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HARP TEHLiKESi iSVEÇ'E ÇOK YAKLAŞTI ! 
Müttefikler vaziyete hakim' İsveç' il! Cenubunda ki Alman limanl~rından 

sevkedılecek askerler vapurlara bındirildi 
INGILIZ TAYYARELERi, OSLO, KRISTIANSAND STAVAN- · - • • 
GER, WESTERLAND USLERINI BOMBARDIMAN ETTiLER ' zı et va esti 
T rondheim Önlerinde 

Mottefikler, Alman kıt'alarile 
Şiddetli bir muharebeye tutuştu 

• 
lsveç, hertürlü taarruz ve asker çıkarma 
teşebbüsüne karşı koymıya karar verdi 

---------~-• • ----- --·-~ • 
( sveç Ve!iahdi: vahim vaziyet karşısındayız 

Civarında fiddetfl mulı4~l:>e~T 

iEç;ıN oE Sı-. 
RASi GELDi MI? 

A 1 ın a ny a, Norrı•'il•lci 
lıurıııetleri 'iolı aılıı,tıtı 
"-Y• /aııec demirin.len 

' ınahram lıalac•fını •n-
laclıfı 2aman /arıeı;' • tle 
taarru2 edecektir. 

Ytıan: ABiDiN DAVER 
~ ünkü gazetelerde çı -

~ kan haberler, yazımı
li zın başlığındaki sua
"ak?rduracak mahiyettedir. Fil
" ~ bir İsveç gazetesinin, Lit
,;.::~anın merkezi Kaunas'dan 
la. Rı haberlere göre, cAlman
• r, Baltık den.izi. sahill'erinrle 
"Uy. ı;..ı Uk a...i'Keri hazırlıklar yapmak-
taı ırl<ıc, Alınanyanın başka ta
do·ıı.rından Memel ar~ne ve 
d ~u Prusyasına mühim mi:ktal" 
~kıtaat ve mühimmat ge1mek
Şı<J ır. Bu lııman1arda bulunan. ve 
&i detı, nezaxet altında tutulan 
l'e~·l ahali uzakılla.ştırılmak üze
'l>u..r~ Bu haberi veren muhabir, 
'Ol:ın k zırlı.kların hedefi meçhUıl 
Jto a la beralber Alıınanye.ya 
JU~u 8abtıJc memleketlerinin, 
l<ar-~nlax tarafından kendilertitıe 
mı,~- h~çbir ha;reke<tte bulunul -
lııçb.~<>agına kani olduklan için. 
oldukı en<Lı;e göstermemekte. 

l\.ii .~rını da ilave ediyor. 
d; ııı ~uk Baltık devle!leri, ken· 
ııu11 ;:•ııleketlerinde Kızılordu -
•tıııe .3 '"" ve deniz üsleri tesis 
'iııı/'l:e müsaade ettikleri için, 
llıay~'. eııdılerini Sovyetlerin hi
llıan~-:•nde addetmektedirler. Al
Yeı 1111

11
" 1 d,a, şu ~amanda, Sov

lıiç h s~~ ıle gaıle çıkarmıya 
lla1tık'"{sı Yoktur. Bu iliharla 
lıe, " : 1Yılarına toplandığı ha
hedefierı)e':.1 Alınan askerlerinin 
ti do·' - ~ıı:er bu tecemmü habe
lit. {rıt ıse - yüzde yüz İsveç· 
~taıı sveçten verilen haberleri 
da11 ~~l ve bilhassa Finlandiya-

en malumat da teyit et
(.Arkı.ı.:,ı. :J Üııtu. ,s,·au1ada) 

ABİDİN DAVER 

cert11an etmekte olan Trondheim ve Norveçteki ALman kuvvetleri. kumandanı GI. Von Falkenhorst .. 

STOKHOLM, 24 (A.A.) - Ha-ı İsveç - Norveç hududundan bildi-
ber verildiğine göre, İneiliz kı- rilınektedir. Burada İngiliz kıta-
taatı bugün Norveç cephesinde atı yeni mevziler ele geçirmiş -
bir değilse, dört mıntakada ha- ]erdir. Ve Norveçlilerin yardımi-
rek&ta geçmiş bulunmaktadır. le 20 kilometre kadar ilerleıniş-

Trondheim'in §İmalinde küçük lerdir. Ayni menbadan iluve e-
bir mevki olup Non•eçlilerin •on dildiğine nazarau, Norveçte, ha-
iki hafta içinde yeni müdafaa rekata girişnıi~ bulunan İngiliz 
batlan inşa etmiş olduklr.rı Ste- ve Fransız kıtaatının mevcudu 
inkjaerde şiddetli bir nmhare- hakkında öğrenilmiş olan yegane 
be J,ıaşlamıştır. Bu mıntakanın şey bu kıtaatın Narveç kıtaatının 
bazı yerlerinde İngiliz ve Alman da inzimamınca Alman kıtaatına 
kıtaatını birbirlerinden ancak hemen hemen nıiisavi bir kuv -
200 metre mesafede bulundukları (Arkası 3 üncü sayfada) 

Sırrı Bellioğlu 
•• ,., ......... • . 

Eski Kocaeli meb'usu· --
dün Merkez Kumandarİhğına tes
lim edildi. Polis Müdürlüğünde 
buhran geçiren eski meb'us mek. 

tupları niçin yazmıf? 

Sırrı askerf hapishanede .. 

ı• 

Sım Bellioğlu Merkez Kumandanlığına teslim edilmek üırere 
Emı:iy;t Müdürlüğünden çıkarılırken ... 

Hükômet ve ordu erkinile di· I daki evrak Ankaradan şehrimiz , 
ter muhtelif makamlara ltüku- gönderilmiş ve mumaileyh şeh-
metin siyasetini tenkit ve tahrik rimizdeki askeri mahkemede mu
mahiyetinde imzasız mektuplar hakeme edilmek üzere dün neza. 
göndermekten suçlu eski Kocaeli ret altında bulunduğu emniyet 
mebusu Sırrı Bellioğ:lu hakkın· (Arkası 3 üncü rn"fada) 

Komünistlerin 
Amerika daki 
faali_qeti 

Sovyet Amerikan harbi 
takdirinde ne yapılacak'? 

·~ .ıttmı:;;;;tte~ :ıauır<mın ,•ı:me-
rika Nazileri Şefi,. 

VAŞiNGTON, 24 ( A.A,) - Dev 
lete karşı hazırlanan komplolar 
meselesini tetkik eden onlar ko
mitesinin akdettiği toplantı esna
sında komünistlerin büyük bir 
faaliyet gösterdikleri anlaşılmış
tır. 

Nakliyat işçileri sendikasının 
eski reisi Oshea Amerika ile 
Sovyetler Birliği arasında harp 
çıktığı takdirde nakliyatı sekte-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

Çanakkale 
Zat eri~ 

Yazısı 3 üncüde 

at cesaretimizi kaybetmiyoruz dedi 
PARİS, 24 (A.A.) - Saliihi -

vettaT askeri Fransız nıahfilJerin
de l,!altık limnnlanndan birçok 
Alınan askcrl kıtalannın nakliye 
gemilerine irkap edildiği bu sa
halı teyit edilmektedir. Bu nak
liye 'liaııurlaruıa birçok buzkıran 
vapuılal"I refakat •lmckledir. Bu 
gem:lerin İwcçiu cenubunda ta
haşşüt edilmiş olması bu memle
ket için bir tehdit mahiyetinde 
telakki •dilehilirsc de bu nakli
ye gemilerinin Osloya takviye kı· 
taları götürmiye uğraştıkları da 
batıı;a gefobilir. Bu takdirde bu 
lı.Jtaatın 111<.<n Daniı11arka boğaz
larının şarkında vapıırlnra bin -
dirildiğini anlamak güçtür. 
ALMAN MATBUATI 
HÜCUMA DEVAM EDİYOR 

Almanya ~atbuatı, İsveç mat· 
buatına şiddetli hücuma devam 
etmektedir. 

Yan resmi •Boersen Zeitung .. 
müttefikler lehine haberler neş
rini bitaraflığa mugayir bulmak
ta ve d:ğcr gazeteler de .saf ari 
olnuyan llambro' h\'bh tarafın-

\ 
dan iftiralnr çıkarıldığını yaz • 
maktadır. 
VELİAHDİ.'ll l\1ESAJI 

STOKIIOLM, 24 (A.A.) - Ve
liahd Gustav Adolf, İsveç izcile
rinin reisine gönderdiği bir me
sajda diyor ki: 

•İsveç vahim bir vaziyetle kar
şıla•mış bulunuyor. Fukat, cesa
retimizi kaybetmiyoruz .• 

Goteborgs Handels Tidning 
gazetesi, İsveçte yapılmakta olan 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lsveç Protestolarına rağmen Alman 
tayyarelerinin tecavüzü devam ediyor 

Lveç Kralı, Norveç, Danimarka krallarik Fin Cumhur R<l'si bir a,-a.cla 

Çocuk bayramı Vekiller hey
eti toplandı 

İkinci gün de çok neş'eli geçti 
gürbüz çocuk müsabakası yapıldı 

.çocuk Haftası• nın ikinci gü· 
nü de şehrimizde büyük bir neş'e 
içinde ıeçmiştir: 

Sabahleyin saat 10,5 da Fran
ını: tiyatrosunda gürbüz çocuk 
ınüsabakası yapılmıştır .. Birbirin· 
den güzel ve gürbüz 200 e yakın 
yavrunun iştirak ettiii bu müsa· 
baka büyük bir intizam içinde 
cereyan etmiştir. 

Doktor Ali Şükrü Şavlinın re
isliğinde bir jüri bey'eti her ço
cuğu ayrı ayrı tetkil.< ederek. ar~
larınılan en gürbüz ve sevımli
leri olan 40 ını •eçmiştir. Bu 40 
çocuk ausında da kur'a ile yaş 
itibarile Üç grup için üçer çocuk 
ayrılmıştır. 

Kur'a neticesinde; 3-7 yaş ara
sındaki gürbüz yavrulardan bi
rinciliği Selçuk Aydemir, ikin
ciliği ıı:ezetemiz sahibi ve Son 
Telgraf gazetesi sahip ve baımu
barriri Etem İzııet Benicenin 
geçen yılki 8ilrlıüz çocuk müsa
bakasında da ayni dereceyi al
mış olan çocutn Elçin Benice, ü
çiinciiJütıl Ad.nan Yalı er kazan-
ıbııılardır. ' 

G aylıktan l 7qına kadar o- ' 
lanlar arasında da birinci Sevim, 
ikinci Ahmet, üçüncü Türker. 

1 den 3 yaşına kadar olanlar 

ikincilik kazanan ELÇIN E. 
BENiCENlN iki pozu .. 

arasından birinci Ayşe Kadıza
de, ikinci Sedat Düzyürek, üçün
tii Türkan Şen, gelmişlerdir. 

Bunlanp bepsıne muhtelif o -
yuncaklar hediye olunmuş ve 
(Ocuklarını tam bir sıhhat için
de büyüten anneleri tebrik edil
miştir. 

ANKARA, 24 (A.A.) - İcra 
Vekilleri Hey'eti bugün öğleden 
evvel, Başvekil Doktor Refik Say
damın riyasetinde Başvekalette 
toplanmış ve ruznamede münde
ri• maddeler üzerinde müzakere· 
lerde bulunmuştur. 

Matbuat 
kanunu 

Meclis yeni iki 
fıkrayı kabul etti 

ANKARA, 24 (A.A.) - B . .M. 
Meclisi bugün Şemseddin Günal
taym başkanlığında toplantrak 
inhisarlar umum nıüdürlüğü ile 
orman umum miidürlüğü 1939 
yılı büt~elerinde münakale yapıl
masına ait kanun liıyihalarile Ha
tay jandarma teşkilatının maaş 
ve iaşe bedellerine ait kanunu 
müzakere ve kabul eylemiştir. 

Meclis bundan sonra matbuat 
kanununun 35 inci maddesinin 
iki fıkra ilavesine ait kmmu mü
zakere eylemiştir. 

Teklif edilen kamın layihasile 
(Arkası 3 üncü sayfada) 
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Şehir tiyatro- , - · -- " Vapurlara 
o: M. Sami Karayel ru bu yıl da ) Hatay vapuru 

1 
-1 l [ 

Aza fakat öze doğru! 

_ l *b" hk ı J az a go cu 
Yeniçerilerin vurdukları kılıç ve han zarar etmiş sa ıı 1 nıa e- ı k - aınm~a~ 

çer darbeleri paşayı düşündürmedi. Yeni Bütçe dün Şehir meye verildi 
D y ordtı. Fakın, bu eraz ı gi!

tıa\ ""'2'Ca mukalbeled" bulu
nuyordu; 

- • asıl., geDÇ kadınlar ho -
şu-;a g.d~r m ? .. 

- ~:en, daha g-.!lr; ve dah.ı ~ lY-

sun '·· 
- Hay Osınaru:ın yürü ... 
S.ı '' Osrn;ıo:ı, .\. .ıanı~r gıbi 

kükruy-dıdu: 
- Bre millet hai;ılkri... Bre 

d" ve Jıclll'):ıt hainleri. .. Utan -
muz nns ruz? .. 

a:.,ruı değ'll miyUn? .. 
ff!)'e feryat eybeıd:i ..• V0 atın

dan a<tlıvarak Arnavudun ürzerir 
ı:ı:. sal ırdı. Az kalsın kanlı bir 
vaik'a oıırymdu. 
~ ~ 1:fri }'1€lt.işe!'ek or

ta !"ı 1ı s.kin eyledi. Pad şahı 
tutup atırut biıDcLrdi. 

A tıncı oğlu ıvzil~ Sıpaıhtler 
tarafı ~laşt:ınJdı. Os -
mas:ı, !ıu türlü ha:rnretrer içi;ıırle 
kışıaı...ra lk;ıtlar yolıuna devaım <• 
de< orae:ı haseki Sarı j\ chıınlit 
aı'tanın muh:ı.faza.sm:ı veriJdi. 

Meclisine verildi 
194-0 mali yılı raiL\ıb ••• k ve fev

ka!lade teklif bi>t ·ı ve kara!'- 1 
ııa:m..ı;J. !it! şe'hr ıırruz Bı rl€<Lycsme • 
mü.lhaık alan dair.eıl!e'ıı.n b~le- 1 

ri ve eSbaıbı muo .JC<leni !.ay.ha.- , . 
ları diirı şeh r .meclı&ne vtr~.niş- / 
ıtir. 1 

Kara ağaç ııne~b ası v\ mties- ' 
ı btttıçctır '!.den anJ,a,;ıkl,ğı

ına gc;-. ı;eç~ :t:L de v :dı::llml2 
v · m ~ .:ı. \.yru: .... ı mütı....~ 

v~rı ar lıı..>ndan l!HO yılın.
da bJ nue-ısc , :ı B~t rl.·yeye 
tıı..r ıııulo/On 421 bın 300 lira saJli 
vax • tenı'n ıchoef(i tıhr:ı' n o

Milli korunma ka-
nununa göre taki· 

bat başladı 
Hatay vrpuru sahibi ve &Ü

\'arisi Osman Şevki hakkında, 
Milli Korunma Kanununun 
:16 ncı maddesine ve bu husus
taki karıırnc.me hükümlerine 
muhal'! hareketten dolayı za
bıta taı·afından tahkikata baş
Iannııştır. 

Sandallarda d• t•hlisiye 

vesaiti bulun•cak 
Şchlr Mb::lisi. dün öğleden SOD>

ra ropl=rak ruzn.ımıesi:ne dallıil 
, 'baızı maddelı.ri ııniizaıkare cıtm.;ş

fu. M üte ak' lbeın de yı€ni Zalbıtai 
Beıredi.~1 Talmıaıtııaıınesi madde -
lerin•m müzaJ;ı~es ne d:~vam olun,. 
muştur. 

c Ulusal Ekonomi V<ı Arttırma 
Kurumu. •Çocuk Esirgeme Ku
rumu• şu kurumu, bu kurumu 
seu.elerdenberi otomatik bir ve
ciU makinesi şeklinde döviz neş
rediyorlar. 

Senelerdenberi kendi gaye -
lerine uygun fikirleri halk ara
sında yayıyorlar. Gazclıi>lerde, 
mecmualarda, dıvarlarda, mağa
za camekanlarında, çı.kardıkları 
broşürlerde tefsiri ciltler doldu
racak bir fikrin dört kelime ile 
hülasasuu okuyoruz. 

Büyük bir hüsnüniyet ile yapıl
makta olan bu neşriyatın fayda
sı oluyor n1u? .• 

Bu suale hiç çekingisiz: olu -
yor! Demek çok güçtür, çünkü 
scnelerdenberi neşredilen veci
zeleırdf.u bir tanesi bile, bir telı: 
kişinin aklında kalmamıştır. 

Muhtelif kunıml'!l' ve hayır 
müesseseleri ön söz yerine bir 
söz neşredip darbuncsel haline 

ı 
' 

sokmanın yolunu tutmalıdırlar. 
Mesei8 vıttize diye halka: ·Bah
çene çiçek yerine domates ek• 
öğütünü sunmak, evvela halkı 
şaı;ırtrr. •Acaba kıtlık mı başlı· 
!yatıak?. Endişesini u:yandırır, 

sonra da güldürür: •Ya çiçekçi
lik ne olacak? .. Düğünlere do • 
mates çelengi mi gıöııderilcıcek?• 
latifeslııe vesile olur ve unutu -
lup gider, 

Vecize ile propagandalarım 
yapmak istiyen kurumlarıınul 
Halk partisinden örnek alına • 
lıdırlar. Partinm binlerce vecize. 
si yoktur, fakat •Dayan başarır
sın!• dünü unutma bugünü da
ha iyi anlarsın!• gibi ata sözü 
hükmüne girmiş vecizeıerı var-
dır. . .. 

Vecize m raldısı kurumlanmı
za tavsiye ederim! Aza fakat öze 
doiru! .. 

SELAMİ İZZET SEDES 

- Alıkıih, s= ıa.nm eytlr.sin ... 
Sw::..n Own:ının arkasında en -

~..a. ı vardı. E.ıışı açı..'dı. Bir S'
pah. 'k~~ tıaıı tülbend!:ni Sultaın 
Q_m;ıruo basına r: .rc.li. AcL. bir 
..)6 ,ı re bmdiııdıler. 

Bu strada v=r azam Hüs..1Yin 
ıp:ış.~ kargaş.ıolıktan d:ifaO.. ede
re.: kaçıruıık ef..edi. Asler, Hüse
y n pa:ş:ının ırçı ığını gorunre 
~;;ı:ne dtiştuil:ır. EUıerindekı kı-

Ö,.ı•o olmuştu. Mırt3"elerin şe
rcl't 1t-rind.n ezan s:sler işilti?
:yordu. Ask!!<", SW.tan O,manın 
bu:nden dolayı sala VE c .. ıyor 
zannl!!i',iJclerin.d.'311 umumu birden 
ba,.,&rışttlar ! .. 

hııı.c tur. 
DARÜLACEZE BÜTÇESİ 
DarWa~ ıdarcs n ou yıı.

kı :bütçesi açtı< · c 'kaıpalUT' · ır. 
B:ı!C'diye Ret;! ,:ı bu açığı kapa
malı< ~ n Daıri.cia<: meye 1940 l:ıüt
QC 65 lb.iırı lıra verecc"1<ti<r. Di
l?•"'r taıraftan Şirkc<l.i Haoyri'.Yeden 
aillmı.ııJ& olln Dorüliıc >ıe aida
tı da ar.tırıkı.cJ.!:tır. Darülace
ze adrosuna yen den 5 terz., ma
Tan '2, ..eın rci, nıı.clY'dana koma
sı ve ,l>OS\Q-ıcı alır.a=<:tır. 

l\lünakale Vekaletine mii -
racaat etlen vapur sahib~nio 
Köstenceden Süınerbankın İz
mittcki kağıt fabrikasma sel· 
lüloz getirmek üure müsaade 
aldığı fakat Köstenceye gittık
ten sonra başka bir firma ile 
daha karlı bir şeklde uyuşa -
rak Ha~ faya götürmek üzere 
kueste ) ükledii(i anla ılıruş· 
fır. Vapur Kuru~esmedt• polis 
n <ı:aretindcdir. Tahkikat lla· 
günlerde tamamlanarak evrak 
adliye~·c ,·eril<ccktir. 

Dünıiz vasılalaırma :ıı. t dün ka
ibul olunan y 'tli maıd:deler mu
cilbince humrıllar v.ııı:ruı•lardan aı 
ronra çlka.caıkla.r, biç ıb:r vaıpuıre 
!haddi futifrbında.n f.,,la ydlcu a
lınırruıv..ıcak ve ı:a:zı ıte :ınüV"ez:ı: -
),ri 191 inci maıc!d.:: mucibince, 
d!<R"'T umumi nakil v~ıt::J.arında 
o1duj(u ı: bi vı;:purlaı'C!a da ba
ğmınada.ıı gazete satabilecekrer
dir. 

! ADLl!E ve MAHKEMEL-RDE-j 

:!r :le u:zı; m ii;uştülcr .. 
Faık:ı.t; ı;;.wnaz Hü&t~ paşa 

e ..si:run iç ne m~ clh se giy. 
.m '" Ybıuçer lerın vurdu.kla
n kılıç ve hanıçer darbelıeıı-i pa
şa ı düşürmedi. Bull.'ll göıuı 
zcı: b1lıiar bağrıştılar: 

- Vay ı:: dı. tıaln vay!.. 
- Hel,e bak!, İçine zıth giyinr 

mQ ... 
Bre godoış! .• Kendini Hot.in 
nd<! mı zaınnett n? .. 

- H:otin onünd<ı Yur.çetı:JeN 
Leh Tal er. sı 1d :1.lı a~şlerme 
se\!K !!den godoş! •. 

- Bre vurun Jxıynuna ... 
Dry.tı lbaı,inştılar .. Bu sefer kı

lı~ Hüs:.yin paşanın boynuna 
u. ı. V> ikafaı;mı b:ıı;ıti. 

As .er, Hüs (Yin paşanın vücu
dıunu oWd~u yerde bırakt<lar .. 
Kafasını b r mızraııa takaraık ar
ta caıııı..ye getirdiıler .. 

Sultan Osınooı ve.ııir.azamının 
gözl<:Ti önünıda pall'<;alandığıru 
~01-dilğil zaman; 

- Bre mel'uırlar ... Ne ist<rsi
n.z bu :ınasumrlaııı? .. Ne yaptı si-
7.e ou adam.. 

D ryordu vı> b ında ibıir yemeni 
ıı:ı •a.sıncta ıbir entari ya.lın aya.it 
et{, rsiz 'biıxl' ırüıniş ili r soğancı 
L, ı;·Jı.yle Orta camiye götürü -
hl yordu. 

A&ih', fll!lni ağı.za alımışlardı. 
Qsman, volda daima haka:re'lilere 
maruz ~aJıdı. 

Bir takını alııliilksız fısik dılyor
la.rtlı. ki: 

- Cawım O.sıınaın Çelebi!.. Mk~ 
haırJ aeri 'basJ<p da Yen.ı;erii!eri ka
dır;:Jl!larda z nc'.re vunmaık, de-ni-
2l· a,11maik llıos mu? .. 

- Ecdadınız, bu binayı devle-
14; S&lban.ıarLa mı .kurdular? [1] 

- Bu alcl.t'ı Mısı:rlıl.ar ve A
n~ !olu Selı:b:mlaırı mı yaptı.ar! 

Bosta::cılar Anadoluyu aıt<ş 
ili:' ..lı 1 içind yaJı:m.ad1}ar mı? 

IF.,yortkudı. Altıncı oğlu namıııır 
d-ı bir Arn:ıv:uıt dev-ş.mıesi de 
S 'taın Osmarun yanına yaklaşa,. 
r '· balldır larm ı ötes:.n beri
Sll' sıkarak, ga!l z sözl rle: 

- Ne güııe.l balıdıırların var 
Osın:ın ... 

Deyince, Sultam. Oımıa.n ail'lnyıı.
rak: 

- EdcıOO:z ıınıel'uın ... Bm pa-

f I] Sekbanlar demekten mak -
satlan Genç Osmanın Anado!uda 
teslcil edeceği 11eni askerin ismi 
idi. Bun<lan Yeniçerileri kaldı
racaktı. 
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- SuJtan canana zinhar su
ikas olumn:ısın! .. 

- Şı.m<iıl.k Sult.an Mustafa pa
d ş.ı.h olısun ... 

- Su aın Qmıan da m•.ıhafaza 
o!wı.sım ... 
Yenı lnşlasıında l•ılunıan ask-'I' 

her r..dcrıse bu Yo 'Cia lıa.ğrisınış
lardı. F1k:ııt, Davuıt pl1$l, bir ııü
rfütüyc to.haanmül ed ıınıed As
ker. P bu sure1ıle lb:ı,'.(ı rma.;ı hoşa
na m di. Maazalhh Sultan 
Osm:.:! padi.şah olur>a yuzd- yüz 
'kc csı uçardı. 

F ..ka., OS:.er g~.ya-o;.a gelmiş
ti. T ııcrar, Llkrar i:ı gl1'} ~rdu: 

- Suıtan O=a zınhar •ır~ 
kast olunmasın! .. 

- f.;mdil k Mustafa padişah o> 
sun .. 

- Su.1'!3"1 Osman da muhafa.. 
za olwısun. 

D&vUJl paışa, asl:!-:rın fazlaca ga
leyaını h::ilirı:de olduğunu ı;v:ünce 

tesk •nme s:.vaştı. D.ıtiha. kışla
Ya g.ırerek Suhtaın Osınanı pen
e<Teye çıl<anp as~.cıre gösterdi. 

Bu sırada Sultan Must.:da mah
pu.siyeı aııka.i "I olan ı:.kı cariye 
yarunda olduğu halr:ie camiiın 
m.iıra'bına olurmuş ik.oı'kıtlu ~t
varlarıa oıraıya, buraya sıçrıyoır
du. Dışarıda gürültü çoğaldık
<'.a riş:dM olıuyor, ha:vf ve ,ııtı
rap iç.nde pencereye doğru ko
~ demir pannaklıklara yapı
şıyordu. Biı;arıeı myif akl idi. 

Car ~Jar Sultan Muslafaruııı 
~moo Jroşuyorlar: 

- Gel, ~=~ arslanım, 
Diye 1leSkine çaJ.ııııyarlardı. Va

lidcQi de: 
- .ATs 13ru1Il! .. Sal<iın oL.. 
D;yıordu. Yeniçeı·.b, Slpaii

lff lbu hali görüyorlar ... Akılla
n lbirarı: başwda olan4ar, bu vazi
yat karşısında hayrete d~-üyor
laırdı. 

Sultan Osmanı ruh ayet orta 
camiy. gctmi U,r ... SuD aıı. Mus
tafa mlhrapta oluruyor, vatıdıe
si ve tiki caciyes; yanında bulıu
nuyordıu. 

Sultan Osınarun ve valid':s; ya" 
runcia idL Sultan Osınan, Sultan 
Mumıtfaının delice oraya buraya 
saldırdığını wsile it.tiıhaz ed:Tek 
as aı;:ker1•re •baığınyoııdu: 

- Bakınız, naıs>J bir adaımı 
padişah yaıpımaık ;,;tıyorsunuz• 
H.em devletiı, b:m milletin, h~ 
ocağınızın mahvına ııebep oıa.
caık.sınrz? .. 

Ond:ım sonca, başındakıi ~ski 
1ıii»>end. çıkarıp gözlerinden yaş 
döle erek ağal!ara hltap ~lıti: 

(Arkası va1') 

BAŞTA.ESEN 
KAf~K.f.ELf 

Her adımda çarpıntım artıyor. 
?\i, ayet, kırık değirmene giden 
) ohm nihayetin<1e yüreğim ağ -
zıma geldi. ı·a)alnrın iistünde 
) on yana, sar mas dola~ iki göl
ge gordüm. Bu hayal değildi. .. 

iki gölge diyorum, fakat giil
gcııin kı oldıığunu o kadar güç
lükle görı!iim ki ... İki kişi tek 
\'Ücut olmuşlardı sanki, birden
bire yırt tmiye imk1ıı yoktu. 

1' al imin daha hızlı çarptığını 

h: itim. Ko rak yolu indim. 
Onbra yaklaşıyordum... Onlar, 
6 v~. ü:vle d:ı.lnuslardı k.i, 

Oellili: SELAMI iZZET 

top atılsa duymıyacaklardı. 
Nihayet anımızda on metre 

mesafe kaldığı zaman, ikisi bir
den yerleriı:ıdıen fırl>dılar. Kız 

korkarak 
- Potera! .. 
Diye hakyırdı ... Benim yürüyüp 

ccçtii:imi görünce babası olma
dıP.ınıı anladı, içi rahatladı ... Kı
zın )'anındaki eenç, rahatlarını 
bozdtıi;'lUll !İçin ferıa öfkclell\dl, 
arkamdan bağırdı: 

- Astodiyavolo!" 
• •• 

Denize sarkan uçurumun ke-

Mü(.-sı; s-ıııin 1940 malı yılıııııia 
açık ve=iyeceği tahmın olun -
roa.ıkıL:ıd ı r. 

ŞEHİR TİYATitOSU 
Ş 'h.r T v · unda w yıl dram 

ve ko."lle(l kısmı 92 lbı~ 937 !ıra 
Çocuk ti~/ 'rosu St 895 J:ra va~ 
r tE!"n. n <:>'m iştı'l'. 

GeQ ın vı d::am ve kom:~ kıs
m. t::ıııs· .ı:tı i>2 ' ., 847 ı r oklu
ğuna gor , fey atJann ucuzlatıı.. 
aıuş ol:ınasından hu yıl h unız 
ıt.:yt. ı;·a - ve bilhassa komedi 

Diğer taraftan Sümerbank 
ile kereste sahibi firma da va
pur sab;bini protesto etmiş -
!erdir. 

.~-..... ll!!!'IOl!!--Be!lle!!!l•~ı 
Ertuğ :.ıl Muhsinin üc-

refine zam 
Sdhir T;ya<rcıısıı T< jısörü Er.t.uğ

:ru!l Muhs-.ın müesscs«de h·llllUlCt 
\1 gayr ·- le çı:..:.zşnıasına binaen 
aY\hk ücret ne 40 ra za:ın olun
ırıı.a.;ı B !led.}e Re·• ııı ır,~ karaT-
1.:ı:,tırılmıŞtır. Ayni subeple ıma.
o:anı.goz ,._, ddkor mak.r.tlst.leri:nı:ı 
4e 25 er lira zam yapLlmıştır. 

kıs:nı~ a - ®ha r~a ra.i(bet 
~rm ş v 40 bi.n !o.ıra fadı va
rida.t teomın olun.mwıtur. Ancak 
hu rağbete son yılda da Şehir t- l K T 1 SA~
'.}·a.troısu z r ettığinıd:,,~ müesT• 
senin büı~· açı~ını kapamak ü
zere BelOO.~~ce 39 b.n 435 !i.ra 
yarıclını yapıbması kararl3$tınl -
11U>1tır. 

Şehir Tiya.trosunun yeni büt -
Ç('9 1846 lira fazı.as y"' 149 hin 
935 lira olaıraık tan.zı m olunrn~ 
tur. 

KONSERVATUVAR 
BeJediye Jroooerv..tuv3Tıın 1939 

lbüıtıı;e ıı.çığ!m k311amak üzıeıre 43 
O:ı ırı 3.35 tira ven c kt.ir. Al®.ı!rka 
lkı.sımı taL'cviye olunacakt.ır. 

VİLAYET 

Yol mükellefiyeti bu yıl 
da 6 lira 

İngilizlerin Balkanlardan 
yapacakları mübayaalar 

İıı.gilter .de Balkan m;;:ımk:ket
ileııinn hiitün •::braca.tmı satın a~ 
mak üzere kurula:n şirketın 15 
maıy;Sta şclw m ze ıbir lır tyet ~ön
d~.ğ ı hıııi>-ır aıhnkn ı:1lır. İn
gil.izler Tür ki yevi '11'11C<l"kez yapa
caıklar ve dii4 ır Baikan meın1e -
llô-ıt!! ~· . le b.rer mümnssillk ih
das edc-ceklerdir. Lı;rılrz müba
y.a~arının mühiın1 'btT kısmını 
Yu~r · ,vya ve Rmnan\adaın ya
pacaktı rdır. 

• • 
Küçük haberler 

1940 ımııli yılı için d• ş ohrimiz- ,..,.,_..,_...., ......................... _ .... ......,......,......,.,,. • ..,. ......... 

de t.irk \j <'1i 6 l ra oLmJ< t,s- * Vali ve Beled<yc ReH LıltJi 
b t olı:..-muştur. Bu p:ı.z.'.lT haz:. Kırdar evveikı sabaiı Bityükada-
ran \'e teşıı nil"VV 1 "'"funrula ya gıımiıtir. 23 nisan tatilini Bü-
o' .ı.k üzcıc Lıti ~~ alınacak- yii.kadada geçiren Vali ve Bele
ıt:ı.r. d:ye reisimiz dün de şeh;re inme-

Yen; bir kararla, yol mü.İı:cl!...f;.. miş ve Adada tetkikatla meş_qu! 
yakni bsd<:>n • .n ifa el.meık i:;tiyen- olmuştur. 
ilcr ylul, tıcşrın! ıvvd ve b:şrini- * Sılıhat ve lçtimai hfuaveııet 
sanı aylarında 6 lira .çın 8 gün Vekaleti rei.li Asım Arar bazı 
mı.Ll.lel!le v il.iıyıeılı ıımz vollarında mesc leler lıakkında tahkik ve tet-
aıme) gitl>i çaış:ıc,.klardır. kiklerde bulunmak üzere dün sa

Üsküdar Adliye binası 
bitti 

tl'.kiidar adliye binası inşaatı 
bitmistir. Bina bugün müddciu
munıi tarafından gözden ge(iri
lcıcek ve müteakiben kat'! kabul 
muamelesi yopılacoktır. Ay ba
sından itibaren t°'•kiidar adliye
si yeni binaya taşınacaktır. 

":arında d~dum, düşündüm: Şe
fikaya dogru ınu söylemiştim? 
Snhlden çıldırıyo~ muyum? .• 
Çünkü bu yaptığım delilikten 
başka bir şey değil. 

Denizlerden esen ince rüzgir 
şakaklarımı okşuyor. Geniş ge- 1 

ni• nefes alı~·ohnn... Arkamda 
kalan iki se\'dalı genç haşhaşa 
verdiler, tek \'Ücut odular ... 

Tekrar onların önünden geç _ 
miye utandım, gene rahatlarını 
bozmak istemedim ... Dikrnli bir 
yama(lan tırmannuya başladım. 

Yolda ka~ııııa Halit çıkh. 

Meşhur sarhoş Halit. Bu gece bet 
geceden dAlıa sarhoş ... Fakat ga
rip de:'i'il mi, Halidin !'ÖZÜ içtik
çe. açılır. Ayıkken kendini ay
nada görse tanımaz, söy]{"neni 
anl'l!l).az, konıı~ınaz. İçtikçe bu
nun alL-.inc zr1:Usı cilal· nır. Sözü 

' sohbeti .Yerine gel'r. 
Beni daha uzaktan tanıdı: 
- l\lerhaba Osman ... Ne o, bu

ralarda ne i~in 1rıır? 

bah Aııkaradan şehrinıize gel
miştir. * M a1Jı.• b~ında, Ortakö11deki 
Deniz Ticaret mektebinde kap -
taıılar arasın<la bir terfi imtihanı 
yapılacaktır. * Sirketi Hayriııe, Haliç ve kil
çük vesaitin komisyon tarafından 
tesbit edileıı 11eni tarifelerini Mil
'llilkak Vekaleti tasdik etmi~tir. 1 
Tarifeler eskisinin aynıdır. 

- Geziyorum. 
- Anlaşılıyor, geDe şairlik! .. 

Geç yavrum böyle şairlikten, gel 
ben seni şiirin kaynağına götü
reyim. 

- :N"ereye'!. 
- J:nısaJin evine. 
- Emsal de kimdir? 
- Amma yaptın y•hu! .. Em-

sali- tanımıyor mu~un? .. 
- Tanın11yorum. 

- Meşhur Kadıköylü Emsal.. 
- Burası Kadıköy değil... Yü- j 

zerek ıni git!cceğiz'? 
Halit ağzından sihuc bir yttm

ruk geçirdi, yutkundu: 
- Sorlıoşsun garba ... Emsal 

burada ev açtı. 
l{olunıa, girdi, yürünıiye boş

ladık. 

- İyi cmma hen Eınsnlin e
vinde n yapa) ını !. 

- ı:;.,l,•nirsin ... Bu gece top
lalıık \'ar ... Hem bilsen bu toplu
lııkt· b ılın c~k kadını ... 

• ? - n.ıın. 

18 yaşım ~eçmi.yenıı..r ve yÜ7.
nY ib l!ıniyen :er saııdaJoeıhk ya
pııımıy a"C;;;klardır. HH· sandada 
.taıhlis:..,,.. siım ltıeri buunma.sı hak
kıma iıza<fan Sal5.mi İzzot tara
fından yaıpı1an hiT teklif de aliı
<ka il<' kar~ıl.a:n.mış ve her denirı: 
'V\aS ı.t.:ıı;u .:la l:ı ,r çi :fit yedek kü ne Uı: 
ıbıııtıınrnası had<kında;k,~ 202 ne! 
ıma.dd. oYI<' bu cih<ıtmıı de ;l{"<:s· i
çin ım€'2lkür m!W.ct.ı er.cümeı~ i-
ade olunmustur. 

DENİZ 

Suiistimal tahkikatı 
Ş,.hrim zde bultnlı.n Mil4düıle 

Veka!ı:rti. baş .müf! ıli'-'ıi :&-tıçct v 
d oi!:er b r 1!1'kada'Ş1 da DenrL Yol
larının :b.l'lf: suiist.im::tli .ta.hki.'<a
tiyle meşgul oıına'k:3dırlar. Sui
ıntı.analin rJ r güın bira daha es
ki ;t.a::ı.hleıı:L !başlamış olduıru an
lıasılmaktadır. 

~-

Tiitik stokları fesbit 
edilecek 

Ti&ti.k ve ya"Oağı brrlijii, lisan
sa tabi memb ıkcUere yaptlacak 
tiıllt;k <hra<:a ını tanzim e'!fm .~ ü
:ııere tüccarkmn elm~ki s':cıklan 
trnbitc karar vernı ~Afr. Tüccarlar 
dün bir wplan1ıya çagnlarak ken
di!crir.den bu hustl'..:la bir bevan-
ruımn istenmiştir. · 

Rumanya'ya gidecek 
heyetimiz 

Ramanyaya {?id:oc!'.'k hey.~ m -
zin Romanya hU,kfur.r.:di ile yal~ız 
Lev'in Turk pnı-asına göre kıy
ıme."'!ır tayin bi üzerinde görwie
a~ı_ zınla.şı1ıtnıştır. Y· rıi 1ir ti
caret an! 1 <ı yapı' cağı hak
lkı~dak r \ u~· !er doğru çıkml
ımı$tır. 

II ~ -~t relbi Servet Bmı:c bu
f(iin şehrimize gekc ıkt.r. Dü '·l 
lt.mndcn çılcınııım.ı.ştı:-. H<"\' e t f
'tilk, yapaı'.(ı ve pamuk ,bir• ~b.rin
den üç .muı-.ı:lıahs v malive< .. n 
ıb;r mütehassıs i~~ırol: <'dece'k
ttir. 

T eahhütlerini yaparnı
yan tacir 

Harp dol<Jiyısiyle tcaıhhüf rinı: 
yerin" gotinmı '•ycırı mü1l:ıahhiıt!.e
rin vaz yet' dün Ticaret Odası 
m.eclis·.nıde miiz.'.iku-e olunmuş ve 
mecls haııbİ!ll me:yd.ana ~ ~irdiği 
il:l.ır '()Ok müşkülatı kabul uoorek 
!lıiır müteahhidin müracaatını 

ayrı, ayn '1ıel1lük c1ııneik üzer-,. ida
re hej1 ıtine saıliı:hiyeıc veıımiştrr. 

- Nigar. 
Nigar ismini duyunca kararı

mı vcrdiın. Emsalin evine gide
cektim. Halit izahat veriyor 

- Bn gece Nigarın dost gıece
si ... Yeni dostunun gecesi ... Bir 
ay birile durmuyor ki... Ayda hiç 
de<Yilse bir kere Emsalde vur pat
lasın cal oynasın .. Bu gece zifaf 
gecrsi eğlrncesi y•pılacak.. 

İskeleJe geldik, soldaki pis dar 
sokaklardan b:rine girdik. Bir 
hayli yiiriidük. Halit koyu kırnu
zı boyalı, ah~ap, \'İran bir evin 
kapısını çaldı. 

. ~t, keman, şarkı, bir küfür gi
bı ıçertlen dışanya dökülüyor ... 
Kapıy~ ihtiyar, cadaloz, men

~ebur hır kadm açtı ... Titrek ~ 
hnde tuttuğu kör bir kandilin Yar 
dıııı'le mertlivcnlcri çıktık, . 

Kum kapıdaki 
aile faciası 

Mardiros'un muhakeme
sine dün başlandı 

Kumkapıda eniştesi Haçiği öl
dürmek suçile nıalılı.•meye veri
len MardirC.i!..Wl nıuhakcnıesüı.e 
dün ikinci ağır ceza ınalıkcnıe
sinde başlanmışlır. İddiaya gö
re, evvela Ifoı:ik Mardiı.>Su ya
ralamış, l\lordiros da çakı ile eniş
tesi llaçigi yaralıyarak öldür -
mü.,tıir. 

l\lardiros hiıdiseyi şöyle anlat
mı~tır 

•- O gece eniştem Haçik, ka
rısı ve heıru;irem Ar.,alos ve Sad· 
ri adında bir dav< tlimizle şarap 
içtik. ı:;arap başıma vurmuştu. 
Evin kapısı önüne çıkarak hava 
alırken birdenbire Haçik aşağı 
indi ve büyük bıcağını çekerek 
ve bana .. işte şimdi taın zamanı:t 
diverck bana hücum etti; yere 
yatırdı ve ')'araladı. Bu sırada Ar
saloz yetişerek elinden bıçağı al
dı. I•'akat ben ynral&ndığım için 
Baçik sarhoşlukla yaptığı su(un 
farkına varn1ış olacak ki, teessü
ründen bu tlc fa cehiııdeki çakısı
nı çr_kerek k~ndis:ni birkaç ye -
rinden \•urup yaraladı. 

Şalı't ola« k dinlenen Sadri a
şağı indiği zaman Mardirosu alt
ta ve Ilaçii:i üstte elinde bıçakla 
Mardirosu \'ttrnr1-en gördüğünü 
söylem'.~' Arşalos i~e aynen maz
nun MardiTo un jfudesini teyit 
'-'C tekrar etnıi~tir. l 

l'\luhakcme şah.itlrrin çağırıl
mosı için başka giine hITakıl - ı 
mışlır. 

NİHAYET 

İNANDI 

M. Zekeriya harp çıkalıberı 
Balkanlar mc~.ıuu i_lzeri@e 
çok ııikbindi. Hani: 

- 'l'oz kondurmuyor .. 
Diye bir lakırdı vardır. Ze • 

keriya da Balkanlara Alman
ya veya lta1yarun taarruz ede
bilece{rine asla inanmıyor ve 
bu hareket ihlimaline toz kon· 
durmuyordu. 

Nikb' nlik hayatın ve sıhha
tin esasıdır. Fakat, her türlü 
ihtimali bir dela da bedbin bir 
gÖTÜş zaviyesi ile ölçmek ted· 
birin esasıdır. Tedbir ise hin
netice bayat ve sıhhat, onun 
anahtarı olan emniyettir. Nik· 
binlikte rehavet, ayni zaman· 
da bedbin ölçüleri de tartıya 
vurmakta teyakkuz vardır. 

Ilüliısa, dün Zekeriya baş
makalesinde şu başlığı koy -
muştu: 

c- Almanya Balkanları is
tilava hazırlanıyar ..• 

Nanemollaya başlığı gös -
terdim. O da M. Zekeriyanın 
müfrit nikbinlii!ini şimdiye ka
dar benim ~ibi karşılamış ola• 
cak ki, güldii ve: 

- "lilıayet inandı!. 
Dedi. 

K AD 1 N 

CORAPLARI 

Kuçük bir sofada iki oda var. R('fl yntıyı görnıcdcm. Fa· 
Birinin kapısı nçıldı, burun ke- kal, Nanemolla ile NHi Sa -
mi~ini kıran rah koku<ıı, gözleri du / •h konıı~urken kulak ıui-
bulandıran sit9ara duıhaııları 3__ satırlif{i ettim. 

Sabun kazanın
dan çıkan eşya 

Dün mahkemede açılarak 

maznuna gösterildi 
Kantarcılarda Ahmet Nuralın 

sabun fabrikasında bekçi Şevkio
yi sabun krzanma atarak öldür
mek suçundn maznun bu fabrika 
iseilerinden l\tansurun birinci a
ğır ceza mahkemesindeki muha
kemesi con safhtsına gelmiştir. 
G~çen ~elsede verilen•karar ü

zerine sabun kazanından çık n 
esva dün emanet daire indrn 
mahkemeye getirilnıisti. Bun -
lırr iki çuval içinde ~abunlarla 
bulaşık ve erim~ kemik parça
lan, pantalon, kasket bir azı di
şi, külçe haline &elmiş cüzdan, 
tarak ve sair bazı eşya bakiyele
ri idi. Bunlar maznuna ve veki
line gösterilmiş ve bir diyecek
leri olup elmadıih S<>rulnıuştur. 
Maznun ve vekili bir diyecekleri 
olmadığını söylemişlerdir. Bun
dan sonra maznunun yazılı nıü
dalaanamesi okunmuştur, Man
sur bunda kendisi: gibi ufak ya
pılı bir adamın 90 kilo ağırlığın
da olan bekçiyi çuvala sokup ka· 
zana atmasına imkan olmadığını 
ileri sürerek suçsuz olduğunu 
söylüyordu. Muhakeme kararın 
bildirilmesi ~n 15 mayısa hıra· 
kıldı. 

Arkadaşını yaralıyan 
Tahtakalede komşularından A

lişi yaralıyan Hasan dün birinci 
ağır ceza mahkemesinde katil 
kasti sabrt olmadığından bir se
ne iki ay hapse nıahküm edilmiş
tir. 

dm çorabı ile meşgul olmak. 
Onu bırak da ba~larına her 
gün çorap üstüne çorap örii • 
lenler \•eya çorap parası öde
mekten halsiz kala.n evliler 
düşünsünler! 

SERLEVHA-
• 

CILIK •• 

Gazetecilik, doktorluk, avu
kat}.ık gibi başlı başına mulı• 
telif ihtısas şubeleri olan bir 
meslektir. 
~pn önae dcıkter, ec:ı:.acı, 

avukat ve saire gibi: 
- Gazetcıci .. 
Adını alır, yani, gazeteci 

olu.r. Fakat, bundan sonra da 
herhangi Jıir branşta ihllsas 
~ \.ıar ve asıl mesleki şahsiyeti 
ile o bran~ta mütehassıs tanı· 
nır. Serlevhacılık da bu branş
lanndan birisidir ve aşağı yu 
karı en çetin ihtısaslardnn birisİ 
dir. Yalnz habbeyi kubbe yap
mamak birinci şarttır. Habbe 
nasıl kubbe yapılır?. 

Derseniz, si2c bir misal ve· 
rebilirim. ;\Ieseliı: 

- Beyazıt dün gece yanı -
yordu! 

Diye bir serlevha okıır.;u· 
nuz,. H•JbukJi, Beyaz:ıtta bir 
baca tutuşmustur. 

Bir de şöylesi vnrdn": 
- Balkanlara dair Sovyet 

karan!. 
Havadisi okur, bu kararı a· 

rar~ınız. F:ı!·at. kaTnrı bir tÜt'" 
lü. nıetindc bu1an1azsınız. 

lşte, o vakii: 
- Bulana nşkolsım .. 
Dersııi~. İsle, böylesi de srr-

le, hadır Ye ynzau da serle'' • 
hacıdır. 

rasmda, N.garı kt•c f.'tna alınış J Xane, Naciye şöyle dıyordu: 
hoıılntan afiyi gôrdıim. j - Behey çocuk sen bir be-

kar adamsın. Neyen guek ka- A. şEKİl' 

(Arka~ var} -==============================================,;;;,,~===~ 
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Müttefikler bugün 25 Nisanın 25 nci yıldö. 
nümünü Türk gücünü anarak kutluyacaklar 
'::"-=:::::==:.:=::==============:-:=-==== 
"Anzac,, lar Çanakkale Abidesine çelenk koyacaklar 

Kaılı:.re, 24 (A.A.) - Anadu1u. la mütak--a yii.rü.tmiye hacet ııolv 
Aıaıısı.ıın hususi m~- ibıld:- tur. 
•;yor: İşte btı.günkü Anzac'Ların Türk 

Anzaclar, Memorial day cUnıv- m.iL!ctiııe besledikleri hissiyat, o 
tulmaz qiLn. d•!ie andıklan Ça- tan/ıtenb<.ri an'mıevi Jıa!c gel-
na kaledkki kanlı çarpışma!ann miş oLan dostluğun eseridir. ' 
yı!döniı.müıtü, yarın kutıulıyacak- Genual Freyburg, Anzac'lann 
kırdır. Türkiye hakkındaki duygularını 

Biı.y!Lk Harbin dehşet vencı şöyle izalı etmiştir: 
hatıralariyle ve ııcni müttefik cBüyük Harıı esnasında Türk 
Tiı.rhııeye karşı dostluk ve hay- askeri hakkı11da edindiğimiz in-
ran!ık hisleriyle dolu olan bu ta- tibalar arasında, hayranlığımızı 
ri.h, şmıdi anzac'/.a.rı, Türkiyenin celbeden nokta, Türk askerin n 
dost vo kahraman evldı!arına ha.-;:ıte gösterdiğı civanıııertıiktır. 
baglıyan sarsılmaz bagı, gek:cek Bu mezıyyetin, bizim m.emleke-
nesille11e tanıtan bir gtin olacalv timizde bıraktığı izler hıilıi ya-
tır. şamaktadır. 

Buqünii.n ehemmiyetindeıı. ve Türk as;';:erinin civanmertlıiÇi 
taşıdıgı husun kıymetten balıset- en ufak teferruatta bile kendini 
'"' wd, cın.zac smi ı;n cl.eld- gostermiştir. Mem!clottimizcLe a-
let •• 

1 
manayı ı;..ıh edelim: ğızdan aQ-ıza do~an şayanı dik-

Bu tabır, Britanya lmparator- kat bir misal olarak, cep/1.<1 qen. 
lum<nuıı. Domınyonluk askerleri sinde, mulırebeye fasıla verildi-
arc:.;.ndaki ıesanüdii.n muhasala- ği saatlerde, Türk askerinin kur-
sıdır. şım mrnzili dahilinde futbol oy-

cAustralien And New-Zeel.a.nd. nadı!iımız zaman onun bize kar-
Arıny Corps• ismiyle anılan bu şı aldıfiı asi! vaziyeti zikredebi-
ku ·1,ei seferiye, isminden de a11- lirim.• 
kı,,-ıidıgı üzere, Avusturalya ve Bir askeri doktor der ki: 
Yeni Zelandalı efrattaıı müteşek- cTilrk askeri nadir buhnur bir 
kild r. tahammüle sahiptir. Öyle ki, bir 

1914 harbi mimasebetiyle ve yaralıya cerrahi bir ameliye ya.-
biUıcıssa 25 nisan 1916 tarihinde, pı!ıııası icabedince, böy!c bir 
mii.teaddıt cephelerde harp de- müdahalenin yaralıya verdiği ta-
vam .:ıtıği sırada, Türkiyenin Ça.- savvurun fevkinde iztıraplara -raq. 
rınklwlede ihraz ettikleri zafer- mrn, onun ne ağzından bir inil-
neticcsinde müttefik kuvvetler ti işitılir, ne yüzünde bir adale 
kıtaatınm ric'ati üzerinedir ki, kımıldar, ne de zaaf eseri gös -
Anzacl<ır, Türk toprağı müdafile- terirdi.• 
rin,n kıymetini takdir edebilmiş- Bir zabit de diyor ki: 
!erdir. cTürk askerinin dürüstlü!iii.n • 

Bu ordunun şefleri, onların den o kadar eminik ki, ellerine e-
ölü!eriııle bizim ölülerimizin yan- sir düştüğümüz zaman, fena mu
Yana ebedi istirahate vardıkları, amele görecemizinden kat'iyyen 
evldtlarımızın kanı onların evlat- endişe etmezdik. 
larıııın kaniyle ka~tığı bu toprak Türkiyeyi tammış olem bizler, 
üstünde Çanakkalede dikilen a· onu, Atatürk'ün sevk ve idare-
bideye ve kahraman askerlerimi· si altında yürüdüğü. terakki ve in
':i". hatırasına ithaf edilen diğer kişaf merhaleleriııde adım adım 
abideye, yeni Ze!andalı eski mu- takip ettik, ve size kat'i olarak 
hariplerin gösterdikleri arzu üze- söyliyebilirim ki, bütün Yeni 
ıine çelenkler koyacaklardır. Zelanda Türk miUetine hayran-

Anzac'lann Türk 1lı.illetine kar- dır. Zira Türkiye, harpten sonra, 
~ besledikleri takdir ve hayran- terakki ve medeniyet ııolıı.nda 
lık hisl.eri, Mısırdaki Yeni zeıa,.. sür'atle kalkınmıya muvaffak o-
da kımlan kumandaM general lan ııegane Avrupa memle~ti • 

dir.• 
Freııburg'un, 12 şubat 1940 da 
Süvqıse çıktığı zaman Domi,.. Bir zabit şöyle dedi: 
ııonl.ar nazırı Eden'e tevdi ettiği Anado!tıdaki korkunç felaketi 
şu mesajda ifade edilmiş bulunu- duııdıı.ğumıı.z zamaıı bütün halk 

müteessir oldu. Çünkü bu feld-11or .. 
ketiıı ne fc!ıiket!ere, ne matem-

Türk milletinin uğraiığı son lere sebep olduğunu, Yeni Ze-
t'e müthiş JeliıkeC karşı.•ında landada vukua aelen zelzeleden 
duydıığumuz denn sempati lıis- biliriz.• 
!erinin ibln!iını rica Ederi'. Hepsı Türkiye hak7iır.da s-ita-

Tlrlderi, bu sefer, em'n dost- yışkar manalar ta._nyaıı bu söz-
lar q"bi selcimlamakla bahtiyarız. lerd~n sonra Saınoa adası va!i.oi 

Gemideki askerkr n üç defa Albay Sir Allcıı şu 1.atırauı a•:dı: 
Yiıi.:elttikLeri cHurra. avazesi cÇanaklca!edrn çekildığnniz sı-
bu ınc ajın nasıl heyecanla d'n- rada, melıtap, denizin dalqalerı-
lendiqini gösterm' •i. na qömii.len ışıklar s'rpiııordu. 

1914 de İııailiz kuvvci seferiye- Buqün, ö!ülerim:z için dik.l;n 
siııe dahil bir kimsenin ağ3ı.n- abideı.ıe ~;ize! bir güneş, ittifak 
dan 25 sene sonra, iı~•iyakl ola- ve dostluk qü11cşi do{iarken çi-
Tak ~rkan bu mesaj hakkında faz- çekler bırakacaijız .• 

;_~~--~~~~~~~-'---

Garp cephesinde hava 
muharebesi şiddetlendi 
Sarre memnu mıntaka ilan edildi 
. PARis, 24 (AA.) - Havas A
l<ııııı;ı adkeri vni)u haikkında şu 
~ ilatı veri:yar: 
.. Fransız ıaııyareleri Almanya 
uzerınde miit.oaddit uçuşlar yap
•nışlar, Almanlar, Frarısanııı Şark 1 

t'e Şimaı mıntakalariyle Pans 
cıı·arında uçmuşlardır. 

Cephe hatları üzerinde Fransı.ı 
ve Alman tayyareleri arasında 
bazı mii.sademeıer olmuştur. Bir 
~ok .~lıııaıı tamıarcsinin düşürül-' 
'"ıu söylennı.€ktedır. 
Karada Mosclle'ın şarkında ve 

Dlı · d es""' şarkında bır kaç Alman 
eı·rı11e ı,olu kolayca püskürtül

"1tıstur. 

S SAI>RE, 24 (A.A.) - Royter: 
,_arre iie Baden vild11etinin garp 
"-"t.!mı d.. k 
84 

' un a şam Alman radyo-
- ııun ''erdıqı bir l:ııbere göre 
"'<L~lılLt! '1 t k ·1• d"l ·. . ' lluc·· ıı~ı .a a ı an e ı mıştır. 

ıı ,unden •t:baren ancak kat'iy-
f n. ttıti.st l . 

tı"'i! . . arc v; ist .rr.:ıı ah mide 
etın· <ek askerı ruhsatıye ibraz 
tak~t/en herkes için mezkur mı,.. 

ElJı;;a qı'"'""'k 11ıuaktır. 
di• .. EN, 24 ( A..A.) - Havcıs bil-

, ·-10r; 

ın ~iegfried lıııttı istihkamları 
l<fte-rıı;1,Hınctan olup Losheim'-

de bulunan büyük bir garaj bir 
yanııın ncııcesinde tamamen ha
rap olm!L§tıır. Almanlar, bunun 
bir sabotaj eseri olduğundan şüp
helenmektedirler. 

----'.>--

Sovyetlerin b Uy ü k 
hava manevrası 
MOSKOVA, 24 (A.A.) - •Stc

fani Ajansından. l\loskovanın 
siyasi mahaıfliude Vladivostok 
yakııııııda yapılmakta olan Sov
yet hava manevralarının ehem
miyet ve ınanasına işaret edil _ 
mektedir. l'ih üki So\·)·etlerin bü
yük Okyauostaki bütün filolan 
ile büyük boıubardımon ve istik
şaf hava teşekkülleri bu manev
ralırra iştirak etmekttdir. 

-----<>---
Sis seferleri yüzünden 
Kairaıden"ızde bir kaç ı;ir.dCIJbe. 

ti ktıslI bir sis d'C!Vaım ~ 
rlir. &ieıtle buhı.n.an Kade; ve 
Tarı vapurlan tbirer ı;ıün ı;ıecik
m:~. S:is ıavvelilti alkşa.mdım
ibel\ •boğıa:z dışını da sa<ıımı$ı.r. 

fKDAllf 

1
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:::ı p!~ 1 f ~-) · sveçin 
. nuı uı ı ıı .. u~;' Nereye hö'yle hemşire? <Başm.:ıkaleden devam) 

mekteılir. Bir F.i:nlandiya telgra-

1 ran radyosu du"n terkos sinemasına! fında şöyle deniliyor: 
.A!manlann Norveçle olan mti.· ' t b J d Şu Çaıı:ımba • Me<:idiyeköyü vasalalarını tem.in ve bii.tiin Bot-nesn ya a as a 1 ::_.. E!inıyli~ı°<ePly:._Cilıangiydı. Eg".erotr.ı:obu··biis-a· ni /,örfezin<U yolu serb<stültı.ıt-

,.,.., "" ~ ~ mak iizere, Isveçreki sevk .. ceyş 
ANKARA. 24 (A.A.} - Kısa reklcr (Memill maksut} lanna noktalarını aLacaklan melhuzdur. 

dal-ga İrnn radyosu, bugün Tllr- gidip ırelirlcrkten, yollarda, her Almanların bö1ıle bir te~ebbü:rii 
'kiye saati ile saat 17,30 da İran adım başında lıi.r, istasyon ya- Ba!tı.ğın analıtan olan Aland ada-
v.,Jiahdi tarafındah a~ ve paruk ve tıpkı Gedikpaş~daki hi- Zan luik:tmiycii meselesini tekrar 
neşrjyatına başl· mıştır. 19/87 ve zim mahut balıkçı Haçiğin balık ortaya çıkaracaktır. Buzların e-
31/99 metrelerde .;alı~an han satması gihl fıstıkı makamlarla · 
radyosu, evvelce bildirilmiş olan bağırarak, dakikalarca mii!ıteri nmesi, Ballıkta seyrüseferi ko-
farsç• ara~a, ingilizce, fransız- • ı d ha · · ı k. layl~tırır kolay~tırmaz, bu ilı-~ ,.~ çagtnnasa ar a ıyı 0 aca " timaller artacaktır. Bu takdirde 
ca, rusça, ve almanca dillerinden Fakat kime anlatırsın, o hatfor· 
başka türk.çe olarak da neşriyat da çalışan biletçiler ve bilet~i ya- öyle. ümit <dfüyor ki Finlandiya 
yapmıştır. makları, hunu bir kere kendile- i!e lsı;eç t•aziyetin haklı kılaca. 

Kı •• • f / • rinc huy edinmişler. Ayni za • ğı bütiin tedbirleri alacaklardır.> ı 
Omun ıs '°Tlll Royter Ajansı da Paristen ver-" m:ında bu, onlarca günün fiya • 

kalı bir modasıdır da... ıLği bir haberde şöyle diJur: 
.çaa/igefi Ne ise; şimdi onu gC<"elim de cİsveç askeri mahafi!iııde !s-
J 1 gelelim hu iki hatta işlemekte o- vecin akıbetinden endışe •dilmek.

lan arabaların faydal· rından bi- tedir. Skandiııavyada, vaziyetin ( tl~ıarafı 1 ınci saufada) 
ye ufrra.tnıak için kouıiinistk·rin 
Alaska'daki nakliyat 4çi!cri sen
dikasınııı kontrolün ii. e !Le ıiııde 
bulurıdurdukLarım soy!mıııştir. 

Oslıca"ııın sö11lcdıginc göre A· 
1ncr./;an d~ni::: ?$Çileri teşklL<ilı· 
mıı kumaııda ouvl-.:ileri, endu .. tri 
nıJ.:liı;al, elcktr·k, radı;o, makine 
t'• eaevat işçılel'i serıdikaları ko
miiııist!erin ellenııd.e bu1unmak
tadır. 

. Komünistler yeraltı dcmi>'"!/Olları 
işçilerinin scndikr.sını mürakabe 
etiikl.eri için Nevıı<Jrk'ta Mkliyatı 
sür'atle felce ugratacak ve grev 
yaotıracak biı- vazıuettedirl.er. 

Oshea, sendika mensuplarının 
hususi klüplerde r~'şan talim
leri yapmrlkta olduklarını söy· 
lef11'ş ve üzerleri11dc s'!ah bııluııan 
Metro işçilcrinhı dwler.iıı eıııni· 
yetine karsı Komplo kurmak cür
mi11le tıevkif edilip edi!ıııcdıkleri-
1ıe dair New-JErseıı'iıı Cumhuri
yetçi meb'uslarıııdan Thomas ta· 
rafından sorulan suale müsbet ce. 
VO!J vermiştir. 

V.4.ŞİNGTON, 24 (A.A.) - Vir
jinı.ıada Quantico dçııiz üssii nö-
betcilerind.en biri Aıııerikanın 1 

milli mii.d<Ifaasıııa ait en büyük 
sırlardan b;riıı calınak icin ı.ıa
pılan bir teşebbiisü meydana 
çıkarmı,tır. 

Tine: Yak•nda ink~af etm<sine, yani, 
Gece saat sekiz, sek;7 1'ııçıık, Al .. ıanların lsveçe taarruz etme-

hatta dokuz .. Bakıyorsunuz, çar- ıerine veya ihraç hareketi yap-
şaınba, Dranıan, Salnıatonıruk, malan:na intizar ediliyor ve bu 
Tekir sarayı taraflarmtlaki ka • hususta hummalı bir faaliyet sar-
ranlık sokakların ba~ır.da çocuk- fedildi<ri söylmiyor.• 
!arının ellerinden tutmus bir ta- D', er tarartan Alman matbua· 
!um bayanlar otobüs bckliyOt"lar tı \'C radyosu da, İs.ete ~itldetle 1 
ve araba gelir gelmez, bir cavul- hücunıa ba5laınıı;lardır. Çiinkii 
tu, euvultu ile içeı·i~·e doluyorlar. bir İsveç gazetesi, Alman tayya· j 

- Gece \'akti nereye hö) le? relerinin bir Nor\·eç köyünde ço· 
Di~ eccksiııiz. Nereye olacak, euklan ve kadınbrı merhamet- j 

t.b·i bu saatte ne Kiihtane:ve r,i· sizce ın:ı.Jdneli tüfek ateljine tut-
dilir, ne çırpıcıya, ne Kuıklıba- tukJarını yazınıştır. Iliç A1ınan-
ğa. ne de llayraınpaşaya •. Gidi- !ar gibi mtdeni bir millet, böyle 
lecek yer, Sehzadeden tutun da bir sey yapar mı? Alman radyo-
Beynzıt, Gedikpaşa, Sirkeci ve su, im ne~riyata fena halde hid-
Beyof{lu sinemalanndrın b!ridir. detlenıni~; Alıuanya, askerleri -

- Nereye böyle heınsire? nin ~ereli kırılmasına tahammül 
- Tcrkos sinema~uıa! ı etn1iyeccl1tir; diye bağınyor. 
- Ya siz? Biitüıı bunlar, İS\-c~in tehli -
- B'z de Kazağa! kede olduğunu gösteren i~aret • 
- Siz kardeş? !erdir. Esasen, Fransız B•şveki· 
- Diz de efendim, Bcyoi;lun- linin pek haklı olarak •Demir 

daki sey sin.enl"Stna... harbi. adını verdiği Norv .. «: har
• •• Cir zamanlar, bu deı!iİ':·m yer-

lerde, ı:"<"ccnin ~aat ·ckizindrn 
sonra, ellerde muşamba ve cam 
fenerlerle komşuya misafirliğe 
gidilirdi, simdi ise, tıpkı komşu
ya, mis•fi-rliğe gidilir ı:ilıi oto
biislcrle, takım taklavat sine • 
malnra gidiliyor. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

T rondheim Önlerinde 

binin İs\'e(e s;rayet etmemesi 
ihtimali ı>ek azdır. Çiinkü Nor- ' 
veç demirin mulıtdif yollarından 
biri olduğu hRlde İsveç, demirin 
kaynağıdır. Almanlann Non•eçe 
baskın yaptıkları ilk günlerde, 
bu sütunlarda, yazdığımız bJ- ına
kalcde İsveçin de harbe sürük -
lenmesi iht'mali kuvvetli oldu
ğundan bahsetmistik. :Filvaki, 
Is\·eç, demiri yüzünden ergeç, 
bu harbe girOU!k mecburiyetin
de kalacaktır; Alnıanyaya n1u
tavaat dse de otıııese de. Alman
lar, İsvcçe taarruz ederler de İs· 
yeç mukav•met ederse harptir; 
Isveç mukavemet ctnıczse, nıilt
tefikler, Narvik'ten Kiruna ve 
Gellivare demir mıntakalarım 
sür'atk işgal edecek vaziyette ol
dukları için, Almanlar; demirsiz 
bırakınak ÜU!re, onlardan evvel 
buraya girmek maksadile hemen 
harekete geçe<:eklerdir. Böyle 
bir vaziyette, İsveç iki taraftan 
birine iltihaka mecburdur. Bu 
mecburiyeti yerine getinııediği
ni ve seyirci kalmak istediğini, 
bir an iç.m, kabul e_tsek d'ahi, bu 
hareket lsveç topraklarıııın harp 
~ahnesi olmasına mani olzınaz. 
iki taraf da işgal ettikleri saha
lardaki İsveçlileri kendilcrile be
raber harbe icbar edeceklerdir. 
Bu da, İs\·eçtc kardcsi karde~e 

1 
kırdırmak gibi feci bir .vaz!~-ct 
ihdas eder. Onun için J.weçin, 
taarruza ugrayınrıya kad.r bita
raf ~aldıktan sonra, tcca,·iiz kar
şısında kalınca. miitccavizle- h::ırn 
edeceğ-i muhakkaktır. Bu n1üte~ 
caYizin de, bc:rınutat, Alınanya 
olacaı{ını söylenıiye lüzum var 
mı? 

(BMtarafı 1 inci sayfada) 
vette olduğu ve İngiliz kuvvet • 
lerinin, mükemmel bir tarzda 
mücehhez olmakla beraber, bu 
mıntakada tankları ve motörlü 
cüzü tamları kuUanmıya lüzum 
gönned:ğidir. Almoııların şimdi .. 
lik hava hakimiyetine malik bu
lunduklaıı çünkü müttefiklerin 
hava dafi toplrının ve muhare
be tayyarelerinin eksik gibt gö
züktüğü söyleniyor. Şu cihet e
hemmiyetle kaydediliyor ki, Al
ınanların yaptıkları miiteınadi 
taarruzlara rağmen İngiliz mü -
dof:..I., mevzilerine hi~bir hasar 
yapmanıışlardrr. Maamafih İngi· 
lizler iki defa kararg-.ilılarının ye
rini dcği~Urnıiye nıccbur olmuş
lardır. Alınan tayyarelerinin İn
g.Jiz kararg:lhlannm yerlerini 
siiratlc bulmaları Alııınn casus 
t, şkıldtıuııs çok gCJıiş ulduğ"u şüp
hclcr 'ni U.) andırm:ılits.dır. 

'ı"ro:ıdlıeim lıard,5tına Alınan 
dC'slroyerleri de iştirak etmekte
dir. 

Bir Alman torpilo muhribinin 
Trondhe'. nı körfezinin şimali şar
ki nıüntchasında kfıin İndcorn 
yatım.dasına asker çıkarırken 
görülmiiş olduğu haber vcilmck
tcdi. 

/ 

Trondjheinı körfezinin Alman 
takviye kıtaatının gelebileceği t 
yegane yol olduğu ve Levanger 
yolunun şarkında yükselen dağ • 
!arın Alnıan takviye kıtaalının 
müttefiklerin sol cenhı üzerine 
gelmelerine mani bulunduğu kay 
ded lınektedir. Almanlar mütte
fiklerin Trondjehim'e doğru iler
lemesine mini olmak için ellerin
de mev:cut olan yegane vasıtanın 
tayy•rc olduğunu anlamışlardır. 
Alman tayyarelerinin baslıca he
defleri Naınsos ile Grong'daki 
deıııiryolu kruvazmanı ve Levan
ger yoludur. 

İngiliz tayy.rc dafii toplarla 
kendilerine mühim miktarda harp 
malzf"mcsi tevzi C'dinı.i~ olan )lor
vcç ku ·vctlcri, Ainıan taJyarc .. 
!erine kar0 ı ciddi bir harp açmış
lardır. Geçen hafta içinde 20 AJ. 
nıan tnJynre~i di.i!liirülnıüştiir. 

LONDRA. 21 (A.A.) - lngiliz 
tayyarelerinin dün gere, Sylt ada
sındaki Vest<rland tayyare ka
r .. rglh1nı l,onıl>ar<lunr.n ettikle
ri ve .ki karakol gemisini batır
dıkları re~ınen habl.T verilnıck -
tediı". 

Hava nezareti bu lııısıısta şu 
tt>bliği ııc~rcJiyor; 

i.ngiliz bonıb3rdımau tayygre
lcrı, diın gec<', diit.i1nan.n No.rvcce 
seforler yapmak i . re kullandığı 
hava üsleri üzcrjn.Je 'enid '•1 ha
rekatta bulunınuşlV..:dır. 

Sylt rdasındaki V°'terland tay
yare kararı;-fılıına yapılan taar -
ruz mU\·affakıyetle ııetiedrıımiş
tir. Hangarlar ve meydanlar ü
zerine bombalar atılmıs, nıüte • 

addit yangınlar ve müthiş infi. 
liltler olmuştur. 

İngiliz tayyareleri Sylt'in şi
mıUinde b"rkaç karakol gemisi 
görmüşlerdir. Bu gemiler tayya· 
relere karşı şiddetli bir deş aç
mışlardır. Düşman gemilerine der 
hal taarruzda bulunularak.. ikisi 
batınlmıstır. 

Düşmanın Aalborg, Kristian
sand, Oslo ve Stavanger hava üs
lerine keza taarruz edilmiştir. İn
giliz tayyareleri, Trondjehim fi
yoru üzerinde de bir keşif uçuşu 
yapıwşlarılır. Bu son harekat 
hakkınd, ~imdiye kadar mufassal 
nıaliımat alııuııamışsa da ilk ge
len haberler İn;:ilizler'.n büyük 
muvaffakıyetler lde ettıklerini 
göst<rıucktcd.r. 

STOKHOLM, N (A.A.) - İ!li 
kayııa1,taıı almaıı haberlere yu
re, Steiııl,jer bölgesinde cı<ld' mu.. 
harebeı.,r yapılm.o.kt.adır. Her iki 
tarafın ehe11ı1niyetli zauiat kay
dettiği söyleniyor. 

Bu mıntakada hükün-. süren 
şiddetli kar tipi/eri Alınan tay
yareterini mü~küldta uğratmış. 
tır. 

Müttefikler Trorıdhjehm etra
fında bulunan Alman kuvvetle
rini tamamen kuşatmıya çalışı • 
ııorlar. Bu maksatla, şimalde bu
lunım müttefik kıtaatı, Trond
hjem cenubuna ihraç Edilen kuv
vetlerle ve Lavanger yolu üze
rinde bulunan ktvvetlerle birleş
miye gayret etnM?ktedirler. 
Almanların bu mıntakada, mem
lekı. ı.ıı istilası esnaı4rıda ihraç 
edilen kıtalardaıı ve Christian
saııd 'a en soıı çıkan müteaddit 
müfrezclerden başka kuvveti 
yoktur. Bu Alman kuvvetleri 
tayyarelerle i~e edilmektedir. 

Alınan tayı.ıarelerinin Trorıdlıjem'
in bu -bölgesiııd.tki büyük faali
yet, bnııdan mütevellittir. 

Miittefikl(r şimdi bir lıava t•e 
bir ia<c iissü tesis etmekte olup 
bu üsk r. tayyarelerinin ihtiya
cına fazlas;!lle kafi qe1ecektir. 

Syııslıert cepiı0sinde Bri11da • 
len - Gıılden'de müttefikLerin 
sii.r"atle ilerlemesine irıtı:ar edil
mektedir. 

lliü " ... fik kıtaatı AndalS?ıes'e 
ilıraç ed·lmiş olup llamar'ın 
cemıbuna doijru ilerlemPkfedir
lcr. Bıı kı'aat btırada, Oslodaıı 
kam11onla qiinderilen Alman kı· 
ıaatiıılc kar$>laşınışlardır. 

S"T'OKHOLM. 24 ( A.A.) - Af
tenbladet ga.:ıetesfoin Rariisdaki 
m~t1111t.iıi, m ·:f'fefiklere ait talc
vi11e kıtal,- rının Lillelıammere 
do rıı mütc ııadi surette Cudb· 
rand '"id"sır.• inm.ckte oldukla
rım bile! "ri•ıor. 

Almanya, İsve(e iki sebeple 
teeaviiz etmek istiyecckt•r: 

1 - Norveçteki Alman kuv -
vetleri, müttefiklc1' tarafından sı
kıstırıldıi\"ı ve onlara denizden 
ve havadan ciddi surette yardım 
etmek imkanı kalmadığı zaman. 

2 - Müttefiklerin, demir mın· 
takasını şu veya bu slU'etle teh
dit etmekte oldukları ve kendi
sini tamamile demirsiz bıraka
cakları endişesine kapıldığı va
kit. 

Almanya, harbi idame edebil
mek için İsveçin demirine muh
taçtır. Almanya, harpten evvel, 
yılda_ 10 milyonu İsveçten, yarım 
milyonu Norveçten ve 5 milvon 
700 bin tonu Fransadan olı;ıak 
üzere 17 milyon tona yakın de
mir ~ithal ediyordu. Şimdi bu 
dem.irin hepsini Skandinavya -
dan almıya mecburdur. İsveçten 
aldığı demirin, mesela, 1937 sene
sinde 7,580,000 tonunu, Nar\·ik'e 
daha yakın olan Kiruna'dan ve 
sima! denizi yoluyla getirmiştir. 
Ha~bln br;;ındaınberi Alman.ya 
Narvik'ten, kı~ın donan Botni 
körrezintleki Lülca İimanından 
veya İsveç demiryollarile cenu
bi İsveç !imanlanndan demir te
darik ediyordu. Norveç kara su
ları, Almanlara o kadar emin bir 
yol teşkil ediyordu ki, 1940 ikinci 
kanununda, Lülea limanı dondu
ğu zaman, N arvik'tcn Almanyaya 
bir ayda 281,740 ton demir nak
ledilınistir. Şimdi bu :vol, büsbü
tün kaııanınıı;tır. Artık N arvik
ten A!manyaya tek demir gel&
nıez. hveç demiri yalnız kara
dan demiryolile veya, sade ya
zın, Lülea'dan gelebilir. Fakat, 
müttefikler Norveçin şimaline 
iyice yerleştikten ve Norveein 

ı? 
cenubundaki Almanlan tazyike 
ba~ladıktan sonra, ls.vedn, Al -
manyaya kömür vermemesi i~ 
maU, ik.tısadl., siyasi tedbir1ori 
alacaklnrdır, İup ederse, İsveçi 
de abluka altına almıya kadar 
gidebiUrfor. Çünkü Almanyayı 
demirsiz bırakrn~k, pek mühim
dir. 

Almanya, bütün bunları dü -
şünerek daha müttefikler, Nor
ve~c iyice yerleşip de hem Nor
veçe, hem İsveçe yardım edebile
cek kadar kuvvetltnmcden bir 
baskınla Isveçi de, Norveçe dön
dürmek hasma kapılabilirler. 
Hiç şüphesiz İsveçte de, ~-urdu· 
na ihanet edecek vatan hainleri, 
Nazi partisi mensupları gibi suç 
ortakları hazırlamışlardır. İsve
çin, Norveç kadar gafil avlana
cağı tahmin edilemezse de, Al • 
manlann da daha müessir, daha 
ıren'ş tedbirler alacakları da mu
hakkaldır. Yarın muhakkak kay
bedilecek bir davayı kazanmak 
ümidine kapılarak çok cür'ctkılr 
bir planla bugün talilerıni bir 
defa denemek istiyebilirler. 
Alınanlu, muvaffak olamadık
ları takdirde, demirin bü. biitiia 
elden gideceği şüphesizdir. Şiıp.
diye kadar tereddüt etmeleri de 
İsve.çin bitaraflığına veya ihti -
yar kralına hürmetlerinden de
ğildir; demiri büsbütün kaybet
mek tehlikesindendir. Demir de, 
aksL gibi, tam İsveçin ~imalin -
dedır; bir baskınla oraya gitmek 
güçtür. Çünkii, Alman sahille -
rinden h.,eket ederek yüzlerce 
mil katedecek olan nakliye kafi
lekrinin, Gotland ve Aland a
d::..larından gc;n!lmedcn tfı Botni 
körfezinin sonuna kad ... r glrcbil
melcri imkiınsu:dır. Baltık kıyı
larına as1\.cr ~ ıl:'ıldığı lıaber alın
dığı ;:tbi, bunların geırulcre ~ 
kap edilerek yola çıkarıldığı da 
hober alınacaktır. İncçin cenu
buııq b:r baskınla a\lamak ka
bilse de, şimale baskın, ancak 
Norveç liınanlarında olduğu gibi 
Alınan şilcplerinin ambarlarına 
saklanmış mahdut askerle ) apı
labillr; eğer İsveçliler, hala göz
lerini açmamışlarsa ... 

Lülea'dan takriben 40 kilo • 
metre ötede İsveçlilerin meşhur 
Boden kalesi de, demir maden -
!er.ine giden demir ve şose yolla
rını muhafaza etmektedir. liu da, 
bir el çabuklui,'Ulla miiı>ait değil
dir. 

Hiila~a, Almanya, demiri kay
bedeceğini bilse dahi, müttefik
lerden ev\"el davranarak bir em
ri viki J:apınak heves.ine kapıla· 
bilir ve bunu nasıl olsa demiri 
kaybedeceği kanaatine vannca 
muhakkak yapar. Diğer taraftaıı 
h•eçte, demirden başka kömür, 
lnrrşun, baLır, kobalt, nikel, tut
ya ve kereste vardır. Böyle bir 
hareketin de tam zamanıdır. Müt
tefiklerin Norveçe büyük kuv -
vetlerle bilim olmalarını bek· 
lememek icap eder. 

ABİDİN DAVER 

Vaziyet vahim 
( Baştarafı 1 mcı suuıada) 

manc"·i hazırlık vaziyetini ehem· 
m.yelle kaydederek şöyle y117.I -
yor: 

•Korkularını yennıiye ve şiddet 
tehdidine mukavemete muktedir 
olmıyan milldller mahvolmak 
tehlikesine maruzdurlar. 

Biz, İsveçe asker çıkarmak te
şebbüsünde bulunacak düşma -
nın her türlü hareketine karşı 
koyacağız.> 

Dagens ni Beter eazetesi de 
şöyle diyor: 

·Bütün İsveç mahtıfili İşveçin 
istik.ifil.ini her türlü vasıta ile mü
dafaa etmek hususundaki azmi
mize tercüman olmaktadır. t. . 
veç milleti sulbü fıtri olarak ve 
imanla sever. Fakat bu, körü kö
rüne bir hırs değildir. Bizi istik
lalimizden mahrum edecek bir 
sulhü kabul etmektense ölmek 
müreccahtır. İsveç bu hakikati 
hiç bir zaman bugünkü kadar iyi 
anlamamıştır. • 

NORVEÇ HUDUDU, 24 (A. 
A.) - (Royter} Alman hük:Um&
tine tlün yapılan şiddetli prote•
tolara rağmen bu sabah erken -
den bir Alman tayyaresi İsv~ 
üzerinden şimal istikametinde 
uçmuştur. Bunun bir nakliye tay
yaresi olduğu ve Narvik mınta
kasındaki Almaıı kıtaatı için er
zak ve mühimmat bırakmak ü
zere Narvik'e doğru gittiği zan· 
nedilmektedir. 

STOKHOLM, 24 (A.A.) - Ha
vas Ajansının verdiği bir habere 
göre, Malmoe şehri ahalisinden, 
arzu eclenlerin şehri tahliye et -
meleri için hazırlıklar ya pılımt
tır. 

STOKHOLM, 24 (A.A.) - 'Nd
ningarnas Telegrambyroo, yan
yor: 

İsveç sahil mnhafaza eemileri 
dün akşam Stromı;taıl açıjpnda 
denı!ıli bulunan 5 Alman vapuru. 
na isvı:c karasulaftftı terketmdt 
emrini vermişlerdir. 

1 

1 

SAYFA - 1 

Sırrt Bellioğ u 
(Bcıstarafı l ınn s ı) 

müdiirlü~k- ı 1ınnrak ote> o-
bile biııd r.u:u lst ııbul mer-
kez kun a.ııu..ıul,l"t na tc Iim fdil
miştir. 

Evrakı emniyet müdürlu;tü ve 
vali tarafındap kcrı makama 
havale edilen Sırn Bellıoğlu ilU 
nisandanberi 22 !,'Ündür eınn<yel 
müdürlüğünde bulunıuakta idi. 
Mumaileyh misafirliğinın ilk 
günlerini çok siniri< bir halde g<> 
çfrmiş ve iki gün çaydan ı.aşka 
bir şey yiyip içmemiştir. llu a
rada bir kaç defa ş:ddelli sinir 
bulını.Qı da geçirmiş, sık sık has· 
t:ı!ığında.n şikiıyet etmiştir. Fa
kat bir kaç gün g->çtikten sonra 
sükiınet bulm~ karısı ve kızı 
her gün kendisini ziyaret ede • 
rek görüşmüşlerdir, 

Sırrı Bellioğlu kend;sae görü
şenlere bu işi asabi bulıranlar nr.. 
ticesinde yaptığını ve kcndisile 
başka hiç kimsenin alitka;;ı olma
dığını söylemiştir. 

Bir aralık Halk Partisine mü • 
racaat ederek münhal mebuslu
ğa namzet gösterilm ini isti)·ea 
Sırrı Bellioğlnnun bu hadiseden 
sonra dllha fazla •inirli bir hale 
geldiği görülmüştür. 

Sabık mebus dün sabah emni
yet müdürliii{ünün fut katındaki 
odasındon çıkarılırken kendisile 
temas etmiş olan ıncmurlara v ... 
da etmis ve emni) et müdürlü -
i:ündcn çıkarken gazete fotoğ -
rafçılarıOJD resim çekmelerini 
kolaylaştırınıştır: 

Sırrı Bellioğlu diin a.Jı.eri tah
kikat hakimi tarafından islienıo 
edilıniş ve askeri tevkifaneye ko
nulım~lur. Bu huSU>taki tooki
kat._kaııuni mecrasını takip ede
rek tanıaınlandıklan sonra mu -
hakemesine başlanacaktır. 

atbuat kanunu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ilavesi istenilen fıkralar şunlar 
idi: 

•!\filli hislerimizi incilen ,-eya 
bu maks:ıtla milli ıar;hi ) anlış 
sröstert:n yazılar memnudur. l\Ie.m 
leketin emniyetile allikndar m<>
seleler hkkında yapılmakta olan 
tahkikattan ve yine eınniyd ha· 
kurundan olan tedbirlerden bah
seden yazılar memnudur. 

Ancak bu tahkikatı yapmıya 
veya bu tedbirleri alııııya sala • 
hiyelli makam tarafından bu hu
susta müsaade verilebilir. 

Kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde söz alan hatipler konu
lacak hükümlerin tatbikatta blı 
çok güçlüklere ve ihtiliıtlara mey
dan vereceği hıı>usuna i&aret ey
lemiş ve bu arada da .Milli his
leri inciten ve bu maksatla mil
li tarihi yanlış gösteren yazılar. 
hakkındaki kayıt için bir tetkik 
mercii gösterilmesine lüzum ol
madığını bu yola gidildij; takdir
de hıikime yapılacak bir iş kal • 
maınış olacai?"ını söylemis ve de
miştir ki: •hakimler •milli hisleri 
ineitme. keyfiyetini htrbaııgi bir 
ehlivnkuf katlar takdir edecek 
bir knılrettedirler. Bu teknik bir 
mesele değild'r. Nihayet •Milli 
hisleri incitme. oin delile! ettiği 
manayı onlar da herhangi bir ell.
Jivukuf kadar tayin ederler. 

Hatiplerin nıütalcalarına Adl>
ye Vekili Fethi Okyar ve Dahi
liye Vekili Faik Öztrak cevap 
vermişlerdir. 

Bu müzakereler sonunda bazı 
mebuslar tarafından verilen ta
dil ve tay teklifleri okunarak 
reddolunmuş Ye kanunun madde
leri olduğu g.ihi kabul edilmiştir. 

Siirt'te petrol 
bulundu 

ANKARA, 24 (A..A..) - Dicle 
şimalinde Sürt vilayetinin Beşi
ri kazası dahilinde Kaman dağın
da yapılmakta olan Sondajda 104% 
metre derinlikte, petrole tesadüf 
edilmi~. Mütehassıslarca tetkik 
edilmektedir. 

Ankara Belediyesi 
varidat büdçesi 

ANKARA, 24 (İKDAM Muha.
biri11den) - Ankara Be!cdi!JC 
Meclm toplanarak varidat büt
çesini kabul etmiştir. Y mi büt
çe iki milyon yedi yüz otuz bet 
bin küsur liradır. 
Diğer taraftan Nafia Vekaleti 

de Ankara şehrinin kanalizasyon 
için bir kanun lciyilıası hazırlıya.
rak Ba.şockıilete vermiştir. Ka.
nalL""llS)lon inşaatına bu sene b~-
1anılması muhtemeldir. _,' 

lşci Y urddaş : 
Ekmeğini makineclen çıka-

1 
nyorsun. 

Makine, işlemezse, ekmeğin 
kesilir. 

0 halde ....&minıetini Sil\.·, 
makineye iyi bak.. 

ULUSAL FKONOMİ 
ve 

ARTTIRl\IA KURUMU 



&A'IYA-t 

- 35. 

Hafız Nuri, baba olduktan sonra 
postu merdivenköyüne sermişti, 
llt.s•ın baba, ~ ıç 

cebinden çııkardığı bir kaihdı aç
tı, gözlerini üzerindeki siyah mü• 
~ple ye:zı}ımş hır ~ satır
da ~ezdirirklm karşılık veı;di' 

- İ.Y:i saaııte o wn, dede baba 
dün a.Qırarn dıenoş Sadiğı gön.
dermiş. 

Eliıııe doe hir- ~re -.iş. 
bunda Nevnl7. ,....tı; yllllı.b. ... 

Mey liı baba meralkla sanllı: 
- Saaot kıaÇ'ta im;,; erenler? 
- Saat tam iiçü yedi geçe ( 1) 

Yaıni, gecaıin üçüncii ~-
- ôfJıe .İlle bJ,ııün ~ Can.QJ" 

~ lııadıır buraya taşınacak -
m!! 

Ham hlOa .ııW<iü, ilave etti: 

- Akın nerede ise başlar eoreıır l 
ler .• Maamıı!iWı :mlıbmanJ.armıı 
~ .iıı,i9ı her ~ hazı:r!&
d.Jk.. Aş evinde iJti 1mır ban tığ
lııl:ıdı. Dede baha d2. blr bakraç 
lııııüı ~ üç ~a da ce-vheı- (:2) 
l!'(iuieı:n...... On ıı. da. elceğzirnle 
hazırladım. Her şey batzır .. Wh
manlanmızı:n, evlatiMıııı:ımıı gei.. 
mesini~z ... 

- Bu ~ iMıerdiıYenköyün
de ohnahytb inı;;an baba.. Dedeııib 
meydaru bu ~ &l'Şl aıayaı eç.ıJaı. 
Hıı=etiı Şahı Ve!Ayet. (3) Eienr
dimiııe •• ...._. oo y'DO ve kapı
dır! 

- cawsz ö.ıolıe anına ıermıer 
bOOe he- tanıt bi:ııdir. Değiıl mj 
iri, Himlı:ar Hacı Bekt&ş oaığı
ııı.n bir cüız'Wıe ~ buluıııuyo -

(1) ~ Nevrımı Haz· 
reti AliniA doğum günü olarak 
kab111 edeftk o saati b.assa•iyetle 
tayin ederler. 

(2) C..vher, Bektaşilerce mu
bddeıı sayılan toprak pa:rcalan· 
aa verilen İı;İmdir. 

Cevherler muhteliftir. Hazre
ti Peyıramberin kabrinden alı -
nan toprağa (Ktobc cevheri) de
Rir.. Muharrem ayında on gün 
Bektaşiler su orucu tutarlar .. A.& 
ıııiı.tarda İçtikl~ Sl.IY a İmam 

Hüseyin.in ..,ııit diiştuı;ü küfe -
4'en ıretiri.1'111 toprağı (Kerbela 
enberi) ui katarlar. Bilhassa 
Jıluhanemin onuncu günü bu 
cevher konulmuş sudaıı mutlaka 
ieerler~ Neeefi cevhtt, neceftıeu, 
İmam Alinin kahrindeıı alınan 
cevherdir. B.il.hası.a Neniızda 
süte katıl.vak mutlaka içilen cev
her cevheri neeefid.ir. 
~vhederin muhtelif cinsleri 

her tekkede ve her Beki~ de 
mutlaka bulunur. Bunlar, kom
prime hali.ne getirilip ulak, müıı
tatil parçalar şeklip.dc ve üzcr
leriııe ırillbaıık çeşitleri yıı:u!arak 
41.:ı saklanır. 

N ecel cevberlerlnin ü.zcriııc ka
sıma sııretile yn:ı.ılm (Küçük 
nadı Alt) Bektqi duast bulu -
naııları kutsiyetlerinden ba~kıı 

hilk ve hattathk s.ınıluun güzel 
ve kıymetli öm.ekleridir .. Ce,iıer 
hakkmd" sırası geldikçe tcfri • 
kanuwı içiıııde malıimat ver • 
mekte ttvam edeceğiz. 

(3) Bektaşilerin kendi arala • 
nDda 11.uneti Aliye 1'erdiıWeri 
isimdir. - :a. Y. 

na... <;e.bı Velayet Erendim:iz erı 
roııa kuluıllln n<'l"3Zın, dllğum 
yıldönWnünü \'e saGti tes'lilt ed.i
k'n bu gece k.Wul buyururlar,. 
Siz. UZ'llll müddet dede baba .ıe 
beraber bulundunuz.. Bu gece 
de faki11 n Nevrüz er.kiımna iııt
tirftk. edecek&iniz.. Ba·IGWm Hô· 
sinin a!'REJD<lıır W- feri< gö1'eb4le
cek m;sııJ.11:? 

Meyil baba., mnkat itibari'e 
dedeyi wk beğ<>n:r f.Ual JCraa.t 
1ıekJımından da QOk h<.sla btliu&
du.1'tmıı ıtiraıf etmekten~ 
d.i.. Dede babanın oesa:;en tal'ikat 
muıh.itındek.i büyük sempatisi ~ 
~ takaddüm eden be:; altı 
yıllık dedelik devrinde oldukça 
ıs~ saraya rı,.,...;up bul.,,. 
naniıaınn t.ııı.yiki He yaptığı hatalı 
i<lıer ~ lllll'6'ul b r va&oi.vetıe 
lllOkım u._'ltl.ı.. 
Bunların bıtşında, b.i.lhıısa ~ 

deye ~ l:ıulwıan babale!r:ın 
>l<ı.de bir ortaya attıklan geu.,i 
CÜ'ııel DMİp ~i, tarii<ale alm
ımıasma c:eveıı; verttniıyen kmıse
leıu:ı ikrarını kabul ederek oııı.J.a>. 
lıııırı da erenler meyd.arı.ıııa al~ 
12 imıtın katarma. bağlay~ ıidi. 

Meseliı, Beyaız:ıt lımamı Hafız 
Nuri, mabeyn başkat'iıbi Talısin 
P<ı.jlOlye in tisabıile niiiln ısaJ:ı.1i>l; 
görüldüğünden dede, saray hi -
ma~ı\ üzerine ce:ibetmek için 
Haüz Nuriye naıip vemıiş, biraz 
&Onra da :icazet çnk.a.rarak bıtıalır 
ğmı da ıkalbuJ. -,.., taı;dık etmiışti 
Hafız Nuri, bclıa olduktan ııoınr

nı. Jl)051ıu Merclivenköyüne flf!r
mi~, ııüı>düzleıri iınınm · laya!ettle 
sanltını sarıp tıek «tlı aa:ıa.ba.sı.na 
J!O~ nliı yüık~rek Mcmiverı.
köyündt!n mip de!tcrhanei Jıalı:a
ıniooki vazUcsme w Bey~t i
mamlı~a devanı, akşaıınla.rı da 
~vezıköyüne :cvdrtk> telclm
de dedcn:in oohbeti, Bek.taşi a
yı:ruce:nLıcriile wlo.ıt geçiırm:ıye !ro
Y'Ulmuştu. 

Yint:-, Hafız Nuri baıbarun (!) 
~ sarayr;, devamlı te
veccuhü Merdivenıkoyü derga -
hına ka.nat açıyor, bu vesik! ile, 
tıer bekt.:ışi tekkesinde hatta Haz
reti Pır lumkahuıda mevcudiy~ 
t.i el:ııem ı::örülen Sad: şeylııı ye
riııe, Haiız Nuri 00.barun .mevcu.
dlyw kMi i!ddolıu.nuyo.rdu .. 

Dede baıbarun Hat:ıı Nuriye 
QOk. itimedı vardı.. Yine l\f.<rdi
vıen.köyiiınde telokcniıı arJZ'si ı>
Qrul~ (Gözcü b.:ili:>) c n.Jen ma
lı.ak! ki ~ Hıımi dede ha
fı" N w-.i;ye hibe et.nı4, hafız Nu
n br.ıba, ev halli ile birlikte lbu 
köşke Y~'°clt lı[lr.bil".ne zıt 
ilki kutup hal.nde m..italm olu
n= ima:ml;Jda bckt<ış! balı • 
~ ne!siınd b:.r :uıaı..-a topl:ıyıp 
gu;ıı. geçum:.ye "" ~tı. 

Tel..-enin. içinde bul=a:nlıar, 
il dc:iemn k lercl'.._ V"e mu te

me<!.. de~ Kfı.=- (Göriceh Ka
zu'. lxoba), bu h<irekcte karşı <!& 
deyıı, ~eı"di:. 

Baoolı'k t.e-vcıh oJu:ı.n:ıasıııa rağ
men .ı.ekkede dededen başka tıek 
dev4;, H<ıfız N u.ri balxııclan ı.. ~ 
JDUt deji-ikli.. ...,..-

(Arkan var) 

l .... ı_s T_A_N e_u_L _s_E L_E o_; YIKZE s-..ı;ı ;:smo~E N_, 
&nelık ilk 
Kırası te~ 

7.!,00 5,40 .An.&vut ~ 
~ 

:ıtlQ '00 Q ,llQ • • 
Mtıh. Kucük 
.Aııazma Sa. 

• 
11/23 No . .ıv. 
1/3 • <-V ve 

d~ 
3ô,OO 2,70 • • > • 24/49 • ev 
72.00 5,40 • • • • 10/21 • • 
48,00 3,60 • • • • 11/17 > • 

80,00 6,00 • • • • 4/41 > • 

72,00 5,40 • • • • 3/5 • • 
60,00 4.50 • • • • 16/43 • > l 
116.00 7;ı!J • • > • 25/51 • • 
60,00 4.,50 • • • • 11/13 • • 
'lı,00 5,40 • • • • 30/63 • • 
7'2,00 5,40 • • • • 14/45 • • 
<ill,00 3.60 • • • • 30/G5 • • 
-W,00 3,60 • • • • 29/67 • • 
48,00 3.60 • • > • ZJ/47 • • 
36,00 2,70 • • • Elci 27 /55 • • 
'12,00 5,40 • • • • 33/59 • • 
66,00 4,95 • • • .Are.blı: 12/~ • • 
60,00 4,50 • • • > 9/11 • • 
36,00 2,70 • • • • 12/27 • • 
60,00 4.,50 > > • • 10/15 • • 
60,00 4,50 • • • ön 14/39 • > 

48.00 3,60 • • > • 4/31 • • 
60,00 4,50 • > > • 7 /9 • > 

:16,00 2, 70 • • • Palacı 18/29 • • 
YıM ık:ira mtınanmı~ illıe ıi11ı: tanlnıaıt m:.ırtarlan '.l"UJalln&. 
~ ~.kuUer 1 Da. 3 ......., müddıeOe lıi.r.rya V'l!f'!lmeılı: im'ı· 
~~ayn ııçı.k aı1ıtıımııya ~. Şıaı;ınameler ~ vıe 
Mu.aırneı:at Müdürlüğü lkaleırı ndıe ~. İhale 3/5/940 cuma 
eüııü ""aıt 14 de Daimi Encümende yac:ııbc&lctır. Talip"lenın ;11r. 11ıı • 
mKııııl ma.k'buz -..ııva ~~ile ihale güni muayyıım ııaıa!lıt.e :O.. 
lıni. Eııcim.eDie \bulınıne !arı. (3069) 

R ·A_O: Y~ O . . - . . . . . 

25Nısan Per~embe 
12,30 Progro.m ve ,.,..,mı.ekct 

= ayarı, ll,:S5 Ajans ve met€
oroloi• haberleri, 12,50 Müztk: 
Çala>ılar: Falı.n Kopuz, Cevdet 
ÇagLa, izzettin Okıe, Vecıhe. 

1 - Okuyan.: SemaJuıı Ozden
ıe3. 

1--Lem'i - Kürdili Hıcazkiir 
~arkı: (Nazlandı bii.Llnıl , 2 - Sa,. 
kihaddın .hna,. - Kürdih Hıtazı<ciT 
şarkı: (Bor gızl.i 11alan), 3 - Kıi.r· 
d,!ı Hıcazkıir şarkı: (Gönlü.mü 
bll§ka eıneLLerle) 4 - Btmen Şen -
KürdLü Hıca.zk.ar şarkı: ( Ateıi 
~km). 

11 - Aziz Şens-es. 
l - H.caz farkı: (~ık oldum) 

2 - Hicaz şu.rk.: (Gii.<c. Ayşem) 
3 - Udi A/wıet. ttirlm: (Neden 
KaUı;:ın seni sevd.), 4 - Hıcaz 
ıiirkü: (Kara gözler sürmeli). 

III - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - K~·.:'Jı ni ... 'i:!>ur • Hıcaz 

şarkı: (Aqlam~ r;;:,, 1ı,J, 2 -
Sa:ahaddı11 Pıııar • 11 ;iızam şar
kı: (&tıiyan.m ontı), .1 - Tan· 
buri Ali - Hiizzam şcdn: (Fer
*' gi.izelım.), 4 - Bofıu• Aya - Su
zinak şarkı: (Gülle' ~·mış), 13,:SO/ 
14.- Müzik: Hafif müzik: (p!.) 

18.- Program ve memleket 
aaa' ayarı, 18,05 Müzik : Radyo 
Caz orke..ıro.sı, 18.40 K~ma 
(Çocuk ErirgeTIM! Kurumu tara.
:fwı,da.n), 18 ,55 Serbest saat 19) O 
Memleket saat ayan, A;ans ve 
~eorolo;i haberleri, 19,30 Mü
zik: Çalanlar: R~n Kam, Ve
cihe, Cevdet Kozan. 

I - Okuyan; Müzeyyen Se. 
nar. 

1 - Peşre"- 2 - Salahaddin Pı
nar • Kürdili Hicazkcir şarkı: 
(Aşkınla ya1llt11,l. 3 - RaJımi 
Bev - Kürdili HicazkıiT şarkı: 
(Sana ey canımın canı), 4 - Sup
hi Ziya - Kürdili Hi.cazklir şarkı: 
(Güvenme hüsnüne), 5 - Halk 
türkii.sü: (Menekşeler tutam tu
tam), 6 - Halk türküsü.: (Ka
ranfil oıacaksın). 

11 - Okuyan: Muzaffer lı
kar. 

l - Udi Cemil - Nihavent f"T" 
kı: (Evzakı cihaR), 2 - Faruk 
Arifi - Nihavent şarkı: (Ey ıiiri 
ilahi), 3 - Sadettin Kayrı;ik -
Nihavent şarkı: (Kalplerden du· 
dak!arı{l, 4 - ,Şakir ağa - Hüz
zam şarkı: (E11 cefactı,) 5 - Ra. 
kım - Hüzzam şarkı: (Susmuş 
geceler). 20)5 Konutma (Sıh-
hat saati), 20.30 Müzik: Fasıl 

heyeti, 21.15 Müzik: Radyo or· 
kestrası, ,Şef: Dr. E. Praetori\1.8) 
P. J. Çaykovski: Konçerto Re 
Maiör (keman ve orkestra. i(:in) 
Solist: Jozef Anıoldi Zirkin. 22.05 
Müzik: Dcanna Durbin'in pliikla· 
n , 22,15 Memleket saat ayan, 
Ajan.• luıberleri, ziraat. esham -
tatıil<it kambi•ıo - mıkut borsa
sı (fyatl. 22.30 Jl'fii"İk: Cazı.ant 
(pi.), 23 '5/23:!0 Yarınki prog· 
ram ı:e kapan ş 

1 L 
c Y al!kmna yağların maanu

' • llSUlü hak!kındalki. 'icat için 
mna>yi müdüıt.yeti mnıını.iyc
ııind n ffıt hsal e<!Dm ş olam 
10/5/1923 tarih ve 718 numa
ratı lht:lra b:Tatı bu kere krağ 
veyahuıt X:ara verilco ,i!ir;rl('J) 
mı ıokür iJı t.iraı sırtın almak ve
ya. ':sticaır <l1ırnı>k aırzoounda bu
l=an z-:ıvaıtın Gal itada, Taptas 
h.anınd,ı 18 numarada mık im 
Bav Teddor K. Srıaın.id·se mü
-....,,"" MımexTi. 

ZAYİ - R.iaıe> nfil us memur lu· 
ğıından alx:hı:tmı ve askerı t .ırhis 
va.z",yı~tirn yll2ı.lı bu!uınQn nüıflrs 
ıtezkeremı Zll'.\'Iİ «ıt'ıı. Yeıı · ı("; 
çık:araca:iiımdan hükmü 'J'Oktur. 

Deni::yolları F:qe tıapunmda 
Sarı Osman oqlu 326 doilum

lu Mthmet Altın.baş 

Mitle Bor•olt ııe /'i 
H ast.altl<!l&rı mua:Yl"lletıanesi 

Or. lbrahim Denker 
Beyoı'\'lu, Ağaca:ıni, Sa kızağacı 

eaıdrde<ı,. ÇôplÜ()CŞll'C s<ık k 
No. 13 - Telefon: 42~ 

Kı-ııdi tıfıtxıır;:,•mrarında hasta
brırun rontkaı ve ser mu
ıryn>e ....__ t<lh!il3.t. 

Çocuk [[ekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Paurdan maada her giill ııaat 

15 den 10nra. Tel: 40127 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörll: E. İZZET. Bastldıb yer: 

SON TELGRAF Basımm 

fil DA• 

_..Tarihi 'tefrika: ----
ALLAH l N ARSLAN/ 

~AL n~ 

Muaviye vasıl olmak istediği mer
halenin bütün yollarını açmıştı 
Büıı.ün eski tariıh.J<nıı ,ttifıık 

ile :rn"'1ll<1anırıa gÖl'I:', (Ta fı ga
Z..ı.'iln .. tun dönonı Rt.bu~U .Ekıı..vn, 
(Ca,.aaı.e) rııc ,ı.;..ı .nı:ı., tevalkJnıf 

cc1 rci:'"' Mc'1<ıı<w1in i'JUlıı esn.osrnda 
i>Jıom a;;.ınlaı Ta..i z~.~·rıdc'n 
""""'1ııJ.an ~iımı.ıt <•mv<ıli.nden 

lb:ir QtJ< .ş<."} lıer ihsan ediyordu .. 
O sı.-ada o; ada, Ebu Süfyan da 
bulUDU'.}"IOrdU. 

Bu haris acLını, n•Ji>ay<"t seb~ 
demed.ı: 

- Y iı. Jk>su.ıal.lıaiı ! Su .arııclıa. Ku" 
rı:::vş ka.b k içinı:I<. tl-ırıck:-n z,n
ıgl ll' o kılı rkırı:n.i<) y<.W<. Bu b~rvetten 
ball<ı · da bır tı.ısse v.:mı& mıt>ıın? 

DC<lı. 
Resuıl.ü Ekrem Efrndimiz, he

men B' Jıali Hai>e:ııyı ça.i(ı.rmaık: 
- Ya .H»JaJ.! •. Gıanll!lKt emva

.l:inılıeııı ElJu Süfvana, kırk deVlZ' 
itle' kı:r'k oJdk.a gümü.:; "' ... 

D .ye eınıretıı.i. 
Fa.aıt. Ebu Siiıfota:n, lbununla ı k-

tita etmedi: 
- Ya ReswllWelı! .. Ogulliarıın, 

'Y~ll:iıd iJe Muaviyeyi de bu lütfun
dan mwrurn ıbır:ıılana 

Dali. Rıaruıfü Ekrem Elienrli -
miz, :Ebu Süfyan'm ~ ıtalebine 
de rıza göııt.erdj. HEm Y ez de 
ve hem dı:• Muav)"CY"e, ayrı, ay
rı .ku·k.ar do.ıv~ il.> kıri<ar dklııa 
l(ilrnü.ş !ilıısan etti. 

Ebu Süfyaııı şaşırdı. Kendisi """ 
Pil e>.kım~ ve kwu hıu.rma iJe 
ı;ıeçİ'n.İ:r.loon, Jıfızıım gı:-~.!'e bu 
ık.adar büyÜk lı'.'ltıu.f V'E' irl:ıoonda 
bullı.man Resulü E!m.~· k.;ırşı 
SÖ'\tliyccelı: söz 'bu1aım.ı'Yfl!'aık: 

- Ya R1o1ruıa.ııa1ıı... Şiıındi, 
lkat'iıyyen lkana:ı.t ~tirdim ki biz, 
ooruin büyWtlüğüıııü idrak etm.lk
ten tıac aciziz. 

Diye b.-ı.l: ırd.ı . 
Resulıü Ekrem Efı ırı<L.m' z, Mu· 

a;vüıy~ ooyııe buyük bı.r jjj-.,;.u,da 
J>u.lı.ınnwıklıJ kalmadı. 0n!JJ1 
yiil]Q;clc z.:<Jcls,nı ve hü:kümct i;r 
Jl..nııdekı: pa.rlıak ıBLiliııdını takdir 
ed('n.'lk, roaıııyetinrc> aldı. Ve Mu
avııye. o güOO.en ıtib::r-ın, arttk 
R. ul'üJıı;ı;!ıın hi>kimnet slerir.de 
~ eUf:4ii (k<l.üp) ler ara.
sında çalışmıya b:ış}.-ı<l.ı. 

Mua.vJY'<ı (Asrı ı;aoo t) de :fa 
etit1 F;ı h:i1ımet ve güsterd:iği liya
lk.a.ı.t ırle temayüz etıi. E.s..'ıaibı ki
ıraJll1.Jlll llÜ.: uo.eri ar.;ısına ıtirdi. 
(Ebu l3I ıkır) nn hilakti uıııiıa
nmd:a da (Sımye) ye sevokcdilm. 
ord-:.:.cLl :mühim vazifeye t<>yın 
edı idi. Tabiidir kt lbu iş!<, de 
draı}ı:t V'f ley~ ~ıl>aıt etti. 
İık._'1Ci H~fc (Öm..r), Muavicye
ıni:ı Suri)'o:ıdak.ı hiomı.tlerinderı 
o ~adıa.r InUllllO.l1l cllıu k, ona 
(Şrun) vaJ.Jiiıin.ı verdi. 

M u.av>ye, böylea: Şıı.rna yer -
·. ÜcünC'li Halı1i.:· (Osman) 

=nda. aı~..ı.k uraıckııki mcv
ao ~n;. biıSbütün 'Wfrı, __ m c.tti. Ve 
o wtihtı..n .:tibaren dı., insaıclla
ınn vasıJ o1al>r eool ..-. en yii.A
sei< ıtıvs:ı.fa malıık oıdugun u g(ıs -
terdi. 

Muaviye, dfulıiJ..r aa-ıııSında yer 
aJabılecôk ıkardaır ZOKi idi. 1'\:wıi<a.
me bir ınıotıkaya v~ cımsa: n az 
lbulurıur t~s:ıınat ve bektslata ma-
llh.'11. Fak.at onun, bunların f v
ıkinde diiier mümtaz ye•~. Ti vardı 
lkı. o da, fov'lcaJ.adı.ı ya•Nı.dılırmş in
sani :ı nıa.Bsus ol..,,,, iku V\'dhl se
ci<VYcsi idi. 

Onun secı)'Y'€'Siııdeki ımelaneb 
ev ev;"'d kes!edıcn, Resulü Ek
.. em Efcın.dmı:ı: olmmftu. B r gün 
Muav1Veııı.n faydalı bir ılı:izrnı >lln
den memmln o.an lktmlıikıh: 

- İ nne ve<evıu feahsen .• 
Bu.yU!rtI!ı.ı.ştu. 

İşte Mıu<>Vıye, bu ıta'k<li:r hi.ta
ıbına maıthar olıduğu ~den 
iıtibann, (Halife) h i'(i kunnu$14ı. 
Fulkilll. bunu h.ç k.ım> ~·e sezd.r
mÇ<mi.ş; lronc:l.ı>ince tavin e:lt.i.ği 
uınıım ~~ kadar, bu rne-
&I eYi kal.bm n en gizli köşesin
de , rt!kıtuan tu1ıın.uştu. 

(Vali) sıfal.iylle Ş:ıınida yerJıe.. 
ş r yerleşmuz, a.ııtık büyiiık. bir 
süıkünetb ı::a1'ksine d.oWu yak
iaşnuy.a. 1:>11Sladı. Her şeyden 
evveLl, halka lkaTşı ron dert~ 
cö."' :rt d:aıvranm~ la, heııkes .n 

~rıinü hoş etiıruy., çahşınaıkla, 
caırı;abuk bütün ka lplen:!Eı bi.İ!Y'İi'k 
lbiT yer kazarıdı. 

Seciyyesnin metımet ve müm
ıta:ciytıti, ası burada kendni ıı\i&
l<>rdi. il üklm:ıet ıda.I'cs.ınd,,. o 
lkadar s<llkinane d<Wrı3Jldı, en mü
him rlıad'S."'1- karşısında o kadar 
büyük sabır vıe Wı.amınü! gös -
ıterd ki her w-s ite ile llı.tı.d -
ah.s.;ınilarda OO:lu.nduktJ ha ika; 

- Mu.:wi:y1<\ büyü:k b r edam
.dır. Onda, lıir hü.'<umd.i.ı r.ya. 
ooti rırle bili uran.ak ;,ç.iıı hor tür
ilü evsai ve mı rz.iY'VLt vardır. 
Diy~ ikM'i 'bi:r kanaat geldi. 
Muaviye ·lıö:v'leoe, "\'BS( ı ollmak 

;ste<l f'ıi m:o·hu.lı-ın 'ti büıtün yoHa
rı O! rr.u\· affaık ıye<!.1"' geQmİş... Se-
111 Ll dl IlıbEı ıbi.ıyük g.:ıly:..LSoi taana
lll• ~ ıe Uı<JickuJı "tıırıcl< isl.dadı
ru f:Ö5lerm.ioltı.. Faikaıt bu zeki 
aıhwn, kattyyen aoe·ıe EU!ledi. Hi-
11.iu'..t mad<.aunınıd.a bul un aın arn
ca zad€bi (Osımaını a tam bir sa
dıı:kat gÖSt.eI'< .. ek, ıbüyüık b'ır SÜ -

lkıiııetl! iih'tiyar Hal.ifen:ın ölümü· 
lllÜ bek.lecL. 

Hı ç ştiıü11i:z k Muaıviye, (Qs.. 
man) ın böy.11< bir fccaata kur
lbo.rı. olacağım <ıık.lından goeçimıt -

lfOC, rek5en y.aşmda bul:unan am· 
ca zadesı.niıı artıık 'P"'k tai:ııi bir 
..ek.i.kic Y aok.I 3.Şmu; olı>n ölüm ÜM 

in~ edı;yordu. Bu tabii h3.d.ise
ııı.ını vuık,uıbuldui;u gün, kemiiS ni 
ıhı lıiifcıtı_ı nııırı=t gö&V .. ecekti. 
Ve Suıı:.y,e. ıh:iİl<ının kendiı;in< 
dıeı 'haıJ. ıbi.:ııt edecekleooden emin 
olıdultll U;in Irak Vl0 Hicaz hal
ıkırun ıbu 'biırtı reddl..ıtani~ec:ıkle -
r ını::. ıkaııiyd. Fakat ... Mı>ır ve 
lraftc ıhırlı.1<ırun Emevi1C"r aleyhjın, 
'."1lyan c1ımcsi... ihtı l.'ılcilıeTin, M\:.>
dl.ırıeye kadar .giden:;k H...Ufc Oı;.. 

ıınııııı şehit ~<k<:Ck deroc.oo Eıme
vi.liık dü.şma.nl.ığı gfutennC.:ııri Mu.. 
aviyenı.n ıh.rapiaırını alıt ili;.t eıtti. 

Mu.av' ye, bir kaç gün, harku.
il!;iıdp ıbir sükıin<'t ve soğuk :kan
~ gösterdi. Medmedcı cen:ıvan 

edecE!k ihıidı satı lbddedi. (Al') :rııin 
hiılillet makamına geçml'sli, onun 
ı;ıı<yıaıi:ııı: şlddC'tli ,bıır dar1bc, .lıııdir
d~ Artık, (Ah) n n ölümüne 
ıkadar, h.i.l'1fo,'ten üımidmi kest .. 
LfJkiın ... Bu ü.ın ts.zlik. ancak bir 
lkaıç ı:fın <hvaırn etti. TaJı, bir
den/bire yüzüne l(illiims-2<.li. Çürı• 
lkü, (Osman) rn kanlı görnJ.eğ'' ikı • 
(NaJe) n'n k: - parmakkırı

ııu ıefilet'i:ne geçiren Emcvi!.er kaç
ııruslar, etrnfma topanm1Şla:r. Baş
ıta (A Y'fli:) ohu.ık üzere, ''a:z.i} t
ıteıı :mı ımıı ıın oJmıv- :rnuhal!f 
f(ruıı>l:ır da, artık (AK) a!l.:! :, ~ 
haırekcl<? ~rd1. 

( Ar/cası var l 

25 Nisan 
PERŞEMBE 

Hicri: 13:;9 Ruınl: USI 
4 üncü ay Güu: 116 Nisan: 12 
Rcbiülevvel: 17 Kasım: 170 
Günış 5,01 Akşam: 18,59 
Öj(le: 12,12 Yatst: 20,39 
İkindi: 16,01 İıru.ak: 3,14 

- il.AVA VAZJ.lC}; 1 -

Y cşilköy Meteoroloji istasyo
nundan alınan malumata göre, 
hava yurdun Trakya Kocaclı, 
Ege bölgelf-rinde kı.•men buLutıu, 
Krad.enız kıyılarında yer, yer Ak
denız sahillerinde çok lnılutlu di
ğer bölgelerde kapalı ve yer, yer 
yağışı geçm.ı;. riizguHar doğu· 
böLqelerde cenup, diıjer bölgeler
de _ştmal isti.kaTııetinden Karade
nizin garp sahilerinde ve Marııur 
ra havzaırında kıı.vvetlice diğer 
yerlerde orta kuvvette esmiştir. 

Dün, lıtanbtılda hava bulutlu 
ve öğlecL 11 sonra.lan kapalı geç -
mio rüzgar ş>malden .saniyede 
6-8 metre hızla ttmiştir. Saat 14 
de hava tazyiki 1017 ~ milibar idi. 
Sühunet en yiiksek 11,2 ve en dü
şük 6 ,O santigrat kııy<kdilm4 • 
tir. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
Açilc eksı,ı,lr!'e sur,~.(l"le ihalesi tıııka.ITiir eden (1083.09) Jı:ra 11&

şll ibeıd<..ıW. Glll'€1ba h-..;ta!hanesi Nisa:iıye kfuıı1.1U bilimne i$lrırin n 
mııay•yeu alıan gün ve saet.tıe ihalesi yanrlaımııı<hğınian 2400 ea.yık ka• 
rııunun 43 ü.ncü ma:dd.es mucııh:rwe lbu ı-.m ~haleısi 1ıekıra.r ll9/4/ll40 
pazaırtes sa-aı 15 d.: İstanbul Nafi.o. Müdüd~ par<aı<"Wil ~ 
Mıoaktır. 

A - Bu jışe 1tit A<J'Şi:l, prtırı.ame 'Ve ~ daiııebde ~
cB<ıt.ir. 

B - Muva'kbt temmut (82) liradır. 
İsteloJı.J.er.in m az lbir teahlıüCe (1000) .l\raBk bo 4ı9e ttlızeı Jıı 

ytıptılclıaııırıo da:iı- idareler ndeıı tıilmııı ~!Hıılrlıan ~ 940 yı
hruı aiıt Ticaıret Odası ves.'kalariyiıe tımıikte t&Jmuıe ~ o l a ııı 
'lii/4./'XO p~i ~ saat 15 de ııı.ılrne!.eır~ (3245) 

Saf ve Gıda 

~ 

~ 
Pirinçunu • Mercimek - Bezelya - Yuıaf 

V• •oir Hububat Unları Kaııııd Koyll41ıtlır. 

CAPAMARKA MOSTAHZAr ,T i 
:.n. NURi ÇAPA Kurulut tarihi , IS15 

İstanbul Maarif Müdürlüğür: Jen 
Maanl Vekilli/\. köy öğretmen oıkuılJ:an ,çin aşa~ıda ciıııs ve milı> 

ıta>rı ve fiıya1!.ıarı ya.zılı hlks ıembaleırı ıil.e yo::ltiul21\ pazarlıkla ısMın 
alınacakıtır. 'l'a'1ımin edi.leın bedeli 1005 li>radrr. Tunmatı 299 1 ra 
25 kuruşt.\ır. İ&ı:ı:;.ıiler bu hil<S ;_Dmbafa:n :le yedeklerine ait şm:d.
:ıı.amı.:fu:ıri Maarif Müıdür'lüğü Ya:rdı:rokltörl~ görebir.rlıet-. Pa
Eaırlığı.n 27 .,, san 1940 ~. l(iiinü sa~ 12 d.:, Maa.r.i.f Mliodıürlll· 
ıtünde -toplan.acallı: kıomi6yon marifrtiy'le yapıllıcaı{ı .!im olunur. 
Eşya:nın cinsi Miktarı Beherinin fiyatı Yekıhı. 

~!:-ıı Lira 
~~~~~~~~~~~~~~ 

200 mumiu<k lülm J3mbası 30 17,5 625 
(şartn:amede yazılı yeOOklırti-
Lbir~kte) 
300 rrrumıuık .lıüi<s l.iımbası 70 21 1470 
(Şarlnamede yazılı yWıeik.. 

:ıe..ne birl ık1ıe} l.Jl95 
(3312) 

lst .. noul Mıntıka Liman Riyasetinden 

Kaptan ve Makinistlere 
6 mayıs 940 ta:rtıi!ıdc :imtıhana gr.,ıce-k naınızet:lenn ilir~ 

ıınedbur oltluklacı lt'IVJ°akı • müOOiteller rıd!(. noban:Jılk görli' ldliRüıı<ien, 
bunıl ı;ı sfua~ üc gün zarfında al ba.;ııtaki w.rın"'tnam::S' ne trv-, 
fikan. evnı.kı mü"® ıten:.n ti.liJ<rocı!.ı ~·asetiınirz muamelat şulıni ne ib
ra:z ed. rozyenlcrin im: :ıhaına kalıttl l?&]rnrıyıtteideri bi' l:liiiliı'. . ~~ 

inhisarlar Umum üdürlUQUnden 
Mııhammen B. % 7.5 teminatı Eksi!tmeııin 

.::Cc.:inc::sı::.· ____ Miktarı L>ra Kr. _....;L:::!.'.ir.!!a..!K~u!!:r'...:u::!ş~ __ v._Ş:::ck:::!::.i .::Sa=at:;._i 

Zamkı aır:ıbi 
lastik ha1ka 
""" coııırta. 

3.50 Kg. 385 00 
1600 adet 627 50 

Hrrdavat ve 9 loıı1ıam 1779 30 
mW>ltetii boya. 

29 
47 

133 

00 
00 

42 

15,30 
Ui 

16,30 

ı - Nü.mu.ne vıc millredat bılıe-lcri mucıhi:nce yukarıcia c:nS 
...., ım.ilktarı yazılı :m:ah:eme açık ekı; Utııne uroli)'l ih.ıle ollınııcaktır. 

II - Muhammen bedeler:, maıvaJ<lkat temiınatl.an, ıeksiltme sa
allleri ijHzıaJ<>rında yaızılrdır. 

III :..._ Eıksi'ltme 10/V /940 CUlllıa günü K.aha!t:$ta Jry~ 're mü-
tııı(y>am şubfsiDdelci. aıLun ıkanrisyonunda yapılacaktıır. . 

IV - NÜ'llluıııeılıer ~ır gün sözü geçen şu'lıed.en ııörüldffleceAtl l!l" 
lbıi. boya mü:bttlet l'.li6t<'si de- p....asJZ e.!malıilir. 

V - !str,ft<Hıe11in eksilltme iA; iın ıtay.in olun.acak gün ve saafiletı:de 
~ 7,5 giiverı!ı"ne paral-arly:tıeı b:i.t'l:l'k;te mı tllkür kom~ müraca-
eıtıı.a.r ı. ( 3291) 

lstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğündeni 
ı - Danmi:ıdıe. mevcut resim :ıünunes.n n aynı ol.arak bi:r ~ 

~ tıaMta ve ~ wıı.fı daaıı$ olmak 'ille" numar31an ayn, ayn; 
QUll'.ll8rada:n döl1t yüz 'k:ı!ık rnmnarnya lir.adar sap.ille iıı<Taber 440 
ağaç dımıga;ı. imıü 12/4/940 kibirdeo ıi!llliaren 15 ,;m miidde!11e f-lV 
~ kıoo.ulrmıştur. 

2 - ~ beherimillı muhaıııwnen l<ııımıe<tıi 7 lire '\ile'~ 
ıtıeınıinaıt 231 } l'adı.r. 

3 - İhalesi 29/4/940 ılaMıiıtııl!ı nüıaıdi.f ~i günü ıllll& ı .. 
de !staıı:ıiıua vil'ryeti konahnıd"a Zıiraıııt Miidü:I'Lüğü. adasın.da ~ 
_..._ .. ,l ...._,_nda Y"P!lacakbr. 
4 .:."'~ttr dmı1j;(a'.laırın l:El!iıın -ve şaııtneıınesi lher ,;in yiJI)' 
ll't Zimat :MUıdürlüı';li kafıeminde piırfil'bi.h. (2902) 

Gümrük Muh•faza Genel Komutanlığı lstanbJ 
Levazım Amirli~! Sannalma Komisyonundan 

ı - '.PeıjkUt ~ iç'm alıı!Jllleıik 11,000 ıkilo toz .,elrerın J. 
Eb~ 2 mayı& WO ~ gönü seaıt 15 1:e v.apı.J,aocaktır 

:ı - lfııhmmn«ı bedeli 40'ro w iilk teıni.nM:ı 305 Jiıradır. 
3 - Şartnamesi ~du. ~- ~ 
4 -~ gün ve -unde> lamuni vesaıik ve ilk . Blıo< 

ı:Mkıbuıı:larmı. b!lrm&.ı Qalıeta.da Mıımbane ca't' citıde ~ 
bi; Han tiıcl Ulllıa1oi. Joomıisvttıa ~ 


