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orveçliler ''limanları iki 1erde 
bozpna uğrattık,, diJorlar 

Deniz harbi devam ediyor, Çörçil Almanganın deniz mukave
met kuvvetlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini bildirdi 

T rondheimde yeni 1 

bir deniz harbi basladı 
' 

• 
ilk Norveç 
harb tebliği 

Narvikteki Alman kuvvetleri 
Isveçe kaçmak istemişler ! Skajerakta da yeni ve büyük 

muharebeler olması bekleniyor 
Almanların düne kadar 51.600 tonluk 18 gemi kaybettikleri, 31.000 tonluk 

geminin de ağır ve hafif şekilde hasara uğradığı anlaşılıyor 

Norveçliler, müttefikler yeni kuvvetler gelmes·ne 
mani olurlarsa topraklarındaki Alman kuvvetle:ini 

yenecekleri kanaatini besliyorlar 

Armanlar Fransızların 
Foş kruvazörünü 
batırdıklarını iddia 

Londra 11 (Hususi) - Geç vakit f ·······················································-\ 

Oenl•z harbı•nın son bı•ta" nçosu Stokholm'dan alınan bir habere göre. 
Narvik civarında tahaşşüd etmiş olan VAZÖVETI 

Müttefiklerin listesi Al 1 1. 1 · 30 bin Norveç cıskeri. buradak1 Al
-, --- man arm ıs esı _ __, ıman kuvvetlerini perişan etmiş ve ric'-

\ Batırılan gemiler at hatlarını ck~lerdir. 
~--YAZAN ----ı 

. 
i 
i ediyorlar 

Londra 11 (Hususi) - Resmen te -
ey\ üd eden haberlere göre, Pazartesi 
rü.nü başlıyan ve halen devam etmekte 
olan Norveç harek~tı esnasında, Al
manlar 18 gemi !kaybetmişlerdir. 

Skajerak. Bergen ve Narvilk<le ya -
Ptlan muharebelerde batan bu geml -
l~nn sınıfları şöyle tesbit edilmiştir: 

Blüher. Karlsruhe ve Emden dahil 
olrnak üzere 4 kruvazör, 1 distroyer, 1 
tahtelbahir ve t 2 nakliye gemisi. 

Buna mukabil ling+nizler yalnız 4 
distroyer kaybetmişlerdlr. 

Rer füi tarafın ha.sara uğnyan harb 
Eenıilerl vukarıki rakcID1lara dahil 
~e::"riJdir.· w 

Batırılan gemiler 
ı Ağır kruvuör: Blüluır 

1 Kruvad; KarlBuhe 
1 Kruvazör: Eı:nden 
1 Kruvıı.zör: (Adı bl.lln.ml)'Ol') ı 

1 Muhrlb 
1 Denlza.Itı 

13 Nakltyt' ıemı.st 

Haıara u#ratılan gemiler 
ı Saftı harb gemisi: Soharnhorlt 
? MOteaddid knıTaaör T4 muhrıtııı.r 

Harekata istirak eden Fransız ve *T:'. • 
~h donnnma~ının cüzütamları h!ç bir ) ~ 
taviat \'ermemislerdir. ' 

Almanlann iddialan ve 
Fran.sn:lann tekzibi 

Berlin 11 (Husus!) - Şimal deni -
tinde yapılan harekAt~ iştirak eden 
F'ransız «F08» kruvazörü. ibatırılmı~ ve 
rn".;hur «Dii~kerk» saffı harb gemisi 
df' ağır surette yaralanmıştır. 

Parfs 11 (Hususf) - Alman radyo-
8'1.t 1;.raıfından cFos-. kruvazörilniln ba
tırıldığı ve cDüınk~rk> in ağır surette 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Miltteftkıerin hasara u.ğrattıklannı 
b1dirdikleri Alman Scharnhont 

so.tfı harb gemisi 

ÇOrçil'in beyanatı 

ı Kruvazör: Foş (Fransız> 

t Muhrib (İngiliz) 

Hasara uğTatJan gemiler 
1 Satrı hartı gemlsi: DUnkerk (Fransız) 
f Milteaddid İngillz gemileri 

Müaadere edilen gemiler 
6 Aı:kert malzeme y1lkl11 İnglliı 

&emilen 

ACmanlann hasara ttğrattıklarım 
bildirdikleri Fransız Du.nkerk 

saftı harb gemisi 
__...., ........ --············ ...... ····················--

İzmirde Herman 
adında bir casus 

tevkif edildi lngiliz deniz nazırı: "Hitler Norveç 
h • • _ h • b. k l lımir 11 (Hususi) - Turan civarın.. 
areketı ıle mut ış ır sev u cegş da gaz depoian ile memnu mıntakanın . l • • d • fotoğraflarını alırken g:izlice görülerek 

hatası ış emıştır,, ıgor ___ ......... ~!?.~~~ .. ~ ... İ!!.~-~~~~~~·-.. -· 

Fransız Başvekilinin izahatı 
Londr:ı 11 (A.A.) - Avam Kama- goslavya. Finlandiya. Litvanya elçileri 

Ellerinde demir 
stokları bulunanlar 

Almanlar, demir yolundan istifade 
ederek İsveçe \kaçmak istemişlerse de 
muvaffak olamamışlardH". Çünkü Nor
veçliler buradaki demiryolunu tahrib ve 
köprüleri be?'hava etmişlerdi.r. 

1 
Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cSo"l Posta.nın a.skeri muharriri i 

Alman - Narveç muharebesl.Me 1 
kat'i bir rol oynamakta olan denlı ve 
hava muhare'belerinin neticeleri he-

(Devamı 8 inci sayfada) 

Norveçliler Trondheim üzerine de 
m(lbim bir kuvvet sevketmişlerdir. Bu
rada şiddetli ç.arp~aların cereyaru -

(Devanıı 8 inci . sayfada) ,,.,. ............................................... u • .J 

Belçika ve Holô.nda, 
her an bir taarruz 

vukuunu beklil}orlar 
Almanların Lüksemburg hududunda hazırhkları 

Brüksel, 11 (Hususi) - Hariciye na- ile uzun bir görüşmede bulunmuştur. 
zırı Spaak bugün İngiliz, Fransu ve Al- Bugün yüzleree üniversite talebesi 
man mümessillerini kahul etmiş ve bllA- İngili:r.: ve Frans1% sefarethanelerl ooün-
hare milll müdafaa nazırı general Denia (Devamı 2 nd sayfada) 

Milli Şefin gezintileri 
.. 

• 

l'a_s· toplanm1ştır. Kalabalık bir ha~k ile Norveç elçiliği başkatibi bulun- hUkümete beyanname 
~tlesi Vinston Çörçil'in Kamaraya ge ma'kta idiler~ · · ki f uh b' · ı t f d t•~ - d c e Milli Şef Ankarada refakatlerinde 1 Ankara oto m a ırım z ara ın an tJ n~ . SÜ~kli alikışlarla karşılamıştır. Çörçil. </; . ad~l~r :\lak. km a yap- ver e r 111 Müd.a 
~ı'Q.1p!omatik localdrında. Polo~ya. tığı be?Tairit . ır /Jtf. .. '. Başvekil Dr. Refik Saydam, Mi - tayyare ile gönderilen yukarıdaki resim 
~ e•.Qlku, İspanya. Sovvet Rusya, Bır _ Dann~~ / • or-'f_ eçın Alman- [Kararnamenin metnini bugün ı faa Vekili Saffet Arıkan olduğu halde Milli Şefin atla gezintileri esnasında ~e-
4 " ~, • 1 -raci sayfamızda bulacaksınız] çiftli~i jtpreflendirmişler ve atla bir gc- · 
eşık Amedka hükumetleri büyiik el- ya tarafından i rı ~~ uzun zam&.n- 5 y- iş . 

Qllerne Hornında, Est.onya, İsveç, Yu - (De~.ptd sayfada) \. ) zinti yapml§lardır. kilm tır. 



ar 

ac 
J 

Z Sayh 

H e r gün 

Yazı Çok O/duta 
Bugün IWmamadı 

için 

Belçika ve Holanda, 
her an bir ta rruz 
vukuunu bekliyorlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
de toplanarıık, .!empati tezahüratında bu
lunmuş, İngiliz ve Fransız milli marşla
rını terennüm etmişlerdir. 

Brllk.scl, 11 (A.A.) - Belçika milli 
müdafaa nazın general Denis gazetecile
re yaptığı beyanatta demiştir ki: 

- Eğer Belçikaya bir tecavüz vuku
buluraa md'tecavizin muvaffakiyet ihti
malleri yoktur. Bundan 8 ay evvel Bel
çika ordusu ilk dela olarak seferber e
dilmiftir. Be1çika muazz:ım tahkimat 
yapmıştır. Eğer Belçika bu sekiz ay için
de harbe silrilklenmemiş ise bunu aldığı 
asker! ihtiyat tedbirlerine borçludur. 

Hola'la da 
Aıruıterdam, 11 (A.A.) - Her türlü 

lfhtimale karşı koyımak üzere Hol~nda, 
Alınan hududunda çok mühim tedbirler 
a~tır. Birçok şehirlerin hastane ve 
mekteb1eri tahliye edilmiş olup limanlar 
ve yollar sıkı bir nezaret altında bulun
durulmaktadır. 

Ltmbourg mıntakasmda otomobil mü
nakalAtı tam.amile durmuştur. Sevkül
cey§ noktalarda barikadlar \'Üeude geti
rilmiş ve infJlak edici :madde'er konul
muştur. 

Evvelki gece hududa ctvar bazı mınta
" kalarda telefon muhavereleri ~aatlerce 
durmuştur. 

Re.sıni makamat, iki aydanberl fevka
ltıde takviye edilmiş olan ıavyare dafii 
bataryalar tes.lsatınn büyük bir ehem
miyet atfetmektedirler. 

Brüksel, 11 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre Holtında bahri makamatı. Escant 
nehri mansabına mavnler vaz"'ttırm"'k 
suretile bu mansaba dühulii menetmiş

lerdtr. Bu "&hah Anvers limanına gemi
lerin !erbcstçe girebilmeleri kin mavn 
barajları kaldırılmıstır. Fakat bu gece 
rnavn 1t>rin tekrar konu fa cağı tahmin e
dthnektedir. 

-~ : - - - - -- ---

8 0 N P OSTA 

= Fevkalade ahvalde f evkalade tedbirler 

Günün birinde fmalide mahiyette bir karar almak za
ruretine düşerseniz ve bfr d-Ostla isti§arede bulunmak föti
yacmı hissederseniz, bu dostu kendi hayatında ievkaliıde 
tedbirlere baş vunnUJ ve muvaffak olmuş olan insanların 
arasından &eçintz. 

Normal J1ayatm normal seyri iç.inde yaşamıı ve dalına ih
tiyatlı kalm~ olan bir adam normal hayat yolundan çıkıla
bilmet.ini havu!asına sığdıramaz, fren teeiri yapar. Fazla 
yilbeleınez, fakat fazla yüksekten düşüp parçalanmak teh
Jlke!inden de masun kalır. 

3 metre l; ogundakl 
Dt>likanlı ile 
Kayın biraderi 
Jan Von Albert 

adındaki bu Ho-
Jandalının boyu üç 
metreyi müteca

vizdir ve bacakla
rının arasında du-

ran küçücük ada
mın kız kardeşi ne 
evlidir. Küçük a
damın kız kardeşi 

de gene kendısi · 
kadardır. 

Jan Von Albert, 
yalnız sabah kah
valtısında beş kah 
yemek yiyor ve 
günde elli sigara 

1 r ··············••H•••••H•••H: ..................... -"l I Midesinde iğne 

1 HergUn hır fıkra = oıduğu ıçın 
l Tavsiye Pam11k yeyen kız 
l Bir doktora muayene olmaya ge
t len huta: 
1 - Size gelmeden evvel, kilşedcki 
: eczaneye ıığraml§, 1ıastalrğtnlı ecza
; cıya anlatmıştım. Beni sonuna kadar 
: dinledikten sonra bir t~v~ıyede bu
l fondu. 
f Dedi. 

1 
Doktor cevab verdi: 
- Tavsiyesine kulak asmazsanız 

İ çok iyi edersiniz. Cahil adamın biri
f dir. Başınıza bir iş açılır. 
! Hasta ayağa kalktı, gidiyordıı. Dok-
1 tor şaştrdı: 
1 - Nereye gidiyorsunuz? 
i - Eczacı, size muayene olmamı 

tav$iye etti. 

Nisan l:l 

~---------------------------
Sözün kısası 

Türk "zedeniyeline 
İmza atan dahi 

'- E. Ekra n l•t11 
Koca Sinan! 
Nisanın dokuzuncu günü hatırasını 

taziz eylemek mutad olan bu büyük 
Türk evladının medeniyet tarihimizde 
tuttuğu azametli yeri acaba hangi tarih
te, acaba hangi faniye tutmak nasib ol
muştur? 

Son Postada tarihi bahisler yazan de
ğerli arkadaşım, geçenlerde onun eserle
rinin bir fihristini neşretmişti.. bir kıs
mı, kadir bilmyen ve tahribden çckinmi
yen bir zihniyetin rnbanı olarak, bugün 
ancak birer ad bırakıp o adla yaşayan bu 
sayısız asar içinde Sinanın namını ebe
diyete intikal ettirmeğe yeten bir Süley. 
maniye ile bir Sultanselim camisini han .. 
giıniz bilmeyiz? 

Türk san'atının, Türk medeni kuqre
tinin bu iki mühim, haşmetli abidesi geç .. 
miş ve gelecek asırlara, bizi tepeden bak
tıran 'birer şahikadır. 

Garb medeniyeti Mikelanj ile övünür., 
eski Yunan medeniyeti Fidyas ile Prak
sitelden ruh alır. Bu dahilerden hangi 
biri, 'l\irk Sinan kadar feyiz göstermiır-1 

tir? Ve gene hangi birinin san'at idraki 
Sinaninkinin kabına varmıştır, acaba? 

Doksan sekiz yıllık ömründe bu halis
Türk evladı üç yüze yakın ve biri diğe
rinden daha az nefis olmıyan san'at abi
desi kurmakla, Türk medeniyet tan'lıine 
imzasını atm~ olan bir bahtiyardır. 

Yorulmamış, usanmamış, dehasından 
hiçbir zerre kaybetmiycrek, hep ayni 
kudretle, ayni zevk ile, ayni hayret ve 
hayranlık uyandı.rıoı teknikle fstanbul
da, Edirnede. İzmirde, Halebde, Bulva .. 
dinde, Sofyada, Mekkede, Şamda, Anka
rada, Kayseride .. o zamanki Türk bütün
lüğünün her tarafında. fen, san'at ve 
zevk harikalarını sıralamış .. 

Ve biz, bu adamın kadrini ancak şim
di bilmeğe başladık. Cümhuriyet rejimi
nin tarihi ve milli hassasiyeti imdada e
rişmeseyd i, Koca Sinanın hatırası silinip,• 
kaybolacaktı! 

Halbuki o, böyle bir akıbete en a~ 

müstahak olan değil midir? 
Yalnız İstanbulda. şöyle bir dolaşın. 

R usyada içiyor. 
Stokholm, 11 (A.A.) - İsveç gazetı•leri- Fakat küçük a-

\. ______________ ... .,/ 

H arb yaralılarına bak ma 
sütemini kuran adam 

metelı'ksiz öldü 

Geçe<:eğiniz her noktada onun dehasile,ı 

san'atile yüz yüze gelirsiniz: Sülcymani~ 
ye. Şehzade, Ivtihrimab, Rüstempaşa, 

Şahsultan. Kasımpaşa, K.ılıcali, Cihan• 
gir, Sinanpaşa camileri.. İkinci Selimi.o, 

Marlen Barnard ismindeki bu genç Kanuni Sülcymanın, şeh~de Mehmedin. 

nin almış oldukları haberlere göre sal!ı- dam da vücudünün ufaklığına 

hfyettar Sovyet mehafiU, Narvikin Al- rağmen ayni derecede oburdur ve bü
rnanlar tarafından işgali dolayısi1e pPk yük bir sigara tiryakisidir. 

kız:, Şikagoya yakın köylerden birinde Eyübde Sokullunun, Zalpaşanın, Peıte-. 

ziyade endişe içinde bulunmaktadırlar. ---
7.lra Moskova hfikfımeti, Norveçin !;İmal S inema yıldızlarının en JhdHarbde yaralJlar bakmak sistemini 
rnınta'kasını Sovyet mC'nafiinin alakadar as eden adamın meteliksiz öldüğünü 
oldu~ bir mıntaka addetmekte idi. güzel resim!erini çeken bilir misiniz? 

İııveç gar.eteleri, salahiyettar Alman adam Demant adındaki bu ad_am, İsviçreli 
mehatilinfn Smryet Rıısvanın FinlanrH~ bir bankerdi. 1856 senesinde İtalyayn 
yada k Afi derecede menafi temin etmiş Amerikada ~inema artistlerinin re - gitmişti O sırada Avusturyalılar mağlilb 

lmuş1ar, 20 bin zayiat vermişlerdi. ve blnaena1evh tskandlnavva mıtlıtaka-' simlerini en iyi şekilde çeken ve çekti- o 
mnda daha fazla bir şevler beklememesi ği resimler bütün dfinya- mecmuala - Yaralıların hazin hali Demantın rik-

atine dokunduğundan onlara yardıma 

nşlamış ve bütün hayatını bu vazifeye 
asretmiştir. Sonunda on parası kalma-
ş olduğu halde ölmüştür. 

l~zım oldul!tınu bevan f'trrıPktedirler. rında. gazetelerinde çıkan adam. yir - k 
Aftonbladet ~zeteci. Sovvet Rusvanm . . b 

b' t fl ğı il• trn• 1m ., ""m""n mı sekız yaEmda Corc Hurel adında h 
1 ara J nı e1n e ıs o aSJnn rn° ,- • 
Rusyanın şimalinde miihim miktarda as- bir Amerikalıdır. mı 
keri kuvveltcr tah.şid edflmekte oıduğu- Hafıtada 400 dolar ;}{azanan bu genç • ·····························-··················· .. ····--
mı vazmaktadır. adamın çektiği resimler. aslından o ka-

Dlıter taraftan Kuhı'I:> 0kvanusundakt dar başka bir tarzda çıkma•ktadır ki, 
Rus filosu. harekete amadedir. 

Almanların Lü1's4!~burg 

hududunda hıızırh1dan 

pek güzel olmıyan artistler de, herkesi 

kıskandıraca'k derecede güzel ve cazib 
~örünm~ktedirler. 

Brüksel, 11 (A.A.) - Lüxemburg ga- Sincrr:a artistleri arasında yüz Hi -
zetesi, Almanya - Lüksemburg hududu- baıile en cazibesiz yıldız olarak tanın
nun ~~k. bfr kısmını teşkil ~d~ Mozel mış olan Katerin Hepbörn'ün resim -
nehn üzerınde Almanların kop1:° kur- ferini ~eken Corc Hurel'dir. Muva(fa -
duklarmı yazıyor. Wormeldagenın karşı- •-· •. . d .. l .,,.. d. . _ . d ı<.ıve.mın sırrını a şoy e h~a e ıyor: 
sındn bulunan Wınterauge bolgesın e Ka.3· 1 k d'l . . - el b ld k 
bu köprü1erin kurulması nehrin ortasına 
kadar ilerlemiştir. Bundan başka Ehmen 
yakınında, geçen hafta istihkam kltaatı 
tarafından yapılan esas yola bağlanmış 
diğer bir köprü bulunmaktadır. 

Wassersbillio ile Laugsur arasında üç 
köprG mevcuddur. 

« u.ın arın ·en ı enm guz u u -

!arı zamanı seçerek resimlerini ah -
rmı> diyur. 

Acaba herhangi btr kadının kendi -
sini gilzel bulrn ğı zaman var ını -
dır? 
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1 ST E R I NAN. i STER 

yaşamaktadır. 

Yüzünde gfüillen n~eye rağmen, mi

desinde bir iğne bulunuyor ve doktorlar 
k<!tldisine yün yediriyorlar. 

Önündeki yemek, bir kremalı pastaya 

benziyorsa da, hakikatte yün, pamuk ve 
portakal peltesinden yapılmış bir nevi 
yemektir. 

Genç kız bundan bir müddet evvel bir 
iğne yutmuştu. Doktorlar bu iğneyi ya
kalamak ümidile böyle bir yemek tavsi

ye etmişlerdir. 

Posta dairesi vazifesini 
gÖrt!n makini! 

Rusyada icad edilen bir makinenin 
tam bir posta dairesi vazifesini görebil
diğ haber verilmektedir. Bu makine içe

risine atılan paket'eri tartıyor ; kaça gi

deceğini işaret ediyor ve bir tarafındaki 
deliğe parayı koyuverdiğiniz zaman, size 

bir pusula veriyor. 

Diğer bir tarafına da mektublar atıl

maktadır. 

Ayni makinenin bir parçasından da 

kalem, mürekkeb, mektub kağıdı ve zarf 
gibi pastahanede lüıumu olan şeyler te
darik edilmektedir. 

NANM4 Elazığ - Tatvan 
birinci ve ikinci kısımlan 
Ankara, 11 (Hususi) - Elazıg - Tat

van hattının birinci ve ikinci kısımları
nın etüd ve apltkasyonuna aid mukavele 
imzalanmıştır. Üçüncti ve son kısma nid 
mukaveleler de bugünlerde imza edile
cektir. Hattın geçeceği yerlerc..e yapıla
cak köprüler, yarma ve tünellere aid bü
tün teferrUat tesbit cdilmeğe başlanmış
tır. 

Gazeteler: 
İtalya ile aramızda mevcud ticaret müvazenesi bozulmuş

tur, diyorlar. 

hare hesablaşmak üzere bankaya yatırırlar, buna mukabil 
bize muhtaç olduğumuz malı satmak bahsi açılınca bizden 
altın para veya dolar ister. 

HMise kısmen doğru, sebebi ise çok bac:ittir: İtalya ile 
aramızda bir kliring anlaşması vardır ve İtalya bu anlaşma-

ya istinad€ ~ · tediği kadar mal alır, hedelini de bilfı-

Bu, sebeb bir bakışta garib görünür, fakat istediğimiz 

malı bize verebilecek başka kaynak bulunmadığı müddetçe 
biz bu ~ebebin İtalya bakımından tabil olduğuna inanıyo
ı uz, ey okuyucu sen: 

1 T ER i NAN, i S TER iNANMAI 

Paşanın türbeleri.. sayısız medrese] er.~ 
imaret1er .. hep Sinanı yüzümüze çarpar; 
casına hatırlatan abidelerdir. 

Diyebilirim ki, Türk vatanı onunla d-0 
ludur. Mümin dualarının çoğu, barigfihl 
kibriya a onun bina ettiği ıruıbedler
den yükselmektedir. 

Böyle bir maZhariyet, yukar1da kıyas 
tariki ile adlarını zilcrettiğim yabancı 

san'atkarlara nasib olmadı. 
Mimar Sinan on1ardan elbette iistün• 

dür. Koca bir memleket. her bucağında 
onun ebedivetini tekeffül eden bir, 'veyq 
birkaç şaheser görüyor. 

C. Ckl!anı ~a.lu ............................................................... 
Tork parası kıymetini 

koruma 
kararnamesine ek 

Ankara, 11 (Hususi) - Türk parrun 
kıymetini koruma hakkındaki 12 numa• 
ralı kararnameye ek olarak şu kararna. 
me neşredildi: 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve müra-
kabesi hakkındaki kanunun muvakkat ~ 
çüncü maddesi mucibince sigorta ~irket
lerinin haricde plase etmiş oldukları rı. 
yazi ve teknik ihtiyatlarını döviz veya 
Maliye ve Ticaret Vek&letlerince tcsbi'ti 
edilecek tahvil olarak memlekete ge' ·r
meğe mecıbtir olmalarına rağmen bu \ e"1 
ci-beyi bazı sigorta şirketlerinin. merk z
lerini n bulunduğu mem1eketlerde döviz 
takyidatı bulunması sebebini ileri süre .. 
rek şimdiye kadar yerine getirmediklerl 
anlaşılmış ve sigorta şirketlerinin kanu, 
ni vecibeyi ifa etmelerini temincn kew• 
lerine Ticaret Vekfiletince son ve müna.
sib bir mühlet verilmesi ve verilen müh· 
Iet zarfında da haricde bulunan riynzt ve 
teknik ihtiyatlar için bir teminat alın• 

ması ve 'bu teminatın ecnebi müessese ve 
şirketler.in Türkiyede'ki ıblo.ke matluba
tından tesisi kararlaştırılmıştır. 
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ları y -kseltenler 
hakkında milli korunma 
kanunu tathik edilecek 

Amerika müttefiklere 
suretli takib 

tayyareleri veriyor 
Vaşington, 11 (A.A.) - Amerika hü

kumeti, müttefiklere geniş mikyasta ve
rilmesine cevaz olan tayyareler arasına 
üç model daha ilave etmiştir. Bunlar fev
kalade süratli ve bombardıman ve takib 

Sayfa 3 

i ·· Harb yorgunluğundan 1 $'4u...o.~~,.... 
1 r:1~~~~! :~rs~::a~,, At.: E E 

Maruf hıgiliz muharriri 
Ankara intibalarını 

anlatıyor 

CJ Şimaldeki mücadelenin 
ilk b.'ançosu 

S ım'il hutün dünyanın dikkatı şimal! 

Dünkü po.sta ile gelen Daily Meil gazete. ' Anup'.!ca cereyan etmekte olan mü • 

Koordinasyon heyetinin altı kararı Heyeti Vekile 
tarafından tasdik edildi ve mer'iyete girdi 

ft ~nkara l 1 (Hususi) - Vekiller H~- 1 k:asa!balarda tatbik edilmesi hakkın 
~ 'etı koor<iinasyon heyetinin altı kara- darlır. 

tayyarelerile muharebe için hususi su
rette inşa edilmi§ Beli ve Curtiss tayya

- re1erlt!lir. 

sinin Ankar<tda bulunaın m~u.r siyaset cadele sahnesi üzerinde temerkuıs etnıı~ 
muharriri Ward Price Hariciye Vekillın:z bulunuyor. Bu sahne, birinci derecede Nor. 
Saraco~lu ile yaptığı kısa bir mülakata ze - veçtlr. Almanların bütün gayreti kısa za • 
ınln olarak ezcümle şunları yazmakt9.dır: manda bu memleketin işgalini 1:11mamlıya_ 
ıHarb yorgunluğundan muz,tarib kim~e. rak İs!{nndin:n memleketlerinden tedarik 

ıer Türkiyeye gelsinler, burada radyoaktıv etmekte oldukları ilk maddeler nakliyatını 

bir muhit bulacakl.~rdır. . . fas.ılaya u~ratmamaktır. Müttefiklerin gö • 
;:ıer ne k_adar Türkiyenın harbe Lştfı:aki, rünüşe nazaran maksadları ise bir taraftn 

mustakbel mk1şa~~ bağlı ıse de'. askert işgal k'.lvvetlerini himaye maksadlle bun • 
hazuhkla;, son. suratle ilerlemektedır. lanı teriiX. ed!len Alman harb gemilerini im. 

l tııu. tasdik etmiştir. Kararlar bugtin 18 numaralı karar: Yah-aç derı fab
l tıe-şre<JiJm!ş ve mer'iyete girmiştir. 15 rika~ının mil~i ~ü~f~~ i~tiy~çları için 
lll.~ıncrra'ı karar askeri falhrikalarda i~ faaıJıyet~ getırl~:S1 l.Ş~'l'l_l. ~ümel'ba?
,ltaııununun 50 nci maddesinin küçük- ka tevdıı ;ı,:~ bu ışın :ed~ırı ıçın ~tezkur 

l
lere, bilvi.'kl ~- dınl üt 11.1 ba·nka cnu:ıne 150 bm lıralık mil.eda -h" , ı ere, ı~a ara m ea ıc .1 . . h kik d d 

U'kümlerile hafta tatili kanununun vı sermaye ver:iılmesı a1 ın a ır. . 
taCoik olun h 1-ı., d d • 19 numaralı karar: Memleket dahı-

ması an.\..n a u. 1. d d"kl · l;M · ı· · · Sil ı 7 . . ın e ı ş ıp '6~ una ı ıçın mer-
§ numaralı kc.ıı:ar: Bazı şehırlerde bank ta.rafından mevcud fabrikaların-
teavrı rnenkuı kiralarının lüzumsuz bir da icab eden ilAve tesisatı yapılma!ı ve 
ın~~ft(i kavdettiği tesbit olundu~tmdan bu tesis:t!a 600 bin liralık sermaye tef-

t dtornnma kanununun 30 uncu rikine dairdir. 
llladd · · · · l esının Ankara ve Istanbul şehır· 20 numaralı karar: Itha1atçı birlik-
:/• belediye hududlarile diğer btlu - lerinin tıb statüsünün tadili hakkın -

ıunı vilAyet me~ezi olan şehir ve dad.r. 

n tı 

3.300 tayyare 
Nevyork, 11 (A.A.) - Müttefiklere 12 

ila 18 ay zarfında 2300 ila 3~00 Curfü;s, 
Bell ve Lokhcad tayyaresi verilmesi için 
mukaveleler hazırlarurtl§tır. Bu mukave
leler Birleşik Amerikada bulunan İngi
liz - Fransız heyeti tat"afından imzalana
caktır. 

Ttirkıye hükfimeti, ordusu, donanm~sı "'e ha, diğer taı-aftan bunların berabO?rin<iek1 
hava kuvvctile t.emas eden bütün lngUiz . . . 
memurları ilf'ride belki de silah arkadaşı • nakhyelerı. tahrıb ederek Norveçlc Alm,m -

1 k' b '·ft"'- 1 d kati yanın denız muvas:ı.la.sını kesmek ve böyle mm o aca u 'JU:1.1u-..man arın, &t u • ce İska aı d • 
Uyakatı ve dikkatine yü?Ale yüz itimad ede_ · n nav !anma M~na çıkarılmış o-
biJ ..,.. ' ...... h tl te . ed1 1 lan Almırn kı;.vveı scferlyesıni mahalıen yok 

eceı;ın11~1 arare e mın yor ar. . . . 
Dtıı ta ft Tü" kl d biZe k tam eylemektır Şımdıye kadar cereyan eden mu. 

H h 
5er ra an r er e arşı 1 ı b l ilk t· .. 

b ı 
• b" "t' d b 

11 1 
1arc e c:n:ı ne ıceleri gosteriyor ki Al 

ava mu are e erı 1~~ 1~~\~~ust:s ;:ı::;~ Hariciye Vekili Sara. ınanlar lhrıı.c hareketinin ilk kı.~mında mu: 
coğlunun fikrini aldım. Bana dedi ıd: vaffak olmuşlar ve dahilen Norveç! istn11ya 

Pazartesindenberi 21 
Alman tayyaresi düşürJldü 

~- Bizim münasebetimiz. yekdiğerimlze ba.şlPmı,.ıardır Buna mukabil milttefikler 
müttefik olmaktan da ileridir. Biz, beynel. 1 de, bu hareketi himaye etmeğe memur olan 
mi!.t:l ~ birliği için istikbalde sarfedllecek Aln an deniz kuvvetlerine mühim zayiat \er
me.~atde dahi İngiltere ve Fransanın orta~ı dirmek s·.m~tılf: kuvvei seferlyenin Alınan 

Londra, ıı (Hususı1 _ Bugün İngil- olma~ı dlişi\nüyoruz.ı valanUe olan temaslarında mühim gedıkler 
---------- - nçnıışla:dır. Şayed İngiliz • Fransız deniz 

tere sahillerinde tekrar iki Alman tay- Baremde ı·htısas kuvvetleri Almanya ile Norveç arasındaki 
yaresi düşürülmüştür. de1:1lz yoluna l&mamile haklın olabntrlerse 

Geçen Pazardanberi 21 Alman tayya- k·ı • • • ı· vaziyetin rangi çok dcği.şın!ş ve Norveçc çı: 
resi düşürülmfustür. Ayni müddet esna- mev f erı iŞi sa ;m ka~ılan Alrı.1an kuvvetıerlnln akıbeti hak.1 • 

r (Bııştaralt 1 inci sayfada) sında 6 İngiliz tayyaresi kaybolmuştur. katen vahunleşmlış olur. 

~nb.eri hazırlanmış ve tathildne de :o~, / Evvelki gece Scapa Flav üzerinde yapı- bir esasa bag""lanacak Maamafih dün Avam Kamarasında beya. 
~v.ı.artın son haftasında geçilmiştir. lnn bir cevelan esnasında S Alman bom- nnttn bul•man İngllı-z bahrlye blrlncı lordu 

!\] · f bardıman tayyaresi dtişürülmüştür. Bu Ankara 11 (Husus!) - Devlet ba • Çörçil'in cCTeyan etmekte olan muharebe -
b· nıan d niz hazırlıkhtrınm hangi ~ ler hakkınd1 verdiği malumat gösteriyor ki 
~ ı araf memlekete 'karşı ,·ukubu1du _ ·~ 4•0 miktar, yukanda zikri geçen 21 rakamı- remi kanunu ile müesseseler barem ka Alman .sahillerile Norveç arasındaki milna. 
~nu ve ne zaman yapılaca~ını kimse 

1 

"':ıE na dahildir. nununda ihtısas mevıkileri hakkında kale mutlak surette kesilınlş değ ııUr Eğer 
";"tıı-emezdi. Öyle gözüküvordu ki. Dün Scapa Flav üzerine yapılan akı- me\ cud hükümlerin tatbikatta bir bu, bôylf' o!sayd1 muhtellf sahll noktaları • 
o.o c\nd t na 60 Alman tayyaref!i iştirak etmiştir. cr~wri tabiilik do!!urdugu~ ve ba'rem ka- na iltica ebnıs bulunan Alman genılerlnln 

b 
. a, Danimarka Norn~ç ve svec ~ w b e!ls 1 ~ 'lr'J Flav üssü şimdi yeniden tahkim nunu esaslarından muıtaziırnr olan muhtemel iınha!armdan b::ı.hsolunduğu sıra_ 

b 1 ani bir taaırı-uz tehdıdi alt•J1da edilmiştir. b 1 1 ihbsa ile"" d da, Alman kunei seferlyesinln de ergeç bu 
b~ ~nuyorlardı. Almanyaya mficavir . ~~~ı~nemur ~; a b s 

1 
me\~ un 1:~ ııunc'uğu yerde mağlüb ve esir edileceği mev: 

.:ı ı . n küçilk memleketler t~tlk iistün-1 F d d ts ı ,, e sure e u zarar arını te ı zuubııhs edlli~di. Kaldı ki gerek kara ve ge_ 
~e diler Vr! hfıla da öyl€'d1r. Ve hatta ransız Of usun 8 eyledikleri v~ bu neticeden barem ka- rek deni~crde cereyan etmekte olan mü 
"'hn nunlarile kurulması derpİ-'i edilen ni - ca-:Ieleler henüz hltam bulmlış değildir. B~ 

. anya lehinde olanlar bile. • ti uı 1 f~tp bunun içindir ·k-i, amlrallık N,)r- mezunıye er m ga. ?.amm sekteye uğradığı kanaatı h~ - hususta t:ıraflarm verdikleri mahımatıarua 
VC'r k 

1 
dstk" 

1 
. . sıl olmu~tur. da noksanlar bulunduğu nnla§ılıyor. Qilnk!l 

ih." ara su arına mavn •> u rn.esını Çörçilin İngtıi.::ıler. tarafından işgal Paris, 11 (Hususi) - Hükumet bugün Büyü, M"ll t M r . b" t Ü gP-mi ve t:-yyure zayiatı hakkında verı:ı.:n ıu. 
~-~ıııirnetten is_tem_ic:;.t!r .. · Zira. Norveç" olunduğunu bildird"ği Far-öer ad"- halkı teyakkuza davet eden bir beyanna- f d lt ıkekü'l edec ısı ut ~ ene . - kamlar nihai vaziyeti ifade etmekten uzak 
'l\.Q do ütt f ı.1 A.1 •• meıı n e te~e en tal bu· k•}mıs- bulunuyorlar. t ru. m JE' 'MPı'rın ~ manyaya k" .. . . m ne retmiştir 
at ik ~u·ı.ı . bl k d :t . 'd f sının ınev ımı gostenr 1rnrıta e ş . yon :htısas mevkileri işinin salin1 esas- Alına:ıyanm, her ne sebeb ve ves·ıe ile 

t lı< Pn a u a a en nıu.c;aı yrı Ordudaki bütün mezunıyetler kaldır.ı.1- v · . . 
e.)kll edivoı du. Mavnler döh-ülüı ken' ram;.ş ve yan ın<la bulunan J-.ıuvazörün 1 ~ara ibagl~nması ıçm tetkıkler yapma- olursa ols·.ı~ ve aradaki mesafe ne kadar kı_ 
bi~ al d .v . d bul tun rk mıştır. ga ba~Jam1c:t1r sa bulunlL'.'sa bulunsun, deniz aşın bir ma. 
~. 1raf ticaret gemilerine asQ'ari zaraT ~d 1,verbıglı uman u un a asın- Mı'll1 mu""dafaa nazın Daladye bu sabah "--'$ · , ~ ----- cerayr. atılmsının ak:l ve mantıkla 'ı::ablli te. 
er cek forzda hareW edilmi~tir. a ... ay 0 muştur. . .general Gamlen ve Weygandla gorü~ K ı k b t Uf olup olmadığını da zaman gösterecek~tr. 

Çôrçil, Almanyanın Nmveç ve Da - Dığr taraıftan, Zulu tıorptto muhrıbi müş, öğleden sonra da amiral Darlan ve iZi ırma eş me re çünkü ahv:ı.ı vardır ki makul gibi görtınmL 
~ n "rk . • ı ·1· h 1 . Orkney adaJarı açıklarında bir ... Ü. - l v· . k b 1 . t k ld. ven bazı harf'ketlerı' çok defa Z"rur·ı kıl"bf 
ti 

·« a ıstııasının ngı ız are <ett ne- a· . ı . . . u "' genera ıyemenı a u etmış ır. JD se ı ,, . .. ... 
C<>c;j old v iddl t tik'ı. d k da · nıan enıza tJ g~ı~nı batırmıştır. J Ur. Mli~tefikt<>r tarafından Norveç k:ara su. 
. u~u asım e "l'ı~ e ere . c· . . lnrınd ı· tedbi 1 . b nl d l tnı,.,tir ki: . örçıl. bıından sonr~, NaTvik ko - Fransız Başvekili a a ınar. 1' erın u ar nn b rl o _ 
_ 

13 
~ksi . . b t t k k 

1 
vunda vukıı bulan ve bırkaç Alman tor Çorum, 11 (A.A.) - Kızılırmak bir- ı la bileceği Almanya.da husule getirmiş dl • 

dır. B uAlnun , nı ~~1 ~ _e m~ .k to aty- pito mu1uihLn1n muharebe harici va- Büyük Elçimizle görüştü den bire 5 metre kadar yükselerek,, Çorum duğu ak.~\ilAmelin şiddetinderu 1$t1dUt olu. 
u man geını erının ve ' aa ı- ~ p . 11 (AA) R b bah k k ba""l K iti~. k"yU 1 nabillr 11ın :'\" hill . b , pılması ve rı.akUve gemilerinin tahrib arıs. · . . - eynaud u sa mer ez azasına 5 ı um çe gı o - · 

2._ • orveç sa erı ovuınca mavnıer . • , A 'k T" k' p b 'k nü tehd"d tt·gv· d k'" t b 1 1 Çtinki\ bu tedbir, hakikaten müessir ol 
l\.QtıuJm d k d h T 1 1 .· k t ~d:Jmesı ve Çemberlayn in bildirdi~ 3 merı anın ve ur ıyenin ara üyiı ı c ı ın en oy ama~c~ o~.a - ı masaydı, elbette ki Almanyada vele' cnz1 
g azlan ço a 8 ev\ e 1aı e. e e İ ıı"li d" gfro · ı b t ı dçilcri ile Fransanm Sofya ve Moskova tılmıştır Ye halkın barınması ıçın koye de olsun. 1~1TTT'etlerinden blr kısmını ana 
,;rrniş olmnlarile sabittir. Filhakika 11 "'1 7. ı. ıt vcrın n a masi .e netice - ..... ., 
~vı •rtı . knen h:uekatı tekrarlamL~. Ingillz ha- elçilerini kabul etmiştir. 20 ç~d~r gön~erilmiştir. vat!l.n topnlı:larından uzaklaştırıcı blr ha • 
~ n S<>!l hdtasınri.a muhtelıf Nor - k •1,... .

1
• 1• Be . I Gıttikçe yukselen Kızılırmağın Osman rekP.te tevessül etmezdi. Bu bakımdan mllt. en l· 

1 
, \'a uvveı r1 n n rgen cıvarmda Al- 1 k F k .. d k g'" ıman arına gizlice asker ye err.ai< k r "'Ö 1 rl ti . o aca tır. a at. şunu goz en açırm:ı cık kasabasını da istilA e)rlcdiği haber ve- tefiklerln tedbirini kendi he.sabla.rına hak!_ 

OnderiJmiı::ti. mırnl rıı~ aJ •. r e d~~mnbe. yafptı~ hü • mas. !a:l'mdır k'i, müttefikler düşma- rilmiş ye derhal icab eden tedbirler a- \ı:aten yerinde ve mües.sh" bir hareket olmak 
..... C"örçll, sözlerine şöyle devam ~t - cumhaürı un a mış, ldE;erb ır ngıl!z ha- nın hatL. azami gayretini akim bırak- 'ınmıştır. Burada da halk tehdide manız tizere kabul edebillrlz. Müteakıb vukuatın 
,, .. tir: va ('Uffitt .. eımas. ın a aşka bir Al _ tıı·!'cak ~urette tam~ım·ııe 11azırlaıımış ı::eyrine gelince, bunların inkişafı hakkln • 

.. 11 Ü - ~ ~ • mıntakadan uzaklaştırı1 dığı gibi eşya ve d ıı bil k tah 
. M'"• ~-f"kl N 

1
.
1 1 

t man k"Tuv::ızoı un n muhtelmel surette b 1 1 a yap a ece min ve faraztyelerln 
b, U.ı.e ı er orveç ; ere mu a. - t , 'b n . b 1 d ğ'un ıı unuyor ar. hayvanlar da tahliye edilmiştir. kaffesi yer3i1d!r. Çünkü M.dl,atın bizzat J.. 
~·olarak harbi sonuna kadar g-nttir - ~nrı .. 1 c~_ı rnı~ö ~ und u u sö.y1~mis Çörç:l'in nutku 63 dakika sürmüş - lpsalayı da SU baslı ıç~nde ~asıvoruz ve ~~~lmlz, ı~erln nereıera 

f' e ,. k ,t" . h'' · t' i \ ~oz e_ ınc .ş Y e evam eylemı~tır· t"" ınttiı;iııı "'~r!'berce gö".Üyoruz. • 
d e anca 1"on·ecın un·1'·e ! a- . . · ... · · ur. ·· "' '"' " 
e ve v _ • . ., ı - Da'mmarkaya aıd Faroe c:"'naları ha 1.:1 Ed" 11 (A.A) Gece a t te • R·oılan femıJı.klar tamır ed.lldı.c- "'tt fkl t fı d . l Fnmsız şveıU inin beyanatı ırne, - nsızın a- 5 L. . m /;; 

sonra sulh vapmağa azmetmi~ler _ n.ıu .e 1 • er ara n .a~ ~ga edilmiş Paris, 11 (AA.) - Başvekil Reynaud, şan Ergene ve Meriç nehirleri İıpsala o-- '- o un Ur..a9t.f'f. Gm.11(1 
dir . ı ıı·. Izlanda meselesının ınceden ince - meb'usan meclisindeki beyanatında, Al- ı vasını basmış ve kasabanın 7 evlnı ve ............................................................ .. 

I Norv~ç hfıcHsesi d'iö-Pr bitaraf mem- ,.e tetkik olunması icab eylemekte - manyanın, küçük milletleri esir etmek ıner'ayı istna e~tir. Kurpuzlu köyü- u rfada 
; "l''Ier k''l bir (1Pl'<:; 

0 

olnrnlıdır. ~;:er dlr. teşebblisü sonundaki muharebenin neti- nün Dikilitaş mevkünde kalan 50 insan 
b· Vec hövlp bU~·ük bir kıskançhıkla BU!!'Ür. ne sa.fakla bera•ber İn~liz ha cesini bildirmiş \'e demiştir ki: VC' 600 hayvanın kurtarılması için yardım kurtuluş bayramı 
t~r·~·o.fI:ğa rekilm1s olmasavdı ona mtH va •kuvvcileri tekrar Trontheim Uma- - Almanya demirden mahrum etli!- gönderilmiştir. Diğer taraftan topçu ko-
"" . lerın caıha süratle vardım etmct11i nıncla hir kaç Alman gemisine taarruz miştir ve edilecektir. Almanya, bize ta- nağmda da 10 insanla 100 hayvanın kur- U f" 11 (H""',"'~) _ U f kurtu' _ 
•u "'"'ı · · ~trnf~tir. Bir Alman di~verine bir h d B" h t 1 · · b d .. tl r "' ....,.....,.,. r a ~u ,.., . q\.n nhbilirri.f. arruz için çeliğe mu mltac ır. ıze mu a- arıkmaskı ıçömd ~lma~aşt· a Fsurka eİbmotôr şunun 20 nci yıldönümü bugün cn.r;: _ 

• 0 bomba isabet etmiştir. ed·1m· b" k t ve ayı g n en t kt "'1 ı rc-ıl. rnüttefiıklerın Norveç 1inıan- sara 1 ış ır me e e manzaram . İs 1 U:· a a ra e- kun ve emsalsiz tezahüratla tes'id edil-
a .. "'ı · Çörcfl. bundaın sonra demistı'r k~·. ıı· pe ıle pala arasındaki telefon direkl""-<ii1·• 1~al etmis olmadııklar•nı s('.Svle - - arze ı. . . kr . f yü .. d yık 1 ğı . ...... miştir. Törene .korkomtfh Galtb De-

k 
en S'"""J'!' - İs'kandinav~ra hadiseleri, müttc _ Reynaud, Norveç mılletı ve alı hak- rı eyezan zun en ı dı ıçln bura- . lJrf 1 1 ika h" h 

vıı " deniz muharebeleri hak- nı say av an 1 za na ıye e-li\c1~ · f;klere kelimenin bü~iin manasile as- ı x- "t · 1 rd b l d k il ..J" d b · h b k fl z, 
8 

' ' ;zahflt vererek deml.st. 1r ki: kında be i5 sı ayış e e u un u tan sı e uun gece en en mu a ere es - 1 . k rl kıta t , __ 11 b""t"" 
kr.>r~ ve sevkülce•""i mua bt h'"k· .. - ı· . 'yi f 1 . ti Ed" d l ğı x-.. kil yet erı. as e a ' OAu ar ve u un _ p . - ı • . •. , znm r i:;ti- sonra, Fransız u u.ı.ue ının ı ve ena mış r. ırne e su ar a r a5 .r çe - h . t k tın' ti T.. t t"kı·ı 

tli.-• - az:lr esi günü Ing-iliz Glowonn f:ı.de t~min eylemektedir. Hitler milt - be 1 . bild' ~· ... l . t· kted ' S d kik k d T d alk ış ıra e ış r. orene s ı a 
"oven "ıı lk d .. k tl . t ha r crı . ırecegAınlmı soy emış ır.. . "l:..I 4m5e0 Mır.i t on5 2; atya adüar üutü~ca a marsı ile başJ~nnuc:, temsili haırb hü -

l's r · ' uşman uvve en a • hi<' b!r C'""vktl lcys hatası işleTYJisttr. Bundan sonra, anyanın gırıştı~1 . , er ç e . .., me reye şın ş r. • pıl ~-·~ tukl .1 . 
,..,!'Jdan hatırılmışhr. 'T' k N 1 t t. ·x..- . • A t cunılan ya mış. nu ar verı mış va -'alı ITTin.. r· 'li 

00 
B ıp ı. &~o von spanyay1 istila e tıp hareketi muhakemeden geçıren Rey- Edırne. 11 (A. .) - psala ovasında d At türk dd . d tl ü 

~E'ı · u n~ı z nanması er • zaman i~lenii!i hata ~bt. MUttefikl naud bunun bidayette bir tabiye muvaf- feyezan durmuş ve sular dilşm.eye baş- sonra a a b" ca. d esın ~ saa, er s 
1eı i ... ~17!arında dil..ım1an haza kıP.rvi!t- da•ha btiyilk bir şiddetle v.e kat'ive;r~ faki;eti teşkil ettiğini fakat muazzam ıa~tır. DikiHtaş merasında kalan in- .ren muazzam rr geçı re!mll yapılmış 
~ö" hatif arruzuna uğrad~. ıııd kruva - 1e hareket etmek suretile büyi.ik istifa- bir ~evkulceyş hatası olduğunu söylemiş, ~an ve hayvanlara cm iki kayık ve bir tır. 
ha,)) hasrra uITT-adı. Rodney saftı rlpler e lde Pdeceklerdir. · zira, bahri bakımdan aşağı derece ile ınotörle gönderilen yiyecek ve hayvan Al M • 
~·· {.~~~~!~ıkün~ ağ'ıır bfr bomba isabet Mfü:;~Neken hrıreket eden İn~li7. ve başlanan bir harb hareketinin hezimetle yemi yerine varmıştır. manya 8Carıstana 
l\ı c.ı ' ·oeşte mukavemet etti. r.ırrn~ız filol~rı Simal denir.in.de hare- nihayetlenmesi mukadder 01 duğunu izah ----

<ıra kı-uv .. ·· be d .. · Ü .. d w 25 N• d b• t • ll1=t ., azoru ş efa hucuma ·ata de\·am etmekle beraber Akdenı·.,._ etmiştir. stun ag ısan a ır no a v~rmış 
l .(7. kahr.ıc:<> d b""~I b L -a aki • "("-'a a >tlLun u taarruz • rtn cie k()ntrolü kabında temin edecek Rcvnaud. bu sözleri miHeakıb şim - yeniden muhakeme 
!<: lth m ~ı:ılmıştıır. Ona refakat eden vnzivettediT. diye kadar Fransızların hiç zayiat ver- Londra 11 (Hususi) - İyi haber al-
~;ı,. k ~ ~ıstroyeri a~ıT hasara uğrı - Alm~ı d ,11anma~ı daha s-imdtden a- medik1erini. İngilizlerin 4 torpido kay- edilecek makta o1an siyasi mehafilde Almanya-
tb tır. a mı~tı!r. Mürettebat kurtanl- ğ-ır zayif'lta uğramı~ yani. 4 kruv:-t7.Ör bcttiklerini söylemiştir. Almah zayia- Ankara, ıı (Husust) - Temyiz ·umu- nın Macf!ristana bir nota vererek bazı 

Ren kaV'betmiştir k i, deniz mukavemet kuv tı. donamına tonajı mecmuunun onda mt heyetinin nakzı üzerine eski İstanbul isteklerde bulunduğu, Macaristanın da. 
Çt'·· 0\\'11 saffı harb gemisi Narvik a- \•f>tl(!rlnin ~rırn$1ndan fazlad11t·. hirini teskil eden 4 kruvazör. 1 tahlel- Valisi Üstündağ ve arkadaşları hakkın- bu notaY1 İtalyaya verdiği söylenmek-
'L :ırında Sch h • 
ıı"' 1 ~em · ~ arns orst Alman saffı Hitlerfn. deni?.: sfyasetindeıki müfe- bahir, t muhrib. l 2 naıkliye gem1sldir. rlaki Sürp Agob ve Asri mezarlık dava- lecHr. 
tJ "il'r ısııe ve bir Alman kruvazöril cac;irane ı::ivaseti. oına öyle zannetttrdi Mf"cmuan 22 .batmış olup bunların dör !arına dördüncü ceza dairesind0J 25 Nısan Ayıni şekilde bazı metalibatı havt 

Pı~h~rışmh ıştıır. ki. bu hMi~ı>1er karada vukubulacaı< dü müttefiklere, 18 i Almanlara aid - Perşembe günü öğleden sonra saat on bir notanın Romanyay~ verilmesi muh 
« n or t "ddi · s cı surette hasara uğ- daha 6,?eniş h~selerln mukaddemesi dir. - beşte bakılacaktır. temel görülüyor. 
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( ŞICth.ir aaberleri ) 
Denizbank zamanında yapılan bir arsa 
satışı yolsuz~uğu daha tahkik ediliyor 
Liman mıntakasındaki bir arsanın satılmasına müsaade 
eden e3ki Denizbank erkanı hakkında takibat yapılacak 

Abdülhak HAmidin 
mezarı başında yarın 
bir ihtifal yapılacak 

Büyük şair Abdülhak Hamidin ölü
münün yıldönümü münasebetile yarın 
mezarı başında bir ihtifal yapılacaktır. 
Zincirlikuyudaki mezar başında yapıla-

Nilaa 11 

80 senedenberi süren davaya 
dün de devam edildi 

Mahkeme dava mevzuu olan arsaların bulunduğu 
mahalde keıif yapılmasına karar verdi 

• 

Münakalat Vekaleti, mülga Deniz- Denizbanlc İdaresinin lağvinden sonra cak ihtifalde bizzat bulunmak üzere Ma-
bank zamanında cereyan etmiş bir hMi- teşekkül eden Devlet Limanları İşletme arif Vekili Hasan Ali Yücel yarın sabah Asliye 3 üncü hu!Nk mahkemesin- yet veren Mustafanın birinci ağırce.m
se etraf nda tahkikat yapmaktadır. Bu Unıum Müdürlüğü bu arsanın liman ~- Ankaradan şehrimize gelecektir. de dün 60 seneden.beri dava6l rüyet da yapılan duruşması netioelenm~ 
hadisenin mahiyeti şudur: hasına dahil oldu~ halde satılmış oldu- ~h~ifal~ sa~t 15 ~e Maarif Vekili Hasan olumın, 260 senelik btr ihtilAfın duruş- Mahkeme, suçu ubit olan Mustafar 

Tophanede f.stanbul imar planına da- tunu MtınakalAt Veklletine arzetmif •e Alının bı~ hit~besıle b~şlan~cak, bu~da~ mMına devam edi:lmiftir. Hayli karı .. - nın vefata sebeb old~ndan dolayı S 
hil o'an ve htik(imet tarafından liman istiml~ki için mösaade istemiştır. sonra Unıversıte profesorlerınden Alı Nı- şık safhalar arr;eden bu dava Karagoz sene müddetle hapsine ic~rar veımi§ • 

. . . had ve şehir namına muharrir Refik Ah- Aıbdul•ah AA-8 ........ -....ı-.Je Muhtar: ti mın1:1kası olarak aynlan sahada bulu- Mlinldtallt Veklletl ımar p1anına gf:>- . _ • • • .n.g ve .... ut9UKJ n • r. 
. 1 . . . . med söz soylıyecekleTdir. Aktsı c .. ..M • ·1e v~· nar idaresi nan bır arsa bır buçuk yıl kadar evve ı:e bu arsanın ıstiml.tk edilmesı ıcab et- _ . . vr. ~u! ftsaıre i ai<l 

. . . Buyilk şaırin Maarif Veklletinee yap- Bir döviz f<açakçıhğı davasını 
temyiz mahkemesi nakzetti 

Standard Oyl kwnpanvası tarafından sa- tiği ve 1M1mlA.k muA~let1ınm yapılması- t 1 k b .. km_.1 dfı .... ;..+· tarafmdan. har:ine Ue Maniz.adeler ve-
li L . l U M .. dü 10.ır.;· btldt ın an a n ı ı:u e ~~ır. ' 1 hlerln -1'ft'U•t Da tın alınmak istenr.· :ş, fakat bu arsa - nı ıman ar mum tt r 15 .ıne r- resesı a ey e &<oyL.111~~ ır. vt'lcı -

man sa~aKina dahil bulunduğu için, Be- miş, bunun üzerine Standarcl Oy1 kum- A h it d k• larm iddialarma g6re. daVllr mevzuu Bir kısım tüccarlarla. gilmrük me • 
lC'd. P atıs huınısunda Denizbankın mft- panvası anıııının Denlzbank zamanında vrupa a ın a 1 olan ihtilAt mahiyet :itflbe.rlle şudur: murları harice ihraç ettikleri mallan 

talC'astm sormuştur. satın alındığını -n ° vakit Denizbankın b ki k d 11·1 d• Galata nıttımmmt elyevm Liman fazla göstermek ve ımemleketten f~ 
D cniıbank idBresj Belediyeye bu ar- bu ise muvafakat ettiğini bildirerek ınü- ozu u Oze 1 eme 1 İdaresi ola!\ bbıa ile Sllın Sıhhiye 1da- döviz çıkarmak suretile takas suiisti • 

samn satı'masında bir mahzur olmadıAı- racaatta bulunmu~r. resine aid btM ve daha o civarda bazı li lce 
1 nı bı ..ıır""' .. ir. Vek!let, ırimdi bu ar.sanın imar pl!nı . Son yağan ya#znurlar Avrupa hattının M.na1arın anala't'MH haziflıt'!i hassa m3 ~. ~apmak suçundanhk . edevwtahtas 118 

.. ~~ -s- S4 ü ·· k·ı ....... ...: .J- ü kall k uncu <'eza 1rna etnESln ı mu• 
L:: b mucibince liman .ahasına dahil olduı.u ncu 1 omeı..ı~•nuu m na tı se - --~. l• ik-..aı -...11 .-2.~k ..x.ı-reı·-,.- , Fakat Bel~iyt> imar uÜr05U u arsa- 5 v-.ıı "' enuı '"""" U'ftl'l"tt e;v. "' .~ ba.l<'eI""' 1 ....,nol d 

hald D '-bank u , .... d ·· ] ·· ~; ü teye uğratacak bazı tahribata sebeb ol- .ucye a ın •• ~ar ı. 
nın Sf'~ir plAm mucibince liman sahası- e enJL mum \"JU ur u~ ... n n tapuya ka~i~. Billhan bu .. 

k satıc::a muvafakat etmesinin sebeblerinf mU§tur. Sevkedilen ve hattın muhtelif · . bi ,_ . dtl . Uzun rnuddet devam eden bu dava 
na dahil oldulunu \'e başka bir imseye kısımlarından tetirilen yol amelesile arsal811' üzerind€ lllfl..-r ın.~ e mış berl?Mt1e netkelenmiş ve kırkı müte • 
satılamıyacağını Denizbanka bildirmiş- aramaktadır. takviye edilen ekiplerin faaliyetine rağ- 'ft yshud satılmrşlardır. İşte dttvacılar, caviz suçlula-rdan hiçbirinin b(r suçu 
tir. Dcnizbank Uımum Müdfirlüğü bu al'- men bu arıza izale edilememiJ ve trenle- bu arsalana kad1nı tltı- mme.ndanberl bul•:namamıştı. 

n- · ba '- u M .. d .. ı-;w; tek c;anın lf\zumu olmadığını imar l:ıiiro!Una :ı.. d ı..:ı b 1 •• _... • .._, -• l k ..tA:nız n~ mum u ur u,.,u, rar rin bu kısımdan sevkine imldn hbıl oln- 'Ken ilerine 87'.I u U&n.<~unu ı;uy eme l\t hk . t . b be t k 
1 ..J bi'dirdiktı-n 15-20 j?Qn ~onra .da halen da- a "emeı emyız u raa ararı--

bu arsamn k~ndilerine lüzumu o mau1- mamı§tır. te ve da'Va ohman t.a.rtan bu arsa - nı naı.~zederek. evr-1.
1 

_:,.ı olduğıı nı-.., 
,,., f k t ._ b.. b vası görülmekte olan Satye binasını 250 "OO b dl\- cuu lUJ ı;•nı yazmıştır. a a uııar urosu unun Avrupa ile münakalatın kesilmemesi 1:'nn bugünkü vaziyete g&r:e ;, in kemeye dün iade etmiştir. 
satl1amıyacağında ısrar etmistir. Deniz- hin lirava satın almı•tır. Münaka1at Ve- için ekspres ve konvansiyonel trenlerile lıradan fazla tutan bedeUnı ta.leh et -

8
. b ld k .

1 12 bank Umum Mürlürlüru son bir tezkere k!1eti bilhassa bu husu, üzerinde ehem- -1-t ..Jol ] ır ço anı ö Uran atı sene 
~ Edirneye kadar ifliyen yolcu katarları mel\ euır E'T· 

i1e bu arsanın 100 bin lira va yakın olan mivet1c durmaktadır. 55 inci kilometreye kadar gelmekte ve Nemli zade -.eres~ ille kendileri ta- 15 gün hapse mah '•ftm edildi 
bedt"lini ôdiv~ek parası bulunmadığını MünakaHlt VekAleti bı1 husustaki tah- oradan yolcular Sirkeciden sevkolunan rafmcian satın alınan bu binalaır-111 VQ s·ı· .d . 

1 
b. · t• 

id · b. ,_ t ep"" bu kı·katını ':Lı·tı·rdHrten ~onra arsanm uru!- ı JYrı e I!'= enen ır emaye ın mu • ve esasen arenın ırço~ an r v-ıt - •u - katarlara aktarma edilerek getirilmekte- ] t l k d·ı · · d 1 ~ · y d 
bu ·tıt" 1 d ..,-;z satıc:ına muvafakat eden ve bu su- ar~ arın apu arının en 1 enne aı hakemesi ıncı agırceza a neticeye lunduğunıı ve arsava 1 ıvac 0 ma ı- ~.. dir. Mukabil trenler de :ıyni şekilde ak- oldıığunu .bildirerek. devacılan'Q ta1e- t 

ğını tekrar imar büroc::una bildirmis, b!ı- rıotle c:imdi devlete fazla para ödetmeğ<? tarma suretile temin olunmaktadır. Yal- ibfne itircrz etmektedir}~. varını~ ır.. . Bal oba C lil 
nun üzerine ar11a Standard Oyl kumpan. "ebeb 0

1an Den1zban'k erkanı hakkında di k t 1 .. f . Suc,u Ibrahım cı ç n e e 
nız marşan z a ar arının seynıse erı Dünkü eeleede. sm alan hazine ve- .. • .. 

1 
k · • 

va.gna satılmıştır. ~'''"'"P- t"kibatta bulunacaktır. :!iç gu··ndenberi tamamen inkıtaa ·.a~ramış . . . ~gulıtı€k uzere koyun arını verme ıs 
~~=~~~=-~-~===~~~~~~-----~--- s klliBe'~ı~uEtld~ar~~~~-t · CEl~bl ~ · 1 · 
Marmara ve Ege mınta
kasında fırtına başladı 

d d ve yüklü vagonlar hattın muhtelif istas- . . . • emış, e a u e eyınce ara ar;n.. 160 milyon a e zı evrak•n celbfnı taleb etmıştır. da luıvcrr çı'lr-.·~r. Kavaıı:ıı esnasında 
yonlarında kalmıştır. . :-ıcı "'""'iL• t>-

On parahk basıhyor Hattın bugün tamirinin tkroal edilece- Mahkeme ihtılMlı arsaların buhlundu fazla hiddC"tlenen İbrahim. bıçağım çe-
ği tahmin edilmektedir. ğu rnahaJde bir keşif icrası ve ~zıne kerek Celile saplamış ve çobanı ağır Marmara ve Ege denizlerindt! fırtına Darbhanede yeni on paralıkların ba- ı l l -.J 1 b edil k 

veı{i i taıra ınuan ta e en evra ·ın surctt~ yıınılıyarak. öldü-rmüftür. dün yeniden başlamıştır. Fırtına pek şid- sılmasma devam edilmektedir. Basılmak- B h k--
1
-

detli olmamakla beraber, .Mıntaka Liman ta olan on paralıklar 160 mi!yon aded, ono sa te ar ıg"" 1 celbi iç:in. duruşrnayı talik etmi,tir. Bilahare hududa ka~an katil. aklın .. 
Reisliğ'i bu denizlerde sefer yapan gcmı- yani 400 hin liralıktır. Paraların baskısı • • • • Komşusanun ölUmOıe sebeb ca yakalanmamasını temin rnak.'53dile 

lere müteyakkız bulunmaların.~ bildir~ bittikte~ sonra Maliye ~ekil.et~ tarafın- tahk katı gen rş!ehhyor Olan adam 3 Sene hapse telırr~f .tellerini keserken, ya.kavı ele 
miJtfr. Karadenizde birkaç gundf.'nberı dan verılecek emir üzerıne tayın edilen . • vcrmıştir. 

devam etmekte olan fırtına da hafif1e- miktar üzerinden piyasaya çıkarılacak-! Sahte mübadil 1>onosu tanzim ve bu mah~Oın ed ldı Ağırcaza m2·hkemesi suçu delillerle 
miştlr. lerdır. Yeni on paralıklar piyasava çıka- 1 bonoları mevhum eşhas üzerine noterlik- Ç'atr.~cada tarla yürunden çıkan hir sahit olan fbrahimin ceza kanununun 

rı1dıktan !'!Onra eskiler tedavülden kaldı- ı çe ~esci~ ettirmek ve ~tışa ç~karmak su- milnazaa sıra&nda kom.şusu Yahya ~ 448 inci maddesine göre ve taiıfifen 12 
Polisi~: rılncaktır. retıle Zıraat Bankası ,a.belerınden ve bu nın kafasına tetanoz mikrobunu h::ıvı sene 15 gün müddetle hapsine karar 

arada ·bir takım ~lerden külliyetli bir kürekle wrarak ölümüne sebebi- verrr.iı.:tir. 
Düo iki y~rde y.angın çı" tı Ticaret işleri: mik~rda para çe~nsahteklrlık şebek~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dün şehrin iki muhtelif semtinde van
gın olmuŞ19a da itfaiye tarafından söndıi
rülmüştilr. 

Bun1ardan biri Sarıyerde Maden ma
halleMinde C.mc.ıaralığı .sokağında 3 sa
yı 1ı Ahmede ıid evden çıkm14, itfaiye
nin müdahal~sfle bastırılm1şttl'. 
~inci yangın da Çarşıkapıda vukubul-

muştur. 

Yeniçeriler caddesind~ Hüseyin Avni
ye :aid 104 ı;avılı fırının bacasile catısı a
rasındaki tavan dösemesindC!ll ateş <:ık

mış, iki metre murabbaı salıa yandıktan 
sonra itfaive tarafından c-öndi.irülmüştür. 

Fırındaki te~atm si~OTtalı olduğu an
la.Jıldığmdan vangının sebebi zuhfıru a
ra~ınlmaktadr. --------

Kazıılartia ske .. Jer hf.Je-fiye 
tarafnıdan yapılac"'k 

si hakkındaki tahkikata dördüncü sorgu 

ft.alyaya ihrac edilen l::ah'c ft hakimliğince devam edilmektedir. 

y ·murta b ... delleri de b~I ~.:en~cdc Diğer taraftan bu işin idari kısım!ari
le meşgul olan biriııci tetkik müddeiu

İtalyamn kliring hesabından borçlu mumiliği, yeniden bazı ıhbar ve rnüra-
vaziyetine geçmesi üzerine bu memleke- caatlara maruz kalan Emniyet 'füdürlü
te ihracat yapan tüccarlar paralarını geç ğü de teselsül eden cürüm tahkiklerile 
alacaklarını düşünerek mal göndermekte ı alakadardırlar. 
tereddüde düşmüşlerdir. Evvelki gün Tepe~ındaki Bristol 

Diğer taraftan d'talyan firmalarının oteli sahibi Ömer Lutfi zabıtaya müra
k1iring hesabları mukabilinde mal sat- caat ederek. sahtekar]ardan Nihad Özko
mak i!temedikleri hakkındaki iddialar yuncudan 7500 liralık bir mübadil bono
da bu hesab1ann lko1aylıkla tasfiye ve e- sunu 3!'i00 liraya t<atın aldı~ım beyan et
rimiyeceği zehabını w binnetice ihracat- miş ve bu sahte bonoyu polise teslim et-
çılardaki ter<'ddÜ<Hl artmruşbr. miştir. 

Haber aldığımıza göre hükUmetçe ih- Dün de kom~oncu Lutfinin karısı 
racatın durmaması için bazı tedbirlere Zehra Emniyet Müdür1üğüne gelerek bir 
tevessül edilmiş ~ ilk olarak yumurta müracaatta bulunmuş. o da ayni miktarı 
ve taze ba'ık ihracatçılarmın gönderdik- ihtiva eden bir sahte bono ibraz etmiştir. 
leri mal bedellerinin İtalyan 31ıcılar ta- Ömer 1.lıtfi ile Zc-hraya sat11 an cirolu bo

KauJarda yapılacak .siperlerin inşa- rafından İtalyada bankaya yatırılmasını 
sına talib çıkmadığından bunlar Beledi- müteakıb burada derhal ödenmesi karar-

~ .. ~:.~.~.~.~ .. ~?.~~~:~.~~::................. l&ŞIJUitır. 

noların her ikisinde de ;h.Amil ve sahih o
larak Fuad adında sabıkalı bir gece ~ur
sızının resmi bulunmakta ve bu adom 
mübadil cıfatile gösterilmektedir. Bu mü-

MEVLÜD racaat ve iddialarla tescil muameleleri-Aak~rllk ı~,ıerl: 
Bursa ~atından olu., 939 .senesi Ni - nin bu tar7da tekemmü! ettirilmiş o1m:ı-

sanırun 16 nCJ günü '-1efat eden Halim 336 doğumlular ilk yoklamıya sı keyfivelteri zabıta ve adliyenin bu 
Şehbenderlerin ruhuna ithaf edilmek yo1daki tetkiklerinin genişletilmesine ~-
izere 14 Ni8an Pazar günü öğ1e ~ama - çağuıhvor mil olmustur. Bu bakımdan gerek müd-
ıından sonra 'Osküdarda Do~ancı ar ca- Beşlkta• Askerlik Şubealnden: Bu sene u_ . . . mni --dü 

1
-

mısinde mev'ödu şerıf kıraat olunaca- lı:erlilı: çatına ılnntt bulunan 336 doğumlu. d~ıu1?.umılık. g.erekse E yet Mu r il
~ından merhumu sevenlerın teşrifleri ri-J ğU dun rle bu 1şle meşgul olmuşlar, bazı 
m olunur. lıırdan benU::: ilk '1".>"klama.sını ,.apt.ırman:ış kimse1 crin ifadelerini almışlardır. 

olan mlkellefhnin derhal .şubeye müracaat . • 
Basın bi rl i;r.i balosu ederek ~ yoklamal&nnı yapt.ınnalarını 'fe .. Suç~~ı~:d~ Nıhad Öz~oy~~cunun bu-

. . __ M :reıptı.rmıyırnlııırın ~lik kanununun 83 gun dorc1uncu 90rgu hAkımlığince ifade-
Türk Basın Bırlıği İstanbul mıntaka- üncii :r.ııı.dd~l hökmttne göre cezalandırı _ si alınacaktır. 

nnın evvelce 20 Nisanda veri!mcsi mu- laca~d:ın ııın ohm•. ·----·····-······--··-···----·--

~arrer olan balosu 18-19 Mayıs gecesine 1 Askere davet Operatör Hazım Bumin 
bırakılmıştır. Merke.ıi Amerıkada olan beynelmilel cer_ 

O gece Gençlik Bayramına müsadH 1 Fatih A<Jkerllk ~en: Şimdiye lta. - rahi cem-lyetl riyasetinden t.ıb fakülte~t cer. 
ıldufu g1bi Taks'im behçesile yeni gazi- dar hl-; ukerıtk aUMmiş 3ıe - 334 'dahı]) rahl do~nti operat6r Hazım Bun~m·e bll' 
n0stındaki hnırhkfar da o güne kadar doğumlu ~lama b~ı l"llZiyetinde bulu.. da?etname gönderilmlş 'ft kendisinden ce -
te'kr mül etmif olacak ve balo ~simin nup .:n~~r! Mtemmfil eden Te bakaya mlyete aza taJ"lına mösaade etmesi isten • 

1 ,_ b l l -... "d ed. ve 335 ~<>tumlu olup geçen oelbde namları_ mtıtir Bu cemıyet .tık defa blr Türk opera son ve en par a~ a osu o.ara~ ! are ı- .. · -
kt. na rlavatt,ye gondeıWp sevkleri geri bırakı • törünli t:endlslne aza olına.ğ1l davet etmek _ 

lece ır. lan r~c1 sınırına menBUb erat a.sk~re ıren tedlr 
Tertib heyeti Matbuat Balosunun 00- edll'l!ce1tlorinderı bu muta meMUb eratın ntt Pr~fc.ııör Ni.s.ııenin yanında be.ş Yıl müte -

tün üstün'tftğilnü temin için çalışmakta- fu, h1"tyet ~ hemen şubemız; madl meubi ile yt\kaek kabiliyetini ııöste. 
dır. müracaatları ilA.n olun.ur. ren gepç opeı-atörümüzü tebri'k ederiz. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Fatihte Tak)"ECller mabal~e Bayrampa_ 
§a sokağmd~ on bir dönüm arazi icarı. 

KA~ıdha:ıı:dt Sünnet köprüsünden Çağlayan 
k~rüsürıe kRdar uzayuı sahadaki çayınn 
lcan. 
Sarr.:ı.tyada Arabacıbeyazıd mahalleslnln Ko. 
camustafapaşa caddesinde 252 .1umaralı 
evin karı. 
Ba.mmncu (iftliği miıştemllatından 9600 
metre mur&bbaı arazi ican 
Boğaziçlııde Balt.allmanındt. Piresuyu mev. 
iminde dört hektar 74 ar 45 met~ murabbaı 
arazi lc:ı!ı 

Snfıht:ı::ığada Pa.şapa.re çayırı icarı 

Eyübde Toµçularda Rami kışlası caddesin • 
~ki eski !>l yeni 89 sayılı mağaJıanın sa • 
tJ'1. 
Es;Q Al'ııçell"bi yeni Ziııdankapı, mahallesi • 
nln ~lnc;ka.ntarocağı sok&imda esti ta ye. 
nl 7 sayılı üstünde odaları müştemıı oiik • 
kanın 2/4 hlssesinin B&t14ı. 
Büyükderede Mandırabalları mevkllnde kay 
den ba~. elye-mı tarla olan eski n yeni 13 
nunıarıılı 11024 numarab arazının 1/18 bıs. 
ıeıı.ln! n ~s tıtı 
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CI .. Muhsm .... Muvalbı. 
1 1atış bedeli teminat 

lira lira 

--
4 

18 

., 
4 

35 
42 

1350 lOl 

18'15 110 

98 '750 

Yukarıda y&Zllı gayri menkullerin icar ye satışlan ayrı ayrı ihale edilmek üzere açJJ 
arttırmıya konulup birtnei ve iklncl mfız:ıyedelerlnde talibleri çıkmamasına binaen ıo, 
5/9t0 tnrihtn~ kadar lll ay müddetle pazarl•ğ::t bırakılmaları takarrür etmlşttr. Kira be 
deli dört tauttte ve her taltslt nakden Te peşindir. Satııı bedeli naldd veya ikinci te: 
tıb miibııdll wtıye veatkuile tesviye olunur. Pazarlık bnrtanm Pazartesi ve Pe:şemb1 

aiinl~rl s:ı.at on dörtte Mml Emlllı: Mıidürlüğünfie topla.nan komJsyonda yapılır. istekli 
~rin hiz'.llarında gösterilen munklı:at teminatla komisyona müracaatları. l2896) 

Ankara Yük.ek Ziraat Enstitüsü lkbsadi İşletme
ler Müdürlüğünden: 

ı _ Ankanıda KeçUIND f()SeSi civarındaki ahırlarda mevcud Avrupa. clnsl kasaplık 
n ch.mıriık altı aylıktan bir Ya.tın• kadar 52 ve bir yaşmdan fazla yaşta 88 k1 ceman 
82 ~rk'!k .e 18 difl dmau canlı olarak mahallinde acele satılacaktır. 

2 _ Almak Aneyenler m&balllnde her vakit hayYanlP.rı görebileoefi gibi mettublıı 

tafsllf1t L'ltt~ de derhal ce'V'&ıb verilir. 15/f/9.ıD tarlb1nde tallblerin verecekl~ıı en 
Jilksek ve ~un.tık na.t ne mahallinde ve toptan .satılacak olan bu hayvanlıLn görme~ 
veyahud taf.ıdlAt almak toin Ankarada Keçiören şostsl üzerindeki eski zira.at m~ktebl 
yanınctn tktısadl işletme mfldttrtftğtıne şimdiden müracaat edllmelidir. C1M3) (2~20) 
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1 Topçu taburu (4 er toplu 2 batarya). 
ı istihkam bölüğQ. 
1 Muhabere bölüğü. 
1 Sıhhiye bölüğü. 
1 Otomobil nak~iye bölüğü. 
1 Motörlü ~e ryar hastane. 

Iskonto 

Bir dükkanın cameklnındaki radyo-
nun üzerinde şu etiket vardı: 

•Yüzde elli iskonto .• 

Camekanın önünde duran biri: 

- Bu etiket radyodan yabancı ajans
ların havadislerini dinliyenleri ikaz et
mek için konulmuş olsa gerek. 

Dedi ve yürüdü. 

* Sıkı takibat 

Bir havadisten birkaç satır: 
c:Sıkı takibat neticesinde boyalı salam 

satan Yani isminde bir bakkal, boyalı 

mercimek satan Filip ve J\.lihall, zahire 
tüccarı ve karışık yağ satan Vasil suç 
üstünde yakalanmışlar ...... • vesaire .. 

Ben havadisin doğruluğuna inanıyo

rum. Fakat bu tarzda hile yapanlar yDz
lerce, binlerce olduğundan ancak dördü
nü, beşini yakalamak için sıkı takibat 

yapıldığına da havadisi yazan inansın. 

* 
Apartıman nğınağı 

A.partunanlara sığınak yapılması için 
verilen müddetin hitamında apartıman
lar, alakadar memurlar tarafından kon
trol edilecekmiş. 

Apartıınanlarda sığınak yapmak mec
bırriyeti evvelce de vardı ve apartıman 

yaptıranlar sığınak ayırırlnr. Fakat bila
hare bu .sığmaklnr zemin kat oluverdi. 

Bu apartımanlar kontrol edildikleri 
zaman sahibleri zemin kat olmuş sı~ı
.naklan memurlara gösterirlerken me
murlar: 

- Ya burada oturanlar kimler? 
Dedikleri zaman: 
- Burası sığınak değil mi, bunlar da 

sığıntı! 

mı diyecekler? 

rJ J lnl!l :f..I. u.LA,ri. 

oğrusu bu.gün de (11 Nisan), 1 

akşanr yaklaştığı halde Alınan -
~.0rveç - Müttefikler kara, hava ve de
nız muhareebleri hakkında kat'i bir fi
~r edinmi'ş bulunmuyoruz. Muharebe
I erm tabiati böyledir; onlar birçok meç-
1~ti tnuadeleler gibidir; karanlıklar i
Çuıde hallolunup nihayet aydınlanırlar. 

Almnnlann derin ve dar Oslo körf e
Zlnin ıki tarafile bizzat Osloya ve Kris
tiansand, Eskersund, Stavanger, Bergen, 
F'rondheim ve !Narvi.k liman ve demiryo
lu başlarına, 9 Nısan sabahı, deniz ve ha
va filo!annın ve dahilde evvelden hazır
ladıkları sivil Almnnlann, hattA bazı Na-
2i Norveçlilerin, yardımile kısmen şid
detli muhareebler ederek :muhtelif kuv
'Vetier çtkardı.klarını biliyoruz. 

Pek vatanperver olan Norveçliler o
kumuş yazmış, ferdt, müstakil har~ket"' 
alışık, faal ve sert adamlardır. İşte böy
le insanlardan mürekkeb 6 livanın 3 ve 
hatta daha fazla Alman fırkasını sarp ve 
yo1 suz dağlarda rprv ul!rast1rmaları ve 
müttefiklere kara kuvvetlerini NorvC'ce 

C Bunları bili or mu idiniz ? =:l 

Fakat Almanların nereye ne kadar 
kuvvet çıkardıklarını tabiatile bilemiyo-

• lıız. Dünkü Alınan tebliğine göre, Al
ınan kara kuvvetleri piyade genera 1 i 
(kolordu kumandanı demektir> Fon Fal
kenhorstun kumandasında karaya çtka
rıldıklan için Osloyu zapteden Alınan 
kuvvetlerini en az takviye edilmiş bir 
fırka ,.e bütün Norveç sahillerin~ çıka
tıhriı ilk Alınan kuvvetlerini de 2:3 fır
ka olarak tahmin edebiltrlz. 

(O lo) ya. çıkan Alman kıt'alnrı Oslo 
'il civarını hükmü altına aldıktan sonra, 
100 Km. şimnlde bulunan Hamar üzerine 
~r\idüler. Zaten Os!oyu tahliye eden 
~orveç ihükümeti de buraya çekilmişti. 
Alrnanlar burasını, şiddetle mukavemet 
Oden zayıf Norveç kıtaatile bir mUharebe 
lleticesinde almışlar ve ondan sonra bu 

Oslodan bir göriiniiş 

lük talime çağırılmalan iktıza cde>rsf:' de 
bu da ek eriyetle ihmal olunur. 

Bu suretle talim gftrmüş ihtiyatların 

miktnn 70:80 bin kişi olup bunlar ordu
nun 6 livalık kadrolannı seferber etme-
ğe yararlar. 

Bir Norveç livası f5yle tesekkül e kr: 
4 Plynde taburu (8 piyade ve bir ma

kineli t5fek bölOğünden mfirekkeb). 
1 Bisiklet bölüğü (2 takmılı). 

getirmek için lazım olan vakti ıayıkı1e 

kazandırmaları ancak pek memul olabi
lir. Elverir ki müttefiklerin bu kora kuv-

Mısır mezarlarmda UzUmlU 
ekmek 

Birkaç sene ev-
veti biran evvel Norveçe gelc;in. 

vel ımezan açıl -Bun1ar haricinde pek mühim olnn di-
ğer bir cihet, 1ngifü deniz ve hava kuv- mış olan Mısırlı 
vctlerile Almanlarınki arasında. 10 ve Ha<t Hupper. mi -
11 Nisanda, NoMfeç garb ve cenub salın- !addan 1494 sene 
lcri1e İskajerakta, Kategatta ve bi2mat evvel yaşamıştı. 
Qçlo körfezi içinde cereyan eden pE>k e-
hemmivetli ve kat, mahiyetli muhar~be- Mezarında Ü -
lerln neticelerini iyice bilmektir. GPr"i zü"l1lü ekmekler bulunmuştur ki bun
bugün cıkan pazC'tP1er bu muhnrebE-1<.>r .. m Iar eski Mlsırlıların yemek pişirmekte 
nE'ticelerinE' dair ban haberler ym•dılar Ç0'1{ mahir olduklarını ortaya koymuş
V<' Almanların su kada,r gem!. ka ·bPtFk- tur .. 
le>rini ve AlJT'nnvamn NC"rv~l0 muvasa-
lacının kesildil'ini bfldirdlll'r. Fakat bun- - Üzüm1ü ekmek bu da bir şey mi? 
\ar m"' kuk haberlerd'r. En do~ hnb"'r- Diyecekler olur, fakat şunu da! dü-
,E'ri bu gece almaklıl'hm 1z Ye bm1 ~rı şünmeli ki 0 2 amandan bu zamana ka
c VnzivPh te ta.c:rlh etmtv"ıı:ll~imh: mu~te- dnr ü bin ciört rüz otuz beş sene geç-

* 
tr'el olrlumı:rıdan bu huS'Jsta simdıd"n ç ) 
tahminl"r yapmak fazladır. mişt!;· 

H. E. ETkilet 

Ters basılmış P ru pulu 

Dlln anm en buyuk 
lokantası 

Dünyanın en bil 
yük lokantası 

Tokyodadır. 20 sa
londan mürek -
kebdir. 7500 kişi 

istiab eder. 
İki büyük mut

fakta yüz tane aş
çı çalışmaktadır. 

Cadde ortasındaki 
Faroe adala -

rmd.a• ağaç pek 
ender yetiş' r. Te
sadüfen yetişirse 

muhafaza ed:lir. 
Ve kat'iyen ke -
silmez. Bu yüzden cadde ortalarındaki 

ağaçlara bile dokunulmamıştır. Seyrü

seferi güçl~tirdikleri halde beletliye nıevkiin 20:25 Km. şimal doğusund-ı Nor- B"r bayi piyango y·· ksek deniz tic re 
"- .. d fa tt'gıv · Dünyada nadir 
---cç aSkeıi kuvvetlerinin mu a n e ı ta~ilisine 2.000 f ira me t bi adrosu ~verum mevkiine teveccüh etmişlerdi. bulunan pullar 

onlan söktürmez. 

li'a'kat İngiliz haberlerine göre, motör1ii noksan verdi ge İŞ etilecek arasında ters ba -

ve tanklı 200 kişilik bir Alınan müfreze- Saraçhanebaşında Bozdoğan kemerin- MünakaHl.t ~ek&leti Yüksek Deniz T!- sılmış Peru pulu 
si bu son mevkide ağır bir mağltıbiycte de Z7 sayılı evde oturan Hatice admd.'.1 caret mektebinin teşkilAtını genişletme- :: gv~;~~Ugu~~gıi~: 
~nm~ ve hatta Norveçliler Hamarı bi- cı..:ı.. kadının, n-... azt.dda bayi Celalden 111- k b b' k l t ·uıc IJQJ 6 e · arar ''ermiş ve u mnk!adla ır a- b. kl' t 1 

Beş kilometre uzaktan sesi 
işitilen maymun 

Amerikada bulunan cU1uyan ır.a'J -1 e istirdnd etmişlerdir. ngiliz telsiz te- satın aldı:ıı.ı •n1lf Piyan*' biletiı'le bu ke- h 1 ı ışe ers o a -
ı t s ro.ıı r.~ nun projesi azır amıştır. k 1 efonları Os'o fiyordile n.giliz filosunun t:id~e en ur...rilk ikramiye olan yuz elli ra yapı mış ve mun• !smini verdikleri bir cins :rr.ay -
""'-d tl · b't -1c ~ vu~~ Vekalet, hergün artan Türk ticaret fi- bir miktarı kulla t~u iği ve Alınan kuvve erme ı u ı- ~ lira ,•utımı•tur. - . 'h.:ı,.,. k.1 t kta · 'ti 
ho..t d'~ t-"rf ·n !':Olundaki Lllıı :s losuna yeni kuvvetli elemanlar kaz:m- nıldıklnn sonra ffi'ınun sesı ~ -ı ome :re uza n ışı -
Mucı. om ver ı6• ve ıw ezı ~ Ba'ri CelAl sattığı bilete büyük ikra- - lir. 
liorten mevkimde dahi Almanlarla Nor- miye~ln is~ ettiğini öğrenir öm-eıımez dırmak ve denizcilerimizin bilgisini ç<>- ~aldırılınıştır. 
\'eçler ara~51ndn şiddetli muharebelP.r ol- hemen talilinin evine kosınuş, 15 bin li- ğaltmak mak~dile Deniz Ticaret mcktc- ................................... --............. - ................................................................... .. 

duğunu bildirdi1er. ravı derhal tedtye edeceğinden bahisle binin teşkilatının biraz .:iaha geni!:letil- 1 
Ayni haber kaynakları dün gece Ber· H~I~ ile lbir!fkte Beyuıddaki tlükkfma mesinf lüzumlu gdrmüştür. 

gen ile Frondheimin Almanlardan geri ~el~,erdir. Burada kadının o andaki Hazır1 anan yeni projeye göre mekte
e.1.ındıklannı bildirmişlerdi. Fakat :Ser- heyeeanından ~tifade etmeği tasadıyan bin 100 lira maaşlı bir müdürü, 70 şer li
lin rady~ bu sabah bu haberleri yalan- bayi CelAl, kendtc:ine ıs bin lira veriyo- ra maaşlı tedrisat ve idare muavinleri, 
İU'arak bu iki mevkile beraber 9 Nisan- rum dive müstahdemi Muzaffer rıdında 90 lira maaşlı 4, 80 lira maaşlı 6. 70 lira 
da a".tn~ olan bütün Norveç limanları- bir ktz "vasıta!ile on ftç bin lira vermiş maaşlı 9 muallim, 60 lira maaşlı 6 mual
nın,, Oslonun ve Hamarın Almanların c- ~e mukabilinde de parayı tamam<'n te- Iiın ve muavin, 40, 50, 70 lira maaşlı bi
iinde bulunduklarını ve Alınan kıt'alari- di~ etmi~ gibi kadından 15 bin liralık rer mekteb gemileri kaptan ve makinisti 
~ Norveçliler arasında Elverumda mu- bir makbuz almıştır. ve 40 lira maaşlı 4 I~'boratuar ve kütiib-
lıarebeler olduğunu bildirdi. Alman rad- Hatice tall1nin kazandırrlığı bu mühim hane memuru olacaktır. 
~osu. işgal olunan İsveç sahil mevkileri- serveti çantruıına yerl~tt?rek evine d5n- Yüksek Deniz Ticaret mektebinin ha· 
ilin Alman ihraç kuvvet1eri tarafından m'" ,__ sefer de ~aralan tekrar satnnca ?nü u uu r .; · ,en Münakaltıt Vek4'etine bağlı olan üc-

dafaa halin<? konulduklarını il~ve et- lbayıdt'n aıdığı ıparalann 1ki bin lira nok-
l'lleği unutmamıştır. san oldu~nu 'hayrf'tte ~ti~tnr. retıl k.adrosu da 1 Hatlrandm itibaren 

Rakik ti ti · old - lAğvedılecektir. a n ve ne cenın ne ugu nn- Hatice paraları tekrar çantasına koya- .. . 
c~ bir tki gün sonra belli olur. Şiındi, rak CelAlin dflkkAnına gelmis, verdi~ Munakala~ :'ekAleti, mektebm yeni 
lnUlıakkak olan -şey, yeni ıve sun1 Oslo pannın 2000 ltrn n~•n olduğunu sl'.ly- teşkilAt proJesı kanuniyet kesbettfkten 
hükumetinden sarfınazar, asıl m.eşru ltyett'k ikram!yesinin tamamlanmnsmı sonra Yüksek Deniz Ticaret mektebinde 

~orveç kraliyeti hüktımetile üç milyon istemişt1r. Bayi parayı tamam verdlf?ini esaslı yenilikler yapacak, deni!: i~lerinde 
biıe tutnuyan Norveç halkının ve küçü- iddia ederek bu mOraea.atı reddetmiştir. mütehassıs elemanlar tedrisat kadrosuna 
ottk Norveç 011dusunun mUstevll ve mü- Hatice zabıtaya ~aat etmiş, talı- aıınacaktır. Ayrıca mektebde nazari 
1.ecnviz Alman rı>dusuna kar§l ~iddetll kikatı genitletndiği zaman kadının iddl- derslere de çok yer verilecek, ders Jeva-
l'llulıareebler ya-pmakta olduğudur. ası tahakkuk etmiştir. zımatı çoğntlılacak ve bu arada büyük 

le ~~rveçlil~ .?aha. ziyade b~r w:ni~ mil- Bu suretlt! emniyeti aui.istimal ederek :bir ynt alınacaktır. 
tidırler. Butun bilyü:k §ehirlerı lıman- zimmetine geçirdiği 2000 hre bayi Celal- --------

;:dan ibaret olup ahalisi ya gemici \'B- den alıl1llllf, H ticeye verilmiştir. E niyet Müdürlnğft taavfba ıandığı 
ihalıkçıdı.rlar. Norveçi !sveçten ayıran Suçlu CelM ve uzaffer ha'klarmda umumi heyeti toplandı 

~~ t~peleri .karlarla mestur olan dağ sil- kanunt tnkibata başlanmıştır. Şehrimiz Emniyet Mndtırlüğü teavün 
lb esı, pek az geçid veren sarp .dağ'lardan 

aret olup mesktin dahi değildir. Otobüs komisyo u dün toplandı sandığı ~ heyeti dün Mlldfir Mua-
11.1 _ .. -'\.Aft ıı..,_;....,...., dü Bel vini SalAhattin Korkudun baıkanlığında 
'-~Orveç ordusu, barış zamanı,, kadro Belediye~ ~.rv ... u n, e-

~lnd~. 6 muhtelit (yani her sınıf asker- diye Reis Muavinlerinden Ldtfi Aksoyun toplanmıştır. Şube müdürlerinin de his
en rnurekkeb) livadan ibarettir. Ordu reisliği altındn toplanmıştır. Otobüsçüler sedar sıfatile 4tirak ettikleri bu toplan
~evcudu yazın en çok 17 bıu w kışın da Kereetecflerle K.eıneıt>argaz arasında ye- tıda sandığın yıllık heaabatı tetkik ve bi

bin kişi olur. Her eeno askerlik yaşına ni bat açılmaslnı, Maçka - Beyazıd oto- ldnçoları kontrol edilmiştir. 
:frenlerin ancak 9 de ikisi 70:110 g1lnl0k M.a nttınm Yenikçıya kadar uzatılma- Bunu mttteakı.b idare heyeti seçimi ya-
1 lr talim devresi için silAh altınn çnğtn- sım istemektedtr. Dün komisyon bu yol- pılmıştır. Teaviln sandığı ortaklanna 
ır. İhtiyatların usulen iki defa !4 er gün· da yapı1an oaaOıal tetkik etmi§.t.ir. mut d zlarma devam edecektlsı. 

Niçin mes'ud, neden 
Bedbaht oluruz? 

Bugün tuha! bir mektub aldlm, hem 
tuhaf, hem de pek müphem. Ayni za -
manda da çok kısa, btrkaç tırdan 

ibaret. Bu, bir kadm yaz.ısıdır, diyor 
ki: 

•- Size derdlerimi anlatacaktım, 
vazgeçtim, yalııı~ fWlU söyliyeyim: 
Mes'ud deği.l.i.In, hiç mes'ud değilim. 
Bütün rnuhittme gıpta ile bakıyorum. 

Arkadaşlarımın hepm de saadet ve 
neş'e içinde yüzüyorlar, yalnıı ben de
rin bir yeü deryaa içindeyim, bu, ni
çin böyle oldu?• 

Okuyucuma muhtelif şekülerde ce
vab vermek mümkündilr. Bir dakika 
için bir mütefekkir, bir içtimaiyatçı 
tavrı takınayım, bu takdirde diyece -
ğim ki: 

- insan saadeti veya :f elflketi ken
disi hazırlar. Zahiren 68adetinde ve~ 

ya feJaketinde hiç bil' tesiri yok g6 -

rünenler pek çoktur, fakat bunlnTın 
hayatlannı tetkik edecek oluıımınz 
saadetlerine veya felAketlerlne sebeb 
olan tohumun kendi ellerlle atılmı ol-

duğu kanaatine varırsınız. Yalnız bu 
tetkik uzun s!lrer, bazan al~kadar ~nh
sın dünyaya gelmesin• takaddüm eden 
aile tarihlerine kadu iner. Fakat nasıl 

olursa olsun sebeb, tohum mutlak su -
rette mevcuddur. 

Verilecek cevabın birmci şekli bu
dur. İkinci şekline gelince, gene bir 
dakika için hayatı olduğu gib:, gelişi 

güzel kabul eden bir ınsan tavrını ta
kınayım, diyeceğim ki: 

- İnsanın mes'ud veya bedbaht ol
masında kendisinin hiç bir dnhiJ ve 
tesiri yoktur. Bu, sadece bir tesadüf 
meselesidir, bakınız; filan gün şu mn
srunereye gitmeseydiniz bu erkeği gör
mezdiniz, hayatınız bagün olduğun -
dan büsbütün başka bir seyir takib e -
derdi, filan gün şu sokaktan geçme -
scydiniz şu piyango bayiine rastlamaz
dımz, bileti almak aklınıza gelmezdi, 
piyangoyu da kazanmnzdınız. Filan 
knzayn kur-bah giden fflAn Rdam bu 
sürat katarına o giln binmıyebiltrdl, 

onu oraya sevkeden tesadüf olmuştur, 
ta'ihsi?.lik olmuştur. Nitek1m bugfln 
fil~n fabrikanın, yahud taahhüd 1ştntn 
başında bulunan şu zengin ve mes'ud 
adarm oraya sevkeden de küçük me
muriyetini bırakıp talihini denemek 
mecburiyetinde k:alıc;ı idi. 

İn anlr.r niçin bedbaht, neden 
mes'ud olurlar! Aziz okuyucum ka -
rnkterlni ve ruhunu bilmiyorum, an -
lnttığlm iki muhakemef usulUniln biri
ni tercih ederek kendi kendint .. bir hü~ 
küın vermekllğtn icab eder. TEYZE' 
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Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Çiçekıriz bahar, sevıiıiz hayat ne ise 'ı Burada vakıadan bahsedeceğim ve bu-ı Bu genç kim mi? Bu aenç Cavid Ya -
fiin iz tiyatroda odur. Bunu belki tim - n~ fazla. bir feY ilAve etmiy~c~ğim .. Çün- maçtır. . 
~e kadar on kere, yirmi kert yazdık, kü, hadıaenin bel&~ati kendıaındedır: 1 Eter genç neaıl, hep bu değerde esu 
6IZ'd yaDdık, fakat her defasında gizli Komedi FrallREin İstanbuldakı Şiir yazabilae, eserlerini öper de bll§.lma ko
Teya açUt ·~ir delil mi? Tiyatroyu da Matinesinde, dostum Ekrem Cşaklıgflle 1 nım. Çünkü ,Uzel san'at e.seri nerede, n~ 
Jiendi zevkine ve belki de menfaatine beraber bulunmuftum. Sahnede Fransız zaman ve kim tarafından yazılırıa yazıl
J9klqtırıyw!~ telmihi ile karpl~tık. edebiyatının en seçme Jİirleri eımalsiz sın her vakit böyle bir tebcile !Ayıktır. 
itte yazıma bu aatırlada baılayışım, bun- bir inşad i1e ve bu in~dıı refaht eden cBala:. nedir? Romanyalı Ti.ırk gen -
dan .aaraki ~nce'erime karşı gene en tabi! .es, en tabii tellffuz, ınımik ve 1 cinin. s~ssiz sessiz çal1f8rak, cins bir ipek 
aynj kulis aralanndan f~ıldanması muh- arasıra bütün h~i, bütün fikri kuvvetle 

1 
böceQ'i gibi en rüzel ipekle dolu ördüğü 

temel tarizleri önc4t<ien kıtrfllamak için- fışkıran en tabıı ve en manalı bir jest I bir kozadır. İpliklerini açtıkç.ı, gözleri -
dir. Ne olur, ne olmaz, ben daha evvel ile ~k.unurken, ekser dinleyiciler _gib1 biz' miz bu yeni f~a karşısınc:!.l kamaşıyor. 
IÖyli,.eyim de davanın bu cepheden te-ı de ıkı arkadaş hayranlık dolu bır heye- Bir bakışta cBala:t, l\Iaksım Gorki, 
vilıne artık imkln kalmasın! can içinde idik. Nihayet matine bitti ve 1 Dostiyevski tarzında bir Rus hikaye!inl 

Şimdi plelim ası, meseleye ... MnlUm salondan çıktık. Kalab&lık arasında. ko -
1 
hatırlatabilir. Fakat hüner o hüner ol • 

~an k ni bir aan'a~ ~disesi: Komedi• ridordn ilk rastladığımız, bizim sahnemi- makla beraber, ruh ve tahlil itibarile ha
J'ran!: ~stlerinden bazılar. memleke-: zin emektar bir artisti '>ldu. Daha henüz lis Türktür. Hele tahkiye.si, tasvirleri 
tt:m1ze telerek tstanbulda ve Ankarndo. e1 sı~ışıyorduk ki, mutadı üzere pek öyle 

1 

v~ ~i'hassa çizdiği z~vallı ınsan tipleri -
Wr:k ~l verdtler. Dünyanın en ~öh- zemın, zaman Vf>. muhıt kavgıları tas1 - nın canlılığı ne harıka! 
retli~ uırlık müe~sesınin hiç bir za- mıyım bizim sevimli \'C babacan artist, cBala:. Köstence'nin serseri tiplerini, 
suın fena bir temsil veremiyeceğini dü- başkalarının işitmesine bile ald1rmaks1 -1 realitenin bir aynaya :ıksettirdiği hayal-

k zın, son perdeden yüksek bir ses ve 1aü-, 1er gfbi, birer birer önümüze seriyor. Mu ftin6nek, bu ten-Mil'erin de gere oyna -
d k balilikle: harrir vaktile bu tipleri yakından tetkik mpndaki san'at, ,erek sahne e onuşu-

lan fran.B!ıcuının mükemmellijı nokta _ - Bu matineye de beş lira verip geli- etmek imkanlannı bulabilr:'ıiş, onlara a-
andtın tenkidine de imkan bulunamıva- yorlar. dedi. Şiir dinliyeceklermiş! Ben cımış ve hikayelet"ini bütHn acı 1 ığı. sefa-

f kendi hesabıma bu b ... un türkçesine ta- leti, kan ve ölümü ile bi:r.e naklederken eatı fftphHiıdir. YalnıL diğer tara tan, 
hammü1 edemem, değil kı fransızcasına .. 1 hisli kalbinin çarpıntılarını da gizliye -

l>atta Bayan Muaz•z Tahsin olınttk üze- Zaf Pn n" ded=kıerini de anlamam ya! memiştir. HikAyede b~ştan sonuna kadar 
re, bu temaıllerden bahseden, anketler t te hAdise! .. Bilmem. buna il~ve ede- insanı kapıp götüren bir mevzu ve baş-
78PA11 bir kısım muharrırlerlmizin pek ceı.. brıc:kn söz kalıyor mu? ı tan sonuna kadar şiir, renk ve hevecan 
haklı olarak dokundukları bır yaraya ben Zavallı muharrir arkada<ılarım'. Siir 1 var. . 
de dokunmak istiyorum. Hepsi üzülüyor- matinelerini kimlf"rdPn beklivorsunuz? 1 cServetiflinun> un son nllshasın~a çı -
7orlar, bilhassa Şiir Matınelerini gör - BALA kan bu hikAyenin mevzuunu &nlntmıya-
dükten. o matine'erde enfei bir inşad Bir yeni radvo vahııfl bir veni alafrıın- caii1m. Zira onu okuyacak olanlara, bü -
ne okunan manzumeleri :ierın bir gaşy ga tatlı ismi değil. .. Ba'a. bu. bir hik~- yük bir edebt zevkin tadım kaçırmak is
Jçfnde dinledikten .IOflra hepsi hayıfla - yen;n i~idir. j temem. Yalnız ıu kadar söyliyeyim ki, 
nıyorlar: niçin bizim sahnemizde de ken- Bala'v1 yazan ~~ne. en büvük patırtıy; bu hikAye, ay1ardır devam P.den dünkü -
di dilimi:ı bu kadar fesahatle kon~u~ - koparan dünkü tasfivı-ci ~,,.nclf"r ara~ın- l Jer ve bugQnküler gürü!tiisii arasınd1t 
nıuyor ve niçin böyle §İ~r seansla~ı 1:-ız- da iMimal ki "" ~7. v~ mütevazı çalı- bugt\n için yegA.ne müsbet ve yaşıyacak 
4e de tertfö olunmuyor dıye .. · Hakık:ıte:n' pnch. Övle iken. o esn:ılarılıı, birkac ka- eserdir. Fakat şu var ki. hazan bu kuv -
ne kadar özlenecek netice! Fakat bu şe- rışık cümle YflzOnruon en fazla hücuma o vette tek bir ~er . .tan'atta bir devir ba,
raitle bunu temine imkan var mıdır? maruz kaldı idi. 'P'akat ııoora calı!lh. füa- lanı?ıcı olabilir. İşte cBala-, muharririn-
İmkln neden yoktur? Çünkü, herkes - n•rıı bGtün nftrlidf"rinden tPmiz1 erli ve de ben bu kuvveti görüvorum. 

ten evvel, bir kere hizım ıahne arti&t1
"- iı:te bize bugiin .Bala> yı verdi. Halid Fa1ıri Ozansoy 

rimizin onda dokuzu (bid bırakmak za
rureti var, hiç değilse bir tanesı üstüne 
alınır, bu da fena olmaz.!) evet, onda do
kuzu fiirln lüzumuna kail bile olmamış-

lardır. Vakıa fi tarihinde mam:um eser 
ae oynamışlardır, hatta rollerini sevmiı
ler, hazan Delki muvaffak da olmuşlar -
4ır, ancak o kadar .•. Bu, sadece. taır Ne
dimin kendi Divan asrında günün birin-

de hece veznile bir koşma yazmağa yel
tenişi (ibi 'eir şeydir. Onda da üstadlılını 
(Österdi ya klff, artık halk tairinin dili
ni kendisine bırakabilir; nasıl .ki bizim 
manzume artisti de, bır kere, iki kP.re 
böyle bir rolde muvaffakiyetini gösterr!i 
ya, yetişir artık ölüociye kadar manzum 
bir moooloğ bile okuma~ derd yemez. 
Çlinkü, yukarıda dediğim ıibi, bunun lil
zumuna bir an bile içinden inanmamıi -
tır. Daha doğrusu, cemi sigaslle, foanma
mışlardır. 

Ne hazin, diyeceksiniz! Hazin fakat ha 
kikat! 

i!;te bunun için, Türk dili ve Türk ıifri, 
her yerden ziyade sahnemizde yetimdir. 

r 
l Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumunun faa'iyeti ) 

:rabzon (HUBUB'i) - Şehrımi7.. Çocuk 1 bqaran Çocıuk Esirgeme Kurumu son 
~ırgeme kurumu 9000 liralık müteva - tlinlerde jehrim.izde ayrıca bir de çocuk 
zin bir bö.tçe ile ilk okullara devam eden . . 
609 fakir çocujun yemefinı temin etti~i bakımevı açmıştır. Resım Çocuk Esirge-
gibi kısmen elbise n giyim ihtiyacını rla me Kurunnn•\Hl y~mek verdiği çocuklan 
temin etmektedir. :8u büyük hayır itini sofrada iÖitermektedir. 

Nisan 12 

C::: TARİHi BAHİSLER 

noruecin tarihi 
( ":)on Pos:a,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor] 

Bu.gün 'bir harb sahne.si olan Norveçin 
tarihine şöyle bir göz gezdirelim. 

Bütün fimali Baltık ve İskandinavya 
halkı gibi, Nocveçliler de, aslen orta M
yadan gelmif bir kavmin torunlarıdır. 
Çok uzun zamanlar, Norveçliler, devlet 
tetkilAtından n dolayısile de ıtyuf bir
likten mahrum, çoban n balık91 kabile
leri halinde yaşamıılardır. Norveçlilerin, 
bir milli liderin etrafında toplanmaları 

ancak dokuzuncu asır &onlanna doğru 

mümkün olabilmiıti! 

Harald HArfagre adında bir Norveg 
beyi, 860 dan 963 e kadar bir asrı aşan 
hayatında. bütün Norveç kabilelerıni kı
lıcı etrafında toplamağa muvaffak ol
muş, Norveçte ilk siyasi birliği kurmuş, 
Norveç gemicilerini Şimal! İngilteredekf 
Orkad ve Şetland adalarına kadar gön
dererek buralarını zaptettirmiıti. Fakat, 
ölümünden sonra, ailesi efradı, taç kav
gasına diijerek, bir asırdan fazla Norveq 
iHk~ini ana~ye venn~lerdi. Nihayet 
0 1af Faraldson, bütün rakiblerine galebe 
ederek Norveçin birliğini yeniden kur
muştu. On birinci asır başında. Danimar
ka kralı büyük Knut, Norveçi zaptetmi§ 
ise de, bu meşhur hfikilmdarın kısa hA
kimiyetinden sonra, Olafm oğlu İyi laka
bile anılan Magnus (1035-1047), Norve
çin istiklalini temin etmiş, hatU, bir ara
lık Danimarka tacını da elde etmeğe mu
vaffak olmuştu. Fakat halefi Har111 d 
Hardrak, Danimarkayı elden çıkardığı 

gibi, İngiltereyi fethetmek için giriştiği 
bir seferde, 1066 yılında telef olmuştu. 

İrlanda ve İskoçya seferleri; kral ha
nedanı, derebeyler ve rüh ban !ınıfları a
rac:ındaki dahiU möcade'eler, boğuşma
lar. bu ah'nlden istifade eden Alman ba
zirgAnlanna veri1en imtiyazlar (bir çe~id 
kapitülAsyonlar) memleketin 'sırlarca 

harab ve bakımsız kalmasına, ticaret ve 
yerli san'at bakımından gerileme~':? se
beb oldu. 

On dördüncü asır srm larınR do~ru. 

Danimarkalılar. Kalma:- birlijti adı Pe 
üç İskandinav memleketini tekrar bir 
idare altına aldılar; Norveçin de istikla
lini. sadece bir isim olarak muhafaza et
tiler, bu surefü'! Danimarka kral1arı. ay
rıca. Norveçin de kr&lı ünvanını taşımış 
oldu. Danimarkalıların idaresi altında. 

Norvede miJU dun:ular. yok olmak de
recesinde k~rlendi. 

Norveç kralı yedinci Iiakon 

zi olarak yeni tehirler meydana geldi. 
On dokuzuncu yüz yıl başında, Napol· 

yona karşı deniz ab!ukası ilAn etmiş olan 
lngiltercnin Kopen:hag şehrini bombardı· 
man etmesi üzerine, Danimarka - Norveg 
krallığı, Napolyonla birleşti; İngiliz d<r 
nanması tarafından sarılan Norveç tah
rib edildi. 

1813 te İsveç ile Danimarka arasında 
bir harb oldu, Danimarka yenildi ve 1814 
te Kil muahedesi ile Norveç, Danimarka
dan tamamen ayrıldı. Her ne kadar, iB
tiklAllerine kavuşan Norveçliler, kendJ
lerine kral olarak tekrar eski Danimarka 
kralını intihab ettiler ise de, Napolyonu 
mağlub etmiş olan büyük Avrupa devlet
leri bu intihabı tanımadılar. Bunun üze-. 
rine İsveç kralı on üçüncü Şral, ayni za
manda Norveç kralı seçildi. 

Fransadaki 1830 ihtilalinin en derjn 
tesirlerinin görüldüğü memleketlerden 
biri de Norveç oldu. Norveç vakıA dahilt 
idaresinde bir istiklale sahibdi. Fakat 
haricde İsveç'i sefir ve konsolosl:ır tara
fından temsil olunuyordu. Halbuki, İs
veç bir hayvan besimi, ziraat ve maden 
memleketi idi, Norveçliler ise denizci, 
gemici bir milletiler. Zengin tcaretinin 
ve kuvvetli ticaret filosunun müstakfl 
bir bayrak hakkı idi. 1830 dan 1905 yılına On a 1 tıncı asır baslarında (1537). N or

veçliler protestan mezhebini kabule bsış- k~d~r. geçen zaman, Norveç istikl~'.i içln 

1 d ı D fmarl<a krallarından dörrfürı- bırbırı arkasından yapılan teşebbuslerle 
a ı ar. an İ k l 'k' . O k 

cü Kric;tivan, bu memleket]"' mescıul olan doludur. 1905 te sveç ra ı 1 ıncı s ar, 
ilk httktlrtıdar oldu. NorvPrtt' mi11\ bir 

1 

Norvec baı:;vekalet!ni kabul edecek ~!r 
ordu vücude get;rdi. ,,,•rli sanavii vı> ti- adam bul~madı. Nıhayet, No~eç meclıs\, 

t' himave Ptti btırıların inld .. afınrı Norveç dıplomatlarından Mıchels<>n hü
~=:.~ oldu. 1660-1661 de de. Norvec ve kumetine bir hükümdar sala~iyeti de 

D 1 k mıllefü•rinin. nazarında mü- verdi. Oskar bunu protesto ettı ve Nor-
an mar a • ' t kl'f ttl · ld ır,, m,.n ilan etti. On ve- veçte bir reyiam yapı masını e ı e . 

.ııavı o u5 ... nu res • d k b tt' N ·ıı ti 
dinci a~ır ortalanndan on sekizinci aı::ır Bu reyiamı a ay c ı. ~rv:eç mı e 
ottalıırına kadar. NorveçliJer. yer'i sana- 182 reye karşı ~.ooo. rey ıle İsveçten 

'd ,__ k 1 'kf"tlere muhtac olmı- ayrılma kararını verdı. 
yı " U<IS a m"m" . t . f d b'"yüll 
vaca'k bir hale ııeldiler. ziraat havatı i~e Bu karar sveçlıler tara ın an u 
('('lr inlric:~I Ptti. Zir&at v~ sanavi mf'rke- (Devam• 10 uncu sayfada) 

Olmek.. bunu sade .öyl.emek •Son Pe1ta»1UD edelti tefrikası: 2.) mavi parlak bakışı sanki kendisine, si • 
k.:fı değil, mın) onum ... Yapmalı da bu- temsiz. tarif olunmaz bir sadelikle: 

m.: Hah! hah! Güzel bir kız, ahmak bir A ş A 'N y A N cGörüyorsun ya, sinyorum, seni ne ka-
ih• yara senin için kendimi öldürecetim 1/ A N M A dar seviyorum!~ diyordu. 
demekle ne kaybeder ki? Bunu işitmek n Tatlı mavi bakışı, bir nevi ilahi ı§ık 
gurur verir! Bu iıWlna iyilik verir, rahat- A D A M T E RC~ M E E O E N : içinde söndü; koltuğun kollarında ancak 
hk verir ... Artık ihtiyar hiç cesaret e - , , bir lahza takallus eden narin eller yu • 
demez ... böyle bir cana\·ar da olsa! Ha, HALI T J=A H ~ 1 O ZAN SOY muşacık gevşediler, zarif endam koltuğun 
öyle değil mi? Hiç bir tehlike yok! Haydi y . Jorj Delaki dibine kadar çöktü, ve dilber başı tama-
canım, haydi!··· Kazın ayalı başka!.. a:ıan. mile koltuğun arkalığı üstüne devrildi. 
Var, tehlike var, anladın mı, benim gi1- mıyacak mı, kırık bir oyuncak gibi ken- ı Rozetin, ayakta buna, görünüşte hiç 1 pençesinde idi. Çocuk içmltti... demek ,.,_t. d an kusursuz ağzın 
zel bebeğim, benimle daima bır teh!ike disinden uzağa fırlatmıyacak mı idi? O I bir korku izhar etmeden bakmıştı. Haki-ı sahiydi bu .. sahiydi ... Ve, ellerini birbi- .ın ıyar a am, ok zam ' 

1 
kl C ır. 

Şimd. bu ehi"'·- k k h' ·· k .. 1 k t tl b" .. 1.. b" k b' . · kilit! · d k ır. a aon nefes geçer en yuvar a aş ılSını ve var. ı t ı&eye atılma sırası zaman ... artı onu ıç gormeme oy e 1 a en ne ta ı ır o um.. ır uy u, ır ıs- rıne emıt. ona ne <> unma5a, ne s - . . . . b" 
1 ld · - ·· · ' ed · k .. 1 1 sevımlı sırrını ıfşa ettıkten sonra, oy _. Je i lllDa .. 'bu fifede pmpanya var; bu mı? Buna dayanamıyacağmı Jak'a soy - tırahat! rı mağa cesaret emıyere fU soz er . .. 

kalan pmp&nya mQthiş surette zehirli - lememiş ~i ~di? 1 Mavi Sakal, Rozelin'in kendi elile ıç- tekrarlıyor~u: . .. . ce, ebedıyen açık kaldığını gordü. 
ıllr: hiç ldmse bunu farkedemez. İşte bir Kadehı elıne aldı ... eli titriyordu, iç - ı kiyi kadehe doldurduğunu ve büyilk kol- - Rozelın... benım kuçük çocuğum, Mavi Sakal, inançla yüzü değişmiş ru· 
bcWı doldıuruY"Orwn. fc bakalım ıimcii, mek üzere idi. .. Baron kolunu tuttu. tuğa oturduğunu, eIIeri masada, viicudü benim sevgili tatlı çocujum ... demek sa- hu saadete doymuş, uzun müddet ebedi • 
.... llhi .&yl~inae. - Yavaş! Hiç filphesiz benim zannet- öne eğik, çehresi azabdan altüst bir halde 1 hiydi bu ... Demek sahiydi. .. bu yüksek, yette bayılmış olan küçük me!ekler m&* 

Va. llol1annı aıa.nın ilstOncıe çapraz- tiğimden daha yamansın! Hani vallahi! gördü. inanılmıyacak ~y •.. Şimdi artık inan • leginin önünde hareketsiz kaldı. 
~ mn.tehsi bir dikkat•,. bekledi. diyorsun ki: imkAnaız bu. Böyle bir ıey Hali buna inanamıyordu ... son da - mak lazım!.. Öyle sandı ki, uzun acı bir hayatla ku-

IONftn &ce kadeh@ baktı, sonra baro- yapmağa asla cesaret edemezdi. Bana di- kikada o, dehşetle geri çekilecek, kadehi O zaman iki, üç, dört, on dakika ... yir- rumuş, susamış varlığının dibinde, birden 
- ,e.ı.tne. yor ki şampanya zehirli, fakat değil, öy- elinden atacak, kaçacak, hasılı maske - mi dakika müddetle ... bunu gördii o, bu- bire sel gibi semavi serinlikler akmağa 

ÔlıaMk ha! .. On sexız yaşınaa! Mah _ le iBe, dur hele! bekli!... sini yüzünden düşürecek!... nu, o hiç bir ıey~ inanmıyan, l~ete .. uğ- başlamıştı ve kendisini daima yakıp kili 
IOlctakl yapmak .evki tabiisi, onda, bir Bir kapı açtı ve ıslık çaldı. Şampanze, Rozelin ona, sadık maymunun baktı!ı ramlf asi bunu gördü ... bu küçuk vucu- etmiş olan içinin alev alev susuz'uğu bu 
:lanıı ~l kedi Jibi bütün pençele-. efendisini gördül!l->;ne sevinerek rneyda - gibi baktı ve kadehi alıp yavaşça ağzına dün dualı bir ekmek gibi beyazlaştığını, . likl 1 h r·n· d _._. ._ 1 5 "' . serın er e a ı ıyor u. "°' Çl&U'JNf, sıçrıyordu. Sonra düşündU. na çıktı. Mavi Sakal onu çağırdı, okşa - yaklaştırdı ... Billurun kenarı hemen kır- bu .evimli melek çehre«ınin, isyansız, 

t-..ek dty l' ~ı b • 10 'il' k .. k 1 b' t tl 1 k 1 1 b" 1 Arza kudsiyetle yayılan sabahın feCTI ~... • e ım A u, u m. c a at iç - dı, dizleri Ustüne aldı ve, birdenbire ağ - mızı dudağa dokundu: yure parça ayıcı · ır a ı ı , u v ır sa . 
memek de bir ölüm olmıyacak mı idi? A!- zını açıp kadehin içindekini ağzına bo- - Rozelin ... ~ğum... temessülü ile kendinni bofluta teslim gibi azabsız bir sükun yavaş yavaş v.ıcda .. 
danmaktan kurtulan, muzaffer çıkan ba- talttı. Mavi Sakal, cinayete mlni olııiıi&k için ettiğini gördü! nını kaplıyordu. Harikul!de bir tekvın ve 
ron, b6yle sağ kalacak olan kendfc:ine Hayvan, bir iki saniye sonunda iki üç atıldı ... Bir şimşek çakJ.fı!.. l!!!i , sevgili İJ)rence çeken bütün ruhu yeiale için- tevlid rahatlığı, aşk, af, fazilet olmıyan, 
bundan böy'e kim bilir nasıl bir adam o- mütereddid adım attı, halıya yattı, bir çehrenin yanına vardıjl zaman kadeh bot de parlıyan gö:a~erini bu yav&f yavq aürur ve beyaz1ık olmıyan her şeyi bu te-
lacaktı? Bir ceJlid! yahud, muzaffer o - inilti çıkardı, son bir defa efendisine bak- tu: çocuk hepsini ·bir yudumda içınifti. parlaklıklarını kayıbeden diler &özler - ıirin altında kendinden dışarıya sürü • 
lunca, onu, kendisine o kadar korku ve - tı ve ıztırabs~ ihtillçaız uyur libi * Petrof, bu dünyada bir inanın kat - tlen aynmı,.ordu, o gklenieıL ki IOD da - ,-ordu 
ren o müthiş kahkaha He gülerek kov- ha! aldı. Can vermifti. Janmaaı miimkün olan en dehteW azabm ınay. aıaar hunJalın tçtndm pulun (Arkası t'rır) 
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Demir stoklarının beyanına 
kararname dair 

~ ~ KELiMENiN 
'1111ESJR>AJ:'<, 1 

Yazan: İhsan Arif 

Hühumet memleket içindeki demir stoklarını bilmek ve ithalatı buna göre ayar 
cimck istediği için böyle b:r kararname tanzimine lüzum i Ördü 

Şöhret merakllsı bir kapıcı 
A.~ağıda ayr.en dereedilmiş bulunan karar_ -

ııanıe Ue hüıkfımet memleketimlz:ln başlıc::ı. 
+.&cari nıerltet:ıerinde ne miktar inşaat. dP. • :1r1 bulundllfunu öğrerun~ ve bundan 

Yle ayda bir kere veril«ek beyannJ.meler 
~asıtasııe .!ltotr barekeUerinl takib et~nek ıs_ 
enıektedlr 

11
• Su kar~. demir g1bi mühim bir madde _ 
ın stokJa.nnı oilmek "fe memleketin de.mir 

~tlYa<;larını teabtt ~k itha!Atı ona 
~re tamım etmek arzwundan ileri gelmek_ 

dtr. 

d Bı, kararın bir hu.sıısiyeti mevcud inşa:ı t 
_e:nıııerindıen ancak ma.hdud bazı nevile _ 

rın h .. 
tı Uk1imetc;e satın alınmasından ibaret _ 
bt ~: ~u d:ı m1ll1 korunma kanununun adil 
n·r otçu ile halka ...erditl teminata ınüste _ 

Çünkü o bir Türkten daha çok, bir Av
rupal~ kadına beıwerdi. Evlendiğini de 
bilmjyoruz. 

- Ne ise ... Bu ziyafete davetli ola -
I"ftk gelenleri tanırsınız değil mi? 

- Beş altı t~esi memleketin en ma 
ruf simalarıdır. Zaten bu zevat hemen 
daima artisti ziyarete gelirlerdi. 

- Di.~erlerini tanımaz mısınız.? 
- Onları da tanır.un. 
- Bayı; n J ulidıeyi? 
- Onu şahsen tanırım. Peden ote-

lirrdze çok gelir. Bazan da bir iki hafta 
kalmak üzere maaile otelimiı.ıe ge1i.r -
Jer. Yeşilköyde güzel bir köşkleri var
dır. Ekseriya orada otururlar. Burada 
Boğazda da yalıları falan varmış. 

- J'ulidenin ziyafetten sonra saat edılmek üzere polis komiserinin yanına 

•den udc~er flatlıt ~ edilmek suretlle 
:t1'-Cak:tır. B:tikum~hdn l&e alao11ğı de_ 

rleri <ie1>0:&rda belcM!melerinden daha 
:. fayd.alı ~tte kullanacatına ~üphe yok 

, kaçta otelde aynldığımn farkında mı- giriyordu. 
'ta.Fao.t bam tiın.tı&ler :maJlannı saklamak ve - ıınız? - 4 -
t hll.IJka ma:Mllere U.c;ırma-k gibi hallere Karabilk fabrikalarımızın istihsal ettiği demir külçeleri - Elbette ... Benim i~im ne zaten! Bogwaz-
eve.\.!llllert halinde :mmı korunma icanunun 11"" . . ' ih. . ~l*' B d .ti b i i aa-ır- Sivil polis komiseri Haşmet. 

da1tı aYnı oewalarla W..aca.klanm bil • ı se um ed.llmemış o~an d~ırler de satın tar _ınde~ ıti'baren her ayın sonuncu gü- - J:_ et. en e S1 unun Ç n Ç ~. palas o~elinde tahkikatla meşgul bu _ 
ııneııô!r'- kuş alan tarafından beyan edilecektir. nünü takıb eden beş ~ günü zarfında a- m1ştım. Bana vereceğ'iniz cevabın bu · 1 ..J - - B . -1 d B ., ku-

ıcr. Madd 6 B'ri · dd d k" ] · ı•k d 1 \.,ir + un·.ıugu sırada eı og un a a:s.n 'l'acir 200 e - ı ncı ma e e ı şe ur tt a ar ar u er mütemmim beyanname yük ehemmiyeti vardır. ıyi düş\lnünüz. · d' 
tnoya k olmıyan talınlardan ellerinde tahdidi müteahhidler hakkında cari ol- vererek, o ayın birinci (dahil) günün _ ldı' runun (Matbuat aemiyetiniı:n) mer ~-
n adar dem.tr bllkmılantarı bu karar • mayı bu 1 d b ı 1 b den sonuncu (d~fl) ...1, ü k d Bu kadın. otelden .saat kaçta ayrı · divenlerini otuz otuz beş vaslarında 
anı~nın h19 bir maddesi 1.1.A.k.a.dar etmes, p, n ar nere e u unur arsa u - . 11 ,.. ... n ne a ar ye - B" ki d kika f kl .. li bili _ • • . 

tacır olmIJan fa.hulla.nn enerlnd~ bıı mlk_ lunsunlar, beyanname vermeğe mecbur - nıden demir satın a~mak veya mevcu • - ır i a at' a say Y orta bovlu. tıknaz vücudlü. kara kaşlı 
tardan fazla. demlr olanlar beyanname ve _ du;~a.r. . . d~.m?an satış yapmak, malların yerini de rlrıı. kaıa gcSzll.\, temiz giyinmiş birisi çıkı-
l'eceltlerdtr. T&clr1e!- i8e eıllerindeki miktar . ıH~teah~ıd1er, beyannamelerınde, ken ~ışt.ırmek. terhin etmek, merhun malı - Beis yok. , . y .. 1 . b' Serkldorvan 
~ oluraa Is be . 1 d" dılerıne aıd olanlardan başka, taahhüd - rehınden kurtarmak vesaire gibi vaki de _ Bavan Hılide saat dörde yirmi s~rau. ansı ıçı mış ır : 

kararnan: u~ln'~e Tf)receıı: er ır. leri dolayısile ellerinde veya emirlerin - ğişi.klikleri muntazaman beyan etme~e .: ' . Ka <l. kt sıgarası dudaklarına t~ılmıştı. Ce1\.e -
· de bulunan yedinci maddede yazılı de - mecburdurlar. k~.lll ~numde~. geçtı ve pı an çı ı. tinin bir rcbi gazetelerle dolu idi. 

Kararname mirleri ve bunların hangi taahhüd!ere Bir de~şiklik vukubulmadıih takdir - Çünku. ben böyle suare olan gecelerde Bu adam Babı~li piyasasının c<özbe-
lv:Ia muhassas olduklarını beyan edecekler - de, aiakadarlar yine mütemmim bevan - saat dört buçuktfl gider yatatrım. Ta1:1 b ğ" y lm ' Özkan idi. On beş s~nelik 

13 dde: 1 - Milli Konanma kanunu - dir. n~e vermejte devam ederek keyfiyeti zam.anında işimden aynlacaık iken bır e ı 1
, . a~ . k tl <l 

1 ih~ 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1 Madde 7 - Beyan edilecek demirler bıldıreceklerdir. il t . 1 k 00 gündüz müzeleri ~azetecı ıdı. Bırço gaıze er e ~a ış -
retıva ettifi salahiyete müsteniden, t~ca- şunlardır: • Mahal1inin en büvük mii1kive memu - m ş erı ge ~ere _na Ben mü e- mıştı. Şim::E (Hakikat) gazetesi.nm za-
ta hane y~ya tkame~ları Ankara, Ls - a) Her kuturda bilumum yuvarlak ru, flk beyannameler mi!nderecatına ve n.aısıl _ gezeb.le~ğinı sordu. J. I"d öştü bıta ve aktiia liteler muharriri idi. 
s~°..:'~l, Izmir, İçeL Seyhan, Zonguldak, çubuk demirlerle köşeli çubu1{ demirler. icabında, :vaptıraca~ı tetkikata T'lazaran. rıy~ ı7.ahat v~rırken bayan u ı e n - Ö k .f t d d k. 
l';'"'un, Trab1J011 X:ayseri, Sivas, ve Di- b) Her eb'adda lama demirler. lnc:aat icracıı gibi hakiki bir ıhtiyaca te- müzden geçti. Yılmaz z ~.n. ı ra .. 

1 
;~ ~~~ ~~ı, 

de;~~kır Vil! yet mer~~zl~rinde ve İsken c) Potrel, T. demiri, U. demiri, Z. de- kabül edip bu ihtfvııç Ue miitenasib mik- - Sizin1,. konuştu mu? çah!?kanhğı. g.uze1 ıus u , l a:ssa 
) 1 da bulunan ve ikıncı maddede sa - miri müsavi ve gayrimüsavi dılı'll köşe- tıırda. olan de~irlerin sahi~lerini, yalnız _ Hayır! Daha evvel bir kere kapı- vak'aları takiıbdeki maharet ve h~su~-
d ı abn hakiki ve h\Umıt .-hıslar eUerin - bendler gibi her eb'adda sair profil de - bu mıktarlar l"<;in. mütemmım bevanna - d k t kr i rl gı'rmiş .. i. siveti ile şöhret kazanmış ve sevılmış 
e ulunan de.mirleri l•bu kararname · 1 me vermek nıecburlyetinden istisna e - an çı mı~. sonra e ar çe ' : . · · · ,ı 

hi.ik"" ' ~ mır er d D~diğim saatte ikinci defa olarak 50 hır ınsancı. Gazteler. kendısını pa) ıa & ın Um.len dairesinde, beyan etmeğe Madde 8 - Beyannamelere derci mec er. 
Mbur tutulmU4lardır. . huri olan malumat şunlardır: Madde 13 - Bu kararnamf'nin n~sri kağa çıkıyordu. Acele acele yammdan şamıyorlar~~ , 

fikanadde: 2 - Yukarıdaki maddeye tev- a) Beyanname sahibi tacir sıfatını ha- tarihinde elinde beyam mecburi demir geçti. Yılmaz Ozkanın zabıta vak ::llarım 
la beyanname verme~e mecbur tutu- iz olduitu takdirde. adı ve soyadı ticari bulu~madı .~ için bevanna171e vermenılcı _ Demek bir kere dişarı çıktı. Tek- takib etmekte büyük bir maharet sahi-

:)şafıshlar: 'Unvanı; ticaretinin nev'i, ttca~rth~nesi - 0laıı ar bevanı mı-C'buri m1'ktar ve vaınf- ıa· V k' 'yi anlatınız bi idi (Hakikat) gazetesi de bunun için 
c t alltçı, ihracatcı, iıpalAtcı, depo- nfn ve şahsi iksmetgahınm vazıh adres- ta <>lmak fü~ıare bilAhıırP ellerine J?f'CPcek rar ge ı. a ayı ı .. .. . ,." . c .: .. • •• • t 
kul eınanet~, nakliyeci müteahhid ve ban leri. demfrlE-ri ell,,,rin~ llPrtil!i ~arihtPn itfbn - -- Birir.ci defa diŞ?lrı çıkarken buyük kencıısinı buyuk bır ucretle arnga1e e -
k~~r gibi tacir sıfatını haiz bilumum ha 

1 

b) Beyanname sahibi tacir olmadığı ren bıos i~ l"!.lnn frfnnP ve ic.bn karıırna - ~pınm önürlıd.e dfü~ünceli düşünceli mişti. Yılmaz. zabıta işleri üzerind~ se-, b ve h~kmt şahıslar. He. takdirde· arlı vP soyadı, me~Jek veya san- nıP hükii~lf':i dairP:"indf" bevan etme - durrlu. o zaman buna pek dikkat et - nelerden beri. devam eden mesaisile o 
hı 1) Tacır olmıyan saır bilumum ~a • atı. ikametf!Ahının vazıh adresi. ~e ve 12 ıncı ;naddede va711ı oldu~u i.i. - memistim. Sonra tekrar asansöre doğru karlar tecrübe sahibi olmuştu ki birçok 

sl\~!dır. . . . . c) Demirlerin nev'i. cinsi, farik va • zmere:bumridHuPrmlamr.ım bevannamP1er verme~e yu··ru··d·t .. 1. F<1kc-ıt asansör hareket ettiğin- ahvalde polise bile yardımda bulunur-
.. ilvazeneı umumıyeye dahıl daırelerle sıfları (ve yalnız ithaiatçılnr hakkında ' . 

i~lhak ve hmusi bO.tçe ile idare olunan mee'burt olmak üzere. demirlerin hangi Mann" H - Mi111 T<"nrıınma Kanıınu - den m€rdivenlerden çıktı. du. O, yakm tanryaınlarının nazarında 
r a1ıre~er, be1ediyeler, vilAyet hususi ida- memleketten ithal edilmiş oldıı,ltu) ve ıımı on dnrrtihırii ma~r1°qhıin vPrnilti s<ı- _ Bu sırada saat ka4çb? bir gazeteci olmaktan ziyade bir polis 
he .erı ve bunlara ba~lı re.ımı..i mahiyeti nev'i. cins ve maliyet fiatına Q;Öre ayrı lft~ivPt: mti<>t,..~lclen. isbu kıı_nırn::ım,.... hü _ Saat dörde geliyordu. İşte tam bu hafi vesi i.di. 
ınaız t~kkül ve rnöesseieler beyanna - ayrı miktarları. kiımll"rı murfbmee bPvlm ertılPn dı>nıır - d .. kl İ ·u b mü- Yılmaz. klübün orta katına çıktı. 
ve _vermekten müstesnadır. Ancak, bu en 'Bewınnamevi verenin bevımname- lf'rdPn tArir s1f~tm1 hRiz hak!kt VP hük - sıra a muze mera ısı ngı z ana .. . . • 
ı:zıyettekl bankalar dahi. başkalarına a- ye dercetti!ti demirlere. mal sahibi. mür- mf sıo1hı!tlnr elinde bulunanlar il<' tar.lr racaat etmişti. Biz onunla konuşurken Burada s~kct'k uzermdekı s~lo~~a ma
h r°lınak üzere, herhangi bir suretle mu- tehin. emanetçi. yediemin !l"ihi hangi sı _ nlmıvırn sal-ııo:lın· Plirıcl<> bı.ılımp da iııc::ınt bayan Julideyi tekrar gördüm. Pek asa- roken ·koltuklara uzam~:ış __ bır ıkı gazell! aza ettikleri rı:allar hakkında beyan- fatla maJi~ ve~ra zi.~ve~ olduğu. icrası gibi hak1kf bir ihtivaca masruf ol- bi idi. Hatta elindeki çantayı düşürd:.i. teci. bu sıcak haziran gununde ~ekerle-

Te verecek1erdır. . '.. . e) Demırl~rın Turkıve dahi! veva ha- dul!'u ve bu :l\'ıti:vacm icab etti;di~lndeı; Bir garsmı yerden alarak, kendisine rne kestirmekle meşguldü. Bir tanesi de 
lo acır olmıyan şahıslardan ikı yuz kı - ricinde hanııı s.ahıc:; veva miıe~sesederı. fazla bulunmadıA't iı:il:ıat edtJmıyen nev1 di ma!'.a başında Bevoğlunaı aid bir röpor-
b Ya kadar mevcudu bulunanlar ile so - hanıri tarihte ve Tür'!{ narasHe kaca sa - ve cin.ııleri aŞft~da vaz11ı "demirlere. de - ver ·D k . f d b. f k 1• _ t . · hazırlıvordu. ·Yılmaz arkad.a<::larını 
b a~ı ve çilin~lr gibi küçük san'atlar er - tın alınarak kaca ma1 edilmls oldu~. ~r flatı tPdlye ed!lerek satın alınmak n. - eme. vazıye ın e ır ev_ a a aJ. · "' 
k>~ •ndan ancak san'atlarının ifasına ye- f) BPvıınnamevf VPTen tacir fc:e. 81 A- ıı:ef'e, htt~metçe el konmmtur: delik vardı. Yüzü sararmış mı idı? 5e1::ur.lıyarak kar~ıda• lokanta ~lan rad-
l'ı bk kadar mevcudu bulunanlar bunla- ;ır11~M 1939 tarihindeki ve bu taTihte sa- a) Kutru ~- 10. 115 ve 20 milimetreltk _ Otel kapıcılarının çok dikkatli ol- yolu salom•. _geçtı. ?.-arsona ?ır o~le~ 

eyana mecbur ddildirler. tıc; vapmsmı111 ise bı.ına tekadcfüm eden yuvarlak ~ dmirler. . m.<\lıill'l lazımdı-r. benim de bunlara dik- ısmarladı. Bırkaç gündenberı neş esı 
h ~adde: 3 - İkinci maddede yazılı ş~- ilk satısındaki satış fiatı (tarihi kavde- 'bl 10 x lôO milimetrelik lama demiri. . . lm E t k d· t voktu. Çünkü entresan lbfr vak'a J-ak~-
d ıs ar Yed.inci maddede yazılı demirler - dilrnf'k .surı-tile.) - el 20 santimetreltk Potrel <NP.) kat etmem ne ıyı o uş. ve a .n e- \ t 
a~dn. kendilerine veya ticareth~nelerine :eu madde htt'kümlerl ml~t,.ahhidlerirı laşlı idi. Yüzünün sararın~ olduğuna ayamamı~ ı. .. w 

ı oh ta ${) Bu mallann bulund11({u yerlerin, T - ba ı g da ha 
a) 7? : sehir. kasaba. cadde, sokak ve numara anra1ı:: isbst edecekleri tı:ıahhüdlPrinden gelince, 'bunu anlamanın mümkün ola- am Yl~ınege . Ş ıyaca ı sı:a • -

k' a!arruflan altında bulunan dük - itibarile vaZ1h surette beyanı. fa:r.la kalan demtrlerirıe ~Ah~\::: olunur. m.ıyacağını takdir edersiniz. Malfi.m ya, deme gelerek kaıpıd~~ seslendı: v 

nan .. ma~aza, depo. fabrika ve imalatha- h) Beyannaill€ münderecatının halti - Madde 1 ~ - On dlSrdünrü madde mu - d ım-. rujlar. kremler kadınların - Bay Yılmaz, sızı telefondan ç:ıgı-
h-e :~~i yerlerde, ikametdh

1
armda vesa- kate tamamı>n muvafık oldu'~'U beyanile, cfbince hi.lkl1met te.re.fımJan el kmıını de- pu ~~- . . . . rı orlar. 

d 1 umum mahalJerde bulundurdukları ~ mirler . bu kararnamenin ne!K'f tarlhfn _ hahkı !enk1erım maskeliyor. Y . 
"lllirlerle tan7im tarihi ve imza. den ittbue.n ba~kAlanna qll.tı1amayıp - Başka nazarı dikkatinizi celbeden Karnı çok açtı. Omletı de çok sever-

b) Rehi~, teminat veya emanet olarak Tacir olmıyan şahıslardan, bu madde ?nf'zkftr tariht@n fübaren ht\kl\mete 9fl - di. Bir lokma yemeden kendisini ç'nğı-
Vev i1e istenen malftmatın tamamına sahib bir şey ol<lu mu? 
b a sair herhangi bir sebeb ve suretle, olmıvanlar ellerinde mevcud demirlerin tılm1s M Yll t r . - Ben bütün bunları unutmuştum. ran bu münasebet:;'z telefona canı sı-
n asa kaı.~rınm tasarrufları altında buıu - cı'nc:lerı'ne ıöre miktar1annı ve m"lı'yet Ancak. beyanTuı.melerirı tıııvdii :kin ve- h..Jı..~ 1 1 b··ı·· kıldı . Bir küfür savurdu: 

ıı dukHn ıı. d f b "k · " i 1 ı.ı· hit ı1 fübaret' Fakat cinayeti Cflucr a ır a maz. u un · lath ' rna~aza. e'OO. a rı a. ıma- fiatlarmı bildirmekle iktifa edehilirler. l'il:m' 0 an merrı ın amın ı:ın ş· <r aıs mı bu cenebati.n 
tr~ ane ve ikametdh ~bi yerlerde. an- 9 B 1 \.'.,.., ~n idnae, birinci maı'lrlE><!'e yazılı "!'"' bu teferrüat aklıma geldi. - · ım 1 sır 1 

· • • 
.. 0 1 Madde - evanname er. işbu ka - uq -"'"' k tt 

1 . 0 arda, Jt{lmrilklerde. banka ardive - i rin en bft-vü'lt mfilkive mPmuru. emmi- dokundu Hadem~ sırı ı: E'f1nd rarrıamt-nin resm !1"37etede nesri gününü · 1 f - Bana çok yardımın~ 
lı e vesııir bllumum mahal1erae bu - takib eden Ü<: i~ j?iinü kinde, ve birinci v~t ve lievfly@t ittbar t e mnva ık e1M\ - b k ~ _Pek acele ol<l.u}unu söylediler. 
ı ırırlıırduklan demir1erf beyan edecek - len_ c!~m1rlerhı .!'Atın a11nı1ı&ını tRhı:ir@'rı bay Cemili Galiba, soracak ~ a sua· Ac:agvı kata inerek telefonu ald:. Kar-
erdir · ,,,ıındede vaz1lı sehir1erden baska yer - .. ı: b btıdi edilN takdl d' ~ d de kalmadı. Haa ... Son bir sual naha... '( 

M · lerde bulunan müteahhidler icin de ·nesir f'"'1a ına · ~ ~· r e u e - şısında gazetesinin haşmuharri idi: 
h 1 actde: 4 - İkinci maddede yazılı ~a- tıırihinden itibaren on bes ~n zarfında rnf'T'ler serl>est lrahtt. Öldürülen kadını baıy Doğan isminde - . . ? 

dıs ar yedinci maddede vazıh demirler- Madde fff - eatın alınarAk dı!mfrlerfr• bir kimse sordu mu? - Yılmaz sen mıs.n · 
en ... baskalanna aid olup da: Mıntaka Ticaret Mi..idürlü~l bulunan ver """~I",. ff atı Ticaret v ,..lcAJt-t inr.- VA7' P tfl - -· Evet! n kk lpTn"' bu mürlürlüklı>rP ve bulunmıvan - Hayır; Bu isimde kimseyi tar.ımı-

tn .u an, ma~aza. depo, fabrika ve : - "erlPrrie en büvük mülkive memuruna ı~eli esaslar aafre.sinae tak dir olunur. Muhavere bir iki dakik<ı sürdü. Yıl· 
d alathane t?ibi yer1erd0

• ikamE>t<?a'hlar - ,.,.,.,ı-hm mııkabl1innP tevdi olunu'!'. Madde I'T - t~u kararname ne~rf ta- yorum. maz. sonunda: 
d~· antrP.polarda. ızümrük1t-rde bımka ar- rthfndı:-n it ibaren mer'idlr. - Pekala- gidebilirsiniz. 
"'evhe_lerı"nde ve•. · ı·r bı·lu~mum m"h,"llerde Mahal1inin en büvük mülkiye memu ~ ....................................... .~-t G .b. "h t - Pekı! Şimdi geliyorum. Boğazpa-
j ~a. ":I. r;ı - k...l· ..J x...: h"l- b" 1..-b b ••••••••••••••••••••••• Kapıcı dışam ç:ill\. ı. . an şo re u·· -• . ın. teminat ve emanet olarak vı>va ru. ta nır ı-nı>rel!ı mu 1

1\, ır seue e i - Ege mınbtkıısmdan ka~abhk lacı oteli değil mi? Biliyorum. mid e· 
f aır hPrhanıri bir sf'beb ve suretle mu ha- naen. bu mürldeti uzatabilir. meraklısı bir adamdı. Isminin dillerde derim ki benim için güzel bir iştir. 
t:ı:a ettikleri demirleri beyan edecek - Madde 10 - Beyannameler. dokuzun- hayvan getirilecek dolaşmasmı pek severdi. Böyle mühim 
erofr. · ru mad<lenin birinci veya il-inci fıkrala- Şehrimizde son haftalar zarfında baş bir hadiseye bir şahid sıfatile de olsa Diyerek telefonu kapadı. 
~fı~adde 5 - Tirarethane veya ikamet- rında yazılı müddetlerden hangisi dahi - gösteren et fiatlarındaki pahalılığ1 ön1e- isnıinin karışmış olmı:lsı ona tuhaf bir Beş dakika sonra. bir taksi otorn°bili 
S ları Ankara. İstan·bul, İzmir. İcel, linde ~er11irse verilsin, işbu kararname- mek için Ege mıntakasından kac;ablık ıru•ur verivortlu. bütün siiratile Şişliye doğru ilerliyor-
t.>-E'Vhan, Zonl(uldak, Samsun, Trabzon, nin resmi p;azeetde nesri gününe aid ma- hayvan getirilecektir. Denizyolları fcfa- b n· ·k b' k k k du. Ar:rbanın bir köşesinde büzülmüş 
ı\.avserı. Sivas ve Divarbakır vilayet ıtımah ihtiva edecektir. ı~an çı mca ır uşa oşara sor- olan Yılmaz, ag"zında bermütad sı.~ar3sı 
ll1 k M·ıı· K K resi İzmir vapurunu bu işe tahsis etme- d ~· 
h ekr' :zıerinde ve İskenderunda bulunan Madde 11 - 1 ı orunma anunu- u: olduğu halde. ikenoo k.endisine dü~ü-
c~ ıkı ve hükmt şahı~lara aid ve yenin- rıun 31 inci maddesinin 2 inci fıkra.!1 ğe Jcarar vermiştir. - Bay Cemil, içerde neler söyledi-
d~ maddede yazılı demirler bu şehirler - lıükümlerine tevfikan. mahalll en büyük Takıim 11ninosunu işletecek niz? nüyordu: 
s ı" ba~ka şehir ve yerlerde bulundurul- mülkiye memuru tarafından beyanname- şirket da~l-h O; uşağa ezici bir nazarla baktı ve - Sı:;niba ... Boğazpalasta ... Şu meş 
d~ ar dahi, bunların da beyanı mecburi- ler mÜnderecatı hakkında istenecek ma- k ı hur 8rtist kadından başka kim orura -

n· • ·1 · ve bunu tevsı·ka va a Taksim gazinosunu işletmek üzere Be- teı·dfkar bir hare et e: 
· lnmatın ven mesı r - J biliı? O olacak! Katil meçhul... N2 -

b 
R:eza, yedinci maddede yazılı 0 1up iş- van fatura, satıs mektubu. konşimento. lediyenin iştiraki ile bir şirket kurul- - Sen !şine bak baıhlım. Bir daha 

su kararnamenin ne.,ri tarihinde başka- ctiimrük beyanname makbuzu gibi her muştu. Dahiliye Vekale1.i Belediyenin iş- sana aid clmıyan işlerle meşgul olma. den öldürülmüş? Hırsızlılk yok.·· Her· 
"'~~~ satılmış oldu~ halde henüz teslim nevi evrak ve vesaikin aUkadar tarafın- tirakini menettiğinden şirket dağılmış- Çek eı.rabanı! halde entresan bir vak,af. • 
f 1 ınenıi1 bulunan demirler satıcı tara - dıın ibrazı mecburidir. Bu sırad:ı metrdotel Simoo, iaticvab (Arkası vcır) 
ından, ve satın alındılı halde henüz te- Madde 12 - İşbu kararnamenin ~eşri tlr. 



8 Sayfa 

İlk Norveç harb tebliği 
(Baştarafı t inci sayfada ) 

na ıntizar edilmektedir. 

İlk tebliğ 
s,oJ;hol:n 11 (A.A.) - Norveç hükümeti, 

bugün, hilkllmeLln muvakkat merkezi olan 
Elvetum'da ~ati.daki tebliği neşretmi.ştlr: 

Norveç kıt'aları, Alın.anlar tarafından teh 
did edılen but,ün noktalarda tahaşşüd et -
mtş!erc ır. Kıt'alann se!erberllğı, butün mem 
lekette, metoclJu bir şekilde devam e.mek • 
tedir. 

Eivr um istlkame'lnde ılerlemeğe t~vlk 
eden Alman kıtaatı Eidsvol:ı yakininde püs_ 
kürtiılınliştür. 

çıkarmış1ardır. Almanların Bergenden i
leri yürüyüşü durdurulmuştur. Norveç 
cOlav Trycvason> gemisi bir büyük harb 
gemisini batırmıştır. 

Norveç hükumeti 
Stokholm, 11 (A.A.) - cDagens NihE::

ter> gazete.sinin yazdığına göre, Norveç 
hükumeti Elverumdan Nybergsunda çe
kilmiştir. Nybergsund İsveç hududundan 
15 ki'ometre mesafededir. 

Yalnız kral Elverumda kalmıştır. 

Almarılann tekzibi 
Nor cç gen~ kurmayı, te: mil Westıandct Berlin, 11 (A.A.) - Trondheim, Ber-

cyaletl dahllınde müdafaa tedbirler almış. gen veya Narvikin İngili kıtaatı tarafın
tır. R r~en~e. Norveçliler müdafaa tertibatı dan işgal edildiği haberleri Alman ajan-
alını~ardır ve Alman kıtantının bu mevki. t f d t k ·b cUlm kt d' 

A .. 11 sı ara m an e zı e e e tr. de bozgun verdıklerl kuvv~tle tnhmın "" -
mektedlr. Trondhe1m'dc de vazıyet bunun Bu tekzibi veren D. N. B. ajansı, bu 
ayn'dir. haberlerin müttefik1er tarafından mües-
o~•o hallçl dışındaki Rolarne lstlhkAm - sir müdahalede bulunulduğu lntıbamı 

lan dün akş~mn kadar mukavemet ettııekte yaratmak ve Norveçte müdafaayı teşvik 

idi. Al k t' etmek gayesini güttüğünü yazmaktadır. El\erumn uıa~mayn çalışan man ı a_ • . . 
lan A'ınanyanm Oslo elQllıği hava ataşesi • FrPn!IZ ga etelermın neşrıyatı 
nln ·umnndMı altındadır. Alman kıt'ııl:uı - Faris. 11 - Exelsior gazetesinde Mau-
mn .twdefi, Norveç parıa.mentosu az~sını ve rice Colrat, bugünkü Alman taarruzunun 
hli!<•m et erkl'mını esir alıncık oldu~t: tablt - k lkil b d'ğ· · b'ld. kt 
dlr Bu mıntakada şlmdtye kadar rr.üda.faa tıp ı evve ere enze ı mı ı ırme e 
tertibatı nlınmıı.mı~ da süraUe Norveç as. ve fakat meb'us Barnegardy'in de Petit 
kerlrrlnden mürekkeb müfrezeler teşkll e - Journal gazetesinde tebarüz ettird'ği gi
dllmi!!, bıınl r eönüllil efrad ile ve 13tlhkftm bi, eli.itlerin fethetiği memleketlerde o
nnıfreze1er1lc takviye edilmiştir. Almanlar tomobilinin içinde ayakta durarnk geçid 
yakJn~•nca bir ateş hattı 1~ karşılaşmışlar yapması gün'eri tarihe karıştı:. demek
yakla.ı ınca b!r ateş hattlle karşılamışlar ve 
yarım .saat süren bir muharebeden sonra tedir. 
püskıırttilmüot!erdir. Norveç milfrezelerı p:ır. S 
lak tir muvnffaklvet kazanmışlardır. Alman on 
kıt'aları kumandanı ölmüştür. Almanlar er_ ------------- • 
raddan kü1llyctll zayiat '1/ermlşlerdir. Nor - Norveçteki hava 3 iZ 
,,.~çlllerden ancak iki yaralı vardır. h hl . h 1 k d f r t 

SON POSTA 
,, .........•.............................................. , 

YAZ" ET 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ııüz alınmış sayılmaz. Bununla bera
ber İngiliz birinci deniz lordunun 11 
Nisan öğleden sonra Avam Kama
rasında söylediği nutkun radyolarla 
verilen hülasalanna nazaran 8 Nisan
da bir İngiliz distroyerinin Şimal de
nizinde faik Alman gemi'eri tarafm
dnn batırılmasile başlıyan ve, Narvik 

• önlerinden ta fskajerak ve Kattega~ 
boğazlarına kad:ır, muazzam bir sa
hada devam eden deniz ve hava mu
hnrebeleri neticesinde Almanların 
3:4 kruvazörle 3 muhrib ve denizaltı 
ve 10:12 kadar naklive gemisi (kimi 
askerle dolu ve kimi boş) kaybettik
leri anlaşılmaktadır. ' 

Gene Çörçilin nutkuna göre 5 İn
giliz distroyeri batmış ve 2 İngili;o 
kruvazörile bir saffı harb ZJrblısı 
(Rodney) hasara uğramıştır. İngiliz 
zayiat ve hasan belki daha fazladır. 
Ancak dört günlük bir muharebede 
bu kadar bir zayiat müttefik donan
malara niS'bctle pek ehemmiyetli sa
yılmaz. Fakat 3:4 kruvazörle 3 muhrib 
Alman donanmasının harb l..-udreti
nin hemen hemen yarısı elemek oldu
ğu için pek ehemmiyetlidir. 

Elhasıl iki taraf donanmalarının 
zayiat ve hasaratı ne olursa olsun 
müttefik donnnması İskajerak ve 
Kattegata girmiş ve Alman donan
masının büyük kıcmını cenuba doğru 

Alman tebliği ar arı a t m a son la s. a 1 

B"'.lln ıı (A.A.) - umumi Alman karar. . Londra 12 (Hususi) - Norveçi Alman 
gfıhı diln o~leden sonra hiçbir hMlse yukua müstevlilerinden temizlemek üzere ha - ı 
ge:ım ksizin Danimarkalıların Bornholm a_ 1 rekete geçmiş olan İngiliz havn ve deniz 
das n:ı Alın'lr. askeri çıkarılmış olduğunu il kuvvetlerinin dünkü faaliyet1eri hakkın- : 
blldl:mektc~lr. alUnı ·ı 

• sürmüş olmakla Norveçin muhtelif 
yerlerine çıkmış olan A'man kuvvet
lerinin ne doğrudan doğruya Alınan
yadan ve ne de Danimarka üzerinden 
takviye edilmelerine art1k imkan bı-

Alm:ı.n kıtaatı. No:rveçin işgallnl takviye ~a bu sabah alınan en son m at aşa • 
ve tev.:l etrnlşlerdir. HamJr'ın 25 kllonwtre gıdadır: 1. 

rakmamış veyahud bu işi fevkalade 
güçleştirmiş bulunmaktadır. Halbuki 
9 Nisan günü Norveç limanlarına çı
kan1mış bulunan Alman kıtaatı tak· 
viıyeve ve ikmal olurima~a fevkalUdc 
muhtaç bulunmaktadırlar. 

şark ndaki J!:lverum, diın sabah işgal edll -ı İngiliz tayyareleri, Alman işgali altın- i 
mı<ı r. o lo'dn sükfm huküm sürmeidedi ·. da bulunan Norveçteki Starangel hnva i 

o l ·örf ez.inin bütün istıhklmlnn Alman meydanına iki akın yapmışlardır. B rin- ! 
lan" c•I n~e bulunmaktadır. Oslo'dıı:d. Nrır_ ci akın esnasında büyük petrol d<.-poları i 
ı:eç ku nanda heyetleri, Fransız ve In..,mz . . : 
tay· a elcrı:le kar 1 y pılar:ık müdafaaya ~ş. bombardıman edilmış ve bunlarda yan - : 
tir ke ham olduklarını bel/an etmi.jl rdır. gın çıktığı görülmüştür. : 

Bu se~ble Oslo Alman kıt'alarmın 
Norveç dahiUnde iierleme'eri, Nor
veç kıt'alanJ"ın qitti!{ce artan ır.uka
vemelteri önünde duraklamış ve hat
ta Stokholm rndyo hnbe!'"lerine g'ire Noneçt ki Alman k:ıtn t· a mtıtemadlyen 1 İkinci defasında ise, !nçiliz tayyare -

tni>i c kuv"e'rtlcri gelmektedir, İngiliz me • leri hava meydanı üzerirıde pek alçak -
nab·ı n ı;ı:rm's olJukları yan~ h'lberi r tan uçarak burada bulunan Aln: o.n tay -
hllfıfına olnr!lk Bergen Ue Trondhe.nı, Al • 

1 
. . ' 't al ·· t · t t , e 

Yare erını mı r ~oz a eşme u muo.: 1 

mnnl:lrın cHndr bulurun=ıktndır. Bn yerlrr. . . J • 1 . t 1 

de du m:m hlçblr hücumda bulunmamıştır. havlı hasar.at ıka eyi~~~ erdır. 
Al:nan t:ıyyare!eri, dün Şinıal denizi.un heı· Trondheım fiordu önundP cerl'van e -
nokt sı uze:lncen uçarak duşmanın deniz den deniz muharebesine gelince bu hu
cilıü•nnı!armın hurekft.tını tarcıssud etmiş .1 susta resmi malfunat mevcud olmamakla 
tir. Blr Inülllz torplto muhr1blne bllytlk çn~- beraber bir Alınan harb gC>miı:ı:.ıin batı-
ta b mbalar 1sııbet etmiştir. Tayyare dafıl • .. .. . . 
bataryıılaıl:ı projektörler Scapa Flow mın. nldığı ve diğer iki kuçuk mulrrıbın de 
takac;:ndn A!man bombaİarının tesirıJe harb harb harici edildiği bildirilmektecı:r. 
harici bırııkılmı~tır. Alman'ar Trondheimde km" etlı sahil 

İngiliz avrı tayyareleri. Alman keşır tay. batarynları yerleştirmişlerdir. 
ynrtlcrine karşı hücumarda bulunmuşlarsa Almanlar, buradaki muharebel<>r esna
da ~PUce eldi' etm<>ğe muvaffak olnn:amı'} - .c:ındo. bir İngiliz tayyare gemisini ağır 
l r ... ~r. Shcthnd ad~lan yakinlnde oır İngı_ tt h ğratt kl 'dd. t 
ıız avcı tayyaresi dÜ§Ürillmilştür. suure e asara u ı arını ı ıa e -

mektedirler. Alm:ın avcı tayyareleri, Danimarkamn 
garb snhlllcrlle Norveç sahıllerinl tarassud 
etmişler ve bu sahillerin diişman kuvvrtle _ 
rlnin akınlarına karşı hbnayestnl teırln ey_ 
lemiı;'erdir. 

lz•ni'"de H--rm n a"mda 
bir casus tevkif edildi 

Yalnız İngfllzlerln bir k ç harb tnyya _ <Bn~tarnfı 1 inci s:ıyfadıı) 
resi, Almanlırın lşgall altında bulunan Sta. .. .. h d h l' d kal b 
vanher adıod'lkl Norveç tayyare meydanına cumrn meş u a ın e ya anan Jr 
hücum etmeğe muvaffak olmuşlardır. şahıs '1dliyeye verilmiştir. Herman a -

Norveçlilerin cesareti a· tıyor dında olan bu şahıs, yakın bir zaınan-
Stokholm, ıı (A.A.) _ Havas ajansı da f zmire gelmiş ve İzmirpalcs otelin-

bildiriyor: de misafir olmuştur. Hennan'ın ~ehi:' 

civarında bazı gezintiler yapma~ı na
zan dikka!i celbet.miştir. 

~erilemistir Diğer yerleri:' çıkmış o
lan Alman müfreze1 eri ise takviye <>
lunmadıklarından ihraç noktalarını 
mü<laf aa haline koymaktan başka bir 
şey yapamamaktadırlar. 

Müttefiklerin, deniz ve hava üsle
rinden epey uzakta ve buna mukabil 
Alman deniz ve hava üsleı ine pek 
yakın o1an İskajerak boğazında aled
devam hakimiyet tesis etmeleri müm
künsüz değilse de pek güç olacaktır. 

Bununla beraber müttefiklerin 
Norveçin batı ve şimal batı sahilleri
ne asker çıkarmalan da bugün yarın 
beklenmektedir. 

Müttefiklerin İskajerak boğazında 
aleddevam hllkimiyet temin etme1 eri 
halinde Norveçteki Alman müfreze-

• leri tehlikeye uğrıyacak ve Almanya 
ağlebi ihtimal İsveç üzerinden takvi
ye kıt'aları göndermeğe mecbur ola ! 
caktır. İsveç.in böyle bir yeni Alman l 
hareketine karşı ne yolda davranaca- ! 
ğı şimdiden bilinemez. : 

Norveçtcn gelen haberlere göre, Oslo
nun şiına 1 inde cereyan eden harb esna
sında Alman kıt'aları, kral Haakonı ne 
pahasına olursa olsun yakalamnk üzere 
emir almışlardır. Bu kıt'alar, kralı ve 
hüktimetin gittiği. şehir olan Helveruma 
beş kilometre mesafede durdurulmuşlar 
ve aldıkları emri yerine getirememişler
dir. 

Alman gazetelerinin askeri muharri- • 

Almanların Holanda ve Belçika i 
hududlannda haber verill'n tahsida- i 
tına gelince bunlar simdi'ik mütte- E 

fiklerin bu cihetlerden memul mu- ~ 
kabil taarruzlarına karşı bir emniyet ~ 
tedbiri mahiyetini geçemez. Alman- E ri olduğu?Ju söyliyen Hennan'ın çek 

ti ği filmler banyo edilince gaz depo -
larına ve memnu mıntakaya aid f'l -

toğrnflar o!duğu ·anlaşılmıştır. Cas•.ıs 

Herman tevkif edilmiştir. Tahkıkatrl 

devrun olunmaktadır. 
Helverum mıntakasında cereyan eden * 

mfü::ademelerin neticesi Norveçlilere çok Bu sabah haber aldığımıza göre, İzınir-
cesaret vermiştir. Bunlar, Norveçt~ bu- de yakalanan şahsın adı Engclmandır ve 
lunan Alman kuvvetlerine, eğer mütte- İstanbulda Foto Süreyya sokağında De -

yanın, Norveç işini bitirmedikçe baş- ~ 
ka bir yerde taarruza geçmesi muh- ! 
temel değildir. : 

H. E. Erkilet j 

' ·······················································.,/ 
İngiliz Kralı 

Balkan e çiler:ni kabul etti 
Londra, 11 (A.A.) - Kral bu sabah fikler yardımcı kuvvet ge'mesine mfini · · rt d t k d E 

mırız apa ımanın a o urma ta ır. n • B k' h d h. L d ğ 
olurlarsa mukavemet edebileceklerin" e- ge1man Lbir hafta evvel karısı 26 y::ışla - uc ıng am a a ıren on raya . ça ır!-
rnin bulunuyorlar. nnda Annaya İz.mire bir iş için gittiğini lan _Tuna .. ve B~Ika_n .menılclwUen ~p~o

Norveç meb'usan reisinin bcyant ı söyliyerek evinden ayrılmış ve iki gün matık mumessıllerını ve Ankara buyuk 

Stokholm, 11 (A.A) - Norvl'ç meb'u- sonra döneceğini de ilave etmiştir. 1 e'çisini k.a-bul .etmi;),tir:. ~u .~iıPlo~atl?.r 
san meclisi rPisı Sto!tholme gelmiş ve Aradan bir hafta geçtiği hnlde kocası- Lord Halıfaks ıle de gonışmuşlerdır. 
Norveç parlam ntosunun kendisini mem- j nın avdet etmediğini ve .zabıtaca evinde 
leket haricinde bir işle tavzif ettiğini bir de arama yapıldığını gören Anna, bu 
s"vlemişlir. hadiseden fevkalade teessüre kapılmış ve 

Rumen propaganda nazırı 
Romaya gid:yor 

Verdifi malfunatta Alman harb ~emi- fartı teessürden hastalanmıştır. Dün ge
lerin•rı Osloya kadar gfrme~e muvaffak ce kC'ndisini ziyarete gelen kocasının ar- Roma l 1 ( A.A.) - Rumen milli pro 
olamamış olduklarını ancak Hallene 16 1 kadaşlarından Londra otelinde oturan ve pa-g<mda nazırı Giresku, önümuz le'·i 
zırhlı otomobil ve asker çıkardık, arını ve 1 kl'ndisini asan atika profesörü diye ta _ harta Rom:ıda beklenmektedir. 
oradan ilerlediklerini bildirmiştir. nıto.n bir Alman, :kadını evinde baygın Bu z;~ aret hususi mahiyette oln ak-

Nisan 12 

• en1.z ha bi 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) Bergen limanının işgali esnasında Al· 

~·aralanmış olduğuna dair verilen ha- manların, harb malzemesi yüklü beş tn· 
ber. tamamen asılsızdır. giliz gemisini müsadere ettiklerim bildi' 

Faris, 11 (A.A.) - Fransız torpido ren bir teb'iğ neşredilmiştir. 
muhriblerinden cı:Tortue> nün Şimal Diğer bir tebliğ, dün akşam, Narvıkl• 
denizirıde batırıldığı hakkında Alman daha iki İngiliz muhribini.1 batırıldığın' 
radyosunun Yerdiği haberler resmen Narvik önünde batan İngiliz muhribl9' 
~kzib edilmektedir. rinin sayısı, bu suretle altıya çıktığını 

Tonaj itibarile Alman zayiatı bildirmektedir. 
İki Norveç zırhlısı au battı ? Lcndra 11 (A.A.) - The Star ga -

z.etesi diyor iki: Stokholm, 11 (A.A.) - İsveç ile Darıl' 
Resmen teeyyüd eden haberlere gö- marka arasında bütün münakalAt kesil· 

re Almanlar, Norveç harekatı esnasın- mi§tir. 
da şimdiye kadar harb ve na1kliye ge _ Henüz kontrol edilmemiş olan habef' 
mic;:i olarak S l .600 ton kaybetmişler _ lere göre Alman torpido muhribleri, Not' 
dir. Bundan başka 31 bin ton gemi de veçin Norge ve Edisvolt zırhlılarını tot" 

pillemişlerdir. Ayni haberlere göre b!J a~ır hasara uğramış ve bunların da hiç t 
zırhlılar, yüzlerce insanla beraber ba' deqilse bir kısmı batmıştJr. 

Is mıştır. 
veç membalann göre batan 

İsveç sularına mayn döküldü 
nakliye gemileri Stokholm, 11 (A.A.) - Stokholm rad· 

Stokholm, 11 (A.A.) - cNya Allehan- yoru İsveç amirallığının, İsveçin garb 
da> gazetesine göre, dün Skagerrakta İn- sahili boyunca kara sularına mayn dö1" 
giliz taarruzuna uğrıyan 20 Alınan nak- tüğünü haber vermektedir. Mayn tarlJl' 
liye gemisinden 12 si batmıştır. ları 57.15 ve 58.25 arz daireleri arasıncl• 

Yeni bir deniz muhare"Jesi 
Londra, 11 (Royter) - Aalesund rad

yosunun verdiği haberlere göre Trond
heim açığında İngiliz ve Alman gemileri 
arasında yeni bir deniz muharebesi cere
yan etmektedir. 

İngiliz tayyareleri Trondheim halicin
de bulunan Alman harb gemilerine ve 
tayyarelerine taarruz etmişlerdir. 

Oslo fiyorunda 
Londrn, 11 (A.A.) - Stokholmdan 

Royter ajansına bildiriliyor: 
İsveç sahilinde Marstranddan gelen 

haberlere göre, ,bugün Oslo fiyoruna, da
ha başka Alman harb gP.mileri gelmiştir. 
Dünkü deniz muharebesin~n kurtulan 
nnkliye gemilerinin geceleyin Osloya 
geldikleri söylenmektedir. 

Alman ajansının tebliği 
Bertin, 11 (A.A.) - D. N. B. njıın ı bil

i diriyor: 

bulunmaktadır. 

Son vaziyet 
Londra, 11 (Hususi) - Deniz harekatı 

devam etmekle beraber, gece yarısııı' 
kadar vaziyet hakkında yeni bir maıa· 
mat alınamamıştır. , 

Kategat boğazında harekat durın114 
sayılabilir. Şimdi denizde yüzlerce cese' 
din yüzmekte olduğu görülmektedir. 

Trondheimda İngiliz harb gemileri tıı• 
rafından yeni bir harekete başlaıimış ol· 
duğu haber alınmışbr. Almanlar, lngili' 
taarruzunun püskürtüldüğünü bildit" 
mektedir1er. 

Skajerakta da yeni muharebeler bek' 
lenmektedir. Çünkü Almanlar bu yoldsl' 
nakliyat yapmak mccburiyetındedirleı 
Burada İngiliz tahtelbahirlerine m~!ııll' 
bir vazife terettüb etmektedir. Tahtelbll' 
birler'(>, Skajerak su1annda rasladıkJaf. 
her gemiyi tol"pillemek emri verilm~ 

Gayrimenku Satış İ anı 
İstanbul Emriyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Mehme:iln 123721114 hes:ı.b No. sile Sandığımızdiln aldığı (250) liraya karşı blritıo' 
derece1e ipotek edip v de.sınde borcunu vemıed;ğınden ba.kkındn yapılan ~~ldb iızerl; 
ne 3202 numaralı kanunun "6 ncı mo.ddesin1n matufıı 40 ncı maddesine gore sat1lın11 
icab ed,.n Eyilbde Zcyne!>hatuıı maha\lc.tı•nin Karyağdı sokağında esk1 ve yeni 5 nunııı. 
ralı bahçell l~glr bir evin tamamı bir bu~uk ay miirtdetle açık arttırmıya korunuştur. 

Satış 1.apu slcll kaydına göre yapılmaktadı.. Arttırmıya girmek ıstlyen 000) lira pe' 
akçem vcrf'Cektlr. Milli bankalnrnnızdnn birinin teminnt mektubu da kabul oıunııf 
Birikmiş bütUn vergilerle belediye l'esimlerl ve vakıf icaresl ve taviz bedeli ve t211Cı.l~ 

1 
rüsumu horçluya alddtr. Arttırma. şartno.."llesi 30/4'9'0 tarihinden dtib:ıren tetkik etn:ı~ 
istiyenl"T'e sancık hukuk ~eıi servi>inde açık bulundurulacaktır. Tapu s1cll kaydı ves 
ir lüzumlu izahatta şartnamede ve takib do.;yasında mrdır. Arttırmıya girınlş oıanııır, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan g:ı.yrl menkul hakkın<ia her şeyi öğrenmiş ad ~ 
itibar olunur. Birinci arttınna 10/6194.0 tarlhlnr. müsadif Pnzarlcsi günü Cağalo~un~ 
kain Sandığım:ıda saat 10 dan 12 ye kndar yapılacaktn. Muvakkat ihnle yapıl~bllın r!. 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrl menkul mükelle!ıyetle p, 
ıe sant!ık alacağını tamamen geçm~ olması .şarttır. Ala>i takdirde son arttırnnın ta~ 
hMü b!ld kalmak şnrtfle 25/61940 tnrlhlne müsac!lf S~lı günfı ayni mahalde ve a 

11 saatte son arttırması yapılacaktır. Bu nrttınnnda gıyrl menkul en çok artbranm u.rtilp 
de bırltılaı:n>:tır Haklan tapu sicifürlle f:nbıt olm1ynn ııU'kadarlar ve lrtHak hslt 

11 sahlblerinin bu haklarını ve hususlle faiz ve :mesartre dab' iddialarını Utı.n tarihinde 
itibaren yinnt gün içinde evrakı ıntlsbitelerlla tıeraber dairemi.re bildirmeleri Uz1Jl1; 
dır. B:ı suretle haklarını blldlrmemtıı olanlarla haltları tapu siclllerlle sabit <>lmıyanl 
satı" bcdellnln paylaşmasından hariç kıılırlar. Dal)a fazla malümat almak lst!:;enıeri# 
939~344 dosya numaraslle Sandı~ımı;ı; hukuk işl~rl serllsine müracaat etmeleri ıu!11-

mu Uan clunur. 

*** DİKKAT ~ 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alman gayri menkıılil 1Potek gö:;termek ısttyenlere ZJ1 ıı' 

bammirı~imizln koymuş okiuğu kıynıetin % 40 ını tecavüz et.memek ilzere ihale 
dellnin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. cm_3 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ahmedtn 24718 hesab numara.sile sandığımızdan al:tı~· 0250> liraya karşı birinci d; 
reeede ıpov..k edlp vadesinde borcunu vermedlğlııde:ı hakkında yapılan t.akib üzeri 
3202 numaTPlı kanunun 41 ncı madde<ıin1n matufu 40 ncı maddeslne göre satılması ~ 
eden BalmköyUnde Satıuğacı mahaUe.<ılnin A.ınılllı y~'li Sakızlıynlı sokağında 78 ıııı' 
maralı bahçtli ahşab ewn tamamı olr buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur· 

S.'\tıf tııpu sicil kn.ydına göre yapılmak~a.clır. Arıtır:nıya girmek 1stlyen (675) ııra ~ 
akçesi vert'cclrtir. Milli bankala.rımıulan btrln1n t<'minnt; mektubu da kabul oluJl . .., 
Birlkmiı o!itün vergilerle belediye resimleri ve va'<ıf lca:-esl ve taviz bedeli ve tell~':i 
rüsumu bf'rcJuya nlddlr Arttırmn oanr:ıımesı 215/940 tarihinden IUbnren tetkik et111 . ~ 
:istiycnlne Sandık hukuk ~!eri servWnde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve: 
ir ıu:mmlu izahatta şartnamede ve tnkab dosyasıuda vardır. ArU.ırmıya glrınl§ olıuıl~ 
btınlan tetkil'. ederek satılığa çıkarılan gayd mf'nku' hnkkmda her şeyi öğreııml' ad 4' 
ltib:ır ():tı~ur. Birinci arttırma 13/6/94.0 tnrilılne mils.'ldif Perşembe günü Cağaloğlurı J 
kfı.tn s "l.,ır.~mn saat 10 dan 12 ;·e kzdn.r yapılacaktır. Muvakka.t ihale yapılnblltJletl
için •r~·r edilecek bedelln tercihan alınm::IQ icab cderı gayri menkul mükelleflyetl tıı 
ı~ SJnd k r.ln.cağıru tamamen geçmiş olması şar~tır Aksi takdirde son arttırııwn tıı~ 
hu.:i- b"•·i kalmak şartile 23 6/940 io.rlhlne müsadif Cuma günü ayni mahalde ve aile 
saat.t-0 son arttırması yapılacaktır. Bu nrttı:maca "':tyrl menkul en çok arttıranm ust ı:1 
de bır!uln~:ıktır. Hakları tapu slcillertle sabit. olınıya.n alfı.kadnrlar ve irtifu lJP.l>e~ 
sahlblerın:!l bu haklnnnı ve hususile f iz ve mnsarife dair iddialarını llAn t.nrıhllld , 
\tlbı.ren yırmi gün içinde evrakı mtlsbitclertıe beraber dairemire b..!dirmeleri mzıJll,,, 
dır. Bu '!met!e haklarını bl!dirıncmış ola.ıılarla hakları tapu slclllerllc sabit olını)·arılr!P 
•at 1 bedcltna: ,aylaşmasından hariç kalırJar. Da ~l farla m:ılüm:ıt almak 1stiyenlt'? 
38 ı ı dn~ :ı numaraslle Snndığınııa hukuk ışlPri ~ervislne milra.caat etmeleri ıil 

mu ı.ı:ın ohmur. 

*** DİKKAT 
2000 Alman, ticaret tayyşrelerile For· bir ha'de bulmuş ve zabıtayı malumatlar la 'beraber, gazeteler, nazırın İtaly.ın 

ne bu tayyare meydanına fndir.ilmi.ştir. 'etmiştir. Anna tedavi edilmek üzere Al - siyasi anehafililc teessüs edecek lcma\>ı 1 
Bergene Almanlar takriben 5000 ki~i 'rnan hu tanesine kaldırılmı.tır. temin cdecf'ğini haber verrnektedır. 

F.ınnı et &uıc!ığı, Sandıktan atman gııyrl menkuliı ipotek göstermek ist1yenıcre Jll; 
haır.mı_ t ınfaln koymllf olduğu kıyınetin % 40 mı tecaviiz et.memek üzere lhale) 
delinin ~, rl!.:ına kndnr borç vermek suretile kolaylık gösterme tcdlr. (2034 
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l ........... ·-·······--··· .................... . 
Yeniler, eskiler gibi yazamıyorlar. Es-j 

kiler, yemler gibi yazmamışlar. 
K . Fakat yemler, eski!erin yazdıklarını 

d adın bir çocuk g"bi ona itaat. ediyor-ı çarşıc::ı var, ne pazam, yola çılcaltıfanbcrl kencrı yazdıklarına benzetmek ister~rse 
iku Evvela o, arkasından Nayman ındi, açiıktan içımin yağı endı. Ne bır somun acaba ne olur? 

1 
1 k~'. daracık aralıga g.içlükle sığmış- bulabildik, ne bir kanga 1 sucuk. 1 i~te birkaç misal: • 

ara.ı ki, kadının kalbı delık.ınlırun gµğ- Ankboğanın ıdare cttıği araba Mnsa * 
~ncif:. Parçalanır gibi çarp~yorduı. N.ay - v:ar. sinin kü ilk köyüne g,ırerkeo Gcrk - Nedım.den bir parça; 
inan· ten ayrıldıkiaııberı bir tüxlii karnını do.- Gaz.el 

- Şımdi dar ve karanlık bir geçıcfcfen yuramryan kocamnn adnm kendi ken - cGör kadı yar1>, 
:eçC'Ccgız -deaı- on~ cfa :.ıtlattık mı kur-! din soyien:p duruyordu. cKör kadı yan>, 
b~: ~.K. demektır. Ya1mz geçid biçunsiz - Böıle çocuk'.nnn akima uyup te - cBi.~ şeyler söy~erinı sana>. 
t )'E'ıdır. Korkrnnym benım e.egımı tu- cfuriksiz yola çıkanlar muhakkak açlık - cGuvenme dehana>, 
b~n ve egi.in. Buraea biLbı.itün dcırlaşıp tan ölürler. cRazı Nihan söylerım .sana>. 
ır ko\: uk haillli, alan tiıuelc evvela N ay- Nayman arabadan başını çıkarıp ses- cSorma Peyami>, 

illan, sonru Fatma gırdi. Küı1iı ve ı.::.lak. lenc!i. . c.Derscm hır şey anlamazsın>, 
~YU.kta a~ ta }UZ.U. koyun yiiriı:y;orlarci4 - Uzun etme ihtiyar' 1~ kö e g l.tl:.k, c (Bu Peyami, Peyamı Safa değil) , 

urun hassalarını kaybeden kadın h~ç istediğin gibi karnım doyur. cHnlini Bayan Peymane duymasın•. 
takı çıkaı:madan efr etcgincb deirKanhyı - _Karnımı nerede doyuracağım? cE!. nğz.ımdaki dil tehaluk etme aman. 

bettı. - Jndiğimiz yerde. cSoylerım sana., 
. ~rt beş dakika soru:a yol birden ge - - Peki nereye ineceğiz? cSôy'erim ona>, 

~ıye:ı_ı k yüzler~e temiz hava: çarptı. _ Baba Mel!Zl!kun: hal"..ına:.. cSöylerim babana>, 
oldular. Nayman:- _ Senin yapnğın r,e ne-zakP.tsiz,ik cGelir de seni döver>. 

~Durun! declı. derler. Ne yüzle o herifin hanmn inece - * 
hk rası lhic;tlk. sed haifndr> bır sahan- ğiz? Ziya Paşadan bir parça: 

U 
v.e galiba metruk fırının :ığ.z:ıydı. Eli ~ boğl t di"'' . kalmadı T erkib "4nJ 

e t:ra.fı yo.klayıp yere- atladık.tan sonra • rn una ~ me ~ı..:uz · cDehrın ne safavar acaba?, 
kadın d k __ ,_1 • .J:-l: ~·-..ı... Nnyman ceb1nden bır kese ~karıp C b • a ·uertıua)np muuw.. ;ıııuu..;. - c a a~ .. , 
~ fırının rnedhalınde f:rulunuyorfa~::lı. Boğanın kul 1.'i"ında şrkırdattı. .İnsan bırakır cümle.!inh. 
'°lrtız ötede karanftk ~Fıçe ve yıfd1z!ı - ElimizcT.e tavsf~iz. vaıı. cSefer isterse ona •. 

Yiiı:ü görünüyordu. - Aı; karnına herif.ten biı: daıv:nk. yer- cSeyre.tti havadan tayyareyle denfr, , 

11 
- Burada biraz beklemeniz lazım ge - sek kanşmam. c.SüJeyman ... > 

Y'Qr. On dakikaya kadar saraydan, bil' - Merak etme ihtiyar ben bunu şı - cBır zaman>, 
t ıçfude de Geriden çıkacağtz. kırdnttıktan sonra !IE"ksen tane baöa Mer cStndyomdaki Galatarnray F'ener ma -
Otıun şükran ifade e11mek i:rtiyen mı - zuk.u kar.şunda oynatırım. çını> . 

l'ıltılarını dinlemeden d~arı firladı. B'ah- _ Yll herif bizi tamr da kapıvt aç - cİnsana simokin yakışır> , 
Çenin bu tarafında :Kimse olmamasına R!l\?Sa, üstelik bütün köyü de OOŞUI!lZa cGörenler>, 
~n g ne ağaçlnrm ~kasmda gizle - top'arsa. c Yardımcısıdır doğrunun de elrinin 

ek küçük. bir binaya girdi. Ayakları- _ İşte iş 0 zaman sarpa sa:ı:ar orema, 
lll ucuna b aralt merdlverrden r_ı:ıttı. O benim bildiğime göı:e hanlann kapısı ' 

!ada yüksek bir kerevetin. üzerinde A - .gündüzleri acık olur. 
'boğa horluyordu. Koc.:ıman adamın _ Se b b Merzukun bit:Il fıanım 

·rt.ına hntırı sayılır bir yumruk indirdi~ Otraı: ı:rv~:rayı mı candın? 
- Uyan ihtiyar!. 
Yumruğun tesirsiz kaldığını görünce Hanın önüne gelrniilerdi. KapL Nay -

'danınkıllı kızarıık varkuvvetile bir tek- manın bildiği gibi açıktı. D~ıuaya han -
saUad . İnsan umanı: nihayet gGzle- cımn genç yamağı fırladı Nayman he- 1 

11.ııi tığu.şturarak, hani ya"Z ~ceferind'e men tavsiyesine eI atp yamaitın ~line bir 
danaların böğj.irt'ilsünfi andıran bir sesle kaç pana .sıkıştırdı. 

ur.dandı. - Al delikanlı şunu! Arabayı ahıra 

- Ne dü:ı:tiiyorınn ? .. çek. biz içeri gjrfyoruz. 

- Kalk! Uyumanın sırası de'1il art.1k 1 Önce iri adam yere atlad1 ~ De' ikan -
i ônlün rahat etsin, şu dakikada bG~rkten l lı da kurtaı:dı~a1?' kadım .eli~den ~uta -
a:v.:rılınıya kaı:ar verdim. F'~I<:at yanımız- rak arabadan ındırdi. İçer.ı gırer g·rmez 
dııı bur kadın var. Ko yoldaşın. mı, karde- babn Merzukun hayreti ve korku dolu 
· · nedin'? Muhafıza git söyle bize bir ba~ışlar~!e k~rşı~aşt.ıl~r. Zavallı ~an'Cl bu 

a ile kaleden çıkmak içinı bir kiğıd belalı muşt.eı:ılen: gömme: adeta titrPrrıive 
n. Dikkat et' amma gızli gidıyoruz. başlamıştı. Nayman derhal keseyi dayadı. 

Ihıse duymıyacak. - Al 'baba Merzuk! Geçen sefer sana 
Arık kaşına ka.ız:ına yataktan in _ epey zRrsrımız ~kunmuşttı. ~de. b!r 

8 tatlı:: uykusund n aymlıp hayli para var. Ziy nım bol bol öder_ 
)'ola zülm hiç de noş l!ıır şey değil- Keseyi göriir g~ez baba Merzukun 
1 atnma, nihayet Naymanı da iU' men - abus maskesi biT anda delf iverdi. Se • 

knleden kurtarıy.ordu. vinç ve ihtiram. tq.an ~y~ nazllc festleı:-
4ı le yerlere kad r kapanarak iki yolcuyu 

BEL!.G'ONUN CASUSLAıRI aellmlodı. 
- şeytan alsın Myle memleketi! Ne 

* Cena'b Şehabeddinden bir parça: 
Y akazatı Leyliye 

cGel bu akşam serbe.stsen gezelim,, 
cBir sınemaya gidelim:1, 
.:Uzakta amma aldun.a>. 
cOtomobılle gideriz ... 
cBen metelık vermem pe~tile• , 
Ehmdeki destiyle•, 
cıİçernn lıkır hJCır suyu .. , 
cKah onun mestil~. 
cKiih benim şosonumla., 
cÇalıyor bak .. >, 

cBak avanak,, 
cK.e.cenden para ~ah •or.> 

Ahmed Haşimden bir parça: 

Mukaddeme 
c zannetme ki gü 1dür., ne de mıe •• 
cfnme merdivenden pafdır külCliir:., 
cAteş dolu mangalı düşürürsün•. 
c Görüşürsiim, 

,Q zaman b nimle,, 
c İçmişti FU2uli>, 
,Ne.f'i>, 

• 

Yaza • • lamel u I us i :: .. ': .. :::: .. :::: .. ':.-::.:: .. :::: .. :::: .. :: .. :: ... :: .. :::_:::.~ .... :::: .. :-:. .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. -.. -.. -.. -' .. l' 
cDenizde, karada>. 
cŞirinin sana anlattığı masal>, 
cMerhum kral Faysal>, 
cZannetme ki güldür, ne de lfıle .. >, 
cÇat çatan ağacı>, 
cPat patan ağacl>, 
cKırmızı lıi!.e>; 

cKlaptan ağacı>. 

* Yahya Kemalden bir. parça: 
Lalrô.rdan bir gazel 

cGördüm ayın on dör<fü>, 
cBoynuna atmış Arjantin tilki kür -

künü>, 
cA tladı kotraya>, 
cÇatladı>, 

cGörenler onu hasedden,, 
cSadabad paktı>, 
cİki sahil boyuna aiddir>. 
cEtcğini toplamadan atladı kotraya>, 
cA:Jaırmadı boraya., 
cG'eçti sandım yeni doğmuş ay,, 
c Vay vay vay>; 
cÇınko aynadan,. 

* Tevfik P'ikntten bir parça: 
Ferda 

cFeı:ide senin, senin .. > 
.Ananın babanın, silsilenin>, 
cNe vaı:, ne yok~a>, 
cŞebab da senin kebab da senin,, 
cK.alem de senin, kilab da seni~, 
cSenin be Feride>, 
• En behlmin çehresi>, 
c4te penceresi>, 
cSeher de orada,, 
cBak bak•, 
cYucak açmış bek1fyor şitab>, 
cHap., 
cGibi yutuv~ı:•. 

* Göz tifinalığı 
Rıza Tevfikten bir parça: 
.ismıni bilzcmdim,, 
cNereden bileceğim, nüfus memuru 

değilim ya!a 
cYayaıo, 

cGıttiın peşinden> , 

c Tanıdım o zaman>, 
cKokladım burnum düştlli, 
.Hoşhoşlar gülüştü., 

cHüsniinde bir eda var ki anasıydh, 
. Beni harab eden kaynanasrydı., 
cKimsesiz gönlümün aşna fişne:tiydi>, 

cYüzüme gölzüğü altından bakışı var-

* Faruk Nafizden bin parça: 

Kıskanç 
cSakın demet, 
cDeme:.; 
cH.i~ pişb, 

cSesini duy.an olur.>, 
.Sana göz koyan olur ha>. 
.r.A:ha , • 
cDürnıanımdn: sana göz kayanı., 
·Gözünü oyan>, 

.ı.ı.:>. 

cBen olurum Oilllll>, 

cAnan bile, baban bile>, 
cBUe bila ... , 
c.Ne bilersen bile, bıçak bile, ustura 

bile,, 
cDilerım Tanrıdan ki sana açık oto -

mobih, 
cAlayım:.. 

cBayılayımı.. 

cOtomobilde gidişme,, 
cGeviş getirişe>, 

c Yol kenarında durup seyreden inek> 
leriru 

c Varsın kara toprakla dolsun., 
cZıfoz yesin>, 
..Etraftakiler,. 
cKan gövdeyi götürsün>, 
cSana benim gözümle bakacağın, 
cAlmnı karışlarım-, 

cBen gözümü çıkarır da kimseye ve .. 
rfr miyimf, 

* Halıd Fahriden bir parça: 

Baykuştan 
c- Kim o?> 
c- Kim olacak bir k~U>. 
c- Hoş geldin komşu teyze,, 
c- Size .geldim bent . 
c- Başımdan üstünde yerin var.• 
c- Ay karanlık karagöz perde gerdi.. 
cHava sğuk, su sıcak>, 
cA1:ın be, ne duruyrsunuz açsanıza, , 

(Kapı açılır) . 
cGecenin bir şeysiyım:.. 

cNesiyinl>, 
cKendim de unuttum>. 
cKara koncolos serseriyim,, 
Kaldırımdan kaldırıma atladım,, 

cÇamurlardan zıpladım.> 
c- Nasıl bizim ev,, 
cBak kübik mobilyalar var .. .
c- Bu ev nefis bir apartınınn>, 
cŞarkı söyliyen kim?• 
c- Sevgilim> . 
c- Nerede?, 
c- Söyler miyim sana.>, 
c- Enayi miyim ben?> 

* Orhan Seyfiden bir parça: 

Peri kız.ı ile çoban 
cÇok eski bir zamand'a-, 
cO zamanda,, 
cBu zamanda>, 
cBir peri kızı ha varmış, ha yokrnU§ı , 

cÇokmuşıt, 
cVaTiahi billahi çokmuş,. 
cBu peri R:ızı i~te>, 
cGörseydin sen de bayılırdın •lıbette• . 

cSoknk ortasında geu~·n, 
c Yan bakana yan çizer>, 
cMetclik vermeımi5,. 
cPeri kızının nesi varını~, , 

cBir yokmuş, bir var.mış~. 
cA,ğzmda bir diş">, 
cAyağında nasır varrr..ış ... 

ismet Hul~ 

Son Pos 3 l - İmkfuıı yok mu? jil:şerek _ol omuzuna doğru ka'Ydl· ettiğimi zannediyorum ... TehJı.keli bir 
Doktor hast:lsının yüzüne bakarak Dok.or Nina<l sükimetle onun baŞ1- beyin humması! ... Fakat ık.aı:deşim dok 

I• ~# 1 şaş:rd!, ih'iyat 13.zımdı.: nı ve nabızlarını yoklayınca ka~larının U:ır Resada· derhal haber ver ve heme.n 
- Şim<ii onu ne yapacaksınız? Bı:r:a- :mi.s:n:ı de:rin bir endişe manası çizil - sizi bekliyorum- Bir konsültasyon ya-

- kın:z onu .. müsaade ediniz de size ben mi tı. Yata~ın kenaırında ayakları asa- palım ... 
lt2:ı':;..'"""'------------------~ yardım edeyim. 1 bi ve cabırsız hareketler yapıyordu. Ma- . Teşekkür ed'erim !kardeşim.. Sa-

Hrcran bü+ün vücudile titrediği bal- saya d rrru ~idcrek dalgın bakışlarla hi Bak udresi .. Adresi kolay çok kolaş 
de tekrar y2lvardl:- 1 bir re:cete <laha yazaırken Mustafa elin- ressam Siretin Mecidiye köyündeki 

Eğer bu feci manzaraya Hd 1 Hie:ra:mn hfilA "dô. ~ \itriyen du- - Bir dakika gelsin, .. Biıı dakika. ~de !laç nak,,tile yavaş~ içeri gir.dı. kö ... kü .. Son istasyondan sonra ... Evet .. 
baksa ibüBbötUn §a _ daklan ıpırd • Rica ederim~.. 1 Dokt1 r detbal ilacı açtı. ve öbür. re- Evet ..• Tekrar teşekkürler. ederim. 

Derhal kı up ya.tağ.ın - 'l' e.kkür. · ... }yiceyim. Doktor ınuırt.a.r ve muztarib ayni ceteyi Mustafa va uzattı: Doktor Nih<f.d telefon ettikren sonra 
sınd&k" . tı Seri bir - Qh.. Oh!. Geçmiş o ~Şimdi bir sözleri tekr:u:ladı: - Mustafa! Bunu dalha çabuk yetiş- birn frrahlam, gibi dişarı çıktı. Sofa-

~ gözlineı il=CE=ış a;iç~lcri top- t}Q.ç ~ dem kı.zvvetlen _ . - İmkinı ydk:! Maalesef imkansız ti.n~ -dc>d - . da ~o:;çı ile kaşla~nca aklına bi::.- şey 
~arak açık pencereden d~n. fu:lnttı. ceksinlı Hicran Mmm bu: şey bu!. Mustafa a~lıyan bır bakışla hareket- geldı. 
1\, k . . ed te- Doktor ayakta küçü'k bir reçete ya.- - İmk.Ans!Z mı? Neden? siz ~ratan Hicrana baktıktan sonra• he- - Telefon zili çalınca sakın siz aç.-
rnrı h penC'ereden ıçen :hikum 

1 
~ b zarak zf bash; o içeri gh'eru Mı.ıs- - Çünkü S iret burada değil!. Pek men çrk"tı. rna\i nız' Derhal bana haber venniz.. _, 

\'aı ava odamn durgun ve bu anı. a- ta.faya: mühim. amma tahmin ooemiyeceğiniz Doktor Nihad zile ba tı: içeri giren Mustafaya da tenbih et!.. 
'll•u/~1 çıMrnıiyf:: ba~_arllen te~ı:ır ~a- _Hemen bu ilacı getir -dedi- kadar mühim bir iş için o bu dakikada hb.n:etci ile beraber Hicramn dal~m - Peki; başüstıüne beyim ... 
h aşucuna döndu. ~ gayn. ıradi taz Murrtafa ilbi kx:l:;nrak çıktı. artık İ.ııtanbuldan uza:klaşmış bulunu - ba"1TII kaldırarak ilacı içirdikten son- . Doktor Nihad Mustafalnın ikinci 
k1~~~~:. ciğerl_erlne cferın. de:ı~ çekere'ıi: Doktor tekrar Hicrana yaklaşaı:ak yoı. ra gö_z~rinden yaslar akan .genç .00~ hi'l- defa getirdiği ilaçları da kullandığı 

Do .özlerim p!rnz aç_a'Dıhni~tı.. . k:Rltfannr ve blle'.lder:tni ftf hafif Hicranın bütün tüyleri diken diken metcmoe od~da kalması ıçn hır ~nr~t haıne hastanın halinde hiç bir değişik-
~u:~or ihad yat.ağa enlı:nış h.'tab oğuşturm1ya lb ll<h: olmuştu. yapıp_ kendic:ı ayaklarının ucuna basa- lik görülmedi. Öyle kahp halinde ya~ 
bU:tün lı kaldırarak aı:ka~ınaı elıne geçen - Artık buhra:1 Uımtı!nilre · de- -İstanibuld.Bılı . uzaklaşı:ruş bulunu- .ı:a'k dışarı ~~tı. . . yoı. a.ra sırg el1eri ve ayakları kIBa iJl.. 
hı h yashklar;ı yerl~ır<fi. sonra ince ğtl mi! İ18çtan içmoe ine · btrden ge- yor öyJe m i?! Bem blı: kere olsun: gör- Doktor Nihad elim bır lıtrrai> ve en- tilaçlarla çekiliyordu. Kolundaki saate 

t avluyu su ve 'kolanya ile ıslatarak ~~le. med'e.n! dişe içinde kendi kendine: baktıktan sonTa sabrrsızlıkla bruiını c:;al-
l'ltıl aklaıı.uu,. bileklerim ve göğ9ÜnÜ se· fficrıın mahwn ve endişeli bir sesle: - Sizi: nah.atım etmek · mnediği -- Yazık! Y zık! diye mırıldanarak racl. Telcltro ettiği aırlrndaşlar henü.ı 

etti. Şirudi bir •ı. daha muntazam _ Sl,;e rka ederim -<tiye yalvardı- içirı: TCda ~tıneden gitti. telefon odasına girdi. Bir dakika sonra ~elmt>mişlerdi. Bir saniye fikri tayyaı:e 
l'u: ra?a~ ne.fes aldığını görünce sevinçli bcma Sireti ~ğınmz... _ Demek. beni ebediyen terltetti?. konu~mıya brujladl: ile yola çıkan Sirete gitti. Aradan iki 

lllfişfik bir tebessümle.: _ Sireti mi? Hiç bir suçum YQktu 1ri. - Azizim daktor Cevad; sıhha'ti saat geçmişti. Birnz sonra Siret Sof ya-
ta - Zaval.h yavrum -dty or..AI:n.: ısl • - Eğer iyi dlmem1 i~ı:ız; S~- . Bu son ~a kesik bir hıçık:ınk ha- ben<:e çok k~etli ~n_ç bir hasta~m va vaı;ıus olrıcaktı. Daha fa:zla c~ -
~ l~rım arkaya doğru sıvadı- şfmdı reti çağırı.nl7. bana ... Ve bir dıddka hı- lınde söylenmişti. Bu dlm.Ieden tonra başındayım .. Şıddetlı bir buhran. gun- nemedı. Oda kapısı açılarak Mustafa 
hlc P8i. eçecek.. N ?. :Biraz. rahat- i:l yalnız bıraknm2.. Y.alms bir d'aklka? Hicrrnın m ecal!f.z v.ücııdil yata~n için€ Jerce devanı eden y-0rgunluk. sonra an1 göründü: 

du.vuYor musun ÇOcuium? - Fakat bunun imkA.m yok! ~ sfl:r:üldü. B8Ş'l yrurtlk.IaTJl'l ucuna ve ümid edilmez bir keder .. Ben te~hıs ...f'Arkası var) 



10 Sayfa 

( M em e...._ ....... 
45 kil metreiik y 
yaya ola ak ka e en 
122 yaş n a bir ih ·ya 
80 yaşındaki o~ullarından ve kızların· 
dan çok genç elan Abdullah yedi defa 
evlenmiş, birçok çocukları, torunları 

o~ Vi.ıştur. Şimdi bile münasib bir kadın 
bulursa ev.enmek kararındadır • 

SON POSTA 

Bahkesir civa ı da 
sellerin hücumuna 

uğradı 

Bazı kazaları~ irt!bat 
kesildi, çaylar taşmakta 

devam ediyor 

Pezar Ola Hasan eey Diyor ki 

- Avrupadnn yeni g"'len 
bir arkadaşım anlattı Hasan 
Bey .. 

. . . bazı memleketlerin lo· 
kanta!arında bir yenilik ol
sun diye mti§ter !klrin iÖzkıd 
önünde .• 

. . . camlı bir bölmede ye
meklerin nasıl hazırianıp pi
şirildiğini göstcriyorlarmlı .. 

Hasan &y - Allah vere 
de bu usul bize kad:ı.r gelme
se .. lokantalarda tek kimseyi 
göremeyiz!. 

Nisan 12 

[Son Posta 1 SPOR 
, 

Macar ta ı sabah geldi 
Cumartesi Galatasarayla, Pazara Fenerbahçe ile, 
Çarşambaya da İstanbul muhteliti ile karşılaşacak 

Yarmki mektebler arası 
fu~bo! maçları 

T arihl bahisler ,.. 

Bir dokto. un gUnlü 
notlarından 

Ankara borsası 
- ····-

Açıl14 _ Kapan14 11 Niean 940 na&ıarı 

ÇEKID 

., 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 
asabiyet ve galeyan ile kar§llandı. Fakat 
İsveç kralı Oskar, iki kard~ milletin 
çarpışmasına rnAni oldu ve Norveclllerin 
bu ayrılma kararına boyun eğdi. Yalnız, 
Bernadot hanedanından da herhangi bir 
prensin Norveç kralı seçilm.eıılne şiddet
le mani oldu. Norveçliler de Danimarka 
prenslerinden Şarli kendilerin~ kral seç
tiler. ve eski müstakil Norveçin kral i
simlerinden alara-k kendisine yedinci 
Hakon adını verdiler. 

Aoallf ..Ka ;>ADMJI 

Hakon, yeni memleketine 25 tkınciteıp
rin 190?5 te ayak bastı ve bilyük mera!!im
le karşılandı. Trondhjende tac giydi. Bu 
suretle meşruti Norveç krallığı kurul-
muş oldu. ı 

Bugün Norveç tahtındR oturan hü-ı 
kürndar, işte bu zattır. Otuz beş yıldan
b('rl krallık etmektedir. 1872 rlc doğdu- 1 
ğuna göre de 68 yaş1arında bir ihtiyardır. 

Bu son h~dise dolayıs1lf', Majeste Ha
konun, Non·eçin ilk ve son hükiimdarı 
olmama11 temenni olunur. 

R. E. Koçu 

lArdr a l Bıerlba 
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lıılllane 100 L1re\ 
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AU.na 100 Dru.t 
8of7a 100 lA• a 
MadıSd 100~ 
B\ldapet&e 100 PeqıO 
Blltnf 100 Le7 
Belıu4 100 Dlnu 
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ırua 
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U9 
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19.116 1U6 
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A!•ına \attYlll k~Ml d6Ttsler l.llL 

131•116,111.« lit beherinin natı 2eoo ııra bçıd.nta ıı:an zarna ek.~lltmul 2414 940 günü aa.a.t 15 de 
.tımnınatı 8080 llradtr. Pazarlıtı 13/t ·540 Cu. Ank:lrad1. Lv. Amtrııtt satın alına tnmiaJO
:ımrtllt güntı ear.t ıı de Anbrada M. M v. nur.da. yapılacaktır. Tahmin beden tı,• 
Hava aatın IJma aıomiQonunda yapılaeübr Ura llk teminatı 11'10 Uradır. tu\DUneal ko. 
ldarl ve fmnl tanname berstln tamJsJıan., milısıonda psrttıör. İflnde dcaret odu1 tul---··· Dller ÜY&SlH W tJwkh ..... 

'1ak!Jeled IT.MO.ao.• 
ı:i:'"..::: da 16rtlllr. htekiilertn muanen dn'lt bt1 tuı ve tanunl vesaik de bulunan teklif met

tmılnat w bnunl belplerDe ~ tubları aat H de Dclar kMnıl olunur. 

48.380M&JI ......... 
1.175000.
ıı.-. 

T.IU.1D.f8 

58.698 215.U 

18.~.059• 

4.500.000,-
23 4M.M7.28 

llalltelif: 

'*'1mnaJaıı, (1138) (2m) (JJll) (Jei>'1) 

** 
Af&lıda Juılı mal2ıemeleft nar ve nthnuneıerıne ıare t&ıeleden kılıf dlktirılecet • 

Ur. Puar'!.fı Bdlrnede eski MtiflrlJet dalrea4e Sat.>o Alma Ko~a 17 4/HO 
Oartaınba IGnü aaa.t 11 dedir. Ta.bm•n edllen t.ut.ım 12,905 lira. 85 kurut. temınatı 1938 
?lndır. Şartmımesi ve nlmmıelerl ~ ciliillir. 

Cinsi Aded 

Y.U. t380l7M8,1İ y.... .ıı 
k»+t- modeli ...... klblı 
latihtt:m :modelt taret tilıfı 
:t.m.tl. modell M,llı: "9lta bJlft 
1stıhtlm modeli küçWt balta kılıb 

ım 
208' 
ıa 

8M 
821 

l Temam 1131tarlldaMtttı.na:1dreato ha .. ,. 4 A1tm ~ f, 3 

[ __________ ı,_·_a_n_bu_ı ___ l_,_ıe_c_iy_e_s_i_.ll._a_nı_a_n ________ .. I Deniz Levazım aabn 
alma komisyonu 

ilin lan 

Portatif ... modell --- ~dl 
Portatif piyade modeli knret lı:JlıSll 

Portatif piyade modeli tamıalı balta kılıfı 
Portat.tt Pb'ade modeli çapalı tuma kılıfı 

9132 
1585 
1081 

(15SI) \~913) 

~ fedaklrlıklar fbtıyarDe Tiicu1e ~n Jat.anb81 l)ehlr ıebberi va,.ı n 
illet hfttçe3inde'IJ maq ve ücret ôllan memur ve mı:.stabdemlere 59 • ba~t'?n 10 

İstanbu' Komutanlığı Satınalma Komisyonu llinları ~daha faM alanlara (Toptan> addile 8& ff bu:llardan -.U perakende almak ı - Talatn edOll1 bedeli (lllO) Ura ola• 
._.. ede 100 Unat muJr.Whnde aatılm.alr.Uıdır. la\elr.l lıedn dıoirudan daltuJa Bele.. D ad..ı bl'JOk 11/NiA.n MI ıanıaı. z.n.. 
........ ft:'YJnetıı Enak Memurlutwıa müracaatlR bu ~ler ör.erinden derhal müba. tvan PuutıNI 11111 .aaat 11 de puarlJJda Maltepe at .. okulunda btr &Dbar , •~ ' .. tu:ı aJm .. ,. ... ,.,_.. tt 
~ tıııunabdeoekleri ilan olunur 09&8) almantllr ..., JeDl 1 yap. Dl!l ... ll!l. sa a _...,,. ..... ana m rtl • 

• · bnlacalrt•r. Muhammen bedeli altı om yedi caatları. •2839> 
Mıw 2 - Ka,, teminata <•> Ura ol• ......._ yb iki ll?a dok.s&ıı kW"Utt.ur. l'enııl evuf ve * 

fe. ll 4 940 Paza.rtes! dDI .-a&. ı• de L lbul BeJPdJyui11de Daimi Snelmen Odasm. J'Oftda JUYCud Dlmme .,. •veafmı ..._.k p.ıtnamesi .beıstn t.omiqonda c6Jillebil.lı'. Münakas günü tallbl çıtmıyan kor.ıLQo. 
'1ltt t12Sıt Ura 78 k\ll'Uf u.u bedelll. J'lory:ı plljıntil\ 37 aded tulu w lıtunlara. hell, lltr.Yflnlfril1 htr IDn 'fi paarlıta JtUrak eıl4t.. lblltmc 27/4/MO ıdnti aat on birde açı!r numn da mevcud ke§lfnamealne ıöre AyQ,, 
llııe, ,. taraa tnp.atmnı tapalı sarı uulıle et.11lttnıoat yapılacattır. Y:a!ravele, eksıtt • ceklerln de belli sin ve aaitıe KUUl\palld& eblltnıe llfı Fındıklık& Komutanlık b nuı ata llvari bhılclllk okulunda depo olarak 
" brı11ndırWr if1e1t ...ı. ı..ır ve fenni prı;namr•,.rt, ~. kellf hillAluı ile bu- oulunan lromia70U mlracaatları Cll8I> dalUlindf !ti Satmal:ma komisyonunda yapı • tu !anılmak Czere pazarlıkla bir tamirat J'&P 
'it •tıteıerrt diler enaıc Hl kanii mu1".bWnde rtıı İ.flerl MüdDrlüiünden verlluc•Jr.. Jf. tacaktJr. tık teminatı bet 7fiz iki Ura yetmif tırılacalrtır. Mönatansnıa 23 4/MG &.h ctmil 
'--".'~' WD>tnat. 3819 lira 11 kun11tar. 1*tlllrln teltllf mektablanm, bu tşe 1 - tıee'if Well •14143• lira ••• bruf iti kmUf.uT, Tallıblerin &ynl liln "Ye naıt.eı•a onda b&flatlC&'ktır. lıl11bM11111en beıllll 
~ it fapUJrlanDa dair 1Wllı•larına Iatbıad<:n t>biltmc tarl)dnden 8 rtın enel l'en olan ti~ blemde oem't.11 lM a.ded IUl&D • COllllsyona mbracaatlıan (214f) W JÜ• kı•k bet lira yetmlf turuft,ur. tık 
~ lllt\cllrtbt" tıraca U& alın illi t yıl atd 1'1 t Od t dın tmaKne ald PIMPhlr eUUtmest U/lft - * k!m nııt parası on .sekb Ura tırt Of tunqtar 
~ ı..nıJ:a: =:..: .U:. WJ• ~...;:. :!!.n 1:.-.t ~~~eıı .. ~ AD/HO tarihine raetlı1an Puarteaı pnl Miiııawa ıtın1i tallbl ~an &0mlayo- 1ateklllıerin belli pa ,. aaaue l'ı™''k't't 
.. :'bit 411hr 1ftM. ~ .,. flmalı b11f " ~ De 11/f/HI Panıt... 11 .. ,..,.,,.,..,., • 11

••• mnead Dllf ft tutn•m..,. aire matı Dhk 8Uln alma koınlQonun& atın. 
111 l&at H de lıadar daimi eaclmeoe vermeleri lbamdır, •-.q 1 - ta tm'm" llll ... • llllnl eiQ Bart. At~ ._.........,...111 '*1alarda ...U.n. ••ıt. .... .....nı.... Mr d• komllJ8Bdaa ...... - yen!der. kapalı arı uume elektdk tlı1sUa * 

Jlr. y&ptınlacaktll', lltlna!raaama 23 4/940 8alı Ko:nls)'onumuzda mevcud f&l'tnamealnı 

IOe,• İtfaiye midilriyetl liıeçUfnde yeniden yapllaeat OU edaJan tn.... 
uo,ıe 

~ ... 
f&atl. 
Kadıtiy Belediye tüelıl blnuınm tamirl 
Hll bkıuı dahilinde )'&ptmlaeak beiOMıftW çetflW lnfaatı. 
Melbaha JtartısındUI anıacb. buJunan ll8)cıden1l bldıruarak 
telviyui ve etrafına •un.r çrnDmest. 

18,18 Kaamıpaf&da Çayır Ti Bayır aatıarmıdnld 9*i ~n 1eJl1 
mecraya raptı, 

liat.8' Hl,115 s,übde Rami tıtıu.m a9ıkta aıı:matta elıla • ı lhft8m ta • 

·~- palllaıuı. -..ı Mdellert De Ot tıemına' mttarlıln JQtauda Jaab iDiM' w tllllln.ı illeri ayrı 
.... _"" •! • .,. .... h ···-- _...... ..... ,. •ur re lllAtlll& ble • 
.--.c .......... iMie lll4lllO Paaneaıstnı .. ı 14 ....... aıetbıinıııll JapıJa. 

· 'l'a1'7 ıw a h im& malLtım .,.,. ...tiulııen. lballd• 1 illa nwl Pm hıert 
ltlw 1111raımatla alacalıhn rewnt ell1IJe&""' ,. ,.._ tM Dllll& .._ Ttlll-

..._ dal~ ... "' ...... _.rıaıı•' • -

(1) 

~ le'1ellt 
IO,OO t,IO 

lt.oo 

Çemberlltafta llollateııu1 mallaDeltnt• lfuruelm&nl1e •ddllba. 
de 74 numara1ı tlfllılrb. 

.... 
ıao.oo 

2,31 Çemberllta.tt& llollalenarl ma~ ..._.,.. oaddfı • 
.m1e D9ft vemr *""' e mmaaJJ ...._ 

7,18 Dlvan,olunda AUkalt>afa mab&Dlllnl• oa•m!Uılll 81biıftda 1 
namarab Atlbıtpqa mett.ebl blnuı. 

1,IO M9rcanda Atik tbtalllmpap mabaJle w ~ 11 •awaJı 
lıarab. 

1,00 Dh'aınJohmda J!locuftstem mahaDIJlnbl .... ........ 1 
DWIDenJI IJarlınadeda 119bmedala ..... ı lılmm. 

1,ao 8ultalıahmedcle oanJQlnarın m11w.1,.2 ılll M "" .......... llMlt 
~ lll ... 8Jtmda~ ı ........... 

..: 00 4,IO Xum!rapJda Mollatq otatm•ı • -•fth ......._ 
ı il 

1
k lrtrt maM......ıert le ilk tw.lnM..atutut ,..tanda ,..ıa ...,.. ..,ımıı. 

~ • a.ae •lıdıdet.le tdraıa ......,.. ._.. -.rı arn at* wtı ııa ha ' ıtw. 
s-..~ Z&b& w M\aameıt\ llMirltll JraJem•nde ~ tı.11 lılNttl Pa.. 
~ lthltl u.at 16 de daim! encGmende J&Dılaoattır. Ta.Ilblerln Jdlalannda SW.U. 
tb.ıı._-l'da Dt tıenlm&t, matlluz ,.,. maktu'llatiıa uaaı. &lal IMllJla ..... daimi 
~nele ltulunmalarL <MU> 

latanbul Maarif Müdürlüfilnden: 
1ıaa-::., v.tmll1 tıılb' Girellwl catd&n lein aplıdA cini, mailır ... S?aU&n JUlh 
"-~ ....ı .,. ._... ı +Mtı •• abwalrm. Ta_. ..,._ ...,. ms nra s tı 118 Un • kunt'-· t.tlt'?ler n mtm ......... ..nns 1 - ·~ 

~lt mClclllllll Yuft*'Mllhıde a&'llıGlrJet. p ...,,. lfi'Jlllan/ıNa 
"~ -. w • llMılf rM• Mit tı ._ nt 111 · z • ı• Nal•_,. 

-.ur. <ıMS> 

lloa.nın cinat 

~=---~--
-· dfUI ... -.ıill 1D Wma • 

• 

ı -~ w .-ı u...ıa JMIJı göırlt .ıııuıt on birde bqlanacattır. Zartlar l6re hmutarıhk blrllklerl lhtf1acı ~ T1 il 
..-lkl.l&rla Mrllkte ı.nı ctn ;ı. ...- il& • komisyona matfır saatten bir aaat evvellne 3 Jı:!rma taı ~lal pazarlılcla .ııatm abmcallVF 
-p·11t buluaa tııe' ı a atwı. tadar wrtım1ıf oJacütır. lltıbammen beden MUnanmmt tt/4/MO Pazartıeıd ctn~ -t 
JuL clala on lkt bin ytU Jlrmi altı Ura ell1 dört turuı. onda b~anaca!rtır. Mabammen bede!1 it 
-------------- tv. i1t teminat para.ın dotm Jb dokuz lira yh setatn bq liradır. :b.t teminat p&n11 1--------------.. lellt kuruştur llb11 teataata talip olanlu bu ytrml selc.z ftTa ıeben aetız tmqtm. İn*. 

Jimive Aakeri Sabnalm IDııf işleri yaptııına dair veııt ibraz etmekle illerin bt'J!J gtın ve saatte P'lndıtııda komu. 
~ MIUti lıılMlıl llHRik •"ecdlıt ı' '* ~ aıta ala& !wm'ıpnvnc miraaat • 

K--,..u ilin t' • .. • • ............ "'•t ·,• Mr ı.n. ..-. 
L __ .:.;;ıı..:::,.:.::.:....:==::;,:,,,,.,,,,,.11~·~· .. M~rt~ .. bm 5 9 ,.. ... ..... ....... .... * 
aeu.ı,. - s ._... illa es •• ~ Mlrldir. d'llla ......,ommwla mevCllll ,.., iN : ~. sn:::.:·~:.·. R'aı+; o .Sa ~ tutana ... :":..ım:=::--:..1'',,•,a:, ~:. 

4llrı.er ... wı&t.,.1*19~ .. ~ .... ~_...,......_..._..... aw• Hlıl ......... .mrt. 
rt yapa'lı M ._ .m 11 5 ''8t _. • :!._..!. -· .. ,.. ._ 1 MI ..._ ~ t i ?• 
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R a.lla At J1ll 
aw ..... n aı w ıt t ....._ -· -t ·,nw • w ı .. 1na .m maıetur. n• z • JU&. 
J'O!lW 3 .. _. • Mııe.' F EM. 77 3 tı&lstlrJ?raJllmıDl,.a M l -tH,. ....... t.lp,..... ~ ........ JL tııım ..... _ .. ., 271 2 -.u . 

Aded ... - ••• ... ,.,. .... .. dm • ff•ılırJ • ~ .__.. • ...-.nsnnn·-. mas> 

-~ . .... 
1 T D 7 

.. lQı ·- ,.....,_ 

Olıı'lırn ... lui:lll 
Mrhd·..._ -

Qdh-lmt W-1-lr 
DepolU: ı.t. Titüa CJbu1i1 

İltaabul .......... ··-·,··- • 
lu: 

Bir aUlıt elıl 1 hm ....... el\. 
mm& .. ,w. .,.,.. ........... D .. 

~ .... llıla •c S N"8Jlla 
IQUlu>d& OIMlıml .... 1 8 ...... 

....,..., .... Mlı..... --····------·---------... P..caMCI .... 

Ankara Yftksek Ziraat Ea~· 
Rek ..... , ... 

l - ıde ımlıılde JNif --... teı•tı ı~n ea talem r 'brik ~•ıai?ıımlllir a,_lk 
7 s-wamt ..._eh lrtır. 

7 

1 - lıbb ......... csm... JEra .. - .... 3 • ' a...- ---
1 - b.ıe .... n Mtl c 7'llıl .... -. n de aetM•nN---m?ıl , ... .._""' 
~ Jarl=aMır. 

•-n· '._ ... _.. ... stw.- ... .._ ..... ._...--ıı. 
~..,.. mınnrw ı •vat .,ı kd. <mı> .... 

U ··-~.-1!9 1 1 ..... _ _. mum ARtMMirYg1111t1ea 
1- Malzemenin adı 

1 - lllcerrl' terit 
1-llaıllıea4 

1 - L?ıLıtll -al• dOO ıramlıt kuhte 
t ltlt5ceı:r:1't lill.ı. '1'._.. .._ w matadm'ı yuıh mu 

r ztw lll't blıııa ·na? w lçtn Qr1 a 
1 lıllnUllM ' h+I wk uaa:ı d 

1350 Rulo 
585 • 

1400 Adet 
56250 Kp. 

malzeme ·~ e"""tJneye ton • 
tAlr1tlflit ... ı Jrabul edlleoHtlr, 

1 - •!relltep llNllll 8ıa1ı gttnil saat 15 A blna.sının iefDlCl tatm 
Jpptanaea& anar- 11e elriıllltme komı~ycınmııd& 1aııaeıUt:ır. 

• - Ba ile a!d oar+zıesıllr ld realn ınu.n • d tunöea para.sız tedarit edUe. ..... 
ı - tıt•mıım a-ı ~taa.n ._ .. 

.. ._ ~ ı.. WJwnmp)en, 

Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 
...,.INılria • Ara lllll matlı ecmc:ılı .. lUJal •tmftll. Tallblerin ı.nlıla 'Te e'Yl'ÜI 

rfbNtWerila -·*'Ui ff'd'-MlilM •inns*kn -.. ·t••· elıllb ....., 



Sabah, öğle v a şam 
Her yemakten sonra mutlal<a gün'le 3 defa 

dişleri niçin temizlemek laz: m 

ÇOnkO 
Unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin ha • 
demcik, kızamık, enfloenza, ve hattl ıa
törrieye yol açtıkları, iltihab yapan dış 

etlerile köklerin de mide hummaın, apan
disit, nevrasteni, sıtma ve :romatizma 
yaptığı fennen anlaşı\mıştır. Temiz alız 
ve sağlam dişler umumi vücud sağlığının 
en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 
dişlerinizi her gün - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş ma<ıunile fırçalıyarEt k sıhhati -
nbi garanti edebilirsiniz. Bu suretle mık
rebları imha ederek dişlerinizi korumu~ 
olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı s~hhati:ı!7 ~ k ~rll . 
Sabah, öğle ve ak.ıam her yemekten sonra günde 3 defa 

diş' erinizi frç2layınız. 

Gözleı i yakmaz, su He çı '.:· 
m~ z. Kirpfaleri dönmez. 
Ter ibinde.d BALSA.MIN 
cevher1 nyesinde kirpikle
ri besle: ve uzatır. Siyah. 
lacivert, kumral, yeşil renk
lerinin b:-kıştaki füsunkar 

cazibesi şayanı hayrettir. 

( __ ı_i_Y_A __ ·r_K_U~L_A_,_,--J) 
Karakaş Gecesi 

16 Nisan akşamı Çember!it~ sinema 
tiyatrosunda emektar san'atkar Karakaş 
şerefine tertib edilen müsamereye mem
leketimizin en maruf san'atkarları Naşid 
ve kumpanyası - Mua'.la - kemani Sadi
aynca saz heyeti - Babikyarı, profesör 
Şirin - Karakaş - ve arkadaşları iştirak 

Jiil•••••••••m••••••••••••••••=•-=•••m · edeceklerdir. - CT? ,,.. .... =· ,~ 

Anbar inşaatı 1 Halk sineması 
Bugünden itibaren İstanbulda tık defa 

1 - İutikam darbesi Kermlt Mayner 
2 - SA.nrrans Si.sko Yıkılan belde 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Cay ve Çorlu istıı.ayonlarınd::ı. ya)Jllacak anbnr, idare binasile buna mü'.eferri 
işler götürü olarak kapalı zarf usu!ile eksilt.meye ko"ltılmuştur. 
Keşif bedelleri Çay için {50432.45 ı elli bin 1ört y:iz otuz iki lira kırk beş kuruş, 

Çerlu l~ln de (36542.82> otuz altı bin be.ş yüz ktrk iki lira seksen iki kuruştur. 
2 - Eksiltme evrakı 5 lira. mukalJ,linde Ofis Umum V.üdürlüğünden ve İstanbt:.: şu~ 
bern:zdtn alınabilir. 
3 -- Eksiltme 19/ 4/ 194<1 tarihinde saat 15 de Ar.k:'..rada Ofis binasında yap ılacak • 
tıt. Teklif mektublarını havi :ıarfb.r makbuz mulcabmnde Ofisin muhaberat servisi~ 
ne teslim edilecektir. 
4 - Muvakkat teminat miktarı Çay için <3771.60) üç bin yedi yüz yetmiş oir lira 
alinı:ş k:u!UŞ, Çorlu için (2740. 71) iki bin yedi ytiz kırk lira yetmiş blr kurnşt u ~· . 

5 - İ.slekliıer teklif evrakı meyanına ek.<>iltmeye girebilmek icin ihale tarituuden 
nih .. yet iki gün evvel Ofisten alacakları ehllyt t v0s!kasmı koyacaklardır. 

G - Birlr.ci maddede yazılı inşaJ.t a}rı ayrı icim.'!der;:! ihale ed~lebil!r. d643 ~ «283511 

GümrJk rlu:~ufaz :ı Genel 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komutar:.lığı ~s Qn ... ul 
Komisyo 1undan: 

ı - Deniz Atölye.si için 91 kalem tamir malzeRıeslnin 151•1940 Pazartesi g~inü . saat 
15 de açık ek.5iltmesl yapıla.caktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 4080 ve ilk teminatı d~ 316 llradır. Evsaflı listesi komisyonda
dır. Herıtin alınabilir. 

3 - - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat. makbuzlarile Galata Mumhane 
cadde.si İbrahim Rlfat hanı !kinci hatt.akl komisyona gelmeleri «2445» 

J 

Te;._men cewtz 8Ö8Cll1Ült memul fUkt 
kutu içinde, Avrupa letnbal&rUe mUceh• 

hoz. yOkaek evsaflı btr ahf2ecUI. 

H E L 1 o s M u E 6 s E s AT 1 • 8 A ı-A T" - 19 TA" Bu L 

Jı:ı.•1et Makdonald. Uçüz Iiatler! 

····························································-. 
ilan Tarif em iz 

Tek alitun antımı ···················· ..... . 
Birinci cah'fe -fOO 

. 
~1Df 

ikinci t.tJhihe 250 • 
Üçüncü ıulıife 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

/ç sahifel~r 60 )) 

Son sahife 40 » 
Muayyen blr müddet zarfında tu

laca mlktarcia Uln yapt.ıraca:ıcıar 
ayrıca teml!atL tarıfemızden istifade 
edecekleraiı·. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ilanlar lçln ayrı blr tarlft deıpif 
edilmiştir. 

Son Pos~'nın ticari llfınlarına aJ4 
toler !çın ıu adre.w müracaat ecfu.. 
melldlr. 

İlbcdôt ICollektlf l(Urb&I 
KahranY.nzııcte Ban 

Aıık&ra caddesi 

Nisan ıs 

Başınızın temizliği, sıhhati, güzelliği için 
Saçlarınızın sıhhati bakılma tarzına bağlıdır. 

HA~A O DÖ KİNİN LOSYONU 
ile masaj ve friksiyon edilen saçların ömrü uzar, her türlü dökülmenin 

önüne geçer. 

HASAN SAÇ SABUNU 
ile yıkanan saçlar su ne kadar fena, acı, kireçli olursa olsun kat'lyyen 

temizler. Bu gibi sulann yapacağı mazereti önler. 

/\ 

HASAN BRiY ANTiNi 
en sert ve dik saçları kolaylıkla yatırır. Tatlı 'bir yumuşaklık, fevkalAde 
parlak bir fevkal!delik ıverir. Yağsız nevi yalnız yatırır, parlatmaz. Ter
ldbiruie zeytinyağı. ve hindyajlı. olan bu güzel briyantin ondüllsyonu iyi 
muhafaza eder. 

HASAN DEPOSU: 

,,.. / --

Bahçekapı, Beyoğluna giden 
traıu vaylar durağı karşısınd~ 

Daima mevcuttur 
fiatlarda hiçbir zam yoktur 

~ .......................................... .,, 
Orman Umum Müdürlüğünden : 

10 ·Muhasebeci Alınacak 
Orm:ın Umum Müdürlüğüne bağlı Dnlet Orman İşletmelerinde (kaza ve villJel met· 

kezlerinde) çaıştırılmak üze~ hntiha.nJ.a on muhasebeci alınacaktır. 
ı - Tallblerin memurin kanununun 4 üncü maddesi evsafını haiz olmala.n p.rttır. 
2 - Mlı.sabaka lmtihanına iyi muhasebe bilenler ~ştirak edecektir. 

3 - Muvaffak ol&nla.r işletmelerde bh· mÜddet staj gördükten sonra muha.aebecl oı.
ra.k gönderlle<:eklerd1r. 

4 - İmtihanda muvaffak olanlara 3656 sayılı barem kanunu hükümleri dalresind' 
ı 70 liraya kadar üCli!t verilecektir. 

5 - İmtihan 24/Nl.aan/940 Çarşamba günü sa.at 14 de Ankarada Orman Umwn lıılll
dürlüğünde ve İıstanbul Ormaın Çevtrae Mtldürllljtl\nöe yapılacağından tallblerin en flri 
18/4/940 Perşembe ak.şamına kadar 8.48lıda g6sterilen ve.slkalarını ibraz etınlf olmalat• 
şarttır: 

A - Nüfus cfuıdanı ve askerlik terhLI veslkası veya suretleri. . 
B - Hüsnühal mazbatası. 

O - Mek:teb diploması veya surett.,rl. 
D - Varsa şimdiye kadar çalıştııtı yerlerden aldı~ı bonservisler ve en son aldı.it nıa~ 

aşı gösterir vesika. 1567 /2680 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Lv. Amirli~ Satınalma Komisyonundan: 

ı - Teşkilat ihtlyacı için ısatın alınacak 1000 cibinliğin açık eksiltme& 25/Nlsaıı/940 
Perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Nümune bezUe şartname.si koml.syondadır. Oöri.ilebillr. 
3 - Muhammen bedeli 4500 ve ilk teminat 338 liradır. 
4 - Lıteklilerin gün ve saatinde Uk temlııat makbuzbrını ha.mııen Gala.tada Maııı-

hane caddesinde İbrahim !Wat han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. ı273'a 


