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NARVİKTE ALMANLAR 
v 

UGRADI 
N orveçin garp_sahillerin
de muharebeler başladı 
Alman işgali altındaki sahada 

kıtlık ve· açlık başgösterdi 
Ingilizler Bergen doğu şimalinde stratejik 

ViinkiL merasimden ~ tntıba: Abide önünde hitabe, mektepte top başında and içme ve Taksimdeki t'tmıi geçitte kumandanlar .. 
........................... .,,....._ ....... _._ .................... ~. ehemmiyeti büyük bir mevzi İş<fal ettiler 

TÜRK 
ORDUSU 

--x·------
Dün, 2200 den fasla 
Ycddı Sub11yın iltihalı 
etıigi lıohraman T4rk. 
ordusa, yardan 11c b•rı· 
fın en büyülı ni6ehba
nıdır; ona 11ü11cniniz ! 

Yaz.an: ABiDiN DAVER 
{N. ün, Türk ordusuna 
~ 2ZOO den (a;ıla ) edek 

subay (ihtiyat mbiti) 
iltihak etti. Yedek suba~·lar, bu 
tııilletin, hayatın her sahasında 
rtiştirdiği en giizid roünener· 
erden müteşekkil bir kiitledir. 
~rada, her meslekten gen~ler var
d u; onkr, )'cdek •ubay .. okulun-

q, askcrl:gın, vatan mudafaası
llın esaslarını öğrenir, sonra kah· 
~ınan ordumuzun muhtelif bir
~l«;rinde, sını&rına ait askeri 
ılgılerini artırırlar. Vatan top· 

taklaı:ını ve istiklalimizi müdafaa 
~11'ılek icap edince onlar da, mu· 
:~.af arkadaşlarının yanında 
0b'Uşür ve ölürler. 
'l'ürk ordusuna, her sene mu· 

b&zzaf ve ihtiyat 3500 genç su· 
ay iltihak ediyor. Ordunun te

feli .~ahit olduğuna göre, ~inler· 
~ llıunevver Türk gencının, va· 
n~n müdafaası için itina ile 

~etıştirilmiş ve yetiştirilmekte 
n tılıuımuş olması, Türk ordusu-

lln dunuadan artan kudretinin 
'8ıılı bir delilidir. 
Ilı Ebedi Şef Atatürk, Sakarya 
ir eydan muharebesinden sonra 
'r~t ettiği bir nutukta, Sukatya, 
b Urk zab: tinin mevdan muhare· 
b~si ve zaferidir, d;mi~ti. Pil\'iiki, 
hın mahrumiyet içinde, büyük 
·k,' kısıııının taı:m ve terl>ivcsi \ 
~ ına1 edilmemiş erlerle verntlye 
~•cbur olduğumuz o meydan 
ulıartbcsinde, Türk subayı. yal-

nız b•· b't 'b" d ··ı · lt\' u. Z;. 1 gı 1 egı; O)lli za-
() •

1
nda er gibi de harp cım: ti. 

... ' ler :taman bir er O"lu er oldu· 
~·'dçin~ bınada, «Er .. bsiizünü or· 
ın" a hır kaç senedir kabul edil· 
Ia~~:t_an cNefero manasına kul-

" ~~bit bolluğu, biiyük bir kuv
l~ tu. Dün, 2200 den fazla genç 
b· btYı, ordu birliklerine feyyaz 
b~r 8 Ynak gibi döken yedek su· 
ni > okulu, yaı:ın, kapılarını ye
Clıkgelece~ Türk gençlerine aça
tisı?-~e Slnesindc Atatürkiin ye· 
kaı ıgı bu uğurlu binada, yeni bir 
d· r"aman nesil daha, yurt mii
t · aasını öğrenmiye başlıyacak· •r. 

llij .. 
tuınl n, .gur se lcrile vatan ve 
lbek ı.u~ıyet ugurunda ~ercfle öl· 
ı ıcın and içen, Türk gençleri, 
Cd mayıs giinü kıtalarına ili hak 
lı ~ekler ve orada yeni bir ça
kct .~ devresinde, tekrar ter dö· 
leç ~ le_r, .kendilerine tevdi edi
ni ... bırlılderin sC\'k ve idaresi
di 

0~encccklcr; kendilerine tev
\'e ~' 1

c.n. l\~e!•m.~!ciklerin talim 
A.It rbıyesını ogrcnccoklcrdir. 
iki ~aydır? sabaiı. akşam günde 
rınd;ıefa ŞısH • ~iıjhtlı ne sırtla-

' •Hurrıyetı Ebediye• tepe-
( Arkası !"'rıı. sayfada) 

2200 Yedek Subay 
Orduya iltihak etti 

Dün abideye çelenk kondu ve geçit res
minden sonra mektepte diplonıalar dağıtıldı 

Yed<.'k Subay okuhınun 12 nci \ 
devresi~.I ımuvaffaıkıyetlc biıt.ireıı 
2200 ~ ndımiz dün snbn.h saat 
10 da Taıks'an ab . .ıJ., Gine meraslan
le c::knk lı:oyımu~r ve and iç
mişlerdir. 

B nlcrce halk tara:fından tı .ye
canlı al'.kıı;larla karşılanan l(enç
kr:mlz <'VVC]a al:>ide etrafında ı 
hep bir ağız.dc.n İstiklal marşını 
sövleın:şb.or<l .r. 

(Ari-ası 3 üncü saufada) 

l:".llll!:H 1 y . an· u 
en ar.pfery 
İtalyan gazeteleri ablukaya harple mu
kabele istiyor ve: "Kılıcın altından da
ha kıymetli olduğunu biliriz,, diyorlar 

"Kaba ve müsamaha edilmez,, 
tahrikat yapıyormuşuz ! 

Romaı, 20 (A.A.) - cMıtkad - ! 
derat saati> başlıklı lir makaJ.e. 
&:nde Muso'rini taraf.ndan tesis 
edihni.ş olan Popolo d'italia gaze
ıes::, İtalyaııın tarzı ha.rcl<.ctinden 
'bı:.hsc<lerek söyle de.m.:<ktedir. 

•Tarihin ortasında ve harp 
mıntakalnrının ortasında bulu -
nan İtalvan milleti gibi bir mil· 
Jet, neticede her taraftan darbe 
yiven sulhcü milhtlerin ,·aziye· 
tine dü~meden ebediyen atıl ka· 
lamaz, Bizim milletimiz gibi bü
yük bir millet kendi evinde kon· 

trole tabi tutulmıya hiçbir zaman 
razı olamaz. Şimdi ise ses1cnen 
ve arayan, dunnak enuini veren, 
karantinaya tiıbi tutan, kontrol 
eden ve bu suretle çabuk bozu· 
lan eşyanın ziyaını mucip olan 
.ablukanın eziyetlerine· katl•nma· 
dan l\tassmı'dan Triestcye git · 
ınek, İtalya'dan İtalyaya geçmek 
memnudur. Bu gaddorane tedb!r· 
!er İtalya için bir hakarettir. l· 
tal:va, giin<şin batması ile çıkına· 
sı arasındaki zaman sarfında araş 

(llrkası 3 iincii sa11fada) 

İngiliz ve Fransız 
Sefirlerinin beyanat 
"Norveçteki harekôt Almanya 

ağır neticeler doğuracaktır ,, için 

Müttefik Sefirler 

dün akşam Anka

raya hareket ettiler 

İki hafta kadar evvel hükume
tinin d:ıveti üzerine Londray:ı gİ· 
den İngiltercnin Ankara büy~k 
elrisi Sir Huge,,,.cn Knaçbul ıle 
Pa:risten /dönen Fransız büyük 
elçisi 1\1. l'tlasigli dün sabahki 
ek"llreslc şehrimize gelmişlerdir. 

istasyonda İngiliz ve Fransa 
sefareti erkiını ile konsoloslar ta
rafından kar~ılaııan dost ve mü!· 
tefik İngiltere ve Fransa sefirle
ri. konsoloshanelenne giderek 
istirahat etmişhr ve dün akşam . .. 

1

iNGILIZ 1 
SOVYET 
Harp ticareti mu· 
ahedesi yapılacak 

· 1 n g i 1 i z hariciye nazın 
Sovyef teklifinin kabul 
edildiğini elçiye bildirdi 

' Londra, 20 (A.A.) - Resmen 
bihlirildij:;inc göre dün Sovyct 

) fuks, l~gilteu • nıilt.un"ot;·L~nlli 
1 Sovyctler tarafından vukubu-
1 lan teklifi kubul ettiğini ve iki 
i memleket arasıııda ticari mü· 

t 
zakcrc!crin nasıl başlıyacağmı 
tetkik etmiy.e hazır bulundu -
f:unu beyan ctm;ştir. 

! lyi haber alan mahfillerde kay· 
dolıınduğıına göre akdi derpiş 
edilen muahede, harbin ihti • 
yaçlannı \.'C zarur<tlerini kar
şılıyacak bir h"TP ticareti mu
ahedesi olacak ve İngiltcrenin 
diğer bitaraf devletlerle ak· 
dettil!'i muaheddere henziye
cektir. 

Aımanlann perişan bir halde kaçmıya mecbur o!duklan Nanıik körfezinden bir manzara .. 

"-- - -- -

Faris, 20 (A.A.) - INorvı:çle va
ziyet: &>n 24 saaıt :u>rfındaki en 
ıınii.him !hadise Norvcce Fransız 
ııo.talarmın furacıdır. 

(Arka ~ı 3 üncü sa,.fada) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sovyet- Yugoslav 
Ticaret müzakeresi 

Tas, bu müzakerelerin Yugoslav
yanın komşularına karşı vaziyeti
ni takviye için olmadığını söylüyor 

Mos:!.uva, 20 (A.A.) - Tııs A· 
jar~' bı!d· ·ıyor: 

cN ew Chro!L:dc ga..-etesi ve 
Hava· Ajansı taraiından neşredı· 
!eıı bir lıabc·,.de, Soı:ycl!~r Bir!ı· 
ği ile Roman11anın lıııd~tta bulu· 
nan iki taraf askerlerın.n gerı a· 
lımnası hakkında bir anlaşma ak· 
di için Fransız sefiri önünde mil· 
zakerede bulundu.klan bildiri! -

mektcd;r. Tas Ajansı bu haber
lerin tamamen uydurma oldugu· 
nu beyana mezundur. 

Diger taraftan yaba•cı matbu· 
at, yakında Sovııct hiikumet ııl~ 
Moskovada bir Yugoslav hewtı 
arasında Yugos!avyarıın kom~u
ları muvacehesindeki vaziyetini 
takviye maksaditı!e mü.zakerder 

(Arkası 3 ilncii sayfada) 

Maarif vekilinin riya
setinde bir toplantı 
360 muallim ve müdür imtihan şekilleri ve 
yeni tedris sistemini tetkik ve müzakere etti 

Ankara 20 (A.A.) - Bugün başındanbcri tatbik edilen yeni 1 
öğleden s~nra Ankara liseleri, or· tal~m.~tnı .mder .:"~. bntil.ıan şekil-
t okulları ve sanat okullannda lerı uzerınde goruşülnıu.ş, ı_ne.v· 

ha ı 360 ögr' etmen nıüdürlc· cut raporlardan bahscdıluuştır. 
u unan k il d ki ·· • r ·ı beraber İsmet Paşa kız ens· Aııkara o u ann a - ogre ım 

vt:sündc toplanmı~lardır. l\laa- unsurlannuzın çalı~malarına ait 
rif Vekilliği miisll'~ı:rı İhsan Sun- miifcttiş raporları ve miidürler \ 
gu ile umumi müdürler de bu İç· tarafından verilen malumata gö· 
tiM'ma~af bVulk~l?'~ştuHr. ~anoplAanlı~Ynyu··a re ıslahı iktıza edrn cihetler ko· 

aarı e ı ımız a:) · 
cel riyaset etmistir. Ders senesi nuşulmu~tur • 

Reyno izahat verdi 
Türkiye ile birleşmiş olan müttefikler yakın 
şark ve Balkanlarda sulhün muhafazasına 
çalışıyorlar. ltalya - Frclnsa münasebetleri 

Faris, 20 (A.A.) - B. R<'!yno 
Seııııato Hariciye komisyonunda 
dış siy.as.t Jı.akkınıda izahat ver
rM)tir. 

.Baılkankır ve Yakın Şark hak
kında. Basvekil Tüııki~t-o ile sıkı 
ibir ~iki mesar haliııd~ blrleı;
ııni>ş o!ruı: mi1tt.lfiklerin doi(u -
cenup AVI"Upasında Y'lllnız barı
şın muhafazasını ve •bütün Bal-

. 

Dün ii 

kan devletleri isli:k :acin:n J mi· 
ni iç.in ça.lı.ştıO<larını söy!e.mi ş -
ıt.ir. 

1talya ile mür.as:lbc:lere f( 'lın
ce, B. Reyıcıo Fransız hükü..'llt'.i
ndn 1 Eylül 1939 dan eV\·el ve 
sonra ilki memLlket arasında. as
kıda olan mescl .. ·rın hak kani
'' ltlıi bir sur"'1Jtco baH .;in cabe· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

a 
Ankarada: Galatasaray 2 - Muhafız gücü 
O, Gençlerbirliği 2- Fener 1. İstanbulda: 
Beşiktaş 5 - Altay O, Vefa 4- Altınordu 3. 

,Beşiktıış takımı dünkii maçtan evvel sahada .... 
- Yazısı '() çüııcü Sayfamızd.ıı -
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M. Sami K rayel 

G nç Osma eniçerileri ortadan 

kaldrrmrya kat'iyetle karar vermişti 
- Pa:d -.:hJID, _yoaıpılacak <.ş ko- ı 

laydı!r. Yen.çeri agalannın •le
ri geJJ n.111rini J:x,Jx:a para ihsan \ 
~ C!ldıe ~lı ... Ve bu su
~ Yenıçerı 'annın iier' ge
)enieı( ~ o»ı!=e Şd=de Mus
iıııla:r.ı orta ca;rMci= ı!<'ri di)o;i<.i<"
m<k kolaydtr .. DEd .. 

Sı.dt.Mı Osma.n, yeni vezlriaza
mı Hüseyın p.ışayı keıııa.i, dJ<
katle diııb."31 'l<ıten sonra, YerL.Çeri 

~ Alr ~a ıt.aıben: 
, - Aga. sen. ne d..-rı;ı.n? D<..tli. 

Aj;,ı., cı.uşümmden dorhal ce -
vap v.rdi: 

- Pad::şahım. Hüseyro peş& 
lcı.ılır.=ur: ykd..ıdcr Jug~'U.dur. 

Yeri' ınleıiıı ilerı ııeıcn:er. elde 
ı:ıcUlr.;c ırreseı.e ha .ol :un~ d -
mekıtı.., Z<Lten, d~-d • i verıılr 
n].ştir. Dilaver paşa kulunuzlı; 
KaJıa.r ağasın> al.ı.p kaUeo;~i.ş-

. -_ La;şka ne dJelı:. kaldı ... 
Dadı. 

Su • ...ın Omıan, düşüaııdü vu mii
ıatba,;~ evli:di. V-e sosa şunılları. 
ı;ıöyledı: 

- 13u heriflere anıı.iyet edil
mer1. .• Buııün huuı y:ııpaıılac .• Ya
rııı. d ı._ Wru..,·mı ya-pa:rlar .. Y.erri
~ • i.lbıca ~.tırnek bir pad şaiıa 
!{ ez_ Soma, bll 50'.\<'SU2 d.ov
çunı. er b;z: kuıklaya çevirirler .. 
Dedı. 

v c::..riazam füiooyıııı 
kııb: :ıtıti: 

- Paıc!ışaıhım. bwıiar b r k re 
az:ııy.ı. aJın.ıız bırnınıı yorla:r ... 

iDııbıa. .fa.:ıla .iı!eri gı,tmek miilıMil) 
olmaız.. Maa:zatı ııh, ta.JiepJerını ~ 
ka lıılliııbı. d51<erler.. Derl 

Suitan Oam:ın. hidOOt a:ıdi ve: 
- Lab, lbu mü.Ilı: ve devlet lfııtm.

ha.ziıcesi ~ .. Ne ola-
cak - o!suııı yah=, ibi;ı; • \ " 

mıızi Y"ı:anaı4.r><.. 
- !Padişalmn, bu bcırilleııı ten

kil İ(1İ!ı eidıe 'kıww-Jtiınıı ydttıır. 
~ kendilerine ben eyJle... 
imiş olıWıv.. Şeybler t:ııınamfy1e 
M ' fa Im1<2Ubı.y' r .. 
,.,..,i)ı:'l' de y en:çeriierl:e bi:r'.:ıık
~. Sznry .Baıltactbrı ve SU:üıta.r
lııa: da 1ııer biri ıbr: ıtaırafa d:ığı.J.. 
lnlSta'. K.iıninlıe OOıllara k.aır.;ı. ıw.. 
ıracaPıoz.._ om;. 

- • _, ..... ~ ;..J.l~!cu ... 
ltmırLun s)y.led en ıdoğrudur. 

berifrTe, karsı :ıı:ı= mı:ış-
. E;Qe wut kıı ..... 

yo"k:trı.r. 

lltıymce, Sunaı:ı U=ıı:n 
-Bu~.. mec-

ııa.ııbwııda.n ne ı.mıu_701.....r .. Bu a
<kııın deli ıdeğ.ıl ırni? Tahtından m-
d ıuır ıkm ' d~i<mi?. 

kınc-t.ı. Anmlokıya geçip EbSkT 
topı.uıaıc ... İstal1buld.ı padişah.lı
ğ, uan oruoon Su.itan .Muı.-tafa 
üızerııne :l'iiriim<ık Ilır cmr.ı azim 
iıclı 

): çerı ağası Ali aga eki, pa-
d orı..ya koydu,i(u .tm..ı..re 
ha).ı.et etıtı. Ne söylıya: . ~ ve 
ne c ıvqı v~ ı d 

.P ,...h, fiıtirlıermı otT!ıa\'8 koy-
du:- ~n :ıra, H.. in paşaya 
döııı..rek: 

- Lala. en mürı.uıbı bu değil 
m;,drr? .. Dedi. 

• Huseyin paşa; 
- Padişahım. Anadoluy·a ı;e -

·:ıı t~nbul ÜZEnle .Y'Ul"II-'--Ut 
lbrr < :nri aziındM-.. Şehzade l\l:ıJ&. 
'tı<fa Sultaru istanbu1da padişatı 
oıar•ık bmmnak:tı.r.. jst;ınlb.ııld~ 
saltaııııııııı <dm okman b>r pad.i.
şa!lun ü=riııe "'1lmSk ~ .. 
J>ıdelerıniz mmanında bu haller 
bi-r çak k.eı:elıer vMı:. olmuı;ıt>.ı.r. 
r · t, :hepsi ~y.,tJoc Detj,
u mn;şt>r. Ouın sJ n 3<.ar
deJ 1.tZeriııe Anııdol.; wcı :;:el
m ti. 'lfattil, Lursayı !ethd.ınıf ş
ıti. l&in, karıişi Bc-vazıdı Veli 
Ista: buldan Ru.rnıel!ı ~k· rıru 1lo!>
'lıvar..:.: üzeıioo yürüd(ı. Ve pe-
r n e:v.edi. Bıınıaeı ~ İ»
:t::" Juldıaıı t;ı,şra çılkırna.k z"1"Wd:ır, 

A,. a;a. da: 
- P ;ahım, Hürev paşa ku

=.. soyler•. r ... İ3L>tı 
iu bırakı.p ı;t:ıneılı: kaQm.ılk d mek
l:Lr •• - Sııftı:ıınata, Şclız:ıde Mu!a:!ia 

n at.urursa ona ka;şı la>ymak 
eüc °'uır-- U = ve ımeş<. Jı yllll-
13"1Jllda olintı;a ~ k::ıl:tı l(cl'
mez_ Dedi. 

Su tan CGnaıı.. hlç 
O!Cı>· ağalarına ıl;.ica d"'1'W<l'I 

.-..f!!< ~yord<ı. Q: ca 
a1ecek. a dev· b\I. ..m o-

~ ukıit ect...~.ı. y ·-
.ler, lıı "' ::ooi..k1ertn.. )~
dn. Keıxi.:ı Sul:tan Mustırl:mın 

e ~celı;ti. Aıııııdo uya 'Ze-
ç..--u, 5.-!=alk asl<ıerini 1ıapllaımak J&
taıılbu. tizer.ne y!Xru ırek ocağı 
~.. U3 •tımek ıı;ereKı:ıl!r. 

,P:ıdisaıh. ~ ısrnr ettl 
uru -ııınr"""kUi< r e • d::. 
Ve: 

- SJzler ko.rkır,ı~;s:.:.ı=~ _ ö,-
lıe m. u, 
~ ~ 
r>:n.- Dedi. 

.> :mırı uzerme H ve 
Ali a~ plldJ<i"'!ıı.n ! . lem te
~ f(t;ı;i!er . .ı.: lu .. be 0 1ara:k 
da; 

!l:)M,~. Vıe~:ıun-
~n ilıive ~Jiecli: !!!!!::!"'!!'~--~!!!!!!!!'!!!'-:-!"!"';"'!!!!"'!!!!!!!!! 

- y""' ıaca.I< obiır .i:ş 'V&r - Der-
haıl An:ıd>:cıyoa. t;Ir.d<_ 

H'iııcıyin pa.şa ile Ywiçeır:i ağa
sı h<>.Yl'Elt J.rnııolı-rol. Anado.luyn 
tıeı.le .ı:ı ~ ~ 
Bı; ·:ı:ıı« h!-ke .. b:.r • 1. Hiç bi. 

91> k_.rneıi cır - Sııst.ıLar .. Pa.
sötlermc oo,-~ a: 

-~ ""i:>ÇmCA gere]W.r., 
A&.ı.l .ınava.tan Anado 'udur .. Türk-

.:ıı ocağı ve yın ~ı orasıdır .. 
IKöb.-ümüz oradadır .. B'-1 devşir
rnıcıl"It ıt.-man:ııyle ortadan Joald:ır
ımııok f.azımclır. Anado ya eç:p 
S:ıncaık ııSk ıriıni toplan:ıalı ve 
11ıt.ınııul i.i:ıJ<..:inıc yürüyeı-& bu 

:!?"İn ocakl::tnıu .fl>karak vü
cu tır.ı ozıtadan t.ıldınna!ıdn-. 

Deyjnce. Hüsey:n paşa dura -
lOOı. Padiphm bu fikri ikor -

EDESi ROMAN : 28 

Felake zedelere çift 
hayvanı 

AJ:dığırruız ımalıinat..ı. f!11re. "'il
. '-ıımmlaı.1<:. f. '"at:zı:de-

1 cayv. daw ını.a. rue sü.r' at--
le oc. lm idk·ttır. ZıraA V ~ 
kalıe!lıinin Kıruay ıe ıır.üşterelc"-n 
s . ,diye kadar satın alı,p tımırzi· et
~rği Q'.ft hayvanı 7000 ~ 'bul -
mu;Ştnr. 

Feıaıketrode köyılü m kıııa 00-
zalll'.z, --fa yenıiıd; •n miistahsi! ha
le gtj"..İl1!I!ek ma.kmdiY'le Vekil_-1 
~ f h-.ıyv=.ı d:l'ğ;fınl.'.I }'3!!'dmnm 
ımiiml1riin ~u kadar sür' aıt.len-
dim:r ktıed'ir. Dı;ğırt ı~ı>n hayvan 
yı.::kimu yakı;rıda 10 bın başı bula
caktır. 

BM.tA ESEN 
1 " K7(VAKYELI 

- - -

Böyle dahmş "riiyorken b r· 
bire irkildim. Kimhili:r Sefi
bu dalgın halimi -rüp De.tere 

:ıı;ıhip olacaktı. 

- Brr şey - - -yoram aan-
ıı tme Şefika._ • 

- Ya ne ıı- ü -,.anımıu! 
- lliçlıir ey d ·- yennu._ 

Hava öyle güzel ki_ 
- Den sw d -nür cörmiye 

al ığım ... 
- llen daima algın llUy1Jll 

Şefika? .. 
- Evet O hey._ Sa her 

:ı man dal,:ın, her pin> 
n. Z- Ben IRı dalgııı. Ur zam-. 
d.. li, şair Os lamyo • 
rum ... Bugün yanımda başka bir 

-
1- ., SELAMI 12ZET 

Osm .. gördüm d .... 
Gii21erinde •akiıı. duru bir boı

.kış v r._ Sösiiıı- kesti .-e cümle
. i bu ılvgım bakışlarla ta -

m:ı · tiyıınnaş cıoi yüzü-
me baktı. 

T deiil mi, bu kızı incit. 
mek. blhillİ kırmak • tiyorma. 

- Artık meJH!kşe k u sev-
miyor--. Şefika? .. 

- 0,-.n' .. 
- "e o, kızdm mı?. 
- Baldı tleiii miyim! 
- Ha~ · n kızıwı:llbıL. 

B Mqmıda bqka bir Şefi· 
b .. . p'lliyim. .. Dalb ' ole-
~ • Şe&a • vt. 
mı:z doinmı. Deği1m~ bir Şefi-

Belediyede 
aidatlı 
tahsildarlar 

fKDAM 

'Hastahane baş 
gi cins de

hekimlerinin 
----~- - ma ı ar ı 
mirler h .. k,. - aş yor 

· ·~netçe alınacak' ı 
Hazirandan itibaren yeni iki doktora da ellişer 

şekil tatbik edilecek 
Belediye tahsilatını dana ziya.

de :ır.lıtn'IDak .çın hazirandan ı.tı-
barı:ııı. yenu -k, .ş_ıkiI ta:ıi>ik olun
=ı looırar aştmlmı.ştır. 

l - Aidatlı tahS·lıkrlar ıı:lıın<llk. 
Bunlar ya>lıuz balka~a vergi.l:eri
mn ~ıl. ıl. ı'Mı-aş.ıç"kl"'"dır, 
Ve aııcaı< ta.! ·, ro h lıcUde!'l pa-
ramıv muayyen bıı· yİ11Xlasi rı.is
lbetinde oı;, ııl.'.llbil,100',;b;.ırdl r. Ay- \ 
nıca bK- ınaı.:ş veıdmıyccdrt:r. 

2 - Evkaf ve 't:r;ıımvay idare• 1 

leri ile di;.(er :dard,rde oliclıııiıu ı 
giıl: pı·· • ıvz;11ı usu.ıunu !<a:hul 
cc.. r k mU!l.ahd..'lll, muv·azzaf um-ı 
s .lıc.:.."'l:ııra, f:ız a tahsHa, y~lar- ı 
sa iknmn..: ye \ ~JIKık. 

Bu ikramiyeler ka:rşılıııı okı.ıa 
i>Utı,:ı..ye 5000 lıra konulımu.ş1.ur. 

Fazla :t.ahs± at yapan taıhıı.Jıdıar.. 
l.ara ue llliSbotlıe 'ikır:ııı~ veril.e
~~. b k aibtl J-ı.i:T ıt.a!ısıldta.r 1 ın 
l\Wı, ~yırı ırni'ci:a:rlariy.!c da.imi en
cümen teS!ıit edJOl'llci::r. 

VİLAYET 

Oç Kaymakam muavirligi 
D:fJ r ,kazalara n b ~n ~ ua

a:ne~ en <;<lk olan &-..;ı:ııııü. Fa
tıh " B~y.: ı: •ı kazaı.,rında kay
.,,...,kam Bel.dıyo subelerı re s
.lierinJ bht:.r mtlöl;; :1 ~.lmesi. lm
ıra:r ladtn'ılımştı!'. 

-----0--

BEL.EDtY.S 

Bel diye m sraf büfce-
sin- ilave er 

o mali yılı ~yl; Bele-
c ıoaz_ lç:n 

d;: ıtahısıs;ıt :tYT»= tr: 
Bu c: ::ota Bdi!dı}e rnoıoıoaa-

ımı:a m.ıl=rn. 
mı!M:cı. 5MO linı., ~ 

400 lira, - l ve 
.lruk nmcı = ..ışat bEd: " 

'4'1 tııb3 sıatma 15 lira. 
ye .. 1000 fu-a iihı:: o- -
1 ıır ÇUbuklu gaz de- 'j 
ııxmır.d'1 ıı.ı ~po J .çüınası ıçin 

.... Hrr-Mi'rf""a'~~Jn • ı 

İ!{T18AT 

Hububat piyasası 
Son .. hafta ı buğday 

fi~rı br de;. k.. k oı:m.a.
ımı:;, Tra. cy a ve Ar.aı:Lowdan ı-
1'.Jmııze ~'611 tan mal ~,ıtır. 
A.~a .ı :-ac..tı •Y rr. Son ~Lin
k yal .z Fra..J .ı lUHon ı;ön.. 
t T' m . Faşıı. ı.z..r tı.l:.. de . 
'F1raı:ıs:ı,, 1taıya ve E · -kaıdan mü
tcımaıcU k ıp.'er olıınal;ı~- Fiyııt
]ar VÜ' t. k ~ ni mul _arza ıe-t -
ıınek: Pmnc; fi'.Y'l'tlaırı da yUk
oolım:;ikt:ıedir. 

Dünkü ihracat 
Dün, 150 ıb:n liralık ıhxacaıt ol• 

muş, Amcrikaya mavi ha,.;Fıaı; to
hwnu. koyun derisi, Küt.abya ~ 
!!J6İ, san.sar ve tnk. O,ril-eri, ln
~~~ vıımurta. t'lilitık, Fram.a.
Ya faısuiyt, İtalyaya yuanırrta ve 
ibahk R'(;nd:~tir. 

ka ile bu yolu yanyana yüriiıniye 
tleğmezclL Bu za.luute katlan -
malldun.-

- l'aııılıyonunıu Oı;ınan Bey .. 
Ben size ka.r~ı biç dci;işnıedim ... 
Dalıı1a sizin i(in bir kalbim, siz
den başkasınıR oluııyau bir gün
lüın var. Siz·n dej'ii nı~ zannetti· 
ğiniz ~ey, senelerin maddi fcda
k:irlıkla üzerindeki te•iridir ... O 
kadar ... 

Şefık:mı.a, Çftukça olmakla lıe
raber bil kadar kil\ etle cevap 
\:crcceğlni unınıuyorduJn.~. 

Tehlike çok vazihti: Nermin 
İ(in ben ne isem, benim için Şe
fika ayıti ~di... Hayır, bmıu ka
bul edemiyordum. Nermin be -
nim gönlümle oynuyor diye ben 
ele Şef'kanm gönlü ile oyıııya • 
nıazdım. 

Bir ar.ılık karşıdan bir araba 
göründü. Sağ tarafta Neı-mini 
tanıdım. 

- Koluma gir Şefika. 
- Pı:ki. 
- Sıkı sıkı tut ve bana aııılır 

gibi ytlrü. 
- Peki. 
- Amma nzak, faedah dllnllB .. 

Vücudıia vücudüıne tem ot • 

1 icaret müdürlü

~üne dün tebli-
gat yapıldı 

Hftkiımetin hangi cius de- j 
mirleri mübayaa edeetii dün : 

· mınlaka ticaret müdürlüğüno 
bildiTilmi._ tir. \ 

Gönderilen listeye göre, 6, 
8, ıo, ıs "" 20 milimeuelik çu
buk dem'd rle, 10X20 milim
lik ı:ıma demirler ve 20 san· 
timlik potTeller hükfunetçe sa· 
tın alınacaktır. Ellerinde bu 
demlılerden bulunanlar h"üıw
metin tespit edettği fiata gö
re bunlal'l satmıya mec:bıırdur-

. lar. Bu mallan kskasına &a· 

· tanlar beyanname ile bild1re
cek1,rdir. Yine bu cins demir
leri kendi inşaatlarında kul -
~a mttbur ulan r da bu 
h mta &<-~name ,·ermiye 
mecb urlar. Hükümet bu 
m istediği zaman tın .... 
lac:akbr. 

.,._... 
DEN iZ 

Vapurcular nihayet 
anla aoıldı 

V. pur s;ı.uplt: .. a_a a 1rn-
r~ rı hı ıl.k ha:oım da m 
l>ık a)mışLmi:ır. B. r, ',gın r · 

.-ın 

ı haı:rrlamnakrtadır Ya
.,, rop! ı ':ı.p !:>-:: 

--o---
M t' T F: F ERRlK. 

A fıt türk mu:! • .j 
• ndaki cA • .ırk m ii7.ı_~ 

V\."CX Y.C't') c;;c 
VJı' nfnu...,.qtur. Muz '1.1 ı (l, ı-
n ün i l:nr ırmmıur-la 35 eı ıra 
ı.icr. it 1 bır -kapıcı w. bir .lıadeıme-
1\l:ru-ır~ ~:ı:r.'."llruf'F\"t • u-~ 
~ . k tr. . "' ... ,,,, 

h he • r 
. - . r * Selı ·, ~d .-;,"racı zuhT.c,;e· ,ı 

·ınU,.adet sı c hula deva11t. olun-
11 tcıd '"· Ha.ziraudun 1tıbarcıı r 
E'atJu:LeJ..ı c nrazl zilhr c ue d·s
pan.erı gcn~et · ıecek«r * BeJ<>tüytde bir mıı.;ta ıL l va
z m m Ulı<rluı/ll teşkJı karaTlaft •· 
Tıl~ır. Muhase-b~ teş.:.ıQı.,ıa 
me. but bulunmakta o!aıı öimd.ki 
levazım daire ·i ite tefti.ş lı•JJCti
ne dalıı! olan tesellüm lıeucılcıi 
biTleştirilnukte ve ayrıca bir de 
yeııi ve müstakil kadro yaµıfmış 
bu'unınaktadır. * isvıÇ'l'e ıle yapılacak yeni ti -
carcı ar,i"*ması içın Merkez Ban
kasındal:i mü..:akerelere iştı-rak 
eden heyetimizin rei.'i Talıır An 
karaya git ıniştir. Ald),adar!ar -
dan yeııi direktifler aldık.tan son
ra ııarın döııecek ve müzakerele
tt d~rom olunacaktır. * Fakir cocuklaTa yardım cemi,. 
yetinin 4Q mcı yıldönümil ıniırıa
sebet<;.:'e bugün saat 15 de ilnion 
Fransczde bir müsamere veıile -
c~kıir. 

s;n ... 
- Peki. 
Şeiika sokulmuş, koluma asıl
~ bru;ı ba~ıma değiyor ... Ara
ba yanımızdan geçtı ... 
Tanım.ndı~ım zatı Ncrnıin so

.Iuna dınış; Orhan karşılarında 
oturuyor ... nen şöyle hafit bir hnş 
i~arcti ile Ncrıııinj schinılndım ... 
Nermin beni Şefika il yan) ana 
ba•ba a, kolkela göriince gayri 
ihti) ri , tatlı. .. Onun bu hay
reli ne benim gözümden kaltı 
ne de Sefikaııın ... İçimde bir Se· 
vinç var. Şefikanın (Ok sevindi
ğini lıissetli)·orum. Fakat ne o Di:r 
şey söylüyor ne de '*'1. .. 
Artık dilimiz çözüldü. I<onuşu. 

yorm, Şefika bir biilhül gihi şa
kıyor ... Bana uzun ıuwı adanın 
destanını yapıyor. Yazıu sıcak -
larda İstanbulda oturmak cehen
nenıde otu.,.makla mlisavi imi~. 

- Adalann cenıtet elup olma
dığmı bilmem amma, İstaabulnn 
cebenn m olduğuna -phem ) k.. 
Bele Fetih ... Yaşanılır :;er değıl. 
O bayağı muhit beni sıkıyor._ 

Birden irk-ildim. Şefika kesta· 
ne ı:ib ', kabuğundan ı;ıkm ko· 
bugııllu beğeıımiyerdu. Bir iki 

lira zam yapılacak 
Belt'd,:,e müdürMcinıden bazı

kırı nı.a.l.'11.lrına 1940 yılı ı.>üt
çesı . z..ın y;ı;ı_;;lrn:>k adır. Bu 
me ~ m z:ı.rl .ciar mudüruııiın 
'IJJa4l 70 h adın 80 liray_ çı.k.a
nim. ııta. itfa ye mü.dürü lns.ına 
itıfai yı:ı 'il e .• t.e'biruh ders \'erme 
ücret. <> -ak yı. a 600 lira V<>nl-

11'.lF.lii>, Haseki. 0.Trah~. lley-og
l:ıı has'"..aha.ne leri sel't.;ııh p lıer .nın 
malt . taıhs'.satlaırma 2J ... r lmı., 
kraz, ııii/ır(."'IJye ~t:>haoııı: ser
'talb ' i Zcyrt ') Kiıımh doj\um 
ev ~ doı.toruna ayda 50 ş • .
liı:a zarın y:rpıhnak:tadı.r. 

Bır demet dereotun• 
7 gün hapis yatacak 
Sahıl<a.lılardan Yalıya,, A'ksa -

rayda Tcıdor!inır. bahçesine geçe 
y:m.sı ır •erek bir deme de. :otu 
çıaılmıştır. Bu srr-.:.da yaka = 
Yahyadt..:.'_ - üncüsulhccu.m:ıb
kemElliİiıde mw::akeme ed:.ı.an:ş ve 
SUÇU satJ: r!'. Jldüğimden 7 gul1 
haı;:se mahkü.m olmıııştur 

POLİS 

Gözteped bir oiomo-
bi kazas. o!du 

Evv in... geoe Giizteµedc 'b>r o
to..l'l.lobı~ Ek.~~ 0 1

..,.. ..o_şt .ı.ı.. ... ı·~ !)U

lu et:z...ı.ncsı ....... :uoi FG...<.li !" '"ı, 
r ı.. c ırı c" •ı .Jb ı le 
Çifte .av l.ıı- Cl>'.ide:: g~~ 

ruı.. ':ı1rc kz.:r ı.:,,ına 
•;..rpır .ııma:k 

a S\i.ı. ~lt: s:ı.:g,... çe-
vı ~ lJ_ .... n n ) .... ı ... aJk 
o w.-nobil oo a ıı.;,." ...:wı !:.:;: c '<:·k
trti_ d.ı · rt çarpwı~' on ta ·afı 
ı: '"'.ıım~ l,r_ Otomob:ıldı ]:,.,, 
lun ,, l\lesc.rrd "'1L g~·ı.~ b r kız 
·başındJn y.ı a "nmı~t,r. Ecza..,~ın 
(il 1 ~ 

yet .. m:sı o ı.<d 'it c:nl -ılmı.ş 
ve ...... ;.A..ın.Ja: ta.ı-...ıvaı.a -ba-ş-.:.unm . .ş
tır. 

• 
B r han n üç od sı 

,_.u TIJ 

Be:;a:dt.: İ= A • .ıı. •,mn J 
11, 12 \'"e' 13 n..:ro:ı.r [ı oc11laırı ev
\'elki gco: l !"!'-". r "' 
tur. Od:d:trdan bir de bu: .. ;mıın 
6() • 0tı<; tlğ V • !
Y ~ ksr n = .a-z e: t •ıu.... kamış 
ve itf.:ıı:,ye ta.:afındrnı l;ır 'baca·gı 
kı;r• J:ır., r"k dturt::ırıl'1l t .r. 
l\lluht iıf ver.cnnden de y.ıralı 
olcı V ~,an lı.astz.. -Ye k.tl
d.ırı.'rnı.ş \e taıl ıbııış. '111:$

tır. 

----o---
Fuara g lecek ecnebiler 

İzrnl r f rına fazla (CIE'IJi 2i

Yareıtıci il "ni t~.n lllÇln l>ıın

laru h r .u lü kolay hk ~
lllle5i ~ı ~a~a tı.ıo!ig o
lıımmuıştur. Muııt.ozam ;pasa~ 

la Fuarı ~=et.c-~ eonebi
l.ur<> parasız v ıze VerH.~ti\'i gibı 
kerd Leri i:kı t>yl'ılk ik~t t:oz'lro
resı alanakıtan da rnıuı:f tutuLacak
Janiıı-. Y ını.ımioı,_rumn Fuara ıı;e
lıec:ık rnubadill re isti.srnsız nze 
ver.Iıeooiri gtbi buıııJ:aır İzımiııien 
sonııa İstarıbula gıc·]melerın.; de· 
mUs:ıatle olt.ma'C aktır. 

kelime süylE)'İ_p ders vermek is
tediın, fakat o anda başka Dir ı;ey 
düşündüm: 

•Acaba Nermin benim lakay
dimi göriip üzüldü ınü? .. • 
Artık v• lruz bunu dü,,ünüyo

nmı... Şefikadan ne kadar uzak, 
ne kadar ayrı olduğumu pek iyi 
anlıyorıurı. .. O artık dalgnıhğımı 
kendisinden uzak olduğunıun, 
Nernıini düşündüğümün farkın
da değiL. Nermini şöyl bir bat 
işareti ile selfunlayışım, sonra o
nun koluna gi~ ona kili gel
ınişti. .. Şefika basit hissiyatlı :aa
vallı bir luzcağl2daıı başka im 
tteY değil... 

- Dönelim artık Şefika. 
- Siz biliniıtiz. 
Arlık koluna ginai.yomın. ç-. 

lıldarda kaydık,.a: 

- Dikkat et, sıla bas, düııer
sin! Diyanı:m. 

Eve gelir ı:eimez yemek iııt&
clim.. yemeği ldişia yedim. Ye
:ınekten ırra: 

- Anııe declim, hayO< ı.ıen•' 
lı nınıa ri.delim. 

(Ark= ı>aı') 

21 - .SISAN 191!> 

a 
23 Nisan için bir ha 

•• 

• v ze gın program 
23 N· s;..ıı gı...;ı.ı tıaşLı .::c:oıı; 

ola.:. ;...oc 11 f:...s· münas.,.ue!ti)~ 
ha lı:aızı,, ar, .ı..utl-:ııına ~-a;ını 
o.un c.lcı.:rı..adu.1.ı:ara g\Jn<leınlm.ş
tir. 

Pı~rQı..i.u n1UCtbınct.ı; o gUn öj'!
Ieye ar • .ldıapl:nie talebeiA!
re bu ooyrarn.n u>anaıı.ı anı..tı ır
ca'Ktl.f. " b<cll! m-ıırtcpl_ır<lHt 
OOÇLlc.-. ya\'l'Ula, İstanbul~an Taık
siıme g.d.rck gjb a' yıe çelenk !la>
yaıcakla:r Lr. Salı V'e çarşamba 
,ııün:• ıri saat ık> buçııkıtıa Fran
sız Tiyatroısunda 'ıki büyük mıı
saımcıı~ n:rılecek ye QOC!Jklara 
pasta, "'1'l1rl u vı <; "" Ç'itkıo ata de
ğı t rla ca k tır. 

Ç;ı,rşarniba günü sabah s 10 
da da Fransız Tıyıotro&uııda l:ı.i.r 
milkafaıtlı .gürbüz QOCuık müsa
bamısı • y:ııp ııaıcak t ı r. 

Dıger t.:mı.filan salı günü bir 
9'l'g. ~aık D:w.n yulundaki 
~ küı ilphaıneruıde lbi.- ıtören 

crık "' .Ç.OCuk 'baıkmıı> na 
ait tıır s..ı;,-g açı.lıc-a:kıta'. 

Gene sah gnnü Çocuk &sirge
tım! Kı.:r mu Al ıııııclırr ıııabiyesi ta
rafından 2d ntsı>n pazar günü de 

~DLi Eve 

fyon kaç ran 
bir ayfa 

Romany d n 
gelmez tevkif 

gelir 
edi di 

Ron.~"lj'JYa ıhrz.cat €Ş}"abl gö
tı.rı. ı v<:ı . ..rLa~ vapuru tc~·fala
nr. l.l , M met Kosteııreye giz-

r kaı,, ""n a:fyo.n çıkarırken 
Ru!ll ': mcrr 1 ı tar.aıfındaın y~ 
~ 'c :!O .ıill :ey ceza alı.ıı.-
cbKl•ıı . a s.ıroc;t bırakı.'ıııış-
tır. 

f-ak.ıt bu hadı<ieyi duyaın gi1ın
rü.k ıı u::.ıı:fa4 ~üdür1ü.ğü 
M .. hmecıı :.;J.")"a l(elür gc1mez 
y...!oal. ı · .: ~ J. ) e teslim et
:n.ı, -. r.. hmct ,ızı_tce afyon ıka
çırdıgı ıçirı dün sorguya çekile
rek tev.I< f L'liılnu ,tir. 

Bir yankesıci tevkif edildi 
F ~ ı k·'.!:lttı--"- ...,.ı.,....:.- ı..:- ı-

dıillm çaut. sıııı aşı.raırak kaçaırk<en 
yak'l.a:ıan 14 y.aşl:::rırda Osırnaa:ı 
Nuri adınd!aı blr genç dün a<iliy~ 
ye veı: lımş ve l:fü-.nci su<lı oeza 
m' k J de l(İ!ll. olarak sor-
guya çc s ve tıeYkıii.IIM! ka,
ı:wı venlım 

FELI::GİN 

İFTİRASI 

Bürhan Felek bir fıkrasını 
şöyle bihrıyurdu: 

c. - Daha derinini 5.ı ıınler 
bilirler .. O, bizim iı;imiz değil• 

Bu fıkrayı okuyan Peyami 
Sata N anemollaya şöyle di -
yordu: 

- Fehk kendi kendisine if· 
tira ediyor. 

Sonra, ben Nanemolladan 
sorduın: 

- Peyami ne demek istedi?. 
Gülerek: 
- Yani lutretti, Feleğin ca

hil ofamıyacağını klmı;eye kon. 
duramadığı alim tavrile üade 
etti ... 

Cevabını verdi • 

İTALYA 

VE •• ATEŞ 

hm u.-un orijinal b,. 
ları vardır. Hatta, başmakale 
muhaırirl rgine mizah yazıcı -
lığından gelmiştir. Daha evv 
de maliyec:i olduğu ve 11:ıun 
müddet Osmanlı İmparatorlu.. 
ğu Maliye Nezaretinde ifayi 

hizmet eY'lediği kaydedilaıi.şfu. 
Bu itibarla herkesin bir, fa
kat, kendisinin bir arada iki 
meziyeti vardır. O da! 

- Hesaplı, kitaplı .. 
Olmaktır. Yani, maliyeci ol~ 

dtığuıtdan öliiri hesaplı, •Sa
hibi kalem ve eser. ohııasınd1111; 
delayı da kitaplı. 

Diinlı:ü ba maksi.esine: 
- İtalya, atef ile e;rnnyor! 
Başlığını kaym11ş. Biııiın N• 

neımoW..ya: 

- Asım Uı, böyle söyliiy~, 
sen ne dersin üstat!. 

Diye sordum. 
- Elhak doğrudur~ 
Dediklwı sııma, il!w e«iı 
- Maelaaza, hun ile uyııadı-

iı da mervtdh. 

Çoct.K E~ Kuru:rmı EınıİI!" 
Ontl şubes.ı. ı.ö:Taıfın.daı.l s.:ıraybur;nU 
ıx:;...o.ında sdbahtan ~;ını.a kadar 
ırnuıhildli ve ~io mili;a-rofll-e
ler ver i!ıt~J;.tir. Çocııık koroı>U 
tarafından da aym p.ı.drta kon
serler v.rilıecek1h-. 

Çocuık Esiııı(oıııe Kurumu Be -
yoglu kaza ~besi ve Ş~ Hal
Jo,ovi de ~lor<!ken 23 nisan sah 
günü Maıksimbarda bır cÇocuk 
b:ılosu• utiıp ıtm.i.şlerdir. 

Bu balıoya l:J'ürtıiio QOC1Jklar da
vetlilirler. 

27 rıı san cuma.ı•trni l(ec<-sı Kı.
zıitıoprak pal'ti l>m~ 28 nUıa.8 
ıpazar J(eCE!Gi Kadı.l<öyüıııie 8 incı 
i!ık okul ıbinasında biıreT müsame 

.ile\ verikekti:r. 
Fatlhte salı ~ü 3000 çocu -

ğa şelrer tevzi o!ıımaıcailııtır. F•-.. 
neme 66 çocllk ~'Y'<ll rilecektiır. 
NıMhıiyıe pa:rti ıııı.etllııczi ile Unka.
ı:>anı ocai(ında 2 müsaıııı<U'e V'ET le
oakıtiır. Şehrnınini, Batkırkliy, 
Kaırt.aJ. ve Şi.lıede Qı, illl~ m;i

ııameNl)er t't'r1ıiıp oh.ı.nmuştur. 

HKE ELERDE l 
Galatada rüşvet 
alan memurlar 

Temyiz mahkemesi 
kararı nakzetti 

ıBazı e&ıaJ'tan rüşvet clmaik IU'" 

çundiiiI'.1 dolayı mQhJkerı:ıeye v-erilo
mll.ş ve ÜQer ·buıçuk "Y haµ;e ıımıih
kUnı olrrıı.u; lJulwı;a;n Gaıla.ta 'PO ts 
merloc-ı:i uçüncıü k-om~lerindE!ll> 

N'l}"ll<ri ve Taııiıt ile pots Zelııi, Kı>
ni,_ K<ııhraınan ve Hüseyıin ile bU 
had:loctle :1 nılan şeh<ıdette buluV 
maktan muhleLI cezalarla .ın.ah-
küm olan İspire, Niko, Mehmet. 
Ali ve saı:ıre, hak.1-crmclaki! 003<ıüJıl 
tıemyiz maıhkeınesi tarnıf.ıındall 

n.akzoedilıni$tir. Nalı ~ 
rın aleyhinediior. 

<DU.u '1.lu. l~~ıi.O mufBk.emeS;.. 
ıııe binilnci asli~ rem ınıııhlııeın&' 

..ınde tekra.r ba.şlanııruş, 1\akat bAr 
bn deği:ımiıı; oldıığı mdııvı do&' 

yım,n tetk!iıki iı;in başka giine bı.

relı:.ı.Imı.,tır. • 

ŞEFAAT 

KAPISI 

Nanemolla ile şöyLe konn• • 
tule 

- Otobüsçüler Ankara>-.. biır 
lı.:yet göndera.iıjler. 

- Evet .. 
- Ne isti)'Ol'lannış?. 
- Fiatl:ı.ra za.ın,_. . 
- L>ianbulda belediyi! ile 

uyuşamamışlar mı?. 
- Herhalde öyle_ 
-Ankara şclaat kapısı mü. 
- Hayır_ 
- O halde?w 
- Zam da hayır!. 

İTTİFAKLA 

İTİMAT 

Reyno b ükfuııcti iktidar mev
ki ine geldiı1"i vakit zaif bir iti
mat almıştı. Halbuki, şimdi 
parlamento kenW..ine ittifak 
ile itinıat etmi~. 

N aneıııolloy : 
- Şu bale bak üst.at?. 
Dedim de, güldü: 
- Evlat devlet adanu içiıı 

zaman hem mihenk, hem do. 
nenme rolünü üa eder .. 

Diyerek, ciimksini tamam • 
!adı: 

- Meclis Reynoyu hem de
nemiş, hem mihenge yurmUŞ 
oluyor bu kısa zaman fasıla· 
S> içinde_ 

SPOK'U NASIL 

YAPACAC.IZ? 

Bir muharrir arkadaş melıı
teplere mnafüm bulamazkeD 
spor mükellefiyetini ruısıl ya• 
pacağız?. Diye endişede. 

N llllftnOlla; 

- Muharrir arkadaş kırl<ıJ1'I 
yaklaşmış galıiba? •• 

Dedikten sonra, ilave etti: 
-MHmııfih spor ya~k 

için mnallime değil, sahaY• 
ilıtiyaç var.. . 

A. şEJCil' 
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Tahranı Demiryollarımıza bağ lzmire Gidecek 
üniversiteliler lıyacak hattın bir kısmı açıldı 

Tahran, 28 (A.A.) - Tahranı 'ribriz iizerinden Türk ııebekeııine 1 
baı);lıyocak olan demiryolunun inşaatı büyii.k bH süratle ileri& 
':"ektedir. Yolun 18 k.i!Gmetresi t-n""'e" inşa edilmiştir. Tahran 
Ue Kazvin arasındaki kısım müna kalata aÇıiıruttır. 

Maarif Vekaleti yatak 

ve y e m e k t e m i n etti 
Ankara, 20 (A.A.) - Maarif 

V eküetintlen tebliğ edilmiştir: Narvikte Almanlar paniğe uğradı 
İstanbul 'Üniversitesi hukuk ve 

ilrtısat talebesinılen bmıiııe git· 
mek isjiyen 150 talebenin bmir
tle iki ııeeelik yatma yerleri ve 
ılört ııüniük yemekleri Dahili ye 
Vekihafe göriişifürek lemin & 

ditntqür. Talebe pazartesi Ban· 
dırmaya hareket edecek ve Bao
dırınaılan 13,10 da banket ~den 
trene eldeaecek üç vagonla o ak
şam bmire varıı$klardır. Bu
nun i(in 'ÜniverıUlecle pazar gü
nü buhm..,ak olan umumi ki -
tibe müracaat edilme-si tasımdır. 

(Ba.ştanıfı I inci sayfada} ı 
:Frall61Z aslreri mahfilleri Nor

veç şimaılin.de!k.i ha.rekat iıald<m--

da sariıl:ı ımalüınat vrnmekıı.:n im- ' 
ıtina etmekle ber.ııber, vazi.ye41 n 
ıınu-iyeıt verici b;r tarada in
Gti:;af eltiğjDi bildavortar. Filha
&ıı ika batı saı!ıillr :ınıe heır güın dır 
lııa QCJlı: anülıtefi:lt asked çıkaraık 
~lnerlıe temasa ginnıekte vıeı 
harviıkten ö~ooek.i dağlarda irti
b<Mfıtan ma.hTIJill \1. sür'atle tasfü.
Yeye ıııı.ah.lôııın yalnız ili; Alınan 
lntifre2le&i ka~ır. 

İıoveçin oonıA>uıırla Alıman iş
ıali he i1*işaf gıöslloımekıtedıcr. Bir 
oJlt Norveç müfrcııeleıi K.onsvia
ır<t"iıı. şimal.iOO.e mulkavıem~ el& 
Vlııın ~ Hamar - ENerun lhaıtiı ü
Z<etiırJ_ şiddet.Li ımıılıareb.Jer cere
!l'Qn e<l!rnok:t.dic. 

Alıırıaınıar, iNorwıçlilcır le yaıpır 
caklan, anulı.arebelen:Jt,ııı ıbaşk:a 
•bir de ah:>Lm n ve Ilı lhaıssa Oslo 
.baJfırmın l)"asif muka\l.:metiıı.i \w"
llnıya m<eburou.rlar. 
4LMANLAJt ŞİMALDE PANİK 

llALİNDE KAÇTILAR 
_Stokılıolm, 20 (A.A.) - NM'
~ ııel<>n kveçiiı.n. aöyW.i
".'""' Aiire bıı şehrin ~ ıa. 
iter kısmı ananda iriihat kesil-
111.iştiı-. 
Nvviık paıııiık halliıde Jı.aıçsın 

.Alınan kıtalan taraimdan 13 ni.
SOWıda tah;iye eWl:ıniştı.r. 
llA&pTE DE TEMAS BAŞLADI .J::;ra. 20 (A-A..) - İngw ve 
'l'l' kıtailkıırmın illt defa ol.aralı: 
ordıem mıntakasında Grong-

b
da. temasa g~t:i!klerl Stokholmdan 

ildirilmelcte<ilr. 
l\ıUTTEFiKLEKLE NOKVEÇLİ
~ YANYANA DÖCOÜŞÜYOB 
..._i)to;kholm, 20 (A.A.) - İyi h,a.
~ a.lan malıfill&de iiğrenitlD
Rllııı> gör<e Troodhei.m ve M ""''Y 
lll1a&ında. kıiıiıı. liev"""&er mını.r 
b.'l'ria mütlet:ilt ltuvveUeıie Nc:a
veç ~Alman kıtalaruııa.kw
.,. ~aıtıeiuete &eQIJli.ş.lerdir. 

arver; nıalbua.tı İngiliz ve 
~rans;z .!mvvetlerirun Norveıç ,..,. 
"1llerıne çıkaın:masuu ehenuni
~tiııb miıtleR - ~ .,u;,... 

1 
inekte ve Norveçin şimalinde bir 
ııeıerw11ı: il.erlediği rç<n Norveç 
kıtalannın gıittikçe büıYük bir 
ılıuıkavemet gösterdiklerini kay
dey looıcktedıi.r. Hegre kaılesi. hali 
~~eçlıilıecin ~e ıbulwımak.W.. 
AÇLIK VE KITLIK BAŞLADI 

S!Qk001m, 20 (A.A.} - Oslo -
dan gelen haıberlere göre, Oslo 
!kıtlık teh!i.kem altındadır. Elını,e,lı: 
Ve siit tıaıyınLan çok azalın~tır. 
et, hiç yoklU". 
N~ kten gelıeon İsv'Cçlileriını 

~i'ltleri haberlere gow, NarviJ< 
Şeluinin diğer Norveç mınwıta
!itrı iıle a.Iakcs:ı. kesi!lmiştiır. y ıye
~Yokluğu şiddetle kıendııııı gÖ&o 
-meklıedir. 

İ GİLİZ SEVKİYATI 
lı. ;Lond.ra, 20 ( A.A.) - Resmen 
~lciınJ.diğine .gii<'e seferi kuwvet-

ııe mensup Fra1WZ ve In~iz 
'kıtafan bir kişinin bile ziyaına 
~dan ırerilmeden Skandinavya
- ltara~ çrkıııın:l.ınaktaı.-. Bu 
~ müttefiılı. filoların denizyolla 
.,'!1'.,~ı.k~ ~ -nezaret ahında bu
--~ g&termektedır. 
~LAB EN MÜHİM TAY-

4ag lllEYDANINI KAYBE'ft1 
Londı:a, 20 (A.A.) - Aan

~arelıeri, NcıırWQ1ıe V aenıes tay.. 
~ meyd.aıımı 18iıJfye ediyor -
il: . Alman.kıt luta-1.arını burada 
ı:·y~ ~Yo<'].acdı. Şimdi buz
~ eıidi.ğilıdeın burada yere i.n
Jlaı-e imkanım rumuştur. Bu tay
'-- - ı:neyıdam Troııdlııe<inı rnınta
-. .-..ı edeıı Almanlar için 
f~lta!ade ehemmiy"1t.i hairzdi. 
~ bu daghk m<mleloeıtt.. 
-.ryar.t meydanıları eııdenclir V€" 

~ı::l\e tak"'iye kuvVEltlıeri t.min 
Ilı ık Ya&ltasa d;ı. bava yoludur. 
it ;_~oxvç f{amızonu dün H<~re 

a"""' tayyare meydamnı hım
~ lll>an drn~ir. Pat QOk Al-

Y'arahlı. vardır · 
_. JdiJııtefiJt ~ No;,•e;li kıtaat 
t::'a«ia ~s hami olduğu ha
lıio~ Norwıç ım'liıetlni n ''kıbınliJde 

tıııınııştuır. 

llER.GENDE İNGİLİZLEBİN 
S FAALtYt.'Ti 

ilin ~lın,. 20 (A.A.) - Berge
tı& oğu - şima.lin<lıe Taırdala çıık
--~ bilduiltıniş olaııı İn~ kı-

ı.nın. çok büyük stratejik e
.,,.._ eti haiz bir mev"D i:ı;,ııal 

. ._ olıduığu ~ 
1.tırda.l, Osiodan kaikan d~ 
!l"l"tıesun son ıntaıSyonu olan Fır 
~ nıültemmel üç yolla :mer
a,. . Kıeza Laı-daidao Oslo -
-.. l demiır:yoıw. ~ ;,,.; -
~- ... -+Mciir. ..,. 

Bu böltw'eki İngilız kıtaatı 
Narveıç lnlaatHe irtlbatlannı 

Dombıııaf; da ~
İNGİLZİLERİN İLERLEYİŞi 
VE NORVEÇLİLERİN HALİ 
Londra, 20 (A.A.) - ~Ar 

jarnıan.ın İsveç huduckmdaki ırnu -
Mbiri hllldiriyw: 

cSO'A haberlere ruızarcın lngiliz 
bvvetleri Na.msos'cı varmışlar -
dır. Şimdi bu şehrin şarkında 

mevzilerini takviye etmektedir· 
ler. 

Oslo civcırı gibi düz olmıyan bu 
havaıi dağlık ve sık ornı.anlarla 
örtiilü olduğundan harekatta zor
lvklar vardır. lng<liz kıtaatı11dıı 
kayalık ve onnanlık havalide ya.-

f'!/IJIO Kımadalılorm ın.ı-
miittrfiklrr içi'1 b1ı. hu.msta kıy
meti< bir ııanhm tqkil etmekte
dir. 
K~ heniiz fiddetlidir ve kalın 

kar tabakaaı ·· .. ·· ·· --'~.., 
yu~~· ...... ·-. 

maktadu-. YoUar dm- patikcılar-
da• ibarettir. Kaaat kan temiz
!enıi.ştir. Niı'weçU!er ~ 
tanımak gibi bir imtiyam malik 
olmakla bember M-nüz ifil teç -
hiz edilememif!erılir ve modem 
harp usullemıi bihni!l'Orlıır. Ba
zıın bir bütiin N <>T'DeÇ gnıpıında 
bir tek tüfenk ve pek aZ mühim
mat mevcut olduğu görülmekte
dir.• 

Sovyet- Yugoslav 
Ticaret müzakeresi 

(Bastarafı l inci sayfada} 
cereyan edeceğini bildirmektedir. 
Tas Ajansı bu hcıberlerin de ta
mamen vydurma olduğunu be
JJ<ına mezundur. Hakikat şudur 
ki., iki memleket arasında ticaret 
mılzakere !eri9in halli için bir 
Yugoslav heyetinin muvasalatı 
beklenmektedir. 
Ja~ sefiri Togo'1"<n harici 

ticaret "lcomiaeri tarafından ka.. 
b1ı.lü münaaebetiyle J a.pon mat
bucıtı b4Zı ıliyiafor neşrederek 
Sov~tler Birli_qiııi.n doğu - ce
nup Avrupasında ve umumiyet 
itil.!ariyle Avrupada aerbesı kal
mak için her ne pahasına olur
sa olsun Japonya ile cınlaşmak is· 
tediğini bildinniflerdir. Ta.T A -
ja718ı bu ş<iyiaların hiç bir suret
le doğru olmadığını beyana me
zundur.• 

Tas Aj.amı, y'1kındG yapılacak 
oo1:a<ı Sovyet - Yugoslav :i!lı:tısadi 
ıınüzakerekıııı Jıekkmda diyor ki: 

Mart ayı ııiJıayetiJHle., Yugos
lav hükfuneti, kesadisile ticari 
münasebete girmesini, Sovyetler 
Birliğinden, Türlciyedeki Sovyet 
dçisi vasıtasile rica etmişti. Mü
zakent bir ticaret anlaşması akdi 
bi.r kliring muahedesi ve her iki 
memleket medtezleriHe ticaret 
heyetleri bulundurulması etra -
fında cereyan edecektir. 

Sovyet hiikUmeti bu müzake. 
rata başlanılmasnu tasvip ve h• 
rid ticaret halk komiserini ı.u 
mesele ile meşgul olmıya memur. 
etmiştir. Bugünlerde bir Yuc
lav ticarc t heyetiıı.iıı Moskovaya 
muvasaleti beklenmektedir. 
YUGOSLA VYADA TEMERKÖZ 

KABİNESİ 
BelgnHI, 20 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Naip prens Pol, nasyonal radi

kal partisi reisi Aka Staneyeviçi 
huzura kabul etmiştir. Belerad 
siyasi malıaflli, 86 yaşında bulu· 
Dall parti liderinin huzura lııabul 
Milişi io<yfiyeti, bir temerküz ka-
8iııesi teşkili hususuntla muhte
lif malıafil tarafmtlaa izhar edi· 
len arzu ile alakadar görmekte
dirler. 

Yeni posta 
merkezleri 

Ankara, ZO (İKDAM Muhabi
rinden) - Birçok kaza ve nahi
yelerimiztle yeniden posta mer
kezleri ıoçılma işine devam edil
mektedtr. Bu amda olmak üzere 
Avdmm Kuyucak nahiyesinde, 
Bahkcsirin Sarıköy, Y.,.....tın 
Safaath nahiyelerinde lıittr pos
ta merlı.esi ihdas edilmiştir. 

2,200 Yedek 
Subayımız 
( B~tarafı l inci scıyfada.) 

!Bunu takiıben y>mi mezmılai" 
naıınıııa ı.ı;yya.re Y edıek Sl;baly Y ıd
ıınarı: Dere..ı tarafından ııüzel bir 
h.itaılx: irad oluııro~tw·. GL nç 
ta,;~yure suıbaıyı 'bu hiıtıaıbetrhıdeı 
Yedek Suıbaylarıımı:ı:ın heT zam~ 
yıurtt ımüdafaasıınıa nasıl ıı; ~ şevk 
va aŞ!üa. koşaca'kl-arıru ~ tıL'Y6" 
canlı bio: lıiısıınta <tıclbarüa: ettir -
miştir. 

MiiıtıEıakiben Kurtmay AJba:y 
SMTI Şener 1ıamfmdan iıtbide def-
11e!"ine 198}1!1 ve ~ılıB< sahrlan 
yazıl!mnı bİ!" reı;mi ~ eonra 
!buıradaılti nı::nsime nihay"1!; verilr 
ımşti.r. 

Öğledoo sonra saat 14 buçuk -
ta da Hadılyedeki okul binasında 
!kaınutanlarla., va!;, ;p~ ~ 
şi ....... lkMılba!ıık bh- halkıın ~ 
kiyle d>plaına 1ıcıvzü ve aıırl iQıne 
ımerasımo y<ııpilinıştır. Bu arn ~ 
rece ile ıınelrtiebi h;tirtmİIJilô mu
vaffak olanlara da Vali tarafın.. 
mn ~daki hodi~ verilmiş
tir: 
Oknkın ıpiyad. kımıını<Ja birin

oiJkle maııun olıan Alli. ~lu İlbra
ihlme b'r tıibaııca, 2 ncıi o2an top
QU !mımıntfan H<iis:mıedıdine bıi!r 
kıymetıı saat, a üncü gaJ;oo, sih
'ı<ilıı:n :kısmından Callıide bir hari
ta ç'1'1i1ıaısı, kovazı:nı bınncis Car 
Mt ile tayıyaro b "rincisi İıbrabime< 
de biırer 'PO'l"tıföy. 

Diploma tevzii merasiım< ni mü
'ıeak.<p de saaıt 16 da Ordu Elvin
d-e bi, ~ay ziydoti vcrilhniştir. 

Reyno izahat 
verdi 

(Ba:ıtarafı l inci saııfada) 
den esasi.arı doolane nokta.i na.
zar 'kıııtisi su.rotiy le amm.ıya a
made okiu•ğunu 1talyan hüıltiıme
ltine ıbiJ<liııın.işti. Bu iıeşebbüs ~ 
dlye lradıar owa'PS>Z d<alm1$SB da 
;İtalıyaın• bükiııneti.ni n ı;tıtihımm 
münasip ııördüi'(ü hattı ha.reıket 
Franınaı hi&Uınet.inin 1ıe<may\ilün
dm hiç bir şeyi~
tmi.r. 

AyDi fikir \I~ rutı iÇ'indıedl r ki, 
son 8'Yiar zarlmda İspanya iıle 
münasebetler im izin .ifı!IMı.ına da 
mc~ o 1büs oo:ımişlir. F.-ansıız hii
kı'.Jıru>lti her tıürtü i~loJ !k mü -
ltiiıbazalıarın har:ciıııde Olanık bu 
iki ımEım.leıkıeite ıka!"şı, kendi na
zarında banşm esaslarından biri 
ni l!ıc$ltil eckın Akden.iz an~
sı u,iırunda.ki gay.ı:eUcrinıe devam 
edeciktir. 

S A R AY Sinemasında 
Büyük bir ,..k... Zafer delu bir ha,..t_ Sevilmiş büyük bir adam.. 

LINKOLN VATAN KURAN ADAM 
Franaızea sözlü büyiik şah-D. i>aş rollerinde: 

HENRY FONDA -ALiCE BRADY 
Amerikanın mulıteşem ılekodlın arasuwla çevrilen bu büyük 
film ABRAHAM ı...tNoourmı hayat ve aşkını cö&lermektedir. 
Ci.Wen ır&ıecı4iıııık -.. ~-· dıı bıvsiye eılıeı:eğinis bir 
film. ili..-ea: FOKS - ~a ve harp hııvıullsleri 

Bırpn uaıt ll • t zU'1lı matine 

!ıtDAlll 

[~ııd:l 
Bu ün musiki aıık

ları namına 
Yetmiş beş kişilik büyük Bi

yaooti Cumhur ıor'kesmı.... b,.. 
giinlerde İstanbule gelip burada 
dört, beş konser veTecekm'ş ..• 
N~ce zaınandu böyle mükeınJU.!'I 
bir orkestra dlıılemiye dinlenıi· 
ye artık paslanmıya yüz t11tmuş 
olan kulaklar için bu, ne gü
zel, ne Bf'Vinilecek bir müjdedir. 

Fakat bn konserleri doya doya 
dinlemek, islaııbul için pek na
dide sayılacak olan bu musiki 
ıııiyafet.iınden liış'1alanmak. bü
tün can ve g.öoülden musiki a
şıkları için kabil olabüccek mi? 
Konserlerin ne şartlarla verile
ceğini, konser yerlerine nasıl ve 
nekadar duhuliyelerle giri!-tceği
ni henüz bilmediğimiz için acaba, 
diyoruz bundan istifade edecek
ler _pek mahdut kimseler mi l)la
caktır? 

Gönül istiyor ki, bu mükem
JDe"l orkestranın İstanbula suna
cağı dört, beş konserden ııcrçek 
ve canügönülden musiki iışıklan 
tamaınile istifade edebilsin ... Bu
nun için alınacak tedbir v.e çare
leri, şehrimizde bu işle alakalı 
olan makam ve mahfiller elbc·tte 
düşüneceklerdir. Yok, eğer, ge
çende Komodi-Fransez artistleri 
geldiği zaman yapıldığı gibi, bu 
canım konserler için de duhuli
yeler ak1 p. itası olaeaksa birçok 
musiki ilşıklan bu konserlerden 
mahrum kalacaklar demektix. 
Uzun zamandır, böyle büyük ve 
mükemmel bir orkestranın veı<e
ceği bedialardım mahrum kalan 
ve keseleri fazla dııhaliye ver
miye müsait olmıyan muailU a
şıkları umanz ki, bu lwı>etrierle, 
kulaklan.nın yıll11D111q paslarını 
silebileceklerdir. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

İngiliz - Fransız 
Sefirleri 

( Baştarcıfı I inci ıcıııfad.a) 
toehrimizden Anı.araya hareket 
eylemişlerdir. 
İstasyonda kepdisi.ni selıimh

yım bir mııbarririmize İnciliz 
büyük elçisi Sir Hugesseu ~
bul Lundra yolculuiundan bil· 
yük bir m•mnuniyetie- bahsede
rek ezcümle şunları söylemiştir: 
•- Seyahatimden çok iyi ne

ticelerle dönüyorum. Diğer Bal
kan memlekeüerindeki İagilis 
elçilerinin iştıirakile Hariciye N• 
zınmız Lorıl Halifabm riy
tind.e yaptaiuam wn.ç •••'•ta
da Balkanlarda sullıü kenunayı, 
bu memleketlerle iktıııacii mİİD6-
sc·betlerimizin ıırf:ınru;mı hedef 
tubın mühim kararlar ittihaz e
clilmişür. Yakında bu hususta 
tatbikata geçilecektir. 

İngiliz milletinin dost ve müt· 
tefik Türkiye hakkında besledi· 
ği büyük sevgi hislerine bu de
Wti sA:yaha.timde de ya!lı:.ıııd• 
şahit olduğllm için bahtiyıınm... 
Değerli İngiliz diploman har

bin Balk.anlara sira~·eti ihtimal
leri h k kında sorulan biT suale 
gülümsiyerek gözlcrin.i semaya 
kaldırmış ve sadece: 
•- Havalar iyi ıPdiyor!• ceva

bını vernılştir. Büyük içi s(;zle
rine şunu i1iivc ctınjştir: 
•- Her halde biz Bıılk.ıwılanıı 

harp tehlikesinden uwk k•lnıa
sını istiyoruz ve bunun i~in me
sai sarfcdiyoruz.• 
Fransaıun Ankara elçisi M. 

Masigıli de yeni 1' ransu kabine
sile temas etmek üzere Paru 
&itt~{:ini IÖyliyerelı: ŞU beyaaııtı 
vermiştir: 
•- Fransayı ve Parisi mütte

filderin şimalde kazantlıklan 
parlak muvafiakıyetlerin verdiji 
emniyetli bir ııevinıç için.ile lu
raktun. 

Alman propagBDdaauun vüs'a· 
tini ve hakikati ııW-iye bir 
türlü muvaffak olanuyacağı p
mal harekitındaki muvaffakıyet
lerimiz harbin inkişafı baknwn· 
dan Almanya için ağır netittler 
doğuracaktır. Size temin edebili
rlın ki, Fransız milleti ve hülW
meti harbi kat'i zafere kadar ııö
tünniye tam bir itühatla umey
lenı.iş tir. • 
Alınan malüınata g<ire, Loıulra

daki sefirler toplantısında mer
kezi A~TUpa ve Balkan memle
ketleri arasında emniyeti takviye 
a.,lukanın Ballranlardan Alman
yaya eşya sevkine imkan bırak
mıvacak şekilde genişletilmesi, 
Balkan memleketlerinin ihracat 
mallarını Almanlardan ılaha mii
sait şartlarla müba)ıaa için he
yetler gönderilmesi hususunda
ki tedbirler tetkik ~dilmiş ve ı... 
rarlar verilmiştir. 

------<>---
Ebedi Şefin kabrine 

çelenk 
ANKARA, 20 (İKDAM Muıha.

biırinden) - Ş:hı1iıni:ııdıa bulunaa 
Ferııe-ııhı>hQe yıe Galmt-ray futt>ci 
talaınları bı>gün öRleQen eıvvel 11-
badi Sefin kabrini zryar. i.11decek 
bir oeılıeok ~ 

SAVF'l. -3 

• 
ı 

" 1 K··m açları ORDUSU 
Ankar&da G latasaray Muhaf1zgücünü, 
Gençlcrbirhği F. Bahçeyi. lstanbulda Be
şiktaş Altayı ve Vefa Altı orduyu yendı 

IBaşmakal dMı devam) 
sinde. Türkün ebedi istiklalini 
korumak · çln birer er gibi çalı
&~n bu ı::cnçler, artık, bundan 
sonra, vatan müdafaası denilen 
kutsi wzifeyi hem öğrenecek 
hem öğrettteklerdir. 

An:kara, 2<l (İKDAM Muhab>
!"i 'I' 3 fonla ~yor) - lXıp
Llsı= maçlaırııu Yaıvmk Uı:e
re buraya geJıen ~ ve 
Gaia~ klüpleri. buııiın illı: 
kr~~nı 19 maıyıs st.adm
da 25 b:n kişıyj bu.\aın br ka
.Jıaıha.l.lli' ön~ yaptt!ıaır. Seyin> 
ıe.. arasuırla Hariciye Vekilu Şük
rü Saoraçoj!lıt b><l,'dk mebuslar ve 
bükümet ıerkimı. da bulunuyor -
du. İlk k&~llı:ışmay ı hakem liısa
nın idaresiınde Ga,i;ı,tpgıı;oo-y - Mıur 

hod121gücü yaptılar. 
Oyunun bimııci devreııi QO« 

C9ll61Z olmuş GıaıJıı.tasıııray _,-. 
zanı&n hiı:kiım oyruyaırak devre
run 42 no; daık.iık.'.ı5Jnd Sa!imin 
ay il!{ ile bir gıol kıoız:ıınarak ~ 
devreyi 1-0 bi~. 

İkinoıı dewede OOkim oyna
ımaı;ınıa .,a,ğmen liala.tasıra(Yhlal' 

t.ııcı.k 41 ""'' d.ak kad:ı yıınc Sali
min a.;-ağile ik.ııci gol!eruıi ~ar 
blJınişler ve maç da ı:..u sıu;retE 
2--0 Ga1atasQT .. yın g,.Jebcsile bit
miştir 

F. BAHÇE - GENÇLER BİRLİC.i 
Günün i!kınci laair ıla;masıru. 

hakem Necdet.in id:aıresiııdıe Fe
ner ''e Gençler B>rli:gııı yaıptılaır. 

Bir.inci devre TuneM1 çok dur
l!'lln oyunu Gençlerin iı;ıe ca.nlı 
<,'B!'ıışınaı;rle ~ti. Devrenin rriıha
yeUiıne doğru bir Fener hücumun
da salmtlaıw-ak lkaledıen çan 
Gençler k..'-cı::Unın ıınksan.lığuıa 
~ devre 5rfır sıfıra bitti. 

İl.inçi devreye Gençler Biırli
ği on k.şi ıle başladı. Fak.ıt l<'ener
lileır Y' nıe dlll",gu.,, ve ibaıLi oynu
yor·,ardı. Buoo muk.aıbiıl GenQl.er 
bütun enerj.ileriını saafedeı:ıeok ça
lışıyorl:ıırdı. '.Bu enerı Heni devre
nin 4 üncü dak. ·1w;ınoo. oıfısay tlı:'n 
yaptıkları goolle btıshutWı fa.zl.a
.laştı. Fenerin a!Sdlyt ıt.i:ı-az.ı.nda 
bulıundu/ı;u bu ~lü hakem Niza
mi say:nıı:ştı. 

Bu ıı;o .aen sorıra Gençler Bir
liği kalecisi oyuna girdi ve talkım 
tamaımlaırıdı. 14 üncü dla!kikada 
Ali Rızanın bıir hatasından ın;,. 
fade eden Ali Genı;.ıerın ikıinci 
lıOlünü vaıp111ca .Flenerfcler der!ı 
toplu hücumlar~ Genç!.er 
mü~ ..ı..,t.rcWar. 

N.:hayet 42 nci d.akik.adıa sağ 
aç1ktan gelen tıc1plı Melm yerin
de bir vur ,;.. gole \'Vır<li. Ve 
y-egiıne Feı.E.i gcihmu yaptı. Bun
dan sonra yooi h8 gol fırsat, da-
hıa yaık.aıtzyan Melih bıında.n ietıi
iade edemedıen oyun. ııooa erdi 
~ bu suretle Fıe!lerbaiııçe Genç
lıer Bi.rkfıline 2-1 mı,ğ tCı.p ~ 
aahodan ay.rıldı. 

ŞEHRiMİZDEKİ MAÇLAR 
Vbfa - Altıııor<N m~ Ah

llllEt Ademin hakemtiği ile baş
landı. Vefa gittikçe ıı.ıian b:r iis
fünlıük içinde ılı; devr<ıyi 2-0 .'?'Jlip 
lbl.ird. 

İkınci davı-ede N =P ça!ısi bir 
,gayret.le takınınıın galioiyc, ni ! 
sı:gcıı.ta . en ~CÜ go!Li }a;plı. 
.Bu gıol lıımirliiıerl oldıık.ça gay
relui olnuya tıı'!Vllro~. Ve soldan 
N~ıırnığın ·ndırdızj IWcu:mu Sa
iki ~ile ınet.cel ıcJ.ııhıd. 4 üncü 
ııolLi Hüseyin vasıt.ıısiyll yapan 
Vefalılar ıt-eil<I işi gevşatıtiler. Al
tınordulular bu guv-şekliilı.t.en i&-
1ıif.aıdeyi bildü.T. 25 ma dallcii<:ad& 
Hıamd:, 44 üncü dakikada Said 
vas•tıa&yle üçüncLi goll:...-ini yaıpa
ra'k ana:ğlub>.veti tahfif ebt>ler. Ve 
oyun 4-3 Ve.famıı leli ne bllö. 

BEŞİKTAŞ - ALTAY 
Günün i.k-.:cı. mi.,........._ 

halk<nı Nu.-i Bosu.t'un id.a.ııesinde 
B--~ ve Alıtay ıtaıkımlan ~ 
tılar. 

Oyuna Altay>11 tıüoomiylıe baş
Janıdı. İl.k aıı}accia mülıevazin su
retılıe cereyan eden maıç ~ 
şın tazyilki a.'1.ınn ~- Ve il ıııc.ı 
daıki.kmda Halııln İbraıbmiıı oot&
J.aıd:ıiiı .tıapu şüte tıalwil alıerek ıbi-
rinci l('Olü yaptı. .B şiktaşııı. taz
~i 20 nıci da.k.iıkaıi.-ı. İ'bralhimin 
~l ik.mci golle semereıılnô 
Yerdi. Ve birinci dwre 2-0 Be
şjataış Wıine billbi. 

İkinci dıeıvre .,,...a B ., · .,Jı
lann hüeuıniyJıe ~- Der• 
kaıı hillıe ımiYEt lrurafı Beşilctaş M
tay ka1'lımi !kuvvetle sııkıştınıuya 
ibıo"lad• Bu ..-ada fırmt lıol'lııyaını 

H*'kı sıkı lhİl' ~ i<lkımı:nın 
i.i.Qi1ncü golıüınü y..ptı. 
Şimdi Vıtlhap sağ ~ oynuyor. 

3ll ft:> dakikada Akı.ay sail mü
dafiiIDn sebebİYQt V€'1'diğ:i penti
rtıı, Hakkının üst ~ nin a'ltın
dan filey.i 'bulan sıkı şii:tiyle p 
oldu. 44 üıııcü daılı:i.kada Bed:.inin 
~~ lbulıan şütü Beşi~ be
ş:ırci ıı;ıolü de kazandırdı. V" mJ1Ç 

dıa hu. suretle Beşi-ktaşın OOtünJ;ü.. 
ğü ile ;;.....o ,b.1ıti. 

ltalyadan yükselen 
harp f ery.atlan 
(~tarafı l inci saııfado} 

tırma yapılmasını men'edeıı bey· 
nelmilel kanunların bahşettiği 
imtiyazdan bile ınahrumdur. Ok· 
yanoslara açılıruş k pıları bulun;. 
ınıyan bir millet değildir. Bu hu· 
susta Portekiz İtalyadan daha 
serbesttir.• 

Poj)Ciio d'İt.aılla, İtaJya milleti
ıtin Akdı, nı zde mahpus ka.lnıa -
mak l!IÇin en büyük fcdakaritldaı
ra katlıımmıaığa muk1ıedir olduğu
na uair Mll.9<l!>n tarafından söy.. 
lenen söz.Wri halı.I'iıatmakta ve 
ı;öy le demektedir; 

•Biz emellerimizin bu tanda 
ifade edilmesini alkışladık. Fakat 
tarih alkışlarla yaaılmaa. Bia kı
hncm altından daha kıymetli ol
duğunu ve hiç kimsenin kavi bir 
k"lple tahlikeyi gözo alma.ı.
tarilıteki ınevkiini mullafua e
demiyeceğini biliyoruz.• 

Gavda Giormııle d'İtıaliia gaze
ıtıusJıde neşretb ı:i biır maık.alede 
in,gilıiz nazırı Cro65'wı kıııiliz -
İıtalyan münaseU:ıeoll rine taa]:uk 
eden rnat.ıı:uı:ı.u •ııariP ve fena il
ıb.am alan• bir nuıtult olara:k taıv
&if etımeılttediıc. 
Muıharru d 1Y'Jr D: 
cCross'un beyanatı sadece Skan

di,...vııa -vafjahyetazliğini 

ııe Jngili~ .... '*" doıJıı - ce
nup Avr 'osı ve Akdeniz hav
zası üzeri ıldelci itirafı imkiimız 

hedeflerini giz!emiye matı,ı,f ih
ti1ıatsız bir manevrodır .• 

Gayda, müotteofilderle İsviçre 
ve Tii.tlciıy>e g aretıe~«r in iıı. ikaba 
ve müsarnaba edümeız diye tav
sif eıtrt.iiti taılu1 ıratlannı da şiddet- I 
le <tenkit ~lr. 

Türk ordusu, bir irfan '"e kah
ramanlık ocağı, Türk kışlası bir 
medeniyet ve yiğitb'k mektel.idir. 
Türk subayı, Türk eri, Türk sün
gü.sil orada bilenir. Bu süngünün 
nas>! bilendiğini ve ordunun ııa-
sıl çalıştığını cörmek ~. ı
gün talime ve aotbikata gi.ı.a 

birliklerin yolu üzerinde oturma. 
yorsanız, bir ~orun talim ~· 
danına gidiniz. O -n, -
lelerde o.kudıığunuz ve b.lhassa 
radyolarda duyduğunuz teliof ,.. 
endlşe verici habeftede iizülmiq 
ndııunwcıla temiz ve serin bir -
niyet ve itimat hlwllSI etıtt, p
niıı ve rahat bir nefes alanllııs. 
Oilunaz, kanleşiıaia, tı.b•m, u
zak yalan akrabanız, hanların 
hiçbiri yokla mutlaka bir ahba
bınız, hemşeriniz, köyliinüz, &eri 
adımlarla kaldırımları titrete -
rek ,;den o alayın içinıkdir. Ve 
bütün bu soğuktan, güneşten 

Y'BJllllllj, tunçlaşmıı; lnnnlar hep 
sizin, vatan müdafaan için hazır
laııan kardeşlerinizdir. O alay, 
belki yarın sizin de alayınız o
lacıı.lttır. Onun nuınarasıw tap· 
yacak, onun kaı-avanaswda yiye 
cek onun 58Dcııiı. altında, yurılu 
.kenımıya k9'·celrsını.z.. 

~da cWılüiünüz lıla7 &"i· 
bi yüz lene alay, her gtin, Türk 
fabrikalarında yapdan ve miit -
tefilderimiz İngiltere ve Fransa· 
dan gelen en modem silahlarla 
teçhiz ediliyor. Cadddcftie11 g& 
çen birlikler ansmda, en mü -
keınmel bava defi baıtuyalan, 
tanlı: defi lıataryalan, en ağır 

çaplı topla.r, kaldırunları zangır
datarak gidiyor. Türk ord11&11 hiç 
bir zamun, silii.lı ve malzeme ba
kunından bu luıolar k11Vvetli ol
mamışbr, Türk orduııu, hiç bir 
zaman, bu kadar büyük bir llQ'• 
retle çalışmamış.tıır. Er, suhay, 

komnbın, herkes vazifesinin • 
hemmiy<Jtilıi janlamıştır. Avnı

payı earwı atee iıçincle, auıım. 
ve yurdUD. aacak süilı lwvvett. 
le, harp klMbetiJe IOMhefase O 
1 0• ., ıe eiille imm. etmiştir. On• 
i(indir ki, ılöa irilen lmr fırtma-
lı&rına, buciin ~- ·-klan 
rağnwı, her asker, :yalmM bir .. 
ır.im ile çal....,..r ve çahtıyor. 

Evet, Tiirk Ol'dua, çalqıyor, 
..... n keskin söngiÜeri ymdun ft 
barışın en büyük ııiphbmudır. 
Ona güveniniz! 

ABIDİN DA VER 

- Sinema tduıijtiain en son merhalesi • ., 
- K~ devrinin lll&İZ destaıu.. 

CECIL B. DEMİL'in en büyük şahcsen 

Atlas Ekspr 
BARBARA STANWVC - JOEL 
MAC CREA AKIM TAMIROFF 

.. 
Si 

28.900 Artist, 18,900 şim.....Hferci . ., 1000 asker ve 1,5418,000 dolanı 
vücu• gefuilen IMl harika .... 

Bugün LALE Sinemasında 
İlbetea: PAILAMUNT JU&NAL Dftnya ve Darp luwı" 'wl 

B11Ciin .-t ll de temilath ballı. matinesi 

8 u G c N ALICEe•FuA vr-v:mooN 
MELEK AMECHE BASTER KEATON 
SİNEllASINDA Al COLSON 
T1lrafmdaa Mttt1n ACILJtI • ÇIPLAK JIAKİKA'J'l,EJlfuç 

Sinemanın ııyalltŞJIU gösteren 

HOLİVUD 
RESMİGEÇİDi 

Baştan niluı,.. kadar relllıli ve AUCE FAYE'ia en çok -
vaffakıyet kawmıq tarWerile slislü aelis bir film. 

Ayrı<:a;_METK,O JURNAL en 90n harp ve diba:r- laavadieleri 
Bugün sut 11 de tenzilatlı matine 

Bugün TA K S İ M Sinemasında 

1 LM AZ AL i 
Oywyanlar: Suavi Teclti • Nevuıl ~ ... .w. Cwa - Refik K:cmal - Cetil Çağd8' _ Beatria 

Reji: F A R U it K B N Ç Eler: V ~ - N 0 Prodüksiyon: B A L t L K /ı,, M t L 
M°""'11 Tlirk pa&iala iştirakile Mırtilı -.. temsil alUIUllll4 zabıta ve ci•:ret romam 

Barlar, me;' • 010•.ı apaşlar, batakbaneleı:. 
İlketee: J!llllLEB .JURNAL - diin:t<a havaılialert. 0y1Bl saatleri: t,G- U - z,ıs - t,31. 1,45 ,_ ı 
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.-.- Tart hl tefrika: ___ "* __ , 
ALLAHIN ARSLAN/ 

~AL ~ll -§.§1 
---ff~ 31 -..--51#4.f:~@l.~l.A ~KIR~ıf 

Ayşenin suçu ve kabahati de, 
bir an düşüncesizlikten ibaretti 

Bu aııhııırdar, bu nıeseieyi ha.- 1 
in alır ~ <bıOO.ı Al:ıdıulılaiı 
De bi:rleştı}er. M'IM:Ut ol.an d<ed> 
lıı:du"1 bır kat daha alevleOOirdi
tef. .A;yşey. ve Rcaıılıii Ekıem 
~cni'zin mıuılrıwld s haysı;~ 
itim - h3şa - kıkıedar ede.."'4< 
bi:r 'YUZiyet.e ,ı;ıetiodller. 

Aiıtlk m:srle öyle !bir ~ • 
dı ln, bu c.ı:ri<.in şiyıa ıı.:.: t.ar.afa 
yayiliı. Nıbıwet Resuliılıab E
(ıend mm'! ıkad.ar aıksttmı.ye ~ 
bdı. 

Resuır.ı >ah, lxıolerıı büyük bir 
w.u.-üıc ıı..~ Daima mı>te -
bcss.ıın o1- ıınıii>IUlk s.ımasına 
ıtur mE.la.t f(e}di. ~·aka\, Ayş.;;ye 

l:ı.ıç bir ~ sövlcmcdi. Y aJruz 
(.AJ.i) yi celbotıtL Bu ha<l.ee kaır
ÇIElotlda nasıl bir vazi~ alın
ması •çin mil'laJrereye ~-

(Alı.) ca.nınd.an "·ya.de sevdiği 
Reso.lü Ekr<mın haıysıyt:ıt ını ren
e.ide eclubwec'.'- olan d<.'<ii kodu -
lanlıım 900 duı?Cede m~ 
idl. Hati (Ayıoe.l yi müı:l:afa.aı 
ama :iç>Oı, bu yü:zıd..n o,. kaç 
iı.işı ıUe ~ mü<:adeıiW>re ıı> 
rıennşti İşte (Ali)' o tee:siir i
Qiıle Jroo Rı<eulii Elorem Efı!n
d..mirz; f ık:riııi sarar ll()!l'!l'.lQIZ, o 
ya bıiyiı;:< bir ııa.ti.eUe v<1Yahut 
nıhan mu:ııtanp olan RıesulıU!ahı 
lesellı ümid.yle: 
• - V ennisdü sev.ıha kesiTeten. 
1 [Yani, .a;yni de.ı- ıc<de doadın çd<.
tur j deVJV&di. 

o ..,.aJ!k, kapıya yakın bit' )'t!I"

de bu.!ı:ır.owı (AY"C) bu sözJ.ri :i.şiıt-
ti. 'Bu üç kel.ime, onuııı kail> ne 
bir <it lfCJ işledi. o aOOa (Aliı) 
!YI'.! karşı .ltal:b.Ede. Jdb-di,yymı sön
~ bir llwı ateş. beıL.rdi. 

Ha.buk.i (.Au ) nin bu müıph€m 
ııözk,n, muhlıelı.:f surette tefsir 
edl ll<ıb"'1-di... Nılı.ııuın Ayş~ bu 
llO'a.lri, kwdı zannı.na ı;ıöre., tefa r 
etcJ.ş. .• (Ah) nin: 

- Aıys;, sevj;yesind,. kadın ~ 
tur. Eger, A""""'-e karşı k.ailıin
d" bir :7J.phe basıl oıidu .se, onu 
ı:a.t.lik eıl Başka birıni al. 

J:>.-:ye, Rr<.Sulü Ekıı.ımi ~ 
a evhoe tıeşv.<k ~ıt.tıj\ıne hükrney
lwı:.şt .. Fa.kat (AlıJ nin: 

- Ya~!.. Niçin bu ka
dar mü1.eemı:r okryor.sun. Kadın -
bı.n lıı.ıı:ısı, ıbc'*"1'krınıe benzerkr. 
Dı.işü.oooou.lilde farkm<la o ırruya
ralk ~ kaıhabat. ışhy<lbııl.irler. Ay
~ <;ı<Xt zeki brr kadın 01ma:kla 
l:ıerabei-, lreııd.isllli d.di koduya 
marurz bırakaoa:k bit J:ıat.aıda bu
iı.wırouf;ltur. 

Demek isi.emiş olması 00., rolk 
mul:t1ıemeldi. 

(Ah) gil)i, beserl farz.iletlerin 
en vü:kS;.K. d.ıı«ocs.ni j!ı.raz etm ş ... 
Defa.larca Resulu El=m Efendi
rnızin t .lim ve irfan muhil.iru!e 
en lı'.l'~ bir şa.kird olarak 
~ olan şahsi,.yUin, cahil 
ıtabalk:aya m..ll6UP halk ~ bi, mü
ıııı.rlık.l.aruı ci.di lkodı.ıJı:ırına k114Jı
o&vermes; .•• R'caulü Ekrem Efen
dimize d.erın bir hüııınet ve mu
haOOet.!e mt:nbut olao (Ay~) ııi
bl ha<;mıs, ~h~ct ve hays.yeıtiııin 
k.ı)m4ıini bılen zeki hl<' kadını 
öy .ı., bi:r ltti:ra ile şa.bedar ı;ıör
m<:!S •, imkan ve iıht.ımal. harıcıı:ı.
cl.e jd_ 

Sonra... En lruvvtltla tahmin -
gore, (Alı). Ayşcmn - a-kı1-

u~n ve hay~n ge<'In yen - aolı.
~ cifıır.d.ın deg• L.. Ane<iık omın, 
b:r = düşı.Oıocs'Z.i. ıklc ibu dedi k.o
tl".ar"' sctx:p ol:ı.:ıı h:ı.t.W 'bu h:ln
. u ıdeıı °""1s.m.ek ı:st..m tJJ. ... 
(, / • ., Ayşen.o baçJ:ca h ı, 

ıu.ııu..>k.o. ~ı;ının ~ay -
be U ug wı u goru.r l!<llmez, onu biz.. 
zaıt araırnı}'la gitmesı ... Ve gidcr
keıı da, 'her zaıın<mıhl >tiyadmın 
hıııaf n.;ı. ol>ı:r<llk (maıhfe) n.in P'O:
des.ini açık bıralkımayı ihmal • 
mee. dı:. 

Ayşe; kayJb1ru aramak icio, ya 
deı11~.isini veyailıut. muhab.zlıarın
ıd:aın bırin: g~- Hatta, 
onmı be.Yflollde ;Tnı ıN"a.trnamak 
içın ıbızza.t gid«lk.en .lc.ıııdilerin.i 
rolıerdar etseyd~ 'baT..lııc kadar iıır 
tikal edıen böyle bir dı.xli k.odu zu
buı r~uyecdl:t. .. Ve şt:_ Ayşenin 
bi.i'tıün ı;ucu vıe kQroh<JJti die, - her 
·=ab.i-biran~ 
ve l('.ıfrıttan ibaTeotıı • 
ıı;Wıdr.n vUk.ı.ıbulan ha!ıasını- ,. 

Nı!"..eik m Aıyşe de, f(a:fl4t yü -
2'iindcn vulrubulan <ı~n.ı .itirai 
etti. Bu itıral o tk-arlar samimi va 
mü<S>litli Gci, ona herıkesten ev
:,ı;Q = zevcı ve Alılatun Rt su.lü 
Ekrem:i kanaaıt ~etlrdıi. Bununı ü
zerine, (Ayş ) n.in her tüMi şaj,.. 
lıe<En mııs\ın ve p5:k olduitıına 
öato: on iki (ayet) indi Ve, o if-

ıklar 

o tarib1e hı hMise, böylece 
~ g1tmiı;ıti. Fakaıt (Alı) oin 
- de. ~ıri bir ~tıı:ıt.e pı:aitl(ıp 
olaıoak - söylediği o üç .k1.tiımıe
liık söz, IAy'J'!) nı..ıı kalll::ılllOe öyle 
Oaı-io blr hicran husutı ~lr 
ti l<! , RıesuJü Ekıt.tm Elflınclimizın 
hestaııık ve vef.aıtı :ımooıınn;ı ka -
dar, (Ali) ile lrat'İy)'m söy h~· 
mQmıştİ. O fmi<al.OOe ~l& 
geQfı.okrtıerı soma da, kalll> ndıelki o 
ibüyük itini ~3 muhafaza ede
rek, art;ı.k (Ali) Ü.ı ol.arı aimılba

bk alakasım büsbütün k<stL 
İste bu ~nıdir iti, (A~), 

Mek:kOO<;n Medint~"C avdet ed.ır
:leııken, (Emeviler) in stikCıtıunu 
~ aldığı zaman, sevi.-G. Fa
k.aıt, (Alil mıı hil.'.ıfE<t nrv11ı:ıi:ııe 

g-.ıtı.r.ıld:i:ğini duyar, dıuıyttnaz, son 
d.ırecıede öJllrek:r.di.. AI'l>k ~ 
devamdıao sarfı nazar ederek, 
.M.uk.keye ;r1.ı:lıte ik.var verdi. 

O sırade. Ayşf.rf'i' (İbni .Abbas) 
refakat diyordu. AV'Şenin 'bu. ani 
fık.i.r ~ıştı.ıırnes.ain selb. ıb.ni ' 
merak etıti: 

- Ya Ayşe! .. Niçm M~ 
gliımEllı: jstemiyo.r.sıun? _ 

Dedi.. 
Ay&'.\ açJk b'r liisan ib..'I tlkriD 

söyu:ıdi: 

- Ya tini Abbas! .. (Mi) yi 
bilfilet m?'V'ki.inrle görmi.ye ta -
ihaıınınül ıeıdemıy~ccftnn. Onun ' 
~ a.ı1tik Medr.nooe ya.şamalı<:'ca.n 
vaa. fl\.<;i4), Jlı,\ ılok~ ~ eWı~ 
liyım. 

D. ye, oeıvop verdi:. 

* 
İLK (MUHALEFET) 1N BAŞ-

LANGIÇ VE SEBEPLERİ 

CM> nin h ıatet..ı mtihatıının 
ücüncü veyahut dördüncü günü, 
(Tallia) ila (ZÜ~LYT), onun nez
d'ine !(<'diler. Bir müd<i<>t afa.ki 
balhisl'<tt"de ıbWu:rıduıJ...-t:ııı•oonra: 

- Ya Alo.!.. Bki.r ıın.u.n, niçİllt 
ıııeh:Lk? .. B liriz iki, &nevi vafü ıri 
~_,.dere.ksin. Yer .dıı>e, emniye't 
etıtı;!in arlam}arı _goa;ı.rı: c iksin. Ba
ri, b ze de btrcr valıi.H< ver. Bi
rimiz, (BaGraya) .. D ğeruniz de 
(Kutcı) ye gidefun .. 

Dediler .. 
Ta;.'ha, ('Basra) yı i>Jtiyardu. Zü

ll:ı tyr dl.o (Mısır) a gilnııe'yi tercih 
edtvordu. 

(Arkası var) 

Yurttaş: 
Bir meraklı hesap etmiş: 
Tiirkiyede sarfolunan elek

trikten yüzde on tasorruf edil
oe, bir yılda 675 bin Uralık kö 
mür artarmış. 

Onun iı;in, aldın daima dek· 
trik düğmesinde olsun! 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

.\RTTIRJ\IA KURL'J\fU [ 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CUıU:Fe n llilın'rf7• mllteıı.uouı 

Pıuar harlo her cün ııab&lılaa 
Utama ILMbr 

Aares: Babıill Caialoflu 
7oka"11 ıı:a.csınde No. 43. Tel. 238 

Abone Şartları 

s-.ıuı 

• aJhk 
• aylık 

ı .. 

DAHİLİ HA.Rtct 
Uto Kr· %300 Kr. 

&00 Kr. ıcu Kr. 
I09 Kr. IOO IU. 
188 Kr. 

i·L AN 
TEK stl'nm 
SANTİMİ 

Blrlnd Sahife 400 bnıt 
tıdnci Sahife ıso kUl"llf 
Üçüncil Sahife 260 lı:unlf 
Dördüncü Sahife 100 kımlJ 
5 • 6 ıncı sahifeler 50 Jı:urq. 
'( • 8 inci Sahifeler 10 lı:unq 

Gaze&em.l:ııde neşrttfri.e

cek bilcümle ticari ilanlar ya). 
nu: Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İIAncılık 
K llektlf rk.,tlnden alınır. 

13" ~ s "I 
1..NKARA 
19 • 4 • 1940 

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

Sterlin 
Dolar 
Ftt. 
Liret 
İsviçre p....,_ 
Florin 
Rayişmark 
Belge 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçeta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
o.nar 

100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

J(a-

5,24 
150,35 

2.0047 
7.622$ 

29.2770 
79.79 

22.04 
0,97 
L82 

13.61 

%7,22 
0.625 
3.54 

ss.ıg 

31.005 

Esham ve Tahvilit 
Türk bottu l p<ıı:n 
El'e,.,.ni (Kuponsuz) 

19.70 
19.-
19.58 
19.;;S 
19.j8 

Sivas - Erzurum 2 
Sivas - Erzurum 5 
Sivas - Euurum 6 
Merkez bankası peııio 
İı; Bankası nama peşin 

112.50 
8.15 

Yeni Netriyat: 

l\1aarif Vekaletinin 
yeni bir eseri 

Yüksek tahsa talebesine ders 
ve müracaat kitabı olarak l\ta-

arif Vekaletiru:e tercüme etti
rilen eserlerden cÇocuk Patalo
jis:nde Terbiye Hataları• adlı 
eserin baskısı bitmiş ve •atışa çı· 
kıttılmıı;tır. 

Çocuk Hekimi -
Or. Ahmet Akkoyunlu 

Tal.sim-Talimhane Palas No. 4 
Puardan mn •da her gün .aat 
15 den sonra. Tel: 40127 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: K UZET. Basıldığı yer; 

SON TELGRAF Basımevi 

lstanbu.l 4 üncü Hu.ku.k Hıikim
liijitld.t n: 
Jvıuddei A!b.d;n vıtıkllıi avulkat 

Abmcıt taraiın<laıı müdocleialeyJı 
Mureyyen aleyıhıne ikaııne olunan 
m..ıı!k·.ımı..nıizın 938/2714 <"SJ5 rıu
maırasma ka•·ıtlı daovadıa: Müdd .• 
ia.ı.:) lln muıkaddmıa a<ireı. okı
ra.ı<: ıcra daımııncie )?ÖSterdıki 
- b.t.anbul A.şJ!l' ekrıdi caddi.si Tür
k.ıye :l:ııarnnıda avı.ııka.l Elkr<ımin ya
z~. iü:zeyyene - yaıpıLın 
~ııı.ı.. mezkCır yazıhanede 
böyJ., bir kımse bulunmadığı 
ııeı'h.i ! iade ktlırmınhla: 

Ma.hlremece bu d'Aa m ü<lodı.oia
Jevha lıııok!<ında ıuyaı:ı kararının i
Mınen tebliı{ edilıınesme karar ve
r Jımiş okluğundan ıma.lıJ<Jcmen.iını 
ıınual•laık bulunch.ıj\'u 4/6/94-0 ı;lnü 
saa.t 14 dıo bizzat v, ~a biJ'v'( ılcile 
ıınahkeınedıe hazır lbulunııoonız 

ıt<:tbJ ~at rn a.kaıınına ka, m olımak 
üzere ilan olunur. (21i320) 

TAn l. ve HA.i 

21 Nisan 
PAZAR 

Bicrl: 1311) l•uınl: mı 

4 üncü ay Gün: 112 Nisan: 8 
Rcbiıilevvel: 13 Kasım: 166 
Güneş: 5,12 Akşam: 18,55 
Oı;ıe: 12,ı3 1<aı.ı: 2u,...ı 
iluııdi: 1u,oo imsak: 3,22 

l&D.&• 
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Münir baba, Dede babanın toya
larını saymakla bitiremiyordu 

Paı;ıaıı.ın beyecırııı.dan tıi:triyen 
sesi yüksellıcli: 

- iki .kadın şahlit w.rdı.. ()n.. 
lar da geldı:Je.r mi? 

- Hepsi geld.ller vaşım! 
- Ayn aıyrı yerlerde a1ıJıxı -

nulsunla.r. Hi.Qbiri, dıiğerinliı gör
mesm? Ben buıazdan ge?l.yoruın! 

Yaver ~ıdeın ayrıldı. Paışa, 
hemen mmenı:ık aşağı sakına, 
ık.end!J çalışma od<ısınoa indi .. .K.aılır 
ve=.i içerken e= verdi: 

- .Evvela Münior ·bat.ayı geti
ııi.n. İşe ~alım! 

Müni:r baba yorgun yüzü, mü.r 
te!ci tavri!e Pa.şan.ı,n önüne ~1Lı. 
vildıi. Mes('lenin dedeye hı.karet 
ma.hiyetır.den cıJup da m~beyin
w tahld.ka t yapılmasına :ıüzum 
gösten.cyk bir şekil ve seytır a1-
mıı&ı babanın hiç hoşuna gitme
mı.ş, keyfini k.açı.rtımış, yüreğ-ine 
üzüntJii. ::şılamı.ştı. Baba, kot'kak 
ve kısa adımkrr!a odaya girilJ,
ce pa""'1!ın önünde boyun kese
rek e..ı.ıtı~ göğ,<>iin.e bestır<lı: 

- F.sseliimü aJeyküm Paşa e-
ıı-enler! 

P-.ıı;a, Mürur l:ıa~y a iskemle 
,ııösterdi: 

- Şöyle oturun. 
- Eyva.!loo .. 
MJ.:nir bahar iskemley;i: gıcırdaı

tar<ık yerlcştı... Ha.fil ini..ıtı:ı:erle 
buraya ııetir-llişirulı:n rahatsız e
dild:ığ\ıni anlatmıy;o uğraştı. Bek
ledi. Pa:şa sordu: 

- !smuıı.z M~r baba değil 
miı? 

- Evet~-· Sütlüce derga- • 
lu baıbasıyım! 

- Dün gece tekkede bir had:i.
se olımuş? Bıınu l:U- defa da bar 
na a.'llatın! 

Münir bt ba <iksıürdü. Sesini a
kort 1€"tli. N; gecesinden başLya
:rıak badu;eyi anlattı. Yalnız ken<li 
okuduğu nefesi söy:.eınedi. Der
v\ş MusanınbLa sebep nefe<;i dur
durdurarak kendi eydurdu.ğu: 

l\lünir eşek, Münir ester, 
Münir, dü~künlcre yol göster 
Ha)dcri, cüppe neyine 
Senin sırtın palan ister! 
H. k tu .. Yüzüne, gözüne 
Lfınet senin her sözüne! 

Mısra1arile meydanı ahlak bul.. 
lak etb.J'(ıni sıraladı, sonra sözü 
dedE'"e geçiroi ellcrlııı:, dizı'.erine 
vurup şaıp nt.aıra.l< devam etti: 

- BiJ.mı.:zsiniz pcşaım o ne la
lindir. Dervış kı.svesıoo gi.rın:ş bir 
engerekten faııksızd.r. $ur.diye 
lredar kendu menfaati uğruna yıık
t<ğı ev' ..ıı, sondürdügu ocağın sayı.. 
sı yüzden fazladır. Benim ş&;ı
sen kendis..!~ h:çbir nı;Jm, ~ ve
rı~iım yok .. M.i.G< ••• ıın~ hürmet e
derim. F.tı:at kend:sine asla! He
le son bir maıı.fotin; duyd~:m. De
ğ>.! rr.ur~ide yakı.,.<ı,ca:.<, aıfiedersi
n:.,. Aksarayda.ki büyücü çıngı
rclklı hocaya bile uymıyaoak hir 
hiırotket bu .. 

Tuııııedaıca m t>b:il:ıbi tarikat blı 
af le wroı.r. Es.ktı kı.ftıoc Jaırdı.n .... 
Sulltan Aziz fer.ıklcr.iınden b:.1ı
ıı.i.n kızı. Bun,hnn nadide '1lir kız
laırı vardı. Henüz 20 vat;ına var 
nnca kıEndi nidüğü bej_ırsf.z y~ 
ğenine bu kızı istedi. Bu aıi1e de
demn bir sözünden çıkmazl.ac. 

- Pekii.. N<içio lılınl:arı biati
ırindın ayırtmış acBbe? 

Mü:nir baba =1arıını Sİ'1l<Ü: 
- v aılJ.ntııi. paşam, ;rt!Va(Yet nwl:ı- 1 

tclif.. K,imi; de<lenin yeğemm ı 
2lElOgİ.n bir muniu kı:u iile evlen
dırnJE'.yıİı kurmuş. 'Böyle :ı:mr k:ırz 
da bıimuş oıuın ıir;in diyorlar. 
Kimıisi OO!ıeıııiıı k.ııroağnıa göz 
lroyduğunu yeğenini •bıoşattıırıp 
tekkeye ıruJ edıerek Js.endıSittıe gö
nül meşgaleru yaıµmak tasaVVU>
ruııda bulunduğunu ileri sürü -
yorlaır.. Üçüncü biır riYaylf"t de 
v.a.r amma· .. 
Paşa atıldı: 

- O nedir' 
- O ı;!a, dede baba.nın rn<Jbe-

yinden aldıJ!• •bir eın:ııı-Je böyle 
yaptığını, mad:ıeyinde sa.hlilbi n~ 
fu:z b ..- ~ıyeUı. bu kızcağıza 
ıgönül ve:rdığiıni, dede, başka tip 
'fuhsin JXl.'ı"lllın hi:tnaıyes'indıe lbu
)ıındueu il;in kend.<;ine •böyle ya-p
maru t<ws.ıye edild i,ğ.iuı.i belirten 
rivay€1l! 

- Peıki .. Mabeyindelııi bu nü,.. 
:fuzlu şaiısiyet Jdm.mriş ac<ııba? 

Miliııi.r ıbalba. arrıııl2llıaırı kıal
dı.niı, ~ını büktü. Bir şey 
bilınedi:ğı.ru lfadıe eden bu Jı.are
ilretine şıı söz.1eri elkJedjı: 

- Bel.kıi. o :ıı<>ttan çek.imlikılıer:i 
~in ola:ak.. .Aruatanlar ıil;:tn:iniı 
ooy !emiyorlar .. 

- Peki .. T'11rikaıt böyle bôır lkey 
ftyete cevaz ve müsaade verin' 
ıınb.'? 

- Asl!a.. Thıkat yıaıpıyoclac .işte, 
ne diyelıJm paşam! 

- O kadım tanıyor musunuz 
siz? 

- Hangi karlını? Dedenin rü
yamda gördüm di!j·e kocası.ııd.an 
00.5-"'tllğı tazeyi m.i? 

- Evet.. 
Yeşil sa.nklı, s1yıah cüibbelıi \ba

banın kı..""!"Il1a!k"1'ı.ştk yüzü·nde bir 
gururu nesiminin şi.mşeöıi ı.ş.ı.ldar 
<i.ı. Livıe ett.: 

- Tanıyorum .. Hem şimdi be
nim te!ckeye dev. nn edl.ıyor. De
den:ın a.. .ünlü.ğünü bir ay'1ıi· 
cem'.c muh;!JJboaaı önünde rofct
tmı. o da ş-.rn<li tek.kıo='n bao
cılan arosı.ııdadır. 

- Keı:ıd:si mi sı'1l.e rnıü.rııca.at 
etti? 

- lfoy ır paşaım! V aık' anın eır
tıesi günü bize bu aforoz htıberir 
ni getiren dervı;;l.er gider gütımez 
kadıncağızı a.ııatt.ım. Akhıyrk 
semtlı<~inde eski emektaır hıııla
yı.klarından bi'linun, kendi dadı
sının evine sığınmış. Orada bul
dum. Çok müteessirdi Hasta yatı
yocdu. TeseJ.lı ettim. Bı:ı;ını oku· 
duın. So.rıra da nneydan açtım. 
Kendi muhiı:ılerirnm huzuru ve 
şehadet ı.:rile düŞkünlüğünıi.i kaıl
d.ırdun. 

- Dün gece o fü.z dıa tıekıkede 
ımiıydi? 

- Evet paşam! &; geces, yıl
da bir defa heT telkı;:eı.m en ı;ıe-
:re:Ci gecesi seyı.J.a.ııaık ona ııöre 
fev.k.::Jade a:,ı.d.ıleırle ~;işti:r.iiiıir. 
Bu geo~ de tekkenin bütlin can.
lan m<.-rs:ıye d411.err;.!)'e gelirler. 
O hanını da bizde idi. 

HAVA VA7..llı'.ETJ ı Polci! Dedikır. Kızı verdiler ... 
- Bu kavg.aıyı o da gördü <!& 

mek? 

Yı<-ş.Jköy meteorolo}i istasyo
nun.da.o <Jıi..lllJO ma.!Ll!n:lt.a gore, 
haı\ a yuraun dogu ı:,o.ge.ıerde l>Ur 
!utlu, El(enın ceı.up ve Akdenı
zi., ı...ıı-u.nde QOk bt<hı Uu ve pc.k 
m<v~il Y% lı, dıgcr yerlerde az 
bwuUu geQmiş, Ifugarltıır Kara
dcıııızın .ıc.:ıe oı ca Anou<>ıll.Cla 

sen up dıger yerlerde ~imaıı.den 
h.zfif esmı:;tı.r. 

Dün İstaııhulda havıa açık geç
maış; riizgirlar mutehavvil olıma.k 
üzere saniyede 1-3 metre hızla es
~tir. Saat 14 de haıva tazyti.k:i 
1019,1 mill.ibar :iıd'.i. Suhaınet en 
yüksek 22, 4 ve en diişiiık 6,5 sa& 

t ijp'.at ~decillıniştı.r. 

lstanbul Birinci Ticaret Mah
kemesinden: 
.Müıhendıs Tamapol aVUıkaıtı Sü

].IYUJla.ııı Ali Suı~ıoglunun Z.00-
gulıdıakta At.:::ı.ür1k cadd:.sindt:: 64 
'lltlJDaTllda mtrkiı."Il ikt>n ş.mdııkı ı
kaıınet.gtıJıı be1li olatuyan Reşaıt 
Sanoğlu akyohine açt1J!ı alacak 
davası zı.mnırula mü.brez üç krta 
trnre mu.harrer senı<rtıtLki iımzal:ır 
b:ıı.1<ikmda mücldrialey>hln 29/5/940 
çarşaınjha günü saaıt 14 de istiU<.tap 
lçirı ıma11kemeye geknes w_ gcıl
ıı:oodiği talıxj;:Tde mezkıir Unza.la.n 
ik.aıbul Etnıir; addedilooeğini mü
b[(YjlİD tanzim .ktlınaırı davetiye 
ıınahık.eme divanhaneslne asılımış
tır. Keyjl '.Jet bu ilin ile teıbl:ğ 

Gü wy ahmağın biü mansu p de
l.isi, rütbe buda:.ası l:;iır şı;y .. Kız.. 
ca~ hunun.la otwrup dunıl'ken 
ili r,:y evvel, ka.I'ı.ı bır kış ı;ecesıı 
.kız, ve yegenini ça:ğırtmıı;: 

- Rüy::mıda gôroüm. ::ı:z tt't"
biıinirueı> hOl'J11Ut degilımşsint2! 
Pir.m emre.ti. Bunları ayı.r de
dı. Siao 'bıırtorinzden "!Yl<lYOru.m. 
D.mış. Yeğenir.e de kızcağızı 

ba;a ttınnı.ş. Kız bu emre it.raz 
edirıce !::ana karşı gel"iyorsun di
ye üstellk .zavallı tazeyi dü.şkün 
etımı,! Bunu duıyunro dedeye ar
ıtıık seJıa.m V'eI'l'llell11?i koarar1.a.,tır
dım. O gün ibugündür dargınız! 

Paşa., Münir babanın sözütıü 
<ıTaladı : 

- Gördü paşam!. Gönniyen 
:kalmadı ki, zaten.. Sc .!,:.Jııa kar
şı ş.::n;:ır, şull!l(ur tekmil cam tırı.
mızı in<iirdilcr. E:;i<LıJ·a baskınına 
uğradı ıteld<ı<miz .. 

- Pe .ı.ı ciz dede l>ab::ı aiey, :n
de: Ma!J.cy .n hofiyreıdir. Ona 
mıL-.iıt.ık uzak! !Xıın~ın<z! 

- Döy"e J.ô.lurdı sxjyJemccLm 
pa:şarn! Biz düny;ı :ıdaml<.ırı degC.. 
liz ki, mabeynlıe, dıi:.'Y'.etıle, sıya

setle, kl<ııre ile uğraşalım. Biz; 
ahiret adamlarzyız.. Haık: eren
:ler paıckı;ı.ılıınnız efendimizi dün
yak d.urchıfi>;a trahtı hümayun-
1.a.r:ında da.im ve ber kaıw buyUl'-
sun .. 

(Arkası tı<ır) 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

Cinsi Kilo Fiyatı 
Muhammen B. 

Lira 

Ma2J0t 9000 11 990 
B.ınzin 200 2fi 50 
Gaz yağı 100 20 20 
Mdbiloıl B b 550 55 302,5 

• c 200 50 100 
~ıs yağı 100 50 50 

1512,5 
Y.ukan:la cİ.116 ve nr.lktan :y:azılı maıddcllr:ır ~ mucibin

ce açık ek.siıltmi•ye komnwıtur. !halesi 7 ma<yıs 940 salı günü saaıt 15 
de Haıllk.alııda mektıoıp~<1k, kornisyoruJ.a yaıpı.lıaıcaıktır. İstıtıklilerin vüz
üç lira kmk ıkurnş 11!1<: teminat paral.aa:iyte bi:rllkte .t:ıelli ~ m::-ıktııp 
baki lkmn:ieyaııa ıınüvaocaatiaın. Ve ~ ~ .İd..aıJbuJ 

r 
%1- NJSAN 19A 

8<inl<i-
s 

Santonini havi olan bu bisküvi 
Herkes bilhassa çocuklar tnralından alınması gayet kolay mü

essir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gayet tesirlidir. Barsak ııolucanlannın büyiild~rde küçük
lerde ıoebep olacağı tehlikeler gözönüne alınarak solucan hasta
lıklanncla bunu kullanmaları faideli.dir. Hekimierim.ize ve hal· 
ltımna tavsiye edilen bu müstahzar ber eczanede bulunur. 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 
Sıh~<lt 'Vekiletinin müsaadesini haizdir. Reçete ile satılır. 

Toptan Satı9 Deposu : 

·cAN LABORATUVARI 
İstanbul Bahçekapı Rehvanalar sokak No. 5 Tef: 21939 

İstanbul Üçüncü icra Menıurluğundan: 
M llııır.et Sabl'ı Özarslıan'a masroi 'hariıç bın lira muıkahiılinde 

Aiıımı-:1 kızı Fatıınamn iki.ıı.ci deııooe 'ipotek irae eylecüği Fatih Hoca 
Üveys ıınahallesiıııdc eskı • Samaık.o OQl!:ramacı ç.9<1" ~i Şerruı.ıtıtio 
Samı Hacı Fida:n sdh.--aık 22, 22/l numanJı l<ÖŞa lbaşı.nda altında bir 
düık.kiın ibulunan .kM-ııir bir evin tamaımımn 2004 nU!!Ilarah kamına 
tevfiık.an. satıırnasına \karar verilm~. 

Maıhal1erı vaıziyet ve takdlıı; kıymet raporuna göre evs" fı aşa
ğıda gösterilm~t:r. 

DÜKKAN: Kapısı Hacı l!'idan sakağındad.ır. fü..- ilkı . •'rnğı 
ocıpl!KSi vardır. Demi.r kepenkli ve caıınekfınlıdır. Zemini ~imeır 
il:> olu:p ıulekitrlk tessaıt.ını haıvidi.r. 22 ınmıaralı eV>m kapı:sı ş ~ 
tin Sami ooık~adır. Demir ve caın1ı kaıpıdan giri1iınc, :un.in 
kaimn ir.en me.rdi.venle !birinci kata çıkan merdiven vaniır. 

ZEM1N KATI: Zkml •tıi merm.r dıöşdı bir taşlıkta :zıeım.i<ri kımım 
mcnner ve ıkısmen çianenıtıo ıbi!r oda ve yanında bir hela ve Zllımlni 
merrnı:ır alaıtu.rJrn hlr lhaanam il°" zeı:n.iıı.i çinı döşel• vıe ımaltız ocaıkb 
bir muıtlbaılı vardır. Buradan b.tişik dük!kana kapı vardır. 

ÜST KAT: Bir sofa üzerimde üç odadan >barelıtir. Bu .. .>fadan 
alışaıp V>,• •kOiikulıuksuz bir ıın<ıroioVenle tarasa halinde bulrunan ıbina.. 
nm üstüne çı.kılır burası d.ükkiınm w haıu:ı.iıı üstü olaraık iki kısım 
dan mürekık.eptir. B1rıada ayda on üç J.i,ra He <kiracı vardır. B'nıa ye
ni >ıışa edil:ml ş oJuı:ı tamamen kargir ve OOkak e<IJ)h·t&in<L;... penre
.,,~.ordıe ait :kartıta demir parmaklık vardır. Binada elektri!k ve hava.
gazı tesisatı va.rdı.r. Binanın yanınd ,penoerekri l\"o ·buraya çııkaa 
'biT de dern'r •kap1S1 vaxtlır. 

HUDUDU: Tapu !kaydına uy""'1lldur. 
MESAHASI: Gayriımımkulilııı tamamı 52 m.""ttrf-dl't". 
TAKDİRİ KIYMET: Ga,..-imEdlw.lün ıtaınaımı lbın y~d yüz al4r 

rnış scik:z fuachr. 
1 - ~u gayrime11kulün arttınna şartııaımesi 18/5/940 -tarilh.ind<n 

ilıibarm 39/4068 No. ile İstanbul Üçüncü İcra da!J:esini:n muayyen 
muanarasında he~sn gör.lbilım<s:i için acı.ktır. İlanda yazılı oJan
J.ardan fazla malı1mat almak istiyenler, i.şıbu ş&'l'Jıamey,. vu 39/4068 
dosya nıımaraslyloe memuri)"(ıt.imıize müracaat etm-eolidir. 

2 - Aı'lıtırmıya işt:Orak için y.ukanda yazılı ikıym.ıtJ n yüııcle 7 ,5 
niSl:ı«tinde ,p.ı,y voeyn anılli b:r bankanın 1em.inat mektubu tıl'Vdi ed.iı 
lro. ktir. (l\fadde 124). 

3 - İp/tk saıhibi alacahlılaı:lıa diğer alfikadarlann ve irtifaık 
hakkı sah.p.1.Tirıi'Il ,gay,-;menkul üaırinddki ha:klannı husuS'lyle 
faiz ve masrafa dair ola niddialannı işbu ilıin tarihinden it.baren 
:,ı rmi gün ~inde evırakı müsblıtderiyle hirliıkte :meımuriyotiarı.zı .. bi .
dimıeleıi icaıbirler. Aksi halıde haklıaırı tapu sicil:ı ilıC> sah~ o.lına· 
dıkça S.'.bUs beddinm ı:ıaylaşmasındw lraıriç kalırlar. 

4 - Gösterilen gündı:ı arAAımııya iştıiTa:k edenıler arttırma Ş< rt -
nannesini okumw: ve liizwn1u maliımat alıınış voe ıbunları taanan!(ın ka
bul etmiş ad ve itiıhar olunurlar. 

5 - Gayıimelllkul 28/5/94-0 ıtarih'n® sah günü saat 14 den 11! 
ya kada;r İstaıılbul Üçüncü İcra ırrJCmurluğımda üç defa l:ıağrıldıd<
tan sonıra en QOk ...rttrrana male Erlilir. Aıncak ar1ıt.ıruna bedeli 
mııııharnımıeıı k1oyımotıin '.:C 7~ ini bu1= veya saıtış istiıy~niıı. aJaca!!ına rüç 
hanı olan diğo,..- alıacaklılar bulunup ta tıedd 'bu gayrimenkul ile te.
ımf n edı:lıniş alacalklıJ.arın mecmın.ından fazlaya çrlııına7.8a ea. çok 
meıt.ıranuıı ileahlıüdü balci kaJma:k frzenı arttırma 15 l(Ün daıha tem
di.t ed.ler'k 12/6/194-0 ıtarilı:inde çarşaınıb.a günü saa.t 14 d:on 16 ya 
kadaT İ&LanbuJ Üçüncü icra memurluğu odasında aı<Utuıma b.:'Cleli 
sıwtıs isti•yenin aJacaf<ına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu ııayri
menlkul ile ıtıeıınin Eıcl. !anış alacaikları m<'ammından fazlaya çıkmak sar• 
tıi<vle en QOk art.tmına ilial°" edilir. Böyole biı" ıbed<l elde (ıdilımezse 
ihale yaıpı!ımaz. Ve sıvtıı; ,talı:ibi d.iiŞ<T. 

6 - Gayriımenlwl kendisine ihale orun.an ld ırıısa derhal veya v& 

n•len mühleot içind.ı parayı vetııne"m.• ihale ~aran fesho1unarak iken
d.isinxkn evvel ca:ı yükısa.1< te'.klifte bulunan kimse oarzetımiş oldujıu 

bedelle almıy>a razı oh>rsa arua, = olıma;z veya bulunmazsa h(meD 
oo beş gön müddetlıo arttmmı.ya çrkarıJıp en çok arttırana ihaJı!I 

edil:ir. İ-ki· lıhal.e ru:ası.nıda\ki furlk ve ~n günler için yiiz.dJ 5 c:lı:n he> 
saıp oluıı:ı.caık fa:z w diii;er zararım aynca hü.kıme hoo.ıt kalıruık
sızın momu·iyeti:miroe alıcıdaını tahsil olıunru. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedcli haricinde ohırak yalnız tapu fera/t 
harcını, yirnıı ınnclik v kif taviız ,bed.iln:ı \'le' male :karar pu.:.la.rUU 
'1.-cnır.<>ye ımeclrurdı.ır. Mütera&:.m \ıcrgilcr, tenvir \"El ta.Pziht ve V>:~· 
lıiti.ve 11.sm.inrl n mütevellilt Beıı.C'<Lyıe rüsuımu ve mü1ıerak:im vakı.f 
İeaıı-LO aJıcpYa -ait o%na,y:.p artrt.ırııııa l:ıecleli.rıbn tenız: l om <ıT. f 
ıı:av--·m nıkul yukarıda gö;ierılen tıaTi!ht İstanbul Üçüncü İcra nP 
mur Ji;,u odasında işbu illiın ve gOOIH:illen arlıtırnıa şa1'lınMn: si darlrC-
ıl :ıııcOO saıt1lacağı ilan olunur. (26316) 

İstanbul Defterdarlığından : 

Kiraya tıeri!ecek mahat 

v.ıııa yet lııüıkı1m<ıt konaj!ı llre:rşısın

dıa halen asliyıe hukuk ma'HkaıınEl-

Senelik 
ll!'u.hammen 
Kira bedeli 
Lira 

Kira Muvak~ 
müddeti temina'l 

Sene Lir<J 

~nıin .bu1unduğu eSki ş(ı.rayn de\'- 12t 3 26 
let lbi'OOISı baıhçcsiındek:i oda, bü:fıe 
IJttihaz oed:.lmi.'lk ü:z,.-re 

Baıh•k Paızarmıd.a Nevşrlh ..- hanmm 36 3 8 
l.Qmde beş oomarah .kaıhve ocağı. 

Ytlkaırıd:ı. yazılı m<lha.Iler hlzakımıda ~ri'km muhammen h"" 

dıeıll'l't" ü=io:rleın ~ seıne müddetle kiraya ver •Unek üzere aı;lik atlı' 
tıııımya !lrorııultnustur. 

Se~ !kira bedeli dörıt taıkıi ~lıe ve her otaksiıt naıkden 'YlEI ~!Y 
dıir. Artltırma 6 ım.ayıs 940 paızartes; günü sa.at 14 de Milili E;ırıl{ı): 
Müdürlüğünde W;>la.nacak olan lroınisyoo.da yepıJ.acaktır.. t~ 
rm 'hi~ ~ muoVaick<ııt teminatla muayyı::n l!iiıı:ı vıe ,. 


