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Narvik Fiyorunda 7 Alman uhrib · Batırı dı 1 
İngilizlerin de üç muhribi Ruzvelt dün Norveçlilerin müdafaası 
hafif hasara uğradı, 1000 mühim bir. Almanları yıpratıyor 
Alman bahriyelisi boğuldu nutuk Yerdı Muharebeler şiddetlendi, Alman 

. - - . ·~ .- "Tecavüz iki küçük kUVVetlefİ mühim ·zayiat VefİYO .. 
. l 

Şimal denizindeki harekata iştırak eaen Fransız kruvazörü Dunkerk',n ön taret/eri .. 

M ütt·e-ii-kie_r.ii11lngiliz tayyareleri Alman 
1 

Norveçe askerlüslerine bask,n!ar yaptı 
. Londra .. 1_3 (e. .. A.) - R'•vılı:~ A- ı dan insanca zay o.\ zdır. Yed ı AL-

çlka rma Zamanı ıansı~ı lldmycr: . ıınan muhrlbincnzayı.atılOOOki• 
BllPÜn, Narv.k !.yorun.da bıg'· ş·re.ı• f 0 z'1 oL!~;ihJ t.0 h'l'lh ~dil-

liz mulhTi"pler: vcd' A11man muh- m·r.-otedir. 

Bu ihraı; harelıetinin 

muvaffaluyeti, iyi he. 
zırlanmıı olma•ına bat· 
lı iud• fazla valıit g•· 
ı;irmelı d• Almanların 

Norveı;e y•rl•fm•lerini 
l•min eder. 
=====:~--~~-======~ 

Yazan: ABiDiN DAVER 
f'E:5) ütün gözlerin çevril· 
lg} miş bulunduğu Sknn· 

dinavya cephesinde, ilk 
çarpışmalardan sonra vaziyet şu 1 

şekli almıştır: 
1 - 50,000 kişi tahmin edilen 

Al~nan kara ordusu Norveç da -
::,linde, ilerliyorlar. Alman hava 
. vvctleri Norveç seferberliğini 
l§kal ve ihlale çalışıyorlar. 

riıbin' batırrnı,'ordır. Amira.llik, Skandinavya sul.a-
Üç İngiliz mııhr'bi hafif hosa- rında h~rekiııt yapan deniz kuv-

r.a uğra_"'lı.,<ıtır. İnnilitl~r ta•afın- ( A rka.n 3 iincü. •aııfada) 

ALMANYANIN BALKANLAR 
H uouour~DAKI TAHŞIDATI 
Holandadan sonra Almanyanın 
Şarka sarkacağı söyleniyor 

1 Almanlar Şark hudutlarında hazırlık yapıyor 

Al!man .hududu: 13 (A.A.) -
iHavııs: Dün Avus'wUTyada Bruc -
Jrandemıur ve Kelash'd.a ve Ma
car hududu civarında Klıagen
furtlta ıınühim asloeri ~ahşidat ya-

'Pıl\:!ığı görülmili;tür. Bütün o -
~.iller ve uımumi müesseseler as
l<ı.tri kumandanların emrine ve
rimıiştir. 

(Arkası 3 ii.ncii. saııfada) 

2 - Alman ordusunun küçük 
kuvvetlerle tuttuğu Norveç fi. 
Yor ve limanları, bilhassa bura-

t~•~::f :r~:ç~~~~~e:iir.is~~~!~\~.r B • • "" k ş • A b d "" 1 h k 
~r, karadnn ~u kuv\·et.leri taz - uyu a 1 r u a 
~ık etmektedırler. Bu lımanlar • 1 

d~.Alınan harp gemileri de var· H d h ld 
3 1 ,,.. • • 

- Müttefiklerle Alman do· ~~n?'ası arasında diin de sö ledi- a m 1 1 n atı r as 1 an 1 1 
f."nız gibi, asıl zırhlı (iloların iş
ırb kile biiyük bir deniz muha

te esi v.ukubulmamış; yalnız şi
tnal denızindc, ıııünfer:t müsade
nı~l_er olmuştur. İnbiliz donan • 
ın,ısının Oslo korfczine girip Al
~-'~.nları teslim olnııya davet et
•ı:ı ~akkındaki haber teeyyüt et
nıernL')tir. 

. 4 - l\llittcfik donanma Nor-
\c• s ı ·ıı · ' tc... ::ı ıı ... erıne, Sk gcrrak ve Ka-

gat bo~azlarıııa maYn dökerek 
;1 İOt\•eçtcki Alıııan ordusunun de-

t zd.cıı. muvasalasını kesmek is
e1111ştır. 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Maarif Vekili ve Vali ile Profesörler 
kabrin basında birer hitabe irad ettiler 
Bü'l'iik Şau- Aıbdı.Uıak Hlımid.i·n 

3 üncü ölüıın yıldönürrü müna~· 
•bet:yl.ı dün Zincir1ikuyuda .asri 
rnez.arlık/al<c kabri basında bü
yük bir iht:fa;l yapılmıştır. 
htif~ d'O b.ışta Maarif Vekili 

!Hasan Ali YiiıC'jj oinıak üzere Va
. ve Bell:'di P 

Ly, Ün.versite rektörü, Profesör
ler, polis müdürü Muzat'ıl,11' A
kaün, ÜnJversite ve b'.r çok ımek
tep talehJl~ ri ile Hnm'.di ıı<ven
kr hazır b lunmuştur. 

Toplantıda ;1k söz'l Maarif V! ~ 
k;li alımı<, Hfunid'n büyüklüğün
den ve kıytrne'tin<ll:-n bahsettikten 

milleti daha vurdu ,, 
Vaşi.ngtıon, 13 (A.A.) - Cumhur 

Rı .. ısi RuzveH, bu a.lu;am kısa bir ı 
nwtuk irad ederek Damınarka ve 
Noırveç ist:.ıasını taık.biılı etmiş W' 
d-tm;ş!.ir kı: 

cŞiddetli ve askeri tecavüz bir 
kere daha iki küçük mileti Da -
nimarka ile Norveçi vurmuştur. 
Bu iki millet, bir çok ncs:llerden
beri yalnız Amerika milleti
nin değil, bütün milletlerin hür· 
met ve itibannı kazanmışlardır. 
Çünkü, gerek milli, gerek bey • 
nelmilel ulvi icLeaUere ;hürmet 
göstermişlerd:r. Danimarkanın )! 

ve Norveçin uğradıklan son istj,,. 
ld üzerine Birleş:k Amerika hü- ' 
kumeti bu gayri meşrıl nüfuz 
icrası usulünü tasvip etmed:qini 
söylemi.ıti . Hükumet bu noktai 
nazan ayni enerji ile tekrar eder. 
Medeniııetin mahvolmaması ;,. 

çin istiklı1le. tamamiyeti mülki
yeııe ı•e küçük milletlerin kendi 
kendilerin idare €imek hususun
daki hürriw tlcrine daha kudret-

1 
lı kmııı; 1 rı tarafr•daı> hiirm~ı 
gö.<:"tcrı th St ldzımdır.• 

İkiııci beş senelik 
sulama programı 
Ankara, 13 (İKDAM Muh.abi-

J'incten) - NaLa Vekaleti ikinci 
be~ scncl'ik sııJ.ama programının 
tatbikat sahrnına çıkarılması ir 
rin hazırhklara baş\amı.ştır. Bu 
hususta haz. rlanan kanun proje
s: yakında meclise sevkedilecek
~ir. 

Reyno'dan 
Veygand'a 

• -

Ingiliz filosunun 7 Alman muhribi batırdığı Narvik fiyorlarındıın bir manzara .. 

Norveç kıtaatı mütecavize karşı 
cansiparane çarpışıyor 

Paris, 13 (Husus!) - Norveçt.e 
şimdi bir kar fırtınası hüküm sür
mektedir. K.ar, henüz topraklar
dan kalkmamıştı,r. Hava<lann iyi 
gitmemesi yüzünden Almanlarla 
Norveçliler arasında yapılan mü
cadele, Finfandiya harekat:nın ilk 
zrnnanlannı hatır'ıatmaktadll'. İş
g.al sahasını Oslo'nun etrafına 
yaymıya çalışan küçük Alman 
yürüyüş kolJ.arile seferberlı.ığin in
kişafı nefaes.inde her gün artan 
Norveç müfrezeleri aTas:nda çe-

Trondelagen mıntakasında se
ferber Jik ikmal edilmiş, birçok 
Norveç kuvvetleri Steinkjer'den 
Trondhcim'in şimaline ıkadar tah
şit edillJn.i.ştir. 

Almanların hakiki hattı Trond
heim'in yanıbaşında bulunan 
Sankt Jordans'a kadar uzanmak
ta:lır. 

Almanya İs
veçe Saldı
racakmı? 

lsveçte hava hücum
larına karşı yeni 

tedbirler alındı 

Fran•ız. G•nerali d•yrut'• 
döndü, Ba,o•kil lıend:•in• 

bir tel6raf Kônderdi 
, <be ıınuhabcreleri yapıl:mc.ktadll'. 

Oslo'nun şimalinde cephe hat
tının İsveç hududuna müvazi <>
'.larak Eidevold, Mjossen ve Os
lo'nun 90 .kilometre şiınalindeki 
Kome'den geçmekte o'lrnası çok 
muhtemeldir. Cideyold'un henüz 
NorveçUerin elinde olduğu bil
diriliyor. 

Stokholm, 13 (A.A.) - Berlin
den gelen haberlere göre, Alınan.. 
l.ar müttefikler tarafından Nor
veç etrafına mayn döküldüğü doğ
ru ıse, Almanyanın, g;:çit istemek 
üzere isveçe müncaat mecburi
yetinde ka'oabileccklcıüı. sö)·le
mek tedir )er. 

Paris, 13 (A.A.) - Başvekil 
.Re} -.o, B\..•mta diinen Frans.anın 
Yakın Şar.k Kun•.'l'J1eri -başku
mandanı general Vvl.<ygand'a şu 
.tok'Ta;lı çekmıı;tir: 

<Harbin bida)!Ctinde memur 
edildiğiniz mühim vazifenin ba
şına döndüğünüz şu sırada Cum
huriyet hükumetinin Yakın şark
taki ordu.ya ve onun başkuman
danına olan itimadını tekrar bil
dirmek isterim.• 

Holandada örfi 
idare ilan edildi 

Belçikada endişe 
artmıya başladı 

La Haye, 13 (A.A.) - Krali bir 
ıemirname mucibince, Holandanın1 
cenup, ş'mal ve şark m,ntakaları
nı n bir çoğunda örfi ıdare diın e
di:miştir. 

J3ı-~ksal, 13 (A.A.) - Brük.selin 
iyi h, ter alan siye.si mahfilleri, 
üç gündenb. ri !3elçikada g:tgüle 
artan bir end ışe h~scd.ldiğini ha· 
bcr vermcktedir'.er. 

Bitaraf Bclçik.a da:mi b t te
liış .çindcd· . Kral bugün Başve
k1 Piw .. ' 'v Aıdliye NSZU'l 
Jonson'u Hıır'.(:İYe Naz•rı S;oaak'ı 
ve l\Lli lld fan Nazırı Gene
ral Denis i kabul etmı:ı;tir. 

Neza.re~lerLe umumi binaı1 arın 
ilksel rad ·o evinin öm. ·e 

Norveç müfııczelcri A'ınan yürü
yüş kollarının yolunu kesmjye 
muvaffak olmuşltrdır. Dağlarda 
şimdi dü.şm.an kuvvetleri.Din gc
.-ilcrinc sarionaktadlrlar. 

Norveç efradının ve Norveç 
ımi!lleıtinin manı.ıvivatı mi.hlmmıınel, 
dir. 

Elverun, Alman tayyareleri ta
rafından üç saat bomb@l'd;man e
dilmiştir. Şehir, hemen kiımilen 
harap oIDıuştur. F.akat Almanlar 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Stak.lıolm, 13 (AA.) - İs, ç 
hü.kümet: memleketin cenup ve 
batı sahillerinin büyük bir k s
mında bundan ·böy~e geceler! ışık 
yakılmamasına karar vermişt'r. 

Macarlar Galatasaraya 6-1 yenildi 
Kişpeşt ikinci maçını bugün Fenerle yapıyor 

• 



BOYOK TARİHİ ROMAN : 1e1 ..__ 

M. S mi Karayel 

Veziri ôzam, Yeniçeri ve Sipahilerin 
haber alanca telôşa düştü • 

ısyanını 
' 

o~ hüınııyun emıırı vm.ıı r f 
Mrilımez, Üski.ida>ri A.z'n. '&laknu.t • 
eit"llKii alı: 1 

- Pad ş:;ıiı}aca lııacoetmek mec
buri <l!ğlldiıı·. 

ıDi(ye tıı:i:ıer ynJiaıdı. Bir taıraıf
, «rall da ~ münecciımi seyy;. 
ııııMıı delalet eden fallar at;tı. Pır 
dllşaiım üsı.'bbiisiirrı.de muvaıf:faık 
dlaıım:yooağını. '0C\V'311 (JbtjL 

iMiİQecc.lm boısı daıha çok ilıeri 
~ Suha:ı Osman halıik:ıında 
triiJrWnler v-erdi. Taoılru Peı;evi 
~ şöyle yazıyor: 

•... (M. 1031) rncebinin ıd<.i
lilİllDİ çavı;amba günü ruıeroar 
IBıaki Pae:ının yaıında idik,, pa
kf'şıııbm otağları talmı:d o:>unınak 
ıüze:re kadırga yana<;tıı. csız de çır 
ıo.rlannııızı gönderin. di~ dl.van
&n eıni:r l(cidi. Hakli ~. ıkeıt -
hi.Oam olan Mehmet !efendiye 

· ım de çalhri<rrııımz ltahııasuı• 
<I ıd'Jıer. D<mıadım Raıınaıııan ça-
" beraber lıel*ı.üdaıya refa-
ik •en Baki paşaırım hane~ ~ 
~ .. ,. O sıraıdıa da müaıeccım ba.şı. 
M.iıınet cleınd.i ~ Ramez.., 
QllVUŞ cŞ\mU aırmmza ala>ım, söy-
l'lteliııııı.> ded>. Maıbeyninıiı,.d yer 
~ M.ebmat lrethii<iamın 
çadır ilbrac',yle ı.«raşırıau için 
eübiye .baıs1ııdı. cPaıl .şaıt.ı ça.. 
dıır'l.aırı ~ dedk; ~ o ~ • 
miqliir, Ill'! lbu ~ dl!di. o -
ıllılt baş Baki ~ b:ri 
• ' ııdı:~ arlmllll!D
ff.ııne kı:ıptu,,<7unu, Ata kapı.ama 
gİlyQ düeya Jwıılıkı ~mi al
duııl!ımu. hall>er vud. Mii.ııı..'«im 

~'Y9 cp:Dşarha b.i:r iınlleor ibti
mııaU var mı!• d yesuaıl elıt~; cbil
man .-mna Famzzmıa yet:İşine'Z> 
C&iebm ~ J.tüaltllıattn bcı .. 
lı!kl 13! jınjn eıfıııilwnı sual ettim; 
izaııı i.ltimedi. cPadışalım velade
ti ta.li:i olan ~da kü.sUf vaki 
pknuş idi> diye cevap verxli. (1) 

Toıır.iiı Naima da~ ye.ar: 
.M'ÜIJllcclm başı Mıtvmt Çe

lebi - iııi -01 asrın mahiri idi, ıılı
ilı::iım:ll ııücumda tavali me>V lıud 

""' smin w emsali mcm''e mü~ 
ıııBik başka ba(ık.a timi ~ 
:lıeri vaıdxr, ~abı beyniııd.• gar 
OIE't maılı:ul ve mı ı:tebenf 'r - ol gü:n. 
llaıki paşa kelllıiiırhsmıtı bıılurrup 

lıuı:ıılaırm hımeke1ıioe hııııde ıı:ıdel'
di. Vıe caıbes )"el ıe zahmet çek.
meyiniz, sefer 'l'Olııı.ur. Daha ne
ier olsa gcrektt:r. derdi. (2) Pa
~ albvahııd.ın. şual e. l~T. 
Cevıbnda hu sal kuranı talısiıııi 
~ dldu;;>ımdan ıınaada talii 
biimaıy.u.nları dlan burQd.a kü
sil:f Voilllfi oldıu. Ramaza!Da eriş
ıwemtik ilri '2:a eder.> Dedi . 
Müneccimba$ı Mehmet Çel.e

'bmiıı p2!dişalım başına gelecek
ilen daha eyvelden söy lcdiğini 
gönlük.. Peçevi ve N aiına mütte
M<tir. Ravzatülcbrar tarihi de 
aynile fikir yürüt!lyoır., 

Pa.ri.ıj:ııhı.n ota/!ınw:ı Üsk.üdara 
geçrilecegı gt.inden bir gun ev
vel, Yeniçen ve SJpahılcr ocak
iLarınııı maıhvolacağı,ndan korka
ır.a.k yeni jtı.ş:.ada ı.apla.nnıış.ardı. 
Padişahın • Iısır ve Sur.ye askeri 
iiaım:iıın edeceği belıer ahnıruştı. 

Yeni kışlada toplanan yeniçeti 
• ""' sioahilcr eıliıırJlği e<lip Ka.ra
man mahallesinde Etmeydaruna 
,geldiler ( 3) 

Veziriazam, Yeniçeri ve, sipa
hilıerin yeni kışlada ve, ondan 

' ııaıın: etmeydanına gelip topl.an
d&larını ve, halkı peşlerine tak
tıklanru hıMıer a:lınca telşa d~
iıö.. Deırhal çavuşOOşıyı çağırdı. Şu 
emri verdi: 

EDEBi ROMAN: ?ti 

_ Bu heriflerin toplanmakın
na meydan vernl<.' •• Derhal. ve, 
şiddetle dağılmalarıru söyle .. İta
aıt ets:n .. 

Çavıışbaşı. Halıcı zade Etmey
danına ııttldL Kema;i debdebe iJıe 

• 3silıertn arası.na girip söz söyle
mek istedi. 

Fakat; asiler, çav.ı.şbat;cyı ve 
maiyetini taşladılarr .. Ve <k:açmh
la.r. :ŞU, -0lrlu.kı;a mühim b:ır h,... 
rekeC idi. Çavuşbaşı ile maiyeti
ni ta.5Jayıp kaçırmak ı..rn mii.ııa
slJe isyana. karar wriJ.m.iş demek
ti 

Yeniçeri, yiale jsyan e~ti! İç.
Hırinden bit- heyet seçtiler. Müf
tüye göndenniye karar verd.fer. 

.Heyet, pad.işahın müµvi.rleııi 
aleyhfırıde şeyhWisl.ıimdan fetw 
istiyeceklerdı. Müftüye gelen he
yet şu suret.le metaliba.tta bııJıım.. 
du: 

- Padişahı bir takıım im' M:le
re sevk ile emvali müslimini is
nf edenlerin katli meşru mu
dur?. 

Müftü, su:ı:ıelıi. tasdıi.kte cevap 
wrdi ÇWıtlıü; Yeniçeri zorOOla... 
nnm sordııgu suale şer'an an
cak ta..~'kan cevap veıt!Lebil.ird'i. 
Hem, Müftü padişahın kaympe
deri idi 

Asiler, müftüden ta.odikan ce
vap aiı.r aılmaz meydana koştu
lar _ Fakat; ""7iıri0za m Yeni.çeri 
ağa.mıı çağırarak vudiği Wimat 
mıııciibinoe Etııneydaruna yollaırmş .. 
tı. 

yeniçeri ağası, Y\:.niçeri bOOiık 
ağalan mr olarak Etmeydaruna 
ş:elailer. Llkin, bunla.n da taş
layıp kaçrrdı.lax •• 

P..ı·~...>. . '"'' bu c...... -~l JZw ve, sev-
daya düşürüp abes yere bıeytfil
malı it!M ""' 1esada ha.is olanlar 
ha:kkımla şer'an ne l.ii.zı.ıngel.:ir?• 
diye bir fetva surellı tesvit edip 
müfm va.kit Esat efendiyıe gön.
dıfJ'd.ler, ve lüzııını.ı katı ile fet
va alıp bölülı: ağaları ve, Yeni.
çeri ağası bunları men'e gel.d.il.ı:
Qt'I t.aşlaıyıp kaçırdılar .• (4) 

Bu, .!rarışıJolık güıW donaıısna 
Beşikta:f önünden .kalkıp Y edidru
le önüne demir atmı.,<tı. Yeni~
ler:in iliü!fili haberi işbu gemile
re vasıl ohmca bunlara irkap <>
!unmuş bulunan yeniçeriler der
hal karaya çıkarak Etmeydanın
da~ asi'ere iltihak ettiler. 

.A.oiler, isteciilüeriııi padişaha 
arza urunak il.zere, veziriazam ve. 
hocava beyan elimiye karar V'e'r'
diJer. Hoca, sarayının kapılarını 
kapata.ral< peneeres.ınden bakı -
yordu. 

Asiler hocanın sarayı önüne 
~~; 

- Elendi, le, Yeniçerinin sö
zünü. pad:işalı.a. tebliğ el. 

Diye beğıcdılar .. Hoca, bu vak'a 
i<ıı.rşısuıda t.cbdiılıi kı)'afeUe firar 
ey.led.i. Lak.in. asiler hocanın sa
:r:ıııymın kapı)arıırı.ı kırarak içer:iyıe J 

girtiller_ Ha.rem dafıresine daldı
l:ı.r .. Kadın, kız, Q<>Cllik d<.wediler ... 
&ıGtıııo ıbasa yağma etıtil'l' .. 

(ATl<ıı.o< VIJT) 

(1) Tarihi P~evi C. 2, S. 383 
ve 384. 

(Z) Naima C. Z, S. ZlZ ve Zl3. 
(3) Etmeydam Fatih taraflann

da, Kıztaşı civarında, par.:ır kunı
lan mahaldir. Lakin, Naima ve 
l'e<:evi tarihlerine nazaran bu iç
tima Etmeydaaııula değil. At 
meyıl.ımında olmuştur. 

(4) Naimll. S. 214 

; . 

i BAŞTA ESEN [ i 

'P ·.; ,KAYAKY:ELI ,, 

lf -

Koi.mn!a befuıden kuşak al -
dım, ça.mJ.ı.ı.'a daldık, bir hayli 
tırmandık. Güıı;in: 

- Al"tık yoruldum! Dedi ve o-
1-iu. 

Yan yanayız; saçları saçları -
ma, yanaıkları yaıııaldıarıına dcjii
TfJC ... Göğsünün hızlı hızlı inip 
bl<tığıru görüyarum. Yüreği ağ
mıa ,ııelecelı:miş gibi çaırpty<ıe! 
Benim de .. 

- Ç-Ok gecik tık ÜBınıMı ! . 
- Bkaz hızlı gideriz. 
Koşar ~ yamacı iı:ıdilt. Aşı.k

lıtt- yolu artık. taınamüe .karaııtlB:
iı.... Bir aralı.lı: biır çamın albncie 
m ,ııölge farketıı.k. Güzin güldü: 

'-- - -; : SELAMI iZZET • 

- Yalnız değilmişiz dedi, bize 
nıırz:ire yapanlar var .. 
Köşkün bahçeSaıden ıtirerkE"!l 

Güzin boynuma sa.rı.ldı, bir kere 
daha Öptü: 

- Yaramaz ı;ocu.k! .. 
• •• 

Köşkte l<Unadmı, i:zıin ;s.ıe • 
dim, he'CISine veda ettim, ayrıl
dım. Sarıda.la lıjndj~ t*na:n 
derin bir göğii; ııeı;ıirdiin. Ta u
:ııaik.larde yanıp sönerek göz kır· 
pa:n ~ deniz fenenne dilimi 
çıkaracağım ııeliyor. MEkaıra bir 
rulı haletinm tesiri. altmdayun... 
Yarnp sönen fener, sonra Mo • 
da. Daha sonra Kadılı:~ ve ~ 
.ı_,.oetN~ ..• 

iKDAM 
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Belediye 
kooperatifi 
ne olacak? 
Meşhur 938 hesapları 
için ikinci bir heyet seçildi 

Bdecliye Koopera.t:i.finde 1938 
J.lan büyük ynloorlılukytlında Ya? "'-' mm hmaıbınırı veıi\.çıcıeği e\TVl'C.....ı 

günkü kpngıl..tye. l'azeteci.erin a
lıırıım~ yazırmııtık. 

Bu hiıdise Koopeı.ıatif ortakla
rı arasında te<ssür..,_ karşılan -
mıı; <ve yols=Jıu.ktlarm efk3Tı.ı».. 
muıı:n.yedô:n salıılan.ıJYU>k istenil -
ımesi hiç de doğru. görülmemiş -
tir. 
Diğer tara.litan öf{ıuııdlı.ğimize 

göre, 938 yılında lroop:xatifiı;ı bir 
çi:fiııik gibi ;da.re edil•P lııey1i ha.
reket olundı.lğımu bi.l:d'nın Be
lediye ta.ıısi.:. mücliliii Kamil!in 80 
saılı.ifelik r~ru da dünkü heyı<,. 
ti umumiye tap lan tısınıda gayri 
kafi 'VIC noksan görühniiŞtür · 

Hfıyeti ~ di.ın 399 hl- 1 
lanQCISUilU tasdik etım.iştir. Fakat; 
1938 )"Olsl.Q.Ukfarını tetık.iık it;in 1 
wvece ~ . ımamıiye karan)"
~ üç lctşi intihap olımduğu halde 
ıtetilci!kat yalıuz ılxir ikişiye, yani 
Wısil müdürü KamıJıe yaıptırıl
ıınırı ~an; yenid'«l e12"all:ı 
tetkikat ;aasıyle beı- şeyıin açık

ça meydana vurulması iBteıımış 
ve bir QOk ~ ohnu.ştur. 
Nıtiıcede; Jr.ooıgı-e Be.l.ldiye mas
raf. miidürü Arif, Gaz depoları 
müdürü İbrahim Ye- mualün Av
nide.n mürekkep öç kioşi1i.k: b-r tııı.. 
ki1t heyet; seı;mı:ştir. Bu ~ 
ıhe}"®. 15 temınuı.ıa ka.dar tet.ki
~tını ~ekıt.r. 15 temımrz>. 
da da fuvka:ade bir lıxmııre yaıpı
lıp teıtık:ik.at netiıo..si öğrenil-cek
mr. 
Diğer 1araftan bu vaziye!ıW ko

q,eratif.ın <kvamı wyatıuıt lağv~
diılip tasfiyeye tabi tuıtulması 

•hı.ısı.ı:suıııd te111UU-a: y aıµınak üze
re de b€,ş J4tLik ayrı lb:ir heyet 
intihap ohuımuşt.ur. 
Ayın 27 nci gününe kadar .ia 

bu bıısuslıak.i tetkikl."l: bitirile
cıe.lııt'r. Ayın 'J:l noi günü ildi bir 
'.ko~ yapılacaktır. Kooperati -
tin devamı tya Iaitv<ıJ,up tasfi.
:yeye tfıob! Wtul:ınası da. o gün ta
ikaırrür edecektir. 

VİLAYET 

Emniyet müdürü ve 

Vali muavini Anka
radan döndüler 

Anık.araya g:tmiş olan Vali mur 
avini Haluk Nihat ve Elmniyet 
miid.ürii Muzaffer Akamı alin sa
lıalıki ı.f.<Spresi. şehrimize doııı
mi.i:;lcrdir. 

---<>---
BELEDİYE 

Romanyalı eğ'ence • 
mütehas:.ısı gazino

ya talip oldu 
cTaksiın Gazinosu nun LŞletiJ... 

m--,;i için .kuııulan :şirkete Be.ledi.
yenin girtııe>:ne Dahiliye y.,.. 
.İmı'eLİnıQs muvafakat ohrnm:ıma
sı ü:r.erıne şirket infisah ettii\in -
den Be~.~ Reit>Jiği; cTaıksim 
Gaziruıısu. nıı maya vermek üze
!l'.ı 7em münakasa sartırıamesi ha
=laıruştır. 
Öğrerıd:ğimize ;ıöre, g~ :n:ı..r

de seıhriımize gel.en Rom.aıwalı eğ
lıenı:u .ınüt llıassısı Y•:ni Taksim 
~azinoou ije Ftorya p'.a:fm:ıruı iır 
']etımi~ 1ıalip olmuştur. 

Omuz silkiyorum: Adam setır 
de Kadı.köyünde ne yaptı ise 
yaptı, bana ne ... Nennine ta -
pınma derecesinde ~slediğiın 
muhabbet onu ııünahsız bir ka
dın tasavvur ettiğimdend.i. Onu 
kadından ziyade melek. tahay • 
yül edf(yordum. Şimdi ise ... 

Bu gece Marmara hem koyu 
hem de haşin ... Sandalın kabur
g~ durmadan k.aıınçJıyor. 
Heybeli kıyılarından akseden ı
şıklar köpiiltlü fasetalarda oyun,. 
yor; ta derinlerden bir gitManın 
şuh,çapkın nağmeleri duyulu -
yor; ses garip yankularla sular
da yüz;ü,y_or, yükseliyor, helezun
lar çizerek gökbitirn'erinden gök
bitimlerin1! yayıJ.ıyor .. 

Şiıınd.i ise? .. 
Evvela bir nida mbi gönlüm -

den fı.rlıy an söz birdenbire zih
nimde bir isbfba.m çizdi. 

Demek Nermin de tahayyül ve 
tasavvur ettiğ\2n kadın de -
,ğilıdi Demek ona da: •Nermin .. 
Ne güzel isim!..• denebilizdi, yaıl.
nı.z kalın.ınca öpülebilirdi. .. Biraz 
evvel yanından ayTıld.ığım m.ah
lıiktan farksızdı öyle mi'!. 

r.ayri tlıtiyaıri elimi dudakla-

,._ 
1
) Maarif Vekili 

j Dün tetkikler-

de bulundu 
Y anhş kitap ve ec
nebi profesör me
sc 1e1 eri halledildi 

Maarif Vekilimiz Hasan Aü 
1 Yücel dün sabahki ekspresle 
' Ankaradan şehrimize gelmiş
tir: 

Sabahleyin doğnıca Zincirli 
kuyu mezarhğına giderek bil

, yük şairin vekaletçe yeni yaptı
~ rılan makberesiıti ziyaret eden 

ve öğleden sonraki ihtifale de 
riyaset eden Basan Ali Yücel 
dün devlet matbaasını gezmiş, 
mektep kitapları İşi ile meş
gul olmuştur. Maarif müdiir
lüğünde ve müteakiben üni -
versitede de bazı tetkikler ıa
pan Mırarif Vekilimiz bu ak
şam Ankaraya döaecektir. 

Maarif Veka.J.eti kiıtaplann
da.ki yanlışlıklar meselcsile e
hemmiyetle meşgul olmakta • 
dır. Yeni ders yılma kadar yan
lışlıklar düzelül,ıpiş olacaktır. 
Diğer taraftan; mazeretleri 

dolavısile şimdilik üniversite
ye gelemiyen maruf p:rofesör 
N.issen ile profesör Haymerin 
mezun sayılıp yerlerine diğer 

,) profesörlerin getirilmesi veka
~ letçe muvafık görülmüştür. •\ 

" Demir stokları 

Düne kadar 200 kişi 
beyanname verdi 
Elı.~rinde demır sldtları bulu

nan 200 kişi düın Mın.taıka Tica
:ıd Müdürui.iğüne muracaat ede
rek. bey'annaıne vermişlertlir. ~ 
rarnamede verilon üç günlük 
ııniiı!ıdet tatil günleri saıvıkmıriı:ğı 
için yarın aksam bi1ı..OO!<tir. Bu
na göre yarın son gündür. EJ.n. 
de a:rnir buJ1t.ı.nanlarm yann ak
şımıa kadar Dördiincü Vakll ha
rundak.i Mıntaka Ticaret Mü -
dürlü,ğiine beyannaııne- vermesi l.ii.
zınnrlır. 

----<>---

Otobüslerde yeşil ışık 
Hem otobüslere fazla yoıcu ar 

o1.1nmasın.ı ön:cmcl<: ve hem d. a
rabalarda boş )1'T iıulıınp bulı.m
ım.adığını hallnnuzeı kuLı.ye:ı an
lı vatı ı:ı.,,-. itÇin :;dili danilı o
<iı<İ'oü,.Jc rinde yen, ll:ııx usul t:ıtbi:k 
o.lunacaktır. 

Bunun için her arabanın önün
de )'->l.l b'.T elektrik bufunaca k -
tır. Ye_.;,l ampul yandığı z:.rnan 
içeride boş yer oldu.g-u nnla~ıJa -
oa.kıtrr. Bu yeşi.i ısık görülııned<
ği takdi:rıde otobiisürı dolu ol
dujtuna hükmolun<ıcaık!ır. 

DENİZ 

Vapurcular toplandı 
İsLanbuDda buı'.unan ıbütün va

IPlJf sabipl!tti OOıı Gıdatadaki cAI
ıııı.atörler bi.clıği> binasırı.ıda bir 
~tı vaparak, hiikUnıkıtin mü
rakahesi aMında J<urWacak yeni 
iıliriiK hakkında g~üş!.erdir. 

Hadla içinde ibir tuplant• d.aıha ya
rpıılarak bu Y'<)lda ltat'i kıararlar a
Jına.ca.lııtır. 

nnıa götürdüm, sildim. Biraz 
evvel göğsümü kabartan, içime 
haz veren öpüşten birdenbire iğ
rend.Jrı. Eğer Giizin.in yanında 
bir Osman değil ne, bir Ahmet, 
bir Mehmet olsaydı o da Gü.zini 
öpecek dej'(il. mi.ydi? Herhango 
bir erkekle yalnız kalsaydı, çam
lı.ltlarda kaybolacaktı, tıp.kı be
niml:e kaybo!duğ'u gibi ... 

Nermin de =un gil:ıi idi. Ha 
ben, ha başkası.. Nermince fark 
Yoktu ... Hatta bel.ki de benim 
duygulaTım düşünocler"m ve be
ceriksLı;liğimle aliay ediyordu ... 

İskeleye yakla5ıyorduk. !çim
de henw?n atılmak, çıkma·k, Ner
minin köşküne koşmak, onu kol
lanmı.n arasına almak, hakaret 
etmek, yiızüne tüküı·mek arzu
su v..-. Bir ki.oıiye yüz wren kır 
dın herkese yiiz venr! .. 

Sandaldan deli gıib! fırladım, 
iıı;kelcyi koramk IJE!Çtırn, nefes 
nefese Nerminin k&;kiıne geldim; 
kö.«k ayni sükiln ve J.akaydi.5i ile 
beni k.arsı.ladı; bu sükun ve lii
kaydi ıle hraz kE"!ldime gelir gi
bi oldum; cam±t kütlenin hissiz
hiti duy~anma düzen verdi. 

Bıır müddet bahçe kapısının ö-

Deniz yolları 
sandığı 
lağvediliyor 

is i LAK İŞLERi 

Yüzde ikiler memurlara 
iade edilecek 

934 yıtınıda Deniz Yollan, A
ilı:ıı.y ve :LaJ:ı.riJ<.a lh""""'1a!r memua:
waııt arası.ııda kurulan mü:tesel!siıl. 
tlrefaliet sand.ıığının lıfıkvı. k.arooo laır 
ıtırrlıınıştır. Sandık 940 senes>i 
!başından iltiıhan..n Jağvedi.lırrriş ,.,._ 
yılacak ve bu taribc k.aıdar o.an 
~la.r tasfiye edil.erek memu'l"
'lıardan her ay~ olan yüz
de ikisi kend1lıerinıe iade edke
odk:tir. Bu.ı:ıün lbu iıdarelerden ay
nlmış olan memurlar da birik
miş paralarım alacaıkı>aroır.' 

1 İlı:iinc.kiınun 940 tar.ilı.inden 
smra .k.&i.:ımLŞ ola.ıı yüızdt.· ikisi de 
Maliye VElkal<ıtı müteselııil lre
fa!lcl sandığına konulacaıktır. Bımı
daın sonra da kesi.lecdk paralar ay
ni şelu-<ie muaımeib gör cekıtir. 

Meşhur bir sahne 
vazıı geliyor 

Bi'.r şehirde yapılması isteni -
len şeylerin sayıı;ı, o şehir hal
kının sayıs ile mebsuten müte
nasiptir. 

Şehirli her aklına geleni bele
diyesinden ister; bu onun ne ka
dar hakkı ise, belediyelerin de 
bütün istekleri başaramanı&lan 
o kadar haklıdır. Mesela İstan -
bollu bütiin yolların yapılmaSiDl 
ister; halbuki buna imkfuı yok
tur; çünkü kırk milyon harca -
mak lazımda. İstanbul yollarım 
yapaınıyan ve yapamıyacak olan 
belediyeyi mazur görmcliyiz. 
Belediveıniziıt mazur görülmesi 
icap eden daha bazı i!!ler varda; 
ucu paraya dokunan işler için be
lediyeye hücum etmemek liızım
tlır; ancak bir iş vardır ki, ucu 
paraya tlokulHluğu ha.ide beledi
yemizi ınazur göremiyoruz. Bu 
iş istimlak işidir. 

İstanbulda istimlak işi müzmin 
bir dert haline girmiŞ, bir çok 
yere bulaşmıştır ve bir çok va -
tandaş bu illetten musabdır. 
İshak paşa yangın yerindeki ar

keolojik saha islimlik edilecqin
dro io~aa ta izin verilmiyordtL 
istimlak edileceğinden ev sah.iple. 
kaldı. Fakat gene de inşaata mü
saade edilmiyor. 

Cerrahpaşa hastahanesi civan 
istimlilk edileceğinde ev sahiple
rinin evlerini satmalarına veya 
tamir etmelerine izin vcrilmi -
yordlL Bngün oralarda istimlak 
faaliyeti yoktur fakat gene de 
mülk sahipleri ne satış yapahili
yorha.r ne tamir. 
Tatlıkuyuda yapılacak stadyom 

için oralardaki binalM istimW. 
edildi; fakat bir kısınmın parası 
verildi diğer kısmının verileme
di. Fakat pa.ralan verilıniyen ev 
sahipleri ne evlerini tamir ettire
biliyorlar ne de satabiliyoda.r. 

Bunlar istimlak derdi ile kemi· 
rilmekte olan gözönündeki bel
li başlı sahalardır; kıyıda köş&
de l>una benzer sahalarda belki 
vardır. 

İmar güzel ve elzemdir, pan 
olmak şartile; yoksa şunu veya 
bunu yapauğım tliye vatandaşın 
ıasanuf hakkını ihlıil edici vazi
yetler almak biç oloğru değildir. 

İstanbul belediyesin.i:n - her ıro 
pahasına olursa olsun - bu der
din devasını bulması, vatandaş. 
lan mağdur mevkiden n zarar
dan koıruyup klll'tarması l.i:zım· 
dır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Fransı:z Tiyatrosu al'tiıstlerm -
den ve mEŞl:ı uT sahne vazıları.n -
den Jacqu.e Caıpeau jlarJl'.l Ş'!iı· 

rimiu.e ıµecek ve ~':rşembe günü 
saaıt 16 dıa Güzel San'al.Jar Aka
demisinde Tiyatro halclmvla bir 
ım~ :raııarak en güzel Fran-. 
sız şıirlemıden parçal.ac okuya - 1 
ca.kıtıı-. 

SEYLAP FELAKETİ 
Tunca ve Meriç'in tahribabndan sonra 
Avrupa trenleri muntazam işli yemiyor 

ADLIYIC 

Sahte bonolarla ala
kadar bir kişi daha 

tevkif edildi 
Sa.hte mübadil bonoları tahkika
tına zab;,laca devam ed..lmekte
dir. Tahk.ı.kat ilerledikçe yeni ye
ni safbalan meydana çıkmaktadır. 
Dün de Ali Fuat adında biri ya
.k.alarunıı; ve adliyeye vezf.Jerek 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde soırguya çekiJ.ıni.r 
tir. İdd.ay a göre Afi Fuat, Anlı:a
radan getirilen şebekenin eleba
Ş1Sı N ıhat Öz koyuncu tarafından 
ibaı;ka J>aşka !isimlerle miibadıl 
gösteri.l.m.i.ş ve tan:oirn edUm sah
ıte bonolara fo\oı'traiları yapış-

Edirne, 13 (Hu.susil - Tunca ve 
Meriıç'in suları gece teknır düş
miıye baı;laımış ve Tunca 4 mcıt.. 
re 62 santime ~ Memç 4 metre 
38 sall'tiroe omlştir. İpsaıl:w!an 
dün ihiç bir haber alınıarnarmş -
tır. Hadımköv iJe İspartakule a
rasında tıopr.ak rokün tüısü .yiiınin
.<l.111 boouJ,an hat trenleri.n gıeıç -
mesiııe ırngel ohnakt.adı:r. Çö -
/lıiiıW ""' boızuıklııi(ım oılılnğu ver-

Trak vapuru 
kaza geçirdi 

Nazım şilebi vapuru 
hasara uğr .. ttı 

tırılaıra:k: paralar alınm~trr. Ali Evv iki gün Sa.Jı Pazarı a.çJ.k.. 
Fuat sor11USunda ezcümle şÖy!e la-rınıda bir kaza oliınuş, Kalıka -
demi:;tır: van oğtıi!llarırun Nazı.uı ş:lebi Denıiız 

•- Bu iş1e alakmıı yokttK. Ba-1 Yol.lıarımn Trak vapuruna çarpa
~ nüf1:1.ti ci.ızduru cM,arun~ı i1..:n 

1 ,,ıaıc yar~ı.a.ını..şlır. Kaz~, Nazım 
Nıhat Ozk.oyuncuya fotogra!lan- va.'Pllru kaıptanının swtarı h:sap 
mı vennıştım. O da yanlı.şlı.kla etım.i~rek Trak vapu.runun çok 
bunları bonolara yapı.şlırmııı ola" ~00 demirlenU.s oauasından 
cak.• "~· .ı-<.c~· Va burnu 

H "k' A .. Fuad' t kif' k ""'rl g<,ı..,..,.ıx. ı:urrun 
a ım . ":' E ın k e~ .. ~n,e .a- suılarla siiTü:kl~rnniş ve TraJnn kı<; 

ra:r vch~·ıştılr: . wa ril.ı.. orkutnahcu tarafırla b.ndirmistir. Trak va-
sorgu a""m ıgıne ve ere - k f ndak' p. t [ 
kikata deV'.ım olunacaktır. purunun ıç tara r ı un e 

. d.tm 11 ıeri kırılmış v.. bazı ufak 
Şüphelı bir ölüm 1ıe.llek hasaratı daha olmuştur. De, 

Sürpagopta otur•m Sürmeneli 
körnürc!l Bayram oğlu Haındi ev
velki gece baygın bir lın'de Fraıı
sı.z hastahanes.ine getirlilın:iş ve 
dün hastahanede ölmil.ştür. Ce
sedi ?nuayene eden adliye dok.
toru öhlm sebebinin tespiti için 
morga kddırtınıştır. 

POLİS 

Bir kasap dükkanı 
yanıyordu 

Pangallıda Ergenekon cadde
sinde 71 numarah Arşakın ka -
sap dükkii.nmdan ewe<ki gece 
yar.LSllDCian sonra dnımıan1ıra çtkıt1.:4ı ; 
görülerek itfaiyeye hı:ıber ve.rt~
ımiş ve itfaiye tamfından ateş 
söndürülmüştür. Yangının ması
galdıın çııkıt.ı.ğı anJaışı!rm ıştı,r. 

nünde solıUk: aldım... İçeri gi
riDCe gözlerı.m yerinden uğradı: 
Ağaçların arasında iki gölge far
kettim. Tıpkı benimle Güzin g>
bi saım<LŞ dolaştılar. Kalbim du
rncaık: sandım ve atıldun. 

İki gölge döndü. Tanıdım: Fat
ma ile N cemi. Şatl<a.klarımdan. so
ğuk terkr boşandı. Nccmı: 

- Sirı: misiniz Osman Bey? 
Diye seslendi. Kekeledim: 
- .Benim efendim . 
- Buyurunuz. 
- Ben geziyordum da şöyle bir 

bir baktım. Menekşe hanım bu 
gece gelmiyecektıi lı:i .• 
Ağaçların aı1tında bir erkekle 

sann<LŞ dolaş olan Nermin san -
ınıştım da .karı b~ma sıQramı.ş.
tı, karşıma Fatma il:e Necmi çı
kınca bütün kanım hayretten çe
kildi. 

Necmi Salimin uzaktan akra
basıdır. Bütün meziyet) Fransız 
meık.teplerinden birinden mezun 
olması<lır. Bir Fransız gibi fran,. 
sızca konuı;tıuğun.u ileri sürerek 
herkese tepeden bai<M. Hodbin 
li.itin, egoizmanın mücessem tim
s.a:li. •• 

f Aı·krısı va1') 

niz Yolları KaJlkavan oğııJ!laırın
dan taıımi.nat islcmel<'tı.dh-. Trak 
tamir dhıınıaca.Mrr. 

HOPHOP 

EDEN YÜREK 

Bir tashih hatasının neler 
yapabileceğini takdir etme -
mek münıl..ün değildir. Bun -
)arın içinde •lam• hadi dü
şüp de •Şcvket!Ü> nıın •Şu 
kötü. şeklinde çıkıp gazeteyi 
dört ay kapanmıya mahkihn 
edenleri de vardır. 

Fakat, bu defa Nanemolla 
•Vakit. de bir başka serlevha 
batas.ı görmüş. 

- Yüreğim hophop etti bil-
lih. 

Derken, 
- Nedir o!. 
Diye sordwn. Şu cevabı ver

di: 
- Serlevha aynen şöyleydi: 

•Ev ve dükkan kiralan yülı: • 
seltilecek• 

YAMA 
------
KÜÇÜLÜYOR 

Alınanlıu Norveçte bir çılı:
mazın içine girdiler. Ric'at 
hatlan kesildiği için geriye di

nemezlCT. l\lüttefik donanma 
yoln kapaLlığı için takviye 
Jan,veti gönderemezler. 
Erbabına göre, ya Norveçte

ki kuvvetlerini feda cdecck • 
lıer, yahnt,la Sovyetlerle anla
şıp İsveçi işgal etmek suretüe 
Norveçteki ordularını takviye 
edecekler. Nanemollaya, 

- Ne ders;n bu işe?. 
Dedim de, ~ cevabı verdi: 
- E tabii yamanın kiiıçülme-

si için deliğin büyümesi laum 
gelir . 

de trenler aık:taı:ıma ed ilı'-+.., VE! 
bu yüııdrı. büyük teaıl:ılriiır)cı sıef:ııe>. 
bı yüz.den büyük teahlriiın! seb&
tı<yet ~. Bu sal>~ 
eksııres ve kawıa&ioel tıeıılaı 
~ ~. Tamir• dıe· 
vaıın olıumnaıkt:achı. 

Feyı.~ zararlaırıı ilesbii ~ 
mektedir. Sey lapze' ...,.e yM -
dıma devaıı:n OOciJmelldıedir . 

Yüksek deniz 
ticaret okulu 

Islahat projesinin tat· 
bikine geçiliyor 

Münakale Vekaleti. tarafmdım 
Ortakö:Ydeki Yüksek Deniz T'ca
nıt Mekt<bi:IDn isliihı içm hazır· 
lanan pı'Oje ön.üa:ıilizrlEki seıııeı 

ibütçes.yl:e tatdıik fl'>C'Vlime ılronw
Iaoaktıır. Bu proje He mclgteıbin 
'l>rlr;s 11'-!.Yr-14 kadı:ıosu gen:işkıtiJ>

mektedi.r. Aynca taJ.etıclerirıı ıı.

mcli dl-1rslıer görmesi iQin bir 
kıOtra alınması karıll'lı.a.stırılıınış

tır. Kotra derhal almacaık ve bu 
tam ımevsimmde übeler memJ.e.. 
k.et kcy ı.:.armda seyal:ıaı~" çıkarak 

oonell =- çalışacaldardır. 

İSMİ DEMİR 

OLANLAR 

Hükumet on u.; vilayetteki 
demir stokuıtu tespit ediyor, 

BullUll ~ de alikalı1arın 

her birisi beyannaltle vermiy~ 
mecbur. Nanemolla, lıiikfunetin 
tebliğini bana okuttuktan son
ra, bir saniye durdu: 

- Ya adı demir elanlar ne 
yapacaklar?. 

Dedi. Hakikaten mülıim nı&
sele. Sağııruz, soluma.a hep 
•Demir- kelimesini taŞJyaıt öz 
ve S&yadla.rı ile dolu. 

ŞAŞIRACAK 

NE VABDI? 

Bayan Ba«e'ye 15 bin lira 
Milli Piyangodan para cıkı!JJŞ. 
Kadıncağız şaşırmış, teliışlan
mıo;, şu olııuış bu olmuş 13 bin 
lirayı 15 bin yerine alınış, ev& 
gitmiş. Sonra da hesabın far -
kına varınca mesele polislik 
olmuş. Filhakika, Bayan son
radan 15,000 lirasını tamam al-
mış amma, N aııemolla, şunları 
oöylemckteu. kendisini alamadı: 

- A.. Hemşireciğim, bunda 
'aşırılacak, tela lanacak ne 
vart. Bilakis Allah sana herke
sin gizü üstünde olan hi.r şans 

vermi . İnsan oğlu havadan ge
lıea 15,UOO lirayı sayarken te • 
laşlanmaz, şaşırmaz; bilakis 
rahatlaşır, sakinleşir. 

SinirJerimizin bir ucu dima
lra bai!-lı ise öbür ucu da mu
hakkak ki, keseye bağlanmış· 
tır. 

A. $EKİP 
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arvik Fiyorunda 7 Al-
nan muhribi batırıldı 
(B~ta.raf• 1 inci ı<ryfad.&) 

v tl r i baş]< ıınund.mı Aıınirı'/. 
'-"''"'-' li F0!11le6' i V ıs:ımı.ral 'h 1ı, t
W .>ı ı ı V'C bu haı-ckt...a iŞtmı.k e-

n sı.b.a) ı..r~ frarlı brlk et
nı ıtır. 

Londra, 13 (AA.) - AmiraJılıik 
ıl.aı afındın t.bJ.>ii ~ir: 1 
Düşmana karşı Norveç suların· • 

da yapılrıw.kıa olan harekat de
vam etmektedir. 
.İnqiliz tayyaTeleri, Bergen'de 

duşman harp ve nakliycıt gem;. 
4;ııı:e taarruz etmi{l.eTdi.r. Üç 
~u.ııuk nakliye gemisi bombar • 
ırııan edtlm~ıir. Bergen'de bir 

müJıımmat deposu tahrip edil
""4tir. İngiliz ta,ıyareleri bi1" 
~iman torpidosuna mitralyöz a,. 
"fı açmıflardır. Hava şeraiti 

çok müsan buluıuıyordıc. Bir tart· 
1 Y•re lzlanda yakıninde demze in· ı 

~iııe ınecıı..; olmuşı;UT. M&ret. 
batından ıkısmm. tayyareyi ter· 

kettık'eri .... 1 .. t" B" .. d • ' goru m~ ur. ütıtıı 
•rıe: tayyareler üsleri"" "'Vdet 

etm4lerdir. 

bfu.< GECEKt HAVA 
l' A.Ar.JYETi 

Bu <ıec.:> Dan.Jruırka sulan Ü" 
:1llıdte uçan İng.11..z ılı.ava :filı>. 

nun ıkumanıdanı şunL:ırı aı:b.aıt
ııı:ı""tır: 

•Denizde hafif bir ıfık gördük 
Ve d<rhal denizi ayd>ıı!a.tmak ;;. 
zeı:e hava fişekleri attık. Bu su
;;c~ gündüz gibi aydınlanan 
P nızde griye boy"71.mıf on va-
~run şiınale doğru ilerled;ğini 

gor~ük. Bunların At.na" nakCi
j.'"' olduğuna şüphe yoktu. Da-
ı toplarının ate~?ıe -z kal. 

"''.' oımakla bernber tawareleri-
'mız b · b omba attılar ve !Onuncu 
omba nakliye vapurlarından bi-

rine i$<Ibet etti. Alevim yakini
mize kadar sıçnyan müthiş bir 
infil<l.k vuku.buldu. Ta.yyareci
ıe;;miz vapurun battığını g&r • 
m~lerdir.• 
20 DANİM:ARKA GEMİSİ 
iM:ltSADERE EDİLDİ 

Lnıgiliz .:.iaıJsnlarında OOlıun.an 20 
Danimarl<a V"l)UTU 1l. ı:ı.isandıa tev
kii ı<ill]enJk deniz tica.ret ne<&are

ti.n.in 'El!ll1'.ne verilımiştir. 
BİR ALMAN V APUR.U 
HASARA UGRADI 

Habet- alırıdığına göre, e""dnri 
"'1'1Ce İnıgi~ ıtaY')"a:re"'1in'n Bal
ıtıık d~iz;ndıe yaptıldarı taarruz 
esnasında baml:ııaıların isabcJtiyle 
l!ıaıt:aın cephane yUkılu biT Alman 
vaıpurunıdan maadla, er:zak yük
lıü 5.000 tonı:ıuk diğer 'bi:r vapur 
da iki bcmba ,:e cirlıdi hasara ut· 
ramı~tır. 

20 FRANSIZ HARP 
IGE1.V1İSİ FAALİYETTE 

20 tane Fran.su harıp gemıs'nin, 
NO<"VeÇ salhi.l.'l!:ıri a<;.ığınıda İngiliz 
ve fulıcınya clonan:moasına mF-RlSUp 

ııemiJı.,'I'le el bir.i(?i etmekte ol
~ ha.b:!' veriliyor. 
3 ALMAN GEMİSİ 
YAKALANDI 
Büyıük Britanyarun ı;i.İna.l li

ananJ.arnıa, üç A.lmao gemisi ~ 
1iriJiıniŞl.ir. Bıın:!.arın için.de ıeısir 
ı>lınmıış miirett€·bat vardlr. Gemi
ler Ncırveç sallıılleri a.c;ığındt<> ya
kıalanmıştır. Ve 392 ton. uk Nord-
1.ınd, 344 tını Luk B..andk.enburg ve 
247 'flonhıık Fri'<'zland iiSimli g~(ni
il ırdir. 

Berliırı, 13 (A.A.) - D. N. B. 
AjallS< İ DP.i4iz taıyyarekrinin dün 
öğocıden S<>n~ N arlli:k J.ıman ve 
şehrine lıüıctıırn e!ıt.iıklıerini faıkat 
IOOrnıbaı1arm b.edcl.' iooıbet; etıme
qmi hiıldimn<.lrıt.edirl"ı-. 

Denizbank ekranını muhakemesi --
Yusuf Ziya Öniş'in avukatı, ilk tahkikatın 
dı.rektifle ve alelacele yapı dığını soy edi 
ıb Sıı.u,;, ş . rk-Otın.n ~..aştakıi tanbul müddeiumumüıne şöyle 
ıL·..t~l.U.Ul ~O hl.o. J:.w.-y.a ı>.nu - 1 dcıııL11ı~tir: cBu işi derhal ve 
d.J.~ nam.uııa ~u.ıı aıınruası ~.llllr stiT'atLe rüyet ect~p netiee{endi-

<le Vlii\.tfü idd.ı.a ectilen yc,tı,,;UiiJ.Uk. rtcek ve bu.na her an vaziyet hak· 
'4ıu..n, <ıW:ı,yı .tn<;i!ı.ı<ıaın€ye veriJ.- kında malumaı vereceksiniz. Suç. 
lllı..:, Clıı.ın muı;ga J.>euı;W:ı..n.k uınwııı !ular belki tahkıkata hile karış. 
:U.tı.<ı.._,u ~ u.:.u.ı: 'L,ı•ya Uru:;, ıııua- tırmıya kalkacaklardır. Bunu ön-
v .ıu..~ ı an.r .Kıc·v ... en ve "'ı.'-'Cl~t z · 
..ı ~ ıyecek tedbırleri de d.trhal alma-

' ""aır.ı.ı:ı .W.e a.. d ' maznu.nla- !ısınız.• Haıı{ı suçlura1' hakkında 
~-uı_ .rnuınaıa.i.J!lle!lC.rl:Ik'. a.un :,.ı!.xuı h 
"'ııı.ı..,ı agu"-eza ım:liilhlClUliilim<Je aııgi maddelerle ıakıoaı yapıl. 
<ıeıv<lim ili.Um,1c1r. =ı hususu.nda da ış~et "" di,,. 

l, . ·~ıı c-c • ... ıe ,,.,,. rekııflerı haı,i olan bu te::k~re ü-
-Y- ..:IOÇ'\.A; ımul,aW . uın.umi 

zemıe lsıu.ıılıul mıiad:ciuınumili-
'" -"1&ııı~sillU. seıı:teq. >el< 'l UGu.f ğı de aynı gün d<rııal lıarekete 

-"' Vr...ç uc d~g-.. ·r brr iıK~.mı mdZ .. 
""""acın vaz.ıren olll:Stırnal vı.: g•çmi* Ve tezkerede yazılı madde-
s..,,~ tl< "~ç.t"1'ınu;w ı.oczı ye- Zere i3ıınadeıı a gece banka erka • 
~- ·ıtı """" ı.:. ı., u ~ıs..de nıııın ve suçıu oıduklan idd.a e-
"""""1.ı.,....ıa.r y pı nı:şı •. dıleıı d;ğer kımselerin evlerınin 

.<.-vu.a ~ u.ı. ,.. y~ uru.{in ve- kapılarına nöbetçi!<r koyarak er· 
it" i:ı"<lı. .Hıza mUıa.az=.m . yap.. tesi gıinü dı; muhajaza altında 
,. i.4 Vı c-ı 13 nı\,lznun ha.fu-iın,'<ia ne mu.adeiumu:nıilige getirtmiştir. 
~ "·"""~ laı<ul>:ıi.a, • ı;ı.ıışr.ı,;ııngını Tahleikaıın bundan sonraki kısmı 
~ e 41.!Jı nasıl Aru.ıye. Jlltlgal et- da pek seri cereyan etmiş ve bu. 
·~"ll UZUn ""-Wl an.~ =· kadar büyti.k ve karı§ık işin a!<i-

n " · .&za bu ;ırada, ::.a.'"" işi- kadarlan bır iki saat ıçinde sor-
·ll Htı.>nu Çautu-ın Jı;;tl;.';at Vei<a- gu!arı ycrµılıp derhal tevkif edil-

~·tııı., ı:=ıe.ıyı.e m :}<lana Çllk.t.>- mislerdir. Sorgu sırasında lcendi-
1,'0 , Ycn.ı \1Jit>u1 Arıı!<ardı<h do- !erine fazla U:aiıat bile verdiril-
"•"-n bazı d<><lı kıodulau önlemek memiş, aır.ı:ak kısaca cevet. veya 
~.1n bır tet.l..i.k hl.:\Yli!ti :ı.urara.k cl•ayır• şcklmde ceı·aplar ırerme-
- "'ti b.f>a.>JJ'ıın ne şe,ıu~ sa1.ı.n !erine müsaade olunmuştur. San-

ını t.et.kiık tıtıtirı ğmi söy ti- radan bu seri teı.kif kararlarına 
~k ,k :;QY'Jc devam etıınicfl,ir: yaptığımız mantıki ve kanuni iii-
.k •- Fakat ijin bundan ıonrtıki razlanmız da derhal redd<ılu,.,. 
k "mı dikkate değer bir mahiyet muştur.• 

••bet,,,,;.,.; H'd' ""'"' d' Avulkaıt. Sadi Rrz0 l.<"'--nı·n f.!e ::-Y"•T.. a 1341, V11ıı"U1\ ı- -r ZN:t\Jll'b't: n t _mumasilleri gibi nD!'mal bı.- llMihkeın<!)'!' iJnltik.ali h:ı şekildle 
,.Unı Yol!arla Adliyeye intikal et- dlıdıu,$mu lcklia ve h"·""·e ıeıtttiıli:-
ıes· '~-- · · ~J m 1 """'m gelirken böyle oı~ ten soma, D~ank'ı:n. nasııl te· 

bi4ı~~- Adliye Vekıliııden b~ka şekküıl Ettiğ.ıı:i ve Satiıe bin"5h
d 71•ı, bu sıralarda ista•h.J.I miid· wn ıııeıden ve nasıl alındığını i.
ti7umu!"iliğine şiddeff ve direk• zah eyleı:n.ş, Bankıarun tiıcarl ibir 
m mcııııııetinde bir tezkere yaz • ~ harekıeıt ettiğini anlat-

~. ve bıında hadioe"m eh.emmi- mııııtır. Btmdan Slnra ~ ırnii-
*baııı'nde.n ve '•'~ bu ...... "ı..1u .. ~.· -,nd- d- • ' ·--·'-·· , __ ,_ -v-"' y_C61'- :y- ~·· :naa1ar :y~~ ve muıa.aN""Ue 

""'!_ liedıldıktm sonra k1'la.ca ts • llııaska _rjlııiı bn-.aJulımJştl!'. 

BugünS 
Z Büyü e güad filin 

ALAN MARSJIALL 
n.onENCE RICE 

tıuatındon yaratılan 

Beyaz e ·re 

Sinemasında 
b.i:rdea göreceksiniz: 

Umumi talep üzerıne 
SIIlRLEY TE1UPLE'in en 

son ve eıı. güzel filmi 

So ak Kızı 

Misafir Amiral 
bu akşam Anka
radan a y r ılı yor 
Aırkar<1, 13 (A.A) - İzmir ve 

!İ.sltanbul<la pasif müdafaa d.ş:e
ır.i:ııiı te~ edıuı Frans:z kııntraımi
ral Muren, bu tetkik seyahatini 
hitirciıi.kten sonra A.ııJmıraya av
det et.nı.ıı; ve bu~ ögleden ev
velo Başvekfilette-, Başvekil Dr. 
Refik 3a(ydam taTafından kabuıl 
edi.lmtŞtiır. 

Amiral tetkiklerinin netice.sini 
/bir raııor haılind: B~şvekfilete tak
dim etmi.ştir. 

Amll:al Mu.ren, yarın ak.şam 
Fr.ansaya hareket e<focektıi.r. 

İran hududuna vara
cak demiryolumuz 
Ankara, 13 (İKDAM Mum.bi

rinden) - İran hududuna ya'Pl· 
Ilıcalı: demiryolunun etüdüne aIDt 
mukavele bugün imzalaıuruş -
tır. Hattın u:ounluğu 300 kiloonet
re tutmaktadır. iru;aata bu sene 
içinde b'"'iianacaktır. 

İngilizlere yaptırıla-
cak 11 vapur 

Ankara, 13 (İKDAM Muhabir 
rinden) - İngiliz kre<lisinden is
tifade edilerek s p • .riş edilecek 11 
vapurun ~ası u•erinde İ.ngliliz 
finnaöı miiınes,;ıl.l c x [ünaka'.iı.t 
Ve:kaletı araı;inda yen,den mü
zakerelere başlanmı 0tır. 

Haydarpaşa deposu 
genişlettiriJiyor 

Ankara, 13 (İKDAM Muhahl
rinden) - ]).,vlet denizyolları i
daırcsi Haydaı:pı. a deposunu ge
nişletıniye karar verml;,Ştir. Bu iş 
için 90 bin liralı.k tahsisat ayrıl
mu;tır. 

----<>----

Almanlann t h idatı 
( .tlaı;taraf• l ınc• sayfad.a) 

Lonıdra, 13 (A.A.) -Time:; ıµ
zub.m cB~ mü:cy~ 
ıb\<l'~odrr.> b~~l aJ.\mda 
~ ı~dıen ıb~ı.gündt.ü Qaşrrı.aka

}ı''"n<le şöyiıe d.,yor: 
.Aımanyımın iki Skandinav 

memleketine 11aptığı taarruz se
bebiyle Balkaaiaı da i1ısicaııılı ve 
pratik bir siyaseı hazırlamak müt
tefikler irin çok ehemmıyetli bil' 
meseledir. Ifolandadan sonra 
Balkan devletlai ve lliawıistan 
b:taraflar ara.oında bir taarruz 
tehlıkesıne e1' zcyıııde maruz bti· 
lunalL meuı..ck.e t, rdir. 

Bıilüıo 1Yıı 'I una memleketleri 
mii.tuıJıklerııı davasına az çok 
miite11ıayi.ldı.rl4:r. 

Fılhakıka, bu memkkırtler, 
mukavemet ettikleri takdirde 
müttefiJc!erm hakiki yardım.1..ırı
ııa gii.ı; cMbi!.ecek!erine kani ol
madıkça lıerhaııqi bir taarruz 
tehdidıne mutavaata dahi tema
yül edebilirler. Kuvvetli kom -
şularına nazaran silahları zayıf· 
tır. Bu mEm.leketlerde bü!Jük bir 
tereddüt hüküm sürmekte ve 
~he ve endişe izhar edilmek
tedir .• 

Lcm:!ra, 13 (A.A.) - Stefaıri; 
lııırd Hal'.ifuks'ın riyas:ltindıe top
l:anan Balikan znıemleı!retilierİnl'.b
lti ingiJ.i2 dip.lomaıtılannm ~ 
ifan51 esruısı:ııQ;a tetk:ık ecbluı nıev
zı.ı.1a:tıdanı 'biri, bu meıınkkf,<t.Ilırde
b ~iz propagandasmrn inki
:pfı ıı:msııılEsidi.. Bu :in' ımJ.e'lret
~ )"a'PLİlan. P~ gf!V
~ ve ıtEsirsiz oh:i'Llğu anJ.aşııl~ 
t.ır. 

---<')-

Büyük Şair 
(Baştarafı 1 inci sayfadcr) 

sonıra, oı:ıerlı.umun !bir şiiri iJıe. söz
leri.'le n hayı.:ıt \'Clllll.c>lir. 

v~ıki .ırı sanra Vali ve Bellc
d:ye reisi Lı'ıtfi Kırdaı·, Şehir 
~~ aza&ııııdan Ref;k .Mııınet 
S.ıvengil, Edebi.,yat Fakültı.&; pro
fcsö:ııler!.lddenAli N.iıhat T<ırlan ve 
Öniversite ~alel>elerindı..n bir 
g;.ııı.ç Ham:d ha.kk.ında biıer nU>

tuık SÖY~-ttıdir. 
Bıi1tüıı:ı lbu. hltabeleır yaıılı ola.

ral<: okuımnU(jtur. Biiyük şairin 
lıııııbrine Ma::ıırif V~kili. İstanbul! 
~ Ü:ı:ııivoı!rsilte, Anıkara 
F a.kü:llıelıeri, Bo,j;lo:uiıçi J '"'sı ve 
Huık.uk Fa:kiiıltesi t<ı.rnfmdan çe-

l'ra.ıısızea söalii aotk ve 

gen~lik filmi 
~fil.AB: 

lil.46-l.20-Uf>o-!Z,ll& - 9 da 

4.a, küçük ve biiyüldain le.>:ıkıh;r konarak toplaı-.tıya m. 
mesıınuniyetiııi. temin için ha.yet ve:r.ilmiş.t;,., Topl.mtıdan 
programa. ilinretcıı. gö&te • sonra Maarif V~ik.ili ·l:üyük şairin 
riJe..ektir. kbi aıııkaw>da s:yaıhJaır .ı;ıiymjş 
Seaıısl.ıu:: U • 2.50 - 5.G - O:arııık dur.an hav.;.t ar.kaılıa<şı Liia-

ve s.:ıs yen AıbdiihaJc ™midi·ıı. ya.nuııa 
Bııwm ~ 10.45 ııe ~it matme... ~Uınis ve l<ıerı-dlisiı)<le gıör~r..ık 

"'ll:lı:-ca::ı==:ı::s;s•~;;;:;:. ____ ıı teseılli etmiştir, 

lltDAll 

ütteflklerin 
orvec asker 

1 Oilrıilrı mevz"Lıları. j J 

• 

SAYFA-! 

Norveç iler"n 
üdafaası 

1 

çıkarn z manı 
(B~makaleden devam) 

5 - Norveç kıyılarına henüz 
müttefikler a;,ker çıkarma.ınışlaı:
dır. 

o 
da 

ÇI 
a kuv 

ili ü
etleri 

(Baştarafı 1 inci •a ıfada) 
nn mükerreren y~ hücum
lar Norv<X;liler.irı sarsılmaız mu
kavemeti~ akim kalmak 
tadır. Alınanlar mühını zaymt ve
riyoıılar. Ei.ds~t şehri de yer ile 
bır ~L\iİ. 

6 - Alman filosu da, mütte
fiklerin donanması da üslerine Ç<>

kilmişhrdir. Yalııız hava kııY • 
vetleri, karada ve havada akın· 
lar ve hücumlar yapmakl.aclırlar. 

7 - Almaular, Noı vece takvi
ye kıtalan gönderdikleriı:ti iddi· 
a ediyorlar. Fakat bn Jotalann 
tayyarelerle gönderilen küçük 
birlikler olduğu söyleıwıektedir. 
İngiliz hava kuvvetleri Norveçe 
gi~cn Alman nakliyelerini ha • 
tırmışlardır. 

8 - İsveç endişe içindedir. Fa· 
kat Almanlar, henüz bu mern· 
lekcte taarruz etmerni~lerdir. 
Norveçteki Alman ordusunwı de· 
nizden muvasalası kesildiği tak· 
dirde, Alınanlanu İsveçten geç· 
mek istiveceklcri kuvvetle talı· 
min edilmektedir. Fakat, İsveç 
devlet ricali, buna müsaade et· 
miyeceklerini açıkça sô~ liiyor· 
lar. 

S<kiz maddeye topladığımız va
ziyeti daha kısaca hülasa edersek 
görürüz ki müttefikler, henüz 
Norveçteki Alman hamlesini ön· 
liyccek ve Norve~e çıkım Alman
ları mağlüp edecek taarnızi ted
birler almamışlardır, yani Nor
veçe asker gündennişlel'dir. Şim
dilik Alınan kara kuvı-etle.rile 
yalnız Norveç kıtalan çarpı~ -
maktadır. Narvik limanına çık
tığı söylenen İngiliz askerleri, 
o civarda oturan bir İngiliz muh· 
n'binin mürettebatından koraya 
çıkan 50 kişilik müheze oba ge
rektir. Filvaki, İngiliz bahriyeli· 
krinden mürekkep olan bu müf· 
reze, Narvik civarmda müu.asip 
bir yerde, Ahnanlara karşı mev
zi almışlardır. 
Almanların çok cür'etı.ar ve 

nruvaffakıyetli ilk darbesine kar· 
ŞT İngilizlerin de ayni suretle Jı.a. 
reket edip hemen karaya asker 
çıkarmadıklarını tenkit edenler 
var. Düşman denizaltı. ve hava 
knvvetlerinin faaliyet göslc'rdik· 
leri ve harp gemilerine bile mu· 
..affakıyetli hiicnmlar yap tıkla
n bir denizi yüzlerce nakliye ile 
katederek karaya asker çıkar • 
mak, öyle zaımedHdiği gibi, ko· 
lay bi.ı:. iş değildir. Almanlar, bu 
darbeyi inmtliler amma martın 
bnşındanberi iıuırlanıyorl-.rdı. 
Miittefikler ise, ancak 9 nisan sa
INıhmdanberi böyle bir kuvvet 
ihracı için hazır ıya ı.:ı,la • 
mısl.ardır. Jı"u:Ja acele edip yarım 
yamalak bir lıareketta bulun -
maktan ve mağlup olmaktaıı.sa 
enıııiyet prensibinin şa.rtlanna ri
ayet ederek iyi ve .hesaplı hazır. 
landıktan sonra cürı!tle başar • 
nıak, elbette daha doğru olu•. 
F';;kat, hemen şunu da .i:ave e.ıe. 
!im ki, kat'i emniyet aramıya 
kalkışmak hareketsizlik dunek
tir. Çünkü, harpte, umıurıiyetle 
tam emniyet !>lfır emniyet .ı.ı, • 
mektir. 
Kıymetli bir askeri mütefekkir 

cİ ık darbeyi vuran üç dda daha 
kuvvetlf.ıdin dcmi~tır. "orveçte 
i]:f{ darbeyi, Alınanlar vu.rruuş. 
!ardır: Çünkii, onlar, bitarafiığa 
beynelmilel kaidchre, başka dev. 
Ietierin biikümranlık haldanna 
filin riayet etmiyorlar. Onlar, ;. 
çin, yalmz Aimanyanın menfa
ati mev:mııbahistir. Vurmakta 
l>ir fayıla görünce, güçleri yelerse, 
itim olursa olsun vuruyorlar. O· 
nun için, bitaraflara taarruz e· 
derken ilk teşebbüs onların elin· 
dedir. Müttefikler, böyle müteca
viz bir siyaset takip edemezler; 
bitarailar tarafından istenıilme
ılik1:e onların memleketlerine as
ker çıkaı:amGlar. Norveçte, böy
le bir şey ya~ olsalardı, Al· 
mantarın ekmeğine yağ sürmüş 
olurlardı. Çünkü, o zaman, Nor
veç nıütiefiklere karşı harp eder 
ve Almanlar tla, Noxveçfilerin 
yarıhınına koşarlardı; dava, ta· 
mamen kaybedilmiş ohırdu. Bu 
itibarla Skandinavyada pek ta
bii olarak ilk darbeyi Almanlar 
vnrmuştur; müttefikler mukabe
le edeceklerdir. Yalnız şu var ki, 
İngiliz istihbaratı ya Alınanlann 
hamlesini geç haber alarak. 8 ni
san sabahı mayn döktiiğii zaman 
geç kalmıştır; yahnt da, İngilte
re, valtinde haber almış da, keıı.
di sonradan müdahale etnıek ii· 
zere Almanların Norvcçc taarruz 
etmeferini ve oraya kuvvet gön
dermelerini kendi hesabına da • 
ha uygun bulmuştur. İkinci şıkta 
dahi, Almanlann, küçük kuvvet
lerle Norveçin garp ve şimal li· 
mantarını ele geçireceğini İngi
lizlerin hesapladıkları asla ka -
bul edilemez. Bugün, İngiliz -
Frnnsız kuvvctlcriniıı karaya çı
kamlecekleri Norveç limanları· 

nın hemen hepsi Alnıaıılann elin
dedir. Bu küçük kuvvetler tepe
lenmedikçe ihn~ yapmak güç· 
tür. Onlar mağlup ediJ.inciye ka
dar da Oıolo liirfesiıı~ il raç edi
lea Aknaa !mYVeiini Norveç mu
kav......tini lunp IMı limanlann 
~ .. miifı.iıwl l'iae k.wiıar gelmesi 
ihtimalıö vardır. 

Norveçin 4 ilô 8 gün içinde se
ferber edebileceği ilk hat ordu
sunun mevcudu 65,000 kişidir. 

En şiddetli ı:nuı:ıhrebe:ıer Glonı. 
men civ.a.rında A.sıitin'de cereyan 
etmektedir. Bur.ada NocveçWJ.er 
b.ir köprüyü tam üı.erinrlen AJ. • 
ıınan askeni yüklü bir bmyon g&o 

çerken tahrip etmişlerdir. 
Cenupta Halden civarında 12 

N':ısaın gecesindenberi muharebe 
şiddetle dEivam etmektedir. nallr, 
selui- taliliye etmişfıir. Mültecıl<m 
taşıyan 1300 den fazla otamohil :t.s. 
veç hududooaı gitın.i.ş<tir. 

Yazan: ABİDİN DA VER 

N orveç satıh mesahası ı 
323,000 kilometrelik bir 
memlekettil. Başı bü

yük, beli dar, kuyruğu geaiş bir 
balıii-a benzi~en bu memleketin 
nüfusu 193Ç sayuı:wı4a z,895,000 
ki,µ idi. Bugün bclki üç milyonu 
l:ulınuştur. Kilometre ba.şma ..,. 
cak 9 kişi ~er. Kaza hudutları, 
İsvecle 1çı;o kilometre, Finlandi· 
ya ile 920 kilomebe olmak ii:ıe· 
re 2570 kilomebeıliı>. Sahilleri 
4,Q46 kilometre uzunluğundadır. 
1936 da demiryoilan 4,046 kılcı· 
metreden ib~etti. 

ORDUNUN l\IAHİ1'.E'Iİ 
Norveç ordusu, sabit kadrolu 

milis sistemindedir. Askerlerin 
rnnu 60 ila 84 gün 5ilah altıuchı 
kalırlaT. Bununla beraber Noır· 
veçin küçük bir daimi orchısu da 
vardır; ayne:ı acemi efrat mck· 
t....Zeri de mevcuttur. Kara onlu· 
su,,m azzaf ordu, LandTDet111 
denilen ı...ritoryal cıınhı, Landa • 
torm tleııilen müstahfaa orduya 
ayrıhnıştır. Fakat bu son iki or
dn bir muhaıcbe kuvveti acldecfi,. 
lemeıler. Askerlik mec!Nridir; 
29 yaşından 55 yaşına kadar 24 
senedir. 

ORDU TEŞKİLATI 
Norveç ordusu, 6 tümenden mü. 

teşe.kkildir; bunların merkezleri 
şu şehirlerdedir: 

1 inci tiimenı Halden 
2 nci tümen: Oslo 
3 üncü lümen: Kristiansand 
4 üncü tümen: Bcrgen 
5 inci tümen: Trondheiın 
6 ncı tümen: Barstad 
Aynca tfancn tcşkiliıtı bari -

cinde şu birlikler de vardır: 1 .is
tilıkflın alayı, 1 bava dafi alayı, 
1 hava taburu, 1 ikmal ve iaşe 
tabnru, bn taburda atlı ve mo· 
törlü nakliye ve levazmı kolları 
vardır. 

Tiinıenlcr, wn-.ıniyetle üçer a· 
lay l.uhr, yalnız 3 üncü ve 4 üncü 
tümenler ikişer alaylıdır. 

BİRLİKLER 
Norveç ordusu atideki biıt

liklcl'den nıüteşekkildi:r: 
16 piyade alayı (her piyade a· 

layı 3 saf talıııruııdan. ve l teri -
toryal taburundan mürekkeptir.) 

2' müstakil tabur 
3 süvari ala) ı (her süV11Ti alay1 

3 süvari, 1 makiıleli tüf~ l bi
siklet, 1 otomobilli makineli tü· 
fek biilüi;ünden ve 1 hafif •iper 
havan takımından müte~ekkilclir) 

Süvari ve teritoryal birlikleri. 
3 sahra topçu alayı (her topçu 

alayı 1 dağ, l sahra obüsü ve l 
ih iyat sahra taburundan mürek
keptir) 

3 dağ topçu taburu, (Her dağ 
taburu 75 miJimetrelik dağ obüs
lerile mücehhez iiç bataryadan 
müteşekkildir) 

l hava defi alay1 
l Kale topçu takımı. 
Topçuda teritoryal efr.ıcfından 

mürekkep birlikler de vıu:dır. Fa.ıı 
la top bulunursa onlarla Tıatarya 

Eğer, perşembe günü gazetele· 
rimizde intişar eden, Oslo lıalici
nin ve garpielıi Ber~n gibi Nor· 
veç limanlarının İngiliz donan
ması tarafından tutaldnj!:unu itil· 
diren radyo ve Ajans haherlıeri 
doğru çıksayclı, vaziyet haylı de
ğişirdi. Fakat o haberler teeyyüt 
etmemiştir, Gün geçtikçe mütte
fiklerin NOTVeçe asker çıkarma· 
lan güçleşnıcktedir. Çfüı.lı:ü Nor· 
veç1eki Almanlar birleşmekte ve 
kendi iddialanna göre, kuvvet . 
lenmekted.irler. Meğer ki, liman· 
lan tutan küçük ,Yman kuvvet· 
!erini Norveç}ier şu bir ilti gün 
,içinde temizliyeler. 

Vaziyet, müttefiklerin hazır • 
lık.lannı ikmal eder etmez, Nor
veçe, mahalli kuvvetlerle birlik· 
te Alınanları mağlup edebilecek 
bir kuvvet ihraç etmelerini icap 
ettiriyor. bu, maddeten ve ma
nen elzemdir. Bu hareket, ne ka
dar çabuk yapılırsa, o kadar mü
..ssir olur. Bu itibarin üslerine çe
kilmiı; olduğu Alımınlar tarafın
dan bildirilen müttefikin donan
masının bir ihraç kuvveti- <le be
raber, Norveç sularına gelmesi 
zamanı, yaklaşmış olmak icap e
ur. o ııııımın ~i ' ~ 
tefikler tarabndaıl Nornç sala
rma Bn tl9lrjjJeıı .. ..,,.ı.da Jıa. 
pıı elan ....,.. lurbiuia iıkin-
ci safhası başlıyacıı.ldzr. 

teşkil ederler. 
1 istihk.im alayı (1 istilıkim, 

ı telgraf taburundan mürekkep
tir) 

2 mfuıtakil istihkam tabıuu 
Ayrıea teritQ!"yal istihkam bil

likleri de varılır. 
Levazım, sıhhiye bi:wıetlerin

ılen başka bu de topçu malzeme
si servisi vardır ki, Oslo tophane
si ile şimali Norveç ve Raııf.ocıs 
tophaneiui, 1 siliıh vıo 1 mühim· 
mat fabrikası bu teski!ata mer· 
butturlar. 

HAVA OıtDUSU 
l tayyare alayı, (1 muharebe 

bölüğü 1 keşif bölüğü) 
1 müstakil hava böwğü (1 ta

kımı muharebe, l ta'kınıı keşif) 
Harpten evnl 72 tayyaresi Vfil'o 

dı. Az miktar artmış olması mllh
temeldir. 

ORDU MEVCUDU 
Her sene askedill çağına. P. 

nn gençler 30-32 biıl kişidir. Bun.. 
lardan. 18-19 &in kişi muvazzaf 
orduya 1500-2700 kişi yardwMıı 
birliklere veırilir; diğerleri )'& ie· 
cil, vahut tamamen ınl!&i addo
lwıur. 

l9l8 de daimi ordu mevcudu 
1,135 zabit 76;; kii<ük zaltit ve ne
ferden mürekkepti; bu daimi kad
roda talim ve terbiye görmek ü
zere lZ,300 ki'i siliıh altına davet 
edilmişti. 

Demek ki, Norveç cmlusll' se • 
ferber edilince, ilk anlarda, 5 tü-

Alınanlar bir düşman kolu 00,. 
yük l7ir k:öp.-ü.ye g;inmş ruJıun. 
duğn SJPda, Nm-veçli'.er tarofın
dıan altı dcırıaıni1lenın:iş ole.n bu 
köprü berhava olmı.ıştıı.-. Alınan 
askerlerinden birçok ö.lfi ve ya,. 
ra.lı vardır. 

OSLO IŞIKSIZ KALDI 
Oslo mıntakaoıı lrumamtanı ge

nıeral EriA«ııon, Norı; ıç ~ 

Al:manya U. ıbü;tün te graf ve jjeı
lıefon baıtılarıru ~ muva:f
ıiılı: OOukı1annı ve Os.byu ~ 
yen. elekıtrik sautraLarını t..ıhrip 
eıııti.ldrini beyaa:ı <?11rnJJjU!'. Oslo' -
nu.n şimıdıi ~ kaJıd'ığı. :ııanne
~. 

Gnefüıeımın zırill:ıoıımıı l!lınden 
iıımvmfu' ı!Y1le ayni zaıınaml:ıl ba.
ıtrn.Cı-ğı emin bir onenbad:alı tıe

ııniA edii~. 
~ hü:kiımetmirı rıeami bir 

llıebliği:ıııde, en ~ kılın Fl.n
ma.rlr. OOl!<: cinde arıtırıcı fırl<a 9&

:l'ıeıUd.iğinilı i!krnal ~ "" in· 
ıtaatın cenupta A:.ınanlaria ı:nııha-
;rebe ıeU:mek ~ Jı.aıre<keıt ~:n 
sahımızlamJ ııia\an hlıld..orilmek

t.ed'ir-
Stıok:hohn. 13 (AA) - IJeıaıem 

Nyhte: g;w,etıes:ine göre, Norveç 
!Haridiııre Naızın Kont İsveeı; va.. 
..U olmuştur. Kaht'wı İsvec; hü
kmeti nezıdirule bir vazüe ile ı:ıw. 
vazzaf bıılımdıığu söylemrıcide
cfu. 

menden mürekkep oleuktır. Or- b" • " 
c1unun teşkiılat1amıırı1ınış ıntıyat- Beden ter ıyesı mu· 
!arının ll!~c~du 50,0~ ~!ş.i<l.ir ve dür Iügw Ü nizamnamesi 
seferlıemgm ılk 4-1 gınıu ıçirule 1 
bu 50,000 kişiyi tophyabilir. l\fa- An.kara, 13 (İKDAM Mub.ahl-
vazzaf orcluyu ela 15,000 kişi adde- r'..nden) - Bıı!derı terbiyesi umum 
dersek, ilk hamlede Norveçin mii<flH-1.iğü ııi:.raımııamesi Hey'eti 
flS,000 kİlİYi seferber edebil•ceği Velııi.leoe 1ıasdik ediJnııişta-. Bu ni. 
anlaşılır. ızamname Becren Terbi.)"IMİ umum 

Norveç ordUsu tamamile bir müdürlüğünün teşkili.t ve vazi-
müdafaa oı:dı-aur, taa=uzi. kud- :füerine ai.t lııüık:ümleri ihtiva et. 
ut ve kabiliyeti yok pbidir. mektedir. 

DENİZ KUVVETLERİ 
Norvec;in deniz kuvvetleri şöy

le hüliısa edilebilir: 
4 küçük zırhlı 
5 muhrip 
24 torpidobot 
9 denizaltı 
11 mayo dökücü 

53 gemi 

16,0<lS ton 
3.046 • 
2,193 • 
3,270 • 
S,130 • 

29,687 • 

Donanma mürettebatı 2,032 ki
şidir. Zırhlılarılaki en ıı!ır tat· 
!ar ikişer tane 208 milimetrclik
tir. İnşa halinde 6 büyükçe muh
ribi 1 torpido motörbotu, 2 mayn 1 

toplayıçı ~emisi vardı. Bunlann 
bazıları 1940 da, diğerleri de da
ha sonra bitecekti. 

Görü:füyor ki, bu küçük ve az 
n:üfuslu memleketin kara, hava 

Vavcl terfi etti 
Lanı:ka, 13. (AA) - Lcmdan 

Gıazette, General Sir ArclıibaJd 
Vavel'in orta şark kıtaatı baısl<u
mandanlığına tayi:n eclildı..ğhııiı bil
dirmekt.ıdir. 

ve deniz kuvvetleri pek mahdut
tur. 

TİCARET FİLOSU 
Buna mukabil, Norveç ti cani 

filosu 4,614,000 tonluk 1965 gemi 
ile İngiltere, Amerika ve J~pon
yadan !!Ollra dördüııciidür. Bütün 
bu tiu:ret filosu şimdi müttefik· 
!er hesabına (alı~aktır ki, pek 
nriibim bir yırrdımdll'. 

ABİDİN DAVEıt 

Zaf>el';ne scıı:ı.... Azamı. ıtJne huduıt olmıyan... İht.işamiıy'le baş 
dıöııdür~'Il. .. Hı..ty1'oall!iıyle lka1pleri durduran 

CECIL B. DEMIL'in şaheseri 

AT S EKSPRESi 
FRANSIZCA 

Kahramanları : 
BARltARA STANWYCK- JOEL MAC 

CREA - AKfM TANNROF 
Kaıhramanlık devu-inin ıt!SS'Z desıta.ııı... Yığitıl:ilk ıtıııriıbıiniııı perlaılı: 

efsanesi... Sinema tekniğlllıin en oon merhalesi 

Bugün L A L E Sinemasında 
• 1LA. VE: En son dünya habeırleri: Pa.raımmt Jurnıal. 
DİKKAT: Bu;gün saat 11 d<e ucuz ha:UC .ına<tıineai. Gemle.- :için ırııı> 
mo.ra..ı biletler evvelden akbT:ıimal!IL rix:a olumr. TeJıdon: 43595 

BUGÜN 

MELEK'te 
AŞK - MUSİKİ - GÜZELLİK vıe 
ESKİ SERENADI.AR DİYARL 

VİYAN ADA 
ŞUBERT'in ~n aı1.ınmıı$ NEFİS BİR AŞK MACERASI 

E ENAD 
Fı-cıısız filmi: Baş rol.l.erıde: UnutuJıın.az Viyana qpeıı_"<t.Jeırini y.aır.a.tan 

LiLiAN A VEY 
ve m m 3 J1 eıız asıtiıtti LOUİS JOUVET Aynca: !ıD7l'BO 
.10lllNAL en BtlD ıdölııfıı '\l'e lb.arp !-ıisleri ibueün saat 11 de

temilidl maıt.Lı:ıe. Bileftlai. ev.""'1ıdı«n alıd!ırımz. 
4BİDİN DAV.ER , 
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SAYFA - 4 

.,......, Yarlhl \.tefrllal: _ _, , _ 
ALLA HIN ARSLAN/ 

~AL~~ 
.. _ N;; 25 . ,__ , .... .,, ~lf'.uııı ZIYA ŞAKIR.~! 

( Ali ) nin hilaf eti 
(Ah), -1<iıt vaıbt (EJmi;rülmü

ımi.ni.n1 Osman) c. müracaat ı..'df.1 -
.,,ık, bu hallerin .iyi bir netice wr
rrJ ~-e<:eğini söyl€di. llil.Afet ma.ka
mııııo ~ j!'Ün, meso idi· şeriftq 
(Aliıaılı) ve (Halk) huıruru1lda 
tı'.ılW. aıhide :ı;iayet etlınesini tav
siye ederek, uızun u.ııun nas:llıat
:ıer vereli. Faka.t, aı•l:ı!k tamaımiy
l: aıkr.ı;ıbaJ,a,ı-ının tesir ve nüfuzu 
ıaı.ıtın:ı. gi-ıımıiı; a:an (Osman) a söz 
dııı .bteın'2di . Bunun üzerUrı(\ 
krncl .mülteva:zı ilroşeSine çeıkılle
rok ıbüJtün haym.mı, !hıalkın ilJl.ın 
ve irfanının yükse)mesi için hiz
m ı':e hasr:l<t.ti. 

Eınevilı-1r, zWi.iııı ve ~ 
liJıe ııerek Medine \'ıe gıerek viı.'1-
yrı'.lıcr !halkmı. ~ .k.avu.rurlııT
ikx:ırı. (Ali) lıer gü:aüniliı s.aaıtı.'.eri-

cı: Medine camı ""mesôtlerinrle 
d.!lli Ve i>Qllimai v3-zlar ~kJie 
11JBÇİriym •.. Koca (Haykır kahra
maını ve Allıaıl:ıın Aı-skmr) edıei:>i
yat, felsere, :ına.ntıık, tarih ~ hu
llruk Umlleriıı.ın esa-slıa.nnıı gündlen 
f:Üne ~ ... ırek, cehalet 
le miiıoaxX1lede de ıernsaJsiz ıbir 
kıu.:ke-ıe maliik. ~ ~
ı':i.yardu. 

Jl:lıu hal, >tam 12 serelraı 12 gün 
roksan itfa- ırnıü.dde11.'e dev;mı d -
ımi$i V aba bu ırııüddıeıt zarlı& 
dıa, ıba<ıı fütuh.t ve muvaıffak"' 
~ır eJdıe edi.hnişti. Llık.in lhalk, 
ertııık Elmevib:rin zııl'üm ve iti
eailarına s:ıllnr ve 1.aohımmıü1 >E'tle
miyı:ce'k. bir hale ~ti. Niha
:yet her ıbamftıa. ihWfil ba:; g~ 
ıtıeıımiş •.. - Bu yazı:larımızın bat; 
ıt;anıfı.nıda n:a.klı.ıttiığo m:z şeki1cle -
vıtloua ~ıleıı umumi ilayam ne
ti«s.:rulc, 82 yaşında il:ııulunan 

(EmıiıiimUminin. Osman) akıra
badıaırınıı.n seyyiat.ma kurt>.an g'd .._ 
""lk, hi.Jıaiet :ına:kaanın.a (Ali) ge
Ç'iriitnişti. 

· Hilafetin ilk günleri 
Bu.raya kadar ~ğııımz lor 

ı;.mı br başlangıçtan .ibaretıt.i. Bu 
ik.ıs:ım bize, sadece (Ali) nin şah· 
6iyetini, onun karakterini., dıoğ
dulru goündıen (hlıat:t) maıkamı
na .~ l,ltiği ~e ka.da.r yaşadığı 
mütıcvazı hayatın mahiyet:n. an.
b1ııruli olaıyor .. Vıc. (Alil nm loor
kuru; brt.maları. anıdrran veuvc:e
ii !ı.a>y.aıtı, asıl buıııd:an sonra 'baş- j 
lıt\ror. 

J3u mütiıiş fırtına, (Ali) nin hi
Weıt :mevi<ııine ~eQtiği gün, ken.
tlin i .gös~ndi. Gi'aU<ı;e .,iddetiııl 
aılttı:rarak onu, kanJ1 !bir ililıf-~e 
eürukıkdi. Sonra da, :ft.ıci lı.adi
ocıl!I'Je an.al.3:ınal bir m€cra takip 
ed<.'rek, a.=la.rca tesirınö kayQ:ıeL
medi. 
EıNelce yer;nde de aırzetımiştik 

ki (Ali), 'lı.iliifeLi istiyerek ka -
/bu! etırneınişti. Hatta m,scl:'.t 
lkeı:ıd:siıne lıu:ke&~.ın ~"'·vel bıaıt 
cdıcn (Tallh.a.) ile (Züıbeyr) in e:~ i 

leır .iıııe s:ınlar ak : 
- Rica ed<:riım, bu ağır yü.kü 

QJ1llr11l:ırı.ına }iiklotı:mey~niz. Biri
mz, oıilifeti kabul edi.n.iz. Bı-n de 
6l>lo hi2ıınct edeyim. 

Deırnıi>fti. Fa.k.a.t bu tekı::ıf hım 
T<.ıha vıe hem de Zübeyr tarafın
dan reıdıcledilıın.iş ... Halkın ek.seriı
yeti dıe biat etıındk için istLc:cl gös
ıu rd:iklerinchı art:ı.k (Ali) sözü 
uzartımıyarak mcl<.adderata karşı 
büyi.i!k bir ıevıcılokiiı .ıe re ·ın»yet 

goote~i. 
Biat merasimi hltam buldııktan 

oon.r.a (Ahı agtr, ağır mmbc.re 
çıkarak kendis.ıııe has olan f-sa -
tıat ve beilağaıt!.a lbir hutbe irad 
ett. .. Bu huCb~J"e: 

- Elhamdülillah, alıi ilıslinehü .. 
Kad raeaul • hakka, ilci mekcl
nehıi ... 

Diye, başlarlı. Resulü Ekrem 
fündiımiııı derin biır hürme.t:e 
saı ı::wat geti.ıxli. Ondan sonra hal
lk.a, şu mooklı, hitap etti: 

- Ey Niıs!.. Biliniz oo;, hiç b:r 
zaman Kur'anın ve Resulülılahın 
<Vazettiği llııadleni. t<cavüz etıni
yeee ğiıın . .. Hatır v,a gönü'. için, 
şıma buna ırrqyil ve muhabbet 
göstc=c·k, benim yapacağım 
iş dei(İ' d..r .. . Bana tevdi olunan 
vazjfev(, na 'derk-en, her şe.yden 
evvel aklı kırenlı Tle is'..işare ede
ceı;'1n. Onlardan hangiS n 'n reyi 
Ümmeti Muha.nı:nccl!, fayda ı ise, 
omı ihtiyar eyl.yeceğ.m ... Cüm
lcru2 şaıhiıt cJ ıunuz lu, kı: n<l; nd
sım 11,.in, (B'.ıy.tü~:nJil) dan bir 
a>;•hem bil-e almıy.acaığun. Gene 
buı;ıünkü mütcva-z.ı hayatım için
d. y ıya<.':tğım... İci:ıı.iz<len h:ç 
b in.:ı:ı~ digcrinizc tercih etmive
"l! en. Al.ahın emr:trı_ j t.aat, Re
sı.ılu ılahın sünııı;tine r:ayet ve 
lh~ın yiligbe hl.ıını::t edenlere, 
daima aWet ~ m rlı.amct gös:i<• 
roceğiırı.. Falkat bunların aksine 
'1 c<kno ıcr · d ı liıyi.k oM\ıkkı-
r cC"'alan wırrnek:U ın çek<.ıırni\;·e
cc{(im. 

Ey Nas!. .. Size tekrar lktiyo
nıırrı. Bu şartlar dahilinde beni 
hllliutıte kabul ~diyorsa.ıııız, v.a.
:z.ücımc· devam ede:ııim. F.i:<'T söy
üedulcl.rim size ~ gelmed-ioyse, 
açık \~J perv-asızca söyı:eyiniz. 
Şıımdi, M.ıiıfe1ı~:rı. is'.ifa ede.:d<, 
çıkro evime gureymı. 

Dedi. 
O zamaın halle arasından bir a• 

dam kalkarak, m.nl:x:r, doğru i
lertld.ı. \'bıtam (Ali) n.in kaııiJ!=· 
da durarak: 

- Yü AıL ... Elbei Hasan! .. 
Diy)< hitap etıti. (Ai) nin bütün 

.i:rısaıııJ.ara nümune alım.a~ı lazım 
ili-len fazilet ve serefi, anümıtıaz 
lha3e p ve ~:bi, hiliı.feıte tam.a
ımi11 e istiıhkak. ld.sbetı,ren .}y.a
'ka1.ı h.a.kıkında uzun \"e parlak bic 
şiir söyh.di. Bu zat, eıısard.an (He
ziane bin Sabit) idi. 

Halk, bu şi: rden o kadar hoş
Cıandı ki, her taraftara tasvip sa
dıiları yük.sekli. Görünüşe na
zaran., (Ali) nin ihilüfet mevk
ine golıın.eSi, hı2~5': nwrnnwı eıt
mi§.ti. 

Resuılü Ekremin klymetfli Y1'~ 
ğeni, ve (Fatırna) nın s~ili 
zevci, art.ıık (veraset ihı>kkı) il.t'ı 
(ihil'aföt hakkı) nı bu sure1ıle nef
sinı:lL ccan elırrliış ... Llıyiık olduğu 
ımı.ııallil malkama yü.kse(mi$ti. 

Bu nıok;taya temas eden bi;r 
Fransız ta.rihçis1 d.."T ki: [Kaiııra
man (Aı..i) ııı;ın hem ıikt:sabı ve 
hem de va.risi ve t.aıbii olan mu" 
zaaf kı}met.i, onun huzurunda bü
tün başların <:!)!ileceİ(i zamıını vu
rirdı. Halıbuk.i vukuat, bunun 
aıks:n.i isbat etti.] 

Evet... <Ali) n:mı hlıiı:fet: ka
buıl e1ıtiği dakikadan rtibarım, 
g.zliıden gi.z,.lye ba.ş gösteren ih
tiraı; ve int.i.kam h:slcri, bütün 
zan vt• tahminleri alt üst c>tti. İs
lfun. ıküttuıi arasında, dıedi bir 
nifak ve şik.ak. uy ı'ar ~r<>k, dün
ya tariihi.ııd.ı pek az gijrül<n kan• 
lı iaci.:ılıara seıbdıiyet verdı. 

(ALİJ nin İLK İŞİ 

(A .) ımesc.tten çı.k.ı:p dol1;;uca 
(Bcy,ülımal) da.r.ısme Rcltlı. Der
hal, '.S!-.nıbı k:r~mı d:ı.vet etti. 
(Bctd::r) 1'azasında bu: unmu.ş o
lan iih1'iyar eshı>bı saf( t::ı.raiına, 
diJ!ı:derini de set tarafına geçir 
di. ilk söz o:;ı,rak: 

- Emirülınü.minm (Osman) ı 
şeh.t ed:ıııder haıkıkında nL mu
amelede bulunacağız?. 

Th.>d~ 
Em.evllerd.en hoı;lanımıyan ve iıh

ıt"1Wcile" hak veren '-!i~ap, süküıt, 
etıt.ler. Fakat, hak ve a.dalct: şcıh
si h.:sler:n.• tercih tdı.nler: 

- Ya Emirü!.ııüıninin!.. Katil
ler. her kiım o. lll'fa·:-sa o sunlar, 
kıısııs elımeık lfızını gel'r .. 

D diler. 
(Ali), h.ç b'r tere<hlüt göster

m:cll-tn mütaleasını bildirdi. 
- EV-~ ... Ben de s.z.n. fikrin.iz

devim ... Bizzat icra edeceğim . Bu 
m. niu:r hareke~. karışan (Ha -
srın) ve (Hüseycn) b.le ol>a, ı.a
y..k olduğu cezayı verecEği.m. 

Dedi. 
Omdan kalkıp (O>man) ın sa

rayına 14Jtl • 1. ' ruciler tarafın.
dan yapılan ta!ırıbatı büyü:k bir 
t_es.sür:e gözdı.n geçirdi. .l\h.ık
tül Halifroin k.ölel.rin, topl.ıya
rak tahkikata ı<'r:şt; 

Köı • , kararrlık vazJyeti ten
Yır e.ciLccl<. hiç bır c,O\·ap vcrme
Q!].!r'. 

- B:z 1 ıhti.aJcJ.er:n kork\4!: .... -n
dan hepiımız birer deli 'e ro.'rnl
muştuk. Hiç b:r ş~y göremedık. 
Fakat, d ı:diınizin zevcı.ilerjndcn 
(Naiij_), o korkunç cinay€tn v_u.
lku.buıklui(u zaman odaya gırmış ... 
Hatta, Elferu!.niizi ku:tarmak is
terken, pa:rmak.lan kesilımiş. 

Dediler. 
(AJ.) cin.a.yetin ı:ııe şe.kiı.lde vu

kubuı duj':un.a v •katillerin kimler 
olduiluna dair o kadar muhtelif 
$.{)"lir dinJeıni,şti k:, bunların ara.
sın.dan hakikati -bulu:p çik.armai< 
iQin (Osman) ın :ıı.ıvcesi (Naıle) 

ye müracaatı zaruri ~t.mlşti. 
(Osmaııı.ı) şehit oltM" olmaz, ilı

til.ıald~:Tin bir çokları bu.:unduk
~arı saray ile o cı varda bulunan 
Emevilem a-t Ioonak.ları yaf:mıya 
koyu. muşlıı.>r ... Sonra da, çarça,. 
buik orta.dan ka\ıbolrr.·:.uılaı-dı. 

Saııc.a ... Bu kanı ı \'ak'a, o ka
dar sür'atle cereyan etımişti ki. 
(Osına.n} ı şeı1ı:1 eCl aı kat:JJ.ı. kim 
oltluf(umı. ı.ırt.!:.:.lcı' - rden anc~ 

pek. a.zı öğn_ıı:dbh.mi.ş' nli. .. Hü
lasa vak'a, henüz esrarengiz bir 
c;nayet malıiyetınde idi. 

(Arkası var) 

- ;JALQA UZUNLUUIJ - · 
'i.A.Q. H,'1a.UlH11& M llw. 
r.a...r. n,te-. uuıt-. Mil•. 

1111-. wa.. Wll• . 

14 Nis• n Pazar 
12,30 Program ve memleket 

saat ayan, 12.35 Ajans V€ meteo
roloji haberleri, 12.50 Müzik: 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Fahri Kopuz, Basri Üf
ler, 

I - Okuyan : Melek Tokgöz. 
1 - Faızc - Şarkı: ( K•me halim 

diyeyim), 2 - Udi Ahmet - Şar
kı: (Bir vefasız vare düştüm), 
3 - Sadettın Kaynak • Şarkı: 
(Karşıda kara yonca), 4 - Halk 
türküsü: (Kız pınar ba<ınd~), 

II - Okuyan: Necmi Rıza A 
hıskan. 

l - Suphi Ziya - Muhayyer şar
kı: (Titrer yüreğim), 2 - H.acı 
Arif Bey - Mulıayycr şarkı: (ilti
mas et mi ye yô.re), 3 - Hafız Post
Hüseyni şarkı: (Saçın bükümleri) 
4 - Şevht Bey - Hü.seyni şarkı: 
(Çektim elimt), 5 - Dede - Gü
lizar köçekce: (Nazlı nazlı sekip 
gider), 13.30/14.30 Müzik: Küçük 
orkestra (Şef: Necip Aşkın), 1-
Ernst Fischer : Tô.til günleri, 2 -
Eduard Künneke: Dans suitin -
den Blues, 3 - Besim Fahri -
Boğaziçi dalgalan, 4 - Arnold 
Meister - Bohemya Rapsodisi, 
5 - Giulio de Micheli • Memle
ket hasreti, 6 - Mainzer - Dü
ğün töreni, 7 - Robert Letı.scher . 
Mazurka (Fantezi), 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı. 18.05 Müzik : 
Radyo caz orkestrası, 18.30 Ço
cuk saati, 18.55 Serbest saat, 19.10 
Memleket saat aııan, Ajans ve me 
teoroloji haberleri, 19 .30 Müzik: 
Fasıl heyeti, 20.15 Konuşma: (Ta. 
rihten sayfakı~), 20.30 Müzik: 
Çalanlar. Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Fahri Kopuz, Basri Üf
kr. 

l - Okuyan: Semahat Ôzden -
ses. 

1 - Raif - Eviç şarkı: (Yürü
dükçe servi boylu), 2 - Lem'i 
Ferahfeza şarkı: (Dinlendi ba. 
şım), 3 - Lem'i - Hüseyni şarkı 
(Zaman olur ki), 

II - Okuyan: Mustafa Çağ -
!ar. 

l - lsmail Hakkı • Nihavent 
ağır semai: (Seni hükmü ezeli, 
2 - Rakım - Nihavent şarkı: (Ne 
yanan kalbime baktı), 3 - Et -
hem efrndı - Nihavent şarkı : 
(Gönlüm gene b;r), 4 - Artaki -
Nihavent sarkı: (Layik mi sana), 
5 - Hacı Arif Bey • Nihavent 
şarkı: (Bakmıııor çeşmi siyah.), 
21.- Müzik: Halk türküleri ve 
oyun havalan, Aziz Şenses, Sa
di Yaver Ataman, Sarı Recep. 
21.15 Müzik: Walter Gerhardt ve 
Cemal Reşid tarafından, keman 
ve piyano sonatları, (Bach, Fa
ure). 22.- Müzik: Melodiler (pl.) 
22.15 Memle~t saat ayan, A 
jans haberleri; ziraat, esham • 
tah viliit, kambiyo - nukut bor
sası (fiyat), 22.30 Ajans servisi, 
22.40 Miizik: Cazbant (pi.), 23.25/ 
23.30 Yarınki program ve kapa. 
nış. 

YAi'.: :M ve ?!AY\ 

14 Nisan 
P AZAR 

Hicr i: 13S9 R umi: 1351 
4 üncü ay Gün: 105 Nisan: 1 
Rcbiülencl: 6 Kasım: 159 
Güneş: 5,23 Ak~arn : 18,-18 
Oğle : 12,14 Yttsı: 20,23 
İkindi: 15,58 İmsak: 3,36 

ı.-- ilA VA \' A.LI l l 
Yeşilköy Meteoro:oji istasyo -

nundan ahna1ı nıalUmata göre, 
hava yurduıı Orta A.nadolunun 
şark taraflarında az bulutlu Ak
dlniz sahiller;ııde çok bulutlu di
qer ııerlerde kpalı ve mevzii ya
ğışlı geçmiş, rüzqıirlar umumi -
vet!e cenup istikametinden orta 
kuı·vc.tte <smiştir. 

Dün, lstanbulda hava çok bu
lutlu geçmiş, rüzgar garpten 1-3 

iKDAM 

~ ~511 
Kişpeşt - ala a
saraya 6 - 1·yenildi 

MACARLAR OÜN TRENDEN 
ÇIKARAK STADA GİTTİLER 

Y azan: Adnan Akın 
Dün öğ'-eden sonra şehıtımcze 

gelen M~ar.istanın kuvvetli ta.
luırıL.'arındaın Kişpcşt. futWlcüıleri 
rki saat.J:ik bir istır.aJıatten sonra 
Tak.s.im stadında ilk maçlarını 
Galata,arayla yaptıılar. Uzun ve 
meşekkaili bır yolculuktan son· 
ra tren.de bltkin bir ha·c gelen 
Macar futbolciU.eri yorgunl'u.kla
ruıı alamadan çıktıkları Galata
sauay karşısında hiç de muvaffak 
ol'amıyarak iıdeta bir hezimEtc 
uğradıl;.c ve 1-6 gibi büyük bir 
farkla yenildiLer. Bu l>üyük fark 
hiı;bir zaman Macarların zaif bir 
takım olduğuna de"iılet etmez bi
lakı:s meşa:kkat içinde geçen bir 
profesyonel ekibin durup din'.en
meden oynaıruy.a mecbur edildi
ği bir m~ın normal neticesid.ir. 
Macarlar J::.u.l(Ün Fenerbahç-e sta
dında Feneıcbahçe k<.oşısı.nda mu
hakkak. .ki, hakiki luymetıluini 
göstererek. fiıyi. bir netice alacak
la'l"dır. 

OYUN VE TAKIMLAR 
Diinıkİi maç için Tak.sim stadı

na toplanan 2-.3 bin seyirci Ga
lafasaırayın İzmird.eki fena dere
ceLerinden oonra bu meşhur Ma
car ·ekibi k.aa'>;ısındaki oyunu se
yir iQiın sabırsızlamrken takım
ı.ar hakem Ahmet Ademin işare
tile sah.ada şu şekilde diz.ildiler. 
K.işpe~1.: - G-ergo - Ratk.ay, 
On~din - Lugoşi, Zalai, Odrıy -
Kaloçay, Deri, Olaykar, M.olnar, 
Kiı4ıç.cş. 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Enver, Be<Li -
.Salah~ddin, Sa1im, Gündüz, BUr 
duri, Saraiiın. 

Oyuna Galıaıtasar;;yhlar başl&
dıılax. Orta.dan yaptııkları bir iki 
hücumla Macar ımüdafiilıeri
ni fıpey yorduıktan sonra neticı? 
ao.hıak i-çinı çaılışnrorkı.rdı. 
GALATASARAYIN BİRİNCİ 

GOLÜ 
8 inc.i daıkııkada sağ>daın yapılan 

bir hücumda Sa!Mııadd . .n.in ku.v -
V'(:Ui bir şü.tünü ıutamıyan Macar 
kaJücisı bunu ı:<oitfu' edi kaçan U>
pu ya.kalıyan &ırafiım yer.nde 
bir ŞÜ.tl<:! lb:r ınci GaJaıt.asaray go
lünü y<ı.ptı. Bu gollj! berahı:rr Jıa-
11-ilrete g-·çcn MacarlW" Gala.tasa
raıy müdıafuasını !1CQelllledi1er. 
Oyıunda b.ariız hiT sfu'at göze Qar

>pıvordu. İki taraf da düzgün. pas
lar ıa. b;.r1lı.ı.r ıer .ı1'i sıkı.ş:ırırk.ıt.n, 
Macarlarda hücuım fazlaJ'3Şmlştı. 

MACARLAI\IN GOLÜ 
21 inci dak:.kada sür'a.t.k· Gala

tasaray kaJ.es:ııe inı.n lhiT Maca.
hücu:ınun.da sağ açığın _ ortasını 
sanıtraforlaırı kafa il12 J(tile Q:'Vi

rerelk. takıımmı bera,l:;;ırc rııkardı. 
GALATASARAYlı'l' i.K.iNci 

GOLÜ 
30 uncu dakiıkada Gündüzün 

sürüklediği topu Sara!im Macar 
kal.s..ııt:ı aıtarak. ikiıncı golü de 
ya,plı. Bu ,go.Jden sonra büsbü:Lün 
art.an Galatasaray tazyiki devre
nin sonuna kad1r sürdü ve b'r.n
ci devıı 2-1 Macar !arın mağ
liıbivotİ'y l" b.tti. 
İKİNCi DEVRE: 
Oyunun ;kinci clevl'i'sine Ma

carlar b:ışladılar ve ~lk &kikalaı:
da mü~ m.::di hücuanl.ır yapma
larına rağ<ın.ııı Ga:l:ıtasara.y mü
dafa.asınu delemali ıer. Fakaıt mü
d3faaye bi.r hay! ~ r:-likel dakı -
k.alar geçirttiler 
GALATA.SARAYIN ÜÇÜNCÜ ve 

DÖRDÜNCÜ GOLLERİ 
24 üncü dal<ıikada, S -\"füıad

di.nodcn Gündih • g>:~-en pası Gün
düz t:r ŞÜl~e üçüncü ve onu mü
teakip 26 ncı dakıkada Macar mü- ı 
dafaasının yaptıih pen.alüdanı Bo-

dur. dördüncü Galatasaray gol
Jf .>riııi y~ılar. ıBu golli'ırden son
ra oyum taana.mzy, le Galaiıaearayın 
ıhiıJciım.iyeti altına ııi.ıım;şLi. Bu 
lhiikianiyot Macarları adam akıl
lı Ş31Şl.l'lımışlı. Bu şaşı:mm mü-
1fooılüp 11olfi>. 11J scibep oldu. 
GALATASARAYIN BEŞİNCİ ve 

ALTINCI GOLLERİ 
31 i•ıci dak:.ka.da Gı.ındii?JÜn bir 

.ka!Ca pasında.n i<lt.:fa<ie eden Sa
lillıoo.un ocmba g.bi bir şütJJ bu 
ş nc1yi 43 üncü druükında Sailimin 
gayretiyle Sarafiım atımcı golü 
yanınca Macadarda yıirüımive bi
le mecal ka·lınarnııı;ıtı. vl.J baştan 
!11lıay~-~ kadar sönüık: g~n bu 
ıınaç bu surc.'J!e 6-1 Galal.rusara
yın ga..~ fb..siyl<> b.Lti. 

Kişpeşl - Fener maçı 
bugün Kadıköyünde 

oynanıyor 

Dün Galaılıasaraya 6-1 y-enıi ı ın. 

ve carşaımıba günıün.d-enheri üçün.
CÜ m<'vk.i.dc s-y.alıat ederek iki 
ısa.atılik bir isti.raıhaı.t-. n sonram~ 
ya:nmak arJ.ıcbur;ı etin<l_• kalan 
Macaristan l.k'ıün ik r.cisi K'ş
l>OOt •bugün Fcn.eı!bahçe stadıııda 
16,30 da ik'nci maçını Fcnerbah
çc i..ı..> y ı>pacaktır. 

Mektep maçıannda 
Boğaziçi . haydar. 
paşayı 3 . 1 yendi 
iMamü müdü~>üğü tarafından 

mak>tqı.k r arasınd.i.i 1lJ!'\.ip ediı 1 ın 
lik anaçl.ı...-ıaıa dün Şerci staıdır~ 
da dev-.m ed..lım.<;tir . 

Günoün ilik maçı GaJ.a.t.ıroray ile 
İsiiık.lfııl ara.;ıntl.a yaptlıdı. Ve 
Gab.tasa:ay bu kan,_ıJaşmayı 3-1 
kazandı. lkinıci ma.;ı Vda ile 
Sa.n'a.t mek)_plı-ri yaptılar. Ve
fa,~Jar !J:ıiünci dıc-ırrc<k yaptık.l;arı 
bir goUe maı;tan gaJip çtkıtilar 

Günün son ve anüihim maçı H. 
Pa<,;a i.lc Bogaııiçi arasında ya.oıl
dl. Ve anü.saıbaka Haytlar Pa:;a
nın• 3-1 mağlı1biy>:ıtiyJLı nih<ayet
leınrli. Böylece Bogazi.çi kırmızı 
.lciiıme şampiyonu ol.<1u. 

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 
Bayram yaklaşıyor. Şimdi -

den yavrularımızın hazırlıkla
rını yaparsak çocııklarırnız 
Bayramı daha neşeii geçirirler ! 

İSTANBUL ASL!YE BlRiNCİ 
TiCARET MAHKEMESİNDEN: 

Leh.standa Kaıtovviodiz bUılunan 
Pos.k; Expo~t Zcıızaa Sp. Z. OG. O 
Şirkeiin<l~n Svcsk.a Oriend Liıu
ıcn vapur .k.uımıpın1Yasına .ait Şa
geland vapuriyle L.~ta.nm Gi
) adı:yıana :imanından yükı!mıip 
İ~tanbu.a ı;a.l.ııı 334510 lk:ılo çivi 
telirı;n .orij.n.al mnı;,fım€ntwu ve 
s 11'Lfikasıaınn zayi oldugund.an ba
ilı.lsle iptaline karar ve:!.lmcsi 
Hasan Ti!olrsin ve Hüsnü Akı. r kar
cl.ı;ıl.er ko.lokt:f şir.keti taraıfın
d:aII! ba arzuh.al ta.l.ıp ecti ıın::ş ol -
makJ a 11.caret kaınummu:n 638 in.
c; ~:.ıdıdrs.i muıeıbınce ziyaı '.ddi.a 
oluınan mczkür kıonş"1nenıLo ve 
se;•tıf..k.aııı>ın 45 gün zarfında bu -
lan taırafındanı maıhla»meye ibra
zı ıüzuımu ve iıbraz edilımtrliJ!i 
takd rde hu mfukil.lt.in hitamında 
iptaline kara.r v ıril='ği iJiiinı o
lunur. 

metre hızla esmistir. Saat 14 de l••••••••m:=ıa••••••••••••••••ll!!! 
hava tazyiki 1011 ,4 milibar idi. 1 
~~~::~~I~a~tı'~~:~ :ı~:a~~a~~ inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
dıdilmiştir. ~--•••••••llll•=••••••••••••••ıı: 

MiUan Keşif ve muh 
bedeli % 7,5 tem. Eksiltmenin 

Yeni Ne, r i ya t: Cinsı 

Dekameron hikayeleri 
MU: i ..rııi:.- arkıaıuaşlarmnızdanı 

M. Rasim Özgen'in tereiiıme ol.fi
ği n '· açyı:ı'nun bu şaheser kita
bı"lın :kinci broşürü de çıkıtı. Bü
yük bir rail;b it göıı n bu meraklı 
~ıser; okı.ı}-ucul.ac1:mıza taıvsiye e
deriz. 

Zayi 
'Merhum zevcim C'-rra!h Binba

şı Ali Besianôl.ııı. bağlanan ma
aşıma aiıt 42361 .k.ayııt numaralı 
ım.aaş cüzı:lanımı ıka.)'bettiım. Hii;k
mü yo.kiur. 

AYŞG YILSAV 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saati 

hvl!'l.o tulumbaları 50 a.d<ıt 600 - 45 - Pazaaf.'ık 14 
Ş ımsipaşa bakımevi 1674 43 126 - Açıık ~lk. 14.30 
p.aırıaıtonıcr 11.sisn:tr. ' 

I - KJ. ~ü ve ş<rtııames ınuc.ibiıooe idaırem.iziıı Şeınsipaşa baı
k-ım<:!vi p;ı:-aıto!1l'."T tesisatı işi acık da;illunııe 50 mt tulıumb.a şan,. 
naımıe vr.ı krokis. mudblnıce parz.arllıık. uısulli<yl-e iıhal/~ ol'tllll.:ıcaıktır . 

II - Keşif vıc m$mnımen bedlen;leri muvalltlııaıt ~ ek>
dltıme sa.ati.eri hiz:ıl;:.rmd.a yazılıdır. 

III - Eksil.tın . 17 ;rv /940 ça..""R~>nba güın<ii Kabaıt.aşt.a levıarLım ve 
miib::Y:>at şu;bcsıı•d.ıki &llf!1l knm s:ı unda Y'lı:ıiıacaaot.ıır. 

IV - Tesis:ıt ŞJJ"..n.:ıımesi her giı:ı. evazım şub:ci veznesim!eı:ı 
(8) 1.-ı:ruş muftrnbilind ~· tu.ıunıba şartın...-ırı'1ii parasız a!Jmbili.r. 

V - Para."tancr tcsıs:rtı iş'-ne ı:ı ln."Ct'lder şartınam~ (F) f~ 
raısmd!a yarzf;ı v=iklc vıeı her iki. iş 'iıçm ) •• o 7,5 _ııü~ paıra-
larİvle biıt11il rı:coJkür kamıiııyana müracaa~.arı. (2~ 

14 - NiSAN 19~0 

- 26 -

Münir babanın canları, misafiı 
dervişleri bir temiz pataklamışlordı 

Mey dan, bir hamam hıliv<=ti ha,. 
.lindeydi ... Yüzjerce .k:şıinin nefe
sile ısınan geniş meydanda zikk 
yapan dervişlerin ter kokusu, 
gün·lük kokusu ile kı:ırışık tuhaf 
ve müz'.iç h-r rayiha hiisıl etmiş, 
yüzl~ırce mumun belirsiz isi, 
mevdanın üst tarafında derin -
den derine buruna dokunan bir 
kok.ıı peydahlamıştı. Avizeler
deki mumların et.rafa se>r:i<ın ı.şı.ğı 
hafi sisl.i bir hava içinde eşya ve 
insa.nlıaırın rml<lerini koyuılru, -
tınyor, oe<ığa .atılan öd ağacı ve 
günlük.den çıkan dumanlil.r da bu 
&isl. lıavı:ya katışcyordu. D uvar 
boy !arına sıralanan koyun post
larında kaLlıavi sıar;:klı, torba sar 
kallı, siyah cüppeli pür heybet 
şeyhler dizüst.ti otruyorlar, yan
brındakilerle ınce seslt konuş -
m.alarla tektaş: nefesini bekil.ıyor-
1ardı. 

Müni- lbaba ayni yürüyüşle 
meydan.a girdi. Rengigül ile ba
cı' ar, meyd;.aıın üst kısm·ına- tesa
düf eden kafese geçmişler, ora -
dak.i yer minderlerine y.eTlc.'jerek 
Jraies ark:ı&ından meydanı gözct
lemiye .baş:wru:;lardL 

Münir baba, mihrabın yanuı,
dak_ b;.ba postuna oturdu. Tek
ık.enin derviı;leri etrafına sıralan
dılar.. Meydandaki ine~ konuş
ma uğu·.ıusu süküta çevrildi. Her
ıkes, gözlerıni Münir baha i:le der
v ~!erine dikmi.ş, bekl!.yordu, Mü
rur baba, alkolden peltekleşen dı
li:ıe sordu: 

- Dervişler tamam mı? 
- T.:mam erenlerim! 
- Nefese başıhyalun! 
Münirin yanı başında mevki 

al.an ney, kudüm, mazhar ve saz
ların müşterek. bir n-ehavent fa,. 
sıl arası, ince nağmelerini mey
danda dolaştırdı.. H~u tavırlan 
a:ara.ıı: J::.a.şları eğik şeyhlerin. iç
ten içe: 

- Liı ilahe ilıl.111alı!. 
- E.hamdüli!J.:ıh. 
Sözleri duyulurken Münir ba· 

banın bir işaretile şu acaip ne
fese yol verildi: 

Hak nazar kılsa özüne, 
Şaşar Hilmi öküziinc 
N e denir bir halt işlese 
İlmi ledün öksüzüne 
H ak tu, yüzüne gözüne 
L anet Hilmi h er sözüne ... 

Münir .babaya uyan 12 dervi
şin gür sesi ~ heybetleşen bu 
çirk:n mısralar, meydanı d.o'du· 
ran v-e huşu tavu·laırı takı.n&ral< 
orijinal bir bektaşi nefes.i dini e
m.iye hazırlananları hayrete dti
şürdü. Eğil< başlar, yedcştik eri 
boyunlar üzerinde doğru!m-ak 
hayretten fincanla.şan göıılıcr bir· 
birlerine cevrildi. Herkes: 

Gözıl..:r bir'bid.T ne .;evrild .. HeT 
k es: 

- Eş miına? 

Diyen bfr bakışla hu nefes:n 
roalıiyetini birbirınd '11 sanıyor
du .. Meydanda ı:ıncedl·n inceye 
bir mırıldanıma meydana geti
ren bu mısralara en faz"a hay
öet edenl<>r, Merdivcnköyürıdcn 
gelen, Dcrv:ş Kiız.ı.rnın ma<;' •Lin· 
deki dede babruun derviş"cri idi. 

Derv'i.ş Musa, nEfcs:n baş..ıan
gıcında bir şey anlıtmamış, ak
şamdanberi derviş Kazımdan g:z 
1i, köşe bucakta dem enen tıtiz 
ve asabi çoban derviı;: 

Şaşar Hilmi ökiizüne 

Sözünü duyunca: 
- Bre ne söyler bu Münir ba· 

ba? • 
Diye Derviş Kazımın ıkolunu 

dürtüşlemiş, Dervıiı; Kazım da: 
- Dur bakalım, acele etme 

Musa ... 
(Arkası var ) 

lmtiyaz sahibi v~ Neşriyat Dı
rektöı-ü: E. İZZET. Basudıgı yer: 

SON 'I.ELGitAF Basımevı 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
İlbraıhiım Et.eme borçlu İ'l:>rahim aga vereselı:ırin.n iµo~.C<li O•dP 

yaınin.i üç ehli vuıkuf tarafından Üsküdaıı,f .. Buıgıııı':<,u.d:a Uoa..J.• 
nin üç Puıar sokağıı::ıda 39 No. 200 l!ira kı.:ı-mı·et talod.i.r ed.lı<ıı. 18a80 
m-etre ımuı·a~baı ta.rlanın 40 ilıissede 20 Jriss.ıs.. i:lu aynli yer ve sıok::ı.k
ta eski 37 yeni 3. 23,23/1, 23/20 No. taım.aınına 180 lira ikıyımct takd·:r 
L-di.:ım;ş ol.an 16542 metre ıınuraıbbaı tarlanın 4-0 !IJ.ssedıe y.iırmi iki his
sesi ve yine ayni yerdı_ Kiıl-/Ç fırını Karğa Dere &ok.ağında e -k. 1 
No. ve ta.ın<ll!nıınıa 300 lti.ro kı'.Yllilet ıtaJ.00.ir ~rlilm.ş olıaıı 27570 ın•clr-e 
mlllr'aibbaı tarlanın 40 hisse.Otı 22 hi.ss:si ve yine aıvni mahallede 
Kanaman çlfuhgi sclk.ağı.nda eski 25 No. ve tamamına 1400 ilra kıy
ınıc.t tail<dlır edi:lim:ş ci.lln 128660' met.re mur~obaı :t.a.n.anın 1/2 hi&
s.ı;ıııl°;n üç h.iss2 ~l•bar'iy nJ ilti hisseS:nin tekrar 40 hissede 22 his
sesi j!J_ taım:ıımına 1840 lira kıtytm-et ıtak<ltı· ed.lor> ayni m:ı.halde üç 
pGJiar cadl±sınde 3676 ırn:ıtoıe mur.aıl>ba.ı 1ıarla i!ı;, 919 mc<tre muTab
baı yer ~ııyan k.fıııı:ı;r küçük eıvleri, a.lıırlıu- ve ağ>lk:lan mürci<l<l-1> o.na 
kısmının sekızde dört hiss:s: dııdrnmi.zce umumi hükümk:r dairesın
de acıık arı,tımnıya Jroıııulmıı.şiur . İşbu gaıyrum.'Thkul l.Qpııu lbir llli.'de 
ahıp .ç,ı;d" Kireç yakııruya elıveriş]ti; ~arla lk.iıı.ıc; ocai!ı.vı.ı on ikadar 
ağ~ ve ·bir kuyusu ıınevcuMur. 

İşlru g.ayimenkutün arttırma şaıı'trtııınte! 18/5/940 taifıih.iır.den 
iıtiıbaı.en 937/7010 No. ile Üskii.da.- icr a daiıı.sinde herkesin ,gör<1D11-
m ı;i ;ç;ıı. açıktır. İlfuııda. yazılı ruanlaroan fazla maıümaıt a1m$ 
iısiiylnlır, d•>bu şarl.n.ameye 937 /7010 dooya nuımarasıyle memuriyeti· 
ın;ze münwaaıt C'lıınl:?J•ıdir. 

2 - Aı<Ltııımı')"a iştirak için yuık;arıda yazılı k.ıyrnd'n ytiıde 
yedi buçu.k nisoctiınd,, pey veya mıili bir bankıanın tem.na.! mektu
bu >\e<vtlı edilccekt:ir. (Madde 124) 

3 - İpoU-lk sah'b, alacalk.lı1acla d.iğ::r alii.k.adan.:ınn ve ırUak 
hakkı sahSper:run ga;~ımenkul ürerin<lı.hl hak1arını ve hususıyle 
fa.i2 w m:ıa:afa dair olan !dd''a1arım ıiŞbu ilin tarıh.nden ıtrbart'll 
20 gün içinde evraıkı mfuıbi\eikıriyıe bir.llJ<ıt!:, memu.riyetimize ibuct:r
meleııi ôca.bEdier. Aksi ha (il hakları t.ıapu sicili ile sa.bit olmadıkça 
satııı h>:delinin paylaşımasındıaıı hariç ka!u'lar. 

4 - G&ıteriılen gün.de arıttınnıya iştirak eden.1:-:r arttırma şart· 
nıa.mesi.ni oJ<umuş ve lıüzumlu mallııınat alnnış vıe bunları tam~m'. n 
k>abul etmiş a.d ve itilbar ah.ınuırlaır. 

5 - Ga'Yriıırpıkul 29/5/940 t.arilhin.de çarşaınlba günü sa.at 14 
den 16 ya kada.r Üsküdar jcra ıınemuınluğunda ili; d;.oifa bağrıldıkfatı 
oonrn en çak ar~tırana ihale edilir >a.nıcak arttırma ıbedeli muhamrrnı:ı:t 
kıymetin yii.ııde 75 ini buhnıaz veya saıtış ist!yenin atacağı~ 
-ı\içh.an.ı olan diğer a.lacalciı(ıar bulAınu;p da lb,erlıel !bunların 'bu gayrı 
ınenı!Wl iJe ıtmı.in edilanlş a!ıacakıleııımıı. mecmu.u:nıdan faızlaıya çık
mazsa en Qal< ar.tıtıranın t.eahhü.cl'ü bak.i JıMmıaık. Wıe.ıeı artıt.ırıma 15 ııil1l 
daha ıtem.dıiit e dile:rek 13/6/940 tarihinde ııerı;eıIDbe gün ü saat 14 deli 
16 ya kadar Üsküdar 'cra mı-ımuduğu odasında arttırıma bedeli sa
ta.ş iStiyenin al.ıacağıoa rü~'lıanı o:.a.n diğer aılacaklıl.ann bu gaya-imeTl" 
kuıl iılıeo ıtıeım.in ~dilinış alaeakıüarı mecınuundan fa:dlıaya ç>kıına.k şal'" 
tiıyı:te mı QC)k artıtınaa >ha.le ediılıir. Böyle biır lbcıdel elde edilıme:zsliı 
llhaılıe yapıllınaız. v.. sa.tış t.aı:~bi düşc:r. 

6 - Gayı-inıenkW kenıdisme ihala o&ıu.naııı k:ianse deıhaıl veya ve
rilen m~ ~ ıİçinde parayı vennE1Z113 ihale kararı feslholunara.k ikeı>" 
disiJıden evvel en yi1k'Sck -t:eil<ı!i:f:te builıunan kimse .arzotmiş oılıdıUi!11 
h:d-ell-e ailıımy.a raızı o1uırsa ona; raızı o--maz veya bw'.unımazsa hegne.ı> 
15 ,gün mfuiıdı ıtih artıtırırnı:ına çıkarıllııı.ı en. Qal< .arıttı.r.an.a .ilhale ed:ilii!· 
İfıti iıh.aı1ıe ar.asıooaık.i faıık ve ge<;i!n güınıler iç'i·n yüzd-e 5 dl n h~I' 
oWın.acak fa.iz ve diğer zaraıılar ayrıca hillmnk1 bao::ıt lk.a ımakslZıı> 
memuriyetianizce aıhcııd.an ta:Jısil oi;ınuır. (Maddi:? 133) 

7 - Alıcı aırtıtırıma bedeli h84"icinde olarak ya:ruz tapu ferat! bJ!I' 
cıru 20 s.<rıclli< Vtilı<lf tavıie 'bedıebıi ve ]hak, kıaırar pullarını VtımıiYe 
ınedburduır. MUterakiıın vergiler; tenvirat v-e tanz:fat VTC te1 iili"". 
resınind n mülev'tlilit B.led'.ye riisuımu vıc müterakm vAkıf kar~ 
Qlıı.cı.ya aiıt olmaY'!l .aırttırına bedelirı.q~ ~enrııil olunur. İşbu gavr~ 
menlkul yuıkarıda gösterilen tor• •p Uskü.d.ar icra memurlu~ "f1 
6l>lld aişbu ilan ve gösterilen ar .... ıma şan.•t.ııameS: dadxes'nr!ı- <::ı.tı IY 
cağı io'.fuı olunur. (26124) 


