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4MERiK iŞTiRAK EDiYOA 
Son deniz muharebelerinde her iki taraf yirmiden fazla 

harp gemısi kaybetti, ·denizin yüzü cesetlerle dolu ... 
~üttefiklerin Norveç'in Şimaline ve Cenuhuna çıkardığı ask~r dahile ilerliyor 

-- -
adalyanın 

ters tarafı 
.\lnıan donanma>1 imha hlll'
binin ilk safha.~mı ağır :ıa~ i
•tla kaybederken dört ~·ıllı!ı: 
(barpsfa emrivaki) talihinin 
de t•rsine döndiiit\ine şahit 
ol.ııyor ... 

~: ETEM İZZET BE:SİCE 
~~lte_fikJer Almanların Da~ 
~va ~e Norveçe yerle~ıp sı..~,e
""-ı~• Gatagat boj:azlarını kapat
li~i k lllıl :ve Norvcçın garp sahılle
~ ~ •nduerine karşı bırer miida· 
ı-;;,;: hava üssii olarak kullanma- J 

lıu '•Y•r<i kalam.ulardı. 
lıtıı Yle bir ııeyirciJik Almanya~" 
~'\~~~t ettiğimiz imkiinı ver
~ Ul~ utıua Skaodioavya ve Bal
."'C.tı, elerinin serbestçe istismarı 
ı, Ilı nı da kuandırır ve Almaoya
b~iiıtılr.avemet kudretini arttırırdı. 1 
,vıı v Parça. irili ufaklı A!~an 1 '•ıi e nakıJ va ıtalarının Şım~ı 
~İtine açıldığuıdan fogıli~ ~i
~~ııı dleP•luJ edemezdı. S•eır Sul
,"l;ı 11Yduğu bu bakikati ~oL. 
~ L~VVelden du~"D•ak vaziyrtin· 
~ 41 llnan İogifüler için biitiio 
~ın~~ deofa vasıtalarını denfa 
\~ Yakıılayıp imha etmek 
~~ ıoJı. ki miimkiindii. Fakat, 
~~~ s~dece Aluıanyaya İngiliz 
""it~ •tı balıriyesinU. bir dersi 
ıı~ kalırdı. 

~;_-:llefikler için Almanyayı 
:~~·~but• halinde, yani yeni 
:'il) arafı parçalar ve boğazlar
'IJı~kalaınak ,tecavüz ettıgi top
'llııı t deniz, kara ve havalarında 
ı,~ ~ ~!bette ki netice üzerinde 
1'4ı;.'t lıir taktikti. Nitekm de 
1 )oılerın inkişafı müttefiklerin 
~ı.rı:; ler<ih etmi~ olduklarını 
1ı;.ı0• ektedir. Alman kıt'aları 
~t/~ ı:irer girmez Ioııiliz tay· 

1 J 
1 
•nı tepelerinde buldular; 

lt1; lliı.'da "e Norveçio garp sa· 
1 hn.de ihracı kolayla~tırıoak 
ı: •ın· . 
~'l 1 l[Uden Alman harp ge· 
lilıti Ve nakil va ·ıtLları yakala
~ llJt nıesabesinde bulunan altı 
l;'.'nd haınlede ve cürmümeşhut 
~:'.'İt~ ı\lnıan donanmasının bel
~ Re llı~abesinde btılunan altf 
ii!'IQ "1isi batırılmış, Skajerak 
s!tı;;kııııiyeline geçmiş, o.ıo 
ti\j \~ç de nuittefi.k bandıralar te· 

tar etı_niye başlamış, Bergen 
1ı;•J;; · ~ lıruanları 24 saatlik bir 
.'<ıtt •çınd . 
tıı_·t!;k • ıstirdat olunmuştur. 

'':"'tiıı· duıı. nnıa »e hava kuv • 
't ı-.;u'n takibi devam ettiğine 

' ııı 1;"•5 li!'ıaıılarıoa, ·imal kı
\~aıı ı\Jbınlıır ı:irınti çıkıotısına 
'.'t; Q•r ~1an deniz var..ılalannın 
1,,'.' ıı,4hbıter yakalaoıp batınla
~d~ •kkaktır. Dab/ ilk çar
~ 11ıi0 tıınan donanması imha 
lı;ij'ıttll\;' k safbusıoı ağır zayiatla 

~dek~ bulunmaktadır. Bu suç 
\. .\J~ hezimet denizde sonuna 
:\"'ti lı; dul.arına kadar sirayet 
~ <\lıq • ar Norveçe çıkanlDll§ 
~lı.1, 0 1•n ıtskerlerioin de tardı 
S,~•ı v •n.~ek ve denizle muva-
1ı ~ ltır3t~ıc'~t halları kesilen Al· 
l ~l~len 1 bırer birer avlanacak 
:"\ lıı ••eklerdir 
~,~d~r ~lrnaofar 'müttefiklerin 
~~ 1 ı~ 1 ~r'atle hareket edecek
l"ııt••ıe:Peden inme bir muka
t!ı 1 ç ~":~eklerini kestiremeden 
~~~·hav ne atılmak. doııanma
t;'.'ıır ~ ba~ ku\'Vetl ... ri ile miitte
~'-~ •tlik~tl~ inkişaf ed ccğioi 
~~ . hed rı Y rdımlarıoı ön
~ '>.°sı"<lil:~er~ni tahakkuk ettir-

Sıı ı 
11•~ t • hkat bu defa ma-
t . trs '. 1\ ~1 lııuııer taralı ıle kar ılaşlı-

~lt ~~l" b •kl~tııı Polon) n, Çe
~ ;•~de' atta Finlandiya mer-

ıı. l"rını"• .. taktiki içinde bulun
~tı•(ikıı:ordül,.. \e anladılar 

<D,,.a•r taınaıuile hazırdı
"" u~"ııcu şahıjede) 

Asker taşıyan bir ço Alman 
nakliye gemileri batırıldı 

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

EN SON DAK.K 
• 

lngiliz donanması busabah Osloyu 
Paris, 11 (Radyo) . -

;\Jüttl'fiklerin, hala devam 
etmekk olan hii}iik deniz 
muharelıc~ioin ilk ı;afhaııın
da kazandıkları mu"·affaki
yet Ameriknda büyük bir 
memnuniyet husule getir
miştir. 

Harbi bir sene 
kısaltacak 

yeni bir tedbir 

g:l.:ı: ve F.:;;nsrzl:ırın Norv<'<;nerin 

)ıarcbmıoo koşmaları Holandada b b d b l d 
!büyük bıTtr.<rnnuniylt UV"n$ımış • om ar ımana aş a l 
ve halkın manevtya.tını '.YiiıJ<se.bt -

Cumhurreisi 8. Ruz"elt, 
Danimarka ve ısveç hiikô
metlerint' yardım için kon
greden "husuııi miieaade,. 
istemiye karar vernıi~tir. 

Kongre bu mü~andt'yi 

verirı;e Amt'rika donaoma
ıımn bir kısmı Noncç'e 
yardıma geI..,cektir. 

HER İKI TARAFTAN BATAN 
GEJMİLER 20 DEN FAZLA 
Roma 11 (Radyo) - Almanya, 

bütim deniz hava kuvvetlen ve 
deni.<altılan ile harbi kabul etmiş
tir. Muharebe bütün şiddetilc de-
1,am ediyor. Şimdiye kadar her iki 
tarajtaıı 2U deıı fazla gemı batmış
tır. 

Londra 11 (Hususi)- Bura 
mchafilinde •aımedildiğine 
göre, nıiittcfikler, AlnıanynJa 
Adrİl•tikteR yapılan nakliyatı 
da kcsmcğe karar \'ermiş va
zi,·ette bulunmaktadırlar. Bu 
hususta Yııı:oslav biikümeti ile 
miizakf't<"lcr olduğu, Alman ... 
yaya Dalma~~-a limanlarından 
yapılan ihraeatın kesilmesi ar
zu'u izhar edildiği \'e bn mal
ların İngilterece ıuiibayaa.ı 
mümkün olarağının bildirildi
ği ,annolruımaktadır. Yugos -
lan·nnın \'aziyeti mnlfım ol • 
ınanıakla beraber. Aln1an va4 

purlarının Tiryeste yolile Al
manyc~·a nakliyatta bulunma· 
!arının da kat'i surette önüne 
gerilıncsi ku\·,·etle ınuhtemel
dir. 

Di"cr taraftan ıııiittefiklerin 
siiT"atle yeni bir tedbire teves
sül edecekleri ve bu suretle 
harbi bir sene daha kısaltmak 
mümkün olacağı haber veril
mektedir. ' 

ml\)e sebep oldmu.jıtur. 
Büyııi.k de-ııız mulım·ebel.rinm 

ımülttel.kkft"in Ioehme nelicel'::ırmıesi 
Hota.ıdru:la lbüyıilk ibir mceerret hu,. 
su·le geıtirmişl<lr. 

TUNADA MÜNAKALAT 
CÜGLEŞTİ 

Roma 11 (Rad:yoı - Tuna rciu:i 
iizer:nd.e münakalat güçlleşınişHr. 
AJrnanyaya petrol v yiyecek gö
förm iıkıı ı:ıeırni oo'.ımı~<tır. Almanya 
llıüküanı.ıti. Tımıııy1 kontrol '.çin 
Biilcreı;rten ımüsaade il'lcımişt.,. 

ÇÖRÇİL İZAHAT VERECEK 
Lood'ra 11 (Rady><>) - Ba-hriye 

lordu Çörçıl, bugün ö,![lt"!ldı n =ı
ra parlirment.cd~, oüyük denız 
ırmı'lıaırebek-ri hakkıında iza!ıat VI:~ 
recr4Wr. 

ALMA•N GEMiLERI İSVEÇE 
KAÇIYOR 

Lozıdira 11 (Rad~o) - Noı-veçı<ı 
a er nakle.ı..:n A ıı ni m
d;.n ıbir kısmı İS\·~ manJ::.ınnı:ı j 1-
tica «lıınistıO". 

IMÜTTEFİKLERL.'< ELİNE 
GEÇEN GE.-.,,IİLER 

Londra il (Raıfyo) - Bitaraf 
J>manlarda buluııan bütün Nor -
veç ve Danimarka ı:ıemileri müt • 
tefıldırin emrine ı:(eçmi$lir. Bu:n-
1arm >a 'l>iı 4.000 <l\>n fazladır. 

Paris, 11, saat 11,45 [Hususi). - Stokholmden bildiriliyor: müt
tefik donanması, Alman kumandanı şehri teslim etmek istemediği için, 
busabah şafakla beraber Oslo'yu bomdardımana başlamıştır. 

• • • • • 
Oslo halkı şehri bırakıyor 

Loodra 11 ( A.A.) - Stok1ıolm
den Reuter'e bHdiriliyor.· 

Öğrenildi~/ine qöre İngiliz harp 
geınilerı dlln .c.bah Oslo körfeıine 

girmişlerdir. İngihz gcmıleri, tayiıı 
ediıniş olan miihleıten •"neı tes
lim olmadı{J' takdird~ ~ehri km
bardıman etmek te1ıd;dinde bu -

lımmuşlardır. 
O ·!o halkına ş h ıaltlııı, 

len e-m,.; t erılmı. " r 

Norveç K al nın trenine 
Al nl r o ba tı 

Paris 11, saat 11,45 (ffu•ıL,i)-
Stokhohnde-n bildirili~ or:- • on er: ' 

Kralı H maiyeti ile biik6met er · 
kiınını huınil bulunan hwusi tren 
Hamardan hareketinden bira1 son-

r.ı Alınan ta\' ·arelerinin taarruı.n
na uj'ranı.ı tır. Trende btduaa.nJar 
('İ ar orm.:tnlara iltira \.'e birnz MtD· 

ra tekr:ır ayni trenle yollarına de- ı 
vam etmiı;lcrdir. 

Alman tal·,·arelt•rinin bonıba "Ve 1 

ınitrahozkrile •hnrda bulunan st 
ki inin OTduğünu \:e J5f_) sinin ~·a

ralandıiiı bildirilmekte ise d<-, lt11 
haberi kn) dı ihfi,ntl~ tdi\lılri rt-
mek laıımdır. 

Almanlar iki Norvec zırhlısını batırdı 
St.ııkholrn ll (A.A.) - iw <; ık i 

Danlmru:ka arasında büıhi!l müna
kalat kt•tlnııŞtir 

Jl~nüz ko.ntrol e<l.ilme<:" ş oltm 

• 
hal:ıu) re l!Ü• C' Alman torp.do 

n -hrıple:rı , •• OT\i lJ1 Norıı;e ve 

Ed """' zı~lılılarını t.orpıll tmı; - 1 

f<> <l r A rn Jı her R" ı:orc bu zırh-

ııJaı· vuz trCL nsanJa ll<?rlliba' 

ibaMıı tır 

İııqilız ve Fransızlar, filonun h.t· 
mayesiııde olarak Norveçin şima
line asker çıkanyorlar. lskajerak
tan cıkanlmı müttefikin kuvvet • 
leri sur'aıle dahile do{jrıı ilerle • 
mektedir. 

Norveçe asker götiiren on iki 
Alman kafilesı, müttefiklerin ta- İ 
arru.zuna uqram~•tır. Bıı. kafilenin 

Ü\ üiınlta edilmiştir. Diğerlerınin 
ne olduğu malum der/ildir. 

İnJıHirılcr, NonrecL Danimar a 
araruııdalki _-ollan kc:;ını•I ırdir. Bu' 
iki meınJ'e'ket arasm<la münaka- Holanda 
!at dıırmu><tur. Almanların Elmdcn 
knwazörü de batımıstır. Norv~in 

bütün limanlarına mayn döşüyor 

j_2_4 s_a a_t t_e 1 

İngiliz filosu 
Oslo önünde 

Diln ga::eteınızin ııtı1anndaı~ 

A:mıi.terdam 11 (Radyo) - İn- (Devamı 3 üncii sahilede) 

Skajarak'ta Alman 
filosunun bakayası 

1 imha edilmek üzere ..• 

Brillw.d 11 (A.A.) - Ögıen ldı
ğine göre Holanda bahri ma>kamJ· 
tı, Escant ıı hri ma:ııısaıbına ma -
yinl€'r ,·=ıttırnıtl< sur :ı bu 

•• 

a1ıs:ıta duhulü rneneimlşl<;rdir. 

Bu sı?bah AnY~Ts l<lnanma ııenı'• 

mı:;71 'ba--aıl 

kat bu~< 

rl Xtl .ı ılıml! t r J<"'~,.. 

k ar ko-

!erin ser.\1'.ıs!<"e g rcbıl.m< !'. ı.;in nulacağ• t. lnn n ed neK't cb. 

Denizin yuz insan cesetlerile dolu 
Stkholm µ (A.A.)- Goetberg 

havalisi balıkcıları, denizin birçok 
ce!\edi !-lilriikleyiı> götürınckte oldu· 
ğunıı sö3 liiyorlor. Hl'nüz teen üt 
etınen1İş olan hı berlerc güre İngi .. 
Jiz dmıanınası, Skajnaktaki mayo 
barajlarını :.·annal!n n1u,·affc1k ol .. 

ınu~ olup AlıuJ.nlarnı zayiatı 4 kru
vazör ile iki veya Ü( nakli~·e ge
rnis-ue baJiğ bulunn1,Dktadır. Al -
n1anlar1n a~ker );iklii ik.J nakliye 
g<>,nisi, bir İs\ et: kru\"a:Lôrünüıı rc
fal·atinde lsH~İn i'lfa, rand lima- 1 
n1nn ' , ı;;.ı) olıııu .. tur 

Bımlard~n biri" fe,·kalade ha
~nra uC"ran11.., tır. Öteki de İsve~ 
kara~ul rında bannmak m cburi
l elinde kalmıştır. 
Alıııuo gemileri ile askcrkrı mc\"· 

kuf tutulacaktır. 

sonra, bııgürıe kadar son 24 saat 
içinde gdeıı müh.ıın haberler lilJıt· 
!ardır: 

Evvelki sabah başlıyarak geceleyin de devam_ ( Diğer ·1 e graflar 3 üncü Sayf amızdadır) 

eden müthiş muharebenin tafsilatı * İska3erııkta bir gua v~ b r ge-
ce devam eden mıızcıfferane ınii- 1 • 

1 L-1 __ t<_ı_s_A_c_A __ I 
cade1~deıı sonra. 0.>lo fıyord1uıa 
giren İıı91lı. lıarp ııl"lnıleri kuman-
danı. şehri ı§gııl ede11 .1Ilma11 kııv-
vetlerıne te · ım olmaUırmı ı-eua-
hıı.t bombardıman edileceklerini 
bildiren bir iiltimatonı ııermiştir. 

iııgiliz Jıarp grnıile_r Alınanlar 
fM.:ıfmdan aşılma: zannedilen ma. 
yin barajından yol bulmaqa mtı· 
vaffak olmuşlardır. Norveç liman
larınııı. İngiliz km·vetleri tarafın
dan işgali uzun siirmiyecektir. 

*Dün akşam Bergeıı. ve Toıı.dj
hem limanları müttefikin kuı•vet
leri tarafmdan işgal ed:lmiştir. Bu 
haber Stokltolmdeki salalıiyettar 
makamlar ve Norveç parl<im.:11-
tosu reisi tarafından teyid edil • 
miştir. 

Norveç Kralı Haakn11 Oslod11 A .. 
ıııaıı.lar tarafındı' viicude getırtlcn 
hükıinıeti tanıııanı ş ve ar' ık Al. 
maıılarla herlıaııgi bır mii-ıı1 " •" 
yana.-l<ınııyacagıııı beı;un eıınış • 
tir. * Son 24 .<uaWk drııiı ııw1 .lı'e
belerinde Almanlar altısı krıwa • 
zör olmak. ikisi muhrip re bı,..; hü
viyeti tesbit edilemiyen dokıı z 
harp gem~i kaybetmişlerdir. Bir Alnıun hafif krU\uLiıı· lilu uııa tav\ııtC lıiıcunrn ('<ıgda h tnılmı~ * Amerika, müttefiklere ·yüz olaıı Blühcr zırh lı>ı öriinnıc ktcdir) 
milyon dolarlık tayyare vcnneği Londru 11 (llusw i)- Bahriye 
kabul etmiştir. B~ t~yya~elerin j b~inci .Lortluihı Norv~ı· :'ularındn-

(Devamı 3 uncu sahıfede) kı denız mıılıarehcll'rınm ııetin·si 

hnkkıııda heniiz rc"ııı tebliğ neş
retmemiş olmakla heraber. ga1.e

(Devamı J ... ıcu '"''lede) 
1 

Sabrın sonu .. 
Yedi a~·dır herke" 

\ahu Polon) u gtinılcdi gitti, 
ıııiittclikkr Polon~ :ı)' ı sadetc harp 
'\leva sulh hedefleri i~ine almakla 
iktifa eltiler, Anıstur~·a. Cek a, 
Slovakya da bu heddler arasında, 
lakal, askerler hep Zigfrit ~• ı la· 
jinonun ardında ... 

Fiolan;,1;,·:ıda da birşey yapıla· 
madı. Haı )ı ne zamnn, nerede ve 
nasıl olacak?. 

Diye, biribirine soruyordu. Ga· 
liba, Almanya da böyle diişünii • 
yordu ki, 

- Hele bir yol ~u Norveçle Da· 
nimarkaya da ) crlc~eliın, İsveç ve 
Ballık devletleri meselesini de 
halledelim ti«. sonbahara Allah ne 
gösterir hnkrılun?. 

Dil·e, _.oı. çıktı. Fakat, bu sefer 
Ahmet Sükl'li Esmcr"iıı dedigi gibi: 
•İngiliz arslanı dh~leıini gü5t rdi., 
,.e Çeınberlu) n, Cörril kaplanı ile 
bir arada hir darlıınwsl'li tekrar 
hatırlattı: 

- Sabıl'ıo sonu seliiınettir!. 
\: nlnız hiziıu ınahut bunu bir ı 

diı:H darhınıcsd biıkınündeki lıe-
,·1~ ılc t;.tk' İ.\ c. t!'di •nr. . 

1 
lrıst nıt'1l"'tı mak uduna <tlıeste 

qıde~ j 
Tm n·fıar oıaııı paıııııc damen j 

dolaşır 

•• 

Başlarken biten sefer 
N n. çtt a kerı ı kuta d, a 

.h:ı 1 m:ıdar. b 'bm· na.arli{' bakı- j 
J<.oı .r. !ng ırz r illtln o lo fı • 
y·o:"Clun ı<trın(.'Sl Almanlarııı İs.
kajC"TH kta vücutltJ gt't.i.r~ı:k len may n 
tıar..:ının g o,~.lmi olması d('mek. 
tir ki, bu da No.vece göıııd<-rilen 

Alman kuvv<-tk>rinin 4'a1~ı ric'ati-
. nin cırlık kesillın.ş olanasını ifadt 
ed'~r 

HaJ.buki b'r oı:du kemmJ:Y<A ı 

ve kev!ive~ nek:ıda· üst.ün olur
"" olsun. ~erıden b<slenıırwd'k~ .. • 
silahın. lbırakınıağa mahk":--ııdur 

İl':l<.liz <'r.n ıh.l" garbi -et. ile 
r# I~ C Jrn J\faf1' d ,. ()sf(' de-
ruz rr ..ıı ::ı t h kkında hen üz 
1ı:ıım ta!s !at vok · <t.:ı A ı ıo
sıın\l!fl al .ısı kruıvazör ol ak uzere 
crokll7 cuzlitaın ka~~.JTJ<'SI, Nc>r
vcçrek. 01"(.;;ıya m ·· iırnwıt ve el.'-

zak la ıy n l:ıırı;ok lwıuıım gt>mı

.lennı)l baıtırılm n «-" rı gözö -
niınıde cz.nkıncıııım k1.ıd 

Alman ıcrkiinıhaıib~y ın Nor
veç seferine çıkılırk<"n acele c.tt g 
.eki' a eclil.em ız Hatta don.anrnay ı 
t. ıda ettıme~1 göze a ıı · olrn= bile 

.ı!lıul edılı;bı' r. Bu Utkd "dl: A· 
mania~ ne)C güv<n .yorlaTdı? H"" 
halck 1 flg>!.Z filosunun İsıkzjeraJc
tar ı<:<•· ·e ıtınvniy('C('ğine.. Hal 
lbu kı bu da bı>gÜn bir enııri vaki 
okiuj\uına !(Öf'.\ artık :;imal hami
ırin oo,.J:mıasi.le b.!ı"a!Q.'r bitme.-iıne 

di:ı&l" t'lanek lilıırn ırel:ir. 
İııeilızlerm bu mühim derili. gır 

libiye1, NO!'VeÇlilerin de m<li'ı ıvi -
yatını yükSe'.ltm ştir ~onn;hler 

bır tar:iltan sefi.r~rlif:ı ia:ımım -
Larken. A!rnaırı is1,.la ku<vV<!llerile 
vukua gelen ''al"pısm;:ı}aı-ıı köylü -
l 'bıJ,, 'lt!.rak etnıelrted.ir. Dil:; 
ıt • a:fl!Ln &ırg n ' Tron lm 'a: 
mıi.• tef K n .kuvve erı ilınıç etl 1 -
ır. r D;ğt'r k JV\ ,er cl.t' yotdıı

d.ır \e bunların da "1.ık ~rfbeslt,11 

No ; F farı lhr2•1 b r sa:-.t 
ımc s.c:Ur. 

• 'orvc,cm an araızısı be,;.kı de 
~'<)!{ uzun sı.ı-ec k n !ıarebcl c 
saıhl'e o:< bi. .rd !..akın bu.gün bu 

ilitwn.a: de nsanlıgL e m m
:>"11 ., nıc1f'in ı artık ortQdaıı kalk
mış oluvor. 



I 

2- SON TEL G & AF -11 NiSAN lMO 

ahküm 
çalı acak 

_!il _!,l{L DÜ" EL 
KIT PLARI 

rı:. kor rken., içeriye bir arl<a-
daş gelcıı. Şö)le dedr: Yeni deniz elemanlan Mahkumların çalıştırılıp 

vergi alınmaması için 
kanun hazırlandı 

Şu yeni ç km hQrpte, I>t.?...-aflı-
ğ ne kac. , asız bırşev !-

iJnu ı?o y > ~ nuz, degi.l m...?. 

- Mcv im i!Ahes-'llltien şimdi bir 
tel..'I:df .. hlım. Bahac, dünyaya gel• 
In€" t n v~eçmış ... Tekrar ;::eri
sın geriye gideoek, kı.şı getırecek-

yetiştirmek için mekte
bin kadrosu genişletiliyor 

Lır, b rer birer bertaıraf 
OL..ıyor B ..n tıoy Jı.ması gayet 
tabii .. Çıı ırn, ) en. h rp, bır başka 
tck:ni.k ve usu le ) ;apuıyor. Kili, 
bi;r bitu'a:f deV'let himaye altı.na 
ahnıyol", .kfilı ilhaık: edilıyor, kah 
blıiet;ıl.riliyor. 

lMT giın de: Şu devlete ::wırruz 
ediıYoruz, dı} en yok! Artık, öyıle 
cnlaşıhy oc k.i, b\l. tü ~ hukuku dil
vel ldtıaplırrını ba._'llıan yazdırmak 
t:ııı:ımı. 

~ MİLYON DOLARA 
'İGORTALI İ.MİŞ!. 

Ametiıcaıda patı.naj yapın.aida. 
rnıeşluı:r b;r sinema yıldızı, bacak
laırını b1r mılyon dolara siı:ıOll'ta 
ettirmiş! Arttk; rahat rahat do
ib.şıyomıu.ş!. Fakat. dünya öyle b>c 
mmaında ıki, değil doerlık sigor -
talar, batta ganntile bile pa.ra 
etmiyor. BU- milyon dol.Mlık _,.. 
j!Oliaya güvenip, . bu sayın bayan, 
e1ilıeriıııi, ko'&rııu saUıN sa.lıhya 
~ vay l>a$ı.ııa gelecekere .. 

Bıııılaıırsmız, birisi çıkar, yı.ldJzı 
himaye;ine alrmi';a kalk.ar. O za
man ne olacak?. Alın size bir hır 
kuk .ıneseleıil: Öyle ya, lı.iınayoe al
lkı.na aJma.k tec-.. Y'iiz, taa:ınız mu
dıırl. Binaenaıleyiı, matıkeme, ko
iıııv- ıkolıay, sigorta şirketinin bir 
mftJon dolıaır.ı ödeme&ine bwaz 7.oc 
Jıfı:Jrneie>r. 

JJAHAR GERisİN 
GERİVE GİDİYOR.MUŞ! 

Kaı; jfiindür ~ }'ağıyor. 
isııo. timıki, vaılımu.r mevsimi -

d7, amma.. bu kadar fal!llııısı can 
sık:ıt. Y~rl&rdan şikayet ede-

m · .... 
- Neden, diyoe sorduık.. 
- Çünkü, birkaç gün güneş yü-

zünü gösterince, irıs.mlar birden 
=~!ar, mıılııarebeye l»şl.amış -
!ar. onun için., bahar da, kendi.n:i 
göstennckJen vaz.geçıniş!. 

KAGJTHANE 

SEFASI YAPARLAK 

Kimsesiz <:ııcuk.iar iÇİlı. nD1a6ip 
bina o&rak Kağıthanedeki İJmnı.. 
hor kö"4ci roiinasi:p gıörulırm:i:ş.!. Çok 
iıyi.. Burada, birkaç eski k:öşk va.r
dır kı., harap ve yıkı.krna:k üııeredir. 
Sebebi maıl\ıım: BaJınnın-ıılıı.k ve 
iyi nwılı.af.arıa edem~!. 

Kimsesizler yurdunun İmrahor 
köşküne ta.şmması üzerine hiıç ol
.ıııazoo, bu bina da lciınsesizliklen 
.k:urtuiımw; oluc, bakılır. Çocuklıaı: 
için de, bur.ıs< müsait, .~i.ş ve 
havadardıx. Önümü:ııde güneşli ha,. 
va:lar var: Her gün KA~ıthane se
fası yapM"lıar .. 

ŞEYTAN İŞİ 

CİN i.şi 

Dün, arJ<,,,,.r, bana şöyle so
ruyorlardı: 

-AvrUD&datu }"Ell>i. başh,yan ~ 
lere ne del'Si.nı? 

Evvela cevap vermedim. Soıım: 
- Alllal:ı derSn.. 
- Neden. :vahu, dediler? Allahm 

ne rolli. V8T bu i.Şlıerde?. 
- Hakilmten bir rolü yoktlll'. 

Çünkii, artık it, şey1llrı iş>, cin işi 
gibi birşey oklu ... 

AHMET RAUF 

100 bin liralık pürüzlü: iş! 
nın kıymeti olan 100 bin liranın Eı!ıli l>ffıizbanka ait pürüzlü bir 

i.<ıi.ıı tahkikine ha ·!anılmıştır: 1 vcrihnesi İ(İn Denizbankta para 
bulunmadığı bildirilmi tir. İşte bu 
cevaptan tam bir hafta sonra Satie 
bfnasıuın maJUın şekilde 250 bin lİ· 

İstanbul limanı imar plinma 
dahil olan ve Prost taraiuıdan çev
...,1enen saha dahilinde bulunan 
Galatada es.ki yolcu sa]onu kar~ı
mıda bir arsa Denizbank zamanm-1 
da İst.ndardoil Kompani tarafın
dan satın alınmak istenmiştir. Bu 
ııat.ı., için, arsanın lımaıı sahasına 
dahil olm38' itibarile Denizbank· 
tan iııtiınzaçla bulunulmustur. Bu 
satışa da Denizbank um~m mü
dür muavinlerinden biriı.in yakuı 
bir arkadaşı tavassut etmekle i
Jllİc;;. Denizbank, satış işine mu .. 
vafaltat etmiş, f kal mesele ;mar 
bürosuna intikal edince imar bü
:1U811 bu ~n liman imar saha
amda olduğuna işaret ederek ha . 
ka ele gctcmiycceğini Dcuizhank -Blll müdürlüğüne bildirmiştir. 
Denizbaıık umum müdürlüğü buna 
«nben bu arsanın lılzım olmadı- 1 
ğını imar büro una yazml'l, fakat 

llnar bürosu ayn.i ınütaleada ısrar e
ediıı.ce bu defa Denizbanka •i<wre- 1 
..ıilen müesseselerin limana birçok 
...,.. kazandırdığından, hem b11 ar
Nya lüzum olmadığı, hem de arsa-

ra ·a alındıf{ı nnla~ılmcıktadır. 
Halbuki şimdi, liman sahası-. 

nın tanzin1i münascbetile ana cad
de arsanın bu kısmı üzerinden ge
çecek ve başka elden satın alınır· 
ken devlete çok pahalıva mnlola -
caklır. Keyfiyet tahkik olunmak
tadır. ---

Uydurma bir şayia 
Beyoi!lo. ve 1ıt.anhu! samtJ. tl'in

<l • • bazı sm€'1ll.alarda g{ıya bir 
tal '11 yabancı kadın ve e kc-kle
nn; }talıkımızm ürerine karanlıkta 
gızlıo rr. "r AJlu lbitlt•r vevaıhUA sa
ri flastah-k "<Ukııopkı.n attık !an 
haıtta bu k.ab.I Hu C.COC'lii kadın ve 
eI'k> ık vı.kalan p t vk f olunduk -
!arı hakkında bazı yali!rde ma
nasız şay 3 !ar dolmrrnaih basla -m.- . 

Bu sa;bailı lrerdi.lerile göri4ü
ğüır:u.z aıahiy<>tıtar z<"Vat bu şa,. 
yialaırın tamamile uydurma oldu-

Yazan: lskendc:r f. SERTELLi 
~~~~~~~~~-:::;,;::,,;• 

.AR CİC • • 
Dllnllk kı, Yılmaz Çam ıcada Semı:h kı.işkiı girdi .. 

l:ıoş .)>':'l'e tabbat yapmııık Selr Gıvmdı. 

ıınarım yiiııbaşı Cim ile -beraber ya- - S. Uıına bu kadar maceradan 
şaıclıiımı, tekırar onun, el ne düştü- soıooa clbelttte az çnk itıdalıı ve 
~ a:rı~lıyocdu. muihakemı<>inı kayhel!n~ir. Yazı 

Zaten Y ı.lımazı.n Çamlıca lükiıye- onun yarusı.. İıın2a da onun >mzası-
ıane Semitı de pek in.anmamı.:;tı. dır. Bii,,ı..., olunca tereddüde lüzum 
Yılım az y~lan söy luyor değildi. An- vıoi<. Bu ad.&r mahrem işlerime 
krttıldan aynen vak.idi. Fakat, Sel- oolısin burnıwıu sokmasını dog.ru 
marun !ıMutlar ~ ıne düştüı;i nı- buhnc.yw>wn. Yilinaz B"Y dl.ı al -
bıryet bır tahminden ibaret de - dandı 'bu ı~. Bos veı:ıe Camhcava 
ğil miydi? ırun durır\"O!'. c:;'mdi de b;ışırna 

Y.o;ııa::ızm o f!COJ taJnp e1itrği o!D- lqltı parm:ık çeti.s.ı çıkardı. 
mcıb ın M;inde Sel.manuı bulıındu- K r l"!Cecl.r uıvkumu kaçırdı be -
~ kim ten.:.n edebilirdi? nim ... 

Gel'Qı. Y>lınm, Se!Manın aparlı - ~ b.r şey söylememl~, 
ır;:aırııi:ın "lkark.en b;r dtomobile bm- ha~a kız k~ de sezdımw~ 

• i ı:örmilştti amma, Çamlıcada den o ı:ıin Kuz"'Uncuğa gitımeğe 
peşıne takıldığı mahut otomobrlin 

1 
karar vermişti. 

Ryn, olup c.~-nad:;?..c.ı Yılmazdan Sem: ı gN:nd.i.ktı..11 sonra, kız 
ba>ka h:.ç se ıddıa cdeınczcL. Iııard ·ne: 

Sem El ti • "':l!tı ne yap3t'2'ktı? Ben IJ,raz Kadrltöyun, k:ıda.r 
O gil salıydı. P'İdtvorum. Akşam ;i>rtü gcfnm. 
K "1ke ıbu mektup Celil İS!:aıı - O:ıd ve köşkten oı;;ikl!l g'itt .. Ih-

lıWa n ~ <.~ laınur.a vıaJal.3Stım. zaman Sehnanan 
m m ·; ,.;>u Ceia! Yun~ B~ mekıtubunu hatır d... Ceplenni 
:ıoe ~'ılıd::rı.r, pdlis; n 01 bu hı:mısta karıctırdı • 
!.k .. renımş olurdu. - Ak, ı;e ..tana bak. Melıı!.ubu 
~ >aktı: v. •· l mda unuttımı. Maaına -

rm ""CT·vor. Ae<:ba f km':k roc:ş;:rn oı:b'n-a gimır.<L 

H ükı'.ııınet.im1z ooıı. zaıııı anT:arda 
denı:ı: l;icaret filosuna velııniş ol -
dugu eıtınmn.iyt ~ üzeri.ne Or;akö)1'
d:Jkı yü k derriz tic:.re;t mcl<.:.e -
.bın · n ~.)l]Şlctitmesi k.aırarl~ıni -
mıı;ıtır. 

Bu h.usu6ta Münakele Vdı:ale -
tince 'hazırlarulıo BÜ<yÜk Millet 
.Meclisıntı verilen ~ 'lü k..ımın 
ıa~iliasmıda şöyle denllmdctedir: 

c'fürk d<:>nız ticari.it fiJosuna ye
:n:id ın gunıı1"'r kaıtilinı.ş "" eılkle 
mevcut olan programa ııöre daha 
yen.i cüzüıtaanlar da kadroya iJ.a ve 
a:lilmek frı.er • .'ilparı.:; olunanuştuır. 
Tıcaıut fillamıı.z her gün i.nki,,af 
iıahndedrr. Bu yem ıııeınilıe.- için 
yıenıı ı.ılemanlara lhlıyaç vartlır. 
Halen çalıışan den.iz adamla:rumzın 
lhiLgiJoe.rin·i aııttmmak veı yakın blır 
a,LJoe fiomuza k:atılacak olan ge
ıın::i.ıre .Yl'ıni cleınanJar yetl.işıt;imıe'ıt 
b,-in yülaıck <S'm.:z ticaret mekJtıelıt 
~ gen.i.o;let.Jımesi icap .,ı,.. 
ımekted:r .• 

JJ.a pi.Shanıalnl'iımi>Xle-lci tekm:ilL 
·malhkumtann atıl birer vaziyette 
bıra-kılırmy:a.-ak .cabşt.ırııiınabrı içiıı 
ciş es<ll>ı> iiızel'in.e kıırulıa.n hapio -
handıerln çot:alitı1ıtıaın loar~ 
r>J.:n ı.ıJ;ıır. 

Bu makseıtla Ad)i<ye V~ 
yeni 'bir ka,nun fayil\ası hazırla -
rıı.lmıışt.ır. Projeyıe göre, oeza ev1e
ıııioo ~<i ça:h.şma yerJ:ıri sfrr'ıitlıe ge
!l'işlıettilro .• k ~, ı ,b;J:hassa ziraat, do
Jrumacılık., mar~oz1uık, \erzıılli:k, 
llıahct'llık ve emsali i.slerin daha faz-
Jıa yaıpı.llınıısı 1em;n olunaca:l<'lur. 
_ Yi.rtc projeye ,göre. hapishane' ve 
ıkıll'kı.lliıanukır, bu kabil zirai sınai 
ve emsal': f~leıriııO.·n do1ayı 
!her ,tfulü ı""'\ın ve w.ırgiden ,muaf 
<,>!ıacak.Jan gıiıbi, buıı.lara mahsus 
emlak va :ı:rozi doe her türlü ver -
ıg~en ·milStesna olacakıt.ır . 

Bu yı,ni hükümler; projenin tat
ibik mevlcinı giıY.ceği tarihe ka
dar t:ahakkuık elımis olan tekmil 
verg; ve res'imkre de şamil o'la -
oıı&tln-. ---<><>--

Bu projeyı\ı ıröre m<ici.ebin yeıı.i 
J.eşkilatuııda 100 lira maa.,lı bir 
müdür, 70 ş.ır lira ma.aŞlı tedrisat 
v~ idare ımuavinle>ri, 90 lira ımaaşlı Çoçok bayramında se-
dört, 80 lıra ımaat;!ı ..ııtı, 70 lıiıra ınıa- • d" .1 k k} 
8$.o dıkuz ıııuaılliın, so lira maıaşJı vı n ırı ece ço c u ar 
al.tı ımuallim ve muevirıı, 40 lira 
ıınaaşlı dört laboraıtuar v.e ~ 
iham" mem'llırtl, 70, 50 ve 40 lira rnıa
""1ı birer m:.llatep l?J-fmiı!Jer4 kaptan 
ve ımakinıist:leri bulunacaktır. 

DıiıtV taraftan ınıeıkıtdnn ücret 
Otadroou 1 haziran 1940 tıarihirıdıen 
ltibaren de liıgwlUDlli> kaklııırıla -
caktrr. 

MeldEDe taebiıkat ic.in bii>yük h!r 
dl<. yat saıın aJmacalctır 

Yaklaşan 23 nıi.san QOCı>k ha()' -
raıın:ı güniiıııldıe şe!hriınıiızh muiııtelif 
ııenıtlıer,ndeki iakir vıe ktmısesi2 ç<>
cttklara oeılbiee vıe ayaAdcııbı ileY:ti 
dbıup ll>edi V"1iıer wrl'.lıeccl<t.iır. B ı.:. 
mey!'nda Beyazıt Çocuk F.ııiırgemıa 
~u tarafmda11 o gün Beyazıt 
ve civanrul.aki 75 fia.k1r ve kiımses z 
QOOUk •baışt.an ~.a kadac giydi . 
rilroelatir. 

(
KOÇ. ÜK HABE ---

1
- Hukuk fakülte~i talebe 

,_ ........ ____ R_L_E_R rozetlerı 
* Panır Itı cİV'arındaki Bomonti- Se!Jriımiz üniversitesi hukuk fa-

Nekta.. ş:<'ketinin hükiimetçe satın J,.·fü': ısı t.aıco ısi için eııki hukuk 
alınması hakkındaki mümkereler 
neticelenm~ ve satmalma muk.a _ !akü-it.esi lalebe cemıyeli taırafın-
velesi Heyetıi Vekıkye verilmiştir. cL:uı Viyaııada yaıı:ıtırılmıs olan ro-
Salı.nalma bedeli tütilnle ödene _ zetLırin m~vcudıu kalmamıştır. 
ceklir. Bumda hemen bira imala- Bu mün>J>.'elıetle üniversi•Le bu-
tına OOşlanılacaktır. Jaık fakü!tı H ta·ldbı.<>ine verilmek * Lokantacılar belediyeye mü- üzere bu kere de Ltalyaya rozetler 
racaat ederek son günlerde tar:fe s'p 0 ns oJunımuştur. 
meselesind~n dolayı 40 Ioka.ıı~aınm l Bu ı~tlw yakında şıeiırinıiz.e 
tec:oıye olunm~ını şıkiiyeble; t<n.- ~irileo !kıt.ir. 
z.latlı tarifcle-rrn kaldınlınasııu is-- ==============! 

tem· !erdir. ı 'j~:S!~~~~~~~~~ * Topahoıedekı Ford otomob::l 1 
fabrtkasının 10 senel'k mukiavele 
ıni.iddeti bitmiştir. Ford müesse.e
sile hükiımet arosrnda bu muk.a
vele yenilenmiştir. Aııc' ,k badema 
Ford; mevcut fabr<kanm üçte bi
rini i<-<1al ederek iş vaıncakt.ı.r. * Ka.ymaıkamhklar apc.rtıman 
sahiplerine dün tebligata baş!ıyu
rak zemin k.atlanndaki odaların bi
nT sıı:ınak haline gebinhn.ımıı is
temişlerdır. * ~,;. lli mücadelede bulunup bu 
def ' en den ayni numarayr a1an 
ak.ylı>ra istika! Madalyesı veril -
mesi haki< nda bir kanun Lavihası 
hazııianınıştır. ·· 

ğunu süy ı mışl "!'dır. 
Ezcümle Val' ve Be~ ldiy ı reısi 

B. Lıitf Kırdar <\'ı: 
•- Bu ımımasıo: şa:vi.alar tama

mıle aısıl.sl7ldı.r.• 
1Xuni~t'l4". 

Senuh Ku:a,,,mcuaa V'arırı.cıya 
kadar - \>nida - çocuk do"urmuş 
"bi. o kadar bıınalanıştı ki.. 

İ9kelıede dokÜ;ıvor ve kırmızı 
j!r~Jı ÇOCU~ bekbvordu. 

Srtnihi:n l:ıütün r.ıne1i Selmayı 
lbır d '!!!>o -'1rebilmekıti. 

- ZJ.val!ı Se .acık .. Kını bi.Jıiır 
nıekadar üzülrnü'i ve sarsılmı:;tır, 
divordu, oruın ~.ri:nıde b~l<a bir 
.kız ytiı. bu i.şkence ve ı.ztırao
lara dayıanaroau. ölüıdl. 

S<ımih s:.atler geıot;kıçe sa'bıtmz
b n•"'"!rdu. 

Kını~ııcu:k iıskı ılr:Bine gelıdıiğ'i 
dakikıııdanberi. birbirine eoklemı ık 
surotilıe tam 'oı'l' pa:ket sigara · 0 

-

ımi$ti. • 
- Bu kmnrzı 'kravatlı ooeuk da 

~d::n "elıınt'z odu va?! · 
Deve sö,vlen;rkı.m, b;rinci mcNlci 

salonunun 'k<rpısı açı.'::dı.. On yedi 
\ - ;larmda, güı•biiz ti<r çocuk etrafa 
'bakını"'ordu Semih çocu~n ya -
kasına bakılı: 

- Ta '""oıtl" i.. Krnını.zı kravatlı 
QOOUk. 

Ve vı,-a.,,.a cl.Jc "OCuğ'a i.şaret 

ed rnk: 
Kinni arıyorsun, yavrum? 

Dedi. Çocuk çekingen bir ta-v;rla 
ık.aioıdıan 0.11/'aO verda: 

- Semih Kil:mran ıber .. 
- Arad ğ.n ad::mı b<>nmı, oğluan! 

Nerdıe kaldın şimd. v~ kadar? .. 
f'ocuk bu sözk-e cevap veıımed.!. 

y, lb kelirıl:< le· 
Bu• "Unuz 

D ıc' JX.nl-a' arkaslll! don<ii.L 
ondan cıktı. 

Verilecek kanaat 
BeyoU-lu kaymakamlığında yeni 

ihdas edilen belediye · !eri müdi<r 
muavinliğinin faaliyeti görülm., -
ğe ba~ladı. Zabıtai belediye tali
matnan1esine göre. bu semtteki ıı~ 
mumi ••erler teftiş edilmektedir. 
Geçen gün 22 kad· r lokanta, muh
tefü surlardan dolayı cezalandı . 
nlmı tır. 

Eğer, bu nıüesseself'r bilirlerse 
ki, daimi bir teftiş vvrdır; nihayet, 
eksik taraflarını talY'amlarlar. Me. 
sele, bütün bu k~ bil müesseselerin 
her , aman için tef• iş ahında bu
lundukların:t kr.ni olmalandır. 

Bu kanaati verm("ğe çalışoıalıdır. 
BÜRHAN CEVAT 

İskelı Jd~n çtkın<:a sola doğqı.ı yijr 
ı:iim•ğe ba;liadıı.lar. Son kır.ım:u va
lıya !<adar ,konuşmadan vüriidü.İer. 
f'OC'\Jk önden ve arkasma bakıma. 
dan gidi"IOr, Semih onu takıip edi.-
•·'l?'du. 

Saılıildı.il<l va'Jılar biti'l>CC l:ı.a.f±f 
bir yo~u bir vohını baçında 
dım:iular. 

Semih m ıralkmdan <:ı'ldıracakltı. 
Çocuğa sıokıuJıdu: 
- Sdma hanmn nı ırede• 
Çocuk, vıokuşunı ba,.ınd:aki ahşaıp 

evi g&ıt.ererek: 
- İste, dedi, ,şıırada oturuyor. 
- ~imdi KMie vıalnız mı? 
- Bihniyomm. Bana sizi ~ 

""'Fr.m mi söyled :k>r .. 
- Sen kim5in? 
- Bir komrurıun cocuğuyum .. 
- B<-nmlıe berabei- gehniveeek 

cırislıı? 
Hav>r. Evi ~roünüz ya. Gi

diruz .. Ka.l>lvı ç.ahnız 1 Selana haram 
sizi ll:ı'lkli'l!m' evde. 

S:t:ı.t _,UjL 
Oı1ıthk alaca karım.Irk. 
Cacu:k E'\': f?&.jtı:rerek geri dö -

nü1 ·~r. 

Seıniıh, Sclmadan ald1ğı mektup
ta, h'1lll0iten cClrn• 1n saat onda eve 
od 'i ·n;; öı'fu'ırıımistıi İngiliz YÜll· 

1b ı ııun ~ lmesiıııe üç saat vardı.. 
Semih bu miiıddet mrfında Selma 
re bol bol k,..,,· şabilird 
Sar 'ı m fikwıe "'Öre Sclmanın 

ibur ~ Jaıcırılınası i nk8.nı da 
hasıl olaıbileo ıkıt:;, 

J<i " mederı İ lıula 1 Gmıe d m ktup Ro,pdösamh.'imi~ 
ıirı 't rhn.:.zı ~p meseleyi l crl>i'ıd:<Lr Ceı>kır!m ıkanst=z. 

...:i~ anl;;t.sam mı?! Doyeerlt Ka:bk:öy yohmu tuttu. 
& h, oocugıın peşine taht -

nnşt.ı. 

Kury ncııık caddcsıııc sıra a -
':1!31' otıcımob'iUer< :n bi.r ~- atl'ay~ 
Usküdara ge=ek pek cb gur b•r 
:ıs oliımvıacaıktı. (Devamı var) 

Buda mı iı? 
GC(en gün, Kadıköyünde bir aile 

faciası olmuştu. Bir karı koca o
dalarında ölü olarak bulundu. Ha
lından o kadar maliı.m ki, tafııilat 
vermeğe dahi lüzum yok. 

Bu feci zabıta hadisesini neşre
den gazeteler, ilk gün, ölen kadına 
ait bir de resim bastılar. Olabilir. 
Gazeteci objektifidir. !'tlesleğinin 
icabını ifa etıııiştir. 

Ve bu hadise de, bütün tafı;ilatJ. 
verildikten sonra, kapanıp gitmiş
tir. 

Hayır, ertesi gün, bir gazete, ko
cası tarafından öldürülen ayni ka
dına ait dört fotoğraf elde ediyor 
ve hemen gazeteye koyuyor. 

İşte bu noktada durmak istiyo • 
ruz ve kanaatimiz şu ki, bu dört 
fotoğrafı neşretmek asla ı:azet.eci
lilı: mesleı':inin icabatından değil • 
dir. Ve belki de mesleğimize ya
kışmıyan bir harekettir. 

Çünkü, bu resimler, aşağı yukan 
malfım sebeplerden dolayı, kocası 
tarafından öldürülmüş evli bir ka
dına aittir. Ve nihayet bu kadın, 
geride iki genç kız bırakıp.ış bir a
nadır. 

Sonra, bu resimler tafsil.itı inti
şar etmiş, hıuin bir aile fıı<:iası et
rafında. devam etmekte olan dedi
koduları birkaç gün daha kulaktan 
kulağa sürdürecek mahiyettedir. 

Hulasa, bu fotoğrafların neşri 
yersiz ve lüzumsuzdur. 

Nesredilen fotoğrafların altına 
konan izahat ise en az çirkindir. 

Gazete, efkarı umuıniyenin his
lerine daha hürmetkar, mesleğin 
hudutlarına daha çok sahip içti -
mai hidiııeler ka~ısında d~ha zi
yade vicdani olmalıdır. 

REŞAT FEYZİ 

Fen fakültesi sınai 
kimya profesörlüğü 
P~y.a üııh rrsıt.esı sın.ıi kimya 

prcıfesöru doktor Kormerz Kıling 
ş ıhr.m.z ünivcrsiu::s: fl!t'.' fakült"" 
sL.,in. sınai kimya enstıtüsü pro
fesörlüğüne tayin o!ıuruınuştur. 

Polonyadan şcluiımize gelmı.ş o
lan ;·.:ni profesör dün vıtzıf.,.;ııre 
başlamıştır. 

Gençlik 
teşkilatı 

Dün şehrimizde yapılai'I 
toplantıda Ankarada bir 

komisyon teşkili 
kararlaştırıldı 

Gençliğin har türlü ~r la be
(loo, .b ı.rek<.<blerı.ne ~.t;Y'ik edil!me<li 
iıçill çalışan Maarif V eka)e1ıi; eı;ıki 
izcilik teı>kiJatı.nın yı:niden ihya 
~aısı d<ararileı hazırlıklara ~ 
bmııştır. 

Bu maksaıtla; şehrimize gelmiş 
dl.:ın Maarif Vukfileti •beden ter -
lbivesi ve spor işleri uınrum müdü
rü Vitian k} ,1;in raieliğinde dıün 
maaI" i müdürl.ü.ğüındı~ büyük biır 
.topl anıtı ya:pıılmı.;ıtır. 

Şehriııni?Jd iki tekmil orta mek
tep ve Jıisl'berin spor hocalarıının 

i.1,1t'rak fMiği bu ~ada izciliğin, 
ıcm modern momlckıltleoı-dıe olfüığu 
gibi bir gmçhk teşkilatı şe.klinde 
yeni ba._<>tan kU11U'ması ve tam tec
hizaıt.ıa izci oyun<ıOOları lwrıılması 

lıı;;iın gıörü<oiilüp fik:rıer ~. 

MuaUimler ~ ışcbbüısün harıın"t<tl.e 

ietıifı.dıe lbulu.nmu.şl.ardır. N ltil:ed>e 

bu mevzuun organize edılmeei için 
.Anikao-ada müıtetıassıs beden ter -
lhiyrni mual1 ımlerinin işi.~ bi.r 
k!oonisyon toplanması k•rar!.aştı -
rikıru;ltır. 

· Öğreııd'~imhıe göre, izciliğin ih
y.;ıı:,-ında, ı ı;ki lıcilik ·lıeşkilii.tında 
çaJı.şım,ş olan elemanlS!rdan da is
till'ade olruıııaca.kıtır. 

--ooe>---

Dört bakkal mahke-
meye verildi 

Hileli mal satanlar sıkı bir su
rette takiıı olunınaktadrrlar. Dün 
de şehrimizin muhtelli emtlttinde 
yapılan kontroller neticesinde bo- 1 
yalı mercinıek satan Filip ve Mi
hail i>mimle iki zahireci ile boyalı 
salam satan Yanı adında bir bak
kal ve karışık :vaf: satan bakkal 
V asil )·r.kalanarak 1 inci sulh ceza 
mahkemesine vcrilmişkrdir. 

l\I uhakeıııe salamların tahlil o
lunınası. ınerciınekleri ve yağları 
toptan satanlann çağırılması için 
talik olunmuştur. 

~ir çok talebeler!~ ve halkt mızın sahırsıılıltla beklediği 

LUIPASTOR'ünHAYATlfilmi 
AZAK SİNEMA Müdüriyeti! 

Büyük fcdak~rlıkla elde etınİ)'C muvaffak oldu. 
~ U G Ü N ·~latinelerden itibaren 
insaniyet tarihinin yıkılmaz abidesi 

POL MUNI ... ANİTA LUİZ ... DONALD VUDS'uıı 
yarathğı <alı""er 

"LUİ PASTÖR'ün HAYATI,, 
(Bu Film bugün matinelerde L A L E sinamas1 ile birlikte 

gösteriliyor.) 
PrQl?raouı ilave olarak heyecanla dolu oltn 

s o D ö v ş 
Edvard G. Robinson ... Betti Davis 

Almanların h Y'
1 

• rlc• sahası: Danıına ~ 
sırı~~ 

Yazan: ALİ KEMAL , 
. · · ncY~. Alman devlet reısıoın ...,. 

mak isted.igini •akJı,arak Js•"" 
maca lıarekctlcrlc k.ırş.sın dJ ~' 
hayrete düşürmek ı~0 grc<' 
dueıtnu söylcr!el'. 11ıescliJ,ıiıY. 
teşrinisanide H<•landa~· · dıı. ~ 
ya taarruz edecek dcııı)u1 1 JJ", 
buki bu olmadı. Aylar ı:c~;; ı<"'. 
geldi. Mart ayı Alman de• .. .ıcııl' 
nin Avusturyayı, Çcko>lo I• ııf 
aldığı aydrr, şimdi de garPudJi 
ruza geçecektir; dedıler. ~0ot » 
madı. Fakat şimdi aııl•Ş. bal. 
darbe küçük Daniruark•l 

3 ~ı f. 
lanıyorınus. O Daniııt~oğ~ 
eski bir an'ancsi vardır. _ ·lii i~ 
itibarile küçük, fakat ııı••'· ı;ıı1· 
riLe büyük bir mcııılekel·" iJ"'. 
de orası istila edilıui~ .01d~~1ıeıl' 
markanın 42 bin 925 kılo:ı0 IJİP I" san1etindc ve 3 ıuilyoıı -f;> ~ 
şilik bir Krallıktır. . ~~ 

Bu memlekette asketl '-~ 
mecburidir. Fakat şu soD s -~ 
kadar askere çağır.ıanW .. f,rl'. 

9 binden f; zla o~ınuyor~1~ıı!~ 
Avrupanın vazı)·e!ı .1.,,ı"',. beri Daniınarkanın da bı. 0ıııı• nı muhafaza için kuvvetli 1,,;;/. 
bunun için de askerini. ~rı d"' ~ 
lüzum gördüğü söy !c.n~'..J, 1 
kerlik müddeti de pıy '•ti J"., 
günden fazla sürmüyordu,·.;~ 'f 
de lopçu, 425 giin de sıı• pPıı 
mecburi lıulunuyol'dll. J:lılP ıt~ 
raber Danimarknlılar ~r:~;;ı1 
Hepsi de kanlı, canlı, bı ıJ ıp. 
huylu insanlardır. Mııbl•.~eıı , 
lat daha ı>tk küçük yıışta ~;;.ıı'.ıl 
nimarkalılon askerliğe . dt ""·· 
JJlaktadır. Bunların hcpSı ~eıııt 
müdafaasının kıymet ve ~ıt· ı 
yetini idrak etmiş insani~.;?~ 
çen umumi harpte bitorıı (ı#)~·· 
hafaza edebilen Daniııı~r bit~ 
!ipler Slrzvig arazlsinınl< çıl"'f 
mını Almanyadan alar.• 8JV ~ 
!erdir. Bu suretle Danıııı 0tJ' iY 
velce kendisinden alınDl'şı 1-.r,, 
yeri alınış oluyor~u. 1.':~it ~..; 
Almanya bunu hır gu." .. 11;ııot",, 
ya ve ile yapacak ı:"'rll bit Pi 

Çünkü ileri süriilcıı ~,Jl ~ 
vardı: Şlezvi{!le AlınııJI ~clı~ 
vardır. Ekalliyetler rıı ol ıi 
Avrupada ne kavgıalara? ~' 
bilhassa ŞU son ÜÇ sencdı~Jj (f 
rülmüştür. Almanlar cj,' ~,ı 
koslovakyada, sonra d• •, r 
!erdeki Almanları knrl.•d,.~~ 
söylerlerken Danimarl:• eı•"-' 
nutınuyorlardı. Fakat şt.,,.;'ı 
Alman ekalliyetinin D3111rı~) 
daresi altında her surctlt (ıtf~J 
şadığını da oraya gidip gııi. il'~ 
ittifak etti~ bir keyfiy• ııı ~~o!' 
fazla olarak DanimarkaP !>"'-" 
man ekalliyeti yüzündc

0 "'"'ııl 
ile ihtilafa girmektense v~ 
deıı_ ne istenecekse on':'. d:cpi~ 1 
mege hazır olduğu so1 ~ ~ f 
Eğer ortoda haksız~ " ~' ~ 
hissesine dü'1tni Dan•"'\vl" 
etmeii:e hazırlanıyordll· t1,.,,o/j 
vig arazisini büsbiitüo ~ ,..,,; 
bırakmak nasıl olacııJ<tıdır· ıt;ı 
ekseriyeti Danimarkalı dl"~ 
maksat herhangi bir anl~,ıtb,.ı. 

1 
mak deki! mi, Alman e·ıe o" 
rini kurtarmak bahan"'1 
istilıi etmekti. 

,,__...yarın matinelerden itibaren TA K S İM Sinemasıod• 
TÜRK FİLİMCİLi(;INİN SON HARİKASI 

y 1 M Z A 
Reji FARUK KENÇ F.ser: VALA NURETTİN 

Baş rollerde: SUAVİ TEDÜ . REFİK KEMAL- NEVZAT ~"-~·-· 
OKÇUGİL- FERİDE CANAN. - CELAL ÇAGDAŞ. 

BEATRIS 
Müzik: Gregor ve Orkestrası. Dans bpanya Güzellik 
Kraliçe<i LUCİA LA BELLA 

YILMAZ ALI• En müşkülpesent merak 
: lılan bile takdire scv

kedecektir. . 

YI M Z A t İstanbulun güzel ınanza. L A L • ralan kibar salonları ve 
• korkunç batakhaneleri 

içinde cereyan eder. 

L • 
1 

YILMAZ ALI
• Türk zabıta kuvvetinin 
: ~.od~n;ı te~kilfürıı~ı bil· 

fiil ıştırakıle çevrilmiş· .,.._.,o::_o._...;......,_~ 
tir. ~--

Prodüksiyon: Halil Kiınil Film Stüdvosu. 
Bu film pek yakında An karada ·ULUS• sinemasında göste 

Bu akşam İ P E K Sinemaaında .... --..,....~~.....,,.,,....,,,.....,~~ 
HEYECAN ve MERAKLA 

SEYREDECOOİNİZ ,.... ....... ...---
BÜYÜK BİR MACERA FİLMİ 

Kahkahadan kırılarak eğleneceği
niz harikulade okmediler şaheseri 

KRALiÇENiN 
ELM· SLARI 
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Skajerak'taki müthiş 
deniz muharebesi Reıit Paıanın Hatıratı 

A EDO YA ATEŞLER i E 
utup Okyanusundaki Sovyet 
filosu da harekete hazır 

~~olm 11 ( A.,4..) - İweç ga.. dugunu beyan etmdctedirler. 1 Malnoe'ye gelmiş olaıt balıkçt-
ı.,, ~nm ıılm·,> oldtı.klıırı haber- Si11ad mii.fahitler, Almıınyanın Zar, Almanların ke"4ilerine muka-
~"I ~ore salah~ettıır Sovyet me- M oskovadaki siyasi mümessi • vemet etmekte olan üç Danimar • 
fııd '.f orve~·in Almmı.laT tara- linin B. Molotof ile 4 sa.at süren bir kıılıyı öldürmüş olduklarını söy • 
'ıtq: ı.f'ınli dolaııısile pek ziyade görilfme yapmıt olduğvnu hatır • lemektedirler. 
~''a 11 ~nde b>tlunmııktadırlar. ı latmaktııdırlar. Dii.n Konpenhag'd'a hiçbir ga-
!iıı1,1i"°'kot>a hük1lmeti, Norveçin zete çıl:mamıştır. Almanlar, mem-
~ %ı ~asını Sovvet mena •

1 

A/ionb!ad.et gazetesi, Sovyet leketin her taTafında münakalatı 
'<ldeı alakadar olduğu biT mıntııka Rıısyanın bitaraflığını il.in etmif kontrol etmektediTleT. 
ı.,'e~kte ıdı. olmamıa rağmen Rusyanm simıı - Bankıılann öniinde birbirnin ar-

' ç gazeteleri. Salahiyettar Al- !inde mühim miktarda ask.eri k1ıtı· dı sıra dizilmiş birçok kimseler 
1',~•h<ıfı1inin Sot'yet · Ru.syanm vetleT ta.hfit edil.mekte olduğunu beklemektedir. Dün tayyareler 
ı.,,.111 1Yaııa kafi derecede menafi y~tadır. payıtnhtın üzerinde uçtuğu zaman 
d '!Qın •tm,ş V(' bina.enaleylı iskan- Di<jcr tarafta?! Kutup Okyanu • halk, evvelıi l>unları İngiliz tayya-
0·, ~/%;.'ııntakasında daha fazla j sundaki Rus filo•'U, harekete ama- Teleri zannederek memnun olımış· 

li beklemeflU?si l<izım ol- , dedir. tur. 

/(ral Hakan Almanyanın anlaş-
ma teklif ini reddetti 

Stokh 
~nıb oım (A.A.) - Norsk Tele. Jıiikıl.metınin ittihaz edeceiii hattı 1 

ıı;., Yraa'nın Elverun'dan öğren- hareketi izah ve UfT.ih eylemiş .. ve
1 "'ne g" . 

•eç h "k ~re Kral Hak.on ile Nor • bilhassa Almaııyanın bundan bO?J· 
~ .... u Umeti, Alman elçisi Bra- le Norveç hükumetinin Qtıisling'inl 
~~ Qıuslıng tarııfiw.dan yeni bir riyaseti altında bulunması l<izım 
~ ~ teşkili hakkıııdaki tekli- olduqu fikrinde bulunduğunu söıı· 

'<'1ıı e~mışle-rdir. lenıistiT. 1 
~I ' dun aı..:am Dr. Brauer'i Bu görüşmeyi mii.teakıp Kralın 
'i.. ıı. ederek kendisile görii.şmüt- riyaseti aUında nazırlar meclisi J 
ll~~~cın elçisi, Krala Norveç;.,. toplanmış ve bu toplııııtı esnasın. 

el vaziyetine karşı Almıın da lıii.kıiıtnet, Kraldan milletin 

QuisLing'e it madı bulunmadığını 
ve oaun riyııseti altında kanunu 
esasi ahkamına tevfikan bir kabı· 
ne teşk.iıtne imkan m11.tasa1,ver ol
madığını ilaıı etmesini ıSTarlıı rica 
etmiştir. 
Buııun üzerine Kral, Dr. Brau. 

ner'e bir Q1ıi~lınq kabinesini ik • 
tıdar nuwkiine qetirmek isteme
diqini ve Nyqaardvold kabinesini 
m.evkiinde ipka etmek arzusunda 
olduğunu bildirmistiT. 

bir ı.., Norveç hükumeti 
11.,.,0dra 11 (Hususi) - Meşru kir vasıtalarla memleketimizin 
'-!ı,,11eç hUkumeti dün nıHlete bi· bazı kısımlarını işgal ettiler. Bütün 
~ SO 11;-•ettiği beyannamede şun- dünya bu hareketi takbih etmek-

beyanname neşretti 

·~ctııektedir: tedir. Memleketimiz mücadelede 
nlar IMımbalar ve tahrip· harap olacaktır. Fakat mücadele-

den sonra veni hir Norveç doğa • 
caktır. Bütün mılleti fattn mida· 
faasına istirake (':li!'ırıyoruz. Ya~a
sın \'atan, yaşasın hür Norveç!• 

J zJanda Danimarka ile alakasını kesti 
~~rıı U (Hususi) - İzlanda 1 Danimarka Kralının bu memleket ı vermistir. Bu suretle İzlaııda Da· 

ebtosn bir toplantı yaparak , üzerindeki salahiyetini hükiımete niınorka ile alakasını kesmiştir.· 

t..ı Danimarka da abluka içine alınıyor 
ltt ıı::~ll (Hususi)- Müttefik· leketteki ııe çkok mevaşinjn, yiye· \ caktır. Hayvanlar aç kalmak tebli· 
lıııt, lı: -...ıarkayı da ablukaya al- ceği dışarıdan getirildiği için ab- ı kesine maruzdur. 

• 
(1 lnel ••hlfedeıı devam) 

teler bunun tafsil:ltile doludur. 
Bu tafsilata nazaran, Almanlar 

bu deniz muharebesine çoktan ha
zırlanmışlar ve cüziitamlarını ta 
Norveçin şiınalindeki Narvik Iİ· 
nıanına kadar muhtelif mıntaka· 
!ara göndermiş bulunuyorlardı. 

:Maksat Norveçe yapılan ihraç 
hareloetini tamamlamak için, İngi· 
liz ve Fransız deniz kuvvetlerini 
mümkün olduğu kadar fazla oya· 
lamaktı. 
Şimdiye kadar Şimal denizinde 

bulunan İngiliz ve Fransız deniz 
kuvvetleri ablukanın tatbikini mü
essir kılacak miktarda idi. Dani
marka ve Norveç sahilleri i gal e
dildikten sonra, İngiliz ana filo
sunun ıntlh.iın cüzütamlarına hare
ket enıTi \'erihniştir. 

Artık Narvikdea Skajcraka ka
dar Norvcc sahillerinin muhtelif 
mınlakah1:rınd11 deniz muharebe .. 
teri baslamıstı. 

Narvikde be~ İngiliz destroyeri, 
en 'on tip altı büyük Alman dcst
ro,ycri iJc çarpı$nuşhr. AJnıan ge
nıilcrine kara brttaryal<!rı da yar
dıın ctuı;. lır. İngiliz deslrolerleri 
keuclilerine çok faik olan düşnıan 
ku\·\·etlerine kar~ı cesurane sal -
d.ırmı~, nctıcedc Hantcr de . .;troyeri 
batmış. Hndey kar ya oturmuş, 
iki İneiliz gemisi de hasara uğra
m.ıı;tır. 

Alman geıııiLrine de isabeıler 
vaki olmuş, birinde yangın çık -
mrc:_ diğer ilçü de ınurettcbntı ta
rafından tcrketliln1b~tir. 

ılsıl eıı n1ühim deniz çJrpışması 
Gotl'nbcrg n11ntakasında oluıuş -
tu.r. Burada İngiliz ve Alınan filo
lar111111 ru kt1\'\'etli \.'.lizütnınları 
karşılaşmış bulunu)<rrdu. Hala de
vam rren bu n1uhareheııiıı ilk saf
hası İngilizlerin lehine ııeticeleıı
miştir. Bu mulıacbeye Alman fi
losunun ku\·ayi küıliyes' ış irak et
ınis ve ınuharcbeyi l<abule hazır 
bir vaziyetle bulunuyoruu. İııgilız 
filosu görünür göriinn1cz her iki 
taraftan ateş başlamıştır. Ha.ada 
da yüzlerce tayyare çarpışarak u
ruyor ve bombalar yağdırn·ordu. 

Sabahleyin haslıyan muharebe 
projektörlerin ışıkları altında ;:<ı· 
oe de devam etmi<tir. 

Ilk saatlerde ağır isabet alan bir 
Alman kruvazörünün hattı harp· 
ten çekildiği görülmüştür. İngiliz 
filosu An)iraiinin mahirane bir ti
biycsi ile iki ateş arasın o alınan 
vam eden bu muharebenin ilk saf. 

hasını tc.,'1..il eden yinni dürt saat 
içinde dokuz harp gemisi kaybet
miştir. Bunlardan biri Doyçland 
tipinde bir cep kruvazörüdür, di
ğeri de bir ağır kruvazördür. Altı 
hafif kruvaörle bir lorpito da ha· 
tml111ıştır. Köln tipinde bir kru· 
vazör de ağır hasara uı,;.,.aınıştır. 
Bu kruvazörün de battıi,'1 zanne
dillll<!ktedir. 

İnl!'ilizler de iki hafif kruvazör 
il<> bir mulırip kaybetmişler, diğer 
bazı gemilerde de basarlar olmuş· 
tur. · 

İnı;:iliz filosu, Alman filosunun 
ric'at hattını da kesmeğe muvaf -
fak oldu~ için devam eden muha
rebe şimdi bir im.ha muharebesi ı 
şeklini almıştır. 

Bir aralık filodan bir kısun, Ska
jeraktaki Alınan ınayn barajından 
kaçmakta olan bir Alman gemisini 
lakin etmek suretile barajı tehli
kesizce gc'\ıni~ \'C bu gemiyi ba
tırdıktan soııra. Oslo fyorduna gir· 
mistir. ı 

O sırada Oslo fyordunda bulu • 
nan ve h<.rp sahasına gelmek iiıe
re bulunan dört Alınan barp ge
misi ile karşıla~mı~tır. Burada da 
sidtletli bir muharebe haşlamıstır. 
Alınan zırhlılarından biri ın ... nev
ra yapnrkeu, Norveç ınayn tarla
:,ına dUsnıü~ \e bahnı~tır. Bu zırh
lılardan biri olan lilüher de Nor
ve~ sahil ~tar~alart tarafından 
batınlmıstır. 

Hasara ui{r~tıldığı zanncdill"n 
diger bir hatıi kruvazör bir Nor· 
veç fyorduna sığırunıstrr. l\.Juhare-
be bu suretle İngilizlerin galibi • 
yeti ile neticelennti:, ve lııgiliz fi. 
!osu Oslo fyorduna girerek, ~ehir 
önüne gelrni~tir. ı 
Şir•ok Norvc~ bahkçı gemileri 

baLn Alman geıuilerinin ınür.ctte- 1 
balını kuriarnıakla ıııe~ula.ür. 

Muharebenin dehsetli safahatını 
takip edenler, İngilizlerin ikinci bir 
jutlaııd zaferi kazannıı~ olduklarını 
söylemektedir. 

Du muharebelerde İngiliz tayya
relerinin bü~·ük rolü olıuu~tur. Hu 
tayyaTelerden atılan bombalar da 
bir Alınan zırhlısını batırını~tır. 

İngiliz donanmasında bulunan 
240 torpitogeçerden. yarıdan fazla- ) 
sı bu muharebelere ıştırak ctnııştir. 

Trandjende sıkıştırılan dürt Af. 
man kruvazörüne, Ilınan haricin
deki İngiliz zırhlılarından birinden 
atılan mermilerden üç .babct v.ki 
olınuş ~e bu kru\'azör yava~ yavaş 
yanı. yaslanmıştır. 1 

)azaalar: 
lıkeııder F. SERTELLl - Ce,,det Reıit ) ULARKIRAN 

Kresne boğazına top koy 
buradaki jandarmayı arttı 

alı, 
alı 

Cıımaibali, Razlık, Bulgar hu· 
duduna en yakın kasabalarımızdı. 
Bu kasabalar daima Bulgar çete· 
cileri tarafından binbir vesile ile 
taciz edilerek, sık sık k11fllı vak'a
lara sahne olurdu. 

(Kresne) geçidindeki jandarma 
lruınandananız, tahkik heyetinin 
ark.ınııdan Cuınaibiılaya ~öyle bir 
rapor yeti tirmi~ti : 

·Arabalar'lllZ geçitten ayr,lır ay
r.ıılma.ı. dagcta.kıi paW<a ,.olundan 
bu Bulctar ç(·tesin'n Cwnaibal<iya 
do .. ru geçt.ıtı haber alınd:. Arka· 
,;w ııı r n~ kadar gözcüler gön
denlın_,, ve bir müddet ta -ıµ edıl
m.~c de, eLıınıı.ddoi kuvvetin az
ııa yüz.uLctcn 1 gOzcUlerimiz dön
me•e mecbur kalmı.:şt.r. Bu tez -
kereıru eliııae aklı ınız saatlerde, 
i>u1«d n !(cçnııı, olan Bulgar çete
s.nın de hududa va:rınış olacağını 
tah'1'1in ed•yurımı. Çeteyi Bulgar [ 
h11cıudunda' basl mı ak ihtimalini 
di.ı.ı>ünerek, kcyf.y lı a1·zey lerım.• 1 

Kr ;ne g~-ç dt jandarma 
ka."'W<"ı kıım ndar.ı Rız.ı. 

Tabkı.k he eti bu raporu alınca 
derhal faalhete gcçm" ve çete· 
krin geçmesi ınuhtemel olan yol
ları jandarma ve w.ker kuvvetl&o 
rile ke~ııı:.şti. 

Rcsil P~. Cem:ıl Be~e: 
- Eıraz geciktiğ'imizi sanıyo - 1 

ruu1. Çüoku dağ 'olundan giden 
retccilerin bızden ünce hududa var
dıklarıııu.ı ~ııpııe )oktur. ı 

Dcııı ~Iİ. Cemal Bey dağ yolla· 
nnı bilnıed\ği için, bu ihtimali ka
bul etmek istemiyor, takibata şid
detle devam ed;Juıesine taraftar 
görlluüyordu. 

G<>n;i, jandcrma ve askerlerimiz 
hudut bu~ forma sür'atle yeti,ınek 
gayretini go tcrnıişte,.e de, hudut 
gözcülerimizuen gden haberlere 
uöre, (fiıcsne) boğıuıadan gelen 
çetecilerin Bulgar hududunu aşa
rak canlarını kurtardıkları anla· 
şJnıı~tı. 

rin kuvvetknmesine ve taarruzla
rının artmasına meydan vcrilmiı 
oluyOl'du. · 

Reşit Paşa bu hu usta ,;J&yete 
otuzdan fazla .rapor ve tezkere ya.z· 
nıizsa da, her birine: •İcabına ba
kılacak!• tarzında cennlar •·eril
mis ve bu sahada ın<"'ruliyetin il8-
nın:a kadar müsbet hiçbir faaliyet 
gösterilenıemi!;tİ. 

(Devamı var) 

••••••••••••••••••••••••••• 

Madalyanın 
Ters Tar fı 

(BasnıaKaiccı n ut' .ım) 
lar, pusuda)·dılar ve ha.'1mlsrını 
suç üstünde )akalama!<' • il< der
si vernıek a:ıiıu \"e kararında ·dı
lar. Nitekim de, oyle oldu. Alman
ya, şimdi dört ~ ıHık tetlüş, emri· 
vuki, yıldır1n1 harbi, kola~ca4.'.ık is .. 
ıila, luın dökın.den ~erl<·ı;m.ek ve 
ilhak ı:ibi kendisiı e iınluôıılar ve
ren talibinin tersınc dôndüğüne 
•ahit olu)·or. Bu ~ehadetin ılk vak
ası Skajcrakda yenen darLe ve en 
kuv\·etli harp gemilerinin kaybıdır: 
Bunu Nor\'eçtcki ınuvas,la>ız. hat
tı ric'al!ııil ıt'alaruı tart ve tenkili 
takip edecek ve ondan öteye de da
vayı bizzat ve binncfis 1\lmanyaya 
karşı ba,Jıy•"'1k olan ıu<ittefik ha
\1&, deniz, kara oı Jularının sa"\·le
tini, abluka, iktı~adı harp hallede
cektir. 

Belki, bu arada Alıruı n) afiln e· 
ni uıarruzlannı, ycn.i cepheler a
çıldığını, ycııi) ~ııi devletlerin h3'1"
be ı:<irdikl ı·inı de görL'Ccgiz. 

F,llıakika harbin ikincı \e fili 
safha" 9 ııiı;aıı 1940 da b~şl· mış 
bulunu~or, Fakat, üçıincü, hat.ta 
dördün..:ü safhaların da sür'atle 
ikinci safhayı takip elrneleri de inı· 
k3nsız sa;y ıla.nı.az. 

E.IE. lZZL"T fiENlCE 

~ı;~;·
1

t~7;;e;~ı=i°~i~cesi Ska;;
1

rfl~va yeni baskını 
~ •-..,dr. ~l (A.A.) - Dün aıece 1 Flov ve Kirkvalla kanı> bi~k ta· 1 Birçok Alman tayyares, tayyare 

lerı, İıJuıc;ya üzerinde ve [ arnızlar hapmuılarsa da hiçbir ne· dafii tolparla avcı tayyarekri ta-

il 

Amerika da Harbe Girmek Uzere ... 1 

Cemal Bey bu hadiseye bizzat 
şahit olduğu icin, ikinci raporunu 
ha•ırlarkc;n, (Kresne) geçidinin 
topla takvj)· ine de lüzum göste
r;yor ve buTad~i jand rma ade -
dinin birknt ın.isli arttırılmasını is
tiyordu. 

"SO DAKİ A,, 
asılsız bir ha'beri 

ln 

Dün ak.ş.:mki •son d " ga-• lltoray halici ile Sk:apa tice elde edememişlerdir. rafından düşürülmüştür. 

t~ Norveçlilerin mukavemeti gittikçe artıyor 
t!iıı ltııotnı 11 (A.A.)- Norveçli- Charlottenbergden bildirildiğine Oslodan gelen seyyahlar, üç harp 
°"ıy:llkavemeti, dakikadan da· göre Osca:rsborıı: kalesi, kahraman· gemisinin salı günü Oslo körfezi
l.lı,.., <Uotınaktad.ır. ca ve müessir l,>ir mukavemet vös- nio geçidini zorlamakta iken bat-

<1 lnei 0-bifeden d~vam> 1 
miJhmı ıbah."i üsleri İll\lıiliZ ve Fran
İar t.ara!ınd:ı.n ~al ounmuştur. 
ALMANLARlN BİR TEKZİBİ. 

.""ıt.: Telegramburaa, Alman !ermiştir. ıııı.,, olduklarını söyleınektcdrler. 
~ ~ kanlı bir muharebeden Oslonun harici kısmındaki Bala· Norveçlilerin Borten kalesi gar· 

RııJina 11 (Radyo) - Alınan 'b(i,. 

yüik ka.r:rrı:'1hı, Rcı:ı"1l.ır vl Il•ma:o. a• 
ja:na!ı:ınnın 10 - 11 tarilih tclgra.r
Larındv., .Bwgen vıe Trodg.n',in miıb
tefikl,ır taı-afın.dam İ>,'!!<>lı hakikında 
vcr.iıkn 'h~ı te!aiıo e:ım€ktedLr. 

~~orveç kıtaatını Eleuu.ma erne tabyası, enüz Norveçlilerin e- nizonu, uzun bir mukavemetten 
'ldııı..1 etre mesafede te\·kif etmiş linde olup Alman naklive gemileri sonra teslim olmuştur. 

ij:'°lllı bildirmektedir. üzerine ateş etmektedir. 

telef oldu ~ lt Alman vapurundaki askerler 
\;ıltııoı~ 11 (A.A.)- LyseJriJ. ~ göndermiş olası geminin askeri kı· ı mektedir. İçind<ıkilerin kaffesinin 
"-ı1t~•ildiğine göre, isvcçin gar!' · taat .naklet~te ol'?' bir Al~ tcl~f olmuş oldukları söylenmek • 

&çıldannda istimdat işareti nakliye gemısı oldugu zıınııedil - tedır. 

Paris 11 (Hususi)- Bergen li
manı müttefikin ukvvetleri tara • 
fından işgal edilmi~tir. Şehirde bu
lunan Alınan kıtaatı şarka doğru 
çekilmiştir. 

24 saatte 
tedir. Alman kıt'aları Hamar'a gır
mişlerdir. Evvelce buTaya nalcle
dilmi§ ltüktlmet merkezi bu şehri 
de teTketm4;ti-r. * Bir müddettenberi Pariste 
bulunmakta olan YakınşaTk Fra.,.,. 
sız orduları kumandanı Genral 
Veygan.d Beyrutıı dönmüştür. * Deyli Ekspres müttefiklerin 
harbi bir sene kısaltacak yeni bir 
tedbire tevessül edeceklerini ve 
bunu da ilan etmek üzere bu4ın
duklarını yazıyor. 

* .Kopenhağdaki İngiliz, Frarı,. 
sız ve Polonya sefirleri Kral tarız,. 
fından kabu 1 edildikten sonra, ~h
ri terketmişlerdir. * Romanya Hariciye Nazın 
Gafew.ko dün Romaya hareket et. 
miştir. * Almanlar, Danimarkaya hic
ret eden Yahudileri tevkife karar 
vermiştir. * N0T1Jeç 2000 den fazla ticaret 
gemisini müttefiklerin emrine bı
rakmıştır. 

LORT HALİFAKS'IN BEYANATI 
Loaıdra 11 (Raıd..,-o) - Hariciye 

Nazın Loırd Ha lif ah bır Amerikan 
ga:ııo~ ısi ımti!ı:ıtbir'n elen.iz h.aıbi.
n 'n şid<Wtle ~mn etbgi;ni, Noc -
V<!Çe mühi.m ttnüttefikın ku V'VEt -
:ıı ıri çıkantiıgı.m ve OOk yakında 
Alman ist:lasma nihayet verile -
<ıJiıiııııi ısöylr.rn · l'ir. 
SOVYETLER Alı.'4ANLARL"f 

MÜSKÜL VZİYETI'E 
OLDUGuNU SÖYLÜYORLAR 

Londra 11 (Radyıo) - MngJro • 
vada çıkan cİzvesti Y""' gaze!F-.,.;, 
cAlmanyıa mOOkıül V'.IZiyet.e di.iı;t.ih 
oorlevlhalı iba~ makalı ısinıdoe Al -

~"ı~ U bıcı nhif•deıı ıhnm) 
'11l ~. ıeki haftadan ıtıbaren tes
\. 'it ~ Qflcınaccıktır. 
b,,:ıe,.~relerin himayesi altın
lb.~ l kt e olan Alman kuv • 
~~ 1 ~ Norveç piyadeleri ara
lı.~lbj •tverum civarında ve 
~ of "9er civarında muhaTe • 
'-lııı~;'itur. Norveç kıt'aları 't ede ede çekilmek • 

y 
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~: Rahmi Y AGIZ 

Donanma Geliyor 
~-~----iii:öi:Sll ______ .,;; 

No: 

~~:~ilde edin arzeddeim ıultanım, bu gemi 
L tı· ••tıde babamla birlikte evimi geçindiriyorum 
:"! ')~ t 
~~ 1•1ldadı. Davust, büyük 
el)· 1, tı~ı~IJ>dan loş ta~lığa 
~ g~1le 1nı tutan kalfanın ye· 
,~lı~llkarı, kendisini mubte-
t 1 ıl1ı 11 hekkdiği muhteşem sa

ı. lııı41 : 
'.'ıı.ıı ~ "e Çok pahalı gi)·ini~ine 

~ ~'liihia"ustun yannıda çehre 
~•l del~kal!'ttan Sultanla genç 

1 ~ % b; 1 
• nlının bulu. mabrı 

~ lıı~~~em faslile gerişti· 
"'ııı ı. • .'beıı mükellef i(ki 

tı ~.q;ı111a o iki dildade 
""1ıı1 ~·a kadeh cekistİl'er<ık 
t;:.ı, azı~e. kiri§ledil.,... 
, 1~t1 •çıyor, muhteris Sul
J~ \~il caı., c0<tura<:ak ha • 
ıtor.ı:alt kendi içmeyişini 

Sultanın tam stim aldığını kes
tirince de.ı;in bir of çekti. Bununla 
maksadın~ uyacak bir konuşma ze
mini acmağa muvaffak oldu. Sal • 
tan sordu: 

- Neden böyle yanık ~anık of 
çekiyorsun kaptanım? 

Kurnaz delik.anlı yine yüzüne 
mağnuım bir mana vererek ko -
nuı;mıya gir~ti: 
-Nasıl of demiyeyim Sultanım.. 

iı;iııı yanıyor. Dert bir değil iri.. 
Sultan çıngıraklı bir kahkaha 

kopardı: 
- Hcle şuna balon.. Bu yaşta, bu 

yaradılıştaki brr delikıyılınıo gö
nül işlerinden başka ne derdi ollll't 

- Orası doinı-. Gönlümü kasıp 
kavuran, damarlarımda kanımı tu· 

kim olan bu aşk da Sultanrnıın pa· anlattı: 
ha biçilmez sevgisidir. Fakat, bu· - Bizim bir gemimiz var. 
nun dı ·ında kalan başka dertle- - Onu biliyoruz! 

- Müsaade buyurun Sult:ınım 
rinı var. Amma ne dovru söylenıis- arzcdeyim .. Bu genıi sayesinde pa-
ler. Tok a••- zengin fakir;n, detsiz ra kazanıyor, babamla birlikte mü· 
dertlinin halinden ne anlar diye!. tevazı t"'-'imizin geçimini temin l"-

Sultaıı şakalaşmayı sürdürdü: diyoruz. 
- Amanın sevsinler şu halini... - Onu dabili~·oruz!. 

Nasıl da dertle ez.ilmiş bir biçare _Evet.. Fakat, bul'ünlerde nak-
gibi ai!'rr aön, ciddi ciddi dertler- liyat işleri fazlalastı .. Bilhassa Ça
den bahsediyor. nakkale bo<:'azına sevkedilen •• ,. 

Sonra, Davustun sükutunu gider- keri eşy lan baham. bugünkü zor· 1 
mek için mağrur bir jestle ilave lukları evvelden kestircmedii{i icin 
etti: üzerine almış .. Elimizdeki tek ge· 

_ Senin derdinden ne olacak. mi bu nakliyata kafi gelmiyor. Bir 
Hamdokun, sana merhem olmağa ka nıotörümüz var. Var amnıa, 
iktidarımız var, söylo bakalım, ne bunlar da benzinsizlik yüzündc.ı 
imiş ~u seni gönlündeki sevgiden çah'8mlvorlar. Eğer, taahhüdü • 
daha çok üzen dert!. mü:ıü yerine getiremezsek baba • 

_ Bilmem imkanım bulabile _ mın vıllardır kazanıp kötü gün için 
avırdı~ taahhüt "anısı, Ilarbiye 

cek misiniz?. Nezaretinin kwazırnat dairesinden 
Sultanın ikinei kahkahası sal&- verikcek bir emirl<! hazineve mal 

nu doldurdu. ediJ...,ek! O .aman Draldcdenin dii-
- İiihi çocuk.. Sana bund11.n dı.- düğü gibi Upııivri ortada kalacağız! 

ha yakı"11dı bir hitap "'1<li bulamı- Yani, bir kelime ile: İstikbalimiz 
yonun. Vallahi çocuksun kaptan... kapkara bir bulutla örtülü.. Ba bu
Düsün bir keH; Padişah kızı bir lutu sıvırmak için ne yapacağı • 
sulbımn isteyip de yapıınuyacağı, mızı bilemi70nmı. 
yaptaanııyaca&ı ne vaııdır? (Q:evaını v•) _ 

ma.ııı1.aıın, Norveçe taarruız >aıı$ k
'le ıbüıyük bır ha~ buJund~wı 
yıaızımak!tadır. 

BİR ALMAN NAKLİYE 
KOLUNA HÜCUM 

Stıokholrn 11 (AA.) - İsveç ı& 
hilleri acııkların.da Pel:ııgı.s ve Pa-. 1 
ll:ır • ooter takını arlaııarırun şırn.ı,. 
U şarkıs:nde yem cı.cııı;z mufüıtt fbe..' 
b-i olmwf..ur. 

.M.a:rat.ranıi 'dan haber alınd:ıguıa 
ı:ı:ı,r., AJma.ı na:klıiye gemileri ol . 
Cıu;k1'.:ı. • farzedıloo 10 ~iden mü
t"eik.ke<o bir kaiilı.ı !.aıarnııza ui:ra • 
mıştır. Bır ·nakli'.l'"' goınisın.inı baıtJ.. 
~ oldu~ mııMkıkak oup difier 
uıç :naı1ciYl> "-ıınisinin ~ batmış of. 
d~ muhteııııelcbc. Başka bır ruık- ı 
lil~~ ~ııde de ~n çıbıni
ınış!.ır. D•ğar 5 gemi, ık.azaı>J ıdelıeri 
~ u@·asma>kıt.adırJac 

Evvel.ki l?'eC.'e K-arm.~ a.r:ıİcıa-
t ·ıııda ıbır q.,... i2 muharcl>es; olmuş. 
uır .. ~tlı top Sl'61eri .şiti'lm.ş ve t 

pr 0 J• il<tör ışıklan görfilmfutür 

Tahkik he) eti Sereze döndükten 
sor:rn, Cemal Paşanın vilayete ve 
otdu~·a verdiği raporlar tesirini 
göstermemiş değildi. 

llndnt jandarmaları ile i>(>raber 
(Kresne) geçit karakoluna da bir 
m.ktar kuv\·et günderilnıek surc
tilc bu civardakı takip kollan· 

1 
mıı takviye edilmişti. 

Fakat, (Kresn<ı) boğazına top l 
gönderilme keyfiyeti her nedense 
ku\'veden fiile çıkaılamadı. Buna 
sebep de, lıic ~üpbe yok ki, si ·a i 

1 
e-ndiscler olmuştu. Günün birinde. 
(Blllgıır hudutları topla takviye c
diliY<ll"! • sesleri yüksehneı;e ve bu 
seslere Avruoarun si:vasi cntrik11-
lan da karı,ınağa başlıyac_aktı. Bu 
sebeple (Kresne) boğazı maal<ısef 
tahkim edilememişti. 

Halbuki (Krcsne) balkanların 
candaınan ~-ahut hakiki manasile 
bir •ölüm boğazı. sayılabilirdi. Bn-
re~ takviye etmem<ıkle, bımıdan 
geçecek asker ve yolcuların hayatı 
daima tehlikeye düşebilirdi. Bun· 
dan başka bunsını zavıf bırak • 
malda, o civarda dolaşan çetecile-

AÇIK DAVETİYE I~ 
Taksim Sineması Müdüriyetinden : 

Sinemamızda bugünkü perşembe günü saat 18,30 da YILMAZ ALİ fil . .. beti yl . 
mı m~na•.e . . . e tertip olunan hususi seansı gazete sahip ve 

mub~rı.rlerının, filin ve sinema müntesibinin teşııiflerini rica 
eder ıs. 

. 

ııstesı Ahr,anyanın Yu;;o vv ya 
bir ooıa vererek Tun nın '{, r ıo
hlııti. . se<J; i:t'llı b.. 1k harllıcrl ,..., 
~yecan.h b.r şek.itle h, b-~r v<or -
~ de bu hal>C'nn tamam L ası.l 
sız olduı;u an a.şı.lr". •ır 

Ezcüınl<! bu s.ı'bc.h tkcnJ. 11 ~ 
l.efonla göru.,tugUınuz B ~rat sı
ya.;ı mılıaıL ıı.e m p bu zevıııt t>. 
bu havac!.sı kııt'>yot1e ldaıp et -
mİ<!l.ır. 

----<>•o--

Şehir defterdarına da 
otomobil veriliyor 
Büyük Millet .:lleclisi bütçe en· 

cün1eni, otomobil "\·t>rilcrek devlet 
erkanı hakkındaki kanun layiha· 
sına son seklini \:ermiştir: 

Bu kal'i şekle göre Vekillerden 
ba-ka tekmil valilere, temyiz ınah· 
keme i, Şiırayi Devlet ve Divanı 
Muhasebat reislerine, temyiz rnah· 
kenıcsi baş müdtlciuınuıniliğine, 
Ankara v.e İstanbul cn1niyet ınü -
dürlüğüne, İ1arp ak~deınisi komu
tanı ile sehriıniz defterdanna da 
otomobil verilmekte, Jl.lilli !Uüda· 
faa Vekıileti emrine 5 otomobil tah 
sis olunmaktadır. 

-000--

Bulgarların bir Tekzibi 
Sofya 11 (A.A.)- Resmi Bulgar 

mehafili, feçenlerde ortada dolaş· 
m.ıs olan ve Alman hükiımetinin 
Bulgar bükii.metinden Tuna üze
rindeki seyrisefaini kontrol etmek 
hak.kını istemiş olduğunu iddia &o 
den ayialan tekzip etmektedir. 

BENHUR •.• KLEOPATRA. .. EHLİSALİP SEFERLERİNİ yaratan CECİL B. DElllİL'in 1>n son şaheseri 

FRANSIZCA 

ATLAS EKSP Si 
BARBARA STANWİCK • JOEL Ke. KREA • AKİM TAMİROF'un Son zaferi 

• ATLAS EKPR • 
Amerikaınn en muazzam Filin Şirket1 Parammıt'un 4 üncü harika ·ı olan ATLAS EKSPRESi 

Si 
Z0.880 Artisti - 1000 Aııiı.er- 10.008 Şimendiferei •.• Ve 1. 500.000 dolarla yapllan 

Sene in En Büyük Filmi 
Bu Akşam saat tam 9 da L A L E sinemasında 

1livetem 00~ giSi w lm1ıatı PMamımt Jarnıd da en son haberler. 
Bu pre tein numarala yw' hı .....ıdeB aldırılması rica olunur. 

Teleiom 433'5 
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F O S F AK S O L, Kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliverek QOğaltır. Tatlı iştah temin -eder. Vücude devamh gençlik, dinçlik verir. Sinir~er'. ~ 
dırırrak asabi bubranlan, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahetlerine, BelgevşekliiP ve ademı ıktıd 
lı:ilo almakta '8Y•nı hayret faydalar temin eder. 

FOS F ,AR S O L'ün diğer bütün kuvvet şuruplannda.n üııtünlüğii DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullanaıılard• 

Sıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

f 

ı 
'" 

Merkez Türkiye Cumhuriyet 
6 Nisan 1940 Vazi:eti 

1 
PASiF 

Lira Senna7e 

AK Ti F 
"-ASA: 
ılltın: s.tı ıı:ıı-... 71.721.231100.881.649,6 

Bankası 

Lira 
u.ooo.ooc.-

1 
Devlet Demiryolları ve Limenl• 

~~....;;i~ş~le~t~m~e_U.;;....·~id;;.;;;;a~r~•~•.~i~i~li~n~l~•~r~•---:ı 
Mullıaırrıımen bedeli 1960 .;ira olan 4 adet Di2el veya ~ 

sıeıyyar Sıarııl.rifuj tıulıuımba 19/4/1940 cuma ~ü saat (10,30) ~ 
Ha'.Ydiarpaşada gaır lbi.ruısı daıhiföıdeki lınmiızyon taı'llfın.da.n a~ı 
usul il>ı saltın alınacaıkıtır. 

BANXNOT 13.78~.514.50 
UF AlUJlC l.808.254, 70 -----

İhtiyat AkçeU: 
116.474.418,86 Adi V• t.Yb!AM 

Huoull 
4.217.134,2 
6.000.000.- 10.217.134,23 

Bu işe gıi:ıımek istiy€Ill<l€.ı·m 147 lıiralıık muvakkat tem<İ'.Jllllt ve 
l.ayi.n €<11tiii;i """aiıkle birlillırt.e E!lwifttmıe ~ü saatine kada;ı

Dahildeki Müablrler. ---·- m üraoa aıtJlaırı J.azıırndrr. 

205.411,86 .205.411,86 Tedavüldeki Banloıotlar. 
Bu işe aıit şa.-trnımeler komisyond:an pm-asıll '*'arak dıa!l1JLJJlırı 

Hariçteki MuhaMrler. 
Derulul• lldll., .....ıu 
nalcdQ-• 158. 7 48. 563, -

. . ~ 
:;\ıfohammen bede1i 24-00 lira ol.an 5000 k.ilıo Tı·iınwt.r'):'ııın at 

29/4/194-0 paza:ıı112si günü saat (11) on bi:rde HaydoopaışaKl3 G 1'I 
daJı:ın~nlki komisyon taıraiından acık eksi11ıme usulile 50" 
ca.ktır. 

"1bn: Sa!! klJoSram7.17J.913 10.087.869,43 Xanunun 1 - 1 tDd mad-
Altına tahvili kabU Serberi deJeriile tevtıkıuı bul-

aövizler 13. 497,71 ,.. larabndan nlı:i le-

Balsamin Kremleri - Balsamin Güzellik Eksiri -
Balsamin Rimelleri - Balsamin Pudraları -

Balsamin Rujları - Fard Balsamin 

Diler dövizler Ye Borçl\I. 
klirins baldye.lerl 28.974.928,62 

18.206.398.- Bu işe girmdk isıU•yeı:ı[1cırin 180 ;;rahk ımuıvakkaıt temi1"'l ıa.ı 
nun tayin ctti.ğı vesaikle ibirh'kte eksi11nne ~nii saatine ka<l 

Basiııe TabTillerlt yora mürıu:aaıtlan lazımdır. cj. 
Bu işe a:il sartnam;Nı n· lro•rüsyıondan pa•as1z olauak daP. 

dır. (2875) Deruhde edilen evrakı nak-

dl7e koıyılığı 158.748.S63,-

En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün 
dünyaca tanmmı~ sıhhi güzellik müstabzarlarıdır. 

Kanunun 8 - 8 inci madde-
l~rin• tevfikan haz.ine tara- İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

' 

inhisarlar U. MüdürlüOünden: 1 
-------~--

bndan vaki ~t 

S-ed.at Clhdaıuı 

TİCARİ SENEDAT 238.'.>58.135,45 

Lham •• Tala...ntt CllHeaa 
(Denıhde edilen evrakı 

58.661.211.5"/ 
Altın S.KJg. 55.541.930 78.124.167.90 136.785.379,47 

238.558.135,54 Döm taahlııttdatı: 
Aı tına talıvill lı:abU dövizler 3.611,70 

Maarif Vıdkilli.ği köy öitreı!merı o;kuJıları için aşağıda <: ns. 
fia1l:>ra yazılı tırlelbo il; çaımruııın p.azatlıkJa saıtın alınac->.kı?1'' 
6<1.len •b8dilli 5323 lira ve temi'llatı 798 ı.ra 45 ku~w. "iıÜ 
i<; çamaşırforına ai.t şartnaımc ve numuneleri Ma.ao-if Müdw.ıu sa 
rektörlüğ;ünd. gör~ıb:·ITl<x. Plı<ıarlı.ğın 16 nıisan 1940 salı gı.ııııu 
M.aariıt' M üd ürlüğÜJı<lie toplanacak kooüsyrcın ımaıriktile yaopl 

Oosl Mıktarı Mubım- Yüzde Eksiltme 
men B. 7,5 temi. ~idi Saati 

Lira Kr. Lira Kr. 
Su :ro-ı. \121 adet 677 55 51 - Pazaı"lık 15,30 

A - (nalı:dl7enin lı:anıhl• 

(Esham ve Tahvilli) 
(İtibari kıymeU•) 48.300.244,36 

JI- Serbut eolıam ... 

D! .... dM.ı.'Nsl 

tıırını btıktT

lllalıtdlfı 

tt 

37.640 450,86 37.644.062,56 

123.818.907,82 

1 olunur. 2846• 
Eşyanın cinsi Mikdarı Beher takı· 

Çuval 125 > 56 :5 4 25 • 16 
Mumı.. ~kağıdı 7000 ta11mka - - • 16,30 talı-nü! 8.395.970.8< 36.696.215, 22 Eı1k• ık 'talebe iç Qai!Dı3ŞIJl"l (2) pa;l"Q3• 2.800 i\.akıım 

mının fiyatı 

L. Kr. S. 
1 17 25 
1 70 

I - Şaırlıname ve k.al>lt niiıınımesi mucilbhıce yu:k.arda cııns ve mi.k
tlır\I yı=la 3 Jıruem m:ıllz€1me pazar l.ıı'.kla ElkB atın eye kıoıııı:nuştuı:. 

j,yanslar. 
Kız taJ0Je iç çaımıı.<11rı 1200 • 

II - Mut.ammen bedelJıetıi, muval<!k.aıt ~. e<ksıiltme saaıt
lleci Jıiıza'lı..no:lıa yazı.hıdır. 

III - Pazarl:ıık, 15/IV /940 pazartesi günü Kaıbab~ta l< vaız.ını ""' mü
~ :'Ubes- ııdeıki alım lromisyonu:ntla y::ıpıl.aca.ktır. 

Hazineye kıu vadell avam 
.. \ltuı ve Döviz il.zerine 
Tahvlltt üzerine 

&i ... edarlar. 
llluhtelil: 

8.675.000, -
11.286.2' 

7.813.773,40 16.500.059,69 
4. 500.000,-

23.454. 947,26 --
• 

IV - Şaı:'\naımel€ır har gün sözü geçerı sul:ıedıan paıııaLız a.ımaıbıilir. 
V - İBteklileırin pa23Tbık i,çiı> tı._vm edilm ııün ve saatlerde '.* 7,5 

gi.i.verıımıe Jl'l'raıl.ariıle btrlmkıt.e me.ıkUr ko:mıiısyoua müraıoa.;;,tları. c2518> 
Yekb 

l Temmuz l 938 tarihinden 

'36.0ll7 649,10 Yelı:h 636007.649,10 ·---------itibaren : fskonto heddi •/, 4., altın üzerine % 3. 

Maarif Vekilliğinden: Sultanahmet Birinci :tsta:dbud <löraüıncü icra mernllll'-

Sulh Hukuk luğundaın: 
1 - 2259 ""'1'1lı .k:anurnın ta1hik1ne dair oıkuı taıDımat~y,... f{öre B:T ~n d&ayı :ınahcuz olup 

<Jdıa ti<ıaırıelt <ıdw:lıtarm.m 3 üncü, 4 üncü ve ticaret Hsesınin 5 inci, ve Hakimliğinden: parava çewilm.si:rıe kaır.aır verilen 
6 JlllCl sımıflıarı iı;'ın 4 cililtıııe m~ 1bk .mal biı1gisi kJtabı yazıl- 2500 kJLo ·ga.rete kiığıdı ve iki adet 

Sultanahmet Birinci 
Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 
Haxinci maJ;i~· ı n"'1llın.a İstanıbul mııısı mü.saballı:aya konulıın'll>!Jf.uır. Ha2111t- nıa1iıy. namı.na İst.anbu~ yazıbıa.ııe vıe hlr adet yıedi W:Jı'balı 

2 - Müı;alba.lııa müıci'ıkı!ı'ı 14/IV /1940 tarihinden başlaıı:nal< ve 14/II/ maliye mııftıa.Jromaıt .nıüdrüirlüğü ta- ıleıktrik juıı::ıral ,,_kalı radyo ma.- ttruıli"Te i!Iluhaikanı.:ı.t nıüıdıürlüğü ta-
1S41 cuıma ,,,,;,.,;; .ı....~ı bltınek ürzıere on a""."~. raıfmdan Bü:ııhan.ettiıı, Y1liSUf, Rıfkı ' · · 16/4/940 t ·ıı· _..l .. -- .....,...... "~ +ıneın aırı ıne "''" ıyan ra!fmrlan Sı:ıltaıııahme1.1ıe Sü~ımar 

3 - Miisıılbaılroya ~~ı !kare~ VPl'enl~ 14/Xl/1940 perı;ıeımbe gür ile Metırcs ıticıpçu aıtı.<; okulunda aıl>- salı @n:ü sa.aıt 12 deırn ili.ibaren Ca -
nü saat 17,30 a kadar bı'r d!iiekçe ile Maarif Vek-llıl:ğinc mfu·acaa.t ede- •bay .Mustıafa Den.k>,1ı· ailleyhllı.rinıeı ğaJioi(llu yokuşund<a Ühlı!i\ maıtıbaası j n.iye askerl'ik şuibeıu binıasuıda ınn,. 
rek bu müsabakaya ıı:;.rccelkkır den-erine Gd'larını yazd.ırruıak bir num,.. açılan. tqpçu aıtış oku.lı.ıına. müıt.e • öniindıe mu!ıa.mıııen k~'")me1.lerinin zıkacı HüQ<~ H.al.iıt a.Jıeıyb.ine açı>-
ra aiJıaıc:ak,1.ax. Mii&aıhakaıya girelnkıı:ün y~ı !kiıtaplım 14/ll/1941 aıhhlt Yusuf Ziya tarafından veri- y~ııde yıeıtmiş ibEı;ıini buMuğu tak-1 lıan, tıallıırfüat'lıe<lleli olan 298 li:ra 401 

1 ,30 '-·-'-- len ru-:pa esma.nınrlıaıı ha2'ine 2'a - dliT<:iı' saıtı.lacak aksi 'hııJde sat>~ ı....~-·~ •-·'-s·ili· da·~~·~·n '"nen ya-cuıına güıııü a.kşamı saaıt 7 a ............,_. Maariif V eki1llij!i neşriyat onüd'ür- ' - ~~ ~~~· ''"" ·- u u.. ~ 
tüığ;iine 1ıeSllm e1ııneıJEri şaıntit11". rarı olan 276 Jıira 79 kurııışun faıi2 , ,ı:şeri bırakiliın-aık 18/4/1940 ,tarihinıe 1 . .. . . · 

ve avuık. aıthk üc~ ve ımasar;fi r.astılıyoo.. perşeımbe gü;nündKı ayll'İ. pılaııı 'lıfll:ılıgaıt 't.17.erıne can duaı.ıı;-
4 -Müsaıbakada birinıci1iği karıanan kiıtıap serisi üç yıl süre iJıe. OıkuJ.. .~ .,_._,. ~'-"- • · <l 

600 ıınulha:kıtme tahsili 'halkkınıdıaki da- sıaaı!Jt.ı:, yaıoılıacaık olan ik:irı.cı ar'ltır- masınua: mmr1't U'Jll_,u€Cegın en 

İsi.. Asli.ye maıhkeıın:esi 9 uncu 
hukuk lı.fılciımliğind~n: 

Uhra Öz.kan taxailiından Şiı)lıi 
Hanıımoğlu soloak 59 No. da oturan 
~ası Hüseyin Öz.kan aqeyhine 
malıkeınenin 940/153 No. su ;ı.,. 
acamş o'lclugu •boşanma davasırun 
yapılan tahkikatı ıronundaı: Mıuma.• 
:iılıeyıh mezkur adrPs, dokuz ay ev
'lılô!lsi İİ>rkle semti ımochu~ gi11tiği 
teıbla<i( ,Jimüihail:ıerine v~:vilıcın şe:rh -
.ten anla.~ıJımw oM.uğu'll<lıan ilanen 
tebligaıt yapılma,;ına ve mü:dc!Li -
a!e) ıJrin ,;sas OOA'a.ya karşı 20 güıııı 
zadında cevap vıcımı.esine ve t:ıı -
raflann 10/5/94-0 wihindle saıit 
9,30 da ıma'hkarn.evıt. daveıt edil -
ımele11ine V•oı istida suıreti ile da -
ve<t:iıyeniıı maıhıkrıme divanh:ıınıe'Sline 

ılıaJ!ik vıe gawterofle de ililnat :icra
sı.na karar vıtıriılımiş oJıd'uğundan 
oJJbaıotalki karaT sureti telblıiğ ma" 
ikaımma k;pıi.m o.Jim.3'k üzeı'e iJG.ıı o-
liUnu r. (26034) 

.lartl;a olruıtlJ.1aıcak ve müellifitıl'.ı ~:ır yıl i<;in 2 hna telif ha•klkı verilecek 1 
vanm cari duruşmasında: Mfu:JKieıi- m.ada en fazla bedel ile alıcı !arına ba'hi~le m'Ll:aıınele!ti. "'". ·~ karnı-ının 

tıiır. İlk.iDlci çHr.an ildlta.p scıriSini yazana 'bir dı:maya malhsıu; olıınak üzere ' .... ,-·., "'",,..,......, 1N"'1"tr İHTİRA BERATiı 
yı!lJ • a!lqyıb.lerdıen a]ba'Y Mustafa D·ın - o•a.tıJ.aca.ğından taJipleri.ıı mezkılr ımu"d'"l·.,·.a.ıı..-.. .ıı.. ,, •·'-'·'m~ ve m--"-a- DEv<=L>"u..=""""'-

birinciıııin müıfilifine verilenin bir ıogı mükafat &arak verilecekıtir. ,_ " "-'"" '"""JJJ"'-· uu Ddk ,_ ",_, _,. __ kere görule-rdıen tevligaıt tekaüt ol- ı<iin ve saaıl,·· mahall.in<le hazır bu" • uıına ""-gau.ıarımn "'""" msı-
5 - :Miüsail:ıoı:kıaya giru:eklıerin ooer.J.e.riini. Üqe!r nüSlı.a ofuııık üzere dut;undan bi1a teblti.i'r gıelaniı; ve luırımaıl:an iJ:iın olu-nıtH'. (2604l) kı>merrjn <k W/4/940 sam 14 de suıııaı:\aırınm CJll.onınıtılk o:arak 1ebdj,. 

m.ak!i.Do jjJe w kağınilıann yalnız blı"er yüziiınıe Y'Szılıınış olarak Maariıf ikatm'tJliıll'ımm dıa ..,..,Ç!ııı,Jiy'<'lti a:ıu- ı--------------ı ıtahki.nıe lkıaraıı: verH!m:iş olklluığuıııdan J'iııe maiısus tıarıtilbaıl• h:ıhlrııııchılk;i 
Vekiıllllği neşriyat müdüorfüğüne maklburz ımıukalbiliııde veım.Oern veya lkıııı.Jmış olduğundan ıınaliklitnece İstanbul biriıııci iCTa memuriu _ ıtadhl illand.an iıtibaren beş gün ,1Jıı1ılra i~ :iikıtısa.t Velkfılietlindicın a-
g<;?U!l1!l1<ileri Ia.zmnıdır. Kiıtalba konuJacak ııe6i:m, şekil, ,gra:filk.lıer wsar 15 gı(i•n müdd>Et:le Q!fuı.en tebligat "''nıJimı: 2lll.rfld1d:a iltıi'l"aZ edilını~·di\ii'i taıkıc:tirrlıe .mımıış oı!ıan 19 ıııisan 1934 taırilJı ViE1 
trenin asrlJarıının yaıhı!ız lbu nüShıaılardan birine ve yerle1111e korrulmuış icrasma karar verHerek ımuhakeme "y 1799 No. 1inı iılıltıittıa btıraıt.uııın ilhtiıva 

B . ""----+•~ ~ •• ı, -·'-- muihak<ınıeyıe kabul etdıil1rıriyoeırek ....,.,,..,, '--"'-·"· bu 'kEıITe '-·•--·-~ 
bulımnwsı kiilid:ir 1\'füsı>bakaya bası·hmı!ı bir kıiıtıaplıa gi:renıl.Eu· de kiıtabın 10/5/940 saat 14 de talik E<hlımiş ır .,._.,,._, ............ ,-ı ·'"""'"'uz vıe ""~"" '""""""' ......,...~-
;;~ n"-'-·--- ·-~ek .. ,,ıya g"'-'"'"~ce'·"--"'-. oJrluö-undıan muiha.kıtrnie m\nünde satılması ta!rarriir eden iki yazı g>yalbındoa devıamla kara.,. verile - dt'Vir ve yalhut icaıdı Timkıiıy~ """ """""""',. ·~~~ • · v•..,.,·~ """'""" ., "' · ım'E'V'kıi!İ IJ'r.ifb ~ hai<fkı iıooo.ı, 

6 _ ıM:iisabaıkaya gireı:ilerin ~ müsveddeleril<.• birlıkte, es.ııı~-ıııi !bizzat V'e'Y'fl. bi'lvokale hazır 'bcllu- ımak.nl'Si, bu· duvm sa.ati, tıeırazi., oe.P:i gı,yaıp kararı 'lıell:ıliği maka -
nuılin.ası ak&i takdirde muılıaikem& lbir masa, yarzıih<ıırl'01 ve sair~ Kar tınına ka'İiırı alon.ak ii2.ere i.J:.anı olu • ve:ııill.ıceıi'ıi 1teıkııif ediJımıolk.1ıe oJınıaık-

kabull eo;lMği '1ıakıdiııde eseırlıerlni Han eıdi:J.eın teli' hakkı muıkall:ııH ndıe ye ~ı'.Y""bmda balulacağı tebl'iğ raköypalaıs lhanınıda 15/4/940 pa • Jıa lbu hususa ta.z.:ıa malılmaıt edint-
vu her ıtü:rlü <tıınarruıf hak'kındlın vaız geç<ırek Maa. if Vekilliğine üç yıilr ma>kaımına kaim olmaık üoore ilfuı :zaııtesi günü saa:t 15 de a~ arttır- nw-. (940/2Hl) ımıeık iStıiıyenJ,eNn Ga•:ıatııda, As1an 
nık bi;r dlevne ıiçin terke1rtıiklerin.i ve kitaıbın o devre içindeki llıer !basılı- oturıruır. (940126) ıma ile ~WacOJkıtır. Tııklif "dilen ı--------------ı liran 5 ıitnJc. kat 1 - 3 No. llara miira.-
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ve >;erefli şövalyelerdir .. Ne der- Cem Sultan, Siileyman Beyin ge- İbrahim Beyin sözleri Cem Sol- dlevtiır ve yahut roadı tı 

No.269- 2 7 Yazan: M. SAMİ KARAYEl. 

Karamanhoğlu şu emri verdi: «Ne yapıp yap 
Cem sultanı karşıya geçirt 1 ıı 

ve bu maksadı kuvveden fiile ge
tirmek için birkaç gemi ile bir mi
ı.akname göndermemizi rica eyle
fl..iğinize muttali olduk. Zatı neci
banelerinlıı arzularır.a ıtt-la hasıl 
olunca, miitekabıl muhalasatmuzın 
samimiyetine binaen zatı asilane- 1 
!erinin tahtı emniyette bulunma -
malan için bir biiyük gemi ile bir 
karavel ve bir cektiri ile şark su
larında bulunan diğer iki çektiriyi 
teçhiz eyledili. Bu- gemilerin ku
mandanlığ'ını Kastil rahibi şev -
kethi İspanva Kralının taalliıka -
t.ndıın: ve biziın dl} erk.ıln:ıın.ızdan 
Domnik Alvaroyu zatı as'Ja.ıele -
ıciui, miiwısip olduğu veçlıil<:, sev- l 

ketmek iizere ve tizlere refakat 
eylemek üzere tevdi eyledik. 

Husu: ılı salifenin ifası için ale
liısul knrşun mühürüıniizle mcın~ 
hur misaknameyi size irsal ediyo
ruı. Binaenaleyh, zatı necihaneleri 
bh neticei hageneye müncer nl:acak 
olan anulannı ifa edebilirler. Sıh
hat ve saadetleri ebassı eteınmni
,.atımızdrr. Rodostan (12/7/14.82) 
(1). . 

Cemin elıçil..,ri mekhıpları ha
. ınllen alelacele R.odD!;taıı döndü

ler. ~Sultanın huhmdtfğu xe
re gelerek mektupları verdiler. 

(ll Pauli cilt 2.2, s. 411. 

Fakat; Cem Sultanın murahhası 
olan Frenk SüJcyman Bey şöval
yelerin battı harekellerini hiç de 
beğenmemişti. Bilhassa; hüsnü ka
bullerinde ve müzakerelerinde 
faızlaca tehalük göstermeleri ve ne 
istemi§ ise, derhal kabul ederek 
venneleri Süleyman Beyi buylan
dırıru$tı. 

Süleyırµın Bey, kumu ve dft.. 
yelli l>iır adamdL Şövalyelerle Ro
dosta meclis aktedip konuştu.klan 
sırada onlanıı. müteheyyi', hare
ketlerini, yapmacık ve sun'i tavır
lannı beğewnemişti. 

Sövalyder, cali ha.cek.etleırini 
belli etmemeğe çalışmışlar ve hat
ta muv: ffak da olnıu,lardı. L3k.in, 
Siileyman Beyin zekası öniinde 
kendilerini fazlaca setreyliyeme -
mi.ıı.lcrdi. 

Hatta. Süleyman Bey yanında 
bulunan Karamanoğlunun mu • 
rahhasına: 

- Beyim, bunların hali ve et
varı bir tuhafcad1T .. Ne buyurur
s1ınuz?. 
Dediği zaman, Ka:ramanoğlunun 

des<as ve talimatlı murahhası der
hal mukabele eylemişti: 

- Aman bevim, bıınlar namuslu 1 

!erse, harliyen tatbik. ederler •• Söz- tirdiği mektuplan ve misakna - tanın tereddütlerini silmişti. Çeb- ımcv.Jci. friıiıe koymaık. ~ 
(erini namus ve şeref bilirler .. H,... meyi dikkatle okudu. Memnun ol- resinde mülayemet asan giiriil- verilebi[ece~i tekılif edıl • 

d . ffk" ~~ tıtı ilJilerine varit olan üşünce du. Süleyman Beyı muv'! a ıye- • J:a bu huı;usa faııla 'ITl tada· 
bıiır vilhiıneden ibarettir.. tinden dolayı tebrik etti. Siileyman Bey, efendisinin İb- ıınA. istıiıyıanılerm Ga'"' ~ 

Süleyman Bey, Karamanoğlu Fakat; Süleyman Bev efendisi- rahim Beyin sözlerine meylettiği- ıhaı:ı 5 :iınıcl lııM 1 _ 3 :No;.;,.ııı 
nıurabbasınm saflığına vermişti. nin sevinc:ini ve tebrikini kale al- ni hissedince dayanamadı: oaat ey>lemıEfıeri ô.}iiıı .,.... 
Onun, ie yüzünden neler dü~iin • mıyarak düşünce.lemi şu ...-tle Müsaade diliyerek ııu mukahele-
mekte olduğunun farkında değildi beyan eyledi: ~ bulundu: 
Karaman.oğlu İbı-abim Bey elçi- - Sultanım, mektuplar "" mi- - Efendimiz, .lı:ulunuz gördtilde-

sine şu ınafiloem emri vennişti; saknameler her ne kadar mazbut rimi sadikane arzetmek zaruretin-
- Ne yapyap Cem Sultanı kıw- ve mukayyet ise de kuluaıız on • 

)arın etvanndan b&yır ""'"" feh· ..ıfe olduğumdan gördüğüm ve bis-
şıya geçirmeğe savaş.. medemedinı. Akt ve nıisaklıınn • settiğim veçhile dimağnm şüphe 

Fakat ;İbrahim Bey de şövalye· dan muratları hemen SultanıDM el- '\'le tereddiide sevkeden fikirleri! 
lerden şüpheye diişwemiş bulunu- lerine götü:mıektir. Bu bapta ben- ortaya koydum. Bu kati.rleri.u mu-
"ordu. Ejer, şövalyelerden şüp - den istişaı·e buyuruhırsa bu le - amelatı sabıkalanna vlilaf deği • 
heye d;;•mii.ş olsaydı lmt'iyyen ,_,,_ ]' ded. 

u1 
vecciihii vecih gönnea: .......... dedi. ıın.. ı. 

Ceın S tanı şövalyelerin elinde · b lund Ceın Sultan, emın u uğu a- Fakat; Süleyman Beyin şüphe-
esir olabilecek vaziyete getirmez- damının bu sözleri üzerine tcred- sini İbrahim Beyin fildrleri sile • 
dl. Çiinkii; Cemin şövalyeler em- diide düştü. Biraz evvel hasıl olan mooıişti. İbrahinı Beyin fazlaca< 
rinde esareti nihayet kendi zaran ail ld memnuniyeti z o u. nüfuzu da kendisine fazla söz söy- · 
demekti. 1 Fakat; yanlarında bulunan Ka- ktmeğe marn idi. Son sözünü söy-

Ka:raman<>i>lunun istediği Cem raınanoğlu İbmhi.nt Bey derhal mü- ledildeu sonra sustu. 
Sultanı Ru eli ya.kasına geçi~mek, dahale ~le vücut bulan tereddüdü İbrahim Bey, daha bir.çok ikna 
Tuna boylannda hıristiyaıı kuv- izaleye calıştı. edici sözler sa:rfederek >;ehzad~ 
vctlerinin ehlisalip ~eklindeki ha- - Sultanım, Stileyman Bey ku- tamamile emin !aldı. 
reketlerinden istifade ederek Sul- 1 faz! ebın d'" .. lsal unuz a v e uşınuş 0 illi Dük Alvaro doııanmasile Ana • 
tan Be-y~ıd:ın iizerine saldırmak, gerek.. Bu kilfirler sözlerinde du- dohı yakası sahillerine gebni•tl. 
Pad~, kardeşile ve ehlisalip ile mrltt Bunea senedir bwılanıı ~ 
mesgul iken, kendisi de Konyaya ııözlerlı.aen döncl.Uk\eri ırörüJıne • Yelken üzerinde seyrediy,!)rou. 
girerek hiiklımetine sahip olmaktı. miştir .. dedi. U>evamı vıır), 
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