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~ Stokholm büyük bir endişe içinde! 
' Son muharebelerde Almanların 22 p~rça 
~nıisi battı, SOden fazla tayyaresi düşürüldü 
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~ördüncü Deniz ve hava muhare 
•• gun 

A.lınanlar Norverteki vazi
' Yetleri itibarile yeni bir dö
lliiın noktasının başına gel
llliş bulunuyorlar. 

~n: ETEM İZZET ~ENİC; 
~ ~01'\ıeçtekj harp karada, deoiz
'lsa •havada devam ediyor. 9 - 12 
llıekll· llluhassalası tebarüz ettiril
ltk;ı.(slcndiği takdirde "aziyet şu 

ı\ • hulasa edilebilir: 
td;ı;;;-. A.lnıanlar denizde mağlfıp 
t•ııı·ı'şl~r \'e en kı)·metli saflı harp 
•aıd' •rınden yedisi dahil olduğu 
'•ki~ 22 Parça zırhlı, destroyer ve 
~e ııemisi batırılmıstır. 

la~ıa l'ior,·eçteki askerleri anava
'•ı- 1•ıuvasalalarını kaybetmek 
)ad~•line düşmüşlerdir. Alman
••ıııi0. asker taşı)·an sekiz nakliye 
'akı:~ erzak, cephane ve ağır top 

c.__ e.ıı altı vapur batırılnrn,tır. 
•tııı;. lliorveç scferberli~ini ikmal 
~İitt\~ukavenıctini arttırmıştır. 
Gtıg e ılderin ihraç kuvvetleri 
ta! e~n.' Narvik limanlarını iş -
~ıı ~•klcri gibi buralardaki Al
lıidi uvvetlcrini de tarıleJleıniş-

'e ~ Nor.·eçin i\'icaçlı sahilleri
~ ;•kan harp gemileri birer bi· 
~"va alanıp batırılnıakta ve 
~İiaı;•,lli ıniitıefik filoları Gatagat 
'•ıiııe 0~ da gcçmiye ve Alman de
, ll;;,..~~~miy.i'. çalısmaktadırlar. 
"lllıa ~."Yor ki, harbin ilk günü 
~tıı/ ar lehine bir inkisaf kay
'11e0 ·~ olınakla berab<r onu takip 
~ta, d •r_saat zarfında ve Norve< 

ı,0 •nız ve havalarında Alman
~İiıJıuır•ziyeti müskülleşmiştir, 
,.d~. •sınekte de devam etmek-

~lı . 
ıtı; ajetak müttefiklerin hakimi
~ttıı a~ttıa geçtiğine göre Alman
tı.ıııar aninıarkadan veya anava
)t~; •odan deniz yolu ile Norveçe 
llıı_../akvıye kuvvetleri ı:ünder-

J\0/0• imkan kalmamıştır. 
~i~ 1 ~eçe asker gönderebilmeleri 
'•ıı C ~ol, müttefik donanınası
tllııafı: ataı:.attan geçrnesıne maııı 
~llığ '• Isvcç hükumetinin bita
.;tde ını ihlal etmektir. Bn tak
~lah·~lınan donanmasının geriye 

t; İ~ eıı aksamı ve naklıye gemi
~ti as~•ç topraklarına geçirecek
"'ltı etleri Norveçe sevkedebi -
llıe,; ·dJ\ncak, bunun böyle olabil-

l..._ İ ıki şarta bağlıdır: 
ı..._ . svetle harbetıııek 

'1ııı.;lı lı,veç; itaate , .• himayeye 
lııv 0' 

teı011 ~ hakkıııda bugüne k~dar 
tıaıı,, aberJer bu memleketin bi
~ lı ı,3f3 azami riayet kararma sa-

~aıı Dıak1a. beraber herhangi bir 
't~iıı; t_eklıfme de boyun eğmi) e
ilı llatt~osı.ernıektedir. 
'taçı a, Ş•ındiden herhangi bir 
llıtına eblıkesine karsı birçok liman 
\ ~~liirve k~rasularına mayo dök
\ ~ç,~ ,;.8u ıtıbarla Almanların Is
~çe h •asını tahsil ederek Nor -

' 

t;~e u 1 ıtt"ikle asker gönderme • 
·~ı 'lllk" Ilı •td· an yoktur. Ya harp ede-
l •lıtaıı''• l·ahuı da İsveçe saldır· 
~11ct;0.vazgeçip Norveçteki as • 
.\ı11ıede 1 kendi nııtkaddtratlarına 
~·"•anı ••klcrdir. Bu takdirde de 
~l'•ti ';.' Norveçte pc;in mağlu
~ ~'ak, i •bul_ tlnıis olacaklardır. 
~ q •tı;il!St ~\:c.\:ın iki ate~ arasında 
1 a,)•t ahtııııali de yok değildir. 
~~ •ııııı· usyanın ba" endişeleri 
•t ·ı 'Ytt "l"l . 't'·' Cri h ıııu .• ~~zaları fav~çde 

it g_, l:'h; ~teke tını ıcaııcıtırebıle • J 

~ "• da b· lnıanlar böyle bir vesi
t;~"~•ıı.,""rlıyabilirler. Sadece, 
11~ dı tut '" nıüıtefiklerin pek 
, 1 De lı.a~nıları kar~ısmda şinıdi-
ı.. ~ 1 •ıı hi .•r tahrik vesilesi olursa 
••e~ · 'ıhtTt · )j •çiıı ih .' a a sebcbıyet verme. 'b ltrcih . hYatkilr hareket etme-

1•r, ., .. •Y leıneleri ihtimali ga
"Oyl b' ( D . e · r harekete ancak 

evanıı tiçüncü sahıfede) 
• 

_ şiddetle devam e • 
1 or 

Almanların, deniz harbine rağınen, Norveç'e 
çıkardıkları şayi yeniden asker ve mühimmat 

• 

Norveç Kralı ve Başvekili Alman tayyarelerinin 
mitralyöz ateşine uğradı 

Stokholm 12 (A.A.)- Diin ak
şamki İsve~ gazeteleri, Non·eçli
lerin İsveç bnduduna miivazi ge
niş bir cephe vücnde gctirıniş ol· 
dnklar1111 bidirmektediı·. 

Norvec ordusu. büti.in nak;J va· 
sıtalarına vaz'ıyed ctıni~tir. 

Norvcc ınü{rczc)cri, Is\ eç hu • 
dudu yakinindc harekat icra et -
mekte olan Alman kıtaatı ile 
Trondjhemdeki Alman lrnv\'ei kiil
liyesini tardetn1tğr. uğraısnıaktadır. 
Alınan birçok haberlere göre 

Quisling lıiiki'ın1eti, ötedcnbcri ha· 
zır1anmış idi -ve Noı·vcçin bir çok 
limanlarında ve bilhassa N anikte 
birçok taraftarları bulunuyordu. 
BATAN ALMAN GEMİLERİ 

VE TAYYARELER 
Stokholm 12 (Radyo)- Alman

ların şimdiye kadar 22 harp ge • 
misi batırılmıştır. Norveçte diişü
rülen tayyareler 50 den fazladır. 
NORVEÇ BÜYÜK KARARGAHI 

BOi\IBARDIMAN EDİLDİ 
Paris 12 (Radyo)- Stokbolm

dıın bildiriliyor: İsveç Kralı ile 

hüki'ı~net erkfi.111 cn1'.n bir n1ahal
d~ huhınn.aktadır. 

is,·cc hududuna~ akın hJr ~·er.:ıe 
bulunan NorYC<" un1u'<' l . IHrgc'l.tıı 
Ahnaıı ta)·yar(')c;•·i t. r~fın(l• ı ~:ıl
detle born.LPı-dıın~n edilınİ!:>lır. 
Boınbarduııan bir sa.at kaddr ~ur
ınü~ v e t;ok lıa~arı ınucip onut'""tıt.&. 
Ahal.dcn üfl·n1<·r ... ~ırt!n·. 
İ.NGiıJz TAYYAP.LLLRİNİN 

OSLOYı\ AKIXLı\!U 
l'aris 12 (Rad.vo)- iııı: •liz H. rn 

Kun1andrınlığ:ının tebliği: it. A. J. ... 
tnyyarcltri dün il.i nıuv&ffak J ~ıJi 
taarruz yüp<.i.rak Oslo civarındaki 
ta,·,·arc nu:•;\·dc.nını bon1h~rd11nan 

ctnıi !-;rcrdir. Burada h!rc·cl( t.ı~ ~ a
rel~r \·e benzin drpolorı yannıı,tır. 

AL:\1AN GEMiLERİ İS\"EÇE 
İLTİCA EDİYOR 

Paris 12 (Radyo)- Stokholmden 
bildirilivor: Dün gece şiddrtl i top 
sesleri isitilınistir. Asker yiiklii iki 
Alman gemisi İsveç limanlarına il
tica et•n'.ştir. 
NARVİKTEN ÇEKİLİJ,KEN .. 
Londra 12 (Hususi)- Noncç

lilcr Narviktcn çekilirken demir 

1 

~·iikiiı b r treni, e,·,·cicr rallarını 
s<iktüklt.•ı·i yoldan ileri s.ürtrck de· 
'·rı; ı"'!l'r. l n snrctic dcn1iryolunu 
t.~p .. nuslardır. 

r,f,I\ İti(;' r"fındak htitün küsler 
N'orvt .;Lİcrin eliııdeciiı. 

• 'OR\ EÇTE NE KADAR 
AL. !AN ASKERİ VAR? 

l'or;, 12 (Rcdy<.)- Stokholın -
llrı~ biu.! ril yor: Almanların Nor
\.'l'~c (,'ık;·rdık!aı·ı a~herin 5ıa~·ısı rna
ll1an Pln1an1akla hrrabcrt bunun 
20.UUü kadar oldııj:ıı tahmin edili· 
)·or. 

İ~ve(' hiikı"nneti. Ahnenyanın İs
"·e(," yol.le ""'or,·cçc 01skcr, n1ühim
n1:ı.t \'C -.·i~·ccck gön<lcrınck iste • 
ınc" ncicn korkuyo~. Buna n1ini 
olmak için birçok Isveç limanları 
nıaynlerie kapatılmıstır • 

İS\'EÇTE KORKU 
Gotenberı: 12 (A.A.) - İsveç 

halkı, lıihiik bir endise ieindedir. 
İsrnçliler A!ınaıılarm hiikitmetten 
Norveçe ııönderilen takviye kıt'a
Jarının is,·c(,'ten ıgc('ıncsiiıi talep 
etmesinden korkmaktadırlar. 

(Devam: a üııcii sahifede)· 

Milli Şef. dün Holanda ve Belçika da 
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Noneçte Almanların ihraç mıntakalarını ve lsveçin va:ıi yetıni gösterir harıta 

o D 
atla bır k• AJ f• } . 

g~~in_t~ ;ra~~ı~a~ J ı man se ır erı gece Tehlike Tuna 
l\lıllı Şefımız ismet lnonu dun B 1 • .., ld memleket eri 

uzaklaşmış 
öğie iizeri refakatlerinde Başvekil yarısı er ıne çagırı 1 • d •ı 
Dr. Refik Savdaııı ve Milli Müda- - Şl m l ı•k 
faa Vekili Saffet Arıkan olduğn 
halde orman çiftliğini zi)'aret et· 
mişler, atla bir geziııti yaptıktan 
sonra, bir müddet istirahat ederek 
aksam iizeri Çankayaya dönmiiş
lerdir. ------Yarınki maçlar 

ı;1.•rcf stadında _Y'...-ın saat 14 de 
Galaıta~aray \'e Istiklal liseleı• , 
15 10 da Vefa lısesi ile san'at mıeık
tebi. 16,20 Boğazid " ' Haydail"))'1şa 
li.<ı l~ri karsılaşaca.klardıır. 

l Ki SACA 1 
1----ı 

Olur mu olur ? .. 
Bizim nıahutla şunları konuş • 

tuk: 
_Almanya garp cephesinde ta

arruza geçer nıi dersin?, 
- Belki geçer, belki geçmez .. 
_ Holanda, İs\'eç, Belçika isti

kametlerinde de bir tecavüz muh
temel mi acaba?. 

_ Belki muhtemel, belki değil .. 
- Almanların Balkanlarda bir 

tazyik yapması mümkün olur mu, 
olınaz mı?. 

- Belki olnr, belki olmaz!. 
l\lahut suallerime hep böyle ce

vaplar "·erince: 
_ Allah rızası için ağzını aç da 

konuş .. 
Dedim, güldü: 
_ Söylenecek başka hiçbir şey 

yok. l\l<sele, sinir kuvveti me
selesi ... 

Dedi. Ve ilii,·e etti: 
- Asabı bozulanlar i:;i.ıı herşey 

Q}ur n1u, olur... • • 

Almanların garp cephesinde de 
taarruza geçeceği tahmin ediliyor 
Loııdra 12 (Hususi) Fransada,' 

ya.k.111 ıbiır zaanaı:ıda garp ce.plıesin-' 
de s:ddetli mUh:rre1be.~.!r alması ih
tirnnlin.ı billdiren biır beya·nn<ıme 
nıeşredilımişti.r. Bu beyanınaımedk·, 
şiımal hadiselerinin, bugün yaTın 
parhıanası muhtemel, Ren ve Mo
zel a ıphcsiru unuttu~maması la
Zl!ID o-eldiği iıhlar edilL!nek.tedi.x. 

Gaııp cephtosinin biııçolk rıı~ktala
rmda ltaaı:·rnzun pek yaklaştığını 
gösıteren haızırhkla•r göze Q3rp -
maktadır. 

Nevyork 12 (Hususi) - A:Jıman

y.anm garp cephesinde 11.aarruza 
geçıımık üzere hazrıılıklaa·da bulun
duğuna daır bma')'a haberler gel
rr:ı l.<1.edir. Fra'!lsız orrlusundaki 
mezun.iyıe<tJer kal1d1T1Jlru~ttr. 

Almoo'lar, Holandada yaptı.klan 
talhş;da.ttan maada Bremene de 
anühfon kuvvetler geıtirmek1ı:dir. 
İNGİLTERE HOLANDADAN 
BİR TALEPTE BULUNMADI 
Aırn"1,eTdam 12 (AA.) - Fransa 

ve İtıl!(iltcn,•ııin Holanda toprakJa
ırından l(~ek •talebiırude bulun -
duk]aırına dak vcri'Joen ha.her sala
hıiy·etllLar b'r .meımıb.adan tı d<z:p e
dilımekıtedir. 
Holımda makamlanmn Nyme -

Jt.<:'11 ve Arnıhem şehirleıı nin ta!:ı -
Jivesi!lli ıımıretti001ocine dair ver:. 
.ıı;~ •h<ıbcT de kat'i~e tekz.iil'.l edıil
ımcMc\br. 

Lonclra 12 (A.A.)-Amsterdam
dan Dcyli Ekspres gazetesine bil
diriliJor: 
AlmanJanın Belcika ve Hol anda 

nezdindeki diplomatik mümessille
ri gece yarısı Berline hareket et
mişlerdir. 

Holanda istihkilmlarını takviye 
V'e hukudun bazı mmtakalarında 
sivil ahaliyi tabliye etmektedir. 

DANİ.:llARKADAKİ İNGiLİZ 
VE FRANSIZLAR 

Stokhilm 12 (A.A.)- Dagens. 
Nyheter gazetesine Berliııden bil
diriliyor: 

Danimarkada bulunan İngiliz ve 
Fransız tebaası tevkif edildikten 
sonra kendilerine memlekette bu
lunnıaları arzu cdiln1iyen eşhas 
muamelesi yapılarak hudut hari
cine scvkedilecektir. 

Milli Müdafaa 
için yeniden 12 

milyon lira 
(Yazısı 3 iincü sahifede) 

Bııdapeşte 12 ( A.A.) - Maguar 
Nemzet ga~etesi uazıyor: 
Alınan harp donanmasının uğ

ramış olduğu ağır zaııiat. bundan 
böyle denizde ancak Alman tah -

ıeıbalıirlerinin şöyle böyle bir rol 
oynıyabilmesi neticesini vere -
cektir. 
Bu gazete, büyük kuvvetlerin Av-ı 
rupanın şimalinde toplanmış ol -

masının mut.•akkaten cenubu. şarki 
Avrtıpa ile yakın şarktan lıer ı · 
lü tehlikeyi uzaklaştırmış ole' 
mütalea.c;ını scrdetml·ktedir. 

Almanlar birkaç Norveç taburunu esir almış 
Be:rlin 12 (A.A.) - Elverun'un 

işgaH esnıasmda AlmnnılaT 80 za
biti•• birkaıç N"orveç t<Jburunu esiT 
etımi~ler, 4 top ve 500 tüil·ınk alımış-

j_2_4 s_aa_tt_e. 
Almanlar Kral 
Hakon'u esir 

etmek istiyordu 
Ga .. etcaruzin clün inti<;arındaını 

bugüne kadar son 24 saat içon<ll ı 
sıWen. ımüilıiıın halberlerin l>ulfısası: * Norveç hükumeti isııeç hu
dudunun 15 mil mesafesinde Ni -
bergsund'a çekilmiştir. İsveç ga
zeteleri, Oslo şehrini 400 Almanın 
işgal ettiğini yazıııorlar. Bu sırada 
120 Norı:eçli maktul diismüştür. 

Alınanlar. Oslo'nıın siınalindc 
harbeden Alman km•ı;etlerine her 

(De,•amı 3 üncü sahifede) 

l&rdır Norveçin ga.rp sahilindeki Dün Oslo, ~.ın ve Sta\·aın -

ı'fjjilikamlarıoı hemen killesi Al - ger'e millıiırn takviye k>t'alan çıka.. 

maıılaırın elindediır. nlmıştır. 

( Diğer T.elgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Şimalde kat'i neticeye doğru 
Norveçte askeri vaziyet henüz 

sarahatle nıalitm olmamakla be • 
raber, dağınık Alman kuvvetleri
nin yabancı bir toprakta gittikçe 
kuv~etleneo, hatta mukavemeti 
değil, taarruz kabiliyeti artmakta 
bulunan Norveçlilere karşı bugiin
kü şartlar altında ne yapabileceği 
sorulacak bir sualdir. 

Bir kere Skajerak yoln sarsıl • 
mu~tır, bu ,·olda asker ve 111ühiın
ma.t yiiklü birçok Alman vapurları 
lıatırlımıştır. Muhattbenin bu • 
günkü vaziyetinde Almanlar için 
bu yolda artık emniyet kalmamış
tır. Tayyareletin Norveçte kalan 
kuvvetlere )·ardımı ise pek nisbi 
olacaktır. Eğer Almanlar herhangi 

bir teknik lıiinerle bu yolnn sela
met ve emnivetini tesis cdcu1cz -
!erse, Norveç topraklarındaki kü
çük küciik çarpışmaların askeri 
hiçbir kıymeti olmaz. 

Bilakis Çörçilin dün avam ka -
marasında söylediği gibi, İskandi
navya hadisesi müttefiklere keli
n1enin bütün n1znasile askeri ve 
sevkulceyşi istifade temin etmek
tedir. 
Almanların bu işte muvaffak O· 

lamadıkl arını ve hakikaten biiyük 
bir sevkulceyş hatasına düştükle
rini gösteren misaller çoktur. 

Acaba Almanlar bu hata karşı
sında başka biı· reaksiyona kapıla· 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
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VAPlR GELECEK 

VAPt;I' ISMAJU..Al"ACAK 

Son zamanlarda, temcrl pilli vı 
gibl her ı:ü:n önwrnkıe sürülen ga
zete hıava<li:;leri ar.ısında, bıih:ıssa, 
şu meşhur vapur ı.şlerine sinirJ.e.. 
nıyorwn. Bel mc. leler şunlıa.r: 

1- lngıj:.ereye ycni.d.c:n 11 va.. 
pur ısmarl.ır.acak. 

2- Almanyada kabl> ve pa.rası 
öck.= v~puskıırın getirilmesi i
Ç.111 bır şekil bulunacak. 

Bende hnsıl olan kanıi.at nedir, 
bılir m:ıs1n iz?. ikıi. mesele de, kolay 
kolay haUedilir cinsi.nden dıeğ'iıl •• 
Zaten, öylaiir: Bir 1şi.n üzerine faz-1 
J.a duştümız mü, ~tikçe saI"J)R sa.-
rar. 
DOMUZ MEMI.EKETİ 

NE AL&.m>E?. 

İ.stilıi,ya uğn,yan umı.llı Dalli -
marka, dünyanın m mc.,hur do
muz yetiştiren meınlıeketld:ı:r. Da.
nımarkarun nüfusu üç bu\....ıc mil
yondur. Danlroorkad.a yeı.iştirilen 
domuz savıs.ı da üç buçuk mM:Yoır 
dur. Bel memleket, bütün dünyaya 
domuz, domuz eti ve domuz etm
den y apd:mış şey1er satar .. 

Zaw.lh domuzlar, acoııbıı, ş.ımdi 
ne "anıyor&-?. Domıızuıı be9lıen -
mesi çok güç iştir. Çok yiyecek 
ister ... B'-lllıiaın soıı.ra, ar:t.ıJc, bol 
ytyecıek bulaıru,yacak al:an wıns;.: 
hayvanl.ar birer birer eriyj;p gide -
eekler ... 

.MADEN KUYUSU 

İŞÇİLEKİ 

dı.-n oca~ amel~ ben:rotir:im. 
Çıinkıi araba.rıJl İQ1 adeta bir l:ııtyya 
kuvu.sudur. Sıkışı.!<, karanlık, teJı.
lıkeJii, kokulu ve ürpertici. .• Y enıi 
barem cetvclmde, bu maden :işçi
lerli.nın kıdemli olıacla.n elbette 
Jııaı..ınmı.ştır. 

B!r ııt"kadaş: 
- Burada cok kıdemJisiııi arama, 

dedi ... 
- Neden, dive sordum. 
- Kıdem alınağa = mı daY"l'" 

rur?. 
TEREYAC \'f 

.i\lİDE FESAD~ 

Yardım 
nakliyatı 

Zelzele rrııntakalarının 
imarı nakliyatı tren ve 
vapurlarda tenzilatla 

yapılacak 
Enziırı.caına ve ze?zelıe.ıcrden mü -

ıtesassi.r ol:m diı,er '.;'erkıre y;aıp,ıJ,a. 

cak naılı::lıyatm tıemı Jat.:a icrası ~
:yıeni mr ltarııtm ıay;ru.sı ıiıarlırJaııa
ra1ı: Büyük Millet Mıecliıstne veri.ı
nışt.ir, ' 

Llyihaya göre, bu yer :le.re yetr

dıım 'l;ln Kızılay tan.fınian y~ı-Darı iımrkada bol ol:an bir med-
de de ter<-'Yaıltıclır. llirşey merak. e- · !b'4lk her '1.'frrlü YQ.CU, ~a ve bao'
diyorum; Buraya U1k gll'Ell '5ti.l.a voo. nakl!.yat.ında, Dlevlet D.mir -
kuvvetlefi, c;arşıda, pazarda bo.Ud yollaıırıda ınmmni t.a:riıfedıeôQ nakil. 
tereyağı r.orünce acaba ne yap - ,iroratm t12erhııclen ~ :i.k~ ve 
mışlardır?. Bilirsiniz ki. yai';sız ye- dıe\•l:oıt Deniz yollarında % 30 nis
mek vemeğe alışm:ış ınsa.nlara, bır- b.tiı nd!e ıen.zilll icra olunacdıtıır. 
denb;re, yağlı yemek veı:1.r'9e'Diz, Bu Ocaııunun n.llŞiiıııden eo1'V'el., 
midesi _bocırl.ur, •ct ~ ve~ -""~- • · · ile Kızılıa ~--

,__ "'--" ,..._, __ ~_ 1 .u..ou.nu, - amır -· 'Y .......... 
o..., . .,...,_>UO, ~...,'""'""" !hasıtanele- ı&ııdaırı • . f.&aıt l:ıeııü ·· 
rinde, bu «mu ve l<ıahrıı:ınruıc (!) . }~ z uc
fetih 00.-e-ke(ilı<le ya.raJıınaıı.lar re<',J,.-rı ~ıye o1uırımaıını; bulu-
çok, muhalcka.k ki, mide iu;adına mıırı her rJJVi naltl\ya.tın ücret eri 
uf:rıv.anl3.r ya tıyor.lardır. dıe yulkacıdaki 6SaSlıma tB.b UJıW,. 

TURFASDA SEllZE l lacakıtır. 
fuıdli memielııet.ltırden yardım 

GELME(;E BAŞLADI ıma.!m*hlc İstamuı 1ımn.ma vey-a 

Gazeteler yazdı; Turfanda ık>- ~ ~aırmma ~ v..>-
mates ve oatlıcan Mı.sırdmı geJ.m;ş.. Yıl!M dıı ~ olan ~ 
Patlıcanm kilosu 100, domatesin ki.. ~ geım k!!deırı re.:et-, tatıl& 
J.oou da 105 kuruşmuş!. Fakat bu yıe, kıJa'1llZ!tJk, rıhtım ve şısn::m.. 
turfanda setzeler, tadsız oı!w-. Renk dıra ıu;iJn ve ÜOJ."E!tlıeri .r a1mı _ 
lori sar.ınnış solmuş, benizleri UQ- _ __,...._ 

ımy-.--. 

ıım.ış, diriılilderi kıayllıolmıuştu. Mü- D~r taroaıftan Ew..bııcan ve di-
bıı.r"*1ler, öhi bir hale ~lmişlerdir, .....,. ~-'-"- --•-'-~ --•- ~-'sı,· 

Qünıkii, kıaç gümJii.k denizaş-.n ,..... ~"""-"" =-~mn"'-'4 ~-

Demir 
stokla ı 

Hükumetce mevcut Emniyet havası 
stoklara el kondu. Bu Sekizinci ay içine ..;ren Avrupa 

sabah da müteaddit harbi, şimalde yeni ve ikinci bir 
safhaya dahil olmuş bulunuyor. 

beyannameler verildi Artık, ok yaydan çıkım<. denebi-
HüJrumeıti.n·, mi.Ui lroı:>uııma Jca>. lir. Bu g-ergin yayların, bc-r elis

tiki hareketinde, bir başka hidinuııııınun 31 ınc; madd:ıoıinin 2 :inci 
frl<;r,aıs.ının :ihtiva elltiii;i saiııhiyete seye şalı.it oluyoruz. Şimdilik, şi
mJ<t.ıandın; t:icaretlh.ane veya ikaı- mal memleketleri w:;kJerini kapla
metıgaıtıılan ~ İııt.a.nbul, İz - m.ış olan barut kokusu, esasen vü-
ııniı", İçıel, Seyha:ıı, ZaııgıJldak, zuhsuz Olan variyeti ı4lıa bedter 
Samıuın, Trubzon, K.:ryBE!r.i., Swas karanlıka gömdü. 
ve Dryaıroakır vilay.etleri merikez- Ne olacak?. Belki, lıu sualin ce
lerilııde ıhı.uman hülami eııhmıın e._ vabını verebilecek insanlann sa
ll ırirrl.:h demirler haldkmOa be - yısı, riayet edilen bibraf. hakla 
yanııanıe vıerm ığerntdbur ~ kada-., ıntlır. 

sı üzeıiııe bu s:ııbııh dıa y'Ü'z]er<>e e.ıt-1 Şu nokta, bir kere daha aıilşıl
lıas ticaret miiıdürhlğüıııe müraıc:aet mıstır k( 1939 tipi harp, bitaraf 
er.lıeo1.t< beyanname ve:1mıiışlerdir. kalmanın mana ve mahi..,etini ta

Blıyoaıı.na.mıeye tabi tuıt;uJ.an eŞhıaıı mamen de/;istinni•tir. Artık, bita-
şıaüı:rdı.-: raflık diye, bir hukuki statü yok-

iitıı.aM.t.çı, ilııwıMr;ı, Jroıni8yıancu, tur. Muharip tarafların harp he
<tıapl:aıaıcı, ~ toı>t.ancı, pemiten - defleri, şimdiye kadar defaa tla i
deci., falııribcı, .iına:l:atQı, depocu, · lan edildiği gibi sarihtir, Bütiin 
Ellllmıett;i., nıalkfü'<lCi, müııeaıhbıtrer gaye, bu hedeflerin tahakkuku -
'll ba.nıkalıa:rlıa taei!r olaruyıaın sair dur. Binaenaleyh •gayeye vasıl 
b.lliirr.RJTn şatııs;ıa.r. (Tacior olm.ıy.an-
h- e11erıinrlıe. 200 !kiJ<ıda!ı:ı fazla de- olabilmek için her vasıta nıesru· 

' · · .... _. -"- -•-- dur. sCi7ünün tamamen bitkim hu-ıırur vmm \l!J Q~ ...... :ıe .....,ac...,,--ı 
da iht:yaıı;laorıınıd.:m fuzla demrrleri 

1 
lundu!;ıı bir zamanda yaşıyoruz. 

mevcutsa~ tAıbicl.i!"ler.) Bugünkü dünya manzarası ö -
B.1)"111 ecIDmeai ımeCbuırl o1an nünde, Tiirlriyc, hesaplarını zama-

rl.:ımir.,,. dıe şıı.nlıardn-; nuıda ve sa!rlam olarak yapmış, hi-

Milli korunma kanunu 
ahkamı busabalı 
vilayete bildirildi 

Şruırımız " baızı semtJ.eriıı~ ve 
sayfİl).-c yerl~ı:J:ııd.! dil'kkiııı, g3!21İno, ı 
~ .çe, aP<'>l'tımıın ve ~ kiral:ı-ı
run sah iıp.cıı' taıra!ınd::m yüksel.. 
~ üııerlııe harel."Ete geçildi -
gına, bu !nıGuslıa milli okıorunma ka
nunu alıkfrımrun b • olu:r>a<:agllll 
y=ı.ışık. 

Bu ktrı:ıe loooroirıaıı:ı<Jru hey&; 
W1Ji lroroumoo kanumınwı ev ki -
..alaırı haılokınd kı. 30 uncu maddesi 
alık.!ımımn; İsiıanlbUJ ve Ankara şe
hırlerinin 1ıelkıni.l belıedi.ye J:ıodu,1.

lıarı dı:ıhıılloerınıcıc '"" di14.a: b.il.ümum 
~ me:dlwzlcrile kasa<ba mer -
~J "'~ !lllde t.atbik olunm:ısmı k&
M!'laşl.ınıml$Jl'. Bu karar Huyet~ 
Vekilo'-oe tasdilk olunmuş ve dünkü 
Roorni gaz.ete ile de nıcşrolunarai< 
dfuııdıen itibaren !'l'l'fVkı.i U.'thik6 
gi.rımiı;<tı r. 

Bu sal~ ıkeyfİ'ye'l tıdıgr~ıa viılii-
J ~ de b Mırılmi<ıtır. Ticaret Ve-

\ 
dcirli dıe bı l i:z&hnaırrv göndocımek-
1>:mr. 

JO ın·cu MADDE 
'l\.kmil okıuyucuıl.:mm1Z1 ıtı.lkader 

ıetmt'lli h.:ısebilc bu buoostaJı: 30 
uncu madl:I...~: knvdedywuz: 

Bu kııını.mun t::ıtlbikıtc bulundu-
ğu miidd:ıt urfınoda, Şt")n ve ka
s ba.!Jrıın iıS!rooC', linı«n ve istas -
yonlartb bulun.an tekmiıl gaıyıri 
menıkuıll,~in kiora beckdleri, bu ka-
rı.ıınun taıLb'ık mevıkiinc komnasına 
1ıekıaddıiiıın roen yılın mua-yyen. o
l.an :kı rn ibcciell:ırimien fazla ola -

Tramvnv memı.ırlan içiıD de bi:r 
barem cetvcli 4ert:ip ecl.i.lmi:;. Bü
tıiin müstahdemin, bundan sonra, 
yeni .barem cetveline aöre ~ 
kım alaıcakkır, demek.. Ben, ınm. 
wyla:rda, Q81lı.şan biıletçiieri, ma-

Yold.aın ,ııeliyorlar, tı:lıte.lbahir, emlaki olı.!i> dıa l:ıımlarıın ıimaxı için 
nrayn, deniz harbi hulyahn çek- ma!lroıne naid.edıı:ıcek ~:ısa da 
mek kol!ay Dll?. Bur.aya !<adar sağ r.11112l~ ~ imkanbı.rı araıı.-

Hll' ~ b'1üanum yuv.a<r1'ak taraf kalamamanın idrakilc, en ına
QUl!ıul< dtırıı:i!rlerle l<öııelı çubuk de- kul ittifaklarını kurmus ve •harp 1 
ırni!r-.n, her eiı'ırldıa l'<ime demir lz, dısı• vaziyetine geçmişlir. 
ıpo;;re!ler, T dk.aniri, U J:.cmiri, Z Bugün, ittifaklarına sadık, ınü
danııiııi, müsavi v.e ga.yı> müsavi ı dafaa tedbirlerini iyi düşünen kuv
dı.Jıh kÖŞdbeıırlle.r ır>bi I= eb'aıdda vetli bir Türkiye var. Memleketin 
sa.tr profi, demiıbi. ıırufz.• 

1 
içinde bulunduğu geniş huzur ve Bill.ı'.ıımuım ldracnl:.:ır, ev saıhiıpJ.erl 

ııaı!im ııelmeleDı ne muUu.!. ma:ldtadı.r. __ -<ı-.--
000 AHJ\IET &AUF 

D~ 1'.:lxamı:ın tacir olJn.a<yı.p da . ha la 
fl:ışaı:ıt icrası .için <la:nir alnıış 01,., emnıyet vası, birçok devletlerı ıkenililC'riııdieıı geçen yı naza.raın 

kıskandıran bir bahtiyarlıktır. t:JııLa kira islediği takdirde bunu -----

48 maznunlu 
bir dava 

) 118 vıldır süren 
muhakeme 

Şehrimizde yı.Llatta d..vaın et -
tikten &onrıı netictlenen 48 ınas
nunln meşhur •takas suiistimali 
clava. ı. 11.Lb bugüıılerdc tekrar baş
lzyacağı anla ılmışlır. 
Şehrimizin bnı marnf tiittarla

rile ticaret odası eski idare heyeti 
azalannın ve bazı gümrük me • 
murlarırun maıınun sıfatile dahil 
bulundukl.ırı bu davanın baştan 
görülmesi.De sebep; aslive 3 üncü 
reza mahkemesiııin tekmil maz· 
nıınlar hakkında vermiş olduğu 
beraet kararııu11 teınyizce tasdik 
olunmamasıdır. 

Temyiz mahkemesi; kararı bazı 
cihetlerden bozmuş olduğundan 
dava dosyası tekrar tchrilllize gön· ı 
derilmişlir, 

Bugünlerde maznunlııra yeaiden 
tebligat yapılıp muhakemeye baı-

Bundan tam 118 yıl evvel açıl
mış olan ve evvelce ilk safhasııu 
yaıdıtıınız bir davaya dün asliye 
3 üncü cezada de•·am olunmuştur. 

Galata rıhtımında halen üzerle
rinde binalar balunan bazı arsa-

ların kime ait olduğunun tesbiti için 
ll(ılmış olan bu dava Karagöz Ab
dullah eğa viri !erinden Hac.ıbey- ' 
zade Muhlarla Şadi ve dalıa bazı 
kimseler ve evkaf idaresi tarahn • 
dan a(ılmi.;tır. Dava edilenler, 
Maninde viırislerile hazinedir. A· 
idiyet ciloeti ihtilaflı arsalar, Üzer
lerine liman idaresi ve sahll sıhh.iye 
idaresi biruılarıru.n yapıldığı arsa· 
lardır. Bir hesaba göre, bu arsa
ların kıymeti 300,000 liradan ziyade 
tutmaktadır. 

tan başlanılacaktır. Ancak JDllZilun. Mahkeme, dünkü celsede taraflar 
lardan bazıları ölmüş ve bazıları vekillerini dinledikten sonra, Tem-
da başka şehirlere gitmiş oldukla- yizin nakzına uygun olarak ma-
nndan ilk güriilüşünde yıllarca de- hallen keşif yapılmasına ve hu ınaJt.. 
vam eden davanın hu sefer de u- 1 satla vukuf ehli seçilmesiae karar 
zıyacağı anlaşılmaktadır. verilmiştir. 

2658 vatandaş tabiiyete 
alındı 

lhaikıımrun dla:i.nrl.aoi j[lrt;yaç!arın.. / .. ırı. hır iStida ile vilayet ma -
dan faz.la. dıe<rniır"'1ılıe .YU]<arıda be- REŞAT FEYZİ kamına bi1cürecek1eTdi:r. Bununı U.. 
}ıann.am !Y~ l.iıbı tınuldu.~u lray- ==========="--=-==- 21 irine de derhal ta::ılh"lle geÇ le-
dettıığiım.'z eŞlraıs yrolıC'riıııdoekı oo- Nafıa memurları "'Mir. Kia-a yiikselterılerin mu -Yabancı ımsımcloetlerdıen hicret mruen2, d:.i:er .fuıthrı lcdiıy,, olu- ~i mwlruf'en ll'iiriilecek 

ve ilt.ica suretile yurdımııı:za ge - n:mıı";c rotm al1rnmak ÜZıcre hükü- ara tında tayinler vıe cü:riiınııler.i taOOkkuk ulenıe a~ 
ilen 2658 milletd;ışııruzı.n tabi~ıı · ım-::ltQe el karuı.ımuş lbulelrunaktadır. para <ıa.as1e sürı?ün cclileoelk1er -
l!lmıze a-hmnasJ bu 'kl:ıre Heyeti Bevann.ame veıınıc müddetl ya-. Naim ımemUTlıan ııraısuıda yeni dia-. 
VWlace kaırarlaştmJım;şt.ır_: _ _ rın ak aım b;ıtıc.cek ve bu suretle hazı l!ıaıyin vıe terfi.la- yap~ rru.ştır. 

Bunılardam şehrim.l:z.i alakada.. e -

jKüÇÜKHABERLERj ne miJctıaı- demiır meıvcutt olduğu d""11eri yaızıyoruz: 
a!O'lasrld'ıktan 30nra hüıküırııetqcı MÜll>e'rııdri5 Süleyman Ziaıhir Fikri 
bunlardan kabedenlerinin sı>tan a- Sadi ırı şe!lu1 miız elıelııt.ı-ik, tram...ay * Fatihte Kemeır m<ılıallesinde .ıınmasınn ıbaş?.:ım1aıcalvlır. Seiibest \l'E' Tiiııııe(, i:şletmeleri rekn.iık dairesi 

otura.ı Hatice ı.s:ıninde bir kadırun lknlan demlrl.r d eSkisi ır.b müş- ı;ııılıe mwııvi.nliğine-, ıınUhendis MtJ&. 
biletme rrJlli piyangodan 15() bin ~ll!ıre ~.llctiır. ta:fa Fahrettln ,\l.frırlmı'•z lbelcdiıy>e<;i 

. ,ıra sa1:xııt etmiş H . Beyaızıtta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' fen işleri inşaıııt şllbcsi miidürlü-om bay'"1en 15 b:n liras:ın.ı aılırlacn 1 

kendisine bayün kaİibesıi tll'l'afın· ı l~i~~~~~~~~~~ ğün,e, mühendis Rıikı Ardı:ıman 
dan 2000 lira eks •-'ı-•·t•~. Po- y:ili<ıgek :mühaıırlis mektebi mual-

·~·~·"'> - ,.._,""'ne, BclUr Sıtkı İstanbul vi>-J:is şid<Ayet iizerine eksilt parayı ka- ~,.....,. 
tiıbeden almıştır. J:a:.;.11ıi nıd'ııa ~ler m Wıeııdisliğme * Şehrimiz yapı yapıcılar ve (ayiın olunmuşlardır. 

Merak ediy~ruz mııhrukaıtçı lar cemi •etitti az<li/an 
cemiyetlerine alika gösternıed:ik
leriııden faaliyt>tlcri ol?lıyan bu i>- Kimse darılmasın amma, şu E
ki cemiyetin laıtvına kara:- veril· minönü meydanının bugünkü man-
miştir. zarası sinirimize dokunuyor. Bir * Be'ediye memurları tarafın- vakitler, bu meydanın tanzim ve 
dan son 11 ay ~inde şehrimizde 17 tesviyesi daha sür'atli gidiyordu. 
bin esnafa para. cezası kesihniştir. 
Bu &uretle 17 bin esnaftan 47 bin Sonra gevşedi. Şimdi, bazı günler 
lira para cezası topla.ıurustır. oluyor ki ortada hiç faaliyet gö-* Eski Gaziantep metusu Kılıç- rülmüyor, İnsaflı söyletnt'k lilzım 
a'i aleyhine Ankarada. bir sinema gelir,;e, meydanın ilk açılmağa baş. 

TERFİLER 

Şehriııniız lbe1ed.iıye;i Emmnü şu
ll:ııesi fen meırouırıu B. Albdıırrabınan 
:iı:ıeri, yUkook ımua1liRn mekıtebi mııı
Qllirrılıeni.rıctırı Fuart Külünk vıe Hı>
saın HiJıını• ileri, mual'ılirn muavinıi 
MEllıımed Elmin Onaıt, ~.imik okulu 
muıalliın mu:rvıini Şeı.1<.ct Kuııan clıa 
Nafı:a Vekaletince terfi eetid"m'~ 
l.ırd ır. 

--0000---

lzmirde bir Alman 
tevkif edildi 

On bir yıldan beri memleketimiz,. 
de oturan ve Alınan askeri mu -
harriri olarak tanınan H<rman ge
çenlerde şehrimizden İzmire git -
miştir. 

Bu adam evvelki gün İznıirde 
Turan gaz fabrika ve depoları cl· 
vannda dolasıp gaz tanklarının fo. 
toğraflannı çekerken yakalan • 
mıştır. Kendisi mahkeme kararile 
tevkif olunmuştur. 

---oo•o---
Kadın çorapları 
pahalılaşıyor 1 

Sun'i ipek ithalatının azalması 
üzerine kadın çorapları diizünede · 
100 kuruş artmıştır. Yazlık ithalat 
eşyasının ve ketenli kumaşların fi
atlannda görülen tereffü de tet
kik olunmaktadır. 

kirasının kefaletinden dolayı şe!ı- Jadığı günden ltuPiine kadar çok 
rimizde açılan alacaJc davasının uzun bir zaman l:"Çmiştir. 
reddine karar verilmiştir. Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

l\Ieydan- hala bir yangın yeri ha-* Muçka - Aksaray arasında ve 
Kemerburgaz _ KeresU!ci'erde Y'E!li linde .. Acaba, bu halin mücbir se-
iki otobüs battı açılın.ısına bele- hehi nedir?. Hakikaten merak cdi+ 
diye otolbüs komisyonu tarafından yornz. 
izin verilmiştir. BOlmAN CEVAT 

ve İngiliz Fransız dilleri 

l &lttn'J i(e!'CE"k karyola'Cla ~ıyw- ı 
du.. B.'D!ti 6'l;1Sartyrlı.. 

ı s ı. ·, lb :n ımııre t..."'rıxil. 

İngil.tc-re ile Fransa arasındaki 
ittifakın inkişaf sa.fh.alannı takip 
ederek nihayet nasıl hor sahada 

Hayduil.r hep ibırden güliliftü - tam bir aıdaşınıya vardığı görül-
Jcr: dü. Müttefikler arasındlliki bu Y• 

- Budala! IBız bu gürel kadını kınlık yıılnız harbi zaferle netice-

anlatın.on zannedildiği kadar zor
luk çekmcdi.kleri görülüyonnuıı, 

Büti\n bir kış cephede ders v&
rildı, fransızca öğret.ilmeğe çalı • 
şıldı. 

Sözün kısası: Cephede elde edi
len tecrübe~i genişleterek slvil. 
halk :.Ta.,ında da böyle bir dil al~ 
verişi yapılmak isteniyor. İngili:ı: 
ve Fmnsı:ı mekteplerinde karşı -
lıklı olarak her iki lisanın da ıııec· 
buri olarak öğrcti.1meı1i cihetine 
gidildii:"i anlaşılıyor. Ancak, di • 
yorlar, bu suretle iki milletin bir
lftrini iyice öğrenmesi ve takdir et
mesi mümkün olacaktır. Gelecek 
nesiller hu birlikten şiipheslı; da
ha çok istj.f.ade cdeceklc-rdir. Fa • 
kat onları hazırlamak iç.in ~di -
den faaliyete geçmeli. 

~ı::.;ı katarım . : Sel - 1 :bic!:n, illi io<k11led kai'şı -
) • ı;cirw , • :z k:enc:. ruıe bu- lJıl. .m kmn i<rav .ıUı cooı.ıgun 111C 

ki f •ıd cc'k!tı. rn:..lclten ttl u unu d~ aıüyord:u. 
_ y'llWIŞU tuıınand... oooıııı., •:zım ~ı.u konuşamamış-

Brraz oonra Sclana tle k.:rrşılıaıı - itı. Ooouk, sonılaın sualine birer 
lıulyası Samfum çarp.:ıltısıru i cevap '' ıriyordu. 

Z'lit.ınyQI'du. Sem h fazla c!üşuım;.;ı::e vakit 
s .. -..rn, Sdmıay• tıuract· ~ ıruırta.- bulamadı. • 

lwrUimaz lbı.r otooıdbıl iJıc Su· Kıı:9ı 81Ç'ldı. 
el! -e samım~ hlr. aorlııarl:ış:mın .. Cknç ve 1 kılıklı bir erkek 

uııe f?(>tiın::a lkti. Y vl.J~ kendi ~k 
lrondını ' l - Buıywun, bcyian! 

. ~ı:;f..a:ki ktişküınüzü her- D:di w Som • i !ıünııdle kıır-
tanıyar. Bı:z, orada hat bı - 1 şı.'adı. 

rakı Selm:wı. oh.'ç kimsenin Semih mülerErldlt dav-ranclı: 
b , ıgı bir yoere gö- - Sehna h:mımı ~l'Cl'.:Clııtinı_ 
"'~~·-•liymı. Burada mı? 

D.yordu. ~n Scıni!ı içtn bun.- - Evet beyim., Üst kaıııta Y"Mı-
d;ın d'.ıba ıbir ha:reıla:ıt '\asav- yar. Biraz rahaılsm:!ı.r da. 
vur cd3.t:ıroozd.. Seıım.h ıınuhaık.eıneslni kaybet -

ik lra!'h, dört 1ba:ı cd::.h, dııwar- ım · ~iılırytl'l.. Ti 1Bt.;Ia ka.ıııda:ı:ı. içe-
"' yıkık ıılhşap bir evin öııüınde ri:-r'-t girdiı. f \ 

durdu. Bu tepc.d~ o:-di:n başı..-.. bl- ı - Sırı: ~ilm9imz? 
na ~nktu. Arkası oıuuruıl·r::t daya.-1 - Dm }'l(izba$ı Cim'in uşağzyırn. 
nan bu evin lroıınsı i)e ııl>t 'kat ı>en- Uş:rk önde, Semih ad:ad:ı.. üst 
cet"d~ yent yapıhnış ' ııenoce- kata çıktI!ar. 

dcın::r P= 1 >ktarla çevri). Uş:ôc 'bir oda kapısı aQlı: 

ldda, evin 
- Sclına hamın burada ye.tıyor_ 
Se-n:h d .<:kri t lmu)ıırdu. 0-

Ti ve ~ırl'r :nırıez, l!CJZU"le 

1 - H.uıta mısın., S.lma? 5e1, bu 

1 :'Cee~ =tlYOrd.r.m. 
Nen var! 

V } a; ınıın kt. rmc::a .:mcmr 
leve oturdu. 

ana vı.alr.tt mıyız i!uç? l\fodadaki !endirınek gayesine münhasır de-
~~ dolJ.p!a kaçırdık.. ~ildir. EiYer, diyorlar, 918 de Al
Çamll'Cl\Ya ı:ötürdük. Fak.at, Yıl . Jll'11lya yenildikteu sonra da Pran
ımaz ırlınızı bnldu. Or-arl.:m da bu- sa ile İngiltere harpte oldugıı ı;ibi 
ra a :;:Idık. teşriki mesaide de.'alll etseydUel' 

s llnıa dQlgın d~ın 
yüzune .bakn rdu: 

Scm>h lbır tıı:zıı,ğa dLişü:rülduğünü )imıi sene sonra Avrupanın ha· 
Semfilıın :~ 3'U:3 iti.da' ni ~ ça- j şına büyük bir harp <Lıha çıkma· 

...,., ntl'i ohınlu. Fabt bu:ıun ncJen 
- I~ımıu :ıl'd::: ı deği.l mi? böyle olamadığı ayrı bahis.. 
Dı:Y'E' .somu. Uşak oa:ıdan ç>kır.aş- - O halile beni rt.rleın çağır - 1 Bugün muhakkak olan cihet şu 

d:.: ı+ bıınııYa? 1 · h 1 • · tL iti Fransa ile Ingiltereniıı iş ir igı 
"- , - Biıze cPJ<el ol.ıvardun' 7.&bı~- her"·' hu··yük· ım· paratorlulhın ser· =m-ıı tıtrek b.i.r ses,~ cevap ,.__ ...., ·• 

V<'rdı~ !YI sıık~ın:y•xr, Sc•'n~yı han! ha.rıl vel ve kuvvet menbalarmdı:ıı. aza. 
~ ın! S"'11 ı:le cırtndan ka.l- mi istifadeyi tem.in ettin!<:~ gibi 

- E•·ot,. Ald..'11. GUnlerde:ıb ırl ~ karar vem ·. Bu ruretıe ild · --'falci ti 
senı r vuru;:;.m. MnkW!ımıu nlmca arltıık: ""'-·-·- "-''Wn pol . ,_.,_ 1 harp müttef cı.n muv.... ye 

~~...,~,...,, "'"' ·· """ ile neticelendikten sonra da Av • 
o kaıl..lr savınd k!. )1 .kri bır araya g cer, iz.'7loizi rupaya yeni bir nizam vermek hu-

Sc :na ıbu Ş()y}eı- .söyienıek iııter •bıı.' 1 lı;ır. susun da lıu t~riki mesai d"'1am 
g ı ıkaçlar nı t:aı.dırarak, Seın1hhı j Ve~! üzerine oa.tılara:k "::el- 1 edip gidecektir. 
l~ 1.ı:>kılı. kırını. acaXilannıı ~la.. .. '.11 lkı- Her iki u.rafın matbuatı hu lıu-

- Bu, zannecV:a: kJ, son bu - mr · em~ ~laf susta ayııl fikirleri ileri sürüyor • 
hışınaımız o~. &ırMl Sev! r Selma 'bu salıJTIYl Slt"}"roderkec, 1.ır, ayni ümitleri besJ.ivorlar. As-
Di~. Fail.ı bır fJ.rt siıyli _ mrk>.&-n lwndınbı ı:eçmiş.ti.. keri ceph<de, mail vo iki adi cep-

~~>. Oda kapısı birdeı:i:ı~ a- Benzol ·y•om:y"'!il ohnuştu. hede, hulfuı h.,.r sahada teşriki 
çılclı. İri .boylu üç haydıııt ,ell'E'!rin- Çomit R<ıoop (hayduUaırın mi&) mes;n. İngiliz ınnıbuatı her iki mil-

Selımıwa ses~uırl·: !etin anbşması hal ve i.stıkbal için 
·:'ı ~abanmlan uzatarak i<;erı gir- _ Sana korlmıa dİy'E' lcı!bih et.- hakikaten hcldenen büyük fayda-

er. ııniı:.tinı. Ne om.vıorııım? Bu 1~ lan temiııı edebHmek hususunda 
Semih bunla:rı l?Örımn• şaşırdi: .....,.. h;• de dil birlimndt>.ıı hahsed" zü:ppey; h!M s ıviyoır ffi\ISWl j'\'.)lk- ~ .. -
- S:ız kims"1rz? .. Bu.ııası nere- sa? ki bunun üzerinde durulacağa n 

sid.iır? Semih: çok işlen.ereğe benziyor .. 
HaSdutlardan hirı giiklii: 0 .__,__ Yedi ayd:ınberi Ftansaya giden 

- • ueumı knnnd:ıı:.. . . ·-···~-'-- bul - .Bu= be:nirn 1mJ.lr. Çıılaılı: · • lngiliz ~= ımdıD-len 
~ evı. _D~~ :bağırdı, Rcren kabmhayla ~diline büsbütün yalı ncı kal. 

Scm.>h. giildi;. mamaları için frımsuca öğreöl ~ 
· - (Y« ıbar) çiQai?i buııdao ıııeküdk. Şimdiye laıdar a1ıooııı. n&-

C...Pu...nUG l.ıir JWlI > • ı;to., ' 

- Bır şey anlıvıııınadırn dl!dl ı sama ~ karım olıımk.. &nim tittıler alikııdarJıın memnun hı _ 
Y OW ~ada otur mııyor ~ y. tacak.. Anlıtctın mı? f ırak:ımttır. İzinli İngiliz a&ktttcri-
mu.1 (Devamı var) ilin Pari:ıe ı:;el.erek me:raınlıırını 

İııgiıltere ile Fransanın arası beş 
asırıhıııberi hiçbir zaman derin lıtt 
İhtiyaçla şimdiki kadaT samimi ol
mamıştır. Dünya sulhunun istikbali 
için bu teşriki mesainin devamJQI 
zaruri görüyorlar. İngiliz matbu • 
atındaki neşriyat di1 ıneslcsinin 
lngilizleree ne kadar ehemmi,yetle 
nazarı dikkate alındığın. göst..ri
yor. Yalnız İngiliz mekteplerinde 
fraıısızcarun ve Ji'raıısız mekteple
rinde de İngilizcenin ıııec: huri ol
masını da maksada kilfi görnı.iyeıı
ler vanlır. Bunlar ıneldep!j Fnur 
sızhırla İngilizlerilı birhirlerile 
mcktupkı.şmalarmı tavsiye edi -
yorlar. Teforrüata hıallUk eden el.
betler elbette yoluna konacaktır. 
Fakat bu lüzum ve zaruret cliğer 
mühim lıJr metıelen.in de her iki 
tarafça ehemmiyetle tetlik e.ıa. 
nıesine Yı:ıl O(araktır ki o da keır 
dine mahsus zorkıkiaı-ı malt'.ıın ,.. 
lan İngiliz llsamnın il{; • i ve 
öğretilmesi işidir. 

•• 

Al el .. ~ .. ı:rnek manya ogu:;ı 

k d · de .. ararın a ıse 

' 1ALSL'"!"~ 
Yazan: ALİ KE: ~ 

Almanlar şimdiye kıı<i"':,li~' 
koıuııularını korkutııı_ak P b•r•Iİ 
sını güdıiyorlardı. Buyuk k )r 
ta giri•meyi göze alınıY.•~.~ 
vada küçük çnrpışınala~. 1• ı! 
öteberi taarruzlar ve sa•r ;a /İ 
!ar geçiyonlu. Buna mu :.ı- I~ 
manlar diplomatlık ,,..Jıası el< I' 
aydır hararetli bir faafü bi~ 
rişmişlerdi. Ancak koıJl.!!U IJb I~ 
ları kiilı koık:ulu vftitlerle. 6' 
ditlerle kendi tarafın• çt~;: 
terken il~ keyfiyet olnıu ııJa~ 

1- Cenubi Amer.ika 5 tıfl(ııl;' 
Alman harp gemisinin ba ıııf 

2- Bır Alman vapurııı'~~ 
!iz esirlerile dolu 0Iar.Jı.1ıiıır.ı' 
sularına girme.si sı.retıle aııD' ~ 
!arın hukukuna AllJlaoY 
yet etmemesi; . aıııP ~ 

3- Bilhassa Fia!a...UY ,Jl1l' t' 
kadderatına karşı Aloıa01 
yirci kalması. dl ~ 

Bu üç keyfiyet Aln';~ciı '1' 
günkü ~dare_Ye_ karşı ı yJıl.,ı~ 
sacak bırer amil olııı~ ~,r 

Yine Alınanlarla miıtl b~' 
rasında büyük m~asta tiiİ ıl" 
tın cereyan etnıiyerck g<{ b~ 
!arda bitaralların şuUı t ıııt· ~ 
!erinden hahsediledurnıuş 9". 
taraflar için hnrbin ~ı"f<'1'4~ 
değildir. C"ünkii bir gu~ ~il ~ ~ 
ııinin de karışmaları ihlllD ·çili J 
tıyonlu. Fakat Alınan :ııd; ,.ı'
dığı yerleri sahiplerine ıa,,ı..~ 
surctile bir sulh mevzuu 

1 
dt 

Geçen umumi harpte, giiiS' ~ 
manyada sulh için tcşcb jjııl'~ııl 
mek istiyenler olınu~t~. Ç gôr<"' 
ticede.ki mağlubiyeti 

vardı. A 
918 de de ordunun daY~ 

cağını gören Alman erk aıP'· 
yesi galip müttefiklerle "' ~ 
yi kabul etmişti. ~,. 

Haldeki vukuat ile. D\ıt< ~; 
misalleri yanyana getır~.ıtl' ~ 
rupalı asker! mütebassbil' 0t 
gün için çıkardıkları Jll 
\rard.ır: d~. 

Almanya döğüşmedik{•;.'~ 
olmadık1;.a tesliın olacn ~ ol< V:: 
İstikbal Almanya için t>ırc11;,,;ı~ 
Jrunç ihtimallerle doludur·,0~.J 
kü harbin neticesi .Alın daı"::J 
hezimetine varacak dıycıı (;i' 
Alınanlar da az değildir. 1~1 ne olursa olsun AiınanY• Jıttl", 
mile mağlup edilmedikc• ~~ 
gi bir sulh şartını kabu! e Jı,r' . 
ceğini geçenlerde Amcrı~ ,ı!:. 
ye müsteşarının A .-ru!'•Y ftP' , 
reti vesilesile göstc~• c• '!J 
furter Zeitungun Avruf J(i~~ 
nınıru~ muharriri Rudol iJİI"'. 
Almanyanm Şimal den diil'~ 
Bahrimuhltikehire kadar -fll'd , 
nw en geniş h.ir sah as~. 0~ ı-P f 
tına almayı düşündiığüDhsr~ı,1 , 
mışlır. Bugiinkü AvruP3• ot· 1'"(1' 
hangi bir harbe benzcrll•Y ııııl! 
manyanın tasavvurları "~'· ilt ~ 
hın var. Müttefikler bulı ! 01 I" 
kikatin birbirine u~·ın•~ 
!erecekler. 

Birimizin De~! 
Hepimizin 0~5 ,,e 

B ku-tu··ptıJJ ... · ey azıt c• 
.. b. okUfl' 
Universiteli ır . f.• 

muz yazıyor: b~' :..~· 
•Köprülü kütÜP ;ııll.~' 

günii kapalı ,pazar 11' 1'liı~P'.· .• 
tır. Halbuki BcY•~ı8pıılı ~ 
nesi nazar günleCJ fı!lelı' ; 
lundurulmakta'!-'r:r de e~Jı" 
kütüphanrden . ıst1.! rJJ'"' ~( 
için ekseriya bır gilO ıııııll ;ıı 
gitmemek me.:burlye ıı•ııt'ıl 
lıyor. Acnba ba til,J'ııı ~ • 
de eskiden oldui!0 ·"-dıı<'° 
günleri de açık bıııu;;;,. 
masıt _n ' ez 
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' ~~·= BULMUŞ 
Afiuharebe fıırtına dı·nerse, -'aha sağlama bağlamak için ı.sveç.i c1e v 

Reşit Pa,anın Hatıratı 

MAKEDOt~YA ATEŞLER iÇ.NDE 
Qı iıitilılya mütevessil ve mütecariıı A G R ı 

olması sebebiyet verebilir ki, bu 

il 
Zı·ya _Je . şı•d' -'etlenecek takdirde de Polonyadaki vaziyet 

Yazaalar: 

lekend« F. SERTELLl Cevdet Reşit YULARKIRANı 
a 1 a 1 tekerrür eder ve Sovyetler müt-

tefiklere harp ilim etnıd<ı;iıı:in kea-
Bay J. O. C. Yazıyor: -

Daef bu 
hile 

mülakat arzusunda bir ~a 12 (Rad110) - Amster. - giliz toTpidoları maynlan topla - tır. Bunların 40 bin tonil<itosu ln.- di emniyetleri için tasavvur ettik- Elmeıriya olruyurı.ı.z. Tedavi gören 
~l n alınan malümata göTe lif- makUı meıguldür. Alman gemi- giliz haTp g=ı.'eri, 10 nu da tay - !eri mıntakaları işgale kal.k.ışabi- i..Liçlar varmış fakat, ALLCOCK 

olduğunu sezmişti eralc d Zeri t jı-"'-n batın!m•"'ır lirler. Yaln .. müttefiklerin bu d&- ya.kısmdGıl bahsedilince, kat'iyyeı "'- -ı·~ 11•ulıar0 be'-~ de - zen· muk.ave--e ·~ muharebo.•e yare anı ,..... ..,. · ~ ··L-' 
.... etıtw?'k;" • • ""' "=' ~ .,, Almanl<ır, muharebenin devamı- fa böyle bir hareketi ciğmnzıayn• mu..,...,Ağa değildir. Bir zat alk.şam 
'ıııq ilik• edir. Muharebenin fır- devam ediyor. ŞWndiy.e kadar ba.. na rağmım, Norveçe yeniden bir ile karşılamaları p...k mümkün ve tatblc ettiği h!r ALLC()CK_ yak:ısı. , Miralay Elyot hadisesi.. tel"(üme edilm.iş olan •Veçerna 
lidııet "net bulunca dalıa ziyade tan Alman gemilerin.in 50 bin to- çok asker ve ağır top çıkarmıya varit sayılanuyacağı için böyle bir bir ııece zarlında tesinru gootere- . . Post. gazetesinde neşredilen bir 

l·n~',-.. · lmıuhakkakiı·zıer.Tln M-m;~,vyakmı·koldugu'·e~alms~kmeuvra.ffakcolmıuşklardaır. rdı hareket zımnında Sovyetler hesa- rek V'e devamlı &caklık tevl.i.d e- INGİLIZ MİRALAYI İLEIÇETE mak.Wede bu mesele de -öyle an-bma kendiliğinden ortaya çıkan bir derek ağrıyQll mahalli teskin et- REiSi ARASINDA B R !atılıyor: (Vesika - 26). 
tartı ve ihtiyat ölçüsü bulunmak ntiştir. MULAKAT • İngiliz mira kıyı El-yot çokta1>-
gerektir. Ayni zamanda bir ihti- . ALLoocK. romll'Ü2:ma, luınbaııcı, Bulga.~ların: .. .. .. beri, Drama mınta.kasında icrayi 

' mal de, Sovyet Ru.yanın İsveçteld sıyatik, deliklı ALLCOCK yakıla- "-- Turkler~en zulum goruyo - şekavet eden Makedoııya ihtı151 
ıi ..... 

1
.Stokhotm, 12 ( Radyo ) • - Salıihiy>'ttar ınehafilde ııöyleudiğiue göre, Narvik'iu statükoyu bozmamak istemesi ve rile ş:fayııp olmuşlardır. ruz .. Dayak yıyoruz.• komitası sergerdelerinden (Daef) 

-. ltıd ~ Almanları bu bakımdan herhan~ ALLCOCK yakılannıırı tevlid et- Tanuıdalil ~ikilyetlerine artık ile ınüliiknt yaptn.2k arzu.<unu iz-
e karaya çıkan wgiliz kıtaatı Norveç kuvvetlerile irtib~t peyda etmiştir. bir tecavüz ihtimali karşısında ha.- tiğı sıhhi sıcaklık OTOMATİK BİR kimse ehemmiyet vermiyor bun- har ediyordu. Muıııaile~ hin bu ıır-

A • l R •a d d reket tahdidine mecbur kılmalan· MASAJ gibi h~en ağrıyan yenn !arın uydurma olduı:u kanaati kök- zusu da giisterir ki, Elyot, komita-

m r ra ı er go"'z en u"ştu" dır. etrafını kaplar. ALLCOCKyakıla- Jeşiyordu:Uak~tle :~e zulüm .. gi>- cılarla yakından temas edenık an-
Eğer, Sovvet Rusya müttefik - rınıdaik; " kırmızı d.:ire ve 1-arta.l re- l rcnler, Turklcrdı'. ı:u~k koyl~su !aşmak ve şekavetin önüne mi.la 

A.ı~ lerle bir ihtilattan kat'i surette iç- sinıl.i ma.ıir=a dikkat ediniz Ec- Makedonya çetecilerının zulmun- yoilarile geçmek istiyordu. Tem-
~·1·, n liududu 12 (A.A.) - H·o..I tu·_·ğü·~D dair _verilen hab-lerı· t~ 1 t,,.;~ . . ·ebepler do'-". ,~_•-. Norve_ç ti'na" etmek vnz·ı~etı"nı· 'btı'ya edi l......ı 27 1 den usanm•<tı m ._,,~ d b lı L •• t b-"'' ·- " ·- ., " "'~ """ ,. i ı r - zane =u..• bu~'ll]: kunıştur. ..,, · . uz •....-asın a aş yan ..... eşe 

kaııa yı.t etmektedır. seJerınin yapılmasına ıtıraz etmış- yorsa pekala bu tarz hat ve hare- Artık bunl .. r Rumelide umuru bfu,. Drama ha,,aJ.sinde (Gi>rttek) 
ı!q ııe;r inavya harek4tı hakkın,. Re•mi tebliğlerde ilk defa ola.- · ti. keti tettih edebilir ve İsvcçe do· adiveden olmuştu. Bir mahalde eş- karyesinde ancak temmuzun on 
"1ıııı ıl_:di!en resmi tebliğlerde Al-ı rcık İsknruWıaı:ya seferi kuvvetleri B~vekıilette aktedilen son hat-p kunmamasını ısrarla ve hatta teh- 1 kiyaya ait mühimmat ve malzeme yedi..nde kuvveden fiile çıkllUI 
ııı.'ı-aı~''.'lnınası başkumandanı A- kumandanı G~ıeral Saalwaechter meclisi esnasında flitle..-, partini:n elitle .A;lnıan,yadab isti)'ıebilir. ki. ApdüJhak H m· oldui;'U ihbar edilir: devlet kuvvet- bulıınnyordu. Daefle İngiliz mira-
~ider'in isminin zikredil - \ ile muatıin ; Amiral Carls'in irim - 1 tazyiki ile Rider'i dinlemerneğe ka- böyle bir Uılebin hele su sırada AJ. a J• leri gider. bulurdu. İhbar edenlere layIDlll müliılı.at yapacağı gün, mi-
~ Berlindeki ecnebi müşa. !eri zikredilmektedir. • rar ı•erm4 ve bütün Alman kuv- manya üzerinde müessir olmama- ı d • •• ı ·· } ıııükafat verilir, yata.klık edenler :relayın muhafazasında ancak elll 
> 8 ıı d•kkatini celbetmekte - ı İyi haber alan Alman mahfille- vetlerinin başkumandanı sıfatile sına imluin tasavvur edilemez. in 0 Um YI J de yakalanal"!'k cezalanduıhrdı. kişilik bir l!Skeri müfrezesi vnrdı. 

'e Lıı il f>luşahitlerin kanaatine qö- rinde hası! olmı kanııate göre A- Danimarka ve Norveçe karşı ha - Herhalde, Almanya ikinci mer- O Uını.an Avruparun hem sem- Buna mukabil Drama mıntaka<ıo-

D kal A ı· - d d '' ._, R'"'- k "k• la k ·ı · · t · · balei hareket.inde mü<kül ve besa- Büyük şair AbdiHhak Iloounin natısını·, hem de mu""dah-'esın" ı' te- dakı -.L•v. a -•....ıcrinin ka"f{-· 1 

• • mıra ın qoz en Uf- "'""' .... r, pe ""·ar o n sıra- re ete geçı mesmı emre mıştır. ' "''-''--· .. .. ·-'" - •.-.. ,~ """" a hında YuWlan bir vaziyete düş • O<ı.m;uırrun Y"""-'onüımıü ımünas-~be - Dlİo etmek için, her zaman Ve her (Görecek) kıaı;esİnİ sarR1ışlardı. 

1 
__ 1lltnarkalılaf işgal esnasında mukavemet etmişler ınü~tür. Norveçt<ı tutunaJıilınelt ı~l;:: yarın oo..ıt 15 dıe Zmciı:l.i.lnıyu- yerde Türklerden zulüm gördük - Miraley Elyot, Daefie müli.luıta 

"'."1l<! iınkiını gün geçtikçe kavbolına.kta dıaı<.ı mezarı başmda trüaZııam bır )erini idiiia ederlerJı. bazı~ oldui!ıın ıı bi~dirdi. Daef, ilk 
~n -~ (A .A.) - lııi bir men-

1

1 nın önüne geldiği anda Danimar - ilerlemiş oldukları suretindeki iddi- ve hatta bir Norveç hezimeti ha- iMifaJ yaıpılacalkıt.ı.r. Bu sırada mirafoy l'.1yot hadisesi önce eşk:iy" için bir. tehlike ınc;o
"t lı(lj~ ildiğine göre Danimar- kalı muhafızların ateş açtıklan ti<! alanna rağmen Danimarka vatan-- !inde tecelli etmiyc nıahküm bu- Bu ilıtTule riyaset etmek: ili.ere de. Bulgar komitacılanmn sesle- ı:ut olup olmadıı(ını lngffz mirnl:ı.-
'tt ,, • Alman müstemilerine la ole lunmaktadır. İsve•· Ü-zerinden Nor- Maa.rif Vekili B.11""3111 Alı Yüıcel. r'.ııı· Avnıp·~. a )·-uks-ltmel-'ne ~ yın~-- •.·• rd•-u«u. Mı"ralay El-~ -'erı,lcten . ' bunu bir müsademenin takip et - perverlerinin Alman ra birç • a., ~ ~.. • ~ uan ~ ~ ~· ,. 
'<Jt ~ inkıyat etmemekt.e ve/ .•. habe . . 1 maktad .. k .. ,. ik t . ld kl veçteki harekiıtını takviye etmek yaım seı.luı'm . .ııe ı;elecelılt.ir. sile olınustu. jandarma tensik h&- yot: •llkhir !<hlik<' yoktur. Sade-

"-•,"".bir m-·•---Dt go--'"-r - tıgı n teyit o un ır. muş u .... t a e mış o u an ve mı· ka"nına •ahı"µ lab·ı . . . ah SIHHJYE VEKİLİ BU SAB•= lı: k k .. .... ,, ,.,......,~ .. ~ ,..., • o ı mesı ıse ız GE:LDr· ~ yetinden miralay Elyot giiya ket>- .,... !mıl$m0 ve onuşma ıstıyo-
4 •d.,.. ı Almanlann Alırıuın kıt'a!armın birçok Danimarkalının bu uğurda ettığuniz şarll•r dahilinde çok di tabancasilc üç Bıılgr..r Cfikiyasllll nım• cevııbLm verın.işii. Daef ku-

l• llı<ııı kıt'alarının Kral 3M"a!Jlr hiçbir maniaya tesadüf etmeksizin telef olduğu öğrenilmiştir. güçtür. Sovyet Rusyanm muvafa- S.ılı!h ... ı ve İçi.im~ · MuaM:ınet Ve- itlaf ve ikisini de yaralamış imiş! mandasındaki çetenin bir kısmı dl! 
Stt kati dıJiında Isvcçe saldıramaz. He- kili B. Hulfısı Al.at.aş bu saibıatıki Böyle bir iddianın aslı 1aıstan civar köyleri samus bulunuyor • 
,~eç, orveç ve DanimarkadakiAmerikalılar gidiyor le, müttefikler donanma.-;ı Alman ek'spr<file Ankaır.-ıdan şehrirn>ze yoktu. du. E.~ki)·anın hır k1''111 (Paniço) 
• denizine ve Baltıga girmiye mu - geliınişt.ır. BiDbaşı Fulon Beyin el yozısile nin kunıaııdannda ol ra.k, nura -

'Oll 12 (A.A.) _ M Rull, veç Vtı Danimnrlradım. çı:kmclımm SE"VÜ<.edilecek Ve oradan Am"-'lrilcan va!fak olursa Sovyet Rıny•nııı mu- ============================ }ay Elyotun ınısafir bulundııgu ,... 
'e ..ıreti:ını AmeriikaD teshil ıçi!n ınczun yal venır...ş ()'ldıu.. gnülbr.iJ.e meıınleket.krinıe gatürü~ vafakati olsa dahi Alınanlar içın G • k vin yanındaki hanc~·e girdi. İı ,.->-
,~na Amerikım tıeAxıw ~ söykımiş!.ic. Isv~e asker ihracı mümkün ola- ayrımen Ul Satış ilanı liz ııtira.1'1)1 kendi ınuhafıslarııo 

•" :a ~ İs<.-eç, Noc • Amerlkan Wbaıası, ~ lecek:t.tt', maz. Ancak, Almanlar Norveçte kö)ün b"Şka bir metlı:ılinde lıı -
• yerleşebilmiş olsalardı isve~ n tak- İstanbul Emniyet Sandıgv 1 Müdürlügv ünden: rakmış '"'köy içinde devri)·e 1;ez-

I •ı• t ı • • b• k d h f sim ve istilaya ugrıyacağı da ınu- dir.lrııe,.ine de Jüzıı,... olmadığ1.111 
hgJ iZ ayyare eli yeni Jr 3 in a a yap~I hakkaktı, çünkü o bir nevi •kaics- Hıürremın 20199 hwap No. slfe Sımdt~ a.ldrğı (800~ Jınwye bildirmişti. Türle jandamıa kn • 

~~ra 12 1 1 ı b teki k~· ':u;iyet.ine girmiş ola - \ kıa!r.>;ı hlrı.n.cı derecodıe IQXAlıal< <rlİ;> vadas;z,..ıe borcwı.u w..mnti,ğinden mandam, Elyottan habersiz olarak 
~ı __ .. (A.A.) - ngili.z Jıava/ Stavange-r 1ıava meydanına iki k<>- "Tayyare erden iri üssüne dön- oaktı. Herhalde, •imal harbi bu· '-·'-'· ·-·'- y~-'aın •-'- ' ·· 32"" N ,__ "'" ~ ''"""' ' ."'"N""'-'"'-"' _., --.ıp U2Je!l"I~ "~ o. lu ,__,ınıun "" cı 'Dli«ldesinirı köv içinde . b.ilba~sa Elyotun ha.-
~ ne memııp ttıyııarelerin 1 re taarruz ettikleri re.snıen bi!d>- memiştir. gün icin Almanya hesabıoa bir mOOııfu 4_0 _cı madlde:Dne ııöre sııtılmıı:;ı İıV<lll:r'.dian ~ ~ yatuıı mubafaaa noktasından • ;.. 
~ 1ln işgali aUında bul11>141l rilmektedir. çıkmaza girnıişt:r. Almanlar, ya maı!ı.aJ1esınin ~ı:!'.cı .AJlfuasa.ğa yenıf Y'l'IIllıı;eşrrc, sakağı.rııd.a eski 3 yaıııi 51 cap eden gizli tertibatı alıruştı. Ko. 

!'a. nsızların Foş zırhlısının batırıldıg" 1 tekzı·b edı.ldı· Norveçteki ordularını terk<-de<:ek- No. nı balı:çei ıihşaıp eıvuı tamamı bir b~ ay miiıddctllı3 aı;ıK aıritll'- mitacUar bu gizli tedbiri hisse -
r !er, Daniınnrkada yerleşm~yi ve maıya lronmuş!nr. d:nre, bu mül.ıikatın sonunda Jı.cn-

ıs 1 sahilleri tahkim etmeyi tercih ey- "'""·'" d · . l (Rodyo)- Fransız hah- ı man radyolarının, Fo• zırhlısı ile ,. nizinde battıkları hakkındaki iddi- . ~...; ta_pu _ sici) kaydtna göre ~adı!-. A........_ _ 3 ""'-"'- ileri if'in bir bile ve tehlike mey. taj ~ liyerek miıtıefiklerden gelecek ha- ·- -··~1 ' ,.....,~~ 
~l ~ı-11=-· tebli"" Al T t" torp"t uh "b' · ş· 1 de- alan kafiyyen doğru d..,;.ildir rcketleri bekliyı:t:ekler,· yahut da i!Stiıyen' C387ı lırn pey akves· ""il'~. Mi:l3.i bankıal.:ıırmmdan biıriniın cut oldu~unu anlıyurıık, bütün go-
l~ u......,~ın gı: - or 

11 1 
om n mm ıma • ., · birini k:uıtarrnak iç n .rlbtırünü romınat melaubu da ılrabul ohmur. Biraııtniş bütihı ~ilerle be rliy.e ceyi mevcudiyetler<11i bh ttiı- 1 

Otveç kralı ve başvekili büyük bir tehlike geçirdi kuybetmiye doğTU giden bir hl6 :~ ~,,::~~'.: :"'101~~~:;.:;1),;i:r;~~jllı-Wı~ ~ ~..:::: •e~ b~g~ 
ı.:loltJı hızı içinde bir yandan İsveçe, ö- ,,.... ~-·-~ .,...,,..... ....,. J - ' 

1:Jt oiın 12 (A.A.) - Alman almı•lardır. Her üçü de kaçmağa nas Telegrambyraa'ııııı itimada şa· hür landan daha başka istikamet. jgtfyenlı.-re Sandl.I;. hukıuk ~ servısiınde :ıÇ!ik uluıdıruk>eak:tr. derele - Herşey huudtr .. Görü't" 
~i Nyvergs ındda bulunan t~ebbüs etıni~lerse de bindikleri yan bir menbadan öğrendi ij inc gö· lcre saldıraraklar ve bti!iın Avnı· Tapu sicil kaydı ve sair hizwnlu i.zahatl.a eartnamede ve takip dosyasın- ı me zamanı gelnıi:ıür - <kdi.. İngiliz 
~ ordusu wnumi karargi • otomobil biraz sonra Alman bom- re, Norveç Kral ailesile Norveç payı ate~in içiue sokaaklardır! da vudır. Arttınnıya .ııirm~ olanlar. bunları tetkik eden!k satılı.Ra nı.iralayının hakiki maksadı 0 da-
l~~ini bombardıman ve bardunan tayyarelerinin hücumu· hiikümeti erkam, bulıınmakta o!- Herhalde, bütün bu vaziyetin İn· çıkarılan gayrimenkul hakkında her seyi öiirenmiı ad ve iübar olunur. kikada anlaşılını.ıj •·e bu mül.ikat 

il '<<ıı-ı- talu;p etmişlerdir. na ugra~ olduğundan ormana il- dukları şehirden, alıali arasında kişa.fı için de daha birkaç günliik B:rinci m<lltrrma 13/6/40 tm-itıİ!lll!I müsııdi.f ı:xırı;ıeııııbe ~ Caj!o:ı'lloğlundıa arzusunda samlıni olmadığı mey. 
l\ttıJç Kralı ile Prens Oaf ve tica mecburiyetinde kalın ıştır. Kral bazı kimselerin yaralanmasına se· vaktimiz vardır. kllin Sandıi(ımız~ saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale dana çıkmıştı. l\liralay: Eşkiya no-

:ıı.~(eL 1 Nyvergsundda yemek ye- bebitıet vermi• olan Alman ta•.ıı.ıa.- yapılabilmesi için teklıl edileoek bedelin tercihan aJınınası icabedeıı rededir, neden yerlerini belli ct-
•ij '<'r "k ~ ,_ 1 • ile Prens ve Başvekil neti rede sa- ı • ETEM İZZET BENI.CE nku -"'"" il ~ c~llı ı cıı •ıu.uıaıı tayyare en relerinin bombardımanını miite _ ıayrime 1 uıWı.e efiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olmasa miyor.bır? dedi. Uykudan ye-ni 
t ~ıe, ·~.erek 30 bomba ntınışlar limen Nyvergsnnda dönmfu;lerdir. akıp daha emin yerlere gitmişler- \============== tart!ır. Aksi takdirde son a.rttıran.ın taahhüdü baki kalmak şartile bil.tığını ilih·e ederek yilıünü yı-

kıı mitralyöz ateşi altına Stokholm 12 ( A.A.) - Tidıııgar- dir. Al 
1 1

. 128/6/940 t:tri'hinıe müsaıdif cunıa güıı.ü ayni malhakie ve aynı saaıtıtıe kamaira başladı ve binu sonra (&-

\~ , ~ • •. y -Y, __ •• ,,.~ • ' 

24 s a a t t e Asker Gözile 
'1t cı 1ııe1 ııahife.ıen devamı düşmi4tür. Bu zat Oslodaki Alman Cepheler 
it ~4 olursa o4ıın Norveç sefarethanesi ateşerr.iliteri idi. ıı !Mi sahifeden devamı 
:'.'ıı b akon'u yakalamc.ıan em- * Alınanlar cenubi Holandada caklar mıdır? Dündenberi gelen 
"' c~ ~i. Fakat Alman Senburg'un karşısında ve şimali haberler, muharebenin garµ cep-

"e ""r Elvcrum'un beş kilo - Holandaııın diğer ınınt aka larında besine intikali ihtimalinden bııh -
~ •.~eıtı.~ nda durdurulmuş ve da k11vvetler tahsid etmektedir. setmektedir. 
"'tt1._ ı bu vazifı"!ıı yapamamış- Vaziyet vahim telakki edilmekte- Fakat İskandinavyada vaziyet 

1t J\ dir. Hola:nda kıtaatı son derece t~ henüz tebellür etmemiştir. 250 par-
" "tJı.ıı.frii ?Jıeçhu! fahıs Zağrcpte yakku= içindedir. ça harp gemisi ve ikı binden fazla 

~b liırvat mıl!iyetç- part isi * İngiliz Bahriye Nazırı Çörçil tayyare ahı yüz millik bir cephe 
~'4mir'i tabanca ı!e öldür- dün avam kamarasında son muha. j iizcrinde hilliı çarpışmaktadır. De-

!.Yt e~ 7• rebeyi anlatmıştır. Ç&rçil hul<isa- mek ki muharebenin kıt'i neticesi 
-" "ı. •· ,_, 1.... ta -•- .. 1-.:... Al hcniiz alınmıs dcf!ildir. llu vazi • 
1 '•~ t me Be..,ika unive'"rite n su'""" roıı~ .. ~tır: manııa 
~ ' ;•ız tıe FTan= sefaret- NC1rVe-:ın 4gal inı çoktan haztT1ı;. - yettc ise İngilizlerin Norve(e bü-
' ö~ in, relerek, fn qı ..z, mı.,'ır. Bu lı<id<Sc bitaraf m m _ ~ ük kuvvetler ıhracına b~ladık _ 
• '1ıa ları da zannedJem<'z. Alman rad· 
, ı 'hı·,, tanr.ı soy!emilşkr - !eketler için bır ders o.malıdır. N .,. ... yosu, orveçtc işgal edilen yerle-
~ ae ıri ta!e7> den 1ı 'r he· Eğer Norveç bıtaraf kalmasaydı, rin taman1ile Alınanlıınn ellerin· 

, ı.ı-• .,_ ederek, gostcrılen te- kendisine daha çabuk ya dım e- de )>ulundıı'"'nu ısrıırla so'"yle -
it 111;"""' mutJuıs "' olduğunu ıf!cbilirdi. nıekte idi. ,,_ 
ı.:.1.e.: !3e!çik.:ımn tamamiyetıne Deniz luı_rbiııde Bergen a.ç-ıl·la - Garp c(•phcsinılo her ihtimalo 
:"iıt tl "1i<: vak: olursa. müttefik· rında iki lnqi!iz knwazÖTü hafif karşı yeni tcdbirlrr alınabilir. Fa· 
li).~:l"hal l/ardıma koşacak!a - hasara uğramıştır. Rodnc)I saffı kat muharebenin siıııdilik Majino 

· .,,. n olmatannı söylemif - ı lıarp gemisınc ağır bir bomba isa,. hattına g•çmesine inanmak müş -
,. "tt r,~ bt etm"şt r Bir destroyer batmış- küldür. Dolanda ve Belrikanın iş
\"tl~e llsı.ı: Başv 'ı R"1ı 0 d :in tır. f -~~ tesebbüsü ise ayn bir mes~-
ıı...·1/oııa beya'1atta bulunıırak Al· Şaru.ı Ilarst Alınan gemisı ağır 1-e ır. 
..;;~" l kandınaı•yaya demıT Jıasara uğramış_tır. zuıu torp '-:l<>.nı Renksiz ve 

ı g~lllt ~ıı k patıldıgmı t'e bır Alman dfflızaltısıııı batırmış. , 
1.,. e i'"' "IJI<.:: deni.Z muhare- 1 tır. Narvik,dc üç lruıiliz torpıdosu Cansız 
'i tınanıarm harp gemi - batmış. burada bu lu'lan Alman 1 

~ ?::i ınu to1ıaı ı . c. rufa bi- destroyerleri hasara uğratılmıştır. saça 
>ı.: •l!ıaı Pd,, di""t kı-utıazörle, bir1 Daniınarkaya aıt Farö adaları müt- elveda 
ı ı 1lcı 1~" bır d :roye-., ay - 1 tefık!er tarafından işgal edilmiştir. 
~'>iııı 

4 
.tıakl ye gemisi "aybet- 1 ---ooo 

ı,,;ate· •• ,;11ıe.nışıır. Ceman dördul Milli müdafaa için 
Yt aıı oı e tıe on sekızi Alman- 12 milyon lira 
~ !;;1,, lllak ü.ı:cre 22 gemı. 1 
"t >ııha:~ın'd" bulunan Norveç 1 ııüJrurnet. M,lli Müdafaa V<'ka

t r. I3 Yesı, ilk tebliğini neş· 1 1 , 58 m"'Y'Cm ıtra'.i'ıık ,, ı~aliıde 
.. ııı u tetı!iğde Norveç kuv- ltiafısmt vcır!,Jırııesi ~i kıa--

le,. "11 ade tchd'de 1114- 1 nıına ek oJıarok yıenı bt: lcanım :J.-
~· ~e t d e !ıh{, Be,.._ 1 hazırkmuş "' M~ vcr-

<ı taam kw- miŞtir. Bu Jayilıa Um milli 
__ ,,.,,,.,,..,,..ed ır. aa llitiT-IÇ · ına hare Jk 

taarruz fu.ere ~ a)-U J<.'8J ve • 12 Petrol Niz m 
k ma,.. t konu ısım 1 S d:ırııma parlaklık ve güzcl-
ma;,.ııl li.k erır, cazibuuzı arttırır. 

m an ar S V eç• eon arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada .ııayrimenkul en çok arttı· telerle görüşec<,ğini il.ıive etti. O 
ranm üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olınıyan gün etrafta gizlice askeri tertibat 

t d ı alM<adarlar V'I! irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz alın1hğın.ı sezen eşkivanuz, or -en e as !<er ~ masm,te _dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirm; l{iin içinde manda ber türlü tertibata Türk-

d 
evrakı musbıtelerile beraber dairemize bildirnıtleri litzımdır. Bu suret- )erden önce te\'es.-.ül etıııi.ti. İngi-

gÖD erecek mi? le haklarım bildinnemit olanlarla hak1arı tapu sieillerile sabit olnuyan- l.iz m<nı.layı, gtte karanlığında Da
lar satış bedelinin paylaşmaşından hariç kalırlar. Dalı& fazla malthnat al- efin ırrkadaşlarile bulunduğu or-

cı ine! sahifeden devam) mak iflti~nd.nn 938/1090 dıooy6 No. sile Sandığımız hWru.k. işleri servi- mana doğru köyden aynldı. Artık 
Almanl3rın böyle bir talepte bu- ıine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olımuır. • etraftaki asker, eşkiyaııın ornıa11 

lunduklnnna dair verilen haber - Jf. • -la hangi noktada bulunduğuııu 
er emin bir menbadan tekzip edil- Dİ!t KAT: sezmişti. Birdenbire iki ukeri 
mektedir. Emniyet Sanı:l.ıkı; Sandıktan alınan gayrimenkulü lpotelı: ııöstennek müfrezesi, köyde saklanan çej<.-c>-
Diğer cihetten bildirildii!ine gö- istiyenlere muhamminlerinıizin koymuş olduı'!u kıymetin %40 nı tecavüz forl-e ormanda.ki ,kiyDnın biri~ 

re hükfunet makamları ve yerel· etmemek üzere ihale bedelinin yarınna k-adar borç vermek suretile lı:o- mesine mıiııi olmak ınaksadile der. 
tında bin kadar sığınak inşa ettir- ~Y Qk goo\erınci<"J l'.iir C2926) hal yaylım ateşine geçmişti. Diğer 
ınişlerdir. Gece şehrin bütün ışık- j İ bir müfreze de cşkiyarun ornıana 
ıan söndürüınıektedir. 1 stanbul Vilayet Ziraat Müdürlüğünden : doğru gitmemesi ve t~a düş -

Aı;keri nakli~·at yapılması ihti· mesl için Jı:övün bütün ~·oUanm 
maline karşı büliin nakıl vasıta- 1 - Rize çay fid:ınlı.j!ı ihtiy;ıcı için evsafı -ııa...,, ıın zde !:•eve· t .fuııni k<'serek. Daefi arlındn larile or-
ları müsadere edilmiştir. ve uımımıi ş:lrtn~ıde ~ 30 ton sıiEfaıt dlaın:i:ır~ lhalr tariıhinden man içinde yalnız bır~tL 

Goteborga 130 kilometrelik bir itioorcn :.»r haf::ı :ıırufıııda tesl nı edrlnrlr şaı1:.k açık cl<S1-:U>- s.;;re- Dae.f hu mülikat ıırzıısundald 
mesafede bulunan llalmstadda ha- re '~ 414/940 tariıhiııden li!Jb:ıren aı> be, giın m üdcronc eksHl;meoyc h'.leyi zaten önceden keşfctnıi ;, 
va tehlikesi işareti verildiğine da-~ jıınd:mııa ve askerin lıiicumu baş-
, b" . d ı----J.tadır 2 - İhalesi 19/4/940 u.·m:ı .,,-,.,Ü sırat 14 dle İst'1'nlı··· ·-''·'yet· '""~~-·-ır ır şayıa 0 ........,,... • ,.- ""' v-ua • -.~~ la},nca, kendilerin<' en yakın bu-
AMERİKA AYANI BİTARAF ğı!l1lı ı:ir"....:::t mtıdü.rlükü ıt'da mUtıeşa.kkıJ. kaın;ı<;yonu marıı.:ıtil! Jnnan asker üzerine ateş edcrok 

KALMAYI MUVAFIK GÖROO yaprl:ıc' • .tır. onları dağıttı ve ıırbdaşlarına bu 
Moskova 12 (Radyo)- Ameri· ft~~ Mı:'J:ı.n mWıamm.en b dclıi 3000 Ji.rodıır. Muvllkk9t teminıııtı 226 suretle yol açımıl::ıı muvaffak ol· 

kan senatosu, dünkü içtimaında, du. 
Amer.k"-ın Skand'-"v'·a har _ 4 - F<'.'Tln.l ve umumi ~leor her ,gi.in ziraat müdürlüğü ka.ı... 

= ~ ' mindıe .""'-" 1 ob' im'. c26!3. (Devamı var) ' binde kat'i bir bitaraflık muhafaza ,,...= 
.etmesine karar vcnniştir. 

NARVİKDE iKi İNGİLIZ 
:MUHRİBİ DAHA BATiltlLı)fiŞ 
Roma. 12 (Rad ·o)- Alman bii

vük karargfılıı, »ıgil" le-rin Ber
i gene asker ~ıkardıkları h herini 

tekzip etmektedir. Almanlarla müt
tefikler arasında en büyük muha
rebe "'1berun civunnda olmuştur, 
l\JuhteLf yerlerde Alman ve Nor
veç müfn.-zeleri ara · ında müsade
melcr vukua gelmiştir. Kara mu
harebelerinin Almnnlann lehino 
devıım ettiği muhakkaktır. N arvik 
önünde iki İngiliz torpito muhribi 
daha batınlınıştır. 

----ov---

Yeni ihtikar ihbarları 
Ayakkabı ve terzilik malmemesi 

satan bazı ticarethanelerin ibti-
1 kılr yaptıkları hnkında dün vilt.

yete ve tic&Pet müdür!- ına ba
zı ihbarl:ınb bulun • n he
men takibııta gcçilm' ir. M te
kirler der al m Y• arlle-
c el'.liir-

TAKSİM Sine ası 
Bugün matinelerden itibaren 

Türk: artistlerinin ve Türk si.nema san'atınm büyük zaferi olan 

YILMAZ Lİ 
Oyıııyanlar: SUAVİ TEDÜ - NEVZAT OKCUGİL - FERİDE 
CANAN - BEFiK KEMAL - CELAL ÇAÔDAŞ - BEATRİ'i 

Reji: FARUK KENÇ - Eser: VA·NÜ- Prodüksiyon HALİL KAMİL 

~enı. Türk polislnin iştirak" tenip ve temsil olwımuı; 

:m ve ciaayet romanı 
BarlıR, er, A !ar, Batakhaneler. 
ven• EKLER JURNAL son dünya bav disleı:i. 

Oyun saatleri 2.30 - 4.30- 6.30 Suare 9 da 



Sıın:bğıımrı: 
lıı!l:ıliığ>: 

IMut:iaitı&z Fztıınııtrun ~Fuad ile ~ne m~llsil ireM 
~ iıarçhı srfııtüe ve 5120 hlesap No. sile Sandığfmi!M•ın ald:ı'k..._., 
12000 l!ıa;ya ~ 'Bı:ıı}FMaiçiıııdıe Mirgün ~de eakri 2, :lll YE!i'!L 2., 
'ili, 2/2 No. lu kayııhı 6910 zira ı:ıııQttarmda ~ obırı ~ 
mm rıtJ1::ın:ı ıdüllw.ne ve deruniinde 500 aırş:ın muayyıen mahal ve ~ 
~ mııtıııı6ılıi ve 2ll No. hı arsa '*' ~ yi!ne kev<:kn m ak& nu
np:ala1(a murakJoarn drôgix garaj .üe •iki !bap aehilhan.e vıe tıiır masuır.a 
*'lı1IJll Qımamım w hıtlerı 3 kat kBgir yanın i<:«t abça.p iki kat kag:ıı" 
lfır ı-..ıt llhı!;lap ""' &::; kaıt ~ mııa .....nır. aini:mı mıELEd< ~ g00. 
IJ"tiDıişler i:h. ~ ödenınedil!inden 17/3/938 ~ bon; m'k
mr:ı 40011 [linı.:y;ı balıiığ obllijbır. 

9ıı uelbtp)e 'l"6 3202 No. hı kamın muribi..,.. y.aıpılan 1*jp w ac:ık Teskin eder. 

YENİ HAYAT 
Tiidkı{Y'Ed• nefaseülıe şölın.t 

hıiltm halclki ve €6as YENİ 
HA YAT k.aremcltilıaın bôırdi.r. 
O dıa A1IDÜL VAHİT TURAN 
ıına!1loaısııdır. K<tlıveci3ıer i.Qiın 

rııeıfis ıo!rumlıınmııı ı."3!1'dlr. 
adres& diadkaıt: Ga'l.aıta Neca.tibey 
oaıddesi No. 92 Telıeıfon: 40058 

e1Ul.ınııa. ~ meeıkfrr ~ 11475 t~a 'bedi:ilDe saıırl* t--========....,======-======'"===-=-================ 
aıını.na muvıaiıiııatıen ıil:ııat:ıe edl!lııı:ıiı\ll r. M>u ilrın ıtııriıiinden iltbııren bir 
~ ~ 938/362 Ni:>. ille ~ miirıacallıUa llıorou ödıerneclğiniıı 
Nkdirde kat 'j iilııı& kıa.rıai:ı Wl'Ürılfiilt Ö1ıer1el dooyamn :icra MkiımJ!iğtıııe 
fııM:fı oliımac~ soo iilbamım:ııe maloımrunıa Mıi ındımaık Ü2ıere '1im o1u-
aııır. (2933) 

İstanbul Defterdarlığından : 
MBbam. Munk• 

men bedel kat te
miııat 

LiraKr. Lira Kr 
~ Af!k Mwita&. ~ msfıd~ Hal!nMn 405 011 31 00 
~ kfııi:ıı ~ 28-35 Y'ni 28-JOsıayılı dükkanın 120 
de 45 :paıymm -..... 
~ Tapçulao: ikı.şl-1ıa bıııkımnaiııta olıoıı ~ 100 7 50 
maaliıeyııı.c.l'akıı~ !ı~Ja paıwa.lııın S<llt1Jiı 
~ binası .kmşsındıa Adr~yeye t.ıııbsis e;Jı;b:ı eski 15 50 1 50 
T«nnık lı:İ<na.6mln 1anllninder:ı çılranenke2m saıb(Jl 

Galıallada Kü:rUkcü lr.aıpı llll'•v'k:iimlıe Y a.ğlcqııarn güm - 70 6 
?'ilk ml'.'tlıuırkı:nmn =~ ili lciB&lt 2lİl'lCİl' satışı 

YıE.anda ~ dWcl<arı ile menkıutiıt ~ ımihao:ıın.11 lıe
dellıır üı.erinrlen aıçıık an.tımıa ile a)'n ayn sırt~. :tlıa1e 18/4/940 
peışauıl:ıe pü se.aıt cm döıı1Aıe miJ.K am!iıK rnüıcfilrlüğiiınde 1Dplaınacei< 
kuınisymıda yapı.lacaktı!r. Gayrimenku.F!in sa~ b ~ n.a!krlen v-eya Wıı.

ci ieilfp mubıadiıl lııEfiıye ~te wıımenktıllerin nallrclen ve peıindiır. 
Tll["'Jerirı ıhirzaı1annda göııterilıen muvııll<!kat tmı:ina.tthı muıayyen gün vıe 
ııaalf!tc lroınsıyanıa milracaıaıtfaırı. (2551) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

~idi ilk Eksiltmenin tarih, 
ıriia, aaat 

Muhammen 
FL 

Miktar 
yekQ~. 

Cinsi 

DABKOVIÇ 
ve fllrekiisı 

Hellenic 
Medeterranean 

Lines 
Yeni ve muntazam postası 

her hafta Sah giinü akşamJan 
Muntazam hııftaflk pos1a 

olarak 

Andros ve Thraki 
Bırinci sınıf vap.ırlarile doğru 
Pil'e, İskcnderiye, Portsait, Ya
fa, Telaviv, Hayfa, Beyrut ve 
Kıbnsa hareket edeceklerdir. 
Yolcu - Eşyayi ticariye - Tu-

riz 'm - Her türlü esbabı 
istirahat, zengin ve 
mükemmel mutfal: 
!Uüııaid şerait 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

............................ .ıiliı ............. ___ , __ ... d 

Lağvedilen Ada seferleri 
1 iBüyWııarl'aıdlıırı eaıaıt 7 de ikıııl<>P Hıeyl!:ıctl!i'Y'e uğrı)'all'ak Köprüye f(eJI<~ 

1
, vıe llı:öpıiiden sa.at 18,Zi de Adalara kıa1kan seo!eıfıer 15 nısaın. 940 f.m·,llıin-

dleııı !iltibaı"Ell .iıı'arı ahire kadaT mfilgacbr. (2947) 

1 Deniz Levazım Satın alma Komisyenu ilanı::! 

4000 kilo yün fanila iplii(i 
ıooo kilo yün çorap inliği 

Tahmin 
bedeli 
11.800 

5.600 

İlk teminatı 

17 .400 1305.00 
1- Yukarıda cins, miktar ve tahmin bedellerile ilk teminatı yazılı 

iki kalem yün ipliğinin 16/Nisan/1940 tarihine raslıyan Salı günü saat 
15 de kanalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

· Z- Sartnameyi görmek ve almak istiyeo isteklilerin her gün komis· 
Bi!.aistisna Yunanistanın bü _ 1 yona müracaatları. Ve eksiltmeye iştirak t!deceklerin de 2490 sayılı ka-
tün Lmanlan ve Marsiiya ve nunun tarilatı daıresinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 1/ 

- Riıze ça.y fidanhğı ihtiyacı için evsafı daiT~de '1')("V(:ıit f#~ 
muıni şar:tnaımode yazıJı 30 ton super :fosf:ı;t ili.alıe tariJ1 'l,.ı.eııiiJ.1' .ıJ, 
im· haü•ıa zaır:fında teslim edilıınek şa.ntille muhayıaa edılııncık )1Jlııt'1: y 
940 tan-:Jhm:kn Jrtııbaren. 15 gün mürl~ açı.k eksil1ım~Y:C k~ )4 . f 

2 - llhıalıesi 19/4/940 tarihin"' mü.>adlf ouıma günu s:ı .. ~ 
taır.ibıııl vilfryetri konıağında :ıı n"aat müdful üğü od:ısııı>da ııııı ı 
malt s.Jtı:n al'ma ka:nisyooorııda yapılacaıkıto.r. ~ 

3 - MaJ.ın muh'"'10men b ideli 3000 Hraıchır. Muvaıucaıı .,1 
kiıradır. .. d iiJ'~ 

Brendizi için doğru konsimen- havi kanalı zarflarını en geç belli )flin ve saatten bir saat evveline kadar 
to verilir. · Kasımpasada bulunan komisyon başkanlığına makbuz muktbilinde ver· 

1 

Hamiş: ANDRC.S vapuru . meleri. • 2314• İstanbul Maarif Müdürlüğünden: . _,4 

4 -- F""'1li ve umumi Ş31111.namesi h~ ~ün ziır>a:at ım:"'~ / 
mmde görülobilrr. c2614> ~ 

Pireden hareket ederken Kıb- ı ıı5. w,,. ~ 
rıs. Suriye, F'ilistin ve Mısı.r 1" teblı"g" Maa;rif v~.kılliği kôy öğre<ta:nen oloulil.arı için aşağıda cı ~ · 
hattını ve THRAKİ vanuru ise aneD füırt.l:aı.ı yazılı tal~ iç. çaııruıŞ'lll'ı pazarlıkla saıtm ~lınac..ıoı;~J<l"~/. 
Mısır, Filistin. Suriye ve Kıb- İstanbul Do"rdüncu" fcra Memurlugw undan·. Erl .. ı..n tıld.ıli 5323 lira ve temiınaıtı 798 füa 45 k~u:.· .. .,ı;ığiİ ıf' 
rıs hattını takip edeeek](!rdir. iç çaırna.,,ırlonna ait şartnaıme ve numuneleri Maarif M(irlıJ' .. ~ I 
Tafsilat içın Gala.tada Frank . Beı;ikt<ı>; Vaid, ç-eem.ısi Spnr cadıd.ooırı~L <Jıbav Hi.kımct koşküru:lıe rektörlüğ'ünd g(iır<'tb'i,frlrx. Pazarlığın 16 nisan 1940 salı güJl;ıııcsP 
hanında umumi acentasına Te- , mukırn ve Gaıl.art.ı p<:<tnnesi memııdarınırlan i•ken halen nc·redL oıduğu Maarilf MUdürfüğünde ıtoplaıı.acak lromisyıon mari!<!'lilc ya O" 

teıniut 

Liru Kr. 

93 7'5 

lefon: 44708 ve Galata rıhtı - lhil'''"ım'..ıı .• n Lutfıye vMısı Bah;ı•2ddi:ıı'e: ohmur. .2846· ye~ 
mında 25 No. şubesi ANDONA. Eşyanın cinıi Mikdarı Beher takı• ~jrl 

Kuruş S. RO yazıhanesine mÜTacaat. 1 - Mu>riııı:üz t~rı:ofındın v,ıkııf ~·a.r.aJoar. . id.ar~ı;ıın(len ı~ç aluraın mının fiyatı 
29/4/940 pazartesi 10 25 10000 Btrim:ı E!kımE!k Telefon: 43777 paı<1ya m'Ukabı.J bl!l'mcı <kı'€C€Cle 1'pO ·' goös'ICT>l<"ll ~ ctmyroe KMcp Mus.. ~tı 

!~=~~~~~~=~ ilıahaıtıtiaı madıalleıııııın F~1Jtıı1~ e<ırltie&ınrlt' 50 No. lı ~ıve 14/7 /939 tarihin- L. Kr. S. ~ 
&:l:it 

14
· 1• ~~~ ele ycmınti üç l'hli'1."llkui taırafrr.dan (443) IUJ"a kıymo.t tıkıJi.T edHm;ştiır. Eııkı.ık tal01>eı ~ 0.111Tl"'5ll"l (2) parça 2800 ıtakııın 1 17 25 ;iı:ı"/ 

İs!. B(»ge ean'at olrul.umm 
1939 

mali yıh t4<mek ibbyac:ı eksil1nıeye ı , ı ı 2 B h mıota eh · · 937 /2022 :ıır J d rnıd Kız <talebe ;,;: çamaşırı 12QO • 1 70 -~~ / lırorıclınuştur. 1359 Hicri 1356 Rumi """' - t~d· u. k ın:vn: k o. ~1 ooyaıs. a mev.cut va- "el<iıı' 
1 - EksUtme ~mnda Y'ıib;elk :ıı:ıek._ltr rnulııııse!:ıeci.Hi bıi- Rebiülevvel Mart "'f-' ve ' . :n. rymet 7.8 ı o ıum<ıru: ve .r iıtil'aczınız varsa bu ı 

__ ...._ •"-'•·-- ·'---'-"""""" y·,,.,ıla-·.' .... -. ......., 3 29 llılfuun Dlı;r_ı t.aırihmden >~ım n on beış gım zarfı<rıdıa ·bülirmenıcz lii:z.u- ----------------------,_.,...,......,,.. _ _, """'"~J~ .. ~ .... """".... ·---------------·· mu 0.cra· tıokmıl.ıg!ırJ ın 29/3/94-0 tanhfa karanna tevfik.aıı tarafınıza ili- ... _,.;ci 
2 - Eksiltınen.irı şekli gün ve saati muhammen futı muvakkait 194-0, Av 4. Gün 153, Kasım 157 lıı.m· (!(Jblı~ olu.nur. (2!J06) 1 'tauhul LeTazım Amirliğinden verilen P 

ııaııanti miktarı yu,kırırıda gösteırilm ftir. • 12 Nisan CUMA 1 u 
İs ı b l Z · M .. d ·· l ·· w •• d Aıkcri Kıtaatı ili-· oları rfl'!f_I, 3 - te4UücT T;caret odasının 1939 belgocsini ba>:a ıneolıuırlur. Va'-ı"tler Vasatı Ezaıd stan u ıraat u ur ugun en: · 

4 - Şaı1.oameoyıi JıÖ!mcl< isll.ıyenLer me:kıtebc ~ eıtsin. (2855) ... ___ 1 Sa. D. Sa. DA. 1 1ı ı•. l:;r 
-- 1 - Ri.7ı QD'!f fidıanhğı için evsa!ı daiırode rot"\~uıt fenni ve umu, 600 ton arpa kapalı zarfla ek - 256,000 kilo un kaPİııaleSı •;rJ 

Güllet 5 28 10 44 mi ~~m<-cle yav~ 1 50 toro pc'L<lsy<l\lll sıuDiaıt ilhale taı:iıhind~n irtıharen siltmede istekli çıkmadığından ay· siltmcye konmuştur. 15 dC ~~ıj 
Öj:J.ı 12 15 5 32 biT hadllıa zarfında teslim ed:hlmeaı: şa:rıtrlıe aıçrk ekslıtıme sırretile sa~ın ni şerait dahilinde eksil!mcsinin 940 Cuma günü saat ııisrjı.:,, 
İILiıldl 15 57 9 14 ıı!ıımnall< üıoore 4/4/940 tarihinden iıtfoaıren 15 ~ün müdclJtıc a.Qık ehilt- 15/4/940 Pazartesi günü saat 11 de de Tümen satınalın~ ko~deli ~'. ' inhisarlar U. MüdürlüOünden: 1 
•'--·- 18 44 12 ()() ID!"'"\:• ironuJmuatur. vımılacağı. Muhammen bedeliı yapılacaktır. Tahının bJit•dı'·l 

I - Nümımesi muciıbmce 700 ade<t elksel!;i,yıör bııçıığı ımiilt.e.ıbh:idi ..._..... ~J ~ 39,000 lira ilk teminatı 2925 lira - lira ilk teminatı ~688 ve V~P' 
...., ""'bmlbma pazaırhld.Q ~ almaıcaıkıt.ır. Yataı 20 20 1 36 2 - İ'haJm, 19/4/910 tarihine rrrü.sadif cuma günü saat 14 M İs- dır. Evsaf ve şartnamesi komis • teklilerin ilk temınat il ııl 11• 

İmsak 3 4? 8 58 tmılbuA, viliıyeti 'kon;ağıında ziıraat mi.idful\iğii odasında müteşekkil z,raat yonda görülür. isteklilerin belli vesikalarile beTaber tcJı!.,. ~'ll II - Pazarhk 'MJ/J.V /940 cumart.esi günü saat 11 el> K.abatıaşta Je.\J&. tın ....__ ,_,_ 00 ı -'-h- d vµ ~ ,i e ı e ı e ı • 1 eıeıe 1 e ı e ı 8 a ı ı e ı e 11 sal d.&LlJıCt lUJ'lııııa.yonu a yapı ac.:m.uu.·. gün ve saatten bir saat evvel res· larını ihale saatin en 
9 

~t r 
Ean 'Y'e mü'l:ıeıYaılt şı:4ıesiaııdeki abm ~ yaµiıacaıkıbır. Sahıbı ve ne•riııatı idare eden 3 - Mallın muhıoonımen 'bedel~ 5000 li!"lldlr. Muvıaıki<n.t oonünıatı 375 mi vesikalarile bırlikte teminatla- veline kadar komisY0~ .• oPıl',.:ı m - N;;,..,,~ sö:zü - -"""de ~"-"' 1.,...iJır. ' k ınıs• V ~·-.., .,-.--.....,.. -~ B~ muharriri lıi.rurlo.r. nnı Edirncde Sanayı kışlasındaki ri. Şartnameleri 0 

4 
... - , 

IV - Lıtekıilı..rin pııızarlll< .İl;!İ'll ~ olUıı.aal gün ve ~ % 7,5 ETEM İZZET BENİCE 4 - Fenni ve umumi şartnamesi hter gün zirnat müdüır1üj!ü iuıle- 5atınalma komisyonuna vermeleri. rülür. (l •• ı· 
~ paıra1aı:rıe birlıilrte mıerııkUr ilıxmi~ mii:1a1Caaıbları. c294ô. Son Telıiraf Matbaası ınİ!l1de ~· .2615• (1463 • 2393) lf 00 t0~l 
.-====================================================;============================================================================================================ Erzurum teslimi ~ıoPd~~ 

~ 
No.270-28 Yazan: M. SAMl KARAYEL 

Cem Sultan maiyetindeki otuz yedi kişi 
ile birlikte gemilere bindi 

Sultan Cem, İbrahim Beyin söz
leri üzerine mi"8knaıne ije mek
tuplara kat'iyetle itimat e~enı.işti. 

Şehzade, şövalyelerin elde bulu· 
nan ıni.•aknamelerle kendisine hiç 
blı suretle birşey ~·apamıyaeakla
ırına emin olmu,,tu. 

Nihayet; şehzade kararını verdi. 
8ahil açıldannda yelken üzerinde 
clolaşan Dük Alvaroya haber yol
ladı. Maiyetile beraber gem' ere 
l>inecekti. 

Cem Sultanın maiyetinde tam 
etuz Yedi kişi vanlL Frenk Süley
- Bey tereddüiler içinde idi. 
J)ııha bili ~ ıuıil olınaınıftı. 

f:lelwıde atua yedi kiti maiyeti-_,,. 

le gemilere bindi. Hıristiyan Ami
ral, Cem Sultanı büyük ve muaz
zez ikramlarla kar~ıladı. Şahane 
denilecek bir hüsnükabul gösterdi. 

Gemiler sahilden a(ıldı. Sultan 
Cem artık Türk topraklanna ebe
diyen veda ediyordu. 
HıristiyM donanmasının Anado

lu ıahillerinden kaçar gibi sür2tle 
açılıp uzaklaşması Şehzade Cem 
Sultanı hüzün ve kedere se,·ket -
miştL il 

Hatta, bir an itMıtd~ şüphe e
der gibi oldu. Yiireğinde elem ve 
ıztırap duygılları hasıl oldtL Yü -
:ziinde melill alıbnetleri belinli. 

Fakat, telızade Türk toprakla -

rından uzaklaşmıştı. Anadolu sa -
hilleri hayalin çizdiği birer gölge 
gibi ufukta karanlık birer çizgi ha
linde idi. 

Süleyman Bey, Sultanının ke· 
derini ve şüpheye düştüğünü an -
ladı. Fakat; şimden sonra efendi
sini tescili etmek, ona kuvvet ver
mekten başka birşey yapamazdı. 
ffiç sesini çıkarmadı. Birşey sez
memiş ıribi o da bir köşeye boynu· 
ııu büküp oturdu. 

Hatta, Süleyman Bey oturdu· 
ğn )·erde akıbetleri için acı dahi ol
sa şöyle düşünüyordu: 

- Yarabbim! Şimdi bir Türk 
donanmasile kar<ıılaşsak.. ve biz
leri esir alarak götürse .. 

On dakika, sessiz duran şehzade, 
siikiitu ihlal eder bir sesle agasına: 

- Süleyman, iyi ıni yaptık der
sin? 

- İnşallah iikıbet hayırdır Sul
tanım! 

- Fakat; gemilere bindikten 
topraklanmııdan uzaklaştıktan 
liOlll'a bende bir tereddüt ve şüphe 
hasıl olmağa başladı. 

- lliç böyle şeyler hatırınıza 
ııetirmeyiniz Sultanım!. 

- s~nin Rodostaıı ıı::eldikten 

sonra, söylediklerin şimdi dima
ğunı tırmalamaktadır. 

- Belki bu benim vehmim idi 
Sultanım!. 

- Mümkün olsa simdi dönüp sa· 
hile çıkmak isterim .. dedi. 

Heyhat!. Uzaktan Anadolunuıı 
kayalık sahiHeı<i temmuz gli.Mşi -
nin ziyaları altında parlıyordu. 
(M. 1482). 

Dük Alvaro, ikide birde şehza
denin huzuruna geliyor, fevkalade 
ihtiram ve hürmet göstererek gö· 
rüşüyor, kendiıiiıni teselli ediyor . 
du. Bir arahk, Şehzadenin melfıl 
halinden şüpheye düşerek: 

- Sultanım, biç üzülmeyiniz ... 
Şövalveler canlarını verirler, söz
lerinden dönmezler .. Hıristiyan şö
valvelerin en mukaddes tanıdık -
ları sözleridir, ahtlandır .. dedi. 

Cem, Dük Alvaronun bu sözle
rile biraz teskin olur gibi olmuştu. 
Süleyman Bey, kat'iyyen inana -
mıyordu. 

O ı?e<e, deıı,iı sakindi.. Adalar 
denizi, büyük bir hükümdarın oğ
lumın ve müstakbel hükümdanıun 
selefinin sularından geçtiğini his
seder bir hiirmetle elpençe div,._ 

durur gibi sakin ve sessizdi. Sine· 
sirufo tek bir dalgacık bile yoktu. 

Cem !iultan, dalgın bir hal ile 
gözlerini payansız denize dikmiş 
düşünüyordu. Kimbilir neler mü -
liiıhaza ediyordu? Rumeli dağların· 
da kardeşine karşı nasıl hareket 
edeceğinin planlarını mı yapıyor
du • 

Yatsı namazma yakın yemeğe 
davet olundu. Geminin salonunda 
Cem Sultaıun şahsına mahsus mü
kellef bir sofra buırlanııuştı. 

Şehzade; alçak masanın önü°" 
bağdaş kurup oturdu. Yemek ge
tiren bizmct~iler bir hükümdara 
liiyık muameleyi ifa ediyorlardı. 
Sofrayı idare eden zat, Kral sa
raylarında olduğ'u gibi, gelen ye
meklerden ve sulardan evvela ken
di tadıyor, ondan sonra, Şehzade
nin öniine va.zoJunuyordu. 

Hınstiyan saraylannda daima 
bcndegandan biri Kralın yiyeceği 
yemekleri evvelö kendi yer ondan 
sonra Kral yerdi. 

Hoş, bu usul zaman ile bizim 
saraylarınnza da ıı::irdi. Çeşnicibaşı 
diye memuriyetler ihdas olundlL 

Krallann zehirlenmelerinin ö • 
nüne geçmek iı;in çesniciler evvela 

yemeklerden, şaraplardan, sular -
dan tadarlardı. 

İşte, bu sebepledir ki, Cem Sol· 
tanın gemide yediği yemekleri bir 
ki<i tadıyor, onılan soııra Şehza

deye taJıdim ediliyordu. Sultan 
Centln zihnine zehirlenmek şüp -
hesi vermek istemiyorlardı. 

O dere<ede ki, Cem Sultan bu 
tatma usulüne şaııırdı. Ve sebebini 
sordu: 

- Niçin bu suretle hareket olu
nuyor?. 

- Sultanım, Kral sofralarında 
&dettir.. Zehirlenme şüphesinin 
önüne ge(mek ve emniyet vermek 
İçindir .. ded,.;::il:.::er:::·:__ _____ _ 

O zamana kadar Osmanlı saray
Jarında çcşnicibaşılık yoktu. Pa
dişahların, veliahtlann, sultanların 
yemekJ.eri kendi hususi nilercileri 
ve has mutfaklan tarafından pi
şirilip mtihiirlencrekh bendegan
ları vasıtasile alınıp verilirdi. 

Cem Sultan, bıristiyanhırın bu 
adetlerine şaşı~tı. Demek kral
Jannın bilıe ınaiyetlerine ve ahçıla
rına emniyetleri yoktu. 
Şehzade ~u cevabı venli: 
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