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Ingiliz tayyareleri, Alman hava üslerine sık 
sık baskınlar yapıyorlar, Abog tahrip edildi 
23 N.ISAN Mil~· 1Bir lsveç tayyaresi Goteborg üzerin-
ll BAYRAM! de uçan Alman tayyaresini düşürdü 

- --
20 yıl öne• bugün, Bü
yfılıı Millet Mecli•İnin 

An lıı • r a el• aplma•il• 
baılıyan Milli hakimi· 
Y•I r •i im i •aye•ind•, 
16rlııiy• "dahilde •alh, 
cihanda •alhn pr•n•İpi
ni talııip ed•r•lıı dünya· 
nın lıa lıııamında ban· 
ım •n l> {ı y 6 lıı lııuraca 

ltorayaca•u 6lmuıtur. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
~ uırfin, Türkiye Cum • 
lg) huriyetinm tarihinde, 

mes'ut bir günün yıl· 
d?nüınüdiir. İstiklal mücadelesi· 
llUı ilk tarihi ııünü, Ebedi Şe!f A· 
talürkün 19 Mayıs 1919 da Sam• 
ı~a ayak b8"tığı gündiir; ikinci 
tanhi giin ise, 23 ni•an 1920 ö.e 
~arada, liü>ük l\lıllet l\Jecli
ıı.nın açılarak harici ve dahili 
~UŞtnanlarııı tazyikinden uzak ve 
"2ade, taııı bir serbesti içinde, 
~e.11Ieti idareye başladığı itindür. 

Şimalde 3000 Alman 
askeri esir edildi 

INGiLIZ KUVVETLERi TRONOHEIM 
CEPHESİNDE ILERLEMIYE BASLAOI 

lngiliz - Alman kıtal arı arasında 
şiddetli muharebeler cereyan ediyor 

• 
lsvec, şiddetli bir 

' protestoda bulundu 
·lsvec havalarında ucan Alman 
tayyarelerine karsı tedbir alındı 

Casuslara karşı ahnan tedbirler ço
ğahyor, harita satışı da yasak edildi 

----- --
Telg. lstanbul ikdam • Tel. 23300 

RBAŞL 
,-========================:"I 

23 NİSAN 
Bugün Milli Hakimiyet 

Bayramıdır ve Çocuk 

Çocuklar muhtelif müsamereler vere
cek, meydanlarda tezahürat yapılacak 

fC5) ugün !3 nisan Milli 
lg} Hakimiyet ve Çocuk 

ha)·ramıdır. Bu mü .. 
naoebctle tekmil mekteplerle 
rtsnıi daireler, bankalar ve 
njm rcsmı mücs.4s.eScler dün 
öğleden sonra tatil olunmuş
lardır. 

Ayni zamanda Çocuk Haf· 
ta•ının da ha~langıcı olan bu
gün sehrin1izin her sen1tinde 
küçük yanular haftalarrnı ve 
bayramlarını tezahüratla kut
lulıyacaklarılır. 

Bu mtyanda Fatih ve Beya· 
zıtta yapılacak olan toplantı -
lardan sonra yavrular Taksi • 
me giderek Cumhuriyet abi
desine çelenk koyacaklardır. 
Bugün her mektepte sabahle· 
yin saat 9 da toplanacak olan 
ilk o!·ul talebeleri; hocalarının, 
•Dakiıniyeti ~flli)·e. ve •Ço
cuk Bayramı• hakkında vere
cekleri konferansları dinleyip 
bugünün rnfına ve ehcnımi:re
tini anladıktan sonra kendile
rine tahsis olunan s.inema]ara 
gidecekler ve parasız film 

ocyredeceklerdir. Bu meyan • 
da Eminönü llalke.vi tara{ın • 
dan Beyazıtla l\larnıara sine
ma.ında sabahleyin verilecek 
mü$ameredcn sonra 2000 ço
cuğa hediyeler tevzi ohınacak · 
tır. 

Bugün saat 14 de de D 'vun
yolundaki Çocuk kiitüphan t
sindc bir •ÇMuk bakımı ser· 
gi._..;i•~ Divan}·olundaki Eminb
nü Ilalkevindc de •Çocuk re
sim .,,rgisi açılacaktır. Aynı 
saatte Maksim Barda da cÇo· 
c~ balosu• verilecektir. 

Bu sabahtan akşama kadar 
ve yarın Gülhane parkında da 
acık hava ttınsilleri ve muh
telif oyrnlar yapılacaktır. 
Ayrıca her Halkninde gün

düz ve gece toplantılnr tertip 
olunacaktır. Yarın sabah saat 
10 da da Fraıısıı tiyatrosunda 
bir "Gürbüz çocuk müsamere· 
si• yapılacaktır. 

Resmi daireler yarııı sabah
tan mektepler ise ııerı;embc 
sahahından itibaren tekrar •· 
çılacaktır. 

1 
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'=========================' 
Sovyet - Yugoslav i -~kiye Cumhuriyeti, filen 23 

~ısan 1920 günü başlamış; 29 bi· 
~1
1~citeµ:n 1923 do dr, resmen 

1 an edilmiştir. Bu itibarla 23 ni· 
~ bayram,, millelimiıin en bil· 
Yük bayraınlarıııdan biridir. 

- ~ tısadi müzakereler.i 
Büyijk l\lillet l\leclisi, 20 sene 

• 1111el, buırfin, millet ve devletin 
~~dderatını eline aldığından
" en, Türkiye feyizli bir inkılap 
ye terakki hamlesile medeniyet 

2~ltında büyük adımlar atmıştır. 
ti ~ne evvel, bugün, büyük bir 
t lllıtsizlik içinde meyus ve muz· 
~tip üzülürken tek bir ümit yıl· 
ra~ı gibi parlıyan kuvvet, Anka· 
ll·· a kıiçük bir binada toplanan 
li 11Yük ımııet 1\leclisi idi. Mec- ı r!' 2~ ?i>an sabahı, kapkara bir 

ce ı~ındc, nıillet için, giizcl ve 
r•s'ut bir gün müjdeliyen pem
ı:ı.. nu_rıu bir şafak oldu. Bu şa· 
biz· hır •Fecri kizip. olmadı; 
b; alda tmaılı; bilakis çok kısa 
ta~ •.~manda, milletin nıukadde
linı' u_:zerine çöken nıuzlim ve za· 
lak k~lıusu yırttı; parçaladı; par
rii ... '.':._güneş, göz kamaştıran 
tij~•llıgıle! Türkiyeyi, hatta bii· 
kcnJarkı aydınlattı. Bir milletin 
etırı 1 .mukadderatını kendi idareı 
iti~ es~ ue demek olduğunu, Tür
rü,:111~ 20 yıllık tarihi, apaçık 
buç erır, 23 Nisan 1920 den iki 
ttık Uk sene sonra zafer, üç bu
leaı/•ne sonra sulh doğdu; mü
lak,tjP senelerde inkılap ve te· 
•iti haınleleri birbirini takip .. 
• ,!31~san 1920 günü ile 23 ni· 
ltaye 40 ırilnü arasında bir mü· 
~ :;' Y~Pmıya bile imkfın yok· 
lıs;" a ılgun, Büyük l\lillet Mec
lıi;11 ç ı.rkcn Ebedi Şef Atatür
'l>ııç .•traf~da toplanmış bir a
-ı1ı.11:;ısan de memleketin işgal 
•ııcak a 0lmıyan lwınıının bile 
"l>e sad Yarısı bu davaya inanmış 
•llu•;; ıktı. O zamanki tabiri ile 

·~n 1ı· · ltsıtıda . ır cıhan husumet. kar-
le ile ıçt.en ve dıştan ihanetle
lllellll k d':'~manlıklara uf.'Tıyan 
lııı:u e etın yerinde, şimdi dost
t•nç .raylaşılanııyan kudretli, 
leleriı~ ~l_eıne ile yükselme ham· 
lQn hıra unyayı hayrette ve hay· 
~•ııç Tü~ış b.ir devlet vardır. 
'Ytııer . ıyenın ehemmiyet ve 

eb. iyj ını, kuv\:et ve satvetini, 
lnu•tur •:lıyan mütt~fikler ol • 
0lduihı' h cvr'i hazırlıyanlar onlar 
Yii ile . &ide, Lozanı. Montrö
lıı~he:ı~a~et Ankara ittifak 

esıuı kabul edenler de, 
(A.Tkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DAVER 

Norveç harbine iştir~k eden lngili.z --·'·-· lngili.z tayyarelerinin şiddetli hiictı mlarına maruz kalan Kristiansand 

N oroeçte kıfra, deniz ve ha· 1 ngili.z kıtaları A ndalsnes cep. 
va harbi şiddetle devam etmek- hesine şimendiferle sevkedil-

Stokholm, 22 ( A.A.) - Bir ls- resini düşiirmiiştür. T w are ıı-

tedir. NorveçlileT şimdi yedi miştir. Fransız kıtaları Trond-
veç avcı tayyareSi Goteborg şeh· !evler içinde Goteborg c•varında 
ri üzerinden 2000 metre irtifada yere düşmüştür. İçinde bulunan 

muhtelif cephe~e çarpışmak- heim'in şimalinde kain Nam- uçan bir Alman bombardıman 4 kişi kurtulmuş ve teı·k•f edil-
tadırlar. 

1 
( ılrkası 3 üncü saııfadd) 

Narvik, Levanger, Trondhe· ---------------------------
taııyaresini düşürmüştür. Tayya- miştir. 

lki Alman , tay11ansi Gotland 
adasında ııeTe inmek mecburiye
tinde kalmıştır. içindekiler tay
yareyi yaktıktan sonra kaçmış· 
!ardır. 

~':'d~:~~:;n~a~i~nı:;;.!:~g::ı lng·ıı·ız hava kuvvetle-
cephe, Hönrfors'dan başlıya.. 

rak Parajoetıik'i geçtikten so.,,,. • 8 tt 1 o A 1 ra Hamar'a doqru l\1joesa qö- rı saa e an 
liinü takip etmekte ve Elve-

runun cenubundan lsveç hudu- t • d •• •• d •• ı 
dunakadaruzanmaktadır.1lk ayyaresı uşur u 
mıntaka Hamar'dan başlıyarak 
Hammer adasına kadar Mjoc- 1 • 

r 
sa gölünü takip etmektedir. ---------------- ---

İSVEÇ PROTESTODA 
BULUNDU 

lsveç hükumeti, Alman tayya
relennin lsveç arazisi üzerinden 
uçmak sureiiyle lsveçin bitaraf

( Arkası 3 üncü sayfada) 

İngiliz Erkanı 

iki devlet 
mikyasta 

arasında geniş 
alışveriş yapılacak 

"Bu yakınlık Al manyaya bir darbedil ., 
Büıkreş, 22 (A.A.) - Cordıtl\Tic;'- iizasınıdan bir Havas Aja sının 

ın riyasetiındrc. Moskovaya gitmek- muhabİ!l'.ıııe runları söy1' m."1 ı r . 
tp &an Yugoslav ı.ktısaıt heyeti •He11etimizm reisi aqlebi ihtı-
Br.tlı?raddan harehıt elmiş ve dün mal Molotov ile qörüşecektiT. Mc-
alk:ıaım !Bük~eşe l!"C'1miı;tir. R :oYet ( Arkosı 3 iiı. cü sau'od• ı ---------
Harbin başındanbe:ri 

Almanlar 12 Zırhlı 
İskenderu ı . .. 
38.172 Türk 
vatandaşı var 

Harbiye reisleri 8 Destroyer kaybe ti 
Artırılıyor __ 

Art·· • (A.A.) - Nüfus 
sayı.nı d··ı:euıesi dün İskcnde -
rundu tanı b;r intizam ve n1ü
keııımeliyetlc sona ermiştir. Alı
nan neticeye gOre kazanın umu .. 
mi nüfus sa.vıs ı q.212 si kodm ve 
19.930 erkek olmak iizere 38,172 
dir. Merkezde nüfus miktan 
5.920 kadın ve 6952 si erkek ola· 
rak 12,872 kişi tespit olunmuş· 
tur. 

Hatay ana.atana kavu~tuğu 
za .ıı o'l İskenderun merkezinin 
nüfusu 7.700 idi ki, buna nazaran 
5,172 nüfus fa1ladır. 

Antakya belediye;i lıir mayıs
tan itibaren cıılari ile Jolaşnıa
yı yasak elmişt:r. 

.A.tletlerimizin 
muvaffakıyeli 

Kahire, 22 (A.A.) - Dün, bu- 'ı 
rada Türkiye-Mıs•r atletizm mü
sabakalarına büyük bir se.yırci 1 
kütlesi önünde devı1m olunmuş 
.tur. Türk atletleri yeniden bü.ııiik l 

(Arka>'l 3 üncü saııfada) 

1 

•• 

İ r. qiliz bombardıman tavyarelerin<ien bir kaçı uçu.' esnasında ... 

Her reisliğe bir mu
avin tayin edildi 

LONDRA, 22 (A.A.) - Baş • 
vekiiletin neşredilen bir tebli • 
ğind., erkanı harbiye reislerinin 
işlerinin çoğalması ve muhase
matııı inkişa{ı ile daha da çoğala
cağı nazarı itibare alınarak 24 sa· 
at nöbet suretile vazife ila et· 
mek üzere reis muavinlikleri ih
das ve aşağıdaki tayinlerin kra
lın tasdikine arzedildiği bilduiJ. 
mektedir: 

Deniz crkinıLarbiye reis mu
avini Amiral Tom Filips deniz er
kanılıarbiye ikinci rfi i tayin e
dilmiştir. 

Fransadaki birinci İngiliz ko· 
!ordusu kumandanı Sir John İll u
mumi crkiinıharbiye ikinci re~
~ine l('lltirilmiştir. 

Halen hava erkllnıharbiye rei· 
si muavini olan mareşal Pevis bu 
erkiınıharbiyesinin ikinci reisliği
ne tayin edilmiştr. 

Bahriye Nezareti şeflerinden 
Sir Charles Kravnin hava konse
yi azalığına tayin edilerek ha
va nezareti istihsal servisi şefli. 
~ne getirileceği. zannedilmekte-

Halen Alman işqalinde bulunan Norveçin Bergen şehri .. 

LONDRA, 22 (A.A.) - İngi- ı zaltısı, Sealıorse, Undine!, Starfish 
liz makamları müttefiklerin ve ve Rawalpindi kruvazörü. 
Almanlarııı 3 eyliil 1939 danberi AL!\IAN ZAYİATI: 
lplybettik,leri harp gl'milerinin Renown zırlılısile muharebe 
listesini tanzim etmişlerdir. neticesinde hasara uğrayan 
İNGİLİZ ZAYİATI: Schamhorst zırhlısile NoTVe( kay. 

Royal Oak, Courageous tayya. naitından gelen bir habere göre 
re gemisi, çarpışarak batan Gipsy Oslo koyundu balan Gneisenau 
ve Duchess, Narvik önünde mer· zırhlısı, !\lontcvideo önünde inli· 
mi isabet eden Grenville Exmouth har eden Admiral Graf Von Spee 
Daring, Hunter, Glownorm, Gurk- cep kruvazörü ile torpillcnen Ad
ka ve Hardy de•troyerleri, bir ka. miral Scheer cep kruvazörü, ismi 



SAYFA-! - iKDAM 

···:::j~''lll'' ''1"'~~ı~ı·:··ı~··ı~"'· 
u::.H .. 111 .. Ll.JI,~ il tuı .... u: 1 

23 - NiSAN 1940 

..... , 11111""]\lt ... :::ı ... ... .. B, 
ıı1t• 111 il ~ ll ' 

14 bin ilk okul' - .. 
Denizyolların -

talebesi öğle 
Partinin kız 

Müddeiu ...... umi Çola Hayr· 
• 1M. Sami Karayel · 

Genç O man, Yeniçeri zabitlerini 
para ile kandırmış ı; fakat ... 

Su O sı:r y aa acil 
mu .::relerle ıır.e:; l ilııeıı ;u;.:-

\ 1 r o .a. ·;e ~ k Sulıan 
Mt::.'.daya u-5• etmiş!erdı. 

Yeniçeri ı:;ı:mi.li<ri, y i padi
ar,ınm aya..ldanı•. diışmu:;

. <ıııu w veh olar .ıt abul ey-
lem . 

Su ·2n Mustafa, orta camıde 
va Aba:ııa Sultan y anı,-:da 

e 1üilıı:i; &'>. ve me.:.
nu n t.ı.v.rlari'. g:eyntabii haller 
zbı-..z cclryordo.1. 
Bıx ) andan aa • iler Sultan 

O ~7lın yer çe. Q '"sı ).'"3ptı~t 

K ra Aıinın, def!ıc Baki J>'l· 
•. .:).nettin evlad .a. no-

ca .z.!de namıle ır r.an lı:t:an· 
.ıl d 1lfll hanC'lmnı yaj(m« 

ed .ırdı. 

sı 

{)muın u a' l ılı:aııı;ı
A UJLU)-a .ı .. ır eıkınıyc· 
.ı:ııılay.ı.:.ı:a Çll"WlaÇar VCZlf 

· ,.;. p \~c, veniç-:r:ı. 

Karn A m er= .k.a-
.C'k .<; , azın ıı 1orbdar 

u ' lar ç r ~eıı;-
.ııt e"1li elde ctmıye ka-

~ t-1. 
\' enr H llse) .n p:. a, Padiış..-ha 

hır eıdifte bUJIUIJ .u: 
Pa:! mı, gece karanlığı 

zıtır.an ıtcbdı..li krya:f~t e
ç ı:i .agası ,;:apıs:na git-

unası ır. Dedi 
uscvın p ~ maksadı Pa

en:.çerı deha:.et 
ıt. L ... eu.rctie lı::n ;yen-

~: u:.l.e ~ın nüfuzu,
t ""' 'li C', hem de OC3':<ı 
t .... :.c.Jıer .a.Nkınaa her ·a.
.,.a;n hıımaycı e ma:r.!ınr 

' ·~ ı~.ıse:ı paşa-
.ru kamı yle:t.. Gece o-
• balarla ~ lr.rı bir a) r.. dı.ler .. Ve, ara

~ y ~ 11.LCG"ek Sı... • .;.n Osmanla he· 
ra r Yeni n a.;ası kap.sına git
ti c:-.. 

Yen eri ae;ası, Yem~criler car 
:ndt! Subı.n MıcUılanın yaıün

tl _ Sultan Osmanı:ıı ~ldı.:t 

n. .-er almca dcrtıal aga kaıpı
s, · J. a.ondü. 

! wroyin - yanına on, torba 
alt n alarak yeniçeri zabitanının 

g,enlerile görüşmek ve, ken· 
"-' araflai-ma cclbıctm<'k üzere 
_ mçeri kışlııs yru::n şehzade 
ca. .ne gitııni;ti. 

rl._, in paşanın -dk, tezkere 
cısi S Jn efendi yol a ı:ıaşaoya rast 
.ıı.lerek sun!zn sö.' lcru ti: 

- Y erucer iler, taı-.ta bir ha · a 
a ah ..:.as -etımiş cJd~klıın "1-

o~ Sultan Osmanı a,:a kaµ.sına 
ı.· tıiı .tık m ru;ip m'<i.r? 

Hus v .. 1 paşa, şu L'f!ı abı verdi: 
- Dedett . - . ı:ıı;inı::ı Jile -0 un 

cılu•, ;zıurn m bozul'. as.n da 
p !1 kın: ol-sa. <lL: •.1 (1) 

.t :..ı.s.. .n m, ~" t e -
rcc ~ne sOyl i bu, ttözler ol
(. ıı g ıptır .. Ve, L>t.kıke ş.ı -
) r. 

/ '< H.iscyin " a. alelüsul 
u. \'e, orta!hkta. 

~ ucut bulmaın::ısı 
anı ıl#:3. kapısına 

U'Ck y çenlerın 1.ıımameıı 
c ,.:s1Jm e ttıınişti. Ve, genç 

cL ..hın Anıı::.l luy~ gr;mesine 
t: r tar ohna .ığın.ııı &f"beplcri a-

c.11.d.1. 

u an O=, ıtaat etmeleri 
v.ırtı.e,lııer Yenıç ·.-ıye elli altın 
v , -eı~Rk lornuzı çuha, her si
l' ' ye ~n aikçe nım'lu teklif et
nıesmi yeniçeri ağasına söyledi. 

l.\.miQfill. ıığasrnın teklii!i aç 

(1) Naima tarihi S. 2%1 

EDEBl ROMAN : 30 

- o abilir. 
• ıcdu'I;. n·· 

r i. Hemen b konus u • 
~crıız. Annem arada b·r ir :ke
l" sÖ) lüyor, ·ermin yarını 

p;uzl, devş1rme mustev.ilcr tara
f', derhal ·abu! ed.ldı. Esa
sen, ~tün düekleri meı:i;;a~ ve, 
p:ır~c.an başka bir şey olauyan 
bu. herifl!:Tin ü;ttycceklerı ne 
!kahıııştı! Her isyanları, para .. 
Hrr .uğ} an1aırı para ve lilp >ıh. 

YıencQer.ı> z~ tleri, a,;alı:nrunı 
1ekl"fıni kahul cttiktıe ı sonra, şu 
teklifte bulundular: 

Sultan Osm<ım , ~t~ n.ye-
ii ere be.> an olunrr h~ır .. 
Bıgün ,gece, zabıtıcrc pa,·a da

jtıt k ll'e, onarı kna e\.ı.ek as-

1 ok~n kandırma'kla geçti. A--ıt ke
seleı:ı_ \'e, altınlaır l'"ldc ele dol;;-

1

. 
fi .. ı. Para ile 53-.'"n .. ti'.?m!n 
ıediiecekti. ~· e para ile asker ve, 
ı:::;; ·tan kandırıla'1"aık te>k.11 etli· 
l t:. 

A>; , loendı ılrap-.sınaan Yeruçe
ri kışıalar.na gitti. Lakin yeni· 
çcru.!er af(aının ne teklifte bu'una
-caı: n llalııer ab-.ış, kendisıne a
gız açt.rmamak ı.zere sozl<!Ş!Iliş 
ıdiler. 

Sultan Mustıaıfa Uiraflarlan, 
Su1taı CY.ımamn zab:tana ve, as-
1cer. re rpa:ra ~arak :kendi, ta
IJ.J caıin kalbey le ğini !ha,. 
o_, al .ıışlardı. Derhal ~eden 
h ' et.e ~t.ler, as.,er ıçine a
cı~"lılannı s.aldrkır.. Ve, şu mu
kabelede btı'.-ıındtıla.-. 

- Ey yo1da~ıa~ .. Su ~-ı Os
manın tckliflcrw c ' mC\'acip
lc:in_e kanmay aıız .. .:; zlcr, bty:e-
1 kle ..at:n aldıktan sonra .. Tek
rar \ıAtinıe ı,>!t'Çer geçmez kel
le! rın.zı uçuracakl,r. 

B r ~andan da askere şunlar 
.:>i.,) ;vordu: 

- &1<llan Mustafa .• raya gi
r ı:.- ıncz askere yiızcr ..;tın da
ac~ctır. Her Sipahıye Osmanm 

b.~lif ~iti on a:ı<çe ) er; ne ellı 
akQe verecekLr. Ve, ıkişer kat 
elb.se dağıtacaktır. 

Asker, Sultan Must:ı!anın tek
lifini ınülavEı bu"cl•ı. Iki misli 
ıınra vardı. Herhalde meczup 
Mustafayı Julbul ylemek gero.k
ti. 

Bu, sebeple Ye!Lçeri ai!ıası, 
Sııltım Osınanın tckHleriru sa
ibah-eyın aSkere get.rmeden Ev
vel, Yen iç-eriler tamam Ue mua
riz cephe tutmuş bulunuyorlar
dı. 

Ajta, sahalı= aslocrin yanına 
~ . Ve, askere hl ben •ÖZe 
bm;lıvacağı sırada: 

- Urun, sö;!.eı.mc;ı; n ... 
Gi.truJtü:eri iJ>rtildı. Ağa, laş

J.anın mercL'venlcı:intn ortasırııa 
k 0 ~r çıkaıbilm:şti. 

fiep bm:ıaı bağmşmry a J:;a,;la· 
dıJar .. 

- Unm, söyletıme n .. 
B · 'rültu ar"- a b r nefer 

ı arkasından çei\ • 1< wttı. 
'\Te, m,rdi\•emn nlt b .ıttı.' 

Bı.. ,.aka Etır. y<lan :i ye
n!Q'ri kış'.:ısında oluy<ırdu. Aı{a, 
m ıvcnc..en :a ,. 
b0 l r ellercode ki. ,., . 
d cu halde ıl.itune 
wl ı pa.rça, parçı c. .. B:x' 
b~ sararak Aks cad esinı:ırı 
orta5ma a.ttılar.. · ı.:. ı< ~kleri 
aı:a:ını ceııedi üzcıi.:ıe UŞL• nıü:;
.lercL. 
A~nm ya:ııında ulunan ça • 

vus vc kethüda c= .ı:~ kaçıp 
liM.k-:ı cdeb~. 

Yen<;;eri biıyük z.i!ıitleıinden 
zağatt.ı başı ve birka( z.a.ibit, bir 
veziniıza.m tayim hakkında Su:
tan Must.afımın calidcs> Abaza. 
Sultand.aın emir atmak üzere ya
nma ıffliıiıler. Vıe, sordular: 

(.4.1k~~ V'1r) 

MI iZZET 

Annem lıendc yana cıktı: 
- Sahi Neırınin biru piyano 

ça !Ul.-
' enain piyancıya oturunca ben 

ek Şefikanm YBBına utur-
- le ·ıe !"ev.ııp veriyor, 'Şefika 

ağzı ı açınıyor. Ben notaları ka
rı. tırıyorunı ... llisediyorum, Ner .. 
min bCA>i "'1ine ·irse 'bir kaşık 
.. uda boğac ' . Misafirleri oldu
ğunu 'bililigim halde rah•t•ı• et
mekte mana \"ar mıydı? 

d 
- Ne düşii~üyorsun cici kız? 
Şrflka omuz s'lkerkcn Ner -

min döndü ve sordu: 
- Ne çalayım sıa-! 
Ke...ıinti :ralnu "' ika ile 
~~ "lıi. casıeıe .aeık!: 
i . Bu gece haleti ruhiyem gene 

.a... . T ermrnin sinirlendi
lenüiijnı görtiiikçe se· 

l>nlm. 

r. enekşe loımım biraz piya
n ını ınız? 

- Ne 8'eneniz! Dedim. 
Gözlerini ı:ftlerime dia:ti: 
- Öyleyse sana bir •Bepre

cbed' Amour. çalayım. 
Ve b~adı. Bu parçana ..-t-

yemeksiz i daki suiistimal 
\ miktarı fazla 

talebe yurdu 
dün açıldı 

Himaye cemiyeti yenı 

tedbirler alıyor 
Şehrimizıleki ilk okullarda o

kumalct.ıı olan 74 bin 488 talckden 
14 bin 526 sının yoksul ve yar
dıma muhtaç olup ekserryetle 

lıiç öğle yemeği yemeiilderi tes
pit olunmu5tur! .. 

12 yıl cvvd kurulmn~ olan •ilk 
u !ardaki yoksul çocuklara yar- 1 

dım cemiyeti• nin - bütun çalıı;- ı 
malara raı;'1tlca; • geçt"n yıl an· 
cıık bunlardaıı 7 bin 725 ine yar
dım ettiği ve hu yıl bu miktarın 1 
10 unun 869 a çtktığı memnuni
yetle girühnüştiir. 

Bu yıl partin;n hiaıaveı;i altı
na aluı yuu bir hızla 174 okal
da da himaye heyeti teşkil eden 
yardınt cemiyetinin aza sayısı 
20 hin 895 e çıkmıştır. 

ilk cd<ullnrdaki yok•ul çocuk
lara yardmı cemiyet'~ diia halkı
mıza hitaben bir beyanname neş- J 

rederck ve talebe wlisrnin bu 
hn3 ırlı cemiyete >'azdnıa ını te
m ni etmiştir. 

BELED1Yıı: 

Halk hamamları açılıyor 
Halik ilıımıamlaırınm " ı 1ımıa mı:~ 

rasuni tatıl müıı.asabctı yL;ı per -
~be ,ı;ünün~ Wh:t dlu'rımuş!;ur. ı 
Bu h;ı:maımlard:a yı.unacak <>lan 
ho.'lh.-taın 7,5 kuruş :ııın..-ca:k r. 

1 
Arıcalk, fak:r1~parosını kay- I 

m.a:.'<t.m1ı.!dar ' ~"iı> ,buı-ları oncc-
1 cım;:n yW.OacQ d , Bellecfye 

b-tç ,ııı hOiIT'.o.rr.c a::ıa vct'Aın.ık 
··ze. G ... kcınu ~ur. 1 

''Stadyum,, un yapılrnası 
için demir aranıyor 
Demix ve ın.;as.t malzemesi 

tedanı'ctnd~k.i müşloülfü yiizündr.ı:ı 
şcılırimizıdeki b<iiZı ınıaır i 'eri g.Jıcı. 
ae!k yıla :ıı:.tı r ~ Ul". 

Tab'rn ~..sıdymutmllll tl:a ~ 
oe!k yıl ima oluımııası ~ııi>a
hiıs edJmiısse d Beden 'n.ri:ıiy.: 1>1 

ı?ene1 ~.JclıiiiN vı. 'Bchtiye 
Re Glıgi bu saıtjyum ~ Ocalb<:-dı. 'il 
d:. = 11ıeıd.ar 1ıti f:ıbiisler' .ne 
goom1şlerd±r. 

aksiler za 
• • 
ıst y r ar 

r 
~a

-in 

ı ta1 
• ır B -

! ıy-:ııttnn 
ı:a iS e \ u:ıtel.k 

durt k. ,ıLk b.r ar bay3 5 ve hs.t
ta 6 k " aılrrı.fuk ::ci ı r. 

Otobüscüle· heyeti döndü 
Daıh tiye 'i' ıtalE!tioyje temas <~ 

dııo h= ric.ır!2!ıda ıbıLiumııak ü
,,.-.,ıre Ar~ ~ ~sctiler 
.!"~ ~ el.t Wl .şeJ:aiınU2L OOrımil't
tü:r. 
Be~lıına cıJıan o~i,iı;l,er Ka

raıkôy - T 1ıll5b~ı yolu:ıdan ~
yebilıı:ne1ı:.1t:d rier. 

tarit ve J·ekn.ııw alocııgiai •fo
yan Şefika ku~t a e;tildi ve 
giilünısiyecek fı.;ladı: 

- Menek>;e hanım hep böyle 
bayağı ~·ler mi çalar? 

- Ne olatak, tn ii... 
ı· lan söyliiyunluıa. Nermin 

fe\i•alı.de piy,,_ çalar. Ben ole 
bic gila .sod A; bntın it;in ltir 
•Jl.Cjli"oc.loe .ı·~. . miş -
tim. o l!iiııtlen 8Mıra bu parça 
al"lımızda lıir paralo lliikaüne 
giı.nıifti. ~n _.ae uman piy:ıao is
teieaı "ermin mul&akkak ı.u par
Çll)ı ~alar"-

1 

Dört memur birbir
lerinden hah ersiz 
suiistirr al yapmış 

\ Denizyollan vapurlannm yol-
1·' cu ve navlun biletleri üzerin

de ) aıulan suiistimal tahki • 
katı ı;ittikçe dikkate değer ne
ticcl r meydana çıkarmakta • 
dır. Suii5t:maliıı eski ıleuizyol
lan zamanından yani seneler
denberi devam etmekte oldu • 
ğu anlaşılınıştır. 

AcCJl4' lili;csinde bilet satını 
dört suçlu ı·alnız İı:mirc giden 

•·bir ,-..punın biletlerjnde 6 li· 
( r~ya )·akın suiistimal )apınış· . 
,:, lımlır. İmıir postası ayda dört 

defa olduj;'llna göre aylık "uj
i•1inı:ıl miktarı %400 lirayı bul· 
maktadır. Son zamanlarda sııi· 
istiına!in yalnız İzınir hattın-
da ol ugu gürülmü~tür. Çüu -

Bu yıl iki yUf't daha 

açılacak 
Cumhuriyet Halk Partisi ta -

rafıııolan Nur1M16maniyede tesiır 
olunan •Kız talebe yurdu> nun 
açılına 'lllerasimi dün saat 15 de 
yapıl~tır . 

Merasimde halk partisi İstan
bul idare heye1i reisi F"ıkrct Sı· 
!ay ile İstanbul mebusları vali ve 
belediye reisi ve muavialeri, cm
Biyet müdürü ve sair baza zevat 
hazır bulunmuştur. 

Evela yurt müdiresi) Bayan 
Hasene İlgaz !aralın.dan hir nu
tuk söylenerek bu yurdun tesi
sinden dBl.ayı l>B1 tiye te ekk ır o-' 
luoııı~r. 

kü suçlulardan Ahmet yalnız 
İı:mir postalann:ıı biletlerini 

' kontrol etmekte diğer hatlann 
bildleri başka memurlar tara
fından kontrol edilmektedir. 
Bundan başka iddialara göre, 
kised<ki dört sn~lu memurun 
bi~birkrindCA haberleri yok -

Biliiln:Tc de ~·urtta yatan tale
beler niuuına İk.lısat fakül~in
den Bayan Jale Güyen bir nu
tıık sö.yliycrck uzak yerlcrrldti 
ailel.rıniıı sıcak 'nc::tğınd n ay
nlıp talı~il kn Istaıılnlia gel • 
nıiş olan n1cın;eket kızl9rırın, 
hu yurtta 2 ncı bir aile n uhiti 
buld kl:ınnı süylemi , yurdun 
daha g<·ıı~etil rek ubdrı açıl-

ı masını tı:nıenni etnı·~ ve alika
darlara tcsckkür ctıniştir, 

' tur, talnız kontrol servisinde-
ki ın!"mur Ahınedi tanwıakta· 
dırlar. Yani Alımet bualarla 
ayrı ayrı anlaşmıştır. Ahıne • 1 1 din evinde de tahril rdiln1iş 
dip J..oçauları ve evr:ık bulun- 1 
m1Q;tur. Suiistimal miktarıaın ,' 
çok fada!aşacağı tahmin edil- · 
ı~kte ve eski senelere ait dip ı 
koçanları v~ evrak •ml:arılıın , 1 

. çıkarılarak tetkik olunmaktadır. 

...... -- - - . - .. JJ . ,,, .. ....... ... ..... .. ...... 
Küçük hsherler 

,. . 
w ..... 

* Şchr>ınizdeki çimentu jabnlctı
lannı Fransadaki u:r .~ıı darla
rı falnika!ann istilımı!ü:ıo;.ı t -
tı.rnu:ık iız1::Te lıizım 9clen sen ,.,. 
ı.eı;ı bulmayı kabul etrı f •nlır. * ehmni:de bttfatıan Er.ııı ,!t 

e•n umum mii.diirii Al, ?ızu Çe
" k d . • sabah eml'!·Yet m.ı.diirl ·,. 
ğilnde r.ı.enul -olmuş ve ""'""' 
re ı•;Iii ı<te ~~k uttn • ·, d 
t><tll e bcied1,ıe T . [,ti. ı l~tr

dar'a ~ ur. 

* kızdo 
ı·e 

BS O 

ve 
ne 75vD r Tol t .. )11 

" ' " . 

* TürL: /la·· • kıtnı-ı , ıosu bu 
sene 2i ıı 94J tan ııd To
kat ıııan oıet. sa1oıı'aruJa r.ri· 
lccek ~··. * Bugıin merasi> re açtlmıılurı 
Jcarurlaştınlmış olan Y nı koıı O· 

kuUannın resmi kilşa menuımi 
19 m ytsa btrah!mıştır * Selı ~mızin bazı b iıük cadde
ler ık trambiis!er ı,tetilrrt«i i
çin istenen malılmat Lo:an re 
Lo dra Belediyelerinden ge<rniş
tir. Tetkik olunmaktadı.r. 

Keproche d'Aınour"aıı o miaa
su aite i ayı d ldanıyor. Aa
nem usikiye lıasrrt okl n ~ n 
di r yor. . b somnrlkan... Ben 
1' · ia uc;lıınna do*ru gİ!tik
çe ko3 aşaa san saçbrııu 1'r)' • 

rediyonun. 
Gözlerim. n öaiin hiç tanıma

dıiı , h. ç ıC rii ediğim Nafi. 
· ha ali geldi L'uın bo)'lllla, 

geaiş larına, müt sip en.-
da ı a, sQ·ah bıydtlanna rağ -
nae.n -llt'pe bir adaın ..• Bu a
danını bir "hiği var. Bu eksine 
ne ol ııi"unıı bulamad "mı im •k-
ı.iğe il ic fnlahldarı v:ıır. 

Ba)aıı Jalcnin lnı nu!kundan 
soara yurt "ııası ve yatııklı ne
leri gezillp büfeye gid"lmiştir. 
200 tal<"bc. · ·,kan etm kte olan 
hu ) 1'\1 behl'r talebeden auc 
_o licn lmaI..tadır. 

l\fern ~en •n:ır:ı Parti idare 
bevcti rU.; Te .. fi.k. F.i.lı.zet Sılay 
ile lı~ iye rc"si göriişerek unü
m ·· zı! ki tı:lısl ~.,Jı bşlıırıgıcın-
da Lu 'kabil l urtlarlu ~oı;ıltılı,p 
kkr.] ıkıztaleel "ıı 

arna kar.arla tır 

Cumhuri <t Halk l'art"s.i; 
kek t lebcfor iç"n de bir yurt a
çacaktır. 

---o---

R<1kı şişesi bileğini kedi 
Rizeli ()..;msn Iİ.ff&r ılmda ıri 

Baltalimanı ca esinckn sar 
olarak \ e el" boş 1> r rakı şı· 
ı;a;ile ı:t'<;ırlam d.. Üs ve ı-

lan -- c liJlğ b ~· -
ti.en -~ ı r .. Vm-a ı 
Be~ '11,; :ı ıkaldınl-
mıştır. 

Ha ay vapu 

nereye ac _, 

c: 
t:>a.. 
şru. 

ırJ 

fa'.. ,. 
t )G. ! 

dar 
dw....,U 
c 

lac<b:.ır. 

v u.,...,U! )..ı......tk 
ılt<rot::n ve 

ka .ı.;.ıı 

u 
? • 

Çorapçı!ar heyet 
gönderıyor 

Çora,p fJıbr k'ltörler:i ara\ırın

da ·bir ı?iiı üşme \. a.;>ını.ş!M ve çe
r"4) imaıliotı ilııer:n.de t.~_ .. 
~k ıçi.n Aııka.."'1ya ibiır he -

:veıt ~ e !kaıraır vemn~ 
Q,ii.r. 

bir ÜıHmal olmakla berııbcr ak
la y·akı.ı....., 

Ka.ııalar bir erkegi eeen Sto· 
verlcr -.·e 1l • bir n-1; ,.. er-
ler~. Kaıi.uılanıa 1 ı er-
k" ne tan 

Bu " ·r maam a, çözül-
iı:ı:.Uim;ıı: bir m amma. .• 

N mı. e, ıhatti kendisinin bi
le tahlil etlem • ~ b" c nyı;ıı 
ile ı. adzma kalb.ni bağhy:ı.ı.ı
lir, Iakat "aiL 

Simdi - • k tasavnır edil orwa: 
• "afi iri, koca -;; ·· lü, dol-
gun biçzlı, . ' kııhalı ka-
dınlarda. a kad111dan anla-

Fakat siizü 11Zatnıa.lıın. Bu -
ı:iin Şefkyı üzmem kr.fi idi, bi
raz da •••••iw;.İa diye .ıü iindiim ... 

- Odıaa b ") ia yaa d:ıki ut 

Ağzı ç ya:rık, bunıu (Ok -yük 
,.e çok yassı, yürüy"" ü h taL .. 

, aıılı IHıı;"lı:ımııız, Loş-

n asına i ıoktıır. 

klırullr Meııekse hanım 
- Nafi .. 
-Taaımıywnm. .. 
- AJalıınp. 
.Arlık ahloa,p oid !lıu ~iipMm 

yok. Herhalde bu Nafi cleı:.eoı zat 
N umioe iışık otsayıl-ı, Adaya 
Nermi.R içia gelmiş olsaydı, ilk 
fırütta INı$ını alıp sokağa git
mezdi. 
İcimden: c Yalatlarnn diy&rımı, 

N fiyi de .J'akaiarmı. .. • 

Nermin kıuT".mda blitiln i re • 
lijf., bütün :zcra1eti ile durnyor. 
•Hayır diyorum, kah 1 değil, 

ol , Nafi Nermini tt\ z, 
Nernıin gihi bir ka ı dan h 

na .:ız. 

Peki a nıa Nermn Nafi)i se
vemez mi, • afiye ~ olamu 
mı?. 

Biraz :rilınimi iyice yonium. 
Nermin belki ..ıvebiliT .. Bıı uzak 

'afi gihı erkekler için a~k dı>
dır ' kalça de ektir. 

Z...'1< demek ık dının bol bol, 
suhı )-a:rv11n ve lışık gül-

Dıl'Si, h > kı sı demektir ... 
Ualbuk, Nı:rmln bu tip kadı-

t nıldı •. .. 
(Ar kaı.; var 1 

seyahati • 
nın iim olou mah 

Fakat polis tahrik ettiğin~ Eski mebus Sirrı mese

lesi e alakadar değil 
Birkaç gün evvel Ankaraya 

giıMm müddeiumumi Hikmet 0-
nat'ın ~clıriınize düdüğünü yaz .. 
mıştık. Hikmet Onat, dün kendi
sile görüı;erck son seyahatin so
/bePleriw soran bir_muh~ 
mlze şuııları söylemiştir: 

1 
den ceza iskat edıldi 
Edirnckapıda komiser Zekiye 

hakaret suçundan dolayı mev u• 
1 fen muha"kem., edilen eski araba· 

•- An.karoya, her seneki gibi, 
İstanbul .adliyesinin ihtiyaçlan, 
geçen yıl aali~ eti ve saire ~~
kmda vrkiılctle te~ao. et~ ıçın , 
gittim. Bn seyalıatımın eskı Ko
cacl; mebusu Sırrı Bellioğlµ hak· 
lw:ıdaki tahkikat ve takibat ile a
tak.adar oldu~u hakkındaki şayi
alar do,.ru ~ı,,ildir. Bu adi•e i
le müdde;umuxıliğin alakası yok-
tur. 

İstanbul adliye t"'ikilatında bu 
yıl d,*işiklik olnuyacaktır, İsti
ınnf mal 1 elcrinin Jtnrulması 
esas itibar le ar:ırlasrıu.şsa da bu 
önüoıiicMki mali yıl icinde ya
pılmnıyacaktır; bir sene dahıı ge
cik -ceğı anlaşılmaktadır. 

Adi ~ e s"1"ayının insası da ah
vali ha<ıra dola) ıs ile bir yıl ge
cikecektir. 

Ça' eııgı elbiseleri giyd:, 

sonra sattı 
l\Idımct admda biri, Yen; dün

ya mırtôründea B:.yrnm ve 1\1 h
mede ait bır clbi fot n ve ,,:ıp· 
k~ çntnış, h !arı giyerek Be -
yoj!lu~a ej':lrnnıı~e grtnıiştir. Bir 
-aç saııt s nra butün ı1ara1Sın1 

•arf ırlcnk µar 17 kalım Mehmet 
elbis lcri s~rL~nd .n çıkarıp sat~ 
mı~ ~·e } ı&alan mşiır. l\1clıınet su 
QUDtı ıt r f etınoş \"c ·rinci sulh 
ecza ma'ıkcm: inde sorguya çeki
ler<4< tı" kii lıw ·ştm, 

Karıs n:n .b rnı..-ı1u niçin 
kesmiş? 

Ka ıa ada karısı Zehrayı, 
Bursa '.il ı;:itrnc'k ~tmıesiııden 
kavga dl a:;zını burnunu 
kesen st")~ ar b"yncı Sabri dün 
yakalan ve ımüddeiumum.i -
iikte rwııyo t;ekilmjştir. Sabri 

karmnm b 1-k ~larile "vlenmek 
için kcn isinden ayrılmak iste-
....,,.; il en kın•ga ettiklerini 

ve lıi ne il"llP:ığını hilnmli-
ğini ü~ le:ni~ ~ e rvkifine karar 
Vfll'ÜW.İ iT. 

NA'?.1 ~ 'EFLERİ 

N 
da: 

- Garip ~"Y cWu, şu bita-
rııtl k .. 

De . · kn sonra, ı;ö:Ll.,riac Ü· 
lecli: 

_ J\lisaiirperrnclıi:in bu ılc
rece•i"" akl:m ermez doi,'TtJSU, 
N·lıayet Litar:ıl'J.ık, mlı;afirln 
caw, mala, ırza ve istiklale 
kasd<lınesinc kadar müsama
hakar bir cen.Llmeııı!oik te fıklri
si içinac mahpus kalmamalı • 
dır. 

N aoemollanın -ne denıek is
tiyeceğini anlayınca ben ilave 
et ·ın: 

- Y~ni ·Alımak kibar• ve
ya ·Budala ev sahibi· vaziye
tine diisıııcden misafiri kapı 
ıbşuı cİaıe•ini de bilmek ge
rektir ... Demek istiyoıı;wı ... 

Gülerek, nıukabe~ etti: 
- Evet, Helanda, Belçika, 

İneç gibi bit raflnra bu .. tav· 
siy~yi y~ınalı. yersiz olmaz. 

ONBİRİ 

BİR ARADA 

Bir oför ~"ağı on bir si -
mit~·i ile kavga t:tm.iş ve mah· 
keme! ik ohmu,. işin enlereııaıı 
olan tarafı hu değiL Muavin 
şoför önce bir slnıjtçi ile kav
gaya tutuşmuş ve biraz sonra 
simitçilerin sayısı on bire çık
mış. i~te, mühim nokta hu. 

Nanemollaya: 
- Sen ne dersin üstat?. 
Dedim de, güldü: 
- Onlıiri birden bir araya 

toplanabildiğine göre dmıJ<,k 
kolektif ~alışıyoriar-. 

cılar kilıyası Çolak Bayrinin 8 
inci asliye ceza mahkemesinde
ki muhakemesi bitmiş ve karar 
hildiı;ilmiştir. 

Çolak Hayri zabıtaya hakaret• 
ten ceza kaııununun 266 ncı 
madd>si ile iki ay ağır hapse ve 
50 lira para cezasına nıahkiım 
edilırllştir. Aucak hadiseye ııoli· 
sin vazife hududunu tecavüz e· 
den hir hareketi sebebiyet ver· 
mi~ olduitundaıı cezanın iskatıııı 
karar verilmiştir. 

Garson "Aks üt,, para 
çalıp mah~üm oldu 

Mahmut Alı.süt adında biri Ga• 
latada İranlı Rızanın kah,c,im• 
garson.olarak ginnlş ve çalı,,ır: 
ken &vvelki gün ~ckn1eccdcn la 
kii,siir lira çalarak kacını tır. 
lllahm ıt Akı>üt çaldığı paralarla 
hic elbise ve bir 'kasket alınış ,.e 
biraz sonra yakalanmı~tır. 

A.slive 8 inci ceza mahkemesin 
de yapılan muh:ikemesi nc,ticcsin· 
de suçu sabit oldu.,iYuııdon 6 ay 
hapse mahkum edilmiş, ancak 
yaşı küçük n çalınan para mik
tarının az olmoı;ı itibarile ce:rnsı 
50 gün hapse indirilmiştir .. Ay· 
rıca 50 gün de emniyet n e:zd.rcti 
altında bulunmak cezası veril • 
mi~Lir. Elb:s ler de Raaya vı.-
rilmiştir. · 

.Şüphe'i bir ölüm 
Mehmet kızı Halide adında bit 

kadın Haseki hastahanesinde se
kiz giin eV\"cl doğurnuıs'tnr. Düıı 
S günlük çncıığunu meme ver • 
mtık üzere kCJldisine vermişler· 
d·r. Bir müddet sonra çocuk ya· 
takta ölü bulunmuştur. Adliye 
doktoru ce&edi muayene etmiş 
ve ölüm sebebinin tcs.ı>rti için 
morııa kaldırtmı.ştır. 

Bir kız bisikletle gezerken 
kaza çıkardı 

Y eşilköyiinde İstanbul cadde· 
sind• oturan Amelya adında gene 
bir kız bisikletle gezerken 12 yoş• 
larında Mf'l'Yem isminde bir kızll 
çarpmış ve dizinden yaralamıŞ!~· 
Amelya hakknıda takibat :yapıl
maktıııhr. 

Dedi ve .. İlave etti: 
- Yahut .da çok simit satılı· 

yor, her sokakta b~ on simi 1-
çi bulunuyor . 

YENİ YETi"şır·R·· -
LECEK TİL:KİL ' ! 

Hani ~u bayanların pek ziya
de iltiU t ettiltlfıri Ye adına rö
.nard Arjante tesmiye et~le
ri tilkdcrden bizde de yeti~tiri
lecekıniş. Bunun için de Kar• 
yaylaları elverişli görülnıü~. 
Nanemolla ile konuşuyorduk 
da: 
- İyi, haı; amma yetişmiş til· 

kiler ne olacak?. 
Dedi ve.. Sözüne ekledi: 
- Hcl.e esnaf ve tüccar ara· 

sında bu sıı:ada öyleleri var 
ki?!" 
SİLA LANINIJI: 

FAKAT., 

Duce, İtalyan miUetine soP 
hitabında: 

- Siliıb1anınız ve milleti şc• 
refli ınevkiinc yükseltmek içİP 
çalışınız ... 

D•di, Nanenıo\laya, 
- Ne buyımlur Ü.•tat?. 
Diyecek oldum, o bana -sor· 

du: 
- llazırlanaıı silal11arın ı:e· 

Tede pallatılucağını da söyle • 
miş mi?. 

NE ZAl\IA.N 

KONUŞTU Kİ? 

Peyami Sofa •CenC\Te su • 
su~or .. • di e bir fıkra yazı11ı!i
N,;,,eın<>lla ti<rlı:vhay.ı ı:örnıiili 
alacak ki, 

- $.u Peyami~e 1'iyaset ın.,. 
Aeleleııine katı ına.. iye ka' 

defa sü~lediın .. 
'Diyerek devam iti: 
- A .. 'EVliıt, Cenenc uc ı•· 

man ve hangi mcsc le e :ko .
nnştu da 'bir şey yapıtbildi 'l<ı. 
şimdi sussun! 
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Ya *"mmm, ya ...-aı.. 
Gik, ıwn- W\ıai: 
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,,ece uçuılan ailtem41'e lıcık tıe1'· 
ılimıektlııiir. Nuı mal ,.,...,. cfa. 
1ailinde lcaranWoeıı muhıırebe fatl
ycıre!.erini tevkif eCımek çok zor
dur. Alıııal- 1'ava •ı 1 ji 
lerinıdeti df, ııuuı.ı ebe twwıı•e 
!erinin gece~
ta;ıan 'IJdiııa e•ııaememıdeılir. 

M esım:hmidt ta1111MeleriftiA 
yete ..... ı-ıılai, "'-' 
pilotlannı geoeeleyift bu taware· 
leri kıif1111tmaktıııa büyillı: l>ii 
korkuya dilfüri,imekWdir. 

orveç'te son vaziyet 
Müttefiklerin asıl lıetlef in.in. 
Oslo ıehri oldağa anlaşıldı 

'Marlıtar lırma :;...ı. .... , ,._ 
lbynuı)dı kma..,._ ıı-, 22 (A.AJ - l'ransı.z b-1 
Annem, Jaaıwin m, ltaa ıaatımn Nonıeçte bu&ınmu&, Jıı· 
91ırt8r eölı ' 5 J da Ull•-t- ... -tiıldın SJ Hdi•ll!lll .ılW-

ID!IDRA, zz '(A.A.j _ Boy- **= .-leleri lıalcılcınclıılci al4lcantu arı. 
ter "'---···- Fnnaııcla ,,._ • • ele lıamar, &lrırMf&W. Bıı oaııeteler, lngUiz 
-- .c;ı ' 5 ' ~-- lede .l'ı au rlann ve Nonıeı;lile • ~hava kuvtedai nuiincla Ve .... ...._ J6Cılıi lıJD-m•m ri• _,.,_etmek tGMVVUnıada t11,.. 

ki ı.-1 mıılnı'lııil'l WYlr1tur: ~ .,_ 
Haltıa -uncla *----- ...... _ aio: VskUdara .ı• ' • dvklan &eıiefier ha1Gkında lıir 

leri a..fından ..;,:; 'hd- Aida da bir y•Ji ı1 t.kam jarazif/elu ileri rinn4-
0SMAN CEMAL.KAYGILI •--'' ·'-nın ıırluıııuıa cliltirUlen ld .... . .... r<CT. 

---.ıtcl 109 111tıwiıııia .aa· ""·-----"""""" ____ ,__,., Hakim o!GR lmnut, Müttefik· 
kulan dfin lıulunmuş ve h •· 2'3 n; ~a.., • 1.ı•l' 'ı""' leria her ıe11ıierı 4'tltlel mü.stakbel 
.etle - 48 sut u kula inplS •- •• Jl,l~ 4ı lıarelc4t ~ -ıı'- Uuilluır.eke· 
tayyu-ele.ft tarafmdan ....... • ler tıiicvde oetinnak 7114ksadi,,Ie 
aıı1w1ı1en Almaa ht'.rar-i .ıe- Bag··-ı 2'rooıd;Ma'• eıe ~ ıq.ep. 
eli ona yübelmittir. _. ..,.... bil :de-ekleri feklüıda4ir. 

BatHtsEL, ZI (AA.) -- (Başmakaldnoıle-) hpolo dltaliaauı Non~eti 
llüclafa D"llW1aia lıir teWi - ...- •nlardır. Mili 11 · ..... • -lıabt bıgikeraıia l:a111Mdile-
&inde ... iliyar ki: ;;d., ebecli dü91D&Dhk yolıı?mr. cıek likti .olmaıılıpıı .bıeıı- ""-

Bu sabah Belçikanın _.. Gayeler ve mttıfııatler birleşin • nae r. ~ 15 tıii.• ~ 
..nt.lnde Neufdıuteau U.tibule cıe k ı 'ı rc=mış ......... olursa ln<nlizleritı '8fd"'•I wı 
'S Fram tannestıe 7aın1an 1ı1r ... W.en closf'rwu '"wk•- .f,vi lıir aetioeye 4INll «nı.e rine 
müıı ı-ec1e 'bir Atman ta.fyneıd N huan bu clostluklar, en kök· &.kô?ı loııl1M91-ktır. 
clfqtlrillnıliftür. Bir pilot ölmiil ~ dUşmanbk' d• Mba l · !er Aıwı.m- 'J' ocdi· 
ftıılı Pi• ~. Jıuvutli olur. El'NN- iri, .iki a- Mil • Oalo ve CWo • BefW8ll ile 

ı:afta im cloitluk ,an•nm• ,.. 

tnir ıöflaı '""' -ele reiı uwle1 iıı
dm. ftPIH!'l 1taı ekete geçneeleri i

cabedeT. 
Bu gazete, Narveçe 1liker ııe 

mal2reıne ihracının A:ltıımdıma 
ileri .1ıare1ı:erlımnm 8trOflll - Or· 
:ti demir flOluna lcadar tıeınıuımı
ün e11tıt!l .geıst• mikııasta anı&n1-
111an U&ım olclaıOıı- 111!.Z111tikta
.dar. C'ın kıı luı 4eJlı1r llQlııaılR 
Almanlar .tar.ajatad.an ~ .,... 
QilizieTJe Fruı.danı .NlllnleÇ'iP. 
-p,..u.mı~. 
.Apj~CWtıe ...... r: 

••Jifct m --~· 
-a a >tÇıtı fi-' -"'*"- ~ -.... ~ 1et11Mxıele7- k a,,.ülc 

""'" topçtt et - ~-ie wıürıhen!*ılıe -! 1 .... -

....ıır. Ji111 Mrhitcae.iz C.-. 
Muerıiaa ..e .cfr•=d= ... • 

1-k !ar .dcı. - .-le-
bilir. 

1er N~ ~ 1.ıriinir 
ilk teşeMliaüntl 'fllerine cı.., 
giriiııüweı«or. Ziııa Norveç Glliııı
su anıl: trıiicemıt deitildir. V.e 
lleırrcı ..,_ St..ı..erdelı:i ııımr
nizonlan Altrıımlann tec:a1riiztlne 
ınanız lDolmak UMücesindm. Jıur.. 
tıılmuştur. 

Ankara karikatür 
•ersisibugün~çıbyor 
Aım.AaA,ZI (ilmAM llııluı

birinden) - Yarın (Bıqrtln) Bal
•.W. bıikater ....... acdıı
eaktır. Ba seqicle J&amb, Cı..cl 

tiftireeek.ve ona b••vak ;kvmet
n Jıııilıanlar lılil1IQllln. Bidm 
ccwabembcle, *hmdr ve İsmet ı. 
llonü ııibi iki '8liyUk ~ 21 oeae 
-m harp ettfilmb r ... 

ie d Haklar tesis eci-* 'ftlr • 
..,.,., cliinyanut"9- 7 
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ela lmvvetli bir lıarq imill hali
- ...,cinliler. Buıtın. ~ ..... 
Balkanlar, .seki& ayclır, A vrn • 
..... bir Jumn 1 

1 ht -
imi cibi bu •• = 2 1 

bunu, temelini Atatürk ile İsmet 
iııii d'nün beralıeree Jımd-.ı-. 
fid<Qınb çek....,.,..•' 1•· 
ll dostluk ve aalb siyuetine borç. 
Jar-. Ea:er, Tii.ııkQoe .p;a.ıw. 
aulb, eibanda ııulh• p1"1"'W•i 
.tııki,p 4Nlera ~ ~ 
lıaluı JmvnOi .d..Qelr ~ 
Balkan .Jevletlerine, 'lıiiiltem 
De Framaye ve suıı.ct '.Pa1ı:tı 

ievl tler ·ne balJanmaımş, 111av· 
7"t B11S:ra, 11c17a e Miti At • 
WWWB)a ile doıt •UClrmA tpa ~ 
bir fınatı ihmal etmemiş olay• 
.. • yani Alnım..,,. __ -

Norveçte kati muh 
rebe er başladı 

-
.tıketC ınüneTcloitler ısı MM 

kaıtdediyorlar: Almanların Nor
~ Jca111 tıtiidıif tefe"""k
leri ııa1*. Zını ~emeleri ~k 
modem idi. Dombosda dem r yo
lunu beıılıava etısıive caltldım 
esir ediles A"- l!Mloel'feı imin 
her biri adeta _,,_ tersane gibi 
ili. Vırer*ıde bll lıldar a;p a-
14h ve teçhizat. taşıyGn askerler 
A lmanycıi& oldağv qiM Millin
"' kliye tıcıaWılan em irk riııe .. 
made olen g~ ,,.uarıia if 9i
rebilirle!'le de Nof:rıeçta .Utıiu 
tBıl mm ıa ıılir'9ti ferrl& Ser· 
hizcıttaı&4lalıcı m• ·m olan •Gide 
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nf müessese• ri Vt'! Aıdutr1111ın 
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•• 
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1cııılına ... ~ r.-ıc 
'si . . .. ,. il ' 'idi ..... 

ıaJı:. fiil* rd'ırt' ili: 4iıl*&lr .al
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...., 
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~~ r&TIG& ''IJledtW 
la4ıN ilılcU -- oltııaı- ...4.1: 
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Ayşe, artık Mekke diyarında ken
disine bir muhit yapıyordu 

23 Nisan SALI 
12,30 Program ve memcket 

saat aya.rı, 12,35 Aıa11s ve mcte
oroUı]t haberlerı, ıı ,50 M uzik: 

Çalanlar; Ruşoı Kum, Vecıhe, 
Cevdet Koı.all, Reşad Enr, Mtilııaılıifler.m, (.M.udirıe ookaık - 1 

J.armda seı1beet 9'00est geziyor) , 
dtdiialle'rı ... Ve, (Osman) ın k&
tiılle!-aıd<!n ·oJd$nu .dd. . .a ,~
l«rı ad.aım, (Mulı~ bıın Ebu 
R l.lir) di. Hıübuıkı bu adaımın 
kntı.I o.Jma~ru, maıkıtüli.io rev
i .,j (NaJe) ı:ı:>c, kaıl'i '"' sa:rih ifa
~e tabaklruk <!ltmiı;t.. Hak.;
Si katli >lııı ı;ıtrıık.ı .İs<' büWn aıra:;
tırmalaır.a ı:~. elıı:lc edi'.l.tme
m.ıştı. 

(Alo), mab:ci muhaJ.if.ıeı i m<m
oun eQEb'1ıneik iQ.n dcııhal (Eıbu 
!Bd=} in oğ:lunı ılı..ıWıif 'Elda'el<, 
katil Wwhytlıa ona bic ceza ve
!romeıııdi. Çünkü, J:n şeyden 
~ anım evsaıhıwı. elli mü.mı.az 
bir ibıııdet.ioi ~.ııoı <tien (aıd.a!.ıeı) 
tıDe<-.i buna :r:ııaJ1"yW. Sonn, 
o adam, (A;yve-) nın lbi.r~ idi. 
(Ali) nm lbıraderıne karşı ha.k
- bir l:ııalıeketi l!larşısı.ııda. en 
rrV1iU o ortaya atılacak: 

- (Ht.d-.a) mc-seleıirıdw dolayı 
lıen, ~ (Ali) ye .lğbir;ıır ve 
ı.nfial göstErdim. Ah, ~: be!J... 
elen intikıaın alıyor. 

D.t)'l! ferya.dıa tıaşh:vacal<'tı. 

* (Ah} mert:Qe ortaya aıtıJdı: 
Asıı.ı garibi ~a,;:ıclır ki, (Ayşe} 

hl-ad.ti hak:kındakıi. ithaımlardaın 
lııJberdac değ.Jdi. [V eyalıu.t, Me
~ mraden baıldwıda cere
yoo eden deci;. kcıduJ;ı.n, biı" ha
ki.k.aot ola.raık: kabul oWrndı: iBtıe -
m.~.) Çünkü, Makkeye avı:kt e
der etmt-z, OOğruca (Aıbdu.Uah 
bı:n Hadruni} 1'I! ıınür acaat ooe
ıüı:: 

- .Aa<bk berıı, Mediın.eye avdet 
etaniyect.ğim. (.Osman} Wbı Re
tlltı. ı ı Wım en 6evı!J!Jı bır doot.unun 
hı bir ~ öldurü.lmts.ne 
ıdwıe olaın o memlekete dıönini
)"..Ceğim. TA Jri, o mübarek za -
tın iııııUt.mıı aı.ıımnıı; oısu.ıı. 

Dedi. 
Abdullah, (ME!kkıe) ..,,., bütÜll 

ır.abiılEu arası.nıda Diifuzlu bir 
~yıeıtıti. Ayşeye ba.k. verdi 
Ve: 

- Ey müS!üııııanmm &ne&! •• 
Maıdıcm b ııeıı, ·bu f.iık.irdes:n. Ben 
-ııa aaoa tilbi akıyorum. Osma
mo btillerini butrlurup ce-ııalıan
rlıır.maık. ~ ben ~ bütün g.ayre
~.ııni sarledece-ğmı. 
Dıye mukaıbele etti. 
~ 61<ttlt Mek!kedıe mı.disintet 

bir muıh.it yapıyordu ve Rcsulü1-
laiı o kııııdaır aza ve ceüı ederek E
~11 ne1ret ettiği h.a1kle 
<mi.arı da bu muhl:ıeı elıyor: 

- .Mlıaılı (Osman) a r.ahmet et;. 
ilin, on.uıııı lı:aıUJIU+mi meydaınıa 
çıkanna.k hep .ıınize vac.ıptir. 

[[)>ye büıogür, hiiıc.l{ür a;iılıyordu. 
IMek.loe, tıpkı Rt&uliıll.ahın ur 

ma.nında olduğu gilbi, aırtık bir 
s.lya><;t merkezi halinıa ,ntikal 
etımışti. v.., ibu merkezde butıiin 
Em.evi döküntüleri " ta.rafı.ar-

ı tı,ar,Qwte ın,ımŞle:rdl. Her
:n dilinın ı.ıcıınclıı, ·bir şeyler 

ıdUnıJP doU.,;ıyordu. Ve !J<liıoyct, 
aı .ıd.'.ıo ocık ıııecıneden: 

- Kat.iller. himaye ecl.>n (Ali} 
.Lir. Bu ciıııayetıtıo, o da mü.şt...ırek
lir. 

Söz.leri dıuyuildu. 
Iı..ısu.loü Ekrem E.feDdi:m:i:z1e gi

riQt:Gclari ııçık '"" gızl, mücacl::1e
Jcrde daima mağlup ol.an Eme
'\'ili·, şi.mdi yı=:den (in.tikam) 
IWll'd.a:suıa kaıpı.m~kı.rclı. Alla -
hm Resulü karşumı.da aciz ka -
ıl.ani.a.r, ş:iJn.J.i onunı sev :lılcrıyle 
'/\> bütün (Raş!ım.i) lıcırlı:ı yemci: n 
lı..r mücadele kapı.sı aQmB.k isti
yorlardı. 

Bu müoadeieye (Ali) ye büeum 
lile ·başlıyacaıktı. Evv .a o, (Oır 
maın'ı.n i<.at.illeorini himaye elımı:'k) 
ithaıın;)"le hi!Me~ten iskat <> luna
caık ... Bu suret.lıı;t, onun Ill'Sl!Il.İ sı
faıt w ııalfllıiyeti kaldın1dııkt.an 
ııoııra, mücadele film lbaşlıya
caıııtı. 

* (.Mi) ~i dE'd' lroduıar 
rın ve menfi ceııeyanları.n önünü 
elııruya ça.lı:şmk.€111, (Meıkke) de dıe 
bas ~en lbu fes.ad hoaa-eketi.n.ı 
işiıtıti. Son cle!Ecede müte<ssir 
olaral<, dex'haıl eslıaıbı kiıramı toı>
iıadı. V azi:yoeıtıi onılıa.ra izah ~
'en soma: 

- Kead.nae bir HaJıı.fe bulu -
ırw.z. Ben, istifa ~-.k!<:eğ.;.m. 

Dedi. 
Fa:kaıL slıap, on un bu fi!kriıııt 

siıdXfot!.<? iıt:il'a2 dttıfor: 
- Ya Emmtl.'Jlümmn! .. &'"n, 

meddi ve manevi ınocadeleleriııı. 
(n bi1yiik kahramanı ... Ve (Al
lahın Arslanı) sın.. Beş on mu
hali! n \4..yahut muıı.~ !.< m:0o söz
lerırı ehemmiyet ver"rtik, mt'll
kiini teri<etm_<k sana yakışır m • 
Eğer hu vaıziyı..ıtl., mevkıııııcler 

çekiJliır ·:ren, halka ke<ı.dı a<ıey -
iıiıı.de ~ veM"6.n. Zaıl.lc'ttl, de
di kcdularıla bulanmış olan fi
kirleri lbiiSbütıün ~-vış edeı:
siın. O zaman Emevüer, yüz bu
lurlar. Şımarı.1tlar. Derhal or
ıtaıya ıt:IJ:ıırlar. islıfun camiasını 
4'.)311'Qa'lıyecak harekete ikaJkışır

tar ... S.n ki Reeulullıııhın sctyJıi
lisi, ilim ve fa:ıif!taı.>n varisi V'e 

~ardıeŞi) fl] .00, böyfo tıeMikeli 
bir mrrıanıcl.a mevkiin.de sebaıt etr 
me ıisiırı. :lstı fa edcrelk lbiT fela
kete sebebi.Yl<~ Vıf:rm(melisin. 

Diye, (Ali) Y'i istila :fikıiOO.en 
yaz ~eçirdiler. 

(Arkı;sı var) 

[1] Mulı.tdlif münruebetler
le arzetmiştik; Resulü Ekrem E
fendimiz mi'teaddit defalar (Ali) 
ye cSm, benim 
Demişlerdi. 

YURTTAŞ! 

kardeşimsin.• 

Bir meraklı h~ap etmiş: 
Türkiyede sarfolunan ka

ğıtlardan yüzde on tasarruf e
dilse, bir yılda 800 bin lira ı.i
yan olmaktan kurtarılı.rnuş! 

Onun id!ı •Kağıt parçası• 
diyip geçme.! 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMU 

lstanbul Asliye mahkemesi 9 
uııcu Hukuk Hakimliğinden: 

Ka,drıye 0.lgan tarafıruioo. Maç. 
ika Teşvik.ye Bayır sok.alk 68 No. 
da atur&n koca:;ı Şükrü aleyhine 
maihluml!enio 40/107 No. sı. ile 
aQmış olduğu boşanma davasının 
ya~ıılan muh:ıla.rnesında mliddei
ale'l'hanın 19/4/.940 1ıarilı.:ndıe. sa
at 9,30 da hazır bıı'.'un.mam ı~in 
i!.an.J11 teblıgaıt yapıldığı hal.de 
malhıkemeyıe gelımed:.ği ve bi.r 
-ve'kıl dah. giiııderm.ı: dıkınden hak 
lk.ıır.daki duruşmanın gıyaben ic
ıraısuııa ve mezkı1r celsede- m üd
cieiaJ.eY"hwım muhlk b.r oob:ıp 
cliooks=n evini terke!m:ş oldu
ğunda.n ıbir hafta zarfınıda •Wı.e 
dönıınesi ihtarını mwtazamrnın 
ol.an Asi.ye Üçüncü Hukuk Mah
ikı:cmcsi.n.İilı ..lamı kıra.at ve te!.ıkik 
ıEdLllliğı M. aleyhe beş gün 
zarlmcia iti.raz etmed ği takdir
de mezkiır ihtar ü-z:<u:ıne luly atı 
müştcrek:eye avdı ıt etmediği tak
d'Crde iilııt.an muık ı: sayılacağının 
tasri.hiılı<ı yazılacak gıyap ka.rarı
ııııaıı mahkımıe <Lvanhanesin.e ta
l!i.k ~ ga.wtelerre dı:.ı ilan.at ic
a-amı:ıa ve muMık.eımen n 17 /5/940 
saat 9,30 a brrakilin"1Smıa ve iş 
lbu gıya,p kar.arına tıeş gün zar
fında müdrlı .ıialıey haırı ın ifu az 
~ine vıcı mezkur celsede biz
:zaıt vı<.ıya bJvckiıle hazır bulun. 
ım- ı lüzUJI1un.a aksi takd rde bir 
daha mulra:keıneyc k!ıibul (dl tnı
yecej(.ne m~o karar va-il
miş olduğuınıdan ol 'bapU?ıki ka
rar =et.i trblifı makamına kaim 
olıma'k ü:zers ilan olunur. (26342) 

1 - Okuyan; Muzeyyen Se
nar. 

1 - Zckı Arıf - Dılkeşavcran 
şa. kı: ( Kaı anlık ufkuııda), 2 -
lsuk Varan - lluseyı" ~arkı: ıBuy
gın sula ın), 3 - R<j1k Fersan -
Hu.se!Jnı §arkı: (Sabah gun~ş do
ğar""1ı), 4 - Halk türkusu \İkı 
karpuz bır koltuyu sıyar nıı). 5 -
Hr •. k ıurlwsıı. (Alı fud,m<:ı:ı), 

1 - Zekaı Dede - F'trahnak 
beste; (Soyletme brnı), 2...:... S..ı. 
detıin Kaynak - Evıç ~arkı: (Do
ğuyor ömriLnuıı, 3 - fesan A
sım - Ev~ şarkı: ( Bemm oksıi.:: 
benlıgıme), 4 - Eviç şarkı: (Göz 
lerım kan ağlı.,or), 5 - Şak.r 
Ağa - Ferahnak yürük semai: 
(Bır dilbere), 6 - Fahri Kopuz • 
Ferahnak saz aemaisi, 13,30/14.
Müzik: Sinema sesi (pl,). 

18.- Proqram ve memleket 
saat ayan, 18,0S Müzik: Senfo
nik müzik: (pi.), 18,40 Konuşma, 
(Çiftçinin saati), 18,55 Serbest 
saat, 19,10 Memleket saat ayan, 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19,30 Müzik: Şarkı: divan ve se
mailerden mürekkep program, 
Ankara Radyosu Küme Sls ve 
Saz heyeti, İdare eden: Mes'ud 
Cemil, 20,15 Konuşma: (Çocuk E
sirgeme Kurumu tarafından), 
20,30 Müzik: Fasıl heyeti, 21,15 
Müzik: Küçük 01"kestra (Şef: Ne
cip Aşkın), 22,15 Memleket saat 
ayarı, Ajaru haberleri, Ziraat, 
esham - tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat), 22,35 Müzik: Caz
bant: (pl.), 23,25/23,30 Yarınki 
program ve kapanış. 

Beyoğlu Üçüncü. SuLh Hukuk 
Hakiml:ginden: 
Davacı A.lınwt Oııiıon vekili aVIJ>. 

ıkaıt Afııınet Süreyyıa rta.rafındaıııı Be 
yoii:lıu.raia Tarlabasında, Ta.daıbar 
şı cadıdesi.nd.e 124 No.da mu:kian Ke 
mal ve Ferdaıne aJleyh1eriııe a.;ı
iaın irlalei şüyu davauının muha
~, !Şbu gaıyrjm;_nkıulünı 

h~darl.anadan !lllC2lk.iır adıreste 

ikıaınıı."t (iden Kemala ~ndcrilen 
daıvatıyeyc verilıtın meşrulı.a<tıta 
ikamı ıtı(iılıınm nıeQhUıl olduğu 
bi!.dıirüıınt> ve ilanen ve yiımi l(ÜD 

mürlrloUe yanı 'arı. t.ehlioı;ata. r.ağ -
ıı:nnı m ııhakx.medıe hazır bulun
maımış olduğundan d.aıvacı vekili 
ıı:nuhaıkemeıııin gıy.,,ben görülme
si.n.ı wttm~ ve tapudın kayıt ııel
d.,l'(inden ve d<ı.vacı vcl<İ' d ke\1.1.n 
ı.ıcarsıruı it.ıtı:diğin.den "~ gcilen ka,. 
yıtta Kema.l vıe Ferdıane ve Ah
met ümırlerinıde k.ayııtlı bulun -
du ihından baılıs:.l.e ve yirmi gün 
müddetlıeı gıyap k.aırarını.nı i:Uını:.11 
teb ıigiıııo !karar verilıml.ş oliu -
ğu:nıdan muılıaıkeıne ~ olan 
15/5/940 ça:rşaımba l(ÜDÜ sa.at 
9,5 da maıhkaıneye bizz.a.t gelmı:• 
si veya mıısadıc!ak ıbir vek ,J göııı
derm.si aıksi ~ muh-ake
mooı ın gıyabında görülıc<ceği hu
susl.aırı gıyap '!Gı.rarı makamına 
kaiıın o!ııruıık üzere ilan olunur. 

(26338) 

Zayi ruhsatname 
MiünJ.ın.IUeri bulunduğumuz 

Paıı".s.ıe ka•n Reu'll<S Lal>oratu -
varlım nanuna SAGLIK ve 
SOSYAL YARDIM BAKANLI
(.il, DAN alın.an 22/1/1929 tarih 
37/10 saıyıh CYTOBLASE CO. !
POSE nam müstahzarın rulısatıi
ye nı z;ııyi <.>t:.ik. Yenis ni rıka-
1' <'aj(ırnı:zıd.an eSk sını:n hüJ..mü 
YOh.tu.r. 

L>borato:m\; Rı.un;~. Tür
k(Y"e vekni 

EMEK ECZA DEPOSU 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İaarem'.z el:ınıi.e mev<:uıt 4498 nu r.aıe 75 saııııtiım çaır,ıa nk bezılcn 

60X95 boyunda 3599 aOOt çımt.a y<ı:pt.ırılması açık ekıilltııruye ke>
nulmU$l'tıl'. Ek.siltııne 8/5/940 çarşaıırlbıa günü saat 15 oo B. Pootaha.. 
oo lbması birine: ka1ıt.a 'l\.ılıKraıf muavinll<l\ odatimdıa top}aını:ıca.lı: mü
dürlük al.mı satım kootlsyonunda yapılııcaktu-. Beherinin YS?tınlrn.a 
m uılıaımrneıı. bedel.ı 52 ık.ııTw; heps1nin 1871 lira 48 kuruş, m!Mlft<ıkat 
ıterninat 140 l:na 36 kınuştu<r. 

İsl.elı:kil:rin ol baptaki mü.hürlü OOımu.ll1C!91Yle Ş.'.II'~i ~r
mek Wı muvakkat 11.ımiııaıtlaırını yatı.rmaık üz TC (,'alı.·tma günleriınde 
m.ez:kCır müdürlük idari .kakı.".ll levazım kısınma, ek: ı:ıııı.., ııün ve sa
OO::ndc de 94-0 ~i .çin Ticaart Odası veıskası. muva.kllmt teminat 
ma.1-."'buz;yle birliıkte Jm.'l'l.lsyuıa nıüracaat!tan. (3268) 

~~~--~~~,.,......~ 

· ' 11lDA• 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 
Mükellefin adı 
ve Sayadı: 

.Adresi 1hbanıame Yıl Matrah 

Sark.is Gam.IS 
AT1f o. öm<u
A ;;,y Jas 

ifi 
İçlrili ldkanta 
Aralba tamir

cifii 
Terzi 

Sobacı 

O; Ağa Söğütl~ 20 1/75 936 295.50 
H.P.aııa Saray ardı 75, 18/10 936 81.00 

l\i hal O N ıko 
A,pustol O. Yant 

M uıA.aia Musa 

Mustafa oğ. Mııınet 
O:sım"n Tudıori 
H<ınan Haıliın Eri<; 
Ya·.•. O. 'I1'0doı; 
Apcrgi 

Ko~u.k.çu 
&ıbacı 

Alatı sa.bite 
Baıkkal 

Mus'.da O. Alwnet 
Nuri A.Wu.!J:a.h 

&ıbacı 
Kuhdura 

tamı.ro1>i 
Kasaıp sebzeci 
Ka~a.p sebzeci 

Kahvı..ci 
Bakkal 

Mustafa Alı Özer 
Mu;:; afa Alı OU!r 
Mustafa Osman 
Sü «ııman Sabri 

C; Ağa Moda 24, 
Os. Ağa Söğü,~ıü 
QfŞlile 182. 
O. Ai!;a Söğütlü 
çeşınt• 304 

2/7 936 
28/42 936 

28/44 936 

O. Ağa yasa 59 20/22 936 
936 
936 
937 

O. Ağa Nü:ı:l:ıt>t ef. 7 26/1 
O. AJ{a Nüi!J<.'t ef. 14/16 26/2 
C. Ağa M11V<llclu1r 1/59 
hane 63. 
R. Pa.;ıa karakol 105 
O. Ağa SögütJü
~"şır'. 75 / ı. 
Z. P"-"" B n • t 68 
Z. Paşa B<>g<iat 68 
!kıs. Vükı.üa 16 
Tuğ. Ku ·ubaı;ı 
araılığı 6 

13/73 936 
1/30 936 

11/27 936 
11/27 936 

28/41 936 
29/39 937 

102.00 
111.00 

129.00 

43.00 
30.00 
22.50 
96.00 

61.50 

:>ll2.00 
222.00 
169.50 
36.00 

Kumcu C. Ağa lüılıürdaır 
Fuad ~2 

2/30 936 1800.00 

Şapka ıtrı.kcııt.aj 03. Ağa Söğütlü 
çeşın_ı 166 - 2/1 

Sırrı Hüseyin 
vı; E an Mehmet 
i=t Çuhacı 
izzet Çuhacı 
Ali 

Pehl•~·an 
güıı.ş yeri 

Bakkal 
Bakkal 

H. Paşa Kurbalı _ 
dere 1Ci2 
Göııtepe Çaıkı:k 47 
Göıı · ır>e Ca1uk 27 

[)am:ıı-cı Saıhc ayıcedıı Etem 
Ef. 31/1. 

13/29 936 

27/2 

27/3 
27/4 
29/1 

937 

937 
1137 
936 

16.00 

60.00 

36.00 
36.00 
82.50 

Mııa.zre.z 'l\ıhafiye şckllırci-
Recep O. Aıkil Beı'lll n· ve 

Saıh.rayıccdiıt istasyon 4 29/16 936 
Kw:vaıtağı Ba~Jaa<baışı 4 29/28 936 

192.00 
69.00 

İsın.ai,J o. .Murlaza 
Ya:kup YllSU! 
Yalrup Yusuf 

ikahveci 
Ba'kıkal 

Ek.ınekçı 

Suadiye Ha:lim ağa 
R. Paşa Tepı" 57 

16 29/30 936 75.00 

R. Paşa '!\. ıpe 57 
19/32 937 108.00 
19/31 937 108.00 
24/6 937 222.00 Şer 1 O. Alırrı-ıt 

Ha&ın O. İbrıı!h.im 
Sülı.tyınan Kaıclroğ'J.u 

Yani Kooti oğ_u 
ZaıınpoJoo 

EkJ-ru:kçi 
Zahireci 
Kahved 

Ç. A./ia Yasıı 48 
Tuğ. Bağıdaıt 83 30/33 D36 186.00 

H.iikımet Dü.IQer 

Az1z Vedad 

Aşçı 

İ~i kır 
,ııaziruıo;u 

Z. Paşa BaMaıt 44 
Z. Paşa FenLo- 38-40 

Bakkal Tuğ. Kuyubaşı 
aralığı 6 

!Kahveci Saıhray .cecht Etem 
Ef. 44. 

2/14 936 150.00 
2/33 936 240.00 

29/40 937 36.00 

29/ 14 937 51.00 

&her Biçer 
Yusuf Çıkan 

Teırz.i C. Ağa Sa.rra;f Ah 28 26/34 938 90.00 
96.00 Manaıv Rasim pa;<;a Rıhtım 5/15 938 

ead. 1J8 
Yorgi HrİıS'OO Sobacı O. Ağa Raşit Ef. 18 
Allmıet O. Mustafa Kuııııdura Ta. O. Ağa Söğütlü 

çıeşıne 21/ 1 
Mec'1 O. Kerim Bakkal O. Ağa NiiZ!ıet 
Özloan. EJlındi 1 

9/99 939 
23/23 938 

2.4/53 937 

36.00 
60.00 

Kazııı:n O. Ca'Vtiıt Qaırıım kaiıvı:ilıane Göztepe Mehmet ıf. 119 19/96 937 
Kazım O. Cavit Çaımur kahvı.<ı.ane G&ııtepa Mehanı..~ ef. 119 27 /80 937 

216.00 

168.00 
168.00 
120.00 
132.00 
100.-00 
180.00 

Öm<.- ikahvehane C. Ağa Moda 251/3 20/44 938 
Süleoym.an Aksan Kasap C. Ağa Moda 59 26/47 938 
Karabet O. Hayiilı: Fotoğrafçı C. Ağa Mühürdar 41 23/40 938 
Süleyıı:nan Dün-da:r Yemişçi C. Aga Mü!lıürda:r 26/42 938 

13 - 13/1 
Kas"p C. Ağa Rıza paşa 2/1 

!Kahv<"ci C. Ağa Muıvaklutb:a-
ne 2/1 

:Kah~ci C. Ağa Muvaıkıkıfilıa. 

Tamirci ve 
çil.ııg:r 

Kdlt.uk imal 
ve tamiri 

D'ık!raın O. Aııoı> Kunc!uırcaı 
Muıhs.n kızı Hümıüz Terzi 
Mi.lhınot Çıwuş oğlu Veli Maıııav 
Falk O. Z.ly.a Szyın Kaıhvecl 

Hilil O. Cevad A:;çı 
Osma.. O. Aıcleın ve Taıtlıcı 
A.lmıct Y11:1'kacı 
Nuri Kaynak Baklk.a.l ve aktar 
Garip O. YusuBtaın Manav 
clıw:ı1<n Yusuf Çıkaııı.. 

ne 2/1 
C. Ağa Moda 177 

C. Ağa Yasa 72 

R. Paşa Uzun ıhrufız 126 
Suadive Acun 19 
Z. Paşa Fener 
C. Ajı;a Rıza paşa 19/2 
H. Paşa Ku11baılı<r,aı..1 83 
O. Ağa Söğütlü 
~e39 
Gö-iıtepe Bağdat 264/G 
R Paşa Rıhtım 118 

20/19 938 
26/31 938 

120.00 

26/32 938 

22/19 938 144.00 

26/27 938 270.00 

27/49 
18/27 
19/95 
19/57 
'12./9 
16/71 

1/8 
15/8 

937 54.00 
937 39.45 
937 34..20 
937 120.00 
938 84.00 
937 240.00 

937 360.00 
937 144.00 

Kazanı; Buhran Zom 

240.09 4'11.01 
8.32 1.66 

7.80 1.56 
.W.44 9.29 2.37 

34.99 7 .00 49 

6.77 1.16 63 
1.50 30 
1.00 20 

93 19 

6.20 1.43 93 
18 04 

54.50 10.90 
55.50 11.10 
24.70 4.94 
6.22 1.24 

244.64 48.93 

10.20 2.04 

5.21 5.01 

3.74 74 
1.50 30 

14.44 2.89 

50.71 
19.49 

2.03 
66 

21.60 
26.32 
41.02 
11.04 
60.00 

71 

21.42 

18.12 
6.27 

7.20 
6.66 

13.95 

35.00 
55 

. 1.44 
2.00 

14.38 
26 

12.98 
1.49 

84.23 

32.40 

89 

16.2-0 
5.40 
7.20 

20.30 
4.38 

62.83 

48.18 
21.24 

10.14 9.13 
3.90 3.51 

41 37 
15 10 

4.32 
6.26 
8.20 7.38 
2.20 

13.80 9.00 

14 

4.28 64 

3.62 3.26 
1.25 

1.44 
1.11 

2.79 60 

7.00 
11 
28 
40 

2.88 2.58 
00 

2.34 2.60 
30 

Ui.85 

'1.23 3.78 

18 

3.24 
1.08 
1.44 
4.67 
1.00 

10.57 

8.63 
4.25 

3.04 
65 

K.aıd.tköy Ma.liyn şuıbesi mill<tl<tefteriJıden yukarıda ıııdı .şi ve tica~ aıch<eısi yazılı şahıslar 'terkıl 
tica.n:l1ıle yeni ®rcsler:inı bildmnemiş vı:ı tell:I rJ!üi!a salahiyetli bir kimse gösteınıııem-iş vıeı va;ıılan araş. 
tınnada da bulunamamış olduhl:ırııııdan ihi:zaı taruıda ııQster'len yılolara aılt ıkaızaoru; ve bıthran vergilen ve 
=n !.arını haıvi ihlıarnroelcrin bi=ıt lrendierirııe t. hl. iti mümkün olmaml$hr. 

K.eyf:yet 3692 ısaıyılı ikanunun 10 ve 11 mci maddelerne tevi'.ıkanıtetıl:iğ :yeMıa geQm!<ik üııe>re mn 
olunur. (3255) 

TAKYI 

23 Nisan 
SAL 1 

Hicri: 1359 Rumi: 1351 
4 üncü ay Gün: 112 Nisan: 8 
Rcbıülevvcl: 13 Kasım: 166 
Güneş: 5,12 Akşam: 18,55 
Ögle: 12,13 Yat.ı: 20,33 
İkindi: 16,00 İmsak: 3,22 

- DAVA VA7JYv.Tt -
Yt"fiilköy meteoroloji istasyo

nundan alınan malı1mata göre 
bava yurdun Marmara havzası 
orta Anadolu, Akdeniz kıyısı höl· 
gelerinde çok bulutlu ve pek 
mevzii yağışlı ı:;eçmiş diğer böl
gelerde kısmen bulutlu, Karade
niz kıyılarında sisli geçmi~ rüz
garlar umumiyetle şimali i.ı.tika
metten Marmara havzası, Ege 
orta Anadolu bölgelerinde orta 
kuvvette diğer lıölgelerdc hafif 
olarak esmiştir. 

Dün İstanbulda hava oçık bu
lutlu rüzgar şimalde saniyede 4-5 
metre hızla esmiştir. 

İstanbul Vakıflar DirektörlüQUnden 
Cadde veya Semtı ve 

mahallesi Sokağı Pldn 

Hoby.ar 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Yl<':Ili Poot.al!ııanc 
• a 
• • 
• • 
• • 
• • 

Tiil1be sokağında 
Tilıftıe sokağım:!a 

Hasn iıçi.nıde zemin k.a1rtn 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • • • 

No.sı Cinsi 

1 dükkanı 
2 • 
3 ~ 
4 • 

8vel3. 
6 'Ye 7 • (lr.öcıtdeıJ 
8 diikikfün. 
9 • 

11 • 
12 • 
'14 " 
15 " 
16 "' 
17 ~ 
18 • 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. 

ııo 00 
80 00 

100 00 
100 00 
120 00 
170 00 
50 Oil 
70 00 
25 00 
25 00 
30 00 
30 00 
30 00 
35 00 
25 00 

Yeru inısa ectiJıınıellDte olan. Vaılıcle lr.ıranın :zemin llcatıod:a ve ıiQindıe 
bu.ıunan ma.ğa.za. ve diilkıkanlaır teılilmi ıtıar.ilhiındm 942 se.ılESi mayıs 
ııonıına kad'311' k.iray.a VIE"I'iılnıık üzere ac;ıık arM.ırımıya çı:kanlıını.ştr. 

İstıeklilı<trin 26 o'saııı. 940 cuma ~ saat an beşe kadar Çenlbeı:· 
iitıaşt.a İstanbul V ak.dlar Başmüdür~ Vıııkrf Akarlar kalernhıe 
Relmeluri. (2971) 

21 - MISAX 1tı1t 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsin · size 

KREM PERTEV 
temin edebili . 

l - KREM PERTEV: B,~ tu
alet nilistahzarıdır. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çizgi ve buruşukluk-
1.ann teşekkülüne mani 
olur. Deriyı genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş
lemiı; mesamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barcıkları gid"rir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge
tirir. 

3 - KRE!\I PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri ııuddeleri

nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliye -
rek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ
SlZ ci!dler için yağsız hu
susi tüp ve vazoları vardır. 

1stanbu1 ikinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir lbe>rçtan dol.ayı mahcuz o
iuo paraya <;t.1"Tilttnesine kar 
veııibn halı, !karyola, gard 
ıkooıe:l:in ve sıvreden i!bal1€t ı v 
ıeşvası 25/4/940 J>C'I"., ıı:nbe !!ünü 
saaıt on ikiden m dörde kadar 
iFeriköyünd• İZ'ZJ..'<t Paşa sdka'k 33 
numara:h aıpartırruıın öniiaıde açık 

al1titıı:ıına ile satılacaktır. Kıy· 

mettirııi bulmadığı taıkd erde i.kinci 
aJ11ltırın.ası 29 / 4/940 pazartesi gi}
nü ayni mahalde ve t:<ıym edi.laı 
saaıtıtıe ·icra ecJi'.ıı.•ct'lot ir. İstıeık:!ill>
rinin maılıaı11inde h..uır buluına -
cak memuruna :rnürac.aatları ilA:n 
olunur. (26335) 

Kadıköy icra Memurluğundan: 

Ritatın fura.h.ındeki lb~ı 
matlwbunun öd<:~esimden 

dolayı satılarak paraya çevrilmeı
~ ika.raor v u len halı, ayna, do
lıa.nJ ve s::ure gib. ev eşyasının 
mü.baya.asına tal p olanlaırın rii
sııımu .alıcı} a .a..t olınak üzere ta
'liiplttin 10/5/940 rtru-Jı.ine müsa
d:ii cuma günü saat 12 danı 14 e 
kadar sa(ı,; mahalli olan K.adı.kô1 
Krutu.kçu1= Qarşısında hazır bu
lunacak ını.tınura müracaaıt etme
leri lilzuıınu illl.n olunur. (26346) 

İstanbul İkinci iflas Memurlıı· 
ğundan: 

Mahmut Paşada çorapçı banllll" 
ıdıa 16 nuımaradıa man:fa:turacı 

~ :Berar oyanın >f.llsıııım pJ;o 
dınJmas>na 22/ 4/940 ta.rihindll 
fstaırjbuJ A&iye maıhk<lroeSi 4 ilP' 
oo 'l'icımeıI; da.i:resiıııce karar veriJ.-
~ ilan olU!DUr. (26330) 

imtiyaz sahibi ve Neşriyat DJo 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı y~ 

SON TELGRAF Basımevt f 

L 
F O S F A R S O L , Kanın en hayati kısnu olan kırnuzı yuvarJacıklan tazeilyerek ço&altır. Tatlı iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik 

verir. Sinirleri canlandırarak asabt buhranlan uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlnrda, barsak tembelliKinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatle

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

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU. 
F O S F A R S O L ' ün: Diğer bütün kuvvet euruplarmdan üstünlü& li DEVAMLI BiB SURET.rE KAN, KUVVET, :iŞTİllA TEMİN ETMESİ ve ilk kulla

nanlarda bile tesirini derhal göstermeı;idir. 

Sıhhat Vekaletinin resmt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


