
" ' ~ ~1 keetp l&klaJlllm. -

l' ktT AP KUPONU 
• t-. l Gen 30 

1 
-...Ytp 

1 
& kadar tılr aıra kuponı; t ' 20oo daremtze getiren okuyucuları. 

~ l&Yfalık bet büyük kitabı W 
.,.,nıtıkabiıtnde vereceğiz. Poat& Ue 
""''?• bu kl a lablar ancak 1kJ pakettf 

Ynca ~ kunıı &lmIT. .J 

Milli Şefin dünkü 
gezintisi 

~t •• vekili geliyor 
4lataş b (llususi) - Sıhhat \'ekili 

ugu t 
CUMA 12 NlŞAN 1940 YIL: 23 • SA Yl: 7993 

Ankara, 11 (Hususi) - Cum
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Sevkulceyşi n,oktalarda barikatlar vücuda 
getirildi, infilak edici maddeler konuldu 

Amsterdam, 11 ( A.A.) - Her 
türlü ihtimale karşı koymak ü. 
zere Holanda, Alman hududun
da. çok mühim tedbirler alınış
tır. Bir çok §ehirlerin hasta -
ne ve mektepleri tahliye edil -
miş olup limanlar ve yollar sıkı 
bir nezaret altında. bulundurul-
maktadır. ı 

Limbourg mıntakasmda oto-
1 mobil münakalatı tamamile dur. 
1 (Deuamt 4 üncüde) 

Demir stoku bulunduranlar üç gün zarfında 
beyanname vermege mecbur 

iJ ..... '''' '' '""',, ""',,'",'' "''''' "'' '''' '' '"''" ',,'' ''' "' '' "' '"" "'' """' ....................... ' ................ " ...... 1 
1 Kaıarnamegi aynen neşrediyoruz · 
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Adan, (l'eletonla) - BugUn Re.s. 

mt Q&.~etede neıredilmtş olan bir ka. 
ramame ile hUkQmet hakiki ve bUlt. 
ml tahıslar ellerinde bwunan demir 
mevcudunu te1blte karar vermtı; ve 

bu gibi eohaın da uı; J"l1n zarfında be. 
yanname vermeğe mecbur tutmu;,tur. 
&y:annameler ticaret mUdürlUklerine 
verllecek ve mukablUnde makbuz aır_ 
nacaktır. Bu iUbarla. ticaret mlldllr-

lUl\leri Cumartesi gtinU öğleden son. 
ra da talışacaklar, ve beya.ımamc 

verme mUddetl Pazartesi gUnU alqıı.. 

mı nihayet bulmu§ olacakbr. Karar_ 

,(Devamı 3 üncüde) 

Almanlar da Holanda hududun-

.... 

da tahşidat yaptı 

KizılırlJlak beş 
metre yükseldi 

ipsala ovas1ı1daki sular çekil~or 
---: ~-~-.~ -
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Kuvvetli olmak, daima L. 
0 1 

k 
11 . ıse ve r ao u 

kuvvetlı olmak! direktörleri HAmidin ölüm 
yıldönümü 

\ 

Yine bir Nisan ••be.hı alacaka. 
ruılıkta iki §İmal devlet tarih.in 
p)msine naldech1di. Danimarka 
teslim oldu. Norveç baskına uğ_ 
radı. 

Daha kırk sekiz Mat evveline 
plİııceye kadar Almanya bu !İ.. 
mal milletlerine -en büyük insani 
vasfını vermekte tereddüt ebni. 
yordu. 

Oıllann hürriyetinden, hakla. 
rmdan Wıaodi,.ordu. 

Fakat bq-ün, bu saatte, aeoit~ 
l97erı Almen hayat sahası içinde 
bu iki memleket de birtt leı hali. 
rıi almııtır. Avusturya hudutla. 
nadan bqbyarak genitlemeye 
'-tlaymı istili çemberi bir kızıl 
ve kanlı balta gibi fimdi Baltık 
üzerinden timal denizi sahilleri. 
ne cloiru uzanıyor. 

Harbin daha ilk gününden haL 
ti tecarizlerin keakinlqtiii ele. 
Tirltnt• itibaren küçük devleL 
lerin iatili kunetJeıi önünde 
keactilmine aöre bir battı hareket 
takip etmeleri bir zaruretti. Fa. 
kat harp IODl'tSUUn rehaveti bir. 
çok ~ clnletleri büyük poli. 
tikal8l'aı iifal çemberi içine attı. 
Polon,.. Çeko.lcwakymm taksi. 
minde keadiae .. ,. pkardı. Şanlı 
,.. muzaffer eski uman impan. 
torlmlan liW Çekoslovakyuun 
katil menuiminde büyük kahra. 
1'DUI rolü oynaclr. T Mihin faciala. 
rmı laJIP clölcmWten ne çıkar. 
Hakikat tadar: 

Anapaam birpk kiçi1c dev. 
Jetleri alduumt. aldablmq Ye bu 
Luirebizlifin aeticai olarak ba. 
rabe haline airmitlerdir. 

PoloaJUJn neırettiii beJaz 
kitap Polon,...... nuıJ bE.r baleti.. 
ıahi19 içinde nazi •ima cliitBril -
diiiinB ,&teren en mühim hi,. .,.. ...... 

Yana, o.ümarb, N~ de, 
eğer l'lllldi bir kitap nepedecelc 
durı.r.. •JDI ,eylai )'9Dc:ak. 
hır, lriitün bir cildin mahtnuı 

Mdece bir cümleyi ifade edecek. 
tir: 

"-Eyvah, aldandık!'' 
Aldanmamak için yalnız hadi. 

aeleri görmek kili deiildir. Al. 
danmaya muktedir olmak da IA.. 
znndrr. Yani kuvvetli olmak. 
Haklannı, kuvvetle tekıif bul 
muı kuvvetlerle müdafaa etmesi. 
ni bilmek gerckt ·ı:-. Harpten ıon. 
l1l küçük devletler politikasının 
it.nal ettiği en mühim nokta bu. 
dur. 

Büyük kütleler kar~ıaında bazı 
küçük devletler kendi menfaat 
ihtilillarmı birinci planda gör. 
düler; ve adeta biribirlerine kar. 
!• iki devlet deiil, iki kıta imit 
gibi muamele ettiler. Bu hal on. 
lan büyük devletlerin oyuncağı 
olmıya mahkum etti. 

Polonya kolonisi, koloni diye 
tarihe kantb. Saltıktan mülhit 
iniltiler ıeliyor. Harp aonruı ha. 
tab ıiyaıeti içinde hürmetle, 
ıükranla yadedebilcceiimiz nor. 
mal politika cereyanmı ancak 
Türkiyede ıörebmriz. 

Cumhuriyet Türkiyeıi ıiyue. 
tini prensipli bir tekilde inkitaf 
ettİnnif, realitelere intilMlk imkL 
mm aıla ıözden kaçmnamııbr. 

latiklilini bizzat ıilihiyle kur. 
taran Türle milleti politikaamın 
merkezi aildetini de kendi lan. 
._ti ,.. ıuuru telüki etmiıtir. 

Bumm için eumhuri1et deYleti 
dünyanın buhranlı muızaruı ö. 
nünde Türk milletine miisteria 
nefes almak imkinmı bahıetmek. 
teclir. 

Cumhuriyet; ıulhu tmel edin. 
mittir. Fakat hu sulhu kendi Jnay. 
Yeti Ye reel politikası ile ayakta 
tatmaktada. 

Dünya hadiseleri kuııamda 
milletimizin tek ııan fGdur: 

KuTTetli olmak. Daima kuY. 
ntli olmak, laönü'aüa etrafıac1a 
11kılrnaz tele kale ballnde top..._ 
maki SADRI ERTEM 

Bugün bir toplantı 
yapacaklar 

Maarif Vekilliği, lise ve orta 
ok.ı!ların tekamülli bakımından 
okul direktörlerinin de fildrlerini 
a1mak üzere ayda bir direktörler 
toplantısının yapılmasına karar 
vermişti. 

Bu aylık toplantıların üçüncü.. 
sü bugün öğleden sonra İstanbul 
kız lisesi ulonunda yapılacaktır. 

Toplantıda, talebenin okul i . 
çinde ve dı§ındaki vaziyetleri et • 
rafında hazırlanan raporun gö • 
rütülmesine devam edilecek. şap. 
ka meselesi üzerinde serdedilecek 
mütalealar dinlenecektir. 

Univeraite 
talimatnamesi 

Düıı çıkan bir tabah gazetesi 
Onlversite talünat~esini.n ta.. 
lebeye hak bahşetmedi~"' ve bu 
yüzden talebenin muhtelif mae. 
leler üıerinde kendini müdafaa 
edemediği yazılmakta idi. 

Bu mesele etrafında Üniversite 
rektörlüğünden yaptığımız tah • 
kikata göre vaziyet §Öyledir: 

Üniversite talimatnamesinde 
madde 76 defiJ, ı6 dır. Talimat. 
namede talebeye JazrmgeJen bO. 
tün kolaylıklar ve itiraf haklan 
da verilmiştir. 

Diğer taraft.ın rektörlük Maa
rif Vddlliğine müracaat ederek 
talebenin hariçteki durumlarına 
ait kayıtlar ilave edilmesi için de 
isteklerde bulunmak üzeredir. ta. 
tenilen maddeler profesörler mec 
lisince kararlattınlacakttr. 

Maarif müdürünün 
tetkikleri 

Yarın mezan ba§mda ihtifal yapılıyor 

ihtifalde Maarif Vekili de bu:unacak 
YArın Abdülhak Himidin ölü. 

münün yıldönümüdür. Bu müna. 
sebetle muhumuıı Zincirlikuyu. 
daki mezarı ba§ında toplanılacak, 
hatırası anılacaktır. 

Maarif Vekaleti, Güzel Sanat. 
lar Akademisince hazırlanan pro. 
jeye göre Hamide güzel bir me. 
zar yaptmruştar. 

Yarın aaat on bette Univeraite 
edebiyat fakWteal profesör ft 

talebeleri, li1e edebiyat muallim. 

leri, ulebeler ve halk Zincidiku. 
yu mezarlığında toplanacaklardır. 

Maarif Vekili Hasan Ali YUcel 
yarın sabah Ankaradan gelecek 
ve kendisi de ihtilalde bulunarak 
bir hitabede bulunacaktır. 

Vekilden sonra üniversite ede. 
biyat fakültesi namına bir profe. 
sör ve şehir namrna da belediye 
daiml encümeni azasından Refik 
Ahmet Scvengil söz söyliyocek. 
tir. 

60 lokanta teftiş edildi 

17000 esnaf cezalandırıldı 
Beyollu kaymakamlığı tara. 

fmdan ton bir hafta zarfında 60 
lokanta, birahane ve gazino teftit 
edilmiş, bunlardan 23 ünün milı
terilerden tarife harici fazla. para 
aldıklan tetbit edilerek cuaya 
çarptınlımılardır. 

Dün de belediye reis muavini 
LQtfi Aksoy teftifte bulunmuş, 
Beyoğlunda Beler gazina.unwı 
tarUe harici para aldığı telbit o. 
lunarak 25 lira para ceza11 keail. 
mi§tir. 

80 senelik dava 
Bir arazi itilafı muhake
mesine dün de devam 

edildi 

Son on ay zarfında Beyoflu 
kaymakamlığı dahilinde 17 .000 
esnaf cezalandırılmıştır. Bunlara 
kesilen para cezası ise 4 7 .000 lira 
tutmaktadır. Ge~en ıene on ay 
zarfında ı ı.ooo ~afa ceza veril. 
mi§tf. 

Ancak Beyoğlu mıntakuında 
iki tahsildar olduğundan bunlar 
pa.ra cezalarını toplamaya yetişe. 
menıektcdirler. Belediye tahlil. 
dar adedini arttıracaktır. • 

Et derdi hallediliyor 
lzrnir vapuru kaaaplık 

hayvan getirmeie 
tahsis olundu 

Bir piyango talih- l Piyango 
lisinin başından Ukramiyesi için 

M.aarif m0dllrl1 Tevfik Kut 
düıı 6ğleden sonra Çamlıca kız 
liıeaine giderek okulun çahtma 
durumunu cözdcn ıeçirmiftit. 

Maarif mUdllrii ~ aıuhte.. 
lif ıemtlcrindcki ilk ve orta ted. 
risat müesı~lerlnin de çalışma 
vaziyetleri etrafındaki te!tiglerl.. 
ne devam edecek: bunların ihtL 
yaçlannr tesbit ederek alakadar. 
!ardan inhat alacaktır. 

80 seneden.beri adliyede maha. 
kemeıi yapılan bir arui lhtllifı. 
nın duruşması dUn de aaliyc U. 
çUnci.t hukuk ınahkeıneainde 16-
rillmüştür. 

lklediye istanbulun et mesele. 
ıi ile eaaalı surette meşgul ol. 
m:ıktadır. Deniz yollariyle yapı. 
laıı münkere neticesinde bmir 
V4purunun haf tada bir defa u • 
&aplık hayvan getirmek UUre tı. 
mir hattına tahslsf kararla§Dll§
tJr. 

geçenler ll ~ale~ede!' e§ya mı 
ııtenıyor? 

Heyecanla bayiden Bazı okul idarelerinin himaye 
2000 lira eksik almıf heyetleri, yahut okul Kızılay ve Kazalarda yapılacak 

sığınaklar 

Abdullah aia vereMSinden Ha. 
cıbey zade Muhtar, timdi Galata 
rıhtımında limu idarnl ile sa. 
bil sıhhiye idarc.t binalarının ve 
500 biıı lira değerlndold araalann 
ke.-ıdlsine ve evkafa ait oldufunu 
iddia ederek hazineyi ve şimdiki 
mal sahipleri Mani radeleri dava 
etmektedir. 

Bu vapur haftada 3000 hayvan 
ı~tirecektlr. Bu sayede latan • 
bulda et fiyatlarının bir miktar 
ıWıa düşeceği anlatılmaktadır. 

MiIU piyangonun bu keşidesin. 
de ı 50 bin liralık büyük ikramı.. 
yeyf kazanan ve Fatihte oturan 
Haticenin başından garip bir hi.. 
diae geçmiıtir. 

Bi!etinı büyük ikramiye çıktı. 
,l:nı duyan kadın derbal Beyazıt. 
ta bileti aldığı bayie gitmi§ ve ıs 
birı lira almıJtıt'. Bayi paralan 
verdikten 10nra Ha ticeye ı S bin 
lirayı aldrpna dair bir de makbuz 
imnlatmıJtır. Fakat evine celen 
Hatice parayı uydığı vakit bu. 
nun U bin Ura olduğunu görmllf. 
tür. Heyecanla parayı 2000 lira 
eksik aldılını aııhyan Hatice der. 
hal bayie gitmlf, f alrat imzaladıfı 
makbu. kendisine gösterilerek 
paranın tamam verildiği iddiasi. 
le kar§ılqml§tır. Bunun üzerine 
ıs emniyet mUdürlilğilne akset. 
mi§ ve ikinci ıube dUn akpm 
yaptıit tahkikatla paranın bayi 
tarafından kasten cka~k verildiği. 
ni anlıyarak paralan meydana 
çıkartmııtır. 2000 Ura bayiden a. 
lmarak Ha ticeye teslim edilmi§; 
meaele de lXSyleee kapanmıştıt'. 

Y etilırmak auları 
iyice alçaldı 

Ert.a (Hutaal) - Glinler~. 
beri etrafı korku ve dehfet için. 
de bırakan XeUdt ve Y eıllırmak 
nehirleri alsalmaya bqlaznıılar. 
dır. 

Her iki nehrin mühim geçit 
ııoktalarında kayıklarla insan 
ukliyatı temin olunmaktadır. 
Sular altında bulu.nan mezru a. 
ruiden bu aene için latifadeye 
lm1dn yoktur. Suların letflt11na 
ulrayaıa MWkbUkil, Andın.n, 
y emlfeDbllkU, Kmlçubuk köyle. 
rine Kınlay tara!mdan icabeden 
yardımlar yapılmaktadır. En mU. 
h1m " Acil tı: Erbaa • Sa.maun 
fOllal tıserlnde bulunan Y emL 
ttnbOktl Jr5pri11UnUn derhal inp.. 
u lçln muktul tahsisat ve malze. 
menin derhal mahalline gimdiden 
plmealdlr. 

Bet ctındilr ~ta aervillcri de 
lakltrt~. 

Çocuk Esirgeme kurumu kopan 
menfaatine piyangolar tertip et. 
tikleri görülmilftlir. 
Hayır kurmlarının varidatını 

çoğaltmak ve yardım miktarları. 
m genişletmek lizerc tertip edilen 
piyango ve müaamere gibi top. 
lantılar §Üphesiz yerinde ve fay. 
dalı birer hareQcettir. Yalnız ha. 
ber aldığnnıza göre son günlerde 
Oıküdar kazasında fakir çocuk. 
lar menfaatine tertip edilen bir 
piyangoda verilecek ikramiyeler 
için talebeden eşya vesaire isten. 
mcıi veliler tarafından şildyeti 
mucip olmu~tur. 

Piyango eşyasının talebeden 
toplanır.ası yerinde bir hareket 
değildir. Piyango tertip edilirken 
eıyarun da evvelce tedarik edil. 
mesi, varidatının ona göre hesap. 
laıunası, talebeye bu hususta hiç 
bir killfet yükletilmeme::i icabc. 
der kanaatindeyiz. 

Zelzele mıntakaıında 
yapılacak tetkikat 

Tokat ve civarında husule ge. 
len zelzele etrafmda tetkikler yap 
mak üzere Ankarada kunılaıı ko. 
misyona, İstanbul Universiteıi 
namına profesör Parijas i~tirak 
edecektir. 

iatanbul kazalarında yapılması 
mukarrer ıiper sığınakların inp... 
• mOn.alrauya b>nmu~tu. Talip 
çıkmadığından sığınaklar beledi. 
ye tarafından yaptırılacaktır. 

Sınai Kimya 
profesörlüğü 

Açık bulunan Fen fakültesi ar. 
nal kimya profesörlüğüne Lehi&. 
tanın Vat'§OVB Univcnite.i pro. 
feaörlerinden Klinig tayin edil. 
mittir. Profeıor vazifesine bqla. 
nuıtır. 

Baıın Baloau 
Türk Buın Birlifi fstanbul 

mıntakumm evvelce 20 Nisanda 
verilmesi mukarrer olan balosu 
18 • 19 Mayıs ıecesine bırakıL 
mıtttr. 

O geee Genslik Bayramına mü. 
tadif olduğu gibi Taksim Bahçe. 
siyle yeni garlnosund~i ha.zır. 
tıklar da tekemmut etmit olaca. 
lr için balo mevsimin aon ve en 
parlak balosu olarak idare edile. 
cektir. 

Tertip heyeti Basın Balosunun 
bUtün üıtünlilğünU temin için ÇL 
hgma.ktadır. 

DlinkU cclıcde mahkeme. ma. 
hallinde ve def terlerle fehlr b.arL 
tur üzerinde tetkikat yapılması. 
na karar vcrmif, muhakemeyi 
ba9ka bir güne brrakmıttır. 

Manl ndeler tarafından Ab. 
dullah ağa veresesinden satın at. 
dıklarını ileri sürdülderi arsal•
nn vaktile bir kayıkçı olan Ab. 
dullah ağaya padi~h tarafından 
ihsan edilmit olduÇu söylenil. 
mektedir. 

Silivrideki cinayet 
davuı neticelendi 

Geçen sene Silivride koyun otlat. 
mak nıeaelcainden aralannda çı. 
b:ı bYga sonunda çoban Halili 
bıçakla yaralayıp öldüren Mu.ta. 
fa Kaçar kaçmıt hududu ieçer. 
ken de kaçtığı haber verilmesin 
diye telefon tellerini ketmi§ti. 

Buna rağmen hudut muhafız. 
Iaı ımız taraf mdan yakalanan ka. 
tilin birinci aftr cezada yapılan 
muba4cemcai dUn bitirilmi~. hak. 
landa karar bilclirilmiıtir. 

Mahkeme katili 12 ıene ıs iUn 
a~u bapla cezuuıa mahk<\m et. 
miştir. 

Kısaca: ... ---.. ··----·----

/( ütüphaneler pazar gün
leri açık olmalı 

Tiftik ihracat birliği 
. umumi heyeti 

toplanıyor 
Ticaret Vekaleti tarafından t. 

dare heyetlnin ycniJenmeal karar. 
lct1tmlan tif ti:t ve yapağı ihracat 
birliğinin buglin umumi heyet 
tcplantısı yapılacaktır. Toplantı.. 
da e yedek ve 8 asli azadan mil. 
rdckep idare heyeti yeniden in. 
tihc..p olunacak, iki ce mlirakip 
tayin edilecektir. 

Taksim bahçesi . 
gazınoau 

Taksim bahçt6ine bitiıil: ola. 
rak yapılmasına karar verilen 
~ne ile salon ve mUttemilAtının 
in;aatr münakasaya çıkarılmıttır. 
K~lf bedeli 35.000 liradır. 

Eaki temizlik müdür 
muavini beraet etti 

Eelediyenin eskl temizlik itleri 
rr.UdUr muavini ?,fühat Eabur ile 
ba~kAtlp Hıı.kkı ~.-e mürakip Naci 
vazifeyi suiictimalden ağır ceza 
rr.ahkcmesinc verilmişlerdi, Altı 
M n~ dört ay süren bir muhake. 
rneden tonra ber Uçü de beraet 
ttmiılerdir. 

Kısa haberler: 
-.. 

• tatanbul belediyesi tramvay ve e· 
lekt.rik l~letmeleri ur.ııum mUdUrlUğU 
memurlarmın yeni barem kanununa 
lııtlbakı bakkıııdald ~tveller tcra ve
ldllen heyetıııce tasdik edllmttt!r. 
• Reaml nakll vasıtaıan hakkında 

hUJrometçe hazırlanan llyiha llOn oolc· 
UD1 &lmı§tır. 

Şehir kUtllpbaMJeri yakın zamana kadar ort&amda mütalea fırsatı bulamıyan merakhlar Buna göre. bQtün vauıerln. Tem· 
cumarteal ve pazar (Unleri açılctı. Bu suretle isin verilmi§ bir karardı, bu karar kaldınl. : ytz, Devlet Ştlruı ve Muhasebat dl· 
hafta ortaamda okumak fırNtı bulamıyanlar bu dığma göre, acaba, cumartesi ve pazar günleri İ vauı refıılerinln " Temytz bq mUd· 
bir buçuk cUnlllk tatilden latlfade edf yorlardı. kiltlipbaneye &iden meraklılar bu meraklaruı. 1: deiumumllerinin b'"er resmi otomobl 

Bir mUddettenberi ise lrlltüphaneler Umumi dan vazge~tiler mi? Yoksa bizzat kütüphane 1 il olacaktı.-. Ankara n latan bul em· ı 
tatile lttlrak etmifler. §imdi Evkaftan Maarife memurları müracaat ederek umumi tatilden is. i niyet mUdürlerlDJ.n otomoblllert de 
devredilen kUtUpbaneler müstesna, diğerleri, tifade etmek mi istediler? Bunu bilmiyoruz. Her f muhafaza edllml§tlr. 
yani Oniwraite, Umum! Kütüphane ve fnkılSp ne olursa olsun -tehir kUtUpbaneJerlnin muhak. 1 Kllll müc:~'aa veklleU emrin• bet 
KiltUphaneai cumartesi ve pazar gUnleri kapalı. kak surette umum! tatil günlerinde açık bulun. 1 otomobil tah8la olunm~tur. tatanbul j 

Evvelce, kiltUphanelerin pazar tatill yap. malarına taraftarız. ı tıarp akademisi komutanma ve tstnn· 
mamalarına dair verilen karar filpbesiz ki haf ta ı bul defterdarına da blfer otomobil l 

__________ ._,...,... ... __ ._ ...................... ._._,... ................................ - ............ 91• vertımektedlr, 
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Hükômet demir mevcu
dunu tesbite karar verdi 

.,;.. \ 

Bugihıl. ·ı Daninıarl:a l\ra1ı 
Ifristiyatı 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
name lle hUkumet memleketimlzln 
bnşlıca Ucarl merkezlerinde ne mık_ 
tar inşaat demiri bulunduğunu öğren. 
mek, ve bundan böyle de ayda bir 
kere verilecek beyannameler vasıta. 
siyle stok hareketlerini tnklp etmek 
istemektedir. 

Kararnamenin bir hususiyeti de 
mevcut in~at demlrlcrlndt'n ancak 
mahdut bazı nevilerinln hUkOmetc;e 
satın alınması hUkmUnU ihtiva et_ 
mekte olmasıdır. Kararnameyi iyfce 
okuyanlar göreceklerdir ki, burada, 
MUII Korunma Kanununun tıdil bir 
ölçU ile ha.ika verdiği teminata mUs. 
tcnlden, '•değer fiyat,. tediye edilmek 
ııartiylc demir mUbayaa edilecektir. 
HUkümetimlzin alacağı demlrlt'l'i de. 
polarda beklemelerinden c;ok daha 
faydalı surette kullanacağında ııUphe 
yoktur. 

Hu kararname tacir olan ve olmı. 
ederek ikinci mütarekeyi aktettL yan herkesi al~kad&r etmektedir. BL 
ler.. naenaleyh, ticaret erbabı gibi aalr 

Bu esnada İngiltere, Fransa ve bllOınum vatandaşlar, bu kararname. 
Rusya Londrada bir konferans 1 yl dikkatle okuyarak kc~dllerine bir 
aktederek Danimarkanın mülki beyan mUkcllcflyeU tcrettup edip 
tamamiyetini temin etmek yolla. t>tmediğlnl vakit geçirmeden tayin ve 
rını aradılar. Bu, biraz da Av_ onıı. göre hareket etme)ldlrler. 
nıpa müvazenesi için lüzumlu i. Bu knrarname ile vazedilen beyan_ 
di. Uç devletin kararı ile duka. name verme mecburiyetine riayetsiz. 
Irklar, yine Danimarkaya geçmiş lik filli, Mlllt Korunma. Kanununda 
oluyordu. Bunun üzerine Dani. yazılı cczalann tntblklnl zaruri kıla. 
marka hüklımeti, Alman nüfuzu. caktır. Bu beyanname mUkelle!lyeUn_ 
nun tamamiyle yok olması için den kurtulmak için mallarını sakla. 
Kil üniversitesindeki Alman pro. mnk veya baı,:ıka mahallere kaçırmak 
fesörlerini azletti. Alman rahip- gibi hareketlere teve:ısül etmeleri ha. 
lerini Danimarkadan uzaklaştır_ llnde, Milll Korunmıı Kanunundaki 
dı. Fakat bu sefer de dahilde muh ağır cezalar ile karşılaşacaklardır. 
telif fırkalar çarpışmaya başla_ Bundan başka, bu hareketlt>rln netl
mışlardı. cesir. kalacağım da bllmelldirler. ZL 

Milli bir vahdet temin edileme. ra, memleket hudutıarı dahilinde ne. 
mesi işi gittikçe çıkmaza götür. reye götUrUltirse göttirUlsUn, bu mal. 
dil. Kral Fredrik'in' ani ölümü ü. lann meydana çıkarılması mUııkUI ol
zerine dukalıklar tekrar Dani. mıyacaktır. 
markadan ayrıldılar. Evvelcmirdc şu noktaya dikkat 

Bu, kanlı harplerin tekrar baş.. elillmellrlir ki, kararnamt', yalnız bL 
laması demekti. İngiltere kraliçe_ rincl maddesinde yazılı olan on iki 
si ise harbin önüne geçmek için şehirde tıcnrl ve şahsl ikametgAhı 

çare arıyor, tavassutlarda .bulu- bulunan ı.;ahısları beyanname usuıune 
nuyordu. Fakat bunların da te. ta.hl tutmaktadır. Bu hükmUn bir tek 
siri olmadı. Av~sturya ve Prus. istlsna.ııı varşa, o da, müteahhitler 
ya dukalıklan tamamiyle zaptet- hakkında. olup, bunlar Tilrkiycnln ne. 
meye muvaffak oldular. rcatndc bulunurlarsn. bulunsunlıı.r 'tıı:. 

Yukarıda da kaydettiğimiz gi. yan mUkellcflyetlne U'ı.bl tutuımu;-

bi bu harpler, Danimarkanın mil •• ıa!r!d!ır!.!!!'~~~~~~~~~~~ 
1i bünyesini kuvvetlendiriyordu. :: 
Büyük müverrih Senyobos bu hu_ 
susta şöyle der: 

''Norveç kulu gibi Danimarka 
milleti de ihtilaflar ve ıiyaıi mü. 
nazaalar esnasında maddi ve ma. 
nevi terakkilere nail oldu, şöhret 
ve iktidrı:-ları bütün dünya}'l kap. 
layan müellifler, romancılar ye. 
tiştirdi. O zamana kadar bu te. 
rakkilerin emsali görülmemişti.'' 

* * * 
İskandinav devletleri tarihi, ta. 

rihten ibret almadılar. Biribirle. 
riyle çarpışma ve biribirlerine i. 
timat etmeme yüzünden daima 
felakete uğradılar. 
Eğer tarih dersine uymuş olsa. 

lardı, bugün Danimarka istiklali. 
ni muhafaza eder, Norveç vatan. 
daş kanı akıtmaz, İsveç tehlike i. 
çinde kalmazdı. 

Bakalım 20 nci asır tarihi der. 
si ne netice verecek .. 

NlY AZl AHMET 

1 Görüp düşündükçe 1 

Tatlı rüya, ac ı gerçek ! 
l>iin, herkes diplomattı; hna;iin heı•kcs erkılnıharp ... 

•rı·nm,·nyıla, vnpurdn, trende ~·iiksd;: sc<.Je konu':'nnlnra clikknt 
et me<.eniz <il', bt er b.t em<'J: ii~rl'nlrsiniz ki, soknklnr, tnhiyecl, 
kumnıuları \e nıniral dolı11lur. 

ı\ 1 ıntuılıu·, t ti. "Bcrgt'n., c k:ultıı• nnsıl ~ittiler? 1 ngillz fi. 
!oları, "Skııjaruk,. n hnngi mnnc\ rnlnrln. ~ircliler? IlnU\n gc-
milcde lwrnher han~i kııılretıcı· sulnı-n ~iimiildii? · 

Hıı clcııiz h:u·biııin (.Jııtland) la, (Ku~alknr) la, (Cu-:-imn) 
'P. (l'rcH'zc•) (,'ıtqn~malaı-iylr. nlaknsı ncdır·: llnngi sii\'ariye 
dalın çok not 'ermek lıhımclıı"? 

Bir .siirü çnprn';'ık meseleler, ki hepsini hirden kafa nlmı
l or. Almıyor ıuıın, .... iiyliyen siiy!iycne, nıılatnıı nnlatann ... Hnt
tıi dnhn.sı 'nr, l azan yn.1.nna. 

Zırhlı necUr'? 811 nNlir? Mil nedir'? ])aha hunları hile öji,. 
rt'nnıiycnlerin <liin,ra lrnritnsını kesip biçmeleri, henüz nmlrnl
Iık dniresinin hir tel.: kelime· süylcmcdl~i son <lent:r. ka,gttsı 
hnkkırı<la, hiikiiınler 'ermeleri, in~nnı giil<lünnckten ha';'kll 
ııe3· c ynrar'? 

~imdi, hiç ~iiphc yok, ki <liin~·a tarihi, cn · <'heınmiyctli 
giinl<'l'iııden birini l llŞl)'Or. "Sknjn.rnk,, <la paHa;rnn giillel<'r 
yeni hir btikhnlc savrulınıı-:- tohnmlnrdır. İki tnrnt da hol bol 
(,'elik hnr<·nmaktu. ,.e istikbali kendi tohııınlnrmm hn';>nklnl'lrle 
l>cslcmek hcvc:.inde. 

nu iki tohumdan iki tiil'lii ı .... tikhnl doğabilir. 1ki-.iııln de 
sabahı, kanlarla kıpkırmı7.t <loğa<·nk. 

l•'nkat birindeki kan ren~i, ·yalıu1: hir doğu:; kı:.r.ıllıj!.ı oldu. 
~ıı hnlclc, Citckin<le ~üj'..riin frl: horası haline ı-.oknlmnk istene
cektir. Yr.ryüzüııii hir hnk mezbnhnsı ynpmnk, <'trnfındaki 
i'tleıni, iki hiikliim bir yı~m ll<"yct ine soknınk lhtlrnsi tnribtc 
ilk defa ~iiriinmiiyor. 

Hu nz~ın ruh kn..;ır~nsı, zaman zamnn kiıh hlr knyserln 
tn<·nulnn, küh hir hnknnm knnlı kıh<"ındnn, hnznn da ımtınş
nıış hno:ların iştihnlnrnulnn hız tılnrnk kopmuştur. l•'aknt hl<: 
bir znınnn diinrn. oıılnrm istcclikleıi hnle ~ehnecJi. ZE'kı\ gü
JH' ; ihtiras gc><·edir. Jhınlnrı hit' knlq>ta birlc7tlrınck kahil ol
mnz. l';'tc lııınun için kn·ıkun ekenler, nıe,· biçerler ,.c bu nle\"
lcr h,;lnılo kılıçlarmm eridiğini, elmacı ta.çlarımn f;Öndiil,ıiinü 
gürürler. 

J)iine kn<lnr <lf'il'i':'mlyen hu ycryiizii knmınu, ynrın Cin ny. 
111 net lceye \aracak ... N c -;aı·c, en tal h rii;raln rın ı;onu, ~ine 
;\·nlrın hlr h~kikntttr. HA KKT ~( HA GEZGl S 

Diğer lara.ltnn dikkat edilecek bir 
nokta dıı. şudur ki beşinci maddesi. 
ni:ı birinci fıkra~ında ifade eclildi'I 
vcçhilt', ticari veya şahst iknmetgtıh. 
ları muayyen on iki şehirde bulunan 
tacir ve gayrl tacir şahıslara alt de. 
mirler, bu şehirlerden başka şehir VIJ 

kaısabalarda buluns11.lar dahi, sahiple. 
ri tarafından beynn edilecektir. 

Beyannamclel'in §ekli kararname. 
de bildirilmekle beraber bu hususta 
mUşküIA.ta <lUşecck olanlar Ticaret 
mUdlirlUklt>rlne yahut malıallln en 
bUyUk memuruna ınUrncaat ederek 
beyanname nUmunelerlnl görebilecek. 
!erdir. 

ı IUkOmetçe yapılacak mUbayaaya. 
gt>lincc, bu nıUbaynrı. kararnamenin 
J ı üncU maddcalnde yazılı ol<lu:U 
veçhile, ancak bir kaç clna demire in. 
hisar etmektedir." .Aynı maddedt', 
hangi ıahısların elinde bulunan bu 
nevi demirlerin satın alınacağı <la va.. 
e:ıhan beyan edllmtııtir. 

Diğer taraftan, knrarnamC'nin on 
beşinci mıı.ddealnden anıa.,ıldıl:\'ı veç
hlle, hUkCımctlıniz bu mUbayal\ mua. 
melesi dolayısiyle halkı bcldctmcmck 
için kenclis!nl muayyen bir mUdtlet 
He tahdit etml5Ur: Beyannamelerin 
verilme:ıl için tayin edilmiş olan mUh. 
lelin hitamından itibaren nihayet be' 
gUn zar!mda. mahallinin en büyUk 
mUJkiye memuru, satın alınan demir. 
ler hakkında mal anhlblnl tahriren 
haberdar edecek ve bu tebliğat yapıl
madığı takdirde bahis mevzuu demir. 
lcr serbest bırakılmış olacaktır. 
Demir stoklarının beyanına d.air 
hiikii.metin 11e§Tettiği kararname 

.MADDE: 1 - Milli Korunma 
Kanununun 31 inci maddesinin ikin 
ci fıkrasının ihtiva ettiği ııalahiye
te müsteniden, ticarethane veya 
ikametgahları Ankara, İstanbul, 
hm.ir, lçel, Seyhan. Zonguldak, 
Samsun, Trabzon, Kayseri. Sivas 
ve Diyarbakır vilfıyct merkezlerin.. 
de ve lskE'nderunda bulunan ve 
ikinci maddede sayıla nhakik.i ve 
lıükmi şahıslar ellerinde bulunan 
demirleri, işbu kararname hüküm
lC'ri dairesinde, beyan etmc,ğc mec
bur tutım~Jnrdır. 
.MADDE~ 2 - Yukarıdaki mnd_ 

deye tevfikan beyanname vcrmeğe 
mecbur tutulan şahıslar: 

a) lthalatçr, ihracatçr. komi!'
yoncu, toptancı, yarı toptancı, pe
rakendeci, fabrikacı. imalatçı, de. 
pocu, emanetçi, nakliyeci müteah
hit ve Bankalar gibi tacir ~dalını 
haiz biliimum hakiki \"e hükmi ~a
hıslar ile, 

b) Tacir olmıyan sair bilümum 
şahıslardır. 

:Um·azend umumiyeyc dahil dai_ 
relerle mülhak vo hususi bütçe ile 
idare oluna ndaireler, Belediyeler, 
Vilayet hususi idareleri ve bunla
ra bağlı r<'.smi mahiyeti haiz teşek
kül ve müesseseler beyanname ver. 
mekten müstesnadır. Ancak, bu 
\'a:dyettcki Bankalar dahi, başka
larına ait olmak üzere. herhangi 
bir suretle muhafaza ettikleri mal
lar hakkında beyenname verecek. 
lcrclir. 

Tacir olınıyan şahıslardan iki 
yüz kilo~·a kadar me,·cudu bulu
nanlar ile sobacı \'C çilingir ıribi 
klicük sanatlar erbabından ancak 

1 ' • ııanat arının ıfasına yetecek kadar 
mevcudu bulunanlar· bunları beya
na mecbur değildirll'r. 

MADDE: 3 - İkinci maddede 
yazılı şahıslar yt'dinci maddede yıı_ 
ulı demirlerden, kendilerine \"oya 
ticarethanelerine ait olup la: 

a) Tasarrufların altında bulu
nan dükan, mağaza, depo, fabri
ka ve imalathane gibi yerlerde, 
ikametgahlarında ve sair biliımum 
mahallC'rdc bulundurdukları dcıpir_ 
terle, 

b) T:.ehin teminat veya f'manet 
olarak veya sair herhangi bir se. 
bep ve suretle, başkalarının ta
sarrufları altınd nbulunan dlikkiın 
mağaza. depo, fabrika, im:ılathn~ 
ne ve ikametgih gibi ycrlcrdf', an. 
trepolarda, gümrüklerde, banka 
ardiyelerinde ve sair bilümum ma. 
hallerde bulıındurdukları demirleri 
beyan C'deceklerdir. 

MADDg: 4 - ikinci maddede 
yazılı şahıslar yedinci maddede ya
zılı demirlerden, başkalarına ait 
olup ta: Dükkan, mağaza, fabrika 
ve imalathane gibi Yerlerde ika
metgihlarda, antrepolarda, 

1

güm. 
rüklf"rde Banka. ardi:-•clerinde ve 
!'>air biliımum mahallerdi' rehin. te. 
minat ve emanet olarak veya sair 
hf'rhangi bir sebep ve suretle mu. 
hafaz:ı. ettikleri demirleri beyan 
edeceklerdir. 

:MADDE: 5 - Ticarethane veva 
ikamet,~ablan Ankara, !stnnb~l, 
!zmir, lçel, Seyhan, Zonguldak, 
ı::nm~ıııı. Trnm.on, Kt'lv•ıı•ri. ı::h•acı 

ve Diyarbakır vilayet merkezlerin
de ve lskenderunda bulunan hakL 
ki ve hlikmi ııahıslara ait ve ye_ 
dinci maddede yazılı demirler bu 
şehirlerden bıı.şkıı. şehir ve yerler
de bıılundurulsalar dahi, bunların 
clıı beynnı mecburidir. 

Keza, ye<linci mıı.dclcde yazılı o
lup işbu kararnamC'nin neşri tarL 
hinde başkasına satılmış olduğu 
halde hPnüz teslim edilmemiş bu. 
lunnn demirler satıcı tarafından, ve 
satın alındığı halde henüz tesel
lüm edilmemiş olan demirler de 
satın alan tarafından beyan edile_ 
ccktir. 

1IADDE: 6 - Birinci maddede_ 
ki şf:'hir tahdidi müteahhitler htı.k.. 
kınrla cari olmayıp, bunlar nerede 
hıılunıırlarsay bulunsunlar, beyan
naml' vcrmege mc-cburdurlar 

Mütrahhitlflr. bryannam~lerin
de, kmdilcrine llİt olanlardan baş_ 
ka, taahhütleri dolayısile Pllerin_ 
de VP)'ıt emirlerinde bulunan w
dinci maddede ya7.Jh df'mirlcri ·ve 
bunların han~i taahhütlere mu
haS!'a.s olduklannı beyan edecek_ 
lerdir. 

.MADDE: 7 - Beyan edilecek 
demirler şunlardır: 

a) Her kuturdR bilumum yuvnr. 
lak çubuk demirlerle köşeli çubuk 
d<.'mirler. 

b) Her ebatta lame demirler. 
c) Putrel, T demiri, U demiri. 

Z demiri, müsavi ve gayrirnüsa\'i 
dıhlr kö~Pbentln gibi her ebatta 
sair pı'ofil demirleri. 

MADDE: 8 Beyanamelere 
derci mecburi olan malümat şun
lardır: 

a) Beyanname sahibi tacir sıfa
tını haiz olduğu takdirde, adı ve 
soyadı, ticari iinvnnr, ticaretinin 
nev·i. ticarethanesinin \'e şahsi L 
knmetgiı.hının vazıh adresleri. 

b) Beyanname sahibi tacir olma_ 
dığ ıtakdirde, adı ve soyadı, mes
lek veya sanatı, ikametgiıhmın vl
zıh adresi-

e) Demirlerin nev'i, ciMi, !arik 
vasıfları (ve yalnız itlıa.latçılar 
hakkında mecburi olmak üzere, de_ 
mirleri hangi mcrnlclccttt."n ftlıal 
edilmiş olduğu) ve nev'i, cins ve 
maliyet fiyatına göre ayn ayrı 
miktarları. 

d) Beyannameyi verenin beyan. 
nameye dcrcettiği demirlere, mal 
sahibi, mürtehin, emanetçi, yedie
min gibi hangi sıfatla malik veya 
:rjlyed olduğu. 

e) Demirlerin Türkiye dahil ve
ya haricinde hangi şahıs veya mü. 
CS'\es<'den, hangi tarihte ve Türk 
parasiyle kaça satın alınarak kaça 
mal edilmiş olduğu. 

f) Bf'yannameyi veren tacir ise, 
31 Ağustos 1939 tarihindeki ve bu 
tarihte satış yapmamış ise buna 
takaddiim eden ilk satışındaki sa. 
tıs fivatı (t.Arilıi kaydedilmek su
rctile). 

g) Bu malların bulunduğu yer
lerin, Şf'hir, kasaba, cadde, sokak 
ve numara itibariyle v3.zıh sureL 
te beyanı. 

h) Reyan name münderccatının 

hakikate tamam<'n muvafık olduğu 
be:-·aniyle, tanzim tarihi ve imza. 

Tacir olmıyan sahıslardan, bu 
madde ile istenen malümatın ta_ 
mamma sahip olmayanlar ellerinde 
mevcut demirlerin cinslerine göre 
miktarlarıııı ve malivP-t fiyatlarını 
bildirmekle iktifa e<İebllirl.er. 

MADDE: 9 - Beyanameler, iş
bu kararnamenin resmi gar.etede 
nP~ri günlinü takip c>den Uç iş gU
nii içinde-, ve birinci maddede sa~ı. 
h ~ehirlerden başka yerlerde bu. 
!tınan müteahhitler için de neşir 
tarihinden itibaren on brş gün 
zarfındR :Mıntaka Ticaret Müdür. 
lüğii bulunan yerlerde bu mildilr· 
liiklere Ye bulunmıyan yerlerde' en 
büyük mülkiye memuruna makbuı 
mukabilinde tevdi olunur. 

MahRllinin f'n büyük mülkiye 
memuru, takdir edeceği muhik bir 
sebebe binaen, bu müddeti uzata. 
bilir. 

MADDE: 1 O - Beyannamelr.r, 
dokuzuncu mRddenin birinci veya 
ikinci fıkralarında Y"Zrlı müdd~L 
lC'rden hangisi dahilinde verilirse 
Yerilsin, işbu kararnamenin re.smi 
gazetede nr.şri gününe ait malü· 
matı ihth·a edecektir. 

MADDE: 11 - Milli Korunma 
Kanununun 31 inci maddesinin :.1 
nci fıkrası hlikümlerine tevfikan, 
mahalli en büyük mülkiye memuru 
tarafından beyannameler münde
rccıı.tı hakkında. istenecek malü. 
matın verilmesi ve bunu tcvsika 
yarayan fatura, satış mektubu, 
konşimento. ~ümrük beyanname 
makbuzu ~ibi her nevi evrak ve 
ve!laikin alakadar tarafından ibra. 
zı rn"<'bıırldir. 

MADDE: 12 - 4bu kararna
menin ne§ri tarihinden itibaren 
her ayın sonuncu gününü takip e
den beş iş günü zarfında alaka.. 
darlar birer mütemmim bcyanna.. 
me vererek, o a)ın birinci (dahil) 
gününden sonuncu (dahil) günline 
kadar yeniden demir satın almak 
veya mevcudundan satış yapmak, 
malların yerini değiştirmek, ban
kalara ve sair müesseselere temiy 
nat olarak vermek, terhin etmek, 
merhun malı rehinden kurtarmak 
ve saire gibi vaki deği.,iklikleri 
muntazaman beyan etmt'ğe mcc. 
burdurlar. 

Bir deği~iklik vuku bulmadrğt 
tnkdlrde, alakadarlar yine mütem_ 
mim beyanname vermeğe de\'am 
ederek keyfiyeti bildireceklerdir . 

Mahallinin en yüksek mülkiye 
memuru. ilk beyannameler m..ıtı
derecatma ve icabmdn yaptıracagt 
telkikata nazaran, in§aat icrası_ f1-
bi hakiki bir ihtiyaca tekablil eu..ll> 
bu ihtiyaç He mütene.&p mikt~ 
olan demirleri nsahiplcrini, yiln"iı 
lıu miktarlar için, mütemmim- be-.. 
.ranname vermek mccburiyetrncrı., 
istisna eder. 

MADDE: 13 - Bu karanıamc-_ 
nin ne~ri tarihinde elinde beyanı 
mecburi demir bulunmadığr için 
beyanname vermemiş olanlar, be
yanı mecburi miktar ve Ya.sına ol
mak üzere bilahara ellerine geçe. 
cek demirleri ellerine gcçtiı;i ta.. 
rihten itibaren beş iş günU içinde 
ve işbu kararname hükümleri da
ire.sinde beyan etme~ eve l:? ncl 
maddede yazılı olduğu üzere mli
temmim beyannameler vermeğe 
m -ıcburdurlar. 

MADDE: 14 - ~mu Korunma 
Kanununun on dördüncü maddesL 
nin verdiği salahiyete müsteniden, 
işbu kararname hükümleri mucL. 
hince beyan edilen demirlerden 
~cir sıfatını haiz ha'kikt \'e hük
mi şahıslar elinde bulunanlarla 
~cir olmıyan §ahıslar elinde bulu
nup ta inşaat icrası gibi hakild bir 
ihtiyaca masruf olduğu ve bu ih
tiyacın icap ettirdiğinden fazla bu. 
lunmadığı isbat edilemeyen ne\i ve 
<"iruıleri aşağıda. yazılı demirlere, 
değer fiyatı tediye edilerek satın 
alınmak üzere, hükümetçe elkon
muştur: 

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

b) 10 X 100 milimetrelik lama 
demiri. 

c) 20 sanllmctrelik putrel (~~.) 
Bu madde hükümleri mUteah. 

hitlerin ancak isbat edecekleri ta. 
ahhütlerinden fazla kalan demir
lerine tatbik olunur. 

MADDE: 15 - On dördüncü 
madde mucibince hükümet tara
fından elkonan demirler, bu Jwı. 
rarnamenin neşri tarihinden füba.. 
ren ba.şkalarma satılamayıp mez
kCir tarihten itibaren hükümetc sa
tılmış sayılır. 

Ancak, beyannamelerin tevdii 
için verilmiş olan mehlin hitamın. 
dan itibaren beş gün içinde. birin. 
ci maddede yazılı yerin en büyük 
mülkiyC' memuru, kırmet \"c koy~ 
fi.ret itibarile muvafık görülen de
mirl<>rin satın alındığını tahriren 
eshabına bildirmediği takdirde bu 
demirler serbest kalır. 

MADDE: 16 - Satın alınacak 
demirlerin de;';cr fiyatı Ticaret Ve. 
kaletince vazedilecek esaslar da. 
iresinde takdir olunur. 

.MADDE: 17 - İşbu kararname 
neşri tarihinden itibaren mendir. 

Almanlar Mozel 
üzerinde 

Köprü kuruyorlar 
Brüksel, 11 ( A.A.) - Lüxem. 

burg gaıetesi, Almanya _ Lüxem_ 
burg hududunun büyük bir kıs. 
mını teşkil eden Mozel nehri üze. 
rinde Almanların köprü kurduk. 
larını yazıyor. Vormeldage'nin 
karşısında bulunan Vinteraugc 
bölgesinde bu köprültrin kurul
ması nehrin ortasına kadar ilerle. 
miştir. Bundan başka Ehmen ya. 
kınında, geçen hafta istihkam kı. 
taatı tarafından yapılan esas yola 
bağlanmış diğer bir köprü bulun. 
maktadır. 

wa~sersbillio ile Laugsur ara. 
sında üç köprü mevcuttur. 

23 Nisan çocuk bayramı 
Çocuk sesi yurdu şenlendirir. 

Bayramda çocuklarımızı neşelen. 
dirmek için elbirliğiyle çalııa. 
lım! 
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, . Amerikalzlara göre - Çörçilifı dünkü 
"Almanların son hareketi akıl- izahatı 

· rt•ZMR 

Alman filosunun zayiatı 
(Ba§ tarafı 1 incide) Norveç müfrezeleri parlak bir 

Norçevlilcrin mukavemeti muvaffakıyet kazanmı~lardır. Al. 
artıyor man kıtaları kumandanı ölmüş.. 

Btoklıolm~ 11 ( A.A.) - .Nor. tür. Almanlar efrattan külliyetli 
veçlilerin mukavemeti, dakika - zayiat vermi~lerdir. Norveçliler. 
elan dakikaya artmaktadır. den ancak il..; yaralı vardır. 

Norsk Telegra.mburo, Alman Hnrklyo 1\ıızınnın IUtabe.si 
krta.atmm kı:ı.nlı bir muharebe- l,o.ri , ıı (Rıuı,i) - Nor-
den sonra Norveç krtaatını E. vec meşru hükumeti hariciye 
Ievrum'a 5 kilometre mes~e?c ! nazırı Koht radyo ile neşrolu
tevk:if etmiş olduklarını bıldır. nnn bir hitabesinde, Norveç mil 
mektedir. . . •w letiniıı tamamen hUr yaşamak 

Şarlotenborg'den bıldir~ldigi - istediğini, mUtearrıza bUtUn 
ııe göre Oskarborg kalesı, kah. kuvvetleriyle karşı koyacakln
ra.manca. ve müessir bir muka.. rım Ye Non-eçin . .\lmanyn ile 
vemet göstermiştir. hali harpte olan l.ıUtUn menıle-
Oslonwı hari:i k:>mmdaki ketlerle müttefik bulunduğu. 1 

Balaernc ta:byesı, henuz Nor - nu bildirmiştir. 
v~lilcrin ~i~<:. olup Alman nak ~toklıolm, 2 (A . .l.) - ! ·or
lıyc g~ılc.rı uzennc ateş et vcç hUkfımctl Elverum"dan Ny. 
mcktcdir. .. bergsund'a çcl<llmiştir. ~ybcr-

Oslodan. ~e~cn seyy~h~ar, uç ~sund 1sreç hududundan ı G 
harp gemısrnın salı gunli Oslo kilometre ınesafccleclir. 
~örfezinin geçidini rorln.J?:akta Yalnız kr:ı) Elverum'da kal-
1ken b3;tm.ıfı olduklarını soylc - mıştır. 
mc~edırlt;r. . . Sefirler h•\C~o Geçti 

N~rvcçlılerın ~orten ka.lesı Stokholm, ı ı (A.,\.) - Xor-
ganuzonu, uzu!1 bır mukavemet- \'eç hUkumcti ııezclindeki Ji"ran 
ten sonra teslım '?~uştur: . sa ve Polonya elçiliklerinin 

20 Norveç ncfennın marıfctı bUlUu nıcmurlurı, Jsveç Jıuclu
Stokho~m, 11 ( A.A . .J - Şar_ dunu geçmişlerdir, İngiliz clçl- ı 

lote~bcrg d~ gelen ~~ telgraf. çl do 1sveç topraklarına ,geçmiş 
ta. şoyle. ~enılme~tedir. .. \"O Stokholnı'a doğru hareket 
.. 2~ kışıden murekkep motör- etmiştir. 

lu bır Alınan krtasmm salı gc. ı 1• 1 d" · k J> 
oool Elven.ım'un batı cenubunda S\'Cç Ye ıa 1 ının n:ısı ren 
tevkif ve mağlftp edildiği öğrc.. sos .i\!artha da Uç cocugu ile ls
nilmi.,.."1.ir. Bu işi 20 neferle ibir \·ecto S~eln.es:c Y~rm:ştır. 
kaç zabitten mürekkep kUçUk :\onc<,: ! .. lnkası 
bir Norveç müfrezesi yapmış • ~ J..on<.lrn, 11 (Sul~ahn karşı) •• 
tır. Bir buçuk saat süren muha. N~rvec h_aııkası ~orveç meşru 
rcbede Alınan kumandanı öl .. htikClmetı tarafından naklolun
mUştür. Norveçliler 10 yaralı duğ'undan A~manlar Non·~ç pa.. 
vermişlerdir. ralarınn vnzıyct eclcmcmışlcr-

Bu gece Eidsvold'da büyük bir dir. 

mUsademe olmuştur. o · h b • d 
Kralı yakalamak emri enız ar 1 evam 

Stokholm, 11 ( A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: edı"yor 

Norveçtcn gelen haberlere gö
re, Oslonun 5imalinde cereyan 
eden harp esnasında Alman kL 
zalarr, Kral Ha:arkonu ne pahası 
na olursa. olsun vakalamak üze. 
re emir almışlardır. Bu krtalar, 
kralın ve hiikfunctin gittiği şehir 
olan Elverum'a. bc.c; kilometre 
mcsaf ede durdunılıİıuşlar ve al. 
clıklan emri yerine getireme .. 
mişlerdir. 

Elverum mıntakasmda cere -
yan eden müsademelerin neti -
r esi Norveçlilere çok ccsa:rct 
vermiştir. Bunlar. Norvcçtc 'bu. 
lunan Alman kuvvetlerine', eğer 
müttefikler yardımcı !kuvvet gel 
mesine mani olurlarsa. mukave
met edebileceklerine emin bulu
nuyorlar. 

Stoldıolm, 11 (A.A.) - Röy. 
ter ajansına göre. son alman ha. 
herlere nazaran, Bergen Norveç.. 
Jilerin elinde ve liman methalin. 
deki istihkfimlar henüz Alman iş. 
galinde bulunmaktadır. 

Köprüler Taht-ip Edildi 
Stokholm, 11 ( A.A.) - N or. 

veçliler müteaddit !köprüleri tah
rip etmişler ve Charlettenbcrg 
ôemir yolunu muhtelif noktaların 
ıdan berhava eylemişlerdir. 

Bçrlin, 11 (A.A.) - Narvick. 
de 1ngniz bahriye nazırı Çörçilin 
yeğeni, gazeteci Gerald Romilly 
tevkif edilmiştir. 

N~veçin Tebliği 

Stoldıolm, 11 (A.A.) - Nor. 
veç hiil:Qmeti, ibugün, hükumetin 
~muvakkat merkezi olan Elverum.. 
da aşağıdaki tebliği neşretmittir: 

Norveç kıtaları, Almanlar tara. 
fından tehdit edilen bütün nokta. 
tarda tahaşşüt ctmi terdir. Kıta. 
?.arın ceferberliği, biltün memle. 
l:ette, metodlu ıbir şekilde devam 
emektedir. 

Elverum istikametinde ilerle -
~leye teşvik eden Alman kıtaatı 
~svola yakınında püskürtül • 

tür. 
Norveç genel kurmayı, tekmil 

:Vestlandet eyaleti dahilinde mü. 
ön!aa tedbirleri almıştır. Bcrgen. 
<if• NO!'V"eçliler müdafaa tertibatı 
~ıtardır ve Alman kıtaattnın 

mevkide bozgun verdikleri 
1iuvvetle tahmin edilmektedir. 
trondhcm' de de vaziyet bunun 
a.Y}lldır. 

Oslo haliçi dışında.ki Rolarne 
i'5tiİikimları dün akşama kadar 

iikavemet etmekteydi. 
~veruna ulaşmaya çatııa.n Al. 

mtn krraat~n Almanyanın Oılo 
cl~ği hn ra ataşesinin kumanda. 
sı ~Juncat1ır. Alman kıt.alannın 
hedefi, No=veç parlamentosu aza.. 
&m.x ve ·1ü!:Cımet erkanını esir al. 
malı: olduğu tabiidir. Bu mınta.. 
kada şimdiye kadar müdafaa ter. 
bb:ıtı alır.ı:ıamışsa da aüratle Nor 
... ~ ~kederinden mürekkep ~üf. 
rcz~lc: ttµı edilmiş, bunlar gö. 
nill:il ~fr~t ile ve istihkam mUfrc.. 
ze!eriylc !:ıkVıye edilmiştir. Al • 
:r.ıJiıla r 7akla1mca bir ateJ 1ıat • 
tiyla ka:-§:laŞmı§lıır ve yarım saat 
süren bir muharebeden 6onr& 

püs~rtülmüşlerdir. 

lıoııdrn, 11 (Sııba.ha knı·~ı) -· 
Şimal Denizinde Skajarak hO· 
ğazmılnıı ::Norveçfn Şimali Oar
bt noktalarına kadaı· bUtun 
sahtı boyunca deniz harbi de
vam etmektedir. lngillz, l"rnn
sı~ ve Leh hava kuvvetleri de 
bu harbe Iştirl\k etmektedir
ler. 

Dört kruTnzörden başltn ar
rıca iki kruvazörün daha lıatı
rılm1ş olduğu kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Bunlardan bil'i 
Bergcn nçıklnrıııda hntırılmış-
tır. MUttcfik donanma .Alman
yanın iltisak noktalarını kes
miş olcluğuııdaıı Almanlar tak
viye kuvveti nlıwn k vaziyette 
değillerdir. 

Stoklı.olm, 11 (A.A.) - ,;\;lüt. 
tefikler.in, .l 'orveçin en şimalin.. 
de Tromsö'ye ihraç hareketi 
yapbkla.n söylenmektedir. 
Diğer taraftan, İngiliz gemi _ 

lcrinin Narvik'c geldikleri ve 
ihraç hareketinden sonra lima
nı ele geçirdikleri şayiası da de. 
veran etmektedir. 

HAVA MUHAREBESİ 
Londra, 11 (Sabaha kartı rad. 

yo) - İngiliz hava kuvvetleri son 
üç gün zarfında 19 Alman tayya. 
resi düşürmüştür. 

Bunlardan maada bugünkü 
Fran5rz tebliği, F r a n ı ı z bom 
bardtm4ln tayyarelerinin iki 
Alman bombardıman tayyaresini 
dü§ürmüş olduklarını bildirmek. 
tedfr. İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup Kanadalı genç bir tayya. 
reci de bugün şimal denizi ü.ıc. 
rinde Almanların Dorniye tipi bil.. 
yük bir tayyarelerini dört mitral. 
yöz: ateıiyle tahrip ederek dü ür. 
müştUr. 

Almanlar dün Skaja Flov üze. 
rine yapnuş oldulı;ları akında se. 
kiz tayyare kaybctmiılerdir. 

isveç karasularına 
mayn döktü 

Stokholm. 11 (A.A.) - Stok
holm radyosu 1sveç nmlrallığı
nın, lsvcçln sarp sahili boyun
ca karasularına. mayıı döktU
ğUnU haber vermektedir. Mayn 
tarlaları 57.15 ve 58.25 arz 
daireleri nrasında bulunmak
tadır. 

OLUM 
Kıymetli Adliyecllcrim izden 

Konya Ağırceza MUddelumu_ 
misi Cemal GUnay pek ıgenc 
yaşta olduğu halde rahmeti 
rahmana. kavuşmuştur. Ccna. 
zesi bugUn (12.4.940) saat 
( 11) de Galata Rıhtrmından 
hareket edecek olnn Bebek mo. 
toriyle Haydarpaşa iskelesin. 
den alınarak namazı saat dörL 
te Ortaköyde Mecidiye camfln. 
de kılındıktan sonra medfeni 
ebedielno tevdi edileceğinden 
merhumu seven meslektaş, ar_ 
kadaş ve ahbaplarına teşrifleri 
rica. olunur. 

sızca bir cesarettir,, Lonara, 11 ( A.A.) - Bahriye 
Nazırı Çörçil Avam Ke.marasın .. 
da yaptığı beyanatta demi§lir 
ki: Nevyork 11 (Sabaha karfı rad. 

yo) - Va ington, şimali Avrupa 
hadiselerini alaka ile takip et. 
mektedir. Alm.anyanın bu taarruz 
hareketi umumi kanaat olan akıl. 
sızca bir cesaret (tcmcrite) ola. 
rak kabul edilmektedir. 

Nevyork Taymis gazetesi di
yor ki: 

''Müttefiklerin Almanyaya bü. 
yük bir darbe vurmakta oldu.ltla. 
rı görülüyor. Fakat bu fırsatı Al. 
manyanın akılsızca cesareti ha. 
zırlamıştır. İngiliz donanması bu 
harpte büyük kuvvetlerinin kü. 
çiik bir kısmını kaybedebilir, fa. 
kat İngiliz donanmasında Nelson 
ve Beti kahramanları henüz öl. 
memiştir. Bu deniz harbi İngiliz. 
]erin muvaffakıyetini tahakkuk 
ettirecektir." 

Diğer bir gazete de Almanya. 

Almanya mağlu
biyet yolunu 
tutuyor mu 1 

(BQ§ tarafı 1 incide) 
ve burasını bir gün evvel işgal et. 
miş olan Alman kumandanına: 

- Teslim ol, yahut şehri bom. 
bardıman ederim.'' 

Emrini verdi. Bundan ba§ka 
müttefiklere ait bi'° kısım harp 
gemileı-i de Norveçin garp sahi. 
linde Alman işgaline geçmiş olan 
lima.nlan geri almaya baıladı. Rj_ 
vayete göre Bergen, Trondden li. 
manian İstirdad bile edildi. Y aL 
nız Narvik'deki Alman hl'l!"p gc. 
mileri ile cereyan eden mücadele 
bir netice vermedi. Bununla be. 
ı·abcr buralardaki Alman harp ge. 
nüleri de Norveç link"\nlannda 
abluka altına alındı. 

Bu arada Almanla'°ın Norveç 
hükumeti ile anlaştıkları hakkm_ 
da neşredilen hcl>erlerin de asıl. 
sız olduiu anlaşıldı: Asıl Nor_ 
veç hükumeti Oslonun şimalinc 
çekildi, mc:nleketin milli müda. 
faa kuvvetlerini tophyarak Al. 
rnanlıtntt iıgaline karşı mukave_ 
mcte geçti. 

Bu vaziyete ıörc Norveçin 
muhtelif mevkilerini iıgal eden 
Alman kuvvetleri denizden müt. 
tefiklcı;-in, karadan Norveçlilerin 
ateşi arasında kalmış oluyor; 
böylece iki ateı arasında kalan İ§
gal kuvvetlerinin, fula olarak, 
Almanya ile denizden rabıtaları 
da kesiliyor. Daha doğrusu Nor. 
\'eç topraklarına avlanmaya gi. 
den Alman avcıları orada lngili:z.: 
ve Nc4:"veç avcılarının kapanma 
düşmüı bulunuyor. 

' 
Eğer husuıi ajansların verdik. 

leri bu haberler resmi tebliğlerle 
teeyyüt ederse timal denizinde ve 
Norveç topraklannda Almanla.. 
rın uğndıklan bu hezimet umu
mi harp plinı üzerinde kat'i ve 
nihai ma~lubiyetin başlangıcı o. 
Jabilir. 

Acaba Almanlar neticesi bu ka
dar kendileri için tehlikeli olabi .. 
lecek olan 'bir tetcbbüse niçin gi. 
riştiler? 

Çünkü içinde bulundukları 
harpte galip değilse bile matlup 
olmamak için böyle bir hareket. 
ten baıka yapacak bit- şey bum. 
ma.dılar. 

ingiltere ve Fransa ile Alman
ya arasındaki harbin kat'i hctice
ıi her halde ~arp cephesinde alı .. 
naçaktır. O:nın için Alman ordu. 
sundan bdtlenen fCY garp cephe-
11inde taarru7.a geçmektir. Alman
lar bunu yapamayct". Çünkü ay. 
larca sürecek bir taarruzda sarfı 
lizungelcc.ek demir, çelik ve ben
zini yerine koymak için ellerinde 
kafi miktarda stok göremiyor. 
Almanlnr p-p cephesinde taar
nız edebilmek için lsveçin denıir
lerine, Roımanyanın ve Sovyet 
Ruıyanın petrollerine muhtaçtır. 
Danimarka üzerinden Norveç ü. 
zerine yapılan istila hareketi AL 
manlann petıroldcn oncl demir 
ve çeliğe olan ihtiyaçlannı göı. 
tennittir. Eğer Almanyanın Nor. 
veç üzerine yaptığı istila hareke. 
ti ınuv:ıff ak obaydı bundan .on. 
ra Romanya n Balkanlar üzeri. 
ne bir taarnız hareketi muhak. 
kak .ayılahilircli, Fakat ~imal de. 
nizinde ve NorYeÇ limanlarında 
uğradıklım mnjlubiyet arbk Ro • 
manya ve Balkanlar iıtikaınetin
de yeni mn.ceralara ablmak ceıa.. 
retini kendilerinden alnn, olsa 
gucktir. 

Hüla• fU birkaç gün içinde 
ıimeldca gelecek haberler A""1. 
pa harbinin ta1ii üzerinde kat'i 

nın bu hareketini ''akrlsızca bir 
cesaret" olarak tavsif ettikten 
sonra şunları yazmaktadır: 

''Bu harp hava kuvve"tıerinin 
denizaltı gemilerine karşı oyna. 
dığı rolü tesbite yarıyacaktır.'' 

Demekte ve Almanyanın hare. 
ketini ~u şekilde tefsir etmekte. 
dir: 

''Almanya esasen muntazaman 
kendisine g~lmekte olan demir 
madenine sahip olabilmek için İs. 
kandinav memleketlerine taarruz 
etmi:f değildir. Almanya Danimar 
ka ve İskandinav yarım adasını 
i gal etmek ve buralarda muaz. 
zam hava üsleri tesis ederek in. 
giltcrcye kolayca taarruz gayesi. 
1C hareket etmiştir. Bu, Alman. 
yanın ümitsizlik içinde yapmt§ ol. 
duğu bir harekettir." 

Reynonun yeni 
beyanatı 

Danimarkanın ve Norveçin 
Almanya tarafından ilhakı çok 
uzun zama.ndanberi ha.zırlanml§ 
ve tatbikine de martın son haf-
tasında geçilmiştir. , i 

Alman deniz ha.zırlıklarıllJn 
hangi bltar~ memlekete karşı 
vuku buldugunu ve ne zaman ya_· 
P.Ilacağmı kimse kestiremczdı. 
Oyle gözüküyordu ki, Holancia, 
Danimarka. Norveç ve 1.sveç 
hepsi ani bir taarruz tehdidi al
tında bulunuyorlardı. Almanya. 
ya. mücavir bütün küçük memle
ketler tetik üstünde idiler ve ha
la da. öyledir. Ve hatta Almanya. 
lehinde olanlar bile. 

lşte bunun içindir ki, Amiral
lik .Norveç kara.sularına rnayn 
dökiilmesini hükümetten iste. 
miştir. Zira, Norveç koridoru, 
müttefiklerin Almanyaya tatbik 
ettikleri ablukada en müsait yolu 
teşkil ediyordu. Maynler dökü.. 
lürken bitaraf ticaret gemileri· 
ne asgari zarar verecek tanda 
hareket edilmiştir . 

~1üttefikler Norveçlilerle mU
tabık olarak hami sonuna ka. 
dar götürmeğe ve ancak Nor-

Pu ris, 11 (A .A.) - Başvekil veçin hürriyeti iade ve yapılan 
Rcyno, ınebusan nıer:lisindoki fenalıklar tamir edildikten son
hcyanntrnclrı, Almanyaııın. kU- ra sulh yapmaya azmetmi~ler -
çUk millcllerl esir etmek te- dir. • 
.,ebbtisli sonundalü muharebe- Norveç hidi.sesi diğer bitaraf 
niıı neticesini bildirmiş ve de- memleketler için bir ders olmalı. 
miştlr lci: dır. Eğer Norveç böyle bliyük 

Almanya ucmirden mahrum bir kıskançlıkla bitaraflığa. c;e
cdilmiştir Ye edilecektir. Al- kilmiş olmasaydı ona müttefik
manya, bize taarruz için çeliğe lerin da.ha süratlc yardım etme. 
muhtaçtır. Bize muhasara edil- si mümkün olabilirdi. 
miş bir memleket manzarası Çörçil, müttefiklerin Norveç 
arzetti. limanlarını işgal etmiş olmadık-

Reyuo, .Non·cç milleti vo !arım söyledikten sonra deniz 
kralı hnkkmclı:ı. beliğ sitayif;ler- muharebeleri hakkında izahat 
de bulunduktan sonra, Fransız vererek demiştir ki: 
htik1lmetınln iyi ve fena. ha- Pazartesi giinü İngiliz Glo
berlerl bildireceğini söylcmiŞ- vorm destroyt'ri faik düşman 
tiı·. kuvvetleri tarafından batırıl-
Uundaıı soııra, Almırnyauın mıştır. 

giriştiği harelteti muhakeme- Salt günü İngiliz donanması 
den geçiren Rcyno, bunun bi- Bcrgcn a.çıklarmda düşman ha.. 
dayctte bir tabiye muvattakl- va kuvvetlerinin taarruzuna. uğ
yeti teşkil ettiğini fakat ınuaz- radı. İki kruvazör hafif hasara 
zam hir sevkulceyş hatası ol- uğradı. Rodney saffıharp zrrh
cluğuJıu sö~emiş, ziı·ıı. lıahri lısına ağır bir bomba isabet et
l>akım ıı ıı r derecı• ı baı:- ti. Fn.kat. ~te m'lil{avernct etti. 
lanan uir harp hareketinin he- .ı1.nruııo kruvamrü beş defa hü. 
zimetıe ıılbnyotlenmesı mukad cuma maruz kalmışsa da bütün 
der olduğunu izah etmiştir. !bu taarruzlar akim kalmıştır. O .. 

lleyno, bu sözleri müteakip l}a ~cf~at eden K~rkha de.stro
şimdiye kadar J<•ransızların hic . yen a.grr ~asara. ugrayarak ba.t
zayia L vermediklerini, lnglliz- mışttr. Mtirettcba t kurtarılmış.. 
lerln dört torpido kaybcttikle- tır. . . 
rini söylemiştir. Alman ~ayla- Rcnovn saffılıarp gemısı, ~~ 
tı, donanma tonajı mevcudu- ~OI'.St Al_man saffıharp g~ .. 
nun onda birini teşkil eden ~ı ile :c bır Alman kruvarözU: 
dört kruvazör, bir talıtelbahil' ıle ça.rpışmı:ştı~. • 
bir muhrip, ı:.ı nakliye gemisi- Şa:ushorst cıddı surette hasa· 
dir. Mecmuan 22 batmış olup ra ugr~ış ve van~ .bulunan 
l.>unlarıu dördU mUttoiiklere. kruvazoriln s~lıverdığı duman 
ıs i Almanlara aittir. bulutunun arkasmd:t kaybol. 

Amerika 
Norveçe gönüllüler 

gitmesine müsaade etti 
Nevyork 11 (Hususi) - Ame. 

rika Norveç harbine iştirak et. 
mek isteyen gönüllülerin kaydına 
müsaade etmektedir. 

Amerikan hükumeti İ&kandi. 
navyada buluran 3000 Amerikan 
tebeasının himayesini sefirlerine 
ıbildirmiş ve bunlardan isteyenle. 

1 rin isvcçe geçirilmelerini ve A. 
merika harp mmtakası olan şi. 
mal denizine ıemi göndermiyece .. 
ğinden Amerika tebeasmın kara 
yolu ve Uzak Şark tarikiyle Ame. 
rikaya naklini bildirmiştir. 

muştur. 
Diğer taraftan, Zulu torpido 

muhribi Arkney adaları açıkla
rında bir düşman denizaltı gc~ 
misini batırmlft.ır. 

Bugün de şafakla beraber 1n
giliz hava kuvvetleri tekrar 
Tronthaym limanında. bir kaç 
Alman gemisine taarruz etmis
tir. Bir Alman destroyerine bir 
bomba isabet etmiştir. 
İskandinavya h&diseleri, müt

tefiklere kelimenin. bütün mana
sile as.kert ve sevkilloeyşi mu. 
a.zzam bir istifade temin eyle. 
mektedir. Hitler mUthiş bir sev
küloeyş hatası işlemiştir. Tıp .. 
kr, Na.polyon İspanyayı istil~ et.. 
ti~i zam.an işlediği hata. ~bi. 

Müttefikler, daha büyük bir 
{3iddetle ve katiyctlc hareket et.. 
m.ek auretile büyük istifadeler 

Holandanın aldığı elde edeceklerdir. 

tedbirler Kızıhrm~k 5 metre 
(Baş tarafı 1 incide) 

muştur. Sevkülceyşi noktalarda 
barikatlar vücude getiriJ.mi3 ve 
infilak edici maddeler konulmuş. 
tur. 

1'JV\·elki gece huaw:ıa. civar 
bazı nuntaka1arda telefon mu -
ha.vcrelcri saatlerce durmuetur. 

Resmi makama.t. iki ayda.nıbe
ri f ev.kalado takviye edil.IxÜf o. 
lan tayyare dafii bataryalar te
sisatına. büyilk bir ehemmiyet 
atf etmekteQ.irlcr. 

Londra. 11 ( HtısJlsi) - Ho
la.nda hududuna. yakın üç Alınan 
limanında Almanlar tatı~idat 
yapmrşlardır. 

Lond:ra, 11 (Hususi) - F..sko 
nehri ağzına Holandalıla.r mayn · 
dökmüslerdir. 

tesirler )'apae&k mahiyette badi
.elerdir. 1 

ASIM US ·. ' . . 

yükseldi 
Edi.-ne, 11 (A.A.) - İs.pala o. 

'1aaında feyezan durmuş \re aular 
dil§meye başlamıştır. DikilitaŞ 
merasında kalan inaa.n ve hayvan
lara on iki kayık ve bir motörk 
gönderilen yiyecek ve hayvan 
yemi yerine varnuştır. Feyezanın 
bu mıntakada epey zararı mucip 
olduğu anlaıılmaktadır. 

Meriç ve Tunca .nehirleri .aba. 
ha kar§r tekrar yükselmeye ~tla
nuştır, Edimcde ikisi tamamen, 
üçil ikısmen lbcı ev daha yıkılmış. 
br. Trenler intir.unınr yeniden 
kaybetmiıtir. ı 

Kızılırmak Yükseldi 
Çorum, 11 (A.A.) - Kızılır. 

mak birdenbire 5 metre kadar 
yübclerek, Çorum merkez; kan
ama bağlı Kumçeltiği köyünü 
tehdit ettifinden köy tamanıcn 
~ltılmr~tır. Ye halkın bann--

'. 



1 
ı . Bir kadın üç çocu '"'unu1 

çekiçle öldürd1 
NevyorkttLn bildiriliyor: 
Los .AncoJ~·te oturı:.n Rloe 

Oavis isminde on bir ya.şmda. bir 
kız cocuğu Amerikan z:ı brtası 
taraf mdan en milthi~ cinayetle· 
r1n faili olarak taru:rJnıştrr. 

On bir V&§mda bir ma.swn o-
lan Kloe Davis yaşından umuL 
mayan bir kuvvet ve hunharlık.. 
la., ha!ta olan annesini, iki hemşi 
reslııJ ve küçük erkek kardeşini 
çekiçle ka.fa.la.nru kırmak BW"e
tile öldürmüş olmaktan zan aL 
tmda tutulmuştur. Ktiçilk bütUn 
bu cinayetleri işledikten sonra 
suçunu saklamak için evi de a.. 

. ~lemlştir. 

Amerikan polisi bu küçUk ço. 
cuğu. itira!mı J?eciktiren en pi§· 
kin mUcrimlere yapıldığı frlbi sı_ 
kıştırml§ ve gtiıllerc.e fstl<='·ap 
etmi~tlr. 

BU tün Los Anc.elcs tahkf katı 

12.30: J'TOJT&m ve memleket saat 
ayan. 12.30: Ajanı v.ı ıneteorolojl 

haberleri, l2.15P; Mu.z:tk: MubleUf ~r
kıl&r, (Pl.) 13.30/ 14.00: l!Uzik: Ke.. 
~k mtızilıt (Pl.) 18.00: Pro:;ram vo 
memLeket sa.at e.yan, lS.03: MUzl.k: 

Ko,rı~ık mUzlk (PL) 18.40: Müzik: 
Ko.rade:ıtz Hıı.Jk TUrkUlcrl, Rizeli Sa.. 
dık. 18.63 Serbeat Saat, 19.10: Mem.. 
leket 1&at ayan. Ajana ve ıteUıorolojl 
haberleri. 19.JJO: Ko:ı~ <!ıı!llll kalı. 
nınanlık menldbel.erl), 19.4!J: Ktızlk 

Çal8.lllar: ~ Kam, Veclh .. hettııı 
ôkte, 1 - Olruyıuı: lfelh&l'el 6atnaJc. 
Sed! Hooa-. 20.40: MllZik: Oyun ıı._ 
valan, lQA.rnet.. L&V't.$. Sa.nt\Jr, ~0.155 
K~ Ço.lım!u.: ('.evdet Çağla, ZUh. 

tu Ba.rdMotıu, Kemal N. Seyhun, 
Fe.lıri ~uz. l ~ O~"&D: Az.ta T~ 
um; Mustafa Çatlar, 21.15: Konut
ın& (BlbUyogra.fya), 21.80: 141l.zfk: 
KüçWı Orkestra. 22.1&: Memleket 
saat a.yan, AjanJI haber!er1; r.raat, 

büyük bir a:aka ile ta~dp etmir: 
tir. 

Polisler il.zerinde basıl ola.ı 
hi.:ı çocu3un müthiş bir kudret 
ve cani yaradılı§3. malik olduğu 
merkezinde bulunduğurdan kli 
çUk k11.m büyük bir soğukkanlı· 
hkla suçlarını inkAr etmc::i V€' 

hatta pol!slere kafa tutması şüp 
heleri arttırm~ttr. 

Fa.kat tnhki~t ilerledikteı 
sonra Amerikan polisi kUçUk 
kwn blgüna.h olduıhınu hayret. 
ler içinde görm~. 

Tahkikat neticesinde cim.yet 
leri işleyenin kUcük Kloe'nfn çtl
ITTll annes: c!du~ anlaşıl:nı~tır. 
Hasta ka.dm çocuklannı öldlir • 
dükten s~rra eYini ~:akmış, kil. 
çük Kloe ise bir mucize r.~v'in. 
den bu müthiş katli!mdan kur· 
tulır..uc;tur. 

12 - 4 - 940 Cu.rna. 

Eshaın -.. TalıvU!t. Kambiyo - Nu 
kut Bo~. (FiY11t). 22.33: MUzUc 

Cazba.nd {l'l.) 23.~/2J.:l0: 'Yarınk 
program ve l:apanzo. 

---0-

Tcm~il 
ışı,u llnlkevtndt'D: 
13 Mart Cum.a.rteııı ak~amı ll!lat 21 

de Halke\1mlzde (Kör) plyt>sll• (Bir 
AJ:lzllk) koro&dla1 temml ~llecekttr 
Davetiyeler Halkevln.dc tevzi edil. 
mektedir. 

Beyoğlu 

Halk Sinema.sı 
Bugünden itibaren yeni pro. 

gram latan bulcla lfk defa: 
l - İntikam Darbesi 
~ - Sanlran~t~ko: 

Yıkılan Belde 
(Janet Ma.kdonnld). 
~şnc..ıı MfKt 

ıstanbul Belediyesi · 
ııanıarı 

Kadtkayünde Modada De''Ttye eokağmd& yapılıtcak kiğ!r l!tina.d duva. 
l'!, kuyulu me:ııfez ve tretuar bı§aatı açık ekıdıtmeye konulmugtur. K~~f be. 
deU 8390 Ura 52 kurut ,.e llk temina.tı eu Ura 29 kunıgtur. Mukavet&, ek. 
.Utme, baymdn1ık ~lert umumi, husus! ve feıuı! §&rtnamelerl, proje keyf 
bUlAaaatle ron1' mtlteferrl dlıer evrak '8 kUl"Uf mukııbllinde Fen ı,ıert mu 
dllrlUğündım &lma.caktır. thale 27/4/ 940 Cumarte&t günU MAt 12 de Daimi 
EncUmeııde yapıla.eaktzr. Tıı.llplcrln ilk tem'ıuı.t nus.l<lıuz veya mektupları 
ihaleden 8 gün evvel Fen lglert MUdUrlt.ıtUne mUracaıı.tl:ı ıı.ln.ça!<'an teı:ın 

ehliyet ve 9'0 )'t1m& ait Ttearet odur Yea!kal&rlltı ihale günU muayyCD t!ll 

'ltt4 Daim! Ene~ bu!UDm.al&n. (290-i) 

* * * K&n.afaç moeaııesat.ı için ta.zumu olsn l adet mna mot6r Kamyon p 
8181 açık elaılltme sureWe eatrıı &lmacaktır. Tahmhı bedcıt 2800 Ura ve ilk 
teminatı 210 Jlradı:r. Şartname Zabıt Ye Muamel.1t MU1UrlüğU k&lemlndc 
gOt'll~ktJr. İhale 19/.VDiO Cuma gUııU saat U de Daimi Encümende ya. 
pılacaktrr. Tallplerln Uk teminat makbuz veya m'ktuplan ve 9i0 yılma alt 
Ticaret Oda:D ve:ıilc.ahrilo l.hale gUnU muayyen aaalte oa·mı Encllmcndr 
bulwunaJan. (2Gt:ı) 

• • 
tık 

kırası ( 1) ae11eltk 

80,00 
60,00 
&0,00 
80,00 
n.oo 

84,00 

72..00 

72,00 

72,00 

72,00 

130.00 

68,00 

24,00 

21,00 
72,00 
24,00 
30,00 

t 

e,oo F!oryadA Çaroı 8?kıt~d!t kfttn 9 t:ıUM!l.r31ı d01t1:~ 

4,M 
4,riO 
8,00 

Ftoryada Ça.rfı eokağmda kA.lıı 10 numaralı dükkan. 
Floryada Ç&rşı sokattmda kMn 16 numaralı dQkkAn. 
P'loryada Çar§ı ıokağınd& kA.ln 23 numarah dUltkM.. 

a,•o Yav&§ı;a..,ahln Jda.h. Uzunçarp eokağmd& klln 2/ 210 
Numaralı DUkl<!\ıı. 

8,80 YaV&'ça.'ah'n J4ah. Usunça.rp soka.ğında Wn 163/ 2811 
Numaralt DUkklın. 

IJ,•O Yava,çaşa.bln ıtah. U.runç~ eokağmda kAtn 8/224 
Numaralı DUkkm 

8,~ Ya~~ Mab. uzun~ eok&ğmda kAln U9/188 
Numaralı Dükkan. 

8,~ Yava,çqabln Mah. Uzunça.rp IOk.a#md& klln 1/212 
Numaralı DUkkdn. 

11.~ Y&V&§Ç&§&hln Mah. Usunçarp eol<atmd& k.tln 2/ 218 
Numaralı Dükkatl. 

0.00 Ta~Ç&§&hln Mah.. Uıuııç&r§l eokağmda 'kAln T /222 
Numaralı DUkkln. 

1.ll Kapalıça.J'ftda Dlvrik tok&fmda klin 70 No.h dUkkAn. 
{,9:1 IC.ap&lıÇ&!'Jld& D1YriJI IOka#mda kAfn t!0-82-6' DU.. 

maralı dUk.kln. 
2,70 Kap:ılıÇ&J'fıda OlTrlk 110k&fl?ıda kA1n 4!J - 47 nu 

maralı dUkkAn. 
l,'10 Kapalıçar'flda Divrlk IOkal'mda kA1n !IS - 87 ııu 

ı:ııa.ralı dUkkM. 
1,80 KapalıçarJid& KU&llar 10katmd& kA1n fi - (G nu 

ma.ra.ıı dUkkAn. 
J.~ Kapalıçartıc!a Ya~ık~larda Camili Handa 4 No.tı Od~ 

K&palıçaqıd& Ya~ltkç?lard& 16 numaralı DWtk!n. 
Kapalıçarııd& J.llp~a Han:nda 10 nunurah dUkka.n. 
K.ap:ıhçıı.roıdll Snndal Bedlstenl Kömnr!llk kapısı )'I\ 

nmd& 33, 41 met.re murabbaı aahıtlı a:-t1L 

Tı11.t1c 1dM\ ınuhamıneı:ılcrt 11e t'k teminat mlkdarlan yukarda ~PQ.Zlh p~· 
rlmeııkullv 1 U' a 1ee mUddetıo kira~'& Yerllmek tızere ayn ayn açık art 
trrmaya konulnıUJtu!'. Şartnameler Zabıt ve Muamellt MUdUrlU~ kalemin 
de g-OrUlecektlr. !hale 19/4/9i0 Cuma gUnU nat H de Daim! Encllmeı:ıdr 
yapılacaktrr. Tallp'erin h'zatannda ytı.7.ılı mlkdarda ilk teminat makbu1 
veya mcktuplı.rlle Uıalo ~U 14u;ı.yyı:n 14atto P41ml EncUmcn·le bulun. 
1S1&1&n. (2&U) 
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Al/l>lftll:'.N/§'D i TE: 
~~~~~~~~osr Y.:ızan : E'MİLF ZOLA!!ll 

.SN!AN YENSENİ:rl/ll 

fi2 
Bu oozlcri, ancak geçir.ece~iııi 

..cm:n et.-ned:m diinvaya <;acuk 
'{ct!rmemeğe ahdeden azim ve 
:ra.de sahibi bir adam s5yliyebi-
irdi. l\htvö, yeti~tircceji <;ocuk. 

'zırm birer tufeyli olma.malar. 
için herbirinin mai~d e=.ılı:ı.iJmı 
evve'.:den ha.zırlama..'lm çares!ni 
bulduğu gilndcn:-Cri kalbinde 
Jir inşirah hiE~etmişti. Ailesi 
~~a!dıkç~. ta.~lık, b:ıtaklık ve 
ça'ılıltlar üzerinde yeni yeni tar. 
lalar fethedere:{ faaliyet saha
sını ~enişletecekti. 

Ve toprakla kadtna dayanan 
bu şanlı yaratma e:::.eri, her gUn 
servet, havat ve kuvvet yolunda 
ilerliYerek zaferle t.:-mamlnna • 
caktı. 

XVI 
Ar:ıdan dört sene g~ti. Mat

yö ile l\In.ryan, yaratıcı faalL 
yet!erini durmayıp genişletiyor. 
!ardı. Bu dört vıl içinde. aile ve 
n.r:ı.zilerini çoğaltara!t hayatla 
ölümün ezeli sa.vnşınd::ı.n mu· 
::J.ffor çıkmış oluyorlardı. On· 
!arın banlikleri. ne~leri, kuv. 
vctlcrl. hep yaratmak, bUyilt .. 
mek, orta.va yerıi yeni eserler çı
karmakla ka!mdi. Fakat ilk se
neler içinde za.f eriıı kendilerinde 
ltalmnsı zahmetsiz olmamıgtı. 1-
'.ti !>!B E.'1"3.Vla fcllketli · karlar, 
ıJu .. ·::ı.r olnn~-:.:tu. Sonr", mart rüz. 
1&-ı~rı ba.1lllym"a dolular ~ağ
rı • '• ı~El.lar buğdayları y r 

rrn ~ı. H:ı.C'et"i Löp:ı.yöriln teh· 
J'Ui b:r eiilür~e söy!emi~ cldu. 
~'U ~bi, toprak, dökülen terlere 
ve çekilen cefalara kar5ı zalim 
bir analık kadar duygusuz duru. 
vc::dlL Bu iki sene içinde ancak 
~enden veni alıp kurutmuş ol· 
1ukları va.ylar..ru garbındaki 
virnıi he?ttar b:ıtakhf,"lll kar ve 
buzlara rai{men vcrdiğ·i bereket
li m:ı.Jısul sa.yes!nde işin İ!;inden 
çık:ı.'ı>ilmi.~!erdL 

Ailece de bir çok sıkmtılar ol. 
mu§tu. Bi.r Uırafto.n beş çocuğun 
bn.lmnı, bir tarnft.nll da. çütli. 
ö,'in idarçsf, her g-ilnlln yorgun
lukları, en~!;.eleri, korlmları 
Ma ty3 ile :Maryam bunalmak de· 
rcr.e"ir.• F?etir!vordıı. Sonuncu 
evl5tlan, Jervc, az kalsın hum_ 
madan gidiyordu. Bir gün de Roz 
a~:ı.c:t:ın dıi~erek herkesin ödü • 
nli ko..,nrdı: Bu h~nglı.mna Mnr. 
vmı dilnvaya bir kız d:ıha getir
di. BUyük sevinrler1e karşılanan 
bu altıncı çocuğa Kler ismi ve.. 
rildi. 

Sonraki iki vıl, blr!biri ardı 
sıra ı?elen revinç ve Uzüntüler i. 
"İn~e ge;ti. Maryan daha b!r ço- · 

MEŞHUR { 

p ~ ,~ · a ~a 
Salt fabrikasının birl•aç 

çc~itleri: 

DAKiK, ZA!UF 
DAYANIKLI 

ZİYNET MAGAZASI 

lstanbul. Ycnicami caddesi 
Makulvan Han No. 45 

ıı.ımuaiim ___ • ,_ 

Fat!h t nci sulh hukuk hakim· 
!iqi.ndcn: 
·9401:01 
İstanbul Pocta ve Telefon i. 

da.resinin Tddrdağında mukim 
3vulcat Haı:nn Fehmi aleyhine 
:ı"tığı alacak dlvası i<:in ~önde. 
r!l:?n cl:t davava gösterilen ad 
reste bu namda bir kirn~e olma· 
:lığı tebliı? memuru tarafından 
verilen meetılhattan anlaFılmtr
ve n'll. ;eme"'e müddei vekninh 
.. ..,•ei;i ile miidC.ci:ılcvh hnh!;md:ı 
-ı5 gün müddet!e Bil.nen tebligat 
ifnorna ve muhaker."enin 11-5-
c ıo saat 10 a t:ı1i'tine karar VE' 
rPmi!' oldl•'?undan bermucibi kn 
rar vevıni ve saati mezkftrdr 
mah\ccmeve gelmediği ve tara 
fın da bir vekil göndermed1r: 
~al{dfrde dn.vanm Mv:-ıbn1 d:ı. ba· 
'nlac:ıüı tebli.Y mal~~.mına kail""' 
olmak Uz.ere i!An olunur. (31998) 

cuk do~du. Ma.työ çiftliğe bir 
.mç hc .• tar dalıa ilave etti. Çift
Jit tei alilli eder~en çocuklar d& 
r_;ı.Ulaen ~·lırn kaiJ:ı.rryorlardı. 
d.cz, Dön:Z ve AmıJrııa.z, Par;s. 
..e bir liseye l:::.yde.:lllmişlerdi ö .. 
~-el::iler, J~rve, .ttoz ve .ı.-Jer, gil
~l ~:,ia.t:.n cr~ında een ve gür 
b:lı birer v::ı.vrucu:t oluyorlardL 
Fakat yedinci çocuğun doğumu 
az daha l\laryanın hayatına ınal 
oluyordu. Genç kadın bir sabah 
tavuklara yem verirken düşmU, 
ve müthiş sancılarla kıvranarak 
yatmağa mecbur kalmıştL Erte. 
.,j gün se:<iz aylık olduğu halde 
doğurm~tu. Vaziyet o derece 
limitsizdi ki, alelacele getirtilen 
doktor bile r~ anayı ve ne de 
çocuğu kurt:ırab!leceğiııe 15Öz 
veremiyordu. Maryan bu büyük 
tehlikeyi ancak güzel sıhhati 
sayesinde atlattı. Greguar ismi 
verilen yeni doğan da vaki~iz 
do~unu ennesinin koynur.da 
tamir \'C t.elaf i ediyordu. Ma,t.yö, 
karısının afiyet ve ne§eSiıı.in av
det ettiğini gördüğü gün, b~iı.ın 
keder ve ıztıraolardan bir kere 
da.ha muz!l.ff er çı~ olmı..mn 
verdiği coşkunlukla onu kucak
ladı. 

Bu, bayatm yenilmez kudreti
ni, t.>pra~ın gi.lllc~ ~:t.rr.ı :ı. C:nL. 
mn art.an b re..:ct ni, en.~cıller 'e 
ıztıraplar içinde fasılasız do-i;u· 
ra.n, zıyanlan te:ili c en, · ·fı.! .. 
nntm damo.r!arına .er r.:ı.:ıt kuv
\.'et. ne~e ve s.hbat a.~ılılan ça.!~ 
nıa~1 tebcll eden bir e:;erdi. 

M:ıtyö, vem arazi ıatın almak 
i~~n ~enle nnlıtEmağa gittiği 
gun ora.da Eera!ıne tesadüf et· 
ti. Taksitlerin munt:ı.za.man <J .. 
denmekte olduğunu gören Se· 
gen, üzerinde aqır b!r yük olan 
o havn"Sız toprakların her par. 
.;tu;mı sattıkça fevkalade mem
nun e-örilntiyor, ve mukavele ah .. 
k~ma c::n ve gönülle riayet 
edıyordu. Hele o gUn o kadar 
n~iydi ki, Matyöyü akşam ye
megıne alıkoymak istedi. Fakat 
l\fatvö Janvildc çok i~i olduğun. 
dan. ve hatta treni kaçırmı:.~ak 
için otomobille ıridece~~nden ba.: 
hisle itiraz etti. O 'ana kadar 
susmuş duran Serafln birdenbi. 
re söze atılarak: 

--: Denim otomc·biHm ~ağıda 
beklivor. U:terseniz sizi istasyo. 
na kadar eötüreyim, dedi. 

(Daha var) ' 

ICemerburgaza 
otobüs 

Belediye Kemerburgazlılann 
.nüracaatı üzerine Kerestccilerlo 
ı<:merburgaz arasmda otobas 11-
J ;;tı.rr..esine rr.ü~dc etmiştir. Bu 
hatta i:ti otobils i~l:yecektir, 

Kara Çember 
Y cu:ıbrrmmn çoklt:ğundan lıa .. 

.,ün g:remcdi. Ö:ıür dila-U. 

·- .. •· -;;,..,l,,'T.''~· ..•. 

De mmeı·on hikayeleri 
lluharrtr M. RMtm özı;en•tn, ter. 

'.lme etti~ Bokaçyo'nun bu p.hcaer 
kitabının ikinci broştlrll de ç:ktL BU. 
,,uk bir ra:bet gOrcıı bu meraklı eııe. 
ıi okuyucularımıza tavıılye ederiz. 
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AZ.EMEK 
n"ij{S blı:.ı. yemen 

Bir Kon1prin1e Hayat Karşihğıdır 
En sıkışık zamanda size en büyük yardmıcıdrr. 

Kalori, gıdn, lezzet Ye nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti 
ve yüksek evsafı haizdir. 

M.~rcim.ck, bezelya. buğday Vü sair çorbalık komprimelerimizi 
her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAI RK üSTAHZARATI 
M. 1\'URl ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Fıı.tnuı. lhsan ve Senihanın 13765 hesap No.sile Sandığtmızda.n aldığı 
< 1800) llrnya lta~ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme. 
dl~dcn hakkında yapılan takip üzeri.ne 3202 No.lı kanwıun 46 ncı madde
sinin matu!u 40 ncı maddes!ne göre satılması lcabeden üskUda.rda. Kısık_ 
lıda. KUçUkçamlıcn ı;c Orta. mahallesinde (ikraz senedinde Kısıklı mahalle. 
sinde) KUr,:Ukcıımlıcrı. ve Orta sokağında (İkraz senedinde KUçUkçamlıcada 
ve Arka. sokağında.) e-skl 2. 2. M. 2. 2.M. yeni 2. 2. No.lı bıı.hçeli nhş:ıp 

evin tamamı bir buçuk ay müüdelle açık arttırmaya. konmuştur. Satı§ tapu 
sicil kaydına göre yapılrnnktadır. Arttırmaya girmek tstlyen (313) lira pey 
akçesi Yere<:ekttr. Mmı Bankalnnmızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Blrilcml:ı bUtün \'ergilerle belediye resimleri \'e vakı! ıcaresı ve ta. 
viz lıedell ve tclUl!ye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~artnıurıesl 30/4/040 
truihlnden IUbarcn tetkik etmek lsUyenlerc Sandılc Hukuk l~erf servisinde 
açıl:. bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve anır lüzumlu izahatta ııartna
mcdo ve takip doayasmdıı. vardır. Arttmnaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek sıılılıg-a çıkıırılan .gayrimenkul hakkında. her §e;>1 ö[,'t'enmlş ad ve 
ftlbar olunur. Bırlncl arttırma lO/G/940 tarihine mUsadll Pazartesi günil 
Çnğa.loğlundn l:Aln Sandığnnızda. saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu. 
vak.kat ihale yapılnbllmesl için tekl!f edflecek bedelin tercihan alınması 
ica.beden gayrimenkul mUkelle!iyctıerile Sandık ala.caJlını tamamen geçıniıJ 
olması prttır. Alcrı takdirde son uttırn.nm taahhUdU baki kalmak ııartile 
2~/tV940 tarihine mllsadl! Salı gUnU ayru mahalde ve aynı ııaııttc son art. 
brmadn gnyrlmcnl-.ul e'l çok ıı.rttıranın Usl'ilnde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sidllerile sabit olrru) an nuı.Jmdarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla. 
rmr ve husu:ılle faiz ve maa:ı.rlfo dalr lddlalnnnr l!An tarlhlnClen itıbarcn 

y!rml ı;tlıı içinde evrakı mUsb!tclerlle beraber dairemize blldinnelerl ıa.z:ım. 
dır. Bu suretle haklarmı bildirmemiş oltınlarln haklan tapu slclllcrllc sabit 
olmtynnl:ır s:ı.t~ bedelinin pa> laşmruımdıı..n h:ı.rlç knlıl'lnr. Dah:ı. fnzla mnh'L 
mat nlmnk ıstı) enlerin 038/H!j!> dosya .No.slle Snndığımrz Hulmk ı,ıcri cer_ 
\1~ne mUracıuı.t etmeleri !Uzumu llı\n olunur. . "' . 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alman gnyrimenkuJU ipotek göstennrk fs_ 

Uycnlcre muh:ı.mmlnlcrimlzi."1 koymu§ oltluğu kıymetin % 40 mı tecavüz et. 
mcmek üzere ihale bedelinin ynnsma kadar borç ,·ermek ııuretlle kolaylık 

ı:östermektedlr. {2926) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

Maarü Vekitliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins. mik_ 
tar ve fiyatları yazılı kız talebe entari ve başlığı pv..a.rlıkla satın 
alınacaktır. Ta~ımin edilen bedeli 2256 lira ve teminatı 338 lira 
40 kuruştur. tstekliler bu entari \'C başlığa ait şartname ve nü
muneleri M.ı.arif Müdürlüğü YardirektörlUğünde görebilirler. Pa.. 
7Arhh'1n 16 Nizan '1940 Salı gUnü saat 14 de Maarif Müdürlü
ğiinde toplun" ~ - komisyon marü~tile yapılacağı ilan olunur. 

Esya..-ım t"n~i: 

Ktz taleb" <'"l
tari ve ba.~Iıöı. 

l\liktarı: 

ı:o:ı takım 

J3t>.Jıer takımın fiyatı: 
Lira J(r. 

1 83 

(2845) 
Yekun 
Lira 
2:25<3 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satı· 
nalnıa Kom:syonundan: 

ı Bir rnelı esine U~ yUz yirmi beş kuruş kıymet biçilen vn.sıf ve ör
n,.ğme uyC'Un on ~ş bln metrc:len yl;ml bin metreye kndıır erat kııılık elbise 
llk ı~um~ı 18-,t 9 '° p rı:cmbe günU saat onda. kapalı z~rt usulile &atın 
.... cakttr. 

2 - Şnrtnnmcsı :12~ kuru;. karşılığında. komisyondan alınabilecek bu 
ekstltm•y• girmek lste;>enlerln 4500 llralık tık teminat ve ı:artnamede ya
z.ılı bolgc!erl muhtevi teldi! mektuplarını eksiltme 1tUnU saat dokuza ka_ 
dar komlııyona ,·ermiş olmaları. (2462) 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilAnları 

Müteahhit nam ve hesabına 100 ton elektrolit tutya alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 100 ton Elektrolit 

rutya müteahhit nam ve hesabına. askeri fabrikalar Umwn miL 
dürliığü merkez satınalnıa komisyonunca 15-4-1940 pazartesi 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1725) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına. ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesika.sile mczktır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2772) 

... * • 
:Müteahhit nam ,-c hesabına ;;o ton A ,·n1pa 

ı.tnters Pamuğu Alma<:ak 
Tahmin edilen bedell (22.500) l!ra olan 50 ton Avrupa Lintera Pamuğu 

müteahhit nam ve beııabma Askeri Fabrikalar Umum .MUdürlilğü .Merkez 
Satmalma Komisyonunca Hi/4./1940 Pazartesi günü saat 10 da Pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1687) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaJkle komisyoncu olmadıklnnna ve bu işle al!ka
dar tllccardan olduklarına dair Ticaret odası veslkaslle mezkllr gUn ve aa_ 
atte komisyon mUraca.ııtıan. (2722) 

• • • 
)füteahhit Sam ve Hesabına 418 Kalem Muht~Hf Eğe alınacak 

Tahmin edilen bedeli (18.609) Ura. olan 418 kalem muhtelit Eğe vesaire 
müteahhit nam ve beaabma Askert Fabrikalar Umum ?.JUdürJUğil Merkez 
Satınalma Komlsyonwıca 15/4/1940 Pazartesi gUnU sa.at 11 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parrunz olarak komisyondan ver!l!r. Taliplerin 
muvakkat teminat olan {1395) Ura (68) kuruıJ ve 2490 sayılı kanunun 2. 

ve 3. maddelerindeki vesaikle komlayoncu olmadıklarına ve bu işle alA.kadar 
tUccardan olduklanna dair Ticaret Odası veslka~ıı ile mezkllr gUn \'e saatte 
komlsyona müraca.atıan. (2723) 

* • * 
l\lütco.bhit Sanı \'8 Hesabına. 18 Ton Ferro Krom Alınacak 

Tahmin edJlen bedeli (18.000) lira olan 18 ton Ferro Krom müteahhit 
nam ve hesa}?ma Askeri Fabrikalar umum mlldürlUtü merkez satmalma ko_ 
m!syonunca 1~/4/940 Pazartesi gUnU saat 10,30 da. pazarlıkla ihale edile. 
cektır. şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1350) Ura ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a.lA.kada.r tüccardan oldukla. 
rma dair Ticaret Odası vesika.siyle mezkQr gUn ve saatte komisyona mUrn. 
caatıarı. ( 2724) 

1(. • • 

l\lüteahhJt :Xrun TO Hesabına 10 adet ha.r;sas küçiik 
Torna Tezgd.hı Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (15.700) lira olan 10 adet hassas küçUk torna tez. 
gAhı müteahhit nam ve hesabına Askert Fabrikalar Umum Müdllrlüğü mer. 
kez satmalma komisyonunca l~/4./1940 Pazartesi gilnU saat 15,30 da pa. 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta. 
tiplerin muvakkat teminat olan (1177) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka. 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki veııalkle komisyoncu oımadıklarma ve bu ı,ıe 
a!A.kadar tüccardan olduklo.nna. dair Ticaret Odaaı ves1kas11e mezk(ır gUn 

ve aaatte komll!yona mUraca.atıan. (2725) 

* *. 
8 Ton 5 ilA 5,5 ııım. lmtnında ve 682 mm. tulünde parlak 

~ekilmiş cin. çeliği alına<.'ak 
Tahmin edilen bedeli (24000) lira olan 8 ton 5 ııa. 5.~ mm. kutrwıda ve 68:? 

mm. tu!Unde parlakçekllml§ civa çeliği Aııker1 Fabrikalar Umum MüdUrJU. 
jtU Merkez Satmalma Komisyonunca 17/4/194.0 Çarşamba. gUnU saat 14,30 
da pazarlrkla ihale edllecekUr. Şartname parasız olarak komi.9yondan verllir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan •(1800) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ,.e 3. maddelerindeki veııalkle komisyoncu olmadıklarma. ve bu işle alAka. 
dar tllccardan olduklarına dair Ticaret Odaı\ veslknalle mezkllr gUn ve sa. 
attA Komlayon& mUraçaatları. (2773) 

* * * . 
Müteahhit nam n heıı;abmıı 250 ton Elektrolit Bakır alınacak. 

Tahmin edilen bedell(lTl5.000l lira olan 250 ton Elektroııt bakır müte. 
ahhlt nam ve hesabına. Aaker1 fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Satm. 
alma komisyonunca 18/4./194.0 Per~embe gUnU sa.at 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname (8) lira (715) kuru~ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin rnu\'akkat teminat olan '(10.00-0) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesslkle komisyoncu olmadıklarma ve bu l~le a!Aka. 
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret OJuı vestkas!le mtzkür gün ve ısa. 

ntte komleyona mUracaatları. (2775) 

., ıı; * 
Xlimune ve evsaf şartnnmesine p;öre 6230 atlet kUinı alına<'nk 

Tahmin edUen bedell (23.750) Ura olan yukarda yazılı 6250 adet kilim 
Askcr1 fabrikalar Umum YüdUrlll~U :Merkez Satınalma. Komisyonunca 
17/4/940 Çarpmba gUnU saat U de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1781) lira !25) kuruş ve 2400 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaJkle komisyoncu olmadıklarına ve bulşleal!kadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret Odası veslka!!lle mezkCır gün ve saatte komisyona müracnatlan. 

l2774) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

l - Vaıııt ve örneklerlııe uygun ve bir metresine Uç yUz elli Lir kuruş 
kıymet biçilen on dört bin metre erat kaputluk kuma, ve bir taneslııe bin 
kırk sekiz kuru§ kıymet biçilen beş bin battaniye ile l.ıir tanesine üç yUz alL 
mış be§ kuruş kıymet kesUen dört bin kilim hlzaalnnda gösterilen gün ve 
saatte kapalı zart usullyle sıı.tm alınacaktır. 

2 - Battan.tye ın.rtnameııi 2415 kaputluk kumaş şartnamesi 262 kuruş 
karııılığmda ve kilim ıartnn.mesl de parasız olarak komisyondan almabU!r. 

3 - Her üç eksiltmeye girmek istlyenlerin hizalarında gösterilen ilk 
temtnat makbuz veya banka. mektubu ile şartnamede yazılı belgelerini en 
geç ekııUtrne vaktinden bir aaat evvel komilyona vermiş olmalan. 

(:?681) (l~CS) 

• 
Clnııl tik Teminat ihale gün ,.e saati 

ı - KapuUuk kuma, 3686 25/4/940 Perşembe 10 
2 - Battaniye 3870 2~/4/940 Perşembe 14,30 
3 - Kilim 1095 25/4./940 Perşembe 16 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i!Anları ' 
ı - Ketılf bedeli (24243) lira (28) kuruş olan Uc katemde cem'an 194 

adet pmandıra imaline alt paazrlık eksiltmesi l~ Nisan 940 tarihine rasL 
lıyan Pazartesi gUnU saat 16 da yapılacaktır. 

2 - İlk temlııatı 1818 lira 26 kuruş olup ıartnamesı her gün komisyon
dan alınablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belll gün 
ve sa.a.tte K8.81mpaıada bulunan komisyona müracaatın. (:?753) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli (3680) lira olan 200 adet karyola 

15/Nisan/940 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de pa. 
zarlıkla almacaktır. 

2 - Kati teminatı (552) lira olup komisyonda I!levcut nü
mune ve evsafını görmek isteyenlerin her gün Ye pazarlığa işti
rak edeceklerin de belli gün ve saatte Kaszmpaşada bulunan ko • 
misyona müracaatları. (288Sl 

SAHlBt: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Seven~il 

KENDiNE HAl'~~ 
Çünkü tenine en uygun rell~uııı 

iDE LiNEK~~uu 

'* * * Tutan ilk teminatı miktarı cinsi rt ~ 
l'l< ı-scdı Lira Lira Ku. metre 

27.300 2017 50 182,000 

25,200 1890 
69,000 4700 
50,400 3770 

140,000 
345,000 
126.000 

21 Tınc::rc 1 eri .A. mı ı ~ otfl'>'tl 

28 
26 
50 

,. 
.. 
,. 

rııota ~ı 
t'ufe1' ~ 
pş]llS~·· 
c;et idi· oıı1ıı' 
;aJl~ 

26,000 1950 2ô,OOO 8~ " Şerid;· giit'~ 
Çarş11J11b tıt1 '7 

Yukarıda yazılı şeritler 17 /4 ' 940 '-rliği Si !lli5t""ııt, 
dan 14,30 kadar Tophanede !st. L\·. aın\cri \<OIİ 
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Nümune bCr tıe1 (iP 
lür. lsteklilerin kanuni ve~ikala rile bC!ll 
yona gelmeleri. 

* • • 
Tutarı mlktan . . fğİ· 

lira cinsı ~iııe ıP'1 

3245 1100 kilo ::l/14 .ın " if 
1770 · 600 .. 9/H 125 ııit11 ::ı11 
4071,60 325,728 :t metre 2•4o te~ iP" 

28.80 1,200 .. ,, ·3g gen;-
3723 85,000 ,, 4• 
--- l~~· 
12838 40 . ·e uıi-1' ş!>t ~ 

Yukarıda cıns ve miktarı ya zılı. ~P ' ktir. l' µ~· ~..J' 
lıeti askeriyeden verilerek imal ettırııece1111neo~ t,Y,iil' 
mesi 16/4/940 Salı günü saat 14 de T0}ıepııirıırı şerJ(I!, 
tın alma komisyonunda yapılacaktı~0 kuruştfu(. 1

.(s6l 
12,838 lira 40 ilk teminatı 962 lira 00 e;oi-0 ıeti· 
ber kendir ve ip nümuneleri kom ~y~mdıı 

11 
gctıı'e J 

kanuni vcsikalarile belli saatte komısyon ~iJ?°.4 
~ • ;ç. a,ısrllıcl• ;ıili .,,. , ....... 

5000 liralık toz şeker alınacaktır. ~e µ~~': rtftSsl 
Nisan 940 salı günü saat l 5 de Toph8Jl 50 JiPJeri· 
ma Ko. da yapılacaktır. Kati teminatı 7 getıı'e 
da görülür. İsteklilerin belli saatte Ko. na 1-ıf 

p:IJ lif 
* * * r r~~~~~ir~ tı 

18.000 metre kar..cviçe alınacaktı · ede t>J".~ it .aı 
16/4/940 Sah glinü saat 14,30 da ToP~~11bedel~rıt~ (1' 
alma komisyonunda yapılacaktır. T~bın.~ ni1J1l rır 
minatı 472 lira 50 kuruştur. lstckhlcfl 
belli saa.tte komisyona gelmeleri. ~ 

• • • urJ1~:ı6ııı er 
. tı ya.P • ..-t ~-::t 

Maçka deposunda eloktrik tesısa ~inil .....-~er 
la eksiltmesi 17 /Nisan/940 ~a.rşamb:ı. ft~Jl'· dJ i 
de Lv. amirliği satm alma,Ko. da yapı::e.ş!i J{O~Ji'~") 
lira ilk teminatı 86 lira 62 kuruşt~r; . 5ıııı! e (1 1 

teklilcrin elektrik mUhendisi veya ıkıncı tJf. 
Si ~rttır. el'. 

· • • • 811"' :JO d• tı' 
10.000 ldl0 kadar 12 No. çinko .. ıe1:Sat ı6ıl~~ll' 

la. eksiltmc~i 1i /4/940 Çarşamba ~un~ Jdtl Y3;1ilt,. g9l ( 
I.N. amirli~i .satın alma '!<o. do. na.~.ard~r. tste (1 
bedeli 5400 lıra hU temınatı 810 ıırıı 
Ko. na gelmeleri. 
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· ·nın l1 • ~ Develi kazasından aldığım ns. eskısı. vi}I< • ~ ., •• .,..,. 
kerlik tezkeremi zayi ettim. Ye. !)6 <;ift rdtn )1~ 1 
nisini çıkaracağımdan eskisinin ~ ttiiiıtl /D1""'Tfll''~ 
hükmü yoktur. zaY~ e ,;tısttJ )~ , 

Develi Tonlxık 1diyiinden 319 /\~ /rf'ftı;' ' ,ıı ~ 
doğumlu, Mulı..sin oğlu O.~rnan mor J'ıll ~.A' 

_.,_ * * (31988) 934 Jllıt'd!r11tf~,.d 
.... • • 11ctt :»'~ı 

Tatbik mühürümü kaybettim. sesi 9 u ııı t. cıl''~ıl· 
Yenisini yaptırdığımdan hükmii vaka n~· ııisi(ll il~ 
yoktur. Sr-yriscfaindmı nl"ilekait etti!11: .: ııi11'~' 'd"ı-,,~ 

Asrı/ (31991) eskısıfl.l ·,,re çı 
• • • . f{ll)1'ı f.!!İ.ııl efP 

3547 savılı 27-6-1939 intac Şirke!ı 1erı ıııııt ı 
t.aribli ithalat h<!vannamesine kaybettı~1<i91 5 fıs• 
ait İstanbul ihraca·t müdürlü- vnıdıı.n · JOJ 
~den aldığım 7049 sayılı 12- diFe7t fakİate8' 
7-1939 günlü kayıt suretini za- Tekifl(J!/ 
yi ettim. Yenisini alacağımdan 


