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NORVEÇTE VAZiVET KA- Almanya, Sovyetlerden 
RARSIZ BiR ŞEKiL ALDI' İtalyaya dönmiye haşladı 
.... . . • 

Alman Radyo- Sergende Almanlar ilerlediler, diğer Hitle~ Mus~li~iye bir mesaj gön
sunda Türkiye h ı d t 1 .. k.. t .. 1d .. derdı. Berlın ıle Roma arasında 

.. ., cep e er e aarruz ar pus ur u ~fasılasız istişareler yapılıyor 
DUŞ ma nl 1g1" Bir cephede Almanlar ağır zayiat! Baş ve ki 1 

Alm•nya, 1ıa1ıi1ı.ıuı vererek çekilmiye mecbur oldular 
Türlı flo•dafuna A1J1· 
met 11.,.iyoua, Alm•n 
neıir Cl••ıtcılan, Türlıi

~· lıollıını, meıro lıü
lriım.ıinin • i .)' • • • 1 ine 
lıarıı l•lıri lıtan O•Z6•f" 
melidirler. .Alm•n ,..J. 

' 

'· Bugün Beşiri'de 
tetkikler yapacak 
Petrol hakkında bir 

yo•unan fdrefil J ili, , ~~~~, 
if•ııtl•rınJo J•ııa.m et· iİi 
lifi l•lıtirJ•, T .. rla r•J
~oıa fi•, 6a:ıetecil•ri Je 
a:r;ami ıidJede malı•· 
6ele •flecelr/erJir. 

tebliğ neşri muhtemel 
Malatya, 27 (A.A.) - Ba ve

kil Doktor Refik Saydam refa
katinde İktısut Vekili, Madrn tet
kik ve arama um;;m müdürü ve 
maiyetlerı oldugu iıalde bugün 
saaı i6 da Malatyay• te~rif buyı.r
muş1ardır. Ba.,vekil ista~yoııdc 
Dördüncü umumi mü.fcıt~, Vali, 
aııkerl ve mülki erkan ırajıııduıı 
karşılanmıştır. istasyonu w Et 
'f<lfını dol.duran halk başt•ekili -
mizi alkışiamış t•e samimi te=ıı
hürat yapını;ııır. Başı>ekıı dog
TUCa bez tıe tütiiı. fabrikalarına , 
giderek ik; •aaı kactar teıl,;'kler- ı 
de. bulun u'lardır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
9F ürki)·cnin İngiltere 

U ve Fransa ile dost ve 
müttefik olması, Al

manyayı çileden nkardı. Nazi
ler, bir türlü bu dostluğu ve it
tifakı hamıedt<ııİJ orlMr. Berlin 
radyo.-u, bukçe neşriyatında, 
Tiirkiyenin m anı hlilulmelile 
11&1.lı: araaıııa nifak sokarak An· 
kara muahedll6ini boucaitı bül
Yıa.ına kapılmıştır. Onun ~in her 
liin yeni bir tezvir ve ifsat icııt 
ediyor. 

Almanya, önceleri, bize karş1, 
ltıskanç ve hasut insanlara ben· 
ziyordu; fakat, ıonra, yavaş yavaş 
İfi azıttı. Resmi propaganda ne
<uetinip. idare ettiği Berlin rad
rosu, her akşam, Tü rı. efkin u
lllumiyesini zebizlemiye çalışı
yor. Tez şudur: ,inı:-iltere ile 
~tansa, Türkiye~c dost değil; 
dii.ı;mandırlar; Tüı:kiyenin ye -
&iıııe dostu, ve müttefiki Alman
Yadır. Türkiye hükümeti İngil
tere ve Fransa ile ittifak etmek· 
le '!'ürk milletinin menfaatleri
be muhalif hareket etmiştir;. 

Türk - Alman ittifakının yı
kıldıı:ı 1918 senesi •oııbaharıudan · 
beri geçen 22 seuede sanki hiç
bir degişiklik olmamıştır ve san· 
~i 1910 yılında değil de, 1914 de 
;'.'1işiz. Alman radyosu, iste, ha· 
a, böyle Büyıik Harp dilile ko

ıı_u uyor; Nazi propaı,:andasının 
Çllriik ve bize düşman taraflan-
tıı gö•teren Türk mebus ve mu
horrirlcrine hakaret "dh·or. Bu 
t~d~·o, on rünlerde, dini .. ve müs
luınaolıf:ı da bir tahrik \·asılası 
j'P_rak kullanmıya baslaınak gaf. 
etıue düşmiıştür. Sultan Hamit 
d~v{inde Türkiyeyi ziyaret ettir• Zaman, Surıyede llornusla do· 
a an ve Salahaddinı Eyyübinin 
"1ezannı ziyaret ederek bir na
~az kılmadıjiı kalmış ol~n sa· 

~ • 
Ştddetli bombardımanlaN Mh- olan Bergenden bir qöriittiiş .. 

LONDRA, 27 (A.A.) - Roytw 1 ğer bir şe31 olmamıştır. Cok kar 
Ajansı Norveç harek4tı hakkın· ya(i,na.ktadır. 
da salılhi;ıettar mahafillerden Naesos c~phesinde devriy'1eT 
aşağıdaki malumatı almıştır: arasında çethı muharel>eleT vu -

Narvik cephesinde kayda de- (Arkası 3 üncü sayfada) 

Avukatlar dün Adli
yenin halinden acı 
acı şikayet ettiler 

!J!lŞV li-m.~ :-3C:'" :· de r~.:;,:;,ğa 
lıa.rekct ecfru Uerdır. 

BİR TEBLlô .N"fü)RI 
A\lUHTE.'1!::L 

ANKARA, 27 (İKDAM .l\fuha- t 
bfriııden) - Diyarbakıra he..· eket 
dmiş olan Ba;,vekil ıloktvr Re
fik Saydamııı ııarm (btıgün) pet
TOI sahasında Wtkikler ııapması 
muhtemııldir. Ba.ı~-ekilin An
karaya avdetinde Luluııa ıı p~trol 
miktarı hakk·ındıı bir tebliq neş-
1"edilmesi iht• ınali t:ardıı. 

DE.."1İR l\IADENİNDE 
GÜ I'.EK, 27 ( A.;1.) -- Başı,ekil 

Dr. Re,~k Saydam refa/,at;nde 
ki ze,•atla beraber bu sabar, er
kenden demir madenine gıtmiş
lerdir. 

Ba vekil madeoı mıntakasındaki 
tesisatı, y::pılınakta olaıı inşaatı 
tıe amele binalarını tetkilc ettik
ten sonra saat 10 da Mal"ıyaya 
hareket etmışlerdir. 

Kemalettin Şük
rüyü kaybettik 

Halkın mahkeme kapılarında beklediği, va
zifeye vaktınde gelinmediği ve maznunların 
kel pçe ile götürüımesi şikayet mevzuu oldu 

Türk matbuatının bu gü
zide emektarı riUn ebedi 

metfanine tevd edildi 
Adliyenin aksaklıklarını tet~ik m!~~:~ı~n~~~:~:~~\':f:,ı:;ı~~;:~~ 

için bir komisyon kuruldu ==~: ::f:~c=~m~!~ir:ağda evvelki 
_____________ ....:, ___ ,<Arkası 3 ün_;ii 'a;ıfada) 

- . -

HITLER 

Yugoslavya 
Kral Naibi 

Prens Pol'ün yıldönümü • 

PRENS POL 

Bugiin dost Yugoslavyanın 
Kral naibi S. A. Prens Pol'un do
ğum yıldönümiidür. Pl'ens 28 ni· 
san 1893 de Petrogrndda doğ • 
mustur. Prens Arscne Karajeor· 
gevic ile Prenses Demidoffun 
oğludur. Pederi Srrp kralı müte
-.c{fa Piyer'in kardeşi idi. Prens 
Pol tahsilini İngilterede Oks· 
ford üniversitesinde 3·aaımıştır. 
Nefis san'atlere ve san'.tkirlara 
~ı bü) iik bir muhabbeti \'ar
dır; Yugo5'lla\·~·nd.a san'atk3rlan 
himaye ederek san'atin tt'rakki· 
sine büyük hizmet etmi tir. Bel
grad müzesi onun l'ISeridir. 

Prens Pol, Kral Aleksandr'ın 
öliimündenberi. Kral naipliği va

( Arkası 3 iincii saııfada) 

~ Kayser ikinci Vilhelm'm, Bü
Yiilt llupte cCibadı mukaddes.in 
•eMı bayrabnı açtıran Alman -
:tası ile bugünkü Nazi Alman • 
>ısı arasında, müslümanlı~ ı Al
~an ihtiraslarıwn tahakkuku i
~ııı kullanmıya çalışmak bakı -
::ııdan biç fark y_oktur. Filvaki, 
ı;d'.'1•n ra~yo. u, bır aksam mcv-

İstanbul Barosu umumi heye
ti dün toplanmış, baronuu hesap 
hülisasile mesleki teklif ve te
mennileri tasvip ve tespit etmiş· 
tir. 

1 Maltepe Askeri Lisesinde Dünkü Merasim 1 

• 1 nebevıden, crte~i 11k.'.an1 Ga:ı;b"' Benclek'teıı balı•ed1 or. 'i-

l B)et, 51 ,-a ına lıa tıuı ;,.iiıı Hit-
er· H " ~ 

tbt' aueti Jlluhaııı ım·de ben • 
ik· ~e.k nafletiuc de düştii. Her 
ıı.ı'S•nın ayni günde dogdııkları
kar"·c h~~ ıkısınıu de ~ .ıhudilerc 
di şı __ nıueadclc ettıkleriui söyle
d: .'I'üı:kleriıı ve mu Iumanıarın 
..,~' _hı lerini tahrik edeceğini 
haı!urkıyedc gür bir taassubun 
Pr a Yaşad1°1nı !-i&nau ~iman 
ırı:~aga~da•ı, H. neti !ttubam • 
ltıelrJe fütleri birbirıne benzet • 
deı· ~· hutün uıu;luıııanların hid
l>i •~ı celbettiğindcn ı:-a{ildiz. 
c.:~ ınukadde.atıu böyle propa-

• ınevzuu olarak istismarı, 

IA 
ABİDİN DAVER 

Hesap hülisasının tetkik ve 
tasvibini müteakip mesleki te • 
mcnnilcrin tec.pitine gcçilıniş ve 
söz alan azadan a\'lıkat Vedat, 
adlive bin:ısı yauahdanberi yedi • 
sene geçtiği halde hala bir adliye 
sarayı yapılnıonus olduğunu mev· 
zuu bahsederek gcrt'k bu husus
ta ve l"erek diger adliye mesele
leri hakkında czciimle şunlan 
söylemiştir: 

'tl . a 3 1ınc~ü sa11/ada) -
Milli Küme 
Maçları 

Galatasaray 4 - nıulıafızgücü O 
Fenerbahçe 3 ~ Gençlel' Birliği 1 
Bc<;ikta~ 3 - Alııuordu 2 
l\laçların tafsilatı dördüncü say
faıruzdadır. 

.. 
Maltepe askeri Iise•ini bitireıı gençlere dun mukıifat verildi. Resimde komutanı mük4fat venr-

tv ~ ··~ 

Grandi diyor ki : 

I " ltalya harbe 18-
kayıt kalamaz ! ,, 
AMSTERDAM, 27 (A.A.) -

Ecnebi müı<abitler Alınau harki 
siyasetinin ınüşkiil bir me\kide 
bulunduğunu beyan etmektedir
ler. ("iinkü Almanyauın İtalya ile 
an..,ndaki işbirliğini muhafau 
-.e tak,·iye etmek için Sovyetln 
Birlik' ile l apınak istediği işbir
liğinden geniş mikyasta fedakar
bk ~ apması liızını gelmektedir 

'( .. 

(Arkası 3 üncü •aııfada) MUSOLIN1 

Alman Hariciye 
ithamları Nazırının 

Londra mchafili bütün iddialann, hakika· 
tin tamaıuen tersine olduğunu bildiriyor 
LONDRA, 27 (llususı)-Alm.ın 

Jtarici)·e Nazın Yon Ribbentıoıı 
bugün )·eui Bı1'vekiılct binası • 
nın büyük salonunda kordiplo -
matik ve Alman , -e )Dbancı mat· 
bnat mümessilleri önünde uzun 
lıeyanatta bulwımuştur. 

Mumaileyh bu lıeyanatıncla, 
müttefiklerin Norv.,..i işgal i~in 
(oklan bazırlanıru · oldııldarıuı, 
Norveç !.Bhillerine dökiılen nıayn 
)erin İngiliz kıtalarmın kara) a ih, 
racını emniyet altına almak mak
sadına matuf olduğunu, A~man
yanın zan1anında nıüda{aasının 
miittefikkrin bu emellerine ma
ni olduğ"ıınu, Norveç hükümeli • 
nin, i'il(alden evvel, müıtc{iklere 
yardıma karar 'erıni~ bulundu
ğunu SÖ) lt'mi~ ve sözlerini Nor· 
veçte Alman kıtalarınıu eline ı:-e
~en bir takım vesikalarla i~pat ' 
e(mekte olduğuuu iliıvc e)-lemiş· 
tir. Yirmi dakikadan fazla süren 
beyanatı somıuda nazır ŞÖJle 
deıuiştiz: 

Bir •eri neşriyat ile, Almaa 
hükllmcti. aşağıdnkl hu us1an is 
pat edeu ve ·ikHları ve,ıecuklir: 

l - İngiltere ve Fransa, Nor
veçin i~alini çoktanberi hazırla
mışlardı. 

2 - • 'oneç hiikümcti, bu ni • 
yelten haberdar idi. 

3 - İne~in aksine>, • ·or•cç hü· 
kümeli, bu ni ete iştirak etmek
te idi ve liizumu takdirinde, esa
sen sonunda olduğu gil.ıi, İngille
re ve Fransa ile birlikte harbe iş
tirake hazır bulunuyordu. 

4 - Yalnız, birçok saat ara ile 

Dıin, uzuıı beyanatiyl( müttefik
lere hıic-um edeıı Alınan Hariciye 

Nazırı Von Ribbenımr ... 

Almanyanm mudahal i, İngilız 
hareketini muvaffakı~ ct•lzliğe 
uğratmı tır. 

Londra mahafili Alman Harici
ye Nazınnın bevanatına ee\ np 
olarak bilhassa u noktaları te
barüz ettirmektedir: 

1 - tnmı z hükilm.etır.ın e 
Frans:z hükilmetimn, açıkça sli.ı
ledikleri nibi, AlmaııyaıJl Norııeç 
karasularını ihlalden men 'e az-

( Arkası 3 üncü sayfacla) 

~"""Ask.er~ Vazlye-t 

Hangi taraf daha çabuk ve çok asker 
çıkanrsa vaziyete o hakim olacak 

lan faaliyeti olmuştur. 
3 - Cenubi Norveçte: Lille

hammer'den ilrrliyen Alınan 

büvük kısmı il; müttefik ku.-

A skeri -.eziyete dair o- 1 
lan 26 tarihli İngili:r:, 

Alman ve Norveç teb· 
!iğlerine göre, ik.i taraf şimdi ı 
beş yerde temas halindedir: vetler arasında Donıbas'ın re-
1-Narvik mın· 
tal<asında: Bu • 
rada kar fırtı -
nalan harekata 
mani olmaktadır. 

-paza; A. D. ı 
ı ı 

r.ubunda muha .. 
:re-beler o]muş ~ 
tur; mühim Al • 
man kuvvetlrri
nin tazyiki kar -
şısında, müttefik 2 - Trondhjem 

mıntaka•ında: İngiliz Trondh • 
, jem tayyare meydanını bom-
i balamuılardır. Burada Trondh· 

jem fiyorunnn nihayetindeki 
Stenkjer mevkllnde keJi.f kol-

kıtaları mahdut geri çekilme • 
ler yapmışlardır. Muhar b~ -
ler devam etmektedir. 

4 - Şarld Norveçte: , on·eç 
(Arkası 3 iincü sa) lada) 
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. t751ma~~ BOYOK TARİHİ ROM 
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i~~~::~~!["1l .. 'ffi"Hl"f ~G":q '.:{~"m°':j n:'~ ~il~ ıı•··~ .~~~·· •ı~ • ,, .ı~lı•• .~. il • ,\\,, 

M.. Sami Karayel 

Davut paşa, Osmanlı t~rihin e ilk. 
olarak bir padişah öldürecekti 

Daı\'Ut ~ "" yl!<pacağım şa. 
~ı. Nl hayat oordu: 

- SulıLaııını han~ ağa1a:n i;s
ttiıyoraunuz?. 

- Yenq?ri ~asını ... Su ba
şını ... Ve odal>a.r ağalarını ... 

N iıhayd Davut paşa, Cebeci 
lbasıyı, su ıbaşını, Su ,~ ]<.€ıtibii
da.sıru ve •barzı odalar .ağaılanm 
!(C1J:xfıti. 

Validıo Sultan salbırsız!anıya:
du. Dunmac:!an haber gôı>dm -
yordu: 

- Daiha hiı.Ja Osıruıın k:aıtlol.un
ımaıctı mi'! .. 

Davuıt pa.,a da, mu.kaıbalıe. edj,. 

yordu: 
- Suılit.aruın miistetih ~lar. 

Şim<lıi ımüjdesl ni ııe•:p ... "1re<» 

!lioın-
Vah!e Sultan bu sefer ştı ~ 

da haber yıollıyordu : 
- Kulağını 'kl:sip 00.... gaw -

. ? 
sın ... 
~ı:kez Aıbaıza Suhan, Osrrramn 

ik<l! ıcdımdujiııma .,,,-.. ı almak ü
ııe:re ıkulaıkl<rrnı .stiyord:ıı. ~ 
µa: a, C€'lfalP veriyoodıu: 

- Sıtbtaıı.ım, miiıSIJ . .-ilh o.Tsuruar 
ı:m kulağım 'bi:ıden gctnu:iım. .. 

- Bir adım ,biiJıe i:l1le aı1ııı:ııam! .. 
~-

Ve oJıdui\u )1€1!-dıe dı.mal!arlı. Or
t:>lı:k kıaırannıya başlıaıınıştL 'Yf!
dikaJe hap~ önünde "'"" 
dı şahla veziıriazam aırasında nü
cadE'le olu vurdu. 

NThayı- t Su başı ileri a;tıJdt. ve 
eın:ıılwıt ver1ioi obir taVlrla: 

- Sull:arum!.. Btıraya c~ 
kaısct·ılimıek için oocllliııııuedik. 

- Bre ha:in ya ne i,çin ... 
- SaTayı hiiımıa'YU!l karışOk.-tı&. 

.Aılwal ıtebe&fülıe mü:temay:ilklıia-.• 
Be llkı1, Sultan M'UG1ıaifa ()3llll'.>Jll:a 

.kıvar ~ şinid lti:k bı.ımya gıt"llir
diık .. 

Dey bweı, SuJrt:an Oaına;n lıe$> -
m sallıyar.ak ve DaYUıt paı;ayıı .lıi
ıt.,ben: 

- Bu me'l'ul! beı:ıı: .lııama'z ••• 
- Emin dWıiöısiniz ~ -

lhıım! .. 
Diyıe mukabele etiU•. Geleudııır 

de: 
- Haıvf etımeyi:n p.aıı:'l.tşıılh. 
~.k SUl1ıab OwNmı bal iıııe 
~ Zıı!aı, Ka;Je kaııısı öm'm
de .bıamuyor:laırdı.. Davut ıpıaşa, 
Su b<:.,ı= ,_.... 'l"lıti. Hepe; bir
:hm Sulıtan Osmaııııın w.eriırre çul
l.aaııdı:lıaır. Bıunun ii2J,ıriıı:ıle ilı:We '.kır 

·Ptsı önünde ŞİCÜ'lt'll jjiı- ~ 
Niliayet, ZllillQh Geııç Osman 

gelen ağa1ara sordu: 
- Ağal.a:r, D;ıvut, hem göıti.iıii;. 

)'Or m dersiniz?. 
. ma tlıı:şb:lı. 

- Sultıaruın. . . Oamirie kal"""3k 
d-rıilsin.lz }"a? .. G<ıce OOn.aktadıır. 

-- Cırııı.ma- Jnyaca.k bu mel'un 
ben:im!. 

- Aı'ta.lar bıma müsa:ade et -
ımtz .. 

- Aıbaza ilıe 'beralYardir bu ka
fir ... Beıııi saırayda yok ~dr.'rlıe1:-... 

- Emin oı.muız Sul1ıanını!. Ca
ınınız b.rze erna:ıııefltiır ... DedPlıer. 

Görillüyıor k.b, Kooa vvisı sa:l
ltaına.t oJ.an b'.r paiNışanın crunıı bir 
devş.imı;e sııdırazaımıl!a dôl1t bıeıı 
dl ~rş mııe döım:ımiın elndı2' ;ai. 

Sırlll.an Osman, yıın ~tmiın>. :y<1l!'I 

em.in olımzyarak :yıa]ıa çıktı. Ya -
nındia ıı.eıtnıüda Ömer' ceb0::i !bar 
şı, Su ibaııı, Su :başı. kethüdası ~ 
:llenrlıer 'll'8lliı. 

Suıltım Osmarı ~an çıkacağı. 
ıımım w: çıılmı:k!tan ~ eıtıra.fa 
biır ç<* lıa:lk ıtıooJ.aııdı.. Heıbs 
0 "'11Ç Qımıam saraya göt:i:iriiıyıoa 
:la:ı:- zarınecljytrdu. Ha:l:>u:kıi. Pa
'llU!t p.a.!1a, Stiltaon Osmıaru Yettaru
oleye gUtii.rü]iiıyorchı. Yaınıi, Saılha-
aeıye ... 
Damıt'~ Omııaınlı ~ 

ıilk o1'arak !bir p!lıCiişalı öldtirecek-
llıi. SuJtıaın O!ıınan her tarafı k> 
pa.lı bir arabaya komnu$1ııı. 

Araba lı:aırakı<Jt etılıi. Sııltao. 

Om= sail'aya ·~ ıhususi bi.T d:aı'
ıı.ıyı:1 kapamruy.a. j\'Ötürüldüğünii 
hili}urlu. Zatıcn, maıb1U pad:şaiı
lan bııQka nıeeır)"e ,göt:iiiıelbiliir]cl!'

di. A~ zaanaoda Yerııi-çeri ·ağır 
laın ~ neoreye götiirelril.idell'
ıımslıaıııdı: 

- Paıdi6ah o~u · Slıeıın"'l
'.l-''"'· .. Kıaıtlolıuııııdui(uı::ıu da isr:ttne
yi2: ... 

Sultan Osman, biraz sükün bul. 
ıınuş ıhaıkkydli. haıba aıla;am m:a
nına doığı'u Ycdliılrul!ede dnı~du. 
Araılxıının perdelen' aıçılıdı. Osıtıan 
dışaırı çı.Jdı. Y<:d.ilkulıeyJ görünce 1 

~rdı: 
- MlJ' ın burası neresi?. 
Davuıt paşa 11.~: 
- Ylcdıikule Suhanııın!.. 
- Bre mcl'un! .. Yedilrulede ne 

iş!ııruz var ... 
- Su1t.aaıım! .. Helıe- lir j»l yü-

ru ... 

suııtanı ewoıan p.ılilivarı yapdı 
.biır ~.. t>y.1e 'kolay, 'k.olay ei!ı 
·aıvuca ~ takıımdaın ~ 
~a çok ımıi.iı:his o.lıdu. Ü9 -
maın, D>~ pıçıırıın R~ • 
da:n ya'Pışırus ·boğı.ıya:-du. İlıt>
yaır sadra:ram e~ y;ı/Jruz o~ 
oılszydı. DiJ.Qver ~ öilirnü 
mu,~. " 

Sulı1ıan Ü9ına'l1 kaltJled; lıeCS'J:ti;rİ 
ooJıaııruştı.. Can ~"" sa.hoyocr
du. Su başı güçl'ii .ltuYVoti.'i. tk a
dcarod.1. Su başı muavinıi ~ 
tlıe öy1e idi. ~ın ooııı noefe.. 
sini vereceğini pö.ırlilll!'r. Dedıat 
~ fuıetinm çuDeındıJıar. Güç 

haJI Davuıı: ~ayı el>i'l'l'Clıen all:hlm'. 
Vrt eiin ayaklaırını tıwtar.ık Jw.. 
caıdadtk ım. ~i .ı.a.JEıfutı iÇ<l!l'i at--
tı.l:ar .. 

Osıooırıı lbai!ıuyordu-: 

- Bre din ~ mill:ıt haWıeırö ... 
Bre d~ıt ve paıdisah hain:leri .. 

( A rkıısı var) 

Soruyoruz! 
Fırınlar ne biçim 

teftiş ediliyor? 
Dryorlar lı:i. Fırmlann g;in.

delik teftişleri faydasızda. 
Hemen her gün yapılan tef -
tişlenlen alınan netice sıfır -
dır. Bu teftişler sonunda ya~ 
zuk ve noksan ekmek bulun
madığına veya birkaç noksan 
bezuk ekmek bulunup müsa
dere edildiğ::ne dair rapor ve
rilir. 

Buna mukabil belediye mü
feltişleri ne zaman fınn lef
tis etseler yilılene ve yiidtt
ce. ekmeğin bozuk ve noksan 
olduğun ıı tespit ve ekmekleri 
mü.sade.re ederler. 

Muayyen ve mukannen tef
ti,ıılede ani teftişler neticesi 
sonunda bu derece farlı: bu -
lunduğu doğnı mudur? Diye 

Soruyoruz! 

. _,, .. ": , . ,._. . ... ' ~ .... ' ~ ~- . ,-

lııtlar yakın bir yai:"muru haber 
veriyor. Deniz katran kadar si-

Muallim ve 
talebe nasıl 
rapor alacak 

"'ı-Ik h .1 -~ı Belediye 1,5 
fa Si ça- .

1 1. 
mı yon ıra 

ğında bul~nan daha alıyor 

Vekalet m•tbu rapor 

mecburiyeti koydu 

çocuklarımız 
Bugün umumi bir 

tahrir yapılıyor İlik ve orta melıiteplerlıe l!Se' • 
.lıeırdcı ve meslek okullarında l:ıü
.liırooav 1lekımi! uµıan·ımer.lle ~ Vilayetiıniı dahilinde Hk 
!er bastaılı'k hal.Jen'nde 'bademıa 1 tahs.il çağındaki çocuklan tes-

-•- ( nit etmek üzere bugün umu-
iM.aarilf Vekfiletünirı ıbaStınp m=- 1 mi bir tahrir yapılacaktu. Bu 
tl<ıplcre dağıtacağ> matbu r~ 1 maksatla evvelden evlere be-
vEıl'mi'.Y'e meobur tutu.Imuşlıırdır. ' yannameler tevzi edilnı;•tir. =---' ~-ı..o.-laTJD vıizitıe k'~- ~ ='""- uuı<.K>< -~ 1 Bu beyannamelerin evlerden 
lıann:a yıazaıcalda:rı raıparlM ~ \ toplanmlllil bugün bitttektir. 
ıJ:ıe]cır ı .çin de OCaıtıı.ı.l o.Junmıym::ağı · Bu sabalı ayrılan memurlar 
l!>bi ıma'L'bu raporlarda b,,..,. lıalide ve muhtarlar ise h"J' köyii ev 
resmi dloktorlara veyıa ib.astail:ıa.- ev dolaşarak çocukları görüp 
nel.erıeı d'olıdurt uJ.acaıkıtır. 

D: ~ taıraftaın tJk ve arta mek- kayıt ve tespit muamelesini. 
;lıepMc·r>l!e ırnı..sl~ ol:.Wlaırı mu.al!lim- ~apacaklard.ır. Bu tahrir ...,. 
lerlinin yı]i:la yıahıı2 biır k<Te bir nunda mektebe g:itmiyen bin-
güıııclen btr aya kıaıda:r alaca.kl'llll'l lerce çecuk meydana (lkacağı 
h.aetru.:k raporları MaM!f \7l!li- ) tahmin olımmaktadır. 
letine ı.ııöııderilmiyec.;ı.tıir. '= ,4 
Bmıhra ı]X;r aya ikadax ol:aııı ha&- 1' /( 

italik ırı:ıezuni(Ylel.mm va:lfıe.r v.,.. ıvıısır çarşısı 
receıkleıdir. D .ğ«r tekııni.l bae-

tahk nıezı.miye!Jıeri içiın ~; Ma- H ı J k 
anif VeralatinıOOı. medburen mü,-! a 0 aca 
saade isli il:ısal ®""'''"'"''*'"· ı 

BELllDIYJ: 

Galat• köprusü 
yükseltiliyor 

Eminönü meydanımıııı taı:ı:im'i. 
miiruıseıbell o/ la Ka:raköy köı:ı<iisü 
dıe 30 santiım yükseltıhl-eceğ tıı:len 
!bu=ya ıı:ıruvıı.lı;kal.e.n ıbir tıatıı!ıa köp 
rü iıı:ışaısına 1>u hafta içi:cdıe ibaş
Jıaınıcl,a.::.,Mı.r. 10 b>n 1irnya çıJra,. 
caık ol.an bu mu'\'ıaılııkat t:aıh~ köı>
riiniiJDJ iha.lesi dün yıaıpılıı=;:f;ır. 

Yeni ekmek çeşnisi 
yarın başlıyor 

&kdi.ye İkıtrsaıt Miidiirllü.ğü. ille> 
T.icaıNlt BorB!lE! arasıırııda karnrlaş-
tıxıJıa.ıı İstmııbıı.!un 'Y"llli elkm<ık 
oQEŞniS ır;e göre, yanııdıırı ltıMha>:en 

bütün fırınla.roda ekımeklıeır ym
de 25 - 30 <ırasnlıa 9, rtt buğda'Y" 
lı unu yii2rle 75 - 80 aıramnda da 
yumuşııık buidıaYk UDl ~ 
oil;aırak yıq:ulıralctB. 

Anıa milyonlarca 
hissedarı var 1 

MllSrr ç~ına ıbi.tlşil!ı: olrnı bj,. 
ımıJarın yı:kı}:aıam '.şi lbu a.y i<;:inde 
iıkıma.•l olurraca.J.ntıx. 
B'~Y"'· h1l>J ır.anıiaım itiba'l100J 

<Mısır çarşı;;ını ha.! ilıa.linıe koymak 
için ı ıst!unlak m'U;,,mı:ı!eler'.ru.: ba<r 
lıyaıcaktır. .Amcak buıradg;ki dü.lır 
kfuılarm his9edıaırlıtr yekfınu mil
ymıılıarı ~ okiuğundan ek
seni dükkfuı)ar !iÇin =~cmeye 
giıciilıooe-ği talıın:ın ohınmcltıtadm'. 

Bütün tüccar bir!iklerde 
toplanacak 

Hoo'ıç v.ı d~ ·bazı ahenksW
lik ve karışı.klık.lıa:r ürerine T.ica
TE!t V\"ka kıtıi. bütiiıı> !:'~!ili 
li:ıN"1' l>N-li:k haı)J>Clı 1ıopla;rıımaıl<ın 
'haık:lrnıoo ~J.a:ra emir ..,,.. -
ım.iŞt:.c. Bu yolda ha.zı.rbıklıara 
~a:rııınıştır. 

. • • 

Bununla yapılac•k işler 
tesbit edilecek 

Beted:i}~; BeJıed'i,yeler Ballı 
:kaınnda:n borca .a!ldığı 5 m:ilıyon 
Jıiradaın henüz a1ınırnıyan iki mil
yon 540 bin kanın ~.cek yıl 
tabOO olurnnası hak.kmdaık mfu&. 
caaıt.11 'B:•Jıed,;yeler Bankası.nıca 
kabul olııı.ıııınanıam üıııe:ri:ııe bu ;.. 
şi.ıı y<ıı:ı:> bi:r foıımulllıe ha.l1i dün 
IBel'<dıyeye bikl:iTüın.iştir. 
&l<ı<Lyeıs a;rası.nd:a yeni ıbir istik,. 
sıırıı:kın bu yıl ıç~ 1 milyon 540 
bin lira a.lacak:tı:r. Geri kalan 1 
ımıilyoın liıra.yı da 1941 yıhnda of''J.h
siJ. ·edecı<ıktir. Bu münasu;,etl" 
Be~leT Ba!Okası ile İsltaınıbul 
Beozdiyesi. arasınıda y~ni ıtı T .iGıtıik
ııarz: r:muk.a.veJcsi :1mza:Lanım:lsı ica
ba~· de bblıdiri:1rrJ $Ll.r. Bdedi
~ R~lif'i ; Bad<anı.n bu tekl.fi
ni kalbul ed:acek.tir. Bu 1 m:lyon 
540 bil llia 1k bu yıl j,çiruie yaıpı-
1awık imar i.ş]m de yırukında ka
raırlaşt:ıcılacak:tu-. 

10 bin liranın içinden 
250 lira nasıl uçtu 

Resmi bir dah1E1ı:rın mu1JEmlıedi 
oLan Hasaırı adınla lbi.ı:ı~ bi'T ka.; 
ıı;in evvel Galatada Zi:raal Ban
k.asuuıı> İst.anlbul rubesi:rıe y>ıhl'
maJı: oi.iz.ere 10 biıro lıiıra ı:ıötiimıü:;;, 
mkaıt <IV'\ .... tce savtl1~ı para banı
:kada sayılıırıca 250 li:ra eksik çık
=1:ır. Hasan, yanında bir ada
mın :sra-rla dolaştığını söy.>cımiş, 
Emn;Y<ıl Müdürlüğünde sab,ka.
lılmın futıoiirafl=ı rk"'1di.sı ne göı>
ter fuı,ce bunlar ar=n . .a sabık.a
h TıTnakçı Hay•ml ı;:östcmı.iş, 
yarını:ıda dolasan adamın o oltlu
ğ:ınıu söyk>ın:lştir. Hay•lın yaka-
1~ faıka.t böyl.e biır ı; ydıen 
halıcı i o!ımadıJiını i.<lılia <ıtııni.şti:r. 
.A!r.aı;ıl.ırmalırıda da kendis ~ pa
ra buhınaımaıı:ıuştır. Zah]ta .tiah-
ik:lkaıta deolram elımelıltıddir. 

8ir kadın kale duvarın
dan düşüp öldü 

Dün saıbah Edl:mıekapı dı.şın

dıa st.da.rın dıill:1 mı. «ıbr yara]l 
bir kadn bulurnnuş. kadın du • 
varoaını dii(ltüğü.nii söv.liyabilm..ş, 

Kfpalı çarşının tamiri 

Haztranda ba~lıyor 
Ku··çu··k haber•er :fıakıaıt. hiiviyet.run taı.'ık,..k.1ı:i<! im-

ı ılı:an kalmadan Haseki hast~ham>-

Vali. ..., .Beledi-ye rem Li'ıtfi 
dün Nıı:ru06m:al1J-y;, v~ kap<ılı ~ 
ş:ıd:a bazı ·fıetk ıltlertba bulunmuş
tur. Bu meyruıda çarşının tl'l'D!ır 
oluoı>a.cak: kısımlaınndan ba.ı;tlan
nı ~ Lıitfi Kırdır biliiha:re 
EınIDönü Hahkm inşaatım da 
- en yukarı kısımlara kadar ı;... 
lk:aıl"ak - tıetk.ik ~- Ka'Pah 
çarşının tımU okmması.ııa j() bin 
lina 'ile haıriraııdalı iUıcmın baş
.lıamlııEaktbr. 

-~o-

DI:NİZ 

Tersane tetkikleri ıçın 
bir heyet gel iyor 

HaJ ~ ktırulaook tt<ım:ıırıe ile 
Kasııın'!>J.Şa ve İstinıııe hınıuzları
nın t.ifıh' '.şi üzerinde e~iid yap• 
mak için bugünlıerde Mün.akıaJıe 
Vekaleti şehıı.un ze bir h"J'IC~ gön
d<l!'oce!ı:tir. Heyette llman 'İ!Şlcri 
U. müdüırü Zek'i >Jı.e ibiır çok mü
h\EıntliSlıer 'buiurraoail<itıT. 

'Bu cılıü.dlıe!rdeıı slıııım lbu işlo.,·n 

yerine l('E!t;i.ri:J!ınıesi .iıÇin İnrei1iz
lerle esaslı müza.Joo1"!lkre J<in'ş .ı.,.. 
~!.iıı:. 

Çekinmiyor, çekilmiyor, kaç -
mıyor. Yürüyoruz, çamhkl.anıı 
kuytu köşelerine doğru yürüyo
ruz ... Konuşmadan, sessiz yol 11-

lıvorı1z ..• 
Birden şüphenin pençesini bey

ııimd.e hissettim. Sessizlik içime 
bir dert gibi sinmiye başla<{ı. 
Acaba Nermin Nafi Beyi nıi dü
şünüyor? .. 

Profilden )·iizüne bakıyorum. 
Ne güzel! ... Çekme burnu, nemli 
dudakl:u-ı, narin çenesi ile ha· 
rikulade güzel bir kadın! .. 

- Ne güzd ağz.lnız var Neı--

"""" _____ ,., ....................... ,..... ...... _, • ın.ne götıü.rülürkıen yolı.±ı ö!1':\üş -

* Dahiliye Vekaleti otobii.srüle
rin şik<iyet!erine ait muhtelif hu
suslar hakkında, Belediye Reis
liğiııden asaslı malumat istemiş
tir. * Herhangi bir çocuk mecmuası 
ve-ya gazete almaları için /,iç bir 
talebenin taz11:k olunmaması ve 
yalnız bu hu.susta uwsi1ıeler ya
)'.>ılması alô.kadarlıı:ra bidirihrıiş
tir. * Kuleli askeri lisesi müdürlii.
ğüne Bursa Işıklar lisesi müdilrü 
Kurmay Albay Ekrem Atseı ta
yin olunmıışıur. * Bakırköyilnde 5 mayısta _tah
riı- nüfusta çal~acak olan memur
lar bu sabah Bakırköıı H alkevin
de toplanarak bir kurs garecek
lerdir. * Fraııııa 'l>e italyanın son za
manlarda memleketimizden fazla 
fasulye mübayaa etmeleri iizeı-i-· 
ne fasıı.lye fiyatları yeniden b~ 
kuruş kadar yükselmiştir. 
* Bugün, memleketimizin en es
ki ve kıymetli ilim mii.esseselerin
den biri olan •Dari4şafaka- nın 
teessüsilnün 6 ncı yıl dönümii.
dür. Bu münaaebetle mektepte 
bugüıi merasim yapılacaktır. 

nş etmiyor, çekinmiyor, çekilmi
yor, kaçmıyor ... Sanki göğsünde 
parmaklarımın temasım duymu
vormuş gibi davranıyor. 

Son sözüme cevap vermedi; bi-
raz sonra: 

- Dönelim mi? Dedi. 
- İsterseniz ... 
- İstemiyorum aınma yağ 

mur gelecek.. 
Döndiik. Gene sessiz yürüye -

ruz. Aramızda sebepsiz bir elemin 
gölgesi var san.ki. •• 

Yan şaka, yarı ciddi: 

tür. Adliye <.i:dkıtnru Enver Ka.
ra:ıı de:fni:n<" r.ıhsat vermi5. ceset, 
hüvıy'-ılıIDi.n tesb ıti iciırn teşh'.r e
ıdiJım,ik üzere morga kaldrrılımış
tı~. 

Eski bir polis müdürü
nün açdığı d•va 

Cmnıhuriyot gazeıt.csin<L çıkan 
l:ıl" tadı.i tc,fı ;:ka<la adı geçen ve 
ımütarek.e yü1.arınd.a t,,.tanbul po
lis müdürlüğünde bulunan Ha!OJ 
waiında.n ga2Je0"ı.e al'-LY'hin<- açı.Lan 
lllf<?l130 haıkan,:t ve t.aıını,,:ı:ııt da
V"6"illJa diiın asliye i!l.ı:iıci ceza maı!ı,. 
kemesindı.o devam edHm.şl~r. 
Mah:kemı:&. ga.zeıil<?mn neşriyat 
müdürü Hikll"'rt Mü.ı:H ile vekLL
leTi ve Halııkı Rajıd ve Suad Ziyıa 
ve davacı Hal.liın vıcık.iJi İsmad 
Münir ıbu 1uımı•U$lard ır. 

Vasfi Raşid, davacı Halıi'Jin 
ıkü:t1l!l:ü_ğ>e hıi:ll!Tıet e1Jtl ğd İıal<kmdıa.
ki a:lıdiıanillııı mc•nur:tyet zaırruınma 
a:it oldu~nu, ·~ clıw.acı Ha1iıl 
o zaman palli müdürü olıaııı, HaU 
ise 'bu i.dxl!iayı iıJbat mev k:imcre 
lbulwırlu:klııruıı V\E' 1 sbat ooeceklı€'
ı:ttıı.; söy~ ve :ıntıha•keme im 
i:mırustıa ı:ı;.r lııarar verilmıek fule<. 
l"1 l:JaŞka güne bıırak~. 

- Neden bugün yüzün gül -
nıüyor Osman? 
Göğüs geçirdim: 
- İnsan gönlü rahat olursa 

güler. 
- Senin gönlün rahat değil 

uıj.? 

- Nasıl rahat olsun istiyor -
sun? 

- Gönlünün rahat olmaması 
için sebep görmüyorum ki.~ 

- Ben görüyorum. 
Güldü, kristal 'bir siirahldeıı 

su bosalıyor sandım: 
- ö~·leyse aşıksın. 

Kalktım... Aramıza giren ses-. 
sizlik öyle ağır ki, biraz daha o
dada yalnız kalacak olursak bir 
fel:lkete uğnyacakmışız hissi u
yanıyor. Do his. ınii~terek; Ner
min ile boğan sessizlikten .kur -
tulmak istiyor; buııu anlıyorum. 

yah ve pelteli... ı 
Nerminin kolunu kolumla bi

raz fazla sıkıyorum. Hiç aldırmı
yor. Yiiriiyorm._ 

tDin .•• 
Dör:.ılü, gülümsedi, nemli du -

daklannm arasında nemli be -
yaz, bem beyaz di~leri pırıldadt. 

- Yeni mi görüyorsun? 

- Eğer Nuriyecij;<im beraber ol.. 
sayrlı, bu yolu bol kahkahalarla 
yürümüş olacaktık. 

- Kimbilir belki ... 
- Kime aşıksın Osman! .• 

- Biraz sokağa çıkslım mı? 
- İstersen .•. 
Çıktık. Ner;;..inin koluna gir

dim. Yavaı; yavaş yürüyoruz. 
Vücadiinün hararetini vücudum
da ,duyuyorum. Omuzu omu -
zuma değiyor ... Havada Ö> b a
ğır il.. Rüzgar da frtınaYı bes
tcliyen bir ahenk var. Çamlık
larda uğul~lar duyulııy.ır. ~ 
rbu!ua U..ttine biriken kara bu-

- Çaınhlrlara girelim m.i.? 
- İstersen._ 
llugüıı, hayatta benden baş -

ka rabıtası k.almaınışa benzer 
bi:r bali var. «Cehenneme gide -
Um mi?> desem, hiç düşünme -
den: c İstersen ... • diyecek. 

Bir aralk ayaiJ taşa takıldı, 
seaıleledi. Bea hemen koluma 
.lwt.4ındıuı çekip belinden tııttam. 
Kolum betinde, elim koltucv.ınm 
altında kakb-

- Hayır, yeni söylüyonım. 
- Afzım bir şahesermiş. .. Öy-

le divorlar. 
- J<:luıik söylüyorlar Nermin. 
- Daha ne ılesinler?, 
- Y alruz ğzınız değil, siz bii-

tiln bir ııahesersin.z! .. 
Elim .kolunun altında lınekete 

geldi, göğsüııün bir parçası. par
ıııaklarımm ucwıa değiJıor._ 

Nermin gene l:ıkayıt, !~iç aldı-

Döndü, hazin hazin yüzüme 
baktı, başını kınn:ru gibi gene so
la eğdi: 

- Sen gülmüyorsun ki, dedi. 
J::rkek kaduıı e.~lendirmekle mü
kelleftir ... fü•lbuki sen ... 
Vü~dünün vücudüme biraz 

fazla temasını duydum. Nermin 
bana yaslanıyor, sokuluyor. Bi
r.birimize daha yakın, daha hiti
şık yürüyoruz, onun kolu 
benim kolmnu fazla sıkıvor, ııim
di ben anlanıamazlıktan geli .. 
yorıııı.ı, lilka)·ıt davraruxorum ••. 

Susuyorum ... Bu sual, bir cam 
kırığı gihi kalbimi kesiyer. 

- Söyle Osman kime i\şıksııa!; 
Söylemek istemiY.or musun?" 

- İstemiyorum. 
- Peki, söyleme. .• 
Biran evci köşke girmek İ(İll 

adımlarımı sıklaştmlım. Ner • 
min bana uyuyor. Köşküa önüne 
geldiğimiz zaman soluk solu,.aa 
id'k. 

- Nedi.r acelemiz? •• 
(Arkası var) 

Z8 - NfsAN 1940 

Müteahhit ile memur ve 
kitapçı ile ben 

1915 de, bundan yirmi beş sene 
.... ......ı Babıi'ıli oaıddesine ayak 
ha9i:ığım zaman, kitapçı, bastı
ğı yığın yığn eserler;n arasn .. 
dan başını uzahp bana: 

- İ~ iena demişti, kitap o
kurunııyorl- Böyle giderse dük.
k3nı kap,ıyacağız! .. 

Ve hen yfrnıi beş sene, kitap 
okunmadığı için Babıali cadd&
sinde süründüm durdum. Dün, 
yani bahıali caddesine ayak ı.
tıktan yirmi b~ sene sonra, ba
na tam yirmi beı; yıl: cÖlnıesin 
bilmesin, kapımdan gitmesin> di
ye bu yokuşu yorgun ve be7.gin 
tırmanırken, okunmıyan ·kitap
ları basa basa han, haınamt a ... 
pal'lımaıı sahibi olan kitapçıya 
baktım, bastığı yığm yığuı eserle
rin arasından başını uzatm.ış, 

yirmi beş sene evvelki bana b.,,.. 
ziyeu bir ge\ıce< 

- İşler fena dlyorılu, kitap o
kunmuyor! .. Böyle giderse dük
kanı kapıyacağ:ız! ... 

Bu aralık ta yanı başımdan se 
kiz sllindirli lüks bir otomibil 
geçti. İ~inde bir müteahhit var
dı. Bir sene evvel İstanbula gel
diiiıi zaman boynuna takacak 
kravatı olmıyan bu zatın hugii&. 
Yazın kızgın güneş, k~ so

ğuk yağmur altında ikinci mev
ki tramvay J.ıekliyen ahın satım 
ıkomi>ıyonlarınm memu,larım 

dü~iindüm. •Müteahhit ile me -
mur, kita~ı ile ben!• dedim ve 
bastonumu kakarak, ayaklarımı 
sürive:rek yürüdüm_. 

SELAMİ İZZET SEDES 

f .ADLiYE ve MAHKEMELERDE-! 
~ 

Kirli çorap l 60 kuruştan 
içindeki para çıkan cinayet 

Kurnaz yankesici 7 
ay hapis yatacak 
Saray karusmm Ahwr küyünr 

ıjen IHiooyi.n, bir kaç ay evvcl 
'l:sbanib.ula .Eı::>kmıı;, yol iıŞ}erinde 
çıılı>>P b ·r rr.ı!ct<ı;c µa.ra blriktoir
mış vıe bu.nla.rı k'r1i bir ço, ıı.bın 
iQ·•~. k:oyarnk cebine )""1"lıeş.inrJ.ş
·tir. Hüseyin, Küçük P'1"211l!l'da, pa
:ııırr y>;.l'JlKJi. hiıraz Öttberıi a'lı:iık
taın sonra evvelki ~tin köyüne 
gitmek ilıJ.;ıre S r!recule obbiıse 
ıbin>tceğ' sımdıa sa.bıkaJıı yanke
sicilıerd:l!ll Hacı yanına yanaşnıış, 

içinde paralarınıın bt,lıınd.uğu k:1'. 
1i ı;ıarabı Hüseyi.ıııin ceıbiınrlen a
şı:ıımıŞ'...r. 

iBu vaclyet etraJ!taıı w.;riilmiiş 
ve Hacı ]:; 'r<ı:z ileri~ı yıııllııalanarak 
fuit:ü aıraııırruş, fukaıt pm;alar bu
lıuruıımaırmştır. Ancak t;k:inc. :ua
mşt.a kirli çıor.ap ~<!eki p(<talar-
1a beraber yaır.®'<.ISİCİlrrin ayağın
d:aıki. lasti/ihlı içintlıe bulunmuş ve 
Hacı roıeı;hut suçkır ıkanımu.ıta 
ıtıev:fl kan Adf Y~Y" verilm'.şti ... 
Suıtana1lmıet BEimci Su.!lı. <lEllla 

ımıaılılı:emesinde y&pılan o:ıı ~ 
ımesi neoti-oe&i:ndt- Hacı 7 ay Iı.aı>
se maıhkıim olmuş ve deitı:aJ ~ 
1ciıf oiuııınuşt.ın. 

---·:ı---

Bomonfi birası 
İnhisarlar dareS!, saıtm alırmıası 

kıaıt'llı•L;ı-'11. Baınruı.U Lalbrikasın.ın 
~Jlk iımal'atmı mayı·s ortıaısınıda 
pcyosava cıkaracalklır. Ilomonıb. 
ismi kaltlırı1dıi(Dmla0n bu bira,La;r 
da Arık.ara bira:oı ınıaıın:y1e saıtııla
cakıtır. 

BÖYLESİNE 

CAN KURBAN 

Belediyenin açtığı yeni halk -
hamamlarının resimlerini g:a .. 
zetelerde gören Nanemolla, 
bana: 

- Sen de Jıayadisi ve nsim
leri görüp okudun mn? .. 

Diye sorduktan sonra devam 
etti: 

• 

- Dostum, onlar halk ha -
mamı dc.-,1, bir beden terbiye
si enstitüsü. Böyle hallı: hama
mına can kurban .. 

Tek hiicre, münferit soyım
ma odası, sıcak ve soğuk duıı, 
Jı:alirüferli teshin, ütü, sabun 
ve sonunda da nihayet 7,50 ku
ruş! 

DOKTORDAN 

DOKTORA 

Kasım paşa deresinin Yeniıt-· 
hir ~mıwn J<apatılmaaı işi 
ile vali ve b~lediye reisi LU.tfi 
Kırdar bizzat alô.kadar obnq 
ve ;ı-eni bütçeye inşaat için 168 
bin liralık tahsisat koyd.ıu -
mus. 

Nanemolla, havadisi. gaze -
tede okuyunca: 

- Doktordan doktora kadar 
laalk bekledi .. 

Dedikten sonra, i:lılve etti: 
- Doktor Cemil paşa dere

ırin üstünü örttürmüştü. O va
kitten bu va'.ki'te '.Kasımpaşa,. 
ie'!işehir, Dolapdere halla 
sulanır durur. Fakat, hiç bir 
ııehreınini ve belediye reisi di
ğer kısımla:nn örtübnesine al
dmş bile etmedi. Şimdi Dok
tor Lütfi Kırdar bu lüzumu 
takdir etmiş buhımıyor, 

Allah gayretini artlının! 

Katil Müştak 6 sene
ye mahkum edildi 
Afü ay lı:adırur ~ıvvel Uzwn çac

şBdıa hiT hldlıse o]mu.ş, sıarnç Ö
mer Müştaik komşulaırııorlan P.."'S
neıltlen aJ<aıcaıtı 60 kocuş lmmer 
ıparasım ist.am'ıı, Z,eynıe! hunıa. 
kı2ımı.ş vıe Ömer Müştak küfü& 
edıal1<tt Cı:ıeırine yüriimüş ve döğ
ım.ili;, ôıne:r Müştak da eL'l'lrlekıl 
Saırac obıı;ağım Zeymlin ık.amma 
,bıH!ınnış ve ?,eyne1' ka.lkl:ınld1ğı 

ihastahaffiCl,e ölmüştü .. 
Bu hadi&c.U., mulııııkemcsi İ• 

lciırıci A.ğı:r cezada dün bi1ımiş 
ve kıın-aır ıbildirilrrı.iştf:r. Ömer 
·Müstıak 18 se'lle ıığıır ilıapse mclı
.kfııın ıediJırnıiş, aıııca!k ?,eynıe.hı 

vu:ı:ıması. ve söwnesi :muih:aıffü es
lb,,_, o1ıao-allı: ilaıibul ·~ 
002ıaSı 6 sene b.aıpıse inıdiııiillmıi!;tlJir. 
3800 'lnıTuı:; da malh.'kaıne lıareı. ö
d!!~. 

Afrodit karikatürü ka
rarı temyiz edildi 

iHaıfltıaıhk •Genl;?iık• gıaıletesn:le 
~ ımfuıakaışala;nn göstıerir 
ımahiyeljt... çrl<an k.arikaıtür sebe
l;ıi.lıe İstıaOOul Müddciuim•ıırrW!ıil!i 
tııımfıınrl= °"1ııçJı:ık ga:retesi m.iiı
~ıss.si ve Neşni:yat müıdürii İ. Ül'
ıhon ıa:leylh ·ınıe Dwd üncü cıeıı:ada 
açLJlan haıka.M davasında mah
ildıtını'\Yet kruıa<rı wnJ!mi$: c.,,,.._ = tecil edilrnıecine :raıilım<ını mab
ıkame ka.raırı:nın bcızulımıaısı bıusu
sumlıa tmn;'1iz mahkıaıı:ııaıi Dör -
dün;cü oeza dairesine müracaat 
ttliL"n.iıştı.i:r. 

ENVER PAŞANIN 

HEYKELLERİ 

Bir gazetede şu serlevhayı 
gördüm: 
- Enver P~ heykelleri, 

üc tanesi Taksim. bahçesine J<... 
nacak. 

Hani serlevhayı görünce yü
reğl m, hop hop .• etmedi değil 

Nanemoıı.ı, teliı;ımı görün-
ce: • 

- Mesele, haııi şu senin hep 
üstünde d:urdıığun başlık me
selesi.. yani, 

Diverek devam etti: 
- Gazetecilik san'atinin sel'

levhacılık brBDŞL 
Hakikaten, yazıyı okuyunca 

onladun ki, bahçeye konacak 
heykeller Enver Paşanın de -
1'il, Enver Paşa veresesine ait 
bazı kurt kuzu. heykelle.ti i.m)tl 

MEYDANLARI 

GENİŞLETİRKEN 

Eminönü, TalWm meydan -
lan geniljletilıli ve geoıişletil -
mekte devam ediyor. Şimdi sı
ra Karaköy meydanına gel • 
nıiş •. Hatta, istiııılik muame -
lesine de başlanmış. Nanemol
laya havadisi verdim de, göz
lerimin iıçine bakarak: 

- Meydanları gen.İl!jletiyo • 
ruz amma, şu nıeydanılardıılıi 
nıevdan muharebesini andınl' 
gelip geçmelerin. de önüne bil" 
ııeçehilsek.. 

Dedi ve.. İliive etti: 
- Akşam ve sabahları haki

katen Eminönü ve TaksiıııdO 
yaya yolculuğu bir hayat ve 
selamet mevza.u oluyor! 

A. sRKil' 
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Alma ov eti r
den ~ta yaya dönüyor 

( Baştarafı 1 incı satria.d.a) 
A \'lli ıniişnhitlcrin kanaatine 

gi>re Alnıaıı ziıııamdaTl;..rı sinıdi· 
den bu iki şıkdan birini İercih 
elınlşlerdir. Çünkü Balkı:ınlarda 
ltalyan emelleri ile Sovyet te
rnayiilleri telif edilmiyeceği artık 
anl.ı~ılınışlır. 

Almaa siyasi ve iktı ... di malı -
le.ilerinde Alınanyayı her türlü 
i:rıe end~lerinden kurlar cak 
nl:ııı Alınan . S<>vyet işbirliı;inin 
ı:ev edi~i ınöşah.-de edilmi.~lir. 

Son zamanlarda Nazi matbuatı 
Sovyet yardımı hakkında büyük 
ilmi tler izhar etmekten vaz geç
nıi~tir. 

•Kölniı;clıe Zeilung. Rusların 
i~gali &ltında bulunan net.rol mu.
kezinin işl~ilıne~:',.ıde tescdüf 
ııdilen müşkülattan bile bahset -
mektedir. 

Muhtelif Alman finıınları Sov
yet sevkiyatının ağırlığından şi

kivet etmekJedirltr. Bul Alman 
ın bfillerinde bil ·· ' sünm ka
n:ıale göre s .... yetler istilıstıliltı .... 
nakliyatı 1"lah etın.iye memur o- ı 
lan Alman tcknikçilerinin birleş-

Maltepe Lisesinde 
dünkü merasim 
Şehrimiz askeri liselerini Oi

tiren~ Hıırmııeye ıığurla.mna
ları •nera.rimi dün Maltepe as
keri lise•~rıde yapı!mtftır. Me
rasim~ Vali ve &le~ rei.!i 
Lütfi Kırdar, lstanl>ul Komuta
nı qeneral lslHlk Avni, Topçıı 
Atış okulu komutanı Kurmay 
Albay ŞiikTü, Btırsa Mkeri lisesi 
müdürü Ku.-ma.y Albay Ekrem, 
ıı_skeri !ise!eT müfettişi Albay 
Adil ile di.ğe-r bir çok komutanlar 
Ve q(J.ft(eciler hazır bultın111<tş -
lıırdır. 

. Evvela telebelerin teftiş ve qe
Cıt Tl!9l'1'ıi icra olunmuş miit<leki.
ben mPktep komutam Albay Ya
kuı:ı Gürkan, 114rıııın geınç subay
!a':na muooffakı.yetler teme-rıni 
"~llJl dir.ıctifler veren kıymetlô 
bır nutuk ııöy lemiı ve bıma mı?
zun taJeOelenien LVtfi cet>a.p ver
mi!.tir. Çok alk4tan.ın. bu iki mr 
tuıcta.. ~. nuıktebi ıyi derece
lerıe bitirenlere İ Ktan!ml Ktır 
Trı.aııdmıı tarafından. miik4fatla.r 
tevzi olunmU$tur. 

Mektepten. bu yıl bimıciltk!e 
ttıezun olan Asıye alım saat iki~ 

ciliği kazanan Galibe qüm,4 sa
at, iiçii.ncü gelen Sii.reyyaya kol 
•aati, edebiyat birincisi Bedred
dıne kıynıetli bir /:itap. Fransızca 
birincisi Halim, Alm.anCa- biriırıcô-
ti Suplıi ve İııgilizce b;rincfai 
M 11'1tafaya d4 birer müzeyyen 
Lanıs mükô.fat olarak t•enlm.4-
tır. 

Mıiteakiben mulıtelij ~or ha-

mesini kolayla<t.uaıatnaktadır. 
HOMA, 27 (ıl.A.) - i\Iu,;olini 

Alma>''la sefiri Vo.ı. Mark!'11.<en"i 
kabul etnıittır. Sefı~ kenclis ne 
Hitlerın bir m.ısajıaı t.<vdi etmiş
ıır. Berlin ile Roma anısında hci
lC'l , • areler !/ftPılciığı söıılen
ınefitcd·r 

V on ı'\foelcen...,,.,.·r.ı geçenler<U 
n, rt ne da ret ed ldilii ve Roma-
11" d~medcn evvel Hitl.cı-!e u....,.. 
bir mülakat yaptığı lıatırlarda
dır .. ·Bununla bEnıber yukarıda. 
zikredilen şa.ııialar iıti lıaber alan 
ınalı_f..Jlerd.e .<;iiphe ile karı;ıa.,,,_ 

maktadır. 

Matbu.at malı filleri·ııde beyan 
edildığine gÖf'e Göring yakıııd<• 
Biikrcşi ve Belgı-adı ziyaret et
tikte,. sonra P.-011!4 yolu ile Berlı
ne d~tktir. 

RO .• f~, 27 (A.A,) - Hııvas: Vi
no Grandi bir n11tuk irat ed.ertk 
lıalyanın gayri muharip olduqu-
11u hatırlat""' ve Avn.pa ihtildjı 
karşısında İtayaRm kayıtsız kala
mıyacağuıı söıılemiştir. 

Yugoslavya 
Kral Naibi 

( B&ştarafı 1 inci saufa.ioı) 
zifcsini ifa etınektedir. 5 birinci
t~in rn35 denberi devam eden 
niyabeti Cfllla.!ında Yugoslavya, 
her sahada bii~ iik terakkilere 
mazhar olmuştur. Dablll siyaset 
sahasında Prensin en büyük mu
vaffakıveti, 2i ağııstos 1939 da el
de edilen Sırp - Bırv at aıılaşma
sulır. Bu anlaşma sayesinde, 29 
yıldanberi memleketin zararına 
olarak devanı eden kardeş kav -
gası kesihnişüı-. 

Prensin dııı siyaseti balmmn
dan Y nı:oıılav bükUmetlerine ver
diği direktifler, bu memlekete 
00..tluklar ve svU. temin etmiş~ 
Prens Pol, Balkan iUifakına ve 
bilhassa Türk dostluğuna büyük 
kıymet veren mümtaz bir devlet 
şefidir. Hariciye Vekilimiz, Bal
kan kouefransından dön~ 

Prensin yükaek ıneziyetler.lnden 
ve derin ı:ürüşünden hayranlıkla 
bahsetmişti. 

Pr~::~"oı~~t d!~I~~d~=:ll-
nü hakiki bir milli bayram gibi 
kutlulauıaltadır. 

Tekıı>tleri takdirle seııredilip alkı;
lanmıştır. Spor hareketlerini bir 
çay ve ~ayı da. •askeri liseliler 
nasıl yet~iyorlar?• filminin gös
teriımesi takip etmiştir. 

Bugün saat 15 de de Kuleli li
sesini ikmal eden gençlerimize 
mükafat tevzii mer_asimi icra olu
nacaktır. 

J] BALKAN VE ŞARK KD ŞULARIMIZOA !~ 
Hicaz ile Irak arasında siyasi 
tle iktısadi münasebetler arttı 
lı ŞAM, 27 (İKDAM Muhabirin den) - Hicaz ile Irak arasında 

udu'1ara dair .ihtfüif kalmamıl; tır. İki hükumet ric:. li arasında 
~~~ılan :ıivaretler Hicaz ve Irak memleketleri sivasl mün.asebatı 
~ sa~i~i şek!., ll'e~irıniş, • iki ~·ifı' ~darcsind~ki halk arasın

tesanudü artırmış, iktısadi ve tıcarı ımina•ebetleri genişletmiştir. 

ISAIL..KANLARDA: 

Göringin Romanya Kralını ziya. 
tetinden Bükreş haberdar değil 
~ tK&F.Ş, 27 (A.A.) - Görinıı.-in yakında Romaııya Kra
~lı Karol'ü ziyaret edeceğine dair e•dnebl memleketlerde 

rivayetler dolıışmıştır. 

SÖ ~ mi ~kama! böyle bir z iyarellen haberdar olmadıklarını 
rıiı{ <>rnektedırl.,r. Romanya Kralı Orloooks pa•kely.,.i tatilini Tran
._r•n:vada, Macar hududuna bir kaç kilometre m'esaCedeki Pasona 

An ara haberi ri 

Loıdraya o· ecek 
~,af buat heyeti 

ANKARA, 27 (İKDAM l\foha
birinden) - Vaki davet üzerine 
Lendraya gidecek matbuat h&
yeti mayısin ilk haft:ısındn yola 
çıkacaktır. 

Bu heyete Hüseyin Cahil Yal
çıu, Falih Rıfkı Ala)', Nccınet· 
tin S dak, Ahıne! Şiikrü Esmer, 
Asım Us, Niıdir Nadi, Izmirde çı
kan Yeni Asır gazetesinden Şev
ket Bılain ve Adana gazetesin -
den Nevzat Güveu, Anadolu A
jansı umum mildtirü Muvaffak 
Mcncmendoğlu, Baş,·ekalet mat
buat bürOtiu unıunıi katibi Selim 
Rauf, Samsun mebı1'u Amiral 
Fahri Engin ve general Naci Tı
"'1Zın iştirak edecekleri anlasıl-
maktadır. · 

ANKARA, 27 (İKDAM llfoha
birindcn) - Yeni vergi kanun
l2rı ıneclis encüıucnlerindcn çıkı 
roak üzeredir. Vergi layihaları 
mecliste kabul edildikten sonra 
yeni bütçe müzakerelerine baş -
la nacaktır. 

---<>--

Bulgaristan asker topluyor 
SOFY A, 27 (A.A. - Bulgar Har 

biye N ez:ıreti şimdiye kadar 
askeri talim görmemiş olanları 
mayıstan itibaren 60 günlük bir 
askeri talim devresi geçirnıiye 
davet etmektedir. ---u-----

Uç tacir daha 
mahl{iim oldu 
İSPARTA, 27 (İKDAM Muha

bınııden) - Şeker kararnamesi
ne muhalif hareketten mahkeme
'Ye veril.en altı tacirden Omıan 
Çapçı. Sulhi Dolmacı t'e Mehmet 
Tuğdemir beşer ~JÜZ lira :ı:ıara ce
zasiyle ik~er sme Af!lona sür
güne makküm olmuşlardır. Melı
medin cezaaı malitliyetinden ya
rıya indirilm4tir . 

-~~~~~~~~~~~---

Askeri vaziyet 
(Başı l inci sayfada) 

kıtaları Gulwik ve Kvam'da 
Alman taarnızlıınnı ıtiiskürt
ınüslerdir. Bunlar, İsv<>ç bu -
duduna doğru ilerlemek isti ... 
)·en Alman kuvvetleri olsa ge
rektir. 

5
1
- Norveç in gaı·binde: Ber

gendeki Alman kuvvetlcTi Ber
gen - Oslo dentiryolu boy un
ca ilerlemiye başlanıı~lardır. 
Bergen'de ınühim Alman kuv
vetleri yoklur. Eğer, Norveç
liler, bunlann karşasına kili 
müdafaa kuvvetleri göndere -
bilirlerse bu dağlık nııntakada 
Almanları durdurabilirler. 

Vaı.iyete nazaran Alman -
!arın, müıtefiklcr yetişmeden 
C\'vcl, cenubi !'ıl orveçi taına -
mile istila etnı~k nıaksadilc 
her tara! ta bir ucu harekete 
"eçtikleri anla~ılıyor. 

Her ilt.i taraf da araz.ının 
dağlık olması l·üıündcn, hava 
kuv\·etlcrile ağır basmıyn ça
lı~ıvorlar. İngiliz tayynre-leri 
Oslo halicinde Vallo'daki ben
~iıı depolarını yakmı_şlardır. 
iki !arat da birbirinin nakl'yc 
gemjlerine ,..e tay)o·are üsleri
ne hücum etmektedirler. Nor
veçte Almanlann 800 ağır 
bomba 208 hafif bomba, 300 
avcı tayyaresi olmak üzere 
1300 tayyare kulland1klarını 

bir İtalyan gazelw yazıyor. 
Almanların küçük gemiler \'e 
tayyarelerle Norveçe günde 
takriben 3000 kişi ihraç ettik -
!erini de İsveç gazeteleri bil -
diriyor. İngilizler de, 9 Nisan
dan 22 nisana kadar 26 Alman 
nakliye vapllllmun toqıillen -
diğini H denizin Oslo fiyoru 
sahillerine 3000 Alman cesedi 
attığını resmen tebHğ ediyor -
Iar. 

Norveçte harp kızısmakta -
dır. Hangi taraf, daha kı ·a za
manda daha çok B>ker çıkarır
sa vaziyete o hakim olacak -
tır. S•ıııdilik teşebbüs ve ta -
kaddii.ın Alınanlardadır. 

A.D. 

• <>sunda ı:'"Çirıniye kırrar v"rmi~tir. • 
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iKDAM 

Avu atlar adliyenin 
h lin n sikay tçi 

(B~tarcfı 1 ınci ~aııfı..da) 
•- A.ı Jet tevzii eu esru;lı dev

let •'11Eifel.,cinden biridir. Ha -
kuk mahkemeleriniu nakledildi· 
ği eski ŞU.rayi Devlet binası ya -
pılan tadil ve tamire ragmen teh
likeli bir V"dziyette bulunmak -
tadır. lfal;iuılcr, kal.balıkta kor
karak vazifo yaptııklarını söylü
yorlar. Kadıköy ruıohkemelerine 
bin lira senevi kira veriliyor. 
9-10 senedir bu hal dcv.m edi
yor. Burada ıl-10 bin lirava b:r ad
liye binası yapılıp bu plfa la -
sarruf edilebilirdi. Adlıye sa -
r .yııun biran evvel in:;a•ı h~kki
Ie tevzii adalet bakımıudan ıa -
rurcttir. 

Hakimler, katipler, kontrol va
zifeoile nıükdlcf müddeiumumi
ler vaktinde vaıifelerıne ı:clmi
vorbr. Sa:a onda malıJ,eıııe ka
pılan111.la da\·a li!)tclcri as1Lu1.a -
nus bulunuyor. Bu cihet de mü
himdir. Vekaletin tamimlerine 
rağıncn di:.va saatleri ayrı ayn 
tespit edilmiyor. Bir ~aatc 14-15 
da\'a kondı:~ıt görül~iyor. Dava 
sahipleri snntlerce mahkeme ka
pılarında bel !etili) or. ilu halin 
nıali, iktıs:ıdi ve içtimai mah -
zurl.ırı gözönüııde tutuln1oyor. 
Zabıtlar 4.iKLWaruı)'or. c ... lpı:anıe· 
!er ek.sik yazılıror. Zabıtıar ta
rafl:ını iııı:.ır.:aiatıl.mıyor. ,..abke -
ın~Il~rd~ d ·acı ve da\'::t edilen· 
Ieıin )erleri tch.lüf ediyor. Bir
çok da d.siklikler , ·or. 
Mahl,cnıc dos,·eları banka dos

yalarındau n1üh .. in1dir. İnsanla -
nn :.;e.ntcı, ırz, cau \.·c btilc'ba mu· 
ksddcrallnrı üzerinde rol oynı -
yan evrakın ihzar, tanzün ve mu
hnfazasın~ memur o!Jı ~ rlliye l<it
tiplerine çok "" nı~aş \'eriliyor. 

Bir m""clc d:ıJıa v•r: Kelepçe 
meselesi. ı lisum olsun, suçlu ol
sun kims<'yi elleri kelepçeli teş
h:rc hakkımız yoktur .• lescliı yük 
sek tnhsil gol'ınüş, kı) ınelli hir 
ş.Jı'iyct otomobille kn"1ya se
bep olmaktan tevkif ediliyor. 45 
P.i.ln, Usk.tidar tevki hanesinden 
Kadıköy malıkemesi11c kelepçey
le götürülüp gctıriliyo\. Devlet 
birkaç suç uyu mahfu,en g<itÜ'
rup gctirecch bil' otoınol.ıil teda
rik edemiyor. Varsm bazı suçlu
lar kaçsınlar; bir iki suçlunıın 
karnıası1 htikii.m giy111enıi~ yüz
lerce masumun mahkum gibi teş
lıiriııe ıutirecuhtır. Yü)u.,k talı
sil ı:örnıiiş, elinden bir kaza çık
mı< daha mahkum olmamı:; in- 1 
sanların adliyeye tevdi edildikten 
S<>na keleJ>('eyle teşhir edilme
melerini ist ınek hai<kunızdır. 

Devlet muhakemelerin sürün
cemede kalmaması i,·in mahke
meleri çoğalttı. l\Iünferit hakim
lik usalünü kaba! elti. Fakat 
lıiila davaLr hlzwıı.su• ~ere bir 
iki ay sonraya atılıyor. 

0

Lüzum
suz talikler yapılmamalıdır. Bu 
işlerin tetkikini istiyor ve bu • 
nun için bir komisyon tesk.ilini 
tekli! ediyorum.. ' 

Bundan son.ra avukat .Mes'ut 
Selen sö, alnuş, milli hissiyatı 
rencide etmiş, Ebedi Şefe tefcv
' üh. 1 . bulunmuş olanların ve 
ecncbı propagandasına ınani ol· 
mu.k it/. ~nouau ncşıİJat ı... ka.r
şı dava .çanların bile kendileri
ni müdafaa etıirccek a,·ukat bu
labildiklerinden sikayet etmiş, 
bn avukatların Türk gazetecile
rini mahkum ettirmek için ~alış
maktan çekinmediklerini, bunun 
bir Türk a\·ukatı için tayip edi
le~ek hal! rden olduğunu söyle
JUlŞ v~ llaronun bunl.:i.rın vekii
letlerini kabul etmemesini iste
mi~tir. 

Btmdan sonra Baro· reisi Ha
san Hayri söz alarak avukat Ve
.U dın söyledikleri•ıiıı bütün a
\'Ukatlarm yarası olduğunu ve ko
misyon teşkili teklifinin muvafık 
bulunduğunu söylemiş, Mes'ut 
~d~n'in heyecan ve hareketi çok 
asııane oldui,'llnu, ancak kanunun 
bunun aksini, hatta a•uk.aisız 
kalan bir adama Baro' reisinin a
vukat tayin etın""inl emreyl.,.. 
dii?ini ve kanunun kimseyi mü
dafaasız bıraknıadığıııı ilave et
miştir. 

Bundan sonra, adliyenin ihti
yaç ve me•elelerini tetkik etmek 
iizere bir komisyon teşkili vazi
fesinin idare heyetine bırakıl • 
ma5l kabul edılerek içli.maa ni
hayet verilmiştrr. 

Kemalettin Şük
rüyü kaybet1ik 

(B~tarafı 1 inci ""Yfada) 
Keınaleıtin Şükrü uzun sene

ler Tiirk matbuetına emek ver
miş. okuyucular tarafından ya
kından tanılan kıymetli bir m11-
harrirdi. Hemen büllin gazete -
!erde calışıııış, bir(ok tarihi tef
rikalar ueşretıni~tiı'. Bundan bir 
kac ay evvel. rahatsızlanmış, n 
ted& vi için. Izrnirdcn Istanbula 
getirilerek Gnreba hastahanesi
ne yatmlını~tı. 

Bütün dikkat ve ihtinıaınla.ra 
rai{nıcn, hayatı kurtanlanuyaa 
arkadasımızın cenazesi, dün öğ
le iızeti kaldırılmış ve ebedi met
feniııe tevdi edilmi tir. 

Merhuma Allahlan rahmet eli-

w:euca 
• 

• e e vaz Alman 
y 

Harici-

(Baştara.jı l inci sayfa.da) 1 
ktlbulm~ ve dii;Tııandan bir ~ 1 
taT es.r alımnış*'r. 

Domb.lS böl~'iıode, ~ 
di" Dombıuı" do!/tl. - cemılııındo. 
ki demir yolu üzerinde Jca;,. 
Kvaın yakininde mil/rezeleri,,.,._ 
ze ıaarruz etmit ve şiddetli bir 
muharebed<n s01ıra düşman ağ<r 
zayiat vererek çekil mi ue mec -
bur olmtııtıır. 

Almanlar müteakiben kıtalan
mız iizerıne şiddetli topçu atefi 
ııçmışlarclır. İngilizler bunun 
üzer' ne de Jıa az hedef teşkil. eden 
nıuıziiere çekilmiye mecb,.r kaL- 1 
m~lardır. ,. 

Berqrn bölqesinde N OT"IJe( kıta
lan Alman lann Vossa doğru iler
leme erini durdurmau~lardır. l!u
nunla beraber Almanlar Berqeıo 
demir yolu bo.,tınea ilerlemekte
dirler. Alınanlar bundan başka 
Il andager"e de lataat çıkar ıııış -
lar ve bu kıtaat vadide i!erleıııeıo
tedır. 

Noroeçlilerin Beraen'in 160 ki
lometre kadar sar kında ki N es ci
vannda mtıka,,emet etmekte ol
d1Lkları b1Lnurıla. berabtr Alman
ların Ne_s'in 80 kılomeı batı-. ce- , 
nubunda kain Tirıı koı/una qı -
den demir yolu U.zerinden N es 

wtikametınde ilerlemekte olduk- azırı 
ları bildiriliVo'". (Ba ..., ı ci aa; ada) 
PARİS, 27 (AA..) - Havas A- meı1'14 1 .n_ ı do9rudıır. 

j"°"'ı bildiriyor: ' Buıt- üzerıudedir ki, mc.yn ar-
N-0rveç vaziyeti: laları vü.cwie getirmek ka.nırıın 
Trondhjem'iıı 50 kilometre c&- ıılm"llardır. 

nubunda ki.in demiryolu merke- 2 - Müttefik hiücUmetlff, Nor· 
zi ve şöselerin ilüsak noktası veç ve İsveç yolu ile Finland;ya,. 
olan Stören bölgesinde vaziyet ya yardım qönderiln: :ıi hak -
kararsız ohnakln bcrde\'anıdır. kında nıü.saade talep etm~!erdir. 
Burada müttefik müfreıeleriyhı Kendi.Zerine bu müsaade vml-
Trondh iem'dcn gelen Alınan kı- mediği için, müttefikler, btı pl<in. 
laları :.arsında müsademelcr vu-
kuu b;Jdirilmektedir. ' Zarından vaz g<\"mişlerdir. 

Almanlar östcrdal vadisi bo- 3 - Noroeç hükitmetl, 1 ·on 
yunca Röros'e kadar, Gudbrandıt- Ribbentrop'tın iddia ctüqi gibı 
dal vadisi boyunca da Gulsvik'e mliıtefiklerin ııantnda lıarbe ka-
kadar ilerl.,mişlerdir. Bununla rar vermesi şöyle dursun, Finlan-
beraber Röros'e gelen Alman kı- di1ıaııa gitmek kin ınüttefık kı-
t.atının bir motörlü kıta ehem- ı talarına Norveçt•n geçmek mii.-
miyetini tecavüz etmedi"'i bil _ saadesini bi.le vcrrııemiştır . 
dirilmektedir. 4 - Eger miJ.ttefikler Von Rib-

Bundan başka, hava u~iyetin- bentrop"un. idduı ettiği qibi, Nor
de müttefikler lehine aşikar bir vece ıhraç 1/il'P'fl.tl/a lıazır bulun
salfıh mevcuttıır. Mötı.,filder şim muş olsalar cdi, Norv~e ııurdım
di gerek defi toplan gt>rekse av- da bulunmakta kat'iyyeıı gecik -
cı tayyareleri sayesinde Alnıan · I mezlerdi. Yardımda gecikme, 
bom!ıardnn- n beskınlanna tesir- kuvvetler toplamak !üzumı.ndan 
li surette. karı;ı koyacak vaLiyet- ı doiimııştur. 
tedirler. lngiliz tayyareleri tara- 5 - Eı"jer nıay11 dökme, Von 
fından alınen bava üslerıne lı.aqı 1 Ribbentrop'ım iddıası gibı a.•kef° 
yapıh n talırip baskınları iyi ne- ihracı i(in bir hazırlık olsaydı, 
ticelcr verıniş ve bil"\'.ok Alman mıittefik!er, mayn tarlalan vücu-
tayyareleri tahrip edilıni tir. de qetirildiğini ılcin etmezlerdi. 

Fakat müttefikler, bu mayn tarla

1 an 
ürki e 

ad yosunda 
düşmanlığı 

lannın vücude getirild;ğini ilıin et 
m4lerdir. Çünk~ müttef kler yaL
nız Aıman11a.nın bu derece utan-
mazca ist.hkar et'iği bitarafiar 
menfaatkrirıı na.tan dikkate aı
mıslardır. 

6 - Bizzat Alman rc:dycsu, AL
man S<'feri kuvvet !erinin, Norveç 
•sularına maynların koııulma.
sındaıı bir kaç qün evvel hare-

<Başmakaıeden devam) 
her Tiirkii. her miislüınanı, hat
ta her \·ictl:::n sahibi insanı iğ -
rcndirmektcdir. Bu riyakar din 
prop:ıeandas1nın tamamilc aksi 
tesir husule getirdiğini görüyo
ruz; Büyük Harpte tema.' ettik
leri Tiirkler ilzerin c, umumi
yetle f«na tesirler bırsknıış olan 

1 
ekseri Almnnlarıa o zamandan 
kalını~ eksi lıatraian ıtzerine, 
şimdi, Müslüman dininin propa
ganda •·asıtnsı olarak kullanıl -
m sı, tuz b.bcr el·mektedir. 

Cumhuriyet rejiminin milli -
yctperver münevverleri, Alman
ların Türkiye halkını dini tahrik
lerle if>-"ada çalışmasını, Tiirki -
yeye karsı en büyük huswnet a
lameti olarak nefretle kıır~ıla -
dığı gibi, Nazil erin asıl istihdaf 
ettikleri bolk tabakalan da, ken
di dini hisleri ve vicdani akide
lerile oynandığını ı:;örerek Al -
ınan radyosunun bu ·marifetini 
müslilmanlığa bir tecavüz ve ha
karet addediyorlar. Bu bakımdan 
Alman propagandası ta manıile 
menfi netice vermektedir. 

Zaten Naz.i rejiıni, ortaya ÇJ.k
tıP-ı giindenbcri, en ağır şekilde 
ve muntazaman aleyhinde bu -
lundu~ Sovyet Rusya ile bir kaç 
ıı,ün içinde •nlsşıvermck hafif -
!iğini ve dönekliğini gösterdiği 
ırtindenberi her türlü itimadı kay
betmiştir. :Filvaki Sovyct Rusya 
alcyhtarlığııu Almanyada, bir din 
haline sokan Na,iler, göriilıne -
miş bir kolaylıkla bu dini inkar 
ve aksinı; imcn edince, hiç bir sö
zünde durııuyaıı bu rı•jiınc, kim
senin cınniycti knlma.-.ıı~tır. O· 
nun bugün en fazl:ı dost gibi gö
ründüğü milleti, yarın boi:nuya 
çalışm:ıktan zerre k dar çekin
nıiyeceğ-j bir •K:ıziyyci muhke
me. halini dmıştır. Bu kat'i hük
mü, insanlık tarihi mü,·acehesin· 
de, en büyük mahkeme olan me
deniyetin vicdanı vermiştir. Al
man;\·nnın yiiı:üne ~ilüp canına 
kasdettiği en son kurbanları Da
nimarka ile Norveçtir. Bunlar son 
kurbanlardır; fakat sonuncu de
ğildirler; uzak yakın bütün mil
letler için ayni tehlike mevcut
tur. Nazi Almanyası, emsali gö
rülmemiş bir sözünde durma -
mal<, imzasını tanımamak, dost
luğa riayet etmemek, yüze gü -
lüp arkadan vurmak yolunu tut
muştur. Bu derece korkunç bir 
ihaneti siyasi, tarihin karanlık de
virlerinde bile görülmemiştir. 
Mağara devrindeki insanlar bile 
muhakkak, dostlarına dokuıımn
yor ve bu iptidai cemiyetler da
hi birbirlerinin yanında, hugiiD
kü Nazi Almanyasının komşu -
!arından daha fazla emniyet i
çinde yaşıyorlardı. 

Bugün, henüz Alman taarrun
na uğramamış olan İsv~ Holaa
da, Belçika, Jsviçrc, Macaristan " 
Balkan devletleri tam bir emni
;ıoetsizlik "Ve raluıtsızhk içinde, bir 
baskına u«ramak korkusile silih 
başı etmiş bulunuyorlar . 

Türkiye, binnisbe ·Almanya -
dan vzaktachr; fakat Almanyanm 
müfsit sesi bnraya kadar gel -
mektedir. Türk gazete"c:ilerinden 

!er, kederdide ailesine samimi 
t&ziyetlerimizi snnarız. 

* Kemalettin Şükrünün ea son 
eseri ırazetemizde intişar eden 
«Haccacı Zalim. isimli tazibi tlli
rika idi. Arkadaşım.ma hutaJı.. 
ğ.ı aihrl~ tefrike-• ""8m. 
çdememiştir. Ne haz.in talidil lıi, 

ikdam, muharririnin iadeıl ~ t 
yet etmesi üzerine ı..frilaı78 cle
vanı edec~i.ae dair, okuyacak -
rına ver~ sözü, ebediyyen ~ 

•ikiıyet eden Ahnanya, kendi yap
tıklarınt hoş gören bir •uçlu ve 
Sorsalar magdurunıı, gaddar ken-

din gösterir 
vaziyetindedir. Alınan u~ir va
sıtalarilc Türk gaz~tecileri ara -
sındaki !'1Ü<ndeleye, bi• değil, on
lar sebebiyet .erdiler. Kaç defa, 
bu dil ka,·gasına nilıa) rl ver -
mek icin mütarekeler akdedildi 
Bu müt rckeyi, hep Almanlar 
bozdnla.r. Alman radyosu çenesi 
düşük bir kiiftirbaz ve ortalığı 
birbirine kntınıya çalışan dedi
koducu bir :.,"3rezkiir vaziyetini 
asla terketmedi. 

Almanya, Jıak.ikaten Tiirk dost
luğuna kıymet veriyorsa, Al -
man nesir vasıtalan, Türkiye hal
kını hükfunetin siyasetine kar
şı tahrikten vaZ"' geçmelidirler. 
Her şey karşıhklıdıı; o zaman, 
Tiirk matbuatı da Alruanya aley
hinde neşriyatta bulunmaz. Ber
lin radyoo.u. havadis yerine zehir 
saçml'.'lda devam ettikçe, Türk 
gazetecileri de milli vaıifelerini 
yapmaktan ll'eri durımyacaklar -
dır. Memleket efkiiın umumiye -
sinin izlill karşııımda seyirci ka
lamayız_ Alnı3n radyosunun çet
refil, dili, i'satlannda devam etti
ği tıtkdirde, Türk radyosunun da, 
Türk gazeteeilerinin de azami , 
siddetle mukabele edtteklerini 
Alın.an propagandaruan bilme -
lidirler. 

ABİDİN DAVER 

Bugün o 

ket ~~m~ olduı;unu itiraf eA 
mişt'İr. 

Amerikanın harbe 
girmesi muhtemt:J 
:NEVYORK. 27 (A.A.) - Nev

\"Oı:'k Post ~ v~ 
muhaıhlri Jay Fr.mkliııı. v~ 
1oml!ll siyesi mah:!!aL"rind.. ~ 
riolcanın mütt>cf .hl<..ırle yen yana 
harbe g İl!111E6• mtima.!inin kuv-
,-eı;lerıdıjtini ÇÜ!i":Ü şimdkl hl&
:.:o11,a Aımı,uka.nııı nımiaa&ri 
m.:·v'7Arııbahi6 old~ kayodıcy -
):ımelı:tıe ve şöyle yaızmırkl<ıdlr: 

•- Biz artik üç taraf değıliz. 
Sadece g&"ri muharibiz. Biz Nazi 
-ımızafferiyeti yalnız Fransa ve 
İngiltere için siya..O bir hezimet 
olmaküı kalmaz a~ı zon1<1ndıı 
W ateriodanberi det>am eden dW.. 
ya medeniı/eıiftin i ıılıizıımım da 
mucip olur. Bizim medenıiyet>
miz ve müesse.relerimiz de Wa
te7"!odan SO?tra ilık\faf etffl4tir. 
Bir gün kumıetimizin ağırlığım 
intibak ettiğimiz dünya. şartlannı 
doğrudotı doiinıya tehdit edenle
re karşı bize a.znmi emniyeti te
min edıeTı.l.erm yanına koymtya. 
karcı- t>erebiliriz. Bir çok Ameri
lcaılar gittikce bu. kaıuuıte iştirak 
etmektedirler.• 

E Rsinernasında 
.~evsinıin en güzel ve en mükemmel filmi

Dans Kraliçesi G İ N G E R R O G E R S'in 
DA VİD NİVEN ve (6 ayhk Jön Prömiyer) BABY JOllN 

ile beraber yarattıklan Fransızca sözlü . 
MA TMAZEL'in BEBEGİ 
Gül~Iü, Neş'eli ve Zevkli Ko~ göriiııüz. Kahkaha 

Vedvi.l.i. •. Askın ve büyiik da•s müsabakalanııın filmi._ 
İlôveten KABARE DAN SAN 2 kısımlık Varyete. 

Bn;riin saat 11 de tenzilith matine. 

Bugün SARA YSinemasında - .. 
5 uırhk Fransız tari.lıini göderiai • öaünde nslmdıracak lıir film.. 

SACBA GUITRY- LUCİEN BARKOUX 
n JAQUELİNE DELUBAC ile iiicr 29 Fr- Yılduı 

tanfıııdan fevkalide bir tsr.<da yaratılan 

ŞANZELIZE 
Şaheserinde: XV LOUİS'yi n 1111 elıeslerini _ La Pompndonr ... 

İhtillli... 1 iDci ve 3 iincii N A P O L Y O l'f U göreceksiniz. 
Aş.ık Fransa ve Dansetlen Puis ... 
İliveten; FOKS JURNAL en son harp ve clünya haberleri. 

Bugtin. saat 10,3& da temi lith fi.atlarla matine. 

Düeyı& ~-·· Eğleıııiyu- ... Dens ~';-oc. Amerikanın 
kanad 3!l1l:iSIJi 

FRED ASTAİRE - Güzel JOAN FONTAINE 
İLE ÇEV1RDİCI FRANSIZCA SÖZLÜ 

DANSIN ZAFERi filminde 
9-lat:rrı. ~ef K:fttk!arnıda... Sürprizlerin esra.r ka.ı,ır..:ıkla.rında.. .. 
Afla& - ~ ıu;ıı.Y<lf'. Gfilıınek... E{tlenmek ... Heye -

canla titr""""k i,st;r/efıler 

BugUo LALE 
hh ıtı : MIKI ve P 

si 8 koşun 
RA U T JU NAL 

BugiM 34at 11 d.e tenzilCtiı matine ... 



e&'l'ft-t ........ 
..... Tat1hl ~terıtkaı "fir ......... 
ALL~AHIN ARSCANI 

,iA_ L ~I~~ ~~ • 4= 
- ~ ss --• tr-•. ZIYA.~AKI&...-. 

rtrlla~• 
Dünkü Milli Küme Maçlarında 

. . · F enerbahçe - Gençlerbirliğini 3-1 
Ümmü Selme, Ayşenin tahrik edicı G lat M h f 4 O d" 
sözlerine şiddetle mukabele etti a asaray - u a ızı - yen 1 

Bu ha<ı:ll'Wıiw ~ 1 .__.....,__ b±'· , ..... , lhk.-
~ i' • ederı (fiıomö Ha:ris) 
~ «Wtıe bir ftlEk1up lf(indet• 

ııJ.i Oııa:lım \ ·-- b>lkMrdi
Veldıt tıEQ'aı•tıwı Mdc'AE üıııer>-
:ne .,.. '>«"* bu lmvwllı ~ 
a:a- le .,.., at.ti. .. (Mıij ,.. sa-

ö b2m ~ d.,, -- filım:lı>
b.a. 

Mll*.4a*"* w•W•~ 
www Qıiıitii IAlo) dedwıi ~ 
ıılıoack ve .__,, · e ıtiıbi. o&ı 

~ ' .. 'ballt 
aım ıııt;ti. 

R t.\ n em 'Dıe•W ı ~ 
7 

• ... (On.nıi Soılme) de 
~ il& beuıbea (&8c') aa ~ 
aa. .. OG, 1ımiis U Jiıı ye dil> ... ,, 

Ba lbiil t t ..... ('lneıvt) 

lw' • wa .... W, 
....... ~ ..wl) de - ıııud< 
tB 'Ue Oıw-.) ok w'inde J'.mıe.. 
~+w12'+he1 ~ 

ııto• lbiıtün a-n 'tt ........ 
.. mdııın Dlitı:d ~. Oarnan 
-·••da, Em-vi ~n haıl
li.ı. zuiiiın içinde kallP k8vtallası 
tıu ~ Wı yiibek bipli ka
dim ... dei:Eade mıtltemsir eıt -
miş. .. Bir~ aielı!ı!e Osman) m 
ÜJ• hıecöadc, hab1 ~ 
leriııi w bil ~~ ootadan 
lı:a!Hıı...... tQil> b)ıml<li ı>a&iiıat
leıri ... ııtht \mlD bir rıutr!k 
.ı~ (()ııınwı) 1 odU bir su
-- v• ·' t ıe dıwet tl!IY1'mişl:I. 

IBıı +mad: llAAJ'jeti. !lı:ıaııtın, ken,. 
diııinr ~...,, ..... omı
lılınn bil ""' t..dııah!w!iı>dw e
- tıii:y6 ... • 'ir j;çjrıde > 
tıen. <An> mı hlAfııt me.vıbine 
~nelen amra ıher 1ıaralta 
"8Ytaaıuya ~ il:ı.lı ... aıın 
bfd:ıMıfm dilılm omue ... İs&-
mh>Siu iffıtıeln t.elıdt eıieo> 

. mı• .. ) , e-ıı-1*.lııınm llÖrÜP ı.. 

... ~ için (.M.ddat.) de bir 
--- lı[: ~ .... eıılı.ilmiıı.ıl 

(ÖımDii &he) yi - ziy9de 
milte ı edewı, bu iı!ılıen: (Ayve) 
l:ıiı:ı Gl laı 1Şi1181il td \ Rt>eulıll- 1 .... ~ """'in: ıihnE edeo
lenO, maUk o"*kın ~ .ik
Uııo *1«. iaWniyEti ~
mak jdlile.Mtı ~rtl'.l :ıiılönıe 

cetE\j aıllM ıtdau uzak kalmale.,. 
ama dair bir kac dete (AY!IE') :re 
........ ııöndeıımiııı -. de, söz diD
IB! .. ı • .Bundıırı ddiayı da Ay 
feYıe 1ıarşı bl:>.ndıe bir~ 
.. ~idi İşte (ün.nü 
Sekır) bu tid!de mülEtıasts i• 
ltıırı bir tıün, ~iııı 4reıdıiısiı:ıi 
~aıW! ııe:ld.iğJ haber V'l!!iırli. 

(Ummü Se"m) A~ ~ 
........ oıiiıı6eil olmakla beraber,' 
lıunu 1 · l;t:iı:11Jııtı: i&lıemedli. Kftı,. 

ıisiıxi tz:ııa ...... İıkr""1 ileı ·~ 
l!lllti. 

llmliü Ekrem.in ikl. ~ 
~ mülMtat, evvelıi afa
ki lwıM ' le ~- Sonra, (AY'-
11!) ~ni lıu ~'l'l mak-
-- :int:ikal eılltir<S: 

- YA Ebu Ülneyye'n:ln kırı!. 
fhmıle, müffim 'b T mı:rele tıcJ<
lunda ""1rü~ ~idim. Ü d 
e\l t iıD k.i, _, de .belJim .tikrimc 

cic edı!rein. 
Dedi. 
ün.nü ~ ıırr.., de, (A ) kaıdRT 

rıeld 1:ıi!' .kadır«h. Kendis rrln de 
gtYaı9<lt eeıl'W~ sürük::::n
rnctr ~ enbI>.. Büyük bir 
ı:liık.'k.ıSie AY'liC'Yf; di:ııbıti Y" ~ 
iıııdı. 

A moilil<a~ ~ 
'n' 'l:ıeM~. tiımnii ~ ik-

U 1 IÜ cbnim E.u.i: 

- Sen b, hake8t•t!U P9ve!. 
lı\Dıııb. w n ..v.ıw., uğnlllaa 

dmtt w m :+wıen, lı:aılSana~ 
.- (Hiır4't) •lbtiyarettm. .. Sen 
lıl. ~ -..celiik ~ 
lfrmz eıy-Jedir>. •• Sl:n lci, ~. 

mutahhtrat arasında~ 
f!vsa4. ve meziyyeticrle en yülı: -
""k m.-.ft.txılcre ikadaır entiıı. .. 
Çdk üm"..t ~rim ki. tsz olı:lui(un 

ki dolayısi .. le blJl(Ün de ehli 
illlôıım ıla}'llneom h~~ 
Jm-"r>n.1'1\ elrnezsin.. 

l>:d. 
Üımrü &-1ıno, Ayeeıı.in bu söz. 

• l"iıııden &e\liıdi. (Em rülo:n.iimi -
nln AJıi) ile mıJhali.flcııinn arasın
daki rJl:oaın loeJdırılmıası OQin 
lrend ı5iaıdıen 'btr b-.zmeıt hcltlıen!,. 

~~ ~· BüyUk bir b<'ı.... : 
- Hay, h.aıJ .•• Ehli *'nmn ııe

Aı11JQ İIQİlı, bel- Q.irAi ~ 

ba>ıınm. Söyie, ya A;yf/A •. Ben
den .., #bi b-1' ıtimı.;ıı- W<+eni -
:yıor. 

Dedi. 
Ay_,, ümmü Sehıl'!nirıo iiruın

de ~ı mRnien nnnı:ı:un ola
:nık sözlerine Qe:vam o;.U'i: 

- Ya tlımm.i Sehne! .. B>Jıı.yvr
surı iti b:r taılum iısiler w. oorse
Ner-, lltdirıe,.; bast>Lar. llii::i.fet 
rooYiıUlli ...,al ulım, (Oısman) gı
bi müllı8rek bU- zatı kıhçbr al>
.tınd.a '*' 1 füılıar. Şimıl'i, Oıen~ 
nm ıdaıııbıdımııda ""' ~ -
rmdıan bir cemaıaıt, onun k~ :ı.ı._.,. 
lirden mt&ııırn almak ... Ve b.ila-
6et ~ RQSl:ıeden ""'8ı, o 
mıılk · mdan 1-+-l..,"lt .. ~ 
1ıar. &.. malıaadı 1l1m n 8'..ınei< iı;ôr» 
burada tıüyfilı bir ;kuv...at lwl.ıc-
111D:H. Avni mıaksaıt ~ ...... 
1-naık ir;Xı (Baara) w (K(dı,) el? 
clıe iılı:i yüz im ~ 6opJııtıdı
lı babeır ab.ndı. Ben, tK.ı d&vanm 
hafı 1..,. buluııuyurımı. v... ıınım 
de llnrimi:> .beraber ç.....,....,.. bu 
dıMıda bma yaırlıln ebnetııJ i&
lll':J'crum. 

Dedi. 
. Üımmli Sehne., bu ~ o Q
daa" lı:rııdı ki, süttiiııf tim peB ııfiç 
lmJ'bafaa:a edebiıld'. A~ f&
mn daha m anhyab hnelı: mal<
ııaclıyl.e: 

- Ya Ayşe! ... M.adcım iti bu 
~ baışmda sen bu1lıını)"O!'
S\Jll, bu lrM:i ~? .. Bahusus 
(Tah) w (Zübeyr) gibi en rıii
fuzlu ~ dıo lQlinlıe bera
beni'.t". Aııbk bana ne li2lUılll 
'YW? •• 

Dedi. 
A'Jfil!:, ÜUnü Selı:ıenıı bu su
~ i:ncdı'tı birdcnb're ]re~ 
t<d'm<di.. Bu sözler:i, Ümınü SeJ.. 
merUrı ~ atfnlerek: 

- Yi, lheyye'ıWı kJZt!.. Os • 
mm- bin davası, om.m haıJi!da,. 
lll'll& meusııp mühim biır şaılİs yet 
tııraiındaııı 1atırik ed bse, daha 
~otur. &-n, tıı-.tn o haaıe
cloı:ıa ve mn de Rle9üı!Jııba men
~ Onun '.çİn, d'""9C>ların 
ar&Slf>ll dBml ~ •. Bizilm
lıe beı aıbd, ön saıft..a hıılrınnaılı -
sın. 

Diye, fikrini açlkça 6ÖY led . 
fimmü Se~. aıı'..ık &'dm:d rıı.:• 

dıı. Bütün hdiet w imlWni ~&
~ bi:r eda Je derhal. ;parl.adı.: 

- Ya Dm Bekir .kızı!.. saı:J,eri. 
ne, hayn::t ıdm'roe.k mllmkün de
ki} ... Sen, namı oluyor da Osma.
nm kamın -.ı.ııı ed ·wrsım? .. A1-
Wı. Hakkı iıçJıı. söyllıüyorum ki, 
sen Qııru&stıeu fazla Oemana ~ 
flbdiyoıdun; adavet gOOteriyar -
mm. Hıa.ttıa yanında, onun adıru 
arııd~ .• Şirndı ı oo oldu 
sana Jı:ı i omm kanının davıacısıyırn 
di}"e ar.tayQ a'b.hyoırsun. 

iD;.ye ~ıya ba.şla<lı •.• tlm
mü Sc·~, o Jt.adai yüksek eesle 
..c;.,'lüyoıdu ki, bütüıı:ı ev balh, ır 
da kapısı.na :topl.and ı. 

tlmmü Selme, son derıeoedc öf
~- Ne zaımandanberi 
Jı:al!b ımi ~ e:cJl:n his.im 
A%'/fe bi:lchııınek •çin, se&rıin 
Wtün kuvveüvle si>ylemni.ye 
devam <itti: 

- Da.ha dün, 03ınan'a set> Ve" 

~ ediycmiooı. AHaıhm erni:'
lemıe ve Rı ru üllıaıhın süı:ınd'le
rinıe bir taıkım lbid'artlıaT ve c· h -
li)"<ıt ~ a-n l:ıı=i'ekr brış
ırnasmıa ımüsaırnıa!ha elıb ğ; iç ını 
cır kilflir i1e .!tftı2m eyv±yon:lun. 
B~ de om reatluırn ve m:ığdu:r 
diyorsun, vıe onun kan davas:ı.
rım bışı.na ~yarsım. .. Ey Ebu 
.Bek;.r kızı!.. Sonworuın sanıa.. .. 
Osma.:ı lıa, eeııılıı ar.mdo ""' mü
na&:b.\ vır!.. Qmıan, 1':.cni Afxlü 
menafıılaııdıt. Sen ise, beni ~ 
ıııin•hıs\n . Arwıwıda., bç bi.r 

kaabd 'ille mWı:annat mevcut 
~ ... ~ Osnm'm t-am dava 
~ l6rmı .R'"IÖY«Ea. cnı tlm
m ~ ~ bıcak. Sen, bir 
•tarafa Qlilcil.. Ve her şeyden evvel, 
y64>tığın ba!'E!l«itıirı, ehlıi. ısiimı 

nıfak • llHriılta,ya " 'Wı:eıtıt.ğint 
bil. 

Awe, 1>mmü Selmen:.rı bu ıoıa.
)ey.an ve ffM!ıranı karşısında bir>
deııblre ~. ~. söyliye
oeık eöz tıulıama.dı Scwııra. ma~ 

lUı:ı b T vaırZyf.~ kalmamak İ.Çiin; 
- Falı:ıaıt bu davayı *:aıt ıtden 

beıııı değilim. TaJha ile zutıey;-• 
lbu yiirlıdıen Medinıeyt 1mlııederek 
buraıya ~. ~ Basra, K~ 
fe eyaı.ıtei c)e, Omnıanın Jaıö.t. 

leı<'nl himaye edtem CAJ.!) Y\'ı kar
şı isyan eiltiler . 

;Diye mınliandı. 
( A ricası tıcıf') 

~ Jıa.fta .Anko1'M1%'""""· ı 
bahçe ile Gaıat.ucraym ll"P~ 
mılli kü'M maÇ'4nııın avdet ırwı
çı dün Şeref •tadında 5 - 6 bıni 
btltan k4!aba4k bır seııım önitıı
de Galat..,,...rG!Jla Mu.hajazgiicü 
ve 1''•ni'1· ile de GeAÇieTbırlig, 
4"4Sında y.ıı:nldı. 
Gümı.n bınucı karşı~m 

hakem Sa · · idaresUıde G.ıla· 

tıısanıy ve ~fızqıi.cii. takımla
" ya.ptılar. İlci ıakım da aahaya 
muıad kadrol<ıruık çıkmtf bulu
-11orlordı. 0yuıı Galato311TG!/I,. 
ortada .. yaptığl bOr hücumla b~
ladı. tile ıml4rda daha canlı oy
tuya• Jla,lıafız42ar GalaUUGTQ1/I 
bir iki ıkja lıehdit ettier, Fakat 
bu sıkışttrma uzun sürmedi ve 
Gcılat41araylılar 0!/11114 Mkim ol
mıya lıafladılar. GG!atasarawı• 
lriribiri aniı71<ı yapığı> bu hictün
lardan birinde w detıre•iA 17 .ci 
dakiJcamıda bir kor1't1' atışın.
d<ın isti/ad.o eden Scıldlıaddin gü
zel bir fii.tle birinci golü. yaptı . 

Bvndan a<ın1'11 dalıa ziyadeleşen 
Galataaaray tazyiki oyvnu Mki
ıniııete götürdü ve Galatasaray
lılar devrenin 31 inci dakika...ınr 
da Gıüıdüzün $ahsi bir gayretiy1 

le ikinci golleritıi .ııaptıkt.<ın son
m biri1lci devre :!----0 bit ti. 

iKlNCİ DEVRE: 

İkinci d.?vreye Muhafızın hü • 
cttmu iJ,e b<l$kmdı. Ve iLk anlar
da çok canlı 011nıııun Mıı.Jıafı;; 
mtıhoc-imlen Galatasaray müda
faasını epeyce hırpaladılar. Mu
hafızın bu tazyiki nett<c atmııla· 
nna imkan vermedi ve Galatasa
ray 1nuhacimleri ııenıdeıı açıla
rak çalı.şmıya b~ladılar ve 32 
nci dakikada grne Gündüz takı
mının üçüncü cıolünü de yaptı. 
Bu golü gene Galatasarayın hii.
cumu takip etti. Ve 38 inci da
kikada Gündüz bir kafa tıurıı.şiy
le dördüncü golü de yaptı ve maç 
da bu 81Lretle ~ Galatasarayın 
galebuiy1e bitti. 

F. BAHÇE - G. BİRLf(;i 

Günün ikinci kar~ılaşma.ıını 
F ener-~e ile ~nı; lerbirliği 
yaptılar. Hakem Tanğın itizan 
üzerine Şazi Tezcan tarafından 
idare edilen bu maça Ge.ıçlerbir1 
Uği. her zamanki kadro.Tiyle Fe -
nerliler de şu ,ekilde bir takımla 
çıktılar: 

Cihad - Fan.ık, Lebip - Ömer, 
Esad, Reşad - Kç. Fikret, Yaşar, 
Melih, Nııci, Basri. 

Oyun Gcnı;l.enn ortadan yaptı 
ğı bir hücumla b~ladt. Fakat 
az bir zaman sonra Fenerliler 
oyu.na ha.kim olmıya tıe Gen(ler
birliğ itıi sık~ırmıya b~ladılar. 
Feneri" tazyıki devam ederken 
oyun büyük bir sür'at ve heye
canlı devam ediyordu. DeVTenin 
30 uncu dakikasına kadar bu şe
kilde ve Fenerin hakimiyeti al.
tında oynaııan ayun birdenbire 
gevşedi ve Gençler de Fenerbah
çe kalesine müteaddit hücumla
ra koyuldular. Fakat Grnçlerin 
bu hiicıım serisi Feneri harekete 
geçirdi bu .<:e[er onlar •ıeniden 
ta.."'ıfike geçerek 35 inci dakikada 
Melı h yıldırım sür'atiyle Muhal 
flz kalesine girerek takımının bi· 
rinci golünü yaptı . Ve buııdan 
smıra denenlıı mıikbaki kısmı 
Fener Mkiınitıni altı"ıda cere -
ııan ederek devre 1-0 bitti. 
İKİNCl DEVRE. 

Yazan: Adnan Akın 

ycpınıyo nuıvaffllk. oldv. ÜçVn
cıi qolden .tanTa açıkıı. Ge1'çler
birliği ı>yu1'tı Fener nısıf saJuuı
M ındırmıye mıwaffak oldu ve 
42 nci dakikada M ustajıı güzel bir 
fii:tlıe takımının yegiinl) golüııü 
ka.yde muvaffak olarolc maç da 
lnı suretle FeMTtileri.n 3--1 gali
biyeti11k bitti. 

lZMiRDE Y APlLAN MAÇLAR 

Düıt Milli küme maçlamıa 1z -
mırde de ~ edilmiş ve ilk 
ka.mla,-.ada Be~t~ Altmar -
dvw 3-2 1/"11nU$ Vefa da Al· 
ta.ta 2-J "'4!Jlılı:> olmuştur. 

MEKTEPL1LER VOLEYBOL 
$AMPrrONw<;u 

Dün, m.elctepUler arasmdaki oo
leı/bol ~~ detıatn edil
mi§ ne ııeıııcede Galaı-ırıııı bl
m&ci, Boğariç> ikiui, Ka~ da 
üçüncii ol~. 

'.'.!8 Nisan Pazar 
12,30 ~aın ve memleket 

saat ayan, 12,35 Aja,.. ve m.cte

orolo;i haberleri, 12,50 Müzik: 
Çalanlar. Şerif lçU, Cevdet Çağ
la, İzzettin Ôkte, Kemal N. Sey
hutı, Okuyafilar: S. Hoşsu, Azize 
Tözem, 13,30/14.30 Müzik: Kfıçük 
orkestra, (Şef: Necip Aşkın), 

18.- Prograf1ı ve memleket 
aaaı: ayan, 18.05 Müzik: Radyo 
Caz orkemusı, (Şef: İbrahim Ôz
g;_ı,. l, SopTano Bedriye TÜZ'Ü1''· 
ün ~rakiyle. 18.30 Çocuk saati, 
18.55 Serbest •aat, 19.10 Memle 1 

ket $Cltt ayan. A;ans ve mete
oraloji haberleri, 19.30 Müzik: 
Çalanlar· lzzettin Ôkte, Kemal 
N. Seyhun, Şerif lçli, Cevdet 
Çağla, Okuymı: Sadi Hoşseı, Ra
dife Ertem, Malımttt Kanndıış, 
20,15 Kon=a (Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafındmı), 20.30 Mü.
zik: Fa.sıl heyeti, 21,15 Müzik: 
Nüsm Kayar tanıfından Viyo
kinsel parçaları, 21,35 Müzik: 
Cazbant (pi.), 22,15 Memleket 
8aat a1jan, A ians haberleri, zi
nıat esham - tahvilat, kambi110 ı 

nul:ut baNOSI (fiyat), 22,30 A
;ans spor &eroisi, 22,40 Müzik: 
Cazbant (p,), 23;5/23,30 Yarınl..-i ' 
program ve kapa~. 

. ..-.- c - ...,c. ... P-~ .. h,... 

J..Nl\AMA 
26. 4· 1940 

J[ap .... 

1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 149.30 

100 Frc. %.9!147 

100 Liret 7.5675 

100 İsviçre Frc. 29.3550 

100 Flo@ı 79.2393 

100 Belgıı 22.11 

100 Drahmi 097 

100 Çekkromı 

100 Peçeta 13.81 

100 Ley O.ti25 

100 Diur :ı.~115 

100 Yen .li.9975 

100 İsveç Kr. 31.0975 

100 ltuble 

Esham ve Tah...nlt 

s•vııs - Erzurunı 2 U.59 
6.30 Türk bira fabrikası 

İmtiyaz 88hibi ve Neşriyat Di
ıektörü: E. iZZET. Basıldı.tı yar; 

SON TELGB.U' Basımni 

-•DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

CDılb'• - d> ••b• •zrt*-Aı-·· 

11::;nci deı1n:ye FenerLiler ba.ş
ladılar. Genı;Ler de bu devrede 
rak;biı;e ronh müdahalelerde bu· 
lunuyordu. Fakat Fee1ırba1ıç.e -
nin tazyiki gene !>af gösterdi ve 
~ 9 UflCU dakikada bir kö
fe 1>1&7UfUndan. istifade edeıı M e
lih güzel bir kafa vuf'Ufiyle iki,._ 
ci golü yaptı. Btt gol Gençleri 
h4rekete ,,eçif'di. Ve Femr ka
le&ini saran Gençler Birliği mu.
hacimleri Cihadı bir hayli ~ 
kül pomyonlara aoktular. Fakat 
bir türlü .emere alamadılar. Fe-
1'el"in galip vaziyete gi~ Öı/v1lu 
kız~tırdı ve iki taraf ca•4 ve 
güzel bır oyun temposiyle müca
deleye başladılar. Bu sırada Fe
nerli Reşad &akatlanarak "4hadan 
çıktL Bir müddet Of< ~ i1e ır 
ıruna devam eden Fenerliler rek
rar Reşadı ara!anna aldılar. Ve 
yeni bir lıiicumda 31 inci daJdka.
da Getıçler kaıecisinin bir acemi
liği lcendi mii.dafibıe penaltı 11.ıır 
tırttı. BUAu E.ad ilk .ıu~ gole 
çemf'Cme<li. Ve kaleetıein cekti
~ topa ~krar ttetifti takot bu 

aefer tııkunınm <l.çüAcil ııoUhul !•••••••••• .. 

-8lln/4 
Santonini havi olan bu bisküvit 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 

gayet kolay müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCINLIRINft 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve 
Küçüklerde sebeb olacağı tehlikeler göz önüne nlınarak 

solucan hastalıklarında bunu kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 

müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu .20 kul'uştur. 
Sıhhat Vek:tletinin müsaadesini haizdir. Reçete ııe •atılır. 

Askerlik işleri 

Yedek subayları Jubeye 
davet 

BEŞlKT AŞ ASKERLK ŞU· 
BESiNDEN: 

Emekli i.<tihk<im binbafı.'• Er
zurumlu 305 doğumlu Ahmet oğı 
ltt Mevlut Bulutlar ile 8 inci sı1 
nıf hesap memuru T~ Köprülü 
Mehmet oğlu Rafid Giinür'ün he
men ~bemi:e müracaat etınele
ri ilan olı;-r. 

* EMİNÖNÜ YERLİ ASKERLiK 
ŞUBESİNDEN. 

1 ma.ıı•< 940 tanhınde Yedek 
Subay okulunda. btt.ltı.nll<"ak alan 
kısa hizmetlilerin 30 tıiııan 940 
.ali günü. .<ıuıt 10 da &evkedilmek 
üzere nüfı;s cüzdan 1le <Ukeri ve
sikalariyle şubemize gt'lmeleri 
Gelmtyenler hakkında askerlik 
kam,nmı un 89 uncu maddesi tat? 
b;k ediedeqi il<in olunur. 

Çoeıık Hekimi 

Dr. Ahmat Akkoyunlu 
Takıiim-Talimhane Palas No. f 

Pazardan maada he-r giin taat 
15 den sonra. Tel: 40127 

lsta.nbul Asli.ııe Üçüncu Hukuk 
Hakimliğinden: 

Hamdi Dcrmaın4 waiı.n<bn 
Simo ıJozı Rula a)eytı.'Jlle açılaın 
lboşanıma diavasındıa, daıv.a.cı Ham-
dinin aırzuıhıiliıı<i ya.zıh Tar -
iloılba.,<n Sakı.ıoaj(a oadOOs 54 l'.lll
ımaraılı haınıeıvi '!erked-. ırek saın
ıti rneQhulıc ıci't:'!ı l\'İ ımıübaşir 1ıar:ı· 
fınıdan ve.'1irn ııro 'Şt'U'h"'tan a<ııla
şıl!ıms ollrn:ı.kla <lJ\"'P MyiJhası teb
lfiıii ••fümeıciş olmalklıa hukuk u
sulü muıluılkemek-ıri kan'll'llunun 
141 iııC : m aıdtlESi:ııe iıcıvfiikaın bir 
ay ırniiddatlie · ıa11>cn tcıb]ojgiaıe 

l<arar V'<'rilm•. 
DaV'3CllDlll ~ Jiıy'.bıasını 

rtıeldlüiı ~lt:ı 10 gün zarfım:la ce -
vnı:ı v<'rnlffiİ ""' mııhakerne günü 
ol:arıık ta'><iTl olunan 10/6/940 pa-

SATIŞ İLANI 
fstanbul beşinci icra memurluğundan: 
Snlıl!a ıtarafmdan V3kıf Paı-aı!ar lliareandles:t 23807 'Ucraz numa

rıısi;ylk lıon; alman ıpam-aya ınukeb'J birinci d<lll"ce<lc iıdck ~ 
ııilını ~ ~ borcun ödenınemes nden ~ ııaıl.ılmasına ~a:rar v - ~ 
ııi.li!n Vieı ltamııanıııııa yenıinJli ~ Ei>J:iwıkuıf rfıara.fuıdan (893) liıra kı(y
meıt 1lıaıkrlil- nIDmı'4 olıan K~şarlıa Küçiik Piy.ı•k malıal.lesirıin 
~ soıkağında ~ 6 yerııi 8 rıtmı:ıııtrah oo ı.mr · .ı Tun n m~=·-
1.i ve lbir tarafı :tlır<ihlın ve .Mxhıllalı mewilıi , • .., baJ1""''si '" bı.r ta
m.fı Ha:frz Tahir ve Sıdı!ka '<e' sa.H'mıin menz:ı bahw:ı . ve walı ra
bii 'l.ar:ik. Aım iile mahiut bir ah~ evin evsal ve ııuesallııası aşaiııda 
y.ezı•fldnT: 

ZElMİN KAT: S<*nldl.;sıı ilci be< • ='klı kicıl:jr merdıveı*ı p. 
riti i<ıte >rm.ni ~ şaplı bir taşhk ü:zıeır:nde ilki <ıda, bir beli 
~ remıini tıığ,la döşeli adl ocakU Ve :iki ııöıımre küpü ve aJıt.ında bod;. 
ııumu bulunao-ı bil' mutfıık ..,,,, balı~ çıkılıan kaıpıdan iba:rettf .... 

BIR1INoi KAT: IBir sofa ü:ııeriııdi" !)"iiıklu dıobplı 2 oda ve 1 bela
ıtırı :iban!tt:iır .. 

BA!H'ÇE: Sol >taıraf huduıdu k.iırgir seti; duvarlı dı~r 'bıudı.ıt9erı 
esk>1 ıterıeke Vle' oluklu 6aQia laluU ecJi1m;ş ol'llp ıiçıind bir kuyu voe 
bı.: ka.; ll11("}"W ~ vard>T. 

UMUMİ EVSAFI: Gayr.irıııenkul ~ ve '1amm-: rndıtaıı;tır. 
Saiı 1ıııTai hu.cblımdıa kiı!rRir ywıwn duvarı mevculltızr. 

MmAıHASI: Taanımu 309 rıı<eiEeı ıımırabhtıa. oWıp hundan '73 meQıe 
ınurallbaı bhııa ~ bahçc<lir. 

Yuık.arıda hudut, evsaıf ~ meeıılham "f'l!lıh f!.<lyr !Jl\.'llki>Jünı tama
mı açık aı1ıtuıırn>ya llroıımuış olup 30/5/940 (aı<bifı.c .-asthıyan per
(iODbe ııünü saat 14 den 16 ya k.ac!ırr Ymi P<J61ıahaıı.ede Adliyıeı bi· 
c11sıııırllai<!i dai'l'an':2leie açık arıtıtımıa 'iık? ıııaıtılacaılırt.rr. Artltıınıma bede
li ıınubıı.mm<n ~ yfuk 75 in\ buMuğu ıtakdi:rde ~ -
lruI en ~ arıttmımn üzrıı<ne ih:al'ıe ıeıcJ lle~ık. aksi l:aikdıirde en r •n 
er.tıııımnın teabb ürlü balki k3'lımaık üaere aırlUtımı.'.lı on beş ,,un en 1-
ıkıi:ıc ;.eriıdilt edilcru< 14/6/940 tarihitııe :raZtlıy.ıaı cuma ~ , t 
14 d-."11 16 ya kadıaT ~ dau.1miızdıe >k.rıci açık arllmması v · ~ ~
oıık ve bu :i.k>IDci at'iıtxrmada dıa a:"llt.uma beıde~ ' muı!ıaınm<n k. mc1in' 
yüıde 75 :i!u. bulın'.?l&a ban; 2280 numaralı kanun lhüküm':ıri. c Ri>
re beş mü<1ıwi ıtıailısiı1rtıc öclcnımd< Ü'l>:fe 'becil edi.Jttıeık saıtış ııenl lbır.J.. 
kııtaca.lrl ır 

Saıtıı; pe;ioıdr. Ta:liıplıerin <ıI~tır.ımya g.~ evw» ımı:lbam
men kı)ııncıl.irıı yiioıde 7 /5 u n:sbetilıde> pey akQtsi venmderi WY>a ıınü
ıı: ibir ba.n'lraıı.ın 1f;ııniııa,t mektubunu haz ~eri liiz.ııındıır. 

B.ri:knni.ş ,~ıl<"fJe Beled.yeye ıı:iıt ıtıenviriye, .tanzın~ ve ~ 
)iye il"Esiımlıen w vakııf :İCMeS. sııtış bedelind ır.. 1ı"nı:il ıı:dil!i:r. 20 _. 
ııdı:'k tavıiıı OOdeli ~~ aıiM:r. 

2004 numa:ralı İcra vıe İflas kıaooııııwmrıı 126 ncı m<ıddeısiııı n 4 ii1> 
· eli fllınısux:a, bu g.aıyr.iıınenkul iizıeriınde W>okkli alacaB<lılaır i]. ~ 
elliıkadaramn w ~ak hakıkı ııahiıpbinin bu hakliannı ve hu· 
Sllf>,yle fıaılz ve rnesra!a dair o.hın rodia.1aınnı, lbu :iıliinın neşri tarih.ia»
dıen i1:l>anm 20 ı:ün i<;inde evrakı müshltckıri'l'Jie b ld~ lcaı
bed<T. Aksi halde hakl"a.n ıtaq:ıu sic.iillilıe saıbit olmadıkça ,,.atış lbcde
l!iın:ın ooyla-ımasııı<lan harlç kalacakıları ve daha fazla mal\ima.t al
mak isli yenler ır. 30 / 4/940 tanihindmı Jtlibaı<.•11 ber'lman ~re bilmesi 
için açı.k bulundurukııcak olan artit.ı.mıa ~aıttnaııııa;i:yle 938/1553 rnı.-
maral!ı. 00..)"1Slna miiraıci'lllıtlan ilfuı olunur. (3398) 

za.~ <'ilııü ı;aırt 14 de ımahlromc1 11111••--•l!llm•mm:a••••--ıııa••--
de h=r bı.ı:hınınası, ııı ~· 
takdiırdıeı l!IY''l'P kru7:ın il'"iih:::z olu
r.acajtı t:N,ii o!unm. Doo:vıa nu-
maırası: 938/1871 dlr. (26496) 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLl RAR1ct 

• • 
• 1171ak 
• 117bk 
1 • 

1.ıte lltr· ... ııtr. 
IOI IU'. lss.I Kr • 
... Kr .... Kr • 
111 llr. 

iLA N 
DK S1lTt71' 
SANTİMi 

8lrfnd s.ı.u. - bl'Rf 
bDad Sahife 1$1 br1lt 
Uçüneti Sahife zto kur1lf 
Dördilneü Sahf(e 108 knnıa 
i .• uıa Nlılfel.s iO br1lf 
1 - • ilu:l Sehlfelec .. kunqı 

Gueteml:dlle n•tıfrf.• 
eek blldlmle tleut llinlar 7al
DD Ankara aıcfdfJelnde Kala • 
ramaıwıde hanı™'• hAnnlık 
ltollektlf ~ alınu. 

inhisarlar Umum MüdürlüQUnden 
I - 26/IV /94-0 tariıbndc pazarlJlk)a dıalic ~ ilıfuı ed:iılmiş 

cıl:tn 10,000 aıdet biaca sandığı ile 11.000 adet .biira kas:ısıınım pazarJıiıı 
~ Jiizıını wıcirıe 2/V /940 tıııı:iliıine tdı. r ed.iJıınişt.li-. 

II - Pazarlı~ ~· saıbı!ka dıairesiııdc saaıt 16,30 da İstanl:ıul
dıı K:abatıaşte lıevarz:lın w mübayeaıı: wiıesindelı: eb:ın ~ 
da v~;h>c;ı,ll'ı nn olunu«'. (3386) 

1 ISTANBUL BELEDi YESINOEN 1 
~ mi' :si jJçio Jfüunu o'lam. mnhtel:tf eıTlJa!ı: bpl1ı 

.-.f usu~ ~dk: ıe~ye llınnulınul';tur. Tahmi!ıı beı. d1i 9964 1ıiırıa ~ 
ıaı.,ış vıe iılik Cıl'ıınınlltl 7~ m-a 33 lı:uıv;1tu:r. Şaı1tııame Zabı.t ve Mıı
~ Müdii:r:tüığü lııaJeaı.iındıe gö~. İlbale 13/5/940 pazat"' 
!isi günü eeıaı. 15 de Daimi Erııcüıoonıdıe yoıpıJıacalotır. Tail~ Lil' 
lıemmıııl m<ı'kbon -..eya me1ıı1ıı.,ıan Ve 940 ytlına a.ilt 'Iticanıt ()ıdıaı9l 
~· M90 ~ kaınımllll! lbaır,iıfatı "eıwes':ndıe lııerz:ıl'bJ.lr.I>" 
aaklan ıteklııf melııtup}ar.., ibılie l?iinil ııaat H e ~ Daimi :f)f" 
ıünene .,....,.,..ım. (3416') 

Şirketi Hayriyeden 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilk bahar 

tarifesi 1 Maııs 1940 Çartambe sabahm· 
dan itibaren tatbik edllecektlr. 


