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iNGiliZLER 2 ALMAN TABURUNU ESiR ETTi! 
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Müttefik kuvvetler Trondheim'deki muha- ı"Başvekil petrol Almanya ınühim 
rebede Alman kıtaatını ric'ate mecbur etti 1 mıntakasına -

fuoiiiöfö~sôvyÖt 1 M h b I .dd ti d. 'hareket etti kararlar verivor 
il b 1 . u are e er şı e en 1 Diğer sondaj makineleri u·· •• •• R h 1 ı h b ffiUnase et eri Siirdde teksif edilecek ~uncu .ay. ta yanın ~r e 

INGILIZ KITAATININ SO.N TAARRUZUNDAN ~:~~~t,~
5

b!;~~
1

:N~ gırmesını arzu etmıyor 
Bu miina••h•ll~ 

r i n Jü:sel.bilme•i il • 

ln11ill•r•nin Souyetlerle 
ticar•I maoheıl .. i alı

l•ıl•bilmui ivin, Sooy•I 
Ru•yanın /n11iltereden 
olocofl malları Alman
Jl•Y• 11ermemefi, hdtt• 
Almanyayı lıHl•meme

Iİ taalıhiit etmeei 
lci%ım 11elir. 

Y~z.an: ABiDiN DAVER 
e: Almanya ile i b.rli
iii;;;J) ı:ı yapması \'8 ııonra, 

Finlanıli) a) a teca\'İiz etme>1 Ü· 
terine İn"iltae ile So• yet Rus· ' .. . 
Yanın ınüna.,ebetleri pek gcrgıo-
lenıiş, arada cere) an eden tıcari 
müzakereler ke'.J.ilmi~.ti; balta, 
İııgiH,.,c, , ıo ko a sefirini de 
&al n ınWıdut nıez.ıoniyctle :;eri 
pğırını tı. imdi :.o\ y etlerin ar
zu ,.e t;olebi füerin<', bu devlet 
ile İngiltere arasında t ieari mü
zakereler vukuu mev:ı.uubabi ol
IDalıtİı.dır. Bu mc.cle hakkıod:'> 
Avam Kamarasında, sorulan hır 
~ale kaı'11 Başvekil namına ~a
heiye müsteşarı Butler demı• • 
~ki: 

•- Hük.Uıneti.miz, bitaraf bir 
hükfunetle .ırted~ek heThangi 
'b:tr tiau:et mua.lıed<$i. hartıi<n ~ 
lünılrii şııırtlaınm ve bilhassa düş
llııan iç±n çok müh;m olan mad
delıeıtiQ teslinıetını nazarı ıtiba-
111 ~a medburdur. 

Buna binaen, İngiliıı. hilltiune
Sovyet hükümetin.i. bu müllı
~ na.ııan dikka.te :Uacak 
lı.tı- ticaret muahedesi akdı lÇin 
~ tekliflıerde bulunmıya 
davet etmişt;lr. • 

Bu sözlore nazaran, İngıltere
llİJı Sovyetlere sataeaiı maddele
rin Almanyaya verilmemesi hn-
11lllunda ısrar edeeeii muhakkak· 
t~. Batta İngllterenin, Sovyetle
lin Vladivostok limanından Al
lllanyaya yapılan sevkiyatın ö-
11\lııe geçilmesini ve bizzat Sov
l"et Rus,l'.anın Almanyaya gcin -
:~rdii{i veya göndermeyi taah-
ııt ettiği maddeleri azaltmasını 

tteınesi bile muhtemeldir. Çün
•. u, .hu yardımlar devam ettikçe, 
<llgılterenin Sovyet :ıtusya ile 
d.ostane ticari münasebetler te
ııs etmesi manasız ve faydasız 
rlur. 1-'ilvw, İngiliderin Sovyet
etden hiçbir ıey almıya ihti· 
hçları 1•oktur, İngiltere, Sov -
~•tlerte iktı,adi münasebetler -

e bulunqıayı, ancak ısiyasi bir 
hldaşına ve anlaşmıya başlan· tç olacağı için ister. Bunun için 

11 
e dediiiıniz ır;ibi, Sovyet Rosya
ı~· hiç olmazsa, müttefiklerin ab
ka asını zail düşllreeek bir politi
Ş takibinden vazgeçmesi şarttır. 

11?YYetler, şimdilik bunun aksi-
1 Yapınaktadırlar. Bilhassa uzak 

(Ark= 3 üncü sayfada.) 
ABİDİN DAVEB 

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

• l:ıugilrı. 
Müttefiklerin Norveç
teki tart harekat 1 

Yczan: 

E:ırı•kll General 
kemal Koçer 

3 .. 
Uncü sayfamızda 

dil hususi bir trenle Diyarba-

SO N RA BAŞLIYAN ÇARPIŞMA DEVAM EDiYOR ~:,::~;:~;:21:::1~~: 
~ . -• ., ' dit edeceklerdir. iktısat Veki-

Deniz muharebele
rinde 14,000 Almanın 
öldüğü bildiriliyor 

- , _ _, ~· 1 li Hüsnü Çakır ve madC'n tel· 
kik ve arama cnstitilsii umum 
müdürü Hadi Ba vekile refa
kat etmektedirler. 

·• Başvekil istas}·onda Büyük 

• 1 ! Millet l\Ieclisi Rebi Abdülha-
l'k Renda, Harithe Vekili Şük
rü Saraçoğlu, Adliye Vekili 
Fethi Okyar, Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak, l\Ialiye Vekili 
Fuat Ağ.-alı, Milli .Müdafaa Ve

Berlinde gerqinlik ve kasdi ketumiyet hüküm sürüyor 
BEBN,%5 (A. 

A,) - Bedin • 
deki müşahitler, 
bir kaç günden· 
beri Almanya • 
daki resmi ma-

. hafilde bir ger· 
gfnlik ve kas· 
ti btumiyet ha
vası büküm sür 
mekte oldnğunn 
kaydetmek- n'!o0lol 
tedirler. Ayni 

LO. ·nRA, 25 - Norveçten alı
nan son haberlere ır;öre Steink· 
jer muharebeleıinde Almanlar a
ğır bir hezimete uğramışlardır. 
iki Alman taburunun İngiliz kuv
veı!.,ri t, rafından esir edildiği 
bildirilmektedir. Dijı;er taraftan 
haber Hrildiğin~ göre Trond • 
heimde devanı ed~n muharebe· 
!erde alman kıtaatı bozgnna uğ-

müsahitler, şim-
kili Saffet Arıkan, Manif Ve- diki hava ile Al-

( Arkası 3 üncü saufadal 

raınıı-.tır. 

STOKHOL~, 25 (A.A.) -Nar
vik mıııtaka,mıda 2500 Alınanın 
çenb,.e.r iç.ne atınııı~ oldu.Qu ve 
bunlardan bın ı..-ı; ııin nıslı şehir
de ı:e 1500 kişını"l de nıilcaviT 
bır ı'adide buiu11du11u haberi te- 1 
eyyüd etmekt<d r 

Norveçteki Fransız kıtalıı.n." 

aiıı'ıc ba.::ı ıuıktalara hücum et· 

Reynonun 
beyanatı 
Fran•rıı BapJ irili Tiiki,.enin 
cennbu ıorlt.i A'1rup•d• aalh 
)'Olandaki ~ay.Zerini anlattı 

PARJS, 25 (A.A.) - Salahı -
yetıa.r FTan:rız nıalıü.filu~e göre, 
Non:eı;te hara muhurcbelerinın 
şıddet tıe f'hemmıyrtl artmıştır. 
Deni=de 1"utteji ·!erin hakimiye
ti u,.-un müddetıenbcri temin e
di!mif olun Norveç fiyorlarında 
mahsur bir halde bulııııan Alman 
filosu bakayasıııın açık denizde 
he rhangi bir hareket icra etme
sine mani olmaktadır. 

Karada mesafelerin uzaklığı ve 
, eli'lldeki.. kuvvetin azlıqı dolayı

riyle Alman yüks$k kumanda he
yeti, pi$dar müfrezeleri vıuıta. 

ttıekten La~ka bir Cl/ yapama
maktadır. 

Bu na mukabil Almanlar hava 
orduuırını qeni~ mlkya3ta kul
lanmaktadırlar. 

Karad-0 uç hareket mıntakasını 
bilhassa zikretmek icabeder. Şi
mal müntehasında N arvikte Al
man müfreze len üç noktadan çen
ber içine alınmıştır. 

ikinci mıntakada, Trondheim'inj 
etrafında hareket devam etmek- ı 
tedir. Bu şehrin şimalinde Nam- 1 
sos'dan hareket etmiş olan müt
tefik kıtaatı, ileri hareketlerine 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Isveç'in Vaziyeti 
Alman matbuatının tehdidine 

cephe aldılar karşı İsveçliler 
İsveç kuvvetlerinin sevkulceyşi ehemmiyeti 
olan mıntakalara teksifine devam ediliyor 

N e>rV'"eçt:e 
Vazıyet 
İsveçten olman ron haberle

re göre, Norveçtekl udyet şöy
ledir: 

Simalde, müttefiklerin Trond. 
heim üzerine yiiriimesine mfuıi 
olmak için Almanlar tarafından 
yapılan mezbnhane gayretler 
akamete uğramıstır. Steinkjer· 
in 10 kilometre şimalinde kain 
kuvvetli mev:ı.iler, hala mütte
fiklerin elindedir. Bu tarafta, 
şiddetli çarpışmalar durmuş -
tur. Almanlar, müttefiklerin 

(Arkası 3 üncil •ayfada.) 

PARİS, 25 (A.A.) - Başvekil 
Reyno, mebusan m~clM hariciye 
en<iiıneninde harid vaziyet hak
kında jznhat vern1i~tir. 

Baı;vekil, Alınan kıtaatına gö
güs geren Norveçin kahraman -
lığını takdirle ;ı;iıdetıikt"n •on· 
ra, Kisling kukla hiikümetiuin 
çabuk iflasını tebariiL ettirmiş, 
Alınan harp ve nakliye gemile -
rinin alır zayiatını "aymış ve 
Norveçlilerin gösterdikleri mu • 
kavemetin, Norveç renubuna çı
kan Alman külli kuvvetlerile At· 
las denizi limanlannda yerleşen 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Alman - Ruınen 
ticaret anlaşınası 

dooanmaları hakkında y azdıf(ı 
'tfa m~cde dıyoır k : 

.iki üç aydanbeıi yapılmakta 
olan deniz muharebelerinden ve 
ezcümle Norı:eç fiyorlarının is· 
ga!i esnasında vukua gelen çar
pışmalardaıı sonra, Baltıktaki 
deniz kuvvetleri 1(L!lı:azenesi, Al-
11114Dlfa aleyhine ve Jsveç lehine 
olarak bozulmuştur. Baltık de
fllczine hıikim olmak niyetli ile 
ı:ücuda getirilmiş olan Alman 
donanması, artık bugün Baltık 
denizinde en kuvvetli donanma 
değildir. Almanya, askerlerini Js. 
veçi işgale yollarsa, bu askerleTe 
donanması ile yardım edecek va -
ziyette bulunmamaktadır. Alman· 
yanın elinde kalan kruvazörler, 
mevcut bir tek zırhlıya ılave ed<
lirse bu suretle teşekkül eyliye. 
cek olan Alman fılosu, 6, 8 ve 12 
pusluk topları haiz bulunaack
tır. Halbuki isve, donanma.ıııdıı 
6,9 "e ~2 pusluk toplar vardır. 
Diqer taraftar., A lı.ıanya, bugün 
elinde kalan ııer.ıilerini de istila 
kuvvetlerine m3:zcme qötüren 
va~urları refakatine vermek mec
buriııetmdedir.• 

Almanya'ya tahsis edilmiş olan 
ı petrol kontenjanı ipka edildi 

1sveç Veliahtı Prens Güstave 

PAR1S 25 (Hususi) - Alman 1 

radyoları' ve matbuatı 1sveç a!ey- ı 
hinde bu!unmaktadır. 1sveç_ bu 
takdirde aynı şekilde mukabele 
etmiye başlam~tır. 

lyi haber alan mahfillerin öq
rendiğine göre, 1svcç askeri ma
kamları sevkii1c y~i ehemmıyeti 
bu.unan mıntakalara mühim kuv
vetler teksi! etın Lir 

LONDRA, 25 (A~\.) - Dai!y 
Telegraph ga~ n 90n za-
an:ı.n lara kadırr ı<. ıolın<la bulu- ı 
nan anuhab l'., A na ve Isvee 

STOKHOLM, 25 (A.A,) - Mu
hafazakar, liberal ve Sosııal . de
mokrat fırkaları, 1 mayısta•Stok· 
holmda müşterek biT vatani nü
:naııiş tertip cdeceklerd.r Bu 
nümayiş, bütün lsveç halkının 

( A rka•ı 3 üncü sa ıfada) 

Clodius, Macaristanda da ekonomik mesele
lerin halli hakkında temaslarda bulunacak 

Ru?rn!n petrol kuyulıı nndan bir manzara ... 

BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) - (D. 
N. B. bildiriyor): 

B. Clodius tayııare ile Bükreş
ten buraya nelmı tir. B. Clodius 
iki qün burada kalarak ekono-

mOk ifler hakkında tıımG614Tda 
bul.unaca1e, ayni zamanda B(JfVe· 
kil ve Hariciye Nazınttı ela zi. 
yaret edecektir. 

(Arkası 3 üncii saufa.da.) 

manyanın ber 
zaman mühim 
kararlar ittihaz 
etmek arifesin - lıt·#'"Jlr·;:,, 
de bulunduğu '1~~~N~~~~~~~j~ 
esnada hüküm J· 
sürmü~ olan ha. 
,.a arasında bU 
mümaselet gör
mektedirler. 

Ayııô müşa • 
hltkr, bir kaç 
gündeaberi Al • 
man radyosu • 
nan prograının • 
da ancak askeri 
marşlar ve ge • 
çitlerden başka 
bir şey bulun· 
madığını kay • 
da şayan gör l 
mektcdirler. ~ 

BF.:'.RN, 25 (A. 
A.) - Havas 
Ajansından: 

(Arkası 3 üncü 
sayfamızda) Hitler "" Musolini 

CANAKKALE HARB-
Mareşal Çakmakla, Avustralya ve 
yeni Zelanda kıtaat kumandanları 
arasında telgraflar teati e dil d t 

Türkler, İngilizler, Fransızlar ve Anzaklar 
iribirlerile karşılıklı yardıma amadedirler 

LONDRA, 25 ( A.jl..l - Bir A
v11.3turalya ve Yeni Zelanda ko
lordusunun 1915 te Gcliboluya 
ihracının yıldönümü münascbe • 
tiyle Avustural11ada ve Yeni Ze
landada olduğu gibi Mlrn Mısır
da ve Filistinde bulunan Avus
turalya ve Yeni Zelandalı kıtaat 
arıuında da mera.sim yapılmıştır. 

Kudüste çıkan Palestine post 

gazetesi, Avıuıtııralya Bcıtv<kili 
B. Menzie'nin bu münasebetle 
Orta Şarktaki lııqiliz kUı>l'etlcri 
kumandanı general Çzavell'e ve 
Filistin <ili komiseri Sır Har?ld 
Mac Michael'e gönderdiği mesaj
ların metnini neşretmiştir. 

B. Menzie, sıeneral Wa'Ve l'e 
gönderdiği :mesajda .şöyle d:rn~'k
tE.dir; (Arkan 3 üncü sa uf ada) 

Birkaç_gün sonra •• 
ŞEKERPARE 

SU iL.TAN 
O•monlı fcrihinin en coz;ip, en oirjinal 

.afhalorını bir orayc loplıyan 6a tefrl· 

loyr lKDAJl'Jo olıoyocalı•mı:s. Birgiin 

•onr• 6u 6ü,yıilı t•frilıa halılı.ıntla oerece

fimi& ıaf•llaı o•IQ'ucularımuıa lam 6ir 

filılr 11ere6ilecelıtlr. 

1 ı 
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t•rnrlµ,ımt!cdl~ı ı 

imar işleri _.,_....,.... _ _,.._.,.,iki halk 
Soruyoruz! 

için ayrıla h 
e 

lolunm 
sultan, Ge ç Osman 

na ferman eylemişti 
Vali 

" 
Ey·· kerestecileı-e 

tahsi at işliy er 

Muhtelif {asıllara nastl 
Otobüs adı altında İ.slanbnl 

sokaklarında işliyen ecel be
.şi~lcrinden ş.ikiıyetçi oJmı -

ya tiyle m ki, sahip
lerin.aicn başka t..el;. İit•ıpbulhı 

yoktur. Dif;:er hatlardakileri 

mamı 

açıldı 

Güı.ıde ikiyüz kil' 

yıkana ·ı-ecek B.i bııııı ercl< ısı.ı.i 
ff . Dfür, "" :ıh 

~ 

.mı:ıyıının 

aıı ~ 

Sultm Mt.e t ıanın va .. d i!rıden 
f run.an almı;.ıtı. 

Boşnak Davut paşa, Ahaza 

uôl:;c=1!._ S Osmarun 
bu.cınnıa.sı tı:.ılfükeJ.,a:r. 

Jı:m.,.,.:!!lr· 'boğar at:mz.. 
~füd~ meydan kalmaz. 

Ez<>n okunU'rktın Ye~~ 

Si ılf'l!l Oagırt hırı !l.eYl ifade e
d""·· 

- Z lım el l\·şume' .. Ben sa-
n ne vıı:µtını ?. ilk. Sl!!U e> 

mden ku.t'tôirdını. memur }'liıt.i.
nı .orle e~tim ..• Ba,na den hu-
s 

su ~idesi iseı 
ag la;ı:ı r.ık: 

.& ı.ü.:ldu, ~ ~... -
t.- Jrnrtub.ırsa cürnlı ımiri mah -

D~~t ~. lterrı 'llıi aıt:ması 
ne• da Ceb.d boı..şıfa 

. I:.ilriıı. ~. ~ 
rı.:,ıt ıl:ır : 

- ~- ~.Sizi mes'
ul' adfed'errz ... 

El<:t'l<l'ft fuııor;,,oe S ltat!O C>.ıman 
rna.ıol"'3:= at... Haı;Uci!f~ 
rek: 

-5-a.. 
dı~ .. 

EOEBt ROMAN : 33 

İıı.im - D:min, ~ M 
al ıa . .N"aılhM. N emriırl'e- a.-

1 yolttn ... 8u itaba, ba~·ağı 
rı;hlu, • ağı ze\ kli adamla. _·er
m n n •l!l sım. aol• 
ınak & ~in1 ~in ne büyük bir sa
adetli._ 

l'<'ki ,. .. Oı:Mıııı?.. yı.c Orh-
da N crıninin sadece ahbabı, ar. 
kad J idi. Nermin Orhan gibi bir 
ada seve-.ll. 

.. - o pis •"den cıktuu. 
• koyu siyah kirpiklerin 

( medii:iı ad rt .,,.... ~ 
d-. llaı. !arı çehreden deijl ele 
ru&ıı. gc~i,_ ~ o 
i - -"k ...ı.ta saakô. ·· ·· .. 

- • Adalar, mehtapsız g&-

taksim ldt? 
1940 mali yıh içnde ~iz.. 
~ l"llJ'Wak ım.:ı:r .sleri ~ 
l 201 bin . :ııvnk!ıiom 

y~ 
Bu pa.rarun ncn.ııere sarfuhıın"'" 

caıiir da ~ oluııın=ıtur. 
Bu paoranıın 350 T:i..ıı J ,...,,ı lıiı

~ ı;;ı.ımı, otel \1& ~ oıı.

şa "' ıst mlia.k yı]e mc~n i:k= ııııe 150 bıın .tiram: diğer muh
telif .ıışit'r istfrn.:lk bed<"'.Jeriııe. 

39 bı n Pır esk. ıstiırııl1k borç

·:ı.rmııı, 80 lbin Tası K~ w 
Gaci kiıpru ~ işietıııııe ve ta
mırleı:ine, 22 b l'l llıras.i ııehir pıliô:
nının yapı liırı = :ı ciev'lnl'IJ>a, 
l5 bin M= Zır. yıı. "™ 
:hğuı.ın ;m=ııa sa.r.fahınacaktır. 

BELEDiYS 

Ş hk Meclis~nde bugün 
bü~e müzak re edilecek 

Belıediye ve vill:yet.in :V"ni yıl: 
~Jerbaıirı ıniiza.Ireresi.ne b:ıgün 
şehir ıneclis:.de ba.şllanıhcak -
tır. 

• tar bı . F 1 şu 
Knes üp anaı..ta 
i · y~ h - yaz" er.feri 
:. k Jiıer tirlii tahanmnilüa 
hududunu çoktan asmışlıı. 

Zelzcte geçinnis taYtık kii -
n1esleri ribi her tara C2tır 
~ • · · 'aden 3.31rı..,._,, -
bir çe:<it fe:ryırtPar kopar"rak 
sokaklarımızda sürüklnen bu 
1-ı:Jllll lladınn ı 11e :& -

11111ntt lt:odar yiiızii "i:riı krırart
makta deyam edeccl.tiı::' 

Bunları kim lıimaye cdı} or 
ve- •den bu müsa a E -
ğa "lıöylc cf -- e 1 n 
ha •u:Lyne ·1rar ın•? 
Edilh·orsa nasıl halıi •Olouüs• 
sayılı)·or, çalışaJ.i.li.,._ıa.~ Di
ye 

Soruyor 

ala şir 
}erinin feshi 

-

içi "ecek 

.. eıer. 
d<Xeil: 

Ba'la:t ve Ka.sımµ:ıı;a ha-~k ha.
=ın lanı dün mcr le aıı;wnı.ş
tır: e R. · , ww nlerııır 
den Liıl:fil Akooy ile :u 
Y· J':ıt in :ıruliıa: ının, 5"' 
MecliS fızalaT;ıru.n h=r bulı.ındı.r 

1 fi; mer..,mı:de eYVıel'a Ba ıa:t mıi
t aJI." b m de Kaısı.mı:ı:ış:.:da ~ü.ı.tL 

'f bir 
ha<W< '1- _J!Jruaı"' wn 
~ye :r i. aıııiı 1ıııo ıııcııı· 

Ha& h 1"1ld r J>C6-
•tu<la 20 ş r ~ ı o bı k ilzere )!an- 1 
de 10 ))0$!.ı V"flua~, Y Otı >U- ı 
ııt:.e IJ0 şı vı' 'r lı ... <:cktr. 

1' · makam lar a-
fu. 
yec n ma m v ıc- , 
1ardır. Drger hat!<:tan adam ba- ı 
~ma 7,5 Itu a.Unacaktır. 

Heyetim.iz Romaııya'~cı 
gi "yor 

Müt.ee.kiben beld)!e hesı;p ~ 
len mfulıii.ıil Mu.htaıı kar yeni 
yrl bü~ 5 ma.yısta t:ısıiiik e-
cli.ımek üııere An:kaır.aya goti:re
ecSii:r. 

12 yaşında iki 1 
dı~ 1leıret. 
Berltiııt ıiiini~ se!\:ıdn:i:ıde 
ımiiııtiet lr+ .... ~ 

lhsôııiıır eı-1 ~ ü-ı
cle 1lesi% ,_ıu. Ve ~ 
l!Dl~;a nrzi de~~bilio.-di. 

Bı:t g-iireft D o.vuıt. paşa. 
Smlmaa Qım'"""" vücudunu bil: aıı. 
'CiVTef cdaılıaa. lım \dıwmaık l'ottıyar-

Saltm. Omıaa, fevic~ k:ı.ıri. 
aııımım.. Dıwut ı:ıa.a. .,., ailıt-

in baf?ıır'-

ve ne ek 

gece hırsızı 

Kepenk kırıp bir 
dükkan soydular 

M..ıı.m.'11 ve lıınıet ..ı.ı-n.ı.. 
·bıir• 12 ~ 13 _µşuıııda- iti eı;
cuk evvelk. goo. Şetı"'mirun<le 
b r tütüncü düıl<'lcinıınm ~

~ çırak i ti pın~ -
cIDlıık.iuıd.a.ı:ı 'ı';J.aaz et k.t.r :.k e~ 
ren..rh::ri ç,.;aı;a,k ~rdıc. 
Fa.kalt çocukfar !e. rıır <eri saıfar
lkeıı. yaıllal.anarak A.cliiıyeye veıtl
~ Vt .swcia rı..... il:i:<:ı.f !llı:niıp-
Je: r. ~ yetişen ki.i-
çiik rhırsıı.leır h.i!.kimH~t 
s;u:ıltiını,._ ı.ı •vıkd rım.ıışLa.rdu. Dı-&ı iıoe karşı ~anı boğ

_""'_ vaıı- ~,.ti, V a.Ldc S~ 
Uıım ~ sıiderek şmı.Iarı 

Galatitda kanlı bir ka-vga 
lnı.ı:ad:ı dtıırmak 

fayda '™·Saraya. 1f: d.e!!.m. 
- İyi ama, Osm,;ıru "'- ya;pac.OC

muz? .. 
- Onu bu...ada. yaLı:ıız bw.ı:lıan.,,;. 

muvaüktır. 

-K 

oDllı:ı.a:.ml<.ii.ıı . 
- Halkı Ve agaları. nasıl: dağı

tacaksın?. 

- Sı.ı.ll:aam, Salı~ Mw.ıt.,af;a... 
yı a m;r!ıooıo MTaya .~ ~ taılı
ıta otıırtUl:sunuz baradla kmıse<:ik
lft' bl!llSZ .. Denps 111nfe- aiııoAk: 
l..ç'n sara ·a Jooşar ... B.n de Sultan 
()sıaaıııı11. ~ b~h.. 

_ .a-ıı sa.ğ lroya.yını d<ııne bu 
yılam ... Sonra. tıep;m,ı; !ratlil!t
'*1 r_ 

- SuJtmmı, emin o~dirsini:z. 

(Arkan var} 

Ga~ı:ada Öm<!f Hasan, nulıi
sii •e 11.!ııstcla. adlarında dert iti-
"- saıI'fı olanılk ,, 31'.'l: a: " . ~ :r. hi 
r rlı:tiı:i adııma.L ı dô ililer
d '· Bu araa.d bıı;,ılllöı.r <;.eki~'""' 
Hıı •. - y~~W!. Za:btta üç 
~ı;.yu da v.lj;.ır m14511. ·L Hu.-
"ıb.yi. 1ıan,g . ~=Iati;ğı tah-
k.k eıfiimelcte ir. 

----<>----

Muallim Hüsnü dün 
menrsimre defnedil 
l!:\-verki gün nankör bır kur

şuna kurban giden eski ve ny
metli muaJ.Lm darecilerden :aüs
rıiinim ceım.est fi!! :kiyün 
dım !NTtılk ~"e Beyaı:.da. 
ge.,·iri1mf.ştir. 

Binlel'Ce tak-benin ~ian 
lle ta-kip ett~i a beyrağırru:.a 
ı;nılıı: t.zlııu t ıaıını raii<idı.t dltr 
ii&tU'1de taşıınmıs ve i~hdli. Ya.ktıi 
dırri~ tı.:r hiLzün iıci:nde elledi -.k 
lıH - cil!fııch . r: 

-·-- Katina, Hanımefendj nere-
da? 

- Kadıliö~ iine gitti efendim. 
-~-?." 

!!fnı .... cw- ._.. lıiıı 

lıı:Yın - --... ._ ... 
.,. ı 

celcra •ıL D>dni ..,.rw; ~r 
da nenden g-efd~i l\efli .-,,.n 
bir ısık vardl.l', sanırsınız ti, ay· 
ılııılıolı gölden d...,_ daoiırticTden ı 
ak:edi:for. ht ~:::::~}~~:ı~ ~ _ 

I~tc Adanın mc apsız, 1-\ığı ne- ....._ 
rcıka gd~ hclli ~;ııa.ıı ay • _ S-. 
dınll&- bi* geeesi;roli. Keş.. koşa pim; 
Nenninin köşküne gittim. Bü • 
tün .,em:erel.er kanDlıolm. Urıııı 
bir müddet durdum, Nerminin 
lanırlık pencerııferine baktım, 
.... a ~ ,....klığı
na dayadım. uzua uzun Nenniıı.i 
ıfiişiind öm ... 

·• • mlıııun-, cinlümÜJl 
kadııu idi.M 

_ ..... .., .... 
Mnliott ;JW;;.ığ1t. 

....... .... •I 
- Ger il "ber yemek yiyefim. 
- \·orgun değil misin :1.? 
- Kat'iy~. 

y eaı&Ö ben.loes. ... ,. 
dik. Faima • -·· ~ W. 
~ NuırWı. r:ühılıi: 

• 

linıe zı e ll:etilUl 
cald::r_ Yem ~ ııa:;ı.n:ı,.. 

. ... 
ır manlilllID 

mekri baım: lfaliıMır-
Ş:ıı::kıetleri:c iırs . 

F-es: 100Za ~-
leriıı. tad>~i ~ birer l ı..•uıu şe 

lam yun ~ ""' bu ~ 
bir Sl!'tlede ~ IHiiJWllELfi:ini 

biö rmi:; olacaklardır. 

Dacfıwdakanın 67 nci 
ylldönü.mü 

DIJlriİ4:i11.~ men:ıclım cemi -
yetinden: 

:za 4/9'lllo ,....ı W.""' Dımiıışa.-
faılArım •• ı1'ri ytr . tiırıriiıı! iİ1'. 
M"r;;.s m saat 10 da o ı~r I7 de 
ı;I; __ BU D a farın 

~r;n l"ea "'1ım11ı-. 

* Bii'!{iJ.P: Admnm qÜ41!lfeotın•me
~ rçın b ırnıdaki çam ~k t.r a ba
dema Evkrı! giöı E tedı-g.e de e
heınmı1ıetre me, ıu.C ofacakıır. 

J\ht f ::rrt ırrda . >!m!leıı çam
lar~ -* Sa aubıırnunda ı•e Ha:ıdarpa 
şa açıklarında buhıı•an ~ !le-nti le
şinin çıkarılnıasına d~.ı1u. a l ~ 

meldeair. Gam>laıın.n di"'111flit!e 
atıllrııa:>ı %ıl'I' oı.mlllk tıaıd rr. (; ü.n"llü 
senel~rdznberi denizde bulunan 
bu tekneler çamura göıııü!mi4-
!erdir. * Sebze u~ ... .,y a. Fıalôıia 911!11İiJ· 
ı.til'ınesi icin 15 ilin. Wıo. ~
tır. Muht.elif yerlerde tesısi 
Miıiıtiilett c.semt halleri. nin 
insası gelecek yı1a bırakılmıs11aır. * Karlf!7,limr1ifc eı.sıı1'0lılıı.tii Çu.. 
kur bostanda ~abrika stadının 

loa.zi,..,,..n. itibar""' '·~- içil& 
.,,,-aje lrazırf'amnakta.d'ır. 

- g • .,., ...ıaııqu .. 
Buna oek ş~ 
- .... ? 
- Kıskanıyormuş. 

.... ._"!. 

- Ewd. '1llla.ıfa yaı..r liınU-. 

~q-·~ .. 
- ... i ..... _""'"" 

Naı--~ 1-
-- p\ictli: 

-Eı!'lti- ... - nJi ...... tnln ... 

~oı·. 

ttnp .... 
lvıık 

Pili amuıa.,. hu k.adıuın gayesi 
Redfr'.' Ben.ınle oyna~ı k, kalbi-

.; lıis ı..pa.,. ıi6i (!'Tmn..lt. ru· 'l 
bumu nndn bir ~""""'"* mi1 

"-Ai oovti :ırıhı•~-· Bu •Özü 

izıınc t hapishı>nt6i.nden kaçan 
Huflııii bir rnahkiıım aün 
*1ırıımiro"' yaka<anmıştır. Hulu
sı Sul!tanoıl\ı...,..,\ .Bfnn.c. Sul'h Cl!'!'.3 

an'.ll!'." em ,rnde ı;oııguya <.ı'6<.iiferek 
tevkii olu•ı.mu.,, ve. m.e\ Kuf.n İz
mıııe ><Nıcine karar ·cI' rrıi$lır. 

Kacfıııı yaral}y 
:e.,, tıory.ı " 

e:ı :ım'i.,tır. 

Otelderr 15 batli?nlye 
;a ! ;:ııırı 

Nedp aıd.ntia b'.ı- • I"Urt k-:ı.-
ırrsı ~ı'\= ~w ı:Yer. E•ı:ine 
Hasroc Kastamlll". o mi , otwr
duğu a.rad> odallNU.i:m on ~ 
yakı:ı. uw:ııe ~'? ı;;.t.r. 1< 
suciie bi:ri.ııct sulh cl<Z:l m· oke
meJ ne verılmiştıiır. Em!ııe llosi
lıe bl!Jttaı'i!d-eri Çll'l!mıci1ğmr. o
telcin:n k<.ı tarafıcıdaıı satıl -
rna tizere- umıl'isine- veırıll:l:iğ;Di 
sövleıni<t.r. Bu noktarun tahkiki 
iç mıı a-1'..-aa başk.ar !(\j.u~ 'ıtta:
kı lıım:;.tır: 

İN tlİSARLA.li: 

Mecburi fef<aütlüf< 
iıili..sarlaı· umum nmdün.cgÜ· 

ııi.ı.m. h.uira.ı:ıda t.ambi.k.. edılecek ~ e
ni kadrolac,,.d.ı iıcl.:ırtde me•cııt. 
60 ;·aşını geçmiş memur ,.e !l1LİS

tai\ıcfeınh mı cburi t.eıfta ~ 
tabi tııtuhıcaklardı:r. 

.._.. ·Beni tle !tir luılı:ı- .ı.. 
la.) do. ~·· .,.,...... ...... 
~im& ~ve luo!Wic N:e:ıı · 
g:i.bi gen<; bir kadının en büyük 
emeli hic siipfıesiz ki. evlewıuık
tir. 

lli"erminfe ben evTencl>illr mi
yiz? .. 

ı ft'lWftıJ:e f!dennıd:. ~ ne -
........ lıCIOi<M girme imkinırrz 
M §ll'Y g;;.ÜllÔİJ"tF. ~f!'ffea? .. l'Jıt
!M'l> ..ı.lıieıiı iz-.U. ed . .. 
lı:kiJ&iı:ıo n ~ttek lıir .wı 
:u ~ ... n &alla ~ri ıiaT
UJıd.ı "" saıın.ı.,neyip "*":1et 
sord"'-

- lifü "iıı. bir lı•ıita aeie.r ,.._ 
tıa O:ıuı ... A? 

Cözf,rini süıul.ii, llqın.. s ~ 
eğdi. :rirzilme, aa günliime ........ 
lıyan bir naz:w-la ilave elti.; 

- C-01 sıL.*'ıu nl-t'! 
Derhal, h.iç <Üiıi'"--.. (• 

kingi>iz cev&p veı41ıi'* 
- Blıiki» 

- De»ıek -oı{leudin? 
- Hcı de ~ek.... Ne kadar cai: 

eğ,Wn'1igın1i ta..~vnı.r demeui.• e: n:z-. er ıı:ii• Büriikad· YL 
yordum. 
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yas mh m ik 
ehri • eı· or r s Si iZ , 

a z Se • 1 
ı a 

er soy solıst o arak 
or estraya refakat edecektir. 

Oo et Scc "atkii:' m:.:: 
Siım /in !3 /.=v 

R 

bcr Cl!'lll 

bu 5 · iiJ.: ur1-.t?stra ,7 sıeu11ılıu ~ 

ruıı yübek izrn aıµle elırınıi=e 
<j.e/,ecelc- ııe &ör;: s~ ııencek.-

rı,a "tn ıdarcsınde1· 
/>ırı- orltJ?S 
tanbıılıııı .enelerd nbeıi hasret 
Jarl<frqt &ir mu .k'i ;:iyafırti ofa
cakttr. M 't bır ikı serIR<len
beri tered'ı:!ıye yuz tutıın i.ıan
l'ıul k01t.'>e ı:at!Ll:arı orkestrasının 
Tuın.>erlcrL luılkmu.:ın. '1lı.w.ik: ih
tiııaıcııı... tan icar 'ııı;tma.:: olmtı$

tu. İst!ıı ooı Jwıı.ııerııatuını:nın 
FeTid ruı r, C<>mal R.e~d gibi 
deqe'l'ı. e.emaıııları qfüı musiki(Iİ
na<lar da Ankaraııa gıttıleten 
Sl'.lftra, Kon..>~roat;ıar orkestrası 

lla.lll" za;ııflmuıstı;. Bı.. itibarl:a.; 
htanbtıl, •e " erne1'i>eri Ri'!.J<I.,... 
tıcı.om/tur oria!3t-ramwı il 1Jt!T't!Cf!ği 

lcons re hır:11'?t" ~kmelct" idf. 
Bcııoefiıi. Sa""" s~ınında 

di1ıl;•ı<cey.mız kımscrle e ,,,..,,.,. 
1'tWU e" mTişk.iiıl.JJl'SeT!d mıııti1<i- se
ııl!'T;..,·; mm edec~k tar-d« taTt
zi.n ed ' i:ıtir. 

l<J71SL'T 29 nisıın pamrtesi 

B«:ığaul'a ilkbahar: 

farifesr 
Şirketi J:la,-,;t" cn"1. itıdı:ır;;r ba 

gilnü. aksamı saat 21 dedı • Btı 

konscrı E. Prrretor "'' ıdıırc •de
~. solist olarak <fa pıyano ıre 
Fımii S zer or""'3trıı reflfklıj 

ea.>cektiT. 
Bu ka~de Beethoı:enm 3 

Lwıuı:r vertu~ Bı Bemol 
.ı.CJÖT piyano koıısertosıı, Brah7J11"" 

. . ım, Dö Mtııörl rncı senfon·s: vB 
V. wn,,,.·in Tannlumser uverLüni 
culmacaktır. 

Ikırı.cı Trnnser 1 mayıs ça,.am· 
ba geces saat: 21 de t crid ,1 nanı& 
idaremr•.t:.ı ııcıie ·c orkntra,. 
ya Opera san atıca ımız- Semıha 
Berksoy re[aliat ecfecektır. 

Semiha Btrksoy Aım•ııyada 
opera tahsılinı ıkmıu ett'1Ct•n. 
sonra şehrımize d~ Anka
ra raduosunda iki, Ankara IiaZ,. 
k""7i:ı1"e: de b r ko 111' tı ~, 
çok Cııkışıanm ı. & rleııeriucm'
atk<irımızın tsıanbuJ:ia ~'ereceıji 
ilk k!>tı.seıin ç k r . bet görece
ğıne :.)illıe yoktur. 

Bu ıkinc· Kons~r e B'eethovcn.İıt 
5 mci DQ M. r ;;<mfmı ", Wag-
1ie1' .. nı Tl'i.stım e bold aan Pı e
!ilı:I ve aşk ölümü.. Sezar Erank
tan Re lliinıir Sc 11fomst çalına -
ccılc, S<rrnJ. B""kso11 da. Batır
flo.y ve T l:ıı oJKral ıdan ar
yalar •i>ylıyecektir. 

lJr.;u.ncü konser 3 1nayıs cıınıa 
ge=ı saat ZI efe E. Praetomısun 
i.tiıı'"'cwı,de- ııerılecektir. Ha kon
aer ~.:ıkoııski'nin meşhur Ce • 
ı:iz kıran su.irinden başka modem 
Ti.irk ınıısikis"1ı"11 77tü.boşşırferi A. 
Adnan Saygm. Ulıı• CE"ınaı Er
ktrı, Iiasaıı Ferid Alnar ııe Ne
cıp Ka--ım Ak • .ısin ktımpo;:igyen.
ları ve son olarak da her zaman 
ve her dırorrae dmıiyen!eri mest 
~ olan J. Stroıuııs'ıııı Viyıına 
ormanından masallar ile Bolıem
yalı A nton D!ıMiaaıkııı 1885 d• 
&em!eıtiği Mi Mi?ıör 5 i.ttci Sen
fot<i.ri çalmııcalttır. 

San konser Ferid Al!\anıt idd.
resinde o nisan qecesi saat 2I de 
verilecektir. Bu konserde Ver
di'nin ta.ilin kudreti operasınııt 
1Lvertürü., Gu.no"nun Faııst ope
Tcı&ı.nıUın bale mü::iği Çııy1>0vs· 
ki'nin 4 üncü Fa Minör Sen(o
nm t•e: Cemal R.eşidin Karagö
zü ça!ına.caktu-. 

Va r hakkı d bir 
' 

ıw-~ 

rifiS<. l)ir m.ı.1 ı.;ı. ı; ~:.i. - n 
n » " itı -ıreı: tatiııke. ba · 

• 
p 

nes·· fi .._,.... 

--' blıtaoıvıııııa .ıı.t· 

ta. yı. ' 
- t:pa6r.. I' -~ -

YW!u;. <> leııdi3ia Ymiı;eı"
..m;,- rilııi · iati7(u lııınas 
"" içimle .. - ıt
tL:v H .• 

.. ~
berinden ger,ııı'~ bir eda ile 
&i.Waii:: 

- Yok be b.inder, Felek 
t:ı .. !Ti ru-.. 

D•'.l·eı:ek ôlave <'iti: 
- Mı<tlalb •""m Mnstafa. 

am hı:roııa ..aüı;ı• ywı. 
anlatıyordur. ... 

A iL ŞAŞILACAK 

T Kıl.F 

Yugoslav,aAa. lNr 
miihcntliei a.in evinıle ::t ı>to -
malik tüfek. l>ir sürü ce~ 

Ga\d;ı. o4ı.rıda lı'..r. :.Iacaı: kadı.
n.ıJı...;.!l. elindelrj ı:çi.n.ci.e. 5D lira ka.
d!aıı: para ve .mi.i.eeYhcrat hulwıan 
çaınta.y;1 N*'nıfa$1nda sok.alt. or
tıwnrlaı kıı.pa.r:ık ka~ Llıtii a.
dmd:aki ~ İmoirde. yaka.Lan -
~ ,.e <hiA ~ ııetic..ı.,rolc 
adliye-ve. \!ecilmıjljtiiL 

5 AJ.aır asifti fuftfwwınan ........_!. 
Del~t~. Falat, ptMQn l'i-

ZBB.. ~ lem ,,.,,. , mü -
~ evinde neden ea...rr
Jn, tay:y...-.-r.,.., *'>!J!:ır rrlona
,..Sn:?'. 

Demek, kİİ'(İik ııaik.rasta bit' 
ıtepeo i · r 

SÜ'i GtlC;.ti:ırıü. EKİ 

TAZA&I.Mii l'APl:Ç 

Blı: süt.çüıı.i.iıı. giiiiılmiıoden 
(1 an ayakkabılar ıniı1ıim bir 
me,.af.e o .. Göı;;oüın, ayakka· 

in iç-in mün:ısip l>ir yer micl'ir, 
değil miti' ? - Olıwıd.ığt ıuıı -
ha Ok .. F"alııat. Eıtanbula süt 
veren ınau.dıraların güğ_ÜJ.Jlla'" 
riuole a;ııal<kaliıı (rlan.19ın da, 
ne çık,,,ın, isti1or11Z?. 

'.Frrt!yağı ~rluuaz ya.. Ç•ka 
çıka popııç çıkar .. Bizim i'ia· 
neınolla: 

- Papuç fali lrnyudır, de • 
ıli, _,. birebirdir; İlf """' 
ki, b10 ioıi 1a9nıı. ·· ı ii, (,taıı • 
bıılluların mid<lcrinin hala 
sağlam kal~, bu nazarlık. 
eski papuc sa~·csinde temin et· 
ıaek & şa:ı-;il" 

---=::; 
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.h] .. ıııJ 
vazi et lngi izler iki . Alma.n 1 Norveçte 

r e S ı r etti ' (B~tarafı 1 inci sayfada) 
• Tronılheua etrafında ıgııttıkçe. 

sıluıihrdıkları (enberi yarama-
(Bll(farafı 1 inci sayfada) \ mıbundak; Otta bölgesinde ol - nuşlardır. Steınkjer, Alman o-

d.· am etmektı.Jir. Almanlar, du l:ın bilıl!rilmcktcd!r. hii51erl ve boın.l>aları ile ba.ştan-
l'roııdlıaim limanında lhlmuş or- ı Tnındnefmıle h:ilen şiddetli ınn- baııa bacap oli wt bir n..iyet -

/darı vapurlarfa tafanııe edil- horebeler cereyan etmektcıllr, tedir. ~teinkjer'in alt~ bin kişi-
T>l 0 an hafif ckni:ı: laı.tnıetleri İngi iz kıtaatrnm Stenjker'de ıien munldtep aAoliaL ""1kta -
1' ııanm.ak surct'ı.yle bu ileri ha- talı "n ctmiı bnlnnan Alman dır. .. 
rc«ctiıı ônune gcçnı ye t~şebbüs kuvvetlerine taıwnızlar yaphğı Cı;nupta A_!m~ r n~ kol -
eınu..•lerdir. 'hoııdlıjeim. mmtııkasınıfa şid - dan .u., ıio,."rıı ılerl~ye. ça-

detli muharehele:r cereyan etmek J~makt:ıdır ~_. _ __.__,~ kol; A ınanla n ·ı bu. lhnıvet eri Ste- -. · .....,,.-,. .. ~,...,... 
i ı er'in qarlıinde kıiin Deroey tcdir. Elver_um".ın 80 ~metre ka-
• ad - t ,_ .b -k· t b llarns AjJ rısı bildiriyor: ılor ,,.....!ınıle k:inı KDppeng 
#,arını ası.na Ur\.T' ~ t ı a ~rf Anbarları askeri 111ühimmat ,~akinfeıincleki me-..zilere var -
asker çıkarmıştır. I.ıte bıı mu - ,-iiklii iiç Alman nakliye gemjsi- · °' Dııh --ı d k cih.e-
r.a::e mii.t.tefik kmmetle.rUı lıa.rbe ' ~u.,. ... d. • ~' 0 "1•. 1 şarAl lif .. , z ... tle nin ı.ı. ayd:mbari Bef1ı"n lima- une ogra, ••<>-<veç ı er, maD.-rrrımı..ifır •• _ utıef,..; er sura mnda lıulunclağu şimdi talıalı: - tarı Elve.rum·un 40 kiloIDAltre 
ı:azı11ete hakım oı~larciır. kuk etmektııdiT. icada.: · ali şarki&Lıu!e k.iilıı 

Dundan ~aş_~. salflııyetta:r Fran iNGiLiz TEB.t.ii;ı Oserı de ı-e hududa yakın Tqs-
s:zm«1ıafi!ı, mii.ttç ılC l.:ııııve,~- İ:ııgi.Ii.;ı: amirallik dairesi 'f& bar sil"d<> duı:olu.rmuşlardır. Gwl. -
nn Trondlı.eim:e 60 kilontclre biye Nezareti, ıışıığıdaki müşte- br:mıl vad:siııde1 faali;ı;ette bu-
m ctrfede kain liir nokt.a:ya visıZ rak lıebliı;i ııcşretnı.işknlir_ Junan Alman sol ccwıhı ise, 
alınu~ olduk· ar~ ha.berini tcyid e- Milteaddit ıliişm-dn tayya.rele - Lilleharuıner sevkulcey:, ının -
<f!'.'lt maiumat almamıştır. ıi,. dün ak aın g"'t vakit Scapa takasında müttefik kıtalan ile 
AL:ıumlar esaa olarak ha.va sı- 1''1u" üzerine INr hüc11nı teşebbü- neticesi henii. belli olmıyan 

141ımı k.ullamruık.tadırlar. Havcı sündc buluınnu:;larılu. Bir t:ırla- nıiilıim çarpl.'jmaiar :apnuştır. 
f !an bir taraftan şimal deni- ya iki bomba diJ.oüiiü ıı;örülmüş Lilfchammer, Gudhranıl vadi-
:; üzerinde ıızak uçıışlar yapıyor- ve bir dü~ınan tayyaresi, hiçbir sinin o.ıo ovasına açılan met -

man etmışlerdir. Diger taraftan 
Aman haı•a kuı·vetlcrt. gerek ka. 
ra ı•e Hıra.; Zimanlarım boınbar
dıman etmek, gcrekJle. müttefik 
ltıtaatı kollannu: müdahale etm.ek,. 
tedirltr. Fakat, Alman tayyare-

1 len, hem ha va diıfi topları le hem 

lar. Dün Scapa f'low'ı bombardı- muvaffakıyet elde etmeden bir halinde kiıindir. :uuttefikler, 
sokai:ı makiııalı tüfek ate.ıi ile Alırıat1l!ann sol ~alt Iı.ıtalanna 

de fürçak ıayyare enu zyaroa se<ıe 
b !)et vereıı fena lıaı·a ile müca
<L.: e nreı:burı:ıetınd., k:ılmalcta -
ctı 

Karada, Narıııkte Alman müf
re;;:eleri iehrin kemı.rlarında, İs
ı•eç ,stikarnetindeki demir yolu 
lı-Oııunıta ve nilıayet GrataTUl<rn 
Yah nıııdeki karl.L tepel.eTde ç~v
rilmiş bulunuyor. 

LONDRA, 25 (A.A.) - Royter 
bi uiyor: 
Londranın askeri mahfillerine 

ı;cleıı '9n habcrtenı gere-, İlıı.giliz 
ve orveç lutalıu:ı Narvik ctra
fad.aki- (enberi pe ıl""FY ka(ıa
ınaktadtrlar. Yol elmamasma ve 
Şİddetli s<>ğup rağmen, müUe -

Narvike gittik e yaklaşı
)orlar. 

Lillehaınıner'deki bankala ge
ı;.., nrii.tt&fik lntalu~ hilen 
Du--=o''in 4 kilom.ette ğu ce-

taran11ştır. IIi,bir h.,sar vokua mukavf'met ·~in nLÜt~mndi SU· 

ııelmcmq, hlçbir kimse allW!llliş- rette Doınba~ 'dan Gudb:rand 
tir. Dü:ı.ıruın hava dafi batarya- vadi&inıt takviye kıfaları gön-
larta.LD şidd tli at.eııi ve ~üz dermektcılir. I>iğn t:ıraftıuı 
avcı tanıarckri ta:ra!ıııdan geri Tnındhei 'in cenubunda, d'e -
püskür .. !m~tilr. nıiryolu üzerinde Jr-:ıiıı Sliin!n 
Tr:ındttj io/ia ııimalm.del.ı mm millıinı m.rııkii, m tefiJıluia 
takada y i mnlıa beler olma - eliB.d~ 
ımştır. Dü mawn şimdi 'tenk - l'f:novik ınınl:ıılcısuıda, beş 
jaeı!'in ,µmaı;., e ilttJ...ıiği an- gündenberi ılernm edaı .kaır fıı:-
1 ~ılmaktadır. ı.n-.. Jı.rekiu kteye Kirat -

Cenupta ılüşoıawn tazyiki art- mış btılunınaktıul.ır. 
tığı için, müttefik kuT\'Ctler ev
•lce Lill•hammer cirnrında iş

gal ett.klcri mevzilari terk lü -
zmmuıu hissetıni~lcrdir. 

Nanik ınıntakasıııda kayda 
oleğer hiçbir hiıdise olm•llllŞtır. 

ALllfAN ~EPHESİ, 25 (AA.)
•Harns Ajansından: • Petit Pa. -
risiAıtı. Almanln•ın Skaııdinav -
yava kar.~ı girişmi oldukları ha
rekat esnasında kaybetmiş olduk
ları nakli~ e geınileri hac111inin 
yekıinu 18 nisan tarihinde 97 Jııin 
tona baliğ olduğunu vazmakta- 1 
dır. 

Ortl.u Offiısi merku biiro..u, bu 
lıarek:it esnasında 14,000 kisinin 
boi"ulmııs olduğu u biJdWmek
~ 

Reynonun 
beyanatı 
(B~arafı 1 inci 3,.qfada) 

kuvvetler arasında ~diden ka
ra ittihstmı kesmrk gilııi. lıic ne
~e verdiğini s·ylcmıiştir. 

anakkale har 

Baş.,ek.il, . imdi, Neı:veo; kuv -
vetlcrile irtibat tesis etmiş &tılu
nan müttefik kuvvei_seferiyeleri 
ifk kafilenin ccı;:ırctini sitay~[e 

a.ıı.a.cak İı>vee aley lıindeki Alman 
tehdidini müblea etıruo .,., lnr 
t lididi. eoiwr.>Lil ,: . ihtimal
leri gözden 11"\"İrmişü. 

Bundan sonra . .P'ransanot ınuh· 
telif A.-rupa meıul keıf~rilc olan 
münasebetlerini tetkik eden ney. 
ll6, 'l'iitk 1ı.il kilınc ÜJl in diirü•tlü
jiiinü övmiiı;: ve Tiir'üyeııin, Av
rnııa ceauhu arlı..isiıul.c •nlhtl mil 
tla&aa ic;Uı mütl.efi.klcırle y:ıpeğı 
DIİİfimir elb · -~ini ~uUr eöb-
m-ştir. 

(Başta.rafı 1 inci so.yjad.a) 
•25 sene evvel Gelibolu.da bi

b.mfe kahra.m.ııncıı çaxp mrş alan 
~= bugün saıhk; dos•'wmu.z 
Ve biıı:imle birliktedir. 
t~ı..r, Anzac"lar, F,·aru;ız. 

l ue Türkler bi7ıbirleı1•11e ka.r· 
Şr.tlffi- T;ardıma ıim<ide bulun
•ruı~rla•.• 

ANKARA, 25 ( il,,l.) - Tii.rk 
'l>e uıııLya ordula""ın Ge-
1.boL...ta k~uılı.ınrun 25 in
cı _qıldönüm.U mii.nıısı:öettyle A.
"ıt:ııııı.nılya. İmpımıtorl'uk kuv -
ı~tleı, kunıandarıı Qt!7Un'a.L Bi.a.
~ ile M~l Çakmak arasın
ıia taı.qnınar teati tdiimiftir. 

Al KARA, 25 (A.A.) - Tüı.ık 
Ve Y · Zcland,a t l=lıı. 
Gelıbeıiw:Lı k:ırşÜ3'1malarırun• 25 
e~ yrld'önümü müna:relle't~1-fo 
q,,_,ınJa.ki Y~ni Zc .da seferi 
,... ':""flieri kwnımdanı ~n:•,ral B. 
'-· h re.rburg, Türk ordusuna teb-

ric.ı :rJ,e, Tür. ~:ıy 
'-""liltiıcn Mll<"~ Fe-ni Ca.kıınağa 
~mesajı göndaımı.UıLlr: 
~s l\tareşat Fevzı Çakmak 

Genelkurma11 ba.okwu 
ANKARA 

- Yirmi bes sene sawa -
Bu yıl dönü;.ümte, ııi.rnıJ. be~ 

~ene evı:rl birinci Y mi Zefanda 
ı•.vvei seferiyesinin Çanakha1e-

1ıe ~ıfıııı hatırtı.ıarwz-. 
Ye7t.i Zelmıda ~n liatınla 

t~ lacak bır vak"ııdır. V or satnı
r.'• a oııa f,ştınık eden.ı bir kaç 
· n lırilıi bufuıımak4ıdır. 
Oıılar ve oıılardiın .!OTtra gelım -

~ 1 r, Turk ordusıınu,.,. -""'~lllff.~ 
1rıak ıçın sarfettıyımız bıımn

!J-O~~lcri boşa çıkaran k-uvvetı. 
ı ıı mukırııeın.<Ztiıtı lınt?:riar
cır I9I. de .tn2n ıJT<iıınuza kar-
~ıı ' CILıtıak!tr m:iiftelı, -

u ""' kıt/mat" ı:c ~-
ıi<: ~I lir, I~kkli 

<mı; nfer, 6ert ı:e ~ıtıtefü. 
~ile;"'· 'lll.<:"'=lır d idi. Tııka:t her 
1 l:ırrıı:fta,. Biriıt " ııtlrn<U:ağı_ 
~ &i'r harırltet onu. Tıiç bir 

lırkatenuıdi. O br.de. cır-
=ıı. ~ .:ıımamn ınecık bir 

~ .,,,,.. ~'rd'. ıf li.iirm.et hfari 
ı :tt7ıiu Şmıdi. 1940 d'a, bizim
e bıı k ıclar yal..'nı; olmanız, M-

doat ve miı.ttefık lıuLunma
,ı ,. b. 
Trı.<>kt ı>c en biıtıük itminanı ver
,... _eclir. Karşıfıkll dostluğumu-
... n f ed ~ . 

e. btt . ere maısıyOT"Uz, 
l mı.tlta:ıc&ı:yt g~ 

ica.bett,4ji ~aJna.n, s ·in ordunu
zu yanımızda. görmekten daha iyi 

bir tu.lih üınic ed~meyi::. 
Bu ft.-saı.La. d ·· iinceier mi:: · 

zinUı beraberdir va en iıf t.e11uın-
11ilerımiz Türk ordu ·una {1Ttmek
tedir. 

lk,nci Yeni Zelaııda kuı•vei 
seferiye•"i namın,. 2. Yeniı Ze
landa kuvı·ei s• feriııc.'<i K. 
Tümgeneral 8. C. } reı;J:nı.rg 

Bl!n ka.oe e Gcn.lmr.m:w ooş.. 
kanın: z l\faıri.qal Fc\-..i Çaıımıak 
da ~a;ııd.a.ı:i mesaı .Mıs~lcı 
Y · Z! ·kında ııeferi kun-.:ı ... erı
ne tcbli>:'.tıi B. C. E're}ılıurıı'"'""'
r.e:ı .1ımiştir: 

cYeni Zeland.a sejb-i klı.vvetle
rinin Gel:bolııya ihraç edildik
leri ve iki düşnıan kuvvetın mü
cadeteleri11.e tahsis edilen Tıaı'P 
sahasında cı-saret re şecaa;. hu
susunda boy ölç~miye ba ladılt
ları tanhtc.n bu.qüne kadar bir 
rubu asır geçt ~ 

Bu. kahramanca ve yiğitçe mu
ha.rebede, IW; &ir 2ifm bo::a.ıııa.. 
dığı mütekabil lıü.rmeı ve tak
dir ile iki muhasım kuvvet, ha
kiki erkek.ligin şan.na lıas olan 
;ereff ve şecaat an·cınel.erine ayni 
vechile baylı bir surette ıızun 
aylar karsı kıırşııııı ça.rpı~t.ı.1ar. 

Gelibolu.da. harbeden. Tiirkliır 
Yeni Zelandıı seferi k:uvvatfe.ri:y
le ııa;Jtılclırrı miica.de?>!.ye ait lt.tı. 
tıTaları daimar heııecanla ııad ı>e 
iki ll"1Jbet! ii\m'tanı mütekabil 
lıaıkd.ir l'fllHta!iırı He biribirine 
lmq'1r iki dost haline qetiren bu 
de.;ra.ni mu.cıııTer.nin lıarıkufade 
s<ı lrltııtım l>iq.iik bu ,'.!4""1l" i re 
dızr..<.a 7laki ek ea m.e. 

8.; ZllJ! T t/Ek~ 
diŞmam oıan orduların iıtti.jak rıı
bıtalariy: e binbiriııe baqlı bulıın
makta.• tiblayı samıimt biT S'UTUT 

Tımetti/Uert l.I' arı.da, ai;;:I! sımru
mi ~ncelenmiııt, temennı ri
mızi ve ssmııa ıte7-i-rıu.ti mulıab
betre IJÖnı!eıi 11onız. 

Mareşa! 
FEVzt ÇAKMAK 

Bu mesajlar, bııaü<ıı saat :tam 
on ll'ı.ıınlı?, 19 mı tır 75 lk:ısa ~ 
2a AnJcıı:.a radVO&U. .ile, Yeni Ze
Ianda. ~ Mısırdadti Ylf'Oli Zelııuıı
dıa. s::ıferi k.u i İl.' ııı t.e::ı ı> e
dimiıi ~husu&~= baır 
hmıııııcmde. nesrol.unmuştur 

İtaly:ı ile olan münase&ata :e
lince, R-eyııo. iki memleket ara
sındır mnallakta hulunan ..,ere
l~r iizıerinfte. Frcın'!fanın knreuni 
e-ttiği halis ne ırokt i nazar tea
tileri in fır k rtt!rihmeme
s.ndeıı n -t •y lit m"51liiyetin 
P'ransay:ı teveceiilı elılıiy eği i 
hatırıı.t..ı.ak Akıleniw . Jı.ilduı 
milletlerinin meşn• · · yaçlanna 
ve meniaatl riae aıtt.nk vermek 
iınkinı mevc.ut olduğuna i'r:ınso 
ıun hfila k.a.ııi. bulıınd.ıPıruı s~
lemistiı:. 

·-~--~~~~~~~~~~· 

Başvekil petro 
mıntakasına 

hareket etti 
(B~tarafı 1 inci $ill/fada) 

kiıl. o. Ali Yüce Iiiaaka-
tat Vekili Ali Çe · a, Na-
fıa. Vdili Ali Cebesey, 
.Ziraat Vekili Mııhl" Ellıll•a. 
Tiuret Vekili ~mi T6"11 -

Günırii.k İlıla.iı;arlar Vek.i
li Raif Kaxaden.i~ &i,ya.set.i. 
Clllllhw: wuwui katibi. 1'eıaal 
GN.ol<ıc,. Baş ;ı<ntt Ce1"1. hu
susi lcWtm nıiiıli4rii. Siire:na 
Awiuimaa. Uari~iye U1111Ull.i 
ki t.ihi Numan lUeue.ıwuu:ioğ · 
lı.ı biı:cok mchuslax 'fC ıiik.oek 
-.aıuI lnı: t.aUıf ııulan iJ!~Yi e
d, l.nlişlli. 

Di<l b.calt.:ıa. altiı;:µn lllll-

lii....u.a. g9ı.ı, k:ı uunıaJ..a -
Ja.ı:cla lıuluWlll :.oad:ı~ makiııe-
1.ttiu.in cı... ... f..col çıkau saha
ılıa tal<sifia.e kru:ar vui11Ii~t.iJ:. 

Siirt "Wi,ı;etinla. B~i ka
zası civarıwla ve litımıan da
iında Jıafıwan petr•l saba•ın
ıla sonıl.ajlaı:a. dc"liam ofun. -
maktııdır. ŞTmd'.den şayam 
menınıuU..ı:et miktarda, ilam 
pcltro.I. is&saI cılil'ıneitali:r. 
Sn. sahanın dalıa »erimli &ir 
hale getirilınosj için, icaıı eden 
t~rler, sür at le temin cd i• 
Ieeektir • 

.,------------· 

iKDAM SAYF -3 

l~~U-~tt_~-~-~-~--1 l!__~-E~U~~~~~-•~LE~~· • r Gül ye a zl 
Vakıa donıateıı gülüıa, paılıcaıı. 

mor mene!<~ yeftai tu..,mu. 
Fakat bit a Jı.ırıı.k, yalnız ş:ım- t 
me, yani kokn balwn.ındaııdır. 
z..,ka, yani kzzet cihetine ı;elin-

üttefi leri 
tart ha e 

ç• ı ov 
et erı 

•• - ....... den devam) 
şarktaki V1adi vo k lı ınaru, Al
many.....a büyük Okyaııo ' • u
ra.dan biit:Wı. ıfcıili:lcre açık hi r 
kapl1il hıııliıM alını tır. lngil;:de
rin yaptıkları tetkiklere n~za • 
ran, harbin b8Jiıııdanbcri \'Jadi
vostok limanı pek işlek blr lıale 
gelmiştU. Bllha&ıın, ga;t>i Ame
rika linı~nlan j}e bu l:man Dra
s.ınW..ki ticaret seferleri ııck zi
yade artmu;tır. Balbnki harp!cn 
evvel b'U ticaret pek ınahdvltu. 

.ı:e, ne bahar akııoın ve sabahla
rındo bülhiilü divane eciorı o Cll-

nım gül, tlumatede ~ ataloilir; 
ne de :rayihasının letafet \le ze
rafeti ile, manol;radan soara, ...... 
çeklerin en hanım a&la&ı sa~ ılaıı 
güzellin mor menekşe patlıc•nın 
papucu olabilir. Bngüıılcrdc, u-
lusal ekonomi ve artırma kurn
mnnun ı:-azetelcnleki bazı tavsi
yelerini gVnnü~sünüzdür. Mc!'~ 
l:i bn kıi<;iiciili: tavsiycl<-rde l<u-
n1ın eliyor ki: . 
Yorttaş, &ali~ende gül ~enne 
K.ırınız1 donıatoı yel.i~tir! 

Gülü, .kııraııfili, maıwly ayı, 
menvksey;. lı tta ) alnıwla h da
yı nabıt olar:ı azı ag etekle
.inde, dere- kıyılarında J'etfüttek 
olan o en La:nın kol< w " tam 
altin ~ınıkli .rtı:r an111 
kim sevmez? 1-'abt bt"1Ce de, ha-
ı:;ün için b çeler · sıisü, 
bıınlar .<işade Jurmnı 
~ o.r ve liıciırcrt , ye
şil iti lıcr, filizi kabak, ibrişnn ,-· · -
küllü ve mioareııi bebe-
ruh.isi. baınye olmnlıdtr. j 

Ben, aktile bir ok .ı<.:m.1'1nm.-
ıla, >ıra>ı &tl~e bunlar ne 
kadar bahı<etnılı;, lıaılılnn o ııya
ra.k, bu sa -dı~ın şe~ )eri rek 
ciddi, gerek nılı.ahi edııbi;ı<-t ~e 
şiire hile sokmuştum. lkk hir 
roman1ında doınatczc, nıJ.SııLla, i.Jı .. 
ciı:c verd~ı:inı piıyc ne kaô:ır can
lı ve parlnktır. Onun için ~iındi 
tam sırasıııda ulnsat ekonoıni ve 
artırma iurnmu ile birlil<.te di
yorum ki: 

Yurttaş, lingü.nfurde bafıçende 
giif yerine kırmızı cfom~, ınor 
menekşe yerinr patltt:ın, fıile 
yerine nusır yetiştirt 

OSM., t:E)LU. K YGJLI 

Alman - Ruinen 
tiçaret an aşması 

( J3a, rıı fı I ıno tuda;) 
ALı>L!N: - RUMEN TlCARET 

İTİLAJi1l 
GeQen mW't a)ııuııın on :ııeki

zinde Alrnanılaırla Ronıtm~ 
arasında Billczıeışııe ~ o8ı. 
~ . , ama eml'!!Ştı:r. Eır
vei!ki gece ınıız,a, eııh.fırıiş M AI· 
.mıın - Ruımeı 111•~ ıı 

zaınol!ıın ~Şii .......... 
V.aıı:ıdı.T; 

l - Marbn r.ey., """""1" fi
yatı rrw~--ız edileoelmı-. AL
maııya ihraı; oiuıtım hububatın 
ted ... ıesirıde- bir ra.ı~ark 41 ley 
hesap ed'Iecektir, 

2 - Ro11ıanya, Çekoskı-.ı .1a-
11a bir takım !rimnik kofmıhl Zan 
göstenctıktrr. Almmırıa. esasen 
lıtı kolayfıklaroan istifade et.. 
mek-t-ed;r. 

3 - Al'm.mııa Romaııyaıııı yaı>
mal<:ıa of. tı /U kumür ılı rcıcanııı 
takriben yüzde 41} nrıılıeı- nde art
tırmayı kabtıl ~ı;tl1'. Bıtl14 mu
k'rı.bı.i., Rvmaıt1ıa. şımdıye kadar 
im:aç etıMT!U!kte ol.cbqu ha:m.)liin 
7>erecek maıı/.ar. 1/U;ı<><ıt mr 
tm alırıak iMn •ıapm ot.:Ukl4n 
tekliflliriniı lcabı:f eı:ı<r~e mu
va.ffak ofa.m=ı.ış~"-

4 - A.!mı;ı ııytıa tal ecl ~ 
olan petxo! ltont<>ı.ia.nı, 21 tn/9J9 
itiJQ:fı ile- te~bit ediım~ old«qu 
gibi i!pka ediLmistir. 
· 5 - So•ıa. ~uıyesi.nm ihnıcat 
Tl!mti ~ ..... -.... oı<J,ilmı$tır. • 

6 - iki memleket llTn.Rndal<i 
mübadelelerin '10rmal iııki~afını 

temin malcsrıdi>ıle m.Uıtel ted
birler itı:ilur:: ec6Lmi$ir. 

Almanya 
(Baştımı.fı 1 inci sırııfada} 

Berlindeti ıniişııhitlcr, Alrmın
yamn - hiç olm=ıa bn an ftin • 
italyamn kendi'"1in yanı &ıışm
d'a ""ileri bir müohıhalede llaJnn
masım· iimit etmemekte oldlığa 
mütaleasrnı SCTdelmektedirlar. 

Bu ~hi r, ya ....-...ı-
ıiaıo Alınonyaya yapılan •e ai-
san tarihinde Duçe ile y·· a-
......._, w.a . W.-r.oD;u
la sabit olan ıuaoevl ...,..;. ııa.. 
iği A.t.auya• - ıinıoce tak -
tin: eclilnıeldek. adıı mii
tru 11Jahefil. " nesi lııirli
i:iniıı artın-Va a;.nı. 11e Pek ya -
lwıda c"11ııı :&iy ae ıuze ~ -
e:ık hİl! $&kil .ıu~ını bey- et
mektedir.Ler. 

Belçi a ka inesi 
·stifa et .. 

BRÜKSEL. 25 (.:L4..) - Kab;
ıı.e. ist...[u ~. Vbe-ral
U.r Maa.ri {ıütçw ıılorııhuıe rey 
vernı~.erdir. Münk~a ilq, aeyl 
mc•le.>'i.1:.zaı:iı:ııcW. oereyıuı. etımiş
.tiır. P ıeriaı,. Liberallarin ıtGkaııi 
nazaıı.nı kabul etmedo4iowlen iti
mat reyi~- L~aııer 
cıd.omti itimat 1'8fB 11ennqleniır. 

ana 
Üzerinden ya dım 

Vaziyeti 
Alman 

icaplarına göre 
kuvveti İsveç 

görebil"r "itıefildeıia lıao:p kaçagı lis
tesine ılahil m ®n Vl:ıtlı 1111>

tek limaıwıa en çok gelenler, 
harp sanoyü fabrikaları ~in lıi
Zllmlu olan makine ve te(hit-at -
tor. &ıtlaruı, .Sovyet Rusr.r ya 
lüıı:ınnu oldııjtu kabul ed<lebilir
se de, sevkıılceyşi luım nıaıldelu
den olan mobilden, kalay bakır 
ve kauçuk üh.alittı da pek çoil:al
mışlu. • Amerika istııti tıik
Jerinc n.::zaran, harpt.ı11 evvel 
S....~·eL Kua;)'.ayn, 3 milyon Hbre 
mobilden, 50 ton bakır it 1 ti
•· ve kalay, kauçnk · !atı ise 
sıliır oldu 1u bal de 19:ı3 eyliılün
dan 19 aııırbnn lı.adıı~ 6 milyon 
Li.brc mobilden, 66-70 bin ton ba
kır. 6000 tan kauçuk, 2208 ton 
kala: ithal eti.ilmiştir. Aynca 1680 

--------· 
Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

Bii}ük kısınile Osloya çıkan 
Arman ordır...u, rru;tladığı ı:.aif 
Norveç kuvvetlerini atarak Jla
mar ve L1.-cruıı şi maline k:.dar 
ilerledi. Troodjchm, l'leTgen ve 
dalı:ı ccnuptaki limanlara çılı.a• 
ıılslıetl'n z:ıif Alınan birlikleri, 
b;r yand:m denizden :;ekcek teh
~n>feri. öl,ür yandan thl yerli 
invvetlerin- tehdidini- lrn..,Hamı-
ya nıecbn dırlat', 11kl y-
lade taliJl.;ın1ttla ır tılar, ııfııl< 
fmvvetlerio fetin bir a-
r.ızisi nde, ·· cia ale '1&du:i 
lrir t da mulıiclif dar 
ra aya basar!mn; lai laAda 
ıfoğru )-aıyxlmak, irhidn ·1 ir
tı.bat tcsisüıe çalıvuk knduilni 
h<ıiz ~illerdi. 

AJm n orrl •~ iho:aç &elll'ken 
ılııhile doğ.ı:ıı ilerli ecıık Liollaı:uı 
teşriki •<!saİsİll.İ ılii:jilnmneuWı, 
esasen btına Z3nlan e i.ııı.lciıı bu
Iamaını~tır. :\lcdcui \·c ınün.evver 
bU: nıiU~tiıı d )·w:t wiidaI • .-n
ıla ıcyaııık buluıın~·aiıileceii,ini 
WiJrclle görenler, ı · orve~ mü -
dafoasınılan adeta üıııh. kasnıiş. 
!erdi. l:ıldirım ordusu, Oslodan 
diğer ar'' iisterinden yürıiycrek 
Troııdj.clım \'f' Le\·angc-r ceuu -
liaııd..t. Rafan ıuamur arnziyi ele 
geçirme. ·ı pffi.nllunıııtı. Ufak da 
olsa liain yeril bır lru ncfuı bu 
't'"aztveci hazırfıyabileccğini he -
saplamıştı. 

o,,fuıfiın fıç kolla ilerri)'<'ıı Al -
m.an kuvvetferi, gelen lıo tt!ere 
göre, takriben 100 kiloıu~ı:e şi
ma e ınufu.ıv•mete nmntr k.11-
dıları Bu kuvvet Troııdjelını ·~ 
aalan"" k ilerliyehibeydi, 
P'iord .bveç >Iaın arası.ıııla knıa 

e eıniıı liir ınüda6ıa ıwı-.zii te
sis edebilirdi. 

Abnaıı ihra kuvvctJ, · kll8Ulll
ılaııl.ıj!ı nıuJıteliI nok inti -
han et.JnRkl bir el çalnıllujtu 
:ııaJllll1$ı.r.. Sou gelen mal.Wırat -
tan ö,ij'reni~·oruz ki, tutulan bu 
stratejik noktalar nıüttafiklerin 
ihracına karşı biiyük bir engel 
t~kil edememektedir. Mü ıtetik
l11r, a slmdiıkn Trumijelım~m 
ş:nıaı ve eenııbunda iki uktaya 
k:ırvetler ç.ıkanıııı;lardır. ağlık; 
saı:11, örtiilü bir lı.ı ıda boydan 
lıo~·a delilrsö defi ve tarl tertip
leri afmıı.k. zannedildiği gibi, im
i~· dci?ildi. Halk .-e iklim de ıl~ 
man olunca bu gii~fük bir kat ıla
li:ı art:rli'lırdi. Müdafaanın des
~i are« konrtiılir; llir basltın-
la miilıiın mil<! a büyiik çap-
ı._ Ye t •• r.rp~ a i si.li.War çı
kacılmıı; ~ı ıfa zauııedile -
meacli. Z:uf k ''H' rfe g ır.i kı
yıların miıdafoa,mda rlü 
silah "" vaı;ıtal .ra k t'i lfrzmn 
varılır, Bu m:ıluıne ''" """'taoıın 
tedarikiııo Alııun o.rdua" vakii 
bula.wam tır. lliva yan .. ile -
ınal,, he.nüz ünıit ,·erici <iilgil.d.it 
..-e arazi Jlıu·aıla liüyiik giiçliik -
lcr çıkarımrlrtadır. 

Miittefikkr için vaziyet çok 
mUaait& Deru:ı hwmiyetfni e
linde bıılıuuiısan bu ftdu, ilrr.ıç 
ıwıkialaruoı ıabi ·e l&t.i.,,.caıı• ::&
re- de. ~•cektir_ Alma.ı ı:nıdt
ciut noktalard.ıdıde.r. lllilt ·
ler, cıkuacakları kuvvetlerle. ı..u 
nriid:ıfaa knllvetlerini ınuhleüt 
lolfarfa yapacaklan mütekarrip 
:riiriiytisferJe kavrıyacak surette 
banıt.ilumi n:ıim edecdlcr
dlı. Bu isi yaparken nıiidafıla e
diientiyıen kıyı parçafanm seçe
tthleriaıa. &ıt ş.. ~·oktar. &ı 

~em, f.ıtıla ~at '"'""" 11 
ka'1rıuut eU..,akJartl.r. 

Aıı:tık bıntlar çöziilmi.:re baş -
lanııstır. Deniz sevkiyatı güçlük
lere nğnya<:atı gifıi l:ıradaki Iia
metlttde de sılimtılar ç-ekifu . 
a:k!U. Non9' a.ısisi yeJ ft p
mendiler itibııai le :wagiw; değ- t
<ılir. Avr.._.ut 1=>~ .ıııJvli 
ruu motörlii va_<;;;ıtalo:·rdan 
ederler. Xorveç11'lti Ahnanfar, lnr 
lnımul niıı liir ·· - ıu- e
sin "' a yii&liywedtir. Yuıti 
"llllJWai:daa ISm'wç .... ~ 

Jar ltü{yü.k ııot.k} ata i&tila.ıe 
edebi!Wer. Oiiie.c t~raftan, Al -
man.,,·anın di.iZı arazi::ıiude yet~ 
kıtalar Kaııa<fa ıfaocı!an gibi, 
Fransız dağcı birlillcrile ı:jjç -
IiikJcri y-0'.LLınekte yan~alllJ}"a -
caklardır. 

Deniz, müttefik orduya çok iş-
ı.k ikmal n 84 :ı.: .U -
manlaıt.: .5lcııııın-k iiaı · 1 a ,... 
yıatı ;ıiiı<e- almak ,,.mıc bir ........ 
deye kMar iı.-1.,. _.._..,an.ı.. .... 
bilirler.. -.la .......... D'P" 
-.etlM:, biQiik" tleri, -
Jıiiıı. .ıea. .....___ llıL -
ıaa:ı:daa lmdv!wal icia ıı . 

kanın h8?:ll'aıh:,7ı Jtöpriideıt ma
him Alman kuvtttlerinhı a~ 
yaliaya ~"' ve bu suretle 
Isveçin lıitarafhgının ihlfili bek
lenebilir. Diger lneç limanlan
mn telidir edilmai eh. muhtemel
.wr. , ı.i efifdl>r fı vlialade- voııi
yet eri kkıt gö - de bukındn
rar:ık hare~ ordullırını azomi 
· kiiıı ılaliiliııd'e kviye etın"l'i 

• plfuılarına ge\'lnnİ rerdir. B'u 
jfÜnkü aj-..ı-, aha birkaç ko
lordunun Norvece teveccüh ed"e
dilmek lR<l1'e limıırlendığın1 ha
ber verdiler. 

, · ar.-ilflıtki lıattkiım, cenu
bundakil" a ikası orımıdığı hanla 
ya il şt.ı aolaş,fmaktadır. 
.iluhtelif üslerdeki Alman ltn -

' tcınlı.ık ahlmi.nyomu da illi e et
mek wzonıltt; fakat hunlar al
nız Amerikad:ın Vlndi "°"tok.' a 
y,.pılan ithalattır. So•"Jet &w.yıı-

edenle, aai v ıuC"Ykilerinc öağ
lı olmak dola) ısife de, arazide &ır ' 
b.irile iş o.rt ıgı edemiye<e Jer
tim. 

nın biitün bir yıllık ihtiyacı, 3 
mil._. lihre mobilden, 60- iliı 88 
bin· ton bakır, 12 ilii 15 bin ton 
kalay, 2S - 30 bin ton kau uk ol
dofıu baltl.e.. bu dürt m d n, 
yalnız yedi harp ıı.\'lık. i affitı 
şu mikt.atları Dulmnştur: obil -
den G milytm libr , bakır an.q 
biıı ton kala ·: i500 ton. kımçnk 
14,0Utı ton. Asıl dtkkate 

bi~i ardmea sal.;lfore çıka
.rılwa olan kn\>vetlerin esas 
vaıoiieleri şBk kıyıf:ınndnki AJ 
lllllll li:uv'fetlerini tespit etmek ve 
ana.la...-ırde ele; OSw ·ıunfinıle a
rni ka""nı•almı olen Afınan Iı.nv 
vetlerin.i atm eln..-aktır. 

ıte.. nolttalartfa tecrıt e
dilecek olım uvve'1erie- k· i mu
haı."ebei.ere · · 'flllClile zaman zı
yıu ve. lnnnrct S&l'll hutadır. e
len havadiah>r teeyyüt edme 
mütlafU.. etler daha şimdi
den 0.1'1ılan ilerliyen kuvveıle.r
le temas hulindedirlez. Buna, a
razi ve menabi kaybelıuemek 
için de hat'i bir lii:zuın .-ardır. 

\' azi~ etin ieap)a.,_ göre Al
ınan ana ku \.'eti İs'\'eç üzerin -
de.ıı. sazk.a..ıı. kardeş lı:ırnetl 
besleııelıilir. Bu Jw.neileı:iu de -
nizl<ı iı:ti ha k~ ihidİI", sUıı 
şıl< vaziyette ltcııdi takvi;ı<e kıt. 
ları üzerine ~lınmk iizere ter
tibat alahilirJ ..... Vı.iyetia aaul 
inkişaf edeceğini öğrenrnek için 
bir nıüır.r..t ~ld.nıek :ıreruriilir. 
Herhangi hi.r vaziyet İ6e anea.k 
ü:stiin kunetledc karşılanabilir. 

Miit1"fikli!r Norveç darülha -
rekatına üstün kuvvetler t.alısi• 
edecekler ·? lkmoldcki ı:üçlük
lcr k:ırşıııınd:ı Afınanlann. bura -
;ra çol.'. ntiihiın kuvvetler gönder
miyet:elileri diişiinillebil!r. Al -
lllOilnyaıım Skandinev .. ayı, artık 

man prestijini ıfe korumak i
çin. b.ıı:. kiil olank lıUul etmesi 
ihtim li kuv'f li · . 

Usledıı ilm:ı. - A 
vetlıori. · ııınka"&BJ..Ueriı lu -
rarak, bir ita U araıtl Jı.:.z:mmışta. 
Miitteiiklerüı bu andaki ,aziie
feri bu hıilayı durdurma!< 'e Al
ınan Lü} iik >ınuıın Tııın jcnm 
Jtuv,·etlerife birleşmesiııi menet
mektir. Bn Ji.nn-et, beslenemediği 
balde de, aruinia münaaQıı., ola
yana.:ak; emuıba doğru an:oiyi a
dını adım miidafaaya uğr. ak
ta. Norveç topr:ıldıın Alman or
ıiımı: için bW kanama yeri r. Bu 
ordu, Almaa p ij{ni k•ı-ı. 
illtedJği k • ıi , büyiil< mikyas
ta müft ha im V'Jetlerine. ın 

tır. Bu. isi.n . . ise, 
{el< k~ gibi; lsv~ hita-
raflığıallJ. ih1il. miiınkiiadür. 
SLandiaa: a da V enhm gilııi.. 

""""' - i . ı..m; 
Jalrai. hu lMMiire kafi •rin:r• • 
uatla, - ele ceıuıpta aı-lQ'a 
caktır. Harbin muk ddıl'at.t. e
ne biiyük. oro1"1ara '8-"4it etlil
tl.iği_ tarihi sabalaru ı.tıyyü e
decektir. 

lsveç'in vaziyeti 
(Bıı.f;tarafı 1 inci saııfada) 

ınem.lel.:Etii\ htirri11et ve istiklUI!
ni müdafaa hw;usu.nu miitte[ikan 
ar::u etmekte <>lduklarını gös
terecektir. 

STOKHOLlft, Z5 (A.A:.) - D. 
N. B. Ajcoıw;1 bildiriııor: 

noktıı yedi arlık olan bu rakam
lar, hi!h.ısa ikincikştln ile mart 
ayı iç/.uıle fevblade artmış o:wa
sıdır ki, hakikattAı, So' yet Rllii
)1,. hiı: scııeli.k iht.lyaç!ar.wı beş 
ayda teınin ctın~ dcutcktir. Bu. 
se cple miittefikler, Sov\yctic. -
:rin hll' ı....m itJıalütnıı Alınan -
ynya eç · • İ&i kalıul edi) Hlor. 
Sowra hu şüplıelcıri ku "''eUeıııli
rca bir cihe de, bu mad cl.,riıı 
tılC$elİİ Amer.ik:ıdaı.ı alınıp J;.. 
sika a, yahut el,. li'tılenıımk m .. -
olistanmdan. tedarik. edilip 'ev
york"a götiirülmesi undan soıı
:ra Vıa.&ı.•· 'a uakl...til w.i • 
dlr. Mlıksadın, m. .. ttefik abluka
sun p: ılmak oldniiu an~di-

or. ılivostok'a nakliyat, A-
meribn, .Jnpon, Norv~ ve İlal
yan vapo.rfllri1 Y"P ktadır. 

Diğer taraftan So\yct Rlısya, 
Almanl·a ile imzaladı~ bir mn
k.a.vele nuıc.ih!nce, günde Aluıan
l"&Ya 1000 ı.o.luk lıam nıadılc, pet
rol 'e erza!;. vermeyi bıalılüıt et
miştir; fakat bu taalıhiidiinü ta
mamile ib edip elıned.iği uıcç • 
lıuldür. 
AJ.manyanın da Siberya dcmir

)'olu Vladbo .. tok lim.:ıiıı -.-ıı.ü-
1.aDilc A.merikaya, Japonyay• ,.o. 
cliğeı: bitaraf memleketlere ihra
caı, yaptığı nıalıims d~. ın.i.kta· 
u hakkmda şimdiye kadar, do~· 
ru ha tahmin yapılamaml.'jtır. 

iııgila kay naldannıla.ıı alıh.
i.ımız bu maliun.:ıt.. atıwı ile 
Sevyet aaı.;ırı.dplrj iicar" uıUaa-

kerelerin muvaffnk eh.- ıt;üı, 
İllgilizleıin. llmlarcian ne gibi 
şartlara riayet beldediklel'inı güs
termiye kifayet eder. Filhakika, 
So\·J·et Rusya, Almanya u,;in, 
biir depo ve)·a ttau:ili yofu olduk
ça, İngilterenin, onunla yeni bir 
ticaaet anlaşnıası aktedeceğı !z:Üp

Jıııol.iJfü. Sov el:lerU., bütün lııgi

liz imparato.rl J:wıdan J.ıolayca 
tedarik edecekleri m ddeleri Al
ıwıayaya göndermeleri ibti;,ıali 

acvcut bulıındıık-(3 iıı_ail~enin 
k&mlıii elile abhrlı@.r~ k.Mnua e
\"İrm....; p.& w_.. lıir hat Irat, 
frırttiı biiyiik bir gaflet ulur. Bu 
itı"baria bir İngiliz - so,yet ti
uri anlaşm.aı.uıın ilk şartı, ltus
.!llllllL bu mallan Aluıan aya 
~n.lenni;Jeceğine dair itimada 
~ tımıİlra t veftne•i, batta ge

rek transit yapmak, ı:-J< :Suv· 
yet ınallanm ithaf rtme-k •~!'C
tile müıtmltlcrin mitliim lıiT •i
lilıl efen alrfnkayı, rnldı snrette 
zaill"ıdmıya çal~nımayı t-dOMiüt 
etıoui lhımgelir. 

ABiDiN 
Tete Ajansı, l.sveç hükıi.met:inin.1'=====;:=======::::1 

İtal11aya 4" torpido muhribi ısıııa.-- İrtihfil 
fadığmı, bunların İS1Jeçe doijru. 
yofiı. çıT<m,. ™'lun4u.ğuoıu haber CnnıAuriyet gaoı:~nüı An 
ı•ermektedir. kara nını.abiri Meftlri Saf 

---<ı--- hanşireıoi Mnazwz ıİÖk gıotıı; ya· 

Emir AbduH h -
k fİA1İ28 UBliyor 

AMMAN, 2S (A:.A..) - Sarioi 
ı:ntüa hile.in dvı. E1'1iır ~ 

lMaa TtirJciııewi ziıı ı • .._. -
ili~ ....... Abıhıi 
ı..ı.. boı 3·!1 a pok. mı .. ..ı 
"'-* mat itk ıs ilMie'lı. .. ~-

llnnda Hakkın rahıııctine lt:avuş
~r. Uzun zamanıllml>eri ra
llatsız ı-ıllDE! zav çacnl: bü
iüıı ildimııml=a rağınıın Tw rtu • 
ı..-ııtt.ıı:. Caıuızusi ıllia Cer -
,.,....... ıu.talıaaıısin&uı kala. 
rılaralc öğleyin ·tl.a Y · -
de eamiinde -· lı:ıl....tıktaıı 
---~De mak,. 
~ ı '1 '? +.tir. Mu • 

humeye Tanrıdan rahmet ıli!.r 
:ı....ı.wı. aiiıııııiae tfaıiı>etlelİlllf.. -
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1 IS TAN BUL BELEDiYESiNDEN 1 
Keşif 

Bedeli 
0065,10 

ilk 
ı.minat 

424,88 Maçlraıda Brom ooka.j?mda yaptıı'1llacwk ı:ıaıı1te ka~ 
dtr:ım .inşaaıtı. 

36- 26 Nisan Cuma 
Halife Ömer, vefat ederken Zübey
ri de halifeliğe namzet göstermişti 

2000,42 150,03 Haseki hastaba.neri mu1ıfak ~ çıııııı8"1l'lık ibinasııım 
dalı iıJi tesisatı. 

Dede baba ile hafız Nuri, Kôzım 
babadan hôdiseyi sordular 

12,30 Program ve m<e-mlıelcd 
saat ayarı, 12,35 Ajans ve mı<(e· 
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
J\l!uJıtelif şarkılar: (pl), 13,30/ 
14.- Müzik: Karı.şık müzik (pl.) 

(T.M.JH.A} öle (ZüiBEYR) 1 8ell>icle can veı-miy<ı ~
Dedi. 

K~i bedeile:o; ile ilik ıteminal ıınilkıtıarliaı y.ulkıaıra.da ~ılı llşlier 
a:yı-ı, ıoyn açı:k etksiJ)tım...«yıeı koolıJırnuştıır. Mu.kavdı&, eksHtme, Bar 
~~rlı!< işleri .ııe=l, hususi ve JJeıııni şartııameferl, proje keşif 
billi\sasıyle buna a:ıı.ütı:ıf<ırr.i diğer evraık (ikıUd.ırım ~a ait ol.ar 
~- 29 lk:uruş w di~ ~ kuruş mukabilinde) fen ~şlert müdürli -
gundetı V'eT'ilecekıtir. Iba.1-e 4/5/940 cumııı<tesi giIDü ı;aat 11 de Da-
imi Encüme1ıdb y~;,ıılacaliıır. 'Ilalıi(i~ı fil< ~en:rlnat mM..-tıt. c ycya 
ınd<ttu.pl'ln, hlıaleden 8 gün evvel fen işleri müdürüğfulıe müracaa:t-
1'.' aJaıca.!daxı fenni e'hliyet ve 94-0 yilina ai1 T'ca;ııeıt Odası vıes kal,.. 
nyle ;haJe günü lllU'll;y:y<en saa.tt.e Damıi Eıı.cii.mende bulunma larL 

Hatta, yi!ııe ayrıliı yıl.m Merdi>- 1 
~ derg~ aş gece
sind'e, Hafız N u.rt baha ile K.a2Jm 
baha.~ bilr hadı.~ ge<;mi"
~- vakıa şu idi: 
~ ~ dedıe •i>ai:ıa ooyUJt 

meydıma w, l!UJaoO.a:n muhtelli tao
riikat ı;ıeyhlerile mümtıaz da,.,et - ' 
.ısilıeri a,i!>ı Mı:ıkıw mey dam hiç ka
dın ~ geook ~ bacı 
eaı:Uın ııerekse davetlilerden kır 
dııı m:saıtirier, ;meydıaırı.a nazır 
kaıfEs aııklı6ıruia.n meydam Bey• 
ı·ededeı:di. 

A:ı gooeısi ~ aıı-a.md& 
l:ıtı.l.unao:ı dewım, ri<:ıal.inden biır 
ı:ı~ w lııallu, bava:p.ın &ıeak
ılıığlDdıan öıı1en'.ndıelı: k5ıfıesıi ~--'- . . aQ-
wu ... isteıırışlıer, loa;faıi ~ 

~- ~a meydaıım 
bi:zımetine nezaret eden KAzmı 
bıba bir eııailtk bu hali gördü. 
i>Er.lııııl yqıbı-ı çıkarak kısa 'bir 
mi'ırıelc' adM) sc;mra kalesi iloıııpa;t.. 
llrch.. 

Hadise, eırie6i li1>bah Hafıız. Nu
li ~ bildiiildlıı o da dede:r•. Kizııın tı.ıbanm ti-> cür'etiızı,.. 
den dc>ıayı cıaıaırlanmıası. i'Qln mü.
noaıat etti. Sahahleym, dede ba>
iba ihı Hatız Nuri &edeniırl pem
be odıasmde. ~ oturou -
la.-, Kizmı baba Qllğınklı •• Dede 
mora..: 

- Kmm baba, ıtk.şam w ha
dise ~-- Şu k.aıies meseleıi.. 
~n ~ bııı..ı.ıı!r:ı: 
ıı.ı.~! 
•KRzım baoba cevaiıt Y~ 

cii: 
- H~ nüşidjm.. IBer>, r:i • 

yaset ettiıği.ı:rl; tıa.rıkatin iı:ıabım 
va;ptmı. Y ıııJaıın, bacWr •kafesıni, 
açmı.şlıaırd1'. Çıktım. Kapatt:ır -
dmı. Meseae dediğliniz şey bu ... 

Haıfız Nuri oturouğu '!Ill>nder • 
den atıldı.. Kazım babaya çıkıştı: 

- 01* öy)e .Iİ.İllUm göııınüş
iaeır, lııaiesi açmışlar .. Sen k.ı:ııı o
ilıup da oaı ık.aıpatımıYQ gıdersin? 
Sen, oıılaırm huzurwıa çıkıaeak, 
ııöz söyli:yecek adam ım:ıııın.? ~ 
~ ~ omuzıından alıp 
'1pni ı;ıGkak ooJı:ait dolaş:ma'ktan 

l:uırtııının şu ıı:ıiir,ıidlne, dedeye de 
e&V'8ı;> venecek: ka.da.r havaııız ol
duğuııe ba:yret edO.yorumL. 

Kizim bıa.00 bu ~özlere fena 
Oaılde ii;erlıedıi.. Hlrsmdaın yüzü 
bpkırnuıtı kesllrlfü Kendini güç 
zapte:bıırek Ham Nuıiye kaı-şıW< 
"'6rdi: 

~ ilaihyaııı. ~'>i dawaneyor. Heı
işe karışıyor . .du oo hem m>ıhip
lerl hem de dervişl-eri ü::üpr .. 
&ınsa, d.,Qeniııı. maıl birik::r!Ile 
hevesine lııaı:>tlması ~n b.r m~ 
aele... Mesela, o lıöcek.lO<k arlına. 
verdiği !lmıılmca arsayı avuç do
lıusu altın ııayı.p almaJıitıa ne ma• 
na vw? A ereıılerim.. Ha.cı Be'l<
ta.ş oca,ğı ol.an tek<keler. ç;ft1:k, 
çu:buk ~l:ıoi. h\llil\loöi m.ılJara benze
tilir m;? Hafız N'Ull'i')'e veriJe.n 
Gözcü habedaki köşk, y>Ukı>rıda
kıiı köşk, Çamlıcadaki bağ, Mer
~ ıirurnlan bostıaı> 
~ •. bun1ar, zii,hjrlerin de gözleri 
ne betm..oı: iır;lin birel>iT mertekr 
l.er ... 
Dahası da wır.. Saide Hanı

mefı!ıı:ı&nıin şu 1ıekkeye yaptığ> 
masr<ıt, dök.tıiiğü paıra şöv le oir 
hesap ed.iıl&e ak.llar dur durur ..• 
Büyük meydandaki. kırk budağı 
bile o y.a,ptırdı. 

Hasan b&ba ııöziID bu nolı:taı
m.na itb:aıı; ettiı: 

- Evvelkilıert mamur Aymııık 
ta biraz hakllrnnz var emmıı. eren
ler .. Teklııeye vakfedilen pa,rala
:r.ın lkabuılü :iı;liiı de dedeyı suçlııJ 
aaynıakta isabet olmasa gerek! 

- ~ pw:·a-lar Said;; Harunıe
rendininı o.'ııaydı l>u dedi.itinizi ka 
~ ederd:iıın... .Annma, Rengigül 
~n ba~~ kalan parayı a
'Il8$ı, biiyiik aoosı buıraya dök -
mekte hatta etmi.,Jerdir, 

- Dede, tekkeye vakfoclilen 
~al:anıı meııbamı ;ın-aşt;t'JN.kla 
müıkellef dıeğili'.ir ya!.. 

(Arkası var) 

TAKYIA1 ve KAiA 

26 Nlsab 
CUMA 

Hicri: USt Rumi: U51 
4 üncü ay Gün: 117 Nisan: 13 
Rebiülevvel: 18 Kasım: 171 
Güne~: 5,06 Akşam: 19,00 
Öğle: 12,12 Yatsı: 20,40 
ikindi: 16,01 İmsak: 3.12 

- JIAVA VAZİY:t:Tİ -

Y eşilköy M~teoro1oji istasyo. 
nuııdan ıılınan maıumata göre, 
hava yurdun Egede bulutlu, 
Trakıya ı>e M~rmaro lıavzasınr 
da kapalı, Karadeniz kıyılan Or, 
ta Anadolu. ııe Akdeniz kıyılann
da kapalı ve mevrii yağuılı, do
ğu bölgelerde yer, yer yağuılı 
geçmiş, rüzgarlar Karadeniz, 
Trakya, Marmara havzası, Ege, 
ve Akdenizde fimalden orta kuv
vette diğer bölgekrde ye!', yer 
durgun ve muhtelif istikametler
den hafif olarak esmi~tir. 

Dü.rı, İstanbu.lda hava bulutlu 

18.- Program ve metııleket 
saat a,;an, 18.05 Müzik: Karı.ı;ık 
müzik; ıpı.), 18,40 Müzik: Tü.rkiir 
!er ve oyun havaları, 18,55 Ser
best s'ıat, 19,10 Memleket saat 
ayan, Ajans ve metrnro!oji ha· 
ber!P.n, 19,30 Konuşma ((,:ocuk 
Esırgtıne Kı.rıımu tarafından), 
19,45 Müzik: Çalanlar: C~vdet 
Çağ,a, 1zzetti.n Ökte, FaJırı Ko
puz. 

1 - Okuyan: Mustafa Ça.Jl<ır. 
1 - Tanburi Ali Ef. · Suzid.U 

ağır semai: (Kam yadı li-binle), 
! - Şemsettin Ziya • Suzidil şa1'· 
kı: (Ey konca açıL), 3 - Fa.kri 
Kopuz - Suzidil şarkı: (Tıtıı na.. 
ğamııı), 4 - Kazım Uz • Şeıartı· 
ban şarkı: (Gam aenit, 5 - Şeta
nıban §llrl<>: (Bahçıı!erd.e ~lama), 
6 - Şetaraban saz şemaisi. 

1l - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Şemsettin Ziya • UHak 

şarkı: (Şu salkım .ıiğii.dü,.), 2 -
Faiz Kapancı - Uş§ak şarkı: (Ha
yalin çıkmıyor), 3 - Hacı Arif 
Bey - Uşşak şarkı: (Saki ye<ti,,ir) 
4 - Halk türkiisU: (Amanda Cw
riyem). 

111 - Oku.yan: Safiye Tokay. 
l - Şükrü ~nozan • Buselik 

ıorkı: ( G.önilı harareti sönme>I), 
2 - Sadettin Kaynak - Bıuelik 
şarkı: (Saçlarıma ak dii.ştü), 3 -
Ahmet Rasim - Suzinak şarkı: 
fPek revadır), 4 -Refik Fersan • 
Rast şarkı: (Yaktı cihanı ateşin), 
20.40 Miizik: Halk türküleri ve 
01ıu.n havaları, San Recep ve Sa· 
di Yaver Ataman. 20,50 Müzik: 
Çalanlar: Vecihe, Kemal Niya.zi 
Seyhun, Fahiı·e Fersan, Rej;k 
Fer san. 

1 - Oku.yan: Mefharet Sağ· 
hak. • 

1 - Sadettin Kaynak - Uşşak 
şarkı; (Görmuem seni bir gün.), 
2 - Rahmi Bey • Mahur şarkı: 
(Esir ettin beni), 3 - Tanbu.ri 
Cemil Beıı - Mahur şarkı: (Var
ken 11adında), 4 - Mu.sa Silreıı -
ya - Mahur ~arkı: (Tacı hü.sniln). 

11 - Okuyan.: Necmi Rıza A· 
lı.ıskan. 

1 - Tanburi Ali Ef . • Hüsey
ni şarkı: (Nice bir hasretleı), 2 -
Halk türküsü: (Ekin ektim çiil
lere), 3 - Halk türkü.sil: (De -
miTciler), 4 -Halk türkü.sil: (Şu 
dağbarı delmeli), 21,15 Konuşma 
(Bibliyografya;), 21,30 Müzik: 
ErW.ğrul Sosyal tarafından a
kordeon soloları, 21,45 Müzik: 

Taıliharun :mensıı.p ollduğu ailıe 
(Kureyş} itıib'Jes:iınıiıı eşrafu:ıdan. 
dır. Bu zait, iiçii.ncü batında (Elbu 
Beikir) ...., •1€\:iiınc ıha.tında da, Re
sulü Ekrem Efen.dıiııruıı:m neseblı 
Ole !birleşir. 

Taıllha, iSlfırni:vaıl! ilık kabUıl e
denılıero""'ıdi;r. Ebu Beü'ioı ık>
Jliıllüteyıle Resulfillaıh Efend .ruze 
takdim ol~ kendi&iıne vuku• 
,buJ.an 1ellkini dleMall ikaıbul ~ıde -
.-ek, ıiıDana ~işlı..r. Bu yüz
den a.les> efradımn pek çok eza 
'v!e cefaJ.arma ıınanıız kalmıştır. 

TElkrar !PU~> !f'ÜcU etmesi 
ıiçin kıeıı:ırl' sim ~le ba'il'la.mıır 
la.-, Jb;r yere hı>ııst.>derek J(Ün -
illerce aı; w sw;oız lbınılkınışlard:ır. 
iFakaıt, ~ ırücuu:ııa mu
wffalk aı..m~. 

Talliha, ~ği b.ı sEilııılt ve 
ıfedaıkarbk.Ja Rıee.ıılıü. Ekıreıın Efen
dioıiıı.:n tak:d ır vıe mu'lıall:ılbetiıı.i 
~ rtm suretlleı eiıabı kJj,.. 

ranmı nı. l'(iiız:irleler.i <ırooma ı{<r
ıniı$tir. 

Kerıd!isı :ııeki -O!'!IUir v.eı booeırik
ili bir • olıdu/(.lı w:n. (Bediıı:' > ga.. 
"861 as.ı:ıa.s.ındıa, Relıu.llü Ekııem 
Ef enıdınıi:ımı 1&ra:fııııdıan (Şaıın) 
:yıo1u.ıı:u ıtarassut eıtrn>ye meıın\I!'. 
ed;iılıın! ş... Bu ~i:ıeıpttl!l dblı.Y~. o 
J:3Z10ya .iştiTak erlem~miştir. 

Faik.at, (Uhud} wırı:ası iıle diger 
ı<aı.ala..-d.a. buılunaraık büyük y'Jr 
raırlı.kıl.ar gösteıırııı.ş... Fızcüımle 
Uihud munarebeısinde !resulü Ek
iOOI!l Efeııd.mizin y a.ıtlaırından bir 
an a,yrıJıınıııınalk, suı.kast için hü
ouıın ıcrlen dUŞII1an ii<dailer ııı.e 
kair-şı koymak, yaraı'.)ın.dıktan so.n
ra h.crıdeğe yu'V'8l'lanıın Resulı'.ılr 
icaihı oradan sırtına a-lıp çıkarmak. 
swretiıyıl.ıe fıErla.kiıırlıklar iibraz eıt
mi..;ıtir. 

Ziiıbeıyr'.in bu fed:alkarlığı Re -
wıtı Ekıun ~ deı>xe&irı 
bir sııretıtıe meınmın ed<erek ken
. d;si.ne dua etti. 

.Mek.keda .isliınıJara yapılan eza 
V:e> cefa ao:ıtık tah""1lmül fıeırsa bir 
tı~ !':~·zaman (Ziiıbeyr), :R~
suhl Ekremn emıı-i,.y!Je <evvela 
(Ha:beş) e ~- (Rlıc.nıt) esna
eı:ıııda, :ııatı risaılıeqıerıaıbinin mai
(Y>clbi:ıı'f Hft;iJ:ıalk eyledi 

Bedir, Uhuıd, Heıııdieik, Hudeybi
ye, Hayibet-, M.ak.lı:e, Taif gaza,.. 
:la.-.nmı heı:ısi<ııde bulundu.. B;r-
90k yaralar aJıdı. Gösterdlğıi ~ 
da&<full~Jıa esbap arasında !k• 
ma•yüz eder<k nilha~ (Cer.net ir 
ılleı ıtelbşix) dhııııınak şereiini ka
rt.aındı. 

Zli'J:ıeyı-, olıdudt:ça mühim bir 
serve4e mal.i!lm. Fak~ ibu se!: -
'YIUtı, isl\imiıyEjj; uğrıınııa feda etti. 
(M=) ın fı-"'lliiiJ>e giden ocdeya 
diaıhil ~ o..-ada d:a k.allınnıan
Wlar gö&te11cl>i. 

Meilinede RJfSulllü Elııreım Eieıı
dimizin eım.irleri üzeırlne (Tal -
l:ı.a) ıi!le (kardeş) o!dıııl ...... .Arttlt 
ondan SO!lll"a,_ hıiç bir ıit;ıle w b«; 
bir meıdlede, J::lrib.rlterinkliın ay
Glımıaıdıla.r. 

· Hahfu (Ömer) vefat edıerlcen, 
kenxlisine halef iniJ!halbı içıin seç
'iği aıi!h zat 81'3SJDa (Züh<tyr} i dla 

' liltihai eıtımiş ve onu h.JMeıt.e: nam-
7J<:Jt ~işUi. Fıaikat ih:il iifeıt, 
(Osıman) üzeri.ıroe takarrür et.ti. 

(Hru;iııni} lere döşmaın· olklıuk
!Jıarı ve Resulfı.llliaıh Efendimjm 
ıeıı:a v<1 refada bul:uı:ıdukıJ.an için, 
(Zübeyr} de Eıııevlfox<lıa:ı şiddet
lıe mü<eneffirdı . ( O<;marı•) m 
haıMeliği 7.aınallM\d.a vuıkua fil'• 
ilen fena.lıklaırm önü.ne ıı<'çmı:ık 
Wçin Züb,!YT de (.M.) illı, (Ta!laa) 
'Ya ilıUıak ederek yolsuo:lu1<1ır la 
mücadeleye gi.ı:işti. B.ı ha'.b (Ali} 
niın lıil©~i ıoaımaıı:ıına kadar d)e~ 
vaan eııti. 

(Arkası var l 

Resııfü EkrEm Efenıdim.iz, _gıo~ 
rek TaJ!harun ~"" ger""l'nie Zü
lbe>vr'in :IJed;ııkaraırı-e h<.ızımcıtleırin • 
den o derecede memnun o<lıınuş
J.a:rtlı,- ki, her i:kis Iri biıt'b' ıriıyle 
(k.aırdeş) yalJllIUŞlar... Ve (Ali) 
n:i:rı riıll'aıvetirııe na:zaıran: 

_ Talha il,e Zi11ıeyr, (Ceıruwl;) Su!tanahmet Üçüncü Su!h Hu· 
de benim ~ıandır. ku.k Hiikim!iğinden: 

Buyuıımuş1a.ııdıır. Faiım.a ve Meıhımet l\luhaı'l'\.m 
Ta.ııtııa, reyindJ..ın ve fl~n "'e İbrahlın variıs..ler~ Niyazi ve 

ıiStıüade eıdiEı:><lk deru,.-cde irlan Halkkı ve Vasfiye vıe Nazire ve 
'\ile> ~ sa!ıJ.,bi iıdi. (Ebu Be- Nevres ve Zübeydle ve Sül:ıieıyııa 
kir) ,ın lb:iıl~ zaıma.nında bazı ve Racinın şayjıa.n ve ıınü.şıteıre-

__ ,,_,__ ·· ık.en rnutasaırrı:f ol'clukları İsta'll>-
aniiiı:iıın ıın=ı..a.,..,. in mu:;~;ırı. 
de ıbulııınduğu .l('Jb1, (ôme:r) de lbulda Küçü.k paııaıı· seunti:I:ııdi! De-
vmaıı: erleı'l<Eıııı llmndın:m b1 r ha- mk Taş maih"1ılesinde Sabuııhruı~· 
Jıef inti.b.al:ıı için 1leş1<>.l ettiği me- sokağında 196 kütük ve 129 pa.f-
şvere:ı: ııneclisine, (Talha) yı da ta v.ı 486 ada ve 10 pa.ıS<a vıe. es-
mJEmur _......, '"' l •k.i 10 ve yeni 14, 16 numaralı ve 

"'"'""" aJhndıa dıü.k:kfuıı ıınüştem..J 'bir bap 
(Ali), Tulılıaya lk~ büyük bir l lhaneırin izale. şüyuu zımnında fü. 

ıınuhıı:l:ilY..ıt ve hüıımet 'beslerdi. O nıılııtu t.ıkarrür ed><ırek müzaye -
da aı:ıu, ıbliıt'Ün etıhaıba tıere'bı. se- de-ye vazoiuımıu1;1tur. fuıy~ u-

• •• 
(3155) 

_ 'Nksiıııı. ibahÇ<sl gaızino binll6lıı.a lbiıtişiQı: sal.on ve mü;;temilttı 
~t> . ka.palı zarf usuliy le @.sil!nıı" ye koou1muştur. Keef.f tıeddiı 
83654 l_ra 2 kuruş v,e, Hk teminatı 2524 lrra 5 k:uru.;ıtUI. Mukavele, 
~ Baoyırulırhk umuani hususi ve fe>nni şaırlruımelıeri proje w 
)<eşil bülasasiyle bu'lla müteierri diğ~ evraık 168 kuruş ~ultabiılin-
00. fen işleri müdür~iütünıdm ver'fıecekıt:ir. ihale 3/5/940 cuma gü
JJU saat 15 dıeo Daı mı Encümende y~. Taı4i.p.leT'iıı:ı <lk temi
ıı.a'l ın:ı~z veya meıkıtu;pl~rı, ilia:le<bıı 8 .gün evvel fen işlen müdür
roıtünıe- müxacaatla alaca:ktarı :fleıııni elıl:iyet 'llfl 940 yılına aiıt Ticar~ 
Od<ısı vesilkaJwiıyle 2490 numaı·alı lkaııunun ta.:r'iiatı QE:vresi.nde mı.
~a.rı ~ me~ııp~iba:le günü saat 14 .._ kadar D:r-
lmi Encüımıeınde lbulunmaları. (2905) . .. 

ilk Tahmm 
teminat bedel!_ 

000,00 4000,00 Oamıhııaşa haııtahanesi ~ alıııı.acaııt bil' aı:ıeı 
Lofornobi:l sis!Eminde buhar kazam. 

199,87 2665,00 C-errabpaşa hastaıhaoıı.esi iiçiorı ai!ınacak fırınlı ve 
dolaplı k<* ikiimürii ile :işle>r oca!k. 

Taiıııııin 'beıdeilaeıri iıte ilik 1ıe'.ıninaıt mıi:kıta.r:Laırı yukarıda yazılı lbu
l;ıım- kıa;ıam ;ile lrdk 'kıöııOO:rii oca.i!ı ııısn, ıııy:rı ve açık e'k&illtın:ıe sure -
~le saıtm e.lınaca.kttır. Şartnamelıer Zabıt ve Mu"'1Jel<iıt Mii.dürlü
ifü ~ R(irüheiktir. İha~ 3/5/940 cuma ~ saat 14 de 
Daln:ni Enciimeıırle Y>JiP> lacaktı.r. TaJ.iplıa:-in Hk teminat mııJôuz veya 
nı.eikJtuıpJarı ~ 940 yı:lıına af~ Ticaret Odası ves ka1al'iyle iha,ı~, ı<ünü 
mua.y~m saaJ!lte Daımi Encümends: ıbulunımalan. (3114) 

• MÜJDEmr~ 
_Bomonti Bahçesi Açılmıştır 

Eskisi gibi bu sene de (Frigorifik) te soğutulmuş 
T A Z E B İ R A <>erek kadeMede ve gerekse K Ü Ç Ü K 
F 1 Ç 1 L A R derunUlllda muhter<em müştel'ilerimliız emrıine a

made 'burund.uru'anaktadır. Meze ser'besttiır. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Viilayet hükfunet k~ı.nın. ~.95 bin üç yıüz doksan dıılrnz 

l!ira doksan beş kuruş k-eş:~ e·ektrü:k tesisatının tadil ve ilııhlllıı işi 
açık EıkısiJJ!miye lkıı:muliırnıştuı-. Eksltııııe; 6 mayıs 940 µaş><mh,,. ;ıü.
nü saat 14 de Miıllj .Elıııl.oot Müdüdüğündieı roplanacak ola:n Jrom.is -
yarıda yapıl.acalotır. 

Mulkavele, e:k:s"'1me şartnamesi ve ke~if Mil fi Elmıak daireıtıııı
ıde görül,..hllinır. MuV'Sikkaıt temiınıaıt 105 liraıdll'. 

İsıtı<ildlı)eırin; muvakD<at ııe.ninaıt:ylıe lberalbleır ıl>u ;ı;e be-rıoıer e!l az 
1000 lmıılık iş yaptığına dıfr idıarelerinrleıı. almış olkl.uiı;u VESikalara 
lflt.inaden İsbanıbua vHıyetine müxaca-,ai:la ıdmi:rtımıe tarlh'inden 8 gün 
evıve.l aJ:ıınıın.ış ehl"yet w: 940 yılına ıafıt Ticaret Odası wsikaJan ile 
muayyıen gün ve saıatte '.kıolri:!IY'lna jle'limeleri. (3234) -
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Tonunun ııııı.ıha.mmen firyatı 24 J:>naıdao 40 ıtooı Söınikalı: lı:ö-' 
mü.ııii 30 nisan 940 salı günü :;ıaa:t 15 de 1>32arlııkla satın almaeaıWıır. 

- Buı ı;;ö:z.lerlıı.iziıı. hiçbin h8iDıa 
değıi:l,. :Milişiot lııuzurunda söyle
cıı;ei.nize göre cevap vıexıook de 
)4iiD;irle düşen bir ~- E
ğer, !!U odadan <hşarı ÇL1<ıp da 
bıınleım \ellt ılrel.imesini bana tek· 
raırlıama:k oe;saretlıı.iı göslıeırirsen 
o ııaman "8ktile omuzumciıOM'ı al
dıJıil'aırmı iddia etti.ğili ciğıer ırır
nklıanDa. lblır ıı.aız.Ue o!9un diye se-
nın llliUl'daı' dğerleıinj, (MaııruT geçmiş; riizgarlar şarktan sania 
bQ;ba} dıa:lıi seıvilere llElP karga- yede 1-3 metre hızla esmiştir. Sa-

Küçük orkestra (Şef: Necip _ Aş· 
kın), 22,15 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri, Ziraat, esham, 
tahviUit, kambiyo . nukut borsa· 
oı (fiyat), 22,35 Müzik: Cazbant 
(pl), 23,25/30 Yarınki porgram 
t>e kapanış. 

verd' '- Ekseni meselr.~drd'eı fikir- uımuıml{Vcsinin Joyıınıt,1, ıınullıamme 
ileri ve rey.lerJ ibiıribiriru>En ay- ınesı 2000 liraıclır. Birinci açık a.rt-

2 - Fıvsaıf ve şaırd.kıırı her Rün k~ göııiil!Eil:ilfu:. 
3 - İslıekJille.-in gün ve saatindıe Ga!!~ Muınlıaırıe cad~ 

i&ra yem e&erim.! at 14 de hava tazyiki 1019,7 mi· rılmarzıdı. (Osma.n) ı.ıı hilafeü tı:rıınası 30/5/940 1a.r.ihiıe müsa-
F-alrir mekıtıep QOCUlclaıru:ıa yar- <esnasında, Eınev>D-!::ın halıka kaı-- dl f ,...,_mbe günü S>JJaıt on dört-

İibıramm Rifat Hıınınciırki k.arrıasyoııa ,ııeUrıelıeri. (3339~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Halılı Nmıi baba sustu. Y1i11l libar idi. Sühunet en yilks•k 16 dım oeımiıy..t.iınd€'1:1: 111 ;ıc.aıptık.Laırı zubüım v.e, isti'JJ(!adın .,,.,~ 
N~ın 18, 24 vııı Z7 nci önıünü alıınail< i~iır> daııına tl.raiber ıten oıı:ı .ailltzya !kadar b.cra ikılına-gözle dıedeye ba.ktı.. Dede; •ÖZ ve en düşük 7,7 satıg· rat kayde, 

ı;.;.rasmm keıııdisilıe geldiğini, bu diımi§tir. maıdklı ' cak<tı:r. K:cyııneti ıımııh~l!ii -

i:ıe bir müdıah.ale Qe son çelmıe- ------------
Jeri ınııcibiruıe ~ ya- çalışmışlar ... Fc~alılldla.r-ın önü- r.t:n yüzd>e> yetmiş beşini bukluğu 

Sultanalımet Üçüncü Sulh Hu· zili hususlann münılloorool için 14 ınü aılrnak iQiıı i.<leta 03lnaın iJe 
kuk Mahkemesinden: O.:saıııı 1940 tariılıinde ııtkted:J.en iç- - (Züıtıeyr) de datı: ~ ollduğu haili- ıtakıd~ 0 ~!;:~ıi. k~~r.:~ ya-

.1 - Mı.lh~f ~ veı eıb'ettt:a 60 ıtıane kamyonet Jıastiği 29 rman 9(0 
~teai giirııü. saaıt 15 dıe kapalı zıırlja a.J:ıııı.acaik·tı;r. 

iYİ. d~ s;ardıuı: 
-Kazım babaı? Yohımı>zda bu 

ıılııır var mıdır? ... 
K8rl.ım baba yıırnuşak görün -

miıye çaıllçaıra.k 1iaş&n bütün hid-
deti.;e cevab.ı ya~tırdı: 

- PekRliı mürşidim .. Yolumuz 
da, decvişiıni böyle bir softaya. ter 
biıye ettirmek; usulü var mıdır? 
Seııı beı»m mürşi~... Bana 
ıisted-i.ğjnli Y&.pa'l'Sl1l, fakat bu ar 
dam bir ~ kaırı.şamıu:! 

1' ıoele ör.t, bas edildi.. I.akin 
bi:r sene ooıını. o zamanki Kosva 
v!liyetindelQ Melean tekkes·niin 
WliıW eden babalığına tayir.le 
K.azı.m baha Merdi.venköyünrien 
uza;kJJaştınldıı.. .Albaısı Sl!l'tına, ar 
sası elme ver:ilell'e.k ama vutluğa 
göndeı-.iJdi.-

Meyl:i baba>, Nevruz sabahı, 
Kao1.ıçeşmedekô bektaşi tekl<esi• 
lllİill meydan y~ lıemşerisi 
Hesan baıba .ille dereden tepeden 
llon~ söz dede babaya ın
eiık.aii edince bütün bunları biır 
1aıııi:_ye iı;inde garip bir tedRl Üe 
cii.i:şü<ımüış, iki y:ı.1 kadar dede :le 
btrl&te Meıı-divenköyi.i derga -
hı.nda geçirdij?;i za.maru ha trr la -
lD.14, gözlerıi!lli süzüp yeıı.i bir . 00-
luyu çekerek: muheh bete d evaro 
eotm.i:şti. 

- İyi saatte ol6un dede babe, 
her lı.aliıle Mürşidi Kamil ve halt· 
lkı.ııa layiık tar zattır. Fakat, et
rafıındaılrilFrin çokluğu, dedenin 
bu adamlaııa !karşı zafı kendi şah 
9i:Yet ve şölıcethıiı kı.nywl.. 

- Ne gfüi eren}er; 
- Ne gibi .ola~ .. Evveli ana 

baıc> (1), tıekeniın dededen il.eri 

tima
-'· -· .. ı· '·-··- de - m;;.,. ---•- ~ mütlımarli mu"- pı•Jacak:tır. BLUUı-.uğı t""""'"" ~ 

Namık Amaç ıiie Istanbud Malı- ""' u- up e>"""1<iy(ltin temin ""'""""" ·~ oon a:rtt.ı:.ramıı. teahhüdıü baki kaıL-
yıa ilıaz ne;:hı.n şayian ve müş- ed llıememeıt sebebik- l!Qümam 28 caıde>.lieılerde tıdu:ıımuışlardı.* mak üzere on beş l(iiını ımüddetle 
rl>!rek.eıı mutasarrıf oLdukla.n İs- nisan 1940 tarihine tesadüf eden ıtemd.iıt edı l-erek cıkinci ıı.çı'k a.ı <thr-
ıtanbu..1 A:yvaıısaı·a:y'da Aıt<i:k Mus- pazar günü saıat 10,30 a tali·k ecfl. (Züıbıqyır) e gelıiınce... ırnası 14/6/940 Jtaıriihine mtiıSaıciif 
taıfa l)8Şa mah8'Ll-sin.ck• Papas ve diğ:iırıden lbu gün ve sa..ııtıa oeım,"!Yl't Kureyş asılızadalkırinıden ollın cuma günü saıaıt on dörtb<n on al-
l.nnca caıdrleJe>dınde eSki. (~, 43) merkezinde (Beyo~lu Yıe.menici ibu zaıt, Resu1ü Ekrem Efendimi- tıy.a kadar icra ecJl.Jı~c<lkıtir vıeı o 
'V'€' yeni (29, 43) nıımı.aralı lb.aın.e- 9'.llkağında 9 ınwnar';Jı lhiıı.ada) her 2:İin hıllıası (Saf.iyye b ıntü Aıbdülı- l(Ün en QOk artıtırana ihale edi-
nin izalci şüyuu zmıııınnıda füruıhtu halde ha:zır bulunmanızı 11:\İca vıeı muıtıtaJ.ı.p} ın oiılu v,., en sevgili lec-e!kıtir. 
tekaxrür eerek müzayedeye va- bu vesiıle 1k• de:ıı1ıı sa.ygıl.aırıanızı revoo> :neb<ıvi hazreti (Haıticcı} ipotek sahilbi .Uacaüı:.:ıiıarla d:i-
ZOtlu.nmustur: ınmarız. lllin ibi.radeır zade.si ili. ğer a llkadarlıarın iŞbu ;ıayrimen-

Hcıyıtıti. umumiyESin.i.ı:ı loymeti Müzallrere ed'Jecelı: madıd.elıEr; Henüz an aılli va.:;ında iken R~ kul üzw.ındekı b.aklııruıu humısiy-
muhaıırııırıelıei (1400} !bin dört 

1 
ESk k sulU1J.ah Efeıı.d:imlıle iıınaıı:ı eıtıın.lş... l1'e fairı: ve m-rnıı:e daıi:r o1ım id-

yüz Jıiradır. - i zaptın ° unması. 2 - H!..daıyLt nuruıııa ma2lh:a.r <>J.a.nıların di'al.annı ıeıwaıkı müsıblı!JtiLo:-.iıyle 
B rinci ac;tk artltılıması. 30/5/940 Cenfuelin faaıl.yeti iıadrJrnıdaJdi (6 ırıcı) hğı.nı ikaızamnaık $...Tefüııi yimıi gün içiııdıe bildıi.mıel.e-ri Ja-

1taın.l:ıi.ne müsadı:f perşcım'be güıııü ı:ı24JOI'Ull okwınnası ve ıtasv:ilbi. 3 - Ja= ıqyıkmı.işti. zııı:ıııd:ır. Aiksi t"1kıdWd!e haıklan ta-
saaıt 14 den Hi ya kadar ıicra oluı- G.aıyJ:'i ıınei11kul ıme92tlesi. ~ - Ç;ıkan iİslıimlar aıraı;ınıda, müşrillcl.ere ~ıı sı oJllel"iyle ııalhiıt olıı.adıkç.a. 
nacaktJ;r. Kıyrnmi ıınuhaıınıınene- heydin 'lbmsı ve yeni lid'are heye- kar.;ı •iJlk defa nl.aırak kıl><; çEl!ten. ı;aıtış bedelinin ıpayılaşınamndaıı. 

2 - Muhammen bedelıi 6901 lıiN 20 ~ ilik hıı.ına;t:ı da 517 
lim 60 lo.ııruı;lıur. 

3 - İ*klil<eır'iın elısilılıme vaOOtindeaı hiır saat twvelineı kadar 1ıe
mmaıtlannı Ve 249Q saıırılı kanuırıdıa yıazılı veeilkala:riyle <lıek:l:if mek • 
~ GaJıaıtada Mu'lTllııeneı caıddlesi.ıııde İlbrahirn lliıfaıt lııan.ındaıkıl 
saıtmaJma komisy'<lnuna vernriş bulunmaları lazımıbır. Şaırtuaıne;i 
hıım.isyoıııdad. Hi..- gün görü.ltbil!i;r. (2894) 

-İKTİDAR ADEMİ 
.,. l!le:L••vee:KLlelN• 

DRMDBIN 
smnn yüzde y:.ı:ımiç beıii;ııJ bu l:luğu tinin nizaımııa.me ~e mtiliahı. bu zaıtıtıx. haırl•ç kaılacaiklanhr. M<iiılıerakim 
1:aikrllrde 

0 
gün makb lkaıt'iyesi 

5 
_Mali vaaiyet ha'klkınd~i :ra- tB.:r ~· Mekb ookak'Wındıı lbilhımuıın vell('iıler bolçl&.ı-ı ;n;isllıe. T•bletler~ her,ecıanede bulunur 

ylijpılıacaıkıtır. Blumadı.ğı ıt.a!kıdi:ı:- poırıın akuıııması ve tasvibi. 6 - ~omu. l\in'de hime~ ~ ~llWitYıeı ve P- ltııtvo ps$) c;.ı.r.. 1-b..ı 
dit. _,n oon aI'lıtırllın!Jl teahlıüdÜ Hazırkanaıı lbi~n mü:ııaılıl<re ve - (Mutı.ıııınmıcd), ~u, ö- ıvaıkın"'r ka.ıııunu mucıibince veril- .•- - - · 
'ba.'ki k.aıhnaık ii:zıere an ~ gün lmıbulü. lıiime ma<hkfun edıldıi.. KMıeı:ıin meı:ıi Jıazım eeıen virmi sooıellk ~~~~=====~===========~~-~ -
müdcl.Eltilıe ıteındiıt edlerek ik.indo kapısı önüme idam ed:iıl<eceJk... tıaviız lbıeıddi ve :iihale pulu ve ta- <hdiz iCI'. c Memurluğundan: 1 
açık aıııtitwına.sı 14/6/941ı ta.riıhiıııe> ZAYİ - 10 ımaııt ila 6 nisan 940 'Diyebil' sözduyıdu. pu :maımııfian ııniJÇlıeriye. aitlfu. !iıkişel:riır H.a<:ı Ali IB€!V ımahall-
müsadi"f cuma günü sıaaıt 14 deıı. arasında Beyoğlu Malmüdüclü- Zübey-r, ibu söz>Jı..ını duyduğu Aırıtıtuımaı şartııııaırn.tei iı;bu ilan ta- C!esilıder> Tahir oj!:lııı Yusuf va-
lf! va kadar icra kı.hnacak ve o ıı:ııanooı ll'Z 'ka.ls>n çı~tı. Der minıdeıı ~ ıınahkeme d:i - ~ Yuııııus kıızı. Nazııniye-
,.;;.n _ ~k -~+--·~a ıi'h' ,, _ _,~- ğünd'eıı aadli!ııın tekaütl ımaıaşmıa ... , lla"'-· _,, ...... ,,.__. ..._..,_ y·~ - 'v =·"""-• ..,., "'""~ 042 alı """" ·""'nı v=e"'"' ..,.;,.ı 4""'"'-'· vanlhanes ne 1alık iia<hnıınıştır. Tar ,..ı: 
cıelk.tir. İıx>tıc'k saıhıi:b; alacaklı • ıq MillklıYe 1 nwnaır teka- Resulii.llıaiu lkw1tamlaık iPin, Ka- )ip _.,__,,.~~ L..,_..,., --.... -~ .._._..;...;..,,;., ,_.,;. '-"'-'- ~,·'-"-. üd cüzdıa<nıma b•°'JJ tat:bık ~'- ~ """"""'"~ .... ,~~ .,...,,~-·~ .....,.~~ ,...._ ...,,,,..... •-_.." 
lB<•la d:~er al:&kadarların 'ıibu '""' • .....,,.. b:ıve oCkı((Iıu kıoşmıya ibaŞ!adı. Fa- ıııesiniırıı yfu:ıde :y>edt ibucuğu ın:ls- Ollü Y:usuıtıta.n ıiıı:ıt'!kall. eıd!ea:ı a,_yni 
ga117.ianmiruJ. iizeıl<ııdeki haıkian- riiım.le resmi senedimi. zay; etıtim. lı:eıt biraz SOlllil'a, ~ü Ekrem E- ~~_,_ .. _ """" ·"--'-'. h~''-- '-"--"'- ;;.. .-:.~ .,.,.,,.._, __ ·-1·--•· ma-
~- h,,=,.,;..,.'- faıı"z ·- ım•-afa d•· .A:ı1t:ık hükmü ·~""ur. """"'""""' ~-, """"~a• -""""' _,;y= - .....-.,,-..-~·~ ~ · ~-,""' .- = ~- :Y~" fe:ıı..ilJınj?.e tesadüf eııt.. Zatı ri&a:- o ;ıün ve saııııtıte İstanbul Divan- lııırı.ız h.aıdiz ~ ve 16/1/940 
.i;r a1aın iddialarını yirmi ~n i - K.a=pa.şada 18 No.h haın<Ede ~lıltıı:ıenaruyı? taımaıın;.y'le ""'1"best vıeı :vdJlıında daıiırei ın:ııalısusıırna Sul- ıtarinlıi haciz ııaı:ıo.t ~ 
Qinde J:ıtlıdıirmekıri lazınıdıı. Ak- 'W!!!!!!!!!!!!!!~.ır!!.!!lh!!met!!!!!!!!CE!!!!!!ımil!!'!!!!!Sa!!· !!'Y!!la!!v!!i~ I ııı.er 1ıü:rllii teblıkeıden azadı~ gö- ıtaınaıhanet Üçüıncü Su]ı Huiku:k ~ ve biır ~rııiz wma. 
s halde hakııan tapu s'.cillıyle sa-1' ır!IDce, son d!tırecede se-vindi: ıınahkemesli baş kiltabeıtıiıne 94-0/1 öcrıa ve ıifUlıs K. to3 ıııı.adıckısi mu,. 
bit oWınarlıkça ootış lı kl.clnin :tik kı.lınıınıştır. Taf,p olıarrlıarın - Ya ZUl:ıeyr! .. EL'in<le, ya.]m l>Ul!Ila.tıa ile mii;ı1aeaa1Jarı ve his- e"bi!!loe üç R'Ül1 içinde bhlıll:aıınıe -
lJB."·'ıı=aıs~ndan hariç ıkalacak - kıymeftıi mııhammenesinıin yüzdıa kılıç ... ıBöyle, lhı~ rııerrıye lro- serlarl!aroan ıikalrdgahları ım/;I;>- ııııi'z !lıaklkmıdalki ~ ika• 
laırdı.r. Müterakim VE'l"l?il~ır his: yedı buçuğu n:.sbatind.ıe pey $.çın. şuyorswıı.?.. bul Niy.azi ve Hakkı ve Vaııfiıy€- ~ meıçhuıl o1ımısınrlaın 'l:eil> 
sı<lda.r.lara ve telliı!iye ve yirmi siıni lıiimlen o .ııün ve saatte İs-- iDiyewran ResuOO Ekırem Efen. mm o gün ve saıltte ~lınedillde- llıiğ ~ ilanıeııı. teb-
senırıiik valnf ta'llliZ bedeli ve (!ha- ıt.a.ıibıı.J. Divaınıyolund.a dairei mah- dlıın;rze, m~ ~i'ğ!; söz. r.: veya tııraf'Larmdan IIDU5adidak ~ tfası:ııa brar ~~ ve 

1 LAN 
• Y·a;ğlıaıma y.ağlrunırı. ınanu

llaıt mulü hadılkmdaikıi >icaıt ~ 
eaınayi müıdüı1iıy<eti um~~ 
6indıeaı. ;st'aıısall edıilımıiş oılell 
10/5/1928 1ııırlh ve 718 mııma
ralı diljfıira baraıtı lbıu ikerıe ferall 
veyahut iocıa:ra veril~ 
ımrı:ı>kfu ın~aı satın aılınak v~ 
ya· •istıicaır (ltmek aırzuıswıııda bı>" 
lunan zevaıtın Gmaıtada, Taıı:ıııııs 
!ııııruıı<da 18 nuııııaıralia ımuıkiPI 
Ba<y Teddor K. Sımmdise mdi· 
nacaaıt ..mnıellıeri. 

ile pıMı ve taıpu ımasraf'La.rı müş- susasmda Su11ıaınaiııı:ıı Üçüncü !ere sö~: lbl'ır wkil gb:ııxiermed'klleri talk • bu ~ b:r ~ vama -. 
(1) Dedenin validesi... HP!ı.ta· i1ıer.iıy'ı11 .,,;ıtrtfr. Arttırma şartııa- SuJh Huku!k Mahlkem....t !baş ki- - Ya ~! .. .Serıd ö'.Uım,. dia'fde- gıyaplı=chı ıınOOınıe!Le ifa üç ııün ;,;iındıe 940/193 No. d:'OS- fmtiyaz sahibi ve Neşriya1 v~ 

lll""----.AL~~ba!!.!lan~!!:nın!!l..ıııcrLu!!AJ~ci,ıııu-L.ııw!i.·.i.ıı1m.....iılilani.ı:ı.J·tariıhinden~·!lı:i!·!9!ı:!ı....iiıtlıbtt:i'~a;.J..!ılıabE!tine~~-~!!94~0lj_/!17~n~,mıar~~a~ilıe~m~ü:.- J_!!<lım:!_~lrurtM~~ıfuiıhrı~· ~E!k~_:;ıçm~·~·~~lıı€~ındi~·ı~kı~lınac~·::~ai\~ı~t~"b~hğ~.-~ma.k'.::!anım~~~~k~a~·;m~LJ!Y181nl:::ııa~bi'ld'imı~·~·=.,.:mz:·~ıtıetıı~l~.ğ&o~!l'u~·J..:rekt~iı~·ru~ .. L:~E.tzZET.Basıl<Wıyer1 26426) SON TELGRA.F Basımed 


