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Fin - Sovyet müzakerelarj 
birkaç ay sürecek 

Helsinki, 10 (A.A) - Moskovadan avdet c. 
den Finlandiya murahhası Voinna müzakerele. 
rin daha birkaç ay sürmesi muhtemel olduğunu 
ve bilhassa iktısadi meselelerin görüşülcc~ğini 
söylemiş ve hududun çizilmesinde mii§kül!t 
çıkmıyacağını ilave etmiştir. 
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1 TLER: 

Elli yaşında bir sebat 
Geçen halta blzlm. edebi ııeş-ı maya çalışan AJ1met ltısaru 

l'iyatımız hııyatmdıı miilıiın bir hllrınetlo ve ~:ıkdirlc anma.. 
hAdise;ye şahit olduk: Seı"TetJ. mak mümkün olllmıror. 
fümın elli yn~"lna bastı. Ben bh· mccııı11nnın mubte. 

Yıışı ynrun asrı bulan ~tlebl \iyntım üı•ğil, !ooll'h "'ll'a her 
neşrJynt 'nsıtn"ı bizde hc:ıiu huftn int;.,a,•mm ifade ctti61 
su.dece SenctJfüııundur. J>nı:ku s~ı,nt.ı, lıııttü mil .. külleı·c karşı 
~·erlercl<' teC!oo jı:; tnriht o-.rı bu- gösterilm iu:ıclı ehemmiyetli 
la:ı mecmuıılm· \arıln·. Fnlmt lmhı>•orıım. Çiiııh-ü hlzfın nı"nı-
1 iroo yarım n ır bil' rekorJıır. lcketiıniz<le eğer bir ıııet·uıua~·ı 
Bir şcyclc ilk olmnnm ne kn- de\n.ru ettirmek miiınh;iin ol
dar milşkiillerle Ji:nrşı kıır..,ı)a saydı, hir cnccle h:nlf'rC'c ör. 
.ı;elmok demek olduf."tıntı nnlnt. neğlne ~"'sndiif ctılğimiz nıc<'. 
maya lüzum 'ar mıdır? munlnrdan ndı nkhını:t.tla knl-

Elll senelik bir ömrü süıiik. mn n bile kollckslyonuıula ku. 
lcmck blı·çol.lnrıınız iı;ln hir hn rn ıı 1li ı· r<>kiın t P<:-kil cıleı·di. 
l\uıp hi lııl 'erirken bunıı. hlr Yu~ <'lllyc vamn tek mct·
<lc elli ı;cnt> üren fn ıln~ız hir mun )tılnız Scn·ct:t"iiıuınclur. 

~.-uı·ctto ıniişkilllcrlc miiradelc- On hiıılt>rı•p nkraııı 111·n~ımla. 

yi llA\"e ccllni7.. O 7.:ıınnn bu Çi ukü Scı'\ Nlfüıııınun flıttşa
cme~ln m!inn mı daha ynkm- rntdnn h1ıgiinc kadar muhaR. 
<lnn idrllk ıııiimkün olur. kak kt on hinden fazla mcc. 

Bugiin ba.-;;mnzı gt'riyc çc,·lr- mu.a hntiynzı nlmnnştır. 
(Uğimlz znmnn clll st>neyi kÜ· Buıılnn:lım yalnız ScT\'ctttü. 
çiik bulncnklıırınıız ,·nrdır. EL mm yarım n.;;ırhk bir ömrü ic'f. 
li senelik kcnımiyct içine sığnn rflk etmiştir. J>l~erlert fiadoce 
ebedi n flkı·i kalite) 1 basit ad. mnthuat m 8idJlerlnde ebedi 
dcdeceklcr huhmnbilir. rncznrlıklıu·ma çckilnıl~ lerdlr. 

Ktmscy1 dalın iyili istemek· Sen etlfünnn cl1f ya~ııuda.-
tcn, dn.b:ı gilzclc hn~ret çek- dır. Ye onun znmnn :aınuın bl. 
mckten mcnodcmeyiz. Fnkııt dm kii)tfiriimüz :iiı:erln<leı fay. 
bu, dnmJaya, dnmlnyn göl olnn dalı tcsh-lerl olmuştur. Kllh bir 
kültür mıızlsi:ıi görme[;<', onu hoca gibi, k4h bk nrkn<laş gibi 
tasdr etmeğo mani ohnamnh- bizi yalnız bıraknııımıştır. 
dır. Onun edebi ve kültiir serl-

l~llmlzde ne , ·arsn, mn.zf<len yesi hnklmıdn bura<la hir tab. 
:ne gibi bil' kiiltiir mirasına u: yapmak niy<'tinde <l~ğillm. 
ımlıip olmuş ı~ck onu oJduğu l\lnksadım clJI senelik Ser. 
gibi tanımak, yıırmı daha. ham- vetltiinun fikriyatı ,.e sanad 
leJI, da.hn. zengin, dnhn olgun hakkında mütalea serdetmek 
bir lınle koymnıuıza mani de. ~cğihlk. J~lll senelik bir seba
ğildfr. ta olan hnyrnnhğımr anlatmak 

Elli seneyi düşilnilyomm, ve emsalinin çoğalmnsmı te. 
hu elli sene Jçinde bir mecmua menni etmektir. 
~ında. lnndla saçlarını ağart. SADRİ ERTEM 

Posla pullarımız 100 vaşında 

1876 da basılan bir 
pul 1000 lira 

Türkiye posta.. telgraf idaresi 
yüzüncli tesis vılma girmiş bU
lunuvor •• ~u .sıiretıe, kurulduğu 
gUndenberl memlekete çok fay
ialı hizmetler görmüş olan ve 
lilhassa. İstiklal Harbinde §<'... 
rem bir nam kazanan posta ida
remiz tam bir asırlık bir mazi 
devre.sini bitirmiş demektir. 

Posta telgraf idaresinin ku. 
ruluş zamanı olan 1810 tarihin
den lt'barcn. 22 sene posta ser. 
visi damga basılmak suretile i
dare cdilmi~, pul taıbedilmemiş. 
tir. Postaya verilen herhangi 
bir mektubun posta ücreti, gide
ceği ' 'ere ~öre ne tutuyorsa., bu 
miktar bir tarife ile tesbit ediL 
miş ve mektup sahiplerinden o
na göre para nlınmıştır. Alman 
ı ara da, zarfın üwrine basılan 
b~r damga ile g'österilmiş ve bu 
mml 22 sene müddetle cari ol
mu~tur. 

lik posta pulu 1862 senesin.. 
de ba.sılmıştır. Bunlar, muhte
lü renklerde zemin üzerine li
togra.f veva taş basması ile ya. 
pılmışlnrdır. Pulların alt kıs
mında da kontrol bordürleri mev 
cuttur. Kontrol bordürleri ile 
herhangi bir hilenin önüne ge -
çilrnc-k istenmiştir. Bu bordür. 
le.rde ise !'iU ibare vardır: Neza· 
reti Maliyei Devleti aliyye .. 

Bu pulların 20 para, bir ve iki 
'kuruş değerinde olanlarının bor
dürü kırmızı, beş kunış değerin. 
de olanlarının bordUril de mavi 
ronktcdir. 

Mezlrllr pullar muhtelif şekil· 
lerde ve ince veya. kalın kağıt • 
lara basılmıştır. 

Bugünkü kıymetleri seri ha. 
linde yani 4 ne\·i bir arada ol
mak ilzere 22 liradır. 

1865 senesinde yeni pullar ba
sılmıştır. Fakat ender bulun. 
maktadırlar. 

1867 se~indc ise 1865 sene. 
sinde tabedilen pullara benze· 
yen oullar tedavüle çıknnlmış.. 
tır. Bunların da nümuneleri mev 
cuttur. 1867 s0 nesinde tabolunan 
pullarla 1865 senesinde basılan 
pullar arasmda §U fark vardrr: 
l865tipi pullardg. alt yaztl"r kü. 
çUktUr. 1 

Türk pullan içinde en o:ı.hah 
olan nul da 1867 senesinde rıka. 
rılan 25 kuruşluk puldur. Bun -
lar. numune olarak bir t ııbaka 
tabedilmiı:ı. fakat bo wcnilmedik. 
lcri iç.in da.ha fazla basılmamış 
ve My!ece !.aet1erf 1!50 ye mUn. 
hasır kalmıştır. 
B~ bu pullardan yalnız iki 

tane mevcuttur. l{Jymetleri. bu
kti pul piya.~asma göre 1000 

Ura.dır. 
Diğer kıymetli Tilrk pullarına. 

gelince: 
ıfstiklaJ Harbi esnasında Anı

doluda pul kalma.nıış, damga 
pulları üzerine evveli el ile bL 
la:hara. matbaa vasıta.sile "0.
manlı postaları., şeklinde birer 
sUrsaj yapılarak bunlar kulla. 
nılmıştır. 

Ezcümle, amele pa.saportlan. 
na yapıştırılan iki kuruşluk dam 
ga pulları bu nevi pulların en 
kıymetlisini teşkil t!tmektedir. 
Beherinin fiyatı, bugünkü piya
sa.ya göre 300 liradır. 

Bundan başka. yine lstikl!l 
Harbi esnasında. kullanılan bir 
put, 250 lira etmektedir. 

Bu. beş kuruşluk mavi renkte 
bir damga puludur. Mevcutları 
199 tane intl6 ve hepsi Bozöyük 
ı>OStalıanesine sevk olunmuş. 
O sırada, harp Bozöyilğe eirayet 
ettiği ve kasaba ile beraber pos.. 
talıanedc vandı(h için bunlar da 
yangından kurtarılamamıştır. 

Ya.ngmdan önce, ancak 40-50 
danesi kullanılmış ki bugün bu 
nevi pullardan damgasız olarak 
elde hiç yoktur. Mevcut olanla
rın üzerinde ya "Bozöyilk" veya 
"İnönü" damgası vardır ve kry
metleri de yukarıda yazdığtmız 
veçhile 250 liradır. 

Abdülaziı zamanında basılan 
pullar 11 lira, Abdülhamit za._ 
manı:nda. basılan pullar 6 lira. 
dır. Bunlar, rcsimsizdir. Reşat 
zamanında tabe<lilen ve kendi 
Tesmini havi 2 liralık pul da kıy
m.etlidir. Bugün 40 lira etmek
tedir. 

Tilrk pulları içinde en az kıy. 
meti olan pul ise, 6 kuruşluk 
nosta pullarıdır. Damgalısınm 
200 tanesi ancak 2 kuruş tuL 
maktadır. 

lşte, Türk pullarının kısa bir 
tarih~esi. .. 

Osman Şii1crü 

Perşem'.lej Cuma ı 
11 Nisan 12 Nisan 
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Mahkemelerde: 

Son Afrodit davasr 
Afrodit yüıünden açılan ve he. 

nüz bitirilememiş olan yegane 
davaya dün de asliye yedinci ce. 
z.a mahkemesinde devam edilmiş.. 
tır. 

Bu dava, Konyalı tarafından 
Cumhuriyet gazetesi ne~riyat 
mtidüril ale> hine açılan davadır. 
Konyalı, Cumhuriyette çıkan bir 
yazıda kendisinin mUddeiumu. 
mi Hikr;ıet Onatın yakın tanıdı. 
ğı gibi gösterildigini ve bu suret. 
le ehli vu~ufluk işini bitaraf ola. 
rak yapmadığı yolunda hakkında 
zan uyandırılarak balkın husuo:ıe. 
tine maruz bırakıldığını ve gön. 
derdiği tekzipnamenin de nesre. 
dilmediğini iddia etmektedir. \: 

Fakat maznun Hikmet MUnif, 
Ko:ıyalının tekzibi eski harflerle 
gönderdiğini, re3rrJ bir müracaat 
&ayılamıyacağı için kendilerinin 
de basmadığını iddia etmi~. Kon. 
yalı da yer:i harflerle daktilo et. 
tirerek postayla gönderciiğine da. 
ir geçen celsede bir şahit dinlet. 
tirmişti. 

Kenyalı tckzipnamesinin 2 say. 
fa olduğunu. Hikmet Münif ise 
6 sayfa olduğunu ve zarfının üze. 
rinde 18 kuruşluk pul buluduğu. 
nu ileri sürmü§tÜ. 

Mahkeme. bu cihet hakkında 
postahaneden gelen teıkereyi o. 
kumuıtur. Tezkerede iki sayfa ol. 
aaydı, 12 ku -uş alınacaktı. deni. 
yor ve 18 kuruıluk olduğuna gö. 
re altı sayfanın gönderilmesi muh 
temel bulunduğu ilave ediliyor. 
du. 

Ayrıca geçen çelaede dinlen!. 
len ,ahit Etem Ruhinin kAtıDi 
Ahmet de, "tekzibi postaya ver. 
diğim gün, aaliye ikinci cezada 
Şafi ağanın davasını takip edi. 
yordum.'' demi1ti. Bu mahkeme.. 
de hakikaten böyle bir dava olup 
olmadığı hakkında gelen cevapta, 
bu namda birisinin muhakemesi 
olmadığı yazılıyordu. 

Neticede mahkeme, diter fL 
hit Tahirin çağırılmasına ve asli. 
ye ikinci ceza mahkemesinin o 
günkü listesinin celbine karar 
vermi§tİr. 

Ağırcezada muhakeme 
edilen çocuk 

Birkaç ay evvel Sultanahmet 
camii civarındaki arsalarda top 
oynayan çocuklardan Sıtkr ile 
Refet bir meseleden dolayı kav. 
ga etmişler ve Sıtkı elindeki br. 
çakla Refetin karnını de~erek ö. 
tümüne sebep olmuştu. 

16 yapnda bulunan Sıtkının 
dün ikinci ağır cezada muhakc.;. 
mesine baJla.nılmıttır. 

Suçlu çocuk demigtir ki: 

"- Ben futbol topunu şifiri. 
yordum. Smmı içeri aokmak lçln 
de bıçağı açmııtJm. Bu aırada Re. 
fet topu birdenbire elimden ~k. 
ti ve bıçak kazara kamına saplan. 
dı." 

Mahkeme ıahitlerin celbine ka. 
rar vermittir. 

• 1 

Eskı kırklıklan güinüt 4 
diye sürenler 

Eski '40 paralık.lan parlak çi. 
~l.ata klğıdına Hrarak birçok 
kışıye 50 kuruıluk diye süren 
Ali Oıman ile arkadatı Ahmedin 
sekizinci asliye cera mahkemesin. 
de yapılan muhakemeıi dün biti. 
rilmittir. 

Mahkeme Ali Osmanı 60 gün 
hapiı 33 lira para cezaama, Ah. 
medi de 122 gün hapis 65 lira da 
_para cezasına mahkfün etmiıtir. 

l{ömür navJun \ 
tarifesi 

Proje Vekiller Heyetine 
gönderildi 

15 nisandan itibaren nıemle. 
ketimiz sahilleri araEımda tatbık 
edilecek olan yeni kömür n.-ı v -
lun tarifesini tesbit için Anka. 
rada topla.nan komisyon mesaı. 
sini bitirmi§tlr. Hazırlanan pro 
je Vekiller Hevetine gönderil· 
miştir. F..omisyon müzakerele. 
rinde bulunan liman reisi Refik 
Ayantur. DenizY.olları işletme 
müdürü Nasuhi Özak ve şilep. 
çiler birli~i reisi bugün Ve\'a ya. 
rın §ehrimize dönf'..ceklerdir. Ye
ni tarife hakkında şchrimlr.e 
kati mah'.'.tmat ~elmemekle bera 
her 15 nis8l'la kadar olan mu. 
vakkat ücretler Uzf"rinde ten..zL 
!at yıırııldığı duyulmu!'jtur. Ko
m'.syon yaz; mevsiminde vapur
ların ko!avca gidip kömUr alabi. 
le-oeklerinf görerek bu t.P..nzil!tı 
vapmı~t::-. Yeni tarife 15 cylıl. 
le kadar muteber olacak ve kış 
mevsiminde vapurlarm fırtına 
vüziinden günlerce denizde ka· 
lacakları ~özetilerek daha yük
sek bir tarife hıııırlanacaktır. ----o----

Ayvalık Boğazı 
temizleniyor 

Vaourlann şimdiye kadar pek 
~çlükle e"eçtiklerl Ayvalık bo· 
~a.zınm temizlenmesini Uman iş. 
!etmeleri umum müdürlilğü 42 
bin liraya ii1.erine almıııı: rnühen. 
disler ve iş adamları ·gönderil
miştir. 

Buı;inlerde temizleme ameli -
yeeine baı;lanaeaktır. 

Liman re:sliıH Silivri limannı.. 
da yapılması kararlaşan men • 
direğin fn~aeına dı ba~lanmış
tır. Bu işi üzerine alacak ı:nüt:&
ahhit cıkmadıITTııdan idare ken. 
eli kendine yapmağa mecbur oL 
muştur. 

Denizyollan tetkilatı 
Denizyollan idaresi g~n 8e

ne DeniZba ~tan avnlıp avn bir 
idare şekline ~rdi~i \•akit mu. 
vakkat nlarak bir teşkilat vapıl
mrştr. $f.mdi DenieyollaM u
mum nıUdUrlU,iUnUn esas teskl. 
18.t nrojeıd hazırla.nmı~ ve Ve. 
~Alete gönderilmtntir. Bu pro.ie 
ıle umumf oıarak kadro ve büt
çelerde yüzde on tasamıf ya.
oılmaktadır. Kadrolarda. hiç bir 
deği.,iklik olmıvaca.ktrr. 

ilkbahar tarifeleri 
Devlet Denizvotlannın Kara

deniz hattı yaz ta.rift>Ai 16 niıan.. 
dan itibaren tatbik edilecektir. 
Mayıs başından itibaren tatbik 
edilmeğe başlanaca.k olan !atan.. 
bul ile Mudanya ve Marmara Ji. 
manlan arumda.kl va.z tarif eei 
de hmlanmı§, tudik icin MU. 
na.kale Veklletine gönderilmltJ. 
tir. K5pıil, Adalar ve Anadolu 
iskeleleri ilkbahar tarffetdnin 
tatbik gUnU hentlz kararlll§Dla -
m.rttır. 

Aaılıız bir haber 
Maarif Vek!leti umum müfet. 

ti~l~ri tarafından yapılan teftişler 
n~tıcesln?e 200 kadar öğretme.. 
nın menfı rapor alması dolayıaiy. 
le meslekten alakaları keaileceği 
hakkında bir gazetenin neırettiği 
havadis ası14ırdır. 

. ~ e~ilet böyle bir karar verme. 
dı~ı gıbi elde edilen teftiş netice. 
lerıne ait raporlann tetkiki de 
hen?z i!tmaI edilm~miştir. 

Şımdıye kadar tetkik edilen ra. 
p~rlıırın yüzde doksanı iyi ve pek 
Pit derecededir. 

.. 
Diln .'Mt on tldye do,i'jru K/j1rrihıi'ır 1 apmı'J'»a ııo1da7arınr1a fı'rfrr>'""u 

•ulılu.ğu için bir S(Jllt T;adar 8Cf/1·üsc/cr d,irmuştar. Ray uiiıi:wrrı 
niiH ba.:knHTtqı!'l.dıı manrifte 

Bomonti fabrikası 
Şirkete verilecek para 

tütünle ödenecek 
İnhisarlar idaresi ile Bomon· 

ti Şirketi ara.smdaki müzakere 
!er miisbet bir şekilde neticelen. 
miştir. Fabrikanın bedelf tütün 
ile ödenecek ve !a brika tütünle 
ri harice sevkederek burada.k1 

sermayesin] memleketten Gıkar· 
rnıt olacaktır. Tütünleri İnhisar 
!ar İdaresi hesabına Limit.et Şir 
keti verecektir. Fabrikanın sa 
~ın ahnmasr hakkında bir pro· 
ıa hazırlar..maktadır. Bu proiE> 
Meclisten gectikten sonra ·iE 
kat'.vct kesbe.derektir. 

1nhi1'arlar Jdare~i Bomonti 
f abrikaBında tadilat va pat' ak w 
tesisatı gen.işletecektir. 

ihtiyat eratın senelik 
yoklaması yapılıyor 

Eminönü Askerlik Şube51nden: 
l - Şubemizde ka.yrtlı eratm 1e. 

nelik mutat yoklamaları tçlıı :?6 Mart 
11'0 gününde yapı.lan nana. ektir. 

'l - Yoklamalar ıtaat 9 dan 12 ye 
kadar devam edecek, saat 12 &m 
ııonra gelen.lerlo kendi doğumlanna 

alt günlerde gelmJyenlerin müracaat. 
lan kabul edilmlycccktlr. 

3 - Yoklamalara nü!uıı cUzdanlart, 
ask~rt vesikalarlle behemehal her 
§8.h.rs kendim müracaat edeoekUr. 
Muhacir ve aaır ıuretıe şubeye kayıt. 
la.rmı yaptırma.mı§ ol&nlarla yokla. 
ına ka c;a,ğı, bakaya lıtalnuf ol&n.ları:ı:ı 

kendi dofım:ılan güntlnde mUracaat 
etmeleri. 

A - 816 döğumlulann yf)klama 
rtııılerl: 

15 Nisan 940 Pıızarte3l giln!l, 16 
Nlaan 1940 Sa.il gUnü, 17 Nisan 1940 
ç.rtamba günü, 18 Nl&an 1940 Per. 
oembe güml. 

B • 313 UA 31/S do4'rımlulıırd3.n ma.. 
sett'U dolay1slyle getımyenlt'r: 

19 Niııan 940 Cuma günü. 
F - sıo dotuı'nlalann yoklama 

rttnJertı 

22 Nisan 940 Pazarte& gUnU, 23 
Ntan 940 Salı güıiU, 2t ~!.san 940 
~ba günU, 2:S Nlııan 9!0 Per. 
ııembe 1Unü. 

D - 318 dofumlu.larm yo~ 
ıtınlert: lf ' 

2G Nhıan Oto Cuına günU, Z9 Nt. 
An 940 Pazartesi gQ.nU, 80 Nisan 940 
sa.ıı günü, ı )tayıa IHO Ca?J&mb& ıtı... 
nu. 

E - St 9 d,,fumlo.larm yoklama 
cfuılerlı 

2 M&yıa 9t0 Pergıembe güDU, S Ma.. 
yuı HO CUına günü. 6 Mayıı 940 Pa. 
za.rttııl gUnU, 7 Maya 940 Salı ıünQ 

F - 8ZO dotumlulann yokmaJa 
rttnJeıi: 

8 Mayıs 040 Çarp.mba günU, 9 Ma.. 
yuı 9t0 Pcrgembe günll, 10 Mayıs 

940 Cuma günü, 13 Mayıı 940 P&-
urte.s günU. • 

G - 116 U& 819 dofumlıılardan 

mazereU dolayı"-"1e p1ınlyNılerı 
1' May1a 940 Salı &1J.nU. 
Dtfer c1oğumlulann yoklama g11ıı. 

lerl aynca ua.n edilecektir. 

• •• 
FaUb Aü«Uk ı,abfı9tndm: 
6 Nlaıı 940 &1lnk1l celp ll!ııma 

ektir. 
Toplanmll ctıntı 20 Nlaıı 940 Cu.. 

marte8I &1J.ntl olarak flln tldlleıı hJç 
ukerllk etmemtı 816 - 833 (d&hlll 
doğumlu ja.ndarm& ve gümrük ıımıtı. 
na mensup er&tm içtima günü 2:1 NI. 
AD 940 Per,embe olarak detı§Urfl. 
mt,ur. 
Şubemize menııup juıdarm& ve 

gümrük amıtma. men.rup eratm mez.. 
k~r günde saat (9) da §1.Jbede bulun. 
malan na.n olunur. 

* * * 
Emlnöntl Aakt'rllk Şubeeln&>a: 

·Yedek topçu .Aateğmen (302TO) al. 
cil numaralı Htlseyln oğlu Mehmet 
Kema.1 Erten klsa bir zamanda ıu. 
~ye gelmeat. 

ilkokul nıolr~ Q 
prograııı~ 

Bet sen~lik ~ 
tetkik ~ 

tlk okullarda~ ı1' 
1936 ders Y~~ ıroıs"' .MI 
tatbik rn~vkı~ ~ ... 
progranu 0 • tıet 7. .. .Jtl. 
rarlar ınucibın;:ır bir 11'1. ~ 
tekrar toplan~~· _ı!ı) 
fından glSrilŞ d• tJeŞ F..~ 

Bu yıl sonun 111dlı• .. 
iet dolmuş 01.e:'df~ll ~~ 
üzcriode maa~1!et~1'ıııt ~ 
terbiye beyetı . ~.ıl' 
caktır. ııııtefi! lif? 

Programın rrı cıriJ't.!, 
hakkında Uk !eıe. •Y':.. r' 
rinio raportan~~ı tı~ i"' 
Jetin icra ettir~!~ ııef ~ 
n da talim te~ 1 e~· t f"'I 
dan tetkik. edıl:ired' (1'.),I 

Uk tedrısat gfl~ ":;; 
mına evvelki pro bll!ı;dir' -
rak konan .aJJedats oı 16." Jt 
resim.it ınüfre per,l•~ ,r.tıf' 
lerin alınatı ra erdi~ 
bet neticeler ., 

t1r. b''f'.,iıl " Talim ter ı ~~· ııJ~ 
ba\'• tf progran:una. d• dt •ıJif 

bilgileri ııaktcın uııteııı" tı'~ 
mesi kuvvetle 

111
gr•tl'J ıııt',ıı! 

İlk okul pro ~p•t;cıı!I.! 
Maarif ş~ra.sı~~ k'blıl ~~ 
riye sUrdliğ~. redat 11 f. 
seleler de .ınıı~rogl'•~ıcııcıııt 
eklent'cektır. d• tt 
siminde Ankara , "•M' 
ıan .. cakt~........-0~,, Bir kadın ôl~ 
duktan so"~~ 

Hadi•e ~f 
tahkikat 

13 ,ıdf"! 
tııraı' l ~J 

Yalovada 0 · ge"'tı' 
dında bır •' Fatma a d' ,yıı" etP'~ 

çenlerde ye ! .,e ıı -·•~ 
buraya geJınıŞ rrıUı"'" 
dın doktoruna t'.11'1"'1 

kendisini doğuf ed~"" ~ 
Doktor hCr. "ııetid' ,t'jı 

etmemit ve sır Jl'a~ ~ 
otelinde yatan çot-.,)J.~1 
doğurmuştur·~!1)lıs ~~' 
doğma.sına raı> cıı~ı PtU', 
Fatma kald1

:
11 oltıl~ 

hanesinde diln iJik ;r 
M··ddeiutllutıl f' M, 

u 1 tıJlf• 9v 
kikatına ba§ "ıcıırıtııı1 
sedi rnorga k3 



~ıetıeri tarihine bir b~kış lf.*ô~n\Ô!fl~fl!iröfirs~e1J~e~rJ;i 
3 - VAKiT 11 NiSAN 

~ı:~veç ve .. oanimark~nın Ha rJ a harpleri yeni 
l,,bin ş ve mucadelelerı b . fh . d . 
ttttıııiı~~arni~le si. . ır sa aya gı . l 

ıhı ıttletinin undugu İs. 
~. liir· tarihleri iir • 
ıL: · ınci d -T 
'lllcı' d evre be 
· ev -
il devre re onuncu 

t51ıııcıi ,. onuncu a 
oij ~sr k -

Cski t a adar de 
:ı.. aan·r -

'ı "'ttı " 1 ten son 
~sırd . -

· a 61Yasi ha 
ı d 1Yet . -C\rre . devırleri 
k aıt -~1 ~ td, cşfind ._. .... urnat, 

't ~ &on;~k~barett~r. 
ı'a 1 deVlr. 

ıtıı Ctdir. U b.~§ladıktan 
t~. h.ııı1 - Çuncü de 
~t ı.... gın i . -
!).,ti(~ !İlllal n.~ışarr se. 

1 ıatrıa Ulkesinde 
~~ dc..,/1ara ait de, 

dır. ınden kalma 
~t~ a· 1 Bugünkü İsveç Kralı Güstav 
t it tn" 

~~~kc!Jer~cevherat, veç hükumetini vaadettiler. 
~r "'!ın ço~ de. bu. Fakat Napolyonun hezimetin. 

r llufu2 ~skıden -den sonra Danimarka kralı Nor. 
~lı baha ethklerini veçi İsveç hükumetine terketti. 
tııj }'crıe~onra Av. Bu suretle dört asırdanberi Da. 

~ 1Yct~ri ne kadar nimarkanın uzak bir vilayeti olan 
ıı.:~di~~~mleket. Norveç, siyasi hayattan tamamiy. 
.\J k dev· tr, za. le mahrum kalmıştı. Ve Norveç. 

t~lıttnc1 asıır/r ka~- liler 1810 yılına kadar ayrı bir 
~~&on nu/ a Danı. millet olduklarını hissetmemişler. 
tl°'a r l<.an~tu altın. di. Ancak bu tarihte Norveç va. 
1'tj (aon . buraya tanperver fırkası meydana çıkmı~ 

\:~r c{a.~lığı s~rnarları "Norveç menafii umumiye cemi. 
\,~~ llıı~ti. 0 muş ve yeti" kurulmuş. Norveç darülfü. 
~ ~lınan nunu için iane toplanmaya baş. 

bthtı ıııı ta:a İskan. lanmıştı. Bunlar, Norveçin İsveçe 
~t oınıu rnıştı. U. terkedilişini kabul etmediler. 

, il.rJca ~i . ~nu~ Bir taraftan da Danimarka kra. 
ı 1 \ \ kımıyetı lı kendisini Norveç krah intihap 
~!' t, ettirmek istiyordu. Muallim Svcr. 
• ~. ~· l!:riıc O . drup plepist yapılmasını tavsiye 
~~~' il 2at 

1 
rlof ıle ve kabul ettirerek 112 kişiden 

ıc.~' 1 .oog de a. mürekkep bir diyet meclisi ku. 
~ ~ ı, hırıstiyanlığı ruldu. Meclis, Danimarka kralı. 
~tt .cıcıc"'eçe birçok nın Norveç tacını terketmesi Ü

tt lirltıiı t getirterek zerine millete rucu ettiğine karar 
~~İlıi ve ı>ara bas. vererek Prens Kristiyan Fredri. 
il.tı COCti ~?Ydurmuş. ki 17 mayıs 1814 de kral intihap 

Old11k ır asır ka. etti. Fransız kanunu esasisine 
~di h r. Fakat bu benzer ve hakimiyeti milliye esa. 
ı:-tıı dcıı ,~rPlerle de. sına dayanır bir kanun esası ka. 
~ laı;di nra Ruslar, bul olundu. 
~~ ttıtıi~read~ki arazi. İsveç zadeganı ile uzlaşmış o. 

11ot ~ .tdı. Bu es. lan Fransız kumandanı Berna. 

~1-r -11~kon Stok. dotte'un Norveçe tekliflerini red. 
11 

" ''t" · · d d'I' t ·ı N it l'il.}'it şehrını e ı ınce sveç ı e orveç a. 
c t Ya aht yaptı. rasında müthiş bir harp başladı. 

~ı tdu, Pı.~rken Nor. (Sonu YPl"ın) 
d;ı.. <J.aro)d H 

ııı· gınıkı k ar. 

~ ı,}!. lrı 1 tan kur. 
"l?r arıda ~ 
~I tOlc ad • !ıl'et. 

lltj il.k 01 alan zap. 

Askeri Liselere talebe 
kaydına başlandı 

Almanların en büyük hedefi Skapa Flov 
Son haftalar zarfındaki 
hava harplerini tetkik e. 
den Fransız muharrirle. 
ı·inden Hanri Bidu, fran. 
ıızca Entransijan gazete. 
ıine yazdığı aşağıdaki ya. 
zııında hava harbinin ye. 
ni bir safhaya gİ•:'fllİŞ oL 
duğunu fÖy]e tc.barüz etti. 
riyor: 

Büyük hava harpleri başladığı 
zaman bunlar yalnız kalınıyacak. 
)ardır. Bunlar kara veya deniz 
taarruzları ile birleştikleri tak. 
dirde hakiki bir mana ifade ede. 
ceklerdir. 

Bugün tayyareler münferit 
muharebeler yapmaktan ileriye 
gitmiş değillerdir. Fakat bu mu. 
harebeler de on beş gündenbcri 
şayanı dikkat bir canlıhk, bir baş. 
kalık arzetmeye başlamışlardır. 

Hava harpleri dört şekilde ce. 
reyan etmektedir: 

1) Her gün hatlar üzerinde 
muntazaman keşif ve fotoğraf u. 
çuşları yapılmakta, bunlar saye. 
sinde kumandanlıklar düşmanla. 
rınm en ufak hareketlerine kadar 
kaydettikleri bir cetvel tutabil. 
mektedir. 

Bu faaliyet avcı tayyarelerinin 
himayelerinden yapılmakta ve 
bu sonuncular düşman avcı tay. 
yarelerini uzaklaştırmak işini 
Üzerlerine almaktadırlar. işte res. 
mi tebliğler hudutlar üzerine dü. 
şen bu tayyarelerden bahsetmek. 
tedir. 

2) Bundan maada düşmanın 
gerisinde de havadan keşif uçuş. 
ları yapılmaktadır. Bu uçuşların 
vazife:si artık müdafaa sistemini 
keşfetmek değil, fakat kıtların 
hareketlerini ve yer· değiştirme. 
lerini tesbit etmektir. Bu keşifler 
taktik değil, fakat stratejikdir. 
Bunlar hududun her kısmında 
değil, bir parçası üzerinde ve mü
navebe ile yapılmaktadır. 

luyorlar. 
Böyle uzun mesafelerden ma. 

IUmat toplamanın resmi adı: 
"Derin keşif uçuşları" dır. Bu 
keşiflerin en mühimleri müttefik 
tayyarelerin Berlin, Viyana, Prag 
ve Posen üzerinde yaptıkları u. 
çuşlardır. Almanlar Fransanın 

cenubu garbına bu şekilde bazı 
uçuşlar yaptrktan sonra hevesle. 
rinden vazgeçmiş görünüyorlar. 
Kimlıilir belki de bu uğura sar. 
fetmekte oldukları bin litre ben. 
zine mukabil elde ettikleri netice. 
leri pek düşük görüyorlardır. 

3) Buna mukabil Almanlar Şi. 
mal denizi üzerinde bilafasıla ha. 
va devriyeleri yapmakta ve bom. 
ha ve mitralyözlerle ticaret gemi. 
lerine, hatta balıkçı gemilerine 
taarruz etmektedirler. İngilizler 
de ticaret gemilerini teçhiz ede. 
rek buna mukabele etmiş bulunu. 
yorlar. Nitekim bunun neticesi o. 
!arak bir İngiliz ticaret gemisin. 
den, kendisine taarruz eden bir 
Alman tayyaresini kendi vasıtala. 
riyle düşürmüş olduğu haberi bil. 
dirildi. 

Bu yeni bir safhanın başlangı. 
cıdır. Almanlar bitaraf balıkçı 
gemilerine bile taarruza başla • 
mışlar: Holanda ise bu hareketi 
şiddetle protesto etmiştir . 

4) Nihayet Almanlar hemen 

her gün İngiliz sahillerine ve İn. 
gilizler de Heligoland körfezine 
akınlar yapmaktadırlar. 28 mart. 
ta Almanların İngiliz sahillerine 
beş akın yaptıkları haber verildi. 
İki ve üç nisan gecelerinde ise 
bu akınlar yirmiye kadar yüksel. 
di. Fakat bu uçuşlar fevkalade 
masraflı olmaktadır. İngilizlerin 
yaptıkları hesaplara göre bu u • 
çuşlar Almanlara 1.250.000 İn • 
giliz lirasına mal olmuştur. 

Bunların zayiatına gelince: İn. 
gilizler tahrip ettikleri elli birin. 
d Al?1an t.ayyaresini listeye kay. 
detmışlerdır. Buna mukabil İngi. 
Jiz c:.ahilleri müdafaasına ait tay. 
yarelerden yalnız bir tane düşü. 
rülmüştiir. 

Bu tayyare akınlarının ingilte. 
redeki hedefi Skapo Flov'dur. 17 
martta yapılan bir Alman akını. 
na mukabil İngilizler Şilt adası 
üzerine şiddetli bir taarruz icra 
etmişlerdir. 

Almanlar 2 nisanda yirmi ka. 
dar tayyare ile yeniden Skapo 
Flov'a taarruza bulunmuşlar; fa. 
kat hiç bir netice alamamışlardır. 

Bütün bu taarruzlar yeni bir 
taarruz karakterini göstermeleri 
bakımından şayanı dikkattirler. 
Bunlar artık birer keşif uçuşu de. 
ğil, doğrudan doğruya hava har. 
bi uçuşlarıdır. 

İtalyanlar niçin bize 
mal göndermiyor 

dogliyo vapuru Çanakkele yak
laşırken müttefik filo tarafından 
tutulmuş ve Maltaya götürüle _ 
rek ~ontrol edilmiştic. Vapur _ 
daki malların hepsi Türkiyeye 
geJcçeği anlaşıldığından Yapur 
serbest bırakılmıştır. Dün gelen 
haberlere g-örc, İtalyan bandıra
lı Çitadibari vapuru da aynı va
ziyette yakalanmıştır. Vapurda 
yine limanımıza gelmekte olan 
mühim ithalat eşyası vardır; 
kontrol edilmektedir. 

Bina vergisinde 
alah sabite 

Matbaaları rahatsız 
eden bir mesele 

İstanbul De!lenlarlığının dünkU 
Yeni Sabahta bir cevabı çıktı. Bazı 

bına vergilerinin matrahına (Alltı 

sabite) zammı yapılmak bakımından 
kanunların yanlış te!Akkl edildiği gı!. 
rıi!Uyor. 

Bu mesele kllı;Uk bUyUk bUtUn 
matbaaları alAknlandırdığı \'e ga.}Ti 
kanunt bir vergi tarhı knnaatlni 
urandırclığt için ynnlış•ıgın nereden 
geldiğini izah edeceğiz: 

1..ayrıs:ıti iradı takdir olunacak 
bina eğer bir {fabrika), bir (lmalAL 
hane), bir (değirmen! ise - yani o 
bina fabrika, imalAthanc, degirmeo 
cinsinden ise - buralara irad tahmin 
olunurken iı;erilcrlndcki sabit imal 
vıısıtalarının da nazarı itibara alın. 

masını Bina \'ergisi Kanunu kabul 
ve emretmiştir. 

Dcfterdarlıl{ bu maddenin tatbiki, 
yani, bir binanın fabrika, imallthıı.ne 
olup olmadığının tayini lçln te§\'ikl 
sanayi kanununa mUracaat ediyor. 
ltikadımızc:ı tashlhi 111.zımgclcıı n.ok. 
tal nazar budur: 

Teşviki sanayi kanunu bir husust 
kanundur. Adından ve hUktimlerinden 
de bellidir. HilkUmleri hUSU$1dlr ve 
kendi dairesine mtinhaııtrdır. Bu ka. 
nun binaları clnıı ve nevilere ayıran 
ve bunları tarlt eden bir kanun de. 
ğlldir. Hattf\ daha umumt bir kanun 
olan lş kanununda bile, iş yerleri 
hakkında bazı umumi hUkilmleri ihU. 
va l'tmeslne rağmen, yine imalA.thane. 
)i tarif eden bir hUkilm bulamayız. 

Adiyle s:ı.nlyle değirmen \'ardır ki 
Teşviki Sanayiden istifade ebnez. 
Teşviki Sanayi Kanunu münhasıran 
himaye edeceği sanatlar bakımından, 
bazı tasnifler yapmış, hattA el ile do. 
kuy,ıu tezgahların bulundukları yer. 
ıerı bile dördilncU sınıt olarak ıımaı 
bir mUesscse saymı~tır. Böyle bir yer 
mUmktindilr ki bina itibariyle hiç bir 
husmılyet arzetnıemlş bulunııun. 

Şu halde gayri safi iradı tahmin 
olunacak bir binanın fabrika, lmallt. 
hane, değirmen olup olmadığını ört 
ve teamuı tayin edecektir ve örf ve 
teamUI hangi binaya değirmen, fab. 
rika, imalCLthane diyor, yani hangi bi. 
nalnr bu kelimelere mıu;adak tesisatı 
ihUva ediyorsa ancak oranın sabit 
imal vasıtalllndır kJ, vergiye matrah 
olacaktır. 

Sabit imal ve..,ıtaları neclir! 
Delterdarlığ"ın cevabından bir yere 

imaltlthanc, d"mek f~ln orada ııabll 
bir ııurette yerlf'§tlrllmlş olmak p.r. 
Uyle kuvve! muharrlke nakleden AIAt 
ve cılevM bulunmak bile ka.tl ijÖrUI. 
dUğU anlaşılıyor. 

Nizamnameye konan bu ibarenin 

(Det·amt 5 incide) ~b}';ı.tılık:llştu. Fa_ 
t 111 Cttni ll'lücadele 

~ı ii~tçcıı. r;ırdu. Ha. 
""il t ~an e ~kon za. 

~ı ... 1 trnış b ·y "eri .. 1 '.. u un 

Askeri liselerde yeni talebe 
kaydına dünden itibaren başlan. 
mıştır. Kayıt ve kabul mayısın 
30 uncu gününe kadar devam e. 
decektir. 

Son birkaç gün içinde Alman. 
)arın Fransa, Belçika ve Lüksem. 
burg hudutları üzerinde neler geç 
tiğini öğrenmek için büyük bir 
alaka gösterdikleri bu uçuşlardan 
anlaşılıyor. Bu sebeple beş on ke. 
şif tayyare:;iylc, iki ile sekiz ara. 
sında mütehavvil avcı tayyaresi 
gruplarından müteşekkil büyük 
gruplar göndermeyi li.izumlu bu. 

İtalya ile aramızdaki ticaret 
muvazenesi, bazı İtalyan fabri
ka ve müesseselerinin yersiz ha. 
reketleri yüzünden bozulmuştur. 
ltalya bi1.den kliring yoluyla bol 
bol mnl mübayaa. ettiği halci& 
tticcarlarımızın veya müessese. 
!erimizin İtalyan fabrika ve mü
esseselerinden kliring yoluyla 
mal almak istemeleri garip bir 
hareketle karşılanmaktadır. İ
talyanlarla, aramızda daha yeni 
imzalanmış olan kliring anlaş _ 
masına rağmen tüccarlarımız.. 
dan Peşin Ye altın para istemek
tedirler. Eğer tüccarlarımız kli
ring yoluyla mal istemekte ıs. 
rar ederlerse "Bu 'çeşit malımız 
kalmıştır. Diğer devletlere de 
bağlanmış bulunuyoru7~ Maale. 
sef tcklüinizi kabul edemiyece
ğiz.,, demektedirler. 

Kadı köydeki aile f aci
~, 0 durmü~-1 ırrı_ '"t "4 l 1 c, hi Çtcn h 83 yılında 

~ttııqiltUıı d.,areket eden 
• t taııılınyaya Nor. 
~\;i'~ tiıştı. Do. 

•.•! a.ra.ıc htrya n.gi.Itereye 
'~tı~lt l>0r şı?ıcezire. 

!. b tc ltartekıı. kon. 
ı~ lıtada Şı harbinde 

ıtl lıhn naıear, Si. 
aı, Sik

0
aYarak Ku 

-crı0 rt S -
1 llıc illa u • ayda'yı 

'1t llıcı,k &:arnış, AL 
'ıi ttıne d" , ten b on. 

ı '1t~ half1t u seferde 
h. tlcr ı aten mu 

~ ""il • tld -~~ ,llt kr c etmiş. 
lıttit llıiful ~l.~ar ara. 
rı3t ıa Ucadelesi 

ıı. ~ bi Yıflatt . 
ı.~ td r ıa r. Bır 
.... lıı Crcıc k af anında 

c it endi .. r 
., .ı ''titd' nu uz 

'lt ... le ı. 
ı.~dcıt llcrin· "!' dt~ de..,· ın kuru 
t ~tsi den ırıerinc ai; 
~ ·~y:~ı.ıl. z~nra, 19 

t~•t tı roı1 ·~ra her .. 
"'tı~tr~iı1e;rın~. 1 g u~: 
~t~r leıti 1tnucadele. ~~~ Çarpı almış, is. 

\ !ltır ltnalar, bu ,, .. 
lt. ..... Jıo 
~'Qf•t iyonu 

aı. ttrıı. ~ Rusya 
::'4r eaı · 

\ ~-aftı.ağırı Uzcrine 
~ttll:ıi trand~ 01ınuş. 

~'"" •Icrdi. kalığını 
\.' t, daııı l3 
~ t ~ı~'Sc ai~t~adette 
.~ ~tç lıttı.ı ı;- ısmını 

ıt°tıladega a~at bu 
~t • ı.ı oırn nı ~le uz. 
t, hu ltıtihapa~ı~ı için 

~ ti~ıı,;- ~er N ttırrniş 
'llıt• ...,ca;. lngi~P<>ly?~ 
b oı:J~r vani ere ıt. 
~ıq~;•n h~~tr~a ile 

~I ttcr·t~a ı.. nıı mut 
tr b 'oı:ı it "'ra1ı N 

""t• aı.... a. 
'~d •••1Ştı . 

Ottc• il 
e •'lor. 

Göıüp düşündükçe 1 

Harp başladı 
"~lnjino,, ile "Zigfrid,, de toııların ııaıuluları, örünıcek 

luığlnrkeıı, herke : 
- Bu nıı ... ı 1 ıııııluu·che l'ıtıııın '! 
- Uü~·!c de lH\l'JI illi olur? 
- Buna harbi ll<'jcncre etmek derler! 
J>iyorlarılı. 

l:;.te iki gıiıuliir harp, olnnl'ıı hı7.ı, hiitiin kımlıh~ylc pnt
lıunı!;' lnılııııııJor. H<'ııı yalnız harada cle~il. ))enizlcrde knn kö
piildPı·i \Rr, ha\adl\ da. Delik cle:;.ik ta~lnrclcrdcn Mzan .:-.ıcak 
knnlnda hulııtl:u ho~·unı.ror. 

l:\'Ct harp hn':'laılı. ll<'m hiç nmulmn~ nn bir ycı·<lc. Dani. 
marka, nıii ... tnkil bir de\ lct için <•n hiil iik nyıp sayılım lıir 
111 anı.: alt ııula ezildi. 

.\'on<'ç kı~ ıları atc':' içinıle. Toplar giirlii~·or. Zırhlılal'ın 
ıkmir J..arııılnrı de';oili3or. ])aha c;;im<liden <ll'nizi 11 <lihin<lc be~ 
altı ı:f'mi hnrabc~i. be:;. on bin ılcliknnlı ccnazc•si yatı~·or. 

za,·allı Xot·H~~iı' ne suçu 'ardı'?. 'I'oıırnl:,ııula maden, tcz
~iitnnıla ı::-. insanında kabili~ <.'t ol<luAu içln mi hu bclilya 
uğrnıl ı '? 

lıı ... anhk ~·üks<'lip ıncclenilc';otiktcıı sonra, hir arnhk mnlı, 
snJclırı~ "iChchi ynpaıı \'llh";-i ça~lnrm kötü clii';'iiıtii°;'iinclen kur
t ulmıı!';'ttık. Son günlcr<lc bu korku, bu yiirek titrcyl~i yeniden 
tıa ... ıaılr. 

• Artık milli S<'l'\'Ct bir ih·ünç , .a ... ıtnsı cld':,il, bir ha~ helıl ... ı
dır. rzaktnn, ynkmdnn eller, pcnçcl<'r uzanıyor, pcn(•ercll.'rdeıı 
alal'n karanlıkta ~ölgcler fırlnyor. 

:FcH\kct, bir Y<>lknn p,ihi pntlaclı. AJC\' ,.e kıvıkmı sorgucu 
yılclızlnr lçinclc, hiı· ,·olknn .. Uiv çnğlnynnları ortnlı~ı yakıp 
yıkarak cfört tnı·ara akıl·or. 

,\rtık ülüm <·nnn\nrınm dizgini kimsenin elinde değil. lliç-
hiriıni:t. çıkıp dn: 

- Dıır! 
J>iycıncyh:. HnttA lıu ,·olknnın kratl'rini ıl<'~cnh•r hile. 
Jt:U]JOlnr, telefonlar, tclgrnrlar ufuktnn Ufka karga ı.Ü-

ı·iilerini nnclırnn nıc~uuı haberler ucurnıaktll. 
- Şu hattı! 

- nu ynnclı ! 
- O ııntındı ! 
J>eyip <ltını)orlnr. 
Hu dakikada khn hllJ r ka.c;" tutnşmu' t.n;rrare, ~Rhaplaşn. 

rnk n lc\"Clf'n ka \'i~lcrlc düşüyor! .. 
- llanlyn. harp'? .. 
- Oanrm mnhar<'h~ mi bn? 
Dilcnlcrin kulnkları ı,:ııılasııı. İ~t.e il7:1e<liklerl ~ey olclu. 

HAI~l bÜHA GEZGlX 

Anl~ıldığına· göre, İngiliz ve 
Fransızlara altın para ile mal 
satan Italyan müesseselerinin 
bize kliring- yoluyla mal vermek 
işlerine gelmemektedir. Bu va
ziyet yüzünden !talyadan son 
!{ünlerde hiç mal gelmemeğc ba~. 
lamış: yahut gelen mallar lngi. 
liz Ye Fransızların almadıkları 
çcc:itlcrdcn olmuştur. 

Bu sebeple ltalya kliring he
saplarında bi7,e karşı gittikçe 
borçlu vaziyete girmektedir. 

Son günlerde ltalyan fabrika
larmdnn mal almak isteyen res
mi bir müessese de yukarıda 
yazdığımız vaziyetle karşılaştı _ 
~ından yüksek makamlara mü -
racaat etmi~tir. Bugünlerde 1 -
talyan hükCımctile resmi temas. 
!ara g-eçileccği anl~ılmaktadır. 

Diğer taraftan Akdenizdc 
müttefik donanmaların kontrolü 
çol;ı; sıklaşmıştır. Bu yüzden t. 
ta~a:ra deniz yolu ile ihracat 
vapmak g-üçleşmiştir. İtalyan 
•nüe0 sesc1Pri mC'ı::uliyeti üzerleri
l'C a1 madıklarından· limanımız -
ri:ın ltal\'tı.''rı. r:-itmrk ii7..cre va _ 
purlara ylikler•ecek bir kaç bin 
sandık yumurtanın sevki de ge. 
ri bırakılmıştır. 

l\füttefik kontrol heyeti va -
purlarda tuttuğ-tı malların 1tal
va tarafından Almanyaya gön • 
derilmiyeceğine dair resmi vesi. 
ka aramaktadır. Aksi takdirde 
m:ı lları miisadere etmektedir. 
Şimdi tüccarlarımız !talyaya 

g-önderecekleri malları trenle 
sevkctmektedirler. Fakat az va
g-on olması yüzünden bu iş tc 
müşkül g-örünmektedir. Bunun 
için Ticaret Vekaletine müraca
at edilecek Ye devlet demiryoL 
!arından fazla vagon tahsisi iste_ 
ne<'<'ktir. 

ltalyadnn limarumıza ithalat 
eşyası getirmekte olan Kampi. 

asına ait üç resim 

Yukarıya. ve yan tarafa koy. 
duğumuz resimlerde Kadıköy. 
deki hazin aile fa<'iasında is. 
mi geçen Bayan MolAhatı gö. 
rUyorsunuz. Maktul tarafından 
:rakın dostlarından birine ve
;.ilen bu resimlerden yukarıkf 
baştakinin altında şu satırlar 
vardır: 

"He ... ikten meznı·a. uznnnn 
lın.ynt 'yolu üstiinclc geçen l'C· 

nelerin hafif bir eseri bile kal
nııyor... Ruhlnrımızm lhtiyn<: 
n ihtilii<:lnrllo ihtiynrlnclı~ını 

bile hissctmi~·oru:t.. I>üne mazi, 
bugiino hn1, yarına istikhal eli. 
~·e isiml<'r verınl-:;lz. Fnknt ha
kikati nrnr..;nk hnynt ezeli bir 
ihtiyaçtan lbnrct knhyor: Yn
';'&nınk lht l~·ıH'ı ... ve hunun rc,·. 
ki nele -"'' nu•k 'e sc'' ilıııt•k lh
tllilcı ... İ';'te lıu kndnr ... En so. 

, 
' 
1 

nıı ııcla tln soj:;ıık \ '<' mAnnc:ız bir 
ıııczar.,, 

* * * 
Yapılan tahkiknt ıwtlcesin. 

de MelAhati kocası 1''eyzullahın 
yatağ-ında uyurlccn beynine 
mavzer sıkarak öldUrdUğü an
laşılnııştır. Batta .Melt'lbat bir 
mliddet evvel Mavzerin fişekle
rini tamamen boşaltmış ise <le 
ko('ası y<'niden kurşun tedarik 
etmiş, vaka gecesinden Uç gece 
enel Bay Feyzullah en Ust 
kattaki odasından inerel{ karı. 
ı;iylc beraber yatmaya. başla
mıştır. 

Cinayetin işlendiği .gece ı;:o. 
cuklnrla beraber hepsi bir o. 
dada yatmışlar, saat bire doğ
ru Bay Feyzullah kalkmış, ka
ranlıkta diğer odaya giderrl\ 
Mavzeri almış, sonra karısını 
öldUrmUştUr. 

• 



f ransız Başvekili 
Regnonun beyanatı 
··Müttefiklerin ablukası bütün şidde

tile tatbik edilecektir .. 
Paria, 10 (A.A.) - Ayan mec. I 

:sinin bugün saat 15. l O da aktet. 
igi celsenin başında Reyno şu 

beyanatta bulunmuştur: 

miştir. Tayfa kıyafetinde giden 
bahriye askerleri limanları ele ge. 
çirmiıtir. 

Bundan ba,ka Almanya, kuv. 
vete müracaat etmemeyi taahhüt 
eylemiş olduğu Danimarkayı da 
istila etmiştir. 

Fransa, !sveır demir madenlerL 
nin mütemadiyen Almanyaya git. 
mesine nihayet vermek istemiştir. 
Norveır denizlerini kapadık. Çün.. 
kü Norveç.in bitaraflığı mevcut 
değildi. Almanyaya karşı yapıl. 
mı§ olan bu harp hareketinin mc. 
suliyetini kabul ediyoruz. Bun. 
dan böyle Narvikden Almanyaya 
bir ton demir bile gitmiyecektir. 

Almanya da, hareket etti ve 
hatta bizden daha evvel. Alman
ya harp filosunu Norveçe gönder. 

·Halit aksın nutku 
IAIHlra, JO (A.A.) Lord Ha!L 

!ax bugün Londrada söylediği bir nu. 
tulcta demı,tır ki: 

Norveçtn Almanya ile mUzakerc 
etmek Uzere bulunduğu haberlııln 

dotru olub olmadıfmı btlmlyorunı. 

Bu haber dotru dahi ola& hJC §Ub. 
he •tmlyonım ki mUttef1kler Norveç 
htıkllmetinl böyle bir karara teve.lllrill 
•tme)"e mecbur olmuı telAk.k.I ede.. 
ctkler n binaenaleyh gerek Norvc .. 
çiA 11tlk1All namına gerek kendi he. 
sablarma Almanyanm bu yeni kuv. 
vıttnın flınal aenlzlne ve AtlanUke 
yayılma.ama mani olacaklardır lncU
tere buna ula mU•aade etmlyecektır. 

Lon1 HalJtas: lnglllz donanmaıımm 
ıcraatmdan bahaederek demlfUr ki: 

Buna ln&nmız. lnglllz donanmasx 
atd değildir. Donanmamızm faallyetl 
~da mtlmkUn olduğu (1erecede 
w.111.UI haberler vereceğiz. 

SGD altı ay Jçlnde lııglltere Ti Fran 
aa Norveçde her hangi btr limanı ve 
l1sll inal edeblllrlerdl. 

• cibi ıeyler, eğer bit.ar&tlar a. 
.nanmda yardım Lsterlene, muvaL 
:ı.k olabilir. ÇUnkU yardım iıtedlkllrl 
ıakıt geç kalmnuı oluyor ve bu yar. 
tıii mUesair bir tarzda yapılamıyor. 
İÔn lakandina.vya. hAdl.aelerl KÖL 

*8iNUr ki, Almanya kendi meııta.. 
a'l'.l.cab ctUrdlğf takdfrdc ndcml te. 
~ pakUarma rağmen \'C tahrik 

ınzın tocavllz ve taarruzlarda 
~tan çekinmiyor. 
"hı memleketin lsUklA.Uni imhl et. 

ha.rekatlnln bir mukabele bU. 
tedbiri olduğUiıa dUnya e!kArı 
)'Mlnl kandırmak bizzat Cöb. 

çtn bile mnıküldUr. 
Binaenaleyh vaTJyet ıudur: Kendi 

kendlnl mUdatııay& muktedir olmayan 
herkes tehlikededir. Almanyanm hat. 
tı hareketi rastgele saldıran ve l8ll'1lll 

b!r kuduz köpeğin vaziyeUdir. 

isveç ve Holandada 
tedbirler 

Amsterdcım, 10 ( A.A.) - Röy 
ter ajamı Holamıda memleke
tin yakın atisi lha.kkmda hiç bir 
teı• ~--ı-..Aiğini haber ao_.~~~'6 . 
verme&ıeWr. Ordu mezunıy~ 
lerinin llpaı, Holandanm kendi
sini tehdide maruz saydığıma.. 
nasmı tazammun etmez. Ancak, 
Holanda, bitaraflığı ihlal için 
yapılacak heriıangi bir teşeb -
ibüse silMıla mukabeleye tama
men azmetmie olduğunu bütün 
dünya.ya anlatmak ar:zwrunda • 
dır. Holanda son aylar zarfın. 
da. müdafaa vesaitini geniş mik
yaata arttımııştır. Ve bir gece 
jçinde istlli edilemiyeceği, iti
raz kabul etmez bir şekilde icL 
dia edilebiiir. Bundan maada 
son gllnlerde vaziyetin aldığı 
vahim eetil ilRrine, bir takmı 
aakerl tedbirler daha ittihaz edil 
~ir. BUtnn hava kuvvetleri 
~larmm mezuniyeti Iağve
diım.ift,ir. 

İneçte Hazırlıklar 

Nazi rejiminin bu yeni ihlili 
hareketlerine hayret etmiyoruz. 

Müttefiklerin ablukası Alman 
kontrolüne tabi bütün mıntaka. 
lara bütün şiddetiyle tatbik edi. 
leccktir. 

Alman filosunun yarısından 
fazlası İngiliz anavatan filosu ile 
Fransız filosunun tehdidine ma. 
ruz bulunuy<.'r. 

Bir Alman tebliği bugün bize 
bildiriyor ki, Blucher ve Karls. 
ruche krüvazörleri batmıştır. Di. 
ğer Alman gemileri Norveç iL 
mantarında abluka edilmiş bulu. 
nuyor. 

Avrupa harbinin 
yeni saf hası 

( IJa.J tara/ı 1 inc,-idc) 
bulunması Almanlann itlerini ko. 
laylaıtınmıtır. Telıraflardan an. 
latı1dıiına ıöre bazı Norveç li. 
manlarına, bir, iki düzüne ıilihlı 
Alman askerinin çıkmaıı bu li. 
manların iıgaJine kati selmiıtir. 

Sonra ilk haberler Norveç hü. 
kU.metinin Oıloclan Hamara çe. 
kildiğini ve Almanyaya harp ilin 
ettiğini bildirmiıti. Dün ıelen 
bir haber iıc Norveç parlimento. 
sunun üç kitiden mürekkep bir 
heyet intihap ettiiini ve bu be. 
yetin Almanya ile anlatmak ü. 
zere müzakereye girittiğini ba.. 
diriyor. Eğer Noneçliler memle. 
ketlerinin harp sahaaı olmasına 
meydan vermemek için timdiclm 
Almanlara teılim olmak kararını 
venniı iıeler ıimal denizine açL 
lan lnciliz harp gemil~t'İ ile in. 
siliz aekerlerinin vazifeleri hayli 
::ıııoriapcakbr. Bunanla ... ıhı 
Şimal denizinde cereyan etmekte 
olduğu anlatılan deniz ve hava 
muharebelerinin kat'i netic:e1ini 
almekıı:un hakiki vaziyet hak
kında fu veya bu tarafın lehine 
hüküm vermek istical göstermek 
olur.. 
Şüphe yok ki bazı lngiliz aıke. 

ri muharrirlerinin dediği gibi de. 
n.izlere hikim olmıyan bir dnle. 
tin deniz qın yerlerde iatili le.. 
tebbüılerine ciripneıi ilk zaman.. 
larda muvaffak olaa bile neticeıi 
daima tehlikeli olahilir. Zira bu 
takdirde denizlere hikim olan ha. 
ıun harp gemileri iıtilicı kuvvet. 
lerle bU kunetlerin dayandıia a.. 
navat.n arumdeki hailılıia kese. 
l»ilir. Fakat Noneç hülrUmeti ile 
Berlin hükümeti anamda hir an.. 
latma olur da N""8Ç limanlarmı 
iıpl eden Alman kunet'-i llu 
memlekette arbclıan JUdım gö. 
rürae vaziyet cleiifir. Çünkü bu 
suretle Şimal d.Uzi taralmdan 
lft&'iliz ve Franıız hücumlanna 
kartı kmdilerini kanayacak tecL 
b!rier alan Alman i11al kuYHtle. 
ri seri taraftan h'ftlÇ timeaclifer. 
Jeri ve Balhk cleıaizi vasıtaaiyle 
Almanyaya labndinaY)'Ulm ma. 
denleriai •• ilk ve iate maddeleri. 
ni gönderebilir. Eaaaen Alman.. 
yanın bu İfpl hareketinden te. 
min etmek istecliii maksat da 
bundıaa ibuettir. 

Bize kalına bua\inlrii badiaeler 
lurtıamda dildcate alınacak mü. 
bim bir nokta ltalyan gazeteleri.. 
nin Defriyabchr. Hitler Danimar. 
ka ve N Ol"Yeç topraklanna hazır. 
ladığı taarruzdan nktinde Muıo. 
liniyi haberc1ar ettiiinden bahıe. 
den bu gazetel<c-in Şimaldeki AL 
man iıtil& hareketlerini tasvip, 
hatta takdir ile karplamuında i.. 
deta aon Brenner mülikatınm 

Bez.in.ki, 10 ( A.A.) - İsveç- sırrını ifıa eder bir mana vardır. 
im buraya gelen haberlere gö. Eier hakikaten Brennccde Hit. 
5 kral vaziyetin vahametine bi. ler Muıoliniye söylediği ıözler 
:iVaen bugünden itibaren memle- araıında Danimarka ve Norveçi 

hava mUdafaasmı emret- iıgal etmek taaavvurundan balı. 
lr · aetmiı iae timdi Şimal memleket.. 
eç parli.mentosu dün gece lerinde cereyan eden facialarm 

a.ktettiği gizli celseden sonra batka aahalarda yeni yeni misal 
ilınen hiç bir 00Ylllatta bulun. leri bazırlanmıakta olduiuna i. 
mamı:ştn-. nanmak lizımsel:c-. Bir sün için.. 

BeJçikada izinler K.aklmldı de Danimarka ile Norveç sahille. 
rini itsal etmek plinı yanında 1. 

Brükael, 10 (A.A.) - Belga taJyanın yardımı ile Macariıtan. 
.ıjansı Belçika ordusunda bütün 1 dan seçerek Romanya petrol lca. 
:nezuniyetlerin kaldmlmaıını bil. yulanna ellroymak " oradan BaL 
d:rmelrte ve fakat umumi sefer. kanlara aarlanak planı daha cü. 
bcrlilr yapıldığı hakkındaki ha. retlcinae bir tetebfMiı deiilcli,... 
ılCrltti tekzip eylemektedir. ASIM US 

Müthiş deniz harbi 
devam ediyor 

(Baş tarafı 1 itıcide) 
nanması on parcadan ibaret ol. 
mak üzere İngiliz donanmasiyle 
çarpışmıştır. 

Deniz harbi Skajarak'da iki 
noktada şiddetle cereyan etmek. 
tedir: 

ı) İsveç sahili Manatrad açık. 
!arın da .. 

2) Oslo fiyorunda. 
Bu mıntakalarda Alman harp 

gemileri İngiliz donanması ve 
Norveç müdafaa vasıtaları ile 
çarpıımaktadır. Bir Norveç gemi. 
si bir Alman torpido muhribini 
batırmıştır: İngiliz tayyareleri. 
nin attıkları bombalar büyük bir 
Alman kruvazörüne isabet etmiş. 
tir. 

Osle> fiyorunda İngiliz • Nor
veç donanmalarının batırmıı ol. 
dukları Alman gemilerinin mec. 
muu hacmi kırk bin tondur. 

Bu yekuna Almanların Blüşcr 
ve Karlsruhe de dahildir. 

Bir Cep Zır."hlı11 Da 
Batınlclı 

Stokholmden bildirildiğine gö. 
re Norveç müdafaa vasıtaları Al. 
ınanların on bin tonluk Doyçland 
tipi bir zırhlısmı batırmışlardır. 
Bu ~ekildc Alman cep zırhlıların. 
dan bir tek kalmış oluyor. (Graf 
Spe de evvelce intihar etmişti.) 

Narvik'dP. 
10 Nisan sabahı beş İngiliz tor. 

pidosu Narvik limanına hücum 
etmi~ ve altı tane modern Alman 
torpidosu ile harp etmiştir. Al. 
manlar sahillere yeni yerleıtirmiş 
oldukları sahil müdafaa toplan 
tarafından da himaye edilmi,tir. 

İngilizler bir Alman torpidosu 
batırmışlardır. Üç Alman torpi. 
dosu da ağır yaralar almıt ve bu 
gemiler yanmaya batlamışlardır. 

Bunlardan maada Almanların 
Ravinsveld isimli büyük mühim. 
mat gemileri de İngilizler tıra. 
fmdan batırılmııtır. 

f nıilizlttin lıtirdat 
Ettikleri Limanlar 

Evvelce Almanlar tarafından 
işgal edilmiş olan Bergen ve 
Tronhaym limanları müttefikler 
tarafından iual olunmugtur. 

Bu haber Stokholm tarafından 
da teyit edilmektedir. 

Londn, 10 (A.A.) - Berıcn 
ve Trodhemin tncUüs • .,.,.,Ullri 
tarafından İ§gal edildiğine dair 
olan haber Londrada henüz teey. 
yüt etmemittir. 

lnsiliz BqTekilinin Beyanab 
Londra, 10 (A.A.) - Avun 

kamaraıında beyanatta bulunan 
B. Çemberlayn, Narvik önündeki 
bahri harekattan bahsederek de. 
miştir ki: 

5 İngiliz destroyeri Narvik ko. 
yuna doğru ilerlerken en son tip 
altı büyük Alman destroyeriyle 
çarpıprırşlardır. Alman gemileri. 
ne kara bataryaları ve bu defa 
vazedilmiş olan büyük toplar yar. 
dım etmekte idiler. Hanter dest. 
royeri batmıştır. Havdy ise ka. 
raya oturmuı ve kurtarılmaaın
dan ümit kesilmiştir. Bir diiu 
destroyer de ciddi surette yara. 
landığı gibi Hoıtile İngiliz gemi. 
ıi de haura uğramııt1r. f n.cilU 
gemileri kendilerine faik düpna. 
nın ta.rruzlarına cesaretle muka. 
bc-le ettikten ıonra geri c;ckilmi§
lerdir. 

Alman gemilerine gelince, bir 
destroyer tabip edilmiı ve tam i.. 
sabet neticesi, içinde yangın çı. 
kan diğer üç destroyer de müret. 
tebatı tarafından terkedilmittir. 
Bir İngiliz destroyeri erzak nak.. 
}etmekte olan altı Alman nakli. 
ye gemisini tahrip etmiııtir. 

Narvik önünden çekilen İngiliz 
destroyerleri, içinde ihtiyat mü. 
himmat bulunan bir Alman nak
iiyeaine tesadüf ederek onu da 
batırmıtlardır. 

Alman Donanına.sının 
Zayiatı 

Bcrlin, 10 (A.A.) - Alman 
başkumandanlığının resmt tel> 
liğlııde Alman kruvazörU BIU
cher'in Oslo açıklarında sahil 
bataryalarını is kata ça lr şırken 
ağır hasara uğradığı \'e müte
akiben birkaç mayne çarparak 
battığı bildirilmektedir. 
Aynı tebliğde Alman kruva

zörU Kalsruhe'nin de Kristl
ansund'da şiddetli bir muka
vemete maruz kalarak ağır 
hasara uğradığı ve battığı IJA
ve edilmektedir. 

Batan Alman kruvazörü 
Blucher 10 bin tonluktur. Jn
şası 1939 da tamamlanmıştı. 
\'apurda 8 pusluk 8 tane topla 
3 tayyare ,·ardı. 

Alman krut'azörü Karlıırulıe 
6000 tonluktur \'e Könicıberı 
sınıfındandır. Vapurda 670 kl
şl, 9 tane 5,9 pusluk topla 6 ta
ne 3,5 pu15Juk. hava topu vardı. 

Karlsruhc kruvazörUnUn in
şası 1929 da tamamlnnmıştı. 

.\iman Tebliği 
Hcrlin, 10 (ll.ad)'o) Alınan 

başkuınandanlığındıııı tebliğ 
edilmiştir: 

f ngiliz hnhriyc lcun·etıeri 
hugUn Norveçln şimalinde bu
lunan Nar\'İk limanına asker 
çıkarmak istemişse de muvaf. 
fak olamamıştır. ntı· Jnglliz 
harp gemisi bu esnada sahil
deki bataryalar tarafından ba
tırılnuştır. Çarı>ışmada 200 ka
dar lnglllz askeri ölmliş veya 
ağır yaralanmıştır. 

Diğer taraftan, mukavemet 
gösteren 2 Xor,·eı,; hıarp geınf. 
si. bugün Alman uenizı:ıltı gc. 
mileri tarafmdan batırılmıı.:
tır. 

Xoı·,·<•ç \ 'C .Uman gt•ınilt•ı·i 
\;llrpı!;'tı 

Cluu·lolt<'nberg, 10 (ı\,,\,) -
Xorveç AJansmııı verdiği biı· 
habere göre .Alnıaıı ve !'\orveı; 
deniz kın·vctlcri arasında bir 
nıüsadcıııc olmuştur. iki taraf4 
tan da ölti ve yaralı vardır. 

Aegir -"on·eç torpidosu bir 
Alınan gemisini batırmıf} ve fa. 
kat sonra l{cndhıi de batını. 
rnıştır. 

Kjollcr tnyyare nıerdanının 

dfiıı :.;abnlıki bomban.Jımnn ne· 
ticcsinde bir benzin deı>osu vo 
mllteaddit biııalnr yanmıştır. 

I..ı0ndrn, ıo O\.A.) - Alman 
ve tngili:ı: haı·p gemileri Trond. 
henıi açıklarıudıı dolaşıyorlar. 

T.ondı·n, JO (A.A.) - fnglllz 
tayyareleri Oi>lo koyunda blr 
Alman destroyerini bombardı. 
mnn edip hntırmışlarrlır. 

J,ondra, ıo (A.A.) - Chris
tinadnun şehri s:tddctlc bom
bardıman edilmiştir. 

Stokholm radyosu bu akşam 
İsvec karasularında bliylik bir 
deniz muharebesinin cereyan 
etmekte olduğunu bildirmekte. 
dlr. Darsdeand civarında bU
yUk bir Alman nakliye filosu 
dağıtı im ıştır. 
Karadaki muharebeler 

Londra, /O ( Hwnısi) - Stok.. 
holm'den öğrenildiğine göre Os.
loya 128 kilometre mesafede 
Hilva.ııwn ve :Z5.. kll~etrA me
Mfede Knogavinger :nuota.kal~ 
rinda Norveç kıtr.lar.Ue Alman 
piyade ve ha\'a kuvvetleri ara. 
amda kanlı muharebeler cereyan 
etmektedir. Hilvcrum·da Alman 
lar yüzlerce ölü bır:ı.kara k geri 
çekilmişlerdir. Almanlar tayya
reler ve otokarlarla takviye kı
taatı getirmişlerdir. 

Stokholm, 10 ( A.A.) - Röy. 
ter: 

Norveç hududundan alman 
haberlere göre Alman kıtaatı 
tayyarelerinin müzaheretile HiL 
varum civarında Norveç piyade 
kuvvetlerile muharebe etmekte.. 
dir. Alman kıta.atı otokarlarla 
ve tayyarelerin himayesinde o
larak .sevkedilmiştir. 

Yine alınan haıberlere göre 
Kn~vin~erin ~arbında da mu. 
harebeler olmaktadır ve Alman 
kıtaatı Ha.mara girmiştir. Ora.. 
ya çekilmi§ olan .Nor\'eÇ hilk(l
meti oradan ayrılmıştır. 

Stokholm. 10 ( A.A.) - Ber
gcr ve Oslonun 45 mil şimali 
şarkisindc bulunan Kongsvinger. 
d~ ~i~detli muharebeler olduğu 
bıldırılmektedir 

Stokholm, 10. ( A.A.) - Oslo
daki Alınan kumandanı Norveç 
kralı ile müzakere etmek Ur.ere 
Hilvarumn. ilitmi.,tir. 

Hava kuvvetlerinin 
faaliyeti 

Londra, '1 O( A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

tn~iliz hava kuvvetlerine men 
sup geniş sahalı bombardıman 
tayyareleri Bergen limanında 
bulunan Alman gemilerine kar
şı biribiri ardma hilcumlarda 
bulunmuslardır. Alman gemileri. 
İngiliz tayvarelerine ateş açmış
tır. Limanda bulunan iki büyük 
Alman kruvazörü ve iki torpido 
muhribi. İngiliz tayvarelerinin 
bombalanna hedef teşkil etmiş. 
tir. Kruvazörlerden bir tanesi. 
nin kıç tarafına aiır bir bomba 
isa~t etmiştir. Saıuldığma gö
re. dii?er 2'emiler de hasara uğ-
ramıştır. . 

Sfokh-Olm, 10 ( A.A.) - Af. 
tonbladet gazetesinin Oslodan 
haber aldı~ göre tn~liz ha. 
va kuvvetleri Oslo civarmda 
Majorsten mevkiini bombardı
man etmiştir. 

Norveç Ordusu 
Hükiımete bağlı 

Londra, ı O (Sabaha k.al'fı 
Radıo) - ~orveç ordusu hU
kiı mct" lılitl!n kalbiyle ıuH-

l Halifaks diyor ki: ] 
Rusya ile harp 
etmiyeceğiz 

Loıu:lra, 10 ( A.A.) - Lord 
Halifaks bugün söyle<liği nu
tukta Sovyetler Birliğinden bah 
sederek demiştir ki: 

Bazı kimseler Rusya ya ilinı • 
harp etmemizi istiyor. diğer ba. 
ZI kimseler ise Ru.syaya yakın • 
l&§llla.mw terviç eyliyor. Fakat 
Rusya ile harp vapmak ve onun
la mukarenet tesis etmek fikir
leri tetkik ettiıtimiz zaman iki 
şey unutulmakta olduğu teza • 
hilr eder: Biri Rusyanm Polon
yaya ve Finlandiyaya taarruz 
etmiş ve diğeri de bizim asıl he· 
defimizin Almanyayı mağlup et
mek olduğudur. 
Soo11ctler Harbe Karı.Jmıtıacak 

Londra, 10 ( A.A.) - Röyter 
ajansının Londradaki Sovyet 
maha!ilinden iii'"rendiğine göre 
Rusyanm İF-kandina\"}'a hadise. 
lcri karı:1ısındaki vaziyeti. l\folo
tofun viiksek Sovvet merlisinde 
söylediği son nutıı)da trsbit edi
len siyasetten mülhemdiı·. 

Bin'aenaleyh dünkü hadiselc -
rin. büyük devletler arasındaki 
harpte bitaraf kalmak Ye buna 
karışmamak yolundaki Rus si. 
yasetini değiştirmiveceği biha.k. 
kin tahmin edilebilir. 

Sovyetler Almanlara kızdılar 
Parfa, 10 (Sabaha k-arşı Rad

yo)- Moskovadan gelen haber
ler Sovyet Ru.syanın, Norveçin 
uğradığı taarruzdan ve Narvik 
limanının işgalinden ve bilhassa 
Almanların bu harekete teşeb. 
bü.s ederken Moskova hükumeti
ni haberdar etmemiş olmasın .. 
dan dolayı gayrimmenundur. 

Berlinde hakim olan kanaat 
ite Rusva Baltık denizinde ta. 
mamen ·tatmin edilmiş olduğun
dan artık ~imali Avrupada hiç 
bir talepte bulunmasına mahal 
olrnıvacağı merkezindedir. 

Gafenkonun Roma 
seyahati 

Romanya hükumeti ta. 
tarafından tekzip 

olundu 
Jıoıaa, ıo (A.A,.) - Meıea

ge-110 ı;azetesinin bildirdiğine 
göre, Romanya Hariciye nazırı 
Gafenko, bugiln DUkreş'den 
Roma'ya hareket edecektir. 
Gafenko'nun hu seyahatinin 
iskandinavya hadiseleri Ye bu 
hAdleelerin balkanlnr üzerin
deki muhtemel akisleri ile alA
kadnr sanılmaktadır. 

Belgrad, 10 (Radyo) -- Bu
dab~şteden bildiriyor: 

Romanya propaganda Nazı
rı Curkin bugün Romaya ha
reket etmiştir. 

Diğer taraftan Romanya Ha
ririye Nazırı Gafenko'nun Ro
maya gideceğine dair çıkan 
havadisleri, Romen hükumeti 
resmen tekzip etmektedir. 

ingiliz ticaret mü-
mess ~ ileri geliyor 

lngiltcrede la,.<;e .. "eza.reli 
tarafından Balkan memleketle
rinin bütün ihracatı satın almak 
üzere kurulan E. N'. K. O. §ir. 
ketinin 15 Nisandan itibaren 
memleketimi7.de faaliyete geçe. 
ceği haber verilmi~tir. Bu haber 
tUccarlarunızı c:ok alakalandır
ml§tır. 

Bu günlerde İngilte -
reden mümessiller beklenmekte
dir. Malt\ın olduğu il?.ere bu ye. 
ni İngiliz şirketi Balkan memle
ketlerinin bütün istihsal!tmı Al
manvaya gönderilmemesi için 
aatm alacaktır. 

buttur. 
Xor,·ec hlikUmdarı Krtsllng 

muhayyel htıkOmetlnl tanıma
yacağını resmen bildirmiştir. 
lsveç ra.dyosu Norveç ile At. 
manra arasında müzakere lm
kA.nı olmadığını söylemektedir. 

Bu haberler ''erillrken Nor
veç pnlA.mentosu mUzakere ha
lindedir. 

lsveçten akın halinde gönUl
ltıler gelmektedir. 

Açık Dave~i~~,,.= 
T aluim Sinemcuı Miidiirı~ı: ,.a ~ 

!ıiilnemamuda busiinltü perşe t,etdl' fi tJ" 
YIL.'IAZ ALl fil.mi müııanbeti; ıtlJSI 
seansı suet.e sahip •e muharriri ' 
tcsibinln tefrltlerlnJ rica edcria. 



da rne haikevin 
onf erans ve temsı er 

Edirne, (Hu.su.si) - 1k.i tem-
' sil vermek ilzere ha.lkevleri u. 

n1umt ınerkP..zl tarafından Edir. 
neye gönderilen ve pazar, na.zar· 
tesi akşa.mla.rı t.emsillerlni çok 
kalaba.Irk bir &&yircl karşısında 
muvaffakıvetle veren Beyoğlu 
balkevi temsil kolu, Edirnelile
re çok zevkli iki gün ya.,cıattı. 

Bir konferans vermek üzere 
~ene ha.lkevleri umwnt merkezi. 
nJn t.ensiblle d~ent Baylill Sara 
Akdik te Ankara.dan şehrimize 
"'elmiş bulunuyordu. Kon! erans 
ve temsiller el iI!nlarile bir iki 
~ evvelinden halka ilan ediL 
miştl. Sağanak halindeki şiddet
li ya.P.mura rağmen ba~ta umwnt 
milfettiş Kazmı Dirik olduğu 

lan bu işte bir flnat görmüşler. 
di. 

Çesterin eaaa evi, Taymis nehri 
kenarındaydı. Orada kansı ve 
üç çocuğu ile oldukça ınesut bix 
hayat geçirmekteydi. 

Karısı, brii oyunur.a meraklıy. 
dı. Ve sık aık ziyafetler verirdi. 

(Daha var) 

E ina vergisınde 
a:atı sabıte 

halde başmüşa vir Sa.lıri Ôney 
vali Ferit Nomer, general Zekai 
mebuslar, parti, belediye ve hal 
kevi reisleri, maarif. lise, kız v~ 
erkek muallim, enstitü mUdilr 
!eri ve şehrin seçkin bir çok ai 
lelerile halkımız ve münıevvet 
gençlik balkevinl hmcahmç dol 
durmuş bulunuvordtL 

Sa.at yirmide doçent Sara ta 
rafından verilen konferansı mü 
teakio saat 9,30 da "Babalarnı 
~ahı!,. adlı niyes temsil olun 
muştur. Ertesi S?ilnü de misafir 
~ençler şerefine 150 kü::ilik bit 
l'av :dvafeti verilmirt~r. Saat o,, 
dokuza kadar devam eden çayı 
"Palavra.' 'adlı bir komedi takip 
etmi«ıtir. 

(Bas tarafı !J üncüde 
k.ıı.nuna mutabakatı ancak bir Mtclls 
t.c!Blrtyla hallolunabllir; fa.kat bugUn 
mor'J olduğuna göre U.Stilnde mUna.. 
kap etmlyeccğl.z. Yaln~ kıs&C4 d1. 
yecegu k1, bu ibare ne lm&lAlh&neyi 
t&r1t ctme:il, ne de bir yere lma!Atlıa. 
cıe vutını vermek itin konulmamı§. 
tır; bu ibare yalnu lma.ltlthenelerdt 
matraha zammcdllccek a&bit tmıı.l va. 

Kişpeşt maçları 

aıt.a.larından '•madut,, olacak llı1t ve 
edevatı ta.ri! etm6.l{t.edlr. Eaaıt.a b:.ı 

yer. (lma.JAlhıuıe) denmedikçe o yer. 
deki sabit lm&l vasıtası vergiye ınaL 

Macar takımı bu hafta istanbul
da Galatcsar JY • Fener 

muhfellti e üç maç yapacak 

nı.lı ola.mu; bunun ak8!nl iatiyen k&.. Ma.carist.An profesyonel likln. 
nun için (sabit imal vaaıt.aları buluna.ıı de, bazı gazetelerimizin yazdığı 
yerlerde bu vasıtalar da h~ba ka... gibi birinci değil, fakat Hungar
tııır) demek ,uç htr gey dc~~11. ya, Oypeşt ve Feneçvarô§'la.n 

HalookJ bir 1mAl vaaıt.asının ııa. sonra dördtinctl olan Kişpeşt ta. 
b1tllğl derecesi de ba§k.a bir mesele! kımı Uç ma.ç y:ı.pmak üzere bu 

Blr yere teab!t edfüuedon ı,,ıeWebL hafta şehrimize gelecektir. Bu 
tecok nıotör anca.k fi..-tjldorlurde bu_ mlisaba.kalar.n birincisi cumar. 
ıunuyor. Ma.tbaal.ıı.rm tertip maklnele.. tesi ırli.nil Taksim stadında Ga
rı, evlerdeki diki§ maldoele:1nln daha !atasa.rayla, ikincisi oaz:ır gllnU 
btl.yUk çapta oın.nıuıdır. Bir dUkk!na Fenerbahçe ile Uçünctisli de bu 
bir tabı makl.nesl konmakla oruı !ki güzide klUbUmilz muhtclitile 
"matbtıa,, olur, ta.kat o "dilk.kAn.. ı. vanılaca.ktır. 
malAthane sayılacak bir btna heyet • Bu hafta milli kü.ıne maçları 
ve mahiyeti aıı:ıaz. olmadığından futbol meraklıla-

B!r bina ya "1ma1Atbane., ol&rak n ahştıklan heyecandan mab.. 
.fapılmıetu. Bunu bel~~ıer bilir rum kalmavacaklardır. 
Yahut bil bina aonradan lnial6.t:Hane EVvelce Türklyeye gelip !s. 

.. Yazan: MET. 

ha.11n1 alaeak bir ta.dil gtkmU~r. m!ooe muvaffakıyetli maçlar ya- .c;.;!I!......,,... 
sunu da beledlyeler bWr. pan Kiweşto zaman Macar ikın- Kt..,peşfin en me.!• tJg?ı.ncula. 

Bu bahıste Te§Viki Sana.yt kanu. ci lildnde iken son senelerde, bil. rmdan Koloçsay 
nuna değil Yapı ve Yollar kanununa hassa bu mevsim ba.'jmda takı. 
h1kmalıy17. Ankara ca.dde&nd• bir mmı düzeltmiş ve Ma.car futbo- zevk ve heyecanı bol bol bula · 
evın dUkkAn haline kalbedll"n zenıln lUnde birdenbire parlamL,ttr. cağına kaniiz. Bu vesileyle gen<' 
k.a!l yapı kanununu alAkalandırma.. İçlerinde Deri ve Olajkar gibi !erimize ve..... hakemlerimize! 
dan bir "ima.ltıt.tıa.ııe,, ota.mııı. eski Macar enterna.syonallerl bu- muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Blııa vergisinin esası, geUrecegt ki. lunan bu takmı 193S de Avrupa MET 
ra değil mldir? Demek kl bir bina kupasına da girmiş ve o zaman 
tahrir de"1'e.ııl l.çlnde tmaı vasıt&l&rtıe İtalya şampiyonu olan Ambroı- Serbest giireş birinci-
blrllkt.e kira.ya verllir halde olmalıdır vana ile 1-1 berabere kalmış - likleri yapılıyor 
k, o vasıtalar sabit addolunsun. De- tır. 
girmenin taşl.a.rt, valsleri glbL. Bu sene de likte uzun müddet Beden Tcrbiuesi l.'ltanbııl Böl 

Kiracısının oturttllğU maklııenln MJndar taknnlar önünde lider- qesi aüre.~ oianlı11mdanı 
ayakları çimento ue teı:blt edilmlşUr Hk etmiş ve şimdi de dördüncU ı _ Bölge serbest güre~ bi. 
dl,yo bir yerin bina. veorg1elnl artır. , pozisyonda yerleşm~ti~. rinc!Jikleri .20 Nisan 940 cu. 
rnak. bina sahibi namma hakaalık Genç ve mUtecanıs bır manza.- ma.rtesi l?ilnU vanılacaktrr. 
etmek olur. ra gösteren Klşpeşt kadroeunda 2 - Bu mUs'.l.bak~lara hor 

lııta.nbulun değerli Detterdarmd&ıl bir çok ta yeni beynelmllel kıy. klUT>ten valnız bhı takım kabul 
bu mwı.meı .. ııın bu lcanun1 flll&M ir- metlf>r vardır. Bunlardan me!'e. cdlle<'ektlr. 
camı rtca ederiz. la müdafi Pakozty, haf Kiraly, 3 - Sıkletlerde bir kola fıı.z· 

sa.ğacık Kine-es, sa"ğiç Silto ve !'Ol lalrk ka l-.11] edilir. 

Talebelerin sıhhi açık Yoloçsay ızel'en hafta oy- 4 - Tartı saat 18 - 19 ara 
nanan İsviçre - Ma.<'.aristan ma· sırı.ıa y-an1lacaktrr. 
c;ırila oynıt.mıcılardrr. 5 - MUsııb:ıkalara snat 20 

Bunlardan bilhact~a Kolocsav de baslıı"'"'"ald1r. 
Orta tcddsat müesseselerinde ne.k meşhurdur. Kend!"i a'İ!len 6 _ MUsabah ı:iehzadeba.~m-

okuyan t.alcbclerin okula kaydc. ('..eko~lovakvjlı olun ırf>ı:hur Çek da SUlevmanlve klübü ı:-alonun . 
dildiği tarihten itii:uen, ckul ik. milli takımında 17 defa bevnel. da ynml31'aktır. 
mal cüilinccye kadar geçirecekle. milel ol.mu~. sonra Fransav"a ~L ------------
ri sıhhi vaziyeti gösteren fişlerin derek olimpik Vlua takımında 
tanzim edilmesine karar verilmiş. ve Fr:tmmı: muhteHtinde de oy · 
tir. Bu karar okul doktorlarına navıo şimdi de Ma<'.ar ~bassı o 
hemen tebliğ edilecekti:. Bu au. lara k büvtik ktytnetini Macar 
retle her takbenin sıhhi vaziyc. muhitinde göAtenneye başlamış 
tinde görülen tebeddüller umu. tı-r. 
mi olarak kaydedilmiş bulunacak Son zamanlarda bütUn kuvvet 
ve hasta l:r..ıhınanlann da tedavi. li Macar taknnlanru ~örmek 
!eri için esash bir tetkik vaziyeti f!N!ı'ltmı bulan ha.lknnIT.TT' Ki~
haw olabilecektir. pe.st maçlarından da aradığı 

·~~~------~~..:_--~--------~~ 

• 
l~.80: Program ve meıuleket 144t 

ıı.yan, 12.8:5: Ajaııı ve met&orolojl 
haberleri, 12.50: Ml\zik: Çal:ı.nla.r: Ru
fc-:ı Kam. Vecihe, Ce\•det Kozan, 
l - Okuyan: MUZ&Ifer lJkar; Melek 
Tokgöz, 13.SO/l<l.00: MU%11c: Kan§ık 
bati! m!lzlk, (Pl.) lB.00: Progr:un 
,., memleket saat ayarı, 18.03: MU. 
z1k: Radyo caz orkestrası, 18.40: Ko. 
nu:ı:ıa, 18.M: Serbest saat, 19.10: 
Memleket saat ayan, AJaruı ve mcte. 
< 'Olojl haberleri, 19.80 Mllzlk: Çalan. 
lar: Ruşen Kam, Vecibe, Cevdet Ko. 
zan, l - Okuyan: MUzeyycn Senar: 
Radife Erten, 20.15: Konuşma (Sıh. 
hat sanU), 20.30: MUzlk: F:ısıl be. 
YCU, 21.15: .MUzlk: Radyo orkestra& 
22.0ıs: lılUzik: Opera Arya1&n (P1.) 

1 1 • 4 • 940 Perşembe 

~.ili Ueml~ket sıı.at ayan. Ajana ha. 
berlerl; zıraa.t, Esham - '!'a.b vUa.t 
Kambiyo - Nukut boraaaı (Flyatı. 
22.30: MUZllc: Cazband (Pl l 23.2:5 
23.30: Yarmkl program ve k&l\Mt§. 

Farabi hakkında 
konferans 

BEYOOLU HA.LKE"\1ıH>E."\': 
11.(.9-iO Peroembo gU.nU 1a&t 18,3< 

da E\1ınlzln Tepebaşmdakl merkez 
blnaamd& Doçent B. Hllml Ziya UL 
kcn tarafmdıın "Ff.Lra.bl,, mevzuunda 
1l'lllhlm bir konferans verllecektir. 

Arzu edeıılerio tc§ri!leriD1 .rica 
~deri%. 

Maa~ıf Vekaleti 

Beden ter bı vesi 
umum müdürü qcl J ı 

19 Mayıs §enliği için 
toplanblar yapılıyor 

btanbulda yapılacak olan 19 
Mayrs idman şenlikleri hazırlık. 
la.rınt tetkik etmek üzere Maarif 
Vekilliği beden terbiyesi umum 
müdürü Bay Vildan Aşir 'ehri. 
nize gelmiştir. 

Vildan Aşir'in başkanlığı al 
tında dUn İstanbul lise ve orta o. 
kul beden terbiyesi öğretmenleri 
bir toplantı yapmı~lar; okullardJ 
idman şenliklerinin hazuhk pror 
ramr üzerinde görüşmüşlerdir. 

Orta okulların beden hareket 
!erine iştirak etmiyerck kaza!aı 
dahilinde ve yerli stadlarda veka. 
Jetin vermiş olduğu karar ü 
zerinde bilhassa durulmuştur. 

Uır.um mü:liir sehrimi,deki ı : 
ıı •leri dolaşarak idtr>an şenl!l:ler 
!çin ta1eben:n orovalarıru da göz. 
den 2:eeireeektir. 
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Bövle bir boşboğa.zlıkta bulun

duğuna derhal oiı,ı.man oldu. Es.. 
ki memurunun yüzüne baktığı 
zaman, sanki, kayıplara attır -
dığı Nor!nin <:ocuğu hatırına 
~elmiş gibi göz k:ıpakları yavaş.. 
;a titredi. Yanaklarından hafif 
)ir soğukluk geçti. Ortalığı U· 

:ak bir sUkli.n aldı. Matyö, vere. 
cek cevap bulamıy~rak bir ka-: 
a.nive hevecanla önüne baktı. 

'""onra bir santialya üzerine çök
'llllş, mevuıs mevus Jervenin yü
rüyllşünü seyreden Moraniı gö . 
•erek heyec:ını daha ziyade art
~t. Mttha.,;bin ~özleri yaşlarla 
folu idi. Acaba o da. do?ı.ımuna 
nani oldui'hı l'Ccukla beraber lS. 
'en k~rısmrn havali e mi u~raşı
vordu? Matyö onu bu az:ınlı dü. 
·ünce1crden kurb.m:ık için: 

- Reniniz günden güne gil
"'elleşiyor. Mösvö Moranj. dedi. 
Baksanıza, ne tatlı, ne <;apkm 
bir hali var. Hem de adeta ge. 
inlik kız olmuş! 

Morani a~ır aıbr b~ını kal-
1rrarak kızma baktı. ve O'özleri 
hala vaşlarla dolu olduihl halde 
iudaklannda bir tebesslim be • 
'iroi. Renin büvi.\dükl'e annesir.c 
benzemesi, muhas~T)te, biltiln 
'cederlerini unuUuracak kudret
te yeni bir ihtiras uyandırmış.. 
tı: Kızını S?avet cti.zel. gavet me
sut ve zencin !!Örmek l Bundan 
oaıı;:ta havatta hiç bir dileği 
•1oktu. Bu suretle vicdan azaıbm
dan kurlulaca.:;ını Umit ediyor. 
du. Fakat. glir!Un birinde kızını 
ı,oca"a. vermeı;.e mecbur olaca
'b ve ondan sonra e;en.e ölmüs 
'unsmm havalile yapavalnız 
'tala.ca.<Fı düşüncesi zavallı Mo
":ı.njda ~daha şimdiden gizli bir 
kıskanclık uvandırmıştı. 

- Onu evlendirmek ıni? Da. 
lıa cok erken... Hen.Uz on dört 
vmııİıdadı.r. dive mırıldandı. 

Herkesin birden itiraz edece
f: "'eldi. Ren artık ,·etişmiş bir 
Juıı'.., kadar wnlu ve güzel ol
d··!u !çin onu her ~ören on se. 
t.!z • aşında sa.nrrdL Filhakika 
o:..u'\ tqze ve pembe derisinden. 
r.t ve sivah saçlarından. mev
t;-rnsiz bir sevda koku.su intişar 
t~er, haris bakı~lan. hareket
!fri. nidaları velhasıl her bir h<ı-
11 uokı, lUkıı ve aJ.1vl§ arzus!le 
y ·rımış olan annesini and1rırdı. 

tans f aziletfuruşlukla somurt
makta iken, Moranj ağlıyan se
sile, biltiln meraretini ortaya ko. 
yan tıu sözleri söyledi: 

- Ah! Cok hakkınız var! 
tr11dtleı ine hukim olamıyarak 

yap l:lnn bu hareketten afalla
yan Matvö ile Maryan bir müd
det şa.-:kın şa..c;;nn biribirlerine 
b:ı.ktılar. S"nra kahkahalarla gü.. 
!erek misafirlerden özür diledi· 
ler. 

Sevmek! sevmek! sevebilmek! 
Her sıhhatin, her arzunun ve 
her kudretin en ee:ı.slı şartı! 
Boşen alaylı ı:rtilü.~yle: 
- Demek şimdi sıra altıncı 

çocu~a geldi. Bu geceden tezl 
yok sıltmcıyı sipariş edersiniz. 

Jerve, titrek bacaklarile, gil. 
nıeşli bahGCde oynıvan bUyük 
kardeşleri ara.sına karı§lllı§'tl. 
Matyö: 

- Tabii. şimdi ısıra altmcı.. 
nmdır, dedi. 

Maryan tatlı bir b~ sallaytf
la muvaf nkatini ima etti. Geng 
adam, esen hafif bir rUzgSnn te
sirlle dale-alanan buğday tarla. 
ısmı hıaret ederek: 

- Sıra altıncınmdır, çUnkü bu 
tarlalar onu da besliyebilir! di
ye ilave etti. 

(Daha var) 

Meçhul as.<er 
abıdesi 

Bazı aanat müntesipleri 
belediyeye teklifte 

bulundular 
Bazı mimarlar ve gilzel 6&4 

nat mensupları belediyeye mU· 
rncaat ederek lstanbulun mll
uııs1p görUlccck bir meydanın
da ''Mechul Asker,, Abidesi dl. 
kilmcsl teklifinde bulunmuş.. 
lardır. Bu t'ıbldcnin Uzorinde 
fürktin hic sönmiycn enerjisi
nin ifade edilobllmeoi tein bir 
weşale yanması da teklifler 
arasındadır. Bu meşale dalma 
yanacak, her yirmi dört saatte 
bir nskert bir kıta tarafından 
yannn madde değJşUrllecelitir. 

'!'aksim .Meydanında Cum
huriyet lı.bldesl olduğundan 
Meçhul Asker Abidesinin ya 
EnıinönUnde veya Beyazıt 

'.r-.foranj kızma karşı gösteri. 
len takdirle karıı::ık bu alakadan 
nek ziyade mahZQz oldtL Yüzü 
hodaam bir memnun!vetle aydın
landı. 

- !tirat etmeliyim ki artık 
Rene ta.tinler cıkn"a~a ba.cıladı. 
Arasıra onu vezdirmek lf'ttfun. 
da bulunnn Madam La Baron 
milvoner bir ecnebinin kızıma 
tutkun oldu~nu bana anlattı. 

· meydanında rekzl daha mUna. 
slp görülmektedir. Bu teklif 
belediye riyasetine bildlrllmiı;-

Fakat hiç olmazsa daha be~ 
altı sene onu kendime saklıya· 
caöım. Milvoner beklesin! 

Se:pı.finin ismi ortaya bir so. 
.Yukluk bıraktr. Bo~.en bile kız 
1~ard~ini tehlikeli bulur, bir 
.,.eni' kızın onunlıı. ~ezmesini mU. 
nasin e-örmez:li. Mnrvan bu mev
-ruu de.;.ıı::-tirmeüe hazrrlamrken. 
1dic:iik Jervinin kuc:ı~a tırmn. 
·up korsnimı a<'mafia çahaladı
~ın•n farkına vararak onu yere 
hıdirdi: 

_ A: Hav1r. havır, Mösvö. 
1ize sövlcdim va. artık bitti! Ne 

bu? Sonra bizimle alay eder 
'er. 

Mntyö ~fkat ve muhabbetle 
Marvana baktı. Şu ha1dc. k rt· 
st emzirmek vazifesini bttirdl':. ' 
~e'n sonra S?ene ona gelivord1L 
Hiç bir vakit onu bu kadar ~ 
ıel bu kadar ne~ll ve sak''\ 
v.ö~emişti. Gebelik, doğurmak 
\:e emzirmek, f!enç kadına ilahi 
b:r cllzellik vermişti. Matyö 
ırlirbliz çocukları arasında şan 
·e şeref t!;ıklar. sa :.an karısına 

bakarken. ona taptıihnı, onu u· 
zun za.mandırnberi çektiği tn
b'lssUriin bUtUn kuvvetile istedi. 
iini hissetti. Kainatın temadisi 
irin sularda yuvarlanan, hava -
l"rda uçan ve hC'r saniye milyon 
}r rca mahlUkun do~ımuna sebep 
r 'an mukaddes arzu P-enr adamın 
hnmı alevlendirm!şti. ·Bir an i 
çinde. kıırı koca kendilı>ri:-..r.len 
pe"erek ba!3kasmı göremez ol 
c1ıılar. Kucakhşma'.t ve müteka
bil acı.klarmı biribirlerine teyit 
t't.mek ihUvacile her ikisinin de 
1'izler! kararml!"tı. Şu kadar ki, 
e~raflarmda bulunanlan unuta. 
nk, Matvö dudaklarını uzattı 
;rarvan ağzını \'erdi \·e öoüştü 
ler. 

Bocıen latifeci bir eda ile: 
- E! E! Ne oluyorstınuz? de

di. 
Secren: 
- lc:oton:eniz biz gidelim diye 

i ive etti. 
Bu rnzivet ka rı;rsmda Valan. 

tin ~ılgınca gülmekte ve Kon!'!. 

I tır. 
Sığınaklar hakkında 

bir emir 
Vll~yet tarafıııdan verilen. 

emir Uzerlne kaymakamlıklar. 
cA. dün npartıman sahiplerine 
bir tcblfgattn bulunulmuş, sı. 

ğınnkları olmıyan apartıman. 

!arda zemin ltııtındakl od.ala.. 
rın birer sığınak haline getl
rllmesl blldirilmiştlr. 

Amiral Muren 
Ankaraya gidiyor-

Frnnsız Pasif Korunma mft• 
tehassrsı Amiral Muren bu ak
şallJ Ankaraya gidecektir. MU
tehassıs latan buldo.1•1 tetkikle. 
rlnl bitlrıniş, nUl.kndar şeflerle 
bir görUşme ynparnk bazı dL 
rcktlflc:r vermiştir. 

A 
Anl<ara \O 4 • 940 -

·--- \: t. " L t. l< --
1 t;Lc:rU • ( lnglllz) 6.u 

ıOO ....... , Ar ~rllm) llSZ.65 

100 Fr'"'"" I• raokı Z.9J.l1 
.uu t.ırcı • ~tul~ıt) 1.703 
ı 00 hı\-ıç-.. I• ı. okı 29.21%J 
ıtıu l• lorlıı ( 1- ı•lı•ıııt•nk ı 81.0301 

ıuu l~.)~Uı>Uk tAlıu.ıuı) 

ıUU U d,; •Hı lç,lusı 22.18 
ı 00 llırıUım.I C \ ıınun) 0.97 

IOl' ı..ı.•\a • dı•ıı;tu > 1.10.W 
ıoo C,:t•l,01111,\u• ı.ur.ınt. 

ıou ı• .. u·tr , h;lanyu) Ul.61 

ıou /.llntl ı 1 ·"hl;.t.aıı ı 

ıuo ı•.-u;.;o (M:ıC'ar) ıe.87%5 

U(. IA•.) ı tf••ıucr ı 0.616 

ıoo ı>ln r ı \ uı.,ı.ıı!nv) 1.4929 

ıoo \ ,.n ı<lupon) $i.6SZ3 

ı()() ı .. v,.ç ı u,..ını.. 11.006 
HlO Hu'ılr ,, •• ) 

- Esham ve Tahvdat 
Ergnnl 
SJ\'llS - Enumna 2 
Sn'll8 - Erzurı:.m S 
Sıv:ı..'i - F.rzıırum 4 

1 s,\ li - er:zuruın 6 

20.05 
19..M 
19.55 
19.55 
19.li5 
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fıttanbnl Aııliy" Mahkemeel 9 unro 
Hukuk Hli.kimllğlnden: 

Nasrettin .Altan tarıı!ından Beyoğ. 
lu Tarlaba,şı Yağhane sokak 30 - 32 1 Askeri Fabrikalar Satınalma 

~ 
BALSAMIN Kremleri ~ 

.. 

BALSAMIN Güzellik 
eksiri 

BALSAMIN Rimelleri 
BALSAMIN Pudraları 
BALSAMIN Rujları 
F ARD BALSAM iN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve Bütün 
Dünyaca Tanınmış Sıhhi Güzellik 

Müstahzarlarıdır. 

lstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktör
lüğünden: 

1 - 3000 adet bakır yemek tabağı alınacatctır. 
2 - Pazarlrkla eksiltmesi 12/4/940 Cuma günü saat 14,30 

Hava alrtannn. ~~ satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
.. 3 - İstek!ilcr:n ~o v~ nümuneyi görmek üzere her 

gun vo l?a.za.rlıga gıreceklerın bell1 gün ve saatte 76 lira muvak. 
kat temınaUarile komisyonumuza müracaatları. (2884) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

Mn.~rif Vekilliği köy öğretmen okullan için aşağıda cins, mik. 
tar ve fıyaUarr yazılı kız talebe entari ve başlığı pazarlıkla satın 
-ılmaca.h.-tır. Tahmin edilen bedeli 2256 lira. ve teminatı 338 lira 
10 kuruştur. İstekliler bu entari ve başlığa ait şartname ve nU
l'll.l.tnçleri Mnarif Müdürlüğü YardirektörlüğiJnde görebilirler. Pa. 
z.arlığın 16/Nisan/19:10 Salr günU aaat 14 de Maarif Müdürlü. 
ği.inde topla.nacak komisyon marifetile yapılac:ığı ilan olunur. 

F\;ya.nın cinsi: 

Kız talebe en
tari ve haşlığr. 

~liktarı: 

1200 takım 

Beher takımın fiyatı: 
Lira Kr. 

1 88 

(2845) 
Yekfuı 
Lira 
2256 

Uşak Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
. . Uşakm Aybey mahalicsinde mukim mektep hademesi Gediz!; l~ kansı Havvanm k.ocas1 H~ Çolak Ç-engel aleyhine 
u~ aslıyc hukuk mah.kemesmde açtıgı boşanma davasının icra 
kıln;aıı muhakemesi nc~icesin~~ h~m fık~asında yazılı sebeple
re -ı.:o kanunu medeninın 134 uncu maddesıne tevfikan iki tara. 
fm 'bocfoJUD.nlnrına ve 95 nci maddesi mucibince karının baı::kasilc 
evıc.n:nesi için üç yüz gün mü<l~e!le beklemesine ve 284~kuruş 
ma:h~?Jile mas~ı v': 400 k~. ılam harcının müddcaaleyhtcn 
ta.hsıline kabilı temyız olmak 117.ere 4/4/939 tarihinde verilen 
ihükUm ilamı müd~eialeyhin. mahalli ikameti m~hul olmasından 
dolayt mahkeme dıva.nhanesıne asılmak suretile tebliğ cdildic"i'i ve 
bu .f!~et:Ie mü~d~aaleyhin tarihi ilandan itibaren kanunun tayin 
ettigı müddet ı~ında kanun yoluna müracaat cdcl>iJeceği ilan 
~lunur. (2856) 

ı_nhtsarlar umum 
müdürlüğünden: 

I -pe_rhal t:.sli!? .?artiyle i~remizin . Cibali fabrikası için 
70 ton Som1kok komuru açık eksıltme usulıyle satın alınacaktır. 

II - Muhnmmen bedeli 1590 lira muvakkat teminatı 119 70 
liradır. , 

III - Eksiltme fö/IV /940 pazartesi gilnü sa.at 14.30 da Ka
iPata.şta Levazım ve Mübayaat ŞU'~indeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 
'.% 7,5 glivenmc paralariyle birlikte mezk\ır komisyona müra-
caatları. (2854) 

lstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktör
lüğünden: 
.. 8(4/ 94.? günü pazarlıkla eksiltmesi yapıİan 60 adet Buranda 

dikmı.~n:. toKlif cdi!en fiyat pahalı görüldüğünden 12/4/ 940 Cu
ma. g:unu san.~ 14 de p:ızarhkla ikinci eksilt..mesi yapılacaktır. 

lsteklılenn teminııtlarile mezl fır günde Yeşillcöydc Hava ak-
tarma. anhan satın alma komisyonuna müracaatları. (2885) 

... . ~ ~ ...... .... ,.. ı . ... ... ... """' -~" . ..,.. _,,+.• • • .. .. 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkôn 
Vnklt İ\~atbaası ıdaresine müracaat 

numarada oturan :Muza!!er aleyhine 
mahkemenin !H0/ 3i5 No.sı ile ac;mış 
olduğu e\·ID.tlık rııbıtasınm reli talebi 

-------~ ,.ı.tır· 
Aşağıda yı-zıh malzeme mütcalıhitleri nn.m ,.e hesabına satın nııuac 

hakk.ındakl davasının yapılan tctki. Muhammen l\luvakk&t Şıırtname 

katı neticesinde mUddeialeyhe 10 gUn Malumenln ~lnı1l ve miktarı bedeli teınlna.tı bedeli 
za.rtmda cevap verilmek üzere gönde- Lira Lira Kr. Ura Kr. o;' 
rllen da va arzuhali bilA. tebliğ iade 0 salJ ~U, 
olunduğu ve müddeialeyh mezkQr ika.. 25 Ton Nikel 62.500 4375 00 3 13 16 NlsaD 

194
0 salJ,00O1. 

metgMınıı terk ile Ankaraya gittiği 25 Kalem Çelik 56.000 4050 oo 2 RO 16 NillaD 
194

40 salJ ~ ;' 
ve yeni adresi hillnmediğindcn ilanen 7:'ı Kalem imalat çeliği 42.000 3150 00 2 ıo 16 Nisan 

19 
0 c::slı P 

tebllğat yapılıxıa.sma ve esu davaya GO .Adet Kokil "e Baglığt 17.010 1275 75 16 Nisan 
19

' • ;
1 

karşı 20 gün zartmda cevap verme. 205 Kalem M•ıhtellf Elektrik •O sall ~O 
sine ve taratıann 3/ 5/940 tarihinde malzeme:ııl 39.000 2925 00 l 95 16 Nlııan 19 ~ 
saat 9,30 da mahkemeye davet edil. ,-e ııe"..M 

1 rl ııalll ~iP'~ 
melerine davetiye lle dava arzuhali- Cins ve miktarları muhammen bedelleri yukarda yazılı malzeme mUwnhhll e .f(oıııl'~ 
nın mahkeme divanhanesine talik ve Ja gösterilen gün ve saatlerde A.skert Fabrikalar Umum MUdUrlUgU Merkez SatınalJlJS ıertıılD ~, ı 
gazetelerle de na.nat icra.ama karar ıhale edilecektir. Bunlardan 60 adet Kokil ve Başlığının şartnamesi parasız ve d!ğcr 2t90 '~ 
verilmiş olduğundan ol baptaki karar ıarmdakl bedel mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin yukarda yazılı teminatıarta ~ oJdll 
sureti tebliğ makamına kaim olmak 2. ve 3. maddelerindeki veııaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle a14kadar tncca .~ 
Uzere 11an olunur. caret Odası vesika.sile mezkQr ı;ün ve saatte komisyona müracaatlan. 1 V' 
~~~~~~--------~~------------~~~---~---~--------~~~ * ~' * ıt~ ~orın• 

Böbreklerden idrnr torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden tem.izlemek için 

HELMOBLO kullanınız 

e mobleu 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kı.:dın erkek idrar 
zorluklarını. eski ve yeni bclsoğukluğunu, meı-ane tltihabmt, 
bel ağrısınr. sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak 

hallerini giderir. Dol idrar temin eder. tdrardn kumların, 
mesanede taşların teşekkUlUne mA.nl otur. 

OIKKAT: HBL!\fOBI.-0 idrarınızı temizliyerek mavlleştlrir. 
· Sıhhat VekA.letinln ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

lstanbul Levazım Amirliği satmaı;--ı 
Komisyonu ilanları _I 

30 ton arpa müteahhit nam ve hesabın3ı alınacaktır. Pazar. 
!ıkla eksiltmesi 12-4-940 cuma günü saat 15,30 da Tophane
de Lv. 8.mirliği satın alına. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 2025 lira kati teminatı 303 lira 75 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. {775) {2785) 

* * * 
3000 çl!t mahmuz alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme.91 12/ 4/ 940 Cuma gü_ 

nü saat 15 de Tophanede Levuım Amirliği Satmalma Komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 1320 Ura, kaU teminatı 198 liradrr. Nümunesl ko. 
misyonda görUIUr. İsteklilerin belll saatte komisyona gelmeleri. { 77•) (2759) 

* * * 
15,000 kilo keçi kılı alınacaktır. Pa.r.a.rlıkla eksiltme.si 15/ 4 / 

940 Pazartesi gUnil saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nümuncsi komisyonda görü
lür. !steklilerin belli saatte komi syona gelmeleri. (783) (287·1) 

••• 
300 ton buğday verilerek bulgur yaptırılacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 13/ 4/ 940 cumartesi günü saat 11 de Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9108 lira. 27 kuruş ilk teminatı 683 lira 12 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. (782) (2859) 

* *. 
24 No. dan 28 No. ya kadar 60,000 ~ift nal~.a alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 12/4/ 940 cuma günü saat 14,30 da Tophane
de Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi 
komisyonda görülür. t~teklilcrin teminatlarile beraber belli sa... 
attc komisyona gelmeleri. (781) (2858) 

SAH1BI: ASIM US 
Ba.sıldığı yer: l' AKIT Matbaası 

Umun" 'N~riyatı idare eden : 
Refik Ahmet Sevengil 

60 Ton 1,5 mm. Kıılmlığmcla ,·e • k -tıı. '1'..I 
Saç Lc,·ba AllOllCtı t~ıı J,5 ııo-~~rı!ı 

Tahmin edilen bedeli \20.400> lira olan 60 oııııJlll il ~'I 
normal ebatta demir saç levha Aııkeı1 F~brik•1;:rtesl ~~ ~ 
kez Satınalma Komisyonunca 15 Nisan 1940 ps k J<Oıııll1~.,,, J 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ola~:90 11uııı• IJll o/~ 
llplerin muvakkat teminat otan ( 1630> lira ve ~1arıııs ~ır11r f: 
3. maddelerindeki veııalkle komisyoncu oıınad• ~ne ısıev-
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesik . 
Komisyona müracaatları. pf 

,,. • Jf. • tol1 ,_, _;; 

Müteahhit nam ,·c hesabmll ,;o ıı" . ıT,J 
l lntcrs ı•nmuğu AlınR<" /<,.(IJP' oP':t 

Tahmin edilen bed~li ( 22.500 ı lira oıan oO ıo;.ıııuııı ,.t JO 1 
müteahhit nam ve lieaabma Aıkert Fabrtkaıar 0

1

110 _.,ı ~ 
Satmalma Komisyonunca 15/ 4119i0 pazartesi '•syııııclJll 0..,':/ı 
ihale edilecektir. Şartname parasız oıa.rak J<Oı:n "e :z490 .,. 1111 f'! 
muvakkat teminat olan ll687> lir& 1501 kurU' dll<ıarı" / 
2. ve 3. maddelerindeki vcsalkle komisyoncu oırıı~l<''ue 
dar tUccardan olduklarına dair Tıcarct oda!l "' 
:ı.tte komisyon mUracaatlat ı. ,at· 

• .. • aıııı'' -#'. 
Tahmin edilen bedeli 98000 lira olan 350 ton ~0ııı1',.a;:; 

da Askeri Fabrikalar yollamRBındakl sııtıııaıı·nll şıırtı'ııı'ıe 5 Salı gUnU ııaat H de pazarlıkla ımtın aıınacsktır~re.Jı1' ıııc j (f 

kablllnde komisyondan vt>rillr. lstcklllcrin sı!>O 1 ııaııııl'~ 
buzu veya banka teminat mektubu ile 2490 s3Y1~1te ](OJJI 

delerindekl vesalkle birlikte mezkQr giln Ye ısa 

• • • 1rıcöY~ 
Tahmin edilen bedeli 799 lira ola.Jl Bf: sçı1' ~tt~ 

arazisi dahilindeki otlar bir sene ınUddet3z.'lrı P""9'~..I. 
le edilecektir. Arttırma, Tophane SalıP 26 ' ' tetfY;J 
yollamasmdaki satmalma ko:nisyonurıd~aıdtat ,JJ 
saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin m~\ıra.l'al'ııd' 
lirayı herhangi bir mal müdürlüğüne ~ rcıi!!)'° 
buzla. birlikte me7.kur gün ve saatte ·~r. 
şartname her gün komi~yondn. ~örü!ebıl ,.r. . . . . ~.~ 

d c11ıil' iJJ ıvr. 
60 ton 1120 - tt25 mm. kalmlıqındll oJafl ff'ı.;_ 
Talimin edilen t5ederi '(20.400.l lira ·k~ıııJ ı.ı ~

mm. kalınlığında Clcmir saç aflkeri fabrı 4o pe~~ 
merkez satmalma komisyonunca 18 t4,/ ~n:ı111" ~ol-' 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecek tir. ~ tcırıif1~dt~ 
misyondan verilir. Taliplerin muva~ka g.ddeıe:.ıct',v:-~ 
re ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 !11 dar ttı,e "# 
misyoncu olmadıklarına ve bu İ§le alak

0
a ,,.un ' 

na dair Ticaret odası vcsikasile mczk r r 
na müracaatları. (2771) ~ 

( . KAYIPLAR :,. 
__ _ - - &.il oııJll~~ 

Erzincan 11 inci alay birlncl tabur. madığ•!,.-~ (1 
2 inci bölUkten aldığım ruıkerllk tez. .4' ·eetııcV" ~ 
keremi lcaybettim. Yenisini çıkarıı.. iti~ or°' _,. ' 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. ~''" 1 I ~.,; 
816 doklımlıı MunafA. oğlu Abdullah 'f el't'~4' ~ 

(31981) ıııı "'~· ...,~~ * * .;;. Gerze rıı•IP" u-· 
Alacor kazası nüfus memurluğun- ta.rıhll dlP~ıtilıı-' ,,. 

dan aldığım nutus cUzdrumnla askcrl ni çı1<ars.C 
terhis vcslkıımı zayi ettim. Yenisini yoktur. 
ı;ıknracağlmdan eskisinin hUkmU ol-

Tlrklye Cumhuriy~t M•rk~z Bankası 6 / 4 / 1940 
PAS t F A K T t F ==-L-=i=ra====-

Ka3a: 
Altın: Sa.fi Kl~a.m 7l i21 2sı 
Banknot , • • • 
Ufaklık • • , , , , 

DtJhildekt Mu1ı.abirle1': 
Altın: Sa.fl Kilo~m 
1'ürk Lirası , • • • 

Hariçteki Muhabirter: 
Altm: Safi Kilogram 71711113 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler , • • • 
Diğer dövizler ve borçla 
rrnring bakiyeleri . • 

Hazine tahvillm: 
Deruhte ediltn evrakı nak. 
dive kan?ılığı . . • 
Kanunun 6 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine t.Arafmdan 
vaki tediyat • • • 

Ser.~dat cfiıdtınt: 
ricart tıenetler . . , 

R.,ham ve fahviltf t ciizdant • 
ı Den1hte edilen evrakı nak

A ! divenin ka~ılığ] esham ve 
l tahvilat ltiharf kryınt:tle 

B Serbest esh:\m ve tahvilat: 
A uan.!lnr: 

Hazıneve kıı:ta vadeli avans 
altın ve dövız üzerine • • 
Tahvilat U7..erine , • • • 
Hıssedarlar 
Muhtelif • 

• • • • • 
• • • 1 • 

' t 

100.881.649.66 
13.784.514.50 

1.808.254.70 116.474.418.86 

205.411 .F.r. 205.411.86 

10.087.86943 

13.497.71 

28.974.928.62 39.076.295. 76 ~ 

158.748.563.- ı ' 

18.200.398.- 140.542.165.-

238.558.135.45 238.558.135.45 

48.300.244.36 
8.395.970.86 

8.675.000 . ..:_ 
11.286.29 

7.813.773.40 

1 

56.696.215.22 ! 
16.500.059.69 

4.500.()00.-
23.454.947.26 

--~---~ Yekün 636.007.649.10 

Sermaye • • • • • 
Thtivat ak('e.!t: 

Adi ve fevkalade , , , • 
Hususi • • • , • 

Tedavüldeki Ba11'J..-notlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • , • 
Deruhte edilen e\.Takl nak. 
diye baki\'esi . . • • • 
Karşılı~ı tamamen altm olarak 
ilA.veten tedavüle •ıazedilen . 
Reeskont mukabili illvten te-
da. var.Pd. • • , 

MEVDUAT 
Tiirk lirası 
Altın s. Klg. f.!i ~ı1 ~so 

Döviz taahhüdatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövfaler ve alacaklı Kli. 
rinP. bakiyeleri • • • • • 
t.luhtelif , . ı • • • • 

1 Temmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi 7o 4 Altın Uz.erine % 3 


