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Churchillr Norveç Limanlarının lıgeli Habeii"i 
- T ebip Etti, Narvik'ten lsveç Hududuna llerliy 

Alman Kuvvetleri Geri Püskürtüldü 
. Londra, 11 (Hususi) - Gerek Mister Cllutchill'in k 
Kamarasındaki beyanatindiui. ıe;ei Ha'va NeAl'etbıbı feDUllllf. 
den ve bütün saJAbiyetli makamatın ifadeslnCfen mü~·~&Mlı. 
Norveç sulannda yaptıklan harekltın devam ettiği IW.M~ruıı 

A1man1ana bu barekAt .-cesinde ' kıııiaıat bıt*IPd 

cfu. Şimdi 1* yalıdan f8ll8 . Bundan bq hii 
---------·- telbahir, bir destroyer, 12 nakliye gemisi kaybetmişlerdir. Bu 

suretle Almanlann kayıbı 18 parçaya varıyor. Buna mubbil 
İngiUiler ancak dOn destroyer k9JNtt ~ • hft'Wr. 

Neticelerl 
e Olabilir? 

.f-.a: JI. ~ BBll'IBL 

..., bybetmemi§tir. 
Star gazetesinin resmi ınal&nata istinaden yaı>tılı hesaba 

g&-e, Almanlar liarp ve nakliye gemisi olarak 51.000 Jo~ kay
be~er, bundan başka Almanlarm 31,000 tonluk ~ de 
alır hasara uiramı§, bunlarm bir kısmına da ~ ıı8zarile 
bakılabilir. 

A1manlarm tnı aırac1a bybettiklerl tayyarelerin sayısı da 
(30) a varDU§br. 

Churchill, Son Deniz 
Harekatı Etrafında 
Geniş izahat Verdi 
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Vatandaılır, Ellerinde 
Bulunan Demirler için 

Beyanname Verecekler 
DOa JlelN,dOen ,. bir karama. 

- ile Ankara, t.tanbaı. İzmir, ~ 
~ ~ Sam.Un, Trab
.. X.,... Sına, Df1arbakır vit&. 
1.8t ~de 9' lstendeıımda 
oıann vatandıflarla JUl'dun her ne. 
~· bahmuna bulunsun bütb 
~f-hbltıer. evlerfnde de ola ıablp 
~uhmcluklan demirleri 3 gün içınde 
bir ~ınnıme ile bGkt.amete bildJr • 
~ ...,_ tu\ulia•Jlarchr. Bu ha.. 
l!lf'* hhlllt~IQfamda. 
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:Skagerak'daki harpt~ batırılan "Emden,, Atman kruvazörü 

Almanlar ikinci Bir 
Deniz Harbini Artık 

GPze Alamazlar! 
j Yazan: H. KORUR 

J ki gündenberi devam et. 
.nıekte olan Şimal denizin

deki deniz harbi müttefiklerin le
hinde cereyan etmekte ve Alman
lara çok büyük zayiat verdirerek 
denizlerde esasen zaY1f olan Al. 
man hakimiyetinin büsbütün kL 
nlmasına ve müttefiklerin şerefli 
bir zafer kazanmasına sebep eıl. 
maktadır. Deniz harbinin sureti ce. 
Teyanı ve neticesi hakkında kati 
bir fikir vermek, bugün için im
kansızdır. Deniz harplerinin ar. 
zettikleri hususiyetler esasen buna 
manidir. Yalnız harbe devam et
mekte olan Alman ve müttefik do. 
nanmasının kuvvetleri hakkında 
bir fikir edinmek harbiıt neticesi 
:hakkında bir kanaat hasıl etmiye 
)"ardım eder: · 

Almanlar stratejik bak:mdan çok 
m~. olan Skagerak'ı mayin 
manıasile kirletmek ve Norveç is.. 
tilasıru hiçbir rnanile karşılaşma_ 
dan yapmak ist~yorlardı. Çünkü 
Danimarkayı islüa ettikten sonra 
Alman kuvvetleri Norveçr. 80 mil 
gibi yakın bir mesafoy~ sokulmuş 
oldular. ı 

Oslo'ya çıkaracaklan kıtaat bu 
80 millik mesafeyi kateclccekti. 
Bunlan daima taze kuvvetlerle tnk. 
viye etmek kolayla~caktı. Dunu 
yapabilmesi için Skagerak'ın mut. 
tefiklcre kapanması lllzım geliyor
du. Bunu bilen ve vaktinde haber 
alan müttefik donanması bu boğa
zın Alman mayinler~le tamamen 
gizlenmesinden evvel harekete geç. 
tiler ve henüz tesis edilmekte olan 
mayin manialannı aşarak Alman 
kuvvetlerile temasa geldiler. 

Stratejik bakımdan çok mühim 
bir kıymet arzeden bu geçidin Al.. 
manlnnn elinde bwunması mütte.. 
fiklerln hiç te işine gelmczc\i. Bu 
sebeple bu sevkulcey~i geçlfü biri. 
birlerine kaptırmak istemlyen iki 
taraf kuvvetleri ikinci Skagerak 
harbini yaptılar ve İngiltere ikinci 
Jutland zaferini kazanmış oldu. Bu 
zafer, miittefikler için bir galibi
yet ve kazanç olduğu kadar Alman
lar için çok büyük bir hezimet ve 
kayıp teşkil eder. Bu harpte Al
manların 18 parça harp gemi~i, 
10 dttn fazla nakliye gemisi ve bir 
çok ta muhribi batırıldı ki, Alınan
) a, mecmu donanmasının iı~te Jki.. 
ıini kaybetmiş demektir. · 

Almanlar, bu harb~ şöyle bir 
kuvvetle girmişlerdi: 

20,000 mecmu tonluk 2 kruva. 
zör, 35,400 mecmu tonluk altı ha
fif kruvazör, 5400 tonluk bir krU
vazör, 28,183 mecmu tonluk 17 
adet destroyer, 9600 mecmu 'tonluk 
12 adet torpltobat, 30 denizaltı ge. 
misi ve bir çok ufak tekneler, ma
yin dokiimü ve tarayıcılardan iba.. 
retti ki, bu muharebeyi 'kabul e. 
decek kuv.vet vasati olarak 88,538 
mecmu ton edi:>~rdu. 

Halbuki buna mukabU İngiltere 
donanması 473.700 mecmu tonluk 
15 adet hattı harp gemisi (Alır.an
larda yoktur), 143,500 mecmu ton.. 
luk 15 kruvazör, 288,965 mecmu 
tonluk 46 adet hakiki kruvazör, 6 
adet tayyare gemisi v~ bir çok de.. 
nlzaltı ile ufak muharebe birlikle. 
rlnden müte~kkildi. 

Bu kuvvetin bir kısmını Uzak 
Şarka ayırır ve bunlaru yerine 
Fransız deniz kuvvetlerini koyar. 
lak yine müttefiklerin elinde lror. 
kunç bir Qstnnlük kalır ki, bundan 
sonra Alınanların ikinci b1r deniz 
harbine glripneleri lmk!nsız olur. 
Busen bugüne kadar ttcaret ve de
nlzaltı harbi yapmakla iktifa e. 
~ Almanva. hicbir zaman açık . 

denizlerde İngilizlerle bir harbi 
düşünmüyordu. Fakat Almanlarm 
skagerak'ı kapamak istemeleri ve 
bu işle meşgul ik<?n İngilizlerin 
bastırmaları, Almanları bu deniz 
harbini kabul etmıye mecbur et
miş ve 18 adet harp gemisini kay. 
betmesine sebep olmuştur. 

Almanlar, Büyük Harpteki Ska. 
gerak harbinde olduğu gibi bu st>
fer denizaltılarını da kullanama.. 
mışlardır. Harbin başındanberi 
yapmakta olduğu denizaltı harbi, 
Almanyaya bir çok denizaltı ge
misine mal olmuştur. 

Almanların bu harpte kaybettik. 
leri harp gemilerinın en mühim
leri altı kruvazördür ki, bunların 
başlıcaları Karlsruhe, Bluher, l.'m
den ve Gncisenau'dur. Bu gemiler 
Alman donanmasmın en kıymt:?tll 
cüzütamlarıdır. 

Halen devam etmekte olan de. 
niz harbinin her iki tarafa ne gibi 
sürprizler hazırladığı şimd~Jik 
meçhuldür. 

1 smi öğreııi1cl;ıi1un Almarı ge
milerinin C\'Safları şudur: 

KARLSRUIIE: 6.000 tonluk. 
tur. Konirgberk sınıfındandır. 1929 
da yapılmıştır. 32 mil sürattedir. 
Ağır bataryalı 9 adet 5.9 pusbk 
topla, vasati bataryası 4 adet 3 5 
pusluk topla techiz edilmiştir. Ha. 
va bataryası 8 adet 3 pusluk topla 
donatılmış, 12 torpito kovanı ve 
iki tayyaresi vardır. 

BLECllER: 10.000 tonluktur 
vt> son Alman tekniğine göre imnl 
edilmiş ve denize indirilmiştir. 22 
mil süratinde olup ağır bataryası 
8 adet 20.3 lük topla, vasat batar
yası 12 adet 105 Jik topla donatıL 
mışır. 22 mil süratte olup Alr.ıan. 
ların güzel kruvazörlerindendir. 3 
ta.yyare ve 12 torpito taşır. Bu sı
nıftan üç gemileri vardır. Bunlar, 
Almanların en çok güvendikleri 
ve her sahada kullanabilecek şekiL 
de yaptıkları gemilerdendir. 

EMDEN: Batan bu gemi İstan.. 
bullular için malf.ım bir gemidir. 
Ebedi Şefimiz Atatürkün cen:lze 
n:erasiminde bulunmu~ 5400 to:'lıuk 
bır kruvaıördür. Topları ve diğer 
ateş kontrol yerleri son tekniğe gö
re yapılmı~ ve tadil edilmiştir. Sü
rati 29 mil olup 7 adet 5.9 pusluk 
toplarla ağır bataryası ve 3 adet 
3.5 pusluk topla vasat bataryası 
teçhiz edilmiştir. 

Gnesenau kruvazörünün battığı 
hakkındaki haberl~r henüz teyit e. 
dilmemiştir. 

ı- Tasdik Edilen Karar 

1 
Eski telefon idaresi tahsil memu. 

ra Adil Pamir, telefon ihbarnamele
rlnde sahtekarlık yaparak aboneler. 
den fazla para almış, bel.iki ücretini 
idareye verdikten sonra, aboneler
den epeyce bir yekun tutan bir meb
llğı dolandırmıştL Ağırceza mahke
mesi Adil Pamiri 3 sene 6 ay hapse 
mahkOm etmiş, bu karar temyiz e. 
clilmişti. Dün temyiz mahkemesi ka-
rarı tasdik etmiştir. t' 

Firari Katil Mahldlm Oldu 
İbrahim Balcı isminde birisi, Si

livride Çoban Cellll öldürmü~. -ka
çak bulunduğu Vizede yakalanmrş, 

jandarmalann boı bulunduğu bir 
sırada yine kaçarak hudutta tutul. 
muftu. Birlnd Atırceza mahkemesin. 
d• muhakeme edileıt İbrahim Balcı, 
12 eene 15 gün hapse mahkıim ol
mu§tur. 

1 

' ı· uz senedenberi deı·am eden davanın dünkü celsesinde davacı avukatlarından biri 
bu davanın 100 yıldanberi geçirdiği muhtelif safhaları anlatıyor 

Piyango ikramiyesini 2000 li 
eksik veren kız -------

Bazı Eşya 

FiYATLARI 
Yükseliyor 

Bazı eşya fiyatlarında yeniden yük 
selme başlamıştır. Yazlık giyim eşva
sında, gömlek, çorap, keten ve ipek 
kumaşlarda yükseliş göze çarpıyor. 
~ı:ni ipek ithalatı azaıdığı için suni 
ıpekten mamul eşya ve bilhassa ka. 
dın çorapları düzincde yüz kuruş art
mıştır. Diğer mamullltta da cins ve 
kalitelerine göre fiyat tereffüü vor. 
dır. Ketenli kumaşların, yazlık, it
halat eşyasının stoku az olduğu için 
fiyatları oynaktır. 

I hracatta hareket 
Dün ihracat işle.rinde biraz hare

ket görülmüştür. Romanynya balık. 
yı:ğı, İngiltereye tilki derisi, İsvıçre. 
ye ay çiçeği tohumu ihraç cdilmiştır. 

.
! .. - ......... 4 •••• • ..... , ______________ _ 

: H us ·- =ı Sahte Bono 
TAHKİKATI \ HAMiD 'iN OLUM YILOONOMU j 

'Büyük Şairin Kabri Başında Yann Yapılacak 1 İlerliyor 
lhtifalde Maarif Yeki& de Bulunacak i Sahte mübadil bon.:i:ırı hakkınd 
:a.~ın niiyi·i·k Şair Abtlülhak Hamidin ölümünilnün üçüncü yıldö· 1 ki tahkikata devam eclilıyor. Bir 

nfim d B b 1 1 kimseler bonolarının sahte olması 
. " .ur. u munase el e Büyük Şairin kabrinde yarın saat 15 te büyu'"k 

bi ht f l l k t tımalini düşünerek Ziraat Bankası 
r. 1 1_ a .. ~.·apı nen . hr,. .htifal bizzat Maarif Vekaleti tarafından ı"dare _ ve Emniyet müdürlüğün~ müraca 

edılccegı ıç.n ~f~ar~.f 'ckıli Hasan Ali Yücel şehrimize celecektir. İhti. i etmişlerdir. 
f~lde: llns~n A~ı Yuc~Jden başka şehrimizdeki Maarif Vekaleti Müfet. Fatihte oturan Bacaksız narnile · 
t~şlerı,_ Ünıv~rsıte RckWrii, profesör ve talebeler, lise edebiyat mual. ı ruf Lutfinin karısı Zehranın salı 
ı mlerı, şclırı temsilen Şch:r ~Jeclisi azalarından mürekkep bir heyet te bı.:.lunduğu bononun da sahte oldll 

' 

bulunacaktır. . 1 anlaşılmıştır. Zehra, bu bonoyu ~ 
İhtifale Maarif VckiH Hasan Ali Yücelin bir nutku ile ba lana k · 1 ~isyo~cu K?s~iden 3700 liraya al 

ı ~~· ~.ı~arif Vekilind~n sonr& Üniversite Edebiyat Fakültesi 've ş:~ir 1 =~~lı :1;~:~1~~~0 ~i~~!,1 K:~~oıı\J 
1 ec ısı namına ~a bırer nt~tuk ı1öylenecektir. Merasim bittikten sonra 1 noyu 3500 liraya Nihat Ôzkoy~c 
L=~~.::: .. ~:~:::.::ı:~.~.ı .. :~.elenkler -~~.:uıacaktır. ı dan ~.ldı~ını bildirmiştir. • --.... -... ··-·---:----·= Üçuncu noter memurları hakkıtl 

• da takibat yapılmaktadır. 

iki Yüz Senedir KararalDenizbankın Eski Bi 
Bağlanamıyan Bir Dava Pürüzü Meydana Çıkt 
Devrin Padi§ahı Tarafından Karagöz Abdullah Harun llmen'e Eşya Nakliye Ücreti 

Ağaya Hibe Edilen Karaköy Rıhtımına 8500 Lira Verdiği lddiasile Mesul Tutulan 

Ait Evrak ve Kayıtlar Gözden Geçirilecek Denizyolları Muhasebecisi Vekalet Emrine Ahnef 
İki asır evvel, devrin padişahı tarafından Karagöz Abdullah Devlet Denizyollan İşletmesi Muhasebe Müdürü Emin 1/ 

ağaya Karaköy rıhtımı hibe edilmiş, Karagöz Abdullah ağa öl- kAlet emrine alınmıştır Buna sebep olarak eski Denizb 
dükten sonra başka bir Abdullah ağa, bu mevkii işgal eylemiş Umum Müdür muavinlerinden Harun İlmen'e, eşya nakli~ 
ve rüsum almıştır. masrafı olarak vaktile verilmiş olan 8500 lira gösterilmektedit 

Karagöz Abdullah Aga veresesi i- --------------------- Harun İlmenin Demzbanktaki V 
le ikinci Abdullah Ağa veresesi arfl- 1 ı ziiesine başlamak üzere, Almanyad 
s:nda başlayan dava (Divanı AhKa-1 Amiral Mouren Dün On .Ayda 17 Bin Esnaf kı vazifesinden aynlıp buraya geltS: 
mı Adliye) ye intikal etmiş, nihayet 1 t tB 

1 
ken ev eşyasının Almdnyadan s 0 

sene er~e ya.pılan tet~L\:at sonun:.11:1, 1 Ankaraya Gitti Cezalandırdmıc! bula nakli için Denizbanktan 85 
alınan ıradeı senlycyı temyız mah- S lire aldığı iddia olunuyor. Bu ıı:ı 
kemesi bozmuş ve arsa son zaman. ./ransız pasif korunma mütenassun On ay zarfında belediye tarafından le, yine bu iddiaya Mz&ran, fi• . 
larda bilfiil hakiki veresi namına iŞ- Amiral Mouren, dün şchrımizden An cezalandırılan esnafın sayısı 17 bin İlmenin Denizbankla olan muk•\ 
gal edilmeyince hazine, bu arsa ii2.e. karaya hareket etmiştir. Fransız A. kişiye baliğ olmuştur. Bu esnaftan lesine istinaden hükumetten taııt1l' 
rinde bina yapmıştır. · mirali, şehrimizden .ıyrılmadan ev. tahsil edilen nakdt ceza miktarı 47 nat istemesi dolayısile meydan• 

Asliye Üçüncü Hukuk Hakimliği, vcl vali ve belediye reisi Lütfi Kır- bin liradır. Halbuki geçen sene bu mıştır. 
bu davayı temyize çıkarmak iç!n yıl- clar tarafından şerefbe verilen ziya. müddet zarfında ceza gören esmıfm Denizyollan muhasebe müdiitU tı 
!ardır uğraşmıya başlamıştır. fette bulunmuş ve bu vesile ile şeb. miktarı 10 bin kifiydi. Tecziye edilen minin Denizbank zamanında, ınıt5 Davayı, Karagöz Abdullah Ağa ve. rin pasif korunma itleri üzerinde vıu esnaf miktarındaki yükseliş, takiba. sebeci sıfatile Harun Umene, bU 8 
rcsesinden Hacıbey zade Muhtar na- li ile bir daha uzun uzadıya görüş. tın sıklaştırılmasındandır. lirayı verdiği söylenmektedir. )l 
mına avukat Yusuf Kenan. ayni ve- müştür. Evvelki gün yine Beyoğlunda o.. nakalat Vekaleti bu işte, ErniniJl 
reseden Şadi ve Güzide Saide namı- Amiral, Ankarada hükOmet erkA.. tellerde bir kontrol yapılmış, Beler suliyetini görmüş ve kendisini \'~ 
na Esat Muhlis, Adviye ve Melek na. nile tekrar temaslarda bulunacak, İz. oteli 25 lira nakdi ceza ile cezalan.. let emrine almıştır. 
mına da Hamdi Üge ve :Manlzade ve. mir ve İstanbulda yaptığı tetkikler dırılmıştır. Bununla beraber, dün bu ~u e 
resesi ve damadı Ahmet Hamdi na- etrafında izahat verec~tir. malumatına müracaat ettiğirnız p 
mına Ali Nihat Toksöz, maliye ha- Eski Temizlik Müdürü ve let Denizyolları işletmesi uınuınf 111 

%inesi namına Fuat Sedat Paçalı, Ev. A k •• K ı dürü İbrahim Kemal Baybora, fi J 
kaf namına Abdülkadir takip etmek. ÇI goz iZ • Memurlan ~raet Ettiler İlmene verilen 8500 lira ıneseleJS tJl 
tedir. Yığın yığın dosyalar, senetler l'atihte Bozdoğan kemeri caddesin. Altı sene evvel mahkemeye verilen cıen haberi olmadığını, muhasebe 
v_e kayıt suretlerile meşgul olup, ha- de oturan Hatice isminde bir kadın belediye temizlik müdürü Mithat, dürü Eminin vazifesinden ayt

1 

lıhazırda Karaköydeki eski liman zabıtaya müracaatla ı<jyle bir iddia. başkatip Hakkı ve murakıp Naciye sının da, bu işle katiyen allkası 0 
karantine, sıhhiye dairc.;i vesaireni~ da bulunmuştur. ait muhakeme bitmiştir. Altı senelik lunmadığını söylemiş, Eminin, k' 
İ"gal eylediği arsayı eski defterleri bir muhakemeden sonra maznunjar arzusu ve vekaletin tensibi ıte \' v 
karıştırarak tesbit '!tmek vo harita. - Milli piyangonun büyük fkra. beraet etmişlerdir. Eaki temizlik mü- fesinden ayrıldığını ve bir b~şk91 tJf• 
lan gözden geçirmek ve llı3 sene ev. miyeyi kazanan biletlerinden biriııi dür ve memurlan dün '>elediyeye zifeye tayin olunacağını biJdırrıı f 
velki bir senet üzerinde tetkikat yap. d\? bende, idi. Bugün l!S bin liramı rrıüracaat ederek müterakim maaşla. 
mak işi, nihayet temyiz mahkemesi. almak üzere bayiin Beyazıttaıd dük. rını istemişlerdir. 
nin keşif kararı vermesi üzerine dün kAnına gittim. Orada veznedarlık ya
şu karara dayanmıştır: pan kız bana 15 bin yerJne 13 bin 

"Münazaalı yerler; tarafların gözü lira verdL İki bin liramı bu kızdan 
önünde ve tarafların seçeceği yaşları alınız. 
llerlemi~ ehli vukuf tarafından eski Kadının iddiası ilzerlne kız Em. 
kayıtlar, resmi vesikalar göz önünde niyet müdürlüğüne calbedilmiş 
tutularak tetkik ettirilecektir. Da.. t'cede 2 bin lir k d' in" ' ~e
vacı ve dava edilenler ~hlivuku! seç. • . .ayı en ıa ın apr ı. 
mekte birleşemedikleri için yaşlan ğını itıraf etmıf, yalnız paranın 5u0 
ilerlemif ehli vukufu mahkeme tes-llirasını sarfedip mütebakı 1300 Ura. 
bit edecek ve gelecek eelsede altı a- nın evinde saklı olduğunu söylemıt-
TVkata bildirecektir.~ tir. Tahkikat yapılıvor. 

T A. K V 
Matbuat Balosu 

Türk Basın Birliği İstanbul mınta. 
kasının evvelce 20 nisanda verilmt:Si 
mukarrer olan balosu 18/19 ımyıı 

12 Nisan 1940 

CUM,A 
G!ln: 80 :Kastn1: 

1111 
eecesine bırakılmı§tır. 4 Onca ay 

0 gece eençlik bayramıns müsa. Arabi: 13111> 
dif ld RabfOlevvel: 4 · o uğu gibi Taksim bahçesile ye- Güneş: 11.2& _ Öll• 
ni gazinosundaki hazırlıklar da o gü. İkindi: 15.57 _ Akıam: 

Rurnf: ıs~ 
Mart: 16 

12· 
ı•·•6 
4,40 n~ kadar tekemmül etmiş olacak ve l Yataı : 20.21 - ı 

balo mevsimin son ve en parlak ha- '--------ıı....--
losu olarak idare edilecektir. 
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~···········::·······ı 
iBUGUNı 
~~~---······-· ikinci JutDand Harbi 

l'azan: Ömer Rıza DOGRUT· 

G eren Büyük Harpte Almanl.11. 
lı.ı :rın Skagcrrak, İngilizlerin 
hı .~ 1atıd deniz harbi n dıru verdikleri 
lııU~i.rn bir deniz harbi vuku huldn. 
ıııgtlı:t donanması, Amiral Jellicoe·. 
S ~ Alman donanması. Amiral 
~ her'in kumandası altında iıii 'e 
llill ~ebe 1916 senesinin 31 ~layıs 
,~fi \'Uku bulmuştu. Asıl harbin 
ttı nesi Holanda hududundan 75 mil 
~edcki bir nha idi. 

nu ~~land harbinin kıymeti, geçen 
~ uk Harp sırasında iki tarnf do. 

~lllnsını karsılaştırmasında idi. Ve 
~Sen Büyük Harp sırasında iki taraf 
~ ~ bu sırada karşıla abilmi ti. 

11 ~ebenin neticesinde İngiliz do. 
.. •tıın~smın Alman donanmasına lmr. 
d katı iistünliiiW anlaşılmıs. İngiliz 
li o~~hnıası harbiff sonuna kadar bu 
~:tunlüğü muhafaza etmi~ ' 'e nihn. 
tıı. Alnınn <donanması teslim olmu~-

~faki Harbin Hedefi ~ 
B 1l dcfaki harbin hedefi ise, İn. 

il giliz donanmasının Alman do. 
d a~asına üstünliiğiinii is bat etmek 
~ tgıldir. Çünkü bu hakikatten şüp. 
) e eden kimse yoktur. Fakat, Alman. 
"t~tı~.n şinıaı devletlerine karşı tcca-
ıunu körletmcktir. 

"tt~anya, Norveçc gönderdiği kuv. 
h. lerinj beslemek, bu kuvvetlere 
~{dun edecek kuvvetler yetiştirmek 
;rarındadır. 

Lt tıgiJjz ve Fran91z donanmnlannın 
'ttı. r hedefi, bu işi hn aracak olan Al
~11 gemilerini yakahya.rak batır. 
'ttı.a ktır. Bu gibi Alman gemilerini hl. 
le .~e eden deniz veya ha,·a kuvvet. 
betı e nıUcadele ederek bunlan da 
ll ~~raf etmek bu harekatın çer~eve. 

·~ındcd' N' ır. 
Lı •tekim şimdiye kadar bu yolda 
it~) hayli işler yapılmış, Almanların 
ı~- 1 fl Ya.kın ıremi kaybettikleri an. 
~ı nııştır. 

'1 ~lrnanyanın kuvvetlerini aksatma. 
l'e 

18
tihdaf eden bütün hareketlerin 

karecefü hir netice, Non-eçin mu. 
ta "errıetini kuvvetlendirmek ve bu. 
de~ Çıkanlan Alman kuvvetlerit>in 
,... ~ dökülmesini temin etmektir. 

~ N itckiın Norveç dahilinden alı. 
ıtıiJ· nan, fakat henüz intizama gir. 
ita,. en haberlere göre, Nor\•eç mu. 
'\] enıeti her tarafta canlanıyor ve 
l>tıı~:nlarla N on·eçliler artısında 
bele ellf sahalarda şiddetli muhare. 
llıan~ Vuku buluyor. Norveçliler Al. 
kııv arın memleketlerine daha fazla 
\>e 1Yet sevkedemiyeceklerini görür 

nın· tltU • 1 ız - Fransız donanmalarının 
ite ;:~r ~'ardımına güvenirlerse şiip. 
tderı kı daha canla başla mitcadele 
daha er \•e istiladan kurtulmak için 
a fa:tla emniyetle savaşrrlar. 
~ U~un böyle olduğu ' 'e böyle oln. 
D §•rtı.diden göze çarpmaktadır. 

~ar binin Neticesi : 

Asi) deniz harbinin doğrudan 
llttı k ~oğruya neticesi hakkında he. 
teı~ at~ bir hüküm vermek sırası 
tor. ernıştfr. Çünkü harp devam edi. 

~Iist 
~ 111d er Churchill'Jn Avam Kama. 

TAN 

Cümhurreısimlz lsmet lnönü, dün öğle üzeri refakatlerin
de Başvekil Doktor Refik Saydam ve Milli Müdafaa Vekili Saf
fet Arıkan olduğu halde Orman Çiftliğini teşrif etmişlerdir. 
Çiftlikte bir at gezintisi yaptıktan sonra bir müddet istirahat 

eden l\1illi Şef, akşam üzeri Çanka~aya a~det buyurm'uşlardır. 
Bu resimlerden birisinde Milli Şef Ismet Inönü'nü atlı gezinti 
sırasında, diğerinde de Çiftlikte Başvekil ve Milli Müdafaa Ve
kili ile beraber görüyoruz. 

~:!+~~~ı:r: Milli Korunriıa ·için 
33oo~ayyare Yeni Kararlar Alındı 

Yerecek 
Londra. 11 (Hususi) - İngiliz hava 

nezaretinin resmen bildirdiğine gö. 
re, dün akşam Alman hava kuvvet
lerinin Scapa Flov'a yaptıkları hü
cum esnasında dört Alman bombar. 
dıman tayyaresi düşürülmüştür. Di. 
ğer iki Alınan tayyaresinin de üsle.. 
rine dönemiyecck kadar hasara uğ
rab!mış olduğu ilave edilmektedir. 

Alman tayyareleri, İskoçya üzerin. 
qe ve bilhassa Moroy halici ile Scapa 

Maddesi iş l(anununun Ellinci 
1-liil{ümleri ve 1-lafta Tatili Askeri 
Fabrikalarda Tatbik Edilmiyecek 

Flov ve Kirkwall'a karşı •birçok taar. Ankara, 11 (Tan Muhabirlndcn)--
l:l\?.!•t:Ut1nertı~ı~-.Srr-'çölC-AJman 1 Hıliıi'"den=ıir stokunun"".tesbitin~ dair 
tayyaresi, tayyare dafii toplarla avcı ' olan kararından başka beş karannı 
tayyareleri tarafındnn düşürülmüş. daha tasdik etmiş ve bu kararlar bu. 
tür. günkü resmi gazete ile neıredilmiş. 

Buuün İnırlliz hava kuvvetleri ı::A. tir. 
hil müdafaa tayyarelennden biri Si. • 

mal denizinde bir Dronier deniz t~y. Fabrikalar hakkındaki karar 
yarcsi düşürmüştür. İngiliz hava or_ 
dusuna mensup bir !lika düşen mü. 
rettebatı aramıya gitmiştir. 

Bunlardan 15 numaralı karar, ~s
keri fabrikalarda iş kanununun ellin
ci madclcsinin küçüklere ve kadınla. 
ra müteallik hükümlerile hafta tatUı 
kanununun tatbik olunmaması hak
kındadır. 

Diğer taraftan Fransızların bu sa. 
bahki harp tebliğine göre Alsas _ Lo. 
ren cephesinde gece sükun içinde 
geçmiştir. Tayyarelerimiz, düşmanın 
iki kr>~Ü tayyaresiııi tahrip etmişler_ • 
dir. Akşam tebliğine nazaran ıse Ev kiraları hakkındaki karar 
Vosgeslerin garbında düşman tara-
fından bir kaç top at1şı yapılmış ve 
Fransız topçusu tarafında11 şiddetle 
mukabelede bulunulmuştur. 

* Nevyork, 11 (A.A.) - Müttefiklere 
12 iltı 18 ay zarfında 2300 ila 3300 
Curtiss, Bell ve .Lckhcad tayyaresi 
verilmesi için inukave]e]er hazırlan. 
mıştır. Bu mukaveleler Birleşik Ame 
rikada bulunan İngiliz _ Fransız he. 
yeti tarafından imzalanacaktır. 

Harbiye Nezareti, son model ve son 
derece süratli olan bu tayyarelerin 
derhal müttefiklere satılınasına mü. 

17 numaralı karar, bazı şehirlerde 
gayri menkul kiralarının liizupısuz 
bir terfi kaydettiği tesbit o~unduğun. 
dan Milli Korunma Kanununun 30 
uncu maddesinin Ankııra ve İstanbı.ıl 
şehri belediye hudutları ile diğer bi
lumum vilayet merkezi olan şehir ve 
kasabalarda tatbik ed:lmesi hakkın-
dadır · 

• 
Yawaç Deri fabrikası 

E K • ) 15tçı birliklerinin tip statüsünün tas. ---· v ıra arı . ·~ ~ .., _, i Hakkındaki Madde ' .. - - .... 
0 : 

: 17 numaralı kararla tntbiki ka· Sigortalar Hakkında Karar 
i rarlaştırılan Milli Korunma Ka. Ankara, 11 (Tan Muhab ir inden)-
: nununun 30 uncu maddesi şudur: Türk parasının kıymetini k oruma 
] "Bu kanunun tatbikte hulun. hakkındaki 12 numaralı kararnar.ıe. 
duğu müddet zarfında, şehir ve f )e ek olarak şu kararname neşredil
kasaba ve iskele ve liman ''e is- miştir: 
tasyonlarda gayri menkullerin ki. Sigorta şirketlerlnın teftiş ve mu. 
ra bedelleri, bu kanunun tatb'.k rakabcsi hakkındaki kanunun mt:. 
me\'kiinc konmasına takaddiiın e· vakkat üçüncü maddesi mucibince 
den senenin mua~·yen olan kira sigorta şirketlerinin harıçtc plase et. 
bedellerinde11 fazla olamaz. miş oldukları riyazi ve teknik ıht:_ 

Bu madde hükmünün tatbik e- yatlarını döviz veya Maliye ve Ti. l ~~lcceği yerleri l!ükümet tayin \'e İ caret Vekaletlcrince tesbit edilecek 
i .. ~~.1!-~~~!:~'.-·-·---... ____ i tahvil olarak memlek.etc getirmiye 

için mezkur banka amrine ~üz elli mecbur olmalarına rağmen bu veci
bin liralık mütedavil sermaye veril. beyi bazı sigorta şirk~tlerirıln, mcr-
me · h kk d d kezlerinin bulunduğu memleketlerde 

sı a ın a ır. d" . ak 'd b l b b 
ovız t yı atı u unması S? e ını 

• 1 i1erı sürerek şimdiye itadar yerine 
Dikiş ipliği hakkındaki karar getirmedikleri anlaşılmı~tır. 

19 numaralı karar, r.ı.emlcket da. Sigorta şirketlerinin kanuni veci. 
hilinde dikiş ipliği imali için Sümer. beyi ifa etmelerini temin için kendi. 
bank tarafından mevcut fabrikala- lerine Ticaret Vekaletince son ve 
rında ica!l eden ilave te"'isatın yapı]_ münasip bir mühlet verilmesi ve ve. 
ması ve bu tesisata 600 bin lirnlrk rilen mühlet zarfında hariçte bıılu. 
sermaye tefrik "edilmesi hakkındadır. nar. riyazi ve teknik ihtiyatlar için 

• bir teminat alınması ve bu teminatın 
ithalat birlikleri ecnebi müessese ve şirketlerin TürkL 
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Hi~ Unutmam. 
Birader! 

Yazan: B. FELER 

H iç unutmam birader! Bugünkü 
Kihi hatırımdadır. Biz bir sc. 

ıne maaaile Polonez köyüne gitmiş
tik. Gerçi ha"ası suyu iyid:r derler 
nınına ben biraz kasvetli bulurum. 

1 :ııe ise uzatmıyalım. O ,sene orada 
rahatça bir yaz geçirdik. Şimdi na. 
sıldır bilmiyorum; o vakitler tereya_ 
ğı, sütü, peyniri, yoğurdu, tavuğu, 

pilici, fakat domuzu da bol bir yer
di. Herkes bunlardan istediğini yer. 
di. Gerçi dostlarımızdan bazdan bize 
bu köyü yerdilerdi amma biz aldır
mayıp g:ttikti. 

Bir gün köyiin sUriileri dolaşan bir 
çayırın civarından geçiyorduk. 

Çayırı bekliycn ağaçların nefti 
gölgelerine yayılmış bir kuzu siiriisü 
emin, miisterih ve masum hareket. 
)erle şu taze çimenden bu taze ot6' 
gidiyor, ve çimleniyordu. 

Pamuk g:bi beyaz tüylü, kara TQ 

mutmain gözlü kuzular bir küçük ço. 
cuğun muhafazası altına bırakılmış
tı. Bu küçük çocukta o siirüyil muha.' 
faza edecek maddi hiç bir kuvvet 
yoktu. Ne kudreti, ne yaşı, ne başı o
na miisaitti. O sadece kuzuların mu. 
hafara altında bulunduğunu göste
ren bir sembolden ibaretti. Öyle bir 
yerde kim kimin malına ilişmeyi dü
şünürdü ki? 

Şöyle gözünün önüne getir bu ra.. 
hat ve sakin tabloyu. Ne glizel şe~ 
değil mi? 

Bu manzara, hemen yanıba~mız
da bir de su başı bulunuşu bid ora
ya çöktiirdü. Doğru u biz de kuzular 
gibi çayırlanmak he,·esine düştük. 
Ot yemedik amma yemiş kadar 01-
duk. Bir kuzu iştiha "e zevkine ma
lik olmadığrmı7.a da hayıflandık doğ. 
rusu. Biz, su, çayı:-, gölge ' 'e kuzular 
bu silkünet içinde durulurken bir
denbire ağaçlar altından bir çomar 
çıktı. 

Kuzular bu azılı hayvanı görür 
görmez sevki tabii ile bir araya top
landılar . Başlarını dikip saf bir t"ndL 
şe ile kulak kabarttılar. Çoban ço
cuk önce aldırış etmcdt1 . .fıkin çoına. 
nn siirüye doğru geldiğini görünce 
.. lindeJcj kestane çubuğu ile iistiine 
gitmek istedi. Beriki ona bir harladı. 
Tabii çocuk canını kurtarmak için 
hemen yoldan çekildi. Böylece ınii
dafaasız kalan sürüye beriki hir ·al. 
dırdı. Kuzular dağılışhlar. Lukin <'O. 

mar iki ini önüne kattı , ba~ladı ko
valamıya . Biçare hayvnncıklnr olan. 
ca kuvvtleriyle bize doğru koşmaya 
başladılar. 

Baktık ki; olacak gibi deği l. Aldık 
ellerimize sopaları, çomarı ö-ılcmiye 
uğraştık. Lakin çok kuvvetli bir ca· 
navardı. Kıızular<lan birini baca~ın. 
dan di ledi. Biz de o sırada iistüne 
çullandık ve güç hclii, kanlar icinde 
masum yavruyu çomarın dişlerinden 
kurtardık Çomar da artık siiriideu 
kuzu çalmak iimidi kalmadığını gö. 
rün<"e l\ğaçların altına doğru sn•ıştı 
gitti. 

Çoban cocuk ağlıyarak yanımıza 
gelip yaralı kuzuyu okşarken civar· 
dan yetişenler oldu. Bize bu köpeğin 
o civardaki biitiin kuzulara musallaf 
oldulhınu ve köyce icabına bakılmaz.. 
sa bir çok hayvanın canına kıyacağı. 
nı söylediler. '-tıJ' 8 dünkü beyanatı da bunu an. 

t•)ia~r. Alınan donanmasının nılihlm 
tile h 8 Uğradığına muhakkak nnza. 
do il akılabilir. Fakat bu zayiatın bu 
~'1ad" n tn ayı ne derecede hır. 
derec ığı Ve onun harp kmrvct1ni ne 
dit. ; dü§lirdüğü henüz belli değil. 
~~lt unu tayin kin harbin !onunu 
~ekten başka çare yoktur. 

saade etmiştir. 

18 numaralı karar Yalvaç deri fab. 
rikasırun milli müdafaa ihtiyaçları 
için faaliyete getirilmesi işinin Sü
merbanka tevdii ve bu işin tedviri 

yedeki bloke matluplarından tesisi 
20 numaralı karar kurulacn11. itha- kararlaştırılmıştır. 

O ak~am süriinün sahibi bizi :\'np. 
tığımız hizmete mukabil yemeğe ça. 
ğırdı ve bir kuzu çevirmesi ikram e
derek tıka basa doyurdu. Yemekten 
sonra öğrendim ki: çevrilen kuzu, 
çomarın ağzından kurtardığımız ya. 
rah hayvan imi~, hiç unutmam bira
der, hu vakayı. 

~agrepte Bir Parti 
Şefi Öldürüldü 

~agr b 
~ıı ~- • l1 (A.A.) - Altı meçhul 
~.bor' u~ akşam müfrit milliyetçi 
llı~lt Partisi Hırvat şubesi şefi Zvo. 
tıı-. t lobatsi rovelverle katledilmiş. 
01~1.ış~~ts hastahaneye nakledilirken 
oı~lı§la r. Katiller kaçnuya muvaUnk 
treı:ı z rdır. Faşist temayüller gos
~ l~ bor P~tisi, Sırb _ Hırvat an. 
~iiltt8 

1

1~tcyhınde mücadeleler ynp-

?-i~ni Vitamin Bulundu 
~ içıı~rk, 11 (A.A.) - Cincinnati'
~~J'a k alarına devam etmekte oıan 
il~~ h ~gresi, tabii vitaminin ev. 

IJ.ku_11 
8 

suni vitaminler yapılmış 
u bildirnıiştir. 

SıJt}f - -o--
~llk 1Ye ve Maarif Vekilleri 

'%h· ara 11 (T .. 
~ ı~e V . . an Muhabırınden)-
ıtı ·ltılq eks ekıU ~lusi Alataş bu ak. 
~ 'ttir. ıı Pr~sle Istanbula hareket et. 

• do ay:.aru Vekili Hasan Ali Yü. 
1 trende bulunmaktadır. 

H A D i s· E: L E R i N. . i. Y 0 Z· U · .. 
e lngiltere, narıranıarda başlıyacağı ekonomi taarruzun

da çalı~acak kimseleri seçmekle mc~guldür. Şimdiye 
kadar yirmi ki§i seç:tmiştir. Bunlar Balkanlarda bir 
kaç giine kadar taarruza geçeceklerdir. 
İngiliz ekonomi taarruzu evvela Yugoslavyadan ba,_ 
lıyacaktır. Romanya ile de temasa geçeceklerdir. 

* 8 Almanya, lngilterenin bu taarruzunu karşzla. 
mak irin Balkanlarda tehdit siyasetine ba~lamı. 
ya karar vermiştir. -

• Almanyada demir buhranını karşılamak için evlerde 
mevcut demir eşyanın hükumete verilmesi istenmiş. 
tir. Halk, evvela harpten enel kendilerine verilen Hit· 
lcrin demir büstünü teslim etmislerdir. 

* • Romanya, 'Almanyanın kendisine daha fazla 
petrol verilmesi hakkındaki talebini reddetmiı
tir. Romanganın Almanyaya vermekte olduğu 
petrol miktan senede iki milyon tondur. 

* • Amerikalı mü~avir l\lister \VeUes Berlinde iken Bit. 

lerc nıiittcfiJderin ablokayı te~didc karar verdiklerin· 

• 

.. 

den bahı;cttiği zaman Führer §U cevabı vermtştir: 

- Biz ihtiyaçlarımızı Sovyetlerden ve Balkanlardan 
tem'n edeceiiz. İtalya da müttefiklerin kaynakları_ 
mı:ıı kapatmalarına müsaade etmiyecektir. 

* Almanyada açlık meselesi günde1ı güne daha fe-
na bir vaziyet almaktadır. Çay, kalıve, şeker kal
mamzştır. Kahvenin kilosu 60 marka satılmakta 
olmasına rağmen, kahı·e bulmak yine mümkün 
değildir. Har bin başlangıcında, tamüssıhlıa bir 
halde bulunan kimseler, bugün en az on, on beş 

kilo kaybetmişlerdir. Herkesin yüzü mağmum 
ve süzüktür. Gençler harpten galip çıkacakla
rını iddia etmelerine rağmen, ümitsizdirler. He
le Harbi Umumiyi Yt1,famıı olanl.ar, harbin bu
günden kaybolduğunu iddia etmektedirler. 
Askerlere verilen gıda da azaltılml§tır. Yeni si
liih altına çağırılanlardan, iç çamQ_fırlannı be
raberlerinde getirmeleri emrolunmuştur. Yeııi
den askere rağırılanl.arın yekunu üç güz bin ki
~iyi bulmaktadır. Sansür ve tazyik de, katlanı
lamıyacak bir dereceye varmıştır. 

lngiliz Krah, Balkan 
Sefirlerini Kabul Etti 
Londra, 11 (A.A.) - Kral, bu sa. 

bah Buckingham'da ahiren Londra. 
ya çağırılan Tuna ve Balkan m emle. 
ketleri diplomatik mümessillerini ve 
Ankara Büyük Elçisini kabul ctmiŞ
tir. Bu diplomatlar Lord Hali!ax ile 
de görüşmüşlerdir. 

• 
Paris, 11 (A.A.) - Reynaud bu 

sabah Amerikanın ve Türkiyenin Pa
rıs büyük elçileri ile Fransanın Sof.. 
yrı ve Moskova elçilerıni kabul etmiŞ
tır .Öğleden sonra da şark ordusu ku • 
mandam General Veygand ve Fran
sanın Ankara büyük elçi6i Massiglfyi 
kabul etmiştir. 

Roosevelt'in N amzetıiği 
Vaşington, 11 (A.A.) - Yapılan 

iptidai intihabatta Ro{'sevelt'in ka. 
zandığı muvaffakıyet üzerine bir çok 
ayan azası Roosevelt'ln üçüncü dda 
Reisicümhurluğa namzetliğini koy, 
ması !Azım geldiği miıtaliıasındndır. 



' TAN 

Demir Kararnamesi Tunca ve 
Meriç Yine 
Yükseliyor 

SPOR: ---
Macar Futbol Takm11 

Bugün Geliyor 

On iki Şehirdeki Bütün Vatandaşlar 
Ellerinde Bulunan Demir Miktarını 
3 Gün içinde Devlete Bildirecekler 

--ö----

Ba l ık esir ve lzmirde de 

Macaristanın Kişpeşt futbol takımı 
bugün İstanbula gelecektir. Macarlar 
yann Galatasarayla., pazar günü Fe
nerbahçe ile, salı veya çarşamba gü
nü de Fenerbahçe, Galatasaray, Be
şiktaş muhteliti ile oynayacaklardır. 

TOrkiye 
Türk.iye 

T. A. P. 

&adyodif tızyon 

Radyosu Anken 
DaJıa Uzunlufu 
11.T m. 8'65 ltCll. 
1648 m. 182 Kes 

Sel Tahribatı Var 
Kızılırmak da Taştı 

Pazar günü Fenerbahçe • Macar 
maçından evvel Fenerbahçe - Gala
tasaray B takımlan bir karşılaşma 

yspacaklardır. 

12.30 Proııram ve memleket saat 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13.30-1 

Milı:ik: Karışık müzik (Pl) • 

• 
Bandırma, 11 (Hususi) - Balıke. Fenerbahçe, iki maç yapmak üzere 

Madd~ 1 - Mllll 1torunma kanununun 
31 inci maddesinin ikinci fıkrasının ih
tiva ettiii salAhlyete milstenlden, ticaret
hane veya fkame~Ahları Ankara, İstan
bul. İzmir, fçel, Seyhan, Zonguldak, Sam
sun, Trabzon, Kayseri, Sıvas ve Diyarba
kır vilAyet merkezlerinde ve İskenderun
da bulunan ve ikinci maddede sayılan ha
kikl ve hilkmi şahıslar ellerinde bulunan 
demirleri, fşbu kararname hükümleri da
iresinde beyan etmeğe mecbur tutulmuş
lardır. 

malik veya znycd olduğu. 
e) Demirlerin Turklye dahil veya ha-

ricinde hangi şahıs veya müess---.ı h • 
1 

. =<.-uen, an 
g tarihte ve Tilrk paraslyle kaca satın a· 
lınarak kaça mal edilmiş olduğu. 

f) Beyannameyi veren tacir ise. 31 A
ğustos 1939 tarihindeki ve bu tarihte satış 
yapmamı$ ise buna takaddüm eden ilk 
satışındaki satış fiyatı (tarihi kaydedil· 
mek suretiyle). 

Madde: 16 - Satın alınacak demirlerin sir ve havalisinde sel fazlaca tahri
değer fıyatı Ticaret Veklletince vazedlle- b 
cek esaslar dairesinde takdir olunur. at yapmıştır. Buraya gelen malti. 

Madde; 17 - İşbu kararname neşri ta- mata göre Ayvalıkla Bürhaniye ara.. 
rihlnden itibaren mer'idlr. sındaki Kanncadere üzerinde beton 

Ticaret Vektiletinin tebliği köprü çökmüştür. Diğer üç köprü de 
ehemmiyetli surette harap olmuştur. 

Paristen davet edilmlştir. Fenerliler, 
bu teklifi tetkik emektedirler. Ma. 
yısın ilk haftasında Fenerliler, 3 maç 
yapmak üzere Mısıra da gidecekler
dir. 

18.00 Program ve memleket saat 
18.05 Müzik: Karışık müzik (PL), 
!\füı:ik: Karadeniz halk tOrknıeri: 
Sadık, 18.55 Serbest saat, 19.10 !4 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha 
19.30 Konuşma (Milli kahramanlık 
beler!), 19.45 Müzik. Çalanlar: Ruşen 
Vecihe, İzzettin Ökte. Okuyanlar: JI 
ret Sağnak, Sadi Hoşses; 20.40 Mil~ 
yun havaları, K!Amet, Uvta. 5" 
20.55 Milzik. Çalanlar: Cevdet ÇaJla. 
1ıü Bardakoğlu, Kemal N. Seyhun. 
Kopuz; Okuyanlar: Azize Tözem, 
Çağlar: 21.15 Konuşma (Blbllyo 
21.30 Müzik: Küçilk orkestra (Şef: 1' 
A~kın). 22.15 Memleket saat ayarı. 
haberleri; ziraat, esham • tahvillt. 
blyo - nukut borsası (Fiyat), 22.35 
Ca~band (PL), 23.25 - 23.30 YarınlÖ 
ram ve kapanış. 

Demir stoklarının beyanına dair Ba 
olan bu kararname hakkında Tica- ndırma • Susığırlık şosesi üze- YENi NEŞRIYAT; 

rinde Karadere taşmış, yolun beş ki. • 

Beyanname Vermek Mecburiyeti 
Madde: 2 - Yukarıdaki maddeye tevfi

kan beyanname vermeğe mecbur tutulan 
şahisJar: 

g) Bu mallann bulunduğu yerlerin, şe
hir, kasaba, cadde, sokak ve numara iU
barlle vazıh surette beyanı. 

ret Vekaleti bir tebliğ neşretmiştir. lometrelik bir kısmında iki taraf su.. 
Bu tebliğde hüktimetın bir kararna. 1ar altında kalmıştır. Simav çayı 
me ile memleketin başlıca merkezle. yükselmektedir. 

• YENi ADAM - Yeni Adamın 276 ncı 
sayısı her zamanki elbi doünın bir şe

kilde çıkb. 

a) ltballtçı, Dıracatçı, komisyoncu, top
tancı. yan toptancı. perakendeci, fabrika
cı.. fmalAtçı, depocu, emanetçi, nakliyeci, 
muteahhlt ve bankalar gibi tact f t r sı a ını 
haiz bilfunum hakiki ve hilkml ahısl 
il~ ş ar 

b) Tacir olmayan sair blhlmum şahıs
lardır. 

.Muvazenef umumiyeye dahil dairelerle 
mülhak ve hususi bil•~e .1 "d 1 "" ı e ı are o unnn 
daireler, Belediyeler, vilAyet hususi lda
:eıerl ve bunlara bağlı resmi mahiyeti ha
ız teşekkül ve müesseseler beyanname 
vermekten müstesnadır. Ancak. bu vnzi
yet1ıeki bankalar dahi. başkalarına alt ol
~ak üzere, herhanıl bir sureUe muhafa· 
za etlikleri mallıır hakkında beyanname 
vereceklerd.Jr. 

Tacir olmayıın şahıslardan iki yüz ki
loya kadar mevcudu bulunanlar ile so
bacı ve çıllnglr ~bl küçük sanatlar er
babından ancak sanaUarının ifasına ·yete
cek kadar mevcudu bulunanlar bunları 
beyana mecbur değildirler. 

Beyan Edilecek Demirler 
Madde: 3 - İkinci maddede yazılı şahıs

lar yedinci maddede yazılı demirlerden, 
kendilerine veya ticarethanelerine alt o
lup da: 

a) Tasarruflan albnda bulunan dOk
kAn. mağaza, depo, fabrika ve lmalAthane 
gfbl yerlerde. lkametgAhlannda ve sair 
bllılmum mahallerde bulundurduklan de
mirlerle, 

b) Rehin temlnat veya emanet olarnk 
veya sair herhangi bir sebep ve sureUe, 
başkalannın tasarruflan altında bulun.an 
dükkln. mataz:a, depo, fabrika, fmal~tha· 
ne ve ikametgAh gibi yerlerde, antrepo
larda, gilmrüklerde, banka ardlyelerlnde 
ve sair blhlmum mahallerde bulundurduk
ları demirleri beyan edeceklerdir. 

Madde: 4 - İkinci maddede yazılı •a· 
hıslar yedinci maddede yanlı demirlerden, 
ba~kalanna ait olup da: 

Dilkkln, mağaza, depo, fnbn1ta \'e lma
IAthane gibi yerlerde, ikametgAhlarda, an
trepolarda, gümrüklerde, Banka ardlyele
rlnde ve aalr bllOmum mahallerde rehin. 
temlnat ve emanet olarak veya sair her 
hangi bir sebep \•e suretle muhafaza et· 
tikleri demirleri beyan edeceklerdir. 

Madde: 5 - Ticarethane veya ikamet
dhları Ankara. İstanbul, 1unlr, tcel, Sey
han, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Kay
ıerl, Sıvas ve Diyarbakır vUAyet merkez· 
lerinde ve İskenderunda bulunan hakiki 
ve bükml şahıslara alt ve yedinci madde
de ylllJlı demirler bu şehirlerden ba:ska 
sehir ve yerlerde bulundurulaalar dahi, 
bunlann da beyaru mecburidir. 

Keza. yedinci maddede yazılı olUJJ tşbu 
kararnamenin neşri tarlhlnde başkaı1na 
ııatılmı11 olduğu halde henüz teslim edll· 
memlş bulunan demirler satıcı tarafından, 
ve satın alındığı halde henüz tesellilm e
:lılmeml:s olan demirler de satın alan ta
rafından ~an edilecektir. 

Madde: 6 - Birinci maddedeki sehir 
tahdidi milteahhlUer hakkında cari olma
rıp, bunlar nerede bulunurlarsa bulun
Nnlar, beyanname venne~e mecburdur
lar. 

Milteahh!Uer, beyannamelerinde, ken
dilerine alt olanlardan başka, taahhUUerl 
dolayısile ellerinde veya emirlerinde bulu
nan yedinci maddede yazılı demirleri ve 
bunların hangi taahhüUere muhassas ol
duklarını beyan edeceklerdir. 

Madde: 7 - Beyan edilecek demirler 
"ŞUnlardır: 

a) Her kuturda bllOmum yuvarlak çu· 
buk demirlerle klişeli çubuk demirler. 

b) Her ebatta lame demirler. 

h) Beyanname münderecatının hakika
te tamamen muvafık olduğu beyanile, tan
zim tarihi ve imza. 

Tacir olmayan şahıslardan, b14 madde 
ile istenen malumatın tamamına sahip ol
mayanlar ellerinde mevcut demirlerin 
cinslerine göre miktarlarını ve mnllyet 
fiyatlarını bildirmekle iktifa edebilirler. 

Beyanname Verme Müddeti 
Madde: 9 - Beyannameler, işbu kıırar

namenin Resmi Gazetede neşri gOnOnO ta
kip eden Uç iş günQ lc:lnde, ve birinci 
maddede ı;ayılı şehirlerden başka yerlerde 
bulunan müteahhitler için de neşir tari
hinden itibaren on beş gün zarfında Mın
taka Ticaret MUdürlUğti bulunan yerlerdc 
bu mOdürlOklere ve bulunmıyan yerlerde 
en bilYük mülkiye memuruna makbuz mu
kabilinde tevdi olunur. 

Mahallinin en bily{lk millklye memunı, 
takdir edeceği muhik bir sebebe binaen. bu 
müddeti uzatab\11r. 

Madde: 10 - Beyannameler, dokuzuncu 
maddenin birinci veya ikinci lıkralannda 
yazılı mUddeUerdcn hangisi dahilinde ve
rilirse verilsin. işbu kararnamenin Resmi 
Gazetede neşri gUnilne ait malılmatı ihUv:ı 
edecektir. 

Madde: 11 - Mlllt korunma kanununun 
31 inci maddesinin 2 nci fıkrası hilkOm
terine tevfikan, mahalll en büyilk mülki
ye memuru tarafından beyannamçler mOn
derecatı hakkında istenecek malC.lmatın 

verilmesi ve bunu tevsika yarayan fatura, 
58UI mektubu, konşimento, gümrük be
yanname makbuzu gibi her vevl evrak ve 
vesnlkln alllkadar tnrafınifan tbran mec· 
burldir. 
Müteakıp Beyanname Müddetleri 
Madde: 12 - işbu karaTamenln neşri 

tarihinden ltffiarıın her- a:rın sonuncu gü
nünil takip eden beş iş günU zarfında aU
kııdarlar birer mütemmim beyanname ve
rerek. o ayın birinci (dahil) günOnden so
nuncu (dahil) gününe kadar yeniden de· 
mir satın almnk veya mevcudundan satış 
yapmak, nıallann yerini değiştirmek, ban
karala ve sair mlleııMHlere teminat ola
rak vermek, terhin etmek, merhun malı 
rehinden kurtarmak vesaire gibi vAkl de
ğişiklikleri muntazaman beyan etmeğe 

mecburdurlar. 
Bir değişiklik vuku bulmadığı takdirde. 

allikadnrlar yine mUtemmlm beyanname 
vermeğe devam ederek keyfiyeti bildire· 
ceklerdlr. 

Mahallinin en yüksek mnJkiye memuru. 
ilk beyannameler münderecatına ve ica
bında yaptıracağı tetkikata nazaran. inşaat 
icrası gibi hakıld blr ihtiyaca tekabill edip 
bu ihtiyaç ile mütenasip miktarda olan 
demirlerin sahiplerini, yalnız bu miktarlar 
için, mütemmim beyanname vermek mec
buriyetinden istisna eder. 

Madde: 13 - Bu kararnamenin neşri 
tarihinde elinde beyanı mecburl demir 
bulunmııdıtı için beyanname vermemiş o
lanlar, beyanı mecburi miktar ve vasıfta 
olmak Ozere bUAhare ellerine geı;ecek de
mirleri ellerine gectiiU tarihten ttibaren 
beş lı gQnü içinde ve işbu kararname bil· 
kO.mleri dairesinde beyan etmeğe ve 12 nci 
maddede yanlı olduğu üzere mOtemmlm 
beyannameler vcrmeğe mecburdurlar. 

De,•letin Alacağı Demirler 

rinde ne kadar demir stoku bulundu. Karacabeyde lsmetpaşa ve AkhL 
ğt.nu tesbit ve stok hat'eketlerini ta- s~.r köyleri sular altında kalmış, bu 
kıp etmek istediği, bunun da ithala- koyler halkının kurtarılması için ge. 
tm tanzimi için zaruri olduğu izah ce buralardan imdat istenilmiştir. Bu 
edilmektedir. nurt üzerine dört sandal ve sandalcı 

Tebliğde kararnamedeki hususiye. gönderilmiştir. 
tin mahdut bazı d~mir nevilerinin . Gediz nehri de taşmış, İzmir • Ak. 
hukumetçe değer fiyatla satın alın- hısar arasında demiryolunun her ilci 
maı-ından ibaret bulunduğu kaydedi- tarafı sular altında kalmıştır. 

lzmirde 
lerek kararnamenin tacır olan ve ol-
m:yan herkesi al'iıkadar ettiği yazıL fzmirde son yağmurların yazlık 
makta ve kararname hüklir.ılerinP mahsulata, bilhassa tütün ve pamuk 
uymıyan vatandaşlar hakkında milli mahsulüne verdiği zarar çok mühim. 

k 
dir. 

c.runma kanununun 53 ve 61 inci .. Halkapınar deresinin taşması yü. 
maddeleri hükmü tatblk olunacağı zunden cıvardaki fabrikalar önün. 
ho.tırlatılmakadır. d.eki caddeyi sular kaplamıştır. Fab. 

Tebliğdt ezcümle denilmektedir rikalara amele götüren bir araba de.. 
ki: ı reye devrilmiş ise de içindekiler kur. 

"Beyan mükellefiyetinden kurtulmak tarılmıştır. 
için mallanru saklamak veya başka ma- Bergama ovasını ve Dikilinin alçak 
hallere kaçırmak gibi harekeUere tevessül kısımlarını sular basmıştır. Mene
etmeleri halinde, milll korunma .kanunun- men civarındaki Kunduz çayı taş. 
daki ağır cezalar ile karşılaşacaklardır. mıştır. Kınık ile Soma arasında bU
Bundan başka, bu hareketlerin neticesiz lunan Karadere çayı da taşmış ve 
kalacağını da bilmelidirler. Zira, memle- Soma ile şose üzerinden münakalat 
ket hudutlan dahilinde nereye götilrülilr- kesilmiştir. 
Ee götürulsun. bu malların meydana çı. Edirne hattında 
karılması müşkOI olmıyacaktır. 

Keza, maliyet fiyatı beyanının sıhhatı

na Azami itina gôsterilmeğe mahal var
dır." 

"Tacir olmıyan şahıslara müteallik baı· 
lıca hilkümler şunlardır: Elinde 200 kilo
ya kadar demir bulunan şahısları bu ka
rarnamenin blçbir maddesi alAkadU" et· 
mez. Bunlar beyannameye tA.bl de'aitc\tr. 
ler. 

Sel yüzünden Hadımköyü ile Ça. 
talca arasında Demiryolunun çöken 
kısmındaki anza dün akşama kadar 
da tamir olunamamıştır. Amele ekip
leri gece gündüz çalışmaktadırlar. 
Avrupa akspresi yolculan halen ak. 
tarma suretile yollarına devam ede
bUmekt«llrler. 

Evvelki akşam Avnıpaya kalka. 
cak trenin hareketi tehir P<H1mis ve 

.,,...d.. olu'ıa;ron g•h~lor.ı~" ,..,,.. .. ,. "t.I tren ı,aoana a l ~anruc eühm1~L1r. 
miktardan !azla demire malik bulunanlar Bu tren an7.a yerine kadar gelmiş 
beyanname vereceıtlerdir. Bunlar da. ~ w o sırada Avrupa yolculannı Sir
selA, ev. apartıman, dUkklı.n yaptırmaktıl keciye getirecek olan ekspresin yol. 
olduğu için veya sair herhangi bir suret- culannı aktarma suretile alarak dön. 
ıe elinde 200 kilodan fazla demir bulu- müştür. Buradan gidecek yolcular 
nan şahıslardır. İlk beyanname verildik- da ayni şekilde diğer trene aktarma 
ten sonra. beyanname mevzuu olan de· edilmi~lerdir. 
mirlerin bina inşasında kullanılmak gibi Meriç ve Tunca tekrar 
hakiki bir ihtiyaca tekabul ettiii anlası· 
lınca. bu demirlerin sahipleri artık m~· tqmıya bafladı 
teaklp her ay sonunda miltemmim beyan- İpsala ovasında feyezan durmuş 
name vermek milkelletlyetinden istisru e- ve sular d!!şmiye başlamıştır. Dikili. 
dllebileceklerdlr." ta d ş merasın a kalan insan ve hayvan. 

Tebliğde demire sahip olanlardan lara on iki kayık ve bir motörle g<.in
başka emaneten ve renın c;uı-etile eJ. derilen yiyecek ve hayvan yemi ye. 
lerinde demir bulunan~arla başkası. rine varmıştır. Feyezanın bu :::nınta. 
nın dükkanmda, evinde veya yerinde kada epey zaran mucip olduğu anla
demir bulunduranların beyanname şılmaktadır. Meriç, Tunca nehirleri, 
vermek mecburiyetinde bulunduklan sabaha karşı tekrar yükselıniye baş. 
tasrih edilerek tüccar olanların karar lamıştır. Edirnede iltisi tamamen ü. 
nameyi okuymca beyanı mccburir,Jan çü kısmen beş ev daha yıkılmıştır. 
demirlerin nevini anlayac3k!arı. tüc. Trenler intizamını yenıde:ı kaybet. 
car olınıyanların da ızahat istiyebile. nıiştir. 
cekleri yazılmaktadır. /Jlüreftedeki heyelan 

Vilayetten, beyanname nümuncsi Müreftenin Kirazlı ve Çınarlı köv-
istenecek, beyannameler bu nümu. lcrinde vukua gelen heyelan mınta. 
nelere göre hazırlanacaktır. d • 

Ticaret Vekaleti, hıikl.:.mctin mü. kasın a hükumetçe yapllan tetkikler 
800 dekar bağ ve tarh.nın istifade 

bayaa edeceği demirler için halkı bek edilmez bir hale geldiği neticcı:ini 
letmek istemediğini İ7.ah ederek de- vermiştir. Aynca heyclanm takip e
mektedir ki: 

"Hükumetimiz bu milbayaa meselesi dE:ceği seyri tayin için de buraya bir 
dolayıslle halkı bekletmemek için kendisi- mütehassısın gönderilmesi hususun. 
nl muayyen bir milddet ile tahdit etmiştir: da alakadar makamlar nezdinde te
Beyannamelerln verilmesi için tayin e· şebbüslerde bulunulmuştur. 
dllmlı olan mOhletin hlmatından itibaren Kızılırmak da yükseldi 
nihayet beş giln zarfında m~allln en bü- Çorum, 11 (Hususi) - Kwlırmak 
yük millkiye memuru, satın alınan demir· birdenbire beş metre kadar yüksele. 
ter hakkında mal sahibini tahriren haber- rek, Çorum merkez kazasına bağlı 
dar edecek ve bu tebligat yapılmadığı tak- Kum Çeltiği köyünü tehdit ettiğin.. 
dirde bıı.hls mevzuu demirler serbest bıra- den köy tamamen boşaltılmıştır. Ve 
kılmış olacaktır. . halkın barınması için köye 20 çadır 

Su nokta.yı bilhassa lcaydedenz: Serbest gönderilmiştir. 
kalan demırler, eskisi gibi, zuhur eden Gittikçe yükselen Kızılırmağtn Os.. 
mUşterllere satılabilecektir. Fakat. demir, mancık kasabasını da istila eylediği 
'."'1uayyen ihtiyaçlara tekabül ettiği ve bu haber verilmiş ve derhal icap eden 
ihtiyaca binaen kimlerin saun alablleceJi, tedbirler alınmıştır. Burada da halk 

e) Putrel, T demiri, U demiri, Z demiri. 
müsavi ve gayrlmüsui dılılı köşebentler 

gibi her ebatta sair profıl demirleri. 

.Madde: 14 - Milll korunma kanununun 
on dördilncO maddesinin verdili saltıhl· 
yete müsteniden, işbu kararname hUkOm
lerl mucibince beyan edilen demirlerden 
tacir sıfatını haiz hakiki ve hükmi şahıs
lar tlinde buluruınlar ne tacir olmıyan şa
hıslar elinde bulunup da lnııaat icrası gi
bi hakiki bir ihtiyaca masruf olduğu ve 
bu ihtiyacın icap ettirdiğinden faz.la bu
lunmadığı isbnt edilemlyen nevi ve cins
leri aşağıda yazılı demirlere, değer fiyatı 
tediye edilerek sa.tın alınmak Qzere, hükô
metçe el konmuştur: 

a) Kutru 8, 10, 15 ve 20 milimetrelik 
yuvarlak çubuk demirler. 

b) 10 X 100 mlllmetrellk lama demiri. 

demir ticaretinde malın kaç el değiştire- t hd. d tak d akl 
bileceği ve kimlerin demlr tlcaretile mes· te ldı ğıe m.ab~uz mın ah an uzl adş. 

1
• ın ı gı ı eşya ve ayvan ar a 

gul olduğu ma um bulunduğundan, bazı tahl. ed·ı · t• 
b 

ıye ı mış ır. 
maksatlarla u demlrlerl demir ihtlyaclle __ """'Mıııı uu m ımır.ıuıı ınnl-..··-"-

Derci Meburi Malömat 
Madde: 8 - Beyannamelere derci mec· 

burl olan malumat şunlardır: 
a) Beyanname sahibi tacir sıfatını haiz 

olduğu takdirde, adı ve ıoyadı, Ucarl un· 
vanı, ticaretinin nevi, ticarethanesinin ve 
phst ikametgAhınm vazıh adresleri. 

b) Beyanname sahibi tacir olmadılt 

takdirde, adi ve ao:r.adı, meslek veya sa
natı, lkametgAhının vazıh adresi. 

e) Demirlerin nevi, cinsi, farik vasıf

lan (ve yalnız lthaU~ılar hakkında mee· 
bw1 olmak ilzere, demirlerin hangi mem
leketten iUıal edilmiş olduğu) ve nevi. clruı 
ve maliyet fiyatına ıöre ayrı ayn m1k· 
tarları. 

d) Beyanname,i Tereııln t>e;rannameye 
ıteıeettlll demirlere. mal sahibi. mOrte· 

emanetçi, yediemin sıfatla 

c) 20 santimetrelik putret (NP.) 

Bu madde hilkUmlerl müteahhitlerin 
ancak lsbat edecekleri taahhütlerinden 
fazla kalan demirlerine tatbik olunur. 

Madde: 15 - On dördilncil madde mu· 
ctb{nce hü~et tarafından el konan de
mirler, bu kararnamenin neşri tarihinden 
itibaren başkalarına sablamayıp mezkôr 
tarihten iUbaren hilkllmete satılmış sayı· 
lır. 

Ancak. beyannamelerin tevdll içln ~ 
rilmiş olan mehlln hitamından itiba
ren beş gün içinde, birinci maddede ya
zılı yerin en bü,Y(lk mülkiye memuru, 
kemmiyet ve keyfiyet ltibarlle muvafık 

görülen demirlerin satın alındılını tahri
ren esbabına bildirmediği takdirde bu de-
mirler serbest kahr. 

ve demir ticaretile hiç alAkası olmıyan fa- T ks• G • ş· k t' • 
hıslar arasında elden ele geı;lrtmek, "zin· a ım ' azınosu ır e ının 
clrleme ticaret" denilen filli meydana ıe· Mukavelesi Feshedildi 
tlrir ki, milli korunma kanununun 32 ncl Taksim gazinosunun vaktinde tes. 
maddesi bu fiili menetmiş ve 59 uncu mad· 1im edilememesinden dolayı şirk~tin 
desi de cezalandırmıştır." belediye ile mukavelesi feshedilıniş. 

Karakaş Gecesi 
Çemberlitaş Sinemasında 16 NL 

san Sah günü akşamı saat 21 de sa
natkar Karakaş şerefine bir müsa
mere tertip edilmiştir. 

Halk sanatkarı Naşidin kwnpan
yasiyle i§tirak edeceği bu müsamere. 
de aynca Mualll ve Kemani $adinin 
saz 

tir Gazino~un önüne yapılacak olan 
açık sahnenin inşası yeniden müna.. 
kasaya konulmuştur. 

HALKEVLERlNDE ! 

KadıklSy Halkevlnden: 12 Nisan 940 Cu
ma günü akşamı saat 20.30 da evimiz sa· 
lonunda Bayan Sıdıka Atasagun tarafın· 
dan (Muhtelif devirlerde kıyafet) mevzulu 
bir konferans verilecektir. Herkes gelebl· 
Jtr. 

BORSA 
11 - 4 - 94(1 

Londra 5.24 
Nevyork 150.-
Paru 2.9675 
Mlllno 7.65 
Cenevre 29.2725 
Amsterdaıd 69.3575 
Brüksel 25.4323 
Atına 0.975 
Sofya 1.8375 
Madrld 13.61 
Buda peşte 27.58 
BOkreı 0.625 
Belgrad 3.59 
Yok ohama 35.595 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TA.BVtLAT 

Erıanl 
Sıvas-Erzurum 2 
Sıvas-Erzurum 5 
c;ıvas-Erzurum il 

~ 

---0.
Ecnebf htasyonlannda 

Türkçe Neşriyat 
B~ad: Saat lP da kısa da4a ,s; 
Saat 19,45 de kısa dalga '0. orta 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa datP 

MessaUna'nın 

Kız Kardeıi 
'tefrikamızı hoıiln de n 

dik. Okuyuculanmızdan itiıaf r! 
ve bizi mazur ıörmelerini ric• 
riz. 

Ankara U L U 5 Sinemasında 
• • 17 f'!isan Çarşamba günü akşamı 

MUNIR NUREDDiM 
KONSERİ 

Gayrimenkul Satış ilanı 
· İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : --' 
Ömer Adil, Ahmet Sellhattln, İshak A dll ve Muhlisenin 8209 hesap !fo.stte fflll'' 

dığımızdan aldığı (3500) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde ~' 
nu vermediğinden hnkkında yapılan takip Qzerine 8202 No.lu kanunun 48 es tıJ' 
desinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Üsküdarda Hacehesnab' •• 
mahallesinde Paşallmanı caddesinde eski 120 yeni 65 No.lu bahçell ahş&P ~ıf• 
müştemllAt bir yalının tamamı bir buçuk ay milddeUe açık arttırmaya konı1l~) 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tndır. Arttırmaya girmek isteyen _,. 
lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubU d' (J 
bul olunur. Birikmiş biltiln vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresl '1/8 .. ~· 
bedeli ve tellallye rüsumu borçluya alt tir. Arttırma şartnamesi 2 - 5 - 9fO; 
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenle re sandık hukuk işleri servisfnd• ti' 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair l!lzumlu izahat da şartnamede ~ 
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek .,~ 
çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. ~ 
arttırma 13 • 6 • 40 tarihine mUsadlf Perşembe gilnü Calalollund• ~,J 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacnktır. Muvakkat ihale yapıJab~ 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükell~ 
lerlle ~a~dık alacağını tamarnen geçmiş ol m~ şarttır. Aksi takdirde son art ~ 
taahhudil bAki kalmak şartlle 28 - 6 • 40 tarıhlne müsadif Cuma Ftnil ~ 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrlıtl -,_ 
en çok arttıranın Ustünde bırakılacaktır. Haklan tapu ıılclllerlle sabit oımıra" ~ 
kadarlar ve _irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve tn 'v" 
dair iddialarını UAn tarihinden itibaren yirmi giln içinde evrakı milsblteleril~ .. ~ 
raber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş o~~ 
haklan tapu siclllerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ..;il"' 
lırlar. Daha fazla malılmat almak isteyenlerin 939/26 dosya No. sile ~ 
mız hukuk lıileri servisine müracaat etmeleri lilzumu illn olunur, 

• •• 
DİKKA'l t;I. 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrlmenkulil fpotek ı&t.erM~ ,.., 
yenlere muham.mlnlerimizln koymuş oldutu kıymetin % 40 nı tecavOı ;iti!" 
mek ilzere ihale bedelinin yarısına kadar borc vermek sureWe kolaYlık_.....t) 
mektedir. (/ 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden ~ 
Evvelce Almanyadan celbedilen ve halen Sirkecide 4 No.lu antrepoda ~ 

idaremize ait 214 balye içerisinde safi "otuz bin yedi yüz iki" kilo sahife ,,~, 
gazete klğıdile bunlara mahsus üç yüz kilo siyah ve seksen beş kilo Jcırrnıs' ~ 
rekkep kapalı zarf usulile ve yalnız ardiye Ucretl idaremize alt olmak ve P.J 
resmile diğer vergi ve masrafları müşteri tarafından ödenmek şarUle s1t 1'. 
s:ıtılacaktır. ~ 

İhalesi, 15·4-940 tarihine rasUıyan pazartesi ıünü saat on beete ~aıatada "t)' 
mildürliık binasında toplanacak olan alım satım komisyonunda yapılacak~ " 
ğıt ve milrekk'eplerin muhammen bedell (6025) lira (88) kuruş ve muvaP"'"" ti'. 
minatı (451) lira (94) kuruştur. Satış şartnamesini görmek ve malların ci.Jıl ~ 
safı hakkında fazla malumat almak için her gün sözü geçen komisyon• rıı ~ 
olunabilir. Teklif mektuplarının blldlrllen vakitten en ıeç bir saat evveUıt• ,., 
komisyon reisllllne tevdi edilmeleri lAzı mdır. <24 

Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 1 
Fabrikalan Müesseses'Dcıet'.J 

Cini ve fnlkc!arlan •PRıda ıyÜııı altı kalem muhtelif eaa 29·4-940 .~O' 
,ono saat U de Bursada Merinoe fabrikasında ~er halinde açık ~..ı-o ~ 
satılacakb.r. Arttırmaya iştirak edeceklerin muvakkat teminat olarak e11f ~ 
arttırma g{lnünden evvel Katırcıoğlu hanındaki müessese merkezine 'I/~ ,..,, 
Merinos fabrikası veznesine yatırmalan · ( 

1 - 98 Adet Yağ varill 
2 - 83 " Fıçı (73 ad. saç, 10 ad. tahta\ 
3 - 200 " Damacana 60 Kı.lık 
' - 2475 • Teneke (Mazot, Benzin, ıaz, Z.eytlnyal), 
5 - 1000 Kı. Hurda çior 
8-
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Ki'. 
111 

• 
• 

ı ı:sene 

6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
800 

Kr. 
• 
• 
111 

Milleilerarası posta ittihadına dahil 
olrruyan memleketler lçin abone 
bedeli müddet sırasiyle 80, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adre:ı değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurtı§luk 
Pul iUvesi lAzımdır. 

Hamit ihtifali 
y ann, Bilyük Şair Abdülhak Ha-

mit için, --ölümünün yıldö
tıiiınu münasebetiyle- bir ihtifal 
Yapılacaktır: "Şairi Azam,, sıfatına 
lıihakkın sahip kılınmış olan Abdül
hak Himidin, unutulmıyacak Türk 
büyükleri arasında mühim bir mevki 
İ§ıal ettiğini söylemek bile fazladır. 

Fakat, geçen gün, Sinan ihtilalinin 
Leş senede bir yapılması hususunda 
\'erilen karan çok isabetli bulduğu.. 
lb.UZu söylemiş, ve bunun sebeplerini 
de anlatmıştık. 

Bütün endişemiz, sık yapddıklan 
takdirde, hu kabil ihtilallerin, hatı· 
>:-aıaruu yad ettiğimiz büyük vatan
daşlan.n kıymetleriyle mütenasip bir 
lzaınetten -muhtelü sebepler yü
ıiinden- mahrum kalnııya başlama. 
il ihtimaliydi. 

Bu noktayı, Blnıidin ihtilalini ha
tlrlıyanlara hatırlatmayı da lüzum
lıı bi:r vazife sayıyoruz. 

Fakat, tafsilatını öğrendiğimiz ha
~r~lann büyüklüğü, bizi, bu ibti. 
alin, Abdillhak Bi.midin değeriyle 
~iitenasip bir azamete kavuşturula
~8hna inandırarak, endişemizi gide. 
~Y~r. Hele, Maarif Vekilimizin de, 
"t u ihtifalin tertibiyle yakından ala
l adar olduğunu, haUA. ihtilalde bu. 
•. ~ak üzere İstanbula geleceğini 
~~enınek, bu emniyetimizi büsbü
t Urı kuvvetlendiriyor. Bu vesileyle 
lı~~~rıni ediyoruz ki, bütün Türk 
t 'UYiikieri namına tertip olunan ihti.. 
r'~ler, bu derece alakaya kavuştu
~8\Ul.. Bize bu temenniyi yapmak 

rsi~ffil\\,.?l~ıı4'~4ifa T.eihfjf. 
ıttr:' amı altında yapdmış olan gil
..,,_ ç bazı tonl.anblan hatırlamak du. 
-~uYor! 

'• 
I:>etnir Stolrunu Tesbif 
-...:.___ ...., 

Ji ukfımet, demir stokU:u tesbit 
lt.a için bir kararname çıkardı. Bu 
) rarnaıne mucibince, tüccar, komis-

. t~rıcn, hulasa, elinde 200 kilodan 
ti la .. demir bulunan her vatandaş, 
~ g{in zarfında hükiiınete beyanna. 
ll ~ '1erın.iye mecbur tutulmaktadır. 
lt Ülcüınet, kendisine bildirilecek ra
t~rtıları gözden geçirecek, ve lüzum 
.1 <>rdiiklerini, beş gün zarfında, bc
"tUe · · l) rını nakden tediye ederek satın 
~Caktır. Ve bu hadise, her ay teker
h\ edecektir. Bu tedbir, milli korun. 
~ kanunumuzun en tabii ieabatın-

cfu.. 
'bu .. 

btiUi ~' dünyanın her tarafında, 
tö .. nıudafaa bakımından lüzumlu 
ti:Uen her tedbir alınmaktadır. Bi. 
caıc bu tedbirleri almamız değil, an
lir •

8 
alnıamamız endişe uyandırabi. 

da· ~un. içindir ki, hiç bir vatancaf' hiç hır suretle zarara sokn11ya. 
t~h ~ir ~elcilde alınmakta olan bu 
~ta ırl~rı çok tabii görmek, bir va. 
hıt ~azıfesidir. Bize düşen vazife ise, 
'-Yl llsusta da, hükfunetin işini ko
'16 ~~tırnuya çalışmaktan ibarettir: 
'°llıi/z•. Şuurlu vatandaşlanınızın, bu 
tald eyı layıkıyle müdrik buluna. 
~an da eminiz? 

lı111irde Bir Alman 
Casusu Yakalandı 

I~ ~. 11 (Tan Muhabirinden) -
~te~~d~nberi Türki7ede Alman ga. 
:a;.1ş etını.n askeri mııhaıTiri olarak 
de f Alınan Herman, son günler
~arŞı stanbuldan şehrimize gelmi§, 
~ada Yaka civarında me:nnu mmta. 
l'1111n ~azı yerlerle Turan gaz depola.. 
ları?lu otogranarını çıkarırken yaka. 
~kipır. Ha.kim, Herman hakkında 
ttİ§lern~arı vermiştir. Tahkikat ae-

-mektedir. 

ts ---o.-
<'\~ Vali Hakkındaki Dava 

-ı-"tny~ara. 11 (Tan Muhabirinden}
"" 1~ ıı Ulnuıni heyetinin nakzı üzeri. " usr 
dcııtı S ~ndağ ve arkadaşlan hakkın-
\tı.lar, Urpagop ve Asri mezarlık da.. 

lS ~ dördüncü ceza dairesinde 
~lı:llacaıt Perşembe günü saat 15 te 

TAN 

Almanlar tarafından işgal edüen Norveçin hükumet merkezi Oslo'nun güzel bir manzarası 

Norveç'te Almanlar, 
Tutunabilecekler mi? 

• 
ı skandinavlar, aralannda bir .. 

leşcrek kuvvetli bir cephe 
teşkil edemeyişlerinin cezasını çe. 
kiyorlar. Finlanda faciasına sevir. 
cı kalanlar nihayet Alınan istil~ı. 
na uğr~dılar. Şimal memleketler~ 
geçen Cihan Harbinde olduğu gibi 
bu sefer de açıkta durarak kasala.. 
rını doldurmak hulyası içinde ay. 
larca avunup durdular. Müttefik.. 
lerle ve Almanlarla temaslarında 
bir ağızdan tutturdu~dan nakarat: 
"Bitaraf kalacağız .. Sız biribiriniz
le dövüşmek istiyorsanız işte Ma.ı 
ginot ve Sigfrid hatları orada • 
Bunralarda işiniz ne? Bu harbin 
temelini teşkil eder iddiasında bu.. 
lunduğunuz Versay muahedesi ile 
bizim ne alış verişimiz var ki, har. 
bı bizim kapılarımıza getirmelf is. 
tiyorsunuz." sözleri idi. Bu müta-
,.. .. • .. - ~nw..• 

doğru ama, ne yapalım ki, siyaset 
ancak realitelere dayanırsa bir kıy. 

met gösterebiliyor. l svec asırlar. 
danberi, Rus tehlikesine karşı kuv. 
vetli bir siper saymıya alıştığı Al, 
manya ile dost geçinmiştı. Finlan.. 
da da son yirmi sene içinde sela.. 
met ve emniyetini Sovyet • Alman 
rekabetinde buluyordu. Norveç ~ 
le Danimarka ise MiHetler .:emi.. 
yetinin Avrupada sulhu temin ede
ceğine iyiden iyiye bel bağlamış .. 
!ardı. Fakat Almanya ile Sovye~ 
lerin biribirlerine el vermeleri, İn .. 
gilterenin Baltık denizindi'.? mü. 
him bir amil olmaktan çıkmış gi.. 
bi görünmesi Şimal memleketleri 
telaşa düştüler, su başında rahat 
rahat keyif ederken arslanın küle.. 
remesini duyunca pusulayı şaşıra.. 
rak ne tarafa kaçışacaklarıru bile.. 
miyen bir ceylan sürfü,üne döndü. 
ler. Bil"! kaç ay evvel Nationalti.. 
ende isminde bir Danimarka ga.. 
zetesinde çıkan bir makalede: "İs
kandinav devletlerinin bir araya 
gelerek Alınanyaya karşı cephe al. 
maları belki tehlikeli bir hareket 
olur, fakat her birimizin tek bası. 
mıza kalmamız daha büyük bjr 
tehlike doğurur." deniyordu. Bu 
fikrin doğruluğu Danimarkanın 

bir gün içinde istilası ve N orveçin 
uğradığı taarruz ile meydana çık.. 
tı Fakat Norveç kıyılarındaki da.. 
ğınık fiyorlara çıkan Almanlar o. 
ralarda tutuna bilecekler mi? Müt.. 
tefik donanmalannın şiddetle de. 
vam eden hücumu karşısında sev
kıyatın arkasını nasıl besliyebile. 
cekler? Yoksa peynir kokusuna d::ı. 
yanamıyan aç fareler gibi bu fL 
yorlann teşkil ettiği kapanlar için
de tıkanıp kalarak, nihayet yaka. 
yı ele verecekler ıni? 

Norveç, Türkiyenin yarı Do. 
yüklüğünde bir memleket: 

Mesahası 386 bin kilometre, fakat 
nüfusu az: Üç milyonu bile bul. 
muyor: 2.908.000. Bunun sebebini 
arazinin yapılışında aramalı. İs
kandinavya yarım adasının garp 
yüzünü kaplıyan Norveç baştan. 
başa İskandinavya Alpleri denilen 
mühim bir dağ silsilesi ile kapalı 
bulunuyor: Şimalde buzlarla kaplı 
çıplak bir yayla halinde bulunan 
bu arızalar, cenupta daha genişli
yor ve "Fjelde" demlen geniş gla. 
siye yataklarını teşkil ediyor, bun.. 

YAZAN: 
Faik Sabri DURAN 

l+lorveç koylü kadını 

nna kadar sokuluyorJar. Avrupa.. 
nuı en geniş glasiyesi sayılan ve 
kalınlığı 400 metreyi, uzunluğu 
140 kilometreyi bul.an Jostedal'da 
burada... Bu silsile üzerinde mii. 
na.kaleyi temin eden başlıca yarık 
Skagerak cep'ıesinin Oslo'sunu At.. 
las Okyanusu yüzünün Trondh. 
jem'ine bağlayan Jamsland yarLı 
ğıdır. 

İşte Almanların süratle tutmak is. 
tedikleri geçit burasL .. Bunun ha. 
ricinde bu dağlar arasından içeri
lere doğru ilerlemek kolay bir iş 
değildir. Bu geniş datnJn sağ ve 
soldaki etekleri de biribirine ben. 
zemez. Şarkta kara tarafında dağ. 
ların dekleri İsveçe doğru biribiri 
üzerine konmuş taraçalar halinde, 
halbuki garpte bu sırt, birden de
nize kayan dik bir yamac teşkil e.. 
der. Yalnız sahil boyun<:.l biribi.. 
rini takip eden nihayetsiz girintiler 
görülür. Kıyı hattına ıideta amut 
bir tarzda içerilere sokulan ve de. 
rin sularla kaplı bulunan körfezkr, 
Norveçin meşhur Fiyorlarıdır. Su.Th 
zamanında hususile yazın binlerce 
seyyah bu körfezlerin güzel man. 
zaralarını seyre gelirlerdi Bıiyük 
transatlantiklerin bile içerilere ka, 
dar sokulmasına müsaLt olan bu 
koylar hazan daralarak, hazan ge.. 
niş havzalar teşkil ederek ve ara.. 
sıra bir takım dar kollara ayrılarak 
kilometrelerce içerilere sokulur ve 
dik yamaçlarından denize- dökülen 
şelfileleri, tepeler arasında asılı gibj 
duran yemyeşil meraıan ve d!pte.. 
ki küçücük ovalarda, ormanlar ve 
çayırlarile gülümsiyen şirin köy. 
leri, turistleri hayrete düşü. 
rürdü. İşte Almanlann taarruzuna 
uğrayan Oslo, Trondhjem, Sta.. 
vanger, Narvik gibi Norveçin mü. 
him şehirleri hep böyle dar ve u .. 
zun fiyorlann içerisine lriırulmus 
insan tooluluklarıdır. 

Arazinin bu şekli sebebJle 
Norveçi insanlann yerleş

mesi için tabiatın en hasis davran. 
mış olduğu yerleden biri olarak 
gösterebiliriz. Mesahanı.'l yüzde 
74 ü bir işe yaramıyan kayalık, 
dağlık yerler, yüzde 22 si orman
larla örtülü, kala itala insanlaı ın 
yerleşmelerine ve ekip biçmeleri-
ne, hayvan beslem~leı1ne elverişli 
mesahanın yüzde 4 ü kalıyor. işte 
Norveç, nüfusunun sıkışıp toplan. 
mış olduğu sahalar kıyılardaki bu 
dar topraklardır. Hatta fiyorlann 
bir çoğunda bu köyler insana, ita. 
raya oturarak parçalanmış bir ge
mi kazazedelerinin şuraya buraya 
tutunarak sığınabilmiş döküntüleri 
hissini verfr. 

Memleketin bu hali, Norveçli.. 
leri pek erkenden açık denizlerde 
hayatlarını aramı ya sevketm;şı j. 

Vikinglerin, N orsmenlerin kahra
manlık devrindenberi gemicilik bu 
memlekette çok ilerledı. Cihan 
Harbinden önce Norveç ticaret fL 
losu itibarile bütün dünyada İn. 
giltere, Amerika ve Almanyadnn 
sonra gelmek üzere dördüncü i:il. 
Harpte gemilerinin yarısını kay. 
beiti ise de sonra gemiciliğe yenL 
den kuvvet verdi. Bugün Norveç, 
3.900.000 toniliıtoyu bulan filosu 
ile İngiltere, Amerika ve .Japonya. I 
dan sonra gelmek üzere yine dör. 
düncülüğü muhafaza etmiş bulunu. 
yor. · Fransa, İtalya ve Almanya. 
ticaret · gemileri itibarile Norvec,:i 
çok uzaktan takip ediyorlar. Hele 
bu filoyu nüfus bakımından muka
yese edersek Norveçin bütün dev. 
letlerin başında geldlğini görÜ'riiz. 
Bu memlekette nüfus başına orta. 
lama 1,3 ton düşüyor, halbuki tn. 
giltere ve Holandada bu miktar 
0,4, Danimarkada 0,3 ve İsve~te 
0,2 den ibarettir. Bir cihet daha 
var: O da Norveç gemilerinin ek. 

serlyetle çok yeni ve modern oL 
malarıdır. Ticaret filosu umumi 
tonil!tosunun yarısını inşası ta.. 
rihleri üzerinden hP.nÜZ on st!ne 
geçmemiş olan gemil.er teşkıl edi
yor. Yüzde 30 unun yaşı ise beş 

seneden azdır. Şu suret.le ki, yeni 
gemilerin nisbeti itibarile de Nor. 
veç en başta geliyor. Norveç gemi. 
)erini İngilterede ve Alınanyada 
yap~ırır. 193~ ile 1930 arasında yal. 
nız İngiliz gemi tezgahlarına ~,5 
milyon İngiliz lirası ödenmiş. Nor. 
veçte erkek nüfusunun yüzde 17 
sinin hayatını denizlerde yahut de. 
niz yüzünden kazanmakta oldu~u. 
nu da ilave edersek bu memleket 
hayatında denizciliğin ne büyük 
bır rolü olduğunu daha iyi göster. 
miş oluruz. , N orv~ ffearet gem.Ilerinfn 

. yüzde onu kendi limanları 
arasında kabotaj işlerınde çalışı. 
yor, ecnebi limanları ile Norveç a.. 
rasmda işliyen gemiler yüzde be. 
şi teşkil ediyordu. 

G e r 1 k a 1 a n yüzde 85 
muhtelif ecnebi limanlan arasında 
ve dünyanın muhtelif denizlerinde 
çalışır. Bazı nakliyatı Norveç gc. 
mileri adeta inhisarlan altına al. 
ml§lardır, mesela lokomotü. !:>üyük 
vagonlar ve fener gemileri gibi a.. 
ğır ve havaleli yükleri ancak bun
lar taşıyabiliyorlar. Şur8Sl da var 
ki. gemici memleketlerin bir ço
ğunda ticaret filolan ancak hükU.. 
metler.iE_ himaye ve yardımı altın.. 
da lnkrşaf edebilmişlerdir. Norveç.. 
te ise vapur kumpanyalarına ya
hut gemi sahiplerine devletin hlç 
bir yıı.rdunı dokunma~, hükumet 
yalnız postasını nakleden gemiler 
için tahsisat verir, bunun haricin.. 
de gemiler için bütçesine bır yük 
tahmil etmiş değildir. Vapur kum. 
panyalan eşya ve yolcu naklindeki 
U.tizamlan, ucuzluklat"ı, süratleri 
ile dünyanın her tarafında iş bu.. 
larak pek iyi para kazanabiliyorıar. 
Yalnız şurası var ki, nüfusu pek az 
olan Norveç her tarafa dağılı olan 
ticaret gemilerini lüzumu halinde 
korumak için kuvvetli bir donanma 
vücude getiremerniştır.Hasılı Nor. 
veçin deniz filosunun ehemmiyetiLi 
şundan anla.malı ki, Almanla:. OS
lo'ya asker çıkarır çıkarmaz racL 
yo vasıtası ile dünyanın dört kö
şesindeki Norv~ gemilerinin kap. 
tanlarına hemen bitaraf limanlara 
iltica ediniz emrini verdiler. Buna 
karşı İngilizler de Londra radyo.. 
sunda Norveç gemicilerine "Siz Os.. 
lonun dediklerini dinlemeyiniz. En 
yakın İngiliz limanıncı koşunuz." 
Bu beyannameyi veren sizin hüku. 
metlıliz değil, Almanlardır, ihtarı.. 
nı 'yapmakta istical gösterdiler. 

El8zığ · - Tatvan Hattı İnşa 
Hazıthklan Başladı 

Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)
Elazığ • Tatvan hattının birinci ve 
ikıncf kısımlannın etüd ·ve apUğas
yonuna ait mukavele imzalanmtştır. 
tlçüncü ve son kısma ait olan muka.. 
veleler de bugünlerde imzalanacak. 
tır. Hattın geçeceği yer yapılacak 

köprüler, yarma ve tünellere ait bü
tün te!erru..ıt tesbit ·edilmiye başla.. 
nılmıstır. 

5 

Üniversite Otokrasi 
Esası Üzerine mi 

Kurulmuştur ? A 2 . c., • ı(J 

Yazaıı: Sabiha Zekeriya Sertel 

D ünkü TAN'da Üniversitenin ta· 
Jimatnamesine dalı bir yazı 

çıktL Bu yazıdan ve talimatnameden 
öğrendiğimize göre talebe, tiniversi. 
tenin heyeti idare kararlarına her 
ne şekil ve surette olursa olsun iti
raz edemez ve mütekabil bir temeı1. 
yılan bükilmdarlara verilmiş bir hak. 
kında neşriyat ve beyanatta buluna
madıkları gibi, haklarını mahkeme
de dahi arayamHlar. 

Bu maddelerin ifade ettıgt mana 
şudur: Üniversite idare heyetinin 
verdiği kararlar mutlak ve layete
gayyerdir. Bu kararlar talebenin 

\ haklarına tecavüz dahi etse, talebe
nin ne temenni, ne şikayet, ne de 
müdafaa hakkı yoktur. Bu kararla· 
rın ne istinah, ne de temyizi imkan 
dabilinded ir. 

Bu kadar mutlak ve layetegayyer 
kanun yapmak hakkı, ancak, Mutla· 
kıyet devirlerinde Allahın gölgesi sa
yılan hükümdarlara verimiş bir halt
tır. Plütokrasi ile idare edilen meı11-
leketlerde bile, idare mecl'slerinin, 
istinaf ve temyiz mahkemelerinin 
kararlarını değiştirecek bir Şurayı 
Devlet vardu. Hiç bir kanun bu ka· 
dar kati ve mutlak değildir • 

Demokrasilerde ise, fertlerin te· 
menni ve şikayet hakları, müdafaa 
haklan en mukaddes tanınmış hak.. 
lardır. Her kanun, bilhassa her karar 
kabili münakaşa ve tenkittir. De
mokrasinin, fertlerine verdiği en hii
yük imtiyaz, mutlak ve layetegayyc.r 
hükümlerden, kararludan, müstebi· 
dane tazyiklerden fertleri kurtarma. 
sı, her ferde haklarını müdafaa için 
yalnız mahkeme kapJ.larını değil, 
meclisi ve devlet kapılarım dahi ar
kasına kadar açmasıdır. 

Ancak Faşizm, Nazizm gibi otolua· 
sJ esasına dayanan devletlerde son 
zamanlarda bu gibi layctegayyer ve 
mutlak kanunlar çıkmış, [crtler·n e
lindehl her nevi şikayet ve müdafaa 
hakları nezedilmiştir. 

Bizim devletimizin şekli ve Esas 
Teşkilat Kanunu, demokrasi esası u· 
zerine kurulınuftur. Bu kanun, her 
ferde temenni, şikayet, müdafaa, kc_ 
lam hürriyeti, tııfekkür hürriyeti gi
bi demokrasinin esası olan unsurları 
kabul etmiştir. Bu devlet çerçeYcsi 
içinde, talebenin elinden temenni, şL 
kayet, ve müdafaa haklarını alan bir 
talimatname, devletin bünyesine ve 
Esas Teşkilatına taban tabana zıt bir 
mahiyet göstermektedir. 

Üniversite idare heyeti, mektebin 
disiplinini muhafaza için bir ~ok ka • 
rarlar verebilir. Fakat disiplini mu
hafaza, talebenin elinden hürriyeti. 
nl, şikayet ve müdafaa haklarını aL 
mak, demek değildir. Bilakis Öni
versite hürriyet ve demokrasiyi tem. 
sil eden, yayan, müdafaasını yapan 
bir kültür müessesesidir. Iliirriyet ve 
demokrasi Üniversitenin hudut!arı 
içrnde boğulursa, bu müessesenin ye_ 
tiştireceği gençlerden, inkılabın ve 
demokrasinin müdafaasını nasıl bek
liyebiliriz? Dünyanın her tarafında 
en hür, inkılabın ve yenilik hareket. 
lerin:n en büyük müdafii Üniversite
lerdir. Üniversiteyi, bir lisenin dahi 
tabi olmadığı şiddetli bir disipl'ne, 
şikiyet ve müdafaa haklarını elin
den alan bir otokrasiye tabi tutmak, 
Üniversitenin bizzat mevcut kanun. 
lan inkar etmesi demektir. 

İstanbul tİniversitesi. demol<rasi 
esasları üzerine mi, yoksa otokrasi 
esaslan üzerine mi kurulmustttr? 

Kemerburgaz • Keresteciler 
Otobüs Servisi 

Otobüsçüler belediyeye müracaat 
ederek Kemerburgazla, Keresteciler 
arasında bir hat tesis etmek istedik.. 
!erini bildirmişlerdir. Belediye bu 
hususta henüz bir karar vermemis 
olmakla beraber esas itibarile talebi. 
kabul etmiştir. 

Kömür Nakliye Tarüesi 
Münakaiat ·Vekaleti tarafından tes 

bıt edilen kömür navlunlarınırı müd.. 
deti 15 nisanda bitecektir Bu tarih.. 
ten itibaren mer'i olacak yeni tarıfe. 
yı tesbit edecek komısyona iştaak 
etmek üzere Ankaraya giden mınta.. 
ka liman reisi Refik ile, Devlet 
Denizyolları işletme müdürü Nıısuhi 
ve Şilepçiler Birliği reisinin bu sa.. 
bab şehrimize dörunelerı bekJenmc>k
tedir. 

Komisyonun, yazın vapurlann da
ha çabuk kömür alabileceklerini na. 
zan dikkate alarak navlun tarıfcsin. 
de tenzilat yaptığı anlaşılmaktad r. 
Yeni tarife 15 evlılle kadar mutcbC'r 
olacaktır. 
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Alman Hududu 
Boyunca Mühim 
Tedbirler Alındı 

Sovyetler, Narvik'in Almanlar Tarafından 

lşga6ni iyi Karşılamadılar, Sovyetlerin 
,. 

Şimalde Tahşidat · Yaptıkları Söyleniyor 1 

Amsterdam, 11 (A.A.) - Her türl:i 
ihtimale karşı koymak üzere Holan.. 
da. Alman hududunda çok mühbı 
tedbirler almıştır. Bir çok şehirlerin 
hastahane ve mektepleri tahliye e
dilmiş olup limanlar ve yollar sıkı bir 
nezaret altında bulundurulmaktadır. 

Limbourg mıntakasında otomobil 
münakalatı tamamile durmuştur. 
Sevkulceyş noktalarda barikatlar vü
cude getirilmiş ve infilak edici mad
deler konulmuştur. 

Evvelki gece hududa civar bazı 
mmtakalarda telefon muhavereleri 
saatlerce durmuştur. 

gazetesi, Almanya - T...üksemb'.lrg hu
dudunun büyük bir kısmını teşkil e
den Mozel nehri üzerınde Almanla_ 
rırı köprü kurduklarını yazıyor. Vor
~eldage'nin karşısında bu!unan Vin. 
terauge bölgesinde bu köprülerin ku
rulması nehrin ortasına kndar :le.le
miştir. Bundan başka Ehmen yakı.. 
nında, geçen hafta istihkam kıtası 
tarafından yapılan esas yola bağlan. 
mış diğer bir köprü bulunmaktadır. 

Vassersblillio ile Laugsur arasında 
üç köprü mevcuttur. ' 

Sovyetler, Şimalde yeniden 
tah§idata başlamış! 

Resmi makamat, ild 3ydanberi !ev. 
kalade takviye edilmiş olan tayyare Londra, 11 (Hususi) - İzvestiya 
da!ii bataryalar tesisatına büyük bir gazetesi, bugün Şimaldeki vaziyet
ehemmiyet atfetmektedirler. ten bahseden bir yazısında Alman-

Öğrenildiğine göre, Holanda 'bahri yanın hattı hareketini tasvip ediyor 
makamatı, Escant nehri mansabına ve onun Norveç ile'Danimarkanın bi
mayinler vazettirtnek SUi'etile bu taraflığını himaye için bu memleket
mansaba duhulü mennetmişler. teri işgale lüzum gördüğünü söylü. 
Bu sabah Anvers limanıııa gemilerin yor. Sovyet gazeteşine göre, müttc· 
serbestçe girebilmeleri için mayin fikler, Norveç'in bitnraflığım ihlal 
barajları kaldırılmıştır. F-akat bu ge. eden bu hareketlere sebebiyet ver
ce mayinlerin tekrar konulacağı t.:ıh- ~şlerdir · 
min edilmektedir. Yazının Almanya lehinde olmakla 

Belçikada yeni tedbirler J:>eraber Sovyet siyasetinde herhangi 
· · bir tahavvülü ifade etmemesi nazarı 

Brüksel, 11 (Hususi) - Belçikada dikkate çarpıyor. Sovyet Birliğinin 
d:ı askeri tedbirler alınmaktadır. Mil- bu işe ademi müdahale siyasetini ta. 
li Müdafaa Nazırı General Denis, be. kip edeceği anlaşılmaktadır. 
yanatta bulunarak umumi seferber- Diğer taraftan Stokholmden veri
lik ilanı mevzvubabis olmadığını söy. len malumata göre, Sovyet mahafili, 
liyerek demiştir ki: Narvik'in Almanlar tarafından işga. 
"Eğer Belçikaya blr tecavüz vuku lini iyi karşılamamıştır. Çünkü Soy

bulursa mütecavizin muvaffakıyet ih yetler Norveçin Şimal mmtakasım 
timalleri yoktur. Bundan 8 ay evvel 

1 
Sovyet menafii ile alakadar saymak

Belçika ordusu ilk defa olarak sefer- ta idi. 
ber edilmiştir. Belçika muazzam tah- Aftonbladet gazetesi, Sovyet Rus. 
k~at ~apmıştır. Eğe.~ ~elçika bu. s~- yanın bitaraflığını ilan etmiş olmn· 
ıktz ay ıçınde harbe s~r.u~~enm~mış. J- sına rağmen Rusyanın Şimalinde mü 
se bunu aldığı asken ıh~ıyat tedb•r. him miktarda askeri kuvvetler tahşif 

, \erine borçludur." _ • edilmekte olduğunu yazmaktadır. Di-
Lüksemburg hududu uzerınde ğer taraftan Kutup Okyanusundnkı 

Brüksel, 11 (A.A.) - Lüksemburg Rus filosu, harekete iımadedir. 

' 
Ablokanın Diğer Neticeleri 

Ne Olabilir? 
bile ednecek ablokantn 'eklini tetkik 
ve tanzim ne meşguldürler. Bu icti
ınalar sonunda ~üttefikle= derhnl 
Balkanlarda da taarruza. geç:cek ve 
Almanyayı bu cepheden de sı.'oştır. 
mıya teşebbüs edecekle:-dir. 

• A lmanya, nnsıl Şimalde, demir 
cevherinden mnhrum kalmıya 

razı olmamış, ikinci bir cephe açma
mak hususundaki kararına rağmen 
Norveçi işgale teşebbüs etmişse, Ce
nupta da zahire a.mbarının knpan.rna
sına mani olmak için harekete geçe
bilir. Nitekim Almanyanın Norveç 
ve Danimarkanın işgahne bailadığı 
bvberi Macaristanda panik, Romaiı. 
yada endişe uyandırm1~tır. 

Maaınafih, A·11anyanm Avrupanm 
Cenubu Şarkisini istilayı\ kalknıa5ı
na mani olan bir çok sebepler var
dır: 

3 - Balkanların narp sanası ol. 
ması demek, Almanyaya uzun müd
det iktısaden hiçbir yardımda bulu
narna"ması demektir. B\rıaenaleyh 
harbin Balkanlara sirayeti Almanya
yı otomatik bir tarzda bu mıntak:ı. 
nın iktısadi kaynaklarıntlan mnhı um 
edecektir. 

4-Müttefikler, bu defa seri ve kati 
hareket ediyorlar.Fin.Sovyet hnrbin. 
de ve Polonya istilası zsmanında ol
duğu gibi rnüzakere u_ vakit geçir-
miyor, hemen faaliyete geçiyor:ar. 
lr.giliz donanmasının Şımal denizin
deki seri faaliyeti Almanları şaşırt.. 
mış, bitaraflara dn bir dereceye ka
dar olsun, emniyet ve huzur vermiş. 
tir. Balkanlılar müttefiklerin seri 
ysrdımına mazlınr olac:ı.klanna emin 
olurlarsa, Almanyayn karşı cephe aı. 
makta tereddüt etmiyece.t ve Alman. 
y:.ı da bu defa ~emokr~silerin yavaşlı. 
ğına güvenemıyecektir. 

Onun için Almanya büyük bir 
çıkmazdadır. Hcl<: şimaldeki 

tecavüzü menfi netice verır, Norveç. 
ten çekilmiye mecbur ol~rs~, .~u 
mağlubiyet Almanyayı hayli duşun. 
miye sevkedecektir. . •. 

Maamafih hadiseler bir çok ınti. 
mallere gebedir. Muhakkak olan şu
dur ki, iki taraf ta totaliter harbe 
başlamı~ gibidirler. A,rtık harp ~u
hal olmaktan çıkmıştır ve bu sene .Ka

ti neticeye varmak için ellerinden ge
leni yapacaklardır. 

1 - Almanya, İtalyayı tatmin et
lnedikçe Balkanlara inemez. Çiinkü, 
Almanyanm Balkanlara inmesi, İtal
yanın Tuna ve Balkanlardaki nüfuz 
ınıntakasını kaybetmesi demektir. 
Alınanyanın ta Adriyatik, Karade. 
n1z ve Akdenize inmesi İtalyanın ho. 
şuna gitmez. Nitekim Tuna memle
ketleri ve bazı Balkan memleketleıi 
Alman tehdidine karşı daima Roma. 
ya sığınmıya çalışırlar. Bu defa da 
Romanya Hariciye Nazırının Roma.. 
yı ziyarete karar vermesi, bir Balkan 
istilasını önlemek için İtalyanın yar. 
dımmı temine matuf olsa geı:ektir. 

2 - Almanya, Şimal hareketini Bir İngilµ İstihbarat 
bitirmedikçe ·yeni blr cephe daha aç.. Şefi Geldi 
mak istemiyecektir. Çünkü. • Alman.. Ankara, 11 (Tan Muhabirinden~ 
yımm Balkanlara inme teşebpüsil. tnailtere İstihbarat Nezaretinin Orta 
derhal Balkanlann ve müttefiklerin Şark şefi Profesör Ruchbrok Villi
mukavemetine maruz kalacaktır. Su- yams, gayri resmt bir ziyarette bıı
riye, Filistin ve Mısırdaki müttefik lunmak üzere Ankaraya gelmi§ ve 
ordulan derhal harekete getirilecek. bu akpın Suriyeye hareket etmiştir. 
tir. Bu suretle, Cihan Haroinde ol- Profesör 1913 te de Ankaraya geldi
duğu gibi Almanya üçüncil bir cep. ğini, o vakit bir köy olım bu şehrin 
hede dah~ harp etmlve me~bur ola- bugün tanınmıyacak b4' hald~ oldu. 
taktır. . ~u beyan e~ 

Norveçteki Alman 
Kıtalarının Harekitı 
Gittikçe Ağırlaşıyor 

(Başı 1 incidE') "Alman kıtaatı, Norveçln flrallnl tak-
etmlflerdir: vf.ye ve tevsi etmişlerdir. Hamar'm 25 kl-

N arvikte Almanların vaziyeti çok lometre ıarkındaki Elverum, dün sabah 
nazik görünüyor. Çünkü burada yal. işgal edilmişUr. Osloda sükOn hilldlm sür
nız iki mevki tutmak!a ve deniz- mektedir. 
den takviye kıtaatı gelememektedir. "Oslo körfezinin bUtUn tstihkAmlan Al-

Norveçlilerin garp sahasında bil •. manların elinde bulunmaktadır. Oslodakl 
hassa Trondheim eivannda kati bir Norveç kumanda heyetleri, Fransız ve tn
muharebe yapmalan bekleniyor. Ha- glllz. tayyarelerine karşı yapılacak mUda
maranın istirdat olunduğu teeyyüt faaya lşUrake haur olduklannı beyan et
etmekte ve Horteni işgal eden AL mililerdir. Norveçteki Alman kıtaatına mn
manlann teslim olduklan ilave olun. temadiyen takviye kuvveUerl gelmekte
maktadır. dir. İngiliz menab!Jnln vermlş olduktan 

Bodo'da Norveç radyo istasyonu yanlı' haberler hilAfına olarak Berıen ne 
bugün neşriyat yapar:lk bütün mille. Trondheim, Alınanların elinde bulunmak
ti mukavemete teşvik etmiş ve bil. tadll'. Bu yerlerde düşman"hlçblr hllcumda 
hassa geceliyin tam karanlık içinde bulunmamıştır. Alman tayyareleri, dün 
kalmak lüzumunu hatırlatmıştır. Şlmal denizinin her noktası üzerinden u-
Lahti radyo istasyonunu Norveç hü- çnrak dilşman deniz dlziltamlannm hare

kumetinin emrine veren Finlandanın ktıtını tarassut etmiştir. Bir İngiliz torpl
bu istasyonu bugün Norveç hüku- do muhribine büyük çapta bombalar 1.ııa

meti namına neşrettiği bir tebliğde bet etmiştir. Tayyare dAfii bataryalarla 
Btrgcn'in isirdat edilmiş olduğunu projektörler, Scapafiov mıntakmnnda Al
ve bütün Garbi Norveç'in Kralın man bombalarının tesirile harp harici pı
hükmü altında bulunduğunu bildir. rakılmıştır." 
miştir. Fin radyosu, bundan başka, Stokholmden alınan bir habere gö
Pctsamo limanınının mayinlerle ka- re, Norveçlilerin batırdıkları Alman 
patılmış olduğunu ilan etmiştir. harp gemilerinden biri Emden'dir. 

Norı·eç lıükiımeti Bir Norveç torpido muhribi bir Al. 
müzakereleri reddetti man nakliyesini batırmış, daha sonra 

bir Alman tayyaresi de muhribi ba. 
Londra, 11 (Hususi)- Nor- tırmıştır. 

veçten gelen haberlere göre, Norveçin beyannamesi 
Norveç Kralı ile hükumeti, Al- Stokholmden gelen haberlere gö. 
manya ile müzakereye ginniye- re, Norveç Kralı, Almanlann Osloda 
rek sonuna kadar mukavemete kurduklan kukla hükumeti tanıma. 

mağa ve mukavemete devama karar 
karar vermişlerdir. Memleketin vermiştir. Kralın kukla hükumeti 
muhtelif kısımlarında AJ~an tanrması lehindeki Alman teklifinin 
askerlerile çarpışmalar oluyor. reddolunduğu Almanlara bildirilmiş. 

tir. Norveç Başvekili de bugün mil-
Hariciye Nazın Koht, bugün rad- lete hitaben bir ~yanname neşret-

yo ile söylediği nutukta: "Bütün" miş ve Alman teklüinln reddolundu
Norvcç milleti, hürriyet ve istiklali. ğunu bildirdikten sonra şunları an. 
ni kurtarmak ister. Oııun için, Nor. tatmıştır: 
veç, Almanya ile harp halindedir ve "Alman hüklimeti Norveç Kralın· 
Almanya ile harbeden her milletle dan Almanyanın itimadına mazhar 
müttefiktir" demiştir. ve Azası Führer tarafından tayin edi. 

Norveç müdafaasının tanzimi bir lecek bir hükumet teşkil etmesini is
hayli ilerlemiş ve Norveç Başkuman_ temiştir. Norveç Kralı Almanyanın 
danlığı bugün ilk tebligini neşret- isteklerini reddeylemlştir. Bu istekle'.. 
miştir. Bu tebliğe gore, Norveç kwv. rin kabulü Norveçi Almanayaya tabi 
vctlcri her yerde tahşıt edilmektedir. bir devlet haline koyacaktı. 
Bergen ve Trondheim haricinde mu. ' 'Almanya Nur c<;t: luu~ı lıh ~l\Iu .. ı 
kavemet teşkilutı vücude getiriliyor. hareketi irtikap etmiştir. Alınanlar 
Elvcrum'a karşı yap.lan harekatta, memleketimizi bombalarla ve başkn 
AJmnn kumandanı mnktul düşmüŞ- tahrip vasıtalarile istila ettiler. Barış 
tiır. Bu kumandan daha önce Nor. içinde yaşamaktan başka bir şey iste 
veÇtcki Alman sefaretinin ataşemili.. miyen bir milletin haklarına tecavüz 
teri idi. • eylediler. Norveç hükumeti medeni 

Noryeçten gelen gayri resmi :ı:nalü dünyanın bu şiddet hareketini takbih 
mata göre, Bergen ile 'l'rondheim'in ettiğine ve Norveç milletinin gay. 
Norveçliler tarafından işgali kuvvei retlerini şu hedefe doğru tevcih ve 
karibcyc gelmiştir. Buradaki Norveç teksif etrneğe tamamen amade oldu· 
kuvvetleri şehirlere yııklaşrnaktc1, ğuna kanidir. Yabancı bir devlet ta. 
hı:ıtta bu şehirlere kısmen girmiş bu- rafından tahrip edilen hürriyet ve 
lunmaktadır. istiklalinin iadesi. 

Norveçliler vaziyete lıfıkim Norveç'in istikbali halen belki ka· 
ranlıktır, müstevliler büyük bir tah. 

Oslo'nun şimalinde, şarkta ve ce- rip işi başarabilirler, fakat hüklımet 
mıbunda Norveçlilerin vaziyete hu. Norveç için yeni bir hürriyet devre
kim oldukları ve köprü başlarını tut. sinin açılacağından emindir. Bunu 
tuklan bir çok :köprülerin berhava binaen hükumet halkı an'anevi hür
edildikleri bildiriliyo!'. Norveç huku- riyetlerini ,muhafaza etmek ve asır. 
meti, İsveç hududuna yakın olan EL lardnnberi memleketimizin terakki· 
verum'a yerleşmiştir. Buraya uzan. sine amil olmuş olan büyük ülkülere 
mak istiyen 21.~ kişilik motörlü bir sadık kalmak için mj.icadeleye davet 
Alman kıtnsı mağlup edilmiş, Almon eder.,, 
kumandanı ölmüştür. Bundan başkn Beyannameyi Kral Haakon'un bir 
Eidsvold'dn da mühim bir çarpışma mesajı takip etmektedir. Meı;ajda 
vuku bulmuştur. şöyle denilmektedir: 

Şimaldeki Noveç kıtalarının garba "Hükumetin beyannamesine ta-
doğru ilerledikleri de bildiriliyor. mamen iştirak ederim. Alınan karar-

Stokh:ılme gelen N.:>rveç mcbusan larda bütün Norveç milletinin be· 
reisi Hambro, şimaldcki altıncı N.:>r. nimle beraber olduğuna kaniim.,, 
vcç fırkasının İngilizlerl·::! temas te- Danimarka ve Norveç 
min etmesi için tnllmat verildiğini vapurları 

söylemiştir. Honk - Kong, 11 (A.A.) - Herhan-
Hambro, verdiği malUmatta Alman gi milliyette olursa olsun vapurların 

harp gemilerinin Osloya kadar gir- hareketine mani olmak salcihiY.etine 
mcğe muvaffak olamamış oldukları.. binaen Hong _ Kong makamatı li
ru, ancak Hallen'e 16 zırhlı otomobil manda bulunan 11 Danima"rkalı ve 
ve asker çıkardıklarını ve oradan i- Norveç vapurunu durdurmuşlardır. 
lerlcdiklerlni bildirmiştir. 2000 Al. Diğer taraftan İngiliz sigorta kum 
mnn, ticaret tayyarelerile Forncbu panyalnrı Danimarka vapurları ha
tayyare meydanına indirilmiştir. mulelerini sigorta etmiyeceklerini 
Bergene Almanlar takriben 5000 kişi" bildirmişlerdir. 
çıkarmışlardır. Almanların Bergen- DANİl\IARKADA 
den ileri yürüyüşü durdurulmuştur. Alman işgali bütün Danima!'kada 
Norveç "Olav Trycvason" gemisi bir kendini iyiden iyiye hissettirmekte. 
büyük harp gemisini batırmıştır. dir. Dün Danimarkada hiçbir gazete 

Kuvvetle dolaşan bir şayiaya göre çıkmadı. Her yerde münakalat tahdit 
Norveçliler, Almanlann işgal ettiği edilmiştir. Geceleri saat on dokuzd~o 
Hamarayı istirdada muvaffak olmuş. sonra sokaklıı.rda her toplantı yasak 
lardır. 

edilmiştir. 
Bergen ve Trondheim İngiltere hükılmeti, Almanyaya tat 
henüz Almanlardadır bik olunan ablokayı Danimarkaya 

Alınanlar, Oslo fiyorundaki btlnın 
müstahkem mevkileri zaptettlklerini 
söylüyorlarsa da, bu mevkilercien 
mühim bir kısmının henüz NorveçlL 
lerin elinde bulunduğu anlaşılıyor. 
Bu mevkilerden bir)caçı, Alman nak. 
liye gemilerine ateş açmışlardır. 

Müttefikler, Bergen ile Trond
heim'ın istirdat edilmi§ olduğuna 
dair verilen haberleri tekzip ediyor. 
lar. .. 

Alman tebli2indc denilivnr ki: ;,.. 

karşı da tatbika karar vermiştir. 
Pasif müdafaa servisleri, 1936 -

1937 ve 1938 sınıflarına mensup ih
tıvat kuvvetlerini silah altına çağır
mıştır. 

Bu suretle, vazife başına çağırılan 
efı adın adedi 6000 kadardır ve bun. 
lar memleketin geceleri tam surette 
karanlık bulundurulmasına nezaret 
pdeceklerdir. 

İSVECTE / 
İsveç bükfunetı uyanık davranmı. 

n; .q. HO 

Churchill Son Deniz 
Harekitı· Etrafınd 
Geniş izahat Verdi 

(Başı 1 ınclde) harekata devam etmekle berabe' 
reket ettiklerim haber almı§tık. Va. Akdenizde de kontrolü icabında te
ziyeti anlamak için Gloworm destro· min edecek vaziyettedir. , 
yerini gönderdik. Pazartesi günü, Alman donanması daha şimdidcl2 
Gloworm'un faik düşman kuvvetleri ağır zayiata uğramış, yani, dört krtJ.i 
tarafından batırıldığını anladık. vazör kaybetmiştir ki, deniz ınulcllıl 

Gloworm, evvelA iki Alman destro vemet kuvvetlerinin yarısından fa~ 
yeri ile uğraşmış fakat Alman destro ladır. 
yerlerine bir üçüncüsünün iltihakı Hitlerin, deniz siyasetindeki :ıni)..ı 
üzerine ümit kesilmiş ve Gloworm'- tecasirane siyaseti, ona öyle zannet< 
dan da hiç bir haber gelmemiştir. O. tirdi ki, bu hadiseler karada vu1'd 
nun zayi olduğuna hükmediyoruz. bulacak daha geniş hadiselerin :ıntJ.oı 
Bımun üzerine anavatan filosu, kaddemesi olacaktır. Fakat, şunu göt.< 

Alınan kuvvetleriyle meşgul olmak den kaçırmaması lazımdı ki, mütte
üzere hareket etti. Fakat Alman des- fikler düşmanın, hattfı, iızami gaY' 
troyerleri kaçtılar. retini akim bıraktıracak surette ta.ı 

Sah gü~ü İngiliz donanması Ber. mamile hazırlanmış bulunuyorlar.~ 
gen açıklarında düşman hava kuv- Danimarka ve· Norveçin 
vetlerinin taarruzuna uğradı. İki kru i8tilası nasıl hazırlandı 1 
vazör hafif hasara uğradı. Rodney M 
safıharp zırhlısına ağır bir bomba isa ister Churchill, Almanyanın D<JJ 
bet etti. Fakat, güpeşte mukavemet nimarka ve Norveçi ilhak için ~sJ 

. hazırlandığını izah için su sözle!~ 
ettı. Aurura kruvazörü beş defa hü- söylemiştir: ~ 
cuma maruz kalmış ise de bütün bu 
taarruzlar akim kalmıştır. Ona refa_ "Danimarkanın ve Norveçin j\J.ı 
kat eden Kurkha destroyeri ağır ha· manya tarafından ilhakı için uzU~ 
sara uğnyarak batmıştır. Mürettebat zamandarrberi hazırlanmış ve tatbı.ı 
kurtarılmıştır. kına da martın "son haftasında gcçilı! 

Renown safıharp gemisi, Scharus. miştir. 
horst Alman safıharp gemisi ile ve . Alman deniz hazırlrklannm hangi 
bir Alman kruvazörü ile çarpışmış- ~ıtaraf memlekete karşı vuku buldlloô 
tır. gun~ ve ne zaman yapılacağını kiınS~ 

ı 
kestıremezdi. Öyle gözüküyordu Jcı, 

Scharnhorst (28000 ton) ciddi su- Holanda Danı·ma k N .... ' 
tt' h y • • •• • r a, orveç ve v-

re e asara ug:,amış ve sıy~h. bı7 s~- ı veç hepsi ani bir taarruz tehdidi s1' 
!un duman yukselterek ıkıncı bır tında bulunuyo ı d Al 8.r.ıı 
ısabet ğr d ğ .. t d'kt • r ar ı. many r e u a ı ını gos er _ı _en sonra mücavir bütün küçük memlekeflet 
Y?1:ında bulunan kruvazorun salver- tetik üstünde idiler. Ve hala da öyle. 
dığı duman bulutunun arkasında dir. Ve hatta Almanya lehinde olı:ııJ.' 
kay~~lmuştur. . lar bile. 
. ı:>ıger taraftan, Zulu torpito mtth. f şte bunun içindir ki amirallnc; 

n_?ı O~kney .adalan a_ç~k~arında bir Norveç karasularına ma~in dökülrne.ı 
duşman denızaltı gemısını batırmış sini istemiştir. Zira, Norveç koridl>' 
tır.,, ru, müttefiklerin Almanyaya tatbil' 

Narvik önündeki harp ettikleri ablokada en müsait yol t~ 
Mister Churchil daha sonra Nar. kil ediyordu. Mayinler dökülürkclJ 

vick önünde yapılan muharebeden bitaraf ticaret gemilerine asgari ııı
bahsetti ve şunları söyledi: rar verecek tarzda hareket edil:ın~ 
. "Beş İngiliz destroyeri Narvick ö_ tir." 

nünde altı Alman destroyeri ile kor- Churchill, Almanyanın, Norveç °''~ 
şılaştılar. Kaptan bize müracaat etti. Danimarka i!tilasmın İngiliz hare-' 
Biz de bütün !ialahiyetl ona verdik keti neticesi olduğu iddiasını tetltfli: 
ve yaptığı her harekette onu teyit e_ ederek demiştir ki: 
nPf'.naimi'7i .,;>,,1,.~;ı,. f"\ A ... ı. ... ~ı. - 0 : "Bıınııl) ::ıkc:ini ;.,h.,+ ... ~ ....... ,. ı. ~ı....-
di. Netice malüm. Bir Alman destro- dır. Bu, Alman gemilerinhı ve kı:s-
yeri batırılmış, diğerleri muharebe atının Norveç sahflleri boyunca IJl8" 

harici edilmiş, bir İngiliz destroyeri yinler konulmazdan çok daha evVel 
batmış biri kazaya uğramıştır. !ngi. harekete geçmiş olmnlnrile sabittir· 
liz hava kuvvetlerinin Bergen üzerin Filhakika martın son haftasında IJltlb 
de yaptığı hücumlar ise bir Alman telif Norveç limanlarına gizlice asJcct 
kruvazörünün dnfıa tahribi ile neti- ve erzak gönderilmişti." 
celenmiştir. Churchill, sözlerine şöyle• devsJll 

Hava kuvvetlerimiz bu Alman etmiştir: 
kruvazörünün akıbetini anlamak icin "Müttefikler Norveçlllerle mutı:" 
keşifler yapmış, onu bir daha göre. bık olarak harbi sonuna kadar götU'" 
memiştir. Onun da !:>attığı anlaşılı. miye ve ancak Norveçin hürriyeti .j,. 
yor. ade ve yapılan fenalıklar tamir ediJ.-

Bugün de şafakla beraber İngiliz dikten sonra sulh yapmıya azrm:ı,.. 
hava kuvvetleri Trondheim limanın- mişlerdir. af 
d:ı bir kaç Alman g~misine taarruz "Norveç hadisesi, diğer bitar 
etmiştir. Bir Alman destroyerine bır memleketler için bir ders olmalJdst" 
bomba is~bet etmiştir. Eğer Norveç böyle büyük bir Jc1'f 

t~ kançlıkla bitaraflığa çekilmiş olıôliı'i 
.ıt>abet neticesinde, deniz ü:r.erinde saydı, ona "müttefiklerin daha sürst-< 

bir mil boyunda yağ lekesi görül- le yardım etmesi mümkün olabilll'" 
rnüşür. O halde tam netice alınını~ o. di." 
lacak. Burada bir Almım destroyeri. Churchill, müttefiklerin Norveç~ 
nir. torpillenmiş olduğunu söylemek mantarını işgal etmiş olmsdıklarırıJ 
lazımdır. ·· 1 d'k b ıe-ı soy e ı ten sonra deniz muhare e !.ı 

İngiliz t:ıhtelbahirlerlne de insar.t ri hakkında izahat vererek deıniŞiJ.11 
şartlara riayet şartfle azami hüıri- ki: 
yd ve salahiyet verilmiştir. Bunlar "Pazartesi günü İngiliz Glov~~ 
Skagerrak ve Kategatta rastgeldikle. destroyeri faik düşman kuvvet~ 

ri her Alman gemi~ine taarruz edi. tarafından batırılmıştır." 
yorlar. Bu suretle Almanyanın teca- Reynaud'nun izahatı 1 
vüz ettiği sahaya takviye kıtaatı gön. Paris, 11 (A.A.) - Başvekil ııe1 
dermelerine imkln verilmiyecektir. r.aud, mebusan meclisindeki beyaJt~ 
Onun için bütün nakliye ve levaz1m tında, Almanyanın, küçük milletıet 
gemileri hatırlıyor. Almanlar, bü. esir etmek teşebbüsü sonundaki IJl: 
tün bu sahadaki ticar~t gemilerini. harebenin neticesini bildirmiş ve d 
geriye almak mecburiyetini hisset.. miştir ki: 
mişlerdir. Batırılan na'diye ve leva- "Almanya demirden mahruın ~~ 
zım gemileri 12 yi bulmuştur. · miştir ve edilecektir. Almanya, b~ı d 

Bitlerin müthif hatası taarruz için çeliğe muhtaçtır. J3ıt 
Mister Churchill, daha sonra şun. 

ları söylemiştir: 

"İskandinavya hadiseleri, mütte. 
fiklere kelimenin bütün manaslle 
askeri ve seykülceyşl muazzam bir 
istifade temin eylemektedir. Hitler 
müthiş bir sevkülceyş hatası işlemiş. 
tir. Tıpkı, Napoleon'un İspanyayı is
tilA ettiği zaman işlediği hata gibi. 
Müttefikler, daha büyük bir şiddetle 
ve katiyetler hareket etmek suretile 
büyük isüadeler elde edeceklerdir. 
Müştereken hareket eden İngiliz 

ve Fransız filolan Şimal denizinde 

muhasara edilmiş bir memleket :rnıtıl"' 
zar ası arz etti. 11 ti 

Reynaud, Norveç milleti ve lct8 'ı' 
hakkında beliğ sitayişlerde bulund1

'/
1 t 

tan sonra, Fransız htikumetinin 1 , 
ve fena haberleri bildireceğini s51 
lem iştir. 

Bundan sonra, Almanyanı~ girl~ 
tiği hareketi muhakemeden geçl~1 
Reynaud, bunun bidayette bir ta~,eı 
muvaffakıyeti teşkil ettiğini f 11• 
muazzam bir sevkulceyş hatası 0~,tr 
ğunu söylemiş, zira, bahri bakıIJl ll' 
aşağı derece ile başlanan bir haf'P si 
reketinin hezimetle nihnyetıenIJle 
mukadder olduğunu izah etmitşiriı8 

İh Reynaud, bu sözleri müteakıp şie.ı 
ya devam ediyor. tiyat kuvvetleri diye kadar Fransızların hiç zsY r~ 
toplanmakta ve sahil muhafazası tak- vermediklerini, İngilizlerin ~ö:t t~ı.
viye edilmektedir. İrveç vapurlan pido kaybettiklerini söylemıştır. c' 
bir yere hareket etmiyor ve İsveç ıle man zayiatı, donanma tonajı JT'.~,.t 
İngiltere arasında bütün ticaret mü. muunun onda birini teşkil eden d0 

nasebetleri kesilmiştir. kruvazör, bir tahtelbahir, bir ~ 
General Otto ,Ruge'nin Norveç or- rip, 12 nakliye gemisidir. Me~ıı;c' 

dulan başkumandanlığına tayin e. 22 batmış olup bunlarm dördü mut 
dilılilli hildirilivor.. fiklerc 18 i Alınnnlara aittir. 
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* * * -:. ~ alt toluk hava depolan klr979 verilecektir. s. ~ tafallat 8lmü ,,. pra1U 61remnek ~ Kabatqta !...mi " 
~ IQem mOd~ mDncıaatlan Din ohlllar. (1721) 

' IJmanJan İ§letme Umum Müdflrlfllibıden : 
~ lcln muhtellf ..... "2t00" .......... ----•• 

llılııııı... ~ lM-MO tarihine ruth,-aıl puartest ıtıntl saat cında Galata nım
~~ MQdQrlllk bfn111nda top lanaeak olan Sabnalma kolllllnnuu ıaQ• 

(2801) 

MİDE ve BARS.AKLARI temizler alqbrmaz ve "JOnD8Z. MAZON isim ve BOROS marbsma CJikbt. 

Or. SUPHI ŞENSES 

•• • 

NEOKURIN 
Baı. Dlf, Nezle~ Romatizma: Siyatik ve Kuluns 
ainJannı pçirir, ıriPe ve soluk algınhğma karp iyi bir 

ili~. Günde 2 • 3 adet abmr. 

Sıhhat V ekAletinin ruhsatını haizdir. 1 tdrar yollan haltalıklan mOtehu-J 
sısı Be7oflu Yıldız ıtnemuı ıtarşısı 
tTıımvay duralJ Lekler ıoammanı 

' Te\: 439? 

----======-----------------------------------------------------------------------~------~~ 

Devlet Oemiryolları ve Limar:!arı isletme U. idaresi ılanıarı 
Muhammen bedelleri ile mıktar ve vallfları aşajıda yaz.ılı iki grup malzeme 

her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 30-4-1940 Salı günü hizalarında yazılı sa
atlerde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zar1 usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hl &8S1nda yazılı mu\•a'kkat teminat ve ka
nunun tayin ettiti vesaiklerini muhtevi kapalı zarnarını eksiltme saatlerinden bi
rer saaı evveline kadar ltomi57on Reislltine vermeleri IA:ıımdır. 

Bu Jşe alt ,artnameler Komisyondan pa rasıı olarak daiıtılmaktadır. (2120) 

Miktarı lıml Muhall'lmen Muma,,vat !kalltlftt 
Bedel! teminatı ... tı 

J - 4'1 K~eın F.czayi tıbbiye 6723,H IJra 504,27 Lf. 
'15 ı.J.. 

15 
15.30 ll &o Ka. İod 1000 Lira 

* * lluh~ 1Mıdell 335G lfn olan 1100 kilo muhtelif eb'atta mnbeıtJ licbnl. 
IOO J"Ulll&k bilet ıdetmi, UO kilo muhtelif eb'atta İngiliz akimi ve 500 kilo kalafat 
ipi 20.4.lHO cumartesi C(1n0 saat (11) on birde Haydarpaşada ıar blnuı dahJ
llndflki komisyon tarafından pazarlık usuUle '"tın alınacaktır. 

Bu ite slrmek latiyenlerin 502 lira 50 'kul'\lfluk katı teminat ve 'kanunun ta-
7fn ettiJi vesaiki• birllkte pazarhk gilnll saatine kadar komiıyona mOracaaUan 
lbımdır. 

Bu işe alt eartnameler komllyondaıa para1tı olarak datıtılmaktadır. (2658) 

Muvakkn T•I"""' eclllten Clnel Mlktlın aeher b&ftlt aedan aılde· 
t eMlnat laanııt bedel& bat ayakta aıkletl t inin ayakta 
ınlkt8n beher klle I • 

tin MUh&m• 
men bedetl 

Lira """' Kilo K11ru1 

aoo 4000 öktız ~o I00-400 aa 
1 - Tub1rda 7&zıh 25 - 40 baş GkOz •~k ekatltme,-e kenuhnuımr. 
2 - Eksiltme 11 - Niaan 1 MO tarihi ne müsadif perwembe S{lnü saat H de 

İstanbul Catalotlunda YOkaek mektepler muhuebecllijlnde 7apılacaktır. 
a - Her haraıwı aıkletl ayakta 800 kilodan qalı ve olOO kilodan >"Ukan ohm-

7aeatmr. 
4 - Eblltme ~kta kilo Ozerlnden hel8p edilerek 7apılacaktır. 
1 - bbu ekailtm919 ıtnnek 1ste7enler her ıün Pendlkte mü ..... mtıdQrlGltl• 

ne mQracaatla prtnameahıl IGreblllrler. Ve eblltme7e strmek llteJ'enl• 1\lkar
da 7&zıh mu.,.,.en li1n ve aaatt. (2480) numal'alı kanunda 7&zıh prt1ar dabUlnd• 
taminatlarlle ,.ukarda 96ztl seçen mubuebecillkte tqekkOl eden Pendik bakıert-
)"Oloji enstltüd •tın alma kcımiqonunı müracatlan. (2591) , .................................... ~ 

iç ve dıı BASUR MEMELERiNDE, basur 
:memelerinin her t i rli lltlhaplarında, CERA
HATLENMiŞ FlSTOLLERDE, kanayan ba-

ıur memelerinin tedavisinde 

PATI 
~ ...................... ı ........... r 
.................................... ~ 

KUSTOYO YASTIK, YAT AK, YORGANLARI 
DünJ&da En bi İstirahat Vasıtamdır; 

Kuf tG,.a ,-aatzk, ,..tak, J'Ol'PDlanN kullananlar bunu her za111an tasdii' eder
ler. cb Un7• alacalııua bir kUI tG1'tı ,...ıık bunu ilpata kindir. l'iatlarda 
-.u&t ,..pıJnupr. Eut t07Q kuınqlannın h• oetltlerl vardır. l'abrlka ve sa-

tıl 7erl: ~ landalyedl• aobk Kut ~ l'abrlkuı. 

, 

1 t. r • •Yiii"'O • • ı i 
o-on.. ..... 

tc:ONC"'-. GOL :9 T..-

AY$ E:..:.T ..... 

ICe• e l GI•• •• 
ICENNÇEMIN TIUBI ~'1er\f9ilrflflii 

RMN\ T!-ınM-Hlue...., 

Kl,D k M e l e ll et 

\KLllı\11Mf~ te SEND\;illU.--_.,. 

'2l03SO ~GLAR~ "Af'DbectRli.\ 

"••• ' • o ••• ._ 
"ELi GONOL GAFiL O~ "'Oıdl 



'-EN MÜKEMMEL AİLE YARDIMCISI~, 

• 
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DAXilCADA. DUYURU 

En tfar zaınanmızaa bile KOMPRİME ile telaş etmeden misafirlerir.izi ağırlıyabilirsiniz. 
Mercimek, bezelga, buğday ve safr çorbal,ık komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA Müstahzaratı: M. Nuri Çapa Kuruluş Tarihi: 1915 
'· 

FATİH 2 İNCİ HUKUK MAHKE
MESİ SATIŞ MEMURLUliUNDAN: 

1rA N 1 T ES 1 R· 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ROMATmIA, SOGUK 

ALGINLI~I 
re bütün ağrılannı derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 )ıaşe alınabilir. 

TAN 

10 TANESİ 

Hüsamettin ile Ayşe Seniyenin ta
sarru!larında bulunan Fatih kazası 
Kürkçübaşı mahallesinin Küçük 
L!nga ve Çıkmaz Tuti Odaları soka
ğında eski 164 yeni 164 n: tedavül 
kaydına nazaran sağ tarafı Kasap İl· 
yas camiine meşruta arsa sol tarafı 
Bıçakçı Ali 1feresesi hane ve bahçe
si :ve bazan Ruhiye veresesi bahçesi 
arka tarafı Çıkmaz Tuti Odaları SO

kağı ıve hazan sebzeci Haian hanesi 
cephesi Langa caddesne mahdut 906 
lira muhammen kıymetli ev izalei 
şüyu zımnında açık arftırma suretile 
atideki şartlar dairesinde 16/ 5/ 940 
tarihine müsadif Perşembe günü sa
at 14 ten 16 ya kadar mahkeme baJ
kltibinin odasında satılacaktır. Mu
hammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde o günü ihale edilecek aksi 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak suretiyle 31/ 5/ 940 ta· 
n"lıine müsadif Cuma günü ayni sa
atte ve ayni yerde arttırmaya devam • 
edilerek en çok arttırana ihale edile

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ~----------,-. 

cektir. 

pullu kutuları isteyiniz. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekmtği köy öğretmen okullan için aşaJıda cins, mflttar ve flyallan n

~ılı kız talebe entari ve başlığı pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
2256 Ura ve teminatı 338 lira 40 kuruştur. İstekliler bu entari ve başlıfa ait şart
name ve nümuncleri Maarif Mlldllrlilğü Yardlrektörlüğünde göreblllrler. Pazarlı

ğın 16 - Nisan - 1940 Salı günQ saat 14 de Maarif . Müdürlülünde toplanacak ko-. 
misyon marUeUle yapılacağı ilAn olunur. . (2845) 
Eıyanın elnıl 

Kız talebe er 
tari ve b~lı. 

Miktarı 

1200 takım 

Beher takımın fiyatı 

Lira Kr. 

1 88 ' . 

YekQn 
Lira 

2256 

sRC SUYU 
LOSYON J 

MAjiK 
SAÇLARINIZOA HiÇ KEPEK 

<'a Bf RAt<MAZ ~Ç;-

~b[ /,f f S\ 'U~~ 

15 KURUŞTUR. 
- . . ·--------

- Evsafı: Kapıdan girilince malta dö. 
şeli bir taşlık bir bodrum ilci gömülü 
küp ve sağ taraftan iki ayak merdi
venle çıkılınca bir oda olup taşlıktan 
diğer bir kapı ile diğer bir taşhğıı 
giril;nce bir kömürlük harap bir 
mutfak iki ayak merdivenle çıkılınca 
bir kapıdan bahçeye çıkılır burada 
bir kuyu ile bir incir ve dut, erik, 
;,cftali ağaçlan vardır. İçerden 13 
ayak merdivenle çıkılınca blr sota Ü· 
zerinde hela, sandık odası ve yanyıı_ 
na sokağa nazır iki oda bir de mer
diven altında dolap 11 ayak merdi.~-----------------------------•--------------
v.enle çıkılınca sofa üzerinde heli 
sandık odası ve iki oda mevcuttur 
f!V ahşap ve tamire muhtaçtır. Sıva
lan kısmen dökülmüştür. Elektrik 
tesisatı mevcuttur. 
· 1 - İşbu gayri menkulde müsec· 

cel ve gayri müseccel hak sahipleri
nin tarihi ilandan itibaren 20 gün 
?Jrfında vesaikiyle birlikte müraca
atları lazımdır. Aksi takdirde gayri 
müseccel hak sahipleri paylaşmadan 
barlç kalırlar~ 

2 - Arttırmaya girecekler mU
hammen kıymetin ~ 7 ,5 u nisbetiıı
de pey vereceklerdir. 

3 - İhale bedeli tarihi ihaleden 
itibaren 7 günde verilmelidir. Aksi 
takdirde ihale feshedilir ve yeniden 
arttırma yapılarak en çok arttırana 
ifıale edilerek aradaki fark ve zarar 
bili hüküm müşteriden alınır. 

4 - İhale tarihine kadar vergiler 
v~ borçlar hissedarlara ve % 2.5 tel
laliye H 20 senelik evkaf taviz bede_ 
li müşteriye aittir. 

· 5 - Şartname bugünden itibaren 
herkese açıktır. Fazla malumat isti
~nler satış 152 n: ile memuriyetimi. 
ze müracaat etltlelidirler. 

İSTANBUL tKINct İFLAS ME. 
MUBLUlaUNDAN: 

Blr müflise ait yanhane eşyası açık 
arttırma suretiyle 16-4-940 Salı 
giinü saat 11 de satılacaktır. İstiyeıı
lerin Beyqğlunda Posta sokağında 
Glavanı Apartımanında hazır b~un· 
salan ilin olunur. (2l$.069) 

- Emsalleri gibi on beş sene ıarantilidir. -
Adrese dikkat: SİXGI:R SAAT Mai?uuı - İ!ltanhul Eminönii 

Mahdut Mesuliyetli 

lstanbul Limal\ 
Kooperatifi Şirketi 

Tasfiye Hey'eti Reisliğinden: 
İstanbul Liman Kooperatü Şirketi 

Hissedarlar Umumi Hey'etinin 
29 - 12 - 939 tarihinde yaptığı Fev
kalade toplantıda Şirketin !eshile 
tasfiyesine karar verilmiştir. 

Şirkette alacağı olduğunu iddia e
denlerin, Üçüncü ilan tarihinden iti_ 
haren bir sene zarfında 1stanbulda 
Yolcu salonunun ikinci katındaki 65 
No. lu odada tasfiye Hey'etine müra
caat ederek alacaklarını ispat etme· 
leri, T i c a r e t kanununun ( 445 ve 
482) nci maddeleri mucibince ilan 
olunur. 

"' Tasfiye Hey'eti Reisi 

İKİNCİ İCRA MEMURLUliCN
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iNGİLİZ RADYLARf 
PEK YAKlllDA &ElECEIUflDID 

5 . 
~ SATIŞ YEV: _ 
§ GALATA KARAKOY PALAS No16 ""' , 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastahklann mikroblarını DAN: 
"<nkiinıff!n temizlemek için HELl\fOlU ... Ö 'k•ılla,.,..,... Bir borçtan dolayı haczedilip sa-

.Bobreklerıo çalışmak kuaretını arttırır. Kadın, er.kek idr'ar 2!orluklannı, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağı:sını, sık s_ık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol ıdrar temın eder. 

ldrarda kumların, masenede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HEL!\fOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhı;atını haiiıdk. HF.R F.r.7.ANF.T)F. BTTLTTNTTR. 

l tılmasına karar verilen Tortusu? 
Dört Yüz kilo Zeytinyağın 18/ 41940 • • • • .... 
tarihine müsadif Perşembe günü sa· , - Romatız~a, Sıyatik, Bel, Dız, Kalça ağrılarına 
at 13 ten 15 e kadar Yakacık Çarşı- p • M A N o L 
sında Açık arttırmaya çıkarılacak. ı 
tır. Kıymeti muhammenesini bul· 
madığı takdirde on beş gün sonra 
yani 2/ 5/ 940 tarihine tesadüf eden Müessir bir ila~tır. Soğuktan arkalara giren sancılafl ~ 
Perşembe günü saat 13 ten 15 e ka.. • • .. 
dar yine ayni mahalde satılacağın- • ıyı eder, vucudu kızdırır. e ;:;--' 
dan talip olanların mahallinde hazır . . . .. .. Ö .,~ .,~ azet~ıli• "' 
bulunacak memura müracaat etme· Sahıbı ve Neşrıyat Mudtırü Halil Lutfu D RDuNCu, G 
leri ilan olunur. Neşriyat T. L. Ş Basıldığı yer: T A N Matbaast _,J 
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