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Norveç Sularında Büyük 'Seylap felaketinin neticesi 
Bir Deniz Harbi Başlıyor 
Yüz Alman harp gemisi İngiliz donanma
sile çarpışmak üzere Şimale hareket etti 
Norveç, İngiliz gemilerinin hareketini ve Kara sularına mayn 

alındı dökülmesini şiddetle protesto etti. Almanya çember • • 
ıçıne 

Yalnız Ablukayı deöi.ıl j 
harbide siddetıen
di rmek lazımdır 

Almanycnın •lincl•lri 
•lolıları harcatmalı 11e 

ona malz•m• balrımın· 
dan :ıı ayı f Jüıürm•lı 
için, ıiclcl.~li mahar•· 
6el•r yapmalılcn haılıa 
çar• yolıtur. 

--
Yazan: ABiDiN DAVER 

A blukanın fiddetlendi • 
rilmesinden bahseden 
dünkü yazunızı ıöylc 

lıitirmiştik: Abluka, Almanyayı 
zaiflatır, fakat yere :sermez; onu, 
yere sermek için harbi de ıiddet· 
lendirmek lazımdır. Bunun nbe· 
bi basittir. 

'T .AH(; 
n 

l 

c5 :<dm 

Harpte, tek bir vasıta, tek bir 
silah, yalnız başına zaleri temin 
edemez. Zafer, antak bütün va-
11ta ve rilihlann ayni umanda 
,..e birbirini tamamhyarak kulla
nılma ilo elde edilir. Zafer, dilt
Dıarun il'lldesini kırmak ve ona 
lllrıan dedirtmektir. Bu da, bas • 
ınuı müsellih kuvvetlerinin ma
nen ve maddeten harp edemiy.,.. 
•ek bale cetirilmesile kabildir. 
llıu:bln a,;li hedefi budur. Düş • 
llıanı yenmek. Onu yenmek için 
de siyasi, askeri, bahri, havai il<· 
ltsadj ve hepsi birbirine bağlı 
tali hedefler vardır. Bütün bn 
lfıli hedeflerin, asli cayeye dol· 
l'U mütemerkiz ıurette istihsal 
edilmeleri ve birbirini tamamla
!lıalan lhımgellr. İşte .tıluka da, 
lıu tüi hedeflerden birini elde 
elmiye çalışan bir vasıtadır. 

Norveç ıa.hilleriy?e Şimal ve Balhk dnıi.r~ndeki hava, ~ iillerini göıter.,n harita .. • 

Düşmanı yenm•k için, en iyi 
~•ıııtaı onu, hemen taarruza ıe· 
~erek kat'i neticeli meydan mu· 

llrebelerinde imha etmektir am· 
ına, bu, hazan büyük askeri üs
tünlük ister ki, her vakit temin 
~~leınez. O zanıan, ya bu üstün
luğj; temin etmek, yahut da tali 
h"defleri istihsal ederek diişma
nı nıaııen ve maddeten zaiflat . 
~yolu tutulur. Birincisine •yıl-

nı harbi• ikincisine •yıprat
ına harbi. diyorlar. Bir harbin 
lıa. langıcında. yalnız Almanya· 
~akar,, değil, batla küçük Boer-
. re karşı bile, hiçbir zaman üs· 

tliıı kuvvetlerle miicadeleye ha
~~ bulunmıyan İngilterenin ta-
_ıp ettiği sevkulceyş daima ikin· 

tıs; olmu,.tur. İngiltere ile Fran· 
ıııı, müstahkem bir hattın arka· 
:ına çekilmis b'!_luna? kuvvetli 
~ ınanyayı, bugun bır yıldınm 
li . lıi ile e:ıecek kudret v., kabi
h Yet!e olmadıkları için, yıpratma 
ıı:•bıni t.atbik ediyorlar. Yıprat
de"' harbınde en miiessir tiıli he· 
" f, du~ınanı ikh•3di cephesinden 
lı urmaktır. Burada •iktısndi cep
lı •~en vurmak• tabiri içinde. onu • t. maddesiz, petrolsüz, yiye. 
~t ız bıraknı k, ithalat ve ihra
ti ını sekteye uğratıp dış ticare. 
ın 11 ~. h?ltalanıok, parasının kıy • 
~~nı. düşürmek, hepsi hepsı 

ıldır. 

,~hlu~yı, bir kalenin mulıasa
t~tb ·t"klınde tam ve kat'i olarak 
llıııb elmek mümkün olsa, h~r 
ll>a llıiara edilen kale gibi Al • 
•~ nya da nihayet teslim olur 
-ona bu . k" ' na ın1 an olmadığını 

(Arkası 3 iJncıi. Sa)lfada) 
.\BIDiN DAVER 

Loaıdra, 8 (A.A.) - Saıllılıi· l'eket, b:!taral~a kar:;ı değil fa,. 
yetl81' mahf:tller, bu sabaıh N«"· kat, Almıınyırya karşıdır. Bu ted-
~ bnıı sıılerıaıa mayn konul • /bir ürrerine, Naırviık lle Alman 
ması aııneliyeslnin muvaff.ııkıyet- Jima.nJerı a.resındllki demli' nıakll-
Je neli.cEllıenlındş o]kjuğımu Rbyl~a- ya~ tamsmile duıımaz lse dahi 
Ajansına bıld.imıiş-1erdir. çok mühim SW"Ctte wıyacaktır. 

İr.,;:iliz ve F,ransız lıe.hr.iye kuv- Müttefikler:iaı bu yeni tedbiri, 
vetleri tıııra.fından yapılan bu ha· (Arkası 3 üncü saııfada) 

ABLUKANIN BALKANLARA 
TEŞMiLİNE KARAR VERiLECEK 
Londrada ki elçiler Konferansı 
toplandı. Sir Hugessenin nutku 

iııgilizlerin en kuvvetli deniz silahlarından torpıllı bir hücumbot .. 

L<mdra, 8 (Huıruısi) - A vr.upa- rı Cross "~ ÇwnbcxJayn tarafın
nıın crnubu gaııbisindeki hükfınıet dan kaı'bul etlil.rrıişlerdir. 
rııerl>ezkıı.1nıde ıbuhınan Ingiliz 1· •- · ... _ · · · · 
lb .. ·""· t J il · b ·· t lll(. , .... ronın Joı.afya sefırı ?kın. 

uıyıum. ve w. a c<JÇ erı ı ugun saa . . · 
16 da Lord Ha!lif::ıks tar&fındıın ciıkfınundaınlberı rnıczun bulunan 
bbu. \eklillımşlc~dıır. E~iler, Moskova sefi~ı Sir WıJiam Seedıi 
buncfan soma iJ<tt.ısadi harp nazı- (Arkası 3 iiTlcii sayfada) 

VON RİBBENTROP 

RIBBENTROP 
iSTiFA EDiYOR 
Almanya11ın diplomatilı 

mu11affalııy•t•ir.liltl•rinılen 

•onra •İyanlt•n ayrılı;yor 

Londra, 8 (A.A.) - •Dail'y He
nı.ld• 11azetesinin Anvers muha
biri bBdirıyor : 

•Berlinln diplomatik mahfille
.-inde hasıl olan kruıaaıte göre Al· 
many<l! hariciye nazırı Von Rib
beııtrcJp, yakında istifa ederek 
siyasi hayattan tamamlle çekLJe
cektir. Nazınn muhtemel halefl 
Almanyanın RornJ sefiri Mocken-
6en.'d.r. 

Von Rıbbcnt.rop, Papa ı.e yap· 
ıtığı gü."'iilıtülü mülakatta!ll ııonra 
iıast lrnırnıştır. Simdi kalp basta. 
llıik la:rı ımüıt.Clı.ıı~ iiSI Pr. Plesh ta
rafından tedavi edılmC'ktedir, 

İyi haber al.an mahfiJılerd_ söy 
lendiğlne göre Von Ribbentrop 
yalnı.z sıhhi vaziyeıLi. dolayısile 

değil, düşmanlarının ü;ınl kolay
~aştııııınış alan wn dipl<ıınatık mu.
vaffakıyats;.z~nden dolayı 

da işten cekilecektir. 

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

Bulgaristan da 
Müttefiklerle 
anlaşıyor mu? 
Sof~·a, 8 (A.A.) - Bulgar 

efkfırı 111numi)·esinin bir kıs· 
mı, nıüıtefiklerin kendi pi)·a· 
salarını Bulgar mahsullerine 
açmak hakkındaki karnrlnnn
dan memnuniyet göstermekte
dir. Bilhas'8 şu bakımda ki. 
Almanya. müttefiklerde meb
zulen bulunan bnı iptidai nınd .. 
deleri BıJ;:aristana ,-.,,..,bil
mekte '>imdirlen güçliik çek· 
n1ektcdir. 

Utro gazt"t~;, tnıitfefiklerin 
ellerinde kunetli '""'lalar 
bul11nduğunu, altın \.l" döyiz 
ile mal safın alabiletcklerini 
ve Ahnanyanın \'eren1iyereği 
mallan venbileeeklmni te
bariiz e-ttirmektedir. 

''-Stalin
Hattı,, 

Tokııo, 8 (A.A.) - Buzlaırın çö
ıı:lllme;i mevsim'.nin y~ 
ile, S>'beryadaıki Kızılortlu. 5000 
kilı:ımclrelik Mançukuo hududu 
boyunca, htı~ m cut ·Stalin 

( A1·kcı.sı 3 iinc.; •aijfada) - --~- -- ~-----·---

Ankara, 8 (İKDAM Muhabi
rinden) - Hiikfunet müteka
itlere zam yapıhu8'iı baklnn • 
daki kanun layihasını meeli· 
se ıtVnde~tir. Bu liyihaya 
gare 1683 numaralı kanundan 
evvelki mütebıit, eytam ve 
enımifuı almakta oldukları 
maaşlarına -..iizde yirmi beş 
nispetinde zam yapılacaktır. 

Edirnede; sular 5.42 metre yük
seldi 350 ev halen su altında. 
Tokat'da: 69.190 hektar • 

arazı 

halen su altında bulunuyor 
Amasyada: 11 köy ve şehirin bir kısmını 
su bastı, Yeşil ırmak alçalıyor Malatya, 
Y OLgat, Mürefte'yi de sular istila · etti 
Edırne, 8 (İKDAM Muha'bırin· 1 

den) - .3ula111' yüksekliği 5 met
re 42 Sc:ntimi h ·Cnuştur. İki ev 
yııkıl'mıssa d~ in:sanca z.w·<tt 'Od<· 
tm· 

Aııkara, 8 (A.A.) - Son gün· 
ferde nehir ve ırmaklar n taşma· 
sile su altında kalan ki:iy ve kar 
sahalarımıza cın şimdi ·c kad!IT 
aJ.ınan malfuna. as-:'nd; cır 
EDİRNE: . 
Tu.nca ne,n 4,85, Me ıç 4,75, 

Arda 4,!10 metre Hik:i€•miş civa -
da:ki 'baz m~ : it l<'r su altında 
lrnl ı r BL :·:<ta tren yolu 
kısnıc n , asar gormti c de bilfı· 
rara v.ıptın,nuş n' İsta:nbulla E
d ~ n>e arasındaki mıinakale temin 
edihn..:;t.r Su basması yüzünde 
350 ev tehi.keli vaziyette göni.
dü.i1;ilndcn ~:ı!h~~ ıcıtıtirımişt:!r. 

Bir ev, .Umanı y1kılmı.ş, üç ev 
(Arkası 3 uncü saufada) 

Ticaret Vekilinin te kikleri 
Nazmi T opçuoğlu tütün ve tiftik 
ihracatcılariyle toplantılar yaptı 

Tütün ~irlerı duıı vekilin 11anında yaptıkları topıantı.da. .. 
(Yazısı 2 nei Btıyfamızda) 

BiR AiLE FACIASI DAHA 
Aşk ve kıskançlık münakaşası~ 
gene müthiş bir cinayete maloldu: 

İLHAN 

IEvYelki gece Kadıköyünde C&
ıferağa mahalleslııde Se-raskel' ı;o... 
kağında 9 nuıruıraılı .e".de bi;r aile 
faciası cereyan etmıı.ştır. Hadıse 
hakkJnda elde ediılen ınalUmat 
ı;udur: 

!Bu evdi. jaaııdanma bi.nbaşıtl.:ırın
dan Feyzullah, kansı ve iki lu
El ile oturıookta.dır. Binbaşı Fey
zullah Tekirdağından İstanbul 
Üsküdar jandarma kumandanlı· 
ğına tayın edilmiş, fakat sağ ta· 
ırafında hafif felç alfmni gönil -
düğünden bir müddettenberi va· 
r;nesine gidemem· , eyde tedavi 
ile meşgul olmuştur. 48 yaı;lcırın
da bulunan binbaşının ref' SJ 

~eliha.t 38 yaşlarındad.ır -:-'" bü· ı 
yıik kızlan lllıan 17, kuçtik kız· 
l<ın Ayhan da 16 yaşındadır Bin,. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

AYHAN MELAHAT 

PeyamiSafa beratetti 
'' Cumhuriyet ,, gazetesi neş
riyat müdürü mahkum oldu 

ıAsıliye Aitıncı cı<-23 ınaıhikcme
Bi, diln, cAfradiıto mcı>e<te.lnden 
tlblayı neşriyattan mUtev.:~l!it <>-
1.arak Cuımllıuriy<rt ga21dtes:l mu -
haırrirlerinden Pevmno Safa, Sa
llMıartıtin Güngör, Neşrıyıtl müdü· 
rü H!kın:ct M.Ynif ~ Ankara mu· 
lhabiri 'Mekıki Sa;d aleyhleıı~ne 
mü'C!clç • llmı.ımiJ:.kQa açıran yedi 
adc'i dav;ıya ait karannı bı dlr· 

aniŞtır. Bu 03\ alı:p ka.rar.:ır ~le 
/bel' :bE= aı;a:ğtda l!'Yril ayrı s .l· 
]<\)/"OTUZ, 

l - Pevaır-ı Safamn .na, .. ac. 
brziz• 'başlclıilı fıkr2Smdan d n 
k>endısi Ye Hikmet Münıi aley
:hi açılan ıhaka ot davası. Ka
ra>rm bu davaya a, k.ı:mında t:Z· 
clbrıle: 

( A •kası 3 uncü saufatla ı 
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_;......,.-~_.._...f!'\ lKimsesiz Diplomah ile Diplomasız ursa Valisi 'ı 
M. Sami Karay 1 imar işlerini 

ef tındansonra ani tıyor 1 

Yeni kömür ! 
ıçocuklar için 

na v u tarif esi ı 
Ge(en gün yolda h-OŞ sohbet bir j 

t:uıLmJ,ga raııtk\dun. Baylı 

bm:clye, etin 7tlDinA da petateıl 
veya binız bynwş... 

Pa 'şah, veliahdın 

ksimayı unutmıya başlamıştı. 
bu rr- 1 

Dıı+r.:ı !) ey. 1 

ik:aıe...,., .it ci>la.. Saray harıcın
dc bı..cı.unaııı. .'lar:ı. ve kız -

d.a gönU ba V ah-
ıtm )~< •cfilbndan """'" 
ıra, dWııyaya , ev:AL ~ek 
Uızıındı. 

SuitaıD Oımıan aın'aneıye lllll • 

tıalif obnılk c.* bi.-r «ız ev -
Eeıımotdtcn ,.,..'k:Lış:nık aile kı>-
1.aıı:n:lan evlemn:iye ıld:kt•. 

(Ha.b.tlu, Alı Osmanuı ~u·~uğu 
llımlcy-e mırbalıf 3rElkıeıt eden 
Gtoç Osman. mmı ~ haıre-
lk;iı.tiy 1e dedi b:ıduları fuı<.-.rme ctJ:>. 
lbodoocildti. 
Osmanlı ~arı ai.e ~ 

ın ııJınaafavdı. S®ebi de, her 
~ bi.r :We kırzmm ~ ~ 
tan ahnası taç ve taht. saltanat 
iQiııı tıebl~ ~l ocb:elii f.kıti. 1 

idi.. 
Eğer-, bir e :k.w, bir vıeli.aıht 
~.ve bu ve&ıht da~ 
lmime padlş:ıb Ollars.a. o alılıeı 

()ım:m • sa.lit:ınatuıa müste"'3i; o- 1 
Oıııihiliroi. Bu.mm i.ı;.iDdıx ki, paıd.i
ıı:ı;lint' daima kimsesiz esir klJ>. 
laııVa i.:zıı:iiı a<; ~daıilcırli. Buolar, 

ve kiım9esiz oldılkı • ıçillı 
ehlHen hak:k ~t idtfiasında 
bulunaanaıolaırlı. Nmyot, Ba
ta Subıı gibi tir gün ölür gi
dır!ıe!<' w veraseti e ort.adaıııı 
Jdk clur giderdi. 

Padişah, veli.ahdin vefatından 
so.nra Meleksmııryı mıutmıya baş.
l=ııı.ştı. O, şimdi oın se«iz YIL$lllr 
daki geııçl.ij{inin verdiği heye -
oanla saray harıcinden bır.laı<; kıl 
almaık arzusu.na düşmüştıi. 

Padişahını hanı;ten evlenmıye 
kı:ııikınası iilema ve, ~iıçeriler 
cıezdinde ded koduyu büyülttü. 
Genç Osıruırun bu haüne yalnız 
bir ki;) oov inıywdu. O da 'M.ah 
PeyC.er Sıı!tandı. 

Eski saırayda mahpus ol.an Malı 
Peyker, el altuıdan vukuatı takip 
ediyordu. Bilhassa; Sultan Geı::ç 
Osman tarafından oglu şehzade 
Mehmcdın kdt.ı.i. giınündeoben 
bicnm ve kin ile dolu o ltalbı
ni lıoışaltmak ıç:in fırmt beklİ!yO<" 
du. 
Bi:!h:assa; meczup ve, mahlu M111 

Wanm va.lide6ı Abaza SuJ:t.ıın da 
ilmitılerini .kımıe.mışt.ı. Btr gün 
gelıt> ~ unu.o eknır tahta geçe
ceğine bıl idi. 

Genç Osma.nı, en Z'ya.:ie köriliı:
eyen ve, 0:ı:t1 hilafı harelret
lıere sevk.eden yegane adam kız-
ia,r Süleymin ağa idi. 

Süleyman aga, ~ Sulıtarun u-1 
ırıerinde tesir yapnıokıt :ı.n ha.li kal
mıyordu. Padişahı Falihlıer, Ya- 1 
vuzlar gfüi ZJZ'hlı eılıbiscler gıyd.
ırerek ı;tczd.rmiye teşvik ediyordu. 
Halka ınelıabell gozıılanek ve, 
etraiının gozleriıı.i yıh:iı.nnak ıçm 
padişalu ·- rlü kıyafetlere soku
yardıı. 

Genç Osman, şenlikler y<ıpıhr-
ken gozuııe bOı- ıa.c; di iliş -
ım.ıt Bı.ınlar, saray hane kızl:ıc 
o!mııklıı beraber emel .,e muvaf
fak olmak ist.iyorav. Bu, .kızıl.ar- • 
d.i.o bn; Pertev pa.şa.nuı d;fuer 
1bir ku.ı _ld ·. Esasen, Pertev P şa.. 
mn kansı hll' Sultan id,. Ve, bu, 
ıkız d.a o, Sultarıdan dıioyaya gel
mışti. 

Pertev ~ın kı.u dillerde 
destan olacak. derecede güzeldi. 
Pam<ah, bu, kızı gördüğü g\ınden
beri iştkı °'1ıuştu. 

F'ıık.at; Adalı Osmaruye muci -
bi oo 1-içteıı bır kız a.lmalı: 
memnu ve, :usulden olmadığı ci-

EDEBi ROMAN : 16 1 

he ne y ..-pacaJ!'ını şaş.rmış bu-
Junuyord u. 

Genç üsm=, bu. kızı daha ya
kmd.o.n gonnek ve, al& anmak 
ııı;ın hemen bııftaı:la bir- iki giuı 
şe:tl.ık:ler tertıp eylerdi. 

''ihayet, padişahın Per:tev pa.
ı;ıanı.ıı kwna eoz koyduğu orta
lı.k:ta şayi oldu. Kız da, Genç Os
=na 8şık ohnuştu. Sultan Os
ma.n erkeık gi.i2:eU idi. Levent ~ 
bi bir eençti. 

Padışah, bll' gim vaılıdesi Mııh 
Fi:ruz Sut ta.na aı; ıJı:lı: 

- V al:ıde, padişahlar aileden 
lw: ~ nn? .. 

- Padişab.lıaıra yasak olur mu 
arslaNm?. 

- Ben, aileden kız almak is
tiyorum... 

- Dilediiın gt!Ji batt&:et ede
b&rsıın?. 

- S~Wl'e uğrar ıru.? 
- Kul kişi, Padışah!Mın lşioe 

Jııa,nşına.lc ne hadlerine!. Dedi. 
Vahde Suhıırı oıtlunun hangi 

kızı aJ:a.cağında mütereddiit .i.cli. 
r.ünku, qrtada lb dilber ku vw-
d.ı. Bıri milltünün lo.zı iti, bu rraif. 
tü M:ııL p.,.. ı-- sımanın şeıı,. 
desi Mehmet için katil kaıracı v=
mf'Yip pad iRıha karşı koymııştu. 
D ~j de Pelıt.ev P11$111m !ıesta 
ve nııü..iEısııııa bz.ı idi. Bu selııep<e, 
sordu: 

- Arsboon, kimi &knak dıi -
!ersin?. 

- D&t tane birden. .• 
- Hepsı 11i!1Cir!f lıaA::ioden mi 

....,,lanım? .. 
-E.....t ... 
- Kiııma- olduğwnı royler mi-

s.n arslıaııı.ım! ... 
- .Biri, Peııtev pıaşarun kızı, 

di~cri de müftıüniin. 
Deymce, Valide Sultan şaşl.?'

~"tı:. Acaba ötokRr .lr.iınlerdk 
diye mül.8!!~a. daldıg1 sırada, 
Genç Osman sıözlerinıı ta.mıaama
dı: 

- Şı.miliki.lı: lbu.nlarln evieıe
cejpm.. Ö!eltüeri sonnı söylerim.. 

Dedi.. 
ValiJe Sultan oğ.Lunım a,rzuia

nn yenne getZmelı: i9tiıyordu. 
Fakat, m1ıitfim-ın kızı meselreei 
miihimdi. Bellı: ~ bu, herif kur 
nı ıvııiişaıhıa vıcmıelı:ten 1ıevıakki 
eylerdi. o~ hitaben: 

- Müftü dEniden lıer;f! .. Kızı
nı vermek i9temezse_ 

Deyince; paıdişeh köpürdü. Hid.
dede: 

- Kellesiııl Vurdlll'Utull1l.. 
- themac ve, Yenıçen bu he-

rifle bcrnl:>erdir.. Şehzade Meh
met meseles:nde yaptıklen orta
dadır. 

- O vakit bat>ka, bugun ~ 
ka.. Heybetmu gor:ıw 'ur ıoo... 
sun' 

Mah Frruz sükiı t ett.. Herhalde 
muftu muar:ıız kalaca.ktı. Hııtta, 
üste de adat• Osıruıruyeden ol -
madıı..nı i.lcrıi surecekıt.ı. Ortaya 
yenı bir ded.ıkodu koyacı!ktı. 

Sultan Osman, V al desinin sii
küt ettıiini gi:ıruııce, sordu: 

- Valide, neden si1kiıt edC<" -
sin? .. 

- Arsl.ı.nım, :rnii!tünu.n kczm
daııı vazııeçserı. ohnaz nu der;an?, 

- imkaru yok.. 
- Pertev paşanın kızı kiıfL de-

J!il mi? .. 
- Müfu.ı.nün kızı çodt dilber .. 
- Ya, müiıtü fura:ı: ey !er, usıul 

ve adatı Osmaniyeye tıyJ<Ull d&
ğridir diye bir pot k.ırvsa ... 

- Dedim ya. .. Kellesinı vurur 
rum! .... 

(Ark<ISI var) 

BAŞTA ESEN 

1111 KA~~~~!~~T 
- Yeıreğe beyurunuz! 
So!rada annem alay ed >yor: 
- Bu sene ada ada diye tuttur

d . kalkıp geldik, eğlendiğini 
ı:ormuyorum. •• 

- Şik.ayetmı yok. 
- Bır ycre g ttigm de yok. 
~evap vermedım. Fazla konlış.. 

ma:k ıstemiyorum. Çak söyleBem 
Nermmd>en ba-hsedecıcğım. An -
™'mde de Nermıne kal'll gerip 
bır dJs yeniği sez.ı.yorum. Onun
la eslt l gibı a.rkııdaşhlr e1:m*
) or. 

Yemekten sonra hemen oda'.'llB 
çek.il ::ı:~n eımem .ııene sordu! 

Ne o, bu mehtaplı gecede de 
hem.en yatıyor musun• 

- Biraz başını ağnyor. 

• •• 
Sa.balı geç uymıdım. Odama a

teşli giineıiı dolmuştu. Havakıır iyi. 
ce ısmmıya baçlıyoı-, Giytndlm. 
Her gü.nkı'l giıbi ~e yemeğine 
N eııniıı.e eidecektim. Dünkil his
dyatıma ~ Acaba dün 
muvaldıat bir delilik buhnıu ım 
ııeı;lrmlııtim? 
Artık ııalrlamıyanım, tereddüt 

etmi,vorum. Nemı.ine ~ Fa.
okat ne ııariı> bU evme ıbu, ne tu
haf bic n-rl>a!-4>et Aramızda hıç 
bic şey~ lıdie. olma.smm 

Prot bu haka içinde 

Bursaya gidecek 
Şehriın'2ıde lbulıınrnadcta ""'1n 

Buma valisi .RefııJı: Korali.an dün 
ı;alb;iı vı~ Vali ve Ilı.ye 
reısiımız Lut!ı Kırdaır idıı. Ptıı:ı
müştür. Öğleden sonra aa ilk 
vailiırun ve şehırcillk miıteb:ıssısı 
PııOOlıun .iş!.Jraiciy le bdlıed.iye >ımıc 
mmü.rl'ii(!'ündıa lbir ~l.aJjtı ya
p~ı.r. 

Bursa vatisi bu iQtila::ıc! oon-
ra bıııdisiylıe görüşeııı bı.r mu -
ihaaThınl.71:1 ~ beyımmıta tıu-=
mı.ıŞ!ıur; 

hazırlanıyor 
15 Nis odan Ey üle 
kadar tatbik edil cek 

15 nisandan itibaren tadı.ik 
ed.ilecelı. olan yeni mür nav· 
!un tarifelerini Lamalı. ü
zere Ilınan reİl!ii Refik Ayan tür 
üe biT müddettenı-i bu hu • 
susta ehrimiıde tetkikler ya
pan IUıinakıtle Vekaleti müt&
hasS&Slarından Nejat Ankara -
ya gitnuşlerd'r, Vekiılette bir 
toplantı yapılaralı: yen.i tarile
ler hazırlanauktır. Bu tıarile-

l 
ler 15 eyliıle kadar muteber o
lacak ve ondan ı;onra kış mev
siminde tatbik edilmek üzere 
yeni bir tarife tespit cdiıle
cektir. 

yeni bir yurt 
lhtısas H y' eti dün 

yeni kıırarlar verdi 
Kiınses'-Z çoct>k.ları 6.."1.1111a.ıma 

ywtiu ibtıİ:;JS "E>tı dün tı!kı;aım 
Vah ' ' Bekıdıye reısı I..At.fı Kır
da: ıın TeiSJ:ıj!mde bi.- toplanb 
yıııwnıştıır. 

Top eut:ı;;a padı ııdarc heyeti 
reis1 Tevfik F1iıkıın SWııy ile Ma
arif ımüdüru T'-'Vfiık Kı.ıı """ mü
ıteha.ss1S Ocf<torlar iştirak <ıttniş
lerd '!'. Koıı~rede evvcla faali· 
~ ve hesaıp nııpoo!)arı oı1rumıp 
tel!kik O.<.ınıımıştur, 

llilıfcb:ı.ıı< kınıscsiz QOCllkl:ıııra 
ilruI!t.:aııma yurdtmıın llıall lbazll' 
ve talcibe vaziyclıi gö-zden geçirilr 
mişür. 

redir, f t tath k • para
doks ynp:ır da, di.nliyen!erc ayni 
lıilmıetnı ş gibi kabul e irir. 

Koluma girdi; mı>tadı hHitfına 
bir m · d havadan an ko -
llWj!uktan SOllTB: 

- Sana bir diplomalı ile bi:r 
diplomasız hikıİye6İ aWatayım 
dedi. Uel<-'<iiycın.iz, Allah razı ol
liUD, lokanta ve gazino uırifeH
rini 1ttuzlattı. On kuruşa yetl.iği
mn: pilav doku.z, yirmi kuruşa 
yediginİiz et ou sekiz kuruşa in· 
eli. •• A:t deme, bir k~ iki ku
fU§U ha.kir görme, m"'!hıı:r söıı -
dür: Damlıya da.mhya göl olur! 

Derken günlez.len bir gün ye
mekten sonra hesap pııslasını a
lınca elin gene yirmi, pilavın on 
kunışa çıktığını gördüm. Sebe
bini sordum: Garnitürlü! Dedi
ler. 

Pilavın üs~ fasulye veya 

AııhJoorsun ya?- Eskl.duı de 
pililvın üstüne f ulye, nohut ve
ya bezçl. e, yoğurt konur-
du, evet her zaımm gan>.i · 
eli Gel golelim tarifulcr bir ild 
lrunış utırzlayıınca beled\,ye W.. 
m.atıııa riayet etmen>.ek l.çia işi 
derhı>I kitıtiıl' uydurmuşlar: Gal" 
ııffiirlü ..• 

Benim her zaman yemek ye • 
eliğim bir yer Beyanı.ta bir aşç1 
dükkitnıdır. İlk günler yemelı: 
listesinde •Et pnıatorlu• l't· 
lav Garnuturlu• faün diye yaı 
lırken şinıdi artık dilııeldi. B& 
nim 3f'Çl bir haftada garnitür di
yip yazmasını da ~di; bele
diyeyi bal gibi kamı.. lı:oymanın 
yolunu buldu. 

Benim D!!Çl ilkmclctep_ DM'ZUllU 

bile değildir, belediye ..Pe diplo
ınalıdır; hem d~ yüksek mel<tep
Um diplomalı •• 

SELAMİ İZZET SEDES 

•- Memleketimizin tuTİBllik 
mıntakası olan Yaloua, Bursa ve 
hat•ali&inin giize!leştjrilmesi için 
uğraşıyoruz. Burıa şehrinin 
de imar pl<inmı yapacak olan şe
hircilik müteh<usın Pron nazım 
planını ikmaı etmiftir. Bugün 
bu"u tetkik ettik bu hafta için -
de de Prost Bursaya gelerek pla
nın tatbikatı için tetkikler ya -
pacaktır. 

\ıı ______ .,, 

Koca Sinan 
Yııırı.t3ki talebe sayısın>n ~u 

yt>I. ııeı;en yıla na-zar an üç misi 
!aZI.ı:ı,,,,t.ı~nı, atölyelerin d:ıha 
~ıgı görillmiiştili. Bu işin 
daha esas• bir şekiı}iıe ~k -
<tihnesi İıçitı dcı l:mMıor ıkXişb!inıürı 
~ clıınarak yıuırda iliivesi 
tkaıraxlaŞ!ıı.rıl:ıruştı:. Yıırdın i:nzi
bat ve idare ~ da; he
ye-ti utmııniyece dlkı1nr Alıi tayin 
~. 

icaret ekilinin tetkikleri 

Şimdilik lstanbul vilayetiyle 
müştereken Ulıı. Dağda sporcu • 
!ar için bir otel ve kayak evi yap
tıracağız. Prost bu hafta Ulu 
Dağa çıkarak bu mevzula cUı mef· 
gul o!ııcaktır. Y alotıa • Burıa 
yolunun 1,5 saat kısaltılmarı için 
de tetkikler yaııılmaktadır. 

Bugün ölümünün 352 
nci yıl dönümüdür 

Bugün; büyük Tück miman 
:koca .:>:ıı.a:nın o.liimlıniın 352 ncı 
yıldönWOOııe m:isaQi:f .~ 
tadır;-, 

Nazmi T opçuoğlu tütün ve tiftik 
ihracatcılarile toplantılar yaptı 

Bu miiınasebetılıe her yıl ~ 
g!lııi. bu ylıl da bu büyük san'at
kAruı hat.ırasuıı taziz için Süley
m.aniyedeki = bıışındıı bir 
~t:!al ~ıdııtu-. 

ADLİYE 

Bir kamyon kazasından 

JılA ABİP 

Şı;Uınmizdı bWwıac Ticaıret 1 
Vekra Nazınt T~Ju d'.ln ilh-
l'acaitc;ıla.rl temas.ar yapımıŞlıır. 
Vekil bu } üroen A.nkıırr&:ya ba-

Çocuk neşrıyatt sergısı :;::etım !bııgıme IW!iır etmMıı .. 
Şnndiyc lı.acUır manlıekııtimaz- Nazmı T~'u dün sabah 

de çıkmı.ş olan •Çocuk neşriya- Mıın; :ı Tı<;aıret :Miiıdürli.iğüne 
tı, bir araya Wpl"""""'1<tır. İnlo- geılınış ,e tül'Ü!Y ilbracatıç n ile 
l.lp mii.zesıne konacak ve buıradı4j ~ . 
23 n!ım:ıdıa bia- cÇoouk Neşriyatı Tüccaır a.r 1ıoplanWa lbi.llı.ass& 

Diğer ta.raftan memleketimizin 
diğer yerlerindeki vatandaflan
mıza Bursa, Yal<ıı:a ve Marmanı 
mıntakasının bedii güzelliklerini 
QÖ.•terip yurdumuzu tanıtmak i
çin lstanbuldan ve diger şehir
lerden ııcuz ve toplu ttyahatler 
tertip ve Bursamı.za gelecekler 
için otellerde ve ba,;yolarla eğ • 
!ence yerlerinde tenzi!dtlı tari. 
/eler tatbik olunacaktır.• 

lko===~~ kııım.yon tı:ırzı Ahmet adında biri- ~ r ansız tiyatrosunda 

Sergisi. aıçılııca!ktır. inı?il"..o:ır ''" Fraıısa:Y'B fü tım ıh-
raıc.ı.tmın bı:r eMcn yaprla.cııgma 

M ti T E F E B B İ it datr ol&n h~rden 'lı.aruj,ıt -
ıın rdir. Nazmı. Topçuıığlu 
Jıüllriımctın ihraca.tm ııe .-ar 

B. Refik K.araıt.an 1b.ıgün &ır _ 
&a'l".a h11r< ı!rot edıccCk!tir. 

BELEDİYE 

Tramvay hatlarının altlan 
beton olacak 

Tekmil tramvay hat.lanrun ait.
.lannın beb:ıruı çe~ kanı-
hıştı.ıınuştı.r. 

ne Ç""'Pıruş ve bir ~.aığmı kopar-
ırnıştı. Bu hMD:ı esnasında~ bu gec&ki müsamere 
darı ~en Şakir oğ)ıı AmU a.- Km~~ N-~ şubesi tara.-
dı:ııda lbin gördüğü D.ri maınza- fmd.ııııı bu ıı;;e Fransız tryatro-
raya da,ıı aoaımsaı• lba-sdıw!ı ıru:ııda tbiiyUk bır müsamere "1·· 
~ Beyoğ;u bııslai'*a ıtsu ıka.1- niıccekftir. ~.i;n ve itinaılı hr 
dırıhmştı. Ahmet hastahanede ~am lh:ıımdanılıı:ı.ış ol.an bu 
lbir tüıdü 4d<"ttıdisine ı:ıe.Iememiş ve mi mıı"" cwıı QOk mu.hte:ıam ol.-
mlıayet ~- Öllm seb::l>l- mııııı !.<;'in ~ lbiı' fedıııkıarlıkan 
mn teııb . içıo cesedi Adliye <l:* ~mmmşt.ır. Mem eketımi-
1Dııu rtacafmdan morga ka-.dıa:ıt.>l- tin ve ~ <tanınmış bic 
ıımftrr. Qtlk maruf n 'lllliıian bu mü-fillen pek az kısımlar da be

ton o.l&ralı: h.&tlıtt.nı altları en it
!ı.lk yeıilıeırden l:ülıı:ınn ıpeytle~ 
ibdorıa tahvil oonaraiııt.u-. 

.... - ............ ----------, wwwııaeye ~ edeıce!ı:J.erdi. 

Vali Mecidiyeköyüne gitti 
Vaü ve Be!Edlye Reist IAtfi 

Kırd3I" Mecld.iyeköyüne g\dereS; 
ba:u tetkikler ya.?DUŞtll'. 

Bu DM?yand a 1000 yat.aklı Y en1-
şchiı' hastaıhanesin.m yer'n! de 
ııözden geçiren Veli Mecidiye -
köyü lN>lkı i.le ııönit;:rnüştür. 

Aynca burada yeni ibir i!lrnıek
tep inşa&> yolhınn da sünrlle 
yapı.lmasıru vali tarafından aA
lı::ı.darlam bildirilm tir. Mecidi-
yekoyıine havag:ızı d:a veriJıecelı... 
tiır. 

Floryada yeni kaoineler 
F:lorya plajıruı, yemiden 37 bü

~ ük kaıbıne ile btr dans tıeT'asası 
ı!B.vesi JÇİn 50 bin lira tahsisat 
.aynlmıştır. İ.ıışıaQtuı deniz mev
sunıne kad.n- i.k:ırı:ıJ. olururuısma 
'•-:aJ '1ıla oıalctı:r. 

Taksim gazinosu 
Taksim gazlııooıınım işle1ilmesl 

iri.n 'belediye yeni: ibir mün.akasıa
şartııanesı ılwı.zrl.anmalk.talır. 
Diğer taraJUıııı. S~ ga

ziRısırıwı da l:şkıtihnısı nriin.elka
sayaç~. 

da imk&nı bul.anmadı4J halde 
Nermim kıska.nı.yonım ... 

Yolda Nermin' ne hakla kı&
kandıbmı duşündüm. Evet, onu 
Jcrsk.anmıya ne hakkım vardı? .. 
Aşk en büyük hııJmnış, kıskan -
ınak hakkını da veren ~ne aşk. 
Seven ıı<>nül k.ıskarıaa .. 

Bu .dJşüncdcrle yol kısaldı.. 
Koşkiın kap1&UU açık '):ıu.ldu:m, 
g;rc!im., ses sada yok. Seslenelim: 

- Kati.Da! ... Katina! .•• 
Katına göründü: 
- Han.melendi nerede? 
- Kadıköyünıe ıırttı efendim. 
- Akşama gelecek mı? 
- GeJın;yecek efendim; yarın 

ıtkışam gelecek.. 
B!S'den dondum. Dün Nermin 1 

Kadrltövüne gideoeğinden balı -
setınemiştr; w=ın gitmesi için 
sebep yok.w. Katmaya tek:rac 
sordum:.. 

- Bir ha.her mi aldı, bir şey 
mi oldU da gitti? 

- Hayır efendim; evelki gün 
Fatma hanımla Jr.ara.ıı!aştı.rmış-
laırtlı. .• 

Beynim zonkluyı;ır... Demek 
ıtidecci'iini badi2l hal.de OOııa sö.v-

. 
Küçük haberler 

• • • . 

* Etiliba OdıBı reisi ı:ıe Ç'.ocuk 
pisilrobıisi ve ııkıl h•hıeellıba üe 
uğara:;aın dcllııtıariar dııin Maarif 
:ınüdÜTÜ'~ ~.Ne
iticed<ı; ınıElktep çagmdaı.kıı çı> -
culkocın ve ,tolımil tal~ 

zmıi iDlişa.tları Vil silıhi ckJırum.. 
lıırı iıç>n öı."'mımtekı owna güaü 
Et.il:lba Odası salcınla,rmda bir 
~ y lkarM';ıştıri
mı$ır. 

Bu m:ıyarıda mıll'llf ses san'
~1'.Z Münir Nurettin de ye

oı V\1 etftd ~ teremı.üm ede
calııtir. 

DENİZ 

Sahillerde gemiler için 
yeni işaretler 

·* ~ ııatm:cceği yu» 
şdlllr o!nbüslıEri 1 Wşrilni e 
~ıJtıeg~. 

İstanbul Mmtalka Lirnan rei&

li,ğ; sefer ~a'ıiııııde ihı••wwn geın:ıi
ılleriını hava vıciytknıl ve fıııtıııpa 

çık.14> çıık!mıyıııcaığmı ~ 

ri kıiın !bütün sah illere konmak 
fuere bU;<ii.k dil'<:'Jol.er yllij:Jtııııınak

tadır. ilk olıı'!'ak Y<iPL.611 ~ 
iş:ıJret dire.iti '.Pra.b1ıcm, Saıınswıı., 

İne!:ıo!ıı, Ereğli v Mersı.n linınıı.
lartna göııderilınJQtiı, G«tJ!ı:ri 

diıreklero hava vazıiyetine gtice 
midi 'fenerler GSll.acak \"~ gami.
lcr ıbımlaırı. uzak:l.a.rdan göııefbiılb

ctilderdir. Gi.indii<t'eri de ıırwb
ıtıeli.f !i1dkıillerde cism&r ilıeı llııa.va 
v~ biü.r.l?ecekıtir. Bu di
Ik~ ıeır bütıüını sııhilılere flronıııeak>

ıt:ır. 

IDııtez' ~ dün lbazı <l!Q -
1Ws <ıa4ılp!ıcri ~ R~i
ne miirocaat edıetek bu ot.abiis -
ılıer geldlk.1ıeııı soııııra vaziyet.le.._ 
Din ne alacajıru ~. 
B~ Re~i yeru otıibüs

lerin ge!melerhıdan 15 giiın e'Vvtıl. 
ll:ıuill:rr.:ıı l1d:ll~at yn.pın.ıryı. ka -
raıııliaştmn.ıştı:r. * Seınelıcroe e'V"rel H&ytlar paşa~ 
da bıııtıınıııı olan Mariyetı.o ve Sa
"'~ bMın:ıış Marilıvan
ya ~in çııkanJmııısı .işi dün 
'™1ıeaHhJde ihalll!l ~. 

reonemişt.i. Kadıköy üne gi tfuelt· ! N ermini llt'Viyoınım, Nenııini ~ 
te gizli bi.r maksadı ~ ıı;ın k:aruyoruın, Nermkıe .lazıyonım. .. 
bana balısetn:~· . us~ de: Otelin önünden geçer~ gay-
• 1'.' a.ı:ın ııelirsın değil ıını .• de - ri ihtiyari sapıtım, oteie giırdim.. 
mıştı. Y: ek • .._ enha u' b" '-" Kalbim sızlıyor. em s ... vnu t ..u; ı.r ... .,.. 

şed.e oturdum. Daara yemek ıs -
Peki amma bu kıadın bana. her marlıamaııuştmı ki, Behçet s:ı»-

yapacağı şey hııkkıııda_hesaıp veı:- .ııa girdi. 
miye mecbur mu? Değil, bunu bı- Beh t . .ı.ı .. ı. ,ı,...,_,, ____ ,,_ . d·''""'"'- 't. çe çoc.....,...,., ar.._ ....... liynrum ... Ancaik Ka ... v.r~•e g> K t-.<- ••• 

· · ..;:_,,.,, ·'-· dı saJcl.aıın.az.. arısını ~ • ..,reye san....,,ryomıa 
rnes: "~-..,ı.z ....... '.)' "tür:-"..+:: Geid'-"'-' bihni 
dı... go m~~ ' . Q<UU Y<Jr'" 

Biırden Mtıirla..dıım. Merdiven dum, birdenbı.re kıırşıma çıkın • 
başında.ı d~ beni öpmü.ş'lü.. ~ .. he:" •tım, hem sevi:nd~ 
Kendisinden s:ıcak biır öl)Ü.Ş isti- öpüştük. 
yen gencin bu istcğ'ıni reddetme- - Ne vak.it geldıİin? 
m:Şti... Beni istedi.itim gibi can- - Oru giın oluyor . 
dan öpen bir b.dın, hangi erke- - Beni niye aramadın? 
/ıi olsa... _ ErenJı:öyünde old~u söy-

Kendi!ni tıopladım: ledJer .. Bur.ada ne ~ var?. 
- A&ha.sınarl:adılı: Kati:ııa. - Bu yaz buraya goldik.. Sen 
- Güle güle efendim.. Büyükadada değiJ misi:n? 
Gene ahi .bıılıra:ııııım başlı - - Büyükad.aıdayı.m, fakat bir 

yor... Acaba kendi kabaılı.Mlerimi sene ayrıldıkıt.ım sonra, adaları. 
Nermi.ne mi yüklem.ek $1.iyorumT öyle göreceğim ~~ kı, do1aşı
Ne diye yok yere veya. sebep ta- yorum. Yaırın da Burgaza gide
savvur ederek Ner.minl itti.ham e- ceğim. 
dıyorum? ... (A}a karşı b.issiyatınr - Ala ... Şim.di anl:a.t baka:lmı 
da bitarll!f mıyım?... Bi.Jmiyo - ne var ne yok? k-viçre nas:!? 
rUılll. hilımlyorum, b~orum... (Arka..<t. var 1 

pılın::ısın:ı razı oımıyacajtı.nı, tü
:tiin lııntitet şi.riketmin böyle bir 
a ı llibüste b ıunadıığıını ooy
lem Ingiltennın iSt&raz mu
ıkalbı.ı rnafüxdım hariç nl;ı,rak 
rocn11ıe!lwtariiııden ırual. a.lııll!lk i&
ıtedijtini ve .btJ1lUll içın de hfilrii. -
metin yııi:ııde kırk pnmı ver~ 
ni bi!Wrınışt>r. İ~ biilk.ü
meıti .lsültr az mııkabili aJ.acaı:tı 
~aroa yıiiın: •knik ııc.iım o:ma
dıiıı !çın tüccardan da mal al-a.
oak ve oo uciın malbıı. iııt:iıkraıı: 
~i olarak bı:r Britiş Aııll&
rlk.a.rı. llruınpanya... kıına>rı-le aı. 
c aı:t:; nutl::I ara anştı raırak İ.ııgili:z 
tütünf~ ~. 
Tüccarlanıımız.a bu thraıcıııt ıçXı. 

lisans \ıomneyi 'Dica.ret Vek:ili. 
vı1ıdMı:n i.şt ir. • 

Vekil-: müteaki:ben Polonyada 
ıl:ıarp yüziiınd<ın k.a1arı para.lar 

ıtk'k:ı;nda dem.iştir kı: 

c- An.karadaki Poprııya fa.
reti .ı ibtı ht19USta miiza:kerele:r-
deyiz. Po1ony21a gönderilip P• 
l'alia.n orada taıhsil diJıın iş ıınd-

HA'J'TA, DAHA DA 

iNDİREBİLİBLER .. 
~~--- ---

Nihayet, Almanlar, indire 
indire, insan başına günlük ek
mek mikiaruıı 25 ırama kadar 
indirmişler.. Bundan fazlası 
yok.. Bu da, vesika ile?. 

- Bn kadar ekmekle yap
nır mı, dive, bizim Nanemol
lava soracak oldum. 

Parmaklarını dudaklarının 
üstüne götürerek «Sus• işareti 
yaptı. Sonra! 

- Yaşanır, elbette, dedi .. 
Hatti, d.aa da indirebilirler? .. 

- Sonra ne olur!. 
Bu sualime cevap olanıJr, 

bana bir fıkra anlattı. Fakat, 
kafiyyen vamııyacağun hak· 
kında !ıeoden söz aldı. 

Mazur görün, beni!. 

FİN HARBİ 

BİR DERS OLMUŞ 
--------

Eski bir 1ngim nazırı yazdı
iı bir makalede, Finlandiya 
harbinin Avrupa diplomatları 
için ~ok mühim ve faydalı bir 
ders olduğunu yazıyomıWJ
Bu mühim dersten çıkan neti
celeri de birer birer sıralıyor .. 

Nanemolla da, bu yuıyı o
kumuş, kıkır kıkır gülüyordu: 

- Ya, dedi .. Ben de, Finlan
diya harbi tamamen boşa gitti, 
orada ölen bini-erce Finlinin 
kanı hiç uğuruna aliı, zanne
diyordum.. Demek i.stifadeli 
bir ders olmuş. .. Oh, oh. .. De -

'-• .. a .... a .... lol mek.....,a,........... ...... . 

ıanta ~ kazaya uğramrş ve 
'balclıleri ~ alıınaıın.ıyan 
ını.aı"1i'lu ibcdellerı verileceiqr. 
Bu~ ıbır ay iQQlıe yapı.laı
oağ)ı:ıı um~ ederim.> 

Naoııni Topçuıofılu buı:ıdan eon
;ra. Conubi Aımerikaıya tüıtıüıı sa.
ıtışıll!lll >ıeımirı ıtdil~ söyie -
m:iştir. 

Vail ogleden sonra~ b~ 
!ıiıl&r.i mUdiirleri ile JIÖrüşmiİ.> ... 
akşaııJı ~ 18 dı;; tillik ve yapağı 
tıüccarianmn 1ı(lpladtıısına rei:ıl.ıJı: 
eıtımiştix. Ntıticede vekil yap.ağ 

~!hariç ınnn!akCl'tler 
iı;in de 'lııUkCımatın v.ızi:yete göre 
her zaıınan y~ını fly.a.tlaır teSbit 
edcceği.ni ~ ikis ırynca şimd1ye 
lk.adar ihraıcı.na müsaade olu.nıruı
ya;n ya.pa.ğ i.çin de btmd.an oolli'a 
maınltıkcıt lhtiyaCJındaaı !fazlası >
çin llh.ı:acat ınriısaıadesi ve'lilıre
ği.ni söyJamiştir 

VE!kil; bu sabah ~i Net 
&ırmkıırtıtan deviır alınarı gaııı; 
dQpcıl.a,nnı. gezecek ve öı'!*n 
sonra diğer iihracatçdarla görü
ıı<:<rek al=m AnJı:araya l(idecEiı; • 
tir. 

POLİS 

Kimsesizler yurdunda 
yatan esrar satıcısı 

GalMada hlın:ıesizler vurda.ın

da. )W.aın Hii<ıeryirı. ile karzı Mü
ruvet, ~an Davut.la Ha
:ruııun Ya!ovadıtn ~ı "9-

;rar-Jıarı ~ öfımnilerek ya
.kalımınışlaır ve mallılroıneye veril.. 
mişlerdir. 

ELBETTE BİR -----
SEBEBİ VAR 

Ada balkı, senelerce oSu!• 
diye feryat etti. Nihılyet st """ 
rildL FP,at, gazetelerin yuw
&ına göre, şimdi de, Imn.se dö
•ÜP bu suyun yüzüne bakını • 
yonnuş .. Abone olanların sa • 
yısı çok mahdutmll4-. 

Nanemolla: 
- Bu halin elktte bir ııe • 

bebi vardır, dedi.. 
- Ne ola, acap, diye sordum.. 
- Düşün hele •. Dedi ... 
Ben diiı>ünüyonlwn. O, &•· 

zetedeki havadisin bir cümle
si üzerine pannaiuu baıtı! 

- te, dedi .. 
Okudam: •Halk, su üaetlnl 

pahalı bulmaktadır •• 

MANİ ZAİL 

OLUNCA.. 

Hüseyin Cahit Yal.çın, •Af
rodit. in beraet etmesi üzı>
rine, •Afrodit. münasebetile 
açılan matbuat davalarının da 
dolayısile sükut etmesi lazun 
~leceğini yazıyor .. 

Fakat •• 
Nanemolla, bu fikri §Öyle 

izah etti: 
- Mani uil olunca memnu 

avdet eder, diyeceksinlıı, gali
ba ... 

Bu mütearife her zaman sa• 
hih değildir .. 

A.Ş~ 
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[!!!\[[ ıı.:· ' ( l .T>ağ~""" J 
Baharada ne oldu - -.! Maliye -, ~kili Rasa e direkturii Bay Fa • 

tin, g de, bir münasebetle, 
bu yıl buharın yerinde \'O 

çok IJ" 1 bir bahar olacagından 
bahsetmisti. Hatta daha i>ncele
rı, kışın ge t ve giılişııtına ba
karak bunu, ben de bır ) aımla 
ö~ le eylemiştim. Fııkat, 
bu,."'\lll b harın on ı;ekai oldugu 
batıle henuz a,.~ tadile bir gün~ 
\'e ya ını ) amal olswı bir ba
har gunncdık.. Vlkıa. gc-çcnde 
üc. ort giin üst üste, biraz da 
vakıt,;i.ı bir sıc&klık duyıı adık 
değil, ve kaç giindür de havamız, 
ınaş:ıallah, çadır. l'ııkat ha
nı güneş, hanı ışık, hani pırıltı, 
hani kelebcl<, hani ku cı\"ılh ı. 
hani kurbağa nağmeleri, hani ha
vada, suda, toprakta, yeşillikte 
baharin \~si? Baluyorsunm 
hep yağnıur, f\'Wnur, rütubt.•t, kir, 
pas ve yerde ökte pa klı bir 
esmerlik, pasaklı bir kas\"cl! He
le pazarları-. Sayıyorum, tam 
beş ııanrdır herkes d ııı. çatı 
altın . N n haftası g çtiği 
halde, lıalıi. cwnartesi u kk· · -
den pazarın gece yarı arlllll ka
dar s.inenı ar, pa:::.tahan ler, ınu~ 
lıalleh· ciler birer yağmur ve ça
mur oığıua,\;ı! .. Bu yıl tam y in
de ve ayet cü:ıel geçın i lazım 
gdcn bu bahara da ne oldu ders.i
niz acaba böyle? Bana kalırsa. o 
sıkılıyor. utanıyor, d.inya.nın bu 
karma luınşık vcı pek nel:ıl!);el 
z:ı.ırumında, bir gelin gıbi süslii 
püslü ve olanca güzel.ligi ile ken
dini göstermel<ten çekinl)or ga
liba! 

1 

8 (A.A.) - Alman 
!lota, du g da-

h.:ı sı.kı b.ır te kapat~ -
r Miı.şahitlcr.ı11 kanaatine gö

~ <=-<tret tedl>irleriruıı takviye-
Alınanyeda. pek ş.id-deUi olan 

~ ı lw'.t J<m'k-us: ndaın i.Jl.ıri gelı
'lUIOlüedı.r. Hol:and<ılılarla evli o
lan tınan Jtadınlaın A!ıınanyada 
buluzı..ıı, ailclen efradını hasta 
bile ol ai.ır zivarct edememekte
dirler. 

Al: anyada çal• Holandah 
ıtır: e sıkı bir nczııre. ıutında -
du-. Almanyaya gir· saatlerile 
sebeplen .Kontrol cdil:xcktedir. 
Almanyada ikamet eden ve şimdi 
iliaııandada &ilah alt.mda bulunan 
llkiarufalılara a·ı ·n. ~ 
Uzr..c ArnımyaY.:> .. ~ içm vı
Ze ver'.Jınemeh."tedir. 
Enı.m bır m<mobad.an bilrlirildi

ğırıe ııöre birçok kmıseler hudut 
'Posta.l:ınııda akrabalarile veya 
dastlJiri.le gö~ek istemekte i
~er de hücum r--üfrezcler>i ha -
v ·ıs sızdırma ak cndişesile bu 
il'. · · ıvereıere m;ıru o:.,.,aktadı.r-
lar. 

.I'! ndalıla.c da kontrolü pek 

A • 
erı aya 
ariş eti • • 

Si Si 
uı bir sekJde taıtb etm te
dirler B hassa- çay ve kahve ka
çak ~ı Y1i'Pı.lmaıktadır. Gilinrük 
mmııurları tarafrrulan çok mJ.k
ta.-da yakalanan bu mı:dde!er 
Gbne.-burl('da:ki Hukında güm
riık merkezinde bulunmak:adır. 

Loodra, 8 (A.A.) - İngrlterc, 
Amerika Bim1eşik dev1etlerinde
k.i tayyare fabrika}a.rın1ı 10,000 
harp tayya.-csi siparış et.mlı;tir. 

Paris, 8 (A.A.) - Gece yan -
sı.ntları, ııccc yansıru 40 da:kiıka 
gcçcve kadar Fnınsanın garbin· 
de hava tehlikesi ~t Vl!riıl -
mişür. Hicbir h!d:ıse lroydedii
memş"ti:r. 

Patis, 8 (A.A.) - 8 nisaın U. 
ıihli sabah tcNlği: 
V~esbin f!W1> mmtakıasıda 

yeniden topçu faaı!:i,yeti olm~ -
tııf'. Mevzii keş!f .lıxııl.lıatı 1-ti'ye
ti kayd~ir. 

Loodra, 8 (A.A.) - ~n 
Shetlarıd m.ı:rıtaıkıım nda haw teJı.. 
tikesi işıı.reti verilmiştiır. Civ<lll'
da Ahnaın tıayyare!.eri ~lmü'f" 
'tih-. İıı,giliz tayv.areleri deıih.ai ha.
val:trumşlardır. AJ...-mı 33 dakika 
sıürnıüştür. 

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

Peyami Safa berat etti 
cBaştarafı 1 inci sa ,fada) 

fuharrir Peyami Safa Afro· 
c1u davasını Adlıye çeTçivesiıt -
den alarak sosyal -'erçıvesi için. 
ete miLıa.Zea. etmı.ş ve Konyalı İb
r mı Hakkının raporuna isti
r.ad n mezkur kitabın intişar sa
h ııdan toplattmlma.sını inki -
lübın yal, ahlciki ve estetik e
t~ arı-ıa taban taba.na zıd, ric'i 
bır hareke& mahıyttınde tavsif 
etil' ŞhT. 

1'" aztnın hemen her satırında 
l' heT paraflTa'ında muharrir 
Peyami Safanın biltım bir vu • 
ıra uıı m~alıede ed•~ gaye ve 
end =nın ihmal ve iddianame
n tanı ınde a r t~t ve 
it,ııımtarla iktıfa olunduıJu aşı -
kcirdır. iddia. makamı Giize! 
San'atlar m=ınesine dahı! Af
rodıt kitabının maruz kaldığı 
<ld ' (a.kibatı muharrir Peyami 
Safaııın çok hassas bir san'atkcir 
1ıtyecaııiykı tenkiıl ve muaha
ze ettıilini nazara almamış ve yal
ııız ıııızının bünye ve tlslubunu 
ce CU takibat ıı;in kafi bulmuş
tur Muharririn end!fesi san'at 
j8Crlerini ce on!ann ınkt;afı İcçin 
~mıu c.ıan hümyet hsvasım 
~n bulundurmaktır.• 
p cnıiıı:ı.J! ;tı di:r Bu davada 
ı: S.ı!a V'C H ikıın t Münif in 

2 
u • :e karar veri.hnıştıır. 

ı· - Gene P ı Saf Ser-
r :.le< • .iımZclSı, e .Y'azci.ıgı c İl

~.ın Mahkom ı:;.. ı yazı· 
1 

dıoliat)-ı kdnd Wc: neşrıyar 
llı_ ..ru H , ıt M f aley'.tı ı nt" 

bu 1 karet d v . Kara.ı. ın 
d:wa,ya ac t krsın:: e:t-

Cüııı e: 
•E er iddia makamı K011yal1 

~•nden sonra g len cgıbi> g.tj 
de <Uuıa ı.ttınaden lstanbul mile!: 
d~';''"n~ Hıkmet Onat'ın kas
hı. dıgını anlatmak ist~ ise 
lih ~diası':ı kanaat tettlidine sa.
J;a .e!aıl ile '8bat etmeliydi. Pe
:tı:'' Sa.fanın. müdajcıa.ıı ve ya. 
kı ın lıet1e-ti umıımiyesinin tel
e ~ etııf!.i ~ana karşısında hıidi
du "n husnuniyetle mutta.sıf ol-

mı sarahaten n·· -1d··--Qore ,,on< ugune 
llıeın o~tada kabili tecrim bir fili 
hl nu yoktur. y 4..""lllın miza.. 
d 0 l1Lfu da ithamın. ııand olma-

"1)" ıt/ıam ediyor.• 
ı ktedi.r. Su dıv - d'<>-
t\1 Pcyaırni Safa '"-' Hi.kııoot 

unıfın ber--•"-rıne •---rar ·~il 
tı l :t.r '''"''" ....... • ~· -

3 - S "a-'"'- G- .. -V.t-""' uu..ıı ımgomn 
t, . uuı ,, mı.ii-11!k.cın<'.smı an: !itan 
v ~' rt.ı :nıd an dd!: ı keı:ı!:!iısi 
<! ıJaıı::t .unıf alevıhleri.ne mii.d 

"1Umı •e açı..3:11 hlllkar<:t 
S;z • ı. BLı :vaıci ı.lolayı . da 

-··-...._n G · ,ör ,~e Hi:klrıet 

tıı 
ını b aeıterine ·aırar \Xlr'il-

20~2194 Ouırnhu •\"Ot. gazetes!niın 
~ {) ta.nıı..ı, ııü..ıh&.sı.rıı<la çı -

'."" Yunu;ı N admı.n lbaş maka-
. 'dc:ıl~ miiıtieiıııxnımililrçe 

ııı.,;: 'V t mfrdürıü Hikıınet Miiınif 
ve bu makalıa i'le mü(!,.. 

<lınuımi Hikmet Om.t'm na -
' ş.,hrıtt, ve ve lhaysi~ _ 
n ıhı:.a.Jı lkasd~iti ldidia. -
açılan dava. ~arın bu 
a t kıaınmda e~e: 

"1~~e:!rcıda. mu.haTTirin, lıtanbtıl 
vmumlsin.i cA/Tildih dQ-

va.nnı luzumundan fazla. benim
semi.f göıtcnnesi ve ibrohim Hak
kı Konya.4ya. isnad olunan veroık 
üzenndc düşünmiye davet et
mesı, Ko alının elden ele do
laşım 1'C.a.tkin bizi milli ve ah
laki bir facia önünde bıraktığı 
nı söylemesi, İbrahim Hakkı 
Kony 'ı ta.rafın.dan neşredwen 
cAfrodit• i müddciıımuminin 
toplatmamış olmasını i:ıkisar ve 
it3p!a karşıla.ma.sı ve bu yazının 
1'eycti umumiyesinden istihr~ 
olunan mana karpsıııda yazının 
cürüm kasdiyle iltibas ve teda
hülıl olmadığı kanaatine vanı

m~ re netıce ltiboTiyle iddia ma. 
kamını , tcczıyeye müteallik iste
yi şayanı kabul görülmem.i.şti1' .• 

Denilmekkdir. Bu d3.'V'3ıdan do
lıı\Y.ı da H tlomot M ünilin ıtn-aeti.-
t:ı icaıraır vı.--.iılm~1tlr. 

5 - Cumhuriy,~ g'2"etesinin 
AnkaTa mulh'11bııri Mekıki Saidiıri 
im7.asi) .e c.Afrodnt. müıtereimi 
m b us N' asUh.i Ba)Xlann neşre -
diron beyanatı üze · açılan da· 
vaı:tan dcıla:i ı da H imnet Miünif 
ve M!.ıkıki Saiıd haıkıtanıı<ia bo:ıraet 
ka.ran ver :lınlşl.i.1-. 

6 - Peyami Sa!arun , İıınltiiıanı> 
başlıilolı ftkrasında:n dldıayı ikemdi
sı \"c Hil<ımet Münif al~flinc a.çı~ 
l:;m dava. Bu davs<da, mevnuJba... 
tııs fıkını hı-~ti ıımtı'miyes' iti -
'btriyle cMroıdit> muhak.lınesi 

ıhükik nd:ı ihakim _'l. ara ikaraın ü
cıı:ıriıı.d.: mütal a dcrmıcyanı ma -
aı v nldc görınmr;ş, Hikıınet Mü
nıil!o Peyami Safa ymınişer lira 
ruırıf paıra c:ıctlasma malhkum ediJ;. 
mi.şt . 
1- Oumhur.yet 11azetesinde, 

cAfrocfit> mU!r.ıkemesın:.n mJ:::td<~ 
iddiasını ·-i 

ce lcıfs' "tını biltLren cAf-
nn d.ı. • ıbaıŞ. ıJ<lıı \ ıwdaın do-
la;} ı açılaın d:ıva. 

Bu avadan dolayı Hilanı.>d; Mü
.rıi! 7 ay hapse ,.,. 116 lira 60 
kruru:ş agır'Paro o.:zasma ma1ıkiı.m 
edTun;ş ve müeccel ınahkıirni -
yetl'..ertnın de mfazına kabili tem
yiz olmnk ii:ııere !karar v Tildiği 
bıidirılmiştı.r. 

Türk • İsveç ticaret 
anlaşması 

Ankara, 8 CiKDAM Muhııbi
rindeu) Türkıye, İsveç Tica
ret muaılı d ıııin tasdi.ki layiluı& 
Buytik J. t Meclisme verilmi.ş
tır. 

---<>---

Sta in hattı 
(Başta.rafı 1 iıtci saufa.da) 

h>tlı• st hkiımllaırını, Magiınot 
hattı gıbı devamlı bir hat haline 
i!rai! için faaliyete geçmiştir. 

Son zamanbrda Japonya lıle 
bir ademi tecavüz muahedesi yap.. 
mıya muvaffak olamıyan Sov -
yetler Bir! ~i, bu suretle. Japon
yanın muhtemel .bir hüeumuna 
k84'Şı kendisini gara:nt.i etmek ar· 
2usundadl'l'. • 

JaJIOD askeri mahfi.l!erilrin di). 
şüncelerine 11bre, Sovyetl~ Bir
liği>, kendisine yakın şark.ta. 1ü -
zumu o bilec bir 1c.smı aslre
rl uzak şarlrtan çek.E!>ihnek vazi
vetine ı;ıimıu ~ bu tedbirleri 

Büdçe hakkın
da izahat verdi 

Ar.kara, 8 {İKD."1-t M,uluıhi
riI en) - Bıi<tçe cncwrııen 00.
gün sa.a üçte, vekiıl.lcrın ve Malı
~ V ddınin buz: · lbü.tı;ıen n u• 
lllU!lli prcnsıpJe.., etnıiınrla mü
zakerey-e ba~ladı.. MalıyS! Vekili 
iki s t süren i.zaıhat.!e -bütçenin 
umumi -..-iycıtim, ı1ıJba.rüz. et.iir
mio;tir. 

Milll Şef yeni Kahire 
sefirini kabul etti 
Aııkıı:ra, 8 (A.A.) - Yeni Mı

sır elçisi Abduranman Hakkı , 
Bey bll,l(Un Reıs cumhur ismet İ
nönü taraıf •. c..a. n!raya köş
kiındc mutat merasimle kabul e
dilerek itimeJtnamesıini takıdim et
an.iştir. 

Bu kaibukle füıriclye Vekaleti 
umumi Utı:b" Numan Menemen
eioğlu hıazır bırJunmu:ştU<l'. 

Meclısin dünkü ictimaı 
Ankara, 8 (A.A.) - B. M. Mec

lıı&i .bugfuı Refet Caıııtteziir b~ 
kanlıığı.nda topkmını.ş ve bazı aza
ıoın meııwıiyetlıeriı:ıc ait riyaset 
di varu >tezltaresiıı.i basvip ettk. -
ten sonra irtinııaa r.ıhayet ver
:miı;tir. 

Mccliıs ça:rşarıi>a g'.inü tıoplana
cıı:ldır. 

Ankarada sekiz muh-
tekir adliyeye verildi 

Ankara, 8 (İKDA:..'A Muh bi
rlnilen) - A.nkao mE'n'i ihtıkar 
komisyonu bırı;ıünkü topU;ıo ın
da ih-tilttın önlemek için baz iu
:ı= r aJ.mı.şt:ır. Bu m<ı and 5 
~ )-erme 200 kUl'llŞa ka ve 
satan scki.ı. bakıkalı.m ccr.alaııdırıl
mıı.sı içm aıd1iyevc tevciliı» iaın:r
laştırmıştır. 

Hatay Vilayeti 
mütekaidleri 

Ankara, 8 IİKDAM Mı.ıhabi
rindıeın) - Hatayd.an devrohııne11 
miitekaiUerm maaşJ.arı hakkın
daılti kamın ıay· :ısı BüyUık M;l
~t Meclisine gelmiı;tir. 

Balkanlarda 
A blııka 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dle bu ~rlişn~ işWrak ede
cCklıe.rdir. 

İlljô(i?tcreu!ll An.~ra büyü<k e 1-
c;isi Sı.r Hugem:m, İngili.iz - Tikık 
kxımiıtcsi.nin Maııı;oon H da 
tertı>P ettLki muıır=mn bır miting
de cbnc.ı:ıtir iki. 

cTürldye biribiri ardından zel
zele, feyezanlara uğramıştır. Bu 
jeldketleri öyle bir cesaretle kar
şılamıştır ki, bunıın üstünde bir 
cesaret göstermek hemen imkan
sızdır Türkiye siyaHt sahasın
da da çok mühim kararla• v · .. 
m4tir. Bu kararlar husuııı.nda 
Türkiyenın ııanındayız. Biz b'li
yoruz ki, Türkk r ve biz do&tuz, 
sadık do.stlarız.. Bu derece merl 
ve ce.!Ur dostlaro malik olmakla 
iftihar duyuyoruz .• 

Londra. 8 (A.A.) - Roy~r:n 
siyasi muharrır, mütt<.!"ık .. eorin. 
diıobn:.tik V<" e'lrorınmi'lı: taar!'Th
zumm ü ist!k.ıını.et~ inki.şa:f et
ımekıte olduığımu U-:ibarüz eLtir -
me!kıOOdir 

1 - İsveç ve Noıveçe, tmillt<e -
fi'klerin abluka rı sıık'.,a.ştmnak 
nııyetlie!'i haldunda veril il\ not..
}ar. 

2 - Ab!Aııkıı.y1 laşumıak için 
~ ve FransLZ ahlı>ka na;ı:ır
la:n aNSU!da Loıııir:ıda yaptlan 
görüşıneh. 

3 - İngükı.-etı m Balk:ınlarda
ld r~ riv 1-e Loı:ıd H:ılifaks ;ııra -
sı'ld:l bu:gün ıl>a§hyan görüşme -
ler. 
~~renın B:ı:lkanlnrdaiti dip

lom"' mümessrJtti ~. bugün 
tıa.şııyoı.cal<ları ~ruşınelo:de, ez
cümle İn.gitlei'C'nıiıı Bald<.anrrarla 
ticard YOllllllııık ma.kisa.d'ivle tı<Şkia 
elltiği ticaret şirkclLnin Balkan'
'Jarda mu'"'btef~ in ticll!t' ıtinıi 
n<l&ll d:ılha iıyi bir tarııda takviye 
ıddebil~ ve Ba'.lka.nlaırdaki iı>
tidıa.i ıınn<ldelerin ruısıJ. Almanya 
~'Ol'uıım 'bırakıp tn~i~lı<ıre ve Frım
sanıın ytiUmı · eceğ<i mesu-
.\elerici bahis mevzııu edecc-klu
dir. 

Bu kanfera.nskı, a.yni zaımanda, 
'Bitlerin. Yakın Şu1'ta .Alımaı:ı ü
cııret iı(.erini ~ Q!ımek uzere 
ddkı!ıor ı;iuhi'ı Jnzwac!an Q<'lmnesi 

OSMAN CEMAL KA GILI 
-- - - _- ---"=~ --= 
Seylap fela -

• • 
netıcesı 

• • 
ı. 1 

( Baştarafı 1 ıncı sa ; da) 
hasara :ramıştır. N iı 
y:ıat y ktur. 

AMASYA: 
H ı ci!c;.,. 

resin1n ııı>t kıatı.anıı.ı. 'e 11 ktıyu su 
basmıştır. Su baS3n ve basın 
iiHtiımı:ı.1 , Utrl31l :köylr.u ııiha.li 
ve hayvanl.ııınn.ı sandal ve sa.lıar>-

lkurt;aımıok s:ı.ves.uie n vı.ı 
haıwan rı:ayiı:vtl olm.amı.ştıı . 
~a ftrrir.dc ya ı u ı 
ına hasaıra uığraıınıştır. V ..la -
t l.arla ldikıın · ruı köyler 

iıı;m Saroıııllllrlan saOO:ı. .,· ..uw.; 
ti&. S:ııınsun vi.JaşUi mıa.l kan
yuıılar:.U saııdaıl sandalcı. gon
diırmek surctryte bQşa!]tılıMya.n 
köylnın sür"ıı!Ue ıtalhlı ine yar
ctım <-t.ıniştir. 

Son J.ı:k kadı almııııı hıır haıl:>e -
re gore, \~ 50 sa 'lı.m 
ııımiŞtır. 
SİVAS: 
Kıı:;aıoaınn .ık.en:ıx ını::ıhıilld:eri.n

den wini \ c ~ nannd:aiki 
köyJercıen ıbazılımıııı BU basım~. 
A~-::ıı "Zam · ı GUMindl: n g~ 

~ suyıu da taşnL;;;' kasa'ha
ıyı BU ;>asın hr. Atı " k 
hasar goııınüştür. 450 dı;:&a mez... 
ııu a:r.rz su alt '-1.r. İns:ı.n ve 
ih.avvııaı zayiatı yok.tur. 

TOKAT: 
V ~ er.kezi, I\ıı:t! 1, P a -

z.ır, G<.llidc-r , Dökme T ı n::hl-
yekı<nı Sil basını t 3?5.60 de-
IY..ar m :zru, dl~ r ~ay ı 
m ız.ııı.ı 3l'a.z. .;u · • D er 
car ·- N ı da bi- Jg i'l! .. ...l 
su ..ıasmış w vuıı:n.. '.ın t~ı,.f 

t..ır i l.Ol( atı ~ r. 
ıın<:VCU t aha! . t.;;ır .:;n 

ole..;:aık c:iv<>r 'k.ö} ere 
yer 'rllimistr Son ~ 
aruı ... ma.lüınata. n='Cı01, • 1 
i i e baııl=ııışiır. Y ~ 

illlıttrasma :valk ' Kllikı't 
sıu:ııu aa 60 santim inmiştir Di -
"""' ıtaraft,an Tcı'lral şeluı'lld:ıı Tı.ıır
ıb.ata k:ırla.r olan sah<Xiaın cfa su -
lar ç.eki.lmekd Uii". 
MALATYA: 

To".o:na W)'U ta.şmış, Tepecik kö
,.Unıü su •basrrustır. K Ö> ü:::ı 500 
cllôn iJmfülk mezru ııır.sız 'si su aılitm
dadır. hısan ve hayvan ılour.taırıa
lll<'Ştır. 

Yozgat, 8 (A.A.) - Çekerek ır
nıa;'; <ırr'. , Akd~ madeni ica-
z i kO>."ıi il'. 

İki yfu otnıız .: w mezru ,.. 
razi st11 <tltınd • İ = ve hııey"
vııın ıtıekıfat> yaktur. 

Müreite, 8 (A.A.) - Dün biç 
f.asrla vermeden ya;;an )~ğmur
dan olan sel, lı::ınban.ın içinden 
geçen deredekc köprülerden bi
rini yı k:mıştır. Göcmen ev !erin.
den birin ı: de duvarlaırı yağ -
murdan yıkıJ.'ınış ve iQindekHere 

u- şey olınamıştı.r. 
-0---

Umumi tahsilat 
Ankara, 8 (İKDAM Muhabi

rinduı) - Mart sıonundıa umıı
nı.t tahsilıit yckünu 213 milyon 
136 bin beş ~;,..z beş liradır. Bu 
ye"kilnda f<eÇ sene:ı e naz.aran 
görülen mühim noksanlık gum
riiJı: varidatın '.'I au.!ınıasınd.an r
.leri ge~ ıt.<-ı:l!;~nış1Jr. 

SAYFA-3 

orveç sularında büyük Musolini 
bir eniz harbi başlıyor 

( B~tanıfı 1 inci saı,E~a) mesıne k:-n anı ola.bil ? N or-
Skaır c' ..n<>vva memıleJ<eUen ara- veçın .na Alını:nyada 
sı.ndıc:lti 11.ger eşya mıinakaJıl.tı iir lll'.'ıiyn döl.ıniye ka:Jlosırsa ne o•.a-' 
zeruıe de tcs:.rmi göstere<: ktir.. Norveç ka:rasuluıruıtla fi<!deili 

Salahı.: cttar Londr.a mcl.f"!!e- ıır demz .ıırbi cerevan < "'~ - -
rın e tebarW: ettu:ıldıI:i gi<bl,. bu ".ıi:.:. Hatıl Nıorveçi müt~f e 
ted " mu t fıklcrm ın nfaa:tlc - ılta.rşt kendini môioof:a.a edebilme-
nin<" d . 'fıcaktır. S ıvet - S> içi!ıı Alma y.ıı askeri yardımun 
tar Lon<lra mı.hiilleri, bu hare - da tek:.!f edebilir. No.-wçe askeı 
ıket;.n, l bakımdan. bitaTaf- gönderebilir. Bu isıe vaziy tı va· 
tık hllıkıkunda açı.lınış bır rah- bimleştiırmakten başka bir şey 
ne teşkil ettıttıru kabul t"tmekle 'Y<ıwuvaca ... ır. Haq> şun:ılı si-
beralx·r bitaraflık hakkındaki k.a Nl)"<'lt adeceıdtır. 
nunJann i ta:rıillı tatbi:k esası- . ı o AUIA-'i GEMİSİ 
oo dayanmakta oJduğoou da bii.- HAREKET ETTi 
hassa kııtydelmektWir. Osl.cı. 8 (A.A.} - Katte t ve 

Şurasını da kaydetmek icap büyük Belt sa:hillerinden §iı:c&<e 
eyler ki. Almanya, bU'~ müttı.- doğru 100 parça AJııııı:ın harp ge-
fiklerı.ıı. aldığı tedlbar<i.en mada misinın lerlemekte oklll,1(unu bu 
biıtun digc:r te<ibırllcrle bütlin en- sabah görüldüğü teeyyüt elm(k-
ternasyon:::! kanunJan ihlul ey- tedir. 
lemıştir. E er mütteiiklerın bu- Bu gemiler aınıs;..nda büyük 

alid'ugı tedbın tıhn.ıd~~ sa, l:u- hB.11> g J.erı o1ı:1uJtu gibi yar -
mı-.· seoeb. de kendi ı.şiııe gel - dı.mcı •·e sılAhh bahlı:çı g milen 
rnedıgidJ.T. de vardır. 

Loncıraı:a aynca şurası da te- BİR ALMA:' VAPU U 
bar.ız. t ılmektcdıir di, mutte- TORPİLLENDİ 
fikler, harp sahn6ini ~ışlet- K!taatın nakline t · edilmiş 
mck nı et.nde değ'iıl.dirler. Fa - olııın 5261 tonluk Alman ruo de 
kat, a.v r a cihet de k.ryded - ( .neyro ı; , uru ChrisLuısund 
muiktcdtt ki, müttefikler .AJ... ya.k.üiLa:rınd.a to.rw}lencrek bat -
mwyanuı Skıa.ndimvya mcmlı.- mı.ştıc. 
ketleriııe kzırşı yapa.bileceği her VıııpuTda bulunan 300 kişiden 
türlü harekete bütün şiddetiıie 150 si ölmüştür. 
mukabcl!cde buJunacaklard:ır. AL:llAN KUVVETLERİ 

ÇE, BERLAl.'N İZAHAT TAKVİYE EDİLDİ 
VERECEK Pa.riıs, 8 (A.A.) Hava:: btıdi-

~vekıl Çemberl<ıyniın ND<"veç riyor: Sıma! denizi ve &~ sa.
ıkarastı.l:.:.rına ınayn dökmek bu- hilılcrllie hı Oman Alman k vd
sus~a mütiefiJderlı, vordıği k.a.- ~-ıronin vaızıvetıtıde baı2ıı dcl'!::,5kJ;i.k: 
rara dair yaırın ö leden sonra A- J\ıı-~- Bu ~:-:tş.iılı: 
\ Kamaıı<'sında izahat verme-~ hadbiııı. ~ s:ılhil-
s muhtemeldir. !.erde ıl:alhşid · olan krtaııt 

NO- VEÇ NOTASI a.rası.nda VUk:ul:ıulınuşt1.11-. 6 fJIY-
.Jrveç e ç bugun öt]f'deıı da.nlbl rı rnezkıir kl'..aaıt miitemadi-

sıorrra ~ Ra.li! ksı Harlcıye Ne yerr v.a:pur laTa biıınıdk .,. imnclı: 
z.a.ret ziyaret e~ ır. Uı/,iım,\ iri yapworlardı. Şiınıdı tak

orveç mumessil:i, Norveç .ka- viye ~di.ıı-n·~ 
.ı.r ı:ı.d;ı, yn tar.l.a.lan vu - AL. A?o.-Y A MEYDAN 

Cl4.ie geür esıne kaqı hüku - OKUYOR 
metın.;;. notasını tevdi etroı<tır. • • 

l\lÜTTEFlKLER.l"' İCRA Ti KQJJllll!hag, 8 (AA) - aıti~ 
NOIWEÇE BİLDİRİLDİ mıre Ticle'"'de g::=teı;;;n~ Beıılın 

OsJ:ı, 8 (A.ıA.) __ İııııgiliz Fraıı ııııo.ı 'lillhi.M. resın! mııOııaıC.b;ı ~-
sız elçiled bu sab:ı.h saat 7 de reratı hakkında ıvı maluma:t a;;ı. 
Norveç Haı-iciye N'czare:ıne gi- ~ maTUtrur. nu za, d'i;yw 
derci: Norveç karcsulanna mayn ki: 
kıc:ırııı.ılld!uğu haı mdaki rıbta:la:rı •Alman ııa, müttefiklerin ilk 
tevdi e. i m · rdir. darbeyi indirmelerini beklemek 

Bu :ı:iyaretkri müteakip, Nor- niyetin.de değildir. Bılfilcls sür'at
veç Başyekili )le Hanciye Nazın le t'e lıa11reı edilecek şekilde ha
uzun tıir görüşmede bWıı~ rekete ümcidedir,• 
l.ardır. Görii$meden sonra,, par- .A)mi muhöhır, Şiomııi:, clı:eıt-
lfunentonwı haı-.icJ.ye enci1ıneni, ll:>r::n.de vazi rE'tlD ~ nn 
fcvkaliıde bir içli.maa çağı.nl - •• .. esi ıqesini izhaT 1at..-
mı:;tır. meı!:tedir. 

Kabı.nenin ve hariciye encüme- ----<>----

~ ==ır~ıa.ıtı.sı, S81lt Bir aile faciası 
NOR\'EÇİN :SOTASI 

Norveç hükumet., neşrot~ı biJ. 
resmi tebLg ile, muttefikkrin 

1 
NO!'veç ıkarasularına dök~Lılcleu 
ıınaıyıÜ.!I'İI1. trrpla.ma.Lm-mı v~ Noır
wç lı=ı ına gia'mlş olan harp 
gemiler- ~r; çekmeiennı talep 
etmiştir. · 

Norv ç b.ük-Unıeti, Non bi-
taraflıgın_;: bii le bıtr ıt-Jalin'u 
>cap ettı.recr·ğı ledhlrlen a :..k 
'ra.J< ru mu ıJaza eyledıgmı bil

ktedır. 

J>31 bı.:fıiin 
.s.a-:ıt 17 de tonlııllQC3.k.tır 

N'or eç, b"taraflı;;ının m·~tte
fikler tar.f, c! 1. ihlalin> .canen 
vto ~ır l bır suıretk proı.e.to 
etmektro,.. 

Ml.' \KALAT DURDU 
Boı:.~c ım:ın kuınand lıg, Nıır 

v.ııte j( • W tf °"' de bü.un 
muııaıu • .i.tı durd ms.k emnnı aı. 
~tır. 

İJ,K llADiSE 
Dört ecnebı harp gem_ s3at 

7 de H ad cn.=nda oneç 
salilllerı ~-..k.la.şank:ı orada bu-
Lunan bü. ım g · terltife i~ 
'baır etJrı.iŞ:erdir. 

Fakat bir Norveç destroyerinin 
mu \0-sa-l.atı üzenne bu dört ge
mi .ııurkbışruştır. 

İSVECTE E.-...-oiŞE 1 

Srok!ııo.lm, S (A.A.) - ~,-eç .lra
binesi sabah ve öğleden sonra 
toplJ.ll&rak, Norveç bit.aıra.flığının 
1nı:ıiltere ve Fransa tar dan · -
la.lindeıı. tevellüt eden vazl,yeti 
nasıl karşılamak Uzı.mgeldi~ini 
m :.;zakcrc ctm:ı.ştir. 

Pıırliımento hariciye encurneni 
de yann 12 buçukta içtim- da
vet ohınmtıŞtı.ı!r'. 

Kabine toplantısıı Mkkında hi.ç 
bir eöliğ neşredilineır:i.ştir 

ASKERİ TEDBİRLER 
ARTIRILIYOR 

İyi bir ;ın<!nbadan. bild;...-ıldığme 
göre ş:.II'.d.ki ahval ve şcra.ıt do
laıyısile mfil:ıi müdafaaya müte -
allik: hazırlık tedbirleri arttırıl
mıştır. 

İSVEÇiN KANAATİ 
Hariciye Nezareti hadiseyi res

men mevzu:ubaruıs etmekten iç
tinap etmiş ise neza.ret erkiının
<fun• mri Ro~r ajansı muhalbiri>
ne y;ı,ı:ı~ br beyanatta İngilte
ren.iın fı:ıZ!!a ileri gittiğini söyle
mi1r ve demiştir k: 

Biz2at kcadi tQpr aklarıımmk 
ilu tarafın ha.rp yapmasına P
hit ol.acajtız. Almuıyaıun da ay· 
nen İnıziltere &i.b' h.l:reket et • 

(Ba tarafı l inci sayfada) 
b · ı Baı; Fcyzu.lla.Jı. ·ı rclik:a&ı 
owsında k.skaııçlJk yür.1.lldeıı 
sı.k sık müno:k.aşa ve ciaı:'gınlık -
br olrnakıarur Rivayetlere gö
re b:.r gece evv Melahat bı:r 
mektup ok:ı:· ken ko ııWmU 

ef nden ciıp ba1=ış. fa]tat bır 
~ scivlcme"rUŞtir 

Fvvcilti g~ce soıat ikiye dıognı 
ko.~ u1.ır bu evden '*"""' fası.la 
ile • k. s:.lıı b. a.1.;.!dı iş!!Jn -
lerü.r. B biraz sonra d B. 
Fe ·zııllahıı:> ıı.al=n feryat et
tikler; işit lnuş ~ e had.se ;-en.ne 
g c.... ınce v" • k dasın M Ia
hat t .. ba~.ı kurştrr. b. ındJn 
vurularak iılmuş ve . ><"ast da yı
ne hi ınd.an a:ld . a~ r b r J ra 
tie t y · ' gözler n. k<.;ı bir 
halde örül:müştijr. 

Hadiseye vaziyet eden Dlilddei
umumilik \'e zabıta. me urı..n 
vakanın k:im ı.a.ı..Uınd.an işlcndi
j'; ine dair k:at'i bir deli bu!.ama
~· rdır. 
Komşuların i.fadelerı alınmıştır. 
~ ı aıf'1:ı :Meta-
ihat çak neşet. bi:ı- kadndır. füıt
U. bundan do\.ayı kol'llŞtl'lar kcn
d:sme ·Ka:hkahacı Meliıhat. de
mı_şlerdır. Kendi:siıı.;n Tekirdağın 
da bulunduğu SN"ada bir doktor
lıa sev ·t~ de söyknllmcktedir. 
Vak'anın nası;? cereyan ctt:ğıni 

çocuklar da bilnı.err'.e!<tedi.rler. An 
ca k b:rinci silah ııesınıi mu tıe:ıkip 
büyük kz İl!ıaı> yukan çıkmı.ş 
ve ba:basının od.asının Jı.apısıını 
,'Ul"Illuştur. Bunu m•.ı.tcalt.ip bır 
gürültü i..şJtilir "\'e ncı s h 
patlam ır. B hidisenfn 
kı k=I k netıtesı Q'ldll'ğtr, Bay 
Fe)'?:Ullhl-...n tup m le 
alilidar bır mim aş:ıy; ~ te
aklp V'l!kubulduğu tahmin olun
mak'"ladıı-. 

Feyzullah ve 1\4eillı et'Sclle 
ri muayene edilerek gömülı:neie
rlne ızin vcrilnıjş ve dün oğlııden 
sonra ı;ömiiıl:miişlenlir. 

Zabııt.a ve adliye hadise hakkın
da <bfuk•k.a.'t.a dıe>vmn etmeloted:iı:. 

Deniz müsadere işleri 
kanunu 

Ankara, 8 (İKDAM Mulubi
riııdenl - Deniz müsadere ii;leri
ıce - Olan kıanwı yilııası mec
lise sevla>lunmuştır. M.ez.kür ıa
yilıa Milli Müdafaa ve hariciye 
eııciimcı:ı:l. lııt • . 

"" 
s 
Roma, 8 (A.A.) - S:.efan. A

i ... "lSı ı:ı<.Idi:r!i.yor : 
Musoli.ıı.i, ttalvan ~eııçlik ka

dın öğretme-Yen kon 
tan ve .kadın beden 
demısını gezdiılct ~ 
il nutukta demiştir 

.Şa.ıııt ~ hadise er 
mı>anıeım nıspettedir F at u 
luidiselıeriıı şumulü ne k:ıdıaı
= olursa dlsun buınlan 
~ta.n aaı:z l:ıulı.mdırj!wnuzu 
zanı:ıetmiyoruın. Bu )?<'e~ ilk
bahann getireceğ her ue ciarsa 
olsun bıuıenç ve .ıımnl:Ar ital'ya, 
bund eı;vcl bir mi!lleti 
üç ı<üı>de kurtar.: daha evvel 
yed. 117da bir Afrfu> mparator
lugw .. fc 'ıedcn İt.alyadır. 

Yalnız blu yı değil 
harbi de 
dirmek 

şidd tlen
ıazımdır 

(Başmakaleden devam) 
görüyoruz. Mademki kaleye mu
ha:,ura edilemiyen cephelerindeıa 
yardım gelmektedir. O halde ne 
yapmalı; muhasarayı kaldınualı7 
Bayır, o zanUt.11 kalcdekilcri, ken
dilerine gelen nıaddeleri fazlasi· 
le iı.tihlake mecbur etmek için, 
h.,.be icbar eylemek l.huuıln-. 
Ta ki, yine zarurete ve mahru
miyete düşerek ya teslim olmıya 
mecbur olsunlar, ) ut ccl>ıi bir 
hücuma dayanamıyarak mııfl.iıp 
olsunlar. 

Almanya, şimdi, böyle taınami
le muhasara edil emiş bır ka
leye benzed · - · e göre, onu, 
radan buradan aldığı haın mad
deleri, pc!'rolü \'C erzakı sarf \O 

btihliıke mcc ur etmc.k ı-erektir. 
Bu da. ancak muharebe · e kahil 
olur. Almanya, )edı a) beri. 
mııhtelü stoklarını ya harcnını
yor, ya pek az barcı or. Bunlan 
bol bol istihlak etınedlkçe yıprat· 
ma h~rbinc da uzun ·· det 
dayana<:aktır, Halbuki harp et
mi;ı:e mecbıır olursa petroliinü va
kaeak, demirini k llanacaktır. 
Bur.ada petrol • e de ir birer mi
sal ve &eml>ol olanıık alın
mıştır. Yoksa, d "ld te
min ettiği veya hariçten it
hal eylediği her şeyı boA 
bol kullanmak. i p ed ektir. 
Stoklar eri)in ve istihsal de, 
ithalat da ihtiya.,,. kiıfi gchne
yince, abluka, o zaman. butıin 
tesirini göster ektir, Büyuk 
Harpte, abluka, A •)'I bazı 
mühim maddelerden tamıanıe.n 
değil kısmen mahrum tmiş e 
mücadele kızıştığı zanı:ın, bun
ların yokluğu. harbin muu.ffa
kıvetle sevk •·e idaraıne • ni 
olınuştur. l\le~eliı, harloın n yı
lında müıt.cfikler, uim miktar
da k.anıvon kullandıkları halde, 
Alman • , de ·r, kauçuk e pet
r..ı kıt • ındaıı ihti) .-,. kifi mik-
t a kııaly mahruın hı-
n J orlardL ttcfilder, c 

• - n yeri ~ine )Qll-

jlaria çalı cıı.k er t ıdıklan 
ve gc · 1 ri adıklan 
h de ( B sureti b ıru . ku mo• 
tôrl- · · lerm knrulmtq· 
tur) Almanl r b mukteclir o-
laını orlanlı.. Bu )iiz.ıkn kanıı
dıkları u,·.tffakı) etl ri ge · e
lemediler ve uhatt r kay • 
bettiler. Şimdi Alman) ~'I pet -
r...lsilı bırakarak motörtu v zırh
lı birlıltlerıni, hava ord 1 rmı 
dfa u~t için, elindeki t
rolu bol bol ) aktırm•k gerektir. 
Bu d:ı; ·edi ay beri, reyaD 
eden eiıemmlyptsiz U f eril ID' • 

sademelerle 95 kun ola -
lllltL 

K:anı Jıari>inia :ınrh >e ı...ton 
karııısnwl• ~ dil m>es_i iıa ~ e 
hen harbini şidd lend>rmek ı ap 
ediyor. Baftatia, h tta oa beş 
gü.;de ı.ir akınla ilı.tifa edilirse, 
bu ela, hi(bir netice vermez. Yıp
nıtma ıiarbmde iki taraf da az ~ 
yıpraıııı: e daha fala yıpı:ınan 
taraf mağ "p olar. Yeba, lıır ta-
rafın hİ( :flpraD 3D ka ısHl-
dal<İnİ )'lpra hp ıı nne.ıi 
mümkün tleğil r. Biiyük Harp
te, Alınmış-ayı '1P 1 a içm, 
müttefikler el çek yıp nmış• 
lardı; fa.kat onlar, ~ek lab h.lı: 
ve ze: a old. an i in, 
lii za. · tlarını tel· fi 
lardı. Bu fa, a) ni bol ,.,.... 
hk d •• dirln. O :ııam n i.ı:çek 
küçük d \ttlten baka büyuk 
de- lrtlenl Ku ya, İtalya, A
merika, hatta Japonya, İngilt re 
ve Fransauın ) ınd idiler. im
di ise nlnız Amerika. maheıne 
ltakı.,;~ılao, onlara yardım edi· 
vor On · .. ku\-V t t sarrufıo
~-kan tas=funa mecburdur-

. rıığmen, Bü~ Harp
. bdar olmamakla beraber, 

y U>C kın-Yet ve kan sarfetnıele
ri ica.ıı edeT. Bu çetin miıcadclcyi 
kuanm•lı. i in, yalnız ablukayı 
değil, harbi de iddetl rulinnek, 
Alınany dd n e nea 
yormak, yıpratn~k. l:izımdır. 

ABIDl.N D YE 



ll&YPA-4 

ŞANS KAVNAGD 
ALTIN iŞE 

Milli Piyangonun son keşidesinin en büyük ikramiyesi olan 

150 000 ll•ra'yı Şanslı muşterilerimizden Bayan Haticeye verdim. Aksini isbat 
' edene 5000 lira veriyorum. Ayrıca: Milli Piyangonun verdiği 

bilet serisi Bordrosu ile de sayın müşterilerime gösteririm. AL TIN GiŞE her ay mübalağah reklam 
yapmıyor. Yapılan reklamlar esaslı ve doğrudur. Talihli Bayan Hatice gazeteye yazdırmak üzere bize 
anlattıkları şudur : 
• Bır ııenehlt gelin'ım ve Yirmi aelm: günlük lohuıayım. Bef glia evvel kocoa Bursalı Mehmet Tur öldü. Gıdaadan keoip 28 gilolilk Kızıa Gülıeria talihine Be· 
yuıttoki Şanslı AL TIN GiŞEDEN 3.'.1069 No. bileti Cumarteai günü onn•mle aldırdım Pnzor ırünü de kendim gelip çocuıı-umla beraber 160,000 liro'yı tamomen 
AL TIN GiŞEDEN Aldım. duıaı kazanaııyonlann ba~ına •. Sizde biletlerinizi Şaoıh Al.TIN GiŞEDEN Alınız. Şan11oızı denemiş oluraunuz. 

)lıı-- ADRES: Beyazıt Okculart>.,ı ALTIN GiŞE, Tel: 23347. Hiç bir yerde Şubesi yoktur. 
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Rengigül, yaşı dfnmiyen gözlerini 
bir defa daha kuruladı 

ıı:., eyledi havaya 
Gezd.irdi dai. OVllJ'• 
El kaldır ııel hıtlıkın kim 
CiimJe durmllf duaya ... 

El .ka.ldırmış hakkına 
İsmi Uaın okuna 
İsmi izam duuı 
T•tlı hayata dolame 

Ulu divan kuruldu 
Cümle mahliık dirildl 
İsr.afil sur üfledi. 
Dair nöbeti vuruldu.. 

Dokuna tatlı cana 
Ağlarım yana yana 
İmamlann da\'ası 
Kaldı ulu divana 

Muhtara •hu• dediler, 
Ahınede nur dediler • 
Cebrail rehber oJ.du 
Aliye Pir deriler 

Kızıl deli pbımdır. 
Şah AytaJ mi':nıcımdır. 
Gözcü Karaca Ahmet 
O da padiş•bımdır. 

Pır dediler Aliye 
Kalkıp kervan yürüye 
u...,ı Bektaş tacını 
Verdi kızıl deliye 

Pir Sultandır admıu 
Hakka roıiru rahımız 
Erenlerin qlr;ma, 
Taon ver murad.uııu ... 

Mıılıeı!X>et, luuşan ka.f.alarlö ya
n.ş ed~ ~or. muh<J>
ler; arada tiir dedeııirı o:medıum 
Reng.iRüJ bacı.. nıhıma Qektiği 
ııiilbanlolarlıa misti:k bi;r dekor için 
dıe huııu dıık&.aılıan yaşatarak •ha.
zır 03il• '1erı Beıkt.aşJı telŞ.kiJe.ıi.ne 
gore ahret dav<ısma, ....._ülı.ü.o 
bu cephedeki ta.r~elerinc dıalr 
90iıbetlere yüıUlıüyorou. 

Dede baı1:ıa her .kaiada.n hır ses 
çı.lımtya başlaymoa ~ya dir
eeöi.le dokundu.. İzah etti; 

- Paşa erenler .. İşte, Re.ı:ıgigü.I 
artık hiıçb'.r meeıııeı::li kalrmyarı, 
evi, barJo, ~ tekkest bu
luııımw;ıın bir candı!' .. Kereınöe 
500den başka kiımsesJ yok Sll'yıılır 
., illlda.. Diişkim lii.ğün ne de -
mek olduğ11DU bimz sonra ~ 
ıriilün hali.ndcn anlıyacmıın.. 
Paşa dedenin vehlı:ği zahatı. 

dinliyor; düşkü..'Jlıü.i!ün genç ka
<lım bir anda her şeyru.,n •n•klaş
tırdııgı mana.nm tefsiriı:ııi ciede
mn fı.sıldav..,.ac Jı:avn.yordu .. 

HaJl:ıulci hakikattek, diişkün • 
lük, ta.:"Jmıl~ Rncı Bektaş etıka.. 
runa .ııore ~. dede ve ba
bala.ııa vexdiğ>; bir c<ıan.> m mah
vına hır .kişni.n lı&r 1llDda Yaıı•Ya:tı 
ölü haüıe gehnesW. iınt.aç edıcn 
bu müth.iş sııııl'Ahiyet bambaşka 
bir mak.satOıa .k.ıııllarulara deh
teW bi.r silah mahiyetin.rey~. 
Hmstiyana.nıı c.aıf aroz• ceza6:

aın ayni olıı.ııo bu ceza da Balım 
SuJtarun elile erkan aıııasına ika
tı.lınış; mW-.Cinc k8'1'ŞI f(elen; ter 
r:i.k8tirı llehiy ettiği suçları ve ha
n.ketleıı:ı ~n (Can\ Lara kar
tı tatbiık edllkıcek bir ceza idi. Fa
k.at dede işte, burada bun.o tnma-

men• 91ıii&tirnal eUıliş, kendi hu
ausi meııtaaüoe alet ol.ara.it kul
lannı.ışb.. 

..Rengipül; g~ ileri saatle
n.ne .k.adtll' işkence saaUeri geç:· 
rerek bacıılıar od.asmda hıçkıra hıç. 
lora haygml;k nöbetleri savdı.. 

-2-

Reı;gigüL; V1ilp\lil'dalı köpır:üye 

ayak basarken iki gündür bir 
tür.ili yaşı dmroıyen gözlerini 
~ mini mendııli.n> peçerun ara
ıoo.d.a n daldırarak bd.r defa daha 
lrurula<lı .. 

.Metin adımlarla iskclcve çıktı.. 
TEKkeden aynbrkenı titr:yen ba
oa:klan, teredd ü Ue yola basan a
dımları şimdi ~-eliJ<ieşmi.ş, geıı.ç 
k.adı.n verdijU. karan t..cıbi:ke az
metnr.şti. 

Evine döneınıyordu; dônmıye
cekti de .. Dedenin tarikat zinciri· 
ru dolıadll!ı boynu ile anasının ve 
büyük anıasırun .kendısne kollan
n.ı. açmasına mkan göremiyordu .. 
Akrabalarına da ~raıı;nazdı. 
Bu tarikat belasından çektiği; ar
kasından sürüklroi.ği dedik.odu 
zi:ncirile şu en ganp za.manmda 
en. yüsek haddine çıkıyordu .• 

lşin daha tuhaf tarafı; wkkede 
lıudenbire kendisin<ien yüz çev
rilişin(! .karşı sırmalı, korckın1u 
bır mabey.n feriğinin teselliye 
koşu u? Dedenin kararına aldır
mıyanık el uzatısıvdı .. Fakat Reıır 
.ı(igiıl bu adamı o .ııün daha ilk de
fa göıiiyoı:du. Ve. İlk görüşte 
ikenıdisiıne yıa.rdını. elini uzatan 
genç ve otoriter bir ada.ımıı on
dan ne i.ste<liiti.ni geıı.ç kadın pek.a
la his:set.m.iıı, feci vazıyetı:.ıe rağ
men uzatıbın yardım elini reddet
miş; ertesi günü tekkeden ayn• 
lanı.k İstımbu1a, Sultanahmette 
oturan büyük ba:basmın çırakla
nndan 80 liık Şcbiru bacı.ıııın evi
ne yollamnışt.ı., 

Rengi.gül Eın..nönünden at1ı 
t.raanvaya hindi.. Yol boyulıca, ya
paoajtnu düşünerek .emektar ba
cm.ı.n yamnda kaç ı;:iin k:ahıbde
oekiııı.i hesapladı.. 

Şebinı bacı hem ih tiyaır heım de 
yoksırldlL Rengigülü uzun müd-
det bacıııdıraımazdı.. Genç kadı
nın ya.mııda 1IZ bi!r para vardı. 

Fa.kat lı:ollarıncla demıan, kafa
sında azim v~ bunların hep.g:ne 
faik olan tar.ikate eski muhabbe
tine karşıhk dehşetli bir kin bü
tün va.rl.ıJ:'UU .kaplamı.ştı .. 

Rengigiilün ark.asından trıım -
vayın art sahanhğına atlıyan .bir 
zaptiye bozması genç :kadını göz 
hansindc lıu.lwıdurara<k ayni v<> 
lu tuttu .. 

• •• 
Şeblru baıcı gelı.; kadını &<'VİllÇ 

beyece.ıJarile kerııılıadı.: 
-Ay1.1, hangi unızga attı seni. 

Ayaiına sıcak sulıa.r mı dökeyim! 
Cüm.ıeleriılıe Jtenııigiıhl lçeii aıl

dı .. Her tahtasından .ayn bi:r gı
cırtı çıkan ahşap, ve harap ewn 
beyaz -patiska örtülerle k.ıq,11 en 
iyt od1lsıııa aldı .. 

(Ark<Uı varı 

Beşikta.ş İcra Memurluquııdan: 
Bi.r Glacagm temim iııtiiası 

içıın °hacı.z a.li!.ına a.>rı.an bir ad<ıt 
Silll:er mark<ı d.ikıs makinesi 
~5/4/940 >P ırwrıtbc İrünıii s.ı.:ıt 

d uı bla.r ist.anbul San -
da<! Bedesteninde 81Ç'l\ arttırıma 
ııuretıiyk :paraya çıevıHeeektir. 

Yü:ıxle yetm"ı 'lıaşin! bJLm:ıdıh 
tal<ıdi:ıde ikıınc:ıiı ~ 29 /4/94-0 
~ pü 9l}'ni yerde.""" aıy
ıı:ı.i saa<t.te m Qdk ...at>ran.a ilıalesı 
icıro Ohııooca.Mır. 

Vergi ve tenaiiyc müşt.eı.-aye 

.aıit ohlwıık tizere aJıcdann ayni 
g[i:ıı ve saatıtıı.ı mahrulinde bu -
~aoılk mEmUnma mii.ra-
caıııt . .a:rı ıilın olunur. (25968) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

A.ııdrlloo Paııllıo,~ ııdisir 22.i94 b.t;ap numaırnBı)\k. Saoo:ıg= 
<iım alrlı.ğı (240) lı!raıy a \kar"'' ıbir.inc:i derecede jpoı.Jk edip viı.dlısirı -
dle iborounu vemıOOif(i.m:len haklkmda yap.ıJan .ta.kip ürrerinı.ı 3202 nur 
maralı ioallUllll'DI 46 ncı maM:şinin· maıt.ufu 40 mcı ıınaı:li.~ıırıc gtire 
ı;ıat.ıAın"'5l icabedeın Mev .evibanede Mcnkez ef..ıtlı ıınadıab Giniaı Mev
Jıe<whıme c.adcf.ısİJıd<, eı;f<ıi ve yeni 22 No.J.ı a:h.;ap bıır evivı tamamı 
biı· lııui(;W< eıy müddie1.Je a<:ık aırtıtıırmıya ıkmıımuşlırr. Satış 1"4)U ~i · 
c>ı lkaydıına göre yırµı:lımaactadı.r. Artt:ınmıya gmmek ist~·e<ıı (63) cii.ra 
pey ııllu;esi ve:recekıtir. Milli Baınkalaııımızdan birmin ıı..mina.t mı.Av 
tu'bu ela kabul alumıx. Bi.r&mı.>; bü~ün v<.,w.J.erle bekdiyc res:m
'l'ri ve wW<ıi İC"'1'esi "e taviz bedeli >1J tı.Iliıliye ı:üsumu borçluya 
aiiür. .A4ıt1uma şa.ııtna.mesi 30/4/940 tarihinden it.il:>a.r<>n 1etiki!k et
mek iSbyenlenı sattlı'k hulruik işlerı servibıııde QÇı'k lboıltın<iuru.acakr 
t.ır. Tapu sicil !kaydı veı>aiır )fu.umhı irıallat dıa şaııloam·ıd/.• ve takiıp 
dlooyaaıında vaııdR". .Antıtınnıya gi.nniı; olan!lar, bunlan *ıtıkik ederek 

İrtanbul Asliye ikinci Ticaret ootıl.ığa çlkarıııııı:ı gaıyriımenkul hakkında her seyi ö~enımi'J ad ve iti-
.MaJıkemesinden: ha;· ohmıur. BirinoL aırııtırma 10/6/940 tarihi™' .müsaillf part;aıı·tesı 

H8'/i tasfiyede bulunan Tüıık giiDü Cağa]ıoğhmda 'kain Sanıclığırnızda saat 10 dan 12 ye~~ ya-
AnıoııOm ~kltriık şiıılket.i vddli pıl.aıcıılkı\ı!r. Muvaık.kat iha.kı ~ılabilanesi içirv ılilk!.rf 1<dil«:e!< bedı?• 
Oll\'lld<ei Salv<Mır Na:rdea tara,. l l.irı terc>lıan aılımnası icaıbedeın gayr1mcnlkıı1 ımüıkeilcf~·eı.l.er'cı:b•ı 
fınıdmı Talksimdl) c~ Su.- Sandık ocağını tamamen ge~mi.ş o.iması şarltır. A.kı;i talai.rde son 
tı:ı:!'." eokaık Ba.rduı;i A.padıın.an 47 ~ lıeallılıii.dü ·ba:kı kalaıaık. şa:rtiy1t 25/6/940 taıriihıu, ıınüısad J' 
No. da Saıcti Faıtitıc:ııi'lu ile ~- saılı A'ilDii awni mahalde ve aynq eııatJte oon OO'tttrması ya,pılacaıl<tır. 
yoğlıwıda ist.ikl.al: ~ 293 1 Bu aır1ıtJlımmda ga:;timeılkul •nı çdt ıırtıtzanın üstıünde 'bın <ııkbl.ıcak
No. da ip6kıl'i mağaız&!i sahibi 't:ır. Haık'ıan pu sicil.leriyıle sabit oliınl(Y an W:.k.ad:aılla;ı ve irliiak 
Vaefi Fatfuoğ:ıu alc}iıledrrt; ika- h..ıdkı ~<'riııin lbu •halklaırmı ve hususi'.Y')c :faiz ve ıoosarifc dair 
ıme oluırwm a.laıeak cbıvru;ırun ce- id\haılarmı :iı1an tarihhıden Itiıbaren yimni ı;ıUn i.çiilde uvra.lu ımi.JSbi-
n.~·arı Eden mı:ihah<mesi smısıru- tcierj:yJe lbereJber dairemize :bLldirrnıe!lıari 'i&oıunchr. Bııı su'f'€.ih. lhak-
da: lanın llıiı!dllm<miış alı:ıoı.larla hakları tapu siciJ1ıc:riyıl.e salbtt olimıyan 

Da'\· acı ~'<1ltili ıtar ındaa:ı mtıd- bıc ealtış bedelinin payılaı,mooı.rıdan h:aTiç ~al'. Daha fa:ıLa m~ 
ı:tnareyt,leroerı ke.m Vaıdi Faltiıh. l:Wn;ot akıook isti yer 1~İ!ll 939/263 ~·a ıum.arıtBiyle S~nıclığumız 
-'-"'·-~ ..,... ..~ -u· _, ifukıııık ıişlerı ıııeırv.i6inı ımürac.0"4. "limel(>M lıüız:ııınu ilôc. oliunur 
~.aaı """"vanın mu~uı~•.11Ul wan 
elıe!kıtırik abonman senedlıııde k& 
iii sı:latiyl<! İmaS! ~ -
ne ~ 1clılilf ed.ım yem.in malı.. 
tlı:.ıı:moce müveıx~ ~ ilka
m<iCıgfıhı m~u'l bc.ıl<ımaın müctie
.ia.leyilı vasfı llıalklkıaı<laıki yenin 

wve~ ila.ne: tel:lliğine ve 
anıJha!kı<mel!İİn 17/6/940 tarihi.ne 
mtısadif cuıırra ~ Stt.a,t 14 e 
taliıkinrc llııarar ....,.rı.ım;ıı olduğun
dan ıınuıno.Aleyfun tarihi tr.ı.ıdruı 

itibaren 8 gün rı:aırfında mallııke 

meye ~ ve:reırı:i< yemini eda 
ed-~~irııi. ib~ ve ımu -
a-yıyen ıriin ve saat.'te de gıeliıp ye
min eıtmed:iki taıkdirde yeııı:ınden 
ıkaıı;uımı.ş ııa.ııılaca,ğın.a ve yemin 
mıcıv2i\JUD'la dahil vakıaları kalbu:. 
' itmiş aci<kdilece/i;i.ne ~aır V!.'f'İ.. 
lecıtıi(i.De dai;r <law1ırye de ımablkn 
ım.e divaınhıa:ıııoo4"ı 1ahk ediılin:ıış . 
dldu!(unııl'an .lıcyfi'.\ltt tel:il!iiı malın- 1 

amra lı:aim olmak üzere i!Wı oohJ,. 

nur. (25977) 

İstanbul Dördiincü icra Me. 
murluiju,.dan: 

940/668 
Haşrme 'borç..u Galat.ada Meh -

met Ali p~ hanında Tildaık 
ruılk.liya.t ~.t'lretinin ıınabcuz ve 
paraya ~es;i muık:a.rrer iki 
adet maınyatoıu .t. lıebı, bir ad.it 
terwi, 'bir adet karyola, bir 
anet yazıhane, llıi.r adet 500 /kiJ.og
·ramh'k :basku~ ve 60 J<iilo ım i.lı.

iannda çlnlro .ı3/4/940 teri:hinıe 
.. astızyaın cı.ımaııOooı günü saat 
12 den it'baren ımerzıkür handa 
muluımmen ikı)mtttiııin yüııde 
~ı.:r..miış beşim WdıJ!hı taıkdirde 

ııa:tıloıc:ık, aıksi halde sat:ıış geri 
bıra ılara:k 15/4/940 1.a~iliine 

rastbyaın pa.zaJ!tesi ~ ıeyıı; 
saaı:te Yaıı>ıılaclıık iıbncı aııtıtmma- ! 
da en f"'"1a b<de:Je alıcısına sa
tılacağından ~ mezkUr 
~n V< saatte matıaJliJlde hazır 
bulumna1arı oon olunur 

(2974) 

----- ---
İmtiyaz sahibi ve N eşrtyat Di
rektörü· E. İZZET. Basıldığı. yer: 

SON TELGRAF Basımevı 

DİKKAT 
J!lMNİYET SANDI~!; Sandıktan aıtm.aın .ııa~ ipotek 
~ ~e ndı.:ı:mmenleı:iıın±zin Jrowıııuş ~ k:ı~e • 
tiın yıüzd. 40 il& tecavüz etıın<ımek iizıere ih.ıt!. ibede .inin Y=S laı.· 
dair borç vem..&: aırcl,iıyle lrnlaylık ııösteroıdk:tcdi.r. (2802) - --· 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maar ıf Vt~i lkiiy öğ\'61meıı: oıkmları ı<,:ın ıışa/(Jda c ııı:; ve 

millotan yarz.ıılı ba1ıt.aniyeler pazarlıkla ,ım almıı.caktır. Taılımin 
edi en bedeli 54500 lira veı teıninaltı 7950 .i:ra.dıır. İstekliler bu balr 
ta.myel~ ait şaıııtnaımeyı Ma•rif Miidürhiğiı Yardir<lktcirlü.lrünckaı 
ıolaıbilirler. 

Par.oaıı'lı:j!m 15 nisan 1940 pazarte;;i günü saaıı. 15 te Ma.a.rif Mi'.
düıJiü,iıiinlle ~Jıınaıcalk lwmigyon macifctiyle yaoılacağn iliı.n olu-· 
llUl'. (2790) 

BATI' ANİYE 
~E~ş~ya~n=ı~n~c~i~tıs~i:._ ____ ~~~1ı~k~ta~nc.:._:B~e~h~ln~·~n~iı~ıLfi~y~a~ıı'-·---.::..Yekun 

Beherinin ~ sikl<.<ti 
3,800 kilo o~~n yün 
ba1tııniye 
&•lı>.crinin a.;gMi sJkl«> 
2.400 kilo ohm baNaınİY\f 

soo aıc1ea 

3500 • 

lstanbul Asliye .Mahkemesi 1-
kiııcı Ticaret Dair(•irıden: 

Şev\ket Vl.l ZUhtü Öz 'keıdeş
J a ta.raıfı.nda.rı Beşilrt:ıu;ta Nüz -
lhetıye caddoesiınde 5 ııuımııralı 
Cuıınhunye.ı. fıraıuınJda İhsan Kü
QÜil<. ve şeriij<i Em;• .. T ale)'lıinc ilca
ırn. olıuınan mub:telif taıriblerde 
saıtı.ı:ı alıdıJı:!arı uıı biıde\inderı 
lba~diye borQJ,an ol.alı bin iOOı yüz 
!Sra e<llı ılıurıııı.ın maa faiz ve 
ıın.asırrifr muh:ı:kem' ve ücreti 
ıırekweltlıı anüd:ie.i.:l'l.ı.vlhlmüen 
ltı:frısi!H.neı ma1Leda r ik aJl1I!;. ol:ı.ıe 
n.m davada: 

'.:llüdidıeiakyh İhs:ın Kü~ıt ve 
~rliki Envc ;rln iıkame!.g:iıhı\mnı 
terk ile s.ımıt<ı. m~ tile giıtınıiş 
oltlıık ıarı kendilerine gi:iınd:rllen 
14/3/939 ta;ı· Ilı,,, 939/115 sayıp da 
va arzuh-aJ suretine mıühaşir ta
rafuırlan .ıeı.Jo aıar suretiyıle veri· 
l '" mıeşruııatit.an anJaşıllıma.sına 
ve bili 1ıeb:.ıııı: iad.ı eQihiı; ol.
m aı;ınıa ibinal'lll i:;:bu dava 111'2JU• 

lhal wreltinin buKıuık UIS'lllü mıuıha
kttndl~i kam.ıınunuın 141 ve 142 
ncı ma&del• ... >ne te<vflkan :iliı.nı:1n 
te!blıi~ııııı. , !karar verilm i.5 o'.du 
~dan key11iyet .t.OOJ~ anailcaımı
n.a kıai<m olma.it \17,ere ilii.n olu -
n~. (25981) 

18 Lira 9000 

13 • 45500 

54500 

Fatih Sulh İcra..ından 
O. ttah pa.şaıda H.cıbya r M. 

Koca Mootafa paışa caıdti-ısme 
52 uuımarada Aılıiınct Alls?;uı ta. 
ra.fında..>ı Aıks:ıxaıy SinElklli BaJ<ilca•l
da enka:zCJ Örneriın ~inde 
ımuıkim Süleyım;ın hakkırııda Fa
ıtiılı Suh, iık:ı:oci hU!Wk ma<hıkE!lıe
siıı.in 939/'533 numaralı 20/9/939 
tarlhi'i ilamiy .. , 2760 1ııu.ııu.şuıı 

ırnıa~ masarif tahsilirıoe d-d'r yaptı
ğı ıcra taki!bı ü.zeriı?Vt. borçi!uy.a 
ic:ra eımi tebliğ ıa:lilemcımiş ve 
ikame<tgiı:ln ımeÇhuil ik:ı:lıch P.ından 
H. U. M. K. 141 fr,ci madctes. 
muıc biınce 15 gün ımıüddctloe i a
llkll t«bLğa<t icra6ın1a karar v:ı
rilmi<şt;r. Tarihi iMınıdan biliti
:bar 'bu müddet zarfı;nıda bon;lu 
icra~·a lbizzat ~yahut lbi~ !kale 
gelerek •beyamıda bulıuııımad1Rı 
ve borcıı ödeme<d~ talkdirde iken
d'isin<ı tehlif,(aıt iofa lalOnıru.;; gibi 
cebri icraya devaıın eıdi.b:eği i-
an oluıııur. (20070) 

ZAYİ - Ali Sedit namına 
muılı.'.ırn.u- nüfı.ı6 tıeııllreresj iJıe ..ba
zı ih\ISU6.İ ew-.a.Jı. zatYi ed:ilııniştdr. 
Yerl'isiın~ alacabmdaaı hüıkıiiİnleri 
:vdkrtnır. 

Kızıltoprak Fe>U!r c(i(idesi 
No. 15 Ali Sedit 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

İfle yük .. k bir kremde 
aranan bu nıe:ıiyetleriD 

herı$lni ıb.e 

KREM PERTEV 
lemin edebilir. 

1-KREM PERTEV: lılr 

tuvalet mü.stahzarı

clır. ince bir itina ~e 
yapıl.ışındaki hw;usı-

7eti itibarile yüzdeki 
çizgi ve bu~ukl•· 
rm teşekkülüne mlDı 
olur. Deriyi genç vu 
sergin tutar. 

:l- KREM PERTEV; l.llr 
Güzellik vasıtasıdır. 

Geniı;Jemtı mesan1atı 

ııkıstırarak ciltiei-'..i 
pürtük ve kabarcık
ları &iderir. Çil ve !•
keleri izale eder. Teni 
mat ve iE'f(af bir hale 

ıretirir. 
1- KREM PERTEV: B;r 

cilt devasıdır Deri 
guddelerinin ifra.zah
ru dilze)tir Sivilce ve 
ıiyah noktaların tcza .. 
hürüne mAni olur. 
Cilt adalesini besliye ... 
rek kuvvetlendirir 

1 ' Kuru ciltler için yağh ve yağlı ciltler için yağsız 1 u hususi tüp ve vazoları vardır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Nünıunes.ı ıın.uc·bmce 100 adet rezistan., açı'k eks!1":ınl usu 

liiıylıe saıtuı ahnacaktır. 
lI . Muhammcı.' lıcdali 365 hrıı muvaiklkaıt ~ımir :m 27 37 ~il'adıl'. 
lll - Elksillt:ııııe 10/IV /940 Ç<ı şııımi>a günü soot 16,30 ela K:ı.ba • 

taşta l~ v.e mifüayaat ıd:ıefıtrıdieAci alrn Jroınısvoı unda yapı.i&
ca'ktt:ıır. 

iV Nümw.,, her gün sözü ıııeçerı şUl'"-'<le g&-ü!<bılir. 

V - ist•~lldilı< .. i.ıı e!ks ilıtme i.çin taydn edilıen ~'' w saı.ııt.te yüz. 
dle 7,5 güwnme para.ııriyJ.• biriik'lıe meZ1riır komisyona m•ıracaat-
Jıaııu, (2728) 

Fakir Mektep Çocuklarına Yardım Ce ır iyeii 

idare Heyeti T •rafından : 
Cerniyet azalarını umumi Toplantıya davet: 
N, . ..mııaımeın.in 18, 24 ve 27 nci marlael n mucibınce aşağ;da 

yllllıll hu.uslaırm müzaıken:si i.çin umumi içıtİıma aıkcli k••rarlaşlıru· 

ılığından ooyın ceırai~,,e,t iıza;lanrun 14/4/940 tarıılıine lcsadtii <iden 
pıaıı:ar ~ saat 10.30 da ceımi(Yeıt m~e (Beyoğlu Ylımer.ıd 
&Olaıbnıd.t 9 n.ıımarolı binada) hazır bırlu rımaları rica ol nur. 

Mü:z.ııid.;re edilecelk maddUer: 
1 - ESkı zaıpt.ı:n dİuıınması, 2 - C~·E'tiın faal.yeti bakkındakl 

rapoo:un olrnınm:ısı w. ~ ·viibi, 3 - Gayr? mooıkıul meselesi, 4 - Çı -
kan hı 1'1-ltin lbr.ası ve ymi lbeyatiniın niz:ıımoom0 veçhile intihaıbı, 
5 - Mali vaziyet; haldk,nrlaki ra:porını okunması '"- t:ınv.bi, 6 
Hazlt"lanan bilic;eMn mü:oaıkere ve lc.atıu:. 

~~~-~~~~~~.~~~ 

İstanbul Maarit Müdürlüğünden: 
Maarif Vak.illiği !köy öğretmen akuUa..ıı içın ;;ş;..ğıda c..rısi \'e 

Ul'iilmırı, fiyQ~ı y.a:ııio. Qatal ve kaşııklar iPaızalilılda saıt.ın alıooc<>k 

tıır. 
Tııhmin edilen ,bedeli 1400 lira C.ıminatı 110 ;Jr:ıdt •. 

- iatıcidlb' ,,Jııu çaıtru ve Jr~ıkl.ara ~ şaırtnımı.eyi Maarlf Müdürlü 
y~ gürEbilirler. Pııımrlağıın 13 ni6anı 1940 cuımartesı 
güırı.ü saat 11 de .Maerif MüdüırJıüA:üıılde tııpaBırıacalk llııoırnisyan ma-
ril'.ı\>i~~e y2')liacağı iJan oluınur. (2792) 

Eşyanın cinsi Miktarı BeheriRin fi.yatı 

2000 aıde<I 
2000 • 

35 ikıurılJŞ 
35 • 

Yekiln 

700 li.ra 
700 • 

1400 

F O S F A R S O L , Kanııı en hayati kısmı olan kırınızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı i~tah tenıin eder. Vücude devamlı ırençlik, dinçlik 

\·erir. Sinirleri canlundırarıık asabi buhranları uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatle-

rinde, Bel gev~ekliği ve ademi iktidarda , .• kilo almakta ,ayanı hayret faideler temin eder. • 

FOS FARS OL' ün: Diğer bütün kuvvet ~ııruplarından üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İSTİDA TEMİN ETMESi ve ilk kulla· 

nanlarda bile tesirini derhal gösterm••İdir. 

Sıhhat· Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


