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ALMANLAR NORVEÇT 
!<ayaklı Norveç Müf~ezeleri .Alman Kıtaatını İmha Ediyorlar. 
Ingiliz Kuvvetleri Norveç içlerinde Muharebelere Başladı 

Skajarakta biiyiik bir denizi Mü efi ler zaferden emin 
-G- --1·. . . · muharebesi• OIU-yOr REYNO: "Fransız "!il!eti hü~riyeti uğrunda 

e ıyoruz . harp ederse maglup edılemez" DEDİ 

Dediler ve Stavanger tamamile tahrip ecİildiıisveçin yeni ÇEMBERLAYN NiHAi ZAFERiN KAZANILA-
G eldi ler r- -- · . 

1 M""d f CAGI HAKKINOAKI ITIMADINI TEKRARLAOI 
Karaya ç ı Jı an /n11ili:ı 
Jıavvetleri Noroeçlilerle 
6er•6er taarra:ıa 11•çe· 
relr. cenubi NoroeçteJıi 

Alman Jıavvetlerinl ••· 
Jıııtıra c • Jı la r d ı r, 6a 
talıtirde, Almanya, ya 
laveç de taıı"az atmeJı, 
yahut da Norvecten 11it• • 
melr. ıılr.larından 6irini 
kabule mecbardur. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
A imanlar 9 nisan ıece
~ si, siyasi ve sevkulcey· 

şi bir baskınla Norve
çe asker çıkarınıslnnlL Aradan 
bir hafta geçmeden, 15 Nisan gli· 
nü de, İngiliz kuvvetleri Norveç 
lalıillerine çıktılar. Bu arada, mü! 
lefik deniz ve hava kuvvetleri 
~anıi şiddetle müdahale ederek 
liç mühim netice elde etınişler
di.., 

l - Norveçte karaya çıkan Al 
llıan ordusunun muvasalasını ke· 
lere& buna yardıma koşan Al· 
tnan nakliye ıemilerini batır· 
llııık, 

2 - Bütün Norveç ve Balhlı: 
•lllanna mayn dökerek kendi ih· 
•aç hareketlerinin emniyetini te
tlıin etmek, 

3 - Norveçlilere maddeten 
Ve manen yardım ederek Al· 
~anların, Norveçi işgal etmeleı
•ıne mani olmak ve galil avlanan 
~~in seferberliğini kolaylaş 

Alınan ordusunun karaya a
Yalı; liastığı günden itibaren, g'C· 

~~n. altı gün içinde, İngiliz deniz 
~unıycti, işte bu mühim io;leri 

l:?~ü ve yedinci giinü de, İn· 
~lız ordusunun ilk birlikleri 
le~:veç kıyılarına çıkarıldı. Hit· 
ltkln askerleri Norveçe ayak bas· 

1 arı giın, İngilizler, Norveçli
ere, 

'ru - Dayanın imdadınıza geliyo-
2. 

b ~~n:ıislerdi; ye.dl gün sonra da 

0:.ı ikaten Norv•çe ı:elıliler. Bir 
llnekntuı irkib ve ihnıcı ne de
te olduğunu bilenler, bu sfua
-~ayran olacaklardır. Norveçte 
le b .Ya çıkan İngiliz ordu•u, böy
dlğı ır ~areket mevzuu bahsolma· 
tınd !çın, elbette İngfür; limanla
Yorda, hareket hazır bulunmu· 
ol u; Yalnız bunları taşıyacak 
ın:\ nakliye gemilerinin bfr kıs
llittz: arb yüzünden i~siz. kalan in 
Yll!ıı • Fransız yolcu vapurlan, 
Wİitıbn !•manlarda butuonıa.ıığı 
lara esızdı. ~ıtaat. süratlc liman 
lere j,'!'kl~ıldıler; orııdao. gpmi
nan •ndU"Jldıler ve müttefik do 

. lii lD~sının himayesi altında bü 
Ya~ Şını•I denizini \'e Atlas Ok
Yaııı':.."u ıteçtiler. Bu satırların 
den h gı saatte, henüz Narvik-
1-.h aŞki a hanll'i Norveç liman-•ua n iJjz 
ltı nıaıu il' • ~·~eri çıkanidı
lnı:n nı degılı!ir. Narvik ise 
lllorvterenin şimali şarkisindekİ 
~ eç~ en Yakin Wick limanın-

• lı.i askederin buradan ir • 
'Arkası 3 üncü •ayfadtı) 
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Norveç topraklarına çıkarılan Ingili.z kıtaatı resimde göriiİdühü g;bi iklime göre teçhiz Edil-
miş bulunmaktadırlar.. ' 

Müttefiklerin yardımı rhakkında Norveç 
hükOmeti bir beyanname neşretti 

ikinci Fin gönüllü taburu Norveç top
rağında Almanlarla harbe başladı 

Alman işgali altında Norveç üslerini bombalıyan Giltaze pilotları .. 

• Stokhobn, 16 (AA.) - Reuter ı metini ele geçirmek üzere Nor
·ajansı bildiı1iyor: veç dalili'Oe sokuı:·~n Alınan kx>
~ Alınan istilası.nın ilk günleri, ı lu, Oslonun 100 kııllometre şiıına,-
kral Haakonu ve NorveÇ hüku • (Arkası 3 ;;ncü sayfada) . . . 

EtEDl·YE MEMURLARI TEKA
~ OTLOK ·LAYIHASI HAZIRLANDI 

l 
DAHİLiYE VEKİLİNİN RİYASETİNDE BİR 1 
HEY'ET LAYİHA ESASLARINI TESPİT ETTİ 

Ankara, 16 (İKDAM Mıihab~ 1 
rl te!<>.fonlla 'biılkl -iyor) - İstan. 1 
bul ve h&ı.ra B'ılediyeleri har'iç ı 
olduku halde diğ.r Be.edı~Jl'.-1-

mizde çal'ı.şan memurların ve Be
ledi~l·--ır Bankası memurlannın 
tıelkaüd' h~arı (jJıned\Amdıın tıu 

( A :·kası 3 üncü saııfada) 

• 
ltalya'nın 
vaziyeti 

Hükumet halkı 
harbe hazırlıyor 

Roma, 16 (AA) - Reuter 
bi:ldiriyor: 

İ1ıaJyan lb:rinci ve ilkine; fiılo
larır.ın <iün ilkba:har manevrala
rına ba.;'adıiklanna dair burada. 
bazı şayialar deveran etmektedır. 
Thkr.t harb gemileıtnin muhtelif 
ha.re.katı hakkında hiç bir ma -
lUmat almmadığını reS!mi meha
rn temin ebncktediT. 

(Arkası 3 üncii. Mııfada) 

N\:vyook, 16 (A.A) - Nevyork 
Posı gazet;.s[n;., V~t.on muıh<r 
lb:ri yazıyor: vr::· 

<Amerika askeri mütı<hassıs
larının zannettiğine göre, 'intlha
batta lıanqi parli kazanırsa ' ka • 
zan sın Amerika bir buçuk' sene
ye kalmaz harbe girecektiT. 
Mütehassıslar geçen yedi ay 

harpten sonra Amerikanın i~ti
rakinin sakınılması imkansız ol
duquM her zamandan ziyai, 
kanidirler. 

M emlekeıte müdahale havası e
siyor. Bu hava ve fikir Wor. 
ve-le Danimarkanın Hitler tara· 
fından !stildsı üzerine vücut bu· 
lan aksüldmelin mahsulüdür, 

Tedbirleri 
Bir cok limanlar 

1 

gemilere kapatlldı 
Alman yadaki lsveçliler 

mf.-mlekeferıne dönüyor 
Stdkho:an, 16 (A-'\.) - Ret>Jer 

ajansı b:ldiriyor: 
Öğled~nberi, bütün lsveçte, ha 

va taarruzlanna karşı tahaffuz 
terilmektedir. Bu mahfilılıerde 
müdafaa tertibatı her şehirde ve 
her !kasabada artmaktadır. Dokıuz 

(Arkası 3 üncü sayfada) 1 

çoıcçtz. 

Lcmdra, 16 (A.A.) - B~ 1 
~ bl.- ropl!ant.ıda kısa 
bir mııhılk sii);hnis V'e ezcümle 
dernistiır ki: 

c- Bundan az zaman evvel ni· 
hai zafer hususunda harbe b~-

Almanyanın garpte 
ani bir taarruza 

muhtemel! • 
geçmesı 

Holanda ve Be 1 ç ika yeniden 
ihtiyat tedbirleri aldılar 
Lüksemburg, 16 (AA.) - Ech- \ 

termıch'dan b'ddirildiğine gör~, 
dün ıı.ece nehrin Alman sah.il
lerinde mühiım kıta-at değişiklik· 
leri olmuştur. 
Bazı haberlere gere bu kıtaat 

arasında yapılan mutad değişik· 
liklE:rdir; fakat, her zcman.kınden 
daha J!E'llİ.Ş bir nis'lıctte yapıl • 
IIU1;tır 

HOLANDADA 
Aınsterdaın, 16 (AA.) - Al

ma;nyarun Emden limanının kar
şısında bulunan Ho1andanın Ems 

nehri ağzındaki De'.teyl limanı 
sııkı lbir mürakalbe altına al.ı~ 
mıştır. Bunun aşikar sebebi• Al· 
man ticaret gemiılerinin muhte
mel tahaşşüdüne mani olmaktır. 
440 tondan daha büyük olan va
pudar Ho.anda deniz mail<arnla
rının kontrolüne tiıbi tutulacak
tır. 

BELÇİKADA 
iBruksel, 16 (AA.) - Hükfıanet 

gayrikanuni olarak Belçilrada i
ka.met eden ecnebiiJeri ilıududa 

(Arka 11 3 üncii sa,,fada) 

ÇEMBERLAYN 

ladığımız zamaM nisbetle on ke
Te fazla itimad beslediğimi söyle• 
miştim. Bu itimadı tamamen mu
hafaza ettiğimi şimdi tekrar edi
yorum. Alman vahşetinin bütün 
sıkletini hisseden imanlar, AZ· 
manyayı mahkum edenler kütle
sine milyonlarla iltihak etmiş. 
!erdir. Çünkü Almanların her 
yeni hareketi gösteriyor ki, hiç 
bir millet, M kadar sulhperver, 
ne derece mütevazı ve ne kadar 
kendi halinde olursa olsun bu 
kuduz köpek gebertilmedikçe 
kendini emniyette bulmıyacak • 
tır. 

Almanya, şimdiye kadar bir 
çok lJ'11'iış hesaplara kapılmış~ 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yugoslavyada. 
gestapo faaliyeti 

tenkil ediliyor 
Belgrad, 16 (AA.) - Rmter 

.bildiriyor: 
Polis tarafından Alman aıJnı 

telılkki edilen bazı ıdmseler;ı• ev
lerinde yap>lan tıaıharriya1 net_ -
cesmde bir çok mühim tevk fat 
icra edilmiştix. Zanno!undtt :r•ına 
göre hu tcvkiiat Alnım CT~ ta
pos~nuı; Yugoslavya dahilindeki 
faaliyetıni kı.r.ın.a:k açın hazır
lanan şiddetli bir hı.reket;n an· 
cak mebdeini teşkil etmektedir. 

Beşiktaşı da yendi! -- •• 
KİŞPEŞT:4 
BEŞİKTAŞ:2 

• Misafir takım İstanbul 
~ampiyonu karşısında 
güzel bir oyun çıkardı 

Ga:latasaraya 6-1 mağlilp ol -
duolııta.n soma pazaı- günii de Fe
Mtib.ahı:ıeıyıi 1-0 yEnıen Macar 
JiOcinin 'lruvıvetıli <Eki;>lerinrlen Kiş
ııeşt diiın oon oyumm.u Thk!tm 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Dünkü, Beşiktaş • Kin>eşt ma
~ııdan bir intıba .. 
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= e ıyaf d 

Zorba 
ultan 

Sami at"ayel 

n kılıç, tek baş1na 

Ter sa ne inşası ı ,_A_l_"!!!'!_ !!!!!!!!!!!'!!!!!!91!!'-

i çin hazırlık- :. man eşyas~ 

l b 1 d Italyan malı dı-ar aşıa ı ~--=-------\\ 

mofosi 
verilmigecek 

78 de Sa P • o<Kııdm-
Jarıınız evlerine kapandıkları gi
'b;, er'.lrnkicırlnıiz dahi memleket· 
)erine kapa:nıblı:lanndan ccmiyot-i 
beııeriyen:n a1ıval-i tenıkkiya1.w
dan o derece gaflet üzereyiz ki, 
etrafımızı muhit obn akvam gün
den mine ilerlemekte ve bn sa
yede manen ve maddeten bize 
galebe etmekle olduklaı halde, 
biz yine dört el ile cehl-ü-taassuba 
sarıll;Jl andan ümmid-i necat -e<li
yoruz. diye büyük bir hüsnü Dİ• 
yetle garlıe döamcyi, garbi ör
meyi tavsiye ederken .Baybıl 
Baw -s.iıısi sinsi bu hüsnü niyeti· 
ıııizi i&tismar edere! harekete baş
ladı, saman altından su yürütüp 
aramıza katıldı; llır.ıstiyanizma· 
nın kara cül)",csini bön, saf, Al
lahlık bir tavazu ile sokak.lan • 
ınızda .sürüdü duı:dıı. 

Bkm mücal31! g:ı:rli!ıe 
şı.mdi bir :kerre, 

Havıaya ı,Jikmet!."Ytır, ık.a:nn 
olnnıyor da ere.

Dönüıp de iitıJ olan fJl!lrl<. 
s.eyredin: Ne gori! 

ustafayı arıyordu 
' - Su}tan Mc:st:ııfa 'btırad.:ııdl!l' .. 

Zo ıar, :sesın llf!kl.i . ani& 
lrıu.lıaık vcı:db _ .Kııılil:ı= ıt:iı, al
lbndan \l'e uz"1cta.n gel.n bu a 
eriı;melk. m üıriioü.n dı:ığ.ırklı. 

dF'aıkat, zayl'f ses mii.'leaıoK!ıiyan: 
- S tdl!.an .M wt.afa IJradaıcllr. 
Jliydıp duruyaırlıı, N:airoaı •ihi 

UTU aril}hyeıı. :ı:a.ıl olmııştu. Şirmıdi 
dıe 'ilODci defa cloarall< tal, orııın.la 
aıJıarv 00€T ~l:ıi orl.uyurdu. Tekrar 
pa.dışatıbğa çağrııhyordu. H<m 
de • "6ıi bir devşimııe ve 
IJlO!lllililkal ~ ... 

ş&yWe yazıyor: 
c ... Tasradan sopa~ar le Jwıbbe 

ıü:mriıDe çıikı,p şeo: iı:c Sultan Mus>
\tafuyı asWrlı:. d<ye çağrıştdıa:r; ı 

~ s :taın Mulli·ııia -
dadıır> diye bir IJ'flllZ Dfl'lD Zllhic 
oıliQu. [1] 

Asiılıer, SCSLll gelldiği taraf penı
cere.ıoe göz ·aıUt.il= ... Bu bir xad~ 
asi idi. J:ımin~'D ..,., dm -
.nmdmı. 1"t,"liıyordu; 

- Sultan Mcıı,tafa buradadır .. 
:laıbalıhr, h"1llell. h:ıremı hü

mıı;r'lMl Jrublııeınni delm: ye :ba.ş -
~ .. Kazma .kıürek geti.rdiler .. 
Ve ılı:ııll:lbıqyi vu:ra, vura d!.ıidiler ... 
KU16e>J,·e Jıtt il=ırna vıııoc1ukQıl 
çık.an saıdası ı;a.r""yı hümayunun 
lbavlı.ı::arın:a yavılıyor. Oradan da 
diğer' "1k:si =da .ilıe !:ini; Sııl
ıtıan 03111a!l.m •buil.lllduğu ~ 
lkamr =dııı. 

ZAil:ıal!a:r, h:ııoomi hüımı'.)'ll:n hlb
lııooiıııi d lm.)":t lb:ı.ş~"lıDCa, o ana , 
limaıt' j;; .. mı~. ~ 1 
olram. bu ı..-z, -l:ımurıi :h~ 
-ihafaz;ey-a maıntı<r alin Anıp 
ağaılaırı, fuıfkr:n ir.oerıoo W<: ırtmı-

C.~.ar .. 'Bu a,_"al:ar, :r:a:ıba
iarm, harıaı d,;ı,;.ı:ıesıınm kııbbe
J.irnıe bı.ı:ı!. •baeıe c.:up, kaııma ile 
d.]oıelerini •e Juııreıru hÜımayıır 

Zoofua, hemen ddıclikl.'eri lı:nb
~ .altma 91!!Vİ!I'bt.i. Y uık.arı .,ır 
lendi: 

- Padi.şaftuımm bnMı:ım .. Sıı -
~.Su V'€ri.ııtizL 

Yemiçt.Tnh· deıhaJ t.cliiitin bir 
oornııık ;ı..., ~ iındıiır'dllJer .. s..itan 
''"dtefa Cana, ikıma, _,m;+jp.ki 
suyu iiçti vıe b:t>.rli. H3"'arret
deın yanmıştı. Zavafu CKiyekT 
de aQtı. 

'Zaı:ınaiardıarı bıır ıi!kısi daıha --
ğrya iırırli. Oariıyel!ere soroul.ar: 

- VaılııdE> Sul,l!an n-enı&sd!irl.Er?. 
- Eski sareyda ... ['2] 
Zcırıbalardıaa biır ikisi he.ıooıı cır 

ikri saıraoyıa seyıilTUti.ler .. Valide Sul
tan, göıDkıınek >lk ıarak ~ -
.maik bii~·Üik bıır ~ti. Çünkü, 
aıl ' bir zaıibaıl.ııkıta vezi.ria -
~~v....ıı. 

Asil.r, eSki s..ırı:ıayıa vaıı,p Alb:ıza 
Sahanı aı:.ctıtlaır ... Dd:Jdııobe ve da
mıt le Snltan !M>mlafamıı. old-ıır 
ğu }'le're getirdiler .. 
Zarbalaır, hiın· müŞki.iı.Lıi.t.ıa Sul

tan )'Wste!faorı kı4ıbeden yulıoarı 

ba yuak çelkmlşkirdi. Çimkü, 
diri ta.rafı örüJlü. ~ cWın'ye ka.
µat.l.aın Mııatıdanın., ç>kaıcıı·<: ba: 
kaıoıo-ı 'b~ ydkrt.u. 

Asil~rın bulwı.duı:u ha vıuy~ in
d.rı en Mu;;ca!a;am ımcıcclı ~ uktu. na se!Il..ımeılıüssı:Jwn crestıı!r>;IJZ gi

~..,,...,; gomr::lkıten ya 
edrı.p lı= geJ..ırek ::!it d:ıaŞl.aırıına 
hücuma ciır' eyim" f\en:l:i. 

Ayalkıta t'iiçli?ıik1e duroc:....:, Muı; 

F<ıik'alt, mı:'b , ~ .m >&-
jııı.la.rmıın JI! dit ,a.ft ı:kl ;ı.. 
nw. <'!Jl'iince üzerin -
deıııı · ilııtiıe.Jıere -sıçrıyarralk. 

"llEltiŞt :ır. Ve zencilt.:ri 1ıemcn b
hı;ıtan geçird.Ler. 
~T, ~ dclın'il"'!nJL. 

Faıkrııt, ~ rmmek Jçi.n i,p ve 
yahııt IDl!nlı't~ ~ ...... 

ınhaıyet ıntın i<ılhn 
ıperde iıot.ırin1 baıtal.ııırın uoiıyle 
çeloeır-<lk elde ,ıti:JJa' .. kl-ır.iınrlen 
azıh bir 7Xlll'ba tııerdeı !pini txJ.Jtıre 
b~. A n.· ;ıd; jl;;ı;t• .ipÔn UCll - 1 
nu .ııuııtru.lar . .Aşağıya indi .. Aş;ı.. 
i;ııd.a li "D""cklm- .J'llilııt&ı.. LQıp bir 
llr.aoıı.lıJ< :it;inde elıııııi kılıç tek 
lbaalııa ııııl.an ~ ba;;,;r1yal'liu.: 

- S.::r .tie Su.ol.alı ~ 
ıİfJlıet1İz. 

A.i. aneyı .:b ~ 
Nibaıy.e~. ~ bir rrı.iınC:>!rin iacri
IDC D'.ııuım l!!fl(>!"'Dd• iılı:i cari
ye 1 haıiiamış bır """ ıı:&di.i. 

Catiyejer, :mr'.Jaıım ıltalEı ve ı.. 
a 9El8111le, ılı.afif bir mulralr:le ioe: 

- StAtıın Mustafa Efendmz 
bııı.ııcladn' .. Dedi. 

A ·, a.nlaınıştı. H.rmen ceva.p 
~= 

- P.adi;;:ıihıro d=ıda Ycınıiçe-. 
:ııL 'kuJlaırmı.z size.muDtazll-dır .. 

Suıtaııı Mwtafa, .ımtı.~afree ede
Cl!!k yerde: 

- Su biterim!,, 
Dı.vUıüdi.. Çiuııkii, üç .günden -

!beri yı;ıy..C!. lkınz, ~;.biz 'bıra -
ikıJıın.ı.\ıt,ı. Bu z.w.aJlı .odamın 
haydtı açlık ve- sef:ıle'~e geçiyor-. 
dı.ı. Karrdeşi S!Jlt.an, .Alıımedi Ev
·v,;j11 ıkıeŞke F wtiı kaınıu00eeıesme 
uy.amk kafley.V<e.ı ,idi. Her ~ 
zelırnJrome, aç «amıa, mtını;ı ille 
y~ Suılilıan lıfoataı(a t>iioh1tüm \ 
..._.. _ dQnrııli~ Ü. Al1dı ~ -

EDEBi ROMAN : "24 

ta fayı mı i;l!hrmn n, ya:ıu Şeoyıhu<i.s.-
1aıırun a:tıııııa bintl.rinelk: ~o.r -
Ü :.etinde du:ııwiaı:l.ı. 

::üroü-
Jel' ..• 

M-~. ıı..t.a. ibi.ştmr .ada-
mı, padiş:ıtı y;aıpmaıı< - yaı zor
~ ruç • .. Ha-ya 
-ymll:anb. U1emoa dwıiillen ma
lkule de lbıu de•w un
= pİ$i>WISı ın 

Zoı'ba.-m, !başı sank.lı.lann, 

ışeyhler.in, vüz.ıranı..-ı• ış ne Su:~ı.an 
IM!J$~afa g,Joyardu. Çt:!!kü, bu 
onxzup p:ıdi:şatıı i.:.1' 'Ci-~ıen gjbi 
iiare <ıdıerek w.ır paıila.;.n ede -
~dl. .Niılekıiıru, G :nç -0""1.al>
,c>zı. ev\ el pad '$Wı Jll4'ıfı man 
~}])İ!rtı yapmaanış}ar ır..ı'l'dıı? .. 

Subn M~ kmılwyorou. · 
Y~. an •asıtınn .. .. aıe 

lbağ'nşrp ~ yer::m:km hop.. 
Jıyara.k: 

- J\oı:nao, 4:ıeni lıııı.uıtaırın ! .. 
Dioy'er adp seal« çıbrıy<Jrdu. 

HC'le, rorbal:.aırın ı<fuıcşkn paırlı
yırıı silii!ı.lan cmı biislıü:.ün ür
lku•uy Sıliih parw:tılarııııın 
}"Ü.ZÜile ak•nh n şıilesiınıden kıa -
çınmak için kendis.iru sağa, W:.. 
;ıı\ı.ıy<>l'Ciıı. 

Sultan Muıı::afuya ulema ve 2lCll'

lba!ar: 
- Pii'dişahun, koıık.acak b;r şey 

ydktur .. Xa.ıUa.rlllllZ a:y;ıj'.\.ıoız t.ü
raıbıdır .. 

Deciiideri tıalıh o, b~aı.e 
ve gayr, ihtiyıa.ri löler i!bra:z e
ıı:Jerdk tam manasiyJ.e alo.l Vlt- llll
'Ulıdan a.n ollduğ.ıınu gösteriyor-

dıı.. 
( Arlcusı V4r 1 

{1] Ncıima tnrilıi: S. 213, C. Z. 
f:!] Eski saray, şimıtı1ci Üni

versitenin bu1uruluğu yerdi . 

BAŞTA~ESEN 
KJtV.AKYELI 

1 
-< 

-
Y o..lar ~ail.ıktı, ilroıl kola }ii

riiyOt'duk. İskeleye yııldaş14ğı -
ıınız zamen vapl.ll' gönindii. O za
man Nermin: 

- Bak de<lı3, sana söylıe.mcvi u
ınuttuan, bu;:ıüıı Orl>.:ın gclıyor. 

B'.rdenbire iskele, halk, bii 1 ün 
:Ada göz.lırim.in önünde dör·dü; 
göızleı1ikn kararaı; bütün asabı -
mm gerildiğ:ini h.isset.tWıı. Orha
:aı bir gün takdirr, ·et=işle.rdı. O 
~nü 1tıç unutmam. Elinı uzat
m14; 

-Bonjur mon ibeyJ, •• Deıı:ııiŞti.. 
Biçimsiz, çarııJ< vü.cutlü, d.lş.-

1ek. cılız hlr adamdı. O ·· öv --- - . gun g 
I~un zınc>ri ile oyrayaralı: N er- l 
mme b-'1' ,?eyler anlatı.yor, Ner • 

1 
·- ····i: SEi AUI 12ZET 

• 

de . :i. sinirli. d.infiJor
du. Onlıarm bu haZi gôzleriıınin 
önüdeı~ 
Nenniıı Jmlgmoı Wtı: 

- Ne o, ~ çııt•ldm? 
-Hayır. 
Ne yapıra,ğ:rmı ~ 

nmı. v ıııpıır :yenepn14 ha.Ilı: çık
mıya .......... Bııddı, 
oldu ne ya:pıtmı bilimmı, bıaf pc-
~nru.n tımıoğmı 'lrııpaıdmı, b
ıı.mya betiladı Nennıin: 
-Ne~!Dedi.. 
lieme'n ç 1 odan mpndilWsi 

çıbrdı. .... wığ Mil\ sardı. Ben j. 
tjd?lj'P'j ma1urfwaya ~ 
-Şejlmı tını.ııiı T=iı, kopar-

dedıiaı. 

11 Vapurun siparişinde 

anlaşma oldu 
İst.nyedek.i falbnka ve havuz

:ta.m tevsii ve burada yerü tesi
..aıı. yapılması için rnühendisk<.r ve 
:mtııt.ehaıssıslaT ta. ...tından eıtüd -
~..,,.., b:aşla.~lLr. iMiinakale V'e
w.ı::ı Hal.• yeni ll:ıi:r tersaııııe 
iııışası ve Kaısımpaqa, 1st:irıye ha-
vuz.<Mınm :s!.Uhı için bu &-01eki 

bÜit.cesine t: ı:>.-aılade ta.nsisat ko
yacaık tI::. Bu hususta Maliyıe Ve
k&leLi ile tema q];:or yapıllı:nakıtadı:r. 
D~eır ~ D.ıoiz Y ollıııırı u

rnıu.rn mÜıffiürii tbrahi:ın • Keın'aıl. 
Baıvobora dün şe}ı.rı!;mjze dön:ın~ -
tür. Uın.uım müdüır, İngIJA,:ıreye 
-=:rlıma,..ık vıaııurl.'ıır hakkmda 
demi$f.iır 'ki: 

•- Miizakere1erin varılan nııti
cesi bir raporla Vekalete bildi· 
rilmistir. Son kararı Vekalet ve- I 
recektir ... 
Öğ~mrize göre, müzakere- ı 

lier :tam llı.iır ~ ile bıhnrfijr. 
V""1<fil..ıt vanl.an ııetic< yi son de
fa gömen g-;ıc;i=elot:ıdi.r. Sipaır~ 
.mııkzvelesi. twıkuJı: aJÜt;&vi.rleri ta
rıı!'ı.ndan hazırr.lıaoımıaıklt.adu-. Bu
günleorde imZalııinocalk:tll'. 

( ye geliyor muş 
lngilizlcr kontrol 
esnasında işi anladı 
Merulcketlınb:e muhtelif 

cimlte ithalat eşyası ge.liriıbn 
İngiliz kontrol heyeti tarafın
dan l.\faltaya götüriilen ve bir 
hafta sıkı bir konkole tabi , 
tutulan ital)·an bandıralı Ci· · 
nadi 13ari vapuru limanıını:ı:a 
gelmiştir. Yalnu: İngiliz kon
tml heye.ti vapurdaki malların 
kar;rya çıkarılmasını .meneUi- / 
ğind61l eşyalar çllaırılamamq
tır. Bu hususta Ingüiz kanso· 
loshaneııinin müsaadesi Üım· 
gelmektedir. Teşebbbüsler ya· 
pılmııktadır. 

Diğer tanrft- itğremliğimİ· 
ze göre, vapuru kontrol eden 
İngilizler birçok malların Al
manyaya ait oldu~ fakat 
bunların .markaları d~tiril· 
me.k surerne İtalyao malı şek
line suku}auğu».u görmüşler -
dlı. Bu suretle Alınanların İ· / 
talya yolile ihrıu:at ve itlı.Jat- ) 
ta bulunduğu anla~ bulun
maktadır. Esasen bu yüzden de 
İtalyaya giden mallar da ı;,ıkı 
kontrollere tabi tutalmaktadır. 

BELEDİY:S 'lliiiiiiiilll.._ ____ ,, 

Galatasaray - Tünel cad
desi gen· jleti lece\!: 

Tünel ile Galaıtasa:ray 3"'11\Sın
d~ki caddı-uriın; Galaıtas:ıny mey- ı 
dan n:ıdııı.ıı itfil>""'n ,geniş.le-Urnes.i 
lÇill Bcl dİ-Y' hey.st.i ~ i;
Ye mudü.rlıüğü m;· 1ewid er tarra
.bndan mdha:lmde tellki.k.aıt ya,. 
~. 

ilk JnT(i-dc esk:ı Gal:ır\'aısar:ty po
lis me, i<ezi ~8" Gôllatıısa..ay lisesi 
yaı=-:iaıkt di.iılı!ldınıla,rı ha'Vi ada 
iSt.imllitk ruunuı:ı yılu:lacaktır. Ee
kıi ıx.ı 'ıs meı'kez nin halen saıh'ibi 
Süı:ııı:. .. Banlıılır. Boled ye bu lıu
suatıa Si.iıım>r .Barrulda ela 1ıeırnasa 
ll),ı:;ı.-ni.ştir. 

---o----
GÜllllEÖK 

Komisyoncular üçte bir 
azaldı 

Til:r'k gürmrük :mriSV0111!:'1tlıtTı 
iSt.ardbu.l Brrn:ifi. mm b!r toplıanıtı 
va!PlilJl'11.ıil'. Toı:ılallitı.da, sarı -m
ma.nilaird.a it.h.alilt aLaldığından 
ve ,g;üınLüil<1'-rde :meydana J?:len 
ı;ş:; ztk üı:.rfilı,de görüşül:ınüştü:r. 
Yauılan tetık:i.k>lerde İstanbulıda 
gümrük komisyoncUJ.'annın 'Üçte 
~ıl.ır ıı.i.slıdtmdı:ı dığı ve •biı- çok-
J:arının <ha..olk.a ~em bıışladııklerı 
görülrmiiştür. 

MÜTEFERRl& 

Demir stoklarının 

kontro1ü 
Mıntaıl<a Ticaret Müdürl@ 

• dlmeir QlıokJ.an h:ııklmııia veriliın 
'beyannamıel.ri dıürn T:caıret y,,.. 
kire'tirrıe g iiırııderın iştir. 
~aııınımııe vermiyenl.ttin el -

leıLndelri miık!tan doğru yazıp yau,. 

ımadıikrlar.mı ve b yan.name wını:ııe
:ıais bı~nie mal olup olmadı
i(mı EJM?>yct mü<fürliiı'!ii kıı.ça:k
çılık lbü.rosu takiıp ~decektir. 
Bu hııstısta hazmıkl!ITa l;>ıtş1an
ı=ıt.rr. Faaliyıete ~eçilinek için 
ern1r ~!diır. 

Nenırı:i.!ı ~ -.:aımaıKi ttiiıi. soğWı;-
1-ı.lı idi: 

- Ei1n iek d.mmaz li.. Di -
JQfliu. 

Nihayet Orhan kalabalık ara.
sında göründü; yanında biri da
ha va::dı. Nermin onlar& do!"rı.ı 
yii.ı:ii<iü, ben m:ıilı:i"'tıı:n; oo lara 
göıfatııted"'1 ~ iStiJ'Qrdum. 

N ermı.ıı döndü, ar.kasına baktı, 
gözlerile beni aradı. Ben hiç a.ldı
nf etmedim; ıba$b. ı.ar..u ilılıb
yorduıın. Yapf:ğaıım terl>iyeizllı: 
<ıJı:l: • üıı* ıbille elmiyard:ı:ııa. 

Üçü yüıüıaıiye 'haş)adrJmr ... 
Ar~ ~ eıdfyurum. 

Neumtı Odaauıı yamıOM; tar
DllD~f(ı:· ın zo:.ta bıiıraıı :flllr:.ia st:kn,. 
.,... gh; Odı.a:n ıia Nezmine 
ırıüwnlin ~ bdar ııablmııiı: 
mı..- bir oaziyette ... 

Biralı dunhdrnı, ~ ..... 
ğaşturdam. Acııba Ooına mı böy
ie geliyor'! Diye ıdfü?imdiim 

Ha :twtp 1 , • Ada twı ,gözle
rimin bıı:ad:rğım., "Çaniıı; görr:m. 
- - - Mıwwwi ettiJıa, ~ hs'-
iıl!lö aııliıın benJm görimle gör -
m j di, ha:Jeri :pdt giWı!mçQi._. 
Bir lı •l•· ,.mı>mM;, yaıb:ı ol
.mıılı: . . bir aılııelt, bn ........... 

habe..ier 1 

* Yakıasa.u. uaz ırııi.nasebetiyle 
seyrüsef ıı arru.euı;ı düşii.ııii.!e· 
rek MeC'.dıyeköy - asuık . Bacı 
Osman bayırı ile Kefeii.köy ,.,..._ 
sındaki yol katı-an kaplama sıı
retı11le tahkim olunacaktır. * Mec ·diye kruvıızörimriiz tarıı
fındnn diin Bii.yii.k Ada açıklıırm
da ııe Yassı 11.da isı:iltametın~ 
top cıtı kın yııpı.lmjfttr. * Şelın- Tiyat.-osv bahçe.sinin 
yt1tiD.erl 'tanzimi Jile iı1L bahçenin 
etrajına duvar çekilmesi ıiçin 
bir proje hazırlıınmı,uır. * Ecnebi sulara gitmc.k istiılen 
vavurların variyetini tetkik cft
me1ı: üzeTe kurulan komi>iY<m dW 
toplanın~. Nazım ve ıBürlıan m
pur!anmn müracaJZtna teıkik ıet
mişıir. Karar ii.nakale Velı:ıile
tine bil<Urilmi§'tir. * lnhiııarlar İdaresi bira k.ıı.lit.e
sim yiikaeıtmek ve dcıhıı nefis bi
ra isı;ihsal etmek için Bel1;11<adan 
bir miitelıassu getirmi~~ir 11/lıite
lı= Bomontı ve Ankara fabri
kalarındaki istilısalat üzerinde 
tetkikler yapacıılctıı'. * Ticaret Odasına alınacak ııı.c. 
mur ve raportörler için dii.n fauti

han yapıbnıftır. 35 kişi memur· 
ve 9 kişi de raportör olmak üze. 
re ımtilıana girmişlerd'ir. 'Netice 
iki giin sonra beTii olacaktır. 

* Maçkada Bayan Meral'm ida
resindeki cÇocuklaro mahsus 
her nevi klasik ve köylii dansla
rı mektebi• nin 6 dan 11 y~ına 
kadar olan talebe"!eri önümüzde
ki cumartesi günii aaat 16 da Fran
lız Tiyatrosunda JUzı!ay menfaa.
tine bir müsamere 17erecekler -
dil". * Haydarııa.a demir yolu istas. 
yıırı:ıı. .miiıııiıchası.ı:ıda yap ılio akta 
«lan ibücriik belıcın lıiiµııii Ap
"'-A ıtwmmn oJa:ı611I. 

1en ıweklapııya ç&lJii!P bafk& bir 
erkeğe sıokrılıttn bir kadm ... Ne 
gülünç, .ib.at.tB. ne iğrenç ibir man
~.a.!. 

Onlar saptıl:ar, gözaıerıı 'kaybol.. 
duhr; ben samı lıoyunc.a ev>ıırıi.n 
-yıo&mu tuııı\uın. 

erılliırım :ı:Eıdeııı o lkad,.,. müil• 
tefilt oldugunıı, bana neden gü
ltır V'Ü.Z fÖS~D. yuııru;ajr 
davrıandıi(ıno. şimdi anlryoınmı ... 
Oman ve Omanla. beraber bıri
ni daha bekliyordu. Nede:n ibıınu 
"öy lemeffiİl;ti? _ 

Anlryorııın, bn 1tadm beııi çıl
dırtmak, kıskançlığ.mdan isti:fa,. 
de ederek beni kudurt.ma!k, ..-a
mızda·ki .miınevi raV:ııLa.la:ı:ı böyle 
bınyağı bir <;are.i\' baq,=ııp .llllğ
lıa m' una k kuvvetleııdir:n>ek isti-

' sordu. 
Kalbimde asabi bir kini.n sivri 

ifışler.ini, yıxtan tırnağını hisse
~::;orum, bajtrınıda acıyıı;n, kanı
yan 'b:r nokta vaır... • 

Gô7.Ütn pırrmaJtnına i~ti ... Bir
den ııannaiirmda:ki ba:ğdan nef
Tet cttrm, mendili koparırcasına 
çeıbp ç; kardım; attım eyere mağ. 
rur uzanan gölgesi.ni» ç:ğnernıek
t.en hilz duyacağını. bu kadının 

Şehir Medısi dün muh-

teiif iş.eri görüştü 
• Ş.il:ra: l\fed • ..si dün Vaıli ve Be
]edi:yıe ll"eiısi Luiıll Kııırlaırın ~e;s

]Ji.ğ:inckı tıoplıamnll;'tır. 

iMalliıy<ı He Belıed:iı.Y'e arasııııdaki 
aılacak iıtilaflıa:rmın ıınfua!kere ilJe 
JuıJlloounrınası hııKkındaıki kava:ııin 
anoiirmeni. ma:ılb~ta•a okun:ınuş -
tur. Bu ar,.lı;k ıbazL azaJıar, b,ıJe... 
d,iyen,iın hazineye oJ.aıp. OOn:unıdan 
istisna dil 1: ın 400 •bin llıraaıının 
da arffuluıruınamm ~2ı1Xi.iır. 
Neticede ~ın miizıık<re iilıe haılli 
kalbul &uınmruıtuır. 

Bu.ndarrı soruıa Zal»tai Belediyıeı 
Tali.rnaıt.n:ame:<inin :rrrüzal<ieTle$Lne 
dıwam otimıııııuştuır. K"'bul. edi
len :rllli maddelel1e' 1?6re, 'küçük 
anıyan, lh'iç hlımseye lkir.a ile rno-
maYJ<p h.ç ılciınsey.e ıkwa ilıeı mı>-
11oısiıldot veriJ.ımi•\·eccl<.t.ı.ı'. H€1' ım<>
tııır;i!ktlctılıe muı1L*a bir .kıorna bu
lı.un acaıkıtı:r. 10 yıasından ~ ço
cuıkılaır-a hiıslildfıl .k'im\aınamzyac~ 
g~i <>un1ara ebevı.ıy.nJeri cı. bi
s>i'1.lot :ı..•o biaıd.ıram~yereklt'rdir. 
Bisikkt de her .lııaJde ahıli~ 
lOO iı1e 'kliıraılan:acılkt.ır. Hiıç ibk 
caıdeıdl> Jll!lll. y>ma & bü}'Ük a.ra.
ba gidıemiyecekf. eırdir. 

İKTIS.&.T 

Eski zevki jdame ettirmek is
teğile, r - geri kaialılıkla it
tiham edilen Muallim Naci Pa· 
şadan S1111ra bize garbi işaret e
dil>: 

Çakın ŞU EVmaada!l zamdan 
cihanı görün, 

Nasıl ~zel. ~.,.. iikrnin 
zaımaru görün, 

Bi1in betalet-ü gayret bilin 
ıııe hasıl eıler, 

Bakın şımend.i:fere biır de 
kftrrvmı.ı. görün! 

Y ıikJnda ~ak yeryfu:'ıindıı 
bell<.i yeri! 

Diye feryat ederken, beyaz sa
kailı, nur yüzlü ihtiyarlar, bak 
yolunn, d<ığru yelu gı<;sıer-0a 
Kitab-ı mukaddesi sokaklarda, 
vapur ve trenlerde bize J1Unu,yor
lar, e"5-iz bir alçıik gönüllülükle 
w.lerinizin kııpı1-uu çabp ma. 
me'nin kubbesinden nur gcw.Jilo., 
lerini söylüyorlardı. 

Melez Türk peri masallarının 
her ....t!• çeken lmbraınaıu kar· 
şısında cEmret Sultanım!. diye 
beliren l>ir dad ğı yeııd.e, bir da· 
dağı gölde ..-eisi ~füi .lıer •ı:arı
diye.a.in karşısına dabis-i lı'bas-1 
katrani• biı: keşiş belirdi, 1870 
den 1940 senesine adar gariıia 
fi!Jiyatım :istiycalcrin önüne Kit' 
miıme'nin çemııhı tcl'.in llllenl.&
ri dikildi ve çamçuk c&mçak üç 
ruhun iksiri aşılanmak istendi. 

Bir asırda bir fikri ayartmayı 
ıkar sayan bırıstiyanlı.k ·ooıı- nt. 
lıayet <ıeaman kam serpuş ve 
.katran rengi nam ciippe1er -al
tmaa Tiid< aiyımııda iflftı; ettiı. 
Bugün ayni Dehanın vazını Şan-
zelize kıyafetli m~ ve,ıı. 

Dedii;ri, bütün hüsnü niyeti ve mek istiyorlar; 0 münevverler 
samimiyeti ile garbin dinamiz - ki, kesişlerin saltasıııı :ruhlanna 
rnasmı örnek diye gösterdiği ıı:a- bürümiiltlcrdir-. Fikirleriıoin 11Y-
ıır.m Anadolıınaı gübeğiwle m.i-

dınlığını manastırların tavan de-
siyoncr snayları döşcniyordu. l.i:klninden alan bu insanlar bize 

l\luaTiim N aciden sonra Hüse- gene Kudüs hav!El terennüm • yin Calıit Yalçın: •Ben arlık ş•-
ka ıınıhtaç detilim, ne ararııam diyeder. 

Tüccarın .Hindeki yapa• gm:'pte bnlurum, &ana prp la • •Buyurunuz ata binelim. di-
zım!• iiklinsile ortaya atılıp, O· yen külotlu sü •ariıtin atını Zey-

ğılar satın alınıyor nun arkasından Mehmet AIJf, tindağıada oynattti:'ını ve ir*1ı 
· ıb · de c ·aın düş- e ta- een6lm.enin !lımıi davet cıttiii su• 
Turacı mamn(ı C>lldıuğll'"'.dan tiic- arenin Kamame avlıısunda veril· 

ar ' •-- ·.ıı...- b1"' ta ana zıt bir ıiaeal ile, ü • c m "' """-.., J - g,......,, '3,·:.;..; bi1ı'yn--, 
mi.ilh:ıyaası .ıç.ın dün .ZU:-a , Bını- tiin • fılemini ;wyanılmnak, ",,.~ ·~ 
lııasırım em ıı; • Bıı.-ılka, 'kalh:ın•du:mak, bir. ~inruık ı:ay- .M' yenerler kıyafet ~iıt!irdi. 

~eıırıalilWım Anıırlı-.tu rn:Jla- 1 ~nrtini~·~·~·-~·· ~'=========~S~~~~u~· İZ~.Z~E~T~S~ED~ES~ 
rıcı 63"" ve = uyi ci:ıQ!, 1r.1 70 imı- 11' 
ınııtan ııil;aoalk, "°. yüz-
de yelmıışmi ıp •• ciiarak müte
bıılkisin1 de vad, ile - z. 
y aliru:z 'biı mali,.,,., 11'.ıı:amt ti· 
llEllıiniırı. ~ -e7l:J:ğ:i ~ 
~n ahrıası ~. 

:DENİZ 

r ye nti y- - Ü 

inikend urtardı 
Deıı:nUS<! fııı<tma ~

le IOOnaber devam elımei:ı~c.d:ir. 'Flı-
tı.nıa yüziiııden <€VV'el!kı l?iırn ılili:r 

,.,JııeııJi. Moımnııırada ilbaılırımk teh
~ ~. 

Un ve buğıı:lııy yiikiylıe 'Km:a -
tıiıt?aıdan lımarn:ımı:zıa ha.-eloeıt e:1eıı. 

Haınızarun idarcsinıdelci 1 li tıonhık 
Kırvı!lcmı 'i6imli. yıe}k!emi fıırtınıı:
Ya yıak&hnttmş ve b<Jtacıiklarını 
gören '1iay:faJ:.aır hıımıı:lcyı dooı~ 

atmıya ımecbıı.r blm.!'1l'!P'dı.ı:. 

Saa.tı<rrce dcırui:ıllerle ooi!ıışan yeılt

kerıi;, dün a:ıe.ri ~ parçalan
mı;ı dlarak. V·e boş b1r hal.de li -
mıına~. 

-~ 

Bir lü y katibi para 
çaııp kaçtı 

Güimiitı Carıniıköy, (Biıısusi) -
Kazanıuzm Hususi Mnıfh, *ıe ~ 
~ M1111l:afaı oiııJı.ı. Hasan önel., 
H:a:sıısi ~e -ai>t 246 lli-a
yı ziımınetimıe geçjrorı;k lııaQımi -
lr. Ayrıca liO liraıbilı: ibıır iıb:ttlh 

temit ed:ileın Bııısarn önaJ. ubı.iaıcaı 
aııııŞlıııı: ""1 MbCbr. 

.....,a;ırm; Yl!!tt aMmı., çii!>n.emellı: 
§ted>ro Ay.aığımı. ~ağım _. 
aıan b.ı.ıırmıma ~ gfuı:iil <ıiiış.
:ywı lbıiır .,.,.. .. .,.. !krilmwı J!l:Ü. J:ı:.. 
yal lbıir :rüyadJC... Gelıa.tıısııney- ı;... 
aesi ... Misafir ~nıu. .. Beyaz el
mV'flllli bir el ... Menekşe lıanım .• 

Egildiın, menilili yerden aldım. 
Xenar la.ıı. mcec'ik dan.lıeil işli emeli 
inceciil btenden !ııiır mendil. .. 
Tam ortasında bir kan lekesi ... 
Beninı. lkarwn, <lll'\lil 'kı:ıiru..ı.ı... . Kş,. 
nıma onun kokıusu siıuµ.İşti ... 

Mendtlır bıtıınıımııa götıürdüm, 
derin derin Jrokiaklım, menekşe 
ito.kuaııııı.u ciğ€l'ler.irne sindirdim. 
Miııd:i];i~ cıelbime sdkıtum. 

Evıde .mdıın: 

.. •• 
- İl1 lııi ga!Hirıiz, aDınenİ2 si-

zi .a,rJ!Y1.rdı.ı dıOO.i. 
-Ne var'! 
- Yuk:aın çıkın anlarsınız. 
Yıukıarı çıktmı, aıınem rıne!'d:i,. 

ven basmda karşıladı: 
- Eğer gehneseydiııı ça,IDxta -

caktım; içerde idin vıa.ı: bil baka
yım 

Benlln şasJo.n ~n h&bıdı • 
ğımı görünce U('ılümsedl: 

CArkaırı var) 

• • 
1 

Dü ·oa.ıu ,.erler e 
araşh • 
~-ı miibarlil ı '•• ı ~ 

!lııa1lmm. ~ ~. IEiıe 
ııeı;ıiıı:ı:i!m ıbı:mllfi:llll' i)Wiye Elkaııe
tiıııe görıdeı:ilnw!kle <S&d9. ..._ 

L.lıdiı!ırti 1ailıiıı: olın:ımll!ıkt.adiır. 
Dıiıer taımrtan ,.:p 1 ••• .x. btmo bıJı. 

J:mvam.iar ''le ~ fh.id 'PElli 
'!li. ~ Öİ(ll'..DS>ler 
1l'Ql:.ise müıra<:aıııt ~ booı.dlııın -
mrı d11t1 ><>bnadığım 'teılkllı: 
e1ltirmı!lıttı~. 

A'ıd.ığırıruz mallırınaıt:a göre, za... 
bı'..a dün oo ,bmzı yeı:ıleır:dıe vaır 
tmm3'l•ar yanmıştır. Hiidrisıe ili! 
aıaıkadar gıörüliın bazı eşhasın da 
mıııhimaıt.limrına vıe ilaıdel:ll"İtl~ :mü
nıca.aıt edôlınek:ted.iır. Tat# iWın 
bt>giinlıerde yerı.ı 'safhalar ~ 
receğıl aın!latı ıtmıik!tııııhr. 

tL .AHİ 
HADİ BEY 

talı e yatı-
nl.ım blı g<:11.ç hııy- oı. 
m.uş ve ....ıı Radiye Alı:mı 'HUi, 
ye~. 

iB.itlm Nanemollaya lıaber 

" u, _ 8f!Ce1Gi, safa Pi.eli -ma, 
erkek oJ=-m .. 

ı.a-y•!'-
Cev wırili! 

S lPSİ.Z 'ltALA 

rAıtÇASI 

$iııııdi,' 1tir 4e Gr...ı-d lla
tası -1es:i vıır. .... -
vekr.. ıaalfuıı ~ iUıer.e, 
Danimarlı:aya aitti. AhnanJ-; 
Daıünıadaıyı ortadan kaldır• 
im, fakat, Grooolan• lıiıtta'biı 
istila edemediler. 
Dııuim.Tkamn, .ıtiğıır toprak 

parçaları, meseli İzliinda, İn • 
gili.ler tarııfmdan i§gal -edildi. 
F.akat, Groenlanıl, işgal edile • 
miyor. 'Çünkü, bu toprak pal'
çasınm vaZiyeti, bir ıııihışma
ya göre, ancakAmeııikanın fiJı;.. 
ri sorularak tayin edilel>ffir. 

defa, liiJıyıııda, ..,..;ş 'bir 
..razi kaç ı:üncfür sabj.psiz bek.o 
liyar .. Eakal.mı., 1'1U'l1Ya hllltgİ 
hiııı.i taJi p olacak! 

i LA B i 

V.A-NO 

Va-Nii siyasi nıulıarrirlale 
şaka eliyor ve oıılıırın tahmi
ne ~=an J""Z•lvını bııihie 

• 

o na 

Gazino tfün müna
kasaya çıkarıldı 

y enıi ll'..ılaiıiıırı ıBo • . • g.ıırzJirıo-
un ttıkıı.ıar mümrkıasaıy.a çııkar 

rdm ası jı;in ~ı.lıaın Şa'.l'tınımıe tar 
nııarnı4ıaımı~ ve Jfümiım jtiih..._ 

münakasa. açrhnı~•r. 
Saı•bıraııreye ~' BelıacLiye 

brır11111m fu; ,.,1 miidıılt'le C:iıraya 

~ 'il'! 'her yıl iıçir 16 ııım 
1iı.ıa. lira --ellr!"ld!iır. :İhalıe ij.-

ıEıııüızxlıalai 'a!\'?ll 'ilı:iı!ıiıııde ~ 
..lııııalkltl!'. 

lDiiiec iaraillaıı burayıa yenim.-

21 isalt iliM? llRJ!DMJ ~ 

trırıtm.ıştır. 'B!illlillRı ~ 30 hm 
Jliıra tarhıtsaıt burl.ıınımuŞtur. tıs. 
ve iııı:şaatına &a öııüııriizdel'.ti ary 
b&Slımıılıacaktt.ı.r. 

nıavzu yapzyor. 
Bizim, Nanemolla da bu ya

U.Yt o~1?1'ş .ola~ıik ki: 
- .ilahi, V.a-Nu ... 
Dedildııtn SODl'&, ı;öziine de

vam etti: 
- Nınıi>E dayanmayıp .sn

lleoe ..mı ~ nasıl tı.ş 1if 
.. , 3 'ııkr ki, :Biderin 1l• • 
-ıııeo; - Qını~'*'ıya -lıiicıım
Jl""""1!iai -yıtlm& arbıılql 
waı,......~ 

'BAlŞK1!. 'NA51'L 

ILA.l:ANIL.i&J 

Demir ı;telmaun · i .içıD 
istenilen beyannameler ti,ca -
net ıııiıiıMi.rlükılerille .,erildi. 
.Bir ~ 

-~·-........, eave~ 
~ -ıoAa ıiemircilili
cle ı.;ç alııilmeı elmıyan e....,.. 
ııct uyandıraa .kimııeler ,;,.r. 
BIWuıssa IMllılaııdu. lıiriJJİJ' 
ue,eoe . hk demir staku • ..,. 

• aalaoplnı.ıştıı:.. 
Demektedir. Riırim )laae .. 

ıı.lla ile ,bu :ıne.-ıu .ıw_,.... 
yeaıılnk Ala: 

- Jılala, .lo.oyd pnn y
otluyonwn .. 

Dedikten l!ilOIU'at sö=iaii ··1~ 

ıle tmnamladc 
- Bu ~ iıı!er ya~ 

eiıı.ilıı bir ked:ede m, . 
200,000 .lıİrllYI n..ı kııı1111aıtı-" 

?. 
Bakiıkalıen ö:Pe, ~ 

da :ruaııla ellaı.. ser ·~.; 
JIMl*ımaıı. ~apM== 711 laiı; 
g-....ıim, ya .haiu~~ 

A. ~ 
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' lnıu ::, l .. ll. O büs se erleri - -

Skajara ta büyük bir de-!Halif:ık~ Balkan 
. . Elçılerıle son 

uzarken 
Gazeteler yazıyorlar: 
Şehirdekıi otobüıı seferleri uza

tılacakmış .• Mesela Kersteciler -
Eyüp otobüı;l.<!rinin gidişteki son 
durağı Eyüp yerine Kcmerbur
gaz olacakmış .. Hani ya o gün
ler? Hele bahar, yaz ve güz mev
simlerinde bu otobüslerin Ke -
merbı.ı:rgaz gibi İstıuıbulun en 
güzel yerlerinden birine kadar 
gidıp gelmeai öyle ömür bir şey 
olur ki, bunun tadına doyum ol
maz. 

nız muharebesı oluyor mülakatını yaptı 
' . (Ilaşt'l-afı 1 iııci sa11fada) j 

tinde kain Elvenım şehrine taar
r "' le-cClbüslerinc! hara, beyhu.
tie ~...bbüs etınekt..dir. Norwç 
ıkıta:ıan itöprıiileri heı1ııaıv.t ~r 
br ve funılıandıy..ı.ıla.r gıbi, ka,
Yak lı müfrezeler, Alman müfre
zelenni tıamıaancn k:uşattıktaın 
sonra lı:nha e:diıyor.la:r. Yağan şid
detlı kar, bazı yerJeırde 50 santi
metre kalınlıktadı.r. Ve motör
lü Ahnan kııvvetW!inin ilerl., -
ınes:ıa:ıe maw olmaktadır. 

fan.n Narveç parasını tediarike 
vakit bulaıınaıchk:.ları ve biınıa<na
iLe'.l'h Fransırz ve İn.gik'iıl parasının 

Toplantıda Roma ve Mos
kova elçileri de bulundu 

Norveç kıtal= Kongsvin
gnden ~ckilmelıeri üzerine gerek 
Elverıuınııclıa, gere!k Hıııı:narda pek 
Yaloında kat'i biır muha.rebeye in
faar ...ı il mektediı" 

İkiııoi F'in gönüim takrım da 
Norveç toprakl.aTmda Alma.ıılara 
karşı çarpı.şmııya ~!ardır. 

Narvik'i iş.ışıl eden İngiliz kı
taatı Norveç içloıine dügru iler
leınıye haşı\ad•kkn iCilllf.ıriliyor. 
Alınanlar N a'.l'V'ik limanının 

:ıc .41ilefü:k ku vv<ıll?!r ta:rofuıdan 
zaptı üzerine, uzak şimalden çe
ltiımişlcrdir. ZannedrJ.dıi;ğine gö
re müttefik.ter buı;lin maden mer 
~ezlerinin b;r kı:;nunı arasında 
ıı;l:iyen ve İsveç hududu yakının
da bir ş;ımerulifer· istasyonu olan 
Bıoerfjelli işgal etmiş!erdir. 

•Afton'bladet. gazetesinin Kıı'
na nıuhaıbiri bu sabah İsveç hu
dudu üzerinde bulunan Rıksgra
'Cllsen kasabasında bir buçuk sa.
at süren ş:ddetli muharebeler ol
duiiunu b:Jdirivor. Bu muha'.n!
h:~:r n<!ticesinde bi~ Norveç bö
lut:ü hududu geçm.iş ve hudu
uun öte tıırafında mahpus tutul.
~· Muharebe ;;;ı!ıasını ter-

en Alm.mlıırdan 1:uğu N or -
VeçliJtT tarafından muhasara • 
Yaal~m. 

.LONDRA, 16 (Husuısi) - İn
.ı::;iJ.z dı.ıtiz kuvveiJeri, Naırvikte 
bul.lunan Alım.an demiz ıkıu'VWl!leri
ll.ı L'amamiyle imha eıtıınaştir. İn -
~Jız ballıriyel'ileri, İ~ tıcııpıl.a.. 
11aı.!"1.fılınayıesı ao1tı.nd:ı ııelıriın b.iır 
kısmını · ~eylem -U'dir. Bam
bat'dlıınan ne-ticesin.de bazı bın.a.. 
la<r, ezcümle Royal. ~ haıraıp oL
m uır. • arviıkteki Alma.ıı kuv
~i, N """'.ık - Klıuır:ıa demir yo.. 
'" boyunca ger; çanlımişlerdll', 
iNo:vııçlilar, bu Alman 'lruvve!Je.. 
ır-aıı ihaıııı.ya lmzırl...,., • 'adv. AJ.
ıına.ıtar111 vaziyeti sı:kışııkıt.ıır. B;r 

ıltıtı:ı.'ll>n gazebesinın A:msıa-dıam
li<iki muıhaıbiri İngiıJ;lzıler m Nar -
\rilk'irı 100 mıl şimaolimde TrotııOO 
Q~ N"1"Vi<k'irı 90 mil cenubunda 
:Fbıdenırjoıııd arasında mub:~lif 
~~ iıhracaıtta ıbulıuınd'l1kla,. 

lJ1l bilıdıxiyar. 
2' Bu.nun.ıa ber:ııber, Lonıdrada ih
;;; uoıktaları ifşa ed:idınr.m€1kt;ıe.. 

~ l'lorwcıe göndcrillen İ<ngihz kuv
·eı:ıer;, Kıı:nad:ı:lı :kıtaattaın başıka 

atorl u,ıun ftxor :tarafından 
"il a:!a;lardaın miirek'kepıt-.r. 

llllıilaır, müık ı::mımeJ tal.lm görm~ 
:ı:rdır. 

S.:! tlberljgin mı.rvaffa:kıyetl<! i
lar, >esi 'Y tizünden NOI"Vl'.'Ç krta

. J!Jr.ıJı:..m milcya.sta lruvve'ILe.ı.-

""· l-lORVEÇLİLERiN 
IM!tJI{A VEMETİ ı 
~ lsııı IQ~ ge1wı san haberlere gö. 
~ A:lıınanlar Norveç:n :bl!'!ı - ""~ 
~ tı.n4a Norveç!Jer.i.ıı kahraman-
a lllı:ukaveıı:ııe'1i.ııe raiımen bazı 
~i 'llTUvaffa:lnyet.ıer lkıazan -

,.-ardır. 

'·. 1'l01"V>eç hükılmetinin !bir telbli
ı:ıın_, ı::ör.~, Troııdheian * H11mar 
ı:,:,n.da iİ'tisak ın<Jiktası Olan Dom
h,rı,_"- A~manlar para.şüıU., lutaıııt 
--cmn·?:ıiovdir. • 

iloe ~l-e zarmediliyor ki, !bu l:ıare
b~~n hedefi Oslırmuın .fima.!mde 
~ Noıv<ç kııtmaı!ımn mii-
0..__ ve Ett'Zaik a.Jıınamna maci 
~n.a•kıtır 

ıra~o:;'; 1~ İngiliz lk1taatının ;~ 
<!ar' İnrıbori Norv~ d>duğu lka
lii:k _gıltere w Fransae11 rla bii
<lr ıbix iııt.' · eden !ere 'karşı tak
~< hayl'anlığa değtr •lıı'r c:• 
~ tıUvüı,en Norveç lntaJan 

ş• ı lm::;usi biır sevJ n.çle k'air-
!t. Iııxıır. 

1:3hE.l ROP'U_. SÖZLERİ 
lb ' a bir L-'+ ~ V R b-enıı-o wı.ı: .a en o. on . 
ıaı, ~.,_P BerlJndc!k yabaıııcı ga

,_,.,,.., ~·' diyaırdu: 

ro. ~ı rrıan kutıvetim bunda.n ..,.._ 
ı;-ro.n~·veçte .. _hiç bir lngiliz ve 
~ösı zın gozukmek cesaretini 
b eremem 1 . . . 
irı . es ıçın ıcabeden ted-
1. er; _o.lacaklardır.• 
no·J·ı·' . ~- ·'· ZOU';.n y-..ı,;;. ihr h •<ık :ıı . . . . ~~-' aç a-

llı~ CTı . -~'1lal denizine hakim 
lltıa~ g •ld·kierini itldia eden Al
~:r 1~ı~mao-Jcie~ 

~~~AVEç HÜKÜMETİNİN 
111 N°NAMESi 

'I> o. . 'hüıklım<ıt?diin ~ece Noc
bit- ~l~fuııe h>taben neşrettii!'ı 
~ .... eınaie müdıiefik orcı..ı.. 

kanuni tıaır a ıoı1ıa.raik kalbttl edilme
sini tavsi)~ etmeıkıtedir. Resmi 
lkambiyo, Norveç ve İngiJJtıere baını
:Jraları aırasmda bi~iiıf 1iesbıt oilu.
ınaca:ktı.r. 

Bleyııaıaırrll'.ıde dE!lri(l;yar iki: 
.Norveç müttefiklerden i8tıe

diği yardımı elde etmiştir. Bu yar
dım muazzam teşebbüsler ikti • 
sap etmektedir. İlk alametler 
bunu isbat eder: 

Narvik ve civan geri alınmış. 
tır. Bir çok N orııeçli tayyareci
ler, müttefiklerin heyeti seferi-
11esinde vazife atmışlardır. 15 
nisanda Londraya geçerek aske
ri maka.matla temasa gelmişter -
dir. 

Norveçin bütün askeri ve sivil 
makamatı Fransız ve İngiliztere 
110.rdım etmek i!e mükelleftir. 
Her Norveçlinin vazifesi mezkur 
makamata yarnım etmek, düş • 
manı vatan hainleriniıı ve ca. 
suslann harekatını bildirmektir. 

Bu müşkül anlarda Norvç mit
letinin milli bir hayata, milli is
tikl<ile hak kazanması ldzımdır .• 
HA VA FAALİYETİ 

Ha.va Nezar<ıt:i, ıt.obiğ edıivor: 
•Kraliyet hava kuvvetleri ta

rafından düşmanın Stavange-r ha
va üssüne karşı yapılan harekô.tı 
evvelki gece de muvaffakıyetle 
devam etmiştir. Bombardıman 
ta111/areleri hava meydanına ve 
civardaki biıuılara taarruz ederek 
infilak maddeleri kuvvetli bir -
çok ağır bombalar atmışlardır. 
Yangın bombalan da büyük bir 
1!'!1.Vaffakıyetle kullanılmıştır. 
lki §i_ddetli yangın çıkmıştır. Bü
tün Ingiliz tay_ııarel.eri salimen 
üslerine dönmüşlerdir. 

Harbin bidayetindenberi İngiliz 
tayyarelerinin bu. hava üssüne 
karııı yedi kere hü.cu.m ettikleri 
kaydolunmaktadır. İngiliz tay. 
yareleri her defasında Alman b~m 
bardıman tayyarelerine tıe han
garlara bombalar atarak mit -
ra1 yöz ateti açarak bunlıın tah
rip etmişler veya hasara uğrat -
mışlardıı:.• 

İKİ AJ..MAN TAYYARESİ 
DAHA DÜŞÜRÜLDÜ 

lı>ndra, 16 (AA) - Lemi Ha
lliaks, :saıı...nıaırd.ab İ.niıiliz elr 
çilerile dün öğkden sonu son 
lb:r mülakat yapmıştır. Bu !wnfe
ransa Roma ve Moskovadaki In
gilı'ız; eJrileri de d.aıvet edilmıişti.r. 

Bu görüşmeler hal.dtı:ndaki teb 
lıiğ pek yakında neşııedilecektir. 
Bu tebJiğe .b:ıtiza:ren resmi malı -
fillerde ı:ıörümnelerin neticesi hak 
kında büyük biır ke1ruımiyet göı>ı 
tıerilımek:tedir. Bu m'1bfillerde 
sadece ~aydedildii(inıe göre bu 
göriişnıelerin büyük bir ehemmi
yeti haizdi.r ve geçen hafta ce
reyanı& lıaşlıywı hadiselerle bu 
hactiselerin mevzuu bahis szLr
lıerin bulunduklaırı memleketler 
ü:oerinde h=le goetiTd:iği akisler 
ve ehemmiyeti bir kat. da.ha. arltır 
m<ı!ktaılıır. Mezunen Ingilterede 
Joal:makta olan sir Williımı Seers 
müstesna olmak üzere diplomat
ların ek&eru;i bu lrnfta vazifeleri 
ne döneceklerdıitr. 

Türk limanları 
arasında kömür 
nakliyat navlunu 
Koordinasyon heyeti ta· 
rafından tesbit edi idi 
Ankara, 16 (İkdam Muhıı:b.irin 

den) - On altı nisandan te~rir
nban> .başına .k.adl ı· 'l'iirk liman
ilaTı arasında rr.a.len kömür n.ak
Ji;!Yatı ruı.vlıunları, koordinasyon 
heyetince tesbit edilmiştir. Buna 
göre, Ravoadan İ.stanbula 195, 
İzmit, Mudanya, Geınlli<, ~in
ceye 215, Bandmna, Erdek, TeıkiT 
da4ı, Ç;ınakıkaJ.eye 220, Ayvam 
ve İınnire 225, Fethiye, Marma
r;s, Karıaburun ve Samsuna 250, 
Hopaya 27~, İS'..rendenına. 31() 
kurus navlıun, ÜCD"'\eri alına. -
caıktır. Thkat bu fiyırtlar yüz e1-
li traı ve da.ha fazla n:aldiyat için 
olup kOk .kömürü nakliyatında 
yüzde oın fazlas.iı!e muteberdiır. 

İngiliz 11ayya.relıe.ri, dün Sba
~r'de ilki .A.Jıman dıe.ni'Z ıtıay
yaresini düşüırmiişıtür. 

SKAJER.AK'DA DENİZ 
MUHAREBELERİ DEVAM 
EDİYOR 

S1dkıholıın, 16 (A.A.) - Goten• 
lb,_u:-g'dıen gekn haıberlere gön>\ 
dun Skaıerak'ı.n şiımaı:'ndıe büyük 
lbir c\eııiz mı.ııhaa-eobesi olmuştur. 
Bu ımuharebe şimc!ı Skajera:k -
da d<!'l.'3Jln ediyor. 

15 yıl içinde 
20 bin muallim 

1 yetiştirilecek 

İKİ ALMAN VAPURU 
MAY ... 'A ÇARPTI 
İki Alman şıl.lbıınin K;;ıt!egat'

ım en dar nd<Jtası olan Mar .. trand 
önıl'.ıri·M, ıınaıwıa çarptık) arı bil
dı'rilınUştir. Hıcır Jılti vapur da a
ğıır hasara u.ğrarnı~!ır. 
BİR İNGİLİZ VAPURU 
ÇARPTI 

Llınd:ra, 16 (A.A.) - 4511 tem. 
luınc Inııili• Staneliff yük vapuru 
İSl<ıoçvaruıı 90 kilomHre açığında 
cuma giio:ı1l toı-pıP.emıili;tir. 
DENİZ HAKİMİYETİNİN 
BİR NETİCESİ 
Amirallığin bir 1ıel:ll.ğı:ne göre, 

haııb>ıı ibaı;ındanberi ilik defa ola
caık geç.n pın:ar vaxrsı bitıen haf
ta ioçiıo.dıe di.i.>man ıhaı1-ikatiyle hiç 
bir hıgiiiz ticaret .!('elllisi haıtımıış
tır. 

NORVEÇ'İN ALTINLARI 
N~ 16 (A.A.) - Ahnan -

'laının N(}rveç'e aSkcır çtk8'I1!lla.1a
rından evvel \'Ola çıkıın:ı:ş olanı 

Bergensf jord adındaki Noııveç 
Tcarısaı!loot iği, 19 m~lyon dolar 
:kı.ymet.nık atın h•.mı'.ılesi ile Nev 
yoıjka muv· ;abt etrnişti.r. 

ita y 'nrn v ziyeti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Diplomatik mahfiler bu hare
ketleri İtalyanın Al:manyaya 
bir rnüzailıeret.ı. şeklinde telakki 
etmektedirler. İtalya bu suretle 
mü ttcfik fi1om ba>;lkumandaınl!ı
ğına AkdenWe cüziiıtarnlax çe
ekrck eimal denizine götıüıııneıne
si için iıhtarda bulunmak iste -
miştir. 

Fa"ist hükumeti şimcJJki· haılde 
radyosile ve bütün matbueWe,.. 
ilıaliyi şu fikre ima.leye gay.ret 
etme<ktedir: 

.Avrupada h.içbir millet bu 
harpten hariç ka.Aannaıı! 
JWıma, 16 (AA) - Turino'da 

•buJnrnalldıa ~ Alınan askeri 
~ Bııııııılloılı> aelnıiitıjr, 

Köy enstitüleri kanunu 
buğün Meclise veriliyor 

Ankara, 16( İkdam Muhabirin
den) - Köy enstli•tiferi teşkili 
hö!kkında'kı kaıııın layihası yarın 
cbugün. MeclıSte !wnusuila<.-ak
tır. Bu liiyihaya göre, 15 se-nıe 
içinde, :maını1cıkıetin ihtiyacı olııın 
yıi.rnıi blıın mualliııni yeti,;;tir.ıne.lı: 
için, K:xrs, Kastamonu, shşehi.r, 
İzmiır, Trakya, Kayseri, Malat
ya., Arifiye, Trnbwn, Ha~ay, Ada
na., İsp.ca-ta, Saan.sun, Antalya Van 
ve şaırk vilfı.yetlerinUrı birind,e 16 
köy enstitüsü teşkil, edilecektir. 

Bun'!arm bir kısmının lbu se -
neden açılması. :için Maarif Ve -
k.ileti $ımdiden tertibat aıltımı; -
tir. V eka.let bu enstitülerin inşa
atı için bes senede sarf edilmek 
üzere üç milyon lira tahsisat is
temekteclt<r. 

Almanların 
ani taarruzu 

(Baştarafi 1 inci sayfada) 
sevketmeğe karar vermiştir. Fa
alıyetleri şüpheli görülen kim -
seler ise huısusi bir nezarete ta
bi tutu1'ıcalclarclır. 
BELÇİKA HARİCİYE 
NAZIRINI~ BEYANATI 

Brüksel, 16 (AA.) - D. N. B. 
Ajansı bldir;yw: 

Be!Q]<a Ha.ridye N azıırı Spaa.lı;, 
dtş 'f'.)Ohtııka h •kkmda ayanda ver
nıın i"zahaı ımevamıııda ezciimlıe 
demiştiı· kıi: 

.Belçika 1936 danberi usanma· 
dan bitaraf bir siyaset takip et -
miş tıe bu siyaseti hiç değişme
mistir. Belçikanın dış siyaseti 
dürüst ve samimidir. Ve hiç kim
se Belcika tarafı-rıdan aldatıldı -
ğını iddia edemez. Belçikanın 
kendi hudutlan dıı;ında doğrudan 
doğruya hiç bir menfa.ati yoktur. 
Belçika qarp devletlerinin bir 
mü.daha.lede bulunmalarını iste
memistir. Belçika muhtemel bir 
harpten korunmak için, mııkad
de<l hodperest!iiiini muhafaza et
mek h<ıkkıııa şa}ı.iptir .• 

Tabii, öteki otobüsler için de 
bu,bövledir, Faraza Çarşamba -
l\lecidiyeköyü otobüsleri niçin 
bahar, yaz ve güz mevsimlerı,n
de Kiıhtane köyü yolu - Cendere 
boğazına kadar teneZLüh ı;eferleri 
tertip etmezler? Bu mevsimlerde 
Cendre yolunan ve Cendere bo
ğazının o eşslz keyü ve zevkini 
niçin şcltir halkı tatmamı? 

Yine faraza Sirkeci - Ramis 
otobüsleri ayni mevsimlerde Kil· 
çük köye, Valide suyunım güze
lim dere boyuna kadar niçin iş
lemesinler? Sonra Sirkeci - Top
kapı arabalarının llir kısmı meş
hur l\laltepe bağlanna, bir kısmı 
da Çırpıcı, Ve!Jefencli çayırları
na kadar gidecek olurlarsa az 
müşteri mi bnlıırlar, az para ım 
kazanırlar? Hatta bu hattın o
tobüsleri Floryaya kadar bile lıol 
bol seferler yapabilirler. Eğer 
bu dediklerim olursa halkta da 
gezmiye, tozmıya, kıra, su başına, 
ormana muhabbet artar ve yaz, 
bahar güz mevsimlerinde şehrin 
kahvelerinde ve kahve önlerinde 
pinekliyenler bu dediğim yerlere 
-giderek hiç olmazsa bir günlük 
bir sayfiye ve hava tebdili ha
yatı yaş•mış olurlar. 

OSMAN CEMAL KAYGil..I 

'"'"" 

İsveç'in müda
faa tedbir eri 

(Başta rafı 1 inci ·aııf adıı) 
eralette canavar düdükleri k.cr 
nufilııtı.ş, sıgınahlar yapı.Jruş, ı
şı.k]arm derhal söndürülmesi i
çı.m hazırlrkWu- ilmıııııl edilmiş, 
fabrikaların eksevisi •maske'-en -
mi;;tiır. 

Petırol satışı sııkı kontrol a!ıtına 
alınmış mayi maıhru'kat satan bü
tün tioa.retha.nel€T hükfrmet t.a
ra!fındıan müsadere edihniştir. 

Malım.oe, Hdsinghor, Leyksi!, 
Uddevalıe ve Haırmsaa dabi.l ol
ınaık: üzere bazı li:m.ıa.nlara v.aıpur
laırm girmel<!l"i y=lc ed.lınk;tir. 
Diğer taraıı:tan hıı.'ber verildiğıi

ne göre, lsveçin Berfot elçiliği 
ana vaıtana dönmek ıistiyen İsveç
lLerm del'hal hareketlerini kolay 
lıı.ştı.rması Alman hükiıımcii.nden 
mtenıniştir. 

Müttefikler 
zaferden emie 

(Baştarafı 1 inci saııfada) 
tır. Fakat, buıılann hıç birisi bu 
son hesabı kadar yanlış çıkma -
mıştır. Bu. harp, manevi kuv
vetler ve oıılan konııarı cesur 
mudafilcrin maddi kudretleri sa
yesinde kazanılacaktır .• 

PM-iB, 16 (AA.) - Ayıaın Mec
lisl.ınin bu•g.üııııkü lı:>p~,mtısında 
Başw.lkil Reyona hüıkı'.ııınet namı -
.oıa ibey.ana-Uta buJıuıımıuırtur. 

R-\Y!llO. yıwıl:m:ı.k:'a o.lan hare -
:k;e:J.eır~ za.ııax verec-k ifşa artta bu
Jııın;muyaca.ğını ve fakaıt wziyetıi 
hüliısa edeo.oğini söylaınıiş ve dl .. 
misLt.r lci.: 

cAmiral!ik, Atmanyanın şu za
yiata uğradı/iını bana bildirmiş· 
tir: Sırf harp filosunun yüzde 
30 u hasara u.ğram11tır. Kru -
vazörlerinin ııii.z&c 20 si ve torpi
tolarının yüzde 15 i hasara uğra
mıştır. Bundan başka müteaddit 
deniza!tılan da batmıştır. 

Elde edilen ikinci netice lsveç 
demir madenleri yolunun kesilmiş 
olducjudur. 

Üçüncü netice, Almanya yeni 
bir ceph~de harp etnııye mecbur
dur. M iittefik kıtaatı ihraç edil
miş ve orada Norveç kıtaatını 

bulmuştur. 

Dördüncü netice, Almanyanın 
uğradığı maneı-i maglübiyettir. 
Kisliııg'in teşkil ettiği kukla hü· 
loUmeti yıkılmışiır. Amerıkada, 
beyaz evden yükselen büyük ses 
kuvvet isıimalini takbih eyle
mistir. Son 8 günlük muharebe 
diiier bi,. kurban daha vermiştir. 
Alman propaqandasını bii.tün dün
ya bilmelidir ki, Fransız milleti 
hürriyet uiirundıı harp ederse 
maqıüp edilemez.• 

Ay;aın Meclisi müı:ıtef.lkan Baş -
vekili aJıkışlamıFtlr. 
HARP KOMİTESİ. TOPLAl\"DI 

Hoırp koımt.esi sant 12,15 d<e Al
lıert Lehrwı'uıı. rl~'lllıöotiınde tıop
Jlamnıı;tır. 

:2 
Macarlar dün de hakim hir 

oyunla galip geldiler 
Yazan : Adnan Akın 

(Bastarafı 1 inci sa11fada) 
slıarlırıda İstarı.bıJi .\1&mı>iY<Jll>U Be
şiJotaşla yaptı. Macaır.tann l:ı'z ibi
rine ı.ıod olan o·vunlıa.rıru görebil-
melk V<! bu -talkmı haıkıkmda tam 
bir tkıanaat edinıınek illt.iyen me -
ıralkıhla.r havaıııın da ~ -
d,01 isbifaıcle e(h~Elk staı:lın dört 
tarafıında yer alıınıs bu.!uınu·voıırlu. 

Saaıt 16,50 de hakem Tarığm 
ıirlaıresIDd.~ki ayım,. ıtaıkmılar şu 
kadrolıaıI'iyUe çı.kJ.ılıar: 

Macarlar : Gergo - Oııadin, 
Ratkay - Lugeşi, Zalay, Odry -
Kir~eş, Deri, Palykar, l\fo!nar, 
Kaloçay. 
BEŞIKTA.Ş: 
Ka.,.siııe F.ınerli I:İiisaaneddini 

a!laraık: 

Hüsameddin - Tııci, lbrahim. -
Feyzi, Muhterem, Rifat - Efref, 
Tarık, Şeref, Hakkı Haııati. 

O_yıuna B-.ışilkıtaşlılar ~ladıla.r. 

Ve sai!ıdan yaptıkları ~li< hücum 
Macada.ra bir kıarnere mad oldu. 
Beş.iloıd:şın münferid b:r kaç hü
cuımuından soma Macarlar bilfrıas
sa soldan tehUkdi aıkınlaıra baı;la
chlar. 

Oyun çoik du:rınıın ve jsjela;iz 
bir ha1d<ı flti tarafın 1ıoıpa VUTU

şiyle ı:(<!Qivordu. 10 uncu da!Oka
da i:lfu: l'viacar şüıtıiiınü Hi.is:ımeıd
din krutıerlıc>< öıııJ.orl~ Tekrar Ma.
caır1 '.ır 'h.acuma fJ çt;ıer fa:kat bu 
sefer oı:ınahlarını mcşb ur o.>ııı.n
cuııarrna sağ 'lıaıra.fa ııeQ:rdııle'l'. 

15 >inci <lc..V.:ada Haya.iinıaı .ı:ıü-
21.I bir orıtasını ŞC'rof yaikaladı. 
bu gol fırsaıtıru Hakikıya ikmın 
etıti. HaH<bıım rce:tiği üt lkıale
ciının M.nc çaıcpaa:aık kurotıtıllldu. Be
şilita& t:aıkıırrmıda c""11ılık gözük
miye lba-şladı. Bununla !beraber 
Maca.-.!ar hücı.tmhırıı:>ıtaaı ı:eıı: dur
muyordu. Nir..ekiım 17 nci daki
ka.da MaC"aT sağ iİ•inin .sütünü di
re<k_\.'C'V'lrdi. Buna yetişC'll sağ açık 
şutu attı aırna toıp ~!kk-rı a~ 
ta cı.Jotı. 

Macarların birinci golü: 
21 İ1ıQ dakikada yeni bir Ma

car aıkını.rıda tıop sol :i.Qe geçti. 
O da yer<l•'n ibrr şütl.e 1ıa'loımıruın 
birinci ıı<>Iünü yaotı. 

Beşikıaşın qolü: 
27 noi dakkada Bcşiıkıtaşıın sağ

dam lb;x hücumunda 'bı:ıpa vınaam
yıa:n Macar müdnf1len iı:ıpu Şe _ 
refin iinıüne bı..raokitılaT. O da karı
şı.klılman istifade ed ll'"ik Bcşi!k:ta
şın her~beı'f.ık _ııo1'iinü yaıptı. 

O}"llın ·biraz hızlan<lı. Mac ırlar 
sol:dan ve sağdan Be~taş kal:esi
nıi teııı.d de baş adılar. 

Be-siktaşın ikinci golü: 
33 ÜIP. ~ü da1riJ<aıd:l oıı'tadoan iler

liyen bio- :!3cşi.k'.a.ş 1ıüoeu.mWlda 

Tarıık k-.ılecin'n boş bıraıkıtı!lı ka.
ley,, ikiııı<ıi Beşilotae golünü altı. 
Maçın buından sonraki zamanı 

~ene dıu:rgun "' zevılatiz bir şaru
de cleovam <dt .. ek lbirinci devre 
2-1 .&şrktaı;ırı ı.eıın, bi.ıi. 
İKİNCİ DEVRE: 
:tkiınci devreye anlıyaımadıj(ıırruz 

bir sebepten ııene Beş;JııtıaŞ,:dar 
basladlla.r. &~i!kıtaı; t~kım1arın -
da ufuk bir tad.15.t y~a.k Hii&
nih"Ü sağ a~a Faıruğu da beikıe 
a.lmıŞtı. 

Bu devııe<le Macarlar QOk sür'
a1!lıi oynuyorlardı. Bu sür'atleri
niıı semeresini hemen beşinci da
kikada alıd:ı.1ar. 

Macarlann ikinci golü: 
6 inci daki.kada saıjidan ilerli
~ bır Macaır hücumuında saı>tra

for bir '~-Şİille M-acacMcın iıki& 
ci ~ ya<ptı. Oywı biır.incı dtv
reyıco ruı.mran llXratz siir'atleıımiş 
ve o ni.Sbetıte zevkıli bir haı. ai
mıstı. 

rn inci dakika.ya ık.adar ta:ı: -
yhloleriıne devam eden Macar m
daıııı-sonra B~~ da açılrnıya 
..... mukail>'Je t€lbmiıy,, fbııı;_l,Qdı. Fır 
kıaıt rnıııhacimlcrin beceriksl:ııhiji 

ııır.tioe akruya imkan ver.mıiyordu.. 
Çcıık kısa SÜ""11 Beşikta~ alkm
laırmdan son:ra Maıcarlaır B::şiktaış 
nı:<ıf sa'lıasında yıetleşıruş lxc va
ziyetıte idi-ter. 

Faik:at oyuımın QOk duırgım oy
naımnaısı zev.ksizliği biisbütiiııı 
a:mrtıııyoıdu. 30 uncu daikflmdan 
itilbım:ın Beşı'lctıaışll!lar hücumkırı
m fazlaolaştı.rd"ıb. 'Fa•kaıt _ııeoıe 
llfaca,ılaır sür'aıtle Jıa'kmiyeti al.
dı.lıar. 
Macarların üçüncü. golü; 
38 iıooı dakikada Macaırların oc-

1ıadan yıap(ı:klaxı ·bir iJııij.şte sağ a
ç;klan fevkalaıdıe !>is şiiıt:lıc Hü
sa:medinin müdahafJ.&iıne ~en 
üçüncü Macaı: gol:ünü ~ı. 
Macarların dördüncü. golü: 
43 ünoü dıııklkada yeni bir Ma

car lriicııımıunıda -*afoır çok sıkı 
biır şiilıle dördimcü ~Ü de yapt,. 
Q:\-.-ın bwıdaın somaiki dakb-
1.'8.r ı hep Macarlarıın ~ 
a.ltında geçe?'eık Kişoe(t son ma.
çmı da 4-2 kll'Zanaraık kuvvetli 
bulu.ndıuitunu biır llıı:J"e daha isba.t 
ebıniş oldu. 

Yugoslav. Alman 
milli maçı 

Viy;ana, 16 (A.A.) - 50 bin se 
yi:rcinin öniinde """J)!'hn Yugoo
lavya - Alman.va milli fudbol 
maçı Yuı:ıoı;Ja,•laırııı 2/1 galibiye
ti: e netice l eııntlştıİ<'. 

Belediye mem r ı 
tekaütlük layih.l11.4.,.,;JI 
(Baştarafı 1 inci •~!ifada) 

mii>e"8oseleTde oı•hŞ!lllŞ ve <;alışan 
m,mu•·ların da teıkıaüd haldarın
dan istifade suretiylıe istiıkbaJ!Je.rir. 
nirı tt.miıni Dahillty,, Vekiılell:iru:e 
Glıemım.y"tl. derpiş edilm..ıkıte -
dir. 

Bu mevru etırafında yaıpı·lam ~ 
!kilkıl'aıe devaım edilmeide olup 
bu lııu&usta tl.''1Ui!i ioaıbederı lk&nun 
liyihası hazırla.ımu$.ıa-. Bu liryi
ha tamıim •<til.iıı1k-en devlet me -

1 muırlaırııruıı teikaıi1dlkri h~ 
kanıunlaır i1e Zi.r&at Baıılka6ı, !Aıv
kıt D€mir Y C>!Jaırı ve sah- rnıü~&

sesatın teOOMiıdlüıkleri ba.kıkımia

kıi .kanuıııliaır ~rı dikkale ah
naraık oııı.a gö~ h;i küımler kanu1-
muştur. 

Bu Hiytiıha.ya nazaran, Bt.ı..d:iye 
m><ını.u.rları ~ Beled.i}i'"ler Ban
'.k<bı meımuıııaırı kendi maacı ve
ya aylıılclaırmdan her ay yliul.e 
beş 1k<v'lfüa.tıa tabi tut.u.laca:klac 
ve aynı zamaıııda &1ediyeltrde 
Wtç..ı< .. iınde.k.i meınu.- ücret w 
ıma:ı._--<la.rı yekılnlarma ın&zar<111 
~ beş talın'.aa.t aYlll'acal&ır _ 
dır. Bu aida.tın neıxıaısınQ.:ın ""' 
diığer kayııııaıkl.a.ııdan &kıdıyelıet 
teık·ariiıd sa.ndığı.ııın senmayes; te
~l edecek vıe Belecl"i~ me
mur.ıa.ı·ı D:ıv.let ıınoınurlarımın <.i
bi oLdıikları maaş v. tekaüd dere
ceMerü niıılbıeıbıdıe :iekaıüd.eı tabi <)

lıacalkılardır. 
Maaı;aıtın tahsis mu&rneles: ve 

sandı iY:ın V'!'Zr>Ada;rlığı varzifıeosi 
Bdeıdiyıe1er Bankıası taırafındran 
icra OO'i.lecıekıtir. 
Layihanın te1lkilki ıma!ksa<Hyie 

paoza.r günü Belleıd'iyeılıeı- Banka -

smda DaJı...;y,,,. VeklıJ.•oıin iıJi
ği a1tmda bir txıplJl'.lılı yapılmış. 
bu t:op.aıntıy>a Divanı M~ 

• reisi Seyfi, DahıJiyı: Vekit'.leti Miis
tüşarı Nazif Eııgin, Belediyelec 
Bankası Mec!l:ıt idace "''isi Sa -
l:ih V aıh1t, :&Jcdiyeler BaJ.J<ıası. 
umum ırnül'.iiiıii SilleyuıJa.n Sıaıni, 
Da!ıi:iy.,, VekaJeti Mahruli İchıce
ılıer umum ımiidürü Rillıı:ııeddioı a.. 
suhioğkı, Maıliye V <Jlıiılt~i Muıı
taızam BarQ1ar umuım müdürü E
min, Devlet Dem'1" Yollan Teka-

' Sandığı müifilrü Nı.ı.redl'.brı, Da
W::±J-e V ekalati Muhaoıeılıe müdü
rü Edip w Dahilıiye V.elkiıl.'eti. 
ma,bıafü idaooler Bel>ediyeler mu
am.:ıLiiıt ŞUJbesi :mü.:lürü Necmed
diın Ergim iştixaık eder~k t..tk.;kat
ta bul!lıınıntı$lardır. 
~ j'alpılara"k uöı;rl>c;iv'bgkcmfhy 

Llylıılra yıllı;ıanda yarzı!an esaG!ar 
daiır"'imde'İE&bit ed-Jın~tir. Ba
zı nokıtalaır ü.ö .. inde. icabeden ta
dilat .l"!PJJ-ımıık ı,.,;.yiba "°" Ş<"k
lini al!acak ve gıo;;ne Dahiliye Ve
kiJlmm :reôstiği :altınOO itkinoi bir 
içtima yapılaoak, ıbir daıha göz
den ıreç'ır~.dikten sonra Başveıka
lat>e ar.ı:ohıınacaıkıtıır. 

----<>--
Filomuz T ekirdağında 

Tekıirdajl, 16 (A.A.) - Y>aıvuz, 
Hamidiye, Adatıepe ve Zaferden 
mürekkep liiılornııe saat 17 de Ge
lı1ıokıdan Teklıd.aj(ına gelmiştıir. 
Amiral Şükrü Okan v>layeti, be
lediyeyi ziyaret etmiş, vaıi! velciılıi 
VYi' bı-!ediye reisi bu ziyareti ie.
de ellnişler ve amiml gernisı.ne 
çıkarları.en merasiirnle selamlan.
~ 

SAYF..A-:ı 

eli r 
1Basmak'1eden d vanı) 

-kalı edildiği de _üphclidir - t k
riben 650 mia mesafededir. ı ·ak
liye ı:cmilerinduıı ıuürel<kcb hir 
kafı1enin va.'mti sürati 1l mil <>
]arak kabul edersek, Narvik'e 
giden geon'.ler, bu uu?safcyi en 
az 55 s:ıatte katctmişlcr<lir. Bu, 
iki güıı yedi saat demektir. De
mek ki 15 illisan gtinü salı.,hı , ·ar· 
vik'e çıkan ingiliz askerler•ııin 
iki buçuk gün e\'vcl, ~·ani cuma 
günü İngiltereden hareket etmiş 
~imaları liızımgelir. Şu halde, 
Ingiliz ihraç kuvveti, Almanlar, 
Non-eçe çıktıktan dört dört bu· 
~uk gün sonra hareket etmiştir. 
Büyükçe bir kuvvetin irkabı ne 
kadar uzun hazırlıklara muhtaç 
olduğunu anlamak için, Al -
manlann son Norveç ihraç lıare
lketini, pek =un zaınandanberi 
Jıa:ııırlaılıkkıua ve marl*1 sma 
haftasında işe başladıklarını kay· 
detmek kafidir. Demek ki Al -
manlar, son hamleyi yapmak içia 
n gün sarietıni~lerdir. lngilizlcr 
ise 6 • 7 gön ~inde ihraç ordu
sunu Jıazırlamu;, irkiıb, nakil ve 
ihraç etmişlerdir. Alınan dost
larımız müsaade ederler•e, •Yıl
dırım harbi. buna derler diyeı 
ceiiz ve icabında soğuk kanh İn
gilizlerin de yıİdınm harbi ya
pabilecek kudrette olduklarını 
söyliyeceğiz. 
Norve~teki İngiliz yıldırım har 

binin Alman yıldmın harbin • 
den şu farkı vardır ki cuma gü
nü bu sütunlarda çıkan yazımız
da da söylediğimiz gibi, Alınıın
yıı, emniyet prensipine riayet et
meden her şeyi sürat ve c~ 
le halle kalkıştığı halde, İngi • 
lizler, hareketierini cfuoet, süre& 
ve emtüyet prensplerine istinaA 
..ttirmişler ve tBlll ıı;ıkeree yap
nuşludır. 

~ili'l: ordularınıa Na.rvilr ' 
den ba~ka, .ılemiryolu veya yol
larla ıneınleketin içine baglı o
lan dii!cr fiyor ve limanlara c;>
karıklıitlazma şüphe yoktur. Bm. 
lardan e.n nriihiınmJ, iki giin f'V .. 

vcl söylediğimiz gibi, Alman ~ 
vnli ai.tında olduğuna dair, ·im
diye kadn hiç bir haber alma
mıı; oldu;:ınnuı:, .. u iti.barla 
Nocveçlilerin elinde bulıınduğu
nu kabul ettiğimiz Bonıı.dals ha
lici ile bunun nihayetindeki An
dalsness linıanıdır ki bir demir· 
yelile hem Trwıdhjcın'e, hem 
llanıar'a oradan Oslo'ya bağlı
dır. İngi!T.ıler, Norveçlilerin de 
yardınıile süratle ilerliycrek 
Norveçin cenubunu ve cenubu 
garbisini istila eden Almanlan 
mağlub etmcğe çalışacaklardır. 
Boradaki Almanların, birk3Ç 
gün sonra sıkışık bir vaziyete• 
düşecekleri muhakkaktır. Onlıır 
da bunn anladıkları için Sk~ r
rak boMıunın Norveç kıyılnnna 
yerleşmek iç>n son gayretle ~a
lışmakta bu\ınınıuı;,ardır. Bun
dan mııkı;adlan, DaniınırrLanın 
şimal sahilleri de ellerinde oldu
ğu içiıı, Skagerrak boğazıwn i
ki tarafına :hakim olmak ve böy
lece Norveçin cennh kı~-ılarına 
Daııimarkadan asker göndermek 
imkıinını temin etmektir. Fa -
kat, İngiliz deniz ve hava kuv· 
vetleri de, buraya hakim olma
ğa çalıı,aııık Almanların &ne
re yenide11 mütemadiyen ihraç 
yapmalarına maru olnıağa ~alı
sacakl:ırdır. Mesafenin kısalığı 
V<ı DaJ\imarkadaki Alman hava 
ili.lerine yakınlığı dolayısile va
ziyet Almanların lelıine İlie de, 
İngilizler de deniz hakimiyetine 
so hibdirler ve havada da Al
ınaıılardan geri kalmomaktadır
lur. Bu yüzden Alıuanlann, 
Norv"~teki ordulannı Daniınar
kırdan kil.fi derecede \'C munta
zr m~n takviye edecekforiııe ih
timal verilemez. Bn taktirde, Al
manyanın, İsveçi istilii etmek is
temesi muh ean~ldir. &11'5mt, 
Skand.inavya mücadelesi Fı-dnsız 
Başvekilinin dediği gibi •dcmır 
llarbi• dior. Demir ise Norveçte 
değil, kveçtedir. Norveç, İsveç 
demirinin kıt yıız Jaıp-yBJl 
ihraç :Wı:elesi ve yoludur. AhnBJl 
ya için, Danimın:kadan ve de
nizden Norveçtcki kuvvetlerini 
.ikmal ve takviye edemıcdiği tak
dirde, yapılacak iki şey vardır: 
l~veçi de istilaya kalkışm•lr 
2 - Norveç macerasından vaz. 

ı::eçınek. 
Birinci şık, İsveç.in ~iddetll 

mukabeksile ıa....ııaşaı:ak gilıl 
görünüyor. İngil_tCl'enin şiddetli 
ve se:ıi hareketi, lsveçin kırık ce
saretini tamir etmiş olsa ı:erek
tir. Bu _vaziyette, İngiltere ve 
Fransa, Isveçe de yardım ede -
ceklerinden demir harbi, büs -
bütün genişliyecek ve Sovyetler 
işe müdahale etmedi'kleri tak • 
dirde, Almanya, İsveç, Norveç, 
İngiltere ve Fransanın karşısın
da yalnız kalarak demir hamini, 
ve deı:niri büsbütün kaybedecs 
ği gibi, Baltık denWııdeki Jllll\ 
bikimiyeti de en ıız yüzde Si 
elinden gidecektir. 

Bu r.itibada akli selim, Norvev 
macerasın.Ian a2ararın oerest. 
den döniüiirııe kôrdır. diye dön
meyi emreder; fakat Almany 
akh selim hilkim olsaydı, bu d
let, tek kurşun atmadan kazan
dığı b<!dava zaferlerle iktifa • 
der ve bu çok pııihalı harbe atıı. 
maınlı. ABİDİN A VER 
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ADL1ft: 

Bir kızı fuhşa 
sürüklüyorlardı 

PO L t S 

Sahte aspirinler 
meselesi 

~A lL I~ 

Ali 'ye biat etmiyenlerden biri 
de Amr ibni As idi ... 

17 Nisan Ça şamba - 29 -
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12.35 Ajans ve mete
orokııı haberleri, 12.50 Müzik: 
Muhıelij §arkılar. (pi.), 13.30/ 
14.- Mi<z,k: Küçük orkistra, 

!Hiç bic mücaıdeteye karışma. ı e~i o:~ Hdıtııki (Şef: Necıp A§kını, 1 - V. Kal-

Ömer çavuş tarafından kaleme 
alınan rapor nezarete gönderildi 

Deyip ~i. bu zat, l:>UJ'luın aksini ~rd .. Me. man - Mınyati.r Suiıi, 2 - Franz Münir baba· itiraz etti: 
ıAli, busclkrde (Üsiime) )1e dön d:r<"<t bu.un ittma"" "°'"ar, ~ 1 Abt - Ormanda Hülya ve ninni, -Ben karakola ge'ımem! Tck-

dü. ouıpışJiikaı, o llıü'tüıı lbtıınlara u- 3 - Brusselmans - Flemenk dan- .kede misafirleri:m va~. 
- Ey Rıesu.üıllalun sevgilisi!.. z.aıkıı.ıan ı;cy.rci kalıma!k.ıa ıtlct.ifu sı, 4 - J. Brahms _Macar dansı, - Ifade vermıye gdeceksiniz 

" - -'· '"'- etıti. (Alil nin bilılf~<f.e ıntıııı.a- N 9 h b lıa' .,.-n ....,. ~: .. o. , şey a . 
Dc'<ii. hından SQJJTa da. sewizc'e- EIVİile 18.-Program ve memleket sa- Sonra denmş Kazıma d'indü: 
Ü&ın1'<1, Resu.iillafıın >e11 büyük çtkildi. at ayarı, 18.05 Müzik: Çalanlar: - Sizin ilo arkadasınız daha 

ııevg.ıl..si oian (AhJ ye ka<rşL ga- Yukarıda nakl~iımiz valk'a- Refik Fersan, Fahıre Fersan, Ve- varmış .. Nerede onlar? 
yeıt &ı.tirnrnk2.rane 'c:ıiır vazi'Yeı a- da111 bx gün sonrl, >.shaıbı .k.i.ra - cilıe, Cevdet Kozan. - Burada, sokağın başındaki 
'-·-·"· -~ VETdi: mm ,,,;;~rltlerin<hnı (Mu·nire l>in 1 Ok mevdı.nlıktalar .. ,.._ -·- .,._ "' - uyan: Müuyyen Se-

- Ya Eımrülımümiınin!.. Eğer Şureı, Elın."ırülmüm:nıin (Ali) yi - Buraya çağırın daı gıdelim 
d nar. ık. 

bendm b;-aıt taleıo edersen, bumu ııh-aırete g.!ldi. Sözü döndürüp u- 1 _ Peşrev, 2 _ Medeni Azi.z ·aratlwla! 
memn.uınııy\ıtl.Je ifa ederiım. Eğer llastırdlık!t.ası 6onra: ef, _ Hüzzam şarkı _ (Kerem ey- - Yedi.kleri dayaktan yere se-
bir emir voı:rinıen, ona da 'itaat - Ya Emmü.llmümini.n!.. Sana, 1 t k l) 3 K 1 E rilımiş'er; hurdehaş vücuıtlıeri:ıılil 
-·"""...,··· Y--'--ız, bir rn---'~-. •--· ~ e mes ane ı ' - ema min - dinlendmymlar .. ~.r---~ '""'' .,,,..,ç,_. ilki «•lı.ıs1.aııı zara.r ge,.,..,,,ın""aı Müstear §arkı: (Bu n,e•'ed.en sa- ç M.. · baba d · 
ııı:ınhat,fi:ın. O da, e1ıJıi ıslama ik.ar- ~'llyoruan. Biri, (Sam vaLsi - ' avıu.ş, ™ yı, ervıaş -

•-··~ ,,.,ı,.~_,,..,_ '"- ( • '"··'-) M · ) n;,. d' (A tı• na) 4 - Yorgi - Mahur §arkı: lerini, Musayı ve dervi:-.. Kaz.mı 
lil ....... ~ '~""""""·· ..,..a, ""'"""' uavıyıe ··· ~""""'' ' mT Jll• (Hd!d kana,,an). 5 - Osman Ni-- to ı k la k kc ,.._, 
a w omın (Rıewl) üoo .maııı eden- İl:;;) dır. Bwıları gücen.el rme- ~ - · par ıyara yo çı arır n ,.,._ 

hat - Kürdili H. Şarkı: (A "·am tt· lıle ~ey>e ~İ(lm8Dfk ı.- mek için, Muaıv:yevi Ş&m vıJ.a- ~ ve e ı: 
çlll, Resbiillaıl:ı • ahde1ı:nİ§- V'E!tinıd,. iııka eıs<n. Aımr'ı da Mı- gÜne§iı), 6 - Saz semaisi, - Dayaıktan pestnııı:• çıkmı.ş in-
ti:r. sır valiliğine l(Önd~sm ıyi olur. 111 - Okuyan - Semahat Öz- sanlar var da hfila ortacb biır şey 

Dedi. Dedi. denses. yoG k diyorsunuz .. Haydi baka'.1m. 
EınuiıJmümiı:ı..uı Ali, bu söz- Ali, Mwirenin sözb'.ıri.ıııi de diın- 1 - Süreyya - Hüzzam şarkı: ürültüyü nezoret hall.ft&n! 

1 ....,i.. "~ bu sötlerdeilti rnaıksa.d.ı (Sen sarıkı baharın gülüsü"·), 2 _ Küçük kafile ö:ıde Örr.er çı>-
~:.'.,,~!;~dikıtlen: soınro. acı, aeı ""' "' '' vuşla Münd:r kba, aü=Iarın.da """""''~ ~aıkıta gecikım.d'. Derin bi.r Le-ııld hamm - Hüzzam şarkı: (Ey •-··'-- --.L..- · · · '-' ··'i-··,t ·~ .,_.,_,.,_uı-·. ı·ıc: saba hüsnü an) 3 _Rakım_ Hüz- derwşler, en arkada da ,;iğer zap-

- """"""' zan,""""" mısı.n:ız ""• """ ·~ ..... """" t:yeler buılurrıduğu halae SiıHüce-
bm asker .1ıoplaYJIP aa <.'itli iS!fım - Ya, Muı;ıire!.. Bana öyle zam §arkı: (Aşkın bana bir gizli deki zaptiy~ ka.rako:ıuna gel<iileı-. 
i!Je nıoıı.<ıaıtekya ginşecef(.m ... Ha-t. ibix ıtıdlclifte buhıırııııyorsuın• ki, i:ıu- elem), 18.50 Müzik: Halk türküle- Ömer çaV'U; küçü.k odadıııki saç 
ta. halıka bu !radar zul'l.im w i.t.i- nu Y"'<>lıf(ıan takdi.rde, ge.ı.Jk Ail- Ti, Çalanlar - Cevdet Çağla, Fah- sobayı y;.ktırdı. Y&rı sarhoş kav-
sa;! edlcı> Emevi rciıslerındw. b:ır :lailı W ~ Nas :ırnrşısında çdl<. ri Kopuz, izzettin Ökte, 19.10 Mem gacı.!ıarı karşısına dl-' i. '.Münir 
tek °"""" lıJ '- . "'- 1

- hacil ""'--,im ... Bil!insın· ıki, hal- ""' .... -n e, v..ınım e .... ,,., ~"""" lekeı saat ayan, A;ans ve meteo- babadan b3ışlıyarak hepsinin ifa.· 
burnuımın .kanamasıııııa rarı:ı d<~ lkın sJkavetieri ü:zı.:.-i.ne, ben de- rol-Ojt haberleri, 19.30 Konu§ma, desiııi tespit ettıi. Bu iş bitince 
J,iiılıım ... Hepin.ız b.Jımioirı lai, her faılıarca (Osman) a müraı:aa.t et- (D Münir babaya: 
kı.ıvvetin ıtvk.nd., olan, iyüilkJe.ri tini. Ak.rahalannı v..ıiliklerdaı '§politika haberleri), 19.45 Mü- Siz vıe dervıi!şıl.enniz gidebi-
mii!oafart:;;ız ve köt.ühlklıerı cezasız azil"1lrrııesi içinona.racala.r etıtim... zik: Fasıl heyeti, 20.15 Konuşma, lirsiniz. Merdivenköyündoo ge--
bııralkıımyaıı bir (Alliııl:ı) vardır... Az.l:i:ni ıist:diğim valiler axa.suıd:ı 20.30 TEMSİL: (Yemeaj Yazan: len dervıişlea· geceyi burada ge-
Ben o (A.llhııb. 1 a, i1ı5:p.ini.z.den ev- (Muaıviye) de vardı. Bu edia.m, Ahmet Naim Kanca, 21.30 Müzik: çirecek.ler. Nezaretten ge,ecek 
ve. iıma:n eııt;m. V<J o gl.lm:lıen bu.. °"1maaı'Lr.< müsaımaıh~arnda.ıı i6- Riyaseticumhur bandosu (Şef: lh- cevaba göre kendilerini lbıraka-
güı:~ ık3d.aır, o imamımı da her tifade eden..ık hiitün Suriye ımın- san Künçer), 1 - Fucik - Marş, cağım! Buyurun. 
an dledı.a. ziıyad,, 'ku~dirdim. taıka&lrnfa iide>ta müstakil bi.r hü- 2 - J. Strauss - 11.kbahar neş'e- Dedi. Münl'Jr bı<ba >le dervi.şl.E.-
Bumıır:ıı iQlDıfu ki, ne •b..r kavim küınıdar l/abiaıi aldı. Böyle bir si (vals). 3 - Mendelssohn: Sen· ri, !kindar lıa.kışlar'Je MtTdiven -
ve W>;,le ıiık> mulka.teley>e gi.rişe- k11Il.5l:ıyi. vaiıilikıtc nasıl!~ ede- foni kantatenin Allegrosu, 4 _ köylü kaı:deşl<>ri:ni haı;larcasına 
cd<. ve ıııe de şer'an kısasa müır rian .. V1<. cmıun, bana kaa'şı ihliıs E. Reyer _ Salambo opera.sın- süzerek k;;.rakoldan ayrıldılar .. 
t.3tı'1lk olırruy>a11 bcr şaılısı tedip .,_ ve >tıa:at g<jstcırecegJııe nasıl ~min dan fantezi No. 2, 22 .15 Memleket Babanın kara.kola !ı~i. cam!a -
O<c<f< dief(ilim. Asker .tıopJıama.k- olaibillrim?.. ırın ta.şlaruşı. ile heyecaıııa düşen 
tan ımaıksadan. sadece Emevi.er Amr lbni As'a g~l~ ... &- saat ayarı, .4. ians haberleri, zi- ve bir kısmı savaşan misafirleı1i 
1ıa.ı-aiuııdan mulıtemel olan bir ha- lirsirı ık., .Aımır, scını dlerecede ze.. raat, esham - tr.hvilat, kambi - yatıştmnaJt için tekkeye döndü-
~· öniıne g<Qmcik, e'iıli. iti- kidir. Vf.l, Arap kav.mı.n.in dahi- yo - nukut bor:.ası (fiyat), 22,35 ler .. 
.lfun aırasıı:ıa biır mfak ve şikaJt DCTiııd.'ll'Cfu. Kcnd:eine tevdi <di- Müzik: Güt~ı sc~lc1 'pl. l. 23.- Derviı; Kaznn.la aırlı:adaşlan Ö-
giunesine cxıydıan vemn<ımeılııti.r. ren vazife ne ık.adaT büyülk ohı.rsa Müzik: Cazbant (pl.), 23.25/23.30 ma- çavuşa çok rica ettı.ler. Fa-

"---''. t · • iI deılıJ" Yannki program ve kapanı~. kat ç" a.resiz1ı:ık 1rinde buJ.'UIJ.an ça-..,.,,... oıı;un, amı amanı>Y•- · at ıx. ~ 

Usiııme, (Alil ıııiıııı bu sözkriJJ.den Ancaık su vax 'k;, ıbu a.dam, eoın V\lŞ, sabaılıleyin erkenden badi-
~ husu!.ı<.ı gcı.en meımnwı.i- den.~ haxi.1."'-i. Haber aJdı,ğı- seyi bi:r raporla. şöylece zaptiye 
vot.i b:i:ıcbrmek it;tcdL ]'ak.at ma göre, hiliıfet mevkii.ne ken- .§ A, ııezarctine bildirdi: 
(.A.lıı) deıhal ooun sözünü k<se- disiınin intiha.p .d:ıh."eğ:cl zan.ne- Huzuru Alii Nezaretpenahiye 
ook, şö;ıleoe devam etıtıi: diyoomuş. Faı!Qt h liifet Wıim uJu- "- N t'\ A " ,,. Maruzu ça.kiri künyeleridir ki: 

- Dur, Usame ... Söyliyecek- dlerr..d: t::ıkarrü.r <00ıcc, bwıdaıı 1 

18 
• 

4 
• 

1940 
Sütlücede kain Reşadctlcr l\Iü-

l<rn ıbilıml.di ... B.:ın, bütün buıır eok büyük bir teessür duymuş... nir hab~a ait bektaşı tekkesinde 
\aa:ı tal;.ırıı..n etırnıı; oJduf(u.m için, Hk ~ü.ohesiz ki bu adam da bu- &a- dün gece yapılan ~ura gecesi es-
hiıl".ıfu:ıi k.aıl::ru.! eıtım.ik io;tamemiş- ırilın• bc-n:rn haikkll!l1d0 hüsnün;yot 1 Sterlin 5.24 nasında misafiretcn med'u bu-
t.rn. .A.nıeak, büyü:k ıbi:r lliraır beslernerr.~ııct,.diır. Nit'Ykim, da- 100 Dolar 149,60 lunan Merdivenköyü dervişleri-
ka.n;ısıooda lmldlğı m için loaıbul ha hala geliu bana hla.t etmmı.iq- 100 Frc. 2.9429 le tekke dervişaru.;ırasında bir ilı· 
eJtuan.. •• Ş\Jlll\l ivi bi.Lıuz iki, omuz- tir. Sa:vM bu adamı MIBın va~i 100 Liret 7.595 tiliıf zuhur ederek karşılıklı mü-
kırıma tanımı eıhlen bu af(ır yü.k,. obaralk l!"ÖnckTirsem, hHfıfcıt rna- 100 İsviçre Frc. 29.2725 şateme hengamında reııadetler 
tıeıı.. dün olıd.u~u gııbi, bugün de karnına kanşı onun da orada bir 100 F1orin 79.3713 Mimir babanın derviş Kazım nam 
IIM:Qllllun dıeğıli:ın ... S.:z.Qtn ve ba- fesad çhl<.aımı-ak iht.i.nuıli vardır.. 100 Rayişmark fakire ve dedesine izafeten (zaten 
na rolün lbı.at cdenlıe.den dıca Saım:!a Mua>voye, Mısırda dl Amr 100 Belga 21.9925 mabeyin hafi~eliğinden başka ne 
«icvı;ııı-.uıın. Eğer ehli ..sliım ibaık- isya'll edıer-.:'!"!I"'. isla:m aleminin 100 Drahmi 0,97 iş görür dedeniz? Kırk yıllık med-
•----'- lıe--'en daha ~ .• ....ıoı. ııır· had .,_,,__.. ol ? 100 Leva 1.8075 rese mezunu Bcyazıd imamı Ha-
....,....., ""' .. ...,~ ' ve '"''"'"''ı n: ur··· 100 Ç k kro d bab. d k '··--.~ · "''''"-"--, -'-~'"°' benı· n· -~· c · nn fız Nuriyi ne eyu a e ere A-W""'" ,,....r~~~ ""'"- ıy-e cevap \'.•u:. 100 p irdi·? B 
hiliı!..ıt muvkıi.ııden çek.iniz. Onu Mugire, (Alil nıin bu haGdı söz- eçeta 13:ill posta ve taca geç .. unca can 
~o'Jrin.ız .. Ben.im önümde b'at ('- leıri.ne iti.raz edemedi. 100 Zloti yakan, hanüman söndüren ki -
diniız. Göreceksiniz ki, biç iti- (Arkn., var) 100 Pengö 26.9675 mesneye reşadet caiz olmaz) di-
ı-az. eıtmeden, ben >de saıinJ.e lb.iat 100 Ley 0.625 yeıek küfünle bulunduğu ve sa-

100 Dinar 3.5175 baha karşı saat 6 da tekke cam-
bu<l:uır. t .... ~ 100 YP.n 34.9175 ! arının hariçten taşlanması mü-
eılooegım ... -""""• size son sıöıüm TA H l•A ve HAVA 100 İsveç Kr. 31.005 şubede olunarak yapılan tahki -

Dıy>:.nık sükut eUti. 100 Ruble k tt b · d k uk b 1 Tunıırülmi.iımiın•in bu sözleri 0 a a u ısn~ a arşı ın a e e-
~., 17 Nisan Esham ve Tahvilat ye kalkışan Merdivenköyü der -

kad<ff miheıı;iır ılıir OOıa Uıı SÖ~ Türk borcu 1 peşin 19.65 vişlerinden çoban nfunile maruf 
!kıi., muhabaçl.ıarı f<ııa hallde m'ah- Ç A R $ A M B A Tüık borcu Dl peşin 19.65 derviş Musauın, Münir baba der-
cup oldular. SöLıyecek söz bu - Hicri: 1359 Rumi: 1351 Sivas - Erzurum 1 19.55 vişleri tarafından darbedildiğini 
lamadılar. Başliarını önlerine e- 4 üncü ay Gün: 108 Nisan: 4 Sivas - Eı-zurum 2 19.58 müteakip sokağa atılması henga-
~. sess:zce dağilıdıl..ar. Rebiülcvvcl: 9 Kasım: lv- Sivas - Erzurnm 5 19.58 mesinde farlı teeseürle merkum 

(Ali) henüz ıkl-:ıı.d.sinıeı 'biat et- Güneş: 5,18 Akşam: 18,51 T. İş Bankası nama peş'u 8,30 tara:ından taşla camların kırıi-
memiış olaın 'bu zevatı daha ıma.. Öğle: 12,14 Yatsı: 20,27 dığı anlaşılmakla yapılacak mu-
'lıirl ve daha maın:t.ıık.i söz!erlıe ik- İkindi: 15,59 İmsiık; 3,30 İstanbul Zir .. at amelenin lutfen tarafı çiıkirane-
na eder v1e kaıııd.k;hııe ooada ıbia.t :Tt !erine emir ve iş'ar buyurulması 
eUtivetbil!irdi. Faıkaıt, i><.'lii«ıs lb.-ıon- - BAVA VA7.I 'l - Mektebinden istidasile dört nefer dervişin ka-
d.i kan:Jıaıt.nde hür ıbıcakıın.a.yı ter- Yeşilköy Meteoroloıı istasyo- rakollıaneınizde mevkuf tutul -
oilh ederek, •böy.le l7ir ha.rokete nundaıı alınan manlınata gore, Y~öy owarınıcıaıki Ayamama dukları arz ve olbapta ve lıatiyei 
tec~üs dımn:!i. hava yurdun Trakya, Marmqra QWJ<~. ça,yu-lanrun m ılol.p v<-sa- ahvalde emir ve ferman H~zreti 

(ALiJ Y<:> ·bia."\ etani~nlıe-rdcııı: havzası Karadeniz kıyılarında ka- iıt.i.ylı8 biçilcrok kı.sm.n«;m balkı.. menlehülcınrindir . 
... ,~ ->- (Amr.,_, A- ) ·.~.: (" ye taı.'vm:ncn 700 döııüıın vüs'.a.:lllt- h 322 """"" "" >Ulll s ow. .. · ;nl- palı, diğer bölgelerde çol; bulu•lu Fi 18 mu arreııı 
sır) kııt'ası.nı fe1ılıı<xk'!l ve arayı daG<i çaıvı.nn şartnaınrsi mucllıiı1" Ye\-nı: Sdı 
uzun :ııaman valilikle idaTe •IYÜ- geçm4; rüzgdrlar bütün bölgeler- ce hiçme, kuru.tına, topl'ama ve Sütlüce karakollıanesi ~avuı;u 
""'1 tıu ~. lkeınrliGi.ni haksız ye- de cenuptan lıaf•f esmiştir. ileı:ııe yaıımıası i.>in.n ı;ö!ürü olaıra:k Ömer 
re azılıeyilıiyeıı saılııık Ha.liı!le (Os _ Dün, lstanbulda hava bulutlu 2/5/19~0 perşeınlb. günü saat 15 Rapor, nezarete giderken Ö-
maııı l iaıeo bütün Emeviftin a.l.iEy- gecm4, rüzgarlar cenupdan sani- de Haılkalıda .kain m.ktepleki ımer Qavu.ş endişe içı..nde bulunan 
hıcı.dıe idi.. RaUtıa, - muhten-m yede 1-3 metre hızla esmiştir. Sa· çi1i1ıliık idaı:ırni.ıı.de açık ekısıiltme derviş Kiizun.a: 
dt~ ııntırtırl.aT ki, - at 14 de hava tazyiki 1019,4 mili,. suretiyle ihalıesi Ya'Pıiacalkıtı<r . _Gelecek habere göre ha.reket 
(Q;maoı \ ın büfıfetıe iırılt.ilhaıı edi.1- İs'Jdcl:ilıeriın ımıuharnımen be<relı 700 edeceğiz. Mesele mühim. Münıix 
dii!i ~. meeciıdi ı;ıeriıftıe ooocla bar idi. Sühunet en yüksek ı5,6 lira tu.too bu i.> içi.n 52 lira 50 baiba. lbu isnatla kendisine zarar 
hıewoanıh llıir ımüaıalk>aşaya. gir- ve en d~ük 7 santigrat olarak 'kurU$1ıan ibaırci iLk teminatı ek- getirecek! 
mis. .. Onuo Jıa.ysiy>et w ıınevkirııi kaydcdilm4tir. sil!tıme saatindm evvel m.ik:tep- Dedi. Her 'biri odanın hır ta-

! 
1 

l 
1 

saın:ıacaık sö:ıC.ıar söykıınişti. .. (Os- teki çiJllik veznesiıne yatımıala.. rafına ıbüzü'erek başlarını gö -
maın) ın şrrut oJmasını müteaki'P İllltiyaz sahibi ve Neşriyat Dl· rı, kroki ' • şarlııa.neyi her .l('iID ğüslerine daya!)'ıp horuıl'tiiya ba.ş-
baıı:ı kiııısela', Aıınr iıbııi Mm rektörü: E. İZZET. BasılchRı yer: mııkt:Jep ve İst.anıbuJ ZiTanıt.müdiiır- hyan ackada~lannm arasına der-
derlıal. (Ali) ye Jroşarak biat ~ SON TFLGRAF Basımevi "lürorıde ~ öi!r nmelıeri. viş Kazun da yerlıeşti. Merdi'vcn-

~~~~~~~~ca!~~~ 

köylü misafiıiler, aş gecesiııtttı. ni
ha.yetirıri zaptıiye k.araılrolundıa, tah 
talar üzerinde pinekliyerek ge
Qiırdııler .. 

-2-

Devlet:u Abdlliıfettah Paşa Haz
retleri sııkmtı He yuvalarında 
tem.bel tembel süz.ülen l(öıılerini 
maıbeyin yaver'"1in gözbcbekleru
ne mıhlıyanı.k sordu: 

- Bir dervış mi arıyoı· dedin? 
Nasıl den"İŞ bu? 

- M.rcı;.-enköyünden geL:ro-
rum. Dedi paşam? 

- İceri sa ona a!l. 
- Basüstüne paş<ıJm ! 
Yaver. ziyarelJ..ni ha.bcr verdiği 

derviş paşanın e:mıile bıtişik sa
bıa a.lımıya ~iıdı..ııiken yc.ıi.ndet> 
kaılıkan Abdülfettah Paşa k.endi 
kendine: 

- Hayırlı bir haiber var İn~" 
kıh. Dedeye iyı;ce teni:>ıhlemı.ş -
tim. Mutlaka genç kadını.n irlin:i 
bulmuştur. 

Diye söylendi. Sonra aynanın 
karş.sına geçenek yaıkasıru, ıkor
donlaırı111 tana:im etti. Ya~·er tek
raır ge'di: 

- Derviş'i salona aldun. Emri,. 
nıize muntazıx paşam! 

Dedi. A'bdülfettah paşa, gün
!enlir derin !ık düşüncenin esi" 
riydi.. Karısından a,yrıJl:lığı gün
denl:ııeri p~anın sıka dostlu.ğ<ıınu 
da ka.yıbeıll,n nııabey'iın lkMipk"fi.n
den Saıcit, pa!Oalrull durgunluğunu 
a;rllo~Tına .işaret etım.iş: 

- Allah ha-yırlar ver<>in.. Ab
dülf et tah Paşa HaızreCeri bu -
günlerde çok meşgul Daines:iı:ıden 
ıa.yrıldıl!'ı yok. Evvelce ak.şaml!arı 
ıBeyoğlunda şöyle bir :kaç kadeh 
çakıştırır, güler, söyler ef(lenir
di. Epeydiır bundan da vaz geçti. 
Sıık sık zap<ti~ Daızırı şefik paşa 
ile göıiiş'Üyor. Başka bır iş yap
ıt.ı.ğ:ı. yok? 

Şil<Ayetini yapııruştı, 
Paşanın :illlıakika deh.~tli earu 

sıkılıyordu.. Rengigül, dara çe
ıkti.l.dif(i günün ertesi sa'b.ahı tek
keden aynhruş, hr semti meç -
hülle savuşıxıaıŞtu. P<>Şanın ~ ırek 
dede babaya yaptığı tes'.rlc der
viş!CTe genç ka.dmı aratması, zap
tiye ruızı.rının sivil tahani me -
murlarmı tJu izi bulıruya. sevket
ımesi, mabeyd.ni hümayuna men -
su.p ha:fuyelerin araştırmaıı.rı hiç 
bir nıetice vermemıi:ş, İstan/lıul 
ika.zan, ımemurlar ve dervişler 
!kepçe, bir ıı:yd.an famadır yapılan 
!bütün ar8"tı:rma1ıar boı;a gitmişti. 
Paşa ne yapacağını, nası~ cde

ıceğini bilemiyordu .. Günden gü
ıne hu düşüncenıin tesirilıe eriyen 
Suriyeli devlet~-1; dedenin: 

- Önümüzde muharrem ayı 
var. Umarım ki, Rengij!Ü.l tekke
lerden birine kaprlaruruı;tıır. Baış
~a nereye gidecek. Dervişlerimiz 
Pirimizin keremile onu bul/urlar .. 
·llliç değhlı;e ondan malUınat eı:/
nirLer. 

Diye verdiği tenıinata bel bağ 
lıyarak beklemiye koyulmuştu. 
İ:;t" bugün günJ.erdir beklediğıi 
ıize, Rengigüle daıi.r bir malfunat 
alacağını kestirdiği dETVi;oiaı geli
Şi paşayı heyecana düşürmüştü. 

Paşa, saı armış yüzüne zo.raki 
bir tebessümün ışığı ile ımemnun 
bir mana verıniye çaılıı.1arak der
vişin beklediği sa'ona girdL 

Beyoğlu Birinci 
H ıi 1;i 11ıliğ inden: 

( Arknsı var) 

Sulh Hukuk 

Osım::ıımn Nişanıta0 ı nda Güzel 
sd'«;.kt:ı F.ıkret Akil a1-t'.}1ıine 
a,_ı;ığı dm-od'a: Müddeiaı1.ryıhin 

imzasını inkarı ilıal.ndl! ist.lkbap 
istıodl.l(ni ve ırelm:dljiiniz taıkd:irdıe 

iSl.il<ıta;ııtam kaçınıarall: imzayı !kabul 
eıtımiş sayı.i'acağıına daia· gıyaıp ika
rerı ıteb.i.ğini istl-ımiş v.eo bundan 
bahısile anürll:leiaieyhe ilfuıen on 
beş güaı ıınüdlotle gıyaı:ı !kararı tıelı
Jıi.ğıin.e kaıraır veri.imiş nlduğundan 
muhaJroırıe günü olan 20/4/940 sa.. 
a.t 11,30 da malılkrmı.·ye bi=.ıt v& 

ya lıJJvekak ~elımeniz mlll'aım<>leJi 
g,_. .• p k:ıı;.·an maıkaınu.na kaim ol
mak üızere Dan olıuınuır. (26180) 

T>Jkb.ımıdıe TaJ;.n. __ c.vannda 
o:ıu.niı.n \ ..... J..ki oı:ıı • .ıdo. biı· ka
dıın ıanıdı.Rı hiır k'ızı ev:iiıı. da
~ıt etmış ve wada kızı Ad• rn 
Ceım.aıJ. adında biT adıaırnJıa tanıştı
r>p d:ııic ociaya Jta.paJTJ<lk iııtemiş
t.ı·. Fa:kıa,t kızı:n feryaıdı üzerıne 
iı.<.ııs.i de ya:kaılıan:ın.JQ ve Adlıy<: yi€1 
ver.tliıll'h;fıl_ı-d.JI. V asililki i~ A- · 
dem Corı:ııaJ f ulışa ıteşvJik suçun
dan doJ!a.vı SOl'gU haıkianlif( .ru:e 
tevkıi edı~mişlıerdi.T. 

BİLETÇİYİ DÖVMÜŞ 
S.Jlı.ıık<alilardan Nuıri Sarna.ya

daıtrarnıvaya binmiş v..,ibiJ!~t parar 
sı }ı!izünden biletçi i.lle kavga et
m .şur. Biılı.d.çi.ye bir yumıı.ıık a
t.an ve haka;re11te bu·Lınuı.n Nuri 
y~mmş ve d:üın· Üçüın.cü Sulıh 
ceza ımaıhkemesind, ı;orguyıa Q'• 
ld.a-ek ıev.kı.f alıınınuşt.ur. 

SİGARA HIRSIZI 9 AY 
YATACAK 

Saıbrlr.a.l.ıkıniaııı İsmail Haklkı. 
&ıJJtan HöllTlaımmd:a balldcaJ. Sü
lıe>ımarıdan zari lkfıitıt aılıı.ı<ken raf
ta dııır aııı 2 li raı 'ı.k tizyaık:i siga -
rosı paik· ıtini aş.;.mıak ist::ı:ik<>n ya
lcal.anımıs ,.e Adlıi.y<ey~. ,, r.Jıınıştir. 
Düın. Ücüncii SuThoeza malılkeıne
sınde ımulı~ ed!i.llsn İsmail 
Hailokı 9 aıy ha""'' malh'kfun Edin -
mi.9tiT. 

OSMAN 111ÜNİR l\Ll\IIKÜM 
OLDU 

iMatbaasında lıastıih Si.ad mec
muasın ın 1 O mımaıraJ.ı nıüshru;ına 
m. -':baa adını yıuıınamaık sı.ıı;;uaı -
daın dıılliaıvı mulılllkcmıe edilen ()&. 
man Miiıni:r diün A.Jtmıcı Asliıye ce
za mab'l<l1!Tlesiııııde mablıuıaıt kaınu
nunuın )'edinci madesİT>! 1ılwLıkan 
10 lıiıra !hafif para oeızasına rnıah
kfun olımı..ıs ve cezası teciıl eıf:tl -
mi.-!ir 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
1 adet 2000 J iralık = 2000.- lirı 

3 > 1000 > = 3000.- > 

6 > 500 > = 3000.-
12 > 250 • = 3000.- > 

40 > 100 • = 4000.- > 

75 • 50 > = 3750.- > 

210 • 25 > = 5250.- > 

Keşideler: l ~ubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

Piyasa·ya sahte Bay-e-r aspirfo
leri çıutan!mı.ıtır. Kaşenin şek

lliml·:1111 aırJlıaolajının m uıf'aık 11. -
ferao.ıa.tıaıa kadar aıyne-ı tık}..d td.il
ıniış olaın bu asoirimJer 1.aıhlH edil
mi.ş, <IS]>lııiaı ew;afım ha:Z görül -
müstür. Aıl<c'ak Bay....- mü~ ..... se
s& ı;ilkıiy<eı.t.eı bwunduj(,uından bu 
hu.susta ta<hki'k.aıt V"!llılınakıta ve 
bıwııl<llr'.lln .neredle iımal .,.Jdıldiıkıleri 

a.-aştıuıUmıaikıtadır. Meselenin hun. 
elan sonıraık.i mahlyeti ticar<t ımalJ. 
kı:m•oailııce t.<ıtlki!k ve :rüyet edii
m~i .icabeden !bir fi:rma taa.Ldı· 

davası olrnakıtarı ıiler.· geçemiye-
0€1kıtir. 

İstanbul Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

940/722 
Almarrııyada Dresıdleın· şehrinde 

(A gelk et comıımııııdc No. 97 G. 
D. İ.) matkaJı 9 ı<anunımvvcl 937 
tarih!li ve 7320 : 21 füı.lı S:mdık 
Brud 187 kıiillo Smyma vapurn
nun 129 uncu sAeri >le 10/1/938 
ttıarih ve 307 No.lı 'lronşim.rııto 
Le jkj saındık ~'C'llayı tıblıiyuıin 
güımııüğiln~ go:ılmiş ve bunwıı 
~ tiya.a uığmmı.ş bu
hmması hasebiylle malııkemeniz
den z·yaa uhuyan lron~r."?1enito

nuın, iıpt:alli llı~ Y'' nisinin : tasım!ll 
'taleo edi.Jrniş lbuılunduğıınd~n kıey
fıyet Ticaret kanununun 638 in
ci rnaddı si ımuaillıince ıneııkur 
'lr.ooş:menıto her ıkimin t.I ınde ise 
m:ahkeıı:my.eo :i.bıııd.zı vı, ilhraz edJ,. 
mediği taık.dia-de ınıuaıy:yen ol:ın 
müddl:ıtiaı llı.ıtaıınında ~'balıne ka
rru- verileı1rut nıüSlıai san.. }1'6İ V(J!'. 

dk1ieceği iJôın alınııı.ıT. (26008) 

Gümrük Muhafaza Genel K. lst. Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - ~:ıat ~ı ıiıçin a.ı.ı nacak 65 l<ıa1.eım ~ ecza ,.e 
Matırı. 20 ınisan 940 cumaırtesi günıü saıaıt 10 da 'P8Zaı<lığı. yaııılacaıl<' 
tJ,r, 

2 - Bunların muhaımm-n be OOli 991 li.ııa 95 'kuruş vte ilk w 
ıni.nartıı 75 !lir.adle. 

3 - Liste ve şanıtnmnesi lrom~yoodadı.-. Görülle!lıiliT. 
4 - İstekıli.lerirı ıgüaı. ve sa:a.ti nde GaJ.atada MJuımlı.arıe ca<ide

sinı.de İbraıhlm Ri.fat han ikinci lııaıttalki kıcımisyonıa R'e1lmt.ıl!eııi.. (2816) 

F O S F A R S O L , Kanın en hayati kısmı olan kırmızı ynvarJacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı ~ah temin eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik 

verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları uykusuzluğu giderir. Muannid inlubazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekabatle

rinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 
FOS FARS OL' ün: Diker bütün kuvvet şuruplarından üstünlüi:ü DEVAMLI BİR SURE'l'TE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kulla

nanlarda bHe tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


