
Sabah Pos fası GONLOK SIYASt HALK GAZETESi 

-
-
-

Yıl 1 No. 249 - tU Ba,muharrlri : ABiDiN DA YER CUMARTESi • 27 • NiSAN • 1940 Telg. lstanbul ikdam • Tel. 233DO 

Trondheim'de ki Şiddetli Almanların Memel, Prus
Muharebe Devam Ediyoryalimanlarındakitahşidatı 
~ .. . . . ... 

lskandinavya- Fransız harp gemileri Skager- Bi~çok harp ve 
da vaziyet rakta ik.i Alman torpitosu batırdı denize açılmıya 

Nonıe'i,;,,;~.,p. ,~;ii Cenubi Norveçte_ki lngilizler
1 

nakliye gemileri 

hazır vaziyette 

c:ucyanını takip ediyor; 
Almanların 1.,,.'i taar- Almanların hücumuna uğradı 

hoııırlandılrla-

BAŞVEKİLİN 
SEYAHATİ Trenler yalnız asker naklediyor 

PUıı:an• 

rına dair olan heyecanlı 
haberler• rafm•n, 6a 
h•r•lrelin yapılıp ya• 
pılmı,yecafını o• n• &a· 

man ;yapılacalı•ı 
lrat'iy;yctlc lr e at ir m ela 
lıabil delildir. 
=====-·----

Ya:ı~n: ABiDiN DAVER 

N orveçteki harp, tabii 
cereyanını takip ~ 
yor. Bu doğlık ve yol· 

ııu. arazide, her iki taraf da ağız 
lıarekete mecbur olduklan gibi, 
ıı:crek müttefikler, gerekse Alman 
!ar deni~ a$Uı ~ erl•·rdcn kuvvet ge 
tİrroiye, ihraç yapmıya mecbur 
olduk1an için, zaman un urunun 
da büyül.: ehcmnııyeti vardır. 
Jıocor"Veç ordu~u jsc esas.en, ta .. 
mamile tedafüı bir mıh kuvveti 
mohi~·etindc olduğu ve fazla O· 

ak gafil de a•la.ııdıj(ı için, bu 
o:rdudcın sür'atli \ e 1nüessir ha· 
rekctlcr beklenemez. Gelen ha· 
herler, Norveç ordusuuuıı iıdcıa 
Gerilla denilen küçük harp, ya· 
llİ çetin harp yaptığıuı gö>teri
:Yor. Müttefikler tarafından le>• 
lih, teçhiz ve tensik edildikten 
sonradır Jı.i, bu ordudan i•tifade 
oedilebilir, Bu itibarla müttef,1'· 
lerio ihraç ordu>u, Norveçe.. çı· 
lıaıı Alınaolarla müsavi miktara 
ıı:elınedikçe, hatta sayı üstünlii· 
tiİnü tcmiıı etmedikçe, Non-eç· 
teki harp, Alınanların yayılma 
t:ız~ik ve teşebbüsl<rine muka· 
Venıet mahiyetinde olacaktır. Bu
g_ü.n Nurveçteki vaziyeti, mütte
fiklerin 1915 senesi sonbaharın
d.alıi Sdanik ihracına ve harple
tin imdadına ko~mak için, l\1a • 
~edonyada yaptıkları ileri hare· 
~•tc. - bir derece) e kadar • ben· 
tetebiliriz. O zaman, Alman ve 
Avusturyalılarla mü~tcrcken harp 
eden Bulgarlar, müttefiklerin 
i:khdut ihraç k~netlerini dağ· 

ve sarp araL.Jde durdurmuş • 
!ardı; miittefikler de Snplara 
~aktinde yardım tdeıncınişlerd.i; 

1 
akat sonra, l\1akedonyaya yer
eşe.n bu ordulur ki, 1918 ey· 
:iılunde, ınüttefikler:n ilk esas· 
1• zaferini kazanmıştı. ı:arpte, 
hıçbir hareket tıpkı tıpkısına Ö· 
tek.isine bcnzcnıez; onun için, 
~orvcç harbi ile .:IJ, kcdool a lıar
b :. arasında da farklar vardır. En 

1,ul'.uk fark da, nılittcfikler Sc
'?11;:e çıktıJ..lan zaman, Y uııa • 
~ıstaııın, onlara karşı s.l5h kul
•nıuaınakla beraber ha,;11n bir 
"~ıiyet !akınını~ ve' her türlii 
tUçlük!er çıkarınıı; olmasıdır, 
d'~du, J\Iakedunyaya gir.ince de 
lı Usın~ Bulgar ordusile ve Ma· 
Ilı edonya konıitecilerile .luırşılıış
v •ştL Halbuki Norveçte, millet 
b: h~kfun~t, müttefiklerle bcra-
1 rdır ve lngiliz • Fransız ordu
~:J:'' bir halaskar gibi karsıla • 
) . tadır. Müttefikler, Noneçe 
1 e~ı Yeni ihraç ettikleri km:vct· 
ı~r e tedricen vaziyete hakiın o
"~•klcrdır. 
""!:er Al • 
et • tnanva, L\\'CÇı de isrr ti 

llıck · . · '~ bl I.:ttıyorsa, en müna~ıp za-
likn, şimdidir. Çiinkü va!..it geç-
lı çe, Norveçtck.i müttefik ordu 

U\'\·l>tl · 
cla1ıa· . eııır ve N~r~cc ordusu da 
ıııauı zıya~e kcııdını toplarsa, Al· 
rı 1 arın Isveçc k rşı yapacakla· 

ıarekct .. 1 . . 
&ız ord guç C'irr; Iııg liz - Fran-
deb 'J' ~!arı, ls\Cçc de yardım e
Şiııı~~r er. H:ılbuki, Alınanlar 
Çe 1 

1 hvcçe •aldırırlar•a, Norv~ 
ıenuz b" -·k lltadıkl uyu kuvvetler çıkar-

t. -e . arı anlaşılan müttefikler 
'"" çın d ' h-tütter·k~ar ıınına koşamazlar. 

ı er, Norveçe büyük kuv-
(Arkası_ 3_ ~n~ü savfada) 

Narı,ik harekatını idare eden 
lNGIL1Z AM1RAL1 

.) 

NORVEÇ ORDULARI BAŞ
ZC TJ MANDAN I 

Almanlar geri cekiliy r 
Üç gün içinde 26 Alman va
puru batırıldığı bildiriliyor · 

l,ONDRA, 26 (Husu.o;!) - fo. 
giliz Harbiye Nezareti, bugün öğ· 
Zeden sonra aşaôıdaki tebliği ne;· 
retmiştir: I 

Cenubi Norveçteki mütıefık kı· 
talar, Domba.sın cenubmıa, mü· 
him di4man kuvvetlerinin cid
di hücumuna uğraını~tır. Di4· 

m'1ıı kııvvetlertne orta çapta top· 
ı;tı bataryaları, zırhlı otomobil
ler, a;ağıdun uçmakta olan tayya,. 
reler müzaheret etmekte idi. Va
ziyet mahdut geri ~ekilişleri ica,. 
beyi.emektedir. Trondheimde şi.d
deılii muhal'ebel.er devam etnnek
tedir. (A:r:ka." 3 üncü ırayfo.da) 

ROMANYA EMNiYET TEDBiRLE
RiNİ DAHA FAZLA TAKViYE ETTİ 

Yugoslav ticaret heyeti Moskovada 
l Yugoslavya bitaraflığına devam edecek 1 

BÜKREŞ, 26 (A.A.) - .Roy • 
ter. Hükümctin her türlü gayri 
meşru faaliyete k:ır~ı aldığı kat'i 
tedbirler pek ziyade ı.tn;ye edil
mi~tir. itimada layik bir kaynak-

tan bildirildiğino göre, Buko • 
vi.n viHl:vetinde bir kaç yüz Al· 
man tebausı Roıuaııya - Macar 
hududu haricine çıkarılmıştır. Di-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

SİVAS, 26 (A.A.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam bugiln sa· 
at 12 de Sivn• istasyonııııa gel· 
-ni- n 12.35 geçe se~ alılltlerioe 
devam ctınek iizerc schrimizden 
aynlmJ'lardır. 
DİVRffi, 26 (A.A.) - Hasnldl 

Doktor Refik Saydam, refakatin· 
deki zevat ile beraber bııgiin sa
at 19 da Dh·riğe gelmişler ,e 
istaıl,vooda lıükiımet erkanı w 
halk tarafından lı"raretle karşı· 
lanm1'lardır. 

Bas\.ekilimiz gcrt':Yİ burac.ln ge
çirecekler~ ~arın dcınir ınadenin ... 
de telkil<kr yaµtıklaıı soııra Ma· 
latl a j~tilaınıetİn(• harrket ed~
ceklcrdir. -
Meclis Bomonti
nin satınalınma
sını tasvip etti 

GI. Kazım Karabeki-
• 

rın teklifi dün müza . 
kere edildi 

ANKARA, 26 (A.A,) - Bü.yü1: 
Millet Meclisi bugün Şemsettiıı 
Günaltayın baı;kanlığında toplaıı
m~tır. Cel.ıenin açılmasını mü
teakip resnıi t'e hususi dairıelcr
de odacı vı: kapıcı gibi müsıalı
demlerden askere gidenlerin ve
rine aile efradından birinin alın
ması hakkında qeneral Kazım Ka. 
rabekir •İstanbul• tarafından ya
pılan kanıınu teklif ile bııııa ait 
Milli Müdafaa ve Dahiliye encü
ml!'lıleri mazbataları müzakere o
lunmuştur. 
Encümeııler bu mazbataların

da bu mevzu üzerinde karar al· 
( A.rkası S üııcü saııfada) 

l 
•1~ Bugü 

Çekyada 
Alman 

Hazırlığı 
On sınıf silah altına 
çağrıldı, Slovakya d • 
hava meydanı yapılıyor 

SLOV.'\Ki"A Hl'DUDU, 26 (A. 
A-) - IJa,·as , Çe.koslovakya 
tckıtaf ojansının vt'Tdıği bir ha· 
bere göre Slovak~-a hükiımeti eıı 
geuç on SlhWH sooh aPtına alıı>
ı:na.sı idıı b:ızırhklıır ~·apılma!J
nı emretmi~tir. Almanya he,abı
na hususi ''rabalarla kamyonlar 
müsadere edilmektedir. Vaynory 
ba' a mevdanı geıı;şlc :'ılın ve 
mc yılanda baraluılıu inşa edil • 
uıi;ti;. ;Braf" 1 ·'da ve Ç6koıı· 
lovakyanın diger şebirleriodu. bir 
çok Alman kıtaları bulunınakta
dır. Brat İ•fa,·ada Almanyadan 
gelen 14,000 Alnınn urdn-. 

BERN, 26 (A.A.) - Basler 
Nachrichten gaı:ck•iniu· Berlin 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
Alu1an makamları Polonyada mu 
kim 19 yaşından 44 yaşına kadar 
hlitiin Alınanları a'keri hi:ı.mete 
mctbur edC'n bir emirnaıne im
zalanııştır. 

Diğer taraftan Alman Dahili
ye ~azırıuın bir emirnamtsj ınu 
cibi;uce yabancı ııı.cnılekctlcrde 
oturan 1921 sınıfına mensup bü
tün Almanlar, silalı altına alın
mak üzere konsolosluklara mü
racaat edeceklerdir. 
Avrıca biitiin ~ocııklar, 10 ya· 

şmdan Wbaun Nazi p:ırliı.i cm· 
rine ~eritecektir. Aksi takdirde 
ana babadan ağır para eczası a
lınacaktır. 

M'da 
Harp gemileri zayiatı 

Yazan: Abidin D ver 

eş 

ısıra 
akımı Ün Artık cocuklar inanmıyor 
areket e ti _' Y~z~n: Selthni izzet 

2 ıncı ıayfada 

!" İKDAM okııyttculaı 
rınııı gösıcrd'ıjı ala. 
ka ıa kar§tlık olma!,: 
ü ... ere yazı t'e haber , 
kucl•osur. ı t a k ı: ! 11 e 
etm s .. r 

Bu ıda" sonra KIY. 
METLl MUHARRİ· 
RİMİZ A B İ D İ N 
D A V E R t' değer
U askeri mütelıassısı

mız ESKİ TOPÇU 
MÜFETTİŞİ EMEK
Lt GE.VER,1L KE
MAL KO('ER miilıim 
harp Mdise!trmt t·c 
asketi vazi1ıeti tcsrih 
eden mal:a!elerinl da· 
ha sıJ; nı• ~rede(1i. kler· 
dir. 

Güreşçüerımız ıenrımızıuın 

M1S1rda yapılacak spD'I' temas• 
larında l•tanbulu temsil etmek 
üzere seçilen güreş ekipi dil?> 
Transilvanya vapuriyle Mısıra 
hareket etm~tiT. Monitör Sai • 
min baskanlıı'ında giden güreşçi-

ayrıımazdan evvel... 

56 kiloda Hüseyin, 61 kilo Ya. 
far, 66 kilo Yusuf Arslan, 72 kilo 
Kandemir, 79 kilo Adnan 87 kilo-1 
da Mustafa ve aijırda Çoban. 

Kafile11e antrenör Omri Pelli
nen de refakat etmektedir. Gü-

•• sıvasô Vaı(ğnyet 
Yazan: H. Nuri Irmak 

•• 
ŞARK ve BALKAN 
KOMŞULARIMIZDA 

3 üncü ıayfada 

ŞEKIE~ 
}·(?'fı: "c.:ı ve liabt'T 

progra1nlarınıı.::ı1ı an .. 
rak bir kıı:mını buqün 
tatbike qc.;miş bıılıı-1 
ııuyorıız. . --· 

PARE SULTAN 
Osmanlı tarihinin en heyecanlı safha/an 
Değerli muharrir ark~daşımız l\f. S. KaraJelin bazrrladığı bu 

tarihi eseri pek yakında IKDAı'1'da okuyacoksınız. ŞEKER P A. 
R E S U L T A N bugüne kadar okuduğtınıı<1 tefriJrnların en 
beyecanlısıdır. Çüııkü bu tefrikada Osmanlı tarihinde bir dönüm 
noktası teskil eden kanlı hadiselerin, saray entrik:.lannın en esrar· 
Iı hususiyetleri if~a edilmektedir. 

• 
lsveç deh 
Gönüllülerden 
ihtiyat ordu 

zırla11ıyor 

mürekkep bir 
teşkil ediliyor 

• 
Noroeçte Almanlarla harbeden Fransız ııskerlenM 

STOKHOLJ\f, 26 (A.A.) - A{., 
ton Bladet gazetesinin Kaunas 
muhabirinin bildirdiğint' göre 
Alınanlar Meme! de "" şarki 
Pnısyanın diğer funanlaruıda as .. 
keri hazırlıklara faaliyetle de • 
vam etnıektedir. 

Bu linıanlara mühiın ıniktar

da asker "" harp malzemesi gel· 
mektedir. A'kerlerin ikametine 
tahsis cdilınck üzere mekteplere 
ve birçok u'mi binalara vaz'iyet 
edilmi ·tir. Birçok harp gemi'i ve 

nakliye gemileri denize a~ ıl • 
mıya lıazır vaziyettedir. 

AJ>ni gazete muhabirinin verdi• 
iti mütemmim ınalfımata göre, 
sivillerin trenlerle sevahat et • 
mesl mı-mnudur. Şarki Prusya 
demiryollanndaki bütün tren • 
!er, askerlere tohsis olunmuş 
tnı Prns~·a ile Lilvanya arasın· 
daki mönakalat da lamamilc du:r 
mu~•ur. 

İsv~c ordusu başkumandaoı, 
(Arkası 3 üncil sayfada) 

- --- ------------

KIRAYI ARTTIRAN BİR DÜKKAN 
SAHiBi MAHKEMEYE VERiLDi 

Kirayı lr.on'arata yine eılr.İ•İ gibi ;yazmı, ama 
arttırdılı milrclorla beraber unelih lr.irayı bono• 

lerl• •imalı istemi,, böylece lairanın hac:udi/e. 
memuini de temin etmiı 

.Millı Korunma k;ınunıı hükü.rıı· ı mamaları yasaktır. Bu suÇ"1 ış-
lerine göre, e-ınlıik sahıplerinin liyenler '.'.'a~kemepe •':ril'r t:c bu 
Ura bedeller'm lıer ne sebeple kanun hukumlerınc gorC' cezalan. 
olursa olsun. 939 sene.'"tıde al- dırılır. 
dıkları miktardan fazlaya çıkar· (Arkası 4 üncü sayfada) 

,- Askeri Vaziyet: 

Miittefiklerle Norveçliler, şimdi en 
buhranh zamanlan geçirmektedirler 

·, ~ 5 tarihli Alınan \'e İn
ı:g;;;. giliz resmi tebliğlerine 

, g"ôre, Norveçle 'on va· 
ı zi\·et şudur: 

• 

0

1 - Almanlar, Trondhjem 'in 

terketmek mecburiyetinde i<al· 
mışlardır. Bunu, Almanlar söy· 
lemedcn İngiliz resmi tebliği 
bildirıuistir. Lillchamnıer ka
sabası, Oslo 'nun düz hatla 

120. 130 kilomet-inıalind .. , müt • 
. tefikler ve Nor
ve~Iiler tarafın· 

dan zaif bir su· 
rette müdafaa e
dilen SieinkjeT 

\ re kadar şima 

l Y A -D-ı !inde ve gnrbe 
azan: . . giiderı demirvol· 1 

l ları üzcrind~dir. l 
3 - Fran ız i nıe,·kiini i ·gal etmişlerdir. 

( 2 - l\fllttefiklerle Norveç· 
: liler, Lillchammer civannda-
ki mevzilerini, o mıntakadaki 

' dü~man tazyiki arttığı için 

harp gemileri Skagenak'ıln iki ı 
Alman nakliye gemisi ile bir 
torpitobot, bir avizo, bir d~ni· 
zalh gemisi batırmıtlardır. ) 

(Arkası 4 üncü sa)fada) 1 
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Hatay uapuru l~K.- d.-6- -? bf~ Konservatuar-
d .. b J . a ın çora ı d 7 k" "k 

ROMAN : 174 ia-Dfıı. TARiHT BOYOK 

ÇO 
Yazan~ M. Sami Kara yel un ser esf 

1 
t • • ; a O ışilı 

Yeniçerilerin bir kısmı altınlan yağ- bırakıldı ı ıyalnız yerlı ıp-; geni orkestra 

~~~llıi:~~an ~~n~~pl ıs~n.ı~r~:i~~-i!~=!~ Kaptan suçu o!madığını )likle yapılacak; 
nu, • ÖLiimfo <!:.ır.lldeşiyocriu. Bır tan Mu>ıtafa ile sarava. bir kısmı izah etti Dün iki· fabrikada 
surü er::.zıJ ılc . .kaı~ı, kın',$Iya kk!l'l'- Sulıta.n Osmıa.nın ·l>.r .g .. ac evvel 
doıruırJ paıcilşalrl:ığmı ist.em•y;.nle- getiımc<iş olıch.ı.ğu .toııba~ara aılıtın 
r·~n ~men ·lıepsi Arn...oıvu.t, kürt, axaıınak Ye yailım ı.n:rn><.ık Ü'2).:.re 
rwn ve Su-p dönmesi, Rus ımü- Ağa kapısına gi1'ın1':1erd. 
hcrııfuı olup dev lelin Jır.. s nde Fak;ot, A~ kapısır.;ı altm ke-
yer Jlan bil' güruıhtu. sderin yaığmıya gidenler yakıız 

Bu güruh SuLtan Mustafayı •bir U ık liorba ıbulaıb>,mişlt;rdi. Ve 
~,;,·o«ctu. Çüll!kü, Su itan Musta- onu va.il'ma efmı·::şleıxii. Di~rer, 
fa Meczuptu. Tü:rk İmparaloc- :tcı1>alar arıt.ada yoktu. Kimbilıir 
lu~unu id<Ue eded lkt 'r soyup ııo- on!ıarı .J<'miE'r yafşma evt mi<,ı~L 
ğ na çevircıceklcrdı. SuL'.aıT' •• [usta.fa saraya gelince 

ilde, bu gürü1tül r dlla,;;nda sadrazam Davut pasa yaillız bar 
rum dönırnesi Ma<h Pe:;ıker Su itan şına oma cam .de ıka lan Su ıran 
en ..ar:l , bi: 'bir ne k,a,lıyordu. Osmanın .''a!lın.a .E<e!di. 

~ı 1 p·,.,kıc;r, Sultan Osmanın Kurnaz Davut paş::.. orada bu.-
b;ı.;..ı"" gel<'»<iere şe\· n:ru..,,.ti. Fa- lu•can b:r kaç aıi(adan çekinerei< 
k<ı: oı un bıraıkılmayıp k~lk>lun- işi ba;;ka kalıb" dökıtü. Fa<kat, 
ma>i gtrekb, Su1tan Os:namn Davut paşaya 

Alı, ibiT 'k.-l·e Sultan Osman kaıt'iyven 1Eımniy.1ij kaılmımı:ışt.ı.. 
Jw:I:> tmmu.ş olısa,ındı. O vakLt nö- p.,,..""llın yanına ,ı;wcLği.ni görünre 
bet. ,3Jbtana.t oj(hı Döt'<ii.ıncü :Mu- derl:J.l v:;a.ıy1 ;t a~tı. Ve ha<t-
rnda geltcekti. ta banırdı: 1 

lVıurat. henüz küçüktü. On oor<t - Sokuhna yanıma mel'un!.. 
y;ıf;mda kadar vardı. Güçlü kuv- Davuıt paı,a, C<'!V'1P verdi: 

- St.Dltanım. kaJbahıat bendi'.! 
'" ı p.lhHvan yaıpılı ·brr çocuktu. 
Malı P.c•yker, Şehzade Mustıa- mi? .. Bz enir kuıuyuz.. Ş'im.di 

fanın padi.şal1 hıkıta kala:ma<yaca.- oı1taliktaırı güııütü ınünd<eıfi oldu. 
Sizi <ara Ya vıe istiıraih<ı.t odıaıırza 

i?>nn bj.1.vo:ıxiu. Böyloe dıelııhir ada.- götürebl'Liriım .. 
mm her hald.başma çorap ör- D d' 
rr.•k Kola ;·dı. e 1

' 
Sor .,, Su1~a.n l\lı..stafa oğ'ul- Sul'l:aı!ı Osman, Davut paşaya 

1 inan'T>arnış!.ı. Mı.rkabeie ·~lıti: 
larım k .'iy)"en_ k.-tlroerne21di. \ - Ya·ancı ımel'un... Hile'kar 
Çünkü, orta.da Ali Ü'lmana m!'111- I lir.in! .. 
suµ zür:ıı',1et ka.Jmamı.ş bu~unu- D .. ye söylerudi. Daıvut paşa [nan.-
yordu. dır. ı bir ooa ile: 

M aoh Peyker; bu k.aııga.şahktan 
is'.ı:fatle ederek adamtan vası,t.a. - Sulıtanım. arzu ebtiğ'iniz veç--
s.ivl-e tahrikat yaptır voııdu. Bü· hilo sizı: hix da'"'lY" kaparnı.ş 
tti;n dl.er Dilaver paışanın Sulıt.an huunacağ'ız. Canınıza dokunmak 
Osmanı kaıtıeıtrtiıım-sivdi. ne haddimiz ... 

1mpara.borln!i;un .!ret tarafın· ~~1ı~n. Osman. 1ıfr ~ürlü iıııan· 
• da .ıop'l;amp ı:ı~ olan bir alay ıını~urdn. Liıkıill, ne yap:ı:biii;rd. 
rd ve cinsiyeti ka..'1ma karı.şık İleı1"'bet caımİ<:le k:r!aca k değildi 
Şe3 ..,. baışıa.rrna t.oplatl;k1an 
br sürü "le oma cooni ıı:n-eydanıru ya! .. D<>vut paşaya hitaben: 

- Ağam ıınevcuıt oımadı!kı;a 
dolıduıımu.~lardı. 

Hep birden tekbir ~ bu senin1e iberab'c• ~<tmcm .. 
Şi. ,·hlıer "" ŞflV'Werm müridleri.. - Sutanım, ~i ağailan ne-
Zu fiimlıE!r.ini, ahlfıksı,zhklasıını ~.. red-e lbıılayıın? .. 
ri:aıte raı:ıtederek \"e din, vasrtıa - Bir Joere ~tmem! .. Bu1!. 

- Sultaımm.1 ina'ft1nız cantn1-
illtihaıı: ederek ıbağrı.şc}'U<'lardı: za kaıstumz yıcıkıtur. 

- Un ddi:tr> j.'i1ıti ... Bize Deli. _ O•aımao:._ 
- Din €ilden gltıti... B'.ze V eJoi. 

bi>r p::dşaılı lazımdır.. Padişahı
mız Sullıan Mustafa Velidir .. Ona 
deli c:Jiyenler c!nsizdiır .. Kariları 
bcıı;ı\Ui". De1iyi. vel"ı-'i Mr!k !Ede
ımiyen c-aıhiH:ırdt.r .. 
Ş \1h 'eı: ve ıbi!r kıs>m ha1k Strl

ban Musla.üı.yı veli OOd'derek <>
na C•nı yüks0k ma-nevi ımakannı 
Wd•rııoiş oluyorla1,dı. Fakat, bü
,fun ıbunıar ya1amıdı.. Bir· taıkuıt 
mÜJ'l>2okipleı' n, hm;ı.zların, ooy -
~unculıa.rın nı.an-evrası ict... 

Hü.Liı,;a; istanlıul alt ü-st o·~ 
mu~, Anadolu m:ııhv-OJıınuş, bü
tün İmparatorluııun s:iliip oldu
ğu Wk"6.i. d!evk,ıs:.z kahnış bır 
halde :dı . Hur sev dc\'So:rm.ler 
e ıiım:le kil. 

N iliaye t, Dav ur paşa, 1"-ıth üd.a
mıta şu emri "\t1erdl : 

- Ba•.ıa ·ba!k: .. Valid-e Su1tan· 
la, Sı..,lt.anı 11,Iuıı'.afı.yı \" .. iki caı'.
V€Vi al s:;.raıya ~ötür .. 
• Suh.aı:ı M~staıfa, Valide. Sultan 
'"" uki cariye 'bT a. aıbaya jindi
r'J-..-(•k sa.raya götfrrüldü. 

At mevd:aıunda k.iımsecikl>;ı· 
kab1aımı.ştı. Aha!.. Yen!çer.'.er 
ve S\oaıhi yeni padi:;alıların ar· 
krusına takılarak b<>i(ıra çı~ıra 
Saraıy yolunu tu·tımuşlaI'dı. 

Arılık aslk•c;r d;oğılmıqt·ı. Sulitan 
Osmanın orta camide muh<J.faza
smda aırı0:ı:k ü.c dört kiş_ kai -
<nL,~!. 

EDEBi ROMAN : 34 

(Arkası var) 

Soruyoruz! 
Bir şoför memleketine 

gitti diye otobüs sefer· 

leri paydos edilir mi? 

Bebek • istin)le ııo u insa e
dilmekte olduğınıdaıı Maslak 
tarık'yle işlemeleriııe miisaade 
edi:eıı Eminönü. - Emirgaıı oto
büsleri seferlerini tatil etmiş
lerdir. Sebebine balını:: 

Bu hatta işliııen 11 araba sa
lıip!eri tarafından a:altıla azal
tıla 'k:ye indirilmi,tl. Son gün
lerde bunlardan bir'niıı şoförü 

memleketine gitmiş ve bur.!ln 
ü.:erine iki otobiis de rıaraja çe
ki':ınistir. 

Halk çok müskülıit cekiııor. 
B'r.,oför, memleketine gitti di
ııe bir hatta otobüs sefeı-leri 
nasıl durdurulur? Bun.un bir 
koııtro!ii ve nizamı ııok ınııd11r 
diye 

Soruyoruz! 

BAŞTA~SE!J 

1 

: ıK~VtAKYELI 

- Nuriycc:ktc n1i:' 
- E,·ct. 
- Xeler yaptınız? .. 
- Neler F pınadık ki ... Xuri-

ye cidden cntere.au kadın ... İn· 
san onunln saın1nıi olduk~a de .. 
ğer"ni d.:tlıa çok t kl r ediyor ... 
Konuşulur bir kadın "e her &ey .. 
den konu~an bil' kadın ... 

- Yok canım! .. 
• ermin alıy ediyor; fakat hen 

lıi~ aulaıu n1azl tan geli~·orunı; 
tle\anı eU.yol"um: 

- ... ~uriye ç]nıasa o ev çekil -
nı<z ... ~cıı, {tıh. hol kahkahalı ah-
b:..ul .ruıa ra2nıen. o e\ .. in cazibe· 

11a.mı;: SELAMI iZZET 

si yalnız ve yalnız Nuri;vede ... 
- l(orkarım asık oldun! .. 
- Hayır, bu scvgiuıiu aşk ile 

a]fık.ast yok ... Fakat Nnriyenin 
sohbetiue cidden hayrauını, ze
kası öniinde hürmetle eğilmek 
Jazın1. Konu..:nıasını, zekf~!nt tak 
dİı' ett'ğinı, sevdiğim, begendi _ 1 

. !:tim Behçet bile karısının yanın· 
da sönük kalıyor ... 

Dikkat ettim, artık Nermin din
lemh·or. Gözleri açlk pencereden 
Yakacık SU'tlarına dalmış, söyle
dikleriıni duymuyor ... 

Sözümü kestim ve b~ bulu -
nnp sordı.ını: 

Liman R~ sli~ir.dı. dıü.n OOq:>laJ.. 
n...ı.n ıkoın S)'Oil }-! tay Yd!PLU"Wtun 

yazi} .!tin. telk k Eiİill' tu'. Vapu
ruını saih·iıb: ve sü.vaI1 si Osmam kap
lıan d<ımi(ıt.ir kı: 

«- İstanbul ile Kösıence ara
srnda bir sefer ııapm.ak için mü
saadeler vardı. Bu müsaadede ta
şıyacağım malın ciıısi u mües
sese ismi tasrih edilmemiş Ve 
lıic bir şart konmamı<tır. Kös· 
tencede Hayfa için kciı·lı bir '< 
buldum. İstanbuldan Hayfaya 
kadar ııeni bir müsaade alırım 
Ü.midiyle keresteleri !/Ü.kledim. 
Eğer müsaade alama:::sam bir 
Türk limanı olan İskenıferuna ka
dar götürecek, oradan kerestele
ri aktarma ederek başka veya, 
memnuij/et haricinde kalan kü -
çük vesa;ııe Haııfa;ıa göndere· 
cektim. Bu itibarla memnuiyete 
kanuna aykırı hareketim yoktur. 
Eğer Sümer Bank izmit fabrika,. 
sına taşıııacağım malları naklet
mediğimden şikayetçi ise Hukuk 
mahkemesine baş vurabilir. Bi -
naena!eııh bu hareketim asla mil
li korunma kanunu çerçivesine 
giren bir suç olamaz.• 

Komisyon v;;ızİyet· UZU'll boy
lu tetikik ve münakaııa etlmL5 v« 
netiıceodıe Hatay vapurmı:a İsk:·'n
deruna ·gfı1ımesi iÇ'"" mi.iıteamH o
·ıa.ı ımüısaade ve t'!VT.aıkının veril
mcs·ınıi ka,-a'r1aşlııımı.şt.ıır. Va.pırr 

yarın har.ket e<kcı:ık~ir. 
Y al'l11!z vapurun ik nci kaıp.tan 

ve t:aıyfaları i<lerini bwa.kaı·a:.1< 
va<puru terkc•Um.iışlerdir. BunJ.aır 
L man Reisliğine müracaat tde.
rek: 

•- Bu ma.cerap'r st patron -
dan korkU\xıruz. İ1erid,, herhan
gi bi.r suretle mes'ul olmamız 
fu~mıalini önlem<>k içiıoı .i$nizi: 
•bıra;kıy:oruz.• dJ,ımişleTdir. Osıına.ıı 
kautan vapura yen_ tayfa bu::a
ca:k.1:ır. 

VİLAYET 

Medreseler mektep 

olacak 
Vilay« husıısi ida'lle<ı •ne ait mü-

ru>si'P emlakin bu yıl kiT<>)·a ve-
rHmiyer<ik mekıtep olar2k kul.,.._ 

nı~rr.ası kırraı-la.ştırıirn ,,tır. Bu 
meyanda büyük ,.e oskc medre
s:,lerd ... n d< stifaıde oııınaca;kıt.ı... 

----0----
BELEDİYE 

8ütçe müzakereleri 

geriye kaldı 
Yeni yıl Bcled.ye ,~ v !ayet 

lıi:t;çeleı' ni.n <iür.ı •tıopla.ııaın Şehir 

MecLisinde de ımüzako0,rsi k:aıl:ı.(I 
olrunaımı.;ıtı.r. Encümen •biiıfıçe ;;,.. 
zerindeki 'tetkiJderini <>ncak ma
l ısm ortasına tloğm ']<rrna.l ·ooe
'l:i leo &~tir. 

-----<:----

Denizbank'ın tasfiyesi 
O.ıçen senıc 1 temmuz.da ıa~e

cl len D~niz ·Barı.k'oı ·t.asfiı.resillle 
çalı.şan hey.ıt .şiıı:ıi ıtıaar.aımLanıa
d:ıırı da·ğılıınıştır. 'Bu sllll'Eıtı1e Li
un:ın İşlm.meleri ve DLaıiz Yollıarı 
ıınıuım müdür !ii.klel"•ne d.:ıvredi-

1.en :bazı ioılerin tasft.\'f'Sinıd müş
kü11ıt baş ı;ö.stenmL.,t<r. 

- Ne düşünüyor51ıuuz? 
Nerminin gene onıuzları ür -

perdi, gene Hıtır ok.şaınış gibi 
irkildi: 

- Iliç! Dedi. 
Bir kere somıuş bulundum. 

Artık !:{eri düneıuez, susanıaz 
dını. 

- Cs.nınız sıkıhyor. 

- Ke~ki birkaç gün daha Ka-
dıköyüJtdc kalsaydııu .. 

Gülü11ıscdiP1, fakat bu acı bir 
tehi:ssi.iındii: 

- Kc~ki adaJa ta 0ıııınaoaydı
nız ... 

Keşk;; bu odayı hiç sevmi
yoruın. Çok uğursuz JCt ... 

N erıuin hep o ayni kadııı; hi1-
diğin1. pek iyi tanıdığını aşifte 

rulılu kadın ... Bu kadının etrafın
daki dekor ayni dekor ... Bu de
koı· içinde, ayni kadın a~inİ c:-::ılıas.. 
la ayni komediyi o~ nuyor ... Ben 
de k<Jş1sır ıa her zauıandan da
ha budala ayni genç figüran ... 
Şimdi dikkutle, gözkriıni hiç 

ayırmadan !\ermine bakıyorum, 
Laınlıanın do11uk ışıgı altında 

::r~~:ğ~:day :ep~:~: · \ 1 

bulda iki çorap fabrikasuula ) 
~erli ipeklerle ipek kadın ço· \ 

rap imaliitı lecrühı!.•i yapıl - \ 
) mıstır. Gemlik filo~larile :va • ( 
1 pılaıı bu tecrübelerde alaka · 1 
) dar nıütehassıs zevat bulun - 1 
~ nıusfLIJ'.· Bu nünıuneier tctb..ik · .. 

') edilecek ve muvafık görüliir- ı. 
se, hariçten iplik ithalatı tah- ) 
dit edHerı.:k imPlit yalnız yer..ı \ 
fi ipekkrle yapılacaktır. ı 

.. ?' ----?"~ı 

Enyer (Paşa) ı:ıın 
heykelieri 

Oç tanesi taksirn bah

çesine konacak 

Enver P~ı 011takö)xtek!: 
kö5künün bah<;ıesi:ndıc. rlfü:t hey
kel \''1!-dIT. Buıılar, tıaıl:.H büyi.i.k
lükıte broıwdaın y<l;)ı1mış ~o.(Yik, 
korar.:a, arslaın ve <boğa heyk-el:le
rı ıdi r. 

Belediye ·bu san"at "'oorkrinıi. 
Güzel San'a,tJ:aT Akııı&'ımisin'.n 
pro~ı11,.ri!ııı) lt<ıtık.iık d.:t:ıırrW,, 
gernk saın 'aıt gero.k .maddi haıkı
nundan yü:ksek dc.ğerrle eski e
eseder oklui(uın<U aınl&mı.ş '"" sahn 
a lmı_<Jtır. 

Bu heyk-~le:r<:len geyhk, karaca 
v, 'rslaıı T"'-1<sm bahc.,.,,"i.nc. bo
ğa da Kad köyünde Fener bWı,çc. 
~'UGıd~ cmıueld. konacrrkt.ır. 

İngilizler yumurta alacak 
İngi.Jiozler l l1< Olarak m€ımleke

t.irrr/ıJd·.:rn mü'him mil-:!tarda .~/u -
mm'rta a•mak 'sted!·lclerini aliı:ka
<l<>rl<ara bildimn~t mır. Bunun 
iÇ·n :hu.susi hiT vwpur _gıöı:d rpecçk
lerdir. Bu mühim ta1eıı k~rştsın
cia yumurta büccarlan dün mı.o• 
~aka ticı>ret ımüdiiori.i.ıoün ,,,;slijtin
d~ toplaır . .:ırak pi'Vasc:da'.k: st.cık 
ıın ktannı tesbitc ça lı.."1111ı.şl<!!rdır. 

.., ... .., ... • ... ....... ... .. 

Küçük haberler 
.. ... ""' . .. , * Hali• partisi Sa11wtya ııahiye.. 

si 23 Nisan Hükı m<y't ve Çocuk 
bayramı münasebetiyle fakir ve 
ııard"1ıa muhtaç çocııklara 21 ta
kım elb'se, 106 çift ayakkabı, 111 
çift çorap, 19 ônlük, 240 torba şe
ker vermiş ve 60 çocuğa da öğ
le yemeği temin etmiştir. * İstanbı;ı Liman Reisliğinde mu 
l:aı·ele müddetleri biten Peter
sen ve Vahi isimlerindeki iki Al
manın mukaveleleri yenilenme -
miştir. Bugünlerde vazifelerin.
den ayrılacaklardır. * Yıkma işleri için açılan nıü.
nakasalara pek az talip iştirak 
ettiği ve ekseı·iııetle pek fazla 
para istendiği görüldüğünden 
Belediye ıııkma işlerini kendisi 
yapmayı kararlaştırmıştır. * Ye«ildirekteki Riistem paşa 
medresesinin tamir ve islah olu
narak bııraııa Maarif idare~inin 
sicil ve levazım müdiirliikleri 
kısmının naklolıınması kararlaş-
tın!nııştır. 

rengj sapsarı; yanaklal"ı biru 
çl>kük, gözlerinin altı çürük. 

Bu bir hafta içinde Nern1in 
çok zaiflanu~ ... 

Acaha ne düşünüyor? Düşün· 
celi olduğunu hana belli edecek 
kadar dalgın oluşunun sebebi ne
dir? .. 

Bir an sevindinı. Neı·nıin bel
ki de .Ik defa bu ~ece samimi dav
raıııyordu. Belki bu gece arlık 
lıis:~üyatını saklanııyacak, gön • 
lüııdekil( ri söyliyecekti. 

Bh:den lı·kildim. Ncrnıin rıiafi

yi ıni sevİJordu? .. Onu ınu dil -
şünüyordu? Geçen halta Nafjyi 
Nigirla gürdiiğüın zaınan Ncrıui~ 

nin böyle bir erkeği scvenı.iyece
ğin<! kanaat getirmiştim. Fakat 
bu kanaatim yoıılış olalıil'rdi • 
Gönül kiıni severse güzel odur 
deıni~Ieı·, göniil kimi severse kJ .. 
har odur da denelıillr. A,,k fer
nlan dinlentez; se\'gi mantık ta
DJntaz kL .. 

Haz'n hazin, fakat miisfik bak
llilVa haşlar 'o İste bu · sırada 

Belediye Reis 1 iği yeniden 

100 b ı n lıra zam istedi 

i.Laıfüul Belediyesi Konserva• 
ıtuaırvnun 1940 ·bütçesi ımakam ta· 
ral!'ından lı.aızı'I'.mup Daiııni En
cüın .ıninden bütçe enıcüınıenine 
ıgöııtl'c·ri ldiktıon som:a, Btıledi ye
oe yaıptınlaıı> n-cel-emeloeT "et! ce
si konservıltlıarın daha verirn.h 
ea<lwınası azım ~el!diği kanaati
n,• varılmış ve ye1ımİ<ş kişilik OT· 

k!,,.Lra ('1şkrn • için •büot:~ye on b n 
h'a zann yaıpılmooı teklif '"d: ı!lli'i" 
~ir. 

D*r tmailltan eski ooerle. i tet-
1 

k'k eden hc·v-•te y:.nid:m :ı ı!za 
i .:ı' 1 \""e eski mus1kr icra h yc-
t .1.in dıe 4 yeni ·müz:ısi- 'i.T a1 ına
ra:k takviyesi sw1 rt:ylz. Jro-.!.;erva
ıtu·arın maa•saıt Ve· ücı·eıter k ... sn1ı
na 8496 lira zom y~pılım<ısı da 040 
hw!.çesiyl-e teklif ed lımiQ bulun
rn~adll'. 

DENİZ 

Hamalların alacak me

selesini Vali halledecek 
Rohıtım hamarlarmııru scneler

denıl:ı ıri Elmliıık Baıı:lkasmıh hir i
ken 16 lıın liradan fazlı araJba 
!nss.<lerinin kcnd!'leri<ıe te\-zi e
dUp ·~.jmi'l!M'Sin: tetkik ed<n 
Münak,;L Vc<kaleti -tarafından 
Lifill'aırn İşlıetım-esinc gelen h T emir
&,ı bu i-şi>n, İ.\1tJarubul Vali v: Be
j:rliye Rnisinıe lmıak\lma& ve IJ
iman İ~lelıırı<sin<n ·bund= son
ra .ba i.ı; le :m.e.şgul o!rrnınnası bil• 
ıdirilın:ı Şlir. Vali en muva[ı:k şe
k.ilde bu nıesel.ıwi ıhaılili:ıd'.:C••ktir. 

Limanda bir motör 

battı 
Sarıyeı:dz c.>turan Ri.zkl Yusu

fun ,;ıaJıi bi ve kaplanı odu.~u 4 
·t:on•luk 'iki. kardes isimli mc •ö.r 
CBa lıkhan-eden yüklıedı•ği 1800 çift 
ıtıorh.ı\i Sirk> <riıdiek -ecmibi baJ.ı:kçı 
gemilerine gatürül'f1~eır:ı köprü du
lba<ıına çwrpmL5 vı:ı rlt.!irıe: "'k ba.t
m•~tır . Tayfalıar kurtaırılmı~ır. 

-----0---
MÜTEFERBİX: 

Fındık tacirleri arasında 
yeni birlik kurulacak 
Bazı Fındık ih.r.acanıc;ıhrınnı ye. 

ni mbh.sul üı,erinden harice hüktl. 
ımeoii'll t':ı;-hii el!tiği lfuyaıtıtaın da
lha ocına mal ooUt.ıklan anl.:ıı,ıl
drğmd:;ıı' .bu vaziyeu·11 önüne ~eç
mek i:c n tüccn.rL<ıT11.: 1 daıhi'I obciuk-
1an hususi l:ıi•·bold~d-;ne diı.1-ır 
ıınaıdd~ lerıie ohduğ'Lı gibi .Jıükü· 
ımot i.11 müraka<bc.si a!1tında ve hü
:tün tüccaxıarın .giıımiye ını~bur 
o»ac:ı:ğı blr fındıık ıhraıcat birHğ'' 
kurulaca:ktır. 

Maltepe askeri lisesinde 

diploma tevzii 
Mall1Jepe askeri lisesini l> !tiren 

]Eire tliıploıma teıvzii rnım-asiimi 'bu
•gün saaıt 14 ·ııe yaoı1ooa1<ıtır. Me
rasiımdcn <ıvvel talr:ıheler n teftişi 

ı..cra olunacak ve ibuıtl'U ·büyük hiT 
«eçtt resırn. ta.kiıp edıEceık.tir. Mü
'1reıakiben ele melotep kıdm~aırı A1-
lbaı.Y Gii:ılkaınm bir nuıtıku ile ımü
kıafaıt ıb:;,,,ziine ibaışlıtmlacrulctır. 

Bundan sonra da spor gösıt-ıri>

leri yaıpılıo dawtıfüı.!l',, bi:r çay 
veri.lıecektfi'. 

göz göze geldik, Nermin dayana
madı: 

- Osman dedi, ne .kadar sıkıl
d1ğuuı tasavvur edemezsin ... 

- Neden sıkwyorsunuz? 
- Bilir miyim? .. Eğer insan 

neden bedbaht olduğunu bilse 
idi saadet kellıııesin.in :manası 
kalmazdı. 

- Doğru. 

Evet, Nermin çok doğrll söy .. 
liiyordu. Saadet mefhumunun 
değ'eri, bedbalıtlıihn sebebi id -
rak edilemediğinden ileri gelir. 
Öliiııı ve sefalet dışında cBed . 
bahtııu!• diyenlere •Neden?• 
diye sorahnı; sebebini izah ede
mezler. 

Bunun için Nermine fazla bir 
sey sormadım, fakat ne demek 
istediğini de ııek kavrıyaınadıın. 

Sustuk; susuyonız. Kalbimde 
ilk defa Nerm'ne karşı lıir mer
hamet uyandı. İlk defa bu kadı
na acıdıın.. Amma Nermin acına
cak halde miydi?. 

f Arkası var) 

• 

Artık çocuklar • 
ınanmıyor 

N ulıun gemisinde dişi erkek ' 
bir ~i{( (il. bir çift deniz aygın, ı 
iki gergedan, iki zurafa, hir at 
hlı° kısı·ak, bir öküz hi.r inek, ke- l 
diler, köpekler, yılanJar, kuşlar 
yeryüzündeki mahluklardan hi· 
rer tanesi vardı. 

Dün buna herkes gibi inarunış 
olan biri bugün ilkmekteplcki 
yeğenine sÖ~'lcyince çocuk so • 
ruyor: 

- Nuhun gemisi büyük mli i
di? 

- Büyüktü. 
- Kırk bin tonluk bir vapur 

kadar biiyük müydü? 

- Hayır, o kedar değil, 
- Peki bu kadar hay..-anı na• 
sıl alalıildi?, 
Çocuk inanmıyor artık ... 
Alman propagandasınıu Nu 

hun gemisi efsanesinden ne far· 
kı var? .. 

Alman radyolarında spikerler 
fer) at ediyorlar: •İsveç seferin· 
den daha mühim bir sürp'riz ha· 
'Zttlamaklayız!... •Dünkü . deu.ız 
harbinde ı lıtınıı; parca Ingiliz 
harp gemisi batırdık! ... 

Hayır, bunlara artık çocuklaı 
inan ınıyor. 

SELAMİ İZZET SEDES 

!_ADLİYE ve MAHKEM_ELE-Rf?_ı:_J 

Çanta hırsızı Bir küstah ha .. 
tevkif edildi kime küfretti 

Kaplığı paralar lol İz
mir de kumar oynamış 

Ni anıta -rr,da r r~ '.:ar tebea.sın
dan b:r bdın;n el crieki ça.ntayı 
ka·parak l:ı:m r, kaçan ve orada 
:y·aıkalanan .;ab1kasız -...~eo L~tfi a
dır.da ı ,· r--..ş: (\J l., r .~enç Izmiı-
de yak~ünarak ş ıh.im.ize J'.'l:~i:ril
mişt .. Li.ıtfi dün Sulta·Mhnıul Bi
rinci SuJ!ı ceza maıhkemes nıde 
ror!(u•ya Qekilırisl:r. 

Lii!tfi sorgusunua Do1mabaJıçe
de müezz n l\i<h"Tiedin oğlu ol
ıduğunu, Maokoo.a ornrduğuıı.u 

si:iyl<illl!'l ''- ŞÖY.e d! ıvaıın etım.iıı-
ıtir: 

- i:ınire çıiderek kendime bir 
iş bıılmak istiııordıım. Bunun için 
evden yatağımı alarak sattım. 
A:kşam rakı içtim. Çok sarhoş 
olmuşum. Nişantaşıııdan geçeı·· 
l~n karşıdan bir icadın gördüm. 
Elindeki çantaya rıüoü.ın ilişince 
şeytan bir anda lı iibnettirdi; çan
tayı kapıp kaçtım. Ihlamurda 
içlııd<kl 50 lira~ı alıp çantayı at
tırır. O rıece Ga!atada bir otelde 
Jiaitım. Ertesi sabalı Konııa ı:a
puriyle izm:re gittim. Elimdeki 
parayı orada kumarda kaybettim. 
Yakalayıp geti1'diler.• 

Hı\'kiın1. LUtti •nin tevkifine ka ... 
Ta'r vcrı ır+.ık €'\"fa.kını müddeiu-
muınıili~{e ~·J.de eınıiş V'e Lütfi ~ 
&ün :ı:k:ş~m .'!t d·.ıfa tevkiıfhane
den i~ri f!J vml,;ıtir. 

---0--

T arı vapurunda bir tasallut 
Tarı vwpurL .. .Ja kaımarot Şev

ket, vaııurun son s.~.feri esnasın~·· 

eh Ah.met a<lında bi.r çocuğun ır
zma tasall Lıt i<1'i' as"· kı Aıd1iye
ye verı lmis ye Yt'.'iinc: so;rgu 
'lı:a'kiml ~: ta,ra1ııidon isticvap e.. 
di" .ı· k t~vkif olunmuştur. 

Bir çocuk sarnıçta 

boğuldu 
Kand:l lı Rum mekıt<ıbaıde oıtu.

!'."an St.Jrn oglu A!rn:lon •.le ~ 
y<IIŞ!'I'.ıdz.ki kard<>S S>mon n•ektı.:ıp 
civaı·ın<.lı.tkı arsada geze11l.erlren. 
kücük Slmon agoı acı.k hir sa,ı:nı • 
ca düşmüş "" bo)!ulll'l'a;k ö1müş-
1ıiiı'. Cesedi c;kar,lmı.ştır. 

ŞEHİR TİYATROSU _, 
YENİ BÜTÇESİ 

Şehir Tiyatrosu rejisörünün 
maaşına, fazla ıuesais!.nden do .. 
layı 40 lira zam yapılmış. 

Bunu duyan bizim Nanemol· 
la: 

- 30 liraya çalıştırılan ar • 
tjstler de varnt~ .. Acaba, on

lara da zam yapıldı mı?, Dire 
sormak istedi. 

Cevabını, yine bir dalcika 
sonra, kendisi verdi: 

- Canım, artist de nedil'. ki?. 
Beğennıezse, bıraksın, gitsin •. 
Artist kıtlığına kıran ı:-irmedi 
ya .. Fakat, rejisörünıüz bil' ta .. 
ne .. 

PETROLA 

SEVİNİRKEN 

Türkiyede be~ikteki Çocuk • 
tan , tibr.ren bütün. vatandaş -
ların muhakkak ki, sevindik • 
leri haber: 1 

- Siirtle petrol bwlundu .• 
Haberidir. Naııeınolla ile bu 

mevzuu konı*1uyorduk da: 
- İnsaallah memleketimizin 

ihtiyacını karşılamakla bera
ber harice de sevkedebileccği
miz ıniktarde zeng:in ve sonu 
gelmez bir damardır,, 

Diyerek, ilave etti: 

13 ay 20 gün hapse 
mahkunı oldu 

Dün, Dördüneü .A;;liyc ceza 
imahkırnnes nde 1lıir J,ad.ise olını wı. 

l!ursıtlck suçtından doloıyı muilıa· 

lmmffii nihayet bu ıan Osıın•ıı a
dtıııda bir ·klistah hJ.k<m, külfür 
ve lı::rkareıt etnnişl;r. 

Osrrıanı hı:ıısızbk SUÇ'll sabt gö
rühdüğünc:len 9 ay 10 gün hapse 
mahkum ed.ilımi.ş v;,. ka.rarın .bil
dirilmesini .ınü1Jeaıkip .m=un 

hıiik' me küfür ve haka~:ıtıte bu· 
lunımnııtur. Hadise d.ıııh<tl bir 
zaıb~' vaıı:akas:y;,, ·tıe8b1t ed:iJle • 
rek bn ~uçtan dohayı meşhut suç
la.- kanununa tcıvfikan Seıkı'Zin
oi Asliye ceza ıın.aıhkeını:ıs.iııe ve
rHmiştiT. 

Osınarıo, hakiımeı hakarette bu· 
lur.duğım u '•t.rra.f alım.iş ve bu • 
nu, Jııakiıınin kend!:Si h:rkkında kı -
talba hal<ım~dan eııheı:d,n kaı<ır 
verdtği için ya,phğım ileci sür -
müştür. 

Nl ıticcde·Osm:ın, hakime haka
ret sucunun da ifil vesiy '' esldi 
ceıza'1,. '.e b'.ı-aıber 13 ay ~O gün 
hanse 9 ay 10 ıı:ün zaıb•ta ~reti 
aıllt.İrula buluırıdurulmıya \"e 130 
ıllira ağır para cezası ödemi;"" 
ma11klııın "ıdiıhnişlir. 

Meyhanecinin katili 

12 sene yatacak 

• 

Yii.ksek Kalıdınmda Meyharııe
ci Avrarnı münazaa ne1Je<sind!ll 
ölidüren Mehmet Luçka dün İ -
kine: Ağır cıeza maılilrnmesindc 
12 sene ağır ilıapse, unü,lbfoeden 
ı1ınJm~, hizırrı•ıUerimıden ımahnınni· 
yete ma'hkum olmuştur. 

Bir kadın bir erkeği 
bıçakladı 

Bc.y uzrbt.a Emin S.rtan nı.a,;le
sinde otufan Leyl.;i adı.nıda bir ka 
ıiın evci, ıbL!'."aber ıbu.luııduğu 
Şü!krü ile kavga elmiş v•e ekme'k 
bıçağiyb Şükrüyü sol ayaıi(mcfaıtll 
yara lam ıştır. 

-Yalnız, bir dileğim ,·ar: 
Yerli petrol ve lıenz'n fiatlan• 
İzmit kağıt fabrikasıııuı ga -
zete kağıdı fiatlarıııa ve mali· 
yetine inşaallah benzemez. 

ORASI MA

LÜM OLSA .. 

Hiiseyin Cahit Yalcın, Ber· 
lin radyosunda aleyh:n., y3 -
pılan neşriyata cevaıı verir .. 
ken: 
•- Uınwni Harpte Alman

larla ittifak edip onlarla bir • 
likte harp etm nio aleyhinde 
idinı .. 

Diyor. Bu cüınlcyi görünce 
heıneı.~ Naneıııollaya göster 
dim. Ustat, 

- Ooo .. f'!lk mühim. 
Dedikten sonra, ilave etti: 
- Hepimizin içinde bu nok· 

tanın tavzihi bu giine kadar 
lıir ukdedir ve herkes bunull 
aksi kanaatindedir. Eğer ıın· 

seyin Cahit bu iddiPsuıı tcs\·'k 
edebilirse hakikaten alnınd~ll 
öpUlecck olur ve Osmau 1 ı nıet 
!isi mcbusan reisliğindeki '" 
harp kabineleri ricali arasın· 
daki nüfuz zamanlarının bii .. 
tiin siyasi hesabını tasfiye el· 
mi'ş bulunur. 

Yalnız, vesikasıru görelifll1 
sözde kalmasın. 

A. şEJ{il" 
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Ron1 nya emniyet ted- Belçıka 
birlerini takviye etti kabinesi 

( B•ştarafı 1 ınci saırfada) 
i:c.r suphcli z iyarct~iler l tcb'idi 
de bütün m ınlcket dahilinde de· 
\·aın etmektedir. 
Ruınen n1aknn1lart bütün Al

nı~n propa anda bültenlerinin 
tc\ ziini ) asak etn1iştir. 
lTGOSLAV HEYETİ 
. MOSKOVA, 26 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Yuı:o•I \ya salıık "'.\taliye '.\'a
Ztrı Corccviç'in \.'C Yugoslavya 
ticar{"t ve sana\'İ nazır ınuavini 
Obradovk'fo rivasotind•k.i Yu
ı:oslav ikt;sat h~yeti Moskovaya 
~clıni tir. 
MARKOVİÇİN BEYANATI 

BELGRAD, 26 (A.A.) - Yu -
goslavva htririve nazın Marko
, •. c;, Politika ı:~zctcsine verdiği 
bir beyanatında, Yugoslavya, hiç 

deii;ismeden bitaraflık ve ist~-
151 s iyasetine de\'am etmektedır. 
Deuı:ı;; ve son zamanlarda Tuna
ya sahil devletler arasınd~ ~
zalanaıı anla:ınıanın ehemnuyeü
ni tebarüz ettirdikten sonra şu 
sözleti ilave eylem.iştir: 

l\lemleketimizin harbe siiriik
leuınes!nin önüne ıeçmek nıak
sadile bütiin büyük devletlerle 
diirüst müna•ebetler idame<;ine 
çalışıyoruz. 

MACARİSTANDA 
BUDAPEŞTE, 26 (A.A.) -

Adliye nazırı bugün meclise bir 
matbuat kanunu projesi tevdi et
miştir. Kanun ~ıncar gazeteleri
nin fikir bakımından idareleri ö
zerinde ecnebi tebaasının nüfu
zunu kaldırmak .gaye>ini ist!h -
daf etmektedir. 
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Mısır-Iran münasebetlerinin 
inkişafı hızla devam ediyor 

-Mısırla lran ar6&1nda siyasi ve kUltürel 
bağların takviyesi temin için yapılan itler 

f 

istifa eden Başvekil 
kararını geri aldı 
BRÜKSEL, 2G (A.A.) - Öğ -

leden sonra ya1ıılan kab~ top
lantısını müteakip B. Pieriot hü· 
kümetin hiçbir deöL,iklik olma
dan yeriııde kalnuya karar \"er
diğini beya11 etıni~tir. 

PieTlot kabinasinin iktidtr mev 
kiini muhafaza etı:ıek kararı üze
rin~ Kralın bir n1csaj neşretme... 
si "kklcnmektedir. Bu mesajda 
parlcinıentonun ve nıemlcketin 
Picrlot kabinesin.in lıeyeti wııu ... 
ıniyosiae gösterdiği it.inıat. uaza:ı:-~ 
dikkate ahnarak hugünkü <eraıt 
içinde siyasi ihtil:ıtlann öni.ine 
geçilmesi ican ettiği tebarüz et
tirilecektir. 

Almanlar geri 
çekiliyor 

(Bııştarafı 1 iııci saufada) 
PARİS, 26 (A.A.) - Sk.ıgenak 

da Fran ız torpido 1nuhrip?eri, 
iki diliman torpidolariııle ımıha- ; 
rebe ederek batırmışlar ve Almalı 
taımarelerinin hücumlaı-ıııa rağ
men hiç bir hasara uğramaksızın 
ü.ssii.lharekelenne at•det eını:ş • 
lerdi-r. 

Bir süt güğümünün içindeıa ~ 
kan kirli papll(:lar meselcıı.i ıra
zetelecde amma da aldı, yüriiclii 
ha! Böyle olduğa da çok iyi ol
du. Bu kudar neşriyat, hiç şiip
hesiz " sütçü ayarındaki bircok
larınııı kulaklarınııı küpe olm. 
Düıı ilk sayfa.wdllci dikkatler 
sütuıııında bu iştrn bahMıdmı 
Akı;aın gazetesi bu meselenin bir 
aclliyc meselesi olmaktan z<) ad& 
bir maarif meselesi oldu;:,'Ullu 
söylüyordu. Evet amma. mektep 
görmüş bir insan zaten böyle bir 
halt edemez. Böl·le hareketler, 
daha çok, mektep gürmeıniş, hıf~ 
zıssıhha, kmizlik, piı;lik nedir b•l
ıuiyen in~nlar tarafından yapı· 
lıı·. Onuu için, böylelerini ikaz 
ctnıck biraz da nı«thuata dü-;er. 
Auınıa diycccks!ııiı. ki 1 nıcktep 
gtirnıeıniş ve c,kunıa, }aznıa bil .. 
nıi\·eıı insanlara matl,uat ne ynp .. 
sın°? • r c yanacak, ara slt'a böyle 
se) !erden bahsettikçe bu lıahis· 
ler, u.~ızdan aı,"ızn ve kuJaktan ku
lağa lUyıla yayıla lıi« ha.di i~ 
göriir. i ste mesela bu sef rki 
(Siit ~ü~iiınü ıçinde pr.puçlar) 
ıı~ri~·atuıı, bu çeş_it ve bn iı) rr
daki sülçıilerden, yogurkıılnr -
dan ve daha bilnıcın necil,..rdeon 
duynııv n kahnadı. Vaklilr ıner
hum l.kdaıncı Ahmet Cevdet Bey 
Avrupadaki esnafın teınizligine 
dair neler yaznıazdı ki, zaune • 
dtroem, birçokları bu yazıları 
keu<laeı·ine örnek tutarak temiz· 
;ıı,ıı·c, ı ıtınd.ızlıii;a al;,j;mışlardır. 
l\lesele, detliğ'im gibi m:.ı:ırif nıe-
selcsi olduğu kadar bir matbuat 
n1escle~idir de .... 

OSMAN CEi\lAL KAYGILI 
===--===- -·---= 

Kaıtıi.ı~. 26 (İkda.m Muhabırln
den) Ma.re.ıte Kral Faruk j)ıe Ir.aılr 
k > h&r.t danıından bor prenaesm 
~ sene evl.:ııııneleri büyük 
'İinWt.?r husulıe ~. Şark 
llalh..'<tlcl'İ ara:;aıda daha ~n ·ş, 
d:!rnı rr.ıbıtaJ.arı.n ~cı sa
Yı. f. nJı<ltı_ Buı:ıfu>e kadar bu lıdL 
\"lll!ın ~ s '""-~". husu·e 
R '"' ii\:i faJt]alal'! heısaıp edecek 
aiursaık, ımiidbeıt ve meımnı.ırııi.ye
lti mucip ,.,. ıtJcc.Jeı<m husul ıbuliclu
i":unu görürüz 

ııruş, Mısır DariiMümıınuna, c.ıımi: 
ifl:zl•f!" n Jmi :mÜes9!°Se !erine 1-
raır.ıdaıı ~k.ol taltbelıeırin rrill<rt.an 
faz la.J:aem~ di~r Axap memle
ketl< .- ndeın ve bfilı.ıeaa MıSlll"dıan 
İ•ur.ıa daiıi tı?Jebe ,gilUd:si keyıi
yot.i ve stya:ıi mü:nas:tx ıtler daha 
emni;ye!J ' ""' ehemm: ~'<ıtii halıe 
ı:ıelnıiıjtk. 

Vosges'i"erde bir Fransız mii.f· 
rezesı, bir Alman keşif kolu"u 
firara icbar etmistir. 

Yapılan tahminlere göre, şi
malde, İngiliz w Alman tebli<ıle
rine bakılacak olursa, Alman kıta
laı ric'at etmek nı.ecburiııeıinde 

kabııt<lardır. 

'.Skandinavyada 

İran ve Mısırdan b•a. di
~ Arıııp ;mf1mlıek<ıtı1t1ro e.r'a..ıorudııı 
d:ahi mtl.ürel Nbırtıa>1ıı.r farzk>laş-

Btmkırdııırı ba6k.a İraın Wı :!'.L
..,....., dii;'t!!: Arap ~ıth'iy
lle i:ldtısııdi roüıı.asebeliltt de U.... 
laf a<ırnıŞl;ır. Husule gelen''~~ 
;ti-OelırO'in önüırnii.00/"1<i s.:ıne.llerdıe 
daıha QOk faydıa.Jıaır 1ıemiıııı •de<:e--
1\;i ..ı>rü l~ktıeıdc. 

Filistin ve Suriyede sükun 
KUDÜS, (İKDAiM Mıınabirin

den) - nlisti.ne yalıud muıba
O:iil.\ti yii:ztirJc!eıı ~ hü
lkUırkti ıı.s. Aırmıbr ara;ıııdıa ~ 
Qen ooıııeJıeme ıhustı\e ~ &mı... 
h \MHll'laır o derece aruılıma9trr 
'k:, bu ımrıtaıkccla sükü,-,,.•tın av
<i'lt etltiJti sö y.ludillir. 

Su" yede daln evvclk.i sene Ce
ırıııı..ı Mürdüm kabiınesıniaı istifa~ 

sındtlll soma Firarına hü.kıJımetoı 
taraıtmmn ku ruklo "\"tlnli "ıclaro 
şlılıi halk a:ııaımıda lbazı mı<mnı.ı
n.iv-tıtsizli.ICJer hu.~ulırı getiıımiştl'. 

Fransıınıın Suriye idaıres.ince alı
nan müsaid k.ara.rl!ar ilı.a.lıkın yeni 
idareye a lışrnaBl'lı.a, Ş ımdııloı h ar,ı 
seı~biy1" tmanüt ~ıı,ımııcı;f'ne 

~mil olm~ur. 

BAL.KANLARDA~ 

Bulgar parlementosu Milli M üda: 
faa bütçesini ittifakla kabul ettı 

S OFYA, 26 (A.A.) - D. X B. Ajansı bildirh·cr: 
Parlamento, çar~:mıba günü askeri büt~eyi. ittif'.'1<la ka
bul etıu 'ştir. Bu münaseb ,ııe, ordu ve II:n·bıye Nazın Ge

ller.ıl o~skalof hakkında takdirkar sozleı· söylt'mi,tir. Söz alan lu
tiı>ler lıariçtcıı gelecek ve Bulgar topraklarını ihlıi.1~ . k lk,pcak o
lanların her türlü teşebbüsüııc Bulgar or<lusuııun &ı!ahla mukabde 
edc.,cğini söylcın:~l..rdir. 

.... 

Kral Karol, 
bütün siyasi 

.. • W' ... .. .. ... 
sükunu temin için 
mahkumları affetti lf] ÜKREŞ, 26 !İKDAM Muhabirinden) - Kral Karo! nıenı

t:::j Ieket dahilinde hazm ve •üki'ınu temin rnaks:ıdile yaptı-
öı icraata devam ederek n1ücrimler müstesna. siyasi suç 

üml:rıuın hep.sine ş:imil bir af kararname:;i imzolamı~t1r. 

Yugoslav ticaret nazırı Budapeş
tede iktısadi temaslar yapacak 

BUDAPE,')TE. 26 (İKDAM Mu-[ 
habınııdeıı) - Yugoslavya tica· 
Tet ;ıazırı, bf'l/ıı.elnülel sergiyi i 
z·ı;aret etmek ;iztre diiıı öiileden • 
8onTa Bııdapeı;re11e qeLıı~tir. Na
zır Macaristan la Yugoslat•ya ara
.tında daha sıkı bir iktısadi el 
b.rl ği ıınıımaımt zarııri olduğu
nu. -•ra beuııelmi/,el si!lasi vazi-
1/etin, Tııııa bitaraf devletleri a-

msındakt el birlıgıııin daha sıkı 
olmasını icabettird:<J· 11i söylemiş-! 
tir. 1 

Bıı =aıııret billıa.•sa. iktısadi 
merıfııatıeri korımıak için bir Ma
car - Yugoslav ııakrn!ıqmın el· 
ze-rn olduqu Tuna lıat'.?astnda ken. 
diı>i göstermektedir. Nazırın 
trnıasllırda buluııması muhtemeı.. 
dir. 

İki taTafın kuvveti ş-rnıdi Trond
hernı fi'!JOTU ile Srıaasvatan ara
sında karşı karşıya d11rnıaktadır

lar. 
Diğer taraftan cenupta İngiliz 

taıııJQ.releri Oslo ko11unda biiyük 
bir Alman nakli•ıe gemi3iııı bom. 
balam~tır. Staııangerin şima -
z. nde bazı mevkiler aleder için
dedir. 

Norveçte lngiliz avcı tayyare
leri ve def; toplan a!tı diışman 
tayııaresi düşünnüş ııe 8 dii.şman 
ta11uaresini hasara uqratmı.ştır. 
ALMANLAR GER! 
ÇEKİLİYORLAR 

Bır lsııeç ·ıu.ulıabirine qöre, 
Sıerdaleııdeki Alman kuvvetlen
niıı pişdarlan Rörosdaıı birdenbi· 
re 25 kilometre geriye çekil.miş -
tir. 

Dıijzr bir habe-re güre. Alman
lar Rörosun şimalinde Norııeç 
kuı-r etleri tarafından piiskürtül-
1niiş!crdir. iki tank bir rnuhare
bede Vorreçfüer ıarafmdan tah
rip edilıııisıir. Mii.ttefıkler ele 
Tro1id11ei11z.'in .50 k'ln1ne:re ce -
..ubuııda Störnc; =;ıptetmişlerdir. 
3000 ,\LMAN CESED( 

Rc~1nıi1ı bildirild Qır.e göre, 
3 biıı Alman'ın re~·edtni sular 
Os ' J fivorunun şrırJ..: sa!ı ll"ri .. 1e 
at rrııştır. 

.. fıLste "liferıP mUn ttı nıL':tar

da mulı mınat ı:e ma!.:eme kay -
bet1nıs oıdıtkiarı nr1laşıhrıı~tır. 

!} ni~an ile 22 nisau arasu1da 
insan t·e mal-eme ııakl tın>?kte O· 

lan 26 vapur torpilemniş olup 
bu-nların batmı~ o:.nıalan 1nulıte. 

•meldir. . .•. 
NORVEC RESMi TEBLIGI 
Nor\'ec oı·du;,u uınuıni karar

gahının re:-tnıi tebliği: 

Şarki Norveçte1 kuv\'etlcrimiz, 
dün, Rtnedal ·ıe cenbi Ordal ara· 
sınd•ki IJallingdal vadi.sinde kain 
Gulsvik mevkiinde ve Gudbraııd· 
dal vadisi..,de kain K\"anı mevki
inde düşmanın hücumlarını püs
kürtınüştür. 

İnl(iliz kıtaları, ;ki Alman tan
kım tahrip etıni~lerdİ'r. Ahnaıı 
hava ku\'\'etleri. cephemizin ge· 
risindc ınünt ka1e hatlarını bom· 
ba.rduııandruı fariğ olmaıuıştır. 
R!.- ,.ı\]ınan tay1·arı:si dii~iiriilınüş

titr, 
21 nisanda Alınan k1taalı. top

çunun ve hafif tankların :vardı
nııyla harekete <recerek Gud -
bransdaldaki nrvzilerimize lıü
cunı etmislt"ı-dir. Kıtaatım12, son 
zamanlarda lıazırlanmı~ oloıı mev 
zilere cekilnıişlt"rdir. 

3ugün 1 PEK slne~asında 2 büyük film birden -İ 

(!Juşınakalede,. devam) 
vet!erle yeı-lc~1nedc11 , c is1crini 
:yoluna ko, ınaJ:ın _.\hnan.\ anın 
Isvtrc taarruzu, ~liphcsız, daha 
nıu-. af ık olur. 
Alm:ınyenın bir ~,y!~r )apoıak 

i.."-if.'d i";{inc, Berfınde e'.)tı..rlı bir 
Jıava cstu:inc dair bir takı111 ha· 
berler gelıyor. Havsı; Ajansının 
İsviçı·eıfoıı aldığ1 bir teıgrafa gö
re, cA.in-ıar..-.,.·J<la.ki ıesnu ın.aha • 
ff.de bir gc.ı·&..L't ve J....,ti kt.:1 . .u
m;yet hava-" lıü<kıirn 3tirm«MeJir. 
Berlı.ruıek:ı müı.J<ıitkr, ~l.lmwki 
h;_ v..1 ılc . \ ıman·y anın her ;,:.:.nıaııı 
mü:him karad:ı:r ::?J",fosind.: bu -
luıınuğu zama.ıı.k.ı hava arasında 
•bir benwr!.k ~ckledirLeı..; 

Sonra, Fransız Baş_vt·kili de, 
Fran:<ıtz nıebusan nıeclisinio bir 
encünıeninde verdiği izahatta, ıs. 
\"e~e bir Alman taorruzu yapıl -
nıasının ktt\'\'etle muhtenıel bu· 
hıııdui{unu SÖ)~emişLr. İs,eçte 
görülen hazırlıklarla endişe ve 
heyecan da, bu memleketin bir 
Al;nan d ... rhes.iuc ıııaruıt: kalaca· 
guıı hi~sclti_;inl gösteri)"or. Yal
ıuz Alıuanhırın bir usulü vardır. 
Yauacaklcırt hir hareket ~ayi o· 
lur da a.ı: çok baskın İnıkanı or
tad'-.u kalkal':,a, o harekeli tch-r 
ederler. Çüııkıi, bütun ordularda 
olduğu ~t.Jİ Ahnaıı ordusunun 
büyı..ik s~ vk \"C idare tat-in 3lna • 

111e~ini11 ılk ınaddl'ler1nd ·n bi -
rinde ınuvaffakı~ et kazanınak 
ıcin dlı:-ttnauı gafil avlanıak en te
sirlı bir \a.sıtadır dt.•r. ııuuuu 
ınana~ı ba;,kuı yapıuak dcınt'ktir. 
I•'akat talüuuanıc, şu kaydı da ili.
\e eder: llunuula bor her bas
kın esasına dayana!ı hurcktt.ler 
ancak dü..~nıanıu, nıüc:-.sir ınuka
bil tedb:rtcr alnıa.-.;ına ıne/daıı 
\·e-rıncdij!i zc. nıan .nıuvaffakıyet 
kazanır •. Halbuki hveçliln:, Al
manlarııı 'orveçe )aplıkları bas
kın kar~ı~ında her türlü ınüessir1 
mukabil teıwirler~ alnıı01ar \"C ga-1 
fil avl noıanıak ıçın hazırlan - l 
nuşlardır. 

1 • Harold lloyd (Luı) 1 2 - B aş Çavuş · 
MEDEN 1 Dayanılmaz derecede gülii.nç sahııekrle 

dolu bii.JIÜ.k .kome.di 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Is\ eçliler, Fin - Sovyet hariri 
esnasında 200.000 kisivi silah al
tına almıslardı. Onlar, bu kil\· -
veli terhis etmedikten ba ka da
ha ~iyade .rtırnıışla.r ve Fiu hu
dudunda sarktan ı>;den bir lehli· 
ke,ye karşı yıg·ınak yaıunı~ olan 
kuv\"etlerine, şimdi, Alman teh· 
likc,ine karşı cephe aldırıuı~lar, 
bunl~rı Alınanlar tarafındaıı ih· 
raç ı•apılınast muhtc.•nıeJ ınınta
kalara scvketmiı;I,rdir. Gerçi İs
"\·c-..:in, bitaraf ve dost Dan. ınar • 
ka ile Nor\'cçc ınüle\-"eccih olan 
lcnubu g .. rbi ve garµ kısını, ~inı
din kadar ihmal cdilmi~ olduğu 
icin, bı:ralarda daiıni talıkirnat 
;vok:-.a da .• hnanlar Daniınarka
,.ı \"C Ct:UUİJİ ~or\"C{i şga.l ettik
i.eu souı-41, geçen 17 ~ün içinde 
az (Ok bir ::ı~:vier yapılnıı~ olsa 
.;cı·ektii:. J~tc bu hazırlıklar kar
~ısıuda ınüı.!ssir bir bıskın yap· 
ınak ihtin1ali kalın:..dı~ıuı gören 
.\lmanların, bir 1uliddet İsveçi Q· 

~olamaları ihtimali de yok değil
d<r. Nitekiın Stoklıolın"a bir tica
ret heyeti göndcrmi!?le_rdir. 

Hulasa, Alıuaıı~ anın ls\"cçe sal-
61r1p saldU"nuyaca.Jını ve lsveç 
demirini kaybetmek pahasına 
da ol.,a, böyle b;r harekete karar 
verııı ~,c, ne zam ... n ya-pacağını 

kat'i) )'etle tahmin ınünıkün, de· 
g dir; badi5clerin iukişafuu bek-
1.mek laumdır. 

FiRAVUNUN 
KIZI 

ı 1 

l ı 

• 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

lıısa:nı heyecandan ı.trcten mü.ti.~ 
ve muazzam !ıir film .. 

Baş Ro!ler<U: ALAN GURTİSFAY IiOT,DEN 
1>eWALLACE BERRY 

Buv:uıı saat 1 d,. ,.n2llaflt m ıne, ıı~ 8 de 2 fi!lm bm-&:aı... ARi İ. - I> Y! R 

l ASKERLiK BAHiSLERi 1 

Harp emileri zayiatı 
Almanların iddiaları doğru 

olsaydı, müttefikler deniz hô
kimiyetini kaybetmiş olurlardı 

Yazı}n: Abidin Daver 

S ekiz ayı bulmak üzere 
olan bu harpte, iki ta
rafııı harp ı,.'"CJllilcri 

zavıatınt, şöyle bir hül1ısa etmek 
faydadan hali değildir. Yalnız 
hakiki miktar~ lıilha.,.a Alman 
zayiatmw tam yekünunu bol -
mak güçtür. Çünkü Almanlar, 
uğradıkları zayiatı saklamakta -
dırlar. 

Sonra, Nor\"eç sularıııda vu -
kua gelen deniz \."C ha\·a nıuha
rebeleri•ıdc, sim zikr~derek \le- 1 

ya etm~ksiziıı iki tarafa ait bir· 
(Ok z yiat haberleri orta~·a atıl
mıştır ki, bun!ann içinden Jıakt. 
kati bulmak son derece güçtür. 

Almanlal'ıD idd:aJarına inanır· 
sanız, iııgili:t: donanmasınuı )art

sı hava hucumlarile batuıı' ol -
rnak lazungelir. Bu iddiaları, İn
giliz amiralliği kat'iyyelle tek • 
zin ettikten başkıı, eğer Alnıaa
lar, İng'ltereye hakikaten bu ka
dar zayiat verwrıni~ ol::;alardı, 
deniz hiikinıiyctiniu İngilizler -
den kendileruıe geçmis olması 
icap ederdi. Halbuki böyle bir 
'"v "<iM olınad1ı';ı)u sarahatle 

görüyoruz. Denizlere, yine müt-
te!:t.ıcr hak'mdir. Esasen, Al -
ınanlar, Ark l'.oyal adlı Ingiliz 
ta,· ... are gemisini bund"n evvel 
o kadar çok defa batırdılar ki, bu 
geınin:n sapsağ-Jan1 oldu~'U ta -
hakkuk eılikien sonra, aı-tık Al· 
man iddialarına inanacak nıe
calü1ıiz kdltuadı. İngiliıler, batı
rılan gcnıilcrini hatti Aimanlar
dan evvel ilfın ettil lrrine göre, 
Alıu,ı.ı · ddialarını do;:ru addet· 
ınekte ınazuruz. 

Onun i<:İn u~ağtdaki İngiliz 
zayJatı listesine- yalnız İngılizlt."
I"in battıi>"ıııı iliin ellikleri gemi
leri dahil ettik. 

Alnıan zayiatına g"lince, gay· 
ri reı;ıııı kaynaklardan da bir ta
kım gemilerin battığı söylendi 
ve isimler zikredildi; fakat bun
larııı J>atıığl rrsmen tahakkuk 
etıııiş dcgildir. Onların :simleri
ni, listeye kaydettikse de yanı
na tahakkuk etmemiştir, kaydı
nı da ko.vduk. 

lngili:ı :zayiatı 

1 zırhlı: Royal Oak 29UO ton, 
1 tayyare gemisi: Couraegous 

22.;;oo ton. 
10 mubrin: ExlJl()u!h 1175 ton, 

Gren,·ille 14~5 ton, Gipsy 1J35 
toıı. Blanche 13€0 ton, Duehcss 
1375 ton, Dariag 1375 ton, Huıı
ter 1340 ton. llllrdy IS;lJ ton, 
Glo~·\\'orn 131.:i ton. Glirkha 1870 
!on, 

;; denizaltı gem . i: Oxley 1349 
.ton. Sca 1 ıorıse 640 ton, Starfsh 
640 ton, (;udine 540 ton, Thistle 
1090 ton. 

1 nıua"·in kruvazör: Ra\\·alpin
di: J.4.000 ton. 

Biı· ıniktar nıayn tarayıcı ve 
dökücü genıiyi de İngiliz 7.ayia· 
tına ili.ve etnıek icap eder. 

Alman :zayiatı 

1 cen zırhlısı: Admiral Graf 
Von Spee 10.000 ton, 

1 cep zırhlısı: Admiral Scbeer 
10,COU ton IBir İngiliz denizaltı-
sı tarafından nıüleaddit torpille 
yaralanınışsa da batıp batmadığı 1 
malüm değildir.) 

1 cep zırhlısı: D<utscbland 
(Hitler tarafından isminin Lüt -
zow'a tahvil edilmeSi batmış ol
duğuna delil added.lmekte ise 
de. battığı tahakkuk etmiş d&
ğildir.) 

1 ağır kruvazör: Blücher: 10,000 
ton. 

1 ağır kruvazör: ismi meçhnl 
10,000 ton (Geçen kanunuevvel· 
de, bir İııgiliz denizaltı ~isi 
tarafından torı:lltenmişse de 
batıp batmadığı be11i değildir) 

1 zrrhlı: Scharuhorst 26,009 
ton (Norveç sularında İngiliz -
lerin Kenowıı muharebe kruva
zörile muharebe ettikten sonra 
karaya oturduğu iddia edilmişse 
de bu iddia resmen teeyyüt et- , 

memistir.) 
1 z.ırhlı: Gnei:enau %6000 t ... 

(Norv~iler tarafından batırıI
dığı söylenmişse de resmen ta -
hakkuk etmemiştir. 

1 hafif kruvazör: Köln. 6000 
ton (Kin~uevvelde b;r İngiliz 
kruvazörü tarafından torpillene
rek batırıldığı İngifu: bahriye ne
zaretince rcbmcn ilan edilnıişti.r; 
fakat Almanlar bu geminin zı~a
ını resmen itiraf etınem.şlerdir) 

1 hafif kruvazör: Karlsrnhe 
6000 ton. 

2 hafif kruvazör: İsimleri meç
hul: (GOOO tonluk olması icap e
den bu gemilerin Jkrgen'de ha
m lı ücumlarile batırıldı~ını in· 
~tiz bahriye nazırı Çörçil Avam 
Kamarasında söylemiştir.) 

1 hafif krurnzör: Enıdcıı 5400 
ton (Non·eçliler tarafından ba
tırıldığı iddia edilmişse de teey
yüt etmemiştir) 

8 muhr;p: İsinıleri meçhuldür. 
(N anikte İngilizler tarafından 
batırıhmş olan bu muhriplerin en 
son sistem Alman ınuhripleri ol
duğunu İngiliz amiralliği res -
men bildirmiştir. Son sistem Al
man mulıripleri 1625 •eya 1811 
tonluktur.) 

1 muhrip: İı.ıni meçhuldür 
(Nor\"eç sularıııda ~iliz ~na- ı 
rtleri tarafındaıı torpılleıımış ol
duğu .İıı&'ilizler tarafından res
men bildir. lnıi~tir. 

2 muhrip: İsimleri ıneçlıuldür. 
(Alınanlar tarafından yılba'111da 
verilen resıni zaJo·iat listesinde 
battıkları itirııf edilm:İ1;tir) 

50 denizaltı gembi: (İngilizler
le Fransızlar h, rbin başıııdaııbe
ri takriben 50 Alman Denizaltı 
gemisi batırdıklarını defaatla ve 
resmi ai,'1.zlarla iddia etmişler -
dir. Aln1anl~r, bu raka1nın yarı
sını bile kabul etmiyorlar. 1''a -
kat Alman denizaltı barbinİll 
rok gevşemiş olması, Almaulann 
bir hayli denizaltı gemisi kay -
bettiklerini ispat edi)'Or. Alman 
denizaltı filotillası harbin başın
da, bir kısmı bitmek üzere olan, 
71 gemid<n mürekkepti. Harbin 
ilanından 1, ı;in evvel 1050 ton· 
Iuk Batıray ıııayıı denizaltı ge
mimizle Romanyanın GOO tonluk, 
Yugoslavyanııı 250 tonluk birer 
denizaltı gemisini müsadere et· 
nıislcrdir. Kendi denizaltı gemi
leri 2SO - 500 • 740 tonluktu. Ba
tıray, ilk seferinde batmı:,tır) 

Bir miktar nıay n dökücü ve ta
rayıcı grnıi ile karakol gemisi. 

Franuı:; ı:;ayiatı 

Fransı'l donanması, bir kaza ne
ticesiııJc batan 4i73 tonluk Plu
ton mayo kruvazöründen başka 
~enıi za~·i etmcnıiştir. 

Bu harbin 8 aya yalda0a9' müd
det zarfındaki harp gemisi za -
\1İallı h:lkkıııdaki mali'ımatıınız 

bundan ibarettir. 
ABİDİN DA VER 

Almanların 
Tahşidatı 
(Baştarafı 1 inci amyfada) 

gönülıülerdcn mürekkep bir ila
tiyat ordusu teşkiline memm e· 
dilmişti<. 

İsvec iş konfederasyonu milli 
komitesi, bir karar sureti kabul 
etmiştir. lJu karar suretinde •h· 
veç isçileyinin memleke!i'?- istik
lalini muhafa:ıa etmek ıçın lıer 
türlü fedakarlıklarda bulun~y~ 
amade olduldaru beyan edıl 
mektedi.r. 
YENİ BİR KARARNAME 

lıveç telgrıü ajansı taralıadaa 
neşredilen bir karllTJlame örfi i
dare devam ettiği müddetçe ya
bancı devlet nişan ve bayrakla· 
nnın takılmasını ve teshirini ve 
diP\omatlardan b~ oto· 
nıni>illerine yabaıırı devlet bay· 
rajp. çekmesini yasal< etmektedir. 

SAYFA-3 

Siyasi_ 
v ~•yet 

Uzak, akın Şark· 
taki inkişaflar 

YAZAN: H. NURİ IRMAK_ 

J aponya Bru;vckili Gene
ral Arita'nın söylediği 

nutkıındau soııra •·eıe

menk Billdit;taru adaları hakkın
da husule gelen endi~e .kısmea 
zail oldıı. Birleşik Amerika hü -
kiiıııeti.ııin bu adaların mukad
deratı h:ı.ldcında gösterdiği ya -
km aliıka,, Japonyada ehemmi -
yetli tesirlc.riııi ka i derecede 
yaptı ve Japonyanın siyasi mü
messiliıı.iıı, Birleşik Amerika ha
riciye nazırına verdiği dotstane 
iz~hat, Tokyo hükiımetinin nok
tai nazarını. tasrihe ,·esile teşkil 
etti. Anla~ıldı ki, Japonya hükô
meti Felemenk Hiııılistanı ada
ların'., Avrupada bu meıulek~te 
Almanyaıım bir teca vüzii halın
de derhal işgal arzusunda değil
dir. Alnıan)·anın IJolandaya le -
cavüzile, İngiltere ve Fransa hü
kl1uıt:!lerinin deniz ve kara kuv· 
velini, Felemenk Hindistanı a
dalarını işgal ederler.;e, Japonya 
bınıa razı olıruyacak. AnJaşıh
~·or ki, Ingiltere ve Fransa hü -
kümetleri duhi böJle bir .-azi
yette mezki'ır adaları işgal etmi.-
. ·rceklerini Japouya ve Aıueri
ka hiikünıetlcrine bildirmişler -
dir. Şu suretle biiyiik de\'leıleri 
ehemınhetle alakadar edeıı Fel• 
ınenk adalarının mukadderatına 

ait ihtilaf bugün için büyüme -
mi.ş, Jat:~n1iş bir hale geltnistir. 

Uzak şarktaki siyasi mühim bir 
ihtil;jfta husule gelen bu s'"kü
net. İngiltere ile Sovyetkr Bir-
liP"i ar»ııida ticaret muahede ·i 
müzakerelerine başlanması key
fiyeti ile bİ'r arada miıtalea edi
lince, müijefilc dnletlerin . ark
ta b~ harp gailderılc uıeşgul 
oılınıyacakları nıan ı çılro.nlır. 

İtalya gazetelerindeki nesri -
yat, aşırı bazı beyanata r;,ıfıncn 
bu memleketin müttefik devlet
lere karşı, Akdcnizdc. cenubu 
->•rki A•Tupnda \'e Afrikada ya
kında lıarbe bnşlıyacağı söyle -
nemez. Siyasi ahvalin, bu mınta
kalardaki \"aziyette dahi süküne
te doi<ru daha mühim inkişalla.r 
göstermesini bekliyebiliriz, 

Ankara haberleri 

Meclise verilen 
kanun layihaları 

ANKARA, 26 (İKDAM Muha
birinden) - Yangın ve sair se
beplerle zıyaa uğrayan dosyala
rın ne suretle yenileneceği hak
kındaki layiha meclise verilmış
tir. 

Ayr;yeten 937 /938 ders yılın
da 1601 adet sınıf ve 91 bin talebe 
varken halen sınıf mikUtnnın 
2327 ye ve talebe adedinin de 119 
bine balig olu~u ve önümüzdeki 
~·ıl daha fazlalaı,acağı naz.arı iti
bara alınarak müdürler kadrosu
nun üç yüze ve ınua,·inler kadro
sunun da altı yiiz çıkanlması 18-
,·ibası da meclise verilnıi!j!tıT. 
- • Bir yunan firma~ demir mü
bavaıası ·için ınemlekcttınize nıü .. 
ra~aat etmiştir . 

• Eski İstanbul vali ve bele
diye reisi Muhiddin Üstiiııdağw 
Siirpagop meselesi hakkıııdak.i 
ınahkeme kararını teınyiz m...ıh
kenıesi nakzetmiştir. Yeniden 
görülecek olan davaya 15 mayıs
dan iHbııren baı;lanaca.ktır. 

• Dış ticaret reisi Servetin ri
yaseti altında bir heyet, Romanya 
ile aramızdaki tW,ari meselele
rin hal ve inkişafı için bugünler
de Romanyaya hareket edecek
tiT. 

Dünkü Meclis 
(Bastarafı 1 inci saufadıı) 

manın vekıiletlerın salıilıivetleri 
dahilinde bulunması itıbariyle 
bir kanun tedvirine lüzum qö
riilmediği işar<t olunmakta idı. 
Meclis dahimJe encümeni maz-
batasını tasvip eıılem · tir. 

Meclis ruznameye dalıil bulu
nan diğer maddelerden Bomonti 
Nektar fabrikalarının satın alın
maları ve bedelinin tediyesi sek
line ait kanun l<İyiha~ının gü.m
riik ve i-nhisar!ar vekili Raif Ka
radeniz'in talebi üzerine müsta· 
celen müzakeresini tast:ip eyle -
miştir. 

• Bugün TAKSİM Sinemasında 
Bu sene Türkiyede yapılan en büyük 2 film birden 

1 - YltMAZ ALI 2-TAŞ PARÇASI 
Modern Tinlr Polieinin i,tiral«Ü• ter
tip ııe lemail edilen sabw fi• cineyet 

romenı 

ESER: YA. NO. 
Seanslar 12,ao - 4 • 7,30 de 

Güldüren ve ağl&tan bir 
aile faciası 

ESER : Retat Nuri GUnteldn 
Seenaı ... : a,ao - e · e,ao d• 
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Ayşe, Talha ve Zübeyre tôbi olan 
Mekkeliler, Ali'nin valisini kovdular 
~. vermde de a.t'""-~ 

ki, Talha ile Zılbt~. (AliJ ye h 
ketıt.ıen er;vel ıat Etier)~ıı ııor

zaG"ı d:Jıkaııi relbeden tıor ~ 
olmw;... (Al) ilk cicıfa die.-.ıt.• 
sanlan ('I'.dıa) ya \'C onu mu,~ 
akW (Zübeyr) e hııap 11lerek: 

- .lsıersemz, ben .. "" b~ ed<>
!)'llll. . 

Dl. mı~. Fakat •b · l'lı:. zat: 
- H iia!e1e, bizOOıı zıiJ a~ se

ııuı st!.'ı:k.;ıkın varda. 
Diverek, (An\ mn a!ıoı:ıEG'.labıl

°" telifini ~<ılıer ... Oıııa 
dıeırtı al 'l:ıi-aıt eylen .şlu-. 

Bu vak~ (Alı) o i zat 
ara.,,ıaııdıı.l<i ıırutemı:Y l hümlt t ve 
ıkıvme(ı;.nadlLkJ ,l(~u. F&• 
kaı oe yaza ki bu 1lC mUıhim şah
si.Yet anl6l!ldalı:i ciıdıdi v her tiic
li nya b.sledDdıen ari oJıan mü
wıddft ve samiıniyet, ba6iıt bir an
ilaşıJanazlık yüziinıdıeon. bir anda 
baleldııır ~-
E• Talba ı.., Ziibfoy.r, (Ah) 

nin ~indeki chenımiyet:i ta.k· 
dir ~ ve bir müıidet - onun 
ırzusıı ~Jıe - Medırı.ede lkıa.Aa>
rak br.disi:ne yanbm etmek tek
lifırıi kabul ey Jc-ııelecd:i, bütün i5-
iiiın alem Di kökünıden sarsacak 
m!ak ve şi!kak ~ ta
marmy'le önüne jffıı;ecEikl~. 
FıWcat bu iki zat, ibi.r anda 1-:rl 
mlıanıı.a kaııılıverınişler ... (Ali) 
ııtn Jd~ ne meov'ki vemıdt 
~ :zarıınetımşlıer ... Ar
ıtd< (Ali) don ayrılarak (muha • 
ııefe't) e ııer;ım!şler .•• Keııci taraf
ıtarlarını da ~ete ~k 
için (Bııııra) wı (Kure) ye adam
lar #ıoQe~n sonra ~dineyi 
lıeıke+:la:'Elk, dolrn.ıca (MEık.ke) ye 
gdiıp (An;e) :ve üt-!lui!ı: ~ 
aerdi. 

* 
(ALİ). lıfÜ$Ktl'L VAZİYE'ITE 

!Bu üç mühim şalıslyet kurduğu 
(tutrlak. ~ muıha1ef<'t) şebekesi, 
(Ok kıwvıat~ oklu. (Al) nin 
ıneW<üıi sarsacak kada.r t<iıdit 
tAr oarüniiy<ırdu. 

line girmiı;, K~ lrabllıesıaıin 
mühim bio' kmmı da, bu merke
:o... illlı hak ey lemiı;ıtı;. 

(Alı) bu telıdı.t e<nbe'!'inn or
_,nd · , ~ aZ bır ku\"Vt.'llle ya
ı:ıav ahnz lrahnı,,tı Ve aleyhtn
dekı bu üç biiyi.i.k o re)-.ana !kar
şı eo kıi~ hır zar ~ 
olursa, ıs!.iımiy>.tt.ln bi.iıtıin şirilile
sıron 1ııoı>acaıiiını. RisuluHahın 
toois eıııı il!'i o muazzam slfmı kiil,. 
lıesirt.n dtırlıal d&i!:ılacağını aııl.ı>-
1111$ı. 

Bu mtişiloül v~ 3euıııoek .. 
tsıam akmini par\"llo~ ıteıa
lreünd.en lmrtaraıbilttnek acin, ar
t>k (AM) nı:rıı 6iMdıa sarıEı.aeından 
booka. ya.paeak n:ç bir şey kal -
maıraştı. N.'t.ek.iıın, (Alı ) diı lböy
.ı., yaptı. 

* 
(.Alıi) evveia Şam fuoerinc yü-

rüyerek (Muavive) yi iltaıMa mec. 
bur ıııtmek ... Ondan sonna (M'.ek· 
lre) ye didrnk muhal:ifl.,ıı:-ine 
haklk..ı.i kabul <ıiü:nırıek .iete<ti. 
Fa.i«ııt Mekkedıeın gelen ilıabeır'len' 
~ :lkıtn; de~şıtirdi. 

Gün ~~. (.Mek:ke) (lehri 
•W orduı(ah. halani alzyoıdu. E
mtıvi leırin ı4sad ve ta.h.riık ~i 
bhilelerm sJ:ahlıları ~ top. 
.la:ııvordu. 

Al1bk (A~ - Talha • Ve Zü
lbeyr) ıa tail>. olar. .MekkeJ'lıer, 
(Ah) nlJl ~ vak) yıı 

kaıbtıl etım<mişler. . • - B86m voe 
Künqy.e gi<lıen valiler ~ ,boj - acı 
bıı:karetllerle onu ,,-ehi 'rıden lıaJ'o 
&.Ur-..işlerdi. 

Yemwı)e !Duırrv:t eden (Ya'li 
li:ı Emin) iıe Alinin. halile ol
ması ii4.rine (Basra) vaJ.ioliJ!uı -
den QPl<ilaı (Abdullah bin Amr) 
~ • mühlım s..lısiyetler d <büıtün 
Be'l"V'eÜ'.ırlni 1aplıyarak ıınaiye>t

A:r:indıo ~-ce kalOOahl oltluğu 
halde Mekkeya ııelnı>;;k>rdı. 
Bmlaır, Şamdan gelı: n haıher

llede ve (MuaviY<') d-en aldıkl.a
n direkti!I ele harek<t ed:iy<lr'" 
lııır, (A~) ile Talha ve Ziib:tyr'e 
rWraeaaıt edqıeok; 

- Siaı n eınci.ııi.zdeyi2. Şayet, 
..(Al) 'Y'fl kaırşı Jı.arekeıtı ı;ıeçe -
°'* oru:rsamz. si:2J.nl,;, ~ saf
'6 harp ~iz ... 

'.Diyor la.rd.ı. 

Askeri vaziyet 
(Başu.ro fı l inci ıtı!lfod4) 

Almaıılar da Skııgerrııkda bir 
muharebe yukulmlduğunu j,,J. 
diriyorlar, yalnız diişmaoı ka· 
(trdıklannı söyleyip za iat -
tan bt hsetmiyorlar. 

Bu haberlt"rden mılttefik • 
leırin, henüz AJnıan büyük 
kısmına taarruz edecek ka -
dar nıühinı kuvvetler ihraç et· 
med.ikleri ve f.,ci bir baskına 
uğramı~ olan Nor'\ cç ordusu
nun da. kat'i bir mukavemet 
gösterec•k kadar kendini top· 
hvamadJğı aıılaşılı~or. Şimal 
denizindeki Alman deninıltı 
gemilerinin, ma3·nLerinin ve 
tayyattJe._rinin, bü.} i.ik ku,·vet
lerin •iir'atle nakil ve •hracı • 
na mani ulduğu şüphesizdir. 
Bu itibarla Namsos ve Andal· 
ne• limanlanna çıkanlan kuv· 
'retler, Almanların 2G nakliye 
gemisinin b•şına gelen akibe
te uğramamak için Uami ted· 
b"rli ve ihtiyatlı davranmak.· 
taduiar. Zaten modern ordu· 
lara mensup büyük birlikle • 
:rin denisdcn nakli, pek (Ok 
nakliye vasıtalarına ve ayn
ca ihraç noktalarında azim. 
veı;aite muhtaçtır. Tayyare fi· 
lolannın mütemadi taarruz • 
lan da, bftyiik nakliye kafile
lerinin ihraç liman ve kıyıla· 
nnda toplaıımalannı tehlikdi 
lıir hale getirir. Alınan hava 
o:rdlll5U ise, müttefiklerin ih
racını güçleştirmek ve zayia
ta uğratmak için, mütemadi 
hücumlar yapmaktadırlar. 
Şunu da unutmamak li.ınn-

dı.r ki, Norveç gibi demiryol • 
1 !arı ve yollan mahdut, dağlık 

ı bir mıntakada seri bereketler 
yapmak mümkün değildir, İyi 
bir baskınla 9 ni. anda karaya 

1 çıkmış ve bidayette pek ehcm-
miyetsi2 Norv~ mildafaasile 
karııla mış olan Alman ordu· 
su da %5 nisana kadar Oslo'dan 
şİtnale doğru ancak 120 - 130 
kilometre kv dar ikrlivt>bil -
m'ştir. Alman ordusunun. Nor
veçi azami sür'atle istila et • 
tnek için bütün gayretini sar
fetmekte olmasına rağmen, 16· 
17 günde 12()..130 kilometre 
ilerliy~bilmesi 'ile, arazinin 

1 
dağlık ve kesik olmasından ;. 
!eri gelmektedir. 

orve.;te bütiin hareketler 

1 
ai:ır c e r e y a n edecektir. 
llfüttdiklerle Norveçliler, şim
di en buhranlı zamanlan ge -
çinnektcdirler. Karaya çıkan 
kuvvetler, kfi.fi dereceyi bu • 
lup da Alman ordusunun ta· 
arruzımu durdunmcıya kadn, 
on,lar için, nazik ve buhranlı 
devreoin devanu tabiidir. 

• 
IKDA• 

Kirayı arttıran 
dükkan sahibi 

( Bw;tora/ı 1 inci smı/ada) 
D1tn, DC1Tdüncü Asliye ceza 

make=:nıtdc ılk defa böyle bir 
lfU{!Un mulıakeme9, yapılm1,$tır. 
Hadise şudur; 

Ta/ı.ı.akalede Bal Kapcm cad • 
deri11d<! 11 numaraiı dii.kkıi>ıı kt· 
ralamış oun Dauid Mizrahi bu
rada her Mvi fm:u satmaktaı!ıı·. 
Dükkii11m kiralama müddeti bit. 
mı~ ve mal Mhibi Bulgar mil
letinden Dragom.ir Komandaref 
mukaı•eleyi ye,.:zenuk için 20 ıi· 
ra olan kinıyı 30 liraya çıkar . 
mak istemi~ir. Nilıatıet 27 liı"a 
f,·t!r-inden uyu..şulmuştur. Fakat 
k;ra.cının iddia ve ihbarına göre, 
aylıklar kontrata gene geçen se
mki mb, 20 lira Ü.Zerinden yazıl· 
mı•rır. Ancak dükkıiıı sahibi ge
rek ı•ergi borcu ı..: gerek sair 
herhangi bir .•ebeyle kiraya haciz 
konulamamıı.tt için. kontrata bir 
srnelık kirayı peşin olarak aldı
ıjını ya..."'tp iınzalam4, fakat buna 
mukabil kiracının aıı!ıkları her 
aıı ~nda muntazaman verme
si i(in m"htelif vddeli ve yirmi
şer liralık 15 bono tanzim ede
rek lcif'(J('ıya ~alatmak iste • 

m4tir. Böylece kontratta kirayı 
peşin almış görünecek, fakırt ha. ı 
kikatte mal sahibi her ay vadesi 
gelen biT bonoyu kiracıııa vere
rek paTasmı alacaktır. Kotıh-ata 
aylıklar 20 liradan yazılmı.$ ol
duğundan zam edilen ay<tı 7 lira 
umlik "ekUrıda boıwlarıa. ilave e
di~ ve 11öylece atıda 27 liradan 
324 lira tutan kira bedeline mu
kabil mal sahibi 300- liralık bono 
almı.$, 24 liralık ltü.tunı da nara o
larak istemlftir. 

Mahkemede kiracı Mizrahi, mal 
sahibinin qeren sene de kendisin· 
den kiralar, ı,nno 1UUliyll! aldıqı· 
nı ve bu defa da kanu~ aykırı 
olarak k'rat/ı arttınıı.ak L>tediğini 
gi5riiru:e Şmniyeı Müdürlii!iüne 
ihbar etti!iini ue rünnü meşhut 
tertip cdilerel; tam bO'nolar im
zalanırken yakalattığını söy z,ı. 
mi~ir. 

Mazn"n Dragomir ise botıolan 
kırdırarak paravı toptan alabil,. 
1nek için bi>Jı!t hfr tımıle °"'• t>ıır
du{ııınu .wylemi..<tir. Ciirmü meş-
hııt yapan ~abıta memurları din-
lenmiş ve qeçe11 <eneki ödenmiş 
bonoları'l Mizrahi tarafından 

mahkcmeııe ibrazı için muhake
"H' 29 ni.<aıw bırakı!mı,<t;,r. 

Beyoğlu Akşam Kız Sa

nat Mektebi ta:ebesine 

TEŞEKKlJR 

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

l N ~AN,.., 
26 - 4. 1940 

Sterlin 
Dolar 
.Frc. 
Liret 
İsvi(re Frc. 
Florjn 
Rayişmark 
Belga 
Drahmi 
Çek k:ronıı 
Peçeta 
Zloti 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsve~ Kr, 
Ruble 

..._ 
5.24 

1'9.30 
2..9647 
7.5615 

29.3550 . 
79.2393 

22..11 
o !r.' 

13.61 

O.ti25 
:ı. illi> 

35.0915 
31.0915 

Esham ve ·.raııvilfıt 
Si,·as • Erzunım 2 19.59 

S.30 Türk bira fabrikası 

l.7 - NJSAN lll"' 

İstanbul Defterdarlığından: 

ÜSkooarda Velide bağındaki Prev...,.....ar o taJc he ve oıtr~n 
sanaı!.or:ı;oınuııııım 60698/54 aJtmış bİ<ı• ahı yuz dııksa.n S>elkiz 14ra 
54 lturu.ş kes1f4i loınal in.şaatı kapalı wd usu~ y ı,. <!<Fi l•.mJye ko -
ııulrn uştur. · · 

Eks.iıl'.ıme, 13 mayıs 940 pazar!«;i p;iIDü saat 15 d İstanbul Def
t>ıoırdıırtğı Milli Em!ak MüdürJ.üi!ünıde 1ıopi!an:ıcaık nl'.nn Jwm • ·onda 
aı;·ıJıaaak1Jr. 

Mll!kavde. e~. Baymdırlı:k isJ<ri u.mwni, hU1SıSUi, vc fennt 
~narne<."l";, proje, lreş:f hüliısasiy1e buna mütefom e>\'O'llY. 350 ~ 
UJ11lrobilinde fat.an.bul Müli Elm1ıllk Müdürlüğündıtt> a~n<.!:ı r. MuvaJı;. 
kat. temı'l!Qt 4284/93 .dört bin ikti yüz seks-.,. dört lira ooksan üç 
lrunıştur. 

İ~'tilttl.n; 1'.ıkhf mektuplanıu ve bu j~ tıe.wer tn az 50000 ell 
'l:ıUı lraJık u; ya])', ılıma d-aı r idaz,eJ:erinrleıı alırw; oılduğu vt ı<ı'ka'ıar• 
iStUı6den Istarlbul vilayeti.ne müraçaaUa eks i»tınl· tarihm<k.'fl 8 gün 
l"V'lle.J alıllll1ll'l .ıtıliye+ ve 940 yılma aiıt Ticaret Odam ve&.ka"1r- .,~,.; 
lııapalı 1aatıa.rını 13 mayıs 40 paza111A.sı ı;inü saa.ı <in dıörrll. kadar s-
ta!lbul Deftıen!adıR1 Mili Emlak Müdür.lü.i\"ü odasmda toplanan ko
misyon reisili!ği>rı<e sıra numaraJı m.allrouz mu;Jcabilind<' V<•"'Tl<' ~ ri 
birzınıdır. Teklif mekıt.upları, eksJ!.llııneılln açı.lıma saGllınden b", .._at 
evvıeıiııı kad:ar Y61 qrr,ek üzere iadeG ıteahtıülilü m".kıtup ('t'kl.i.Jı de 
~~ili.-. Bu t3'krliirde dlş zaııUıı mühür muıınu iJ.c ivicc k:ıpaı
tılmış olmam w ta.li•bin smiyle açık adreı;inin v" 1eklıif mcktuıbu • 
nını hanı:i ışe allj oldujiunun yazılması lıiızıımdır. Puıta<la olacak R9 
ci!ander kabu·ı edt lınıez. (3216) 
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büyük merasimle tes'•d olunaca
ğını yaznı1.$tık. M era.sıme Vali 
ve Belediııe rcirl L-0.tfi Kırdar 
ile m1ıav,nleri de iştirak edecek
tir. M e-rasimi takiben hep bera
ber an'anevi yem<'k yenilecek· 
tir. 

Askerlik işleri 

Askere davet 
FATlH ASKERLİK ŞUBESİN

DEN: 
1 - Şimdiye kadar lıiç asker

lik etınemiij 316 - 335 (ctahı!) do· 
ğumlu yoklama ka~ağı ı•aıiyetin
de bulunup ta muameleler; ıe. 

kemmii.I eden ve ( 335) doqumlu 
olup geçen celplerde sevkleri ge
ri bırakılan (Topçu,) ve (hava) 
sııutına mensup eraı a.skere sev
kedileceklerdir. 

2 - Şubede toplanma günü 
29 nisan 940 pazartesidir. 

3 - Bu celpte l>Edel kabul e
dilmez. 

4 - Şubemize mensup topçu 
ve hava sınıfına mensup mükeı. 
!etlerin tayiıı olunan günde sa
at 8,30 da fUbede hazır bu!unma
ları. 

5 - Tasrada lmlunanlann da 
'bulundııklan mahallin askerlik 
şubesine müracaatlan il<in olu
nur. 

Cen-ahpa.şa ve 1f.a9_Jti hast.uıaııı:~enyle 2'.eyn<•P Kfund doi!u.m e
v nde tedav.i ynk>.ri inşa ve tes.i&i işi açı.k eksiltıniyıe .konulmuştur. 
Ke:;ii bedi ı 75)] lira 22 kııı~ voe ilık teınünaıtı 563 ıı.ıra 34 kurw;ıtur. 
Mukavde, Eksil~m~, Bayı.ııdırhk iı;leri ~ !hususi w feıuıl şart• 
:nameleri, proje kcı;fr hiılfı.>asiyJıc, buna rnüteferri dij(er ıell'l'•'k 38 k>r 
ru.ş muluıb liııde t..J fı;J>cf'i miidürlü,ilünden veril.celt.t.ir. hıaııa 
6/5/940 ~i l(li.nü saaıı 14 dıe Daıımi Enıcü.m<'nde yapıl.acaktır. 
T~' ~luun ilk >tıemirıaıı m~uz veya l'.llıl"kıtucpları, ih.a'leıden 8 ~ ev
vıeıl fen l~ri müdürlüğüne rnüracaeüa alaı::a:k'm ronn.i ehliyet ve 
40 Y1 l.na ait 'I1icaret Odası vt&kalarlıvlr. ... aıl.e ,l!'iiınii ~yyen saatte 
De.im! Encümende bulurumatan. (3205) 

İstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğinden : 

Riy&Set ıno'Wrh::i i.çin kapalı zari usııliyle 20 - 3o b n lİt1'B 
be!lEin 20 - 30 ton ma.zot ile 3 - 5 toru gaız mooayaa edi:Iectıkt r. Tah
mın ~li 9881 lı:ra yi.i.L.<re 7,5 t<minaıt muvakka11.."Si 742 lira ı ~ 
tur. 1halc 4 mayıs 940 curnaı1ffiı s.ıııat 12 dedir. 

Ta1ro eri:n ıt<rn naıtı ıını.wakkaıle makbuz veya ban!ka mektuplan 
ıınalıl "• 11.caıri ve.;aikıl mutıe.b€releri üe t.ehl;f mekıtuphrın.ı ilıa ıe 
ııa'3Jtmdın' bi.r saat ~·...,·elme ıkadııı: GaJ<ııtad:. Rıhtım üzer .ı:ırlıe 1&tanı
bul Mmt<ııka Liman R<~ s'lıği satın ıtlına lb.-oımıS)"Uilluna ııevdı E;lmel'er• 
V'f:t sartınıameyi aJıma!< istivenrerin ~ her gtin riyaset .kim suıbtsine 
miıracaartılaırı ilan olunur. (3125) 

• 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İoa.ıem'.z elin.Uc JIDE:vcut 4498 ml.'ıtre 75 santim çaınıt;ıı ~k beııden 
60X95 boyunda 3599 aıdıet çanta y.apt.ınbr.~ a~ eksi' .mioye ko-
mı:lm r. Eksiltme 8/5/940 c;aırşa;nlba günü~ 15 clı B. Pootaha-
""'lbınası biruıcı ka1ıta '.!'<:~raf rnuavi.n)i.1i odasında top!;nuca.k mü
dürlük alım satım komisyonuaıd:a yapılacaktır, Beherinin Y!lıPtırılma 
rn uruıımrnen bede ı · 52 kuruş hcpsiniaı 1871 lira 48 kuru.ş, muva.k:kat 
oterrtinaıt 140 )im 36 kınuştur 

Ali) bütün hayıatmda (slyaret) 
de.nilen vıe lnce diiışiinceler le çev
ııi:Q) ~ uzak ya$ıımıştı. 

Kaıdı&ı, bir; üıw:'l1i!.n al<~.ndıe 
ıriz1.i. baı'Eket eeıeyanlıamıa ka
pıJmaıdığı. giii. 'iri~ '° mseıım de 
bodıi aleyhinde iböyJ.e bir hare
kt1te g.:c;mi-yt:a.;:'inc ~ k~in
de ~ bir i<.aınaat vardı. 

M~, çok m:ıhi<'ane bir si
yaset ku.lan.ıyordu. Evvela, (Ali) 
ile (Me'.k:ke müttl..fikl<'ri) ni QB.1'-

Fransız harp gemilerinin 
Skagerrak boğazındaki fa.ı li
yeti, Alman donanması bü • 
··tik kıı;ımlannın dl'nize çıka
mıvacak halde bulunduğunu 
göstermektedir. 

ÇOCUK ESiRGEME KURU· 
MU İSTANBUL MERKEZiN • 1 LAN • 

İstıeldüırin ol bıw.bki mühürlü ııümuncs\yle şartnaım.e6İlııi gör· 
mek vtı.ı muvaıkka1 tıt«niııatlarını yatıırm;ıık iizcll"C çalışına günlerlaı<le 
~r rn!idürhlk idari kalem levazım .kısmına, eksi ıt:mı: gün ve oıı
a~ de 940 scıı: l için Ticanıt Odası" vasika&, muvalıllııa1 ten:dna.t 
maı1dbuz>yıle blı-liıkte kom.isyana müreoaaıtfarı. (3268) 

ı;;,::...,,. lbu kanaat o:lınıG>ydı, e
lndeki (hilMet) nüfuz ve lruv· 
-rot.ioo daymıaTak (Talha) tl.e 
(2"Jübe:yır) i MEdinedıeın çıltaımı80-
dı.. V(ıy<ıiıl!I. Medine ~'le Mekıek
obl anısınd'*i tenha <.'i>llend.e, 
bu iki muhal.fi s s ·rroe imha ee,. 
-* için, g.7.l ce t.edbir.lea' alır
dı. 

(All). böyle harekat etmedi. 
.ArııdaCti .ııtil:Uı, ll1>E!ltt1i&t \e bal.Je.. 
dooeltini z.a.tt:rillt.i. MOOalefei.ten 
"""" ııeçerek el b .ı:lği ile çal~ 
maloarı iıQıı. (Tabı) il6 (Zübeyr) 
e baıerler gödeııdi ... Fakat ar
tık, iŞ .dştuı, ~ ştıİ. (Hasra) ~ 
(Kılfc) lbalkı derba.l hardcat:e 
~işlerdi. KeOO.ilarine biat et.. 
ınek içın Basr:tlı. = (Talha) ya, 
Xüı :ıl. k.ır de (Zübeyr) e •..ıtnıak 
ey lı m•ılıerdi. 

DEN' 
ıp>l;lt:L!ımak • 5ti,,or... Böy l.ec.._ her A. D. ı k K 
[X:i kuvvı:M dıe zayıf düsürdükten İl--------·----• Beyoij u A ·şam ız Saıı'at 
sanra, her ik:i.st ii=ine de yük- mektcbı talebesinin 23 nisan ço-

lc:neil'.k, bu iki zayıf Jruvveıt:. im- cuk ha~ası münasebetiyle fakir 
ııı.a etmeyi ve arttl<. rakipısı.z bi.r _ Çocuk Hekimi çocuklara da.ıl•tıımak üzere ha,. 
haİdoeı (hl~) .mevkı•.nıe ıı"Ql'l'lC- zırladıkları 200 parça rocuk e• • 
yi düşünüyordu. ' ~ 

[lr. Ahmst Akkoyunlu yası meı:Joezimiz tarafmdan aıın-
.Abdıul.lııilı. ilin Amr, - M.uav;,. 

~nıin ha;aibı.n.a - ıbütün serv-eti- Taksim-Talimbaoe Palas No. 4 mı.,<tır. 
zıi ontaıra ikoymuştu. Hamiyyetli talebenin gösterdi.-

- (All) ,;~ muharebe etmek Pazardan maada her gün "88t ği bu kıymetli yardıma fakir ço-
!ıçin siliııha, d"""'""- ıtta, ııefaka.- 15 den sonra. Tel: 40121 cuklar namına teşekkür etmeyi 
ya, paroy>a ihtiyacı ol arılar, .ı;e ı. bir borç biliyonız. 
sin, Ahdu.ll.ah 1:1.n Aıtnr'daın alsın. 

EN BiRiNCi 

•Yağlama yaiilarm maaııu-
1at uımlü hak'kındıE<;j ~aıt için 
sanayi müdiil':yeti uınumiye
sind.n iSt hsal edi1m" ş olan 
10/5/1928 tarih ve 718 numa.
ralı iıhıti.ra b<Tatı. bu kere ferağ 
veyahut .Jcara wrileoeıi\iıırlen 
rnrıokfır ihtiraı satın almak ve
ya •'.sticaır e1ımek avıusunda bu
lun.'.l.TI zevatın Galaıtada, Taptas 
baru.nda 18 n ıunara.Ja mu'klm 
Bay Teodor K &narua 5e mü
r~caM <'ltınehi. 

Siımdi, (Al), üç ~n teh
dit ııJt:ında lbu~u ... Şi
ma4ı (Muavzyo) .lıilMct mer
kezi ile a!L.kasırıı kESM]şt'- Şark
ta Basralıkırla Kfıfeı>l:r ısyan 
tı!mısti. Cenuıp'.a (M<ıldre) şehıtı 
siyasi eııtıtital.ııınn nrr.lızi şcl<-

D "ye, 1.ellll.a.r i>abrtıyurd u. 
Ya'lini.n (Arnker) isminde nıeş

llJur lıir dcves vardı. Bunu, ( 1 c
ımcn.) ~ yüz altı'la ahınıştı. O, 
•bu ct..'VC'\ (Ay"S>C) ye hedzye clr 
1.i. Çünkü (Ay,•:), - umwni a 
zu.ya b ıoo<.n -. (Al!ı) ~ 1<-~·· 
cıkacak o ı:ın• orriu} a c 
dece it... H 12 olıdul(u =• • 51-
fa,ı aolayıs h> ss;vat. 
iizeı:•rıılc buvuk ınr tc= husu
lıc ~ l'l'I'.> ..ı. 

an, K vvet, işt·ha Şurubud r 
(Arkası var) 

- 37 -
- Pekaliı ınü:kelief1ıir. Fakat 

lı.ırvdi bıııoo böyJıe kabul edelim .. 
Dtide. Seıide ılıanımefend'inln her 
V<!Zl!Yetillii pekala bd.l!ir... Yet'm 
yavrucaA= pa:ramı tsra! edil
dııkten ınnre nne deden; :ı el le 
kendı ıı.ıaa.baGırından bir deli • 
kanlıya verildi .. Bi.l a., a~ evvel 
de ci.~'<iemn bu ev lıenmeyı Lo.ıdu· 
• u, Reı~ü düşkün ettıği.
lıi yine burada, şu meydanda kat"· 
'1 lrıa.rşıya ot..rurken Merd ven-
köyii.ruie:ı ııeJıen bır tezkerede o
ilıuınarruş mıydı.lı' eren!er' .. Ren
ll&gÜl m.:in düşkün edilmıı;? Su
çu ne imiş? Bu.nLı.r SO) lenihııe
d.i.. •• $imd.i il:ı&a.f et baba erenler .. 
Malı, mülkü \ı..'tiril.düden sonra 
d~ edölen bic mııhlp, hele 

Renıriııül gıbi ~i:m de olursa 
bunun ,ııüı>aiu indcllalı ve inden
noo ne kadar büyük tullilıı.· ..• 
Fı.kra meşhurdur, erenler •. An
latavını! Bir gün Sü.'ıevman Pey
gamber tıi.r · i<µı kannc.ıyı c:a
~ııt.rn"k :i6temi• . Kem al kerfüer 

,kurulduğu tahtından ırade bu
yıu.mıuş: 

- Bana kiırı.ncayı ça~ırın! 
Haberciler kaırıncayı yuva5m

de J:ııı1muşkı.r, Peygamberin ira
desini söylemişler. Karınca: 

- ŞWndi iŞi.nı vM, gelemem! 
Demiş .. Yerlere, göklere hiik

mett.iW, ku;rtlaııa, kuşlara padi
çıdı o!JduAıu ma!Uın bulun ın Ha7>
reti Süleyman bu cevaba hayret 
etmiş, habeıreilerin yıı.ıı.lı.ş aııı.a.. 

<lıt:ım, k..ınııa:.ı.ın böyle cevap 
veremiveceırin d~nerek itade
ıi.ıı.i tekra.rlıamı:;, )"ine h:ıl:>crcır 
!er g;tmi.şl<!r, k.arll'!Ca!)'a !ı·aC:eyi 
b.ıdirmJ,..ıer; Karınca h&lıer • 
cı.Je.re çıkı.şmı.ş: 

- Gıdıip Sü eyman Peygam -
bere haber verin.. B<'niıınle çok 
uğraşrnosm alimallah !ep€!Il a -
tan;a onun tacını talı1ıru başına 
gteç!ıi<im.! 

Dcmıış .. Suleyman Peyga.ın1*r 
o gü.n si1küt etmiış, SIO'llra müna
sı:p bir umanda kanncaya sor -
mw;: 

- Berum tacımı, tc_ntunı ba
şuna geç~. Etıın ne, 
budun ne, ciİ!mlÜD ncdi:r de, ne
yuıe j1'Üvt!n('rck ben :.m g;bi ·~ 
cıne hükmeden biır peygamberin 
talrtıını d~l!Dıl 6Öylüyor -
sıun? 

Karınca ocvap vermiş: 
- Gerçi benim cürmüm hi1r 

ti:ı" devlıctKrın.. Fakat, bir yeti • 
min h.::rma.ıı.ındaın a.W:aJtrm l:ıuğ
dıa(v ~ ge1orir, tahtının alr 
tııııa sokaııım. O ~ kutsiyeti 
senin üitün :ıktidannı bir anda 
sdmı indirir! 

Sonra y.i:ne :meşhurdu.r. Eren-

!er Pe, gamber efendınıiz es ~ 
haiJJ kln.ınd.an b.ııı.nin ak.şaım ~ 
me~.ııde bulaınuyormuş. Ortaya 
pilav gdntiş.. Hazreti Resulııl.lfilı 
ka~ıru yemt?ıb'e uzatmamı.ş .. Es. 
haptan baınla.n soıımuşlar: 

- Ya Reru'.uiafılı, yemeğe rağ
bet buyrulın:.dı. Bu hal sah.bi 
haneyi keyamete Juıdar halk di· 
liinde J~te uğratacak bi.r key
fiyettir .. 

Hazreti ~amber iz.ah bu • 
yuımu.:;: 

- Bu .pılıh-da yetim hakkı var! 
Ve .. MUbarek avucuna aldığ, 

JU1.d1Ç ta:ııelerini sılınıt•a etraf. 
larındaıti sah.abelt>r Jll11ilıçten, yağ 
j rinc .şaku· şakır kan süzilldü
ğünti. ı:fu'ır>ilı;Jer .. 

İşte, vetim hak.kının tahrim 
d e<.'Cl>ini apaçık ortaya koyan 
bu frkralar kaırşısı.nda deden-in 
Sa:de Hanımefendi V86ıtasilc 
Rcnırgül yetimine tatbıit ettirdft. 
ği oara ve bak yağııruısı pek affo
lunur hata.laıtdan S&Yı.ı.rr-! 

Amma, her şeye r.aı:\'men yine 
büvü~Jııniiz. yoAımuzun elebaşı
sı, Haaeti P1r po6tumın h.alire
ı;ıidjır .• Hak eııenl.Er tıaksir.a.tını ba
~n !_ 

İkı hcm(;Cri lbaıba ı.wtular .. Ka
deh.!ıerini tazeJiıyerek d.eın.lennu
ye d<ev:ııın ettJer. .. Bu ara, tıek.ke
oin 00.b.çe kapı.slJllda La&tikli. biT 
.aıarban1J1 dıurduğıınu ihsas eden 
sesler duyuldu.. Hasan baba, y,. 
:w ba.şındaki µeoeeaeye uza.n.dJı, 
baktı., söylendi: 

- İştıe erenler .. Akın başladı. 
Vaıra.n gelen bir. Acaba kıirn geJı.. 
di? 

Cok ııeçınıeden mihmandar der
viş Hıi>;i:ınlılı göl~ gibi sesiın.i a
dımlıarla meydana girdii!i görü1-
dü. Hasan babayı, elini ~ne 
bıstını:ı ıreveııa:llSJ) beııızıer bir 
nny<12la seLaıınlıyan mihmandar 
gelenler~ haber verdi: 

- T06U11 paşa taıkımları gel
dıi!ler eren!er .. 
H=ı. baba bu ihbarı yayma. 

dokunulınuış biır zenbeırek ,<Oiıbiı 
diz ~tü~ posttan fJırlıyaırak 
lııaqı.ladı, AleJ.;ioele i<ıendisiıııe 
çeki düzen vereli. Mi:bmand.ıııra: 

- Duımı.a, koş ıkarşıla.. Yu.lı:ar.ı 
bacılıaır orfasına a.l ben dıe geliyo
rum! 

Tenhih iJe aa'Ydu. Sıcııu:a Mey Ji 
bahaıya döndü: 

- lilli)'dıi =lleır" Birlikte yu-

Kartal Sulh Mahkemesinden: 
Sa.it vekH avukat Yuı;uf Ke

mal ıtarafı.ndan Kuz~uk pa -
şa liımanı c.arld.:S:nde 111 No. da 
s3.kıim Şcbsınrar a.Jıeyftıine Karlıa

Uı ~ı Büyük K.az-ovesinde kain 
iki parça tar1anın tızale.i şüyuu 
bakk.ında da.varun m ıclıa.kemesi 

ılçin yapı laın ieblıiga.tta muma<- 1 
Jeydı Sefu,-u'Varm ikarnı:ıtı;ıiıhırun 

ııneçhnı.l bu1ıındul\'ıı anıaşılmış bu
lund~<>n ilim.en 'liebl• .ı;aıt ic -
rasına w. muhakuıı.~ 15/5/940 
ot.a.ııilıınA nıüsadll ça.."Ş8Jm'ba günü 
sa.at 14 ~ taliık.'111! karar vedlıniş 
o«!uğundan ~V'Ill.İ mezln'.ırda l:ıı'Z· 

z<Mt :muhaıkem.:de bulunması ve
ya bı.r vok!J bulundunı.hması zım· 
rıuıda ıd:iligaıt ma:kaın1J1a ka1 m 
olıınak uze:ıc ~ orunur. (26460) 
-~-----~-----' 

Üsküdar İcra Mem1trluı}undanı 
Mabcuz olup sat.lma&ına ka

rar wıri'<.•n 55 OOeıt ee.nz ve 58 
lk:l()'m ki Ot'ıın' aaı 113 adet kereste 
3 mayıs 940 cuma giinii saıat 14 
de haşlamak suretl yU! Kadıköy 

iBıeJeıcliyesi civocında .birinci açık 
arltll'InılSI. •era kılınaıcak ve mı.ır 
lhamımen :kıyımetl'n yüzde 75 inil 
buJma<hğı. .taıkd ird.eı ikiooi a..ut.ır
mıya bırail<1lırr:vk 6/5/940 pazar>
ltesi günü a;ynı, yer ve saatl'e .ikin 
ci 84'1rtrnın.ası yaı:ıılaçağı ilim o1ı.ır 
nur. (26465) 

--DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldl7e w ıdlarevb'e alte•ıu•• 

A4r .. : Rabıiill Caplollıı 

10~ k61eslnde No. 43. Tel. t.381111 
1ınli)az sahibi VP. Neşriyat Di·ı I 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON 'IELGWU' Basımevı iıııım-m::ıcımm:::zı::zı::mEiiiDI. 

ikarı çıka.hm. Tosun paşanınki!& 
"'WL Te'k.kemrıızln lı.imlı;i vazi
yetinde bukınan bu ean~ara hür
mette k:u6ur gıerekmez! .. 

Meyli baba bu teklli'i kabul • 
etmedıi: 

- Sen (ıık erenler .. Milıın&ııJa.. 
n 'karşıla. Failtir, ışumda biraz 
demlenmek nıiyelıindeyim. NC'V" 
ruıı: saati.nde me:yd.aııdıa göriişü
liiz! 

Dedi. Ha.;eıı ba.00, misadl>rle
rini .k.arşılıaaruya looştu .. 

Gelenler 6 kadından mürek • 
kep bh" lııafilıeydL Hepsi de genıı;
.Wer.. ~ rının Vığneleniş 
tM'zuı:dan bunlar.ın pek öyl.e kaı
ca, ~ tilıemmiyet ~"<"rir taze 
lcr olmad:ı,ğı ri lk b~kısta farkedi· 
1iyoıl'du.. Kadınlar, m· mandar 
dervs lli$miın: 

-Buyurun! 
Sözile loond·ilerıı!nİ balııçeden 

geçirişln.> tamamlıamadan: 
- Öf.. M.ııışaallah :OOVa da a.-

itıstıoı; sıcaiiına rahmet oku.ta .. 
cadı:! 

D;,.e çarşaflarının pelıeri.nlerl
Di açmışlar, ,giiğüı;.lıeıUne ik.adar 
dekolte ropkırmın iıı;Cmde cıvıl -
d_,. içeri dıalmı61a"Cl1 ... 

Bacılar odas.na girip minder • 
lere serbestçe yerleşen misafir
lerin en vaşlılı:ın, otue beşlik 
ibir yosuna; Hasmı b.abanın hal ha• 
tır sormasını çan sıkıntısıile sav
dığını göstenm tavırlarla ç:ıbı>
c:aık bit.iı-tımi..ş ar.kat;ından: 

- N evru:.ıuı şenlendiıımiıyıe ge. 
d>k erenleriım ! 

Ctim'oe.5ile çantasından çıkar • 
dığı bir beşil:fırlıiği minderin il2ll"" 
rne bırakarak iliıV'I! etm~t.!: 

- Şenli°'E- erken başlaımak kır 
rwını verdik .• Emret de baba e
ı:enler bızc şöyle hei'kcsin uğTr 
madıkı lbir k(iııede rofm OO!zıırlr 
sınlar! 

Bu talep, Ha.san bııbıınm del" 
Wşli.>ri ooferber eclişil,;, çabucalıl 
yecine ı:etıiırilcli .. Yukarda, To • 
8\ln paşa takımlarının erlrendell 
b~an sohbeti,~ gelen .ntt' 

bcpler ta.rafından ihliıl ol~ 
&m diye müte&ki'p misafir"let u
taok U!k.kıenilı baışk.-ı oda '.arııııl 
eJındL. 

(Arkası va:rJ 


