haz.. 
ro1ıi Peygamber .Efendimiıı: 'taırıP 
e) .:1 • buhmu vorıla:ı-_ 

p a<lısah., boeanı:n tabitioi ir::üi 
~L ÇünJW, bey<ıcaru lll:ıö<!a 
ddi. Vezi:rler ..ıı:ı sordu. Onlar da: 

- Kll'r'anı 1oociııni. şcriıf, z.ırlıı 
dünya dt.mek oldu!Zımu, <t.ö-vlbe ve 
~!\"far ~ Jazımı jile~'ni. 

Sö. !!"- Padışalı, bu ıtıalir-
lıerden meıınfll.ln olm~ı. Nii-
haıyeıt, l:l!ıızat Üslciidara ~P 
Şevlı A2ıiz Mahmut dendiye mü
racaat etti. Onun ııeyi şu olrll.ı: 

- Töı.1be ""' iİStiğfaır ga-ek Pa
disalımı. 

Bu'Il.un ihıerinıe SuJtan Osman 
lkıend.ısini istılğ'fura sen.ıkeden &!
ilan .peypmbexi~ ,fttXi için ec
'dadı lllll mıııA<ıbeı:Efariı• zi:yvete 
baısUdı.._Nahnıa taxihi şöyle ya
ıoyur: 

• ... İQerl ve <ba8ra lıel!rmm iı-

EDEBT ROMAN: 20 

- (,."\ınlru lüzum yoktar. Siz 
de konıışınas-.ru bümıiyen. neşe -
ıııi:z bir kız olıd$nuzu söylliyor
ııunuz; bunun aksini görnıüp:en 
,ıimdi ne diyeyim. 

Yüzüme biraz daha d i.kJra tli 
·tı, gülüı:mer gibl oldu, sonı-.ı 

vn ı:eçti, ciddileşti ve sordu: 
- Kaç yaşındasınız? 
- Y!nni bi.r. 
- Belli. 
Di'e dojl:ru yol alıyoruz; uzak

tall b2.ım bf-knin kahkahaları 
akııechyor. Gilneş batmak iiJıere_ 
Orll.mde giden Güz.in.in ince en
damını seyrediyorum.. Nennin 
kadar ince, fakat Fatma kad<ıc 
gö>ter" . değ"1. Her ~endiğim 

tlliı.f.ı ahval.inden oadişab ımüıte
~ okııp ıj ıtımıek eırınııııde tc
ttı:llcfüıt üzıer..-e lken bir f!S:Oe fatı
ralerı\ Saıl:l.aW:rü.a1 ;tyiıiv~cı ıcrni 

rüyada grü.ıür... Kaıtlıi tatı.t ü
-ze~ t.liıvoeıt ecienken gelip 
d>oden. IDU5l>afı \(.• önl inden cOO
be \'e cUı;unu ahp bir silıle urlll!'
Lrr; t.aht!an y ..ıulıp m irf'.ıôd ka.1.
lk:ıp mürorek Kad rrr.·i şeri.Kıı.e yüz 
süraniye si:y eda·; M iiyı!:SS.:X o._ 
maız. Bu rüY"ayı haili d~daı'(a to
dazı padiışaıbı dıeryadi.l olup evve
.lii hoca Ömer efeıııidi(ye söyler. Ho
ca tallı~ oedip cHaıccı ııeırife cı1an 
niWf:ıniz<il • terki 1'ereddü.t içJ> 
sureti tevıbibt.ir; Rüıy.adııı ayağına 
rii'z sürmek müyesı&:T akmadı iıse 
oinvakit teila mePkaciı mesu.rkırı
na yüz sürerısinirı> dled . Bu ta
biı· padişoıha gına ~ip Az ili 
vak>t i.faküdari Maı!ınıut ıe:ferxii
Y" varıp tfıl:l1'!" ~- Anlar b\I 

lıle ttabiT edıerler ki cKehi.
ıımk;dirn. h ükımü ışer'i şeriafüz'; 
cüblbe fıLenıi vücu;t:turr; Padişalh. i9-
:li.ma liı.nmda.r ıq rovbe ve 00.aıbeti 
kendiler' ne hemıd nn ed:N Ier .• 
P .a.d.sa.U -Y ach m i.itıees&ir olup 
m. Tal< idi kiın>a:r ziyıretiıne tevec
ciip. '-:~ .... [l] 

Işte; PaJdi.şıih t.ö.Jbe ve i~ar 
içiın ·1ıüt1bclıeri dıola.şıyordu. Biır 
gün Eyüp Sult:ına gcldL Öküz ve 
lııuun lwıibıan eU!!ikocekti. An -
cak ıa.·veklı.>n t.edıtrik edil!rnedi
ği iç.n öküz bu~ Padıi:;aılı. 
dıa öh.'il:z tkesllmesi ııç;n iradede 
btriıunrnuo;tu. Bumın ÜZ'e!:ine pa
~.ın bos'..ancıları şehi'I' kapıla
rına ko:;tuloır .. Gümrukte ve şe
hr bı:Jılarınia bulduık.1.a.n öküz
leri s<lihı ıplerin ' para vemıı.:dıaı a.. 
roba.lar .mdan çıkı1rdııJar. 

ıvı.aı1 s<ı1ı1preııı baıvı.np çaıtınh
laır.. Buııuın ü.:ııer ine Bostancıl.ar 
ma.l s;ıılı.iplerine ııaıpt.e~!ıiklff; öküz. 
leııin aınıcak dörbtıe b r 1:>2dıelllln.i 
verd. r.. Bu baksrzilıQ< mucibi 
liıel oldu. Fukara ıbal.k söyle
niyordu: 

- Padişah, 1öV'be iı!ltiğfaır et -
mek 1911 öküzloeriıniıı;i bedaıva 
~tıeder~ 

s..dt.an Osmım, .ik!i gün sooıra, 
SWtan ahm oemime ~i. ~ 
kın na:aırmda d.:ıba büyük, da
ha lru'VVE!Ui ııörWımek için pıa
nD< doklurulmu.ş bı:r ıı:LJ:U;e giy
mıt; o~ vucuıdu ve lıil
l:ıassa göğsü sım'i b..: ~ 
ıı;öııter.iy'ordıL 

Nihavct, maytsın on ye<.h;iltde 
otal(ı hiimayıınwı Üs,kud.ara nak
,En., amir vurilıdıc. Suka.n Osn9-
n.ı hoca ömer ~i ~a~ 
u. Hoca p::ıdişıiıa ş'&y le ~: 

- Pıııdişabmı!. H~ Fl-'.Y'f(Mnr 

berin mcrkadi mülharekleri.ne gi
dip yüz sümıEit ~ .. Tövbeı 
ve J6l.ğfar lcüi gıelııı=. 
Sı*"-1 Oama:n bımtı:n üzeri rııe 

paıı:l:if;Glı, ~· hümayunun Ü sııru.
daTa naıkJıine hem "'ITl eıniır ver
mişti. 

Bunun i.i2ıerirııe mUltü htratıra 
çıl<ıta. Ve: 

- Padişahla:ra hacoetımek mec
buri olıına.,yııp en yı:rtıcı va:z:ii"C>le
ri mtil:ildcn korkulacak va.kit -
ııeroe" a~ bıılU'ıııınakttt. De

di. 
~ yarııdığı t:ıtıvayı padlşatı.a 

"O'Eltdi .. B3'1Jl ımüverrlhler. pıaıcb;ııı
!lı.ın e;ızıılha gc.tip bu fetıırayı )vlr 
tığını. !kaydeder.ler •• 

(Arkası var) 
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si ili 
it.adı.nda Nerm.ınin şeftalini, Fa.t
manın .-ıyor, .fakat l:ıu
Jıııımyorum. 

N~ nerede!... Kalbimde 
bir cam ltınğı, yüreğ.mde mr sı
zı var. Daı!gınım ... Di:kkst ediyo
rum, Gıizin de artık d:ıilgın ... Fa.
lcat ben sade Nermiıı'e Fatmayı 
düşünmüyorum. Güzinin yaşı.na 
sorması, sonra cBc!l:h demesi de 
bende garip b 'r his uyandırdı. Bu 
his :ıı;1ınimi gıcıklıyor, cBe1fü di
ye yan tezyifür bir eda ile ya
şım.la a.lıay eden bu .kwn be!iae 
sarılmak, saçlarından öpmek ar
zusu ile yaod.tm ... Hem bu su
ıretle Nerrn'nden de inti.k.ıcn al
mış Olvakteıı .. 

IKD.I' M 
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Yeni navlun "'v· ki. .n.ıragı 
na ı-

. ri. 

Bir şey ya vardır ya yok ur ... 

tarifeleri 
teshil edildi 

Navlunlar yüzde 15 nis

betinde indirildi 
Ankarada Münakalat Vekfıl.e -

tinde toplanan komisyon 15 ni -
sandaııı lıt.ibaren 'latbilt oıhıııı·ac& 
yem kömür oovlıınu tarifelerini 
hazı:rlıımış, İstanbilldan iştirak 
eden azalar şehrimize dönmüş
lerdir. Eskislne nazaran burada 
on tl.rş ~..dar tcl'J2'Ha11lı Q!.an yenıi 
tarife fuı;J4n şöyJıeilic: 

Er-1ih V<! Zongulda.lı:taıı i91an
b1".".'ıa 195, Derince, İzmit, Gölcük, 
Mudanya, Gemlik 215, Bandırma, 
Erdek, Tekirdağ, Çanakkale 220 
Ayvalık, 1zmir 225. Fethiye, Mar
mu.is, Karaburun, Samsun 235. 
Antalya, Trabzon 250. Hopa 275, 
MersJı, İskenderun 310 kuruştur. 

Bu husustıak.i proje Vekiller 
Heyetine veril:ntqtir. 

Bu tame yüz ellıi tondan yı.tkJıo. 
n nakliyat yapan vapurlaTa ait
tir. Kok ı.ömürü nakliyatı için 
tarifedeki fia t:.ara yüz.de on zam 
yapılması kabul edilmiştliır. 

Bu tarife, Havzadan yüklene
cek kömürlerin yalnı.z bir iskele
ye tamamen tahliyesi. kayd:ile mu
teberdir. Tar:fenin müddeti 1 i
kinciteşrin 940 t&riılıine kadardır. 

BELEDiYE 

Prostun mukavelesi 
temdit edilecek 

Şelhircillk mütdı.alı!ası Pros1ıu.n 
muıkavclesi uı:ım.kwdir. Beledi.
Ye İst.a.ri>ultm imarrnın esas plfı
nılarıım lhazı.ı'lıyan 'bu maruf mü
ıfl lhassısın mukavcfona'!'!l!'.'s'ni tem
d:Jt Eltımeyıj. kaırarl.aştı=tır. 

Şehir Meclisi dün 
toplandı 

Şeh:r Mroh;i d!u.n dıe toıplıan.ar 
r:ık yenıi Zalbıtai Beledıye ta:ı;,.. 
ımaıtnamesirun s:ycüt,e<fer haıklkın
dakıi kJısıanl..:Lrıru müzakı ıreye de
vam ey lem iştir. 

!Bu m~ aıda wıhUıılıer hakikın
dadın hiiJüimlerle tekımil vesaıttin 
geQ. 91'ferleri ka'Yıt!Mı v ~haddi 
ist;a,µian h:ıJ<!kmdak i büıkümlıe!" 
lk.aibu'l okdn,.,ı.ur. 

İKTiSAT 

Tiftik Birliğinin yeni 
idare heyeti 

TI!'ıllrl< ve yapağı ilınacat birlı
ğ'n'n idare :00 ·eti sıec;imJ dün yr
n lllonınişı.ir. İdare bıeyı.üıin as
li azahklanııa: .Mıttınıet Ali Basın, 
İzaık>ino, Salhi Damad, Nuclı 
MtlrikD :lıı.ı, Kertırn Artar, Serk.is 
Tul.ukyan Karııik Kasapyan se
çB!ınişl.:Nlir. 

İthalAt birlikleri 
kararnamesi 

ttlhalıM lianltet şirketlerinin ~ 
~ blıllıiık1leri hat:mı,ı solk.ullması 
tı.akkındoıki karıtrnamenln b<.ıgü.n 
a1.:iıltadatıma wblıiki be«1enımek1e
dir. Yeııi t,eşkilfıt ilır bugiiııı şix
lretlerde buılnınan ÜQ"tt' müdür bi
re inecek ve !buna mukabil birer 
meclıisi idare ısı.çilecekıtir. Birlit
ııt. bulı.-a.k h iiküme t mümess
Iirrirı m<tıh~ ka.ld.ı.ğı hiç 'lıiT iş 
taılbik sahasına Jron,ıj\aırnıyooak

ıbr. 

- Güzin hamın! 
- Efendim? 
- Biraz yaya yürüyelim mi? 
Döndü, yüzüme tuhaf tuhaf 

ıbııııkıtı. Anlıyorum.: cNilıayet ak
im başına geliyor!• demek isti
yor. 

- Yürüyelim. 
Eşekten atJ.adım, Güzini tu -

tıup indiniim. Uzaıktan, çam1arm 
arasuxlıan. Heybeli göründü.. A
caba Nermin Kadıköyünden dön
müş müydü? Adam sende, actık 
canı ne isterse onu yapsı.rı !.. Ba
na ne! .. 

Biran da-ldığımı farkeden Gü
zin: 

- Ne düşünüyorıruıııuz? Dedi 
- Size b:c şey teklif edece -

ğ.im. 
- Buyurunuz.. 
- Eğer yürümekten lrorkmaz-

sanız, eğer yorgun değilseniz hay
vanları bırakalım, onlar yolu bu· 
lurlar; biz şöyle A$ı,klar yolun
dan vurup eve yaya dönekrn. .. 
Olur mu?. 

Güzin cevap vermedi. Sessiz 
sad••, Aşılalar yOOma. doğru 
yüriimiye başladı. Bir müddet 
ben de selli& arkmmdnn eittim, 

arttıranlara 1940 da c Ulus• gazetesinde Fa- ı 
lih Rıfkı Atay yazıyor: 

•• •• yatının bir 

elden idaresi 
sur gun cezası 

•Comedie - Française san,atk.ir
larının son temsili !Uoliere'in Mi
santlırope'u olmuştur ... Yirmin
ci asrın ortasındayız. Eğer Tür
kiyede garp tiyatrosunu kurmak 
istiyenlerin ıızmi dahi, tanzimat
tan sonr.ak.i buı terakkilcr gibi, 
şark karanlığı icinde sönüp git
meseydi, şimdi ileri bir sahnemiz 
olacaktı ve bir san'at temsili ile 
heyecanlanmak i~in on sene bek
lemiyecektik: Fransız san'atkir
larıııın bundan evvelki ziyaretle
ri 1929 da olmuştu.• 

Armatörler arasında 
birlik kurulacak 

Kararname dün Vilayete 
tebliğ edildi 

Gayrimenloullerin ki'ntl.arının 
bu ay!.ardaki miktarından fazla 
yükseltilemiyeceğ: hakkındaki 
17 numaralı kararnamelJi.'ıı evvel
ki günkü resmi gazetede neşre
dilip mevki tatbike konulmuş ol-

Hükumet, dahilcle ve hariç
te deniz nakliyatını bir elden 
idare etmek için mühim bir ka
rar vermiı,tir. Vapur sahipleri 
arasında hükU.metin mürakn -
besi altında bir armatörler bir
liği kurulacaktır. Bu birlik da
hilde ve hariçte olan nakliyat 
işlerini azası olan bütiin va -
purcular arasında sernıaye ve 
vapur adedine göre müsavi o-
181'11.k taksim edeuktir. Birlik
ten maksat nakliyatta intizamı 
temin etmek fiat karışıklığının 
kat'i surette önüne &eçm.ektir. 

ı dujtu dün vilfıyete bLıdirilin.şt.r. 1930 da ise Falih Rıfkı Atay 
•Ulus. gazetesinde şöyle yazmış
tı: 

.. ~ 
DENiZ 

11 Vapurun sipariş mu
kavelesi imzalanıyor 
Deniz Yolları Umum Müdlirii. 

İibrahim Kern.a.l Baybora huku:k 
anüşaıviri Elmm Ali wle birlikte An.. 
karaya gitun"'ıftl •ı:-. Umum müdür 
İ.ngi:Jltıereye rsmar.lanacak 11 va· 
pım.ııır slı:>aırıis mıuJı:ıll/t.:lesinir:. im
za1amn,asında bWwıacak bundm 
ııoınıra soısyl.lb~ Deniz yol.lan
.,.. devri ıle ~ ol:acaktır. 

"A zuhal taşı,, p•r
çalanacak 

MıiJn,akale Vekaleti, Halı.ç!e 
meZ!:Jclha öııüncle s:.:ı-'Tiisefeno ma
ni ol.anı arzı.Wıal ta;ı d..'!lÜC'.ll bü
yük tılikin ııı:riıı den'2:0:~n p~rçp. -
lana:raık çıkanl:mı.sı içi.n Liırnın 
ReisLiği:ne eım.iır V1'ırmişti.T. 

Küçük ha~erler 
... -* Maarif Vekıileti kıaem zammı 
tıerılm<.si için §ehnmızdeki ec
nebi ve ekııHiyet mektepleri mıı.
ııfümlerinden 100 ki§inin sicille
rini istemiştir. * Sıhhiye Vekili Hulun Alatıış 
dii.n sabahki trenle Ankanıdan 
<ehrimize gelmiştir. * Hakıki .Aspirin Bayer• diye 
sahte cısµir;nler çıkarıldığı anla,. 
şılmı.ş ve takibata bıış!anmıştır. * Şark turnesine çıkan Komedi 
Fransez artistleri dönmüşler ve 
dii.n sabah Parise hareket etmiş
lerdir. Mari Bel istirahat için 
Mısıra g •t m. ştır. * Fazla yagmurlar do!ayısiyle 
Avrupa hattının Çatalca ile H<1-
dımköy mıntakaları arasındaki 
kısmının uğradığı arıza tamır e
diim'şt•r. * Lise ve orta mekteplerle, Sıın'
at ve Muallim mektepleri mü -
dii.rlerı dün Maarif müdiirü Tev
fik Kut'un reisliginde bir toplan
tı yapmışlardır. * Modada Dii.riye sokağındaki 
heyelıin mahal!inde yaptırılacak 
olan istinad duvarlarının inşası
na 27 nisanda b~lanılacaktır. 
*Verem mücadele cemiyetinin 
yıl!ık kongresi bugün saat 14 de 
Etibba Odası salonunda yapıla
caktır. * Eminönü meydanı ile Kara -
köv kiiprü.sünii.n Eminönü cihe
tindeki ilk Şirketi Hayriye iskele
si arasında inşa ettirilecek olan 
mu.vakkat tahta köprünün inşası 
dün münakasaııa çıkanlmıftır. 

sonra aıdıınlmını.ı sıltlaştırdmı, 
yamna geldim. 

- Yorulmuyoırsunuıı ya .. 
- Hayır. 
Yavaş yavaş, yan yana yürii

yoruz. Güneş battı. Son kızıllık -
}arı gökbiti.rnlerinde ağ>r .ağır ya
yıhp siliniyor ... Her tarafa, sağ
lı sollµ tatlı bir renk singi. Çam
lıklar koyuldu ... Her yer ıssız; 
a.şaWda caddeden geçen .arabaJııı.
rın nal ve tekeıılek seslerinden 
başka ses duyulmuyor. 

Güzin derin ba- göğüs geçirdi, 
akşamn reçineli rüzgarlarını bağ
rına sindirdi sıonra dutdu: 

- Yoruldum! Dedi. 
- Biıraz dinlenelim. 
- Hayır, kolunuzu veriniz. 
İnce, yumuşak, 1ı0parl.ak b'ı" o

muzun omu:ıumd:a ~emasını hisse
dıivol'Ulll; bu incecik vücuttan 
yükselen, ya.yı.J.a.n Jeyliıok: kokusu 
ciğer led açıyor, daha bol, daha 
geniş nefes alıyorum. 
Konuşmuyoruz, fa.kat konu -

şacak olliak ayni şeyi söy.liyıece
ğ:mıze şüphe yok. Üil!Jd'.l da alt
hndım benim aklımdan geçenler 
geçiyor. Düşüncemiz bic. Ka!lk;m 
b(>Jecıınle a.tı.yoc, onun da ka:l -

Tica-ret V ekalebi de bu hususta 
b>:ı- talimatname göndermektedir. 
Diğer taraftan bilhassa Maçka, 

Mşantll.Ş'I semtlerae Adalarda ve 
Anadolu yakasındaıki gayriınen
kuilerin kiralarında son günler
de büyük bı:ır fiat farkı görülmüş
tür. 

•İstınbti sı:Jıir tiyatro u bir 
kaç gündenberi Ankara Halke -
vinde temsiller veriyor... Halk 
sanki bir açlığı gideTmektedir ... 
Bir büy;ik şehrimiz b•lcd:yc büt
çesinden as~ari iyi imlinlar te
nı.İıl ettiği icindir ki, şehir tiyat
rosunu bugünkü seviye&hıde gö-

Milli korunma kanunu ahka
mına göre, neşrolunan bu karar
n:amenin derhal tesirinin görüle
ceği ve fiat tereffii.lerinin ön-le-

1 ı 
neceği aillaşılınıştı.r. senelik kahve 

temin edildi 
Gayrimenkul sahiplerıiı tarafın

dan kiraları; geçen yıldaıki mik
tardan yüK..el '-İ'mek is !enen ev
lerde oturanl.a.r viUyetc bir ist:
da. ile müracaat edeceklerc:tiır. Bu · 
ımüı.•acaat1ax üzeriı>e dıe i• ıınen Kahve buhranı ihtıma
taık.lba~a geçllece k:ti.r. 

Muhtekir eml.alc sahiplerinin 
muhakemeleri mevkufen görü
lecek ve cürüınkriııin tahakku
ku hal!nde ağır para cezası ile · 
9iirgi.in cezası verilecektir. 

'ONİVERSİTE 

Avrupadan gelen tale
benin imtihanları 

Ha.TT> dolayısıy>)e tah9il.l~;ni 
yanın lxr_.;;arak meımk-keti~ 
~ dönen 'tı;l.lbelıariıı Ü rüvcırsAı~ 
ıınuıadill sm.ı!la: !\3 kabulleri iç ·n 
1 ~arıilan önuın üııdie-kıi salı ı!Ü
nü yıa:pı.lıacıaılror . 

----?~--

ADLİYE 

· li bertaraf edildi 
Çay >e kahve ıt.halat limitet 

ş'.rketi tarafından Brezi yaya si.
pari;; ecliımış olan 40 hin çuval 
kahve gümrüklere gel:ıni.ştııır. 30 
il:ııin QUV'alia ) <::mdt-n s.:pariş ooi1-
mek üzeredir. Evvelce gel.en 30 
b:C çuvala beraber yekıin 100 
bin çuval olacaktır. Bu mi.k.ta.r 
memieloetiın.i:.ı::ın her sene1i.k kahve 
ihıtiyacıdı.r. Artık kıihve buhranı 
korkusu ikaılimarn.ştır. K3lküta -
dan bol J:ıol çay ı:ct.rilrnekiedir. 
Kalkütada çay f.ıat!lirı yüzde 
on düşmüştür. Bunun bundan 
sonra gelecek mallarla pıyasa -
mızda da tesirini göstereceğıiı u
mulmaktadrr. 

---o----
Afrodit karikatürü yüzün-

1 Balıkçı Muhaı remin ka-
den "Gençlik,, mahkum tili mahkum oldu 

Baılık Pazarında .balıkçı Mw- l 
oldu lhauem .aıdmda ba-.m. ka~a rı"1.i-

&ftakk <Gençl.iık> l(MC'tı..si. oesiııde bıçaılcll arııık Olıifüren Şük-
akfy'hbe, Afrodi;f; meseıertyle .rilııün :mUlı.a.keıne:l ı dun ikm a.-
alfııkadıaır olarak n<şret\4':i biır ka.- ğm:ıaza ıınaıhkıeımcsindı~ neticcl.en-
rikatiirden dlolavı, ımiiddeiumu- llllŞfu. 
ııncihkQ. açıJ.ıım haıkaret davası Mulı...mınıin sar.hıoış Olaraık Şüık-
düııı Dördüncü Asl 'Ye ceza mah.- riiden lınraç olaraılı: lbi!r şişe ra.kı 
.kemooinde ı:ıetioelıeımı.iş ve suç ~ ~ a.l::ımayınca iııavga 
saobilt ~ :garııetıenıin di.- cıikard'ığı sabit ohnuıs ve ŞükTü-
ıelS6iı; ve neşri'yat müdürü İhsan nünı sucu ağu- ve halosız bir -tah-
Oı:1lımı'un d!ö~t a.r y·il'mi gün hap- ri.k neıtiıoes!OOe ı:;ılı "eliği an la.şıldı-
si;ne kar~ voedm.iştir. ğından ceza kanumnıun 448 iıno• 

Portakal hırsızı 
Mı:yva halinde Ba.haıedcbıfoı biır 

sınclık pa!'taıkahnı kala'baılı.k ara
sında çalaral< k:a.çaıi<€n yakalaınan 
Y .ııseof Adli:ı-eye vıeır:lıniş ve Bi-
ri.nci Suil:ıceza ımahkLımıesındıe oor
ıı;uya çekllerek iı:-vki.f oı!U!l!t11u.ş - -
rbur. 

Tavuk hırsızı iki çingene 
kızı 

Ha.tic~ ve Ayşe aıc!La.nnda i!kiı 
çiııııgene Fatihte Zeyıbeık. badıQ. -

ııindle ~:zi<nen 1ıavuk.lardan bitti ni 
çaılımı4J'a~ ve 1:oıibalarnııa lkıoY
muşl:a;rdıır. Fakat 'lııııvuğun lba
fb,ııması ıboğazını sııl•ıma.lııo'ına .-.ağ
men etraıftıan d~uş ve Ay
şe ile Haıt.ice y~ Bftlci 
&ıJbceza ıı:nahkıemesiDe veriamiş.
lıeır ve lev1kiıf oltınıruııŞ1ardl!. 

bin.de ayui helecan var. Çarpın
tısının yürümekten değil; düşün
mekten geldiğine k.a:rıi:<tn ... 

Neden tereddüt ediyol'um? .. Ne
den çekirı1yorurn ? .. iBiır kız ilk 
g&dü~ hir e.r.keğoe: 

- Siz> seviyorum veya si2ıi be
ğeniyorum, hoşuma gidiyomu -
mız! 

Diyemez ki. .. Hrubuki bunu bid
erkek pekfıliı söyliyebilı.r ... Güzi
ırı.in bu söııü beklediği her ha.tin
den belli ... Sabırsı.zılaıruyor ve sa
bIT91Zlı:mdıkça yürümesini yavaş
latıvor, adımla.nnı QC>k daha ya
vaş atı.yor. 

Kulak.luımda Behçetin sesi 
çınladı: 

- Üçüncü nişan!.ısL .. Eğer is
tersen buı;in de seni niş&ıılıya.
lım!.. 

Ve fiamsız~lllTm meşhur dar
bı meselinıi haıtırlııdım: •Genç -
i1.iık bilse, üıtiyarlık yapabilse ...• 

Kolumla. hafifçe koıl:unu sıktlill, 
mukabe'ıe etti, dedim ki: 

- Şur.ada biraız oturaJ.ım mı.? .. 
- Hayır, şöyle çamlıklara lıır-

mand.ı.kta.n sonra oturalım, 1xiraz 
ıı:ı.efes alalım. .. 

(Arkası var) 

maclclesi mucföinQ ,~ıJen 18 se
illle h:Jpis 03'.ZlaSı 6 seıneyı .iındirilf. 
ıınls ve 3 ay da fu'I' ~ h:ıımetleriııı
den m=nfuyetiıre ik:aırar veril~ 
miştir. 

Bir kadın zehirlendi 
Tu:ı>e Ba:;mıda Bootan sııikaığınl

dla OzdmrJ <r apa.I'tın.aııwıda otu
ran Anna zeh:x'Jıcm:ıne ali6ıni ~ 
ıtermiış ve Al.man hast~ 
lkaıltlır~. Hadise ba!kkındıa 
ıtıa/h~~-

BİK GUNUN 

BEYLİ(;..İ 

Daınimarkanın A1mlln orda
suna kendisini teslim etmesi 
üzerine Danimarkaya bağlı 
olan İzli.ada kralm baki.arını 
müstakilen kendi üzerine al· 
mış ve Daninıarkadan ayrıl • 
mış. 

Bizim Nanemollaya: 
- Ne dersin?. 
Dedim de, güldü: 
- Bir günün beyliği beylilı:-

tir ... 
Cevabllll verdi. Bu beylik 

belki bir gün ııö.rmez de, bir 
kaç gün sürer, tabii o lNışka.. 

KARAMANIN 

KOYUNU 

Fıkraya bu serlevhayı ko -
yunca sakın et fiatlarından 
bnbs.eclcceğimi zıumetmeyin. 
Bilakis, Asun Us'un başmaka
lesindeki Ş11 fıkraya dayanı -
yor: 

cNorv~in. O.slo körfeı:iın -
den başka şimaıl denizine 
bak.an :bütiiın mühim ~nlaı
ırmı biırk.aç saat içinde ıişga.l 
et.ınek bıı denize balcim oılıım 

rüyoruz... Komsu memleketler 
diplomatlarından biri: •- Fakat 
siz inkir has ığıAa müptelası· 
nız diyordu: Yok, yok, yok! Yal· 
nız bu kelimeyi işitiyornz. Hal
buki ben İstanbul ~chir tiyatro
sunun bazı temsillerine gittim, 
kanaatbı şudur: Bir tiyatronuz 
var!• 

1938 de şehir th ... trosunnn ile
ri biy sahne olduğunu kabul e
dip bir tiyatromuz var dedikten, 
halkın bir açlığı gi ermek için 
İstanbul şehir tiyatrosu temsille
rine koştuğunu söyledikt~n son
rıa 1940 da eşimdi bir ileri sahne
miz olacaktı ve bir san'at temsili 
ile heyecanlanmak için on sene 
beklemiyecddik. .. • Dcımk tiyat
romuza ve ua'at.k».rlannuza kar· 
şı ya haksız davraumıık istemek, 
ya komşu diplomatın dediği gi
bi inkar illetine ınüntela olmak 
veya hafızasızlık defril midir? 
Falih Rıfkı Atayın 1938 de yaz
dığına ı:öre Ankara bir san'at 
temsili ile heyecanlanmak için 

1929 danberi, yani on sene değil, 
ancak 1938 denberi iki sene bek
lemiştir. 

İstanbnl şehir tiyatrosu bütün 
i.nkiı:lara, haksızlıklara ve hatta 
nankörlüklere Tağm n inkişaf el; 
miştir ve etmelı.Lcclir. Fakat ne de 
olsa Falih Rıfkı gibi bir münev
verin, komşu bir diplomatın cSi:& 
inkfır illetine müpteliısınız>sözünii 
tiyatromw:un varlığmı iı;pat için 
kalkan gibi lrullaıımış olan güzi 
de bir edibin hidıl.11.\oını kaybet -
nıesi heni nıütL-cssir eltL Kendi
sine acil şifalar clilcrim. 

1~40 ela -Cumhuriyet. gazete
sinde Peyami Safa yuıyO'r: 

• Y ıınm milyon liraya tiyatro 
binası mı yaptırmak istiyorsu -
nuz!.. Elektrik cereyanı olm.ı -
yan bir eve dünyanın en kuvvet
li ampullerini ve en güzel aba
jurlarını mı Uıkmak istiyorsunuz? 
Kahiıı değilim amma haber ve
reyim: Karanlıkta kalırsınız!• 

1935 de ise Peyami Sala •Tan> 
garetesinde şöyle yazmıştı: 

•Neyire Ncyiriıı kısa bir rcp
lige gayet geniş bir hayat ve he
yecan doldurı.1aktaki canlılığı 
unutulmıyacaktır ... Galiµ Sajesi.ıı 
son derecesine çıkan hariku.lilde 
düzgün ve selis oynayışile piye
sin eıı kemale enni adamıydı... 
Ertuğrul Muhsin tiyatronun Tar
tuf ve Phcdrc, Hamlet ilah .. gibi 
büyük çekrelerindeıo. bi.riDi ya
ratan sayılı dünya san.'atkirları 
arasındaki yerini hemen aldı. Üı
taclane ve mazbut bir tehcyyüçl.e 
bizi alabildi!ine sürükledi ... • 

1935 de apaydınlık gördüi:\i İs
tanbul şehir tiyatrosu sahnesiı;i 
1940 da elektrik cereyanı bulun 
mıyan karanlık bir yer olarak 
takdim eden Peyami Salaya da 
beş sene içinde gözlerine l\rız o
lan ve her sene biraz daha - İs
tanbıı'l şehir tiyatrosunun inki
şafı niSlletinde - artan zaafıhasar
dan dolayı acırız. 

••• 
Şimdi Falih Rıfkı Atayla Pe

yami Satanın birleştikleri bir sö
zü tekrar edelim: aAz çok mü
nevver olan okuyucu ekseriye -
tinin önüne sürdüğümüz yazıla
rın sevıyesi onlarınki.ndep aşajiı 
düştükçe biz de matbuatın muh
teva olarak yükselişinden baııs..t
mek abes olur.• 

SELAMİ İZZET SEDES 

İnl?iliz kon.trol kuvvetleriıılı 
gıi:ftil avlamış ohn.aık demek
m ..• 
Nanemolla, bu fıkralarm ve 

fikirlerin emsali ile dolu baş
makaleyi okuyan Nanemollla: 

- İlahi Asım us ... 
Dedikten sonra, ilave etti: 

- İngiltereye bu hususta gaf-
let atfetme, üstat. Şimdi eski 
mütearife su şekli aftlı: 

- -Karamanın lroyunu, &Olt" 
ra çıkar İngilİzia oyunu• 

OSMANLILARI 

TAKLİT 

Nanemollaya: 
- Yahu Almanlar Norvet 

karasularındaki l:'emilerin tay
falanna ve Norveçteki Alman 
tıır.istlerine müstahkem mev -
kileri ve liıruınlan işgal effir.. 
mişler .• 

Ded.i.m 11.e: 
- Alman başkumandanı ı:• 

Iiba Osmanlı tarihini çok İY'• 
etüt etmiş. .. 

Diyerek, illlve etti: 
- Hele kırk katır ve seksen 

sandık hediye vak'ıısını iyi bi
liyor galiba 1!-

A. ŞEKİP 



Fransa Harp Kabinesi toplandı 
(B~af· 1 inci ~) 1 

biır habere göre KTS -.W., Sta
hn .5ovvet doıı.anrıı.a5ı komiseııi 
Kuotnıetoov, MareŞ&l Vor~ 
\'e b;rçok generall€<rden mürek-
~ . Kıımeraııs ~. l"'i 

11i kay.na.k.tan ha.bel- v~ 
~e. ımizakere mevzıuıunu teşkil 
eden mesele Sov,:etlerin ~aıl 
Oenizind<>kıi vaziyetleridir. 
Aınsterdam, 12 (AA.) - New 

iU:ıt.b(>rdamısche Ceurant gazetesi 
ki: 

~yanm ma.raıı: kMıhğı ge
~ zav:ıatı, ~ donımınasının 
llıahdut vaziyeti nazarı dikkate 
alınırsa, çok ağa-dı.r. Almaın ..... 
caii. d~ aş~ vaziyet
lıtt:i.ni 1'.ildilierine göre, .uınan
Y""1.ın muharebeyi söı.e aılmı.i ol.
llıoası garip.tiiır. Görulüwr ilci, Al
~nya - Norveçı:.ı, çabucak ve 
-u.anıen inkıyat edecej\ine gü-
. iyord'U. Bu i1ıiharla Nocveç -

tletin mulıavemeti, .şıimdıiı ya;pli
'!"akta ıolan muharebede kat'! b<r 

· ola.biılecekıtir. 
Pa.ris, 12 (A.A.) - Harp kabi

nesi, bu aksam saat 18 de Haridit
Ye Nezaretinde, Ba.şvekl Rey -
naud'nun riyaı;eti:nde toplannı;ş.
ıtıır. ~.nl Gameıfuı v;,ııı"""" ve 
anıu·- Darl.a.n iç1iıınada hazır bu,
~1>ıı;m~. 
lNGiLiz ELÇİLERİ TOPLANDI 

Lcı:ıtlra, 12 (A.A.) - Hatic ~ 
Nezareti erkanı i'e İngilterenin 
'.Ba&an ırnüımesillleri ar.aeı<ııda bu.
ııü.n tskırar bir toplamı yapıl -
lnıştı,r. 

Müzakereleııln pazartesiye bit
~ m'llbte.Dleldir. Elçiler bunu 
ıınuteakip vazifeleri başına dö -
nece~. 

.ALMANLARIN MÜiRACAATI 
Kaıunıas, 12 ( A.A.) - Beırlıin

den bix Kaunas gaızet~e h&
ber verilıdıığine göre, Almanya -
nın Moslwva elçisj, &alı günü Mo
loıi.o& ~. Mülakatın 
mevınu, şimalde bu1-~ 
harp gemilerinin Murnı<ıınSk de
niz jissiinden ıisti.fade ~ 
1emnin ıemiıridrr. 

Mosk:o..a., 12 (AA.) - Tare A
j""1Sl Nocvi.k:'i ~wıl eden Alıman 
.k.uvvetlerinilt ekseriyetimııı ocaye, 
Leniıı:ıwaddan Jıtuımı.aıısık demıi:r
:yookı va&tasiie ~ haJ;ık.ııı.da 
Amerikan kaıyna.lclarmd:aın veri
)etı habeııi'eri ya1aınlooıaıkta ve bu 
ha.ber.lıeruı ~ :m<ıiriyeôtıe 
olrluğu.nu ~tedir. 

İZVESTİANIN MAKALESİ 
l\loskova, 12 ( A.A.) Tas Ajan

sı bildiriyor: 
.Skandina vya hadiseleri etra

fında mutalealar yürüten 1-es
tia gazetesi, Ahnanyanın, sev -
kuleeyş mevrileriııi yıkıaıık isti
yen mütteliiklerin hareketine mu
kabeleden başka başka bir şey 
yapmamış olduğunu kaydederek 
diyor ki: 

Narvik'in, Trand)elıim, Beııre
nin, Jutlaı>dın ve Isveçle Dani -
marka arasındaki boğazların Al
manya eline geçmesi. Şi!mal deni
zindeki vaziyeti cezri surette de
ğiştirıni~tir. Alman müselliih kuv
vetleri, Inptere deniz üslerinin 
ve sanayi mın.takalanııın pek ya
.kinine kadar gitnıislcrdir. Alman 
hava kuvvetleri, yeni imkanlar 
kazaıı.nı.ışlardır. İngiliz bahriyetili-! 
ııin İs~ya sularındaki rahatı 
bozulmuştur. • 

Garpfe taarruz hazırlığı 
(Baştarafı 1 inci sa11fada) ı 
~ vaziıyetıi 3.\'ağırl'aki 
ltarııcta tıasrih ed:i.lanek1ıedi: 

Sem günlerill ı;ıasııı:ttcı h.idisele
ri.ırtn, Holaaııda lıa'ltı Ü2n'ı ~J şidl
dattı aksiilaıneller uyanıdnımıış 
o11ın.a;, rıı.k balbildit. 

lfolaııııdı>nm :ınerlııezi vaziı) ti, 
~ maılıiyetli ımnı'hteliıf şaıyia -
~a ytj[ aQIIIl.tlt>r. Bu şayiaların 
- kısıruıııın nıeııc,,;, iodil!deri 
~· "" . !d:OO~ arzu

t dan doğıma.krtıadıır. Bu arzu, pek 
'*>- 'r, fakııt ayni -zamanda da 

::-anasızdır. Şayialaın diğer 
ır !kısın '-"" HoL:ııııda m· i a

~-IYıhı+..arı unsı.ıırla!r tarafını!a.n fena 
~!'-'tlm-lıe ıiıse haıttô. 'hı.zan tıer 
~i d:ıir e"asa · · ad elmııeden 
~:ıilıa.n saıyjalııırd:J!r. 

Hola.nda ha!p için ı.ın büyük 
Elhemımi)ı.lci ih<riz al;an o ılıeıt, bu..
gü1!1 hilh.-ıimet.in azaımi müteyak -
kıoz bu:lu~u ve ırnemil.eketip 
eımı~yatini garanti i~ lüzumlu. 
~ 'CilbiTlexi V'aJkitt k.aıY'b-iJıneden 
alid.ığmı naııaırı Uıti~a tuıtıma!i<
tı:r. 

Londra, 12 (A.A.) - Amster
d:aımda n Dai.ly :Elksp:ress ga:z,e!;e
sioıe ıb iılı:L.rilİ'VIOr: 

cAlınanyanın Be~çika ve Holan
da T1ezdimdeki diplomatik mü -
messilleri qece yarısı Bcrline ha
reket etmişlerdir. 

Holc.nda, istihkıirnlarını tak
viye ve hududun bazı mınta1cala
rında sivil ahaliyi tahliye etmek
tedir.• 

Belediye kooperatifi meğer bir 
çif ik gibi idare edilmiş! 

(Baı;tarafı 1 inci sayfada) ı 
lıantının hususi bir teşekkülün top 
l..nt!sı olduğunu, azaların arala· 
l'rnda konu.şaeııJdıan ihıısusi ba'Zl. 
tllevzııların gaı.etelere geçmesini 
"1t<nniyebileceklerinıi söy !r&ek 
~.eY'cti umumiyenin gazetecile • 
f'trı bu tuplantıda bulunmama 
1slediğ1.mi bildirmiştıir. Hey'eti u-
~Yenlıı reyine :müncmı.t et
tneden ve celae açılı••lan Yll'Pl
~ _ v,e biır kısı.m aza eara.fındım 

ıU!r:az!a 'karşılanan bu garip 
~btiı:ııt üza-ine gazeteciler sal.=
a..ıı. ~. 

g;ıa senesıı hesaplarımla yapı -
~~-bin b:'r çeşit yo~uzluğa ait 
~"""" bu rAıiJOrıın müzakeresi böy
ece efkarı u.mumiyedeıı gizlen -

l'.lııış ise de rapor azaya dağı.tı1-
~ o1d uJhın<ian muhteviyatı sak.. 

arnamıııtrr. 
ıt...POrda z.krediı!en yolsuzluk,-

1'.a.rı nak.1etmeden evvcl şu nok'..ar 
Ya 4aret ef.took isteriz ki, biz 
~emiyet ve •hususi. lik ifade 
luı nı.yen bu kongreden gazeteci-

.ın çııkartlıınası esbabının sa.IA
~<>~tar :t:r taraf'!'dan tetkik ve 
._, ""1ı edıl.mesi Lizımda-. Bu es
"".'""l muciberrin matbuat& bilfü,. 

ceitcni ümiıt ediy-·· n·· --· . un müzakere edilen rapon. 
:ehnce, bunda kooperatifin 1938 
~da parJiak bir vaz.lyetten lııil' 
~"" ıç:.nde liınfisah telilikeeine 
L~es• sebep! uzun uzun am.
-1larak bütün olsuz'--'·'--
Ca gö~. >UA.nıır açJID. 

E:zcümıle rapo.rda:n bazı mühim 

kısımlan alıyoruz: 
(938 bilançosu hakiki biır bilan

ço değildir. Ve 1720 lira 31 kuruş 
safi karla ~pomdığı gösteııillen bu 
bilanço ve 1938 yılı hesabı hakir 
katte kar d<ıi!il, hiWds muhtelif 
şekil ve suretılerle yapılmış olan 
suüsünal, SUÜlda're V'I! bir kısım 
alaıcalrhıınn kimlerde ve ne miktar 
da kalmış olduk.lan mü:f;ı:ed.at ü
zerinden gbsterihnıemesi giiıi se
bep.ler1e 20 bin 876 iWTa 48 kuruş 
açı.k göstennek.teilir. Ve bu -açık
tan: 

1 - 2135 Dlra 49 kuruş kasaya 
eJaıiık tırılan pa.ral.ardır. Ve tah
si:l olunan bl1 paralar vezn1!ye ya
tırıJ.mayıp kooperatifin miidir ve 
memurlarının yedi ketmiııde kaaı
ilI>Jl!Ur. Bu .miidn: ve m.e.ınurJ.ar 
hakkında cezai u.kibatta bulu -
n uılınas:ını. ternıiınine ha d.iseniiın 
Cumhur: yet müddeiumumiliğine 
aı-zı ve ihbarı. 

Bunlardan başka, raporda ne 
idare mec.isinin ne mürakıi.µlerin 
ve ne de müilirlıe memurların va,
:ı:iiel.eriıııil ruçbic SUTetle yaµıruıdı..k,.. 
!bıırı mühayaat ve saırf:yata ait ve
saiıltln emniyet ve itimatbahş ol
madığı yazılmakt:a ve en ıı>!ıayet 
aynen fi;yle derri.lmekte<OC: 

«KooperaUid' i.dııcesoi ne resml 
ve ne de ticari bi!- zihmyetle ha.
relret etmiştir. Şahsi axzı.ı,lar Jıa.. 
kıim alınuş ve çi!ftliık gilbi idıarıe 
olw:ımuştll4'!.. Ve ı:ılillııayet de or
taklıa!r ~ l.'(ık nafi olabilecek 
olan bu mi' eseae .... 8i11h ve ç
m.a.z lbiı- lı.aı1e ~tir!· 

(Baştarajı 1 inci sayfada) 
dıen2z:ı ve Ska.~cnak üstünde, ge
niş miıkyasta keşif uçİ.ı.şlıarı yı.ııı -
tıJııl:aırmı haber vemıt:ıkted:i'. 

İngiliz tı•yyarelıeıri Clıri<ltimı -
swııd ve Qıh> halıicine ı;ıi.mıi:;llıeır 
wada iti Alman ib.a:ııp gı.uın..ine 
itıeca'4üız etımi:ş1erdl r Diisınanın 

ıınaırıuı:ı: jk;ııkhğı basaır ılµferruatiy 
l!e ıınalı'.ııın olım.amakfba beraober, iki. 
aıvcı ;a:YJ"lll"l6iııı.in alevfer- içimle 
suiııııt ~iiı· w ~ !:ıı=larınmı da 
aıRıır suxette yamı1andı.kıları ibllin-
ımı..!kıLeıclıiır. 

ıBeııgen 'l.1maıııınQa, Allınan ıau
var&ılleıriıı:e ılıücuıın eden ta;V'}'a -
reciıleı.ttn !biri lb ır ikruvaızöre bü
yıük /bir iboıırb> il&abet Eıtlti.ğini. şid• 
delili bir iniiUilktaın sıoa:ı.ra ~ 
zOCün ateşi lııeıstlğ'Wı.' ı9Öy'lemS -
nm-. 

!Hava nez11retıniın di.l!er b:iır ıteb
Jikiıne göre, İnglli:z ~ 
itılv'Y'mlJJeı:i. dün gece KaılıeJ(a1ıt b<>
ğ<W!lda küçük ve büyük Bı...il:.de 
.askeır. ena:k ve müillıınıınat ı;ıö
ltiiren biır Alınan va-pıır kafilesi
nıe ıtaaııruz eytl~. 

İlk haıbtarlere naııara.ı, taa:rrııza 
uıf:nyan vapuı:ılıır aırasmda hulu
., ar, 8000 tonluık lb ır vıaıpur şid• 
dıruı bir mfilak .oeticcsınde ba.lr 
ımı...t.ır. Vapuı-.m m:üihln:ımaıt yük
hi ıldıuğu zannediliyor. 
BİfR HA VA BASKINI DAHA 

Roy:ter Ajansı ibiMi!-iyıor: 
Bu aleyoın Londrırya ~len SOOJ 

lhaıberlı.o.ıc· göre. ~itiz hava or
dııısu tayyaııeDeri, Alımanfa:r tara.
fından is;!a:l eıdıkm Stavanger NOT· 
vıeıc ı1ıayyaıre istasywlla:nnı., ehem.
mi'yeltli lhasar.a uğira>tıınıı,ılard:rr. 

İn,gfil.iız mi:tıra'.J;yijzlı. ırinin ş'.ddı2't-
1i .a.1.,..;ıyııe ibi:r QOik A1ıman avcı va 
•bamlbardırnan tavya:rosi dü.şürülr 
müı;, mü.teadıdılt 'PilQt ölmüı;ıtür. 
Şimal deniziıııde b:.r Hu&on İn

gititz keş lf tayyareıi, lbir Dnmim
AY!man denirz ta.y•yaı:ıcsini 35 sanir 
ywı. ı düı;ünni.ye ımuvaıifaık olınuır 
~W'. 
!BİR AIJMAN V AIPURU 
DAHA BATTI 

SWknıolm, 12 (A.A.) - İsveç 
A}aııısı.nını 'Tram.ıtOO'dan lb'!ldiril.
dWine göre, 'b" saıbaılı saat 4,30 da 
Sk<lljerak'd.aın Kast.er ada:loırının 
o:mubu ga.ııb' ·.ııııd.n gelen şiddet
li inli.tak S'.!Bleri i>ı'•t.iJlımiş ve /bu
nu rrnütealı:Lp ıbii'vük ibi.' vapurun 
etıı.afını yiiksclı: ale""'er a1dıi(ı gö
ırüılımü:ş',ür. Civar sularda bıııhı
nam lbiir kaç A!rrıan O<ıaırakıol ge
misi d~al iaıcia mafrıalı!U, lkoş
ımu~1aTdır. 
İNGİLİZLER NORVEÇE 
ASKER ÇIKARIYOR 

Ha•vall.ır aiLalarmdan Uddevıa.lıar 
Y"l· {J IJ.:nı haber !erde Oslo koyu 
açlkl'arnv:la mUlıtıeılli oolctalarda 
lbazı LngiLız gemileri ıgörülnnüş 
o1duğı.ı söylemnıd<1ted r. Bu ~ 
ııniılıerin aSker furoç eiıın~ ol.
duık!ları taılıımin oluııırnaJdıaım. 

YENİ MAYN TABıLALAıRI 
l.oı:ıdra, 12 (AA) -Amir.alılilı: 

şimal dıerLİl1Jİollde Sloarj.erak 'da 

~ Kaıtıtegat'da bir mmiıaikıaıya 
mavn döküldü~nü ve buıraeınm 
va..,uırlar i<;in ıtehil.1l<:eı.t alduğuınu 

~. 
Bu ırarnıtak:a, Norveç, Dan.mar

kla Hı AJimıınya sahillıarinden İs-
veç V'I! Norvec ~-kaı
dıaır ıuıı:amnal<tadır. 

3000 ÖLÜ CIKA.RILDI 
NO!'Veç sahil mı.ıhaf:mı ~ 

[erinıin. denizden 3000 den ~ 
Alman °'9edi çıkaırdlkları Sllok
lıdlııxtıın b . ldirilfiıııor. 

Ameri ada da endişe 
(Baştarafı 1 inci sa11fada) 

llı:airzdir. G.roenland ve İzlıa:ndanını 
ıınuhöll'1ipler tarafımdan işgaU t.a.kr 
d'.iı:Uııle oınroe ;ı.;ai.dı.si.ıı.i:ıı ~artıbiık 
edilkmesi icahı.ıiecektir. 
AMERi'.KANIN AÇTIGI 
KRIEDİLER KESİLİYOR 

İıthaliııt ve iiı:racaıt ba.ı:ılkası rniir 
diiTü W•m·en Piereooı, sı 'Yasl i'lirn-
1\e;r Moademlsİlndı<' bir n'll\tıuk OOy
Ii<ymE!k lharoin Skıa.ndiruwy a memr 
Ue!kıeltlecine sir.ayotıiıı.ID Aıınıe'r'Jcıa 
ıtaıııafmdan açı!lıı:ıuş olan ~ 
dıeıı:u bir kwrnlının okıesillmesiIDİ- za
a.ıuıri lkılacaıtımı ~. 

!KDA• 

orveçte 
vaziyet 
(~"devam) 

Mt olım Atlas Ok~wıdaki Fo
roe al'e1enrı ıical etıllııişler<fi:r. 
(21,006 aüfusa ol- bu adalar, lıl
gillcrc ile İzlamla adası arasında 
ka'. dir; şimali Atlas okyanosu
nwı kontrolü itibarile sevkulce7-
şi bir kıymeti haizdirler.) 

f Nor~eç kuvve eri ima e ·ş ! 
b"r müdafaa cephe i tesis e iler 

sv er r ne 
cA.ı aralı 1 inci $ayfada) 

Orıtoı:ı::ırg,da ~ıwa s·J]!, bfü· 
<lliı-n tliidüıkld' c;alımı.şt.ııı·. Bu ·şa.
ınıt · sveQle vwılJıroış olan ilk 
işarel.'Ur. Halk. 5"'ll den:ce entl.i
se içindoorr. 

Şimdilik Norveçte vaziyet lıım. 
dan ibarettir, Norveç darülhare
kıitıiıda iki tarabn da hedefi, bu 
ıncınleketi ele geçirmektir. Al -
manlar, Norveçe hilkinı olmak
la u neticeleri elde etmek isti
y-0tlar: 

A - Girintili ı;ılwotılı Norveç 
kıyılarını, şimal denizinıle ve In
g'iltere sahillerine karşı yapacak· 
ları deniz ve hava lıareketleri 
için kulla11ma.k, (Alınan sahille
rinden Skapa Flov 900 • 1000 ki
lometre mesafede olduğu halde, 
Norveçin Bergen limanıudaıı ha
reket edince bu mesafe yarı ya· 
rıya azalır). 

B - Almanyanın yedi aydır 
g;!zli veya açık istifade ettiği tek 
açık denizyolu olan Norveç kara
sularındaki müttefik maynlerini 
tarıyarak bu yolu ınuhafaza et
mek, (Maynlcri tarıyabi!mcl< ve 
kıyı kıyı Atlas OkyaD06una ve
ya şimal buz denizine varabil • 
mck için Non•cç sahillcrinia Al
manların elinde bulunması şart· 
tır) 

C - NorveA;in, bütün servet 
kaynaklarını ele geçirmek, 

D - Müttefiklerin, Norveçi 
işgal ederek Skagerak boğo.zına 
ve Kattegat boğazı methal5.ae ha
kim olmalarını menetmek, 

E - Müttefiklerin, İsveç hüku
metinin. ya rızası He veya zorla 
cenubi Isveçi istili ederek Baltık 
denizine hakim bir vaziyet alına
lırnnı öıılenıek. 

Mütt.,fiklıerde, Norveçte bu Al
man hedeflcrinıin tamamile ak
sini istihsale çalışıyDrlar. Bilhas
sa Almanların birinci ve ikinci 
hedefleri, İngilrere için çok mü
himdir. İngilizler, şimal denizinin 
Norveç sahillerine Almanların 
yerleşmesine asla müsaade et -
mek istemezler, çünkü, burası, 
tam şimali İngilterenln karşısın
dadır ve oradan İngiltcrcnin bu 
kısmına karşı yapılacak deniz ve 
hava hücumları kısalır ve kolay
laşır. Norveç sahillerinin Alman
ların eline geçmesi, müttefikle
rin ablukasını da çok güçleştirir. 

Bu itibarla Norveç darülhare -
katında iki taraf da azami şid -
detle çarpışacaktır. Kaç gündür 
vulmhulan hadiselerden yarın iı.ıi'n 
miııta çıkarmak lazım gelirse, bü
tün mesele, bu bahis etrafında 
ilk yazdJl1mı ynzıda söylediğim 
gı"bi, Norveçin mukavenıet dere
cesile müttefiklerin bu devlete 
yardtnıının sür'atine, bağlıdır. 
l\leseleyi şöylece basitleştirebil!i
riz: 

Non,:eç, mümkün olduğu ka· 
dar, uzun dayanacak, 

Müttefikler, mümkün olduğu 
kadar, çabuk yardnn edecek. 

Müttefik donanma, Almanla -
rın istilll ettikleri Danimarka ile 
Norveç cenup sahilleri arasında, 
en dar yeri 75 mil kaılar olan 
Skagettak boğazını Alman harp 
ve nakliye gemilerine tamamen 
kapadıkları takdirde - ki bu, 
miimkündür - Norveç mukave
meti günden güne kuv\'etlene • 
cektir. Yine bir müttefik kara 
ordusu, cenubi İsveç limanların·' 
dan birine çıkıp Oslo'dan şimal 
istikametinde ilcrliyen Alman or
d11ŞUııun yan ve gerilerine diişe'r
se, vaziyet Alınanların aleyhine 
döner. Fakat, Alman hava kuv
vetlerinin ve denizaltı gemileri
nin miitemadi faaliyeti karşısın
da İsveç kıyılarına büyük kara 
kuvvetlerinin ihracı hayli güç 
olduğunu unutmamak ic p eder. 
Norveç arazisinin dağlık olma
sı da, burada, haxekiita başka bir 
mahiyet verdirınekied.ir. Yollar 
ve demiryollar mahdıillw:; dağ
lar arasındaki vacfilerden gıeç • 
mek lazımdır. Almnlann Osie
dan Trondhjcm'e giden demiryo
lunu takiben memleketi i~ale ça
lışan kara kuvvetleri dımlıını.l . 
duğu takdirde, vaziyete yava~ ya. 
vıış Norveçlilerle müttefikler 
hakim olacaklardır. 

Şimdilik Norveçteki vaziyet 
bundan ibarettir. 

ABİDİN DAVER 

Hamid ihtifali 
(Baştarafı 1 inci sa11fada) 

mma rekfür, edebiyaıt fakii2tesi 
nimnna_ profesör Ali N dıat Tarlaıı:ı 
ve şelıiır namına da şehir meclisi 
azasından !:ılır .zat söz söy.lıiyecek.
lerdiı'. 

Daha BOlll"B mıfh telif fakülte t:a
lebe1eri söz söyliyeceltlar ve bü· 
yük ı;a.iırm ese~ ıparça.. 
lar olruyacaklardıT. 

Yeni bir tayin 
Aı&ım. 12 (İKDAM muhabir 

'rinılıım) - Ticaret Vd<Met.> mü
f~ Hıılllsi. Mürı;ı;lmJilt 

Vl.:lk&.let' ıınm8tıUııliığe ta;yin er 
ı~. 

(Baştarafı 1 inci sa11fada) 
dluımanJa:r cıJrtıb :le..eç hudu<lun
dao:ı. göriilmekıte ve rnıuıhteM nıdkr 
t~dıan 1ıop ııe.s].. "i .işNJıınekıte -
dİir. 

İsveç saılıl>J.eri ~ A.J... 
ıınaııı. asikeıfı nıakkodıeın ilkıi ~ 
ııörülcrnilfft.ür. 

iı .. :eç $1 :t ied, Na:veçl 
İJM,ı; huıdudıma miivazi ~niş b., 
ıcıeıpb.e 'vücudı<' l!)el1ıirmiş o1idıuılı: -
!arn:u bıilldıimııekt.edl:r. 

Ncn-veç ardrul9u, ıbi1ti.in n.akH v,.... 
sit::Urma vazi)'et etınl~. 
ŞİMAIJDE ALMAN RA.REKATI 
DURDlmıULDU 

BOOı:ııe ve T:roımö telislz iSkıı>
YQrıliaırmdaın ...arJ..rek Stak!hdlm
da .almam. ~'11lıeırıe ı;ıöre, ş5ıı:nııılde
ik;' Norveç kııtıaJ.an ~
ğı, Omtı.aıııd eyfiletiııde Alınan 
ileri har€lkctioi.ru ~ğu
nu lbi!lıdi:ımJkıtıediır. Ayni Nor
V"e'C Jııuıınandanlığ .iıkii Norv~ 
tıil:>Urtmı,m tesl.im o~ teJır. 
zip ıctırıııek:tedi. 
İSVEÇ IWDUD1J1ND.A ŞEHİR
Llm BOMBA.LANDI 

Norveçin il9tJlfuıı !lııaTek.ebnm 
en ıbar iz vasfı Alıınaın tayyareliı>
tııinıiıı yaptıığı büyi.i.k taıı:rruızlar -
dır. 

İını:ıç huıduw yakiınlleriıııı:leb 
ııetıiıılıer de ıl::ıcmbardıman edil -
ım<l<ıte ve binalar taıhriıp olun -
ırnııktaıılır. 
ELVERUM şEHBıt 
iHARAPOLDU 

Evvelk.i ~-ce İsvıeıı; - Norveç 
ıbWuıiUDld.a iş.füJıın.iş o1an. top ı;ı:s
ler :mı.lllJ ENeruın:ıı:laı ı:e.I:diği ve 
orada bi:r muıharEbe vuku:buJ.dı.ı.. 
~ tıallınc!n ~. 

11-12 nisa:n geo-si. üç 0efa 1Lb
liike işareti veri.Jtniş ruaıı EJıve
rum şdhni., haraıp olıınuş~uır. 

Narveç kı.ta.atı, Haımar ve El
vıeruıın 'u kıcıntııallaın aitında bu
lunıılıunınalkıta:dttlıar. 
C:Elı'WBl NORVEÇTEKİ 
ALı'\ffiN KITAATININ 
MİKTARI 

Royıter ırntllıaıbirimn billdiroi -
ğ'na !{ön:ı, Norve<;in o:nup kıs
mınd' bul.ınan A.lırnart ik:ı.talaırmın 
hailuki adOOıi 1:>11 ırunemekl.e be
raber, bımlaırın yirnni bin ka.
dar oldıuğu tabrrun edilmıektıe
dir. 

Alıınanlarnı tayy~ >le asa 
1'll!llkliıyatında buıhmdu~ hll!kJ<ııı,. 
daki sayiala.r, Stokholımda lbazı 
ıeıııdiı;elere yol ~dır. 
İl GiLtZ KUVVETLERİNİN 
KARAYA CIKTIÔcl 
BİLDİRİLİYOR 

Salahiyettar biır Norveç rnen
lbamdam V'3'rilen biır lliıall:ıeır, İn~ 
~tı kıu'VV!.ltılerin:in Narvik civaırın~ 
da Joaoraya çıikımı.ş oldıuik}arau w 
Norveç lknvvetlıe:riıyl)e 1ıetm:asa ~ 
nüve çal,ısınalkıt.a lbuhmd.uklarım 
biLdlıımcklbadıiır. 

Tuaseıı Norveç pa:r9.am ını1xısuı 

!!<'si N. Hllll'lliıro, diiJJ 6 ncı • r
~ fır.kas-. seieı1ber hİ'r .ıhalıeı 
ııeiliildi\ğmi ve bu fuıkanm Nar
vik ole İsveç ar asınd:a.lci deımlr 
volııı mmtaikıEmda hanJkete ~~ 
:ıniış ibıWOOt>/!'Ulrıll sövileın;..<t:r . 
Diğer taıraltaın 'bni.n olıundu

fıuma göre, ~ ve Nol'Veç 
Jruv:refileri. ~ cıMırında Sl

ikı i1ı ımas 'hal::ıdıeı:Mle!-. 
Naı-veç pıriamenı!Jı :reiBi Had>-

ro .• , L .u!ı.ııb>rine şu beya-
natııa bulunm~: 

cSeferberlik, N orııeçte tam bi'I' 
faaliyetle devam etmektedir. Biz. 
Zeri imtihan günleri beklemekte
dir. Fakat, ne kadar =" olur
sa olsun, bugiinlr de Norveç mil
letine çok kısa gelecektir.• 
ALMAN TAYYARELERİ 
Alınan tayyareleri NyveresuaJ. 

da bu.hm.an Norveç ordusu umu
mi Ii:aırargMunın merkezini bıam
lbardııman ve k§:ınilJn talıriı> Eft.. 
~. 

Norwç kralı ile P1"'tl6 O.laf vıe 
Başvek.i.l Nyvergsu:ııd'da yeınelı: 
•tıeler lkıeıı Alman taıyyaıı.:0.eri hiir
ouım edmıd< 30 •baııııba atıımşlar 
ve mevıkii mRalffe ateşi altllll/8 
alın:ııŞLa.r.dır. 

Kral.ı'lle Prens ve Başvekil, DEi
ticede sa.1iımen NyvıeTgsl.llld'a dQıı.. 
müşl!erdir. 

NORVEÇ TEBL1ı:'i1 
Londııa, 12 (A.A.) - Stakibolm 
~u <tarafından nıeşredlleıı. 
Norveç resmi >t:lhliğı.ne ~ Al
ımanlarm Gceienıau zwılıh&, Oı&lo 
dıalic' "nıde ba1ıınııstıc. 

Gne.isaıau 26000 tanl'llk olıup 
Sob.arnlı.cın;t sınıfından bir gemi 
ıiıdi. 1936 dıa ~ tııdicllım lilbi w 
14ôl d ·' fazla tayf.ası vm'dı. 

Norveç xeaıni 1ebliğimlll!' dıeı»-
1.iıyor i<Ji.: 

cOsloda kurulan kukla hükil
metinin Hariciye Nazırlığına tıı
yifı edilen Binbası Hvosletf mev
k;ini terkederek bugü.n buraya 
qelmi§ ve Norveç kuvvetleri b~ 
kumandanının emrine tamam<m 
amade bulunduğun,; söy1"'miftir. 
Hvosleff buradan tayyare ile İs
veçe gitmistir. • 
ALMANLARIN VERDİGİ 
MALÜMA.T 

Bevlin, 12 (A.A.) - Alman Jo.. 
aatı buıgiiııı NOJNeqte Oıılkmun ~ 
lldlbmebıtı .,...kında Dramrnen'i 
ve 70 k:-1.ı:unetıre şiınah şımkisin -
dı.• Ei<lısvolıd'i ~ etmek eure
ti!Y']~ işgal altında bulıunan aıra
z;v, ' geniııl.atıırüşlerdir. 
'.M'ÜTTEFİK VE NORVEÇ 
KUVVETLER!NİN İŞ BİRLİÔcİ 

NorvEÇ sefıri B. Bachike'yi ka
bul tıdl:'l'lek Bactııkı<', hüküınetinin 
Norrveı; askeri ve lbahri maka
nııaıtma mUtıtefikil.e:-m müseILlh 
kııvvefleri ;;Je m"l'Jai bixl'~iınde 
lbuhmmalıarı içm ı. m'.İ'r vıernıiş al
du•ğu E. Rcyneya hlld ~ir. 

~ugün SÜMER Sinemasında 

Mü fik saatleri... Gaddarane anlan ... ve hokikatta bütün hayatı 
ayaen görlerinlı.in önünde tecessüm edecek bir film olan ve 

MARIE GLORY - FRANÇOİSE ROZAY ve KO. IEDİ • FRAN
SEZDEN AN D RE B R U L E gibi 

3 büyük Fransız vıldızı tarafından yaratılaa 

ş Çocukları 
Filmini mutlaka gidip, görünm. Seyircileri heyecandan titretecek 
ve hülyalara gark edecek müessir ve kuvvetli bir şaheserdir. 
İl.8.veten: EKLER JURNAL SOill dünya harp havadisleri. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı halk matineleri 

ALMANYANIN TEHDİDİ 
Aınısterdaın, 12 (A.A.) - Roy

teırıin ,,il!Xiiği ıbir hıiba'e göre, Ber· 
tın s'y'ıısi ıınalıf'.Jlc:ri.nck!, i~ 
lbraraıf!ığı.nıdan şüphe e :ıır·ecek 
lber h $ 'hlr hareket.ılın teYakr 
ki adilin.esi ilbtaır.larında oohınuıl.
ma-kıtadlr. 

Biır Alman saıntı;yeıli mı-.:muru 
ı:lıeıın.ışt.iı ilri : 

clsveçtıı yakın atisi, Stoklıol -
mım, bitaraflığına halel verebi
lecek her hangi harekete mani oı. 
nwıJc kararını vermestrwı bağlı • 
dır. Bu takdirde, Almanyanın, 
ayni zamanda İsveç üsleriyle de 
mqgul olmasına mahal yok -
tur.• 

Bu meınm, .ı;u söı;Jıe:ri ilave ~ 
~: 

.Meselcl., Haakon ve kabinesi 
lsveçe kaçar ve vazitelerine OT'tı
da devam ederlerse, Isveç lnınıın 
ıikibetine intizar etmelidir.• • 

iSVEÇ BAŞVEK.iı.i:NİN 
NUTKU 

SWlOhıolm, 12 (A.A.) - Roytal 
Ajansı ilıild. .. iyur: 

İı;veç Başvekili lbu gece rad
~dı.ı söylediği bir nutukta, İsv&
çiını kıendi t.opııa]clıaırındaın, her l:ıeo. 
~ yabancı askeır ~ine mü
saade l<'Jlmi:yeoeıği:ıı.i söylem iş ve 
demlştıir ki: 

cfsveç, tam bitaraflık prensip
lerini muhafazaya azınetmi§ti'!'. 
Her hangi yabcı=ı maksatıa.-<ı 
hizmet etmek, kat'i bit.....flıllı 
kaidelerine uygun değildir. EcG
sen, bu şekilde her hangi bi'I' jD.. 

lep kar=nda bultt1'mtı.Ş d.effeli:ı. 
fakat böyle bir talep olsa bile, 
red cevabmıızlc k~~acaktı'I'. 
Bitaraflığımızı muhafaza sözüy
le kasdettiğimiz mana, icalıı1ıdııı 
memleketin, kmdioini müdafaa 
edeceğidi'I'.• . 
ÇOCUK VE KADINLAR EMiN 
MINTAKALARA 
NAKLEIJİLMEKT.EDİR 

Londra, 12 (A.A) - L:mıdırıııdıa 
llm l unaın İsveçli roiişa.Jı idlıar ıt.ııırao 
fından iııihar rolLeın kanaat.a ~ 
D.aııı.ima'Ibnıııı. ~ gını> 
sahıii'lıeri urmııluğı.mdıa İsveç hü
\kiirnetinoe alman ihtiyat tedı"oır
ılıeri ille ~ ışı!cl.aırın sön
dü;rijlmes.i haik.k:ında ilttlıaz eıQ; .. 

llmmar, İsveç'Hı ikeıııa.ı arm::~ n
dıen .A}rnan kJl;al.anın:m ~çirilııne
sine dair AlımaJzya t..ııafında:n ya
pı.Ja:ak m- 1ııı.l-.i>i kabul stmİl!r-e
ceğini ~· 
Macaristanda 

BAŞVEKİL MttH!M 
GÖRÜŞMELER YAPTI 

Buda.peşte, 12 (A.A.) - M:ac.a
risl.an S;mali Avrı.ııp;ıd.oki varıi
yetim 'ınk safını büyük bir aiıillr.a 
iılıe ıt.akiıp eüınek.tedir. 

Bru;veki.1 sa.bık Haırici:yı;, Na -= Kan\Ya'yı hll.en hariciye na
zırı !bulunan Koır.ıt c..aık'yi ka!bui 
ı~. Macar Başvekili al'r'Ili za.
maınd, "'-= azasından ~'ır çok 
kişl ile ve Dalhi!liıye N aıwı. ile 
.de ~krıL ıtrulur.ımuştur. 
TE1HLİKE UZAKLAŞTI 

Magyar Naı:rııet gaıze' s> yazı
yor: 

cA!man harp donanmasının uğ· 
ramış olduğu ağır zayiat, bun· 
dan böyle denizde ancak Alman 
tahtelbahirlerinin ~öyle böyle 
bir rol oynıyabilmeleri n.etice
sini verecektir.:t 

Bu g=ete, büyük lruvvetlıer n 
Avruıpaıun şlınalind_ toplanmış 
dlmııBınm muvakkaten cenl!bu 
şaırlki A~a ih Yakm Şarktan 
bar tüıı9lü lt;ehY.k.ey>. ~l8"hl~ 
ınuş olkiuiu mdtaı}easım serd't • 
m6kıtedir. 

BUGÜN 
DPEK 

Heyecan ,,. mer•ld• .. yred•cefilnlz · 
bUyUk bir macera 

Kahkahadan kırılacak eğleneceğiniz 
si emasınde harikulAde komeclller h••erl 

KRALİÇENİN 
TÜRKÇE 

ELMASLARI 
ÖZLÜ 

Bap Rollude: D o N A M Eş - G L o R ı A s T Ü v A R T 
wa takllfll komlklar rolünde dııyan.ılmaz komik sahnelw" yaralan 

3 PALAY C SILAHŞÖRLER 
I ve 2.30 da tenzilaılı -tinelar 

BugünT A S 1 M .. ~inemasında 
Türk artistlerinin ve 'Iürk &ineuıa sıuı'atıaıa ii:J.. seri --

V Hl. M AZ ALI 
Oymyantar: SUAVİ 'l'ED()' - VZU OKUCUGll. - Fl:&İDE CANAN - REF.İK KEMAL -

CELAL ÇAGDı\Ş - BEA'l'IUs .. . . _ . 
Reji: FARUK KENÇ Eser: VA - NÜ Prodükıli.yon: HALiL KAMiL 

Modem Türk 11-0r ·,.;,, jştirııkile tertip ve ten1lil. OOmmUf zabrta ve cin.ayet romanı. Badar, meybane
ı-, ap11şkr, ı, , ı haneler. 

İli:nt-= EltLEK .JURNAL son düııya handisleri 
Oyun saatleri: 12 - 2.15 - 4,3' - i,45 ve 8 da 



SAYl'A- C 

----rarıhı tefrika:------· 
A LL:.A HIN ARSL.ANI 

~~ L ~~§ 
t.---Ne:; 24.,o;._ __ Y!ıd..._l'~uı ZlYA ŞAKI~~· 

Ali, Emevilerin çevirdiği mahirane 
manevrayı derhal keşfetmişti 

IAli, bin:l~ lı'~k: 
- Ya Abdw-.ra'hman? .. Evvd'.a 

(iUlll1 ~l ;ki, bi!Met rmev:kiırle 
.geçnnek için, n;ı:tsmıoo biç lbir ar
zu 'VC heve5 ~ dl ığiliım .•• 
Sonra, ben Allaıhın ad'Z \bir ku
llı.eyıuım. :sa:ilti, 'bilmi~ tbiır ba
ta iŞJeriım. Böyleo:ı. lbeşcıi aczi· 
mi lbild:iik:t.Eln sonııa, nasıı?ı olur da 
sen.in tekJ ıfin ıtibi bir ~~ 
g:rerim.. 

Di,)1(\ oevaıp verdi. 
.Albdurralhı:mı.n, yıi.izü:n.ii ( Os-

man) a QeVli.rdi. (Ali) ye söyledi
ki eözleri, ta}"nr.ın tekraT etti. Os
ma:n:, .en iküçük hlr tıemidüıt g~ 
Mmtneden; 

- Evet.. Burada, ~ ve ıhalk 
tıumu:nmda, ant.eder.im •. 

Dedi 
O mman, A!bdurrabman (Os

man) mı sağ elini yakalıadı. ~-
6Ulhlllalhı.n meso dinin ıtaıvanına 
ıdk>ğıru ık.af 'Clınlı: 

- Ya Ralb!.. Sali:rt ol. Boynum
da olen cımanıeti, (Osman.) ın boy.. 
nua:ıa estnn. 
D~ ıbağı:rdı. 

Af:durrahman'm (boyınuım&ıkıi 
~) dedirği (Haine Ömer) m 
son oofcsfuı.dıet, h.il:a:fet ımeseresi 

m lhaf.ıl.eltırnıİ ~m ona tevdi ~W~ 
(va.zile) idi. Abdurrohman, şu 
~ ıbu vaıziıfeyi ıbitiıımişti. V!3 ı 
der.hal, (Osman) ın <U:i • ôıJıl;ırek 
ona ttaıt ettiğini halka Jı:östeT -
inişti 

Emevi haned.anınm erkanı, ev
veb (Osman) ın dtrafmıda ctıop
tbnaırak tertibat al:m.Jşlaroı. Ah
ıduirralh:man'ın, ~iaıt ~ üzeı
~. onl:rı- da ı~a.nı) m alleri-
00 sarılarak ıbiıaıt ımerasiıminc ~ 
lamıslardı. 

(Mi), Emevilıer ıt.aırofından 
.çewilen ımaihirane maırtı(IV'ra',Yl 
4'aihail. ıkeşfet:tL Kaş:ıarını çata 
ırak, biraz ıger.i çekildi ·. Abdux
~alhıman (A~) nin lbu vaziyetin .. 
den endi~ edeu-ek ona yaklaştı,,, 

- Ya Ali! .. hilafeti, sana tek
mf etttirn. T(f.'l?rmlıül ve taaUlül 
gösterdıin .•. Fakat (Osman), hiç 
ti ır kıaıy.ııt ve :şarıta limıım gör
medlen, ltelcliıüım1 kıalbul vıe ahdcıttıi. 
Hilafote, rağbet göstı.ırdi. Görü
~rsu'flı ki, halk, hiç ıbir 11t.irazda 
bıiM:ımadan ona /biat ediyor. Çak 
ümlıt ederim !ki, hafJkın bbW et -
~ni sen de ka'bul edeıcdcsin. 

ıD.:d\ 
(Ali), Albdurraftırnarun ibu söz

Jeri.n.i dinledikten sonra, acı acı 
~Wırrısecli: 

- Ya All:ıdunraltman!. Eğer~·~ 
liret mevılriine !karşı ıbir anayfrim 
oJlsa.ydı, ben de ıtaraftmıaxlıl'lll 
~'.la!r, !bazı teşebbüsb-e girişabi
lirdiını. Ha!buıkıi bö le lbir y 'ŞA!ye, 

!ıüızurn gör.tn€(f m. Çok cırnin oıJa
biliırsin ki, bu mesele ıdtrıa:fında 
en küçük bir münak~ayıa dahf 
~ d ftili:m. işte ıbunu, şim
di lSbat edeceğim. 

Diye .ceıvıap vereli. Ve derhal 
(Osrnnn) ıa yaklaşıp onun elini 
elt;eıfnin arasına aliarak: 

~i~:~= 
~ö,:-eceksin. Çimkü ıben (Allah) 
ın, Aı:'lalhm Ib-:tmlünüın ve mslam 
d.ni?liin oo halis ve erıı sadık 'ha
diımtiıyiım. 

Dedi. 
Yeni H8.'.lfıfe Osmanınıteşclckür

krini dinJıerniye lüzwn ~örme -
<len, akı:r ve vakur adınılarla, 
ni.:scidi ~ t.erkditi. 

* (AR) -her hurusta dlld.uğu gi-
ibi - lbu SÖ'Llerindıel tamaanf ıyle 
Gadık :kaldı. E.Jn€.vilerin is.lam 
caırn1asının başına ~ :fik
ren muhalif ohnakia berattır, lhiç 
lbir zaman lbu düşüncesine tabi 
&aııak en küçük bil" mu'halef ettc 
bu:J:unrnadı. 

Faıkat _Emeviler, (AE) nin bu 
filicernıOO.ne h~ket:lııi t.akdfo· et,.. 
mtı:li1er. (Osman) ın hiı:iıft:ıt maı
krurnma geQtiği ırün:den i't.ilbaren, • 
(Haşimi) h"'1-c kaTŞı senclerden
'beri ~-sledilclai :r-t~ kirı:ıtı
rini. deıiıa.l ıi.71hru: ~er. 

(Osımm), a~m arzusunu 
deriıal!ı Yerine getirdi. Rı!:suhilla
ihın rnt.ıniuıru olan (Mervan) ı, 
Taif tkaksindeki menfosıından ceı1-
lbede.'ek kendiSine katiıp ~ müşa
vir ıta\YIİiil etti. Ebu Bcld.r ve Ö
mtt uıımanında, v~ifclerinıi tam 
lbir sada:kat ve isti.kametle i.fa e-
deıı vuld&11.i, marnur lan, tahsil
darları ailederek bunlann yer:D;ı
rinıa Emevi hanedanının haris ve 
her- türlü miti fücur.u 1ı1biıkaba 
aneyyal o1ıan er.kanım ~!iırdl•. 

AI1tı:.lt', (Asrı sacıQet) dı:ın'iı.en Re
sulü EkTcm Efen!Ümizin :zamanı 
ile (Ebu Bekir) ve ( ômer) devir
:lerimieki safiY,:\~ balekk:r olatwş ••. 
Hıerr tarafta zulüm ve seyyiat baş 
gösfıtmıiştıi. 

Halık, bu h:ıile ancak atitı senıe 
Jt.a.ıd.-ır salbır ve sükun ile muka-
'bele edebil:d'i. Ondan sonra, ax
tıik tarafitan acı şlkayet ses
ileıf. yükseldi. 

(Arkası var) 

AÇIK MUHABERE: 

[Ankara - Devıet .Şurası, Tan
zimat dairesi muavini .. Bay Ce
m Berkmen] e: Teşekkür ede
rim. lkaz buyurdunuz. ( Hctlife 
Osman) ın şehit edildiği esnada, 
bu büyük hlidiseye mani olmak 
için oda kapısına gerilen (Hasan) 
ve (Hüseyin) e refakat eden (Mu· 
hammed)1 eshaptan (Talha) nın 
oğludur. Yazımıza, (Ebu Bekin~ 
oğl~) dtye geçm.esi, zühul ese-
ridir. Büyük alakanıza, hür

metlerimin arziyle mukabete e-
derim. Z. Ş. 

ZAYİ: 7490 s?cil numaraıh şoför 
ehliyetna.ınem ile 7490 rrnm.:.Tah 
sıhhi muayene cüzda.rnrru ve 2415 
plaka numaralı k~rnemi zayi et
t!m yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoıktur. 

Ahmet Vefik oğlu Tu~savu:l 

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

SPOR 
·Macar Kişpeşt 

Takımı 
Bugün geliyor 
İlk karşılaıma Ga
latasaray la yapılıyor 
M~.istan liıkinm başında bıır-

. lunıan Macar.lamı Kispeşt fuıtbol 
takıınu .&llıgractia treni ka~ 
Jıaxmclan ıdünikü trencllen çı'kılnar 
nuşl:aırx:hr. 

'.Macar'laT bugün İstaınıbula ge:
leceık'Jer ve öğleıdıt:n <S0I1ra dıa Ga
ltaıtasarccyıla Taksim stadında ilk 
ımaıçl aırını yapaıcalclıaır<lu. 
Ku\~ Macar ekilbi iikinci 

maçım yıarm Feneı- talkım! ~ 
Kadlköyünde Fl"llıer stadında yar 
;pacakt'Jlr. İı.ım.iJ'de her ikı 1 ımaçı da 
ıımıvaff·B!k~ kazanan Fen.c:r
lilcr ımayıs Oirtıasmda Mısı:ra g.i-
doo:::k obn tukm-.larm.ı bu lwv
vıetfil Macar eknJbi k:arşısıında too
riibe e:l.~diT. 

Macar rtaıkımı en kuvyetli ~
ro;iryie l!e~ güre, ma>çlanın. 
QOk ~anlı geçeceği muha.k
lka!kttı.r. Kıişpeştin ib1ııiınci maıçıru 
halkcm Ahın~ Adem ilind, Şazi 
Tezcan vıc ÜQüncii maçını da ~ 
mal Hıa!liim Ma:re eclceıa.erdir. 

Atletler Mısıra gittiler 
iM ısır hil'a liaıb:mer menlf:asıti® 

tertti.'O olun.an at!ro'tıiınn 'bil'~ 
~ ~ttrak edecek olan aıtJı:!t
Jı:ır.iımirz düın Tranton,.ya va;purJ ryle 
ve İstıanlbulı lböbgesj .AsbaŞkaru 
Fıemdunun baışka:Qhğ'mda Mısııra 

!b.aıreket etımi'şlıerdiT. ~ 
Eik1bine Vamılk ve Nafü refakat 
~. Mısı.ra ıhaıx•ket 

edıen eilci:o: Muzaffer, Gören. Ccz
nü, Jerfıiı, Art.eş İfbra!him, Rıızn 
iMaksuıt, Hüseyin, Kemal, Arod, 
Mustarfa, Adnan, Faik, Sürevya
d.!"l aniiıte.şdkki'.ll. 

Eğitmenler tayin 
edildiler 

E tlı ın Ter'l; ıyıesı Eği.tnnaı kul'
swıxlan mı:tzmını dh.ııp muvakıka1ıcın 
İmanlbuDda lbııraITukın SP<llr eğ:lt
~ bu lkım'ı.ı ~eneıl di;rckıtör
lükQe muhtelii vHayetl " re ta')'in 
edilmişler<:! iT. 

Tayim ı di~ nnıo'Yarunda is
taılbul lb01gcsi fdto,ğ:rıaf Ş2fi s~ 
vari Ziıya Aıtk-t Elaz~ Reşad 
l'vl'.aJıaıtyıaıy.a,. Yusuf B Jt!rsc, Naci de 
l Tr:f.,'Va t<ııvdn edilmiSL'erdir. 

- ;>.ALGA UZUNLUtiU 1 
7A..Q. ıt.n-. HlH il-. N &w. 
l'.A..Jt.11,1t a. HU 'il-. it &w. 

uu-. ıaa..-. ue .... 

13 NısAn Cumartesi 
13,30 Prograın ve mem.ıeket 

saat ayan, 13.35 Ajans ve nıeteo
rowjL haberlcıı, 13.5U Mü.zık: .Fa
hire 1''ersan, Ref Lk Persan, Basri 
Ujıer, 1"alıri Kopuz. 

l - Okuyan: Mustafa Çağ

lar. 
1 - Peşrev, 2 - Dede .. Ferah

nak şarkı: ( Beğend.m seni efen
dım),ı 3 - Musıaja izzet ej. -
Evıç şarkı: (Bır sebeple gücen
mişm), 4 - N.koyos U!JU. - Eviç 

- Ya Emirüılmüm'i:nln! .. Ce
mıbı Haık yardımcın vt.:ı maka -
'""tn mUbarak olsun.. Şuınu bil SON TELGRAF Basımevi • Hilmi Kitabevi~in yeni neşriyatı: 

AFRODİT 

şarkı: (Bir tıfLL yosıııa eda), 5 -
Q Halk ıurkı.ıs<L: (Şahane gozler), 

6 - Salfü Efendi, .. (Ey ~uiıı ci
han), 

Bu san'at ve ede.füyat romanı en cazip bir üslupla, açık ve tat
lı bir türkce ile hele meşhur mukaddemesi şiir ve "Cde.,;ya1a, 
nümune olacak tarzda dilimize çevrilmiştir. Çeviren: Bay Avni 
lnsel'dir. Hilminin şaheserler Koleksiyonunun 57 nci numarasını 
teşkil etmekte ve büyük artistlerin tersim ettikleri resimlerle süs
lüdür. l\letin dahilinde 54 resim, metin har.icinde 32 tablo vardır. 
Fiatı 100 kuruştur. Hilmi Kitabevi. 

GÖNÜL - AŞK - KADIN 
BOKAÇYODAN HiKA YELER 

Hayatın eıı büyük muamması olan gönül, aşk ve kadın nıhunu 
tahlil eder, pek merak verir bir eserdir. De Kaıneron mliellüi 
Boka~yodan tercüme edilmi' en güzel hikayeleri, Bokaçyonun res
mini, tercümeihal ve bayatını ihtiva ettiği &ibi aynca da 16 tab
loyu muhtevidir. Kitabın içinde büyük ediplerin, şairlerin, filo
zoflann kuvvetli tasvir ve sözleri vardır. Yazan ve çeviren Nazmı 
İçsel'dir. Fiatı 60 kuruştur. 

iDEAL BiR OCA 
İngiliz edibi ve şairi O kar Wnyildin meşhur bir eserinin ingiliz .. 

reden türk~eye tercümesidir. iyilikle kötülüğün mücadolcsini ve 
aşkın zaferini yaşatan heyecanlı bir eserdir. Çeviren İrfan Konur. 
Fiatı 40 kuruş. 

MADAM BOV ARi 
Dünya edebiyatmın en meşhur bir eseridir. Yazan Güstav Flo· 

ber. Çeviren Ali Kami Akyüz. Kesimlidir. Nüshalar pek azalmış· 
tır. Fiatı 100 kuruş. 

Hl L Mı KITABEvr 

11 - Okuyan; SemaJıat Özden
ses. 

1 - Sala1ıattın Pınar - Hicaz 
şarkı: (Sızlayan kalbiuı), 2- Şev. 
ki :Hey .. Hicaz şarkı: (Severim ca.. 
nı 9ontilden), 3 - Şevki Bey - Hi
caz şarkı: (Zannım bu iki cana), 
14.20 lrfuzık: Halk türküleri Azız 
Şenscs ve Sa1·ı Recep, 14.30 Mü
zik: Rıyasetıt.'umlıu.r bandosu (Şcj 
Ihsan K ünçc1·), l - Zati . Kavak 
( mc. ı , 2 - \\ aıdteuf el - L',i<;stu
diaııtına ( val,;), 3 - Gabriel Pi.
eme - Ramuntcho (uvertür), 
4 - Glukc - Orf eo operasının bez... 
lesi, 5 - E. Tavan .. 1 inci Ma
car fantezisi, 15.15/15.30 Müzik: 
Cazbant (pl..), 

I - Okuyan: Necmi Rıza A
hıskan. 

1 - Bestenigar peşrevi, 2 -
H~im Bey .. Besten igar şarkı: 
(Kaçma mccburundan), 3 - De
de - Best ·nigar şarkı : (Ben seni 
sevdim scvclı), 4 - Hafız Post. 
Bestenigar ~arkı: (Çok s rm cdi 
geçti). 5 - Suphi Ziya - Saba 
şarkı: (Semti dildare), 6 - Fla
cı Arif Be11 .. Muhayyer şarkı: 
(Meyhane tcırabgıi.hı mey), 7 _ 
Tanburi A U Ef. - Muhayyer şar
kı: (Feryada ne hace~) . 

11 - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Nefise Celal - Hicazkar şar-

kı: (Severim her giizeli), 2 - Ni
koqos Ağa - Hicazkar şarkı: (Ak
şam olur güneş gider), 3 - Me
deni Aziz Ef. • Hüzzam taı·kı: 

IKDAll 13 - NlSAN 1940 

il Em n i yet San d ı ğ ı llinlar1 ) 

O/o 8,5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

- 25. Mu ham nıefl. 
C i N s i Kıym..eti SEMT l 

Mabeyn Dedeyi tazyik ederek 
Rengi Gülü kocasından ayırtmıştı 

Hasköyıd!eı eski Kiremitçi ~ni Meh
met paşa maıhai,ılıesilx!e Hasköy ca<l
d:t'6i Y ~ ~ eski 5 yeni, 
1, 3, 5 No.:lı. 

Üç ıkaitta da'kıuz odalı 800 
a!hşaıp :iıki e~ ın 't.ıaırnaım.ı 

- iljy:.ın<la gö:düm. Erenler 
ban:ı bu suretle :r, l~ ~m ettiler. 
Re.ıg . g!ıl hanımh: ko~a.;1 arası:ı· 
da ~e .; 1u,sizlik Vd :. B ı n :ka!~ı 
m;n ıa:rdıllah bozm·ya mcnıı• -
rum! 
~ive b rbirindeıı ayırmak ne 

ynUı. sığar, ne erkana ... 
~~ Q)ir yan balnŞ.-a. A.'h -

mQt lbeye baktı: 
- $1.T:h oo m~c; ... ·,(:r;. yeniden 

ıtaz"İ.'Jnıe6Le nem •:ıa var? 
- ::>e-ir-nin ıç y lı:~ır.u rütün 

mu!ı•J:ban bilme:i. Amma, sızin 
mes~ ·" ···ı rleki s~lıebı de öğren· 
dk b:r:~rer biliyvr: 

- .'fo sebebi o. : 
- Dedenin siz() ikocanıroan ay-

nhna kararını verdiren sebep! 
Rengigül omuz silkti: 
- Ben, bu meselede dcden;n 

yeni ba.şk.a bi!r kadınla evlendir
mek maksaıdından gayri maksa
dı olmadığmı zannediyorum. 

Ahmet Bey güldü: 
- Siz yine öyle zannediniz .•. 

Amma isin iç yüzü baınbaşkaı! 
- Nasıl başka?! 
- Siz zevcinizden hoşnuttunuz 

değıil mi Rcngjgül hanım? 
- Belki, evet!. 
- Zevci.nizin de si.ıxlen şika-

yeti yoktu değil mi? 
- Evet .. Amma rlşte bu ilci nok

ta.da bemm tahminimde yanılm~ 
dığ1mı ispat eder. 

-Ne g hl? 
- Orıtada mesele yokken Sa-

cit Beyin 'beni boşamasını enu·e
den dede yeğenine zengin bir mu
hi.p km aıirnak maksadını ta<kip 
eder. 

1 

Ahmet bey tekrar güldü: 
- Arada başka bir .şahsın nü

fuzu akIDnıza gelmez m .? 
- Ne münasebet? 
- Mesela, nüfuzlu bir insan 

s-i.:d görmüş olsa ve beğense .. O 
zaıtın nüfuzu sizi elde edecek 
b ir kuvvette o~a ve yine o zat 
bu nüfuzundan şımannış her 
ristediğ.ni yaptırmıya alışmış bu
lunsa? Ve .. Dcdeyf. tazyik etse? 
Bu se~bi nasıl bulursunuz? 

Omuz silkmek Sırası Rengigü
le gelmişti. Bu sefer de genç ka- 1 

dm omuzlarını sad'Stı . .Süzük göz
le.ı:t1<e yan yan Hiı.seyin Beye ba
karak karşılık ver i : 

- Çok haya'li ibır sebep bulu
rum! 

Ahmet Bey, bu kotlar didf.ik
l1emesine rağmen Renğigülün bir 
türlü anlamak stemediği ve an
lıyamw.ğı sebebi ıli~aya karar 
verdi .. Arı'ıatamadığından ötürü 
titizle.şen bır ses le sözü aıldı: 

- Dede, kocanızş ne bir zen-

13 Nisan 
CUMARTESİ 

Hicri: 1359 Rumi: 1351 
4 üncü ay Gün: 104 I\lart: 31 
RcbhileHel: 5 Kasıın: 158 
Güncıı: 5,24 Akşam: 18,47 
Ö~le: 12,15 Y .. tsı: 20,22 
İkindi: 15,58 İmsak: 3,38 

- BAVA VA.l.J. n• . .'ll 
Yerilk&u Meteoroloji istasyo

nundan alıncı~ malUmata göre, 
hava yurdun Orta Anadolu ile 
Akdeniz kıyılarının şark kısım
larında bıılutlu, Karadenizde çok 
bıı1utlu, diger ye1flerde ekseri
yetle kapalı ve nı.evzii yağışlı geç
miş, rii.zq{uZar bü.tiiıı bölgelerde 
cenuptan orta 1 ıvvette Egede 
kuvveth esmiştır . 

Dün, İstanbulda hava kapalı geç 1 
miş rüzgarlar ccnııhu şarkiden 
saniyede 1-3 metre hızla esmi§· 
tir. Saat 14 de hava tazyiki 
1010,4 milibar idi. SiilımıeL en 
yüksek 15.2, ve en diişiik 7,0 san-
tigrat kaydedilmiştir. ı 

(Değildi böyle evvel), 4 - Hay
ri - Hüzzam şarkı: (Ôlil.rsem ya
zıktın), 5 - Kemani Sadi .. Se
gah sarkı: (Ruhunda ölen), 21.15 
Müzik: Kiiçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın), 1 - Hans Sch
neid.er: Meşhıır neluıratlarclan 
(potpuri) , 2 - Tsc1ıaikowsky : 
Eleji (Hazin parçc;), 3 - Haydn -
Yaraaıu.ş. 4 - Ganglbcrgc:r : 
Küçük flüt ıçin konser parçası, 
5 - Lamıer .. Romantıkler (vals) 

gin .kadın buldu, nıe de böyle bir 
otasavvurda bulundu .. Dedeyi ma· 
beyüıden tazyik ettiler. Rengi
gül, hamını kocasından ayırtacak.. 
sı.n, başka birlııline verilecek! 

Ded.ler, dede buna !razı oldu. 
Çünkü mabeyinlıe 'her .zaman 
temastadır, oradan a;ldı,ğı her em
ri de yerine ~tıirir. Mabeyini.n 
dede baba yarundaık~ şehirde es
ki Beyazıt imamı Hafız Nuri -
dir. Tasavvur edin bir defa: Med
resede okumuş, imam olaırak ye
tişmiş bir adamın tarikate g.i.rlşi 
.ile baba oluşunun çok kısa bir z~ 
mana sığdırılışı, üstelik Hafız 
Nurinin de başkatip Tahs:'ll Pa
şanın adamı olduğunun harkes 
tarafından apaçık bilin~i neye 
delalet €der? 

BeyQğlunıda Koc.a 1epe mahalle- Dört oda1ı ~ eınktrik 60() 
sind.: Taksim caddesi yeni Kafa ıtesisatını havi ımaaı düklkan 
ecıika;!mda eski 2, 4, 6 yeni 2/1 No.!ı tk.arıgiT ıl>h- evin taananu. 

1 - Artttmma 26/4/940 taniıh:iınedüş..>ın ıt"lllmaı ~nü saıa.t 14 ıten 16 ':flıl 
kadar yaıpılacak ve gayırimenikıtf~er C'11 rok bedel veren1Jleı.rıin üstün-
de ıkal1acaıkil!I'. ... 

2 - kı'lbtınnuy-a girmı:k iıçfın mulhaımanoo !kıy.metin yüzde 10 d 

n~Sbetinı® ;pey ~esi. yc:wtıırımak laZJ!mdır. 
3 - Aı11tıımnıa bedel:inıi.n dOOttte bir.1 peşi.n V'6 ıgeri okla-Lanı diz 

s:ınedıe seıkiz müsaıvi tailmltte ödenilr. Tmrtler yÜl'k 8,5 fai'zıe Q\
bi:dır. 

4 - Tak.<ı1tlıcır ödenince)'\) kaıdaır gayrimenıkuı; Sanruğa 'bıi!rind 
derecede .iıpot.ekli kalbr. 

5 - Fazla tafsilat almalk vı ı binalların :fiatıoğr.'llfl.aTn» görmek islf.., 
yıe.n'lıerin Sandık Bi:nıalaT Sea'visin"1 mfuıacaıat ey~eııi 13.zırndır. 

(2460) 

Maarif Vekilliğinden Süryan bacı, Ahmet beyin sö
zünü kesti: 

_Dede mabeyin hai:yesi mi? 17/Ill/940 taıriıhU nüshamızın 4 üncü saıyfasının 6-7 süıtunrunda 
Ahmet Bey e<:vaba :kalkışırken çıkan <Bürd~I"SJ)"'a'ı• kilt.aplan h*kmd'aki ilıanan 1 fınıoi maddesi 

odanın kapısı açıldı .. Münir ba- ~~"Itlalr.i ~ ıkil<l-e ıt.:ıd:iJ ""'' 4 üncü maddedeki 2400 Ji.raı 1800 fü.a oJ9. 
ı-.a!k 1.<:: h lli roilan~şti:r. 

ba, süzük göz.lıcri, ıintizammı t'Ma:ddc : 1 kaybetmiş bıyıklarile bl:ğrı açlik 
odaya girdi. Yalpalıyaraık sofra- 2259 sayılı Juıınuınun ıt.aıtıb?kine cl'a h· olan taı.ıimatn:ımeye ~(jre, 
yaı doğru yürüdü .. Söylendi: Or1ta. ~'car« okttlfla.rınm 1 m ci, ikinci ve üçüncü sımflaırı içinı üç cil'tt

tcn anüıte).lkık:i.l bn· cBürokom'ffi"Siyaıh ıki~bı ya.z:ılması müsaı'bakuya 
- ~koksun bacı erenler .. Bu- konulmu!;ltur cl65h c285h 

ırada kapanıp demlenerek mu - · 

=:~~~~s~r:ı---1-S T_A_N_B U-l-~-E l-E-Ol_Y_Es-·ı N-0-E N-ı 
verin de size ibir şey :ınüjde!eyim! lı 

Münir babanın kadehini Rengi,. 
gül dol.durdu, kend. eHJe sundu: 

- Buyunın· erenlerim! 
- EyvaJbh bacı, nurol! 
Baba, ka<lehı bir yudumda 00.. 

ilk te
Senelik minatı 

ı kirası (1) senelik 

şahtı.. Sıvalı .dırseği i..c rakı bu- 800,00 60,00 Şeh M.llm"rt Geyl'.3.ni ımalhaffiefilllin Ar.pacılar so
kağmda 41 nı..ı:m.aralı dükkan. laşı.klı ağzını sildi. Müjdey.i: ver

di: 
- Şeyhler r.ca t:üiyorlax .. Ne

fes okuyalım diye! Dervış1eri 
meyd'<lna top'adım. Yeni hazırla
dığım bir ncfcst bu gece okuyar 
c.:.~ız. Siz de <lışa.rı çıkın! Ka -
feste zahir kadınlarda var. Bu ne
fesi sız de d.'lllersinız! 

900,00 

700,00 

120,00 
168,00 
180,00 

100,00 

144,00 

67,50 Şd1 Mclrrrıt.ııt ~y.lani ıımı!hailes'.ıııin A'llPacıı.ıar so. 39 
NoJı dUkıkan. 

52,50 Şıeıh Mebmct Geylani M<ılh. ~ıJ.ar So. 1/3 No.b 

9,00 
12,60 
13,50 

dw.!k.-an.. 
Gc:ı<lıkpaışatla T.iıyaıtıro caıddesind\) 10/24 No.ı.n '('V, 

Godiıkpa.şadıa T.iyatro ca!ddes~nde 24 No.lı ev. 
Kwnkıapıda Behrs:m çavuş ma'h:allı€5Wn iskele mej\ 
dam s()kağında 5/7 nıuıma-rah lbaraka. 

7,50 Çarştlrnpıda Ma.kasçilar sdlrnğmd a54 numaralı Mj,. 
Ti M;ran Med:reties l 

10,80 Unıkıa,prunında Etvıa.nzad#- mahalı€Sını..n Hoca Y .. 'kup 
ookagında 24 numaralı ev. 

Münir babanın bu si>zü, .kış 
meydanını dol.duran sofra baş
larındaki mcd~skri iışlkfı.r bir 
::;evınce düşürdü .. Dedenin yeni 
nefesini il:k c.ıef:ı dinlemek guru-
riı!.e hareket eden kadınlı erıkekli 288,00 21,60 Çcub\.:rli ~ Mollnfönaıri madııaU::ıs.n•.ın Nuru

osmamye cadd~inde 70/72 No.h kaıhıve!lıane ve il&
timdeki odaılıar. 

lmfile sofradan kalktı .. Ahmet 
Bey Reng güle: 

- Merakınıza biraz haklın o
lun. Size, dedenin bu kararında-

24,00 1,80 şehzade başında Camcı Al.ti maıhalJl~in:in V eznE~ 
eller oaclı:ksinde 79 ınıumaralı Kuyucu Murat P~ 
medresesi. ki kuvvetli sebebi, paşanın mü-

dahalesıni nefes okunduktan son- 190,00 14,25 Vdaıd.a Molla Hüsrev anahaıllıe9:nin Koğacılar so
ıkağırudi:ı 83 nuanaııaılı Ekmekçi ibası. Ahmet paşa 
meclrt~i. 

a-a anlatırım! 
Dcd~. Hep l:ıfrlikte ikalkıtııllar. 

Ünde ydpalıyarak ilcrliycn Mü
'l'ÜT babayı taıkıiben yaz meydanına 
geldiler. 

(.4.Tko.~ var) 

Ç. E. K. İstanbul 
merkezi kongresi 

Ç. E. K. İst.aaı.'bul merkezinin 
yıUık kıon~:es· 4 mayıs 940 ou -
ana. iLSi günü saa:t 14 deı C:ığa
::0 .u d ._ki kurıwn merkezi t, na.
smda aık.tedileccktir. 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Fatih Askerlik şubesinden: 
939 yırn ·askerlik meclisinde son 

YQk.laması yapılan eh'ltyı.;ıtname
si.z ık ısa hi2ln1etlilcri.n. 1 mayıs C) JO 
ıda Yedek Subay okı.ıl'l..lna göndc
ırilw.iklerindıen hemen müracaat
la mwımcı.·ı.tlerini ya.ptwm-aları -
lan obmuır. 

• •• 
Kadıköy Askerlik şubesinden: 
2 nisan 940 günlü celp Hanına 

dkıtir 
Toplanma gurrü 19 nısan 940 

cuımıa günü o mıak ilan edi'lıen hiç 
a:ııık~Lk y;a.pmrumş 316 - 335 (d:ı
ıhm doğUımlu. jandarma ve gilm
rüık sınıf ıoo mmısu.p :r.a1ın dçti
ana günü 20 ndsa11 940 perşem'be 

ı:tünü olarak dcği'ştı::t"ild'iğinden 
şuıbem ··ze mensup jandarma ve 
gÜımırük sınıfına mensll'P erlıeırin 
ane2kfu- günde ve saat (9) dıa şu
lbede lhaızır ibu1urınmılaıt'il ~:an o
kınur. 

48.00 

16,00 

100,00 

120,00 

63,00 
125,00 

36,00 

3,60 Vef.aıda. Molla _Hüsrev mahallesinin Koğacıax oo-
kıağımla 25/66 nıu.mamlı Deıfteııdaır ~ clcndlt 
m.lk!td.n. 

1,20 Vefada Mo1Da HıiIBrev ma!ha'lılıt:Ginı:ı:n. Taş teknfk 
solroığınıd:a 31 No.Jıı Kfılhya Mehm.ct e!~i ıme'k:bebi 
binası. 

7,50 Bey::ırartıta Kaşıkçılaır mahallesinin Cami KapUSl.lı 
sakağında 1 nu.rooraılı yd:ı ,:n'it~ı. 

9,00 Jkyaıatıt.a Vezneci~.tr ~addesind. 9/84 nwm.aırah 
düıkkfın. 

4, 73 Beyıaz1tt.a K:aşrkç1lıar so'kıal!ında 2 numaralı dükkan. 
9,38 Sülıeıyınıa:n.iyede Saımanı vıiramsam tmh. sin.in Ha

mam ooka-ğın:da 8 nıwnıa.rah Mu ıa.ziınıler ımeıdresesi. 
2,70 Sül.cyırnmıliyed..:. Elmar.uıf mıahallesirl"n Takvimha,.. 

nıe scikaj~md.a 33 Noili. Taş Mekt.€.o lblnıası. 
480,00 36,00 Şdhzadıe ~ırırda Fev~iye caddesinde 15 NoJı w. 

2418,00 181,35 Köprüc1J.ı Kadıköy Ha.yıdarpa:.şa islrelesinin 'aJ/t 1oaıt 
.sa(ıonuındıa tbüıf.c. 

601,00 

508,00 

12()1,00 

480,00 

180,00 

~.08 K<)prü altında ÜSk.Udar iskelıesi.nde 22/64 :numaralı 
dükkan. 

38,10 Köprü a!lt:ında Üsküıdar iskelesinde 21/62 numaralı 
dükkan. 

90,08 Köprü a'lltında. Üsküıdıar islrelesinde 22/66 nuımaral!ı 
dükkan. 

36,00 Köprünün Kaı::hköy Haydaırpaşa ıisk~lbsindıe 3X6 
<eb'at!ında dl1kkcin. 

13,50 Köprü altında Galaıta. tarafı ve Haliç cılıctindi-; 
1/63 numarah dükkan. 

Y1lli::ık kEr:a. mu!hamrn.enleri ne ilk ıtıom~aıt mikıta.:ııları yu.1<aı-ıda 
yaızılı gayı.riırnenkuUcr 1 li a rene nnüdıatlE.ı !kiraya \X"rilmek iizı.:re · 
ayrı, ayın ıaçtk arltırmıya k'lnu:ımuştur. S~ame'ler Zabıt V<! l\Iu
r.ımelat Müdürlüğü ikelıem1nde görülıeıcekrt:iır. lhale 29/4/94-0 pazartesi 
günü saoaıt 14 &~· Daıiani Encümende yapı:1ıacaıkıtır. Talrolbdn hizalta
rnııda. göst.erikn mikta.Tda ilik ıte.m~t rmaıkıbuız veya mekıtıuJiıariyle 
ihale günü nıua~n saartıtb Daiımi Encümende buh.mmaılan. (2980) 

* Yallar rtaantra.tı:nda kulla.mılınak üzıeneı lütLumu d!an 450 mette 
mikfııbı kıurn -aı;ık eksiltmeye koıulniuıştuır. T~ ibedelı 1350 lire 
w flk tıeım•nım 101 JiTa 25 •kwuştur. ~e Zabıt ve Mu~1lat 
{Müdıür1üğü ikıabnlıde ~Otıbiır. thale 29/4/940 paızarlesi günö 
saıaıt 14 dıı:· Da.imi Encümende y~pıilacakılır. Taliplerin ınk teminat 
maklbuz veya me'lduq:)1aırı vıe 940 y<ı)moa ait TicM"ıttt Odooı vesilkaları 
ile ıfuale gün:ü ~n saatite Daimi Enıcümerb? ibulun.rn;a.laxu. 

(2979} 

6-J. Strauss - Biluük vals. 7 - I•••••• 
Armandola - İspanyol aşk şarkısı, • 22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 
1ıaberleri; ziraat, esham - tahvi-
lat, kambiyo - nukut borsası, 
(fi11at), 22 .30 KonU§nuı (ecnebi 
dillerde .. yalnız kısa dalga pos
tasiyle), 22.30 Müzık: Cazbant 
(pl ), (<;aat 23 e kafim ualnız u
zun dalga postasiyle), 23.25/23,30 
Yarınki pı:oaram ve kavamş. 

EN BiRiNCi 
Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur 


