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Jlgllyo ve !'.mi ka\•gn ediyorlardı- • 

Poıol mndahale etti: 
- Bir dakika ... Siz çıldrrdmrz 

mı Taksi 1 Bendelerlmin en iyisi ve 
tebaalarun içinde en §ayanı bfume 
ti olan Jigliyoya ka!'§I böyle mua· 
melede devam edecek olursanız si
zi azletmeğe mecbur kalacağım. 

Madam Löbirbe döndü: 
- Madam, bu sahneyi unutma• 

nızı rica ederim. Taksi çalı§kan, 
bazan faydalı bir memurdur. Fa· 
kat gayretk~ir ve muhakemesi 
bilmem nasıl mübalAğalı bir ah!Ak 
çılıkla bozulmul}tur. Burada söy
lediği sözler için sizden özür dili
yor· 

Fakat madam ve mösyö Ublrti 
heyecanlanmı~lardı. Kralın bu ih• 
tilfilı onlar yokken • halletmesinde 
ısrar ederek kızlarını alıp çekildi· 
ler. Onlar kapıyı kapayınca Pozol: 

- Dostlarım, dedi, ikide bir si· 
zi ayımıaktan ve birinize yahut di
ğerinize hak vennekten ben usarr 
dım. Kavganızı aranızda halledin 
ve i§ kısa olsun. 

Bunları söyledikten !!Onra salO" 
nu geçerek Diyanrn yanında otur
du. 

Jigliyo, elleri arkasında, bek· 
liyordu. Biraz ötede duran Taksi 
hnykrrdr: 

- Demek aczdc bu bir Adet 1 
İşiniz her gün hizmetçi veya 
köylU bir zavallı kırı bir sürüye 
teslim ve terzil etmek ha? 

Jigliyo mülAyimetle: 
- Terzil etmek mi? dedi. 
- Dün Kralın bir oda hizmet .. 

çisini yatağına •bağlayıp odasına 

on iki kişi göndermiştiniz. Bu 
akşam da bir çiftlik kızmı kırk 

erkekle ormana gönderdiniz. 
- Tarafınızdan seçilmiş ktr1t 

ki§i bunlar Mösyö Taksi 1 Hepsi 
de itina ile ayrılmıt kimseler. 
Fakat kendilerine bir kaclm em
niyet edilince ne olduklarm.r gö· 

rUyorsunuz. Ah 1 İnsan n.: zalim· 
dir, ne kadar nefsine mağlfiptud 

- Görmeğe mecbur kaldığım 
manzara aklımdan çıkamaz. Şey. 
tani bir rüya görüyorum sandım. 

Zavallı kız 1 

- Zorluk göaterlyor muydu? 
- Hayır! Mütevekkildi. Ma-

ruz kaldığı ddete ve ondan zi· 
yade gözlerinin phit olduğu 

rezalet sahnelerinden muztarlp 
olduğu muhakkaktı, fa'kat bi~eyi 
belli etmiyordu. Cesareti, eski 
J\zizelerinki kadar kuvvetliydi. 
Kefarete muhtaç gUnahlan mı 
vardı? Bilmiyorum. :Ukin haleti 
ihtizar ihtilftçlan arasında bile 
zavallı kız sevinçliydi. Bu acvin· 
el bizzat kendisi yüzüme karıı 
söyledi. 

Jigliyo gillilmsedi: 
- Gördünüz mil? 
Diyan uzun uzun içtnt çekti. 
Taksi hiddetle tepiniyordu: 

- Gülün, dedi. Eğlenin .. Deli. 
kanlı siz ahlaksız ve fena bir a· 
damsınız. Sizde bir Borjiya, bir 
R~öliyö ve bir (•) Heliogabal 

nıhu var. 

Jigliyo bir adım ileri atarak 
bat harem ağasının aözUnO 
kesti: 

- Hcliogabala benim hudud· 
euz bir hayranlığım vardır ve na
zannızda ona benzemekten pek 
memnunum ..... 

-Ya? 
- •.. Fakat tariht mukayesele. 

rinizi hiç hoıuma gitmiyen bir 
tavırla yapıyorsunuz ... 

- Mösyö ..• 
- Mademki Kral, kavgamızı 

aramızda halletmek müsaadesini 
lbize vermiştir .... 

- Fakat ... 
- Bana tarziye vermenizi... 

- Aslftl 
- ... Yahut vasıtaya ve müh· 

!ete lilzum kalmaksızın benimle 
bir düellonun şeraitini te:;bit 

etmenizi istiyorum. 
(Devamı var) 

( *) Hellogabal, yahut Elııgabcı.l 

204 acnesl.ı:ıde Antakyada doğup 218 
den 222 scncslnc kadar hüktımdarlık 
eden bir Romn imparatorudur. Çılgın 
tıklan, zallmlliti ve setahatl ile mc~. 
burdur. Kadınlardan mürekkep bir 
••senato" vUcude getlrm~. annesini 
lruıa reis yapmıııbr. - F. K. -

!?tıM()E B~~J(A 
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H A B E R - Akşam Postası 

1 
1 ayg.ıre ile golCu 
nakliyatı başiıqor 

Ankara. 12 - Relslcu.mhur İs
met lnöull dlln Ankara civa.rmdıı 
aUa bir gczlnU yapmışlardır· 

İstanbul· İzmir· A~kara ve Adana araamda ya· 
pılacak seferlere ait bilet ücretleri tesbit edildi 

Milll Şefimiz. refakatinde Baş
vekil Doktor Refik Saydam, Mllll 
MUdafruı Vekili Saffet Anknn ve 
Genel Kurmay İkinci Reisi Orge
neral Asım Gilndilz olduğu halde 
Türkkuea meydanına ch•ar sahada 
bazı tatbikat fizcrlnde bir müddet 
tetkiklerde bulunduktan sor :ı. 
çiftlik lstlkametine doğnı gi~ 
lcr ve Marmara köşktindcn itiba
ren atla gczlntilerlno devam ct
m!vlerdir· 

Eksik ikramiye 
veren bayı 

Dün 2 bin lirayı kadına 
iade etti 

MilJJ Piyankonun bu keşldt>&nde 
1150 bin liralık büyük ikramiyeyi 
kazanan ve Fatihte Kemer ma• 
halleaiııde oturan Haticcnin başm. 
d&n garl.b bir hadise geçınfetir· 

Hatice kendisine ikramiye çtktı
fı:nı öğrenince derhal biletini aı.. 
dığı Beyazıttald bayie gitm.Jo ve 
parasını almıştır. Bayi para.la.n 
verdikten sonra Haticeye 15 bin 
lirayı ııldığma dair bir makbuz im· 
zalatmıştır. Fakat Hatice evine ge
lince par&nnı ild bin Ura eksilt ol
duğunu hayretle görmllştilr· Se
vinç heyecanile parayı eksilt al -
dığmı anlryan kadıncağız tekrar 
bayfe kO§Dltıe• fakat ''ben sana 
param tamam verdim, makbuz da 
aldım., cevabmı almıştrr. Bunun 
Uzerine Hatice polis milcliriyetine 
bqvurmuş ve yapılan tahkikatta 
bayiin paraları ekai.k verdiği anla· 
rsılarak diln ak§am 2000 lira gerl 
alınmış ve Hatlccye teslbn olun
muştur. 

Abdülhak Hamit 
Yarın mezan başında 

büyük bir ihtifal 
yapılacak 

Büyilk talr Abdll.lhak HAmidln 
l51UmünUn UçilncU dönUm yılı mU
na.sebeUle yarın mezarı başında 

bilyük bir ihtifal yapılacakUr· 
Saat 15 te yapılacak olan ihti

falde biuat Maarit Ve.kili Hasan 
Ali YUcel bulunaca.kt:r. lhti!a!e 
bütün Maarif erk!m, Universlte, 
muallimler, talebeler ve ıehir 
meclisl azalarından mUrekkob bir 
heyet iştirak edecektir· !htifall 
Maarif Vekili a.çacak ve 3alr hak
krnda söz söyliyecekttr. 

Bundan sonra Univeııslte ve l}&

hlr meclisi tzllan tara.fmdan da 
nutuklar söylenecektir· İhtifal bit
tikten sonra merhumun kabrine 
çelenkler konulacaktır· 

Dikit ipliği yapılac~k 
Ankara. 12 -- Milll mUda!aanm 

gösterdiği lilzum üzerine memle
kette diki' ipliği imali için Sü
rnerbank taralmdan ilave tesisat 
yapılması ve tesisat için 600 bır. 
lira mütedavil sermaye verilmesi 
hakkındaki koordinasyon heyeti 
kararı Vekiller Heyetince kabul e
dilmiştir· 

lata.rıbulla lzmfr, Ankara ve Adana 
arumc1& ,apılmakta olan pocıta e.; • 
yuma mahaus taY)'ILre ııe!cı1eı1 lln.. 
vala.rtn düzelmesi Uzerlne ınuzamıı 

girmiş Ur. 
Yolcu nakllyatına pazarteııi gUnU 

başlanacaktır. 

Ankal'aya. ve hmlre Sidecek tay _ 
yareler 8,1~ de Yqll.köydeıı hareket 
cdeceklerdlr. Bu sene ~yare yolcu. 
luğuna rağbetin !azla olacaCt anla§ılı 
yor. llk ae!erlerl.n tayyareleri ıımdJ -
den dolmu§tur. Ankara tayyaresi 10, 
İzmir tayyarut 6 yolcu götürecek _ 
tir. Her yolcu beraberinde Ucretsiz o. 
ınrak 115 kiloluk bagaj bulundunı.bl· 

lecekUr. 
Seferler bugün yapılacak, buradan 

sabah giden bir yolcu sa.at on be§te 
Ankarodan kalkacak otan tayyare Ue 
aynı glln lçlııdı buraya dönebilecek -
tir. İstanbul • Anl<ara gidJf bUct Uc. 
reU 21 lira, gidi§ gellg blleU 30 lira· 
da. htanbul • lzm.lr g1~ bileti 20 
llra, sf~ gel!§ 28 llradrr. Ankara • 
Adana 21 lira, g1d1' ı;ellg SO lira, 

Askeri 
fabrikalarda 

18 yaşından aşağı 
olanlar geceleri de 
çalıştınlabilecek 

Ankara, 12 - Milll ~~ .. · · '"aa 
Vekaletinin pterdtğ1 lüzum Uze
rine aakerl fabrikalarda ~ kanunu 
nun 50 inci maddesi ile hafta tatili 
kanununun tatbik olun.maması ve. 
killer Heyetince kabul edil.ıniştir· 
Tatbik olwımamasma karar verilen 
!ş Kanununun bu maddesi 18 ya· 
vmdan aşağı kiz ve erkek amele
nin geceleri ça!Ictırılmala.rmr me • 
netmekteydl· 

Zeytinyağı almak için 

Almanyad~n bir 
heyet geldi 

Almanya hesabına memleketi
mizden zeytinyağı mübayaa e~ 
mek üzere bir heyet ıehrimize 
gclınietir· Heyet dün mmta.ka tica
ret mUdUrUnU ziyaret etmiş ve 
hmir zeytinyağı ihra.catçrlan bir
liğinin mUm~Uile görUşmUotnr. 

Son zamanlarda ltalyaya ve di
ğer memleketlere mllh.im zeytlnya 
ğı gönderildiğinden Almanya.va ih
racat yap1lanuyacağı zannedilmek
tedir- Memlekette bu işe k!fl stok 
kalmamış cibldir· 

Çoban 12 aeneye 
mahkfun oldu 

Silivri civarında koyun otlatmak 
meselesinden çrkan bir kavgada 
Celil imılnde birini lSldUren çoban 
İbrahim hakkında dün karar veril
miş ve suçlu çoban 12 sene US 
gün ağrr hapse malıkQm edilmiştir· 

Basın Balosu 
Türk Baa.m Birliği İstAnbul mm

Garip bir pİyanko usulü taka.,ıtıın evvelce 20 Nisanda ve-
ÜskUda.r Ukmekteblertnden baz:- rllınesi mukarrer olan hal05u 18-

lannın fakir çocuktan himaye he- 19 Mayıs gecesine bırakılmıştır· 
yetlerl menfa.atine plyankolar ter. O gece Gençlllt Bayrıı.mma mU
tib ettikleri, fakat bu plyankola - sadif olduğu gibi Taksim Ba.hçe
rın muhtelif eşya ikramiyelerini sile yeni gazinosundaki ha.zırlrklar 
talebelerden topladıkları hayretle da tekemmül e~ olacağı için ba
görUlmüşUlr· lo mevsimin son ve en parlıık ba-

Maarif mUdürlilğU plyankonun lo~m olarak idare edilecektir· 
şeklini y~rinde bulmakla beraber Tertib heyeti Basın Balosun.110 
eşyalarm tnlebelnrden toplanma - • blitiln ilsttinlüğilnü temin için ça-
mıı.sını alaka.darlara blldirmiştir· lmmaktadır· 

Vcl?l.İl.~Ji> 
SAND~i.I ıı-.,.,.,.,r.w 

S "I ,-M L /!: ' 
Z J:J T O/'lv. 

Göı. t..c J?, 
ÖNi/JııOE 
YA\IA.Ş.c..q 
S~HiLE 
VAN4~J. 

'tlOJil)fJ. 

Ankara _ lımlr 26, gldl~ gell.J S7 Ura. 
Ankara • latanbul _ lzmlr 88, gt~ 
dönuo 47 lira, tııta.rıbul • Ankara _ 
Adana ~ lira, gldlg d lSnü§ 50 lira.. 
tzmlr _ Ankara - Adana •o lira, et. 
dif dönU§ 57 lira, 1zmir • !atanbul • 
Ankara • Adana 4~ Um, gidi§ döııU§ 
M Ura.dır. 

Gidi§ döııU, blloUerf bir ay mute -
berdir. En az ~ fazla yolcu olursa 
aynı günde lldnel bir tayyare hareket 
ettirilecekUr. 

Romen tayyare glrkett Yünakaltt 
VekAlcti Devlet Hııva Yollan idare. 
alne milracaat ederek tarifelerlmi.zl is 
temi§tlr. 

BUkre.ş • İstanbul tayyare se!e.rle.. 
rine mayısta bll§lruıınası muhtemel _ 
dJr. 

Bu tayyarelerle İstanbul& gelecek 
ecnebi yolcular tayya.relerimlzle yol, 
!arına devam ederek aynı günde A • 
da.nadan hareket eden Toros ekspre· 
atne yeu,,t.Irileccklerdir, Bu aureUe 
Batd.ad yolu çok kısaltıımı, olacak • 
tu. 

Ali Kılıç hakkındaki 
dava 

Jilmmetoğlu isminde biri tara
fmdan eski Gaziantep mebusu Ali 
Kılıç hakkında bir kefalet mesele
ainden açılan alacak dava.sı dör. 
dUncU ticaret mahkemesl tarafm
dan reddedilm.i.ştir. Davada Ali 
Kılıcı alAkada.r eden bir vaziyet 
görtilmem.fştlr. 

• Manisa tehrlnln imar pllıu
nı tesblt etmek Uzere vali Faik 
Türelin reisliğinde topla.nan imar 
komisyonu mesabina başla.Dllftır. 
Komisyonun topıa.ctısmda Urba. 
nist prof~r Camber de hazll' bu-
lunmuştur. / ' 

:t. Sart harabelerinde çıkan IA
hitlerin tetkiki için 1zmir mtlzesl 
mUdürU Ma.nlsaya hareket etmio
Ur. Müdür pek eski btr medeniye
tin eserlerini meydana koyacak 
olan Sart ha.friyatmı Türk Tarih 
Kurumunun metodlu b!.r şeklide 
yapmak tasavvurunda olduğunu 
töylemi§tir· 

:t- Muğlada bir ipek böcekçiliği 
kursu açılmıştır. Kurs bUyUk bir 
rağbet görmüştür. 

:t- Dlln alakadarlara ayakkabı 
malzemesinde ihtJkAr yapan bazı 
mile~eselcr ~!yet edilmt~tir· 
Tahkikat yapılmaktadır· 
~ Emniyet umum mUdUrltlğtl 

muhtelif vilayetlerde polis stajl
yerliğ'ne imtihanla alına.nlann mc
murlyetlerhıi tasdik e~tir· 
~ Akm bıfZ?Mıhha <'emiyeti bu

gün saat beşte Etıbba odasında 

toplanacaktır· 
-\4 Bu senenin 11 ayında 17.000 

esnaf cezslandmlmış, 47 000 lira 
para. cezası alınmıştır. Geçen se
ne ayni aylarda 11 bin kişi ceza
landırılmıştı. 

~ Bu hafta tzmirden bU!USl bir 
vııpurla 3000 kasaplık hayvan ge
lecektir· 

:f. Mckte-blerin fhtiyaçlarmı teıı
bit etmek tlıere lise vt orta mek
teb mUdilrlerl bu~ün B·~Iı: ; en son
ra İstanbul kız li'l'lsinde toplıına
caklardır· 

'1- Maarif Vekili Tevfik Kut alin 
6ğleden ronra Çaml:ca kız liısPSİ· 
ne gidcrc-k tetkP.cler yapmıştır. 

Hiidilr diğer mcktebleri de gczn. 
cektlr· 
~ Emniyet mfidilrlilğll yardım 

s."l.ndığı umumt h1:1yeti dün toplan. 
tnıştır-

J(. Yapıcılar ve Mahnıkatçılar 
C"n1 'yeti nliikasn:ltktan dolayı fes
hedilmiştir· 
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Elinde demir 
bulunanlar 

DUn çıkan bir karat 
hükümlerine göre 

3 gün içınde 
hükumete 

bildırecekter 
t \ 

Ankanl. 11 (A.A.) - Ti~ 
k.lletindeD: t ~ 

Memlekette mevcut ~a ııoııG 
Btokların.m beyan etttruı:ııeSl ~ 
met.çe kararla,tmlmlf ve ctai1 oll' 
Resmi Gazetede bu h~.~d ~·. 
rak 16 Duma.r&lı millt koru--
ra.rn.amesi netredllmi§Ur. fl'l'd' 

Bu kararnameye ııazarall ~ fi 
aayıla.n 12 f8hirde m~ Ol ti 
gayri taclr bll~um o ,pP ıır 
a1J.nU z:ı.r!ında eUerl.nde bUl .. tP"' 
pat demirlerini beyan etJıle) 
bur tutulmuşlardu. 

Bu 12 tehir ıunlardıT: ~' 
Ankara, lataııbut. tzıııır~ ~· 

d&k, Samsun, Trabzon, K ~ 
vu, Adana, Mer!ln, tııke.ll 

yarbııkrr. ,ı ı' 
Herkesi a.l~kadar ettiği ~uı?: 

lılrleri bir kere daha teJCt&' ~~ 
Ankara, latanbul, tz.ınır, ~~ 
Sam.sun, Trabzon, Kayseri. ~ , .. 
Adana, Mersin, lskendeıı.ın ~ 
bakır lehJ.rlerinde t.tcart ve'!'- 'ıl
lka.met;llu bulunan herııe"., '.,.; 
olsun oı~m ellerinde bUl~, JR" 
pat dcmlrini Uç iş güllü fçlD ,....,, 

edeceklerdir. -'rf'l 
Bu k&ranıa.me, ~ dlll' _.,; 

phtrı8rdı oturan ve eUnd• ~· 
lunaıı bUtün vatandqtarı ~ 
ettiği cihetle, metnin1 her1' ,... 

maııı tavsiye olunur. • .• ~ ~.ıll 
Bu mak.aaUa yarm yu.-: '-tı. 

dilen 12 ıehlrde çıkacak ol~ ~ 
cazetelerde kararname ııı• il .,.,,.~ 
nameslle birlikte ne,redlllll ,J1f , 
cakamız. Verilecek beyanD~I' ıııı' ff 
nUmuneler de hazırıa.nıııl§ ~ı~.wt" 
lan mmtaka Ticaret J4Ud~ , 
bu teşkiltt bulunmayllll 1 t1I" ' 
vılAyetler isteyenlerin eınrU' ~ 
de tutınaktadul&r. ı"""';, 

Keza Ticaret VekAlet1$1 ~ , 
me metinlerinden k&tt ~f oJd~ 
kadar vUAyetlere gönde del) ıtl;, 
ğUnda.n, bu met.inler ~~~ 
re:n talep edenlere verilJ:ll ~ .,, 
metınıeri okuduktan -:ıetl -~ • 
de mal~at almak uteY ~ -
ka Ucaret mQdürlUkleri ..,. 

ıer tenvir edeceklerdir· tG'l' ~ 
Beyannamelerin te"dll U)l't ,J' 

den itibaren Uç lf g11DU ııı ~~ 
ml§Ur. Bu mühlet~~, 
oamı nihayet bula.c:aJtta'· ~..«t" 
günQ de ak§&ına kadat b8 .u~!,ıı. 
terin kabulü için al&ka~, 
hımtıJta t1caJJ1t mUdUt1 

.. ..J' 
ı:nat verllmlgtl.r. u.ı ~ıt. 
Karanwııe, ınü~ t:ssatl'~ , 

huswd bUkUml•rl lllti~ osll ~"' 
Sayılan 12 ochlrd• bul V9 ~idi'· 
tıitler dlier oahıslal' ,ıbl ~ ııd• 
det zartmd& be~• yet~~ 
dJr. Bu ıehlrlerdeıı ~ ~ --
lunan müte&bhfUer• ı biJ" ~"" 
da memleketlD ı:ıerb&Jlrl ııe~ .,.-. 
bulunurla.rs& bulunııunlaı'~ ıı· 
vermekle mükelletUtl~ -~ , 
iv .için beyannaıne te blJOleı.ıl 'fll'· 
zak m&hallerde buluna usıısdfll ~~ 
ıa:ıutıe karanl&m• ın• 16 p 
,.p r olmaıannı ıen:ılDeDo _;' 
teııbtt edilmlflir· en ~..;' 

Bu eabahtaıı ttlb&I' ~ "1 
metinlut. l,a&hJ1&Jll.ıet• ol-" ~..us&' 
nUm~lert ıibl l~~dtlt''~ 
mmt.aka uca.ret ~ ~ · 
ve vUtyıtıerde ııaIJUJl ç~aeaıı t:il' .,t· 
bulunmaktadır. yarın .,.o eıtl .,,. 
telerl okuyanJa.r icAP tı&. """'~ 
ııUAtl bul~ Ji ~- ~ ~J. 
ma.ı~rnat aımal< tst• uı• 11• ~,ti 
ka ticaret nıOdOrlU:~er· ~ ıııı;-ı 
lere mUracaat edeb ~~ctel'•g"IJ ıcl" 
n.tan~ıara dU,eıı bUıuııdU dl ' • 
bQJırUmlerJe mOe1)"6t erlJı djlt~t'll 
babeettJğiml• metuıl llıı:ı.&Y~tl ı)"'uıl 
lcunmUI ,,. nıQhl•t ili ıs# 

eril"'~ 
beya.nnarnetertıs • 

tekrar edfyoJ'US· 
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Çörçil ve Reno beyanatta bulundular: 

Skandinavya hadiseleri 
hitllraflara ders olmalıdır ! 
~4441 
~Pllanb· 
~a Sk~r .heşaba göre, A
~ doları dınavyalıların mil
~ tı:J:a harb· ~evcuttur. lsYeç, 
~ u~Jc aıtıı zeril'le Amerika-
~~ ~art aYtn:r göndermişti. 
~ ~ llıilyon lsveçten Ame-
~ tıgt~U dolar kıymetinde 
~ l:ıeıilc r. 
~-<Çiliğı Anıerika hUkümetinln 

fıı( l46İI' Alınanıarla mutabık 
ti! rtıeııı:rı elc;:Uiği ve konso-
, e b· arının h • . . , tlikte cpsını, aı -
• ı <llle g~ • hususI trenle 

~~ ~iı ondennişu 
a taı>... ~talı a u 
~,,Lrllan n ahiren Lon-

~ etıeri d' Tuna ve Balkan 
e•\'e A.ııka IJ>loınalik mlimessil
~lir. :ara bü~iik elçisini ka-

t" la da ~ diplomatlar lord 
'u"' go ·· ,""liOslaır.. drtışınUşlerdir. 
'• t•ı. ·.ıa a Z h• . ..,ıı:s, dU :.agrebde altı 

~ ıei~ Zbor n akşam müfrit 
, ~ (aı Z"onıı::~rtfsi Hın•at ı;ıu
' A~·~ tlelıbışı ır Lebat.si rcvol-

~11altledill~rkdlr'. l.ebatsi ha'J· 
M r en öl ·· tli K ~:ı-. b.. - Ya muş r- a. 
ur • ~İ$t t lllUVaffak olmuı.:-

\ ~ı.ı, s~ayüller göstere.\ 
~lal·i.l'hi.ııde ~ Hırvat anlaş-
•'~ •· llıUcadele:cr yap-
~ ııeraı 
~a~tıı ller~ratıko Matl ridde 

• endlau n 8efirini kabul 
' .\~Ur. e Uzun nıilddet ;;1\-
tijl ~. l -
"~n · ~re aı-eı ıçİ:ıd .ıı cephesinde ge-

Pli e gc,. . 
a~. , .4.l.ııı -.nııştir. Fransız 
'~ 1ııı İah .anların iki ke§if 

ı ~l'ilta<la l'i~ etmişlerdir· 
, · a k de de.., <:ınçinatidc içtima. 
~ lllı ~greaı anı . etmekte olan 
~ t'd,,;" al!Jı:. tabıi vitnminin ev 
tr !i~ııu 'hl; Vitaminler yapıl
'. iıJlt llıa ~lrtnlştir. 
~"it a llıeeus 1Ye nazırı 1940 

t·} b;ı~llı.iı}'ar ~ vermiştir· Adi 
~~ 4So 1 ınilyon. fevka
~11 t ~ geç:111Yon levadır· Bu 

.\ııı, ~~lılt ~ seneye nazaran 
tt batta l'iltada ardır. 

> f~"· llıı~ı>ll'~J>ılan iptidai in-.,..,·.,et ,, tın k • 
r.~ "~"ti azandıgı mu-

~tırı11~1Un ~e biz:çok nyan a
,"i~ıd ~a ııaın;un~~ defa reisi-

.\ııı ·fi l:XıUta etııgıni koyması 
la e.;?'ikadan lea~ındadır. 
~. 'e~arr111d lnUttefiklere 12 
'lil'l:! !')J ve a 2300 ilıi 3300 
~ı~~l için l..ckhcad tayyare-
~ ır. 13u 1lıukavcleıer ha -

~~ hel'ilt8da :trıukavele>ler bir
'-"'l(lıt. e~tlti ta~ulunan 1ngiliz • r arından ımzalı-ı. 

\l\t 
~ç d . 
. erı f h 'k ~ ışlet'I a rı ası 

~ 1 ecek 
~it ~~-1 
l\_~'h~l~ın ktısat vekilinin 
ı ~~ 1 ~ınrn ı~zerinc Yah'ac; 
'\.~er çın faa1:

1lit Müda.flla ih
• ~eli~nlta 1~~et~ getirilmesi 

llı~i it bın lira ser • 
~· ararıa~ınıştır. 

~~ı ·~a, r 
ft~'tr e ıcurnhur 

aaı •eh . . 
~. i" l ~ rımıze 
'~ta, e ecek 
\,:'~ 12 
~ &'iıU0ıt~r!iYaseticumhur 
~ d ı> kons 1 geçen sene 

~-'< ~a e '1 kişU~rler vermişti. 
~ \0~da ls ik kadro ile ni-

~ ""~~e~~t~.a giderek 

~~"'"' ·~-a - ----=.:____ v o..., ..... ~ 
\Jca 

~~,~ARY·A~ 
• ~ \'o Ctı~ UU 
~~. >.t-4. ~ sl'n ALIF:R Er.le 
~il~ 1t4 b:ıı?JiElM 

0,~e ~ A tarafından 
~ lı bı~'~uu~:kıları, Y<'?l 

1 ~, bg••n hc•kc"n :· 

~ ""'· .. , . 4 K 1 ltF\ 4. Y ıı-li"et~n 
\l~AN te:KıN e: 

.Oıy ADAMLAR~ 
•.,,.~,R 1 N D A il 

~ .. ra n1nıı U .. 

Skandinavya hadise
leri askeri bakımdan 

müttefiklerin lehinedir 
Hitler müthiş bir sevkulceyş hatası 

işlemiş ve çıkmaza girmiştir 
Pariı, 12 - Fransız başvekili 

Rcno dün mebusan meclisinde 
beyanatta bulunduğu sırada S· 
kandinavya hadiselerinden bahse· 
derek ezcümle demiştir ki: 

"- Almanya demirden mah
rum edilmiştir ve edilecektir. Al
manya, bize taarruz için çeliğt: 
muhtaçtır." 

Bundan sonra, Almanyamn gi· 
rişti ği hareketi muhakemeden 
geçiren başvekil, bunun bidayet· 
te; bir tabiye muvaffakıyeti teş

kil ettiğini fakat muazzam bir 
sevkulcey~ hatasr oldu~unu söy
lemiş, zira, bahri bakımdan aşa· 
ğı derece ile başlanan bir harp 
hareketinir. hezimetle nihayetlen· 
mesi mukadder olduğunu izah et
miştir. 

Reno, bu sözleri müteakip 
şimciye kadar Fransızların hiç 
zayiat vermediklerini, İngilizle
rin dört torpido kaybettiklerini 
söykmiştir. Alman zayiatı, do· 
nanm-ı tonajı mec:.muunun onda 
birini teşkil eden dört kruvazör, 
bir tahtelbahir, bir muhrip, 12 
nakliye gemisidir. Mecmuan 22 
1latmış olup bunların dördü 
müttefiklere 18 i Almanlara ait • 
tir. 

Fransız başvekili ayan mecli -
sinci1. beyanatta bulunduğu sıra
da da şunları söylemiştir: 

"- Şimdi öğrendim ki Nar· 
wik limanına giren Alman va· 
purları İngiliz ve Fransız gemile· 
ri tarafından hapsedilmiştir.'' 

ÇöRÇILIN BEYANATI 
Londra, 12 - İngiliz bahriye 

nazırı Çörçil dün Avam kamara
smda Danimarka ve Norveç ha· 
diseleri hakkında bir saat süren 
m:un ve etraflı malümat vermiş· 
tir. Çörçil ezcümle demi~tir ki: 
''- Danimaıkanın ve Norveçın 

Almanya tarafından ilhakı çok 
uzun zamandanberi hazırlanmış 
ve tatbikine de martın son haf. 
tasmda ge<:ilmiştir. 

Alman deniz hazırlıklarının 
hangi bitaraf memlekete karşı 
vuku buldu~ınu ve ne 7.aman ya
pılacağını kimse kestiremezdi. 
Öyle gözüküyordu ki, Holanda, 
Danimarka, Norveç ve lsveç 
hepsi ani bir taarruz tehdidi al
tında bulunuyorlardı. Almanya 
ya mücavir bUtiin küriik memle . 
ketler tetik üstünde idiler ve ha· 
la da öyledir. Ve hatta Almanya 
lehinde olanlar bile. 

lşte bunun içindir ki, Amiral
lik Norveç kara.sularm:ı mavn 
dökülmr$ini hükumetten iste. 
miştir. Zira, Norveç koridoru, 
miittefiklcrin Almanvııva tatbik 

ettikleri ablukada en müsait yolu 
teı::kil ı-divordu. Maynler dökü. 
lürken bitaraf ticaret gemileri
ne asgari 7.arar vrrccek tar7,da 
hareket edilmiştir." 

tNGlLIZLER SEBEP 
OLMADI 

Çörçil Almanyanın Norveç ve 
Danimarka istilasının İngiliz ha
reketi neticesi olduğu iddiasını 
tetkik ederek demiştir ki: 

"- Bunun aksini isbat etmek 
kolaydır. Bu Alman gemilerinin 
ve kıtaatının Norveç sahilleri bo. 
yunca Maynlar konulmazdan çok 
daha evvel harekete geçmiş ol· 
malarile sabittir. Filhakika mar
tın son haftasında muhtelif Nor
veç limanlarına gizlice asker ve 
erzak gönderilmişti." 

BiT ARAFLARA DERS 
OLSUN! 

Çörçil sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 
"-Müttefikler Norveçlilerle mu 

tabık olarak harbi sonuna ka. 
dar götürmeğe ve ancak Nor
veçin hürriyeti iad~ ve yapılan 
fenalıklar tamjr edildikten son
ra sulh yapmaya. azmetmi~ler • 
dir. 

Norveç hadisesi di~er bitaraf 
memleketler için bir ders olmalı. 
dır. E~er Norveç böyle biiyük 
bir kıskançlıkla bitarafhğa <:e
kilmiş olmasaydı ona müttefik
lcrın daha süratlc yardım etme. 
si mümkün olabilirdi." 

DENİZ MUHAREBELERi 
"- Çörçil, müttefiklerin Norveç 

limanlarını iş.~al etmiş olmadık. 
]arını söyledikten sonra deniz 
muharebeleri hakkında izahat 
vererek demiştir ki: 

Pa1..a.rte~i günü İngiliz Glo
vorm destroyeri faik düşman 
kuvvetleri tarafından batırıl
mı~tır. 

Salı günü İng'iliz donanması 
Bergen açıklarında düşman ha. 
va kuvvetlerinin taarruzuna uğ. 
r:ıdı. lki kruvazör hafif hasara 
uğradı. Rodney saffıharp zırh
lısına ağır bir bomba: isa.bct et
ti. Fakat, peşte mukavemet etti. 
Anruro kruvazörü beş defa hiL 
cuma maruz kalmıssa da bütün 
bu taarruzlar akim kalmıştır. O. 
na refakat eden Kurkha destro
yeri ağır hasara uğrayarak bat
mıştır. Mürettebat kurtarılmış.. 
tır. 

Renovn saffıha.rp g-runisi. Şa.. 
rushorst Alman saffıharp gemi
si ile ve bir Alman knıvarözii 
ile çarpışmıştır. 

Şarushorst ciddi surette ha.ııa
ra uğramış ve vanrnda bulunan 
kruvazörün salıverdiği duman 
bulutunun arkasında kayboL 
muştur. 

Diğer taraftan, Zulu torpido 
muhribi Arkney adaları açıkla. 
rında bir düşman denizaltı ge
misini batırmıştır." 

Çörçil, bundan sonra, Narvik 
koyunda vukubulan v~ birkaç Al. 
man torpito muhribinin muhare· 
be harici yapılması ve nakliye 
gemilerinin tahrip edilmesi ve 
Çemberlaymn bildirdiği iki tngi· 
liz destroyerinin batmasile neti -
celenen harekatı tekrarlamış İn
giliz hava kuvvetlerinin Bergen 
civarında Alman kruvazörleri Ü· 
zerine yaptığı hücumları anlat
mış, diğer bir İngiliz hava hücu
mu esnasında başka bir Alman 
kruvazörünün muhtemel surette 
tahrip edilmiş bulunduğunu söy. 
lemiş ve sözlerine şöyle devam 
eylemiştir: 

"- Danimarkaya ait Faroe a· 
daları müttefikler tarafından iş· 
gal edilmiştir. İzlanda meselesi -
nin inceden inceye tetkik olun. 
masr icap eylemektedir. 

Bugün de şafakla beraber İn
g-iliz hava kuwetleri tekrar 
Tronthaym limanında bir kaç 
Alman gemisine taarruz etmi~. 
tir. Bir Alman destroyerine bir 
bomba 1sabet etmiştir.'-, 

HlTLERlN HAT ASI 

Çörçil, bundan sonra demiştir 
ki: 
"- Skandinavya hadiseleri. miit 

tefiklcre kelimenin bütün mana. 
sile askeri ve sevkülceyşi mu. 
a72 . .am bir istifade temin eyle. 
mektedir. Hitler müthiş bir sev
külceyş hatası işlemiştir. Tıp -
kı, Napolyon lsnanyayı istila eL 
tiffei zaman işlediği hata gibi. 

!\lüttefikler. daha büyük bir 
şiddetle ve kativetle hareket cL 
mek suretile büyük istifadeler 
elde edeceklerdir. 

Müştereken hareket eden ingi· 
liz ve Fransrz filolarr Şimal deni
zinde harekata devam etmekle 
beraber Akdenizde de kontrolü 
icabında temin edecek vaziyette
dir. 

Alman donanması daha şimdi· 
den ağır zayiata uğramış yani, 
dört büyük gemi kaybetmiştir ki, 
deniz muharebe kuvvetlerinin 
yansından fazladır." 

Sıra hU1ngi bitaraf 
memlekette 1 

Holanda, Belçika ve 
İsveç tetikte bekliyorlar 

Lüksemburg 
hududunda Al-
man ~azırlığı 
Brüksel, 11 (A.A.) - Lü:C

semburg gazetesi, Almanya -
Lüksemburg hududunun büyük 
bir kısmını teşkil eden Mozel 
nehrinin üzerinde Almanların 
köprü kurduklarını yazıyor. 
Wormeldagenin karşısında bu· 
lunan Winterauge bölgesinde 
bu köprülerin kurulması nehrin 
ortasına kadar ilerlemiştir. Bun· 
dan başka Ehmen yakınında, ge
çen hafta istihkam kıtaatı tara
fından yapılan esas yola bağlan · 
mış diğer bir köprü bulunmakta· 
dır. 

\Vassersbillio ile Laugaur ara
sında üç köprü mevcuttur. 

HOLLANDADA 
Amstcrdam, 11 ( A.A.) - Her 

türlü ihtimale karşı koymak Ü. 
zere Holanda, Alman hududun
da çok mühim tedbirler almış
tır. Bir çok şehirlerin hasta -
ne ve""" mektepleri tahliye edil -
miş olup limanlar ve yollar sıkı 
bir nezaret altında bulun<lurul
maktadır. 

Limbourg mmtakasında oto
mobil münakalatı tama.mile dur. 
m~tur. Sevkülceyşi noktalarda 
barikatlar vücude getirilmiş ve 
infilak edici maddeler konulmuş_ 
tur. 

Bvvelki gece hududa civar 
bazı mıntakalarda telefon mu -
havereleri saatlerce durmuştur. 

Resmi makamat, iki aydanbe
ri fevkalade takviye edilmiş o. 
lan tayyare dafii bataryalar te. 
sisatına büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

BELÇIKADA 
B,.üksel, 11 ( A.A.) - Belçika 

milli müdafaa nazırt ge~ral 
Denis gazetecilere yaptığı beya
natta demiştir ki: 
''-Eğer Bcl~ikaya bir tecavüz 

vuku bulursa mütecavizin mu. 
vaffakıyet ihtimalleri yoktur. 
Bundan 8 ay evvel Belçika or. 
dusu ilk defa olarak seferber e
dilmiştir. Belc;ika muazzam talı 
kimat yapmıştır. E~cr Bclc;ika 
bu sekiz ay içinde harbe sürük
lenmemiş ise bunu aldığı askeri 
ihtiyat tedbirlerine borçludur.'" 

lSVEÇ SULARINA MAYN 
OKULDU 

Stokholm, 11 (A.A.) - Stok. 
holm rodyosu İsveç amirallrğr· 
nın, İsveçin garp sahili boyunca 
karasularına mayn döktüğünü ha· 
ber VC(mektedir. Mayn tarlaları 
57,15 ve 58,25 arz daireleri ara· 
sında bulunmaktadır. 

lSVEÇLE lNGtLTERE ARA· 
SINDA TtCARET KESlLDt 

Londra, 11 (A.A.) - İsveçin 
Londra sefiri Prydz İngiltere ile 
İsveç arasında ticaret münasebet· 
!erinin tamamen kesildiğini bil
dirmektedir. İsveç ticaret vapur
larr artık İsveç limanlarmdan ln· 
g!ltereye hareket etmemektedir. 
Son il:i f.İ~ne kadar iki memleket 
arasrncla h~raretli bir ticaret .mü· 
badelesi vukubulmaktaydı. 

Çörçilin yeğeni Narvik
te Almanların eline 

düştü 
Berlin, 11 (A.A.) - Narvikte 

İngiliz bahriye nazırı Çörçilin ye
gcni. gazeteci Gerald Romilly 
tevkif edilmiştir. 

Sun'i İpek fabrikaları
nın elektrik vergisi 

Ankara, 12 - Y-:gi tenziliıtm
dan istifade edecek sun'i ipek fab
rikalarının 1 nisan 940 dan itiba
ren kilo\'al saat ba~ına günde 2-1 
kuruş t-lektrik istihlak rc!\mi ö•'~
meleri Vekiller Heyetince kara.r
laşımştır. 

3 
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Şairler arasında 
lllıan lleri'nin bir şiiri
Ses mecmuasının şiirle· 

ri - Bir İsnad ..• 

bette bunlardan da kurtulauktlr· .. 
Fakat şimdiden söyliyebiliriz ki 
kendisinden çok şeyler ümid edile
bilecek bir ea!rdir. 

* * * 
ŞfMDlYE kadar karilerime s~ mccmııasmm bu ay çıkan 

1lhan tlcri'nin birkaç 3iiri- nüshası da bize birçok gU-
ni haber verm~tim; fa.kat itiraf zcl şiir getirdi. Bir kere Bedri 
edeyim ki onlarda olgunluktan zi- Rahmi'nin ' 'Açıl toprak açıl ... " ei
yadc ürnid buluyordum. İlhım lle- iri var. Bunu okumamış olanlara. 
ri vaidleri~i tutuyor; 1zmlr'de çı. acırım; okuyup da beğenmiyenlcre 
kan Aramak mec- ve bunu okumak-
mua:'!ı her sayı- Yazan : tan aldıkları se-
sında bize onun 

11 
J .6. ~ vinci herkese söy 

daha güzel, daha ur.ufLafı Aı«Ç lc:>mek istc:>miye~-
işlenmiş bir man- lcre aklım erıru-
zumesini veriyor· yor- O ne güzel şi-

Yaşlanmış muharrirlerimiz genç. ir! ... İnsanı kavrayıveriyor, Eafi
lerdC'n istihfafla bahsetmeği ken- yetilc, emsalsiz ahengi ile içimize 
dilerinc bir §erer biliyorlar; genç- iş!C'yiveriyor. 
lcr:n yazılarında anhyamatlıkları Yine o sayıda Orhan '~eli 'nin 
şeyleri birer delilik sayarak ala- lllu§ion isimli şiiri var; bu parça 
ya, hatta hakarete kalkıyorlar. §airin en güzel şiirlerinden biri
Her!-:es idraki ıtispetinde anlar. dir: 
Fuat gençler arasmda, güzel ol
mal<la beraber dünkülerin de bir 
i:Brabet sayarnıyacakları şeyler 
söyliyenler var: mesela llhan İle. 
ri. Bilmem ki bunlardan ol!lun ni
çin muhabbetle, telivik edici söz
lerle bahsedilmiyor? Acaba o yaş
lılar, kendilerinden sonra dünya
nın tadı kalmıyacağmı zannettir. 
mek mi istiyorlar? ... 

İlhan lleri, Ahmet Ha.şim'in te
sirindedir; serbest naznnla değil, 
Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 
lcıı.d ettikleri serbest müstezad ile 
şiir söylüyor· Mısralarının yalnrz 
kalıbında değil, nescinde de Ah
met Ha.şim'in şiirini hatırlatuı 

şeyler var: 
Güllerde t.omurC'uklu, utang~, 
Bir mahrem a~ılıruı. ..• 
diyor; bunu okurken: 
~·e de sakin denizde bir muğber 
ı,erze-l i"ltita.r ü istiğna 
mısralarını anmamak kabil mi? ... 
Fakat bunu İlhan İleri')i ittiham 
için söylemiyorum; bilakis, onun 
hayırh bir tesire tabi olduğunu 
söylemek arzusundayım. Onu• o
kurken bliyük bir zevk duyuyorum. 

Yukarıdaki iki mısraı, Aramn.k'm 
mart sayuımda çtkan İyonya sırt. 
Jarıntla isimli manzumeden aldrm; 
o manzumeyi karilerime baştan a
şağı okumak isterdim· Fakat mec
muayı bulun, orada okuyun; yal
nız bir parçasını alacağım: 

Mermerlere fnıııan elinin değdi~ 
cağtl&. 

Her kalbe o Tckkollu kızın ~ölgesi 
vurdu: 

Hı-r ~eYglye blr heykel oyulmuştu 
bu dağda. 

Genç omzu kanatlı, 
A ıtm gözü tiil bağlı ~ocuk dıı. 
Bir kn"lkuzahtan daha gergin 

· yayı kurdu, 
ll<'r semte giden yolcuyu \"Urdu ..• 

İlhan 1leri'nin şiiri artık olgun
la.'1mıştır demiyorum; bu şiir hiç 
şüphesiz günden güne daha deru. 
nileşeceklir, bugünkü hayal bollu
ğundan kurtulacaktır. Bu manzu
mesinin bir yerinde "müz" keli
mesini kullanıyor, bir yerinde de: 
"Ondan mı sema küs gibi yerle" 
diyor; itiraf edeyim ki bunlardan 
hoşlanmadım. "Küs olmak", dar
gınlığı bence üade etmiyor, biUi.. 
kis bugünkü zevkimize g15rc bize 
biraz tuhaf geliyor. İlhan İleri el-

2 metreye yakın 
boyda bir Alman 
casusu yakalandı 
İzmirde memnu mınta
kanm ve gaz depolarının 
resimlerini çekiyordu 

Alman gazetelerinin şark muha • 
birlerinden Herman bundan on iki 
glln evel Balkanlardan konvansiyonel 
treniie gelmişti. Evvelce uzun mUd • 
det memleektımlzde bulunması dola. 
yıslle az çok tUrkçe de konuşan, na. 
zarı dikkati celbedecek kadar uzun 
boylıı. olan bu gazete muhabiri, ls • 
tanbuldıı. kı.cıa bir müddet kaldıktan 
sonra tzmirc gitmişti. Hermanın lz. 
mlrdekl !aallyoU hakkında diln şu 

haber gelmiştir: 
• • • 

tunlr, 11 - On dört yıldan beri 
TUrklyedc Alman gazetelerinin Mke
rl muharriri olarak çalışan Alman 
tebaa.ıımdan Herman son zamanlarda 
lstanbuldan buraya gelmiş, Kar~ıya_ 
ka civarında memnu mıntakada bazı 
yerlerle Turan gaz depolannın fo . 
toğratlarmı çekerken yakalanmıştır. 

Adliyeye teslim olunan suçlu Al -
man hakkında tevki! kararı verilmlş
lir. Tahkikat/\ themmiyetıe devam ı. 
ıltlmekledir. 50 yaşlarında görilntn 
bu Alman ga.zeteclnin lkl metreye 
yakın boyu vardrr. 

E<tkl bir sevdadan kurtulmuşum. 
Artık bütün kadınlar güzel 
Gömleğim yeni, 
·ı-ıkanmışnn , 

'J'raş olmuşum. 

l'iolh olmu. 
Ua.har gclml:;, 
Günt>Ş ~mı~. 
Sokağa (ıkmışım, lnııa.nlar 1'3hat: 
Ben do n.hııtmı. 

Benim bu şiirleri ne kadar ıev. 
d iğimi söyledim, tekrar edecek de
ğilim. 

Melih Cevdet'e biraz öfkeli 
idim; fakat Ses'tc çıkan iki yeni 
§iiri, bilhassa Ülmli!I bir a.rkad~
tan meı.tuı•, öfkemi unutturdu ; 
hele bu şi~ler Oktay Rifat'm Şe
hitlik'inden evvel yazılmış olsaydı 
büsblitfin memnun olacaktım; fa
kat sonra yazılın!$ olmaları da 
kıymetlerini inkar ettiremez. 

Oktay Rifat'ın )ine o .sayıda çı.. 

kan l':Jnnck , .e Jıldızlar isimli şü
ri de çok hoşuma gitti. Fakat 
Oktay Rifat kendine dikkat etmi.. 
yccek olursa şairaneliğe düşecek; 
eimdi hududa kadar geldi, orada. 
kala.bilirse çok iyi... 

Ses'te bahsedilecek dah& çok şi
irler var; bilhassa Sefer imzalı 
Dua... O l'layıyı alın, okuyun; ic;:in
Çe şiirlerden başka çok güzel ma.. 
kaleler de bulaca.ksnuz. 

* * * 
B1TTAB1 Yusuf Ahiskah'nm 

bana. söylettiği söze inan
mazsınız. Yusuf Ahi.skah beJ\lın: 
"Şiir musikiden ibarettir'' dediıti
mi iddia ediyor. Ömrilmün birk~ 
senesini. benim bu iddiada olmadı
ğımı anlatmağa harcadmı. Daha 
anlamıyanlar varsa ne yapayım? ... 

Yusuf Ahiskalı benim ağzımdan 
uydurduğu o sözü gitmiş.·. Hani 
bir zamanlar oldukça iyi şiirler 

ya.zan bir adam vardı; şimdi ömrü
n Un yarısını kendini mcdhedil' sa. 
hl subyanı hayran etmek. öteki 
yarısını da sahte bil' üstadhk tav
rı ile gençleri taklid etmekle ge
çiriyor, Necip Fax:l mı ne diyor
lar? işte ona. söylemiş. O da )ine 
hakimane bir tavır takınarak şii

rin musikiden ibaret oJamıyac.a.ğr. 
nı anlatmış. Maamafiloı bunları ih
tiyat kaydı ile yazryorum, Yusuf 
Ahisknlı benim söylediğimi anla
madığı gibi belki o adamcağızın 
söylediklerini de yanlış yazmıştır. 

Ev kiralartnı 
yükseltmek 

yasak edildi 
Vekiller Heyeti dün bir 

kararname çıkardı 

Ankara. 12 - Son zamanlarda. 
bazı şehirlerirnizd~ kira bedelleri
nin arttırıldığı görülmüş, bu i§ln 
önüne gcc;ilmesi için Vekiller He
yetinden bir kararname çıkarılml§
tır. Iluna göre bütün momlekette 
ev, diikkiın vo saire kiraları geçen 
seneki nispetten yulcarı çıkanlamı
yacaktır. 

Milli Korunma Kanununun 30 
uncu maddesini tatbik mevkiine 
koyan bu karar dolayısilc mezkfır 
maddeyi bildiriyorum: 

"Bu kanunun tatbika konulduğu 
mliddet zarfında şehir, kasah..ı. i.'
kele, liman ve istasyonlarda gayri
menkullerin kira bedelleri, bu ka
numm tatbik mevkiinc konulma
sına takaddüm f'den senenin mu
ayyen olan kira bedellerinden faz
la olamaz. Bu madde hUkmUnUn 
tatbik edileceği yerleri hUkfımet 
tayin ve ilıln edecektir·., 

Manisada kömür 
Ankar.1, 12 - Manisanın De

mirci kazasında kömür. zift ma
denleri bulwı.muş, tetkiklere ·baş
lanınJ9tır. 
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orveçte harp 
(Baıtarafı l incide) lerdir. 

Elverum istikametinde ilerle _ ı Varnes deniz üssünün Norveç 
meye teşebbüı> eden Alman kıtaatı mürettebatı, Evvelce geri çekil· 
Eidsvola yakınında püskürtül • miş ise de sonradan geri dönerek 
mUştUr. Trondbeimin 12 mil şarkında 

Donanma zayiatı 

Norveç genel kurmayı, tekmil Meraker köprüsünün Almanların 
Vestlandet eyaleti dahilinde mü. elinden almışlardır. Bu esnada 
dafaa tedbirleri almıştır. Bergen. köprü üzerinde uçmakta olan bir 
de, Norveçliler müdafaa tertibatı Alman tayyaresi düşürülmüştür. 
almışlardır ve Alman kıtaatının CENUP CEPHESiNDE 
bu mevldde bozgun verdikleri VAZIYET 
kuvvetle tahmin edilmektedir. İsveç gazeteleri, Oslonun an • 
Trondhem'de de vaziyet bunun cak 400 Alman tarafından zapte
aynıdır. dildiğini bildirmektedir. Bu hü • 

Oslo haliçi dışındaki Rolarne cum esnasında 120 Norveçli öl -
istihkamları dün akşama kadar mü;ıtür. 
mı.ıkavemet etmekteydi. 200 kişiden mürekkep motörlü 

Elveruna ulaşmaya çalışan Al. bir Alman kıtaatının salı gecesi 
man krtaatları Almanyanın Oslo Elverumun batı - cenubunda tev· 
elçiliği hava ataşesinin kumanda. kif ve mağIUo edildiği öğrenil· 
sı altındadır. Alman kıtalarının miştir. Bu işi 20 ne{ erle birkaç 
hedefi, Norveç parlamentosu aza. zabitten mürekkep küçük bir 
sıru ve Kral ile hükumet erkanını Norveç müfrezesi yapmı~tır. Bir 
tsir almak olduğu anlaşıl • buçuk saat süren muharebede Al
maktadır. Bu rn x n takada man kumandanı ölmüştür. Nor
şimdiye .kadar müdafaa ter • veçliler 10 yaralı vermişlerdir. 
tibab alınmamışsa da süratle Nor Helverun rnmtakasında ecre -
veç askerlerinden mürekkep müf. yan eden müsademelerin neticesi 
rezeler teşkil edilmiş, bunlar gö. Norveçlilere çok cesaret vermiş -
nilllü efrat ile ve istUıkam müfre. tir. Bunlar, Norveçte bulunan 
zeleriyle takviye edilmiştir. Al • Alınan kuvvetlerine, eğer rnüt
manlar yaklaşınca bir ateş hat • tefikler yardımcı kuvvet gelmesi· 
tiyla karşılaşmışlar ve yanm saat ne mani olurlarsa mukavemet e -
süren bir muharebeden sonra debileceklerine emin bulunuyor • 
pilskürtülmüşlcrdir. lar. 

Norveç müfrezeleri parlak bir NORVEÇ MECLiS REiSiNiN 
muvaffakıyet kazanmışlardır. Al. VERDlCt MAL OMA T 
man kıtaları kumandanı ölmüş. Non·eç mebusan meclisi reisi 
tür. Almanlar efrattan külliyetli Stokholme gelmiş ve Norveç par
zayiat vermişlerdir. Norveçliler. lamentosunun kendisinin memle· 
den ancak iki yaralı v;ırdır. ket haricinde bir i_şlc tavzif etti. 
NARVJKTEKl ALMAN KUV. ğini söylemiştir. 

YETLERt MUHASARA Verdiği malümatta Alman 
EDILlYOR harp gemilerinin Osloya kadar 

Bu sabah alınan haberlere göre girmeğe muvaffak olamamış ol· 
30 bin Norv~li, Narvik limarun· duklan~ı ancak Hallen'e 16 %ırhlı 
daki Alman kuvvetlerini muhasa· J otomobıl ve asker çıkardıklarrru 
:ra ediyorlar. Norveçliler, demir ve. o~adan ilerlediklerini bildir· 
yüklü bir treni Narvikten 19 ki· mıştır. 
~trc mesaf~de yukarıdan a.. • 2000 Alman, ticaret tayyarele· 
şağıya yuvarlamı;ılar ve şimendi- ;ile. ~or:ıe?u tayyare meydanına 
ftt yolunu tamarnilc ttkamrslar .. ındırılmiştır. 
dlr. M NARVIK KUMANDANININ 

BERCEN VE GARP lHANETl 
SAHiLLERiNDE VAZIYET Gene Norveç parlamentosu re· 
Bergendcki vaziyete dair Stok· isi Hambronun verdiği malumata 

holmden alınan haberlere göre, göre, Narvikteki Norveç kuman
Almanlar buraya takriben 5 bin danr albay Sundlo, Norve~ §imal . 
1.-işi çıkarmışlardır. Bu kuvvetle- ordusu başkumandanının emrile 
rin ileri yürüyüşü durdurulmuş • tevkif edilmiştir. Osloda Alman
tur. Son alınan haberlere naza .. lar tarafından kurulan hükumetin 
ran S.ergen Norveçlilerin elinde reisi Kislingin c~ki bir dostu o· 
ve liman medhalindeki istihkam- lan albay Sundlo, Narviki kendi
lar henüz Alman işgalinde lbulu~ liğinden Almanlara teslim etmiş· 
maktadır. Stokholmde çıkan Da· tir. 
gens Nyheter gazetesi, Norveç B. Hambro, aynı zamanda, şi· 
k\ıvvetlerinin Hamar'ı Almanlar· maldeki Norveç kumandanına 1n-
dan istirdat ettiklerini yazıyor. giliz kuvvetlerile mümkün oldu-• 

Svenska Dagbladet gazetesi de ğu kadar kısa zamanda temasa 
Almanların Narviktcn püskürtül- girmesi hakkında talimat veril· 
ıtlüklerini kaydetmektedir. miş olduğunu da söylemiştir. 

Hharleotenbergten haber verildi 
ğine ıgörc Norveçliler müteaddit 
köprüleri tahrip etmişler ve 
Charlcottenberg demir yolunu 
muhtelif noktalardan berhava 
eylemişlerdir. 

Trondheim evvelki gün Alman
ların eline hiıt bir müsademe ol· 
:ınadan geçmiştir. Tayyareleri de 
bulunan dört Alman kruvazörü, 
limana girmişler ve e'kserisi Çek 
ve Avusturyalı olmak üzere as
ker ihraç etmişlerdir. Bu asker -
ler halka çok iyi muamele etmiş-
" 

ızıhrmak ta taştı 
Bir köy ve bir kasabayı 

' sular istila etti 
Çorum, 11 (A.A.) - Kızılır. 

mak birdenbire 5 metre kadar 
~kselerek, Çorum merkez kaza. 
sına bağlı Kumı;cltiği köyünü 
lebdit ettiğinden köy tamamen 
be>jaltılmıştır. Ve halkın barın •• 
ması için köye 20 çadır gönderil. 
miştir. 

Gittikçe yükselen Kızılırmak 
Osmancık kazasını da istiHl. eyle. 
diği haber verilmiş ve derhal i. 
cabeden tedbirler alınmıştır. Bu. 
r ada da halk tehdide maruz mın. 
takadan uzaklaştmldığı gibi eş. 
ya ve hayvanlar da tahliye celil. 
miştir. 

1PSALA OVASINDAN SULAR 
ÇEKiLiYOR 

NORVEÇ H0Kh'\1ETl 
ŞiMALE ÇEKiLDi 

''Dagens Niheter" gazetesinin 
yazdığına göre, Norveç hükume
ti Elverundan Nybergsund'a çe· 
kilmiştir. Nybergsund İsveç hu
dudundan 15 kilometre mesafe -
dedir. 
.. Yalnız Kral Elverumda kal
mıştır. 

General Otto Rugenin Norveç 
orduları başkumandanlığına ta· 
yin edildiği bildiriliyor. 

Amiral Muren 
Ankaraya gitti 

FranSJz pasit korunma mUtehassı_ 
sı Amiral .Murcn Do.hlliyo VekCilctl 
Seferberlik Umum MUdUrU Hil.ııameL 
Un ile beraber dUn nk§am Ankarayıı 
gttmtııtır. Vali vo Beledlyo Reisi L1lt
!l Kırdar Amlrol f<ırefine Parkotelde 
bir ziyafet vemılşUr • 

Fransız Başvekili 
elçimizle görüştü 

Pıı.ris. 12 - Fransız Başve!.ili 
Hcno dün &balı Amerika ve Tür
kiye büyük clçilcrile Fransanrn 
Moskova ve $ofyn elçilerini kabul 
etmiştir· 

Frnn.sız milli müdafaa nazırı 
Daladye sabahleyin general Vey
gn.nd ve general Gamlcn ile görü~
müştUr. 

Başvekil öğleden sonra da Fran
eanm Ankara bilyiik elçisini ve ge
neral Veygandı kıı.bul etmiştir. 

Sıhhiye Vekili geldi 
Sıhhiye \"ekili Hulfuıi Alata, bu 

sabahki trenle Ank:ırndan §ehrlmlze 
gelmJ~tır. 

Tatanoslu kürekle 
dövÜ§Ün sonu 

( Ba, tarafı 1 ine::.) 
knt muhtelif mcnbalardan verilip 
teyid olunan lıe.berlere göre ı;imdi
lik §Öyle bir zayiat lietcsi tcırtib 
etmek mümkündür: 

ALMAN ZA YIA Ti: 

Şarnhorst (Scharnhorst) 
safıharp zırhlısı 

26 bin tonluktur. 1938 de ikmal 
edilmLslir· 9 tane 28 lik, 12 tane 
15 lik, 14 tano l0-5 luk topu var
dır. Aynca hava rnUdafııası için 16 
tane 3,7 lik silahı mevcuttur. Sii
rati 2i mildir· Milrcttebntı 14G 1 
kişidir· 

Bu gemi lngilterenin 32 bin ton
luk, 31,5 mil sürnUnde, ni:'lr silii.h
ları 38 lik 6 top olnn 1916 da inşa 
edilmiş I!enom zırhlısı tarafından 
batınlmıştır. · 

Blüher (Blücher) 
ağır kruvazörü 

On bin tonluktur· l939 da ikmal 
edilmiştir. SUrnti 32 mildir· 8 tar.o 
20.3 IUk. 10 tano·10·5 luk ve mütc
addid ha.va defi topu \"ardır. 

Karlsruhe hafif 
kruvazörü 
Altı bin tonluktur. ıo:rn da in§a 

edilmiştir. Sürati 32 mil, mürette
batı 592 kişidir· Dokuz tane 15 lik 
ve müteaddid hafü topu vardır· 
Emden hafif 
kruvazörü 

5400 tonluktur. Sürati 29 mildir. 
1925 tc inşa edilmiştir· Sekiz tano 
15 lik, 3 tane 8,8 Jik vo birknç ta
ne da.ha ufak topu vardır. Mürct. 
tebatı 630 kişidir· 

Bu kruvazörll batırıp sonra ken
disi de lmtan Norvcçin Olav Trig
vason mayn gem.isi 1596 tonluk
tur. 1932 do inşa edilmistir· Sü-

u Aspirin Bayer,, in 
taklitleri çıkarıldı 
Zabıta ehemmiyetle 
tahkikata ·başladı 

Znbıtnya, piyasada •'.Aspirin Ba • 
yer'' diye satılan aspirinlerin ekae:ı:i. 
sinin s:ıhte olduğu hakkında. bir ihbar 
yapılmış, :ı-::mnlyet MüdürlUğ{l bu 
sahtekarlık Uzorinde chemmlyetıo tah 
ldkatn b~lamı§tır. Bircolt depo ve 
eczanclerdo ynpılan kontroller bu ib. 
barlann doğruluğunu meydana c;:ı • 
karnu~tır. 

Anlaşıldığmıı. göre, harp ba~ladı .. 
ğmdanberl Almanyndan hlc;:blr mııd .. 
denin memlekcUmlzc gelmedlğln.l gts_ 
ren b:ızı kimseler gltUkc;:c mevcudu 
bitmekte olan ''JU}>irln Bayer'• kom. 
prlnıclerlni taklit etıncğe ve burada 
yaptıkları komprimeleri plynsnya aur 
meğc b:ı.§latnı§lardır. Bu 1§ o kadar 
geni" olmu_ştur kJ, şimdiye kadar di
ğer Alman Jl!ç ve maddelerinin pi • 
yaaadıı mevcuUan b1ttlğl hnldc ''AS. 
plrlıı Bayer·• komprimeleri her t& -
ra!tıı. hatta. bııkkallarda. bile bol bol 
bulunmaktadır. zabıta, aspirinlerin 
yapıldığı lmaltı.thancnln izi ü7.erlnde
dlr. Bu llahte markalı aspirinlerin 
memlelcctin her taraf'ınıı gönderildi • 
ğ1 tahmin olunduğundan buna göre, 
tedbirler alınacaktır. Bugünlerde suç_ 
iularm yakalanrıcağı tahmin olunmak 
tadır. Sahtelt!rlar yalnız komprime
yi değil, '•En.yer'' markalı ambalaj -
ları cln taklld etmi§lerdlr. 

Avrupa hatfloda 
anza kalmadı 

Dört gün evvel sellerin hücumu
na uğnyarak çöken Avrupa hattı
nın Çatalcayla Had.ı:mköyil arasın
daki kısmının tamir ve tahkim :ı
meliyat.ın.n but;Un de devrun edil -
mişUr. Arızalı yer 35 metre uzun
luktadır. 

Sellerin götürdüğü toprak ve 
taşların derinliği 30 metreyi bul
mu~tur. Bu boşluğu doldurmak için 
muhtelif yorlt'rdcn 300 vagon taş 
gönderilmiş, civarda taş kalmnnıış
ltr· Böylece ..çöken kısmr diizelt
mek mümkün olm~lur. Fa.kat ih
tiyath harekete lüzum görülerek 
şimdilik geceleri hattın kullanıl
nuımasına karnr verildiğinden tren 
ler bu krsrmdnn yalnız giindlizleri 
gec:irileceklerdir· 

Bu vaziyet dola~·ısilc inti7.arn 
teessüs edemediği için bugilnkü 
A vnıpa trenleri de ancak öğleden 
oonm gelebileceklerdir· 

Ediı:nc, 11 (A.A.) - !spala o. 
vasmda feyezan durmuı: ve sular 
düşmeye başlamıştır. Dikilitaş 
merasında kalan ins:m ve hayvan. 
lara on iki kayık ve bir motörle 
r,önderilcn yiyecek ve hayvan 
yemi yerine varmıştır. Feyezanın 
hı rnıntakada epey zararı mucip 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Meriç ve Tunca nehirleri saba. 
ha hr§ı tekrar yükselmeye başla. 

a. Edirnede ikisi tamamen, 
lt bmen f>e! ev daha yıkılmış. 

tır. Trenler intizamını yeniden 

Çatalcada Yahyıı. lsmlndc bir köy_ 
lUyU tarla.sına koyun soktuğundan Takas kararı nakzedildi 
dolayı kUrekle öldUrın Musl&tanm Elliye yakm suçlusu bulunan 
muhakemesi dJln neUcclcnml§Ur. ö _ mahut takas yolsuzlu~"U davası 
len Yabyanın kUrcltte bulunan tnlıt-ı hakkında.ki İstanbul asliye UçUncü 
noı rnlkrobile &§ılıı.nnrak llldUğU an- cezanın lıeraı>t karan tem~iz tnrn
ıaıııtmıaıtır. Suçlu Mustnra 3 sene a_ fmdan boıulmuştur. Bu dava yeni-
ğır hapse mııhkQm cdllnıi~tlr, den görülecektir. 

rati 21 mildir· Dört ta.ne 12 lik, 
bir tane 7,5 luk topu ve miltea.ddid 
hava de.fi sil5..lıları vo dört torpil 
kovanı vardır. 250 mayn tasımak
tadır· 

Bir torpido 
muhribi . 

İsmi, tonajı VP. evsafı meçhuldür. 
Bir denizaltı gemisi 
İsmi ve evsafı mcçhuldlir· 

Torpito muhribile tahtelbahir 
hariç, yukarda ismi geçen batmış 
Alman harb gemilerinin mecmu 
hacmi 47400 tonu bulmaktadır. 

Londradan verilen l>ir habere 
göre Almnnların nakllye gcmilcri
lc beraber zayiatı 51600 tondur. 
Ayrıca 31 000 tonluk gem! de ağır 
hasara uğramıştır. 

MOTTEFIKLERIN 
ZAYiATI: 

Hunter destroyeri 
1340 tonluktur. 35-5 mil .eüra

tindedir. Dört tane 12 tik topu, se
k.iz torpil kovanı, sekiz tane tay
yarelere karşı ağır mitrııly()zU 
vardır· 

Hostile destroyeri 
1340 tonluktur, yukarki gemin.in 

eşidir-

Glovorm destroyeri 
1935 te yapılmr5t.ır· 1345 to~ 

luktur. Siliı.hları yukarki gemile
rin aynidir· 

Gurkha destroyeri 
1937 de inşa edilmiştir· 2400 

tonluktur. 8 tane 12 lik topu, se
kiz ağır mitralyözü, dört tane 
torpil ko\•anı vardır. 

lngiliz donanmasının ı;imdiye ka
dar bilinen zayiat yekunu böyle
ce 6475 tonu bulmaktn.dJr. Fran~ 
sız donanması zayint vermemiş
tir· - J\. 

Komedi F ransez 
artistleri 

Dün gece Suriyeden 
döndüler ve bu sabah 

Parise gittiler 
~Iart llonundıı Avı:µpado.,ıı gelerek 

§ehrlmlzdc ' e .Ankarnd.ı temsiller 
veren Komedi l\nıIUOz. art1stı rt su_ 
rlyeyc (:'llml~lerdl. 

Frnnsız sanatkA.rları Suriycde §ark 
turnesini tamamlamışlar ve MIBtra 
gitmek üzere kendilerinden ayrılan 

me,şhur sinema yıldızı Marl Belden 
bqka bUtUn arUsUr.r dUn gece To • 
ros ekspresUe buraya gclmf:lerdir. 

Son ayl:ırd& c;:ok yorulmuş olıııı Ma. 
Ji Bel lııkcnderlycdc bir ay kadar ktı· 
larak dinlenecektir. Burııyıı. dönen 
artistler dlln ak,şamki eemplon eks _ 
prestle Parlse lınrekct edeceklerdi. 
Fakat, hattaki rı.nza dolayıslle tre • 
nin ne valat kalkacağı bu ıo.baha ka. 
dar tesblt edilemediğinden hepsi ge • 
ceyi trende gec;:lrmt,şler ve eksprcslo 
bu 11abn.h oeınat yedi bu!:Uktıı hnreket 
etmJglerdlr. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı 1 incide) 
zamanda esir olncaklarmı farket
mcrnektcdirler. 

Alman erkinıha.rbiye~ii X or\'~in 
istila planmr tahakkuk ettirmek 
için her ~«'Yİ Jııuırlıunı!ll, yalnız 
Norveç kralllo hükunwllnin ~öı
ha.~cılık suretllo memleketi lş~a.l 
etmek oyunuıın. gclnıiycceklcriııi 
dU,ünmeml,Ş· Jngil11; 'e Fra.osıı do
nanmalarının Skajc.rnk hoğaııuda
kl mayn manlnlarını aı;:u-a..lı: Dıuıi
mnrka. yoloyln. O lo körfezinde 
Non·c~c scrbcı.tı;o Alman ordn u
nun nıı.Idcdllmcslnio önüne gcçilc
ı,ııcecğlnl hiç hatırına ı;etirmeınis. 

l'nnlı~ lıcs:ıb Ilağclattan döne;. 
Ilöllcllklc bl:to ö~·ıc gcJi~·or .ki Al
mıı.nlnr Non·eç liınanlaruın cıkan 
n.sltcrlcri bundan sonrn. ge;l al
mak irin tok uğraşa.cn.klar. fal<at 
buna mu,·nffak olanuyncaklardır· 

:\'on·eı;tekl askeri J5gnl OJUllU 

Alman mllletlne ~ok pahalıya mal 
olacalc, IIltıerin :pldmm dediği bu 
i~ı yapbJ';'llln. kendisi de lıln kere 
pişman olncnktır· 

HASAN KUMÇA YI 

Milli müdafaaya yeni 
tahsisat 

Ankara, 12 - Milli Müdafaa. 
Vcktlletine 58 milyon liralık fev
kalAde tah!isat verilme.si hakkın

da.ki kanuna ek ola.ralt yeni bir 
kanun lft.yihası hazırlan~. dUn 
Meclise verilmiştir. Bu layiha ile 
lıükümct milli müdafaa ihtiyaçla
rına hr.:rcıınmak Uzere bütçeye ay
nca vn yenldcn 1 Z milyon lirtı.lık 
tahsisnl istemck.tı!dir. 

Holanda, Belçikaya taarruz ya
9 

}tlloJlle~ 
(Baı tarafı 1 incide) f G5teborga 130 ~. 

lyi haber alan Alman mahfelle- mesafe?e b:ı~una.n: ('riJdiP 
rinde basıl olan kanaate göro aıni- va tehlikesı ~ar~~dtr· 
ral Reader, pek aıikft.r olan stra. bir §ayin do]ıı.şnı • • 81. 
tejik. scbehler dolay:r.sile Norveç • \ ı\.) ,,,,.,.. 
seferinin yapılmasınn itiraz Ptmiş- Götebor~, 12 < 1.~ 6 ~ ııaft ti· balı saat 5.20 de '""diIJdd 
0~· k' 1 tt akt dil h b Jikesını· · bildf"""n dU .... ~ .. ...v ~~ve a e ~ e en son n.r • ~ ... f1l"'" 

meclisi esnasında. Hitler, partinin tır. Bu iıınrct tsveçtc , 
tazyiki ilo ncader'i dlnlememeğe ilk işarettir· , • 110J;.4f'~ 
karar vermiş ve bütün Alman Bm,çJKA \ Ji, ) - ~ 
kuvvetlerinin ba.~kuma.ndam sıfati- Londrıı., l~ (A· A· e! pıt" . 
le Danimarka ve Norveçc kat'§t dıımdan Deyli EkSPf 
harekete geçilmesini emr!.'lmi§tir· bildiriliyor: .:1ta \'e 14 

tS\'EÇTt; }:..~ntşı-~ Almanyıınm Bel,.- sıı ~ 
Stokholm, 12 - Götcbcrg alınli- nezdindeki diploxn~u: b,.rt) 

ıi, Alrnanyanın Nnrveçc nskcr ae\'• ri gece yarısı Bcrlill ~ 
kedebilmek için lsvr!çe taarruz c- mişlerdir· . ·bkAJI>ları •. .,u; 
deccği korkusu içinde yaşamakta- Hollanda, ısU JtJllltv',t; 
drr· lsveç hükfımeti, icabında aske- ve hududun bazı flll~t 
ri nakliyatta kullanılmak için Cö- sivil ahaliyi ta.hli)'~ ~ 
tebcrgdeki bütün nakil ,-asıtalıın· TF.ImAR ~·>.,,,, 
na vazıyet <>tm~tir· Dün geca Ams~rdanı. ı:ı (A·1~ t 
Da.rymstad'da iki defa hava tchli- sa ve 1ngilterenin ~ebi116" 
kesi işareti verilmiştir. 1..Nc~. rnulı- larındıın geçmek . 11 ~r 
temel bir taarruza knt'§I koymak duklarmn dair ve.ıild~ ıe"rl 
için bütün tedbirleri almıetır· ls- hiyeltar bir menba 
veç sahili açıklarında. iki Alman mektedir· _ _, • .-ftllll Jiır:J 
nakliye gemisi doln§ırkcn görül- Holandn nıakJlJllU':'~- tJlılll..I 
m~lilr· ve Arnhem §(llıirl~riJell '!. 
AJA'N:L'i vımntGI l'.IALC::AT emrettiklerine dair ,~~ 
Gli~bcrJ:, ı2 (A· A·) -1svoç de ka.t'jyotle teJtzib 1~ 

halkı, büyük bir endişe içindedir- GAnr CEPJIESİ!\~:o~~ .~ 
İsveçliler Almanların hültümetten IlEKLF..N ~ıı ~ 
Norveçc gönderilen takviye kıta- ~ ·evyork, 12 - J:ı~ ~ 
larmın 1sveçtcn geçmesini taleb len haberlere göre ıı~J.tt'~ 

'etmesinden korkmaktadırlar· yeni fiekil üzerine ~ ~~ 
Almanların böyle bir talebde bu- cephesinde, taA~ otO~I 

lunduklanna. dair verilen haberler beklenmektedir· Fr ıcsl~' 
emin bir menbndan tckz:b edilmek- bütün mezuniyeUet ~ 'I.. 
tedir· MUttc!ikin ordu-:u_11~ ~~ 
Diğer cihetten bildirildiğine gö- nrruza karşı koy•~ ,,,.-~ 

ro hükumet makamlıı.rı yer altında yettedir- Umuınt in~ 
bin kadar sığmak inea ettirmişler- ma.n taarruzunun ) JI 
d.ir· Gece şehrin bütün ışıkları s-On· merkezindedir· dl Jı'l!İ.'. 
dürülmektedir. Almanlann, H'o~a~tı' d> 'I 

Askeri nnkliyat yapılması ihU. da ynpbklan tnh"rafııııll 
maline karşı bütün nakil Yasrtala~ Brem.en limanı et ~ 
rt müsadere edilmiştir- hinı askeri tahşidat ) , 
. Deniz barb~ 

" (Baş tarafı 1 incide) ı l\IÜTENAJUZ ~ ~ 
minin HaUov ııçıklanndıı bııttığı talı. Xe\.-york, 11 (A.ıl-~~~ 
mln olunmaktadır. gazetelerl ve JUJle :rt~ 

Skajerakda blrlblri nrdmca iki de • bir lngtllz filosunun t~ 
ruz mulıarebcsl '\·ukubulmur1tur. iBu zörladığını '\'fl bnbri.Y~ 
muharebelerin birlnlıe İngiliz filosu lan ihraç cttlğinl bil .pıJ' , , 
boğazı zorlamıı,ı ve .Alman filo3U ls ... ,,,. ~, 
veı:in Marstranıl ıehrlıio yakın bulu • ~tokholm, 1 L (A>·) !!O~ ~~~ 
nan Pater Nostcr adası açıklarında rin, Norveçln ~ ~l~tı,~ 
hnrbo mecbur etml§Ur. lnglliz harp ye ihraç hnrcketl yşP ~ti' 
gcmııeri 12 kndar kıtaat yllklU Al • mektedlr. ~ ~JC f 
ma.rt" ı;emJsinden ikisini batırml{J ve D!ğer tara!tan l f)t'~t~ 
dlğerlerlnl dnğıtınışlardır. Narvike geldikleri ,-e ~.:dıf· ~ 

:Muharebeye birçok tayynreler de <len .sonra limanı cıo~,~Jl t...ıı 
f~Urak etrnlr;tlr. yia.sı da deveran e t, ıs! Jll' 

Skajeraktn taarruza uğrayım 20 ''Nya Allchanda" ga:s'geff J 
Alman nakliye gemisinden mürekkep bu snb:ı.h Norveç111er, ~~: 
diğer bir kafile de perl~an edllml§t1r. Jnı§lardır. _.,, .Al' 'P",j. 
On iki nakliye gemisi batınııtır. Ileriln, 11 (.ı\.ı\·) lJI»~ ıı'D"~ 

bvcçte b:ı.lıkc;:ılarm g8zlerllc gör. Bergen vcyıı. Nıırrl~1dJll ~ 
dUklerlni eöyllyerek hnbcr verdikleri- tarafından işgal e d~ tc 
ne gUre, lsveçln bııtı s3lıll1 açıkla • Alman aj3ns1 t.arn!ıtl / 
r.ında dUn en az dört Alman nnkllye mektedlr. 
vapuru batmı~lır. ı.ıJı )l , 
Kıtaat nnklcden 10.000 tonluk bil • BATIRU.AN UW ~Ş,:. fl-

yUk bir vnpur lsveçin Marmstrand ALTn"I lJ _ P· .J 
llmanmn llUca ctml§llr. llcrllıı, 11 (A.ı'·) e~J 
.Almıuıyanm dört bin tonluk Anla- jıınru bllldiryor: J•f"li oP 

res vapuru dün !sveı;tn batı salı!U Bcrgen ııroıınuun ~et':~ 
ac;:ıklarmda balmı§tır. lçle.rlndo b:ı.zı Almıınlarm, tı.arP ıııll"~ . 
sltvıırl ve tayyare zabitleri bulunan beş lngtllz ge.ınJslıÜ blit ıı 1' 
3t k~§i kurtulmu~. tevkif cdJlmJotır. Ierinl blld1ren bir te /.//. 
160 ölU vardır. Ur. d!lO ~~ 

Diğer bir tebuı• ...ıııı: e 
DON".\..'lil\IA Z.U."lATI 'l"EKONU vikde daha iki tıır tıııtllld tJ11 
İngilizce Thc Star a:azete:ıl diyor - bııtmldığmt, Narvi! ~J~· 

ki: lnglllz muhrfblerlll .,ııPe 
''Re11men teeyyild eden hıı.bcrlerc ıc nltıyıı c;:ıktığınt -~Al 

göre Almanlar, Norveç harekatı e:ı _ ,...~)."1~ _,,. 
lmd• k d h k .19 &Y ••f'\N > ~f')~ ... JI'. nasmdn § ıye o. ar arp \"C na • ~ fjJP""L' fil"" 

llye gemisi olıı.rak 151.600 ton kaybet... ptjştlll ııe' ~".) 
ml§lcrdir. Bundan b~ka 31 bin ton I..onclm, l 1 (A·A~ ~ ,,e >"/. 
gemi de ağır hasara uğı·amı§ ve bun rlldlğine ~!!re, geÇ \T'\'etlt~t ~ 
larm da. hiç değilse bir kı:ımı balmt§- beri lng!llz hıı.,·a Jtll Ufll! ıs>'1' 

tıı.yyıı.rcslnl dilO~gtı11' J 
Londrada resmen söylendiğine gö _ mUddet iı;lndc 6 ,tl'j 

re, tn~lliz havi\ kuvvetlerine mcruı:.ıp dUşmllştUr. tıi)?..re'~~ 

tır." 

iki ıı.vcı tayyare.si, bir Norveç hava Bu 19 Al~ 
8 

pıo" _,,rr 
meydanı üzerinde bir Alman bom • geçen gece scsP dC ""°r...-' 
bardıman tayyaresini dUBllrmU~lcrdir. rülcn 7 tnyyaro f1 
İkl Alman bombardunan tayyaresi de r 
tahrip edilml§ ve bir benzin dep03Un- H a 
dcı. yangın c;:ıka.rılmıştır. İngiliz avcı P ~td~ 
tayyareleri, dönerken de dördUncü s r p 
bir Alman bombardıman tayyaresini v k n a 
muharebe ho.rlcl yapml§lardzr. a 1 ' 

'.:::~":~"' :!~'!c!,, uza~I<~~}.~ ~~ 
Fransız kruvazörlerinin Şimal Deni - Dndapc~t.c, l"'eteBi )~ '61.:I 
zinde bıı.tırıldığı haberini neıretmi, _ yar Ncmzet ~011aııtıı~ tııı"j. 
se de F'rıı.nsız amlrallığt bu haberlerin Alman be.rbıığır ıs>1',.ı\~lf ( 
kylllyen ıuıılıız olduğunu illn eyle - mış olduğu ancak \'ıe ~ 
mektedir. böyle deni~~e şl>Y'ıo ~;1 ~r-

FranSJZ torpido muhriplerlnden tclbahirlertnillri netle~ ı;l 
"Tortuc'• nUn Şimal Denizinde batı _ oy:nıyabllıncle ]ı\l~...-
nldığt hıı.kkmda Alman radyosunun tir· bU)-01' 1,?' ~ 
verdiği ha.birler de reıımen tekzip e - Bu gazete, liJtdO toP ~'O 
dilmektedlr. A vrup::ı.nm §illlş ten ceJl ııt! 

BRE:'.\IEN' BA 'l'l\lıUllŞ mnsmm ınuvnJ<ltn ~tsll 11 o 
Uerlin, 11 (A.A.) -- D. N. O. Al. Avrup:ı Uc. ynk;ıaJ<la.ıltırtfle(llt, 

mt\n ajansı Alman nrcmcıı gemisinin ıu tehlikc)ı u rd0uııcl't 
balnu~ olduğunu tekzip etmektedir. mütalcasınr sc 
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Nakleden: 
-7 

BURHAN BURÇAK . 

tnsan y~e ba~1arsa ı, . 
tahsı gelirmiş derler. dedi. 

- Öyle mi? 

- 21 -
Acaba Holandah uşaklarından dalı bu hikayeyi dinledikten so~ 

da memnun muydu? ra: 
O, uşak ... ese.esi, evet, eğer in - Belki u~a~ım bu adamın is 

3aJl Japon uşaklarına, hademelen· mini hatır. ar. O gün ikisi de biri· 

~Ada 
/( işpeşt maçliır ı 

Varın Galatasaray; pazar 
günü Fener l'a.rşılaşıyqr 

- Hem sizin yeme~e her halde 
niyetiniz vardı. Çünldl sofra ikı 

kişilik.·. Sonra bana bir ahbabını· 

·zı beldediğ!nizi de söylemi~tiniı. 
c:emu Na1ir a:-tık cevap ,·ere . 

miyec~ t:ir hale geldi. 
- Hal~mıı var, küçük hanmı 

diyerek oturdu. 

Şimdi Mualla soğuk et ve pas· 
ta yiyor ve kırmızı dudaklarilf' 
penbe şarap içiyordu. 

Ka:-anfil'erin güzel kokusu oda 
yı doldurm'J~tu. Bun1arın g~l~e · 
c;inde MuallAnın gilıel ba!U bazarı 
eğiliyor, bazan doğruluyordu Ha. 
ra.retten genç ktzın yanakları la 
.. amuştı. Gözlerinden mavi parıl 
tılar akc:ediyordu- Dudakla,.m<l::ı 

hemt>n yü~' ı 1e bac::1 ıvaca1<m1c: 

~ibi bir kahkahanın izleri ~ezili · 
vordu. Crnıilin huna ~ıecel'ti ıre1. 

miyor del!ildi. Karşıc:rıda s~ım~ 

Perin yerine C:C)'tan bakışlı bir mf' 
!ek oturuyordu. 

Cemil çoklu'< ge"'Ç kızlara e1'enı 
miyet vermezdi. Fa!cat bu altm 
c;ac;:h kızcaıtız onu son derece a, a -
ka'anchnn,•tJ. Hal ve tamnda ~' 
ve ma!Um bir .g(i~Jlik, ~hir edici 
t,ir hava vardı. Muharrir, km,ı -

ımH!a duran pa .. Jak ""' ~vtan göz· 
'erde ~e ve me~'tunivet okuyor. 
du. cnnkü Mualla ht1tan korln.ı 
ve telAcırna ra~en e~leniyordu· 

Genç kur. hademte birkae 07.iim 
tanesi ye:1ikten ~,.,ra tı0fra~::\,, 

1<a'ktt. Odanın içinde dolaşmafa 
başladı. 

- Sa1onunuz pek ıüzel, dedi. 
Tevzemin f1fyalamu hiç belen • 
mem. 

- Ya, ne tarz hfr oc'"dan boş.. 
larursmız, küçük hanım? 

(Dnamı nr) 

· ne yeni yeni ~yler öğretmek ve birleriyle uzun uzadıya konuşt.u . 
bunları kendi arzusuna göre terbi lar. 
ye etm:!k istem~. bunların da Ve zili çalarak hizmetçisini ça. 
dünyamn en iyi hizmetçileri oldu· ~rdı· Hizmetçi: 
~u beyan etti. MüU:eme bura· - Ke:liyi getiren adamın f smi 
ya kadar d~vam edebilmi~ şi.m:lı Ichitaro Hasegavadırl cevabını 
~Qt başlamıştı. Ho!andalı misa· verdi. 
firinin ıiyaretinin ~bebini öğ:en· Yeni yağmaya başlayan yağ · 
m:$ istiyordu. Ishiga birden!>ire: mur Ishiganm çok işine yaramış· 
"- Van Loohe, gayet gUzel biı tı. O derhal hasırla ba~mı sardı 

'.>ediniz var! ,.dedi. Ayaklarında gayet yfık!:ek takun . 
''- Evet, pek güzel bir ked:dlr' \"alar vardı, iki gündenberi de tı. 

Kızım onu H.olaııdad:m ya·.-r:ı l· ra~ olmamı~tı ve höy1ece Hase · 
.-en b..:raber getirdi. ~alr.ız şuraya gavamn evini ziyaret ederse, kim 
buraya gitm~:;e. da.tıa iyi olacak c.e onu tanıyamı~ac:ıktı. Bu deh 
Sır defa takriben l!d hafta k:ıv· ı ev arama emri ce~indeydi. Mav• 
oolmu~tu. Karım ve kızım R"l'e Anl.a:a ke::lisinin ortaya çıl•ması 
ıünuiız merakta kaldılar. Onu serı Amiri Kanamitasuyu da ikna f"t • 
getirdikleri zaman, allahıma §ilk· mic:ti. Fakat I higa evvelemirdP 
rettim!,, ba,Iıbac;ına evde bir ara~tırma 

- "Bu uzun Za.rn:ın zarfmdn \'apmak istiyordu. 
kedi acaba nerelerde imiş, bWtu Hasegava kardeşler e\'1erin<lr 
öğrenebildiniı mi? d eğildi. Bunla_rdan küçiiği! milsteh 

_ ''Evet, inanamıyacakc;ınıı. . cen kartpo~tal sattığından dolayı 
Ta Kanda maha'.lesine kadar git ~kakta tev:·if edil~ek polis mü 
mij. Orada onu biri bulmuş. ve prı düriyetine teslim edilmi~ti. n:ğe 
ıayıf old~ndan evvelA beslemiş ri ise kardeşine kefil 0 1arak onu 
Sonra biı.e geri getirdi!..,, kurtarmak üzere mfidüriyete git · 

- "'Kedinin sizin oldu~u be rniş, fakat her ikisini de orad· 
adam nereden biliyordu?,.. fshiga gelince~ kadar tutaca'< 

- "'Boynuna adresi yazılı bi· 1 ardı· Şim::li zincirlerin her bir hal 
tasm.'!sı vardır. Yo!<sa çoktan kay kası biribirine bağ·anmı~tr ve ci 
bolmu~tu· Bu suretle namuslu in navetin faili artık ele geçmfşti ... 
sanlar onu bulunca derhal bi~ ge· Bahçenin kaldırrm )'Ollan Os 
ri ıetiriyorlarl" tüne yağan ya~urun taneleri 

- "Tesadüfen bu adamın ismin" dü~me~cte ve bun'an ıslatınaktay 
biliyor musunua?" dı. Havuzun içindeki sarı balıkla· 

Holandab biraz dO~ilndO ve: da suyun sathma dil~en ya~u-
.. _ Maatteesüf hele bu Japon d:.ımtalanmn çizdikleri dairelf'r; 

isimlerim doğrusu hiç hatırımda kovalrvor'ardı. tshi~a yQksek ta. 
tutamrvorum!,. kunyalarının gürültüı:üyle bahÇt" 

- Bu adamın ismini ölttn - de dolaşıyordu. Evin pencerelerin 
mek benim için pek mühimdir. den biri~i açrldı, Yuraka bahçeci" 
Onun bir cinayet işledi~ söyleni hac:rra sarılmış ad<?ma brkıyordu· 
yor! dedi ve lmaca bütün me!e - I shiga yukarıya ses!endi: 

; leyi Holandalıya anlattı. Holan. {D~Taım ftrl 

BugUn şehrimize gelen Kişpeşt 
laknnı milsabakalan için aşağıda· 
lt1 program hazır lanm.ı.ştır: 

1 - Macarlara karşı bir'.nd 
maçı 13-4-S40 cumartesi gU
nil Galataı:::ır:ıy, ikinci maçı 14 
-4-940 oazar gUnU Fenerbah. 
çe takımları yapacaktır. 

2 - OçilncU ve eon maçı Ga
latasaray, Fenerbahçe ve Eeşik
ta.ş muhteliti yapacaktır. Bu 

~-..... ~---
'E\-velr.e gn~e~mb:d" mnlrnle-

leri çıkan arkaduırnu eekı milli 
takan ve Fencrb&hçenln ıol açı
ğı BP.tlr' Güreoy, huncbn aonnı 
yine spor sUturılermıızda fav~a
lı makalelerln1 n~rctmcğP bıu,
lryacaktır. Yerimizin mUsaadcıl 
nlspettnde Bedrl GUrBoyun ma
kalelerini sık sık okuyacaksınız 
Sporculara nasihatler) seri ma
kalelerinin bhincls!ni bu~ der
cediyoruz: 

Spoıculara 
nasihatler -·-Merd olunn-ı, her dotı:oyu ıöy. 

lemeltten çekinmeyiniz· İld ·ytlzlU 
olmayınız, içiniz dı~mrzda olsun, 
ldmseyt çeklştfrmeylnlz. 

Naztıc ohmu, ince olanmı. Salnn 
ldblrU olmu"lllız. Ne o!dum delbl 
olmaymJZ. Size. vele\·ld en ehem
miyetsiz bir adam blle bir te)' sor· 
M veya bir melctub yazsa. o:ıa 
ce\•ahsız bırakmak kabalıloıda ba
lunmıwmız. 

Kibir Ye ~r ..tın ... lrendlnl 
be~mek kadar bir ı!)OrcaJa J&
''""'rya" bir ıe, olamu. 

Her aöylenene lnanmaymn. Bir 
ldmsenln medy~tl veya ehJlyetsb: 
il~ h:lklmu1a temine kapılarak 
f'JSas!ı bir ıel1!de tahldk etmeder 
lnuımnm ,.e htlkmttntlztt vermeyl-
ab. . 

Bedri GO'RSOY 

Yazan er. G. A. 
BtJdm suete be1dm1Dr meelelfnJD 
pek eald bir ~ı..mı tueledi: 
HeldmJD muayeııulu karfılJk 
kencllline verilecek para muayene. 
den &ıce ~verilmeli. IODra nu T 
Ber yerde &det olu beJdmln bak· 
knu muayeneden aonra vermektir. 
Bunun eebebl de. t&bJI, bekim iti· 
n!Jı gok defa &eele olmÜıdır· He-. 
1tim1n muayenehaııealııe elden bu
t.a.nm vlzlteyt muayeneden ance ya. 

dlrlrler. Fakat bir defa, bir~ defa muayenehaneye gelerek he
kimin bakkmı vermemif bir adam için mahkemeye gitmek zahme. 
Une deplyecek 1§ olduiundan hekimlerin hemen hepsi bu suretle 
tanıdıklan yahut tanmıadıldan saf klm.s:!lerden p:ıra alıp onu pa
raau olarak hek"mlere muayene ettiren açık rözlll komisyoncular 
bile vardır, Hekimler onu da anlarlar ve mealeğin kibarlığını 
muhafaza için gene gülerler ... 

Fakat hekim de bir lnaanchr· O da allesinl geçlndittcektlr. 

' 

· .. hut 10nra vermesi dtlfU,ııUleblllnıe 
de birdenbire hut•lenm11 ve eancı 

~de kıwaDaıı bir adamm evine davet edilen hekime &ı:ıceden 

11o vtzttesınt vermeli ÜBUl yapmak pek ıtıo olur, Onwı lç1n ber yer

Onun içuı baırlan dolandmcılara kartı tedbir alırlar. Parlste bU
yük operatör Broka'nm ild kapılı muayene odası vaktiyle mevhur 
olmuttu: Muayeneden IOnra beklmln hakkını veren do~ru kapı
dan çıkar ve gider. Fakat hekimin bakkuu vemıJyen llteld kapı
dan çıkınca bir dudaiı yerde, blr dudağı gökte iri bir zencinin ell
ne dll§~r. o da beW.mln ha1:kını tahsil ıc;·n çare bulurdu. •• · 

de heklm!n kendi muayenehanesinde olsun. evlerde ol~ muaye
ne ettl#f baatala.rd.'ln haklmu ı:ıuayenedea aıonra almam ldet ol· 
muıtur. HatU. bııu yerlerde a.lle hekimleri h:mahrmdan alacalrla
n olan haklarını sene sonunda b'r heu.b pualalı ı&ndererek later• 
ter ve onu yılba!St hedt~·e11f gibi alırlar, 

Esltldenberi kurul!nu!f olan bu unJ hekimlik meaJef!nln bir 
§Crefldir. Bundan dola)"l, ,·a.kUyle, beJdme verilecek panıl·• mu

ayene Ucreti demezler, araba param, ayak teri derlerdi. N~tek'm 
frenkler de hekime verdikleri paraya Ueret 4eımeller de kendi dil
lerindeki ~ere! kelhnesindcn çıkan oaorer tablrlnl kultanırlır ••• 

Fakat hekimlik mMleğine teret veren bu uııulden lst1rnae e
derek hekimler! • açıkça tablrfte • dolandıran klmııeler de ıiUnya. 
nm her tarafmda vardır .• Bunu yapanlar gerçekten taldrlE'r değil
dir. Her hekim takJr olduğunu haber veren bir huta.yı ted~vi et
meyf kendi.sine 1Je~flı bir vazife bDdl!I lc;Jıı onlar hutanelere gtt
mf"ytp t!e husullf muayenehanelere ıtt~ler bile hallerini ~nceden 
lıaber verirler. Husutt muayenehanelerinde çabpn.Jr bir taraf. 
tan ailelerini isçl.ndiren, bir tar&ftu da vergilertn• wren be'-fmle
rl öfkelendlrenler hekim hakknu vermele kudretleri olduğu hal
de onu vermek iatemivenlerdlr, 

msytelerf uzunca etlren bfr te~avlden ıonra borc;lermı iHemet 
lııtemezterae mahkemeler ve 'cra dr.lre1erl hettmıerln hakkTm ver-

Kansltere damad ol:ın Molla beyin hJkA.ycslnl bilseniz hekim
lerin ne ttirlil dolandırıldıfıt:n dshn iyi takdir edere1n!z: Otuz yıl 
kadar oiuyor, bu Molla bey, tahll, birçok maıraf etfkten sonra 
bir cumıı gaceıl gerdeğe girer. Aradan 1:ıir hafta, on gUn geçUk- , 
ten sonra Mo1la Bsy, beklmiri muayenehanct1lne gelerek: 

- Rezil oldJim, doktor! 
Diye yana yııkıla ve tekmil tafsllAtlle halini anlatır, Hel:lm

dcn reçetesini alıp gidt'rkcn onun halt!tmı verme@ unut:muı telA
ftJl:ı hamlC<:llebiUr. Fakat ertesi sabah hamama gitmeden heki
me gelip mUj:Ie verdikten sonra ve otuz yıldanberf, hekime sokak
ta rasgeldlkçe iltlfatia eelfun verdiği hıılde, onun hakkını verme
dft1inl Mı:. hatırlrya.mad sım öğren·r!!"'nlz ..• 

O tUrlU Molla beylere hakiarır.ı bır:ıkrııa"ıı razt o!amryan he. 
kimlerin onorcr'lcrlnl rıcşin lstt>m0 1Prlnl nele de a~nnlp·2mrzı::mız. 

Heltlmllk meslctlnin kibarlığından istifade etmek lelyle o tflrlll 
Molla beyler, hele "Allah rlzası için,. diye birtakım paralı faltat 
laf adamlan bedava olar:ı.k hususi muayenehanelere getiren açık 
rllzlU komisyoncular çoğaldıkça blr gUn hekimler muayenehane 
kap~mda bilet kestirmek n.sulUnU kurmaya m"ecbur olurlarsa h'ç 
de g:ırlb görmcmcli:lir, Vak•A he'dm mı•~ ·enehan":ılnln knp·ııı rl
n:?ma karnsı gibi olIT'o.matl'.lır ama. h"'!·i,...in de hrıylicc eh"mmiyct
U mu:!yen~h::nc ma:rnfı olc!u3unu vo bahusus gcc;l.ndirec"'': h"r ai-
lesi bulunduğunu hatıra getJrmelldlr. G. A. 

maçm tarih ve hake.mi· aynca 
ilan edilecektir. 

3 - İlk ilci mac;m hakem ve 
saatleri aşağıda gösterilmfrtir. 

ı Cumartesi: füşpeşt - Galata. 
sarnv sa.at 16,30, hakem Ahmet 
Adem, yan hakemleri Bahattin 
Uluöz, Muhtar Güredin. 

Pazar: Fener bahçe - Galata.. 
sarak B ta'nmlcrı Ea:ıt 14.30, 
ha!:cm Halit Galin, yan ha.kem• 
leri Ihsan Eavrı, Ne~ct. 
Kiş~t - FcnerbaJıçe saat 

16.30, hnhcm S:ızi Tezcan, yan 
hakem!Pri Torık Özcrengh1, Sa. 
mih Duran~oy. 
ÜçUrıcU mUsahakanm tarllıl he

nUz te.ka.rrUr etmemekle bcra.ber, 
Fl!n "rca.hçe ve Galata.saray ta.kun
!:ln m111i kUme deplasman mUsa
bakal:ırı iç"n çarşamba gUnU An. 
karaya hareket edeccl;Ierlnden. 
mUs:ıbalto.nın Salı gUnU yapılmuı 
kuvvetli bir ihtimal dahlllndedir. 

Feneıhahçe 
Parls ve Mısıra 

davat edildi 
P'enerbahçe taltımmııza iki mao 

yapmak Uzere Pa.riaten bir tek.lif 
yapılmıştır. Bu teklif Fener ida
recileri tara.fmdan tetkik edilmek· 
tedlr. 

Fenerliler aynca da maymm Ull 
haftasında Uç maç yapmak üzere 
Mısıra da davet edllml§lerdir. 

Atletl:r bugUn gittiler 
Mısırda beynelmilel Kmlhaç 

menfaatine yanılacak .atletizm 
müsabakalarına i~tirak edecek 
atletlerimiz bu~ saat 12 de 
hareket edeceklerdir. Kafileye 
İstanbul bölgesi asb&.ll'karu Fe. 
ridun riyaset etmektedir. Kafile 
17 atletten müteşekkildir. Ayn. 
cıı Naili !\foran ve Vıımrk Ge
zen de atletlerle beraber gitmek4 
te<lir. • 

Mektepliler futbol 
mUsabakaltrı 

lstanbul Mektepleri futbol lli 
h~ıetinden: 

13. 4--940 cumartesi gUnll 
vaoılacak futbol maçlan: 
Şeref Stadu 
Sa.ha komiseri: F. Acarkan. 
Galatasaray lisesi - Istiklll 

"lisesi saat 14. hakem T. Özeren.. 
~in, Vefa lisesi - Sanat M. sa. 
at 15,10, hakem Ş. Tezcan. Bo. 
ofaziçl lisesi - Haydarpqa lise
si saat 16,20, hakem A. Adem. 

-- --O-

Bu paze.r yapılacak ikin· 
ci lı:üme maçları 

lstanbul futbol ajan!ığındanr 
14-4-94.0 tarihinde yapıla. 

·a1< Uk maçları: 
Şeref Stadı: Beyo~Jwınor -

Y. Davutoa~a sa::t 12 hakem 
Necdet Geıen. van hakemleri zt
va J{uvumlu, fcadık Ceyl!n. 
An:ıdolu - Galata.,.enrler sa. 

'lt 14. haker.ı Bahattin ~ Uluöz, 
ran ha '•emleri Halit O zer, Mil

"'yyet Gilredin. 
~--

Bö!ae bc-.skettol maçlrrı 
Beden Terbiyesi !stanbal bölge

o;I \'Of"ybol a'anhğmdan: 
Bö•:;e basketbol ga.mplyonur 

Nisan ayı içinde bqlryacağmdan 
iştirak edecek klUb murahhulan
nm bu husus hakkında görüşmek 
Uzcre 12-4 -9-10 tarihine milsadlf 
cuma giinU akşamı saat 18 de böl
~e merkezine gelmeleri rica olu-
nur. 

---~-
Atış müsabaltalan 

Cumhurivet Halk Partisi Be. 
~iktq· hal!cevi tarafmda.n Be
'"ikt~ Cıra;;.an sııravında vUcu.. 
i:le getlrHen atı~ poli~onunda bl· 
rlncf atııı. müsaba.kalan 14 nisan 
1940 nazar ""iinil !aıtt 14 de baş
lJV" ("' 'ttTr. Derece aıa,.,lara mil. 
'·U'lt ver··,. "':tir. fı rz ı e-'en 

1 ~:"dm 'c er1·c'ı vo..tanti?'"1lr her 
~ün Beşiktaş balkevi idare u. 
murluı'{una ve 1>01igondald abf 
muallimliiin• mUracaat tdaıwk 
kt.yıtlvmı yapbnıllUi&W. 
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Şubeye Davet 
Fatih Aııkl'r.'lik Şubesinden= 

Şimdiye kadar hiç askerlik et. 
mcınit 316 • 334 (dahil) doğum_ 
Ju yoklama kaçağı vaziyetinde 
bulunup muameleleri tekemmül 
eden ve bakaya ve 335 Dğ. olup 
geçen celpte namlanna davetiye 
gönderilip sevkleri geri bırakılan 
(Topçu) smifına mensup erat 
askere s~vkcdileceklerinden bu 
sınıfa mensup eratın nüfus hüvi. 
yet cüzdanfariyle hemen şubemi. 
ze mürnca<itları iUin olunur. 

* * * 
BesU.tıış Mkerllk obe6inden: 
Bu ıene askerlik c;ağma girmiş 

bulunan 836 doğumlulardan henüz 
ilk yoklamasını ynptırmamış olan 
mükelleflerin derhnl şubeye milra
caat ederek ilk yoklamnlarmı yap
tırmalarını ve yaptmmynnlarm as. 
terlik kanununun 83 Uncu madde
m htikmtine göre cezalnndrnlacak
ıan flM olunur. 

12-4-940Cuma 

12.30: Program ve memleket sıı.at 
ayarı, 12.:::ı: Ajana ve meteoroloji 
hnberlerl, 12.50: MUz1k: M:uhtellt ııar. 
kılar, (Pl.) 13.SO/H.OO: MUz1k: Ka.. 
n,,ık müzik (Pl.) 18.00: Pro~am ve 
memleket aMt ayarı, 18.05: ı.rnztk: 

Kıı.rı;,ık mQzik (Pl.) 18.fO: lr.f.üztk: 
Kar~entz Ho.Jk TOrkuıerı, R.iull Sa. 
dık, 16.~3 Serbe.ııt Sa.at, 19.10: Mem. 
leket saat ayıı.n, Ajans n Meteoroloji 
baberlerl, ::.o.so: Konu:nu (M.lllf kah. 
nunanlık menklbeleri), 19.fl5: MU%1k 
Çalnnlar: Ru~en Kam, Vecihe, hettln 
Ökte, l - Okuyan: M:eth:ıret Sağnak, 
Sadi Ho§Bes, 20.40: !!Uzlk: Oyun ha. 
Talan. Kl!rn t, Lavta, Santur, 20.~ 
MUzlk, Çalan!ar: Cevdet Çatlıı, ZUb. 
tU &.rdrı.koğlu, Kemal N. Seyhun, 
Fahri l{opuz, ı - Okuyan: Azize Tö. 
zem; MU3tıı.!a Çağlar, 21.15: Konuş.. 
mA CBlbllyogra!ya), 2 .SO: ldUzJk: 
Kllçllk Orkc::tra, 22.115: Memleket 
saat ayan, Ajana haberleri; ziraat, 
Esham - Tııhvfl~t. Kambiyo - Nu. 
kut Borsası, (Fiyat). 22.315: ldUz1k: 
C&zband (Pl.) 23.!!5/23.80: Yannkl 
program ve kapamıı. 

Ecnebi is~ontarmda Tilrk~e 
ne,riyat 

Belgrnd: Saat 19 da kısa. dalga 
48. Paris: Saat 19.45 de kma dal
ga 40, orın dalga. 255; Tiran: s~ 
at 20.15 de kısa dalga 50.55 do; 
Roma: SaRt 21.30 dn orta dalga 
250, Londnı.: Saat 18,55 de krsa 
d!ı!.,"'& 20, 31·5-

<'e~berinl ihtiva "

den ytlz ve dudak 

Rujları ııhhldlr. Bütün emsalinden 
UstllndUr. --· . MiDE BARSAK ve iÇ 

Ha~talıkla.n muaycnehnnesi 

Dr. iBRAHiM 
HANiF DENKER 

~irinci sınıf da.biliye mütehassuıı 

Beyoğlu Ağacami, Sakızağacı 

caddesi, Çöplüçeşme sokak 

No- 13 - Telefon: 42468 

Kendi ffiboratoynrmda ha!ltaıa
nnm röntgen ,.e serirt muayene 

ve tahlllMı ..................... 
7A rt - Sahibi bulunduğum çl!t 

beygirll arabamın 3372 numaralı pil. 
kaamı kapbeyledlğlml ve yenisini çı
kıı.racağmıı ll!n ederim. 

tıyu Ka~t.anidlı 

Beyoğlu, Sırruıcn·l Cad. No. S8 

Çoruk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
fakslm • faliınhane Palas f\o 4 

Paıardao manda her ııOn 
saat 15 den sonra. felelon <:lll2i 

--Jm • Dr. KEMAL OZSAN 
Uroloa Operatör Beyoğlu Is· 
tik.lal caddeıi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Burıa 
Pn:r.nn üstü. Tel: 4.1.2.35 

-............ r.mı .. a 
, ·~~!!!!!!"9 

GECESt Dr. NECAETTtN 11 

ATASAGUN KARAKAŞ 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 
pmlan 17 den sonra U.lell Tay. 
yare Ap. Daire 2; N o. 17 de 

hutalarını kabul eder. 

16 ~" anlı al(fllDlı saat 21 de 
ÇEMBEIU.JTAŞ ~lnema tly:ı.tro8UD4a 
cımekt&r eanatkAr Karaka, ~rettno 
t;cıttp cd.llen mllsamere;re meml~eU
mlzhı en mııruf sanatkArbn Nııott ve 
kump&ıı)USJ. Mualhi. • Kemani Sadi • 
aynca az boy~tı • BabUcyan - Pro. 
fa.lir IŞ1ı1n • KaraJcao ve arka.4af lan 
lftlrak ecleooklordlr. 

~elefon: 2S953 •ı~-~-~~~.l~j 
................... 

Dr. Hafiz Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye mutchassısı. 

htanbu! Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

Askeri 
Kamus iıll ............... . 

ıua:www:::::::::::=:::::-.;::::I! 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Satı& yeri: VAK.iT l[lt.abcvl 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Beyoilu • Pannakkapı, imam 
sokak No: 2. Tel: 41553 
Muayen.e ve her türlü göz 
ameliyatı fıkara için pııraırz.. 

wcaa 

Devlet Demiryoltart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

:Muhammen bedeli 1120 lira olan 70 adet dökme demirden 50 kiloluk 
dirhem 3<>--4-19f0 salı günU saat (11) on blrde Haydarpa§ada. gar binası 
dahilindeki koınlsyozı ta.ratmdan açık eksiltme usullle satm almacaktır. 

Bu i§e girmek tateyenlerln M lln.ltk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin etUğl \•csalkle blrllkte ek&ltm• ctıntı aatine kadar komL~ona mtlra, 
eaatıan llzımdır. 

nu işe a1t ı;artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2918) 

Nafıa Vekaletinden 
27 4 940 cumart..ı stınll 88&t 11 de Ankarada Naha Vck!Jet1 bina· 

•mda Malzeme ldUdttrlUlü odumda toplanan malzeme eksiltme komJsyo_ 
nur.e& vagon tı;lnde ve ADkarada teslim edlldlti takdirde cem'an 19200 lira 
muhammen bedelli çıralı çam atacmdaıı •oo metre mlkt.p kereıtenln ka.. 
palı zan ımıllle eksiltmesi yapılacaktır. 

hteklller Anadolu hattı Uzerlnde olmak Qzere teslim l.ııta.syonunu de. 
~tircblllrler ve bu Jıtuyonda yine V&i'OU içinde teslim ıartııe verecekleri 
nauılmı ne ıuretle hHap edilec•fl prtııame1lnde yaı:ıltdır. Muvakkat te
miD&t 14'0 liradır. 

:Ekstltixı.a ~ 'Ye tefen'lıatı Aalııılr9Ca Nafra Vell&leU Ma~ese 
l!üdnrlUğünden paru~ alınabilir. 

!steklllerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve g.'\rtna.meıılndo 
yazılı "8tkalcrla.blrllkte aynı gün saat oıa kadar mezkllr komisyona mak, 
bmı mukabilinde vermeleri llzmtdrr, (1872) (2889). 

• 

H A B E R - Akşam Postasl 

EKZAMiN
1 

EKZE:WANIN b..ACIDIR 
k'ara ve ç1banlarda ımUanılır. Her eczanede kutu!'o 60 kunışttır. -
istanbul aeled iyesi 

tıanıarı 
&>nelik llk teminat 
kirası (1) &eneJik 
355,00 26,63 Sarayburnu Park gnzlno.ııu (Alaturka kısmı) (1 ıene 

müddetle) 
120,00 9,00 Tepeba§mda Me~ruUyct caddesinde 10 No. lu dUkk!ıı bir 

sene müddetle 
180,00 13,M Haakl>yde Kiremitçi Ahmet Malı. HasMy Cad. 2/f No. 

lu arsa 1-3 sene :müddetle 
270,00 20,25 Beyoğlu Kamcrhatun Mııh. lstikl!l Cad. 194 No. ıu 

dUkkaıı 1-3 sene müddetle 
180,00 13,M Yüksckkaldırımda Kuledibl So. 1 No. lu metruk mezar. 

lık arsası (1 sene müddetle) 
1200,00 90,00 Galatad:ı. Kara.köy cnddcsfnde 4/4 No. lu dUkkAn (1-3 

sene müddetle) 
2400,00 180,00 Galatadıı. Kıı.raköy caddesinde 5/6 No. Ju dill<k!ıı (1-3 

scnG mUddeUe) 
1680,00 126,00 Oalatada. Karaklly caddesinde 7/10 No. lu dükkA.ıı (1-3 

sene mllddetle) 
54,00 4,05 Ort.tıköyde Mualllmnaci Cıı.d. 1 No. lu dUkk!ıı (1-3 ıe. 

ne mUddeUe) 
4S,OO 3,60 Be,lktaş S!nanpaşa ldah. Has!ırm Cad. 6 No. Iu dUkk4.n 

,• (1-3 sene mUddetlc) 

48,00 3,60 Be§lktaş Slnanpıı.şa Mah. Hasfırın Cad. 7 No. lu dük.. 
kô.n {l-3 sene müddetle) 

fS,00 3,60 &:ılkt.:ı.~ SJ.na.np~a. Mıı.h. Has!ırın Cad. 9 No. lu dUkkAn 
k1n (1-ı3 sene mUddetle) 

48,00 ,360 Arna.vutköyünde LQttlye Ma.b. Küçükayazma So. 13/19 
No. lu ev (1 sene) 

680,00 ın,oo Kadıköy Ca!ero.ğa Ma.h. Muvakkıthane Cııd. 1 No. lu 
lu dUkkAn (1-3 sene) 

156,00 11,70 Kadıköy Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. k!Un HAldo 3/21 
No. lu dükk!n (1-3 sene) 

102,00 7,65 Kadıköy Osmanağa Mab. Rıhtım Cad. kAin IUlde 2/19 
No. lu dUkka.n (1-3 P.ene) 

122,00 9,15 Kadıköy Osmanağa Mnh. Rıhl\fll Cad. ktıin HAide 4/23 
No. lu dükk!ıı (1-3 sene) 

120,00 9,00 Kadıköy Osma.no.ğa Mah. Rıhtım Cad. kflln Hll.lde 15/25 
No. lu dtikk!ıı (1-3 sene) 

Yıllık klrıı. mubammenleri ile teminat miktarlıın yukarda yazılı gayri 
menkuller ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya. konulmugtur. 
Şartnameler zabıt ve muıımclAt mf.1dQrlUğU kaleminde görlllecekllr. !hale 
1~940 salı gUnU saat 14 de Dalmt EncUmcndo yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat mıı.kbuz veya mektuplarilo ihnle günU muayyen saatte Dalmt 
encümende bulunmaları. (2503) 

* * * 
Kt1if ll!• 
bedell tellllnat ' 

2599,00 194,92 Floryada Gazino Tarası ortasındaki aydmlık yerin tan. 
zlml. 

4491,29 377,30 Şl§lide Hanımeteııdl ve Havarzcmıııh ııokaklarınm par. 
ke lcalllırım in§aalı. 

Keşi! bedelleri lle ilk temtnnt miktarları yukarda yazılı l§ler ayrı ayn 
açık ekalltmeye konuımugtur. Şartııameler Zabıt ve MuamelD.t MUdUrlüğU 
kaleminde görUlecektlr. İhale 16-4--940 salı gUnU saat 14 de Dalınt En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya. mektupları, lha~ 
leden 8 gün evvel Fen İglerl ldüdürlü@ne müracaatla alacakları fenni eh
liyet ve 940 yılma a.it Ticaret Odası v~slkalarlle ihale günü muayyen saatte 
Dalmt Encümende bulunmaları. (2532) 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı adet 2000 Ura .... 2CıOO.-llra 
s " 1000 " - 3000.- .. 
6 .. 500 " ""' sooo.- .. 

12 
" 2~ " ""' sooo.- .. 

'o " 100 .. a 4000,-,. 
75 .. ~o .. ""' 3750.-. 

210 .. 2~ .. - ~250.- .. 

Ke§İdeler: 1 ŞubAt, 1 Ma. 
yıı, 1 Ağustos, 1 lkincite§rİn 
tarihlerinde yapılır. 

i' 4Ô 
12 N t ~ j; iJ ~-~ 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUgUnden: 

. . s'ifl 
, Ömer Adil, Ahmet Salahattin, İshak .Adil ve M~ de 
sap No . .sile Sandığımrzdan aldığı (3500) liraya. k~l biriJıCi ılıll 
ipotek edip vade.sinde borcunu vermediğinden hakkında. yap 
üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 eı s.Il~ 
ne göre satılması icab eden Üsküdarda Hacehesnabatun rıısb bel 

Paıjalimam caddesinde eski 120 yeni 65 No. Ju bahçeli a:;tz?4 

müııtemi.lAt bir yalının tamamı bir buçuk ay müddetle ~ 
k~nmuşt~". Satı.'J tapu s~cil kaydına göre yapılınakta.?11:· k~ 
gırmek ıstiyen (725) !ıra pey akçesi verecektir. Milli ball ilJI <f,( 

dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. BlrikJXIİ.3 bUt t.t-1 
l~rle belediye resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ~d~ 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 2-:S.940 tar ,Ş 
haren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri scrVJ.sind~ 
Iundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu iza}uıttJı ~il 
de ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya. girmiş o:ı.anlal'ı ~ ~İ 
kile ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her f5C)~ dif f 
ad ve itibar olunur. Birincı arttırma 13-6-40 tarihine rnfiP_-c './ 
şembe günü Cağaloğlunda kii.n sandığımızda saat 10 dan 

12 ~" ./. 
. ediJe<:t:J' . ~' 

yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla.bilmesi için teklif eriJB ~. 
lin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiretl ~ 
alacıı.ğmı tamamen geçmiş olması şarttır. Ak.si takdirde sa;, 1 
nm taahhüdü baki kalmak şartile 28-6-40 tarihine ınusadi!. 811 l 
nil a.yni ma.halde ve ayni saatte son arttinlla.sı yapılacal<t:Jl' ur· f} 
tırmada gayrimenkul en çok arttırıınm üstünde bırıı.kJl~ ~ 
ıaı: ~apu sicillerile sabit olmıyan ala.kadarlar ve irt~~ ~,A1~,V 
lenrun bu haklarını ve hususile faiz ve masarlfe daır 1dCll"" ı;et' 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleril~ ==~~ 
iremize bildirmeleri IAzımdır· Bu suretle haklartnI bil euııi' f'. 
lanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bCd jStlf'~ f 
laşmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla mallımat a.ırnak ~ 
939/26 dosya No. sile sandığımız hukuk işleri servi.sine rıı 
nıeleri lüzumu ilan olunur· 

• • • 
DtKKAT P! 

Em.niyet sandığı, sandıktan alman gayrimenkulU lpO:e} ~ 4~ 
mek istiyenlere muhamminlerimizin koym~ olduğu ıuyrııet.iJ1 (tr7 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar bOrÇ 

suretile kolaylık göstermektedir· (2923) 

lstanbul Maarif müdürlüğündefl: .-; 
ıııııcw ,_ 

Maarif veklJllği köy öfretmen okulları için agağıda ciııS• ~~ .. ~ 
yatları yazılı talebe iç çamaşm pazarlıkla u.tm almacaktır. 't ~ f,! 
bedeli 5323 lira. ve teminatı 798 Ura f5 kuru~tur. lıteklller bil iÇ~~ 
na alt ııartııa.me ve numuneleri Maarif müdürlUğtl yardlre1't6t1 0~ 
bilirler. Pazarlıfm 16.nisan 19{0 salı gUnU saat 16 da ı.raarl! ı:ıı 
toplanacak komisyon maritetlle yapılacağl il!ıı olunur. (28'6) 

Gayrimenkul satış il~~ı 
lstanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUgUnde~ı ~ 
:Alt Riianın 20'70 h 4ap No. ılla Sandıfımızdan aıdığl (~~fi' 

karşı bfrlnci derecede fpotek edip vadesinde borcunu verıne~ ~ 
kmda yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun •6 cı madd t~ f~ 
tO cı maddesine göre satılması icabeden Beyoğlunda 1'0~ 49 ~ 
leslnin Yenlçar;,ı cadde.sinde e.ııki 7j yeni 76 numaralı, 318 ~.:; 
No. lu k!gir bir evin tamamı bir buçuk e.y mUddeUe açıl< •rt ~).ş1~!1' 
muştur. Sab§ hpu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttıt11l ı:lf"" ~ 
isteyen ( 425) Ura pey akçesi verecektir. ldilll bankalarrrnıı:::;dl>-e . ~ 
mlnat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bUtUn vergilerle 1ıtt11'~ 
lerl ve vakıf icaresi ve taviz bedell ve tellAl.lye rüsumu bC>rçlU)'ll ~''..& ~ 
tırma. şartnamesi 80--4-fO tarihinden itibaren tetkik et.ıııe~cll 2 
Sandık hukuk i§lerl ıervislnde açık bulundurulacaktır. TaP11 • J.tt~~ 
sair lUzumlu izahatta şartnamede ve tak.ip dosyaamdıı. va~eııJ' 
girml§ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan ga> • l · .J f 
kında her :ıeyl ö~nml:ı ad ve itibar olunur. Birinci arttı~~~~ 
tarihine mUsadil pa.zarteıl gUntı C&ğaloğlunda. kA.ln san~ tı"'ııp 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılablJU1esl 1seııetlr' .. ~ 
lecek bedelin tercihan alıııma.9ı icabeden gayrimenkul Jll~e ~ ~ 
Sandık alacağını tamamen ge<;mlıt olma.ııt t<U"ttır . .A.ka1 tA~ ,_1f ıı?'k 
ranm taahbUdil baki kalmak ıartilo 2~0 tarihine ın s.tl j.tY .• 
aynı mııbalde ve aynı saatte son arttırması yapılacak~~: •.• ~ ~1'~ 
gayrimenkul en çok arttıranm UatUnde bırakılacaktır. ~ b1J f~ 

rUe sııbit olmıyan alAkadarlar ve irllfak hakkı ııahlple~tl~,dlf· f> 
ve hususile fa.iz ve ma.sarl!e dair 1ddialarmı il!ıı tarihlndetıri 1~ 
gün lc;lnde evrakı mUsbitelerle beraber dairemize blldlrmeJe _.tııt . ..,,~~ 
ırureUe haklarmı blldlnnemtıı olanlarlaha.klan tapu alcllJerll0 ıııt!ov ti'i'" 
!ar aatıı bedelinin payl~ma.sından hariç kalırar. Daha tasl~~ıetl ,t 
mak isleyenlerin 938/715 dosya No. ıile Sandığnnız hukUk 
müracaat etmeleri ıuzumu ll!n olunur. 

* * * 
DiKKAT . _ ı&'t~ 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alman gayrimenkulü i~8 40 ? 
isteyenlere muhammlnlerlmlzln koynıuı oldufu kıyınetln ~rıııelC 
vUz etmemek üzere ihale bedelinin yarısma. kadar bC>r'Ç 
kolaylık göstermektedir. (2927) 

Clnsl 

ekJiıt.ııl' 
Açık tııı• 

J.Jra ıu,. Lira Krt· 

Tulumba ve levazını 17 kalem 1523- lH 22 
k e~ ~ 

Etıket kurutma. ara.. 10 adet 12M- 9i - Açı ~ 

bası yu~~ 
I - Şart name, kroki ve müfredat listeleri mucibince ..,.uıı -1 ,,-ıJ' 

mlkdarlan yazılı 2 kalem malzeme açık eluıUtme usullyle e1',ııuıı• I• 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat tem1natta.rı, ,ti~~ 

hlzo.lıırmda yazılıdır. Jıı '/p.t;l' at 1" 
III - Eksiltme 29-IV-940 pazartesi günü J:ı!zal&~:ınısYo"uıı ~ 

de Kaba.ta§la Levazım ve ldub&yaat ııubeaindekl •lnn ,,r.P 
lacaktır, ııedell 1' r•' 

ıv - şartname ve müfredat U.ııtelerl sözü geÇeıı 111 ıt ,-e 1 
nabUeceği gibi krokiler de tetkik olunabilir. tetlf11 tel'l_,. ~..J-

V - Tulumba ve teferrUatı f:ıine girecekler (tatsız 111~1ı:ııııt""ıı/ 
taloğlarmı eksiltme günUnden blr hafta evveline klld~ablJlllllıı ııre 
Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve teklltle~ eıcsUtIJlt>"' q1 
mm ve.ııika almaları 14.zımdır. Bu ve1ikayı aımryanla dll ) 

ler. "' 1~tl~ıl4'' 
VI - lsteklilcrin eksiltme için tayin olunan gtııı A ... ,.uart· 

ınu.r•-
T,5 güvenme paralariyle hlrllkte mezkllr konılıl)'Ona 


