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A Vi K YANIYOR !1 İtalyanın takip ettiği siyaset Mütte
fiklerin harp· hedefini değiştirmedi Norvecteki Müttefik kuvvetlere 

' yeni takviye kıtaatı gönderildi lngiliz 
...... ,o, ... . ,,, ,, • ',,, . 

ve 
. .. 

• 
ihtarı Fransız Matbuatının bir 

.. ... ...... ... --

Müttefikler Oslohavameydanı bombardıman ltalyanın Balkanlara yapacağı 
için Norveçin edil~i, bir Alman vapuru batırıldı taarruz Müttefikler tarafından 

Parti Grupu 
Dün toplandı 

Hariciye Vekili bizi aıa
kadar eden meseleler 
hakkında izahat ve di ehemmiyeti~ ALMANLAR HASTANE liEMILERINI BOMBALIYOR memnuniyetle karşılanmıyacaktır 

N o r" •fi n ••ıılıulcey,i 
oasiyeli, mii:ttefilalerin 
6•r•y• lıalıim olmal•
nnı İc•P ettirecelt lı•· 
Jar mfllıimtlir; b• ili· 
•arla ortlJI• Almanların 
yerle,melerine 6 ü I ün 
lıuooellerile mdni olmı
Y• çalııacalıl•rdır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
JA. lmanya, Danimarka 
~ ile Norveçi •ırf kendi 

se\-Otulccy~ı nıenfaati 

namına i'jgal etmıştir. Al&anya, 
ı.u iki hamleyi, kendisine, b:ırbi 
lııızandırau&"mı ümit ctıiii için, 
yapmıştır. Fakat bakalım umdu· 
tunu bulacak mı?, 

Dünkii J •Z:!!lll bıi3 le b]ıiyor
du. Bugiin bu :son snalin cevabı· 
ili vermiye çalı achğız. . 

Almanya, Danimarka ile Nor
Veçi şu sevkulceyşi so.beplerlo iş
ıaı etmi tir:. 

1 - Danimarkayı İnıtillereye 
lıiraz daha yakın bulunuıak, Nw
ıeçteki işgal hareketlerıni kulay· 
ilaştırmak, İ~veçi daimi tehdit 
altında tutmak, Baltıi:li ıııden de· 
llizyollannı tamaınilc elP. i,fÇİr· 
lllek için, 

2 - Norveçi, işgal sebepleri 
İse ayrı ayrı tetkike değer: 

a - MüttefikJ.,rin ablukasını 
Yarıp açık denizlerle tema ı te· 
inin ve muhafaza ede.,ek bir yol 
lıulma.k için, 

b - Narvilı demir limanını ele 
Ccçirip Isv~ demirine yakın 
bulunmak için, 

c - Norveçin sayısız {ıyorla -
tında Alınan denizaltı gcınileri
ııe, muhriplerine, hatta kruva • 
törlerine üsler kunnak ve bura
dan $imal denizine mütemadi a
lınlar yapmak için, 

el - Norveç l.ıyılarında ve li· 
lnanlarında tayyare üsleri tHis 
ederek İJııilterenin şimalin• bil· 
lıassa İngiliz donanmasının üs
ler; olan Orkney ve Şetland ada· 
llll"UıJI yarı yarıya yol,ın bulun • 
inak •uretile Alman tayyareleri
ilin işleı "ıi kolayla tınnak için; 

e - İsveçin müdafaasız olan 
~orveç ile nıü terek hudutlarına 
da yerleşip Skandın:ıvyanm bu 
eıı büyük devletim kıskıvrak tut. 
llıak için, . 

f - Norveçin bakır, krom,_ni
~el, demir, kobalt, 1 ut ya mnden
•rini ve kerestelerin! tanıaınile 

ele geçinnek için, 
1 - İsveçi garbinden, cenu • 

lıtu.ıdan, şarkından sanp • Fin • 
l•ndiya müstesna • bütün dil:er 
taraflardan muvaı.alasıı.ı kese
rek bu ınemloı.eün, ba~ta demir 
0 1mak üzere, kömür, ku~un, ha
~ır! t_utya, nikel ve kobalt maden
lıerını kereste ve sairesini en kAr· 

rrtlarla kendisi almak i(in. 
b şte bu yedi •evkulceHİ se • 

•p, Almanyayı Nurveçe •ııldıt'
llııya tahrik ve teşvik etnıi-tir. 
1 ~u sebeplerin bir kısmı, müt
•fıkleri çok cidJi davrannııya 

bevkedttek kadar miihimdir. Har
)·'" sevk ve idaresi, İngili>. kı-
:ılarının ~e üslerinin müdnfaası, 

rlllal denizi hakimhcti ve ab-

IUka tesiri bakımlar;ndan lngil· 
•r ·1 !..: e ı e Fransa, Almanyanın 

• uı:veçe yerleşmeme i için, bu 
ı •P~e~e yapabilet!eklerinin i , 
d~tsıni yapmak mecburiyetin-
11 •dıler. Gerçi, bu harp, Skandi • 

avyada değil, garp cephesinde 
(Arkası 3 ıincu sayfada) 

NORVEÇ'IN KAYAKLI MÜF EZELERINDEN 81R 

LONDRA, 30 (A.A.) - Roytn'e 
göre, Nonıeçteki vaziyet şöyle 
hii.ldsa edılcbilir: 

Narvik mıntakasında, mütte
fik kıtalan takviye uıilmiştir. Ve 
şelıire doğru ilerlemektedir. Nar
vikten alınan bir hab.re giire, 
maden şirkı!tlne ait b;nalar yan. , 
maktadır. 

Trondhja-im'ın ccn tbu1ıdaki 
mmtal:adc, müttefıkler, miU: ·m-
11ıel bir şekilde mukaot'>ı>c: 'tmlş
ler, di4man hiltumumı tardr.ıı1c
m4lerdır. Ve orta bii.ııiiUükt bir 
kac tank tahrip etmişlerdir. Müt
tefik"kr, bu mıntaknda şiddetli 
bir tazyike maruz kalmış olduk-

( Arkası 3 üncü. sayfada) 

Yugoslavların kararı 
Hududu tecavüz eden yabancı 
tayyarelere karşı ateş açılacak 

Bu karar Alman tayyarelerinin sık 
sık Yugoslav topraklarında istikşaf 
uçuşu yapmaları üzerine verildi 

Yuııoslavymıın Adriyatik •alıi!lerindeki !imanlarından Dubrovnik 

BELGRAD, 30 (A.A.) - Roy- amili, son yedi hafta zarfında Y r• 
ter: Hükı1nıet Yugoslav hudut- goslav şimal hudutları iizerindc 
)arın da uçacak ~ abancı tayyare- mükerrer surette Alman tayyare-
lere dafi toplarının al•~ açması- !erinin uçmasıdır. 
na karar vermiştir Bu kararın (Arkası 3 üncü saufad.a) 

iZ 
Mart ayında ki ihracatımız 16.468.900 
lira ve ithaıatımız da 7.418.000 liradır 
==:-= -

So 
Mühim 
ortaya 

r • • 
meseleler 
çıkacak 

VAN ZEELAl, D 

VAŞİNGTON, 30 (A.A.) 
:tski Belçika Baş' ekıli Van Zce
land, bir nutnk irat cdrrck umu
mi harpten sonra dün~ a llll'dc· 

niyetinin istikbali gcn"ş ınıkya~· 
ta diinvo iktisadi1 atının lam.i -
mine Amerikanın oyıuyacağı ro· 
le bai':lı bulundu~ıınu söilemiş
tir. 

(Arkq.sı 3 üncii sayfada) 

İngilterenin 
Şark ordusu 
Takviye edildi 

Rodezya kıtaatı 
Orla Şark ordu
suna iltihak etti 
KAHİRE, 30 (A.A.) - Roytcr: 

İngiltercnin orta şark ordusu ye
ni bir un•ıırla kuv\'etlenıniş bu· 
luıınıaktadır. Rodezya teritoryal 
ordusuna ınensuıı yeni kıtaat bu· 
gün Şünn'e gelmektedir. Bn kı
taların bii~ ük bir kısmı orta şark 
rd iltihak decektir, 

Balkanlıların 
r·· kiyenin 

en büyük ümidi 
siyasetindedir 

LONDRA, 30 (A.A.) - Times 
gazetesi, Oslo ve Kopenhag ders 
!erinin, B~ıkanlarda meyvesini 1 
verdiğini ve burada cBeşinci Ko· 
lon. un tard edildii:ini, müttefik
lerin, Roma • Berliu mihverinin 
iı;lemeşi etrafında yapılan gürül
tülere kulak asmamakıla beraber 
A.kdeııizde uyanık bulunmalan i
cap tı eceğini bildiriyor. 

Devli Herald, Almonyanm Ma· 
caristan ve Romanya_,a, yapacağı 
bir taarruza nıuva:ıi olarak, İtal
yanın da Yugoslavyaya taarruz 
ihtimoliııden bahsetıııekte fakat, 
bunun, derhal İtalyanın, mü!tefik· 
!ere karşı hasmane bir hareketi 
olarak telakki ediltteğini ve bun
dan sakınılmasını ltalyaya ihtar 
etm t<oclır. 

PARİS, 30 (A.A.) - -Bavruı
Dino Alficri'oin Attoli(o'nm yeri~ 
ne İtalyanın Berlin sef.rligine ta· 
yini üzerıne Paris matbuatı şu 
suali soruyor: cİtal1 a nereye doğ· 
ru gidiyor?> 

Le Journal gazetesinde Saint 
Brice diyor ki: 

İtalyan matbuatının Jıaftalardan
beri takındıi:,'t vaziyet Dino Alfie
ri'nin Berline tayini üzerine der .. 
piş edileıniyecek manzarayı daha 
az bulandırıcı şekle :sokacak mahi· 
ycttc değildir. Ilununla berKber, 
gözden mak tutulmaması i<ap 
eden bir mülahaza vardır ki, o da, 
ba:ı.ı hareketlerin hazan tehlikeli 
müracaatları atlatmak için bir ça
re olduğu keyfi) etidir. 

Ordre gazetesinde Pertiuax di
yor ki: 

ANKARA, 30 (A.A.) - C. lL 
P. B. !iL l\leclisi grupu bugün 
&30/4/940. saat 15 de, reis vek.li 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın 
riyasetinde toplandı. 

Ruznamede hiikumctin izaha
tından başka mevzu mevcut de· 
ğ.ildi. 

İlk defa si>z alan Hariciye Ve· 
kili Şükrü Saraçoı;lu, grup uı u
mi heyetinin son içfınıundan -
beri ge~en 15 gün içinde hatfü o- 4' 
lan siyasi ahval ve mec:ail hak • 
kında ve bilhas.o.a Tiirki1 e siya
setini yakından ve uzaktan alii
kadıu. eden ıne,elcler üzer nde 
uzun \·e etraflı izahatta bıılundtL 

Bu izahattan ve me\Zuubo his 
meseleler dola1 ısile söz alan bazı 
hatiplerin be1 anatı dinlendikten 
soura ast 17 de toplantıya niha
yet verildi. 

I Amerikanın ta_ .. 
yare ihraca ı 
Türkiye 1,5 mi yon 

dolarlık tayyare a!d• 

VAŞİNGTON,30 (A.A.J- 40 
l!l!mın ilk üç ayı .arJında A ı -
rikanm tayyare ilı racatı 1)7 mı 1 -

yon dolara balig olmuştur. Bu 
rakam 1939 ıılınm aynı dcı r -
si~ nazaran •ıuzde 225 bir artma 
göstermektedir. Bu müddet zar
fında Fransaya 33. Avıısturalyaya 
18, lrıgiltereµe 17, Kanadaya 4 
buçuk, Finlandiyaya 3, lweçe 2 
milyon 357 bin, Norveçe 1 bııçuk 
Tü.rkiycye bir buçuk, Çine 1 •ıııl
yoıı ve Felemenk Hindıstaıuna 
da 750 bin dolar kııımetinde tay· 
yare satnııştır. 

Kızılay 

Faşist siyasetinin seyri dikkati 
çekiyor. Bu istih .. leyi b. :ı., vakıa
lar tebarüz ettirmektedir. Bu va
kıalardan ikisi şunlardır: Ansaldo 
Pazar günü İtalyan ordusuna yap
tığı hltabede mutat dışında şid-

(Arkası 3 üocii sayfada) 
MUSOLINI ı Kongresi 

yeni Tersanenin yeri Dün merlresde toplantı O• 

Hey' et Paşa bahçe koyu ile 
T u z 1 a d a tetkikat yaptı 

lstın,ed y kı. t•rlun en bilyilk gemi tamir 
henesi kurul cak; lstinye koyunın etrafındaki 

saha ve binalar lstlmlAk adlllyor 
Münakale Vekaleti memleketi- , 

mizde tersane i. ini bu sene için
de tfilıakkuk dıirmiye karar ver
miştir. Bunun için bütçeye para 
konduitu gibi trrsanenin nerede 
inşa edilm.,,.i limın geldiği hak
kında tetkikler )·apmak üzere de 1 

deniz nakli\' at dairesi reiı;i mu- · 
avini Zek.uin reisliğinde bir fen 
heyeti te~kil cdilnıi~tir. Evvelki 
gün şehrimize gelen Zeki heye
tin diacr azaları olan, Denizyolla
rı umum müdürü İbrahim Kemal 
fabrika ,.e havuzlar müdiirü Şem 

si ve mühendis Zeyyat ile bera
ber derhal tetkiklere başlamış • 
tır. 

Evvelki gün Paşabalıçe koyun
da ve dün de motörle Tuzlaya gi
dilerek o civarda tetkikler yapıl
mıştır. 

Vekalet tetkiklerin kısa bir za· 
manda bitirilmesini istemekte
dir. Heyet birkaç yer daha ı:eze
cek ve hunlardan hangisinin ter· 
sane kurulmasma daha eh-erişli 
olduğunu bir raporla vckJilctc bil-

( Arkası 3 üncü. sayfada) 

6ir yıllılı o•ziyel 6Örü~ii:ldiı 

ANKARA, 30 (A.A.) - K12.1-
lay Cemiyeti 1940 yılı kongresi 
bugün saat 10 da B. JIL Jliccli • 
&i Reis 'ekili A) d.ın ııı busu Dr. 
Mazhar Gerıııcıı'in riyusctinde 
merkezi un umi binasında içtinıa 
ederek 1038 • 1939 yılı h abat ve 
muamelatını tetkik, kabul ve ıııer 
kezi umumi heyetini ibra "eyle
miş ve 1940, 41 bütçesini tw.dik 
ve kıdem sırası ile merkezi umu· 
mi azalıklanndan çıkmaları icap 
eden Başvekil Dr. Refik Saydam. 
diyanet işleri reisi Rifat Börek
çi, Çorum mebnsu Dr. Mustafa 
Cantekin, İsparta mebusu Mü • 
kerrem Ünsal, tüccardan Hasan 
Alemdar'ın tekrar intihapları ve 
müııbal olan merkezi umumi fi. 
zalığına Başvekalet müste~an 
Vehbi Demirelin ve tetkik koıniJ,.. 
yonn :ızahklarına Kocaeli mebu· 
su seliılı Yargı. Konya mebusu 
Kazım Okay, emlak ve eytam 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

41\li.a.yıs C"l.ımert:esl gür.O. 

SULTAN ŞEKERPARE 
OSMANLI TARiHiNiN EN MERAKLI SAFHAL RI 
. . ... ~ 



BOYOK TARiHT RO ;178--• 

Yaz n: M. Sami K•rayel 

İ tanbulda, taşrada Sultan Osma

nın katli heyecanı mucip olmuştu. 
Suhı:i.-ıı Mu9taf · m ttıkrac cü

liıısu .!Olay } ı.e Y cnıç;>riye tam 
lT.'r buçuk m 'Ql1 VE"!"' !mişti. Bum
d;Jı b4"a ilıEıri gff '1l Y c:ııı.çeri. 
1 n :o-fibi d ar'furı:!dı. Sut.
... O.marn kaıtil, Sultan Mus""° 
fayı ~~a:r Wltta çrbrdıkl.Jrın-

1 d H mı.rtı m m, ~ tı>r
fı.ler yapwiı. 

Y ı çctder .. oif • para alınlık
. r:t C~• kJerJ. guD 5.p;a.lıi-

S.ı ...ın Mllcl:.a:fa ı1'e Va..idesif. 
ıu . .ılun.Jug4 Davut pa.şa saıra.
Y mm önüncb ı;rüru tü ı~ !oµlana
raık s:>c!razama: 

- - B-11Z saıı.a Sultan Osııııatn.ı ema. 
c \orm-J s idik. N ç n ô dUrd.11.ıı?. 

L }e b;ııgı~m:asmlır mı? .. &ıd• 
r · .mm aklı bışrndan ~JtmiştL 
S . ~ Jr..-, 'bu ha,!'(l.'1!llaıyı yaıınız 
b a-wıl3 ~y.orlardl. :Matı 
Pı: k = tarsll'1ıarl:rn SıpaıhiJa-
r · _ rerek: 

- S· :z Y'cn ..,en o-den aııai\'ı mı-

sı=' ·· N~deıı SU. • ve bowit 
'P 1 a.hrsız.. Neden Y 'tn;çetiler 
krrmı:zı altın ıı:lıırl.aır ..• 

- Pad .şoaı d~ asloerio ayı
rır mı? 

- Si.pah;. rıeden tarih ~ 
da s'ul olsun ... 

- Su>;tıan O:mı:aı:u Dar.ııııt paşa.

ya kiıın öld\ır OOdi?. 
..t... Eı(er Y eni(;en.lıer OOm' ı:; ..>e

ler .. Bundan ;pah.Jı:-r neden ma
D!"Vı mes'ulıyet alt.mda kalsım!m-. 

Smısı ~ in.cı.,, abtıııı Y enıçe
ri\1 ·' 

s p:ıhı!leri bu ~ilıi ~ 
lıaır azd:ırnu.ştı. Hcl:!, ıOOruk ve s~ 
':" k para meselesi ~~ü'lün çile
den cıkıannıştı.. 

işte bu .J:ıoeıı . 0avııt. paşay-a 
iıs )"an eder 'diZ.i}'"Eltlte toplıaıruıop ha
ğr vnışbrtlı. Bu aıraıda Su.itan 
<kınıım • m katli anesele:;i.ııı de or
taya koyonı.ışlıaıııdı. 

Davut pap., Si'!)alııı.ı.ırcierı ii<ık
müyurdu. .El<a1ııd.o Y enıçert vıaır
aı. lc::ibederııe Y<ııııi<.'eri: •le ooılan 
Lepekordi. 

Fıwı.t, Davut paşa, Sip;ı.11'.•lerw 
söızlırirOın ürkm~. Oıılmu ce
VEJD&l,;ı; bırakna:iı: 

- Ben Sultan Oamnnı .pad'şatıı 
il un 5ı!lı1ıaon .Mustaf&tl!J2 unriyle 
i:ıl:iıı:rdüm. Dedi 

iBu ııöz ~ Sipahiler susup 
dağıldım .. Fakat; Malı Peyker 
Su~ ':'!D adaıınlan el a.itmdan 
Sloıııl".ıi ağalaıt1<11a pana dağrtı}"Or
lııırd.ı. AYt'.ıi =taııı da Yeni\l..Yi
ırr:ı.sma ıı ll'f1"ek: 

- Sı.rlt:ıın Osı:n:ını ne hakla öl
d"roiıler .. YC!ıq:'al. ocaitı 'bir pa
d:!Ş.'.lfh kı::I: .:d;ın oolayı ıaooı::eı:ni 
mi~?. Bunda Yerriçer'iıc.~iııı 
m gimahı. var? .. 

J)am;yc roş\aıd•br. Bu 11-f::aır ya.
vıı.ş, yavaş halk beynU-., de ::la
f(ıln.u:ya başladı. 1ah P·yker 
S ~ ıŞ kvlaylıaşrnı$ı. Sul • 
t;ıın Osmı:m k:atl.ohın.'Tıuşt.u. Orta
da ~ Suıtaııı. Mı.:stafa var
dı. Onu ıbert:traf et.mfok !ıiçten

d.. Sultan Osrnaının katli d~la
} ı ~ habkı, 5 ıpahil).ri, bir kı

S>m YeniıçerHeri. ayakfan.dıraraılı: 
y .>k el'ııırcık ve 911.hanoııt.a kavuş -
mrJk 11zımdı.. 

MıJ!ı. Pe}·kıer, Suttan Mustıafa
run Vıilidı.si Aba:ı:a Sul\taı,on c~ 
halettnd .. istifadıe ediyordu. 

Üç lızrfta ancak~- Yeni.
çeri ve SpoJıb toplaırwlılar. (M. 
162'..!) Suttan O=ıımın müşıwide
ri.nd.ın 'bulunup da ihtl.al günü 
Kclar ağaısiyJe sadrazaımıın kat.. 
lindıeııı. kurt\J'buş olan Hbca Ömer 

EDEBl ROMAN: 38 ~ 

Efendiniın, K.amı. A.lmti paşanın 
ıs!<ı 'kıEıtiıüda Hüsqyinin, Kanı. 
Ali ve Ay:ıs ve Naeutı ağalıar;ı.n 
ocŞ'.ıan."IJ. ı:st.ı::'d lıer .. 
Y~ ve Sipsfıiyi lıa!mlretıe 

~.., Abau Sultan ve ıaraı;taır
lan di. Qi.itti, o r t a 1 ı iı: t a 
dö. :;-n dedi Jmdulardan ür:knv.iş
hd. Bu saydıkları ve s ... han 
Osınan'm ac:lambrı olan eı;;h.ası 
bfilıod:ip ortadan .kıalıdımıaık 4i.
zımaı. 

Fakait, bu adaıml.a.r hemen h-ep
si biir ta1'"dıfa furar ey Jamişti. Sad
razam Davut paşa peşleri~ a
daırn kııttığı halde bulduraırnam:ş
tı. Zaten m~ .syan için
deydı. 

für ~ saray ıhaıkıme8' kapı 
ağamu, yıani harici sarayın baş 
miidürii cila.rı Ak aj\akı.r reisini, 
pad:ışarun ~ nl öldıinnek ie
~iş olmalı: ~le idam 
olundu. 

Llki.n bu kat,I ., ka,pı ağasmuır 
id.:r.dr lı.aıkılarmıdal muaııııı>latı 
~ nmawıt vermek i4oı 
;ıapılcbğı aınlaıştldı. Bu zaıva.lknm 
ccood.i At meydanınd.a asıldı. 

Hıı:r.rn hademesi., Yeni.Q'n ve 
S.p:W~e kaırşı kı rıdıilıeriınll kuT
ta.unaık için ka;pı ağasının şeıhz.a.
d,ellc,r:i idam ebmek hakkınıda]ııi, 
tas..vvurunu ımıhil ruaraık Clll'lııı.
ya lwydular .. 

Fa.kast; y; :tııiQ.'l'li ve S'<pa.!ıile.
Davut paş:ıdan bu~ 
esbalbını sordıular: 

- ' den bu :idam meselesı ?. 
Davut p.:>Şa; ~rrlc ederek Ye-

niQeri V1!ı Siıpahl,!Efn. teskııaı o-
deıbl di. 

Görühlyoc ki., arlık hü:klımet 
Y eniQ.rileria:ı ve S.rpahiler in eJ.in.. 
de idi. Saıcka0am Davut paşa, 
köle, vaktin padşahı Sultan Mus
tafa bosta.n .kıoriruluğu idıi. 

İstanbulda, taşrada SuJt.an Os
manın lıat.I; heyecanı. mucip ol
mı.zstu. D di koduiııır halk bey
:1 00• o icada!- büyümüştü k!i, 
IYen~eriieT, Siıoaffilıer pazarlar
dan, ımeydarıOardan ~yorl.ar
dı.. Halk, ııu SU..-. seyleşıiyor
du: 

- Padişah lı:aülleri .. 
Ded< kodu büyüd~. büyüoo. 

Nilhıryt'tl, Yll'll'İ~!leıi bic aıra.ya 
ı!Xlpi.Mnıya Sİpahi.]erll ~ 
tnecbuc ıertıt.i. 

Odalarda top.lıınan YeniıçeTiler 
söyleniymla.rdı: 

- Bit.<, Sult.aın 09ırumın k::ıtl\
ne taraftar değlld.ik: .. : 

- Hahl< b~ p;aı:i.,...h ka1f.dıl.eri 
dh-e Jar.et ftl.ıyor ... 

- Ocak bu lt:tkeyi fuı=den 
Wıncl'diır. 

S14»iler de aıyni, Y erü;eriler gi
bi ~wana ırehniş roylentyw -
!ardı. '{ e~riler ve Siıp:ı;li Jıer 
Davut p.ışadan nefret etıni~'l.3 l:ıaş
brruşlardı. 
~t <paşayı haY< da sevmemi

ye başlaım.ıŞtı. Çwmru, bu katiJ. 
paşa, Y enix,ı 'ri "" Sipaıhlrin reza.
J ~ miisaa"e cttıiği, vergi dtf-
1ıoırh1ır.ı onlan taksmı ev1ed!iği, 
Evık:rfıın fdaresini ellerine bırak
tığı iıçin halk bundan da Davı.ıt 
paşaya muğberdi. 

Dedi kodu biraz daha isyan 
Qe!khli alaca~. Herkıts Daıvuıt 
paışaya alenen: 

- Parusail katili.. 
D:,,.., söylenıiyordu.. V aaıi\·din 

kiltülüi:'İinü aınlıyan Şe:yiıiıli!tla.m 
Y h\•c efendi ValiQ,, Sıilt.:ıır.e. mü-
r.ıca::itla: (Arkası tıar) 

' 
. 

BA~'f A, ESEl-f ~ 
NAYfAl('f.ELI. -

- • ~eTm.İn! 
Diye haykırdım ve boynuna 

sarıldım; baş! dıın yanaklanndaıı 
öpm:Ve; öptüm, öplünı, mütema
diyen, durmadan. soluk alma -
dan öpdünı .. Faknt dudakla • 
rım yiizünde dul~mıya, çene•ine 
doğru inmiye başlayınca yerin
den fırlndı, kollarımdan kurtul
du, kapıya doğru yürüdü, 
Arkasından bir ok gibi atıl • 

dım, yetiştim, )·akala-dım. 
Kapının yanında duvara da • 

yan~·. 
Boynundan tuttum, ba~ını çek

tim, dudaklarımla dudaklarını 
.,-adım. 

o ellerile mani olmıya çalıp -
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yordu ..• Fakat mani olamadı. Ne· 
den sonra irkildi, şiddetli bir 
hamle ile gene uzak.la~tı ve yal. 
vardı: 

- Git, Allaha,,kına ar tık git 
Osman! .. 

Ben .verimden kımıldamadım. 
Şimdi karşısında bir heykel gi
bi duruyordum. Bütün kan ba
şımı!a... Şukakhrrmıda ateş gibi 
bir kanın ceveünını hissedi -
yorum... Kulaklaruo çınlıy«"
Gözlerim kararıyor_ 

- .Eğer benim yerimde Nafi 
obaydı git demadin deiil miT. 
Onu kovmazd.ın!. 

Nermin yalvarıyor: 
- Allahqkıııa &it Osman.. Be-

••::'Ji''5G''::' ııılll1'"::i ın~ :'ı~r ti 

uıdlnıwlln _;J uuı ıuuı 11 h! ,J 
,,--.......... ---~---~, ~ k Pişmeden qe

nen şeyler elle 
seçil emi gecck 

Hükumet bur- 'ı ve er işi 
tekrar mahke-

Ye kürküm ye dünyası 

Şehir Meclisi dün yeni 

maddeler kabul etti 
Şebi<- mıclisi d.ürıı toı:Jl:arunı.ş 

ve biltçe tıet:k:ilclerine 00,,l'arı.®il
mesı jçjn ıneclıis ~ 15 

W1 u4.itı.ıımıam3"ı h~ 1ıek 
lifi luıibul t:ıttil',ct.enı soma Zıalbı:tai 
~ı}ı.;o Tal:iım3tnıaırn uin2rı mü
zaıL"resine devam e~T. Kabul 

n maddeiere ir.ö"". l(J.dıa rnOO
d ' ri sa.tıkın, yapıl.srıı ve ~ 
d.po olunan yedC!I'dc açılım.ası i
~i.n mııt:lakıa Beloecli_v1€den rulhsa.t 
alınaıcaklIT. 

Bural.aırd;a ~.üıırın ad<!dıi -
ıne ııöre, lieT 1 O \ f .'\Ya 10 dan arı 
şahsı ııcin b.T J:av abo ~ hıer 20 
şahıs iıçin de Slibhi, moci.\rllll bir 
belli bı.ı~ mr;-clıuridir. 

Gece ve gündüz işlMen Y~11'Jla-. 
l'.le 1 O kişiden az müstah<laırıler 
iİQi.ıı de !) T :rbde..~ bu...iu.na -
caık tır. Gıda madde),; r i satılıan 
" n ahut yapı.lan de<po dlıuna"" her 
dük.kiın ve magaz.ada çalışooıhır 
ımr tuıtınu.Yac<>k, açık renldte iş 
cl))j,...leri ~)'<! IJV:'Obur bu·ıu

oaıcaık1aın:Uır. 
Sokak eltıreLwi kat'iy.Yf-'tl bu 

maddelere t.anas et.miyecek, so
yımmak ~~ her d'lkki,nda ayn 
bir yıeo- W•Ya büyük bir dolap bu
Junıacaılı.tır. 

Miiı;1teıih", pişirilınıxlıeın ~ya 
hut yıkarıınM.a:n veya kabukl..:ıcı 
soyıuhn3daıı. satılan maddeleri d 
;Jıe tup seçem.-yecuk..Lniir. Bu.,;. 
barın sa;t.ıcilim da <laimıa iırerleri
ni k:ıpalı bulı.mduracaklaxdır. 
Bu kabil nıe\Vala.r \1.ı yiyeoeklı:r 
müıı.a.>i.p ve husu.si vn.sıtabr1a 
kıaplaTdan ıalımp - el ~~ -
kese kağıtlarına müşterinin ön.ü.ıı 
de konllta<:a.ktır. 

BELEDİY:S 

Her dükkanda bir teftiş 

defteri bulunacak 
Badema şehrimi:ı:dıe'ki her dük

.ka!Jda bir • tıcftı~ ~ ır • bulua
dıt.>ru.lma9l Bele<liyı, <",J k3"aı\laıt
tırılm.ışt1r. Belediye memur ve 
müfc: . ·lerınmı dükkaru:ll'da ya.
pacaddarı tef!~~ :ır net:ia.sicıcl• va
raca·k'.l:arı :n- ikeler ve ~ bu 
defı.ere m u.nı1.azaman kaydedl.li p 
"İmT...:. ~rracaleır. 

T~ftiş d.ıfi'e;rleriın:i ht:r "5J'la<f ve 
dı.iı<.kancı ·~L.male başlaunad.:ın ev
vel Bdedrye,,c tı:udik etti=ttek
tir. 

'. da demir satın 
başladı' 

·,ıHaliçte çürüyen tek· 
· neler de alınacak 

ükfuoet mamul de -
ı. mirlerden sonra mem-

leketin hemen her ta
nf mda hurda halinde çürü • 
mekte olan deınirieri de müba· ) 
yaaya karar v~ ve bu hu
susta ziraat banka!>ma emir ' 
gönderilmiştir. Mıntaka tica • 

1
' 

ret müdürlüğü dünden itibaren "' 
bu şekildeki hurda demirleri 
ziraat bankası hesabına tonu 
18 liradan mübayaaya başla • ( 
mıştır. Bu demirler Karabük 
ve diğer fabrikalara gönderi- ( 
Iecektir. '/ 

Denizlerde batmış duran ge· 
miler çıkarılacağı gibi Haliçte 
senelerdenberi çürüyüp giden 
tekneler ve denizyollannm 
kadro b,arici gittiği birçok ge· 
miler de bu vaziyette hükı1 • 
met tarafından alınacaktır. 
Fabrikalar ve hususi ellerde 
bulunan hurda demirler de 
mübayaa edilecektir. 

Bar kadınları 

Y abancıl•r bu ak~amdan 
itibaren çalı~amaz 

Şerimi:ırlel<S barlarda •MliİSt> 
arlı ,.nmdlı çalıstmılıan nebi ka
dınların iı;.LJ:'iRııi bırak.arak mem
lılroli terlro1ını:elen ö.çin \1 ırilen 
müıl:ı1et dün :ııkşam bii:ım:Ştir. 
Öğreod~ göre, ş--hıirniz

de 162 yaıhar.cı artist geçlıY-n ka
dın vard.1"". BurJ!ıınn ı ık.serisi 
Macan!:ır. Bwkac B~. Rımı.en. 
ve i:ir teıne de KUbalı ıs..ııı.c; var
dır. Bım.'ardıa.n. sekstTıinin tk;ı.. 
.met 1ıezke11!leıiliıdıe tayin edilrn 
ıınüdıdet b>tams olduğwıd)a:n l.ııen
dilerine yecııidTı &.kıaıınet ıınüsaıa
<iı si veril:miyeoelıltıiır. Yi.nmıi ka
darı da y.aptlan 1Jflblifıa.t üzerine 
dün akşama ıkadar v<:.:e a1:ırak 
or• m 1 k<!ı""miızi ti'l'ketımıiışLerdir. 
Bu aık;şamcl:ın •tibaıren çalrştınL

ımalm ı ıı.eııedılmi.\; olan d.ı)fırlıe
ri de bu.ııün ve varın ım.ımleh.--et:i
miz~ '~ ı:-kooeceklerai'l" 

Yaıb.a:ncı t _yaı~ro aı:\:.isıtkıri lil!eo 
korseryatuJ1·1'ardan dipkxmıalı 

rrıı'"ai ~ •. y-tı:·r . .ır hu kaıra:rı.n h.ario.n
dedirıer. 

• • . 

* Belediye, Kü.çiik Mustafa µa,. 
şad.akı eski Perşembe pa:arını • • 

üçük haberler 
... ,,, ...... 

teJ..-rar ilıya etmeyi kamrlaştır- * Beşıktcı:;ta taıızim edilmekte 
mı!'ttr. nı.iştir. 1 tt.ıtınuLzda burada~ 

ÜNİVERSİTE 

Münhal as;stanlıklaı 
Üniı\'11-S te Tıb Fakıü!i< "n.dleı 

mfuılııa.l bu~an 10, Hukuk Fa
kiilı'C'Siı:lde 5, tktısa.t ve Edebiyat 
Faıkiilit.ch:rirıde de 3 asist:ıınlık 
1ı;in bu,gü.nl.eıxlıe imtihan yapı.h
oaıkıtır. 

BUıt>l<.ı•a narruıctLırın yabancı 
~.. mt.in:uılaıruı.a aiıt evrak 
Mııwıil Vı ikiıletince tasdik ed.ıJ
mişfü. * Üniversite yabancı diller mek
tebinde bu aııın 13 üıı.de dersle
rin kesilip aııın 16 sında da im
tUıanlara başlanılması kararlaş

tınlmıştır. 

oi seversen artık gidersin ..• 
Karanl rkta, tki düşman g:ibi 

kar~ı kaı·,ıya bakışıyoruz. 
- Haylr gitnıiyeceğiın!. 
Yumruklarımı sıklım. Tırnak

larını avuçlarıma geçti. İşte o an
da, tam Nerminin üstüue atıla
cağını sırada duraladım, iki adım 
geriledim. 1 

Bu kudurmuş halimden, yal· 
\'3ran, gözleri yaşaran bir kadı
nın kar ısında takındığım peh· 
!han tavrından utandım. 
Hayır sevgi kiist. hlığ"a, zorba

lığa sı~azdı. Yol kesen hir hay
dut gibi önümde bo)·nu bükük ve 
bclkı de aciz bir kadından isti- ' 
iade edemezdim. Hayır, 'eneler· 
denberi Nernıine besledii(iın ıışk 
buna manidi. 

Mani de oldu. Arkamı dön -
dün.ı. ve tek kelime söylemeden 
odadan çıktım. 

Nermin hıçkırıyordu .. K< pıyı 
kaparken baktım, kaoapenin üs
tüne vüzü koyun yabnış, bütün 
'\"Ücudü bir sar'aya yakalanmış 
gibi titrıye titriye hıçkmyordu. 

• •• 
Sokakta derin, rahat, geniş, 

bol bir nel.,.. aldım. Rüzgar yü· 

7·cdctıniıı. uuıkberesı1ı.t1i. ha~ran 
n.Jıayetine kadar tkınali bıldirı!· 
m~ıır. 1 temmuzda burada •Bar. 
baros ilıtifali• yapılacaktır. * PeTtıkende sat~larda yapıla. 
cak ambalajlarda kirli olmamak 
şartiyle; ku!Ianılmış olan gaıe· 
te ve mecmua kağıtları da istimal 
edilebilecektir. 
* Her sabalı Kadıküyiinden köp
Tiiye saat 7,30 ve 8,30 da köprü· 
den Kadıköyiine de 7 ve 8 de ha
reket eden vapurlar bu sabahtan 
itibaren beşer dakika evvel kal
kacaklardır. * Karadenizde karayel fırtınası 
çıkmı~tır. Bu yüzden dün Bar
tında saat 15 de limanımıza gel
mesi beklenen Antalya vapuru an
cak geç vakit gelebilmiştir. 

zümü okşadı. Yavaş yavas şa -
kakl~rımın serinlediğini duyu -
yorum. Çarpıntım ynhşıyor. 

kendime geliyorum. 
Uzun müddet kaldırımda dur

dum; deli gibi kaçtığım köşke 
haklını. 

Ncrıninin penceresi ayınlı.k ... 
Biraz sonra ışık odanın içinde 

dolastı, oradan oraya gitti ve kay
boldu. 

Gece karanlık. •• Adaların yıl
dızsız bir gecesi. .. 
Artık başımda ağırlık, vücu

dümde kırıklık hissediyorum .•• 
Giizlcrim bulutlu ... 
Ağır ağır yola J;o~·uldum. Diz. 

lerın1 ö~ !c dermansız ki... Güç 
yüniyorum. Bir baston alsa da
yanacağırıl. Gönlümde bir azap, 
için1de korl~un( bir şüı>he, zih • 
niuıde hnrgu gibi bir .wal var: 

- Acalı,ı Ncr1nin darıldı n11?. 
Ya darıldı i e ... Bu ihtimalin 

uyıındırdığı azap gönlün1ti ha .. 
rap eı!iyor. 

- Va Nermin bir daha yüzü
me bakmazsa? .. 

Bu korkunç şüphe ile içim içi
me sığ'nıı.ı:ur. 

(Ark.ışı vıu-) 

meye gidiyor 

Lion - Melbadan 10 ku

ruşluk fark isleniyor 

Na&reddio ll«a günlük kıya
f9ti ile gittiği bir düifuı sofra -
mnclan kovulduktan sonra samur 
kürkünü giyip gelmiş, kendisini 
derhal beı:; kö~eye oturtmuşlar 
ve ikrama başlamışlar. Hoca kar
nını doyurdukça: cYe kürküm 
ye! ...• dermiş. •. 

Nasreddin hoca hu sözü ne za
man söylemiştir bilmiyorum, fa· 
kat bugün dünya gene Nasreddin 
hoca zamanındaki dünyadır: Ye 
kiirl<üm ye! .. düny.ası. 

Hemen hemen ço!t kı.s:ı dene
cek fasılalarla ·uç tarihçimiz ve 
tarilıi tefrika nıuharrjriıniz öl • 
dö. Biri son demlerinde havli 
derbeder bir hayat süriıyordtL 

Cenazesi şöylece bir merasimle 
kaldırıldı. 

İkincisi evli barlclı, dnr muş o
turmuş bir zattı. Cenazcı;i muh· 
teşe.m merasimle knldmldı. YiW 
lerce çelenk tabutunun önünden, 
en biiyük mülkiye amiri de ar· 
dından mezara kadar gitti. 

Üçüncüsü mütevazi ve peri • 
şandı. Cenazesinin kaldırıldığını 
ancak kaldınldıktan sonra öğ -
rendik. 

Halbuki değer bak...ınından ü
çü de cok kıymetli şahsiyetleTdi.. 
Fakat dünya halil cYe kürküm 
ye!. dünyası .•• 

SELAMİ İZZET SEDF.S 

Ş . lkıeır fioyaı!Jm<ına y>ap ı ;a,, on 
kımışloıiı: zamden ııaımr. bu fty aıt 
fatıklıaırı ı.c.>taooı tıüccarl.aınl.an 
ıııeıi a:lmmışt.L F«kat ıbaz.ı rnl.ieır 
seseheır 'bu faıı ~dan v ıırnıııişı.er • 
dıir Bılh.aıssa N~ Qiıkola;ta 
:falbırtJkasiyle e~.iııde:ki 102 bin 
id1kı {l.lker haıkılrnıdıa beyanıaııne 
VP'nn Wklıeııi lQİD. ıınaıhkeıtıeye 
verilen ve beraet eden. l.ıiyon -
Mdba fabnkası bu aradadır. Ti
cııın. ~ Müdl.lrl'üğü 'bu iki fabr.ka
ınıın bu faııkları V'<!M>eSinıi kaımı:
}aŞt.ımı ıııt ır. 

1 ADLiYEve- MAHKEMELERDE : 
-· 

Fakat bu müesseı; llıeır k€'!1dıle
ııiır>in hu ş<Jkerl<>ri saıtımalk ic;in a.1-
madı.loarını ve onun iıç·n. de fiyat 
:tı.ııkındaın istJı(a(k, ı:ıciemİ')1iceklc
ır.imi vıeo h.alıtii ~ fıya ti.l:mruı 
bü.ı zaım yapı.l:madıgını bildire
rek i.ıotenilen fa!'kın ycriıı:de ol
madığını söylemilişlerd1r. isin tek
raır ~ ırı Yld jl\İdeo!'ığıi an .'~ıl
maıkt:ıdır. 

Satie binası Fazla navlun 

~~~~<>-~~~-

Jıl A ARİI' 

Muallimlerin hastalığı 
Ha$laı.'ııkku1 ?ayri ~ıı • .tleri 

seb ılı;y)e ikıi gün ~rslcrııu gd
nriveonı mualiimlerm bu maze<re<t
le.rinin kabul veya l!l(ddıi <ııı:kkındlı 
rr ı ı ·p müdürlerine s;:ılatıiyet 
verildi~ dün Maanf V~;k:ilotıin
den Maarif Müdürliı1:'Üne bJdiıril
mi<ıtir. 

Müdürler i!kJ. günü WIQmİ} c~k 
elan bu kıabil mareretleri kabul 
eder) L"Se .!Qeyfiyeti Maarif Mü -
d:iix}Üığürı.e M-ber verilrniyecek
~. il 
DE~İZ 

Haydarpaşada iki 
pur çarpıştı 

-va-

Dün, kö; :ür •bcışaltımak üzere 
Havd:ır p;ıı;a rıMımma yruııaşmak
<ta olıan Kalkav:ırıı oğullarının 
Kıa:lkıwan va:puru, nhtımda ıbuk
daıv vükiemek.tc olan Yunaın ban
dıralı T· ty0<> vapuruna y3'llliış bi.r 
manevra n.~icesi:nde çarıı;mış, di.
ırt.kleıı r.i k>raTak baızı k.ısımlıarım 
ılı.asa:mta uğratın ~lIT. Y unıarı vıv 
puru aceııtesi isllida dl • aliı:kadail" 
lıara müracaal eıdıe!rek Kıük.avan 
oğuUaTindıan ıarar ziyan ist.ı.trniıı
tir. Taıhk"i•kaıt y.apılımaıkıtJ<iır. 

Hatay vapuru gitti 
Akitgı ınü.;aa<l.o İstımbul i.e 

Kö>'.t- arasıırnda oldu~'U halde 
Rcmanyad.an Haytaya götürmek 
üa ıre ker.su. yükliven Haıtay 
vapuru ver lt'ı1 müsaade lıe dün 
İsk:nderunJ har-ıkcıt etan;ışl;iT. Ke
res!; Lcr orad:rrı diL'Cr vcsai!te ak
ta:Pın.a ed. 'cı»ık Havfaya görıdc -
ri a ıkt .. 

İKTll>AT 

Otel, gaz:no tarifeleri 
B. .ruye t.aıraiuıdan o1d, gar 

zıino, lokanta, ~. vıe diğer eğ
knce ve u:muımi verler .için h.,_ 
zı't1la.nao yem ta.r.iförer ~da 
iıtirazlaır yaıpdıması ü.zerc:ııe Mın
taka 'l'iıc.a.r""1; Müdürl.ii.gürıdıe bir 
kcmı.isycırıı kurulımuı; ve bu ta:rife
lcır..n yeruden 1ıE!tkıiık:i ~ış
•tır. Kami.syoo dün ilk toplıantı
S11U y34JII11Ştıır. 

POLİS 

muhakemesi 

Dt>niz Bank erkanı mü
dafaalarını yaptılar 

Sa!.k b:nasırnn Deniz Bank 
naırnına sa:tuı a!rnması ıt;..J1Klt.ı vu
lruu iıdıd .a edı ~ n YQ!suızluxlıır -
dan cbtayı m,hkeme_ye veril n 
_n,_m.Jz Bank erkiı.oo ııe cijğ·er a-lfı
'kaıdaırlaırın muhakamclerinLı dün 
dc\•am ro:ilmiştın:. Dünkü cıcılsc

de ımazı.:r.ın:.:ıır yazılı müd.:ı.faaları
nı. olcuyıa.rak ınaıh:i<I meye \.l:ınm'ş
lerdıir. 

Bu meyan.da mülı;a D onirz Bank 
umu.rn mudürü Yu uf Zıya Örı.ı:;, 
~iL((orcye ısmarla.oocak 10 mil
yon hra:lı.k \'apurlaxııru bed..iin -
dıen b iltme'"_ dııre mec1lsi:rlin 
ta.sdü<i ve lıükUrrıetion ta.,;v;ı:bin -

den ~.ıotıku n oonıra kendi<ıine 
ihale ~ttnıl'i wrHıchgi halde, sırf 

kendi teş:il:ıbüsiyle sekiız yüz kü
sur lfaı .lira tcnızil etıtıınıni ye mu· 
v«ffak olduğunu w bu şı:ıkilde 
Qahsan •bir vaıtaır.daşa u-tilk&p ~ 

n.ad olunamıyaeru'lını söyJemiş ve 
lıı<ıraeıtıhi istıem•~tıir. Muhakeırne 

dosyanın tetl<l ıki.ne k.a:irn.ıştll". 

Yağ hırsızı 3,5 ay yatacak 
İstarnbul Bal>k µaıı.arında A!rti.

ni:n mağa.ııasma arabadan boışa.l

ttlıaı1 y:ığ dıolu lcneke~-ırden biri.n.ı. 
alıp kaıçıaıı. ve B:ı:lı.k pa=rı soka1<
larmda cereyaın eden biır kova'lıa
ımıaıoa ncıtic,-scrıd ı. yaka.taır..acağııu 

aınla.yınca, 1!.et~J!iJ.ıJ'i B&ıiıkha:rıı·ni•nı 
aıı'k.~ı.na ata-rak kımQ?:ei de biır 
s.ıın<lal i~ sak1mıan ve bumda 

yıa.kwartJıtı1 Kas>m ıııdında biri dün 
Sultanaılumıct Bh'Jr.ıci Su.lh ceza 
arıah.lınrr:: "in<le mr.Jıaıı<~me <.:.d11 -
mit;; üç ay 15 ıı<un hapse malı -
kiı.m olmuştur. 

İYİ TESİR NlE VAKİT 

GÖRÜLDÜ Kİ? 

Vou Ribbentrop'un sou nut
kunun aksi ile bütün dünya 
gazeteleri mcşı,'111. Yani Nor • 
veç'e Almanlar bir emri vakii 
önlemiş olmak için mi çıktılar, 
yoksa hunun aksini mi yaptı -
lar?. Mevzuu üzerindeki mü
dafaa nutku ile. 

Bir refikimiz bu akislerdea 

• 

B k d bahsederken: 
ir genç ar a aşın' - Aksi tesir yapan nutuk... 

ağır yaraladı Diye vasıflandrrıyor. Nane-
molla ile mevzuu konuşuy~ 

Üsküdaırda Toptaışı maıha.llesirı>- duk da: 
de otw:an 19 ~da Abd:ül:ka- _ Hüsnü tesir yapaw haıı-
diır arkadaşı gene 19 ya.şıında · ki ks" · · 'Basıti ~lıe kavıga e'lırniışlıiır. Neti- gısi idi ·, a ı tesır yapanı ıııa-

ret ediliyor •• 
ceı<Jıc., Basııi Abdülk.adiri bıc;alkla Dedikten sonra, ilave etti: 
.böğriiınden ve sırtıırıd:ın :ıJiı.r su- _ Nutukları ile yer yüzün-

istiyen şilepçi 

Milli korunma kanununa 

göre cezalandırıldı 

Mwi Kc: tırıırn.a kıamuıu hüküm
l!eıııine iit1t naden .bir ıkarar.rı<11nl(' ı;:ı 
~sl>iit edilen limaı:'J'.arııınız a.":lSın
d:a kömür nakli vatı azami nilıv
lu:n taı:iJ'_;;file a}'kın o:..ırak Sü -
mıe<r Bank' ın Hci tn n ton kiitm;
rüırvü Gernhıtı n.<>l<li:l iıı.:uı fo.z ~ 
pa.ra istedıiglınd= dolayı matlık! ~ 
meye ven·len Suad \•a1ıfüru saııı;,. 
bi ve kapt-a.J.ı Sa<iık Zade N'azı
nuo mu'hakı.mesi düın Altıncı N>
li'YlO' 00'.'a malı~,ını ı:rıd.ı oolmı~ 
tir. 

Maıl:ıkeıne, Nazım kaıptanın su
QUillU sa!bi:t ı:!ÖI'.m:üış ve ık.enıiismıi 
Mimi Korunma ka:nıunUlllUil 36 ncı 
maddesi del:ı.letiyle 54 ünıcü mad
de;ıiın"' gör·' 50 lrirıa a.ğIT para ce
zasına ınahküm ıeıtrnişt\r. Aııcak 
Banıka He c.•reya:n eden mwh:ııbe
raıtıın şeklim<e göre marınıunıun har
reel®i J1i3kıs teşelJbüs tm:ıil"ciWıt.mde 
lkıaıldığmd.ao:ı cezası 25 l.iırıaya mi
ri.lımıiştıiır. Kapt.aıı:ı !kıi lira da mıah
kerne masrıafı ödiyeodkıtıir. 

Kıza zorla tecavüz etmiı 
N~ oturan 15 y.aşlıa

nodıa Safiyoe a.dıJıd.a b:ir kı:za zor
la taıaıviizcie ıbuiunaını MOOrrı~ 
İkiaııci ağırceza mah'lııc~e 
ki mulı.aıİ<ooıesi. biıtmiş W SUQU 

sabit J!Örulen maznun .beş sene 
ağır haıp<t., mahkCım edütl:Ştıiır. 

Pilavdan zehirlendiler 
TaV'llk pazaa:ıında Qiihiınf;lirler so

kai!'ıında oturan 15 yaş1arında 
Rahime adıı>da bır kWa kan:l.e
Ş'İ M.ehıınıet yediıkler.i plıQ vrlaDı 
zehiırkDllileı aliı:iımi .ııı00'""1'mişler 
ve Haseık?i hastah3ltl(Sine k.aıldır ıJ,. 
l!Tl'llŞ.iıaırd. Hadise taıhık:ık edil -
ıınıeiaOOclir. 

sor: İçine girip de ne yapacak· 
sm?. 

GENE BELEDİYE 

KARDA .. 

Bomonti mayısın ilk hafta • 
smdan itibaren iBtihsaliıa bat· 
lıyacak ve yılda 3,600,600 litre 
bira çıkaracakmış. 

Nanemolla, ha vadisi oku • 
yunca; 

- Yine l,>elediye kir..'.a. 
DedL 
- Niçin?. 

Soruma da şu cevabı verdi: 
- Ta:bii 3,600,000 litrelik bi· 

rayı çıkaracak kadar da su 
sarf edilecek. 

ALJ.\IAN 

TAYYARECİ 
< ltltıe yıı:ralamıştı.r. Yaralı Haydar de en çok aksi tesir uyandınıı 
paşa Nümune hast.:ııhanesine kaJ.. şahsiyet rekorunu muhakkıık Bj,ı Alman askeri tayyaresi 
ciJTıltrus \'fi.> hiıd.iı;e haık:kında Wı.- ki, bu zat kırmış bulunuybr. Bükreş, Sofya, Belgrada ine-
kikata başlamnıştIT. re1'.-Von Rihbentrop'un nulku· 

B İÇİNE GİRİP DE 
asınBirliği arkadaşlarına na ait bazı vesikalar bı.,km"' 

Nanemolla: 
Basın Birliği fsıanbul Mınlaka- N E O L A C A K ? 

- Tayyareci klıııbilir ne ka· 
sı reisli!iınden: dar meınnundur.'. 

A '-·-• ş1 zd C -'·' S" İtaly':truıı harlıc g:riı> g.ir-"""""-'a arı.mı :ı.ıı t'u"" u- • Dedikteu •nora, devaıu etti: 
ı... A' • d"" '-·'- k miyeceği merak mevzuu ol • ~ "'.-'ll'..an vanıaw un sa""'' ay- - Adam .. a.7 t .. · b:ı ıs· tas,·u-
~~· .,_ 01. ı · T" k •- makta devam ediyor. Bu öyle -~ , 
·""""""· uz yı uır ur ııaze...,- . na in- ı·nm~ en on" ce bir !o-
l ıd b . f •·--- olduğu gibi ltalyan ga~etele- " ~ 
e-?";~in" e< l"'·t ,;ay fi=ııu• zen- kantaya gı"-'· ue adını unu-. · ,.._ S" ı... ı rinin veya gdzoteclı!riıı.iıı de ~ • 
-"'coeşlı.r n ......,:nı.ıı u.-,ymarua tup y;:~un" u·· go'"rmedı"g··ı· veı11·"·-. _, ..,,_ •Afurt tufurt. !arı devam edip - , ... 
fikir :ilermmit u.!İ{e'l'.!İ ui:ı uzvu- leri birer birer getirterek iyi· 

rl , · ak! gidiyor. 
llL ı a:ı:ı m:ııoo::ıını tuıtac ır. · co karnını do•·urmuştur:. 

b 
Dün yine bunlardan birı: , 

Ce :ıznsi yann ( uıgün) iğkve 1 l\falu" m va, Almanvada ,e • - Harp dışında ka ıuıyaca- , , 
dog:-u Cerrahpaısa h:ıst!l=1 sn- sıka ve gıda darlığı ba;Iıyah 
d<'lt kaldı.rı.1arak 'I'opk.~pı dışında.- iız.. ll herkes "u:-' bahane ,-e ıııemu • Demiş. Nancmo aya: u 
ki ··ıı; meııat'lığına 11Jaklil \ dd- _ Ne dersin üstat?. riyetle ecnebi memleketler• 
noll1Tl3.cahlır. 1 "" .. ıkmıya can atıyorıuı••'. Dedim de, şu cev a " verdi: ~ 

Ark<ad;:ış]anmı:zın cena·~ı töre- A. ş~.,,.. - Sen bir kere oudan şunu r.AUo 

ni:ri.• bu'.cmmala:mıı ..-jca eder, ~==========================:::J l<httıdfis ne rahm« dileı:Z. ı -
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~1art ayındaki ihracatımız 16.468.000 
liıa ve ith lafımız da 7.418.000 liradır 
AN .~Al!A, 30 (ıLA.) - Tica

re, ı ckaıetı lconıonktür bülteni.
nı"l S• m nı.ıshasındaki mkamlam 
naıaron mart ayındaki ihracatı· 
n ı..:: 16, 68.000 lira ve ithalatımız 
da ı .418.00-0 !mıdır. 1925 aenesin-

1 

d oe-rı ıhmca.t.;mız tn4rt ayı,..... 

da oa kadar 1ııi.l •. lınemiş olduğu. 
g ı bu rakam geçen senen n Tlıa rt 
a.< ıa na.:.aran 7 milyon lıra bir 1 

faz.alık 1)ade ehıU!!kt.rd,r. 

hede edılm4tir. Muhtıelif i.t/ıa.
flit kaleml<?rinin en mühimlerm.
de üç ay ::arfında 9örillen k7ta
kuslar 1Unlardır; Demir ve muh
t ?lif madeni.erde 3,5 ırıılyorı lira 
mafctnelerde 1,8 milyon lira, na.
kıl vasıtalarında 7 mı!.ıon lira, 
çimeııto ve ateş tutjlcı.'1 gibi in
şaat ma'::. nıesinde de 500 bin li
ra, kii ııt . lastik, m"'ıımba, çuval 
tıs. ın.a.dde lercle cem'an 1,- mil
yon hradır. 
Kahtıe ve ç~ itlıalü.tımız kıy

met itıbariyle qeri!emediği qibi 
mıktar itibarile de qeçen senenin 
seviyesini muhafa;;a etm4tir. Şe
ker istılualmUn memleket ih.ti-

RI il • Hı '.ag«?ı«.J l"'lfi~'""~I ') ( 3l - 4 1 ; l,110 011: 1.. Sabrın eleme karşı 
1 

Ankara haberleri . tebessiimü ve bu ge
ceki konser 

Resmi otomobil 
adedinin tahdidi 

ANKARA, 30 (İKDAM Muha
birinden) - Biit.çe encümeni bıv 
qün toplanarak ticaret bütçesini 
müza.lcere etrn4tir. Yann encü -
"""' V ektilet otomobillerine ait 
ldy;Jıa.yı müzakere edecek ve 
bu. lüy'iha bütçden evveı Mecli
se sevkcdil.ecektir. Encümen ö
nümüzdeki hafta yeni ve r , ; lciyi
Jıalamıın nıüzakeresiıı:e Laşlıııa
caktır. 

B ıırıdan başka hudut sahiller u
mum mii.diirlü!iii ile Vakıflar u· 
mum mudürlüijü teşkilat liiyiha
lan meclis ;uznanıesine alınm1ş
tır. 3 mayıs cuma qünü müzake
re edilecektiı·. 

Bir tarihte ve ı:aliba, bundan 
on sekiz, yirn · yıl kadar önce, 
yetmiş, yetnıiş ııe., kişilik 
bir .flarmonik orkeşlr;o, burada, 
Ünyon Fransezde süreklice kon· 
serler vermi~ti. Ben o zaınanlar, 
dadanmış ve muntazaman takip 
etmiş olduğınn bu konseTlerc da
ir, bir mizah gazetesinde, yarı 
ciddi, yarı fantazi bir takım ya
z ı lar yaz.nuştım. O zaman verilen 
iı.!ı konserlerde garbin hemen bü
tiiıı yüksek san'atkıirları ile kar
şılııı;tıı:ınıız gibi yine bu Sa • .'at
kiırlann en büyüklerinden biri
nin, biri;noiden başlıyarak sıra 
ile dokuz senfonisini de dinle
mi-<tik. Jlu senfonilerin birinde, 
bir pasaj vardı ve onun adı da 
galiba: 

J\I "rt a.vı zarfında İngiltereye 
tıe Pransa.ııa yapılan takriben 4 
mııı,on liralık ihracattan 2 mil
yon ı rahk bir kısmı tiftik, fındık 
L'e fasuly" ve miilebaki.ı:i de ken
dr.T, afyon, krom ve.saire. Almaıı
ııalJa yapılan 2 mil yon liralık ih
racatın l:ıifJesınm iütün, İtalyaya 
yapı a.-ı ·1 ınılyon lirarlık ihraca.
tın: takriben 3 milyon lirasını 
aeıı . nyaqı, arµa ve tütün ve mü
tebakısırıi de ııumurıa, yün, ba.
lık ı·eıaire ıeskıl • tıni§tir. Ame
nkaya 1,5 milyon liralık tiilün 
tıe Romanyaya da 1 milyon li
ralık pamuk satılmıştır. 

yaçlarım karşıl«n>akıa alınası ' 

* Buraya qclen miilı<ndis nı<?k
tebi ta!eb !erinden 40 kişilik bir 
kafile bu sabah Atatürk'üıı me
zarına l>ir çe lenk ko11muş lard1r. 

* Romanya ile ticari müzakere
!• 'de bulunmak üzere Bükreşe 
qidecek lıeyete riyaset edecek o
lan, dış ticaret reisi Sl?"uet bu· 
qüıı İstanbııla hareket etmiştir. * Yüksek S1l.lıat Şı1rMı 16 ma.
yısta toplanııı-0k üzere An1:ara1ıa 
davet edilmi.ştir. 

c S~.·hrın eleınc karşı tebessiiınü!> 
.idi. Şimdi kaçıncı senfonide 
olduiiuuu hatırlıyan1adığnn bu 
parça, o zaman clentin son ker
telerinde bocalıyan melankolik 
bir arkadaşın üzerinde, bil::,cniz, 
ne yiirekten, ne şifalı ba- tesir 
bırakmıştı. Musiki ile tcda\ i de
nilen şey, muhakkak, bu olsa ı:<>
rek. .. 

iTHALAT: 
G eçen seneye kadar yaptığı -

mız itlıa1itııı takriben yansı Al
mamıadan tedarik edilmişken 940 
sen ıimie Almanyamn hissesi 
ııüzde 24 e inmif ve buna mu.ka
bil nıilttefikl.er, ltalya. Amerika 
B. D. ve Balkanlarda" yapılan it
halat nis'bi olarak artmıştır. 

Geçen senenin ilk ü.ç ayına. na
zaran ithalatımızda qörülen 12 
milııon liralık te?lakusun takrib~ 
7 mil!Jon 'irast iıtıhsal t 1antala
rında ve 5 milyon lirası da muh
telif istih ldk maddelerinde mi4a-

dolayısiy!e hiç bir il.halat yapıl
nıam~tır. Meml<ekctin ma11i mah
rukat ihtiyacını ka rşılıyacak 
mktarlar qeçen senelerden fat
!asle ithal edilmiş bulunmak -
tadır. 

Mensucat ithalatı qeçen senenm 
ayni .Uvreı:indeki seviyeyi az 
rok muhafaza etmiş ise de iplik 
ithalatının v0.<ıati olaraic aııda 600 
bin kilo bir gerileme arzettiği. 
görülmektedir. Maaınafilı kon
jonktür bültenindeki istihsa_U'a.
kamlarına nazaran miUi fabrika
larımızın aylck itı!ik istihsali.Un 
t•asati olarak 4-0 bin kilo teza)(ii.t 
ettiği ve 1939 senesinde aııda 2,4 
mil11on kiloyu bulan iplik istih
saıtmizin 1940 S<!1tesi şubatında 

Z,8 milyon kiloya çıkm'-1 oldu<jw. 
aRlaş.Zmnkta ve dolay1Siyle Ühıı· 
lıit noksanının istihsal ile karşı.
lanmakta olduğu göriilmektedir. 

lllBALKAN VE SARK KOMSULARIMIZDAlll 
Sovyetler Birliğile İran ara
sındaki ekonomik münasebat 

lrandan, Kafkasya 
Rusyaya ihracat 

yolu ile Sovyet 
yapllmıya başlandı 

9j= AHKAN, 30 (İKDAM Muhabirinden) - Geçen :ıyuı 2& 
U inci günü Sovyet H8.riciye Komiseri Molotov'un, İran 

ilı- Sovyetler Birliği arasındaki ademi tec:avü< nıu:ıh•de

sinc htilWmetinin sadık bulunduğu hakkındaki nutku ı ..• ,. .. si
yasi, a•keri mahiellerde iyi tesir husule ,,_,tinnişti. &u nutuktan bir 
hafta sonra İran mec:lisi Sovyet - İran ticaret muahedesini kabul 
ve tasdik eylerni.•ti. Almanya • İran ticaret muahedesi de imza e· 
dilmiş olmakla beraber, Sovyetlerle İran arasında ticaret :ml~ma
ı;ı merjyye!te bulunmadığından iki tara.fın mal mübadelesini te· 
m n ede<:ek kara yolu bulunamıyordu. Iran Azerbay.:anı ve Ma
zendıran ile Kal'kasyaya giden ~imendifcr yolundan Almanya ile 
Sov etlere ihracat nıallıırının gönderilmesine başlanmıştır. Bu 
ıncıuleketlerden İrana da mal ge lıni~·c t.a~ladığınd:ın handaki ik
tıs:ıdi ;,)erde daha geniş faaliyet göriilmektedir. 

.. . ...... ft, •• 

BALKANLARDA: 

Yugoslavya- Sovyet Rusya ti
caret müzakeresi devam ediyor 

(ES) ELGRAD, 30 (İKDAM Muhabirinden) - l\toskovaya gi
lg) den Yugoı;lavya tkaHt hey'eti müzakerelerine devam 

eyJcınekteıl.ir. Alınan b&bcrlerden müzakerelerin ıniisa

it noticeler verecek tarzda inkiı,af ettiği anlaşılıyor. Kral naibi 
Pren., Pol, Macaristanın elçisini kabul ederek, en büyii k nişan olan 
cbüyük liyakat madalyasını. verdi. Yugoslavya İktısat Nazırı dok
tor Andrevs beynelmilel sergiyi ziyaret maksadile gitmiş olduğu 
lUa.:aristaııda bıtlunırrkeıı, iktısa di mahlellerle ve nezaret erkinile 
ınihokerelerine Pcştede devam ediyor. Bu müzakerelerden iki taraf 
icin fovdalı ueticeler bekleniyor. 

Sofyada Paskalya resmi geçidi 
SOFYA, 30 (İKDAM l\Iuha • 

birin fon) - Paskalya y·ortuları 
ı ıi<ıı.sııb<>tile Sof> adaki ortodoks 
büyiik kilise. ine giden maje. te 
Kral Roris, ayjnin hitamından 
so ra :vıı ılan askeri n ·111i geçit
! ba.ır bulundu. Bu re. ıni ge~i
ıi / ılc. süvari. topçu ve diğer 
• •t.: ı '1111flar İ$iİrak eyledi. Ha
\·a kuvvetlerine nıen:sup tayya -

Kızılay kongresi( 
( Basıııakaleden devam) 

b kası uınunı ıııüdürü Cevdet 
GUlrt'iıı intihaı>ları icra kılın .. 
ınıstır ve kongre heyetinin Mil· 
lı 8 le iiksek tılı.imlcrlıai Büyük 

ıllet Meclisi Rrisine, Başvekil 
vo G nrlkıırınav reisine yüksek 
SaJgılarını. Türk hava ve çocuk 
Esi·ı·g-eme Kurumları kardeş tew
kilatına selam ve muh· bbetleri· 
nı arz ve iblağa kongre riyaseti
•i memur ederek içtimaa Wiaa
l'et vermiştir. 

re '!'Üfrczeleri dahi resmi geçide 
iştirak ettiler. 

Yuıı:o,Javyanın 70 bin şimendi
fer memuru ve nu.istahdeınleri a
rasmdan s~ilen 70 kişilik ınıı -
ganni heyeti birinci ve ikinci mii
samer...,,ini Sofya tiyatro bina • 
sında verdi. Bu be)·et müsame
re vermek üzere İstanbula ha
reket edecektir. 

Macaristan da 
yeni bir parti 
BUDAPEŞTE, :ıo (A.A.) - BU 

•l\lacaristaıı hıristfyan Slovak 
halkçı partisi. ain t eşk.ii ediidl
ği bildirilmektedir. 

Partinin progranu Macar J'ta'
duna karşı kat'i surette dfiJiiıı* 

davranmak ve Slouık meııfuıt 

ve luıJ<larına müzaheret etmek -
tedir. 

* Londraya gidecek olan mat -
buat heyetine İstanbul meb·usu 
general Refet ile Zıya Gevl~r de 
4tirak edecektir. 

Karpatlaraltı Rusya
sının muhtariyeti 
MOSKOVA, 30 (AA.) - Mos

kova radyosu diin akşam şu ha.
beri vermiştir: 

Macar Nazırlar Meclisi düı& 
Kont Te!ekinin başkaıılı<)ında 
toplanarak Karpat!araltı Ru$!1a -
sının muhtariyeti nıeselesi11le ~
tigal etmiştir. 

Holanda Nazile-
rinin kararı 

AMSTERDılM, 30 (A.A.) -
Holanda Nazileri şefi B. Mussert, 
bir Alman taarruzu halinde Ho
laııda Nazil.eı·inin hiç bir hare
kette buluıunıyacakları suretin
deki bE;ıaııatı efkô.rı umunıiyede 
bir heyecan ıetılid etmi tir. 

Muazzam bir yangın 
LONDRA, 30 (A.A.) - Dün 

Dublindeki mııazz: m kereste de
polarında yangın çıkmıstır. Yan
gm civardaki fabrikalara sirayet 
tehi~ »İ göstermektedir, İtfuiye 
hiitüu kuv\'ctile çalı~makfodır. 

Amiral Byrd teh.ike 
geçirdi 

SANTİAGO, (Şili) 30 (A.A.) -
Amiral Byrd'in otomobili Anto
fayasta'<lan geçerken diğer bit 
otomobille çarpısnııstır. Çar • 
pısmanın çok siddetli olmasına 
ra~ınen am'r 1 kazadan sağ sa
liın ~urtuln'u~tur, 

Yeni ltalyan 
kruvazörü 

ROMA, 30 (A.A.) 35.060 ton • 
luk dört cüzütanıın birinrisi Nit· 
torio Vcııcto zırhlısı Trtebte'de 
nıcrasinıle ital~·an dcuiz nıakaın· 
larıucı tes.li1n edlhni~tir. 

Clodius Belgrad'a 
gitti 

BUDAPEŞTE, 30 (A.A.) - Ki
susjag gazetesi, doktor Clodius
uıı 8udapeşteden Belgrada ha -
reket ettiğini yazıJOT. 

C' ı l:ııs, Macaristandaki ika -
meli esnasında Kont Teleki ile 
ve ticaret nezaretinin saJihiyet • 
tar mcmurlarile görüşmiiştiir. 

Sulh ten sonra: 
(Ba.•tarafı l inci sa11fada) 

Hatin, kar1>1klık. dünyanın di
ğer kısınma da sirayet ettiği tak
dirde bi~bir ıueınleketin bun -
dan kurtulamıyacağını na,·e et
mi trr. 

Van Zeeland, muharip millet
lerin kendilerine sulh muahede
sini tanzirn ctnıck hakkını ve -
recek olan bir fedakarlıkta bulu
nacaklarını fokat sulh akd~dilir 
edilmez dünyanın ınülıinı ınl>ee
leler karı;ı>ında kalacaaını kay
detmiştir. 

l\1mnaileyb, allının geniş mik
yasta taksim edilmc:;i \e beynel
milel bir miynın m:.kul bir şc· 
kilde tatbik edilebilmesi ı~ın 
AmL-rikanın nıuazzanı ihti)at al .. 
tııılarınıo ikra:<at yolilc tevziini 
tekUf etmiştir . 

Hat.itı. gümrük tarifelerini tah
dit eden Cordcll llııll'ün ticari 
itilıif.iar programından sita:visle 
bahsetmiıı ve netice olarak ;hür
riyet. ve geni:,lleınc zihniyetinin. 
muhaceret de teşmil edilmesi ar- \ 
zusunu izhar etıııiştir. 

Fakat, ben llllL'<İkiyi ~·alnız ku· 
laktl!!l ve yürekten duyar, an -
]ar ''e ~everim. Onun ilim ve na
zariyat dl:ıetinde ise kara cüm
lem biraz zail olduğu irin, şim
di batırlıyamıyorunı ki, o par
ça, kaçıncı senfonide idi? Eğer 
o dediğim lmım, bu akşaın bura
da çalınacak olan beşinci seııfo- 1 

nide varsa nıusilti sevenlere ve 
bilhassa biraz elemi, kederi olan
lara, tav iye ederim: Bir bahar 
2'ecesinde çalıru.cak olan o par
cayı gtdip can kulağ-ifc dinlesin.. 
!er!. 

O:sMAN CEMAL KAYGILI 

Müttefikler için 
(Başm<ıkaleden devam) 

bitee,oktir. l'akat, garp cephesin· 
de, bir tarafın zaferini ve öte
ki l.aT•fın mağlubiyetini lıazıl'
lıyan ve hazırlıyacak olun ilmıl
ler arasında, Norveçiıı se\ kul -
ceyşi vaziyeti ile Norveç hare -
katı da 'ardır. Onların Noncçteki 
harekıitta, Alınanları ma~liıp e
der"k Nloncçe hiı.kim olmakla 
kazan~cakları faydaları da hüla
sa edersek bn hakikat, daha iyi 
anlaşılır: 

l - Alnıan)·anın Norv~ı;j isti· 
lii etmt>kle elde etmek istediği 
- ~-nk:ında yedi madd<'de izah et
t:ı:,>imiz - bütün ınniaatleri sıfıra 
indinnek, 

2 - İsveç demirine Alınanlar
. d~ çok yakın bulunnr~k İsve
çe Lir Almau la:ırruzu b:ı 0layın
ca hcnı bu t.lenıiri sür'cth~ rJe ge .. 
çit .- 1

{, heıu bu devlete çı..:buk 
yaruun edebilmek, 

3 - Norve.;te lesi:, edecekleri 
ha va Ü5lcrile Skagerral~, lCatte
gat, hatta Beli boğazlarıııa ha -
kim oJınıJa ('a1ı~snak, 

4 - Yine bu ha\'a ü l~rinden 
Aln1anların şinıııl dcııiziııJe l\.1-
mau körfezindeki ve B.ıltıkt o ki 
üslcrı .J e daha yakın nıesaı\ de bu
lunmak, 

5 - İııgiltcrcnin şark kıyıla
rıııdnki hava ve deniz tisJcrınc 
zaınimelcu Son·cç;n garp sahil
lerinde tesis edilecek üsJ,•rle :;i
ın_l denizinin ~inı:ıl kısmına çok 
mi.icssir suretti? hikiru olmak, 

6 - Yalnız lsvcçi değil, Fin -
landiyayı da Alınan tazyikin -
den kurtaracak bir vaziyete gir
mek, 

7 - Bütün bitanflar ve biı
hassa Balkanlar üzerinde müt • 
tefiklerin nüfuzunu artırıp Al
man korkusunu azaltmak, 

8 - Alınan milletine. Bitlerin 
yenilmez olduğu hakkında ya • 
pı.lan telkinatı baltalayıp Alman
ların maneviyatını kınuak, 

9 - Kendi milletlerinin ve 
dostlarının manevi kuvvetleri • 
ni artırmak, 

10 - Almanyayı bu cephede 
mücadeloye icoor ederek harp 
stoklarını harcatmak ve hu su -
retle ablukanın tesirini çoğalt -
ınnk. 

i~te bütün bu maddi ve ına -
nevi scbcplerledir ki, müttefik· 
lcr, Nol'veçiu taıuanıile Alınan 
Jı!'ık.imiyctine girınc ine ıntisaa -
tlc ctn1cr.1clcri Llzımgclir; 10 un
cu nıaddcdc gö~terdiğin1iz sebep
le, Al.manian biilün Norvcçten 
tamamile ~ıkarıp atnıa~·ı, belki 
isteıni~·eceklcrdir; fakat, hNhal
dc, Alınanların Nor\'eçi tanıamile 
istila edip kendilerini orad;•n at
malarına bütiin kuvvetJerile nıa· 
ni olııııya çah~acaklardı<. Nor • 
veçin yarı } arıya miitt~~fiklerin 
elinde kalması dahi, yukarıda 10 
maddede saydığımız faydalardan 
bir k1sı111nın elde edilınesiııi te
min eder. Onun içindir ki, asker 
naklindeki bütüıı g , lcri yen-
nıiye ~al'.ş.J.ral.; .... on Alınan
Iart.ı iinıi.tveric:i sckildl" c rnı,a-

• ar 1 
( .BcıştGmfı 1 i1tci sallf adll) 

lannı qizlem.emektedir. Teeyyüt 
etmiyen haberlere göre, Alma,... 
lar, Röros'u ve Sıörn't aımıştar· 
dır. Gene söylendiği~ göre, 
müttefikler P;erkmn'i işgal eyle
mişlerdir. 

Alınanların, ~enup sahillerinde, 
G-udva ngen'e de vardıkları söy
le-ıımektedir. 

Narrısos mıntakasında, ?nütte
jik kuvvetler, mevzilerini 11ı.ul"1r 
faza etmektedir. Bu mıntakadıı, 
ancak k<?şif kolları faaliyeti kay
dedilmektedir. 

Bugün öıll den sonra askeri 
mahafi!dc alınmış olaıı haberlerin 
en mühimleri Stoeren i.!tasuon"" 
11<1 ait olan haberlerdir. Stoeren, 
cenuptan Trondh jem ile olan ~ 
mir yolu münakal.ô.tına hiıkim
dir ve bıı istasyonun müttefikler 
tarafından kat'i olarak işgali, Al
man kumanda heyetinfo Oslo'11a 
çıkarılmış olan takviye kıtaatını 
Trondhjem'e doğru sevketme:ri
»e imkan b1Taknııyacaktır. 
Diğer taraftan İnqiliz radyosu, 

bu sabah Londraya gelen lıaber
lere nazaran Norveçte ehemmi
yete ş.iyan hiç bir tebediil vukuıı 
qelmem4 olduğunu blidirmekte
dir. 

İngiliz tayyareleri, Almanların 
elindeki tayyare meydanlannı 
bombardıman etmektedirler. 
İsveç menabiinden alınan ha -

berlere qöre, müttefiki.er yeniden 
iki noktaya asker çıkarını$lard.ır: 
Nord.• t jord, Sundalsfjord. 

Nordsfjord, i!li bir 1ıolla Dom
baas'a merbuttur. Diğ<r bir 11ol 
da Sudalsfjord.'u Stoeren'e baq -
lamakıadır. 

Müttefik doııan1na faaliyetine 
devam ve bir çok asker ve mii-
himmat nakleden ııaııurlann Nor
ııeçe geçmesini temin eıılewek
tedir. Dcman.ma a1(ni zamanda, 
Norveçin cenup sahillerinde ab
lukayı mümkün oldu</tı kadar 
müessif bir hale sokmıı.kta tıe şi
mal dendni de Alnıaııların de
niz üssü ve bilhassa de ni=ıılıı ge
mil.erinden tathir etm.ektedir. ı 

Son günler zarjlnda, ,\!man de
nizaltılarına karsı muıeaddit hü- I 
cumlar yapılm~tır. BtL hücurn
lamı netice!eıi henüz ilan edil- 1 

mem4tir. 
Diğer taraftan, N orveçin ce -

nup sahil.lerinin ablukası da se
me-resini uermiye devam e1ı1-

!emektedir. A!mım. Dani111Gr- J 
k4 ve NO'MJrfllıÇ cıt :111ırıdc ~ 
ldt tamamİ1/!e tlı.f'dun.Imaml$ ;.e 
de h.er halde çok mUhitıı enqel,e
re uğrııtıl"'1§W'. İnqif.i.ı: bahn,e
si, yeni ü.ç Alman aaker nakli
ye gemisini bat~r. 

SO'll. iki gii.11 Mr/ınd.a, halciki 
hava muharebelerine de şahit 
oıu-ıtıf ııe bu eıırpışma!arda ilci 
taraf da mahsuu k.avıPlara ,,ç,.a.. 
mıştır. M üttefık!eri mukabil ha
ttketleri, gittikçe dah4 ~ 
bir ha! almaktad.,.. 

Hava Nezaretinden bildiriım;p. 
tir: 

Dii" gece İngiliz tay11arelni 
dü;mamn Oda ciııanndaki For
nebn hat'a üssünü muvaffakıyet
le bombardıman etm.4Ierdir. 

Danimark.aya ait Sjacland ~ 
sı il.e Skandinatı sahili ara.n1<da 
3000 tonluk bir Alman 11apurıı ba
tınhruştır. 

Norveç Telgraf A;ann bildiri
yor: 

N rove;;iıı Brand 4 k<!Stane gıe. 
misi dün Bergen'in 25 kilometno 
,rimaiinde Aalesun açıl&anıuMı 
Alm-0n tay;ıare!eri tarafmd
şiddetk bcmı.bardmuın edilmişttf'. 
Biri doktor olmak iizere bet kifi 
ölmil; ve brr çok kimsel9'T yarıı
lanmı.stır. 

L01''DRA, 30 (A.A.) - Son M 
saat zarfında İngiliz ha -
va kuvvetlerine mensup taYYI" 
reler, Norvec; sahilleri boyunca 
uçuşlar yapmışlar ve Alman &... 
bardıman tıı.n-arelerini hırpa • 
lamışlardır. 

Andalsnes üzerinde uçan ufalı: 
bir Blenhcim fı!O!<U, Ynokers 88 i 
kovalaııw; ve bu Alman tayya -
re.;i, sör'atini arttırarak bulut
lar arasıııda kaybolmaştur. ~
ni tayyareler, bllabare iki H~nkel 
101 e hiicunı etmi' ve bu tayya
rdeT de k~mıştır. Bleuheim fi. 
!osu, bundan sonra Messegersch
midtin kendilerine hücuma ı... 
zırlandığını görmüşlerdir. Alman 
muharebe tayyareı;i büyük ha -
sara uÇamı:; ve fena vaziyette 
yere inmiştir. ~ bir iiıgiliz 
tayyuesi de müessir bir surette 
bir Yunkers 88 e hücum e~ -
tir. Yunkers tayyaresinden d• 
men çıkm.ıya başiam.ış ve tay -
y:m0>üyük bir sür'atle yere in
miştir. 

İngiliz ve A1mllll t.ayyarekri 
arasında dııfta ~k çarpıı;ma
lar ojmuştur. 

ltalya, 
planı 

,,;AYFA -:ı 

ım nya 
önünde 

Y~:_H. NURİ IRA1AK_ 

H arp zamanında, teknilı; 
vastalann, nıotOrlü 

siliılıların ç~tli oldu-
ğu hay&t, memat muharebesi t
~ bnlnıı1U'onız. llaklkaten 
veya rivayete, tahminlere daya
nan haberler, propagandalar t&
vali edecektir. İngiltennin bir 
kısım ııacteleriniıı İtalyaya at· 
fe:yledikleri Adriyatik denizini& 
Yugoslavya7a ait Dalınaçya sa -. 
bıllerini işğale ait planı meçhul
ler arwnda n!nnmalruıdır. 

İtalya Hariciye Nezaretin.ia 
nsmi neşir vawtası cİnfornıazM... 
Da ~ Gionıale. evvelki günkü 
niiı;basmda, Balkanlarla Akde -
BiMle hım ihtiliifların sfüüıla hal
li SUllSLlllD g_cldiği.ııe, İtalyanut 
hariıe Almanya lehine müdaha
le edeeeiine ait haberleri ret, •· 
sılsız diye tanif ediyordu. Buna 
mı>luibil de c'l'elegrafo. gueu.i
ııin başmpiıaniri Ansaldo dahi 
rad:./J ile verdiği beyanatında 
Norv~ Almanyanın vniyetHD 
bvvetli gösteriyw, Alman ınu
vaffakıyetinia İtalyıuun ~rzuaa 
OOl11ğıınu söylüyor, memleketi • 
nin daimi tarzda l>itaraf kalma • 
sı in>kHnsızbbnı anlatarak v• 
tandaşlannı Almanya lehine h8.1' 
be müdahaleye hazmı}'Ol'dıı. 

İTALYA 
(Baştarafı 1 inci sa11fada) 

detli bir lisan kullanmıştır. Çe
lik p· ktu :miiteas~ıp taraftarı o
lan l)ino Alt.eri, tedbh-li bir dip
lomat olan Altolico'nun )·erine 
Berlin sef;ri tayin edilıni lir. 
Musolini bundan bö •le l"ührcrin 
nezdinde bariz temay ülatı İlal -
yayı harbe sokmak olan bir adam 
tarafından tem~il edilerektir. 

1 Yugosla vyanın 
kararı 

Hakikatin şu tarzda 01- ilıo 
timali fazladır: Almanya Nıırv99 
te muvaffak olursa İı)giltere ... 
hillerini, bahri kuvvetlerini, a
dalarını daha yakından, esaslı YW

ziyette tel.dit edecek, İtalyana 
Almanya ile beraber cenubu şar
ki Avnıpada, sonra Ak.denizde, 
Alrik.ada fili harp haline girlDb
si zamanuula muvaffa~yeli ila
tinıa11eri çoğala<:ak, lnı:iltcnt 
kendi adalarını. FraOlill dahi a
na vatanını müdafaa dıişunceei
le med<ılı .mmtak.alanla ltalya -
ya karşı büviik mildarda den.iz, 
hava, kara kuvveti ri gönderemi
yecelJer, Yakın ı,ark mıntakası
na kafi yardım kun·etlcri ayıra· 
~ıyacaklar. Böyle bir plana karşı 
logiltere ve Franı.ada alınan ted
birler kuvvetlendirilmekıcdjr. 
Müttefik devletler Noneçte mu
vaffak olmak hususunda her ttil'
lti fedakarlıklarda bulunacak -
!ardır. Çemi>erlayn bülıüıneti, A
van1 Kamarasuu.n g·izli cel~esin· 
de İııg.ıliıı nıllleti ınünıeı. illerine 
keyfiyeti, şiddetli mücadele, her 
ne paha.sma olarsa, olsun Nor
veçte mnvaffakıy<>t azminı, ted
birlerini anlatacaktır. 

Pertinax, İtalyan tehdidini" 
İngiltere ile Fransayı "·orveçe 
yaptıkları sevkiyata hareketle 
devamdan alıko)mıyacağıoı e -
hcmmiyetlc kaydettikten sunra 
makalo>ıııe şöyle devam ediyor: 

r.1ütı~ıiklerin deniz kudreti, ay· 
ni zamanJa -imaldc de cenupta 
da tesirli faaliyette buıana.:ai< 
derecededir. İtalyanın hattı hare
ketini büyült bir kısmı ;ı;barile 
kutup dairesi yakınlarında cere
yan eden lıadbeler dikte etmek
tedir. 

LONDRA, 30 (A .. 1.) - Royter: 
Balkanlardaki vaziyetten bahse
d.en Evening Starıdard gazetesi 
diyor ki: 
Şanta; il.e, ekonomik tazyik ile, 

11ı!dırını lıarbi tMdidi ile ve bir 
çok quiskliııyizm ile, N az:i Al -
manyası, Balkanlan kat'i surette 
ram etmeyi araştırmaktadır. 

1938 eyltllündenberi, Hitler, ken 
di.sini,, Berlin ve Ham.burgu do
yurmak için çabalıyan 80 milyım 
esirin İmparatoru gibi görmeJc,. 
t>edir. 

Balkan miolctleri, kendilerini 
bekliyen ıikibıeti evvelden gör
m'i4lerdir. Şimdilik, Balkanlılar, 
mukavemete do<jru gider gibidir. 
Yugoslavya, otuz bin Alma!l tu
ristini lıudut harici etmiş ve hu
dudunun Alman ta)lyarekri ta· 
rafından tecavüzünü protesto ey
lıemiştir. 

Romanya petrol kııyu!arını, qu.
is!inqlerd.en siııanct için ihtiııııt 
tedbirleri almaktadır. Bulqaris
tan hariciye nazın, dün Btılgaris
taııın Ba!kan ailesine diirüst bağ-
41ıqını teyid eylem4tir. 
Balkanlıların en büyük iimidi, 

Türkiyenin siyasetindedir. Tiir
kiı;e, dostu bulunduğu bütün 
B~lkan dedetferinm hürmetini. 
iizeriııde toplamış bulunmakta
dır. 

cok kadar .. kuvvet gönderecek • 
}erdir. Noneçin sevirulceyşi kıy
meti ve Norveç harekatının ehem
miyeti, bunu icap ettirmektedir. 
l\lüttcfiklerin elinde, bunu ya
pacak ku'"·et de, vesait de vaı>
dır. 

ABİDİN DA VER 

(Ba~tarafı 1 inci :m.qfada) 
Bugün öğrenildiğine göre, Al

man, italyc 1 ve Macar biikumet
leri bu ka, ~rdan ge~en per~cm
be ırünü haberdar edilııUşlrrdir. 

Daha son zamanlarda bir ı:ün
de 8 Alınan tayyaresi hududu geç 
miştir. Bunların i>tik'i'lf vazi!e
sile ımikellei oldukları tabmlıı 
ediliyor. 

Alman u('uı;larıoın eberitii Al
m.au ckalli)'e1.ıniıı nıe,:,.k.İın ve Na
zi nropagandasıow cari olduğu 
lUarrıbor DlJJltakası üzerinde vu-

İngiltere Hariciye Nazırının 
Sovyctler B~nden ;ooşka İ
talya ile daJıj ticaret müzakere
lerini yenilemek teşebbüsleri, 
Norvedeki muharebede Alman
yayı yalnız btnıkarak mutlaka 
yenmek, hariıi genişletmemek 

maksatlarını i,;tihdaf eyleınekt&
dir. 

Fransa &şvekilinin İtalya !&
hine dostane sözlerini de bu a
rada kaydedebiliriz. 

HJ.MiT NURİ IRMAK kubulınuştur. Yugoslavyanın 
Klagenfort'daki konsolosu mahal- . İİİiİİİİİİİiiİİİİİİİİİİiiİiiİ5iiİİİİİİiiİiİiİ 
li makamlar nezdinde protesto -
da bulunduğu zaman, bu makam
lar pilotların talim yaparken yol
larını şaşırdıldau cevabını ver -
mı,ıerdir. 

Belgradda saliidı.iyetli bir m• 
mur bugün Royter Ajansına be
yanatta bulunarak bu şartlar da
hilinde Belçika, Dolanda ve İs • 
veç gibi diğer bitaraf memleket
lerde olduğu veçhile Yugoslrt 
hükfuneti tarafıodan alıaan ted· 
birin de pek tabii olduğunu bil
dirmiştir. 

Turist istilasına karıı 
LONDRA, 38 (A.A.) - Bal -

kanlar hakkında te&iratta buhı.
nan T!ınes gazeteııi "' satırı.. 
yazıyor: Belnad, Oslo ve Ko • 
peohag dersinden istifade etme
sini bilmiştir. Almanlar müda -
faasız iki kralbiı istili ed.erluın 
Yugıoslavyada Almu. turi..tleri
nin istilasına uğnıyOl'dıı. 280 Al· 
m ... genci, llitler &'eaçlik leşki
Hltından olduklann.ı söylemit
lerdir. Bu vaziyet k-.suıda Y• 
goslav makamları ihtiyat tedlıil-
leri aldılar. 

Yeni tersane-
• • • 

mızın yerı 

(~tarafı 1 inci saufada) 
direcektir. Bundan sonra proje
ler iıaurlaoarak tersanenin in • 
'i"Sl bir İngiliz firketine vecile
eektir. 
Diğec taraftan İstin~e doku -

nun ve fıııbrikasrnın temine ve 
ıslahına IMışlaıı.mak ü.zerediT. is.. 
tiııye lroyuıııın etrafındaki saha
lara istimlik edilmektedir. Bu
nlara yeni atölyeler kurulacalı:
tır. Biiyülı sabilı dok da yeniden 
tamir ve ıslah edilecek, bugün 
burun tanfluınd- doka gir -
mekte olan vapurların A nupa
da olduğu gibi yan taraflarından 
doka alınması temin edilecektir. 
Böylelikle muvazene işinin daha 
sailaın olacağı aolaşılınııı bulun
maktaiır. İstinye havuzlan ya -
kın ~rkın en ıuiilıiın g~i tamil'
hanesi olacaktır. Ecnebi vapurla
rı da bura.da tamir edilet>ilec:ek-
tir. • 

... . 
U.Jreleri. sarsıın ... Ş!ıltir~ uçı.T.arı ... İıısanlıan şaş>t-tıan ... Bi.iyük 

fırtına şeb:r-lmize ~ gelıi'Y'OI' ... 
·Cebefil~tarık• blmiıııln yılmaa: C3BU6,U •Don Kazak.lan· nın 

Se~premi ... 

ROGER DUCHESNE 
KONRAD VAYD - SESSU HA 'AK.AVA- MADLEN ROBEN
SON - MİŞİKO TANAKA - It ~ AZAİS gilıi. 5 büyük y.ıkiızifı. 

ÇEViRD!Gİ 

ASVADA KOPAN FIRTINAFilınincle 
İsıniıııi. şenıfle :va= bi.- yıldız, düaya.Lan hayran eden 
. bir ba'las!ı:iir ol.muştur .. 

H~ ... Atfıc,. .. Aw.ntur kaynığl olan bu SÜipel' Fransız filmi. 

Yarın a4qam L A L E sinemasında 



,...•Tartht terrttm:-----.. 
ALLAHIN ARSLAN/ 

~'AL D~ 

Ayşe "Allahın takdirine rıza gös
termekten başka çare yok,, dedi 
A~~ ~iıeık 

bir ıdia üoıeııındeı a,nlama. -
,-ordu.. Neminde, derin lbi:r müca.. 
dcleııin J:ıii1ciiıın ~ hil;sıedi.
) .yoniu. 
Ülmıü Selme, bu Iısrsatı kaıç.-

mak i!' a:ııdi. Bu netiıS ıınücaıdıe'
ksi em e-rit ona lelr+ # k.a
ılı<ıl ~ zwmed&Jk; 

- Ya AYlll!!.. Sen, ~adlnlııırm 
"""6li. o~ Ell yüksek ll»'r

~ erdin. Halk ııaı:afmdan 
(fwrcniil - mUmioiııl [l] diye 
b tap ec:Wmd< -..tini tbr.arı etilin. 
Bt.ıüoe 'ltadac yer yüııiinde ltiç 
hr ır.ıma ~ oWr:yarı bu ,,... 
rot ile ildlıifa etlndsin... Şı..ı 
iyi bilı iti, 1'h ile Zübeyr, se
ııı:irı mevt.! nıien ~ etmı:k 
~lar. Ve sen!. oo.!i mmu 
Diıfait yiiıoölUn ~ ~ m.ı-

katkteoy.e ~-oları ru * 
.süıcii.klüyaıı ... Koı.lkanm ki, bu 
ışn tını, biıç ~ k! • Rıeııu
lıUJlıatı:ıo dıedMti ıPlıô çıılraodt ... iBi.i.
JIİ* bir hösranla ne:ıiı>e bWaıcak.. •• 
l'.mlo Qj iıi o 2aDllll seni, Taiıa 
wZAbyr-~ 

Ayşe, arıllk dıııba tar.la ~-
rı:ıedı.. Seri bir hıaııdıtOe JIErin-
den blllı.1&. c.r- -- .. 
ten: 

- Yl tln.nii SeQel.. Söz
birı.I 'dı:zip llllmi:Yıonmı. JWrat, 
...... ' · o iıft,e, A ıı..lım talııd.iri

ne ro.a ırC ıt ili'WRen baışlıııı. da 
oam ~·· Se.l&m. A
teye. .. 

Di}'e, .....-ıliacııar kapıdan 
ıfıriU. Oıımıı.ı &'Jıne~ el.erin 
~ İ!,'llllde b-ıtb. 

* 
İNA'ITA SEBAT 

ANI!,~ a..det f!C.t> 
li --nan. (AMıtWı bin Zülıeyr)i 
onda buldu. 

Satıına.zlıkla ldli~ M:ıdıi!L. 

Wı, A~ ııör0C ~: 
- Ne ""1. ya Halo1.i? •• 
~ao<W. 
~ dalıııınl.ık ve dfışiioc~ 

a, daha lııilı devam edtyoc ... Al>
ıdulııılı ~ ıtttt.ıktı.:rı sonra, Üm
mü Sehxıenin kmd\siot' söylıeıtk
:ıen..& ~ bıoliode ve 
....... tnda ~ ~ llÖ'l'~ 
~ 

A:ıoıµjn bu lm'li, M><WJetım 
ıııııaomo. Ojicbtır1_ oellıetti. Onu 

- Ya Hıılıel.11 .. Gö~ ki 
Oa.ııii S*ııeniın sözleri, sen· 
ıınanevıiyatın frı1:ort.llde bir sınan
a tıwWe ~... Fakat sen, 
mıuo .sö)11ied.ikJeıriı aldooma. Bı.t 
bd!l!Ml maksatı, selli :llikıiıııden 
~ ... Eımrı ol iio;i, Üm
mü 9*n<riırı ~..-. tef.o .lı.a.-
1.'ket«>in OOüoe geQfldt (Mi) ye 
ısraraıa 1 'rtr. 

M.aoeıvi bir Jıxıır.lııuı:ııwı _.,. a}. 

iııııdıa, t:ı.•wwn A'jliA Efınııı ellli: 
- Ya MxMıTialı .. Bana ka:lır--

-. --~ım ... Üımmü Sıei-
-. b.&- (fiııto,. YE') lı:rıııdır. Hjç IJQ-
~ (Ak) ne,~ elme
Dııe imldıın wwwıu.:br? _ 
Dıdı. 
~ buı ıülM, Abdıu&ha 

..-.veodi: 
- Yi HaleıtiL BiolmıUı kıl, Üm

mii &be, (Oııman) a mıiıaliltt. 
ICawtjıtj ibOı' Emevi km oldu)ıu Jı,a1. 
de, (Haşimi) lıeıı1ill ea.Jıırine lta
p.Ja: ak (Oıım:m) a müracaat m
~ .. Uwn biır !lıut4>c ile, Eı:nevi
Jırin biilcUmet liıdıııon'sİrJE ilılraız ey· 

~i ... .Aı!Wıa kasem edEr.im ki 
1imınü Sehenoio sözJı:ti, (Ak.) 
ııım sözJerirıden başka bir şey de
juilıdir. Ve eerı• dl tı;min eyl.crlın 
kı, bu bdın (Al) i!ıeı ~ it.
ıt.ifaık e tnıişt.iır. 

D ye, Ayşenin 2'f!ınindek.i ~ 
dü tleri sı.kıı<l< istldıı. 

Fakat AYfie, Ümmü SEiıneııiı:ı 
.cid..ny.le dağılı:ın ziilmAıj d ana 
Mlô ~'Qımyoc. Vicdıanuıda 
şiıdrlı.-de hüküm süııeııı mücade .e 
ve mubak~ hıi:r kanıra bağ
],ıyamı.yudu. 

B:iııa& ~bı soın ~ zeki 
dlıırı AbdtıRah, Ayşenin !bu karar
sırz..hgıni a.nloıyoırdu. V'ıe- oowı, Üm
mii Selmeoin lıesin. alıt.mda kala
rek. bodü:riy 11;. oCın itt;:f.akı Jx>.. 
JlllC8.ğnloo. k~. 

NJtelıiıı:n bu eıııdişeGi dıertuıL ta.
h.aliuk elı!fiı. Ayff!, büyük tıı.- c!.0-
~ başıoı sa.'lıyanlk: 

- Ya AıJxlııllah! .. Ommü Sıei
meıtıiıl si7.dori, ~ mirı örıün
d.o a<V:f.a kalın bir perde kaldr
dı. Şmii, haki6<atô. datıe ~yi ııö
rü.yc:ınan.. Ben de eeui temin ede
mı kıiı, ~ yol, yıını.şt:s". 
Bımıın soo.u, <t'.rlamt'tıl.e hiltan bu.
lııııcaAot.ır... Silıitı lı.aıre1ret' llİ2ıe mii
dahade ~ğım ... Fakat be
ni., mıırııll!" ııö:rünüz. Ben ı&ze, ~ 
mk aibniyecx~ı. 

]Jı(di, 

Abdııllıah o kadar şaşırdı iri, ık 
anda sememlıetcti. Aysen.in 'bu söz.. 
lıeri, R'iiOl nh.nbeniı te~ ecliJ.11 
planl.aTa w etekl<ır dolusu a.ıt.... 
.lac sarfoediJerek vaıpıhın baz.ırldı:
Jııra kahir bir darbe ~ 
Başlanan bu :iışt.en ric' aıt drnek 
(Alı) "" ~!Üp olma.kı.a.. daıha 
beb:r fk b!'llzy verecekti ... Zü
bevr'in ojilu, ~ine l:l ır avuç a
l!ıeş ~ gibi kıvrandı. Hi&
llElt!tioğıi il;tır.ııbın der1'ıceskıd ı:ıös -
Cıeren li4' seSleı: 

- Hilet1 ... Ya, Hileti!.. ~ 
biız:irnlt illıt'.d'akı tıooarsan., Allah 
ih.ıı:kkı !Qin ııöylü yoruım, Oe<tıru 
.lroıııdıiımi katlı<dctıiım. y dmt, baıfı
ımı alıp, çö~ Çlkar giderim .. 
~ bağır:ırrry>a başlad~. 

(Arkası var) 

[1] ( M ilm!nlet"n anası) .. 

--
TAK 1 we HAVA 

1 M•yıs 
ÇARŞAMBA 

Bicrt: Wt &aml: lJSI 
5 inci ay Gün: 122 Nisan: 18 
Rebiülevvel: 23 KaMJD: 176 
Güneş: •.S8 Akşam: 19,05 
Öğ"le: 12,11 Yatsı: 20,'9 
İkindi: 16,02 İmsak: 3,04 

- llAVA VAZl'rE'rt -
Yefilköy M~oroloji utasyo

ntmdan cılınan malumata güre, 
havcı 11Urdıın Akdeniz sahilkriııle 
cenı.ln• şarki A nado!uda çok bıı
lııtlu, cüöer bölgelerde kapalı ve 
11er, ııer ııa~lı geçmiş; Rüzga.-. 
lar doğu ve Akdenizde garpten 
ortcı kuvvette, diğer ııerle1-d.e şi
malden Ortcı Auadoluda orta di
ğer yıerie-rde kuvvetlice Mcırnıara 
ve Ege de11.izleri11le Karadeflirin 
garp sahilleTrrıde şi n.alden mute
dil fırtına ~eklinde e~tir. 

Dun, lstıınbıılda havcı kapalı 
geçmiş rüzgıi rlar şimalden sani
yede 6-9 metre hela ernıiştir. 
Saat 14 de hava tazyiki 1016,3 
mil.bar id i. Siihuıl>Et en yWek 
15 ,5 . ve en düşük 10 ,Q santıgrot 
kaydedilmiştir. 

- 41. 
ÖWıl de ~ ea&dı.. Saati~ j ed~. Merıaılm 10 dıricib 

d ~ öıWoe ilooydu... Üçü sardu .. Yme Hasaın betıerun: 
beıı lııaQe b<Jıafım tir ~ ı lıe - Ber OOlJl6)l '.Muh.anwnei Jııe. 
beıı*ıee dirııüıstü ~ ııeçılılls- mali Ali ıre ,;ala,-;ı.. 
s.t: 1arn ÜIQÜ yedi: 1f8Çe HBAn H~luını:ıl, seode vll21yıeüle hı.. 
bAbıııııın: Hu.. bira nlh:ııyet verdi.. Baba 

- Hı.ı do.st! a.ı;* suılc bülıün c:ı.n1ıan. Nevnı-

Niırıası meyıdımd.a. ~· flli. Zil ~ "" IWbr.ik etti Bütün 
•n:M>lar elleami yatıaf8lla· yere muhı.pler de Wb .. J.erme l'ie-..'Ulı 
..,,.. .... tııı!unthZkla:n ftZiyeııte W!br.ilm:ıi. tdııral'laclıl:ırı DerWş s.. 
~ v !dır~ bıh& ile lihln Hlaısı babadan ~ 
,..ı.:rıda otaıran Meyli tıabe. l:ıir - ~ cadıer.li. mt JuııWılıeri 
'it(....., 10 dak!lca S'Ölra> mıın- Wanit ~ dolıaşb.. Bilıeır 
c:. ve ~ bir duaya beşR- tarıe de şelaer i!oraın oNrıdıı.. &ırı.. 
thw. Do.a irrıOlQd o a ... OeM.j l'Q ıı.-, Bıııbıırıım bir ipreti:le 
~ del:amh: ıdra bsıflanne ~ Yen(den 

- Hu.. Hı.ı.. Hu.. Hu.. muha.bbı"1e başbmııldl. 
~ b.ı tıenwpıjft-e ıiın'.:raok NdvrVi ıecelıer~ Nevruz 

R A D~,y-. ·o 
.. . . ., -

!.1ı*'A& USUJııi~ ~ 

W..tı.Q. ltAT a. HIN lla. •&w. ~ 
........ O.Da. NUKM. •&w. 

...... ua-.ıMa.w. 

1 Mayıs Çarşamba 
12,30 Program ve memleket 

aaat aııan, 12,35 AJcıns ve nı.e•l· 
OTO!ofi haberleri, 12,50 Müzik: 
Mıı.htelif şarkılar (pl . ., 13,30/ :4.
Müzik: Küçük OTkestra (Şef: Ne
cip Aşkın), 

18.- ProgTcım ve m•mleket 
saat ayan, 18.05 Müzik: 1''ası! he
yeti, 18.55 Müzik: Okıı.yan: l\Iaıı

mut Kanndaş. 19.10 Memleket 
saat mıarı, Ajans ve meteorolo3ı 
haberleri, 19.30 Konu~na ( D~ po
litika lı<idıse !.ri), 19,45 Muzik: 
Çalanlar· Mıutafa Çağlar, Safıye 
Tok.ay, 20,15 Konuşma, 20,30 
TEMSİL: Per Günt, Yazan: Jie
i,.rich ibsen, Tercü.me: Srniha 
Bed.ri Göknil. 21.30 Müzik: Ri
ııaseticıı.mhur bandosu (Şef: 111-
ııan Küru;er), 22)5 Memleket 
saat ayan, Ajanı; haberleri, zira
at, esham • tahvilat, kambiyo • 
nukut borsası (fiytııl, 22,35 M~ 
zik: Cazbant (pl.) 23.25/23,30 Y ıı. 
nnki program ve kapanış. 

Askerlik !{tl~' l 

Şubeye Davet 
E!ıllNÖNÜ ASKERLlK ŞU -

BESlNDEN: 

!simleri ~ fl'U'lı tüfekçi
ler aıkerl ı>eaaiki ile bırlikte kı· 
1a bir mm.anda. tııbeye ge hnı! le
n ilan olunur. 

Sın 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
ı: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

.36 

ISTANBUL 
Adı ve 90yadı 

l\.lehmet oğlu Derviş 
Halil oğlu Muhittin 
Yani oğlu Pançeli 
Abdülkaıfü oğlu Mehmet 
Mehmet ve !Hehmct Ali 
Asaılor oğlu n: kran 
Faik oğlu Feridun 
Ali 
Ahmet 
Ahmet oğlu Nurettin 
Mıısta(a 

İ.<kcnder oğlu Hüsevin 
h kcnder oglu llüs~yin 
Ynınni 

Hilnıct 
Sal.Jı oğlu Mehmet 
Mustafa 
Kahraman 
l\ichmet oğlu H lil 
Kostantio kızı Tal)a 
Nail kızı Meliha 

Kunduza~ı 
Kunduzacı 

Sı ndalyacı 
Müskirat bayü 
Kahveci 
Berber 
Marangoz 
Garaj 
Hallaç 
Kunduza t8Jfılreisi 
Bakkal 
Kundur" cı 
Kııııdur, cı 
Aı;ureci 

Yazıcı 

Cilacı 
Kahveci 
Hallaç 
Kömürcü 
Terzi 
Bkki ve dikiş 
yurdu 

A-U219-

DEFTER DAR LiG 1 N DAN: 

M. Fenafi 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hahmııtpıışa 

• ,. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Emin Sinan 

• 
• 
• 

;ı 

"""1>• Jlatraıa .. 
No. ~ 

Mesih Mehmet P.ş. 
Kürkçüler pazan 

• 
V C2ir H. Cad. 
Kürkçüler puan 
Y enıçeril er 
Mesih Mehmet P1-
Şeref sokak 

2/20 
9 

26 
« 
3 

60 
24 
56 

Mengene sokak 76 
Malıkenıe 19 
Çuhacı H. 16/55 
Küçük yıldız H. 5 
Küçük yılııız lL S 
Kılıççılar 46 

• 32 
• 29 

Vezir H. Cı 73 
Kadirga C. 38 
Emin Sinan hamamı C. 28 
Gedikpaşa cami 21 
Yeniçeriler •5 

60,00 
60,00 
72,00 
54,00 
90,00 
45,00 
45,00 
54,00 
54,00 
27,00 
36,00 
63,00 
63,00 
27,00 
45,00 
63,00 

108,00 
36,00 

135,00 
72,00 
30,00 

'Yo30 
30 

4,09 
8,75 

30 10,80 
25 2,25 
35 13,12 
35 15,75 
30 3,07 
20 6,30 
30 9,45 
25 5,G2 
25 . 2,25 
30 3,73 
30 18,90 
25 5,0G 
25 4,70 
30 1,57 
25 35,75 
30 1,80 
25 __ 16,87 
30 6,46 
20 0,50 

0,94 
2,01 
2,48 
0152 
3,02 
3,15 
0,71 
1,45 
2,17 
1,29 
0,52 
0,75 
4.35 
1,77 
1,08 
0,36 
8,22 
0,41 
3,88 
1,29 
0,11 

-., <> 
" ., 
!il 

0,61 936 312/l 
1,31 936 247 
1,62 
0,34 
1,97 

0,'6 
0,94 
1,'2 
0,84 
0,34 

2,83 
0,80 
0,70 
0,23 
5,36 
0,27 
2,53 

936 
936 
936 
936 
936 
936 
936 
93~ 
936 
936 
9"J5 
936 
936 
936 
9J6 
936 
93ı; 

936 
0,07 936 

291 
510 
244 
224 
323 
464 
447 
410 
317 
118 
148 
J;J8 
131 
110 

18 
58 
43 
35 
25 

Nuri Kebapçı Alemda:t Fatma Snltan 21 180,00 25 27,61 5,52 936 330 
Yakim oğlu Dimiln Büfe • Alemdar C. 15/37 180,00 25 2,46 0,49 9~6 219 
An as tas Sebzecı Katip Kasım .llformercile:r 1 45,00 25 5,15 1,18 O, 77 936 125 
Mehmet Sebzeci Mimar Kemalettin Ordu C. 193 27,00 25 5,12 1,17 0,77 936 25 
Hakkı Ekmek bayıi Çadırcı R li pa~a 96 117,00 20 9,75 2,24 1,46 936 96 
Hakkı Ekmek bayii • • Bıli pasa 96 117,00 20 15,60 3,12 936 91 
Boğos Kalaycı > Kadirga C. 164 63,00 25 1,49 0,30 r:rn 58 
lllelunet Bakkal Şehsuvar Cömertler 27 36,00 25 3,60 0,43 936 134 
lılelınıet Öztürk Kahveci Behr.m ,·avuş Çapariz 10 90,00 35 5,60 1,12 936 132 
Mehmet Öztürk Kahveci • Çapariz 8 to,00 as 5,60 1,12 936 132 
Mehmet Öztürk Kahveci , Çapariz 8 90,00 S5 18,37 4,22 2,75 936 133 
Mehmet Öztürk Kahveci • Çapariz 10 90,00 35 18,37 4,22 2,75 U;JG 133 
İsmail Mahallebiri Mimar KP.malettin Ordu C. 249 153,00 30 •S,90 9,18 936 57 
Osman oğlu MUBtafa Tavukçu M mar Hayri Gedikpaşa 26 225,00 25 53,28 12,25 7,99 936 135 
Emin Kunduza tamircisi Mahmutpaşa Nlll'Uosmaniye 106 108,00 25 18,00 4,14 2,70 936 '41 

Alemdar Maliye Şubesi mlikelleilerinden yııkarda adı ve işi ve ticarctgih adresi yanlı şah181ar terki ticaretle yeni adreslerini bil
dirmemiş ve tebellüğe salilıiyetU bir kimse göstermemiş ve yapılan araşhrm•da da bulunamanı.ş oldnk:laıımdan hizl\lannda gö~ ~erilen 
yıllara ait kazanç ve buhnın veqi !erini ve zamlarını h•vi ihbarnamelerin bizzat tebliği mümkün olamanıqtu. 

3692 No. lu kanunun lO, 11 inci madd,,lerine tevfkan tebliğ yerme geçmek üzere ilin olunur. (3510) 

~!·1i~::~ : ::: :: 1
1
.,.l _lnh_is, .. ar._lar_u m_um_M_üd_ur_ıü ... Oü_nd_9n-:I 

11 .. _ı _s T_A_B U_L_l_E L_E_D ı_r_Es_ı N_D_E_N _.I 
oğlu 1308 dogumlu Mıu4ıfa (332-
92). 

3 - Sınıf • 8 • Tüfelççi MarkeT" 
oğlıı. 1308 doğumlu N1%Zrat Diı>rik 
(328-3.). 

4 - Sınıf - 8 - tüfekçi Hıır~t 
oğlu 1298 doğıımlıı Hurlit (332 • 
~). 

lsıanbııı. 5 ifici icra MemuTlu· 
ğıı.ndan: 

Bıır bıxçtan dolay1 :icra, imıs 
t.anuıımxın 270 !İDCi ıınadıcta mu
W:l.rıce O:tı.eri y.apıılaın pjyaoo ve 
sair f!!ll tıır;asmıo !>6'l'<llY<l çevnlone
&iıııc bmr venlmdıır. Birillci. art,. 

tımıa B.t~l.u 1\ı.ı'n'ıc•başı 3 ün
cü Vakı::f Han 8 <OCi ~ 
3/5 /94-0 ouına günü saıa.t 16 dan 17 
ye kadar ys.prlıaoak v .rilen bedJ::l 
mı.t.~n kı.~ yüzdıe 75 Dl 
bullduğu ~· :ihııılesi icıra a.k
si taıkdiroc sııtış >ki 1?lin iıemdt..1e 
6/5/940 pa'L3N&i günü 9;Ylli y>el'

Q.;. ayni saaııt.e yapıJarak en çok 
aT'lt'olC8ila :Ilı.alo edilcoekt:i.r. Sırtış 
JX~. Almak islliyenlerin aru
:ıan )'1f.rdıc ı:ı&ıterilen ~i.in ve sa
ıııtte tıaınr bulıwını.a.laın lillıiiııı' olu-
nur. (26566) 

Befikt,aş lcra Memıırluğıından: 
<Bıx alooağııııı ~ lısti.fQQ içiııı 

haciz ~ ıilioon .w. çitt ..ımas 
küpe ~'-' 1 t'knaıs yüzük, 9/5/940 
perşaıbe günü saaıt 14 dıeıı:ı. 16 ya 
k.adaır is:.aıJbul Sanda1 Be<hte
ıııinıde açık all1ttımna surebyJ,., ı:ıe
..aya q:ıv~. Yüzde yet
ımis ~ ~I 1ıakdirde 
ikinci a:r11bıırna6ı 16/5/940 per -
şembe giıc.lü eıy'lJl yıt-..de w ayn• 

saıaıtıte en QOk aı<tl.ı!r.,ııoo iitıa:les.i ıcnı 
olunacaktır. Verg w ~Hlliy 

müf/J..ıı:iiyc ~ olma:k üze"" alıcı
laırın ayn. gün w saatt.e mahallin
de bul.ırııduruh1:a memuruna 
mürnca1illııırı illan olınrur. (26553) 

ı:: 'ba.rekee: 11çJ;rı ...,..ı.:ın :meydaııı
ı.. , Nev:ru:zııye ach vencn ııe
ks.!er s<iyleniıdi... KazlıQE:şnıe tclt
J<ıc::ı.i zengin bir k'klloe olmadığr 
ir;ııın Nevruız ı:ecesmd.e µel< öyle 
zakiırlerin. rotu ve dıj\"er tarikat 
ıııev h k.ı•lııin baSlatın.ma u/\'ramaz, 
ııaz cihetıınden. de f.a'ltir olurdu. 

Mıwıan&!ihı bu ıııe<>e Toı;oın peşa 
"12loınının a amna bıı::.maaı geru; 
l:aıdıınlaırtl.an saz.endeler mevout
tllİ. B<llı.lıııır ut, ıkeıruın, dıef !ribap 
ve fBl'tıırdan mördokep heyetleri 
ni k:ıxdıWar .. iRast bir- tAiwim. mü
~ Mıeyh. baba, canLıruı SÜ -

llrM - buııü ll;ıilı<k Jı:ıınWıdrını.ş -
lali.le Sll'3!lm ~ ~ld:ğj -
nı aruad:ı; ~ h<\Wıdı. Kliia 
Wr'en ııau!!n. aı'ka&ndıırı yiıne 
bir taksim yapıkb, sonra Ha= 
!Mbeeı.m ıeicJifi ıi1e Mehmet AJıi 
Blfmi .J:ıııııl>ema ~ w bütün 
&ıelıl:ıelıerde :Newıw R0Celıerinde o
bıınım (~) bıııidıffi~ 
11!.'Çil'di.. 

K adınl~ enceltli, bııtıalı, derviş
lıi 00Ri1' canGnıt işbr&k etlli.ği bu 
ik.asikie, tam mr !koro beyel.i Ur-

I - Şıa.rtruımes. mucib'nce tam ~tlı l edzt oeJııtiıme kapa
h zarl usuhy.lıe sa.tın alııııo.calı:tır. 

II - Mıuhııoımıı«n beıOOJ;; 7250' bra llllrV'ILldoııı ~ı 543.75 li
radır. 

ın - Elı9Utıme 16/V /940 perşembe günü saat 15 te Kaootaşta 
ieo wn ve mübayaet şuixS.rd&i almı 1romisyomında yapılacaktır. 

N - Şaı<tnaııne eü ~ "'°"den parıa= ıtlınaıbilir. 
V - Müıııaka.sa.va g1rmek isli}ı:-rıJeııi:n tebııelrerini münakasa ı:ü

nw.11.n evvel Liman heyEıt.i ~ tıe(ıkik ~ :rapor ve .tak
diri ~ nıaoA>etası alna)arı mımd.ır. 

VI - Taliplerin miiıhür:lü tıekfil m fııtı.ı,planm ıtammi vesıtıki vt 

.fen heyel:ioi.n muayıe:ne ıepo:ıı)yl! takdtni kıym.Et maııba1"sını ve 
Y"ii~ 7,5 iıemiDaıtJanın wva bank., 11 m· .. .aıt mdı.>b.rı:ılann.ı ihtiva e
dıeıcdı: kapalı zarllanru ilı s:le inden 00 saat evvellıııe kadar (14 
e kaı;iar) mezkUr kı::ımiı;YQn baŞl<ıın.ı.-ın,;ı makbuz mukaıbilıindıe ver-
m."iieri lAzı.rnclrr. c3515• 

* I - W/IV /KJ tıırit'lldıe pazarlıkla ıiıalı.- olıımacağı i& edilın~ 
olan 10,000 adet bira saııdıkı üe 11.000 adet b.ira Jrasas.wıu:n pazarlığı 
giXü1ıen lfrLum ü.z<rirıe 2/V /940 tarihine 1ıehx edilmiştir. 

n - Paurlıiiı 11E:rıııiti ııabıka d&ııe6ındc saaı 16,30 da 1stanbuı
cıa Kı!b•sta levuzıın ""' mübeye'-t trubesiode.k ahın korıW;yoııun-
da y>aıptacağı ilin olıı.nı.ır. (3386) 

İ&tanbul Defterdar lığından 

Toı:tıanede Nwatibey cooc»<.sin
dle KıŞla .altm:la 343 numa.r..olı 
diiıldulıım icac1. 
Bog;ıziçind; 1 BaJıta Jimaıımda
ba.Ukçılık m<id>. bt olıM'aık kul
lları.ı1rın Bal.ta ifmaru, sa=yı 81'

lı:asında yeni Rd"k Bey catlde
s;nde ık:fun 4 No.h ahlrla 8400 
metre murabbaı meydaıı:ı.lığm 
icarı. 

Muhammen 
kira bed.e!! 

Lira 

13.5 

1'19 

İcar 
müddeti 

Sene 

Muvakkat 
teminat 
Lira 

31 

41 

Yukarıda yezılı ga.yrJuneırı4ru11er ~ ınuhaınıme<n seni'' 

bit kira ,~ üzerinden üç «rııe müddetlıe ayn, ayn k!r~a ve
rilımeık üa:ıre açık aıııtıtımuya kOlldllnıuştur. AMıtmına 16/5/940 

Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Müdürliiqünden: 
Taıkınıııde Ferkhye :M. Dıvan:ı ııo~ında 3\t-41 No.h maıli irıiıi

&mı binafann snıhı.'bi adresleri ır.eQlnııl bı.ıJıınınasındıaıı malı2lJnıo 
Bı<.~yece ka!dıiılm.ası iç>ııı bir 1 ILa zao.1ında llitarna.me ma:ka-
muıa kaim olmak üaır.ı ilan oh mu. (3520) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İoarcm.z eliı:ı.<ie mevcwt 4498 ıtt1la'e 75 sant.iıın çaınıtal4lı: i>e2rlen 

60X95 bCl'yu.nda 3599 adet ça.ııt& y.aıpt:ırılıı:r.ası :ı.çık eksi11ımiıye ko
nuJmw;:tur. EksilJme 8/5/940 çaor•anibıa günü Saat 15 dıeı B. Poot.a\ıa. 
ıııeı birı.ıısı blrinc ı ka1Jt:a '1\Wa;f ımuavin}iii, odasında top!:ıın:acalt mü
dürlük alım satun komb')'onun<la ~ılncaktır. Beheıini.n yaptırılma 
muhammtJO bedel,i 52 ;kuruş heıı,s.ioıin 1871 liıra 48 kuruş, muvakkat 
lıern.inai 14-0 1.:ra 36 ku.--ııştur. 

İsteJı:li.h·in al baıpl;aki mühürlü ıiimuı:ııesVle ~ gör
mek ve ımuv~t -U..nıinı&aıruu yatmıı.&k üzuıe çalışına _günlerınrle 
mro:kür I1" :idürlü.k >dal'i ıkaleın lıevaruın lusınına, eksi'Jtıoo gün ve ·a
at."1iP <i·. 94-0 S<""'6i için Ti~~ Odası ves-kası, muvaıkıkat l.e!IJ.llla.t 
~yıle bi1"blct,e kooı:ı.isyuıa müracaat:lan. (3268) 

Yeni N•trlyat: ı 

Keçi ayaklı ilah "PAN,. 
Şimal edebiyatırı.ı bütün gü • 

zelliğiyle aka ettiren Kunt Ilam
sıın'ıı.n bu orijinal romam, S. Tur
gut tarafından Türkçeye çevrile
rek •Remzi Kitabe"t.>i• nin n,eş
retmekte olduğu •Dünya Mııhar- · 
rirlerinden tercümeler serisi• ni-n 
40 ıııcı kitabı olarak çıkmıştır. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

ClltllYe "" ııllınortn •• ,,. .. ,., -• 

Atlre•: lll&lııiU Clıialotla 

rolnıt11 k6'ıalıule No. '3. Tel 

._ N kAH,.. 
30 .... 1940 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İs\" içre Frc. 
Florin 
Rayişmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek Kronu 
Pl>(eta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 

... _ 
5.24 

1'8,75 
2,9647 
7.5675 

%9.2725 
19.3575 

Z5,1193 
0,97 
L8125 

.13.4350 

peırşcmtıe günü saat 14 de Milli EmWı: Müdiirhl,.,i;ünde toplanacak İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Dı
olmı komieyonda. yep1~. Senelik .kıiı'a iiıQer ay a.ra i.Jıe dört tak- sektörü: E. İZZE1'. Basıldıiı yeq 
s:f<!ıe ve her 1ıakı;ıi.t peşindir (3475) SON TELGR.U- Basımevi 

1 
190 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
180 
100 
100 
100 

Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

27 .l:ı:Ml 
0,625 
3,5175 

35.18 
81,005 

rafından taıı= olımlıyomııuş 
gibi mükemmel bi4" aheırık ha
linde et:r.afa ~ayı.lııyur, tekd<min 
mu.h.it.iıııden dışa:n, y~ ~ 
Iaroa aıkılder bı~ .. Kasf.. 
dıe şunda\ :ibeaıetliı: -

Bihamıli.Jlilı ,.;.. oldu aaniııi. a
...,an Nevruz 

Hamel lnucuna nakletti Şenıis 
olctıı cihan Nevnız 

Yeşifüaıli bütün ilenı, ferahbabş 
oldu hep Adem 

Ciheou .,.ıedi hurrem bi dem ol. 
du ay1>11 Nenw: 

8-ndi. ......_eşya nebatatı kı
hp ihya 

Gi,ooıı; hll'aCi -.ıra bütün ol ha 
kidan Nevnız 

Bugün evvel INıbBl' oldu, Gülis
tan ııelnezar oldu 

GiiDüUer ...,...ıar oldu erip fıeyz
resan Nen.. 

Geee cihwlii& mtı.vidir, Menazil 
am havidir 

Bu .Mrjlmı -vidir verir her 
yıl 11İ4811 Nevruz 

Bugün ~ Haydenlir hem 
ol sakil kevııenlir 

Culusi p.lıı eti>enlir olupduz p
dımanı Nenuz 

ham Haaen, Biiseyn içlıı, hem 
ol reyhaneteyn için 

Kfilıu, .ahrayı meya i(in donan
cb GülEtan Nevruz 

İman Zeynel a8a elhak, Veliyi 
Hal.iki mutlak 

Anm(in açolıp zaııl>ak olubdlll' 
Kimurau Nwru 

Jılub.._...ı BUır ol .atık İma
mı Cafeıiiss dtk 

Bunlarçin açtı '8kaYılı: olup bu
ki hessan Nevruz 

imamı lllmai Ki.ı.ım, Ali Hiza 
dürür ı-ım 

Olup ...... UDU Bak daim, bu 
-5.le benem Nevnz 

Taki nmi mihıevvudir, >Uıki 
hftll lıüıınü envenlir 

:euı. ~ -uı aüıarıbr, ııiyneti 
8Iİiall Nevnuı 

H- el Mlımi Giilfem, lııeü· 
mı ilmııi ebem 

Mub-*1 IWıdli efhmı olup 
llllbip zaman Nevmz 

Çımlei bureti masmn, muhab
bet onlara mehum. 

Olardır kioıtc:eô. mazlum, açar fey
zi dehan Nevruz 

U..,ı Belııtaş Veli pirim, Balmı 
Sultaıı deııtqprim 

Bulerdır ..,ı.ıın eınirim, dile hfilı:· 
mü ıevan NeTruz 

»Bel eaed Hilm.i ıiecle, olup ol 
pblelıe lıende 

Bu abdi iciz ın.-de, mWıibbi 
hanedan Nevnz 

~ SlDlll IBektaııj neıfes
Jınııe tıaı;larııclı.. jBe\r~i .müolo
~ 1ııtnikrıbıı y@ıseklii'ne 
hıryrarı akııllı: Ja-n tacmdl\n 
._ ~ Pnnı b+4•n Etene 
bare ıediılıen bir neılhsle bu çı• 
iiı,m~: 

Yine Meyli b!1ba b.ı neie6iın a.. 
ı;ıhrwwma ÖDa:J'ak ~ bebacın 
dıMd p sem 4ıııklmll1 meydeıııı 
bıpleıoılf;, demiıeueıı> oanı.ar.a ne
te '1'1!11'~. 

Bis Ele.;t k 11•..ıe clemişiz .v~li 
hii 

Aman ya Mul-ı medet ya 
Ali hii 

Eıııünmız ebuıı pndüz ııe<-cli 
"ıiı 

Aman ya Muhamıued medeı ya 
Ali hü 

Ne ohır çok ise eürm ile ııünah 
bii 

d.a tal<»atü. emri o1nurar he:ıı 

IMabl& 
" '•din ohaam. haşa s ~ 

1 

'• .. 

nail bü 
.Aaı.an va Mı*-ne4 Medet ya 

Ali hü 

O. loi imaıııın k1lhı laulıeal bii 
Yeüar:uıa feda ey lem C8Jll bil 
dleı Miiwddet.e halkın lanıanı 

MI 
&na. ya Muhtmnned Medet J'I 

JUihü 

ibrııiDın Etheınin bndlıri bay • 
ran Mt 

B..Ukat şelttiıtde ı...ı..r araya 
bü 

Allnlıı lllmlodan eöründü .,;;_ 
hii 

Aman ya Muhammed Medet ya 
Mı lrii 

{Arkası vad. 


