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M ttefiklerin Taarruzu 

Alm•ny•, y•lnu: lr•11cli 
aeolt•lc•yfinin ic•pla· 
rına rİ•yet •d•r; bu ilci 
memleltcti de, lcendiıine 
harbi lca:ııanclırcıcalc bir 
hor•lıct olccalı ümidi 
il• iıııal ctmiıtir; bu 
halıilıatı hic bir mıiga-• 
leta ürt•mc:ıı. 

= 
Yazan: ABiDİN DAVER 

m._ iman Haridr~ • ":u,.-ı , 
~ nın, kinıse~·i inandu • 

mıyan gülünç ve çü • 
?üt iddialarına rağmen, Alman• 
1•, Danimarkayı da, Norveçi de 

Atman kıtalann.n işqalinde bulunan Trondhcim .. 

•• Dün Almanların 
iaşe gemisi hatırıl 

ç 

~ o veç Hükumeti nih i zafc. 
re kadar harbe devam edecek 

ı 

•Uf aevkulceyşı maksatlaıla ve PAR1S, 29 (A.A.) - Norreç - mu, 'UT. Röras'ın şimalinde, Nor· 
!kendi menfaatleri bakımından iş- t;eki vaziyet şudur: ueçliler, Oslo . TrO'lıdlıeim demiT 
lal •tmiııllir. Yann, ihtiyaç hi'I- Alman kuvvetlerinin ilerlem;o- yolunun şellileli Glommen neh-
ledince, buziin riyııkıirane YÜ· si, _qerek Gedbrartdsdard Kvan ri fü:erind~n katettiği •ıeq<ine 
Süne eüldüiü İs.veçi de istilada ·· ··nd k A d l"d k · f d ) lıir an tereddüt etmiyccektir. onu e,ve gere ster a e dur- (Ar ası.) üııcıi saıı a a 

Alınaııya, harp halinde iken, -

~aba sulh zamanında, bitaraf - B ı • t G • 
1-tıa olan münasebetle~nde, -~ep. u garıs anın a ye s 1 
llevkulceyıten ve harbın degış-
ıı.ı.ıız ana prensipler· nden ilham 
•in. Sanki varlığının sebebi harp 
~ gibi, hayatın her sahasın· U b • J d k / k 
:~· .hep ve daima ıuilitarizm'in nar ın ışın a a ma ve 

ikim olduiu bu memleket, 
ltencı; sevkulceyşi emredince bİ· k / "l • • • kt • 
t.raflık, devıeiıe:r hukuku, baş· omşu arı e ıyı geçınme ır 
~a ın'lletlerin hak ve istiklali, 
llısanlık usul ve adubı medeni -
Yet kaideleri &'ibi bütün mef • 
lıuınJara zerre kadaı kıymet ver• 
lııeı; hatta politika icaplarına 
".e diplomasi inceliklerine dahi 
tiayet etmez. O zaman Alman si· 
~lsetı; de askerle!;ir ve Alman 

1 Ploınatları da, resmigeçit ya • 
:~ıı ~ir Alınan \,ıtası sertlii:ile 

1ın.dık ve kaskatı hedefe doğru 
f"rıır gıderler. Bitarallığa, dn-
1 et. er hukukuna, başka millet
•rın hak ve isliklaline insanlık 

::uJ Ve adabına, med•ır . ·et kai· 

0 
lerirıe riayet eden lıasııuları 

1 odan evvel davranıp küçük mil· 
i e~lere tecavüzden cekincükleri 
ı!'n, yalnız kendi sevkulceyşi 
Y •nfaatlerin.i düşünen Alman • 
ı_311•ıı baskıııı karşısında kalır
~ ve bu yüzden döğüşün ilk 
Ilı "Undunu hemen daima Al • 
lü ahya kazanır. Fakat, her tür
•ad aklara hürmetsizlik ederek 
11 ece ha,rp presipler'.ne daya • 
t. 3°: bu hareket tarzı ve si)·asi 
.\~•uetsizlik, yine hemen daima, 
tıı rııanyaya pahalıya mal olmuş· r. 
lıö.\lrıınnlar, g~çen lıarptc de 
~~le Yapmışlardı. 1891 den 1905e 
~ ar Alınan GendkurmaJı baş· 

nı (B .... k E k. i. i) uyu r unılrnrbiye Rc-
Soı,ı. fol an general Graf Yon 
lııa 1 fen (Şlifen) • ki yeni Al. 
l>;,? kurınaylarınm üstadı ,.e 
.ı,; ~ddolunur . 1905 den itibd
\e Fr •lçıkayı ç"ğncJİp geçmek 
ifan .ansız ordu~unu . ol cenahın .. 
tini karıp gerilerine düsınek fik· 
'•siııd •bu~ etmiş ve bu esas dai· 
la1111 / bır taarruz pliıoı hazır. 
le yir,'· Alınan ı:encı~li~i böy
ta, :va~· a •evkeden amıl, $•rk
dud~ ~· Almanya . Fransa hu· 
ı.,, J\~ •ki Fransız tahkimatının 

tnan tnarruzunu son dere .. 
f Arkası 3 üncü sayfada) 

4BIDiN DAVER 

Popof "Komşularımızı tehdit eden 
yakın bir tehlike görmüyoruz,, Diyor 

SOF'Y A, 29 (lKDAM Muhabi
ri telefonla bildiriyor) - Bulgar 
Harici} N aızırı Gospodin Poıpof 
·-Bu' ıgari.s~ıanıırı.ı ıhaa• ci vazi)'lt'ıti, 
llıı1kkmda verdiği lbeyan~t:> Bub
·ga -..rın bugünkü gayelerini w 
~alısi siyasi görüşünü şöy~ hü· 
Usa eLtı:ı: 

- Bulgaristamn siyasi vaziye· 
ti, harbin dışmda Bulunan ve 
anlaşmamazlığa sürüklenmemek 
icin daimi surette gayret eden 
bütün memleketlerin vaziyetine 
müşabihtir. 

Bitaraflar tarafından olduğu 
kadar muharipler tlırnfından da 

(Arkası 3 üncü sayfada) Bulgar .tiariclye Nazırı Popof 

Bomonti Biraları 
piyasaya çıkıyor 

Dün fabrika gazetecilere gezdirildi ve 
ilk istihsalden bira ikram e d i 1 d i 

Senelcrdtnberi muattal bir 
halde kaldıktan sonra nihayet in
hisarlar idaresi tarafından satın 
alınıırak bir mıiddetten beri ye· 
niden bira imglinc baslıyan Bo· 
monli fabrikası dün lstanlıul 
gazetecikrine gezdirilmiş ve bo· 
monti bahçcsind< gazetecilere fab 
rikada yeni imal edilen biralar
dan ikram edilmlştıir. 

Bomonti fabrikasını işleten es· 
ki ~irket imtiyaz miiddeti bittik-

teıı sonra dinleııdirıne tankların· 
dan bazılarını sattığından fabr:. 
ka şimdi ancak senede 3 milyon 
600 bin litre kadar imal edelıilc· 
cek sckildc çalışahilet:ektir. Yeni 
imalat bir iki giine kadar p:yasa
ya "tkarılac•ktır. 

Fransr.ya :;s üınc Jeııi dinlen· 
dirmc tankı sipariş edilmek iize· 
redir. llarbe rağmen bu tankla
rın Fransadan getirilmesi temin 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

ANKARA, 29 (A.A.) - Rei
sicumhur İsnıet İnönü bugün sa· 
at 16 da Fransız, saat 17 de İngi
liz biiyük el(ilcrile, sat 18 de 
nı(·ınleketine avdet l.'imektl! olan 
\:C ,·~da ıt:iıı Aelnti~ bulunan Ro· 
nıaııyn büyük elçisini kabul bu
~·urn1usl:-rdır 

Jkr ıic bü~ ıi dçinin k~bulunde 
Harici.ve Vckilı Şükrü Saraçoğ
lu da hazır bulunr1u,tur. 

-
hadise! 

Sovljet petrolünün Varna 
90/u ile sevki fazla! aştı 

/ __ B_ir_t_s_ve_c_m_iL_f_re_z_c_sı_· •_o_n_ma __ ne_v_~_a11_._..,._d_a.._. ___ <_"_· aız_ı.sı_a_u_. _cüdı:_· _>. 1 

Suya 
Düşen 
Plan 

"Times,, e göre: 
Almanya Nor
veçte muvaffak 
olmuş olsaydı 

ltalya Oalmacya 
' sahiHerini alacaktı 

LONDRA, 29 (A.A.l - Had 
bir deı-re11e qirmek.te olan Nor· 
veç harekatı tngit ga.~eıcıe ni 
iş17al edtm baş'ıca me el oht k. 
ta ber de~·amdır Bu 11e.,-.11c tan 
ŞU ıltt Ct! i1k':"r.a1 .. ::~'ld . • < ,,.. .,. 
cephesinde müttefikler için bir 

(Arkası 3 ünciL ı:a;/fad ) 

Almanya'ya giden 
iki va:ı;ur Satobaj 
neticesinde battı! 
Slovak hududu: 29 (AA.J -

Haı'a..: Çekoslovak Ajansı, Bre
tislava limanında Tuna üzerinden 
Almanyaya giden iki vapurun bat-

1İngi iz - · talyan ticaret m ·· -
zakereleri tekrar başlıyor 

E;:2~~~J~P~i:{~~i~~~~;~:s Halifaks, İtalyan sefirile görüştü 
reçina yüklü bir Rumen vapuru- ı--------------------------
~:.· Hcdiselerin sebebi sabotaj· lngiliz ticaret 
BULGARiSTAN MACAR 
TEKLtJ?tNt KABUL ETTt , heyeti Roma_qa 

SOFYA, 29 (A.A.) - Bulqar 
hükümeti, kendi arazisi haricin- hareket edecek 
de kontrol icrası için zaruri olan 
miiselUih gemikre salıip olma
makla beraber Tuna nehrindeki 
se1ırisefainin kontrolüne ~tirak 
etmesi için Macaristan tarafından 
yapılan teklifi kabul etmiştir. 

ı Başvekilin Seyahati 
D1Y ARBAKIR, 29 (.1.A.ı -

Başvekil doktor Ref;k Saydam, 
refakatinde İktısat Vel.ıli oldıı
{ju halde, saat 18 de Diyarbakırı 
tıeşrif etm;şladir. 

Başvekilimiz, Osmaniye istas
yonunda birinci umtımi müfettiş 
Kotardu Komutanı ve M. T. A. 

LONDRA, 29 (A.A.) - Royter 
Ajaıısmm diplomatik, muhabiri 
bildiriyor ki: Lord Halijaks'ın 

ltalııan büııük elçisi Bastianini 
ile cuma günü ııaptığı görüşme 
neticesinde bir lngiliz ticaret he
yetinin ııakında Romaya hareket 
etmesi vek mümkündür. 

Saıııldı9ına göre, Lord Hali -
faks. İtaltıan hükümetinin bil
direceği qüçWk!.eri bertaraf et· 
mek için 1ngiFz hükiıJlletinin 
elinden geleni yapmak ar;;:wıunda 

(Arkası 3 üncü •a•.ıfada) İtalyanın Londra sefiri Bastianin 

Petrot grupu müdürü tarafından 
Diyarbakır istasııonunda vali, as· 
keri ve mülki erktin ve lıalk 
tarafıııdan karşılanmışlardır. 

1.-.s&!!l!'I!! Askeri Vaziyet: 

Basvekil, doorıı.ca umumi mü
fett41iği teşrif etmişlerdir. Bu 
geceyi Diyarbalcırda geçirecek 
!erdir. 

ŞEKERPARE 
~SULTAN 

Tarihin en kanlı ve 
emsalsiz bir h•yecan 
kaynağı olan devrin 
lçyUzU lft• ediliyor 

4 ayis Cumartesi 
neşre başhyoruz 

veçliler, her ta. 
rafta bu ta&rrıız

) !ara mu'kave • 
.. mcte çalışmak · 

Yazan: 

tadırlar. J\füttefikler, bazı mın
takalarda düşman taarruzla -
rını püskürttüklerini söylü • 
yor ve bazı yerlerde ise Al • 
manlarııı ilerlediklerini kabul 

A. D. ! 
)emişlerdir. 

3 - Trondheim'deki Alman 
kıtaları Steinkje:r'i işgal et • 
mişlerdir~ Burası, Tron~hjem 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Macar-llalgan 
ticaret işleri 

is/ah ediliyor 
BUDAPEŞTE, 29 (A.A.) -Ma. 

car ticaret nazırı, ltalyan müba
dete ve münakalat nazırlanııın 
Budapeştedeki ikametleri esna • 
sında İtalya ve Macaristanı ala· 
kadar eden iktısadi meseleler 
hakkıııda göri4meler ııapılacagı
nı beyan etmiştir. 

Mumaileyh, Yugoslav ticaret 
nazırt ile bitlikte iki memkket 
arıısındaki ticari mübadeLeleriıı 
arttırılması meselesini görüşmüş
otduğunıı beııan ve Yugoslavya.
ya gıtmesi için vaki daveti ka but 
ettiğini ildve etmiştir. 

N nzır, B. Clodiua ite Atman -
Macar müzakerekrine devam e
dilmekte otduğunu tıısrilı etmiş
tir. 

• 
Italyanın Berlin 
Sefiri değiş ti 
Rom• gazet•lcri bu tl•lİ· 
ıilrlitin mühim bir hôdiH 

olciutunu yazıyor 

Roma ga.:ete!c;i, B. Alfierinin 
(Arkası 3 üncü saııfada) 
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l•••ı 
laıud 

Yiz M. Sami Karayel 

ilk okullarda 
Çif e tedr ·sat 
Kaldırılıyor Padişahların cenazelerinde müftü 

imam olmak lôzımgelirdi 
t .n, lr.nkaç ırün sonra 

li kabıı. d ger ~ dl> 
Haıi.kıın ta}!lt:r ve is.

t mazlı:a<r et.ı:: ık ·~·in şe
hirde bi.r uyuz de-.·e uzer~ do-

..ınldı. 
< l.rr.paratora .cıücum edCT<ik 

.. zlartı başına v..ırcluıa:ı • B :r 
~ da ıi2r." w.rar .ce 
• la dtıktiıler· . . Bucun 

• r :ıe c;= :.rr do lıdıltrdı.rlar. 
Dı.ııer b ukı.m halk da agzı

n..:ı mu=iI' fata b:..Lrılmı.ş sün
gc-r ool.:ıtula.r .. O ::n sa:;:ra i
]l(.dromd a (At I!fi1jıiam) .ki sü
t v kırı ·nda ve dı~ kurt ve 
srı he~ · li · r arasında aslı -
l:ııır •• Bu fol" ı• 'er sırasında İm
ı: · :r, ~o,, ie >agırı" .. ord :.ı: 

Ya Rab w rr~haımt et! 
Z.. n kı~ mış bır tl:a.lı brma-. 
EJeııım bır takımı._~: ır es-

vı çıkardıl::ı.r. içleriıı.d~ oo" 
boj~JZ::-a bir harbi s;ı.plavaırak 

bag klarmı dışarı fırlattı. 

~ ıatuı dıc ba.r.<1:isiıııin kargısı 
kcsk ::ı o)ıtugunu anlamak 

'" n fıır )ar'~tıcmın vüeudu ~in
u :-crubeh· yaptılaır . 

G üym 4!'.i, B u.ans baro"";ığı 
y ı .ıı de.- mı•:siniııı Su1taın 
o _P. hıı.kkmda gö$berdiği bar
- :1k:ta..'l claha fecidir. 

R h·parMıc:ıriylle, Osrnank 
;a!ır.ıtn ka:Ul hmtra6ı Bur-

mabzeninden ·bıı illinık 
ek- ki . O .,.,.,.,.k ·n. bu muııazır 
"'- :;şeti ihtıar ecbı ~ 
dm-: bic biıısi malı.mn yet ve -
lir (1) 

O..mam müverıt.leri, Sultaın 
Oi.'lAIHP laıiUinıe ,,J a'let .etmek 
üz ' hır t:>kmı vak'alar saysa-
kır . . Bunlar, eskı adaml:ann ne 
su-.1.H>e dlEiindülderin. ,gösteriı" 
olduğu.ııdan ıbuuva okayociiaı.i milr 
ı-.a::»p buldum. 

B.tl<ınız mü.ıııeocimler, ()gnanın 
~ ime deıaıet ..dıecıe!k hadial!leTi 
n """11 saıyIJOr Jar : . 

bu kadar hıısaNll '""' kesri arz 
zulhur ey.hL Hususa ıtalü hü -
ımıı>yunl-a.n ol.a:n ·bu.r<,•t:::ı küsuf 
v'..ılci olımt.ı->lu \<'., kal'ı <ıZirn .ıddet
m:.,J.eni r, Hdtuı seferne eh ey
yama kürullta harelıı:ıt <Jlımiı;'.~Tdi . 
lrusuf c bu man:ııva azaım de
h , .!emişler .. .. 

Goru.tiyıor ki, eskı. zaım=l:ar

da., 9U ~. ~lıeı". ""~ 
ba, ve buna müır.asıl lıiıdisa;tı 
ıt:a:btiye • yı. görühn<.ro ş . .nncı.e a.t
fo l'Unuyordu. 

Su>tan Osınarun k<1tlı ha.kkın
dıa şoaımelıı y.aılınrz bı;z.iım tar..ıhk 
d>:\iti:l, ecııı.ıbi taıilfer de görrnüı; 
bulıınuynr.. Hı:ımmer ta.riılıinın 
tropa:rator Komaıeıı .lıakkıaırlaı1o 
ifadcot buna en büyük dıelili>r. 

* Sultan o..narıcn aeınsııuı o!Ç.u-
ğu yerde brrahkl:ı. Ftıkalt, c;d< 
gaıııı~)en hmuı ·Joa.lrlı;rı.ıdı. Ak -
şaıııı ozıı.nı olıınahla b ya.J:ıe· e2!3ll" 

la bcr::.ber aıe.ıaooı.ı }Waıuh. H<>1-
ıkın gözündıerıı ırak, y eriç<!ri'a:: in 
hali:ıer nden uz.ak olaira!< ~ 
mcl< .iısı,t 'flliıldi. 

Paıd' ı;ahharm m.ıılad usulıe gö
re c- ttııaze<.i'il1'1lıde müftü .iııruım ol
ıruıl< lazım gelirdi. Ll:k.n, müf
tü bundan lıııııcıııı«k. 

Çünkiı, mwru padi.şa!hın kaıy'İn 
bıra<reıi ıd.i. Dıamadının katlıı OOl1 

son derecede mütı<e»iT ~i. 
Bu teessürü ha.Ik bey~ beli 
o'lınasıın d•yıe saııayı:ıdan dışarı 
çtkm:muştı. 

Bazı taıı<.hlteır.miz, müftüni.i<ıı 
S .tan Oıını,..a kıııl(:m olduğunu 
ı;iiylcrler .. Bibaııa zorla kızını 
aJımasınıı ga.uabına hamled=lı:r. 

:Mülitü, 8,}"111 mmanda padi.<;ahın 
Hotım seferine çıkmasına da nıu
anı olım.ıştu. Bu sa!K\YJ •• c<aınz~ 
sine ~ilmek iSlıeımıe:ıniştiT, ci<r
ler. 

Maarif 4 yeni mektep 

oinasi yaptıracak 
Cifte tt.-drisatı şehrimiz mek -

tepler:nd<.!n tamnmrn kaldırma
) ı kararlaştınn maarif müdür
lüğii Aksarayda tramvay tavak
kuf mahalli karı;ısında ve Lale
lıde iki yeni 'lk mektep tesis ve 
inşası için lı ozırlıklara başlamııı· 
tır. 

Bu yeni iki ilk okul binasın -
dan ba~ka Mec:diyeköyü ve Tü -
nelde de iki ılk mektep binası in
şası için icap eden tahsisat ay -
rılmışttr. 

;_.---o----
VtLAYET 

Yarın daireler tatil 
Ya:rın; l mayıs bahaır bayıra

mma müsadm ıbuluııımakıtooır. 
iBu miiın' · ·tb;;ıtle teknl:J'. " "11'.Il.İ da
iırclıer, !bankalar. nim resmi mn1-
e9SCSE!~-r ve rnck~"' bu ıdaıarn 
ıtaıt.il oluııa.caki<l!' vıa peı:şeımiıe 
saba.'ı.ı t~1<rar aç/. ..cakl.ardır. 

Şi.rketi Hayııiye iıdaretiiniııı filt 
yaz tııı< ıl sinin tatl:ı ıkine de ya -
rın sabahtan ıtiıbacen baışlaru.lıa

caJciır. 

BELl:DlY• 

Barlarda çalışan ecne
bi kadınlar 

Ba:dard:a carti.st• adı all.ında 
kıoıırumasyon yapan ecnebi ka
drrta.:r m çalıştırıltm::an-sı ve böy
le yer) ırm \istml.rini ·i--kil.i Io- 1 
k.atıııta> veyahut •Var~· den 1 
•bar• a çevı:' im s i haıklondaıld -
jraııanın Uttbik 1ııc yaırmdan ı t'.
ba.ren baŞ.aıulacak:tır. Bar sa.
!hlp]).ıri bu vaziyett'.e>n memnıuıııı 
olmrumışlar n mürooeseleriırı<:le 
çalıştı.raca'k kadar Türk bar ka
dını bulunımadığı.nı ileri sümıilş.
lıerdir. 

Şehrimizde gecelri nöbetçi 
\ kalan < czahanelerin geç vakit-
l lcrllc «1\spirin •, . Tendiirdi - 1 

yot. ve emsali gibi az miktar- i 
da alınan maddeleri verme - ) 
dikleri ve geceleri bu kabil ·: 
pansı az fakat eıbcnımiyeti 
cok olan ilaçlar için eczahaneyi 
açttran halkı azarladıkları gö· 

\

. rülmü~tür. 
Sıhhiye Vekaleti dün sıhhi

ye müdürlüğüne ve ayrıca ec .. 
, zacılar cenıiyetine bir emir \ 
' göndw,ırek geceleri talep o-
) l@an her şeyin eczahaneler ta-

, ralınd~n ve.~Hm~ini v~ en kil- /
1 

çük bır nıuracaatın bıle kat- ) 
. i(yyen reddolu.,amıyacağını ) 
( bun:ıı aykırı lıarekd edenler ) 
( hakkında ceza verilec:eğini teb- ,' 
ı Jiğ.etmiştir. ı .. ~ ~ 

Bütün sanayi 
müesseseleri 

Anadolu yakasında da 

bir yerf; toplanacak 
İstanbul cihetinde olduğu gibi 

Anadolu yakasında da bir sana
~ mınta.kası tesis olunnıası ka .. 
rar !aştı rılnuştır. 

Üsküdar, Kadıköy ve civarın· 
da bulunan fabrika veı imaliitha
nele;.- bu mıııtalaıya nakloluna -
caklardır. 
Diğer taraftan Üo.küdar - An· 

kara - Bağdat caddes;nin her iki 
tarafında şimdiden hiçbir sınai ı 
inşaata müsaade olunnıaması ka· 

İlk tahsil başlangıcı 6 yaş! 

Yolsuzluk olup o'ma-

dığı araşiırılıyor 

Matbuat mensuplarının Par - / 
koteldeki toplnntılannda Bayan 
Etem ızz.,t Bmice (Vit-Nü) ya: 

-G•zetclrrin birinde okudum! 
demis. Amerikada yeni bir pe
dagoji cereyanı. ("OCUklan 15 ya
şına kadar oyunla oyalamayı, zi .. 
binlerini yorn1an1ayı sağlık veri
yormuş. On beşten sonra tahsile 
baı;lanırsa çocuk, öğretilenleri çıo.. 

Peyderı•ey denize doğru umu- bucak alımuş. 
mi b"r ~ekild., çökerek oturmak- (Viı-Nfı) bu yeni pedagoji sis-
ta ol n sebze ve ıneyva lıiılflıin teminin pek haklı olarak aleyhin-
sür'allc tamiri için belediye reis- deı bulunuyor. 
liğine heyeti fıuıniye tara[ıııdan Muhterem Seniha Benicenin 
bir r..apor verilın:~ tir. bu yeni pedagoji sistemini han-

Bunun üzerine \'e son hafta gi gaz~tcde okuduğunu bilmi -
içinde buradaki bazı kısımların yorum; h«·halde bu Amerikan-
doınirlcrinin eğrilip, camluruıın 
kırılması ve yeni çatlaklar gö _ viıri yepyeni bir tez olsa gerek; 
rülıncısi münasebetile esash bir çünkü Amerikalılar çocuğun, do-
taınir yapıhna~ı ve temellerin ğumdan it,barcn terbi~·e ve cği-
takv-iy~si kar:irla,,tırılım:;ta. 1 timo muhtaç olduğunu iddia e -
Diğer taraftan halin inşaatı cs- ı derler. 

lurımızdan girmesine iınkiın ta
savvıır e!medij\-imden (Viı-Nü) 
kadl\1 telfıı! etmileceğiın. Ancak 
dostıınıun çocukları erken tah
sile başlanmanın çok faydalı ve 
yerinde bir tedbir olacağı kana
atine taraftar çWtacağını. 

Çoculı:lanmızı 7 yaşında ilk tah
sile başlatmakla laakal bir sene 
kayb~ltirm.İ.ii oluyoruz. 

Normal çoeuğun harfleri kav
rama kabiliyetleri beş yaşından 
sonra kıvamına gelm;ş bulundu
ğu bütün pedagoglarca te<.pi.t e
dilmi.•tir. 6 yaşındaki bir çocuk 
alfabeyi pürüzsüz sökebilir ve ı... 
nun böyle olduğuna p cik çok can 
1ı deliller de vardtr. Bunun için 
ilk tahsil çağının 7 den 6 ya in
dirilmesi ve maarif mektepleri
mizde .4-5 ya~mdaki QOCuklarımı.z 
için de - çok muhtaç ve mahrııın 
olduğumuz - ana sınıfları telli -
sini elzem sayıyoruz. 

SELMIİ İZZET SEDES 
nasında i;yi nıalzcme kullanılına· 'ı Ben bu ~·eni sis iemin Aıneri
dığı da iddia edilmektedl r. Bina- kada kabul edilip bizim hudut
nın deniz kenarında olması ve ========'==================== 
Halicin bu mevk.ilnin hu~usiycti 
cıc J.!oziinüne alınnıakla beraber 
inşaatta herhangi bir yolsuzluk 
olup olnıaclığı ehemınl :vetle tah
kik olunmaktadır. 

İKTlbAT 

Tiftikler• verilen avans 
Ziraat Bankasının yalnız iki tip 

tiftikler iç:n tüccara avans ver
mesi bazı şikayetlere yol açmış
tır. Tüccarlar Ticnet Vekal<'li 
tarafından tespit edilen biitün 
standardize tipleri için bankanın 
avans vermesini tstemektt:dirler. 

İtalya ile licarı:ıtleki 
müşkülat 

İta!~ aya manifı:.tura ve iplik 
fahr.katörlcırinin mümessillerin
den Katzanıika dün şehrimize gel
miştir. 

Alakadarlarla ve tüccnrlsrımız 
la temaslar. yapacaktır. Söylendf
Pine ı:ı,·.öre, Ital~ anın ibtiyacınıız 
olan nıaddcl C'r i göndern1enırı-;ine 
İtal);ın permi clairesiıı:n müşkü
lit çıka-ı·maM selıcp olmaktadır. 
Bu daire bilhassa memleketi -
m.izden panıı..~ .. almadan it .. lya
dan manifatura <ıŞyası gönden 1-
mesine izin vcrıncmcktcdir. 

., 
(!.oLi 

Eski 
_E ~e MAHKEN ELERDE ! 
kocaeli Kira ihtikarı 

meb'usu Sırrı 
Ad iyede de takibat 
başlamış değildir 
l\luhtelif makamlara tenkit ve 

taJu:ik mahiyetinde mektuplar 
gönderen eski Kocaeli mebusu 
Sırrı Beli oğlu hakkında askeri 
takibat devam etmektedir. Me -
!ole henüz talık'.kat snilıasında
dır; mahkemeye intikal etmiş de
ğildir. 

muhakemesi 

Dükkan sahibinin ce· 
zalandır1lması istendi 

Tabtakalede Bnlkapanı cadde.. 
sindeki dükkanının kirasını mil
li korunma kanununa ay ın ofa 
rak artırmak SU\' le mahkemeye 
verilen T)ragoınir Komandarofua 
muhakt... _ _.e-sinc dün dördüncü ıı. s-

liy e ceza nıahkemcsinde devanı e-
dilıniştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
mazj unun suçunun :;ahit oldu -
ğunu söyliycrek milli korunma 
kanununun 30 ucu maddeııi de -
liiletile SS inci maddesine göre 
cezalandırılmasını istemi~tir. Mu• 
hakeıue, müdafaanın yapılması 
için ınayısın ikinci gününe hıra .. 
kılmıştır. 

----"---

Rı~a .<::ticumhur orkestra
sı ilk konserini verdi 

isı.::, bul Bemzrst.aıiııı.ndr.k.i bil -
yü'k ~m [2] ııehrin büyük bi;r 
k .:m suya basan kasırga [3] 

Fakat, mültü, ya.ıi Şeyh iiılis
ıaım. Sultan 09ınamn kaıU fu.eti
ne dıerha.l istila eyl.uh Müftü:liik 
makamına Yahya oeıfend ReQti. 

SWt:an Mustafa Yi nô.c;eri aii&-
1.arının elindeyd". Hoş Sulltan 
Musta.fanın hiıç bir ~ı..ıyden malu
mata yoktu. Bütıün hüküm Çer
kes Abaz.aısı V.alide Sultan ~ı;ınde 
idi. 

Spor salonu için Bal
kanlarda tetkikat yapılıyor 

Sürp Agop civarıncia inşa u!oi-
11.ecek olan büyük kaıpa!ı SpCII' sıa
Jooon.un Balkao}arı:n en büyüık 
kaıoolı sapr salonıu ha~<lrlıe 300 
bıı Jı ra sarfi y le ınşasl'loararlıaştı
rılımştır. Bıe~.diyıe mi:marlaırı.n
daiıı Şi'!l.aai üc Şahln Giray bu !ta
rar ii7.erine Balka:nl.ax aki kaıpa
rııı: ~a sa~nlarmı l/.rt'kiık e.1,mk ü
ııeı1 Romaınya ve Maıcat• st<l<l<ı ha-

rarlastırılouştır. , Yeni ithalat birlikleri 

Diğ~r tar: {tan nıunıaileyhin ay 
rıca ikinci ağır ceza mahkeme • 
sinde de muhakeme edileceğı ve 
adliyede •orgu tahkikatma tabi 
tutulmak uzere olduğu hakkın
daki h~berlcr c...-...assız ve mevsim
sizdir. Sını Bellioğlunun sivil 
makamlara nuktuplar göndermek 
suretile ;şlediği suçlan dolayı ad
liyece ıal..ilıat yapılnıru;ı icap e
dip etmiyeceii t.ctkik iııevzuudur. 
Ancak akeri mahkeme lıiikınü
nü vı nncdikçe mınnailey adli
yeye celp ve isticvabı ve kendi
si bakında bir başka takibatın 
-~aınası kanuncu mümkün gö
rüle,memekıcdir. 

Dört konser verm~k üzere ev
vellı!i akşam şehrimize gelen Ri
vaseti cumhur flarmonik orkes
trası ilk konserini dün gece bü
yük ve güzide bir dinlel'.,İ<:i küt
lesi karşısında Saray sinema -
smda vermiştir. Konserde V aJ; 
ve belediye reisi Lütfi Kırdar ile 
bir çok tanınmış zevat ve ecne
biler hazır bulunduşlardır. 

Ha' .<:il <lmanaııiı, \/O Ol un ~ıt:ice--
ıı v.araık kalnt zulhucru, haoeri s: ıma 
vi sukutu ve büyük kuyruk1u yıl
ıhzmr ııörünüşü. B ir ele Sulıt.aın 
Osmarun doğıınıumı ve ölümünü 
iş:ı:rot~m :ren iıki küsuf ... Naima 
rtl:;.rihi şöyl.ı yaz.rycr: 

• . . . A:.eım i esooµta re.r şey 1> 
ne<> manevi ~bcıp}cri vardır. 
aıcı~ı IQ'lağfur ve ınerhumuıru \&
; > mils;dt ollmad.ıJ!ındaın ~yri 

pct ~ uWilderi vak-ti W>-

ro vcwn nalısı müstemerde 
cu; ..iip ol •...ne Bezarisıt.an eıt--

ı yandı, Bm Y' nni .eıdızxlıeı 
(H erli caırşmm Yatıı.'lllY<m yer> 
daııı ı yund.ı. Y ırmı dcikuzda W; 
guını küsu.fu barım ve .azim seller 
cf.up mcıc ..vt..r yutı.!dı. Aksamy
da Kovacı ı:n:.ıihallıcsinıde bir av ka.-
<L: tvl;.r su iq;ndi. kaldı. ı::ı.. .. 
r p b rr :ı.zim taı'.ı.n oldu k: a:n :s
.J; g - iırcırrı - ıd . B n atında 
( Hwri) ırriız doo.u;p azim kı.t w· 
ga!:'.ı d du. Hotin sef CJI' :nrlıe da!hil 

(1] Rum lmparatoruna ait 
vak'a, Ha-nme-r tarihinden alın
m ıştır. Cild 8 S. Z28. 

[21 (M. 1618) Sultan Omıanm 
dllw tarihidir. Naima tarihi, S. 
232. 

fJ] (M. 1619) Oımanın devri 
sal:anatı Naima tarihi, S. 233 

EDEBi ROMAN : 37 -

Si-paılt ıllere cillus baıru; ş 1be-vzİ 
olundu. Ye~iler daha bah -
~b1 ili a1ıo.ııerruşlard.ı. 

Sı. paıhiler, Y E<ııi.rerhlrır elleri:ııOO 
datterlı>r Faıtilh caımilnde olmuı; 
w kayıbruın.uıı Sipah. ve Yı.n• (;eıri 
ciiıulan'ııaırı S<llıyorlardı. Ölmüı; 
oJnn tJ.İınil tte 'l<±;;i sağ IJm iş gibi 
küıtiikrt.e ~stJ.:[Lliyor ... Ve bu su
r<!tle b~ışleri w muvz.c.ı.pleri 
abru 'Ol'du. 

Yeır 'Çer .;heı-, daha bahşiş aurı
mıi$1ardı. Bumm da seb.: bı var
d· Çü.rukü, Yıeniçeroo boz:ıııK pa
ra ka:bıı:l eıt.ını:rı.l<!Irl.L fa tiakıa aJ
tı:n alıı:r'.:aırdı.. Her Yen.çeri ~ 
rizıe cillus baiı$iışi o1ııra.k ~ 
'bEışer a.Jtın .uıl<IX'kU. Para yok
tu. N.ihavet, saıraydıa bulrunan 
ne k:ıııdaT afun gümüş şaındaruar 
w saire :ıvanıadaını varsa er.it'.ldi. 
Para baısıkh. YeIDçımyı:ı daf(ıl.ıl
dl. 

Yı niıQeri içi!n s.tk, sık cü1us oı.. 
mail< ımen:fııııa1:ti. u- teYrli Padı şa. 
hm bir.Ei:n;. lbl:iri:p, diğtatni 1ıal:ı
- ç>kaırımılc gerekti. Bu set>Eıılıe 
sık, sık oübl balı.şişi alacakl:ar
dt. 

(Arkası t1at") 

. . ' 

BAŞ,_f !,1,.,~SEN il K-'A.Vj'Al(~EL/. ! 
1 

i . ,"'ı;-ıı.r·•j: SELAMI iZZET 

S,•.ıelerdenberi beklediğim ce
\11P bu mu olacaktı? Seneler -
denberi akladıgım söze mukabil 
bugün bu s&zü n1ü dtt}'acaktım? 
Ar!ık ok ·aydan çıkm.-tı: 

- Hayır N emin ded'ın, öyle 
değil; bunun böyle olmadığını 
da •en çok iyi biliyorsun; bili -
) oı un ki, senin için kallıiınde 
tertemiz, 1ekesi7, ~af bir a."ik var ... 

Nennin cevap verm'yor ... Su
Slt) flt'l. 

T ıkıır iıru.ekler çaktı. uza:ldar
da gok gürledi. .. 

- Korkuyorum • ·ermin_, Ciıl· 
di soylüyorum, ben <;iınşelı:ten, 
c.ık gürültüsünden çok korka -
run. 

Baı;ırm tekrar göğsüne daya -
dun. 

• 'ermin dalgın ... Basımı göğ -
süne dayadığınıın ..anki hiç far
kında değil. .. Şimdi arlık ne söy
k6em dinlemiyecek, duymıya -
cak. .. Bunu anlıyorum. Nermin 
uzak, çok uzaklarda ... 

- Ne dü~ünüyorsun Nermin! 
-Hiç. 
- Hiç diiı;ünülmez Nemtln.-

Hiç itiraf edilmek istenmiyen bir 
dü~cenin örtüsüdür. 

- Yamp sönen fene.rlere ba
kıyorum. 

- Hayır Neım.in, b:rini dü -
fiinüyorsun.. • 

- Kimi dİİIÜJ>e;rinı i.stiyor&un?. 

Çay hırsızı 3,5 ay 
yatacak 

Mercanda Melımedin düldta -
nmdan bir kavanoz çay çalan 
Şevket adında biri dün birinci 
sulh ceza mahkemesinde 3 ay 15 
gün hapse muhkUın olmuştur. 

relrnt rruşlcrdu'. • ~ .. ,,__.,._.,.... • .,.........,. ........................ --~~ 

DENlZ 

Mudanya - lstanbul yaz 
tarifesi yarın başlıyor 
İstanbul - l'IJudanya yaz vapur 

tarifesi yarından itibaren tatbi
ke ba~lanacaktır. 

Yeni tarifeye göre, İstanbul
dan Pazartesi 13, salı 9,50, çar
şamba, pe~nbe VQ cuma gün
leri 16, cumartesi 14, pazar 8,30 
ve 19 da, Mudanyadan İstanbula 
cumartesi 15, pazar, 8,30 veı 18,45 
de, pazartesi 8,30 da vapurlar kal
kacaktır. * Karadenizde Ereğli limanının 
ağzında bulunan büyük şaman
dıra yerinden kopmuştur. Su· 
Zarla boijaza doğru sürüklenen 
bu şamandıranın bir kazaya se
bep olmaması için vapur süvari
lerine ihtiyatlı davranmalan bil.
dirilmiştir. 

- İstiyorum de~il, bilakis ak
lımdan geçen kimseyi düşün 
meıney i istiyorum. 

- Aklından kim geçiyor? 
- Nafi. 
Gözlerimin içine; baktı; itira -

hnın üstümde yapacağı tesiri kav
rıyabilmeik için beni başımdan 

tırnağıma kadar siizdü, "9nra ge
ne <'özlerini gözlerimin içine dik
ti: 

- Evet! Dedi. 
Sonra !?"<ıne her zamanki gibi, 

beni üzünce kendisinin daha faz
la üzüldüğünü göstermek isti -
yormuş gibi, ba:; ve i~arct par -
maklarile iki kaşının arasını sık
tı; durdu. 

Ben ne söyliyeeeğinı.i, nasıl mu 
kabule edeceğimi, ne yapacağı
ını şa~ırdnn. Bu itiraf karşısında 
ne sövliyebilirdim? .. Ne diyebi
lirdim? Ne demiye, ne söylemiye 
hakkım varl!ı . 

Birden Nermin g .ne ürperdi. 
- Gene mi Hızır okşadı? 
- Evet gıene ... 

Aramıza sessizlik, ezen, öldü-

Küçük haherler 
.. .. * İnhisarlar İdaresi piyasada

ki sigara paketU!rini n resımleri
ni degiştinneyi kararlaştırmış
tır. İlk J2.CLTtide •Bo()az·çi• Si
pahi ocağı• ve •Salon• sigara pa
ketlerinin kaplarındaki resimler 
dıajiştirilip sarı, lacıvert ve gü
mii§i yaldızlarla e.ski san'atkar
lann eserleri konmaktadı r. 

* Silıihtarağa fabrikasında ytni 
tesis edilen ve el'an kat'i kabulü 
yapılmamıs olan kazanlarda bu
har vaziyeti evvelki gece saat 
22,5 da birdenbire düşmüştür. 
Bu arıza tamir edilinceye kadar 
fabrikadan cereyam şehire veren 
17 ana kablonun 15 tanesi yarım 
saat müddetle fcuıliyetten çıka
rılmıştır. Bu müddet zarfında 
İstanbul cihetine tamamen Be -
yoqluna da kısmen cereyan ve. 
rilememiştir. 

ren. >boğan, harap eda> bir ses -
sizlik çöktü. 
Düşünce maddileşti-, korkunç 

bir kuvvet halini aldı ve ikimi
zin de gönlünü sardı. Kalpleri
miz bir mengenede, düşüncenin 
mengenesi'lde sı.laşıyor ..• 

Nermin gene ürperdi. 
Güldüm: 
- Hızır pek sık okşamıya baş-

ladı . 
- Evet, bu gece b:raz fazla ... 
- Pencereyi kapıyalıın mı? 
- Kapıyalırn ... Amma lambayı 

yak.. 
EvveLıi pencereyi kapadım. Ka. 

ranlrk müzmin bir dert gibi <ş
y~ları kemirn1iş, ma~anın yalnız: 
hır b'"'ağı, iskemlenin yalnız bir 
ta ra fı. ~erminin de ancak gövde· 
si güçlliklc seçiliyor. Kendimin 
parlaııuyan iskarpinlerimi güç 
giirqbiliyorum. 

Birdenbire bir şim~ck Nenui
nin gözlerinde yandı, •Öndti ... Bir 
kaç yağmur damlası camlarda h· 
kırdadı. Ş'ddetli bir gök güriiltü
sünün aksisad"sı piyanoda ihti
zazlar uyandırdı. 

(Arkası var) 

Medeni eşya ithalatçılarla 
farmaloğlar dün Ticaret Veka -
!eti bas kontrolörlüğünde toplan· 
llll§la.1 ve yeıni kurulacak ithalat 
!:ı1rlikleri üze~~nde garüşmüşler
dir. -Bugünlerde umıuni toplan
tılar vapılarak bu hususla kari 
kar•_rlar verilecektir. 

---<>----
MAARİF 

Taksim ortaokulu 
binası 

300 ~ .. a aylıık kı:nı. V>..>rilıırl'ik:.c 
o1an Taksim 01'ta okulunun, la
a.r.iif Vekhl<>tiırıee saıın alınması 
:k.ara!rlıaştırılımıştır. Bu hu.s®ta 
18 >bin Jıirallık tahsisa.t dliın Maarif 
Müdürlüğüne gönd"'1'ilaniış oldu -
~<i.an satın ahmna .şi bu>giln
h'de ikmal d.urıooailıllrr. * Ankaraya gitm4 olan Maarif 
müdürü Tevfik Kut çll1"Şamba 

günü şehrimize dönecektir. Mu
maileyh Ankarada, lstanbulda . ' 
bu yıl açılacak olan yeni orta 
rmekteplerle li3eler ve idarenin 
1940 mali yılı ihtiy~~lan hak.
kında Vekaletle te111a8larda btı
ıu,.,naktadır. * lstanbul muallimleri yardım 
cemiyetinin yıllık deniz gezintisi 
için hazırlıklara başlanılmıştır. 
Bu ml tenezzühe •Değirmendere
ye veyahut da bir yatılı köy oku
lu haline konulmakta olan Kar
taldaki Ebülhüda k~kü korulu· 
quna yapılacaktır. 

Yeni N•trlyat: 
• 

Endüstrici maliyet fiatı 
Sümerbank Umumi muhasebe, 

fabrikalar kontrol saksiyonu şefi 
Kenan Asafkan tarafından hazır
lanmış olan-ENDÜSTRİEL MA
LİYET FİATI kitabı int'şar etti . 
Endüsır;c ı teşebbüslerde en mü
him mc\ZU maliyet fiatıdır. Sade 
bh· dil ve büyiik bir bilgi ile vü
cuda getirilen bu kitap bu saba
da yazılnus olan ilk eserdir. 

Şüphe i bir ölüm 
.6 .'şıııdan yaralı olarak Ç_atal

cadan ~ehriınizc getirilen Omcr 
adında biri dün Gureba basta -
hanesinde ölmüştür. Adliye dok
t.oru Enver Karan cesedi ınuaye
llP. <tın·~ \'e öliinı sebebinin tes-

ti için morga kaldırtmıştır. 

KİRACILAR 

EV SAHİPLERi 

Kanun, geçen yıla nazaran 
kira fiatıannda ev sahibi le -
hine fark k- bul etmiyor. Em
lak fiatlarıııın ve kiraların a
labildiğine yükseltilmek is -
tendiği bir sırada muhakkak 
ki, bu kanun adına cKiracı> 
denilen mahlukun imdadına 
yetişmiştir. 

llir ev sahibinin mahkemeye 
verilmesi münııselıetile Nane
moY.a ile konuşuyorduk da: 

- İki gözüm evladını.. M~ 
selenin bir de şu noktası var 
ki, eylı'.'alde, yani mevsim ba
ıpnda bir çok ev ve apartınıan 
sırlıipleE1i kirclan .-ttırabil -
dikleri kadar artttrdılar ve ye
ni konturatlar yaptılar. 

Onlar ne olacak? 
Dedi. Düşiiııdüğüınü şöyle 

söyledim~ 
-Kanunun tatbikine memur 

olanlar bir beyanname neşret
meli ve bu tarzda yapılnwı 
mukaveleleri tashih ve geçen 
yılki miktar ve şekline .rca 
'•in kiracı ve ev sahipleriqi 
vazifeye davet etmelidir .. 

Bilmem, haksız mıyım?. 

TRENLER YALNIZ 

ASKER TAŞIYOR 

Şu gazetelerin serl....-Jıalarına 
takılıp duruyorsam kabahat 
benim mi, serleviıaları yapan
ların mı?. 
Bakın, şimdi şu serlevhaya: 
- Almanyada trenkr )'al . 

ruz asker naklediyorlar .. 
Nanemollaya da bunu gös • 

terdim de, eiilerek: 
- Ya ne yapsınlar?. 
Dedikten sonra, jJ.iive etti: 

- Kuzu Vt'YB koyun taıp.ya -
caklar değiller ya?! 

İkinci konser yarın akşam 3 
üncü ve 4 ünüc k.onserler de 3 ve 
5 mayısta verileceklerdir. 

Harp eden ~mleket elbet. 
te ki, asker taşır .• 
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NUMARA 

- Kırtasive neye derler bil· 
ba?. 

Dive çocuğu Nanemolladan 
fiOrmuş. 

Nanemolla, bana diyor ki: 
- Epey düşünüp taşındık . 

tan sonra şu cevabı verdim: 
Suadiyede bir ev yaetırınak 

için 28'1 numara alan evraka 
derler. 

Hakikaten, bir ev ~ı i
çin ruhsat alabilmek 284 nu -
mara aldırac:aik kadar formaii
tevi icap ettirmiş ise bun• y~ 
ntz asker naklediyorlar .. 
kırtasiyeciliğin şaloeseri der -
ler! 

ROMANYADAN 

CIKARILANLAR 

Ajansların verdikleri habe,,. 
lere göre Romanya kendı hu -
dutları dahilindeki şüpheli ec
nebrleri ve bilhassa Almanları 
çıkarıyormwı. Nanemollaya 
havadisi anlattım da: 

- Eh artı.k öyle ise korkıı 
kalmadı .. 

Diyerek ilave etti: 
- Demek ki, Roınanyada da 

sabah olduğunun farkına va -
nldı. 

EY TÜRKÇE 

NE HALDESİN? -
- Şu türkçc ne hale geldi?. 

D"21lllekte hata olmasa gerek· 
tir. İste bir misal : 

- Tevkif edilen vapur tab
liye edildi! .. 

A. şEKil' 

Büyük bir ihtiyaca cevap ve· 
ren bu eserde: Fabrikaların hu
susiyetine ve teknik icaplara gö
re h1;r imalat ~ubesinde ayrı ay
rı metodlan ayni zamanda tat 
bik etm<k mecburiyetinde bulu
nan fabrikalarda; ne suretle ha- ı 
reket edilebileceği, ve ucuz ma
liyet finh dde etmek için mev _ ı 
cut olması lazım gelen şartlar 
gösterilnıt>ktedir. ===========================' 
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atbuat Kanununa ilave edile
cek fıkraların ikinci müzakeresi 

ANKARA, 29 ( A.A.) - Büyük 
1t~i" " :tfecli.si bugün, Dr. Mazhar 
G • ı en " başl,;anlığında topla
narak matbuat kanununa bazı fık
t"C:-'.ar ılcives~ne aıt kanunun 11'.~n,.. 
<"i oıü.zakeresinı ya;--rnışt r. Müte
ak 1ıen rnüzaker :·n ge~en ı-e 
resmi daireler ve müesseselerle 
d dete ait · dare ı•e şırketlerde 
meııafii,tımıımıyeye hadim mü
esseselerde bulunacak nakil va-
sıtalarına müt-edair kanuna ek ld
Yihası üzerinde bir çok hatipler 
söz a!mı.<la•dır. l\feıı.uubahis 

ld11 hi:nm ae~en toplantı yılında 
mü.zokeres, esnasında t:eriuniş o-

lan takrirlerle encümene iade e
dilmış olduğuna işaret eden lıe
tip/.ef' bu takrirler ve umumi he
yette izha• edılen arzuya uygun o
larak bütçe enciimeniııden teşkil 
edi!rıuş bulunan komisyonların u.. 

zun tetkikler sanımda vardıkları 
esa.•lan izah eylemişlerdir. 

Müzakereler sonunda ldyiha-
nın evvilce veri!mis olan karar 
dairesinde ve bütçe müzakere-
sind~ evvel intacı zımnında en
cümene geriye ~lmesine ait 

takrir reye konularak kabul edil
mistir. 

JIBALKA VE ŞARK KOMŞULARIMIZDAlll_ 
Hind müslümanları Hindista-
nın parçalanmasını istenıigor 

Parti komit si bu kararı kabul etti n ONDRA, 29 - Delhi'den bildiriliyor: 
lb l\lii«takil Hint Müslüman konferansının komitesi dön it-

tıtfııkla bir karar sureti kabul eden« Hint müı;Jümaaları 
ll'irliği r<'isi Jinnnh tarafından yapılan teklif kıı'biliııden Hindio.
ian'ın iyasetcn 'Parçalamu.asını istihdaf eden her türlü teşelıibösii 
reddetmi tir. 

Karar suretinde Hi.ndistanuı, heyeti unnmıiyeııi muayyen coğ
rafi ve si ·asi hudutlar istediği, onun ırki ve dini ne olursa olsun 
bütün vatandaııların müşterek yur<i\ olduj;'U kaydedilmekte ve 
rn·· limanların da Hindistan'ın dijier sakinleri gibi mesuliyetleri 
oldn~u ve memlek.,tin istiklali icin fedakarlıklara katlawruılan 
lizungcldlği kaydedilmeıktcdiz. 

~~~--~--~~-

Mısır ordusunun kuvveti artıyor 
KAHİRE, 29 (İKDAM Muha

~inden) - General Veygaad 
ıle General V avel'm geçen ay i
~d~ Mısırda yaptıkları askeri 
tettişlenlen sonra çöl sahalıı:rın
da, Bingazi hudutlarında yapılan 
a..keri manevralardan mühim ve 
ıauvaffak.ıyetli neticeler elde edil, 
ıliği anloşılmıştır. Mısır ordusu
nıuı askeri tal-iı:ıı terbiye hazır
lığı ilerlemekte, 'kuvvetleıamek
tedir, 

Mısırdaki siyuet, fikir, ilim a
damlarile beraber, gazetelerde
ki nll$riyat, 25 milyon nüfusu bu
lan Mısır ve Sudandaki halk a
rasındaki lrillsiyat müttefik dev
letlerle Tüririye arasındaki itti
fak basebile Akdenizde ve Af
rikada sükı'.\netin bozulması, te
cavüz vukuu tckdfrinde muhak· 
kak olan galebenin elde edilme
sine kadar şiddetle ve azimle 
harbe devam 1111!rkezindedir. ... 

BALKANLARDA: 

Müdürlüğü teskilatı 
ANKARA, W (İKDAM Muha

birlnden) - Posta, telgraf, te • 
lefon umum müdürlüğü teşki -
!at k:ıdrosuna müteallık l~yiha 
mecll8 ruznamcsinc alınmıştır. 
Liıyilıaya göre 16, 17,5, 45 ve 55 
lirulık maaş dereceleri sırasile 
20, 50, 60 lira olmaktadır. Ayrı· 
ca adli lebliğ'at i~in lüzumu ka
d. r memur koıunaktadır. Posta, 
telgraf, telefon i~Jcrinde iyi tah
silli ınemur temjni i-;ia 25 liralık 
kadro 910 adedine iblağ edili • 
yor. 

Bundan ba~ka orman umum 
müdürlüğü teşkilat kadrolarına 
dair kanun layihası da ruzname
ye alınmıştır. 

Vapur navlunları 
ANKARA, 29 (İKDAM Muha

birinden) - Maliye Vekaletin
ce alelumum vapur navlunları, 
s.rbcst dövizle ödenen sai.r ti
caret masrafları i<:in takas limi
te! şirketinden prim almak su
retilc dövizle ödenmesi haL..;..ın .. 
da hazırlanan talimatname laıt
dike iktiran etm · tir. 

Ankara treni g~çikti 
ANKARA, 29 (İKDAM Mu

hııbirinden) - Bu sabah İslan
buldan hareket eden tren Sincan 
köyü civarında birini çiğnedi -
ğinden tahkikat dolayısile Anka
raya 3 saat I1btarla gelmiştir. 

Elenler Kralının 
ısım günü 

ATİNA, 29 (A.A.) - Kral Ge
orgesin isim g:ünü, bııgiin bü.tü.n 
Yunani.>tımda baqlılıl; tezalıü.rle

ri ile kutlanm~tır. 
Bağlılık tezahürleri bilha.>Sıı A

tinada parlak olmuş ve alay, sa
raııdan büyük kiliseye giderken ' 
hararetle alk~lanını<tır. Biiııük 
kilisede bu mü.nase-!ıetle bir ayin 
icra edilmi~tir. 

Yunanistanda orto. 
doks paskiillyası 
ATİNA, 29 (A.A.) - Kral ve 

Başvekil Metaksas, ortodoks pas
ka1vası münasebetiyle, Atina. 
nanıizonu lcışlalanna giderek su
baylar ve erler ile bayranıla.~mış
lardır. Bu mera.~m de büyük te
zahüratla karşılanm~ w alk~
lanmıştır. 

Sırp- Hırvat yakınlığını ku v- Bulgaristanın gayesi 
?Jetlendiren bitaraf /ık siyasetiı 

Dahili birliğin bozulması imkansız 
(İ3) ELGRAD, 29 (İKDAM Muhabirinden) Sırpları Ilırvat
lg) !arla barıştıra11 ve dahili Birliğ':ni kııvvetleııdi:reıı Yugos-

lavyada, bitaraflık siyaseti kuvvellımdirilıııektedir. Eu
ıtilne kadar az sarfedilen ~u sözler, Yugoslavya rical• tarafından 
lel..rarlanmı lır: 

- - cllitarafhlhn mulıafa~asmı temin kuvvetlenmekle mümkün -
d~~· Dahili işlerde. iktısadiyatta, milli birlikte olduğu gibi, milli 
hıudafaa t..lerinde de kuvvetlenmek yoJunda sür'atle yürümiye, ha
'lırlıkJarımızı tamamlamakla meşg-ulüz .. 

Vened:.k. Liyon. Marsilyadan ba,,.ka Doğu Avrupa ile Belgrad 
atasında tayyaTe ile yolcu seferleri, hava naklivatı servi>i başladı. 

Almanya ve Balkanlarda ticaret 
BUDAPEŞ'rE, 29 (İKDAJ\1 Mu

lıabirinden) - Burada bulunan 
ı\lınanya iktısat nezareti murah
lı~l Dr. Claudius beynelmilel ser f ıd~n başka iktısadi müzake.._ 
erte me guldür. 
S~i ziyarete gelen Yugoıı.

lavya iktısat nazırı Dr. Andrevs 
dahi gazetelere verdiği beyanat-

ta. iki millet arasında ham mad
de alış, ve~ni artırmak, dost -
luk hislerini lruvvetlendirmek, 
k:iltürel sahada anl=şmak işle -
rile meşgul bulunduğunu &iiyle
miştir. 

İtalya Tkaret Nazırı da yalwı
da Peşteye ırelecektir. 

İsveç'in 
askeri 

Cenubnnda Alman 
hazırlığı hızlandı 

'.!' Stoklıolm, 29 ( A.A•) - lsveç berler bülteni• mn tevzfüıi dün 
elgraj A;aımııın öğreııdiğine gö- menetmiştir. Bu bü.lten harbin 

~· lsı,eçli balıkçılar İsveçin cenu; b~langıcındanberi Stokholm'da 
tındaki Bahus vılayetinin cenup dağıtılmakta idi. 

:t'hili ~klannda mayn toplan.- Lo11<franın diıılomatik mc.hfil-
'lllnı gonııi41erdir. Zerinde Stokholm hükumetinin 

f Denızde .. olduk<·a hararetli bir Almanyanın teşebbü.sü. üzeriıı.e 
<ıaıı11ct gorulm~ktedir. Harp ge· bu kararı ittılıaz ettiğinden şüp
~~~tıı~ refakatinde. nakliye ",ıa- he edılm.emektedir. Ayni malı. 
1 r.ııı1ıu1ı necerken Isveç sah:~ fillerde Ingi!te"e hüktimetini11. 
er ':'l•rı. gorüldü.{iü bıldiriliyor. Stokholm nezd 'ide enerjik b;,. 

ta Keza. denız u:erinden bır çok protestoda bulunacağı zanediL _ 
di~.'ıurelcrın geçtiqi görülmekte- mekt.dir. 

SOFY A, 29 (AA.) - Rus pet. 
1ıJ!cl1L! '.· 29 ( A.A.) - Alman rolii.niin Almanyay<ı Bulgarista.ı. 
'il nıetı ou erce radııo ,ıe bütün yolu ile transit olarak nakli ba
le~';°'." arınatörlerine yaptıiiı b'1' zı derece in.k4aflar kaydet.,,;iştiır. 
teııı;9de Fınlandiya kor:ı'ezinin Dört italyan sarnıç vaııuru Bıı.-
iiın keı, m1rı.talca h~ine ge·!di- turna hareket ederek petrolii 
~ld T'miştir Varnaya getinne lclıedir. Bu pet. 

"lak NDRA, 29 (A.A.) - İsveç rol, Alman sarnıç vagonlan il.. 
~"~ -~""4" Ingiliz istihbarat ne- ve Yugoslavya VolU ile AZ~ 

e ' tarafıııdaıı lıazırlanan •hıı- ya sevkolunm4kfodır. 

(Bastarafı 1 irıci saııfada) 
takdir edilen ve frteriııı!e hic kim
senin şüphe ctn1esi inıhiını ~lıııı
yan suUı ve bitaraflık siya>.eli -
miz, nıcml ··kct:n n1enfaatl~rine 
ve ndle;in hi•siyatına tekabül 1 
ctınektoo·T. Komşularınuzla olan 
müııascbçtl.rimiz. daima ~k doı; 
t~ncdi<. Ve Haikan memleketle
ri mouiaatlcrindcn mülhem ol -
maktadır. O BalJ·an mcmleket
lerin~n ki, 'a:ı.üeleri, bütün me
~-.clclcı·in müşterek menfaatleri
miz lehine olarak hail. icin mü
sai>t şartlan vücude geı.;..:,1;ı;ıe
cek kar.;ılıklı itimat havasını, te
rakkiyi ve sükünu kendilerine te
min eden sulhün ınuhafazasıdır. 
Komı;uluımızı k'1dit eden ya

kın bir tchlıke ;;örmüyorum. Fa· 
kat, istikbalde bir tehlike ken -
disini gösterse dahi, Bulgaristan 
Balkan ailesinin düriist bir aza
sı olarak, komşularının vaziyetini. 
vahimleştirecek ve Balkanların 
refahına lüzumlu karşılıklı iti -
madı sarsacak hiııbir harekette 
bulıınmıyacaktır .• 

BULGARİSTAN iN 
HARİCİ TİCAıtETİ 

B~aırıntarun <haırici tioi>re1!.n
doe Ahınanyıı.n·ın mevkii bİ!ı:' ~-ci 

l(!Clmekıb• iıdi. Sovyı ıt Rusyıa iJ~ 

!Bulgar.istan arasında hl<ıllSadi mii
naseib- Ueılrı devaımının, 14 ılıecek 
oonbaılıar aylarında !ki rnem-
Jıel<d.in liicaa'dindıe yerıı lnkişa.f-

1.aır temin edea.Jii Safyadaıki a!Q
'kaıdıa.- mahf>.lerde ·kuvv<ıtlıe iianit 
olulıımaktaclır. Bu lga.rista.nm İ
itıa:l ya 1iloe tic:ı.retı. dooi ~· çrırı i.k>ı 

senoe içindu eheımımiyctki hlr ye
ıkfuıa çııkınıştır. 

İtalyanın Berlin sefiri 
• (B~tarafı 1 iııci sayfada) 

Berlinde bir çok sa<llam dostluk
lara malik o!duiiunu tebarüz et
tirn4!kte ve B. Alfierinin Berlin 
bü.yük elçiliğitıe tayin> Alman • 
İtalyan tesanüdünü daha ziyade 
fazlalaştıracaqını yazmaktadır. . 

A ı manya, Dani
marka ve Norve
çe neden saldırdı 

<Başmakaleden devam) 
ce ~leştirmesi ldL Sırf s~v -
kuleeyşi menfaat kaygısiledir ki, 
Almanya, Fransa »e harbe girer 
girmez Belçikamn brtaraflığım 
çiğnemeyi tru.minı , tmbjti. S. 
ttsmim ve taammüt, 1914 e ka
dar devam etti. Şlifen'in yerine 
1906 da Genellrunıuı.y başkanı ,.. 
lan General VC>ıi Mıoltke de ayni 
pliını, esas fikre dokunmadan 
yaptığı bazı dei,'işıikliklerle ka
bul ettL O da, kuvvetli bir sa! 
cenahla Bel~ikaya saldırip Fr..,... 
sız ordu~unu arkasından vurma
yı istihdaf eden taarruz planı -
nın ruhuna sadı.k kalnuş ve 1914 
ağustosunda harbin ilanilc bera
ber bu plfuun tatbikine ba~la -
mışlı. Fakat, Belçikaıun çiğnen
mesi, lngiltereye, • Be&i de a. 
radığı - harp vesiles;ni tem·n et
ti. 4 ·otuslosta İngiliz iınparntor
luğu da Almanyaya harp ilan et
ti. Böylece, Almanya Jıcm bila -
raf Belçikaya taarruz eden mü
tecaviz ve surlu bir dedet olu -
yor; hem de İngilterenin kendi 
aleyhine harbe girmes.ni fevka
lade kolay la~lıran bir vaziyet 
ha:r.ırlanw; bulunuyordu. 

Almanya, sırf sevkulceyşi bir 
sebeple bitaraf bir devleti vur
maktan çekinmediği gibi, mütte-
fil.ıi olan Tiirlciye~ e de a.vni se
beple ihanettrn geri kalmadı. 
Osm~lı imparatorlu~u, 1911 den
bcri Malya ve Balkanlarla yap -
tığı harırien yeni Qıkmışlı. Her 
bakımdan yorgundu, yeni biz 
harbe hazır değildi: Bi!hassa si
lah ve cephane, diğer askeri mal
zeme ve teçhizat baıkınıından za
ifti . Almanya ôle hududu yok
tu; yollar kapalı idi; Balkan dev
letlerinin hangi tarafa iltihak e- , 
decekleri mrı;lıuldü. O ·mantı im
parator.tuğu harbe girdiği tak -
dirde, lngiltere, Fransa ve Rus
ya ile harp etmek mecburiyetin
de idi. Bu büyiik devletler, Mar
mara müsk,na, Türk toprakla
rını s:1ran bütün denizlere hi
kimdiLı". Alı ıan harp gem.ileri
nin Türk lıayr.ığı çekerek do -
n~nma~'a iltihaklarına rağınen, 
Karadenizde bile Rus donanma
sı h3kinldi; hır ınüddct · sonra, 
yeni dretıı1>tları !>ittiği zaman 
daha kat'iyyctle hakim olacaktı. 
Kış yaklaşmı~tı; Tiirk ordusu 
Kafkasyada, bir kış harbi yapa
cak teçhizat ve melbusattaıı mah
rumdu. Hüliısa 1911 ikincitcşri -
ninde Osmanlı impa,atorluğunun, 
kendi menfaatleri bakmun<lan, 
kat'i.y_yen harbe girmemCSJi icap 
cdiJ-ordu. Mame ıneydan ınu ... 
hart besini kayh<-tıniŞ ve stkışık 
vaziyete düsmüş olan Almanya
nm sevkukeyşi menfaatleri ba
kımından, İmparatorluğun AI • 
manya~·a yardım etmesi için har
be sürüklenmesi ger< kti. Alınan
ya, h.endi sevkulcey~inin eın.ri
ni dinledi ve müttefiki Osmanlı 
İınuaratorluğuna <.la ihanet ede... 
rek onu, n1~ liıın ş kilde, zorla 
harbe sürükledi. Bu hareket, Tür
kiye c.fll;ürı uınunıiyesinde, Al -
ruan:v:ı aleyhinde haklı b:r infi
al uyaud,rıuış ve bu fena his, as· 
la z.ıiJ ohuaını~tır. 

Almanya. bir zan1an, ~·ine .sev· 
kulceysi sebeplerle, Rus~ a ile 
sulh yapıp garbc dönmek iste -
mişti. Bunu elde etmek için Çar
lık devı.,t ricalile gizlice müza
kerelere .ı:ir· şti ve Türk toprak
larını onlara peşkeş çekli; fakat 
muvaffak olamadı. Rus Sovyet 
ihtil.ilinden s.on.ra ne~rcdilen ve
sikalar, Alınanların yarııu ka ... 
lan bu ihanetini de is.pat etmiş
tir. Bizi harbe sokuş ~oklinin ç:f. 
te uamertli~inden husule gelen 
infiali, bu hiy an et de, bir kat da
ha artırmıştır. 

Almanya, l ine sevkulceyşi biz 
icapla 1917 şubatında şiddetn ve 
gayri insani deniz harbine baş -
lemış; bu hata üzerine, Ameri
ka da, müttefiklere iltihak etmiş 
ve bu müdahale, Alman mağlu
biyetinin mühim sebetılerin4ea 
biri olmuştur. 

1914 harbinde olduğu gibi, bu 
harpte de, Almanya, sadece Al
man sevkuleeyşinin emrini dia
lemektedir. Bu sevkulceyş öy • 
Jedir ki, Çekoslovakyayı yok et
miş, Sovyet Rusya ile muvakka
ten anlaşmış, Polonyayı çiğne
miş ve nihayet, masum ve zarar
sız lılan Danimarkayı t•mamile 
istila ve Norveçi de kısmen iş
gal etmiştir. Daoinıarkanın isH
lası, Büyiik Harpte, küçük Lük
senburg odükalıi;'ının istilasına ve 
Norveçin işgali de, Belçikanın 
i~galine naziredir. 

Almanya, bu iki memleketten 
Danimarkanın jstiliısına, dün de 
söylediğimiz g>bi, hi(iıir kulp ta
kamanıı~tır. Norve<;in işgali • 
ne teşebbüs için ileri sürdüğü se
bebin de hiçbir siyasi ve ınaııtı
ki kıymeti olmadığını dün, bu sü
tunlarda, gilste:rdik. Alınanya 

• • yalnız sevkulceyşı menfaati na-
mına bu iki ıneml~ti işgal et
miştir. Almanya, bu iki hamleyi, 
kendit>ine harbi kazandıracağını 
ümit ettiği kin yaplllJl;tU'. Fakat, 
bakalım, umduğunu bulacak nu? 

ABIDİN DA VER 

Müttefiklerin Taarruzu 1 
(~ l ioci 1a11fada) , Kaerkı• meıılcAoMU ve K1erk>a

loöpri<yü berllaN ~. m. lltJ lcilometN ~ şarkis>ıo
Dombraas - Störea cleınit- yol" ji.. 4a Kvikıeede vtUcuıı grim.ektedir. 
zm.ıe çıkmak w..ze,. dağ4k ....,... Diğer ~ Öder V<idi.si1o
z\yi kat' a başlıoyaa ilci küıçti].; Aı- de Tyxset' deıo '.l'n>Adheim • D,_-
ma" kolv. mü.tiefik kuııvet~ boa$ deımr yoloı ~ uı. 
tema.sa ~~dir. berqe giden yoı ü.tıımnde Kv>k>oe 

Demek oluyor ki, vazijlet ay-. .ı.. de No'rtJeÇ kıtalan ıaukavemet 
dınlanmak yolundadw. e11m.ektedir. iki tanıtın aldı{i& 

Müttefiklerin asker ihraçlan, neticeleT h.okkıttda taisi14t yok -
daha seri bit- aıı-Jcie ~ et - tur. Fcıkıı:t b1L mıottokoda şiddet
mektedir. li ç~makır Vllktuı geLmui 

N<ırvfkte vazi~ ~ giOi P<'k ııakındı.r. 
gözülemekted.W. A;ftmı.bl.adet qattteftnin TronO-

Trcnıdhjem'in ~nde sı;.. heim mıntakamıdaki Norveç ku
itıkjer'de, muha.-n kuvwetle1', mand4nlığınd4n alarak neşrettiğt 
Stk sık çıkarı!aıı ~ kollan ile haberlere göre, Fra.ruu: ve Non;eı; 
teması muhafaza etmekle iktifıı kayak kıtalan, Trondheim'in P. 
eylemektedirier. Bu. keşi.f kollan maLinde Stinkjer civarındaki Cl!f>
faaliyeti, şurada burada bazı ç_. he hattında m<!1ıki a!m~rdır. 
pışmaları in~ etmektedir. Inııiliz kıtaları i.ae, ikiılci hata 

Nihayet, Norveçin cenubu grw- i~ etmekie ve burada mevzi.. 
bisinde, Noroeç tebliginde zik,. !erini takviye ~ktedir. Müt-
redi!diği gibi Hönefodd. m.uıUıka- tefik hatlan, Sn<l4Sa gölü et..a
sında, Berqen'in şarkındıı Voss fma Y~ bu.lcm.maklodır. 
mıntakasında ve Sta.tıa.nger mıı>- llorveçM.ler, bu qölii.n şark sah>
takasında çarpışmalar vuk1<a gd- !W, Fransızlar ise garp sahili1ııi 
mektedir. tutmaktadw. Kyl!i kuvvetleT 

LONDRA, 29 (A.A.) - Yeniden Trondheim ve Beitstad fıyorlaft 
l:ngiliz ve Fransız kıtaları sa.IO- dahilinde bt&Wna11. Almanlar iae, 
men Namsos'a çıkarılm~ ve Ste- bü11ük bir hücuma hazırlanır gir 
inkjer mııuakas.= sevkedilmıiş- bidir. Bi!dirildiğıne gôore, Fra,.,. 
tir. Steinkjerin şimalinde şimdi sız kıtaları, Narn.oos - Beitsta.d 
kuvvetli İngiliz, Fransız ve Nor- yolu boyu#Ca Almanlar ile bir 
veç cüziitamlan bıı.lunmaktadır. """ yapmışlardır. Beitstad-
Yem kayaklı müfrezeler harekd- da da i!eri karakol ça~n 
ta iştirak etmektedir. olm~tur. Diğer tııraftan, Tan-

D_ün gfoıdüz Engeset üzerinde Qt'fl'de vukua Q•len. bir çaı;nşma.-
Alman bombardıman tayyarel.e1-i- da Almanlar 12 ölü ııerm41er ve 
le Ingiliz avcılan arasında bir ~ .Von·eç!iler mevzilerini ınulı.afa-
muhar.ebe vulcııbutmuştur. Be.-- za eyl~lcrdir. Bir çok hava 
gen il.e Trondheim arasında yarı çarııısma!an da olmuştur. 
yol olan Aalesund yakininde bi1' • --• 
kaç tayyarenin diiştüğii. görü.! • A k ,. • 
"'.'iişt.ü.r. .Keza Alman taııııarele- $ efJ Vazı yet 
rı miittefiklerın kıtaat ilı raç etti
ği Molde limanı üzerinde büyük 
bir faaliyet göstermişlerdir. Me>l-

de, Andals-,i~o'in batı şıma!in-
IL>dir. ' 
İNGİLİZ TEBLICLERİ: 
LONDRll., 29 ( A.A.) :_ fngiliz 

Harbiye Ne:areıi tebliği: 
Gudberandsılal vadisinde vazi. 

yet, değismcmiş olarak kalmak
tadır. 
Düşman hava kuvvetleri An -

dalnes ve Molde sehirlerıııe mü
him hücumlarda bıılunmustur. 
Namsos vadisinde ve Nan•ik .mll'I· 
takasında işa'ra deyer yeni bir şey 
yoktur. 

Bahriye Nezaretinden tebliğ 
edilmiştir: 

Yeniden üç Alman iaşe gemisi 
batırılmıştır. Hammon ümıinde 
ki l ngiliz balıkçı vapuru batm4 
ve Laru:ood balıkçı gemisine de 
yangın bonıbaları iSabet etmiştir. 
iki vapurda da insanca hiç bir 
zayiat yoktur. 
4 ALMAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 
Sıokholm radyom bu geceki 

neşriyatmda, Vass'da bir Alman 
askeri tayya res;nin dü..'liirüldü
ğünii, üç tayyarenin de iımıiye 
mecbıı r edild;ijini bildirmi$ttr. 

Spiker, diğer bazı tayyarelerion 
cıe rok muhtemel olarak dü.qü.
rülmiiş ve fakat henüz bu hmus
ta kaı'i malı1ınat alınma~ ol
duiiunu Have eylemiştir. 
NORVEÇ HİİKUMETİNİN 
BEY ANNA.MESİ 

Norveç hükumeti neşrettiği 

bir beyannamede Almanya ile 
harbin. gasıplar tamamen Norveç 
topraklarından kovıılııncıya ka
dar devam edeceği bildirilmekte
dir. 

Norveç hükii.meti, mücadele -
sinde kt'fldisirıR vardım cd rn Fran 
sız, İngiliz ve Polonya /,ükumet
lerine teşekkür etmekte ve hak 
ve hürriııctin nihayet muzaffer 
olacağına itimadı bulunduiiunu 
ilfrve eykmektedir. 

Aftonbladet gazetesinin Kiruna
daki muhabiri, Narvikte ve şura
da burada bazı bombardıma'lllM 
vukua geldiijini ve bu mıntaka
şimalinde ve şimali şarkisind.e 
Gero!!a harbi devam ettiğini söy
lemektedir. 

Muhabirin ayrıca bik!irdiqiu 
gö-re, Alınanlar .• Narııik'in şi,,_ 
li şarkisinde ric'at etmektew. 
Hqjta içinde bütiin mıntıık.ada 
hasıaten fena o!aı. luıva da bu
gün çok iyileşmiştir. 

STOKHOLM, 29 (A.A.) - Ro;ıt
ter. son dakikada alınan 1ı.abe1'
lere aöre. Trondheim'in cemıb..,._ 
da daqlık arazide güçlükle iler
lemekte olan Almaa kıtaatı, iki 
noktada müttefik ku't>veterin 
~id.detli hücumuna uğramışlar
dır. Ge<en haberlere gijre, Almaıt 
kıtaatının bir kısmı imha edil -
mistir. Çarpumaıar, Dombaasıı• 
ştmalmd.e demir yolu üzerinde 

(Başı 1 in<:i soyfada) 
fiyorunun nihayet;nde ve 
l'rondhjenı . Nams<>> dcmiryo
lu üzerinde kfundir. Burada 
Norı;eçlılcr İngilizler V« Frnn
sızlar beraberce harp etmek -
tedirler. 

'ı - Doğu Norveçte mu.lıa:re
ooler devam etmektedir. 

5 - Alvdal'de Norveçliler de 
düşmanı durdurmu~lardır. 

6 - Stavanger'de işin başın
dan şimdiye kndar Almanlar, 
Norveçlikrden 241 zabit 1921 
nefer, Z2 top, 161 maıki11eli tü
fek almıslar ve sahil batarya
larını işgal etmişlerdir. 

7 - l\füttefil<ier, düsman 
tayyardcrinin mümana~tına 
rağmen Andalsnes"e tekrar as
ker ihraç etmişlerdir. İngilte
reıııôn en ş;ınal ocuıadan Nam
sos'un 600 mil ve Andale
nes'in 459 mil mesafede 
bulunduğunu ve her tür • 
lü denizaltı ve hava taarruz
larına açık olan bu sabayı nak
livderin ı ,!etmekte çektlltle
ri müşkülatı unutmamak la -
zınıdır. 

8 - Narvikte tecrit edi~ 
olan Alman lutalan ancak ha
va ~-oluyla iaşe edilmektediz
Jer. Burası a..ıl harekat saha
sından uzak olduj;'ll için mu -
vak.kalen ihmal edilmekte ir. 

9 - Hava mulıarebderi bü
tün ş'ddetile devam etmekte
dir. J<Iüttefikleri Almanlara 
kar~ı. Norve~e daha fazla avcı 
tayyareleri gön.dermiye karar 
vermişlerdir. 

10 - Lundrada toplanan 
müttefikler yüksek ~üra.., 
Norveçteki son mahalli mu -
vaffakıyetsizlikleri önliyecek 
tedbirleri almıştır. Daha {az -
la ask.er, tayyare ve malze -
menin sür'atle sevtQ kararlaş • 
lırılımştıc. 

A. D. 

·------------· 
İngiliz İtalyan 

(Bııştarıı~ l irıci satıfadlı) 

bulundw.ğun.daR. Bastia11.iniyi ha
berdar etmiştir. 

Btt g~me, Lord Halifw'm 
İtalyan büyük elçimıe yapttğ& 
ber davet neticerinde vukua gel
miş ve göl"'üfmede bıilhaac iki 

memleket arııntıdaki ticare( ...... 
badeleleriMı< fazla!aıtınlması 1-
rusutıdak> i"'1ilfz ltııl,ye.n elco-
..omik gö-ri4melmne ~ 

b~laA- bahiı ~ edil -
,,.;ştir. 

Bu g~, &itıabi ktn'p ,_ 

çaiiı kontrolü. mettlesi de miiza.. 
kere edilmittir. Filhakika luırp 
eBnaSmda, mulıaripier ile gayri
muharipler M'1Nl.da ticattt ~ 
ooaehetleri bahw mevzutı edilôr

ken "" me.wlcıle ten- oı.
M ~r. 

inhisarlar Umum MUdürUIQUnd n· 

lI - p~ ~ IEl>dıa oDııaıiuıiı: .. Itl,30 da İst.antıul
da Kabalıeş1a ~ '1ıe' rwLlxc l4it ri 1 w ...... bJmiısVQl\\ın-
da NP*3oaı:ı ilin oilırıur. (3386) 

SAYFA-3 

Slyas 
~~v dfiye~ 

Sovy 
ya ve 

YAZAN: H. NURİ IRMAK 

te._ ovyetlcr Birliği ile Al
i;;;J} manya arasındaki mü-

nasebetler geçen sen• 
nin 26 ~tosunda imzalanan 
ademi tecıwiiz pektı ile bcl<len
miyen Oostlnık safhasına girmiş, 
bu muahedenin imzasından !-;On· 

ra bir halta b<Je geçmeden har
be, tecaTiize başlıyan Nazi Al -
manya, mimevi olduğu kadar 
maddi istifadeler dahi temin cy
lemi<tL Bundan sonra istifade 
Sll'3B1 Sovyetler Birliğine gel -
~ NuJ. Almanya orduı;unun 
3 haftada tamamladığı Lehi>taa 
ktilasında Rnsyaya Ukrayna, be
yaz Rus azlıltlarını ihtiva eden 
milyonlal'Ca nüfusu, binlerce ki
lometre murabbaı araıi terkolun
mustu. Sovyetler Birliğinin mez
kfı.r ademi tecavüz paktından son
ra yaptıldan i.;tifadenin en mü
him bir kısmını da Baltık deni
zmiıı şark kısmında deniz, ha -
va üsleri haline getirilen bazı a
dalanı;ı, Letonya, 14 ·anvn, Es .. 
tonyadaki aüfuzun elde olnnmMI 
t~ etmiş, btmlardan sonra F!ıı.. 
landiyıı ile Sovyetler arasında 
harbe ~ Kareli Berza -
hw.a ve Ladcıca gölüne şimil a~ 
zM, Manoeri>eiın hattını da içi.o 
ue alarak, Haııko müstahkem ııt. 
ınanını elde ederek iınzalanaır 
sulh muahedesi, Sovyetler Biz
liğinin istifııdelerini 3zami dere
ceye çliulrmıştı. Alınaııya kay -
naıklarından defalarca işae olu
naıı haberler gibi iki hükUmet 
arao;ıoda askeri ittifak sözleriııia 
aslı olmadığı görüldü ve anla -
sıldı ki. Sovyetler Bizliği, mün -
hasıran kendilerini aUikadar e
den ihüliflar harkiude, Alman
ya hesabına şimdiki muharebe
ye müdahıı.lede bulunmıyaeak -
tır. 

Hadiselerin cereyanile beraber, 
hal<-.- ·ıte dayanan ıraflıalarını da 
hesap edince, Sovyetler .Birliği,. 
nin hareiı:et serlı, stılrrinin ya
rınl<i inkişaflarının dahi, N aıtl 
Ahnanyp ile askeri sal.ıada teşri
ki me6aiye dayanınıyacağıoı sö:r
liyehihriz. 

HAMİT NURi IRMAK 

Suya düşen plan 
(B~tarafı 1 inci >ay/ada) 

çok zorluklar arzeden Norveç 
mücadelesi azami enerji ile ya -
p.lmalıdır. Ve - Daily Mail ga
zetesinin dediği Qibi - harbin 
nihai olarak Fran.<a cephesinde 
kazanılacağı ne kadar doğru uıe, 
N oroeçte bir mağl'ilbiyetm Al -
manlan takviye edeceği de o ka
dar doğrudur. Buna binaen ya
rım tedbirler alınmamalı ve lü
zumu olan bütii11. kıtaat ve mal 
zeme gönderilmelidir. ingiliz P<IZ1' 
lamento azasının başvekilin salı 
günü. pek muhtemel olarak g;.,;.. 
!i celsede ·yapacağı beyanatta" 
öğrenmek istedikleri şey de bu. 
dur. 

Daily_li Telegrııf, Norveç haTbi.
nin bü.tüa cephelerde harl>in şid-
detleneceğini göıterdiği ve Hit
lerin k,.ıan evvel bir karar ümi
dinde olduqu kanaatini gö:rteriııo> 
ve diyor ki: 

•Hitler Brenner'de Mu .. oliniye 
de bunu söylem4 ve haıtıi kuı .. 
men ikna dal<i etm4tir. N O'roeç
te bir yıldınm zaferi clde etsey
di, Macaristan ile Romanyaya hü
cum edecek, İtaı11a ise Dal~ye 
sa/ıillerini işgal edecekti , 
~ 

Bomonti biraları 
(B~tarıı~ 1 inci ,,.yfada} 

ediUııiştir. Bu tanklar geldiktea 
sonra fabrikanın senelil< imalatı 
18 mil;ron litreyi bulaeaıktır. O.. 
ha evvel İzmirdeki fabrikanı.a 
tanklarının gelirilınesi de d~ 
uülmekteclir. Fabrikada yapılan 
imalat tecrübeleri çok iyi neti
celer vermistir. 

Fabrikanın kadrolan hazırlaa
mış, tasdik için V eki lele gönde
rilmiştir. Flibrikanın imal ede -
cel(i hizalar Ankara bfrasının sa
tıldığı şişelrrle piyasaya çıkarı
lacaktır. ESki Bomonti şişeleri 
ö~üler kanunnna uygun göriil -
memiştir. 1 

En mühim nokta, hükümetin 
birç<lk maddelere ve resıinılere 
zam yapaeağı halde birayı bu 
zamdan istisna ede<:ei:'i hakkın
daki haberlerdir. 

Az ispirtolu içkilerin halk ara
sında çok ispirtolu olanlara na
zaran daha r;ok rağbet bulma'1• 
hedef tutan bükümetin bu Jcıo. 
ran her tarafta büyük memnuni
yet uyandumıştu. Fabrikanın 31 
seaelik usta baş.ısı Galiçyalı e.,... 
bert fabrikada mütdıası;ıs ola • 
rak muhafaza edilui,.t.ir. bu m&
tehassı.s 72 yaşında olma&ına r• 
men çok dinç ve çalışkandu. Bi
ra imal ettiği halde bira içmiy• 
Herbert dün Bomonti bahçtlliİA
de gazetecile.rle berabtt ilk det. 
bira içmiş&t. 

' 
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FOS r A & 8 OL, Kam en ...,._CI bau olan lmmm )'11Varlacıkları Cueliyerek eotaltır. Tath iştah temin eder. Vücude denmb aeıt(lik, dintlik 

verir. Sinirlen caalaadauak Mahl bahrnJan 'Q'lmsazluiu (iderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğin.de, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nebhatle

ıiade, Bel ~~idili ve ademi l.ktidanla ve kilo almakta f8YUJ hayret fatdeler temin eder. 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 
r O S P A & S O L ' tin: Diğer bütün kunet pruplanndaaı tiatünlüiü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ ve ilk k111l•· 

nanlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat "ekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

..... Tarihi tefrika: ___ .... , cün M_emurluğundan f 
İstan'bul lhnanının 295 sicil ım.rmarnsında ka:ptlı 3700 !Ta loy- l 

ı mzıtıi muhaımmeneli Asya vapurunun açık Ult.'tarma il; saıtılmasma 

-- Ereğli Havzası-~ 
Kömürleri Satış Birliğinden : ALLAHIN ARSLAN/ 

~AL~~ T.A.Q. UAf a 11111 iL-. • &w. 
l'~.11.TI a iMl IUI. M &w. 

... -. a.u a... dl &w. 

kaTa!" ~rhniŞt.ir. 1 
VAZİYETİ-: 
Gemi halıen Pasa ı ·manı ıkaırşısmda sahile ot:aıkn:ben 50 metıre me 

saf ede vıe prova isti.kameti sathi l•, tıem o amut bir vazi}'l'ıtıtı."12-2,5 ku- ı 
lıaç suda !k.aıan deryaya otunmıış ve iskE]e :tıaıraf ı ana llZ'.Ü°V€rte yalı 
lrutüğü baştan kııça kadaır saUlu bıiı.ire VzlrulS eclıeTdt J?OOli iSkt &; 11a .. 
m!ma ~ır. Gani .iç den!z sevtıyesine kadar su tCe dulmuş 
bir hadde ym-ım batık -bir va:Uyetı!J dir. O:mıınin iki ctırei!i, •iki bum
~ :istiralya1aııdan br kenı ile~' baçası iki ha.va ma
kinıes.i, ~oralar1 ıyJıe ili çııplak filika, noksan :1ki vmo) VICı ~ 
bir ~ ı.ıki fo?iiz demiri, ~ )bça)arm dışansında ~D lnı zirı.cir~ 
babam yerler.inde Ri>rüJımüş ise~ ~albaş eşyası rokıtur. Dü
mı «ı• ıEl dohbının ağaç mahfazası da ~imfu:ftür. Gemi ~~ 
QOk mail olduğundan bu mcllfazanın içi görülımcmiştiır. Mmne kar- 1 

zan da'ôl'EBi lıebalep &U do)u olıdu.ğwırdan kıaızaın w mak!iııenin ilefcır.ru
d. ın n~ dcn:~de üzerinde mevcut oılıduğunu göıım lk mümkün ol
rrııaım:BŞ R. de :bunların a.ksamı ~· l 'l'l mevcut olmaıdı.ğı ~ 

3870 llUlllanrlı ka:nuna müs'tctnl<krı 2/12891 nuanaırab kar 
me!lLıl 3 sayılı :k.aranııa göre te$ ~ckiı.l eden 

"Ereğli HcH z ısı Kömürleri Satış Birliği,, 
Merlre:si Z O N G U L D A K 't a d ı r. 

__,,,. a. 40 4 ws•• T'MM!.ZIY~ .AKIR ~· 

(UMMO SEi .ME) nin 800 
SÖZLERİ 

(~) Din Ql!hreaiude, büyük 
bir ~ olrum.ıyordu. H ç şüp
b:siı Jci. .kallıiode, mubtei:f hisler 
~du: 

-~ bir vaz.ıye: m: ... All• 
bm taıkdnıe hav~ eıtrnddtn 
~ c;.-e yok.. 

i'Oi.ye ~yı<m... o dtat Dil 
-.......-- gilm:}"e baaNan.ı
~ 

[1] Abdulah, (Ayşe) 1'i1ı hem
şirezadeai idi. Araplar, validele
rinin nemşirelerine de (ha'la.) 
derler. 

30 Nisan Sali 
12,30 Program ve memleıcet 

ıaat ayan, 12,35 Ajans ve mete
oroı.o;ı haberleri, 12,50 Müzik: 
ÇalanLar; Fahıre Fersan, Refık 
Feraan, C~ Çağla, Fahri Kcr 
puz, Okuaynlar: Sadi Hopes, 
Melek Tokgöz, 13,30/14_. Müzık: 
Haf ıf müzik: (pl), 

18.- Program ve memleue 
ıaat cı11an, 18,05 Mıizık: R.M 
Ketty w Deanna Durbın'ın plak
lcın, 18.40 KonUf1114 ( çıftçın.n ıa
cıti), 18,55 Subeıt saat, 19,10 Mem 
leket acıcıt AflCl"7 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 19.30 Müzik: 
Koro idare ed.uı: Muut Cemil, 
20,15 KOftUfma (Çocuk Esirge
me Kunımu tarafından), 20,30 
Müzik: Fcısıl heyeti, 21,15 Küçük 
orkeıtra (Şef: Necip Aşkı'\), Sop
rano Bedriye Tüzün'ün iftirakiy
le, 22,15 Memleket ıaat ayan, A
janı haberleri; Ziraat, eıha.m -
ıahmlcit, kambiyo - nukut boTSan 
(fiyat), 22,30 Müzik: Senfonik 
müzik (pl.), 23.- Müzik: Cazbcmt 
(pl.), 23,25/23)0 Yannki prog
rmn. ve 'kapafııt. 

· ilan Tashihi 

da bir • çaret vıe alaimede destiırest olamadık. · 

(Brrlikten kömür acmak istiyen müstehlikkrin 15 mavıS 194 
1ıa:riirlnc kadar ista.nhuld-a. Tophamn:ı ıf.skelı caddesinde. 28 m..'lll.a· 
rada ve 15 mayıs 94-0 tarihmPn at.ibaren de d~dan d"ğ ·uy 
lonj?Uld'aılda SATIS BİR.LİGİ M~ llÜ'acaat ~ek 
liıımndur. 

KÖMÜR SATI$ ŞERAİTİ: 
1 - Kanür a.lıcWaırınm kDnü bedel'.b ~ 

şar.lltll'. • 
2 - Kömürler Havzada F. O. iB. olantk ıtıes1im ed!~tir. 

Tu~raf tıd'r:"ıc;i: Zmof?Uldaık-Sat.ıJriimür - Telefon: 145 Zonguldak 

1 LAN 
Bolvadın icra Memurluğundan 

. 1 - İşbu geminin acrttııma ~ 30/4/940 ıt.a.ruhindcrı Mıi- ı 
~n 939/1736 No. ikı istaonb.ıl 4 üıncü icra daıresin.iın muaYY\'.!n 
uımanısmda ~kesin ~reıbilme6f. içİ!ll a('Atrr. İlimda yazılı oJ.aı:ı .. , 
lıınfaıı :fıaızle mıalU.mat e1maJc jstiyen)er, ~ saııtın&mervt ve 939/1736 
d>9ya n~le ırneınn:rıtı.Yfıt.imi7J::ı müracıaıaıt €.llımelidir. Bo?vadında tiiccardaıı Nesl4 ojtlu Hacı Al'ı4 Osrnana bol\:lu \; 

2 -Al:ıtrtamıyaf~ ·~ yukanla yazıla kıymetin yü7.de 7,5 Vekrl rnahallesnden molki Şalri'l' ~Hacı Mbn ıt G\ 
n~ ~ wıya milli bir barıkıamn. teımillıat me.k!tuıbu tevdi em.. ıııüm ~ oğlu Saümin işbu bnr~larnwn iıooı ni istifası için Gü1süml 
u~.r. (Mıadde 124) tafıtı tasam.ıfunda -01up haczedilf..n: 

3 - ~ aıhibi ıaıacakhJaria d:iığıer' alikıaıdaırlaruı ~ ii2Jern- 1-Taıpunun11/4/940 ıtııdlı ,.e 47 aııymıırıda my.ıtlı "..ayın k 
deki ıhaik''Lannıı hwııus yle f&iz w masrafa dair olan ickiiıa.1ao'ıt ~ lu rnevlct inde şaııikan iha.rman ~' ~ sahtıı~ SEnet, ~n 
iıJ'an taırihindıen itibaren :v-.iım· f{Ül'l içiııde evrakı müsbkl'erty:.e im-- cemıben BadaA«>A'~u Salih Ç8MJi ile malbdut içinde 83 söğürt ~ 
llkıte mi muri~1ıimi:ze b'Sıd.irand"Erl ecaib~dE!-. Aıksi halde haık.ları tir yjşr)E! ağacı bulımaıı ik oda, bir alın- kıea.a bi.r <>da ıbir avlusu bulıi 
pu sr;u;Le saht ohnadıkça 8aıtış bedeli!n:in paylaşmasından hıa:ııiç kır Dlill' 14701 met.re murabbaı mesabai mthıye).i ıtamamı 1532 .5n 
lalar. kerln<!E çittlik ye,ri w elbniyesi: 32 ~1 8 sehmi . , 

4 -~ f{Ümie adJt;ımuya ll)trak edcnlı antıtuma ~ 2 -Taouınun ayn tarih w .(() num~ında ikayıth çaym b 
.narrıesid oil'umuş ve lüzumlu malUm:at a1nul!I Vl9 buıılıa.n tamamen tapr1lk mevidiOOe ~ Sul'.ian, ~Hacı Bekir, şiımalen .._ 
ttabul ~ ad vıe ilt.ilbar olıu:nrurlar. lel'lElt, cenıu'berv Hasan ik. mahdut tamamı 120 lira d:~.iıı<ie lbir ~ 

6 - Gıem:ı 30/5/940 .tıaıilıW:ire ~ Riinü ..ı 14 den 18 ya kar 838 malft munıbbaı ~ ~)i, ıtarianın 38 sP'Jıiımde 
laaıdao- İsllılıb.d 4 üncü :iıcra memunlu~ üç dda bal!nldıkiarı son- k..E Pm1 .. 
ııa En ook anl!tU"ana ibalıe ed.iiLiır. Ancak aınttırma t>edeli mu.haımmunı 
myımeb n )liime 75 .im bulmatz ~ saıtııış isliyEni.rı alacağına rüc;ha.- 3 - Tapunun ayni tarih ve 36 saıyısmda kayıth çaym 

a m..ı 940 t.-h ~ 242 D.1118- m olaın df;r aıkııcaklıi.ar bulunup de. bcde.l burılarm bu Jtayıimeıkul mevtk:mıdle şııırltan Hacı .Aıbdlil, ~arllerı 1ıaıri.k, simalıen Keceli <>'1 
n.1ı cıABıarnızm soa sahilesindıe ille ılıeım!n edilrnis alaıcaild:i8nntn mearmnıııdan faıda:yQ çıJmı.azsa en AhDei cıen.ıben Alcac fb mahdut ~ dElkar 352 metıre :rmD'atıii 
DE.-edill İstalıbul ÜQiiocü İcra Qa1c antıtıııaım 1ıeahhüdü baki kalmaık üzene adltımıa 15 RÜn dalh.a ~» ~ ;::ıerlEr! tamamı 200 ma değerinde teri 
~ aerliıeıvbalı 'W!o938/ bndit edilett.k 14/6/940 tar hinde cuma ~saat 14 den 16 ya ka-
4379 dioeya ntımamlıı Q1anm. baş dar İsbıırlbul 4 üncü İcra l\tQ'JlıUJ'~ od.as.mda aırttımna b:ıdi?li Satış 4 - Tı8;pUIJUln llYni tdı ıve 38 ~ kayıt'lı şar'loıtn J!Ol, 
tarafı ~ ffi'llllSlma saiaia.n :istryızllln a}acalhna rüoQhaın.ı obn d~r akıcalkW.ın bu ~En- ben Vff,, .,mnaJeı Hacı Bektaş, cenuben Osman ile maıhdu-t ça 
ı1r ..... ~.~ 0u.~ .... dan ı.. .. ruMnl>J> kul ile temm ıediJmiıı. aJ.acakları meomuUndaaı fıat&a....,. -."L...-.ı. ...__ pıaeaı" ~ ıkın mev'k.i'ınde tamamı 160 l9ro OOAıe!Mıde 4 ckıkar 
~~ _:"~ ~C::-, tiyle en ~ ~~ iıha1e edliır. 'DıNn-L bir bedd ~ ~~ metre• 1Il1.n"abbaı mesahai sa'Chryw olarak ~rerilcnı tar.kmm 
Şô;;ki: .... ~~ '--~ 1ıa1e yaıpılmarl Ve satış ıta1ebi m:;;:. sehiımıde sekiz sehmi. 

•Z:i:Ya Paşa oilU Fuad Met mev- 6 - G."IW b!ndlsirıe .lıalıe olunan kilmıse deıtral -veya vera-...n 5 - Tapı.mun e:YWıi tarih ve ~ sayısında kayıtlı cayın ÇOI: 
CIEli Lfltlfİ'y8li!n berme kayıtlı milı'kt .ie:nde parayı Wmlezve ihale kaNn fesholu.nara:k Jrendisjo - m9'vti~ şarika:n bucu'k ~kı İsmail, ~arben Hacı Beldıaş oğl 
ollu> Bodosaki~ 1'>0tdt ve aooo.. den evıvel en yübek tltldlte bu1unan kilrnse a:rze1ımiş olduğu bedJ ı. All, şimalen Jiooam oi{hı Abdi., caıuben Şallı ~lu Osman tle 
eaık:i:n.:Ln daih.i Ke.lovulos Kaba- le aJmıya s:azı olursa ona. razı omnarz vıey>a bulunmazsa hemen on beş~ dat tamamı HO lim cte.ler.iınde yedi daık.aıt- 352 met.re murabbaı 
eaikıa1 oğh.ıoa o1aın barcundar. do- ~ m:üd:ietle erttırıımya çıkanlıp en çok aır.ttııraaıa ihal;ı rtrilic. 1ki bei sathiyıefli olar.ak ~bı tar.lanıırıı 3'2 sehllmdıe sekt'Z sehmi. 
latyı aBacağı hııd.a.: ve tımn ~una ı lihaJe wasndalkı:. fa!l'k ve PJE~ ıg{iınler .i.~ yüzde beşten hesaıp olu- 6 - 'l'aq:>tmUn '8Yili tarm ve 35 say:ısıaııdaı kayııtlı şaaikan H 
(3) yernnti dıli'V'Ukuf tar.a.fıodıım nacak faiz w diex mrarlıar aynca hükme hacet hhna!kazın ıııe- Mehmet w Hacı Bekir Ş:ma) n Hacı Beıkıtaş, cenubeın Hendek 1 
(5530) .lira b:Ymtft 1ıaıkdJI' olUflall muriyıetjmdpıce &hcıdan tatBiıl olunur. (Madde 133) malbdut çayın Y~ ~~tamamı 500 lire ~rindıe o 
Büyük ~ Mackın mahallesia:ı- 7 - Alıcı arft:ımııa b ~li har.cinde olarak yalnrz tıesoil hare:mı bir heKıta!' bit'r d 'ka.r 947 metre munıbbaı mesahai sa.~:yıa}:: o.l1 
de eskı bahçıvan Of.{1u ve. yeni ble k~ ıpulLarmı ~.ye ~UT. •• . ~riJlen "tarlanın 32 eelhiırnıdıe Mt.iz sehmi. 
Al{> Aslan sakıağında 50 (6'lJ ka- Tdli.L)'te mannd-:n mu~ Be-~ fll.l8UII1U alıcıya aı ol- 'l -T.aı>unun tl}1lniı ıtaırilı. ~ 42 nımaramnda. kayıt1ı cay~~ 
pı., 59 .ıda, 9 parsel numaralarla nı:a~ a:rUınna ~indEn ~ ~· İı;bu ~ ~ırı- ba11e&iııkle ~ ~lliı Eyyuıp, eof.t fM-Olla Şakir ~u Hacı .ı:k 
ımıra:k.kam w hududu kadastro da ,g()Ste~ ~tıe İstanbu'I 4 uncu~ ~urluğu od~ tiıst>u ye İsa ve Faıtma arkası Ml ~lu '-~lan, önü wilt il€ 
plfrm gti mahdut (90) m:ıtre mu- üAn ve pt.er:ileıı arl:trima şar1lnameei daıiıres:ndıe atılac~ elan olu-- iı'kı:ı kısna munlkıasim samanlık, iki odıa, ıbi:r kiler. 'bir cmutbak "1:1 
ntbnrıdebtna ve 1066 metre mu- D.IT. ( (2G5l 7) muhtruiıf ağacı ibul'..unan ılxııhçesi ikinci kısımda ıiki oda ibi.or saımarıl 

=~~ c:~aıw~5! 1 1 s TAN 8 u L' D El E
1o1 y Es 1 N n EN 1 ~ ~ ~=u!~!a !:nv:de 34 ~~~sı!
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da~= ~~ ~ mn açık mıUtırma ile saıtılma6ı- il l.J lıesiılıdıa ~ Abd.il. «/:u Bekir, arkag ıt.arik, önü Alıi il~ QE!'V!"Jiı bir 
na karar ve11Jm:iı;tiır.• hır :iki odalı ve 400 ara dz-ğerindeki evin 32 de sekiz sehmi 

ZAYİ - .Allıuıera as'.kıer .ük şubet
lfuden ~ Mke!i terhis lıerlı
~mi kay.beıClbim. Yenisini ~ 
~ zay.iin hükmü 
Jdttu.r. 

322 dapmlıı Mev'-1d ~ 
Mustafa AkarQelme 

Bakırlcöy Sulh Hukuk HciJcim. 
Uğindetı: 

938/97 

Eminönü Ka.ymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: 
Y~kte Hanımeli so1cıapıda IHıooa Hanı ~aık:i bal>e;e 

at duwmım ~ 'tdı)~ bbaeın mahzunmun irzalıesi hak
kında ihııamame ~:dmek Ü7A!'l1e tbil' kısmın biıeseda.rının Bım 
'W!t ~si .zıi>ataoa ıt.ıeıs'mt afilemed!knden oo :beş ~ zarlında jza]ıe 
edi.lmed~. ~ dain!ce yıkmaık suneıt.Wle maıhz.ur jrr,ale Wıi-1~ 
jıi ~ ~M mabınnına kıaıim ohnak üzere ilmo olun.ur. 

(3~) 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sat.nalma Komisyonundan: 

9 - Taıpunun ayni tat:h ve 48 saıvu;mda kay:ııth oay ~ 
w:ıee·ınc1a Şı!l!'bm Dirlıg.ı1 oğlıu Osmıaın, J'&ıiben Hafız oğlu l4 
~n. İsa 'kızı Fıatma, cenuben Su ı;ın-kı ile matıdut 100 ıra 
rıin& sebr.ıe balıçesiı:lin 32 de ddrı seıbmi. 

10 - 'llapunun ayni- .taı'lı vıe 44 numar.asında ıkay.aUı çayın !{ 
dlnnı meWdıinde .. kaın Hacı Ahmet oğ.u AJi, gari>en ME!'"a, şiıJI 
lıen Yılarn:h oğlu Musa, oonuben Hacı oğlu Mahmut lıle mabd 
9 dıe!kaa' 190 meti'e muıraıljbaı mesahai sat'hi-yı<ıli olarak g~ 
ma de~ ~yıırlall 32 de 8 setmü. 

11 - Ta.puınun ayDiı iıarliı ve 41 ~ byıııt.Jı ~ 

y eşi.lköyü.ockı köy iQillde lstıa&
yon ~.ndıe 87/89/91 No.h 

ZA Yl - İstanlbul ti~ ev ve dükkiuıl.arm t.zalei şüıyu 
Tı'b aküllıesirıdenı aıchğım taılkbe ~ 30/4/940 salı günü aaaıt 14 

1 - 'l\şk !Lart ih'tıiyaıcı iQrn aılıınacak 11,000 kio 1ıaz eekerin açık 
eksiltmeal 2 mayıs 940 perşemlx:, ~ saaıt 16 de yspılacaıldhr. 

2 - Mu'hammoı b;deli 4070 w ille ıbeminat.a 305 .iinıdır. 

h ~ıt mevktinde 8'llbn düA\incliqthı Mehmet, garberı ÖZ, fmW 
Velıi Bey ~w tarlası, cenuben Hacı Hamu.a iae mahduıt ~.~ 
~ıme 3 ~kıtar üç ~ 84 ~murabba! mesalraıi sauni, 
olank ~.lenı tarlanın 32 de 8 sehmi açık art.t.ırma ~ 
satılığa ÇJ!k.ari.ımıştır. Birl.ll<:i 8!riıttrma 30/5/940 tarilıne mü.-dif 
~ günü saat 11 00 icraı edilerek muhaırmn(€1n. kı::ı 
yüıde 75 .im ~~ ~ mı çak arıtltırana verilec~:r. ~ cüeıdarwm ile ıtn'l'IWGy P~ deıı 16 ya kadar bilmüza.ye<t_1 sa~ 

scn.u mvetıtim. Yen.il :rini aJrıca.. :t.ılacağı ilan edilm ış :ise de bu lkle
bmdan eSkilerin hükmü yokıt.ur, \ re m Ufu- s;nışuı t..tıir ~ 

İLHAN ULAGAY ilan ohmur. 

3 - Şartırıaııne.· lromis~. GönilOOilıic. 
4 - istı<lklılerkı gün ve 6a'aıt.İlllckı kaınuni ~erik. ve :Wk 1ıemirvıt 

maiktbuzlarmı hamilen Galat.ada Mum'hane caıdö>...sind-e ~ ~ 
fat Han ikinci lkattıaık kamıisyana Relfmeleri. (300'1) 

• 

(Z) IWil, Beıktllti ._a&ldemt
an •• ......_ ~akıl ..... , ~ 
bJl•J.n Jaee - lmU'ethn
... wdJeıa Wm.ılir. 

Bövle biır bedte!De alıcı çlllanazsa &Ol1 aııtıbranın llıe&hhüdii 

lcaQnak farlııylıe ertıtmrna 15 ~ ıtanch"'t müerek 13,16/940 ~ 
be ~ gıene ayni ~ acra ed.ilTek veraen bedel anuhamr.ııen ı 
metinXı % 75 ıh bulduğu takdinleen (Kık eritınna ~.Bit 
bedltt ile •lıcı Qkmeızsa satış gıes9 bm&:ılal-ak borç 2280 sayılı aa 
aa :lıeriltan ıtıacil wtFJEtdiir • .Arainmya iştirak 'içiıı 

layrdn JÜ3de ~ bu~ nld:ıe«a& ıpey ~ veye mD 
,_..,..., 6.ımimıt Glf'\'tıh.mwı tlnru medbıuridk. IAı1ltJlna 

.....,... M0/198 dosya üe 4Wilı:i üiımlı:lıln dııaen her "'1n .... 4 
ctJjuddm ... ~ dnilk ...,eulerin tıu nun.-a ile clııııli 

mıJıae. iDÜlecW'an. tııotek mıY:Ji s ..... Wwia diıJlıeı' elM...WIMI 

~ üwl.oıieti bılklıannı ~ fAirz w -
alım ~n1 - wnılu miilhllıelari 91! bhiıiutıe yıinni ~ il.*de 
tnmize bilitmelıeri lllrs:ı Dılı:ıdıiıı de bı*ları ıtcılı ~ _... 
ımıclıN:a ..., bedemin .. ~811 hn; lralao*lm 
dumur. M0/199 

Ereğli Kömürleri lfletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
iEııeit!i lmmüıieı' ~ köın.üı- ~ ~nilı ~·-..u.,.. 

aavc:aıW, ..,....idaıt ve matlubatı. tıütün hukuk vıe 'VIEIC8bt.r 
mu ~ ..,.ım müsteniden 2/12891 ~ aıııımıo.:111! 
mı 3..,.. ban fıı!lmnilıne ~ ~ ıeıdBeo: 

J• Ere61i Hevzas. Kömürleri Sabı Birliğine,, 
~ oJdıı~ ~m he!- !türlü Je)eli 

15 mzyu 1940 taıleııdell tibaren medgerıJi ZONGULDAKTA 

··-- o1ao d ııreoen aatllŞ b'.rlıiAineı münııcaaıt eıtımeleri. 


