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l'ktTAP KUPONU ) H Ot: J 
Bir Alman vapuru 

intihar etti 
' l den topla 30 a kadar bir aıra kuponu 
l& ~ 11p İdarenıize getiren okuyucul&n-
~ 200o &aYfalık bq büyük kitabı ıso 

~ s.tl,_:llkabUinde vereceğiz. Poııt.a Ue 
\:.'ttı;<Seıı re bu kitablar ancak iki pakette 

l~~ld •Ynca M kuruş almrr. _J 
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Stoldıolm, 12 (A. A.) - Hamburger Frem.. 
C!enbladt gazetesi, 10 Nisan tarihli nushasında 
Arucas Alman vapurunun, düıma.n karıwnda 
kendi kendini batırdığını haber vermektedir. 

Vapurun kaptanı, birinci ve ikinci çarker, 
üçüncü ıuvari, telsizci ve altı tayf• botaJ. 
muşlardır. 

~ 12a askeri hazırhklat 
Stılh..lıef ~ fA.) .- Selihiyetli İtalyan 
~~11)fı.r 1 ın •ilih altına çağnldığını 
~ın ·Ç:ğllk ise, 1905 den 1909 a ka.. 

rıldığma emindir. İDARE Evt: Ankara Cad.tSTANBUL -Telgraf: VAKIT• Poşta kutul!'IJ: 4ff• Telefon: 21413 (Yazı)· 24370 fldare) 
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1 
lilizler, Skajerak . boğazına ve Bergenden 
ijolanda sahillerine kadar magn döktüler 
q:rlJç lngiliz tayyareleri N orveçteki Alman 
~~.~~~11 hava üssünü tahrip ettiler 

• ~~~ çenbe. 
,. ,~ içinde 

~"'il ~;n bir ordu 
~~ ~ .. ne yapar? 
~ ~~tllrlü vaııta. 
I~' .'Ya çalııır. 
~~111 llrıdat ~leler, 
.-~ h ç.reu arar. 

İngilizler Narvik şimalinde 
karaya asker çıkardılar 

1ı.ı~ ~. türlü va. 
~ ,.;:eyi muha. 

i. "-...Ol!Clt "" blc~ son.. \.."-~l ~ge, da. 

Norveçte idam-
~ "-lc.t ~erniyecek 
\~ .r taraftan 
~'~İt~ "• yararak 
~ L.. 8u eski ta. 

lar başladı 
-., t ıqt'eketi" d" ' "tiı· ır. 
~~:r -Franaız 
~··olan Al. 
~ ıle Norve. 

" ttiı bö:vıe bir 

\ -.. " '-ıka bir 

~ ile ~~ İttifakı -.ılaıan, 

Kremlinde 
mühim içtima 

Londra, 12 (A.A.) - Stefani ~ detı· yapan 
~ .. ,.~Yo.11.ann. ın -ne ajansı bildiriyor: 

ı.· •n11 ınn. 
-ııı._~iU: ~r gibi Roma radyosunun neşrettiği 
~İ")• .. •oylediği bir habere göre Kremlinde, Stalin 

~~ "•ırınen Al. Sovyet donanması komiseri Kutz. 
~~ı.:;:.•~nelerce nesov, mareşal Voroşilof ve b~r 
~ ~dıı ltnıı en gÜI' çok generallerden mürekkep bir 
~11\ · t:"İih.:.._. konfrans toplanmıştır. Aynı kay. 

ı_~ ~dilin bu id. naktan haber verildiğine göre, 

~ 
f~ ec1·~ dolayı müzakere mevzuunu teşkil ede~ 

, · .. ..,, ıldı? Eğer mesele Sovyetlerin Şimal denı-
1 il'\ 1 linMMP) zindoki vaziyotloddfr. 

1 Şefin gezintisi 

Londra, 12 (Sabaha karfı) - ln.. 
gili:ı;ler tarafmdan Bregen'den Hol .. 
landa sahlllerine kadar 1200 mil me. 
aa!eye mayn dökUlmUştUr. Bu mayn 
tarlumm genişliği 20 mildir. 

Mayn tarlaları Skajarak, Kategat'r 
kapamaktadır. 

Alınan harp gem11er1n1n Baltık de. 
nlzlne girmeleri ihtimali katkmııtrr. 

İngiltere hUkOmeti neşrettiği bir 
tebliğde Şarkt Danimarka aahllleriıı.. 
den Norv~ sahillerine kadar olan 
mm.takanın tehlikeli mmtaka. oldufu 
bUdirllmlııtır. 

1ngl1Wl'r Mayn Döktü 

Londra, ız (A.A.) - Reuter Ajan
at bildiriyor: (Devamı 4 üncüde) 

il il 111111' 111 il il il il il il il 1111111 il il il il""' f 

Şimaldeki harp 
vaziyeti 

Muhtelit kaynaklardan celen 
haberlere göre Almanların Danl. 
marka vo Norveç üzerindeki tı. 
pi vaziyeti beklenmlyen anı bir 
harekl't teklinde ~"Ukua &"l'ldllin-

ı dl'n Şimal Denlzlndo bulunan 

ı. lngWz ve Franaız donanmaları 
: bil ani hareket karfwnda kati 

bir mücadeleye &irmemiştlr. Mil.. 
c.adele daha :ıtlyadc bava kuvvet. 
ıerl aruında cereyan etmJotır. 
Her iki tarafm zayiatı da bu 
ınucadelenln netlcıealcllr. MUtte.. 
tik gemUerln Skajarak bopzm. 
dakl t-Orpll aahalannı g~erek 

oıılo önüne varclıtı haberi de t.e. 
yit tdllmemlıtlr. 

An('ak Almanların Ot!loda ken
clllerine taraftar olarak tetk1l 
ettlklt>rl Klıdl'ng' hilkQ.mett de 

Norveç kralı Harton taratmdan 
tanınmıunııtır. 1""orveçWerle Al. 

l
ı man lı,pl kunetlni araamda 

Jl'r yn müııademeler olmak1a. 
dır. şu halde lngllh: ve Franı":r.

İ lann Oanlmarkadakl ve Non·~ 
~blllerindekl Alman loğallnden 
mütevellit yt>nl va:r.lyet üzerine 
irabl'den tt'dblrlerl ha:r.ırlamakta 

ıut'ŞgtıldUr. 

Bu tf'dblrlf'rln neden ibaret o. 
lacalı anıa,,ıtmadıkça va:r.lyetln 
bundan ıt0nrakl muhtemel lnkl. 
eanan bakkmda bir hilkllın ver. 
mek dof;ru olanın:r.. ................................................ 

... _ .... _,.... ....... 
• • • • 
~--· , "' .... ~ . ... . 

•bar# l' .'- , 
··' e BEflLİN ,J. ~ -{ 
'»AL M~ NYA ·:POLONYA'•,..._ ,- . . 

Deniz harhi sahalarım ve kaybolan gemileri gösterir kroki 

Alman tayyareleri 

lsveç toocakları 
üzerinde uçuvor 
isveçin cenubundaki şehirler boşaltılıyor 

Stokholm, 12 ( A.A.) - tsve. 
çin her türlü ihtimale karşı koy
mak üzere yantığı hazırlıklar 
ilerlemektedir. Bu meyanda, Ha
allo ile Tistlanıa arasındaki 
garp sahili fenerlerine geceleri 
ışıklannı söndürmek üzere res
men emirler verilmistir. Malmo
da., İcano'da ve Goteberg'de kıs-

( Devamı 4 üncüde) 

peşi nelen : 
~ -'-' .. 

Bektaşinin duası 
Vaktiyle fırtınalı bir havada 1 gan eclel'lcen içlerinde bulunan 
d~ ortasında yolunu fA!n-aD bir Bektqi derviıi: 
bir ıeminin yolculan feryat ve fr. (.l>evonM .J tileoicle) 
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• me ı-

ye leri a li 
Biı• Danimarkalı !bir kaç gün 

evvel şunu anlatmıştı: 
"- Hayvanlara. yem !ngilte

reden gelir .. Kestikimiz hayvan. 
lann etlerini :l"ngiltereye sata... 
rız. Sakatlarını Alınanyaya.. Yu
murtanın çürüğünU Almanya.ya, 
sa.ğlammı lngiltereyc gönderi
riz. Böylece geçinip gidiyoruz.,, 

Hayatmdnn mesut görünen 
Danimarkalı iş ada.mı şimdi na. 
sıl dil§ünüyor bilmem. Fakat 
mesut bir çütlik manzarası ar-
7.eden Danimarkaya ilk giren 
motörlll Alman kuvvetlerinin 
başlan (..!:I adeta metafizik bir 
hn.l alan açlıklarını dindirmiş 
olduklarına. şüphe yoktur. Hatta 
Danimarka. üzerinden yapılan 
11areketin karın doyurmak için 
yapılmış bir yUrUyUe olduğunu 
düşünmek da.na makul gibi gö
zükür . . 

Norveç sahillerinde bir günde 
Alman donanma.smm üçte biri
ni feda eden rom.antik harp ma. 
cerası yanında Danlmarka hare
ketini açların çiftliğe hücumu 
şeklinde düşünmek dnha çok a
kılsrzca. bir barelrnt olmaz. 

Danimarka, ırıda maddeleri ile 
adeta A'\TUpnnm bir ne'\i çift. 
liği halinde idi. 

Hayvanlarmın vemini bf.. 
le tn:giltereden getiren bu 
çiftlik b~ ne haldedir? Ne 
halde olduğunu anlamak için o.. 
nun hariçten getirebileceği her 
maddeye k&.r§ı sımsıkı kapan
mış oldu~u hatırla.ma.k kafi
dir. Hariçle irtı"ba.tı kesilen Da.. 
nimarka kendisine verilen biz:.. 
metleri başarmak için bir ay blle 
kifayet edemez. Bir ay smıra o
nun arzedeceği manzara ~dur: 

Ysmm çiftlik! 
Gıda mahsulleri ortadan b'r 

Ankara hukuk 
fakültesi 

Talimatn ~ev müfre
dat programı tamamilc 

değişecek 
Adliye Vekilliğine bağlı olıı.. 

rak çalışan Ankara Hukuk fa· 
kfiltesi önümüzdeki haziran ba. 
§llldan itibaren maarife devredi
lecektir. 

Ankara htikuk fakUltesi tali.. 
matna.me ve ders müfredatını 
İstanbul hukuk fakUltesi milf -
redl!.tma J!(>re tertip edecektir. 
Bugünkü halde Ankara hukuk 
fakültesinin ders müfredatı, la.. 
tanbul hukuk fakUlteslnıden çok 
hafiftir. 

Ankara hukuk fakUltesine İs
tanbul üniversitesi prof csörle.. 
rinden bazıları devredilecektir. 

Vekalet, ibu hU3usta. Univer
site rektörlUğll ne temas ha.liD
dedir. Ankara. ve İ.stanbul üni
versitelerinin yeni yıl bütçeleri 
de hazırlanmakta.dır. 
Ankara Tıb Fakültesi 
Ankara tıp fakültesinin ku -

rulma.sı için hazırlanan proje 
ve raporlar Maarif Vekaleti ta
rafından tetkik edilmektedir. 

Dünkü okul direk
törleri toplantısı 

Taleoolerin devam me
selesi konuşuldu 

Llee ve orta okul direktörleri 
aylık toplantılarnu dUn lstan. 
kız lisesi salonunda Maarif mü
dürü Tevfik Kut'un başkanlığı 
altmda yao.mışlardır. DilnkU gÖ
rUşmelcrde lise ve orta okul im
tihan talimatnamesi maddeleri
nin birer birer okunması ve bu 
maddelerin ti.zerinde icap eden 
değişmelerin yapılmnsı için Ma
arif Vekilliğine rapor gönderil
meğe karar verilmiştir. 

Burulan sonra talebelerin de
vam meselesi görüşülmüş. sülü 
san müddetinin çok olduğu, bu 
müddetin dörtte bire indirilme -
sine, okul kütüphanelerinin zen. 
ginl~tirilmesi için bazı okullar
da çift kitapların diğer okulla 
ra Yerilmesine karar verilmiş -
tir. Bu kararlar Ve'kalete bildi. 
rilecektir. 

---">--
Sıhhiye Vekili geldi 
Sıhhiye Vekili doktor Hultlsj 

~aş fe!ırimizdeki crlılıt mil -
esseselerin çalışma duruınwıu 
yakından tetkik ve tef til} etmek 
ii.zcre dUn ~nbah An'knradruı seh 
rimize gelmistir 

serap halinde kaybolacağı gibi, 
Danimarka halkmın da çekecek
leri türlü, türlü sıkmalı ayrıca 
bir meseledir. Danimarka bor. 
saları kapanmıştlr. Bunun ma. 
nası şudur: Artık Danimarka
nm milli pisayası yoktur! Piya
sa Alman Piyasasına tabidir. Bu 
tedbirin arkasından gelecek ka. 
rarlar daha güzel, daha ferah 
verici ~yler olmıyacaktır. 

Danimarka parası, Alman 
matbaalarmın bastığı paralarla 
mübadele olunacaktlr. Yani Da
nimarkada para ,.e paraya ben· 
zer ibUttin kıymetler derhal Ber
tin yolunu tuta.caktır. Açlıkla, 
yoklukla kıymetsiz para dramı 
blribirini tamamlayacaktır. 

Tabii bankalar, vaktile Löte. 
rln bastığı kiliseler, zengin ve 
fakir evlerde olduğu gibi mua
meleye t.ı.bi olacaklardır. Yani 
altm stoklar Berline nakloluna
caktır. 

Löter eline geçen paralart, 
kıymetli eşyayı yağma etmişti. 
Danimarka arazisi Danimarka 
kralının dediği gibi yerinde ka
lacaktır. Fakat bu arazi tombul, 
canlı bir ineğin sütU sağılarak, 
sonra da zayıflatılarak, drunar. 
larmdaki kanı çekilerek, nihayet 
öldürülerek bir kadavra haline 
getirilmesi gibi bir şeydir. 

İşte Danimarka kralının hıll! 
nstUn bir kıymet deye tasavvur 
ettiği sulh böyle bir haldir. 
Ölümden, harpten daha paha. 
lı, daha korkunç olan sulhun da 
nasıl muhafaza edilebil~ği ma
IOm değildir. 

Mn.IUın olan nokta şudur: 
Ölmesini bilenler; ancak ya

şamaya layık olurlar. 

SADRI ERTEM 

idhalat limited 
şirketleri 

Şirketlerin teşkilatında 
ne gibi yenilik 

yapılıyor? 
ıl'thal!t Limi tet Şirketlerinlıı 

ithalAt birlikleri haline konul -
ması hakkındaki kararnamenin 
bugün alakadarlara tebliği bek • 
lenmektedir. Kararname ile li • 
mitet şirketlerin teşkilitları de
ğişecek; bugUn mevcut üç mU -
dürden ancak bir tanesi kalacak. 
tır. Aynca birliklere birer mec. 
lisi idare de seçilecektir. Birlik
lerde ibulunacak hUkQmet mil • 
messilinin mulınlif kalacağı ka
rarlar diğer bUtün azalar kabul 
etseler bile tatbik olunmıya.
ca.ktrr. 

Ziraat Bankası ze;ıin
yağı topladı 

Ziraat Bankası İzmirden mü
hlın miktarda zeytinyağı topla
mı§ ve böylelikle ihracı memnu 
olan bu maddenin fiyatmm dii~ 
mesine mani olmuştur. 
Yapağı ·t:Uccarlarrnm harice 

gönderemedikleri malları topla. 
mak hakkında. dlin akşama ka
dar banka.ya bir emir gelmemiş
tir. Malfun olduğu üzere Ticaret 
Vekili bir kaç ~ evvel ~hri 
mizde iken tüccarlara Ziraat 
Banka.sına bu hususta bir ikı 
gün içinde emir vcrdieeğini va
detmişti. Bu emrin pazartesi gü
nilne kadar gelmesi beklenmek. 
tedir. 

Sularla sürüklenen 
şamandıra 

Çanakkalede Nara fenerinin 
Kilya mevkii n.çıklannda Et
rUsk vapuru tarafından sularla 
sUrüklen~n mahruU eckilde bir 
şamandıraya tesadüf edilmlş, a
L§.karla.rlnra bildirilmiştir. Liman 
reisliği bu tarafa gidecek gemi
lerin kaptanlarına vaziyeti ha
ber vermiştir. Ayrıca şaman.dL 
ranm aranması için Çanakkale 
lima.n reisliğine de haber gönde
rilmiştir. 

Himid'in Mezarındaki 
ihtifaller 

Abdühak Hiımidin ölümilnün 
vıldönümü münasebetilc bugün 
Zincirlilruvudaki 13.htinin ba -
şmöa bir ihtifal yapılaca.lrtır. 

lhtifalde Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel, üniversite profesör -
terinden bir zat ve RChir namı. 
na dJt Rclik Ahmet Sevengil bi 
rer söylev vereceklerdir. 

Maarif Vekili Hasan AH Yü
cel bu sn.balı şehrimizde buluna
caktır. 

40000 kilo kahve 
geldi 

Bir yıllık kahve 
stokumuz var 

Kahve ,.e çay ithalat timitet 
§İrketi tarafından Brezilyaya 
ısmarlanan 40 bin kilo kahve 
~rüklerc gelmiştir. Bu mal 
bugünlerde çıkarılacaktır. Yine 
şirket tarafından Brezilyaya 30 
bin çuval daha kahve r;iparl§ı ''C· 
rllmek üzeredir. Böylelikle ev • 
velce Ziraat Bankası tarafından 
getirilmiş olan 30 bin çuvalla 
birlikte iki ay içinde 100 bin çu_ 
val kahve gelmi~ olacaktır. Se
nelik ihtiyacımızın nzn.m.i bu 
miktar olduğuna göre memle -
kette bir vıllık ihtiyaç birikmiş 
demektir. Bu itibarla bir kahve 
buhranı mevzuubahis değildir. 
Diğer taraftan KalkUtacıan bol 
bol GaY gelmektedir. Son günler. 
de Kalkütada çay fiyatları ytiz.. 
de on düşmüştür. Bundan sonra 
gelecek mallar piyasaya bu şe. 
kilde ucuz çıkanlacaktrr. 

Demir mevcudu için 
verilecek beyanname 
Vekiller heyeti kararn.a.mesile 

ellerinde 200 kilodan fazla de
mir bulun8Jl herkes pazartesi 
akşamına kadar şehrimiz mmta
ka ticaret mUdürlUğUne ve bu 
teşkilatın bulwunadığı yerlerde 
de en bUyük mülkiye amirliğine 
beyanname vermiş olacaklardır. 

Dün de bildirdiğimiz gibi 
beyanname vermiyenler hakkın
da. Milli Korunma Kanunu hil
kümleri tatbik olunacak ve mah 
kemeye verileceklerdir. 

Dördüncü Vakıf Hanmda. bu 
lunan mmtak aticaret müdürlü
ğü. bu yolda tedbirler almış ve 
bugün toplu bir halde verilecek 
beyannameleri almak işile bütün 
memurların meşgul olmumı ka.. 
rarlaştırmı§tır. Dördündl Vakıf 
Hanı fazla kalabalık ola.cağın • 
dan bu yolda. da tedbirler alma.
caktır. 

Tiftik ihracatçıları birli
ğinde seçim 

Ticaret Vekiletinin kararile 
tiftik ve yapağı ihracatçılan 
Birliğine dUn yeni idare heyeti 
seçilmiştir. UmumJ heyet tica.. 
ret odasında. saat 16 da topla.n. 
mış, Ticaret Vekaleti namına 
ba.şkontrolör Ha.kkı Nezihi bu
lunmuştur. Neticede asll a.za.lık
lara: Yasin Mehmet Ali, lza.. 
kino, Hilmi Damat, ~uri Ku.. 
zinoğlu. Kerim Aktar, Serkis 
Tulukyan, Kardik Kasapy8ll, 
yedek aza.lıklara. da: Nafiz öz.. 
alp, Nuri Özk:anlı, Faik üstar, 
Leon Taranto, Şerafettin Alem
dar, l\falikt Zade Ömer \'e Ha.. 
çlk Tulukyan seçilmişlerdir. 

Kocataı fabrikasının 
mukavelesi bozulacak 
Denizyolları Kooperatifi ild 

senedenberi bUyUk zararlara se.. 
bep olan Koca.taş su ve guoz 
fabrikasmm mukavelesini boz • 
mak için fabrika sahibi Nec
mettin Molla ile temasa. geçnı.fş.. 
tir. Fakat fabrika sahibi bu hu.. 
susta müsbet bir cevap verme
miştir. Kooperatif me<:li.si ida· 
resi bir kaç sene daha 1.arar et. 
mektense bir miktar tazminat 
vererek bu i§ten kurtulmağa ra. 
ZI olmu§tur. ---o---

T emizlenecek vapur 
leşleri 

Haliçte mezbal1a önünde bu. 
luna.n ve seyrüseiere mani olan 
bUyük arzuhal taşmın parçala -
narak temizlenmesi kararlaş -
mıştrr. Münakale Vekfileti bu 
hususta liman reisliğine emir 
vermiştir. 

Bundan ba.cıka ~arköyde vak. 
tile batmış Hanifive ve diğer 
bir vapurla Ç;ıruı.kkalede Nara 
önUnde duran bir gcnıi leşi de 
temizlene<'ektir. Münakale Ve _ 
kalcti bu işler için liman rei~li
ğine 50 bin lira tahsisat ver -
miştir. 

Adalar tarifesinde 
bir dcğirziklik 

Deni.zyolları idaresi l<öprli 
ile Adalar a.rasmdn.ki vanur ta
rüesinde 15 nieandnn itibaren 
tatbik edilmek üzere bir değL 
şiklik yanmı~tır. Buna göre 
Büyükadadan sa.at vedidc kal -
karak Hevbeliye u~ayıp Köp -
rüye gelen seferle akşamları 
K5prüden Adalara 18,25 tc ya. 
pıJan sc.>fcr lfifvC'dilmiştir. 

Yeni kömür navlun tarifesi 
Eski latife üzetinden qüz- W i'ten ka1~1 

de 15 le nzil ô.t ga pı l d ı am ~atıraıar -
Koordinasyon heyetinin kara- Vekiller hevetine ~cvke<iilruiş- , HiJıttl,l ıcf 

rlle 15 ni~andan itib3.ten tatbik t.ir. Tarıfe i50 tondan fazla ytik Yazan· d11,tU ~ 
edilecek kömUr navlu.u tnrlfelc- ta~ıya~'ak va?urlar içindir. Kok t..•Jı rırs•t 

1
.4'[j 

rini tesbit etmek üzere Anknr:ı. köm:.'.ril nakliyatı iqln tarıfcde. ""' JIAIJl 0 • da toplanan kom.isvona lfltlrak ki fü·.,ttnra vlJ7dP 10 7al2'l yapL :ıarrnl· .ıııtl· ır• 
eden letanbul mmtaka liman rr. laca.ktır. Tarife kömiir ba\"ZMlll tında da yaz~l~lr fi~~ 
isi Refik Avantur ile armatör- da.n vüklt"!1('"Rk könıürll'rin yal- sndt'CC oruıua ·oroll· eti J 
ler birliği reisi P..ı~ı \'e Deniz- nız bir j5~ r>'n·a ,.e tAman•en t.ah. tcl<l!cki odllU :r.fcr51~~0· J 
yolları işletme müdilrü Nasuhi liy~i k:ıyr'ile n.ı•ıtcbcrdir. TıU'l. sourn ya.zdIIll.' ıı~ıı>i J 
dün şehrimize dönınü!;lerdir. fentn nıiidd .... ti l fkin<'iteşrin ü4 1 mUf'fl1Jlr oldll· ıı·çO~ 41ıııo Komisyon" enelce muva'ckat ha. tarihine kadardır. tındayken ~ı. J(t11 oıo • 
zırlan.mı§ olan kömUr navlunla.. Dlin riğlooeu soDra İstanbul gUtıleri yapdıll şurıerlr14ı. f rı tarifesinde % 15 tenzilat yap· Limau rels-liğinde tôn\aunn ıer süJ ıetll · 

811
41 1~• mış, yeni tarifeyi ~u şekilde ha. komisyon bu tarifeyi gö1.deo ge Şeref wçıarı e bir ~c r. 

zırlanır.ştır. çirmiş \'C Mnebi sulara ırit.n:ıek ıııc birinde dıAıetl>'I e'b ı 
Ereğli ve Zonguldak köınUr iGin mUraraat edP.n O vapur sa· essosomlı de se~I ~ 

havzalarından İ&.tanbula Hl5 ku- hibinin lel<lifl"ri.ni kl'lnuşnıuştur. lrnmadı. \'eY:lIJl bil' 11~ 1 ruş. 1 İkind~rrh• !;.;O tıı rihinden med i. ştıcMC ,-şı-·ıııll ,,, 
Derince. lznılt. C'.rlikük. Mu. sonra k•ş mevf.ı.,..,1i i~in dıı.!ıa Şöhret dllll.rıı>JO• ,tıotD 

da.nya, Gemlik 315 kuruş. yükSf'k bir tarife haıırlann.<'..ak. motı;lz siJlllll~ 11 11r~.1 Bandırma, Erdek, Tekirdağ, t.ır. Cünt:U kr§m deniz fırtınalı kaç kof sınc 118 ur"ıtC ÇanakkalP, 220 kuru~. oldu~ndan vapurla.:- kömlir yUk binler cıoıueu uıcıct 1ıafl Ayvalık. lzmir 225 kururş. !emek için gür.lercc beklf'mckte nır; nnınınıı. ~ıı tıl~16tt Fethiye. l\Iarmaris. Karabu • '"e fa~a masraf yapmaktadır. lir dı>, hiz. kv'bu 0eb
1
, 

run, Sam.sun 235 kururş. Tariie haricinde par:ı. almak is. ha.,,·atına dnlr 
1 

tee 
Antalya, Trabzon 250 kururş. teycnlcr Milli Korunma Kanu • " urııY 

Hopa 275 kuruş. Mersin, laken- num göre mahkemeye ve?'ile - h hlr ba eD 1~ 
derun 310 kuru.5. ceklerdir. nılşlzdir. asrıı> ed' 

Bu şekilde hazırlanan tarife IHt.mld, bUr ıdl"~ıı tı P'l' 

Deniz nakliye i§lerinin bir elden idaresi için 

Armatörler birliği . kuruıuvor 
Hilk!lınet. deniz nakliye işleri

nin bir elden idare edilme.si hak.. 
kında. çok mühim bir karar ver
miştir. Bu cümleden ola.ra.k ara
da sırada gayrımuntazam suret 
te inen çıkan fiyat karışıklığının 
önUne geçmek, dahile ve harice 
gidecek vapurların seferlerini 
intizama sokma.le için hilldllne.. 
tin murakabesi altında bir "&r· 
matörler birliği,, kurulacaktır. 
Bu bidi~e Tü:rkiyedo vapur sa
hibi olan..Jıerkes un. olacaktır. 

Birlik, dahile ve harice yapıla. 
cak nakliye işlerini azaları ara· 
smda. sermaye ve vapur adedi
ne göre müsavi bir surete tevzi 
edecektir. DUn armatörler ara. 
smda bir toplantı yapılarak bu 
h\LSU8ta göril~illmUştür. Bu sa. 
bahta bUtun armatörler bir top
lantıva. ~ırılmışlardır. Birliğin 
ne şekilde kurulacağı ve nuıJ 
çalışa.cağı kararlaşa<'ak: derhal 
alakadar makamlara hildid1e
cektir. ;, ,. .. x,... . ıı. :ı 

Çatalca ·- Hadımköy 
hattı tamir edildi 

ihtiyaten gece sefer yapılmıvacak 
Son yağmurlardan Çatalca ile 

Hadmı.köy arasında. bozulan de
miryolu ~ metre uzunJ~unda. 
dır. Demiryolun altında 30 met· 
re derinliğinde çukurlar açılmış. 
tır. Buraya 300 vagon taş geti. 
rilerek doldunılmu~tur. Şimdi 
yalnrz ihtiyaten geceleri sefer
ler yapılmıya.ca.ktır. Avrupa 
trenleri de gündüz hareket ede-

oeklcrdir. 
Ev\'clki ge{'.e Suriyeden dönen 

Komedi Fran~ez artistleri ge. 
ceyi Sirkecide tren içinde ge. 
cirmi§Jer ve dün !!abalı sant ye 
di buçuktrı hareket eden eks
presle Pari.se dönınüşlcrdır. Yal. 
nız Mari Bel bir ay istiraha.t için 
lskendcriyeye gitmiştir. 

t Teknik te ris· 
şôrası toplanıyor 
Şura • 

ruznamesı tesbit olundu 
Maarif Vekilliki geçen yıl [ Memleketimizde bilha.tlfıa son 

toplana.n maarif §ID'asır.dan ~n- yıllarda büyük b!r ehemmiyet 
ra. bu yıl da nıeml~kctin1iııdcld kes'ooden mesleki tedri&at vazi. 
teknik tedrisat etrafmda bir ş(i- yeti Şllra toplantısından sonra 
ra toplamaya k:ırar vermişti. büsbütün yeni bir eekil alacak. 

Bu şUra önümüzdeki yaz tatL tır. 
li mevsiminde Ankara.da topla. 
nacaktır. Maarif Vekilliği mes
leki tedrisat umum mlldürlüğU 
ha.zırlıklara başlamıştır. Şura -
da görü.şülecek meselcrin ~~it 
işiyle m~~l olunmaktadır. 

f ngiltereye ısmarlana
cak vapurların 

mukavelesi 
Teknik tedrisat şti.rasında DenizyoUarı umum mildUrU 

Cumhuriyet devrinden önceki İbrahim Kemal Baybora Vekl· 
mesleki tedrisat, cumhuriyet Jetin daveti ti.zerine bulcuk mil. 
devrinde tekamül etmeye ba11Iı- r;;aviri Emin Ali ile oor.aber An. 
van mesleki tedrisat ve bu ted. karava gitmiştir. Umum mUdUr 
risat kollarının b~kü durum- İngiltereye ısmarla.nacak vapur 
ları, 1926 vılrndan itibaren muh- mukavelesinin lmza.la.nma.smda 
telif yıllarda memleket1mize ge- bulunacaktır. Ankarada bulu • 
tirilmiş olan mütehassrslarm nan İngiliz fabrika.st mümessili 
verdikleri raporlar, ba.zırlanan Londradan fiyat meselesi üze
nlanla.r, memleketimizin muhte. rinde direktif a.lmıştU'. Muka.. 
lif yerlerdeki mesleki tedrisat vele bugilnlerde imzalanacaktır. 
vaziyeti, akşam sanat müessese- Dlı?er taraftan İbrahlm Kemal 
lcri, bu müesseselerin tea.ınü- Baybora Eti Bank, Denlzbank, 
lü, yeni şubeler ihdas edilmesi, ve lş Bankası tarafırdan kuru _ 
orta. okullarda atelye faaliyeti, lan Sosyete Şilep Şirketinin De· 
mesleki tedrisat müesseselerine 1 nizyollarma devri işi ürerinde 
öğretmen yetiştirme hususunda de temaslar yanacaktır. Son for. 
alınacak tedbirler ruznamenin maliteler ikmal edildi~indeo şlr
belll başlt maddeleri arasında ketin iki bankada. bulunan hfı.ıı.. 
bulunmaktadır. seleri satın almacaktrr. 

devrine k 11?0k8ı. o1l~ıl ~ 
çip gitti. Fa iD ııııı 11ır 
en ileri de~fıde te'° C 
cek hlr şek ~ 
det;tıdir. ıd'lıl }ı•'1 

Gerçi IIA~ıaıez. ,..r.l 
den eıı pbe ed rııı t 11• ,,ı ~o 
diyet ,•oe.ıtsl~ııir fl1 ı>rf 
ln hayntıoa rıoııı 1 ,ı 
s: de; tıu1Pl~oıoıııı11 e5' 
ğl ebediyet >ktl edeC el J 
tezllcrlni tcŞ lbr.1•1 

06". 
Ilarcli onu oıoB• ı.ı~ıı 6 

llru. liiC olDlbU i)U~:J~J 
ı nkller ıçtu 1111 ıJc ~" 
alalım. cdiP \{'fuıeıll 1J ı• 
film ve t1r.S Dl tt.1,itJl ))lf' 
Onları koSbCaıl 1111•,,ı• ne u a -ıııl <' ~serler ze"1~ ııı10 ıJ 
mccbutun 0 rıı 1'' 
cabşıyôrea Y;.ıe d~ıraıl~~ 
sin yard1Dl 'lnl· '\ 0,tYtf 
revnak \"ereı ısrı ıılf 
tcad \'"O lhtlr~rcd 
zllel>llect>l• u ··tüıs' 

. o r.i 
• p,..cı bıt r-~ ~ .. 
~ ıı!Yııı? .......... ,,......,,,~-'. ~{ ~ :6 

ıJie~~t ~ 
et'}..:ııtıı ~ 
ıef1J':•i,ll V.J 

r~~~l 
yet cuulJ 

. ~}~$url ~ 
"~ .. • . .r uç~~ 

Jll ıırı;,ouPca ,.,. 
muapıelli~ :f ö6~ ~; ~ 
:rin bl'ID': r ireSi ı>l~ A 
na..c.aoort da per tıJ pJr 
Mese."Tet ~ıııc~, ı~ J 
lik bir h~ııç >'ııŞttır· _Jc 1 J". 
rak ~k.g a~~~JJ ~~J 
gözlerını ~ btl~ı ~,.ı 

Ce."l:lzeSI tııı.5 • ı11i1Jl t11':Jı 
Ce.rrai:ıpa~a. t.ilı Cl"'. ıı;d ıt"'.",w 
drr:ılara.k fa eo11r~, ~
zı kı!ındtJd~e d 1jlfll" ... ııl 
da.ld şebitJJ.D ·ıe -re ~r 
Keder did~~ı&rJJJI ,j 
seven ark ,/ r 
ziyet ederiı. 'IJ r· 

Y irnı~ .. J!.!.'... ~-'. 
·········· 
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~~ ~z gazetecisinin müşahedeleri: 1 

l Petrol yolu üzerinde 
Otfi1nlii·tH·~ın-~ ;riıl"3r1- ır~wEı'klıı,~·rLI_, 1 i4.nknrn Haberleri· . . . - ... -•. ,- - ·u- -~·"" .. ·'-....:. ~ . 

Edirneyi basan sular 

~an projeleri 
ingiliz Erkanıharbiye Reisi ironsavd'ın bevanatı · la!'1r~1~a~~·a~1ı:~~:~uş. ~~~; 

atlında kalan evlerden biri yı. 

~~8'1&·-- 1•zeteıi. varnablöfüAlmanyanınzafını Holanda hududunda bı·r 
....._~ ~K~~İıtana açıkca göstermektedir. Uzun za. 

kılm~trr. İpsala ile lbriktepe a
rasında mahsur kalan 50 insan 
ile GOO hayvanın kurtarılma işi 
başlamıştır. 

Edirnede sular g-ittikçe, fa. 
kat yavaş bir surette iniyor. t.ı(;'l11ıe hırı Hen mandanberi Alman mühendisleri. 

~ ....,~:vt:ıı•dır~ ı fa.· 

~~;:e .. ~t. Bul. :~n~~:ka~e:ekiü:ı!tle~~~a~~~ı~i~ mı· iyon Alman asl(erı· var 
4 tti aııı. uıya cc-. bağlanmaktaydı. Evvela Varnayı 
: ie, ~l'na~tadır. inkişaf ettirmek, Alman asker ve · 

tahıdelcti tacirlerinin gi:>:li gizli çalıştıkları i · • . ' 

Münakalat Vekaletinde 
bir tayin 

~~tad . Bulgaristanı elde etmeğe yaraya. Almanya Balkan- I~ \ :.~ . . 
Ilı '"1'1an1 enız sahi • caktı. Sonra bu tarikle Rusların -
'llıııuiyctı Varnada. zengin Baku petrolleri. Almanla. 1 d · b · I 

'llıij\~iil• e Ve rast. rın uzun müddet rüyalarına gi. ar a yenı ır ' ~t l _,,. t• 
Ct l?ıu ata rağmen ren bu kıymetli yabancı madde ~. 

Ankara, 12 (Hususi) - Tica
ret Vekaleti iç ticaret umum 
miidürlüğü şube müdürlüğünde 
çalışmakta bulunan Hulusi De· 
mir Münakalat Vekaleti teftiş 
heyeti reisliği 80 lira maaşlı bi. 
rinci sınıf müfettişliğine terfian 
tayin olunmuştur. 

Yaffak ol b'l • "? l'J 'f 
§~;ı~k··· .:.'.~ \::::~;::::::.::~1:c:~;,. cephe kurabılır mı. ·~l ~-~. -~ 
~ Q,~Şti 1~.rıya çık. yat yapmak Romanyanrn Tuna İngiliz erkanı harbiye reisi J'jij\\\~ ~ 
.:" '"ta~1t,, ırkaç za. yolile altı günde kateden nehir General lronsayd Fransızca Pa. 

Bomonti fabrikasının 
satın alınması Ilı.: "" t 'k' d d h 1 · l' d' ç·· • . Al d u ,.~.,,,. 1o0tft , • ..,, a1.-0•1••nı OVtt.a.Nı ••T11•ııt•t <• wr.,. " •'"'••"'1" 'du1 S.O• ~ .. ,., '"" 011n0\I•' "'""'"n 

-..ııtaJta ınerke. arı ın en a a e verış ıy ı. un. rısuvar gazetesıne man or u. 

t~afası İçin bü. kü Varna limanı yolu kırk kilo. sunun vaziyeti hakkında mühim 
h1~tte za ediliyor. metre daha kısa olduğu gibi, bir beyanatta bulunmuştur. ingi. 
(t oldu~ani olma. Ruscuk tarikile Tuna yoluna çı. liz kumandanının bu beyanatını 

' ~u gu vazihan karılan Rus petrolü yirmi dört aşa~ıya naklediyoruz: 
~l~t bir ~ınnuiyet saat evvel Bulgaristana varabiL - Ablukamızı sıklaştırmakta. 

~~~~ Olu:lman ga. mektedir. yız, bunun Almanyada yapacağı 

1 
llaitı- maktaydı. Proje var fiil yok ı eaksiyonu bekliyoruz. ( 1) Al. 

tt'i V 1Yat kombi Bu proje kabilitatbik olöuöuna manyanın hiç bir harekette bu. 
lt arn· ·1 • ... b . . \t ••ınd " ı e Bur. göre Varna ile Ruscuk arasında lunmadan kıtalarını e edıyen sı. 
~ lti>'ct a ıt;;kik do. ve bu iki limanda bazı hazırlık • lcihlanmış olan harp mır?4akasmda 
~ttiıinjboyleyken lar yapılması icabederdi. tutması mümkü değildir. Çünkü 

~tııiy lt\c n~ bu lima. Evvela Varnada 4500 ton bu şekilde maneviyattan sarsılır. 
ı:..uttll~du) en men. hacmında bir petrol deposu ha. Almanlar taarruz edecekler mi. 

\."liııdtı; l~l't zırlamak; bilahare bunun yanına d~r? !3iz kendimizden eminiz ve 
~ ~~ V l<AMI yedi tane daha ilave etmek icap hıç kımseden korkumuz yoktur. 
~~ aldı~~naya geç. ediyordu. - Gene.ralim Almanların ya. 
~biı t it an sonra Sonra Varna ile Ruscuk ara I kında Belçıka ve Hollandaya ta. 
llt~ diıtı. ~Palı ola~ sındaki demiryolunun çift hat ha: arruz edeceklerini zannediyor 
~tinde akat Var. line konulması gerekti. Çünkü musunuz? 

İl( ltultı Yaıarnağa Dobrucadan geçen bu demiryolu - Muhakkak ki Almanlar böy. 
~ l?ıık • Bu, Al. tek hat olduğu için nakliyat fev. le bir tecrübe yapacaklardır. Fa. 
~ ldi,lı\ Old~~sta Bul. kalade güç ve verimsiz olacaktır. kat modern ve motörlü bir ordu 

t .\iıtı gu Gesta. Bunlardan mada sarnıçlı feri • mevsim müsait olduğu takdirde 
\:.~~"ı bi an ajanları bot yapmak lazım geliyordu. Ni. muvaffakıyet iimidile harekete 
',~ttltti~j tne~leket. hayet petrolün Varnadan Ruscu. geçirilir. Holanda da ise ilkbahar 

ttl~ tıı .. hıssettir. ğa kadar naklolunabilmesi ı ... ın iptidasında hareket imkansızdır. 
L"q\ tnuhirn 'ht' :s 'tt tıda 1 ı. Almanyanın birçok sarnıçlı veya Almanlar hem hırslı hem de 

1ı..'lı1~ltrj madde. depolu vagon göndermtsi şarttı. sabırlıdırlar. öyle tahmin ediyo. 
~'tt tlttini ~opraklar Almanya bu işlerin tahaklmku ruz ki Almanlar en iyi askerlerin. 

l>tan ıra etmek için lazım olan mali gayretlerin den bir milyonluk bir kuvveti "'-' cı~- •ı.zıara ı"ftı'. l:~l!t ~ Bulgarlar tarafından gösterilme. derhal harekete geçmek üzere 
b daj geri kalmı. sini temenni ediyordu. Fakat Holanda hududunda hazır bu. 

llıtıı ltıa göz hap. muhakkak ki Bulgarlar bu tekli. lunduruyorlar. 
~ •ebebi de fe ~yle cevap verdiler: Bu muazzam kuvvetin halen 
~iti Va - İmkanı yok.bu iş sızın ışı. hazır bulundurulması için birço1< 
' h ba tna polisi nizdir. siz işinizi kendi istediği. sebepler vardır. Bu yctlnız hakiki 

İltl'\t !.la~~ğı za. niz gibi t:tnzi mediniz.. bir tehdit teşkil etmekle kalma. 
~ Yı gormü§- Ye muhakkak ki Bulgarlar y.or. fakat düıtm&Ra faaldutalarm 

llt., !U~d~tıitli ~. şöyle düşünüyorlardı: . kontrolü imkanını da veriyor. Al. 
~.'~ tar lh - Ticaretimizin yüzde yetmi. manlar harekete geçmeden bu 

~t "adenizi ka. §İne hakim olan Hitler Almanya. kuvvetlerini mücehhez ve hare • 
Sı, aı Pur. Belki sı bize milyonlarca Leva borçlu kete müheyya olarak ne kadar 

) •tt bit ı:~nda görü. olduğu halde bu parayx veremi • zaman tutabilirler? Onun için 
~t 41tp;ı 1~~n ge • yor. Artık Almanyaya başkaları Almanya ergeç muhakkak taar. 

~ 1iıı "'lce/U~lüyor. yeni avanslar yapsın .. Bizim ya. ruz edecektir. Yoksa maneviyatı 
htı de l\iSb hır gaz kın dostlarımıza artık verilecek sarsılır. Fakat bu taarruz kararı. 
~tıl'ıııu /\et bekli • bir kuruşumuz bile yok. Filhaki. nı vermek Almanyayı alakadar e. 
tıı doldu lrnanlann ka biz Almanlarla ticaret yapmak der. 
~t' "c 1ı: tacaklarını istiyoruz, ancak bunun bizim zi. - Bu bahar da veya önümüz_ 

'lt • f~da :ııanılma • yanımıza olmaması Hizım. deki yaz mevsiminde Almanların 
ht Yarı e Solumda Fakat tabii ki Almanlar da Balkanlarda bir hareket yapacak. 
}'l llai cıtetrol ge. ma~lüp vaziyete düşmek isteme. !arını zannediyor musunuz? 

"ııı,. 14ıltı •essiz ve mektedirler. Bu münasebetle - Almanlar muhakkak bugün 
~ ':0tııl'l'ı1\. kendi hesaplarına Ruscuğa bir Balkanlarda hiç bir hakiki cephe. 
~>;ı ~!illan 1 Bulga. feribot koymuşlardır. Bunda:ı ye malik değillerdir. Eğer Al. 

~/•tı(b tıtcn Gestapo mada Varnaya elli kadar sarnıçlı manya iki cephe teşkil etmeği 
)ttı ~lin }abancı. vagon ı•ollamışlardır ki işte bu tecrübe ederse, ge ... en umumi 
t rıc .tnuhiın b' ... tı kır ır va~onlar ancak günde 7 50 ton harpte olduğu gibi fevkalade za. 
tdı& .\lıtıa ecck olan petrol nakledebilmektedir. yıf düşer. Almanya o zaman ihti. 

~4r '11'1ı ·~ kudret. (Sonu yann) yatlarını ihtiyaca göre bir cephe. 
. korrncı . 

\> tc erın. 
~!! Çcıı 

l\ıı/41d;ı irı lı:anunuev. 
~t }';hane~ . edecek. 
'4r.~ ctcdc, rı, depo. 

I.' ·&ııı ltı: Zennfo 
~ h \ıltar 11Yonla~ca 
411 <tu •ah· l;ı ' Pct ıllerine 
. ı. t b· to) g . 
tıı "tıu ıç b· ernıle. 

tiıı 'ilde ır tarafta 
llıt bir Yalnız boş 

ti! ur \t Yle uk var 
!it 'itila •o ru · 
~ tro1 }'o)' Yorıım. 

Qı."1t;ı~ llerc.}Yle aldı. 
·~ İlt \lt) B '4 ~l tde j. ura. 
~ ~.,ti~ll &ar una ü. 
1 ~ L Jı il h' nıç}ı şi. 
~ "t~l c ır .. 

}'•tı ~diler Uzerin. 
ı. ·tıu •bti "e A ı. 

'ıı~"t~li t~i~~c.ı olan 
\ )or,~tcelcı ıçın daha 
ı )l)U "ıtı 1t· erdir 

tı.. Ylc 1 A.J • 
~~'tli ~us manya. 
bı~"tıı b~ilkk PetroJiJe 
~ti... ıt h 11ldaıt· h 
t "il t loft . ı a. 

ı... tt..c ilt. . Ut 1 B 
:ttı.~'"tk,, taı si . u 

"llu "c ~ır har. 
t~~ tt~ hı2j kor 

~~ık 11lat le "e Al • 
h. • ı.. ~ ıır" \ter-ek .• 

>-ı~ "'ti .. otii ··• tır. 
."i tli ~t~ı Yoruın. 

lıı~ lld ..... h t .... er· 
~L ~! .... tarih 1 Yani, 
-~~tı~~nYa ındenberi 

'- • ta Ya ·a 
't ~tt .. ~tilt •fiye ed~lı en 

''it • kil ı ıne. 
~lıı.~: A1 nde 7so 
'~~w"y~tihctnanyanın 

!lı\h.'.~tıı ını hilen 
L:l llı'Petroı ih • 
"lt Ilyo • 

•tfll n ton. 

Göıü.p düşündükçe 
-·· --· 

Hamidin yas dönümü 
- l>iıhilı•r, <'O':'kun n·nrnklnr ı:,ihi<lirler. 1\:cmll yntaklıu·ın1 

ken<lilel'İ kazıular. Hiııııi<l, <lı•lıfısıııı i~l<'tnıck iı:ln nıuhitiııi hiç 
tt• hazır hu hun ıııı':'t ı. Et nırı, k(•ıHlbini hazııı<•dcmirrn - siiziinı 
ona - bir eılchi kiit 1<' lir. c,:enlwrl<'nıni':'ti. Jhıh ve ~ c<·<l itl<•ıııle
rlııılcn ~ttiı·<lij:i,i lıahcrl<'r huıılnra çarptıkc,:n, an st•slc.•ı·, c,:irkiıı 
kuhknhnlar yükseliyordu. 

J\:iic,:iik çnptn bir ruh, hu mııhnldet tufanı karsı'>md:ı ~·ı
lıp gcrllcrdi. Jo'ukat lliunhl, hilkatin l'emlisiııc kur<lııj!;u sul~i
kırnın iistümlen hak1yor, ~<'IN·ej:,ri lu~ltıtsuz hir ufukta ol;lm·a 
pnrılo .. ıyıe ~Ciriiyordıı. 

ı\lnın<la, hıı uzak tanların a;rıhıılrAmr, hir taç ~lhi tnsulı. 
Etrafını <l<'j!;il, içini tllrıl<'<li. (fönliiniin rniithi-:; )>otnsrıula ;ztı
rahın <'f'\'hcrlııl f'ritti. <föz kıuıın':itn·<lı. Onıın ula-:;tığ,ı f<'zalar, 
şekild ,.c zarrc.:ı muhitler ic,:in hircr "hnrn .. iıli. J\ıimid, ora~·n 
dthfisınm kurdu~u <'l<'j!,imsnğ'mnclaıı kiipriil<'rle <:ıknıı-:;tı. Y<·r
de siiı·iiııcn za,·alJıların bunu anlanınlaı·ınn, hnttfi srzrnel<'riııt 
hile inıklln yoktu. Onlar, ıuH·nk hfr "nakıHi,, nin eteklerine ı;a. 
rılalıil<Jilcr. 

- ('ahilc hak! f'nhilc bak! 
Hiy<' (,'l~rı,tılnr. 
- Xic:ln'! 
Çiinkii "nn,, Ac·enH'e hir <lahilc, kılfl ,\rnlwn hlr ı;ii7.~liir n 

hunların c\'lcnıııc!-iiııc mc';'ihat izin '<'l'lll<'z. Ama Aı·ahla A<·c
nıin k<'yfin<' C'sir olnıılar, kiipl<'re bln:-eler de onır yolundan 
cföncl ii r<>m<'zl <'r<I i. 

X<>tckim "nnkiUJ,, yl "ı·C'<lif,, ~·nptı nı sonntuln: 
"Duglin ben yazdım, elbette yazar ahfnd nakftfi,, 
il iikmiinii \·erdi. 
nu hlr tC'k mİsra<la Hi'ımiıl'ln ma~rur Jmanı nr. Xe yaptı 

ise, l';'tc hu mnC.rur inuuıln \Rptı. 
'l'iirk e<lc-hlyntrııı k<•n<llslnc minncttnr ~l<'n ynrntwılı~ı

nın el" lllll\ yntaj:;ı yin<' hu lmnruhr. Hu~iin, ınezarrııın hR';ilflll 
ko';itn~ııııııız "hiiyiik., liik, hh· tek nılnma mnl~lil<'nılyrc<'k Jrn-

den diğer cepheye sevkctl""le!:te 
idi. hem o zaman Alman demir_ 
yolları bugünkü gibi değil fevka. 
J;lde iyi idi. Sonra ihtiyatları ta. 
lim terbiye görmüş usta efrattı. 
Şunu da kaydedelim ki bugünkü 
Balkan orduları eskisinden çok 
iyi hazırlanmış vaziyettedirler. 

- Ya Sovyet Rusya? 
- Rusya ~ok uzun olan de. 

miryollarının müntehasında yapı. 

lan harplerin fed neticeleri hak. 
kında tecrübe görmüştür. Rus. 
yanın nakliye vasıtaları noksan 
değildir. Rusya FinHindiya tec. 
rübesinde modern harbin ne ol • 
duğu hakkında bir ders almış • 
tır. 

Bu izahattan sonra general 
Ironsayd son kozun oynanacağı 
garp cephesi hakkında da şunları 
iöylemiştir: 

- Müdafaa sistemi ne olursa 
olsun baskın yapıldıktan sonra 
delinmesi mümkün olur. Alman • 
lar en ufak teferrüatlarına kadar 
muazzam bir harp planını yerine 
getirebilirler. Fakat irticalen ha. 
reket edemezler. Bütün askeri 
tarihlerinde Almanların ,)'Cgine 
"baskınları Tanen'\lerg zaferidir. 
Fakat karşılarında iyi bir ordu 
bulunsaydı Almanlar Tanenberg 
de de muvaffak olamazlardı. E. 
ğer Almanlar garp cephesini bir 
noktadan delmek isterlerse bir 
blskm yapmağa teşebbüs etmeli. 

Ankara. 12 (l/ususi) - Bo
monti bira fabrikasının !stan
bulda Feriköyünde ve f zmirde 
bulunan müesseselerinin satın 
alınması \'C satış bedeli olan 400 
bin liranın lnhiı:ıarlar umum mü. 
dürlüğü mütedavil sermayesin-

dirler. Halbuki Almanlar manen den ödenmesi hakkındaki kanun 
bu kudretten mahrumdur. • lfıyihası Meclise verilmiştir. 

Sonra Alman ordusu birçok Ziraat muallimlerinin 
kimselerin büyük bir ehemmiyet 
atfetmedikleri başka bir zafa da hayvan ~·em bedeli 
maliktir. Ankara, 12 (Tlıısusi) - Zira-

Alman ordusu şeflerinin hic bi. at muallimlerine ve ziraat baş. 
ri geçen umumi harpte yüzbaşı teknisyenlerine pamuk korumu 
rütpesini geçmiş değillerdir. \'e zevtin bakımı idarelerine av. 

Halbuki İngiliz ve Fransız or_ da 10 lira\"a kadar hayvan ye"m 
dularında geçen umumi harpte bedeli verilmesi kararlaşmıştır. 
birçok tecrübeler görmüş, birçok Rıza Nurun müterakim 
muhtelif kumanda mevkileri iş • 
gal etmiş. yüksek rütpeli zabitler aylıkları meselesi 
bulunmaktadır. Biz uzun müddet 
Fransızlarla askeri işbirliği yap. 
mak istedik. Bizim malzeme ve 
techizatımız ordumuz gibi terak. 
ki ve inkişaf etmiştir. 

Muvazene tamamdır ve biz bu 
vaziyeti daima muhafaza edece • 
ğiz. 

İronsayd yumruklarını sıkarak 
sözüne devam ediyor: 

- Müttefikler niçin harp et • 
tiklerini biliyorlar. Bizim hakiki 
bir vazifemiz var. Biz daimi harp 
tehditleri altında bulunan bir 
dünyada yaşayamayız. Biz taar. 
ruz düşünüşüne kat'i bir ıon ver. 
meğe karar vermiş bulunuyoruz. 
Yıkılması lazım olan Hitlerizm. 
dir. -Parisuvar -

(1) Generalin İşaret ettiği bu 
reaksiyon göriilmüş; Almanlar 
Danimarka ve Norveçi istila et. 
miılerdir. 

Aıı1~ra, 12 (llusıaıi) - Dok· 
tor Rı7..a. Nur tarafından teka
üt kanununun 61 inci maddesi
ne tevfikan mütevali yoklama
lara müracaat etmemesi sebe. 
binin mazereti meşruaya müııı
tenit bulunduğu cihetle mazere· 
tinin tesbiti ve müterakim ay • 
hklarınm tahsili talebilc ikame 
olunan dava neticesinde muma
ilcyhin ademi müracaatmdaki 
mazeretinin kabulüne ve müte
rakim maaslarrnm tahsili tale. 
binin vazife cihetinden reddine 
dair sadır olan kararın temyi
zinden sarfı nazar olunmuştur. 

Afrodit davalarından 
biri daha neticelendi 

Gençlik mecmuası 
mahkum oldu 

Feci tren kazası Afrodit davası görüldüğü gün
lerde müddeiumumi Hikmet O
nat ile bazı mebus ve muharrir 
leri halat çekme müsabakası 
halinde gösteren bir karikatürü 
"(;()nc~lik" mecmuasında neşre -
den İhsan Orhunı1ın muhakeme 
si diin asliye dördüncii ceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. 

12 yaşında bir mektep 
talebesi parçalandı 

Dlin nkşam lizeri Ilalorküy
clr.n saat 1 7,8 de kalkan banli
yö treni Veliefcndi ınevkiinc 
gelcliğl zaman on iki yaşların
da bir erkek çocuğunu teker
lekleri altına alarak ~iğnemiş
tir. 
Yakanın kurlıanı ilkmekteı> 

talehcleriııd~n Bnkırköyde Kar 
taıtcı>c nıahnllesinclc Jt'iliz so
kak 71 nıımarada oturan Saf
fet oğlu Sadettindir . 

K:ı;m saat 1 7 yi on gı'<:e ol
ııı uı;;. ~·ocıığu çiğniyen ınald

nist lıer ne Eebeplc ise mali:iııe
yi tcYkif etmemiş ve muntaza
man .yoluna dcnun ederek Sir
keciye gelmiş ve kazadan kim
seyi hahc>rdar etmemiştir. 
- Saat ı 8 de Ilakırköyc ~cl
nıekte olan baııliyö treni sağ 
taraftaki yol Uzeriııcle parça
lanmış bir ceset görerek Yaka
yı Bakırköy istasyon şefliğine 
\'C polise bildirmlı;;tir. 

Bu ŞC'kilılc işe el koyan znhı
tn, derhal harekete geçmiş ve 
Bakırk()y jandarma kııınaıı<la
nr ve emniyet ~miri derhal va
ka yerine gitmişlerdir. 

li:nr-;;ıla-;;ılnn :!\fnnznra 
Vaka mahalline gelindiği 

zaman knrşılaşılaıı vaziyet cid
den yilrek parçalayıcı idi. Ve
licfendi köprlislinlin takriben 
elli metre kadar ilerisinde de
ıniryolunun ortasında yilzUko. 
yun rııtan yarım çocuk ceı:ıedi 
görll!Uyorılu. VUcut tam kar
nından kesilmiş, hnrsaklar, 
ha ttfı. ço~uğun ciğerleri dışarı
ya döklilmüştll. On mrtre ka
dar ilnlıle ço~ıığnn tek lın<'ai;ı 
giiriiliiyordıı. Bu ayalda istrnr-

teki ayak meydanda görUlmli
yordu. Çocuğun 117.erinde hAki 
renkte L>ir C'cket ,·ardı. 

Zabıtanın Tahkikatı 

Yaka hnlckıııda mütemmim 
mnlı"ımat almak iizcre sant 22 
den sonra llakırkily jandarma 
kuınaııclnıılığrna telefon ettik, 
ve şu C'ev:ıbı aldık: ''Kazanın 
kurbanı Ye kaz.ayı yapan henliz 
uıalflnı değildir. MUddeiııınu
miuiıı gelmesine intizar ediyo
ruz. Snat 18 de vaziyet nöbetçi 
miidcleiumumlsine bildirilmiş
tir. Ceset olduğu yerde muha
faza altındadır. 

Filhakika !':aat 22 de Ynka 
verine giden bir rnuharrirlmlz 
~·aka yerinin Uç jnullarıııa mu
harazasıncla olduğunu ve nılid
dei umuminin henüz işe Iıaşln
maıııış olduğunu gürmiiştllr. 

l{nzanırı ~·<'gıino. şahicli 

Bu feci kazanın yegdnc şahi
di küçük Sadcttinin arkadaş
larından ve ayni yaşta kUçUk 
lıir kız çocuğudur. Kazayı şöy
le anlatmaktadır: 

- Ben tren yolunun kenar
larındaki yamaçlardan çiçek 
toplayarak gidiyordum. Sadet
tin de benden on metre lrndar 
önde ve tren yolunun Uzerin
de şarkı s1iylirerek ilerlivordu. 
Birdenbire arkamızdan trenin 
geldiğini giirclilm, Sarlcttlne 
ı:;eslendim. dııynıaclı, tren yak
laştı, hlitiln kuvvetimle lıağır
dım, o zaman dündli, fakıı.t lş 
işten geçmişti, tren nrkaclaşı
ınn çarptı, bir mlicldet sUrUk
lcrli.. Ben ha~rraral{ oraılan 

kaı:tım. 
''JJuıJtlk. 

Mahkeme, mezkur karikatti -
rün miiddeiumumiyi tahkir edi 
ci mahiyette olduğunu kabul e
derek 1hsan Orhunu matbuat 
kanununun 27 ve 35 inci mad 
delerine göre 4 ay 20 gün ha
pis cezasına malıkum etmiştir. 

Bir katil da vaaında 
karar 

Bir kaç ay evvel Bahkpa7.a. 
rında ::\luharrcm adında bir ba
lıkçıvı bı<:akla yaralıyarak öl
düren balıkçı Şükriinün dün i. 
kinci ağır ceza mahkemesinde
ki duruşması bitirilmiş, 6 sene 
6 gün hapis cezasına ınahküm 
edilmiştir. 

Mahkeme karannda ma.ktu -
lün Balıkpazarındaki esnaftan 
harac alır birisi olduğunu, \'a. 
ka günü de Şükriiyc gelerek ra
kı parası istediğini, Şükrünün 
vermek istemevince boğazına 
sarıldığını bildiriyor; vakada 
ağır ve şiddetli tahrik unsuru 
mevcut olduğu kabul ediliyor • 
du. 

Bir sandık portakal 
çalan 

i\leyva halinde portakalcı Ba. 
hattinin müşterilerle meşguli • 
yetinden istifade ederek bir san
dık oortakalını çalan Yasef a.. 
clında bir hırsız dün dördüncü 
:rnlh ceza hakimi Reşit tarafın
ılan tevkif edilmiştir. 

iki çingene kadın 
tevkif edildi 

Fatihte Zeynep adında bir 
kadının bahçesinden, ipin ucuna 
mısır bağlamak suretile t.aYuk· 
!arını çalarken cürmii meşhut 
halinde yakalanan Hatice ve 
Ayşe adında iki çingene kadını 
ıliin birinci sulh C('Za mahkeme-
. rı sonunda 



Almanyanın 
muvasalası 

-=u-= ... Alman tayyareleri 
Norveçle isveç topraklarında 

'\Umay pavyonu l Mec1i,ın dünkü I 
'7 toplantısı 

Ankara, 12 (A.A.) Reiıi. .\nkara, 12 (A.A.) - 13 . M. 

kesildi ( Ba.J tarafı 1 İ11cidc) 
mi ve umumi ışık söndürme tec. 
rübclcri, nynı zamanda tayyare 

. . . . . hücumu tecrübeleri yapılmıştır. ı 
(Bu.'} tarc:f ı ı ıncıdc) ı ~. kışı Almanlara. ıltıhak et- ı Aynı zamanda bütün .:\lalmo li. 

.MUlleCıkler, buglın Skajarak ne miştır. manında hususi tahaffu?. ted. 

cumhur İsmet İnönü Keçiörcndc Meclisi bugün, Şemsettin Glln
yeni yapılan çocuk pavyonunun altayın başkanlığında toplnna
yüksek isimlcrile şereflenqlesine ral~ Birincfkanun 193::1 •• :)ıı. 
miisaadclerini istirham eden ço. bat aylarına. ait rapor lıakkın
cuk esirgeme kurumuna aşağıda. da Divanr muhasebat eııelimc
ki cevabı göndermiştir: ııi mazhatasma ittiHl. peyda cy-

Cocuk Es1ı·gcmc Kurumu genel lemiş \C belediye kanununun 
Kntcgta mnyn dökmlı§lcr "e Al. T..cmdı·a. 11! ( A.A.) - SUık • birleri ittihaz edilmi. tir. 
manya ııc §inınl deni?.! arasında , bu holmdcn hnber \'Crildiğine göre r:vtr.b<ı(f ı~ (A.A.)- Hu\·as 
ıruretıe bUtUn muvasalayı Jtcsnıl§lı>~ . torpido muhriµle.ri refa~~tin~e njansı mul;ubiri. bu sabah Go· 
dlr. Bu kudur uzinı mıkyaııtn mıı.}'n beş Alman uakhyc gemısı dun teber" havalisi iistüııdc ,\lınnn 
dokmc amcliycsinc §imdiye kadar ı:ı· l sabah Ü~loya demir atmL~lar '\'C tayy:rcler inin uçtuğunu \'C ha. 
!!\ tesadUf edilmediği söylenmcktedır. kara~·a 1000() asker <;ıkanmşlar- Ya tehlikesi isnıeli verildiğin i 

Ea~kanlığına: 2~ iincii nıadclesiııiu 6 mcı frk
rnsınııı defi:;;ti rilıucsi no ait ka
nuni teklifi dahilire eııdimeni
nin talel.ıi ii7.cı·iue mezkfı ı· cn
<'Umcııe iade etnıiştil'. 

Alın:ınlnr d., Mu~n Uökmıi" dır. bildiriyor: ls\"CÇ cenubuııdaki 
• l.oııdı:ı· 12 (,\.,\.) - Almanlar, Norveçliler idam olunuyor bütün ı::chiric:dcıı kadınlar ve 

Keçiören çocuk sarayında yeni 
~:aptmlan 200 yataklı pavyona 
kurulusuııdanberi kurumun Lıa. 
!?ında çalışarak kıymeti; başarı. 
lar gösteren Dr. Fuat Umay'a 
izafet{'n "Umay p:ıvyonu" adının 
verilmesi ycıinde olacaktır. rrondhcım ııahillcıine tamamen mayn çocuklar rcsmı maknmatm sevk 

dokmUıılcrdlr. ı.ımnndn , be~ Alman Oslo, ı., ( A.A.) - Oslodaki \'C idaresi altında olarak. oto. 
Reisicuınhur 
ismct lnönü 

harp gemi.si buhınduğu \ ' C Doy<;landın Alman kumandanlığı. neşrettiği büslerle çıkarılmakta ve f'chir 
bunlar arnamda olduğu sö)1enıyor. bir beyannamede bnzı Norveç lerde hararetli bir suretle sığı. ----- ----------

nııt:ın \ ,.nı Grmlkr !ilerin "snbotnj .. suçundan idam naklar h::ıım laDmakladır. 
stoklıolm, 12 (ı\ .J\,) - HeSIDen edildiklerini bildirmekte \'C bUll· f St:CÇ llaŞl'C'loilinİ11 SÖ'!/Crt 

bildirildiğine güre 18\·cç bayrnğmı dan böyle, Almanynnın himaye. Sto1'1ıolnı, 12 ( A.A.) - Rôy- ··Huruç hareketi L 
Mmil !1200 ton hacmindeki smıborı; sindeki Norveç hükCımetine kar- ter a iansı bildiriyor : 
.ız gem ısı. 1skoçyıı sabili eri nçıkln. sı hareket edecek olanların aynı İsveç Baş\·ckilı bu ~ece radyo. ( lJmJ l<~ra/ ı 1 mcıde) 

r.nda batmıotır. .Mürettebıı.tmdıın 34 akıbete ducar olncaklarını ihtar da söylediğ'i bir nutukta. Is\ e - İngiliz ve Fnmsı:t r.hlukası ger. 
ld oi ı koçyanın bir limanına ı;ıltarıl. etmektedir~ C'in le.endi topı aklarınd:ın, he: • çekten Alınanyay::ı karıı teıinizi. 
mıştır. Londro, lf (S((balııı karşı) - h~~gı vabanc! ask:.r .ı::-eç.mcsıı~t' 1 diyse neden dolayı himnyc etmek 

l.oııdr:ı, ı:: ( \.,\.) _ Bcrgcn uma.. Trondhaym'dn Alman lrnvvctJ<'. musaa~c .etm.ıyecegını sovlemış bchanesilc Norveç ınemleketini 
nında Alman kru\'n'törlertne hUcum ri kumandanı. Almnn gaveleri- ve _dPmıştır kı: . . i~gal teşebbüsüne girişildi? 
den tayyarccilcrdcn biri bir krmm. ne hik7.m~thelmkiventi. l~ri .. \·el ~!has. JS\'CÇ. tam bılaaflık preıısıp. Hakikat halde Danimarkn ve 

zore büyük bir bomba isabet ettiği. ~a :18 en are ~ nı -~u~ e~ .. ıren- !erini mı_ıhafauı.ya azmetmfr;tir. Ncr·,·~in isti15~ı teşebbüsü ablu. 
nl ştddctll bir infilfllttruı sonra kruva. ıe~ı ~urşun:ı. dızecegını bıldir • H~rhangı yabancı • m~satlara ka çenbcı-inin bugünkü hudutla.. 
zorUn ateşi kc.stlğlnl söylemektedir. J mıBstır.k Al 

1 
b. hı~et .elmek. katı _,bı~rn!hk l l"ı icinde kaldıkça Alrnanynnın u. 

N u ·arar mnn arın asa ı - kaıdelcrıne .uv;:.''l.Hl dcgıld.ır .. hsa. zu ·zaman harbe dayanama ac'" 
J.Qndrn, lZ < b:ıha knrş•) - • or. yetine ~zcl bir misaldir. 5en, bu şckılde herhar~ı bır ta. - n ·· k l' b"Y d .... 

\ <.'Ç hUk~metl nc,rctti(,'1 rcsmt bir T -ul ın (ll ") L'l l k d b 1 d -· g:nı gosteren en uvvct ı ır . e. 
C A lman lJVı ra. ,. ususı - ı _ ep arşısm a u unmuş egı - 1.1 1 k t l"kk" d'l k 1-tebllğdc Oslo önUndc neznov vrun ırehri Almanlar tarafından liz. Fakat bövle bir talep olsa bi. 1 ? ara c a 1 e 1 me azım 

zırhlısından manda 6000 tonluk EU:- işgal ~lunmu:-tur. le, red cevabınmızla karşıla.r;a- gelır. . . .. . . 
dl'n ve do.ha birçok kUı;:Uk gemilenn H . caktır. Bilaraflığımızı muhafa· A~manlar bu gun ıçınde he~ 
batmış olduklnnnı bildlrml§tır. avalardakı harp 7.a söziiylc kastettiğimiz mana. Da:ıı.n:arkayı, hem Norveç sah!~ 

oıcnlc.r, h.urtulaular icabında , memleketin, kendisini l~_nnı ''gal ~decek olurlarsa ~~-
1..ondra, 12 (A.A.) _Norveç .ııahll .Londra. ı2 (~bahA kam ltadyo) - mi.idafaa edeceğidir. tun Norvcçlılcr-le berther t.n~ılız 

muha!aza gemUerlnln denizden 3000 İngiliz tayyarelt!ri buı;Un gece \'C bU. Almaıı siyasi malıfillcrhıiıı ve Fransızların şa§kınlık ıçınde 
den !azla Alman cesedi ı;ıkardıklan tün gUn faaliyette bulunmutı. Balbk tclzdiflcri kalacaklarını bu iıgal \"aziyetini 

deoiı;l Uzerınd'lkl Alman Uıılcri l.ıom- A t { · b" emriv .. k" olarak kabul ede Stokholmdnn bUdlrillyor. m:ı ere ıt m. l 2 ( .ı l..11. l - ıte:ıy ıı· • . •• 1•• • 
balanmı§tır. lnglllzler Almanların c. terin \"erdiği biı· habere göre, ceklerm1, böyl~ce Al~a!'yanın 

ı<aradaki harp 
Pcıı is, 12 (Sabaha l:ar:ı-ı) -

Almanların N orveçe çıkarmış 
oldukları kuvvetler yirmi binle 
kırk bin arasında tahmin olun.. 
maktadır. Bu ,kuvvetler karadan 
N'crvcç lutalarınm, denbxlc.n :tn
gili.z donarunasmın ateşi altın
dadırlar. Almanlar krt.alarm.ı 
valnız hava vasıtaları ile takvi. 

lfnde bulunıın Stnvanger hn\'a l.$tu. Bcrlin siyasi mahfillerinde, ls- hayat sahası Şıınal den!zıne. ve 
yonunu iki kere bcımbal:ınıı_şlar ve veçe. bitaraflığmdan şilphe etti. Oky~nu~a .• kadar ge.n~şleym~e 
yalcın mesafeden uçan lngiliz tayyıı... recek herhangi bir hareketten kendılerı ıçın hC'!TI hveçın demır 
releri bir tolt Alman tnyyarf'lerlnl tevakki edilınesı ihtarlarındn madenleri, hem de Norveçin gıda 
mitralyöz ate§lle tahrip elmlıler, m11 bulunulmaktadır. maddeleri temin edilmiş olacağı. 
kabil taarruzu. geçen a\'cı ve bombf.r. Bir Alman salahiyetli memu. nı, nihayet bu memleketlerde 
dımnn tayyarelerlnl dUJtirmeğe mu_ ru demiştir ki: bulunabilecek her.- türlü ıervct ve 
vattnk olmu§lardır. MUtcaddit pllot İS\'C~in yakın atisi, Stokho]. nimetin • hnrptcn sonra ödemek 
ölm~tur. mun, bitaraflığma halel verebL vaadile • müsadere olunabileceği.. 

üç gUn içinde :?O Alman, altı lngt. lecek herhangi harekete mani ni düıünmütlerdir. Fakat bu dü. 

)·e edebilirler. • 
Uz tayaresl dU mU§lUr. olmak kararını vermesine bağ- şünce)erinin çok yanlıı oldufunu 

Mındra, 12 (S.'lbn.ha ka~ıı _ Sta. lıdır. Bu takdirde. Almanvamn, daha teıebbüslerinin ikinci ıü.. 
Almanların gayesi Oslodan 

u~eriye girmektir. Alman a.la.y. 
tarı ayrı ayn hareket etmekte -
dirler. Bunlardan biri Oslonun 
{V'.i kilom~trc şarkında. Drame
m. bir aıg ri de yetmiş kilo .. 

-met:Pe t;Hnali şarkide Edsvold'u 
i~gale muvaffak olmU5lıırdrr. 

Norveçliler Oslonun seksen 
kilometre şimalinde bir müda; -
faa hattı tesis etmişlerdir. 

Hilverumdn ehemmiyet.siz Al
man kuvvetleri. Bergende ise 
2000 Alman vardır. 

Trondhnym'qa yirmi dört sa
at urfmda mtihim bir hiidiso 
olmam1şt.ır. 

NORVEÇlN ASKERi 
GAYRETi 

\"&nger hn.va UssUne, muharı:be tay
yareleri ,.e Valinglon bombardıman 

tayyareleri 11e taıı.rl'UZ edllml§, ka.. 
rarglh ateııe veıilml.a, Alma.n \"C ?n. 
glUz tcıyyo.rcltrl &l'aııında'kl ıınva bar
b[ <le ılddctll olmUJJ, bir çol• Aiı.n.ıı.n 
tayyaresi dUıUrUlmU~. bir tek İngiliz 
tayynreııl UıısUne d6nmeml§Ur. 

Baltık Uzcrindeld uı:u~ıannda !ngl. 
fü; tayyareleri kU~Uk Bolla boğnzm. 
da 6 - 8 nakliye gemi11lne taarruz; cL 
mi~ler, aynca 5000 tonluk bir .Almar. 
harp genılııinl hasara u{;'I'atmı~lıırdır. 

İngiliz tayyareleri Kıiııtlanıund ll 
manın:ı. d:ı taarruz ctml§ler, bomba. 
larmı iki .Alm11n harp gemisine lııa. 

bet ctUrıni§lcrdir. Almanlıı.r hava 
harbinde en ziyade Skajaral<"da mu
kavemet ı;6alermlılcr, lngillz tayyı. 
relerinden be,7 tanesi dUomUıtUr. AL 

Stokholm, 12 (A.A.) - Nor. mnnlıır ı~e iki tayyıır~ knybctml§ler_ 
veç parlamento reisi Hambro, dir. 
Höyter muhabrine su beyanatta lııgiliı. ta.)yareledııiıı bir tuarl'urn 
bulunmustur: J.ondra, lZ (,\,,\.) - Hava nezı. 

Seferberlik, Norveçte tam bir. rt>Unin bir tebliğlııe göre, İngiliz bom 

faaliyetle devam etmektedir. Bit. bardıman tayyarcleıi dlin gece Kate. 
Jeri imtihan günleri beklemekte. gatt boğazında ki.içUk \"e büyUk Belt
dir. Fakat ne kadar uzun oluna de nsker, erzak ve mühimmat götü. 
olsun, bugünler Norveç milletine ren bir Alm&n \'apur lcafilesine tnıı!"_ 

çok kısa gelecektir. Stokhclıne ruz cylemı,ıerdlr. 
gelen malUmata göre, Finllndi. llk haberlere nıız:ı.ran t.aarruza. uğ
yadaki İngiliz. Fransız ve Dani.o\ rayaıı \'apurıar araamda bulunan 8000 
marka seyyar hastahaneleri~ tonluk bir vapur ~iddctlı bir ı.ntulk 
Norveçtc çalışmak üzere Nort'eç ·neUce.sinde b:ı.lmıctır. Yapurun mu_ 
elçiliğine müracaat etmitlerdir. hlmmat. yUklU oldut;u zannediUyor. 

Norveçliler. Alınan askeri ha.!' lıuıuıların lla"' Hareketleri 
rclitının Oslo mmtakasında in~ J.cındna, 12 (A.A.J - Norveçin is. 
iı~r ettiğini bı1dirmektedir. uıuı hareketinin en bariz vaıtı .Al-

l NGl LIZ A.SKERLERl mu. tayyarelerinin yaptığı bUyUk tn. 
arruılardır. 

NORVEÇTE laveç hududu yakınlı.ııudakl ~ebır. 
Stokholm, 12 (A.A.) - Sala.. 

hiyettar bir Norveç menbaından 
verilen bir haber, İngiliz .kuvvet. 
lerinin Narvik clvarmda karaya 
çıkmış olduklarını ve Norveç 
kuvvetlerile temasa geçmeğe ça .. 
lı§makta bulunduklarını bildir • 
:rriektedir. 

Esasen N orvcç parlamentosu 
~i N. Hambro, dün 6 ncı Nor. 
veç fırkasının bir hale getirildiği.. 
ni. ve bu frrkarun Narvik ile İsveç 
acasındaki demiryolu mıntakasııı.• 
Cli harekete geçmiş bulunduğunu 
·~;Jcmişti. 

Diğer taraftan temin olundu • 
guna göre, İngiliz ve Norveç 
kuvvetleri, Bergcn civarında st. 
ki temas halindedirerl. 

Paris, 12 (Hu.suıi) - Norveç 
erkanı harbiyesi Narvik şimalin. 
de karaya çikıru olan lngiHz 
kuV\~tlerile temas etmiştir. 

Lowlra. 12 ( .A.A.) - Sosyal 
"' en isimli lsvcç gl!ZC-
~ 15\'cç --. Norveç hudu • 

inö.L'lti muhabiri, 06lo ruıııt..a
kimnuı Yoma kadar Alınanla
rın .tinde bulunduğunu bildir -
'llclrf.tııdir. Norv nAT.I~inden 

!er de bomb:ırdımt.ıı edılmekte ve bl
nalaı· tahıip olunmaktndır. 

Stu&.holm, ız (,\.A.) - Hnvaıı: 

Hııldem \"e Frcderlkaten ~ehlrle. 
ri bombardıman edllml§Ur. J<"akat Fre 
derilatcn'dc hAIA Non·cç bayrağı 

dalgalanmaktadır. 

DUn bUtU.n güo Alman l.ıoınbar. 

dıman tayyarelerinin Norveçin c1ahL 
llne doğru ilerledikleri müteaddit de.. 
ta görlllmU.tlUr. Kongıvlnger'de üç 
defa alarm ia:ır~ti verılml.t ıııe de bu 
mevki hiç bir detaııında bornbardımıuı 
cdilmenı.l.§tir. 

Norveçln muhtelit yerlerinden dıt.. 

manlar çıktıtı taveç hududundan gö.. 
rWmekte ve muhtelit noktalardan t.op 
sesleri iJltllmcktedir. 

1svcc uhlllerl aı;:ıklamıda, Alman 
askeri nakleden iki gemi görillnıOglUr. 

I\erlin, JZ ( .A.) - Tabliğ: 

Alman ha.\"a 1..-uV\eUerf. dQn ak§am, 
Tro::ıthelm'in 200 kilometre kadar ~i. 
mali garbtalnde lngUlz tiloııuna hU. 
cunı etmlJ]ırdlr. Bir lııglliz tayyare 
J;emuin , bllylik t•ı•tA bir bomba i~ . 
tıel ~lmıe Hı ı;ı:ık ı;ıdd! lıaJS<i,.1' Y•Pmır. 
tır. Df#er taraftan bir lııgtıa kruva.. 
zarUne de tAm i•abeUe iki bomba dU!'I_ 
mfürl.iir. 

aynı zamauda lsveç üslerile de nünde görmüşlerdir. Hitler bir 
mc.5gul olma.sına mahal yoktur. yıldırım h111f.Jile birkaç memleke. 
.B~ memur 5u sözleri ilave et:- ti da,_·, Almanyanın iıtilası al. 

mıştır: lına a!ınnk islct·ken müttefiklerin 
Mesela, Haakon ve kabinesi ııür'atli biı· mukabelcıi üzerine 

Isv(X; kaçan v' vazif •lerin orn- 'Nhrve_ç topraklıırmda ve Şimal 
da devam ~eı:ter~e, lsveç ~u. - denizinde en ,iddctli bir aeni;t vo 
ııwı .akıbctıne ın.tıza: ~~~1elıd~·· hava harbini kabule mecbur ol • 
Berlınden haber venldıgın~ f~O- mu~laı·cır. 
re. Almnnya.nm Oslo elçısıne, 
kral Haakon ile tema.sa girmeye 
te~bbüs etmesi için bugün ta
limat \'erilmiştir. Alman - Nor_ 
veç milzakeratı. Berlindc, inkı.. 
taa uğrarnLS §eklır. :le değil, he· 
nüz bir netioovc iktiran eıme
mic: telakki edilmektedir. 

Diğer bir habere güre 
TJ01ıdm, 12 (llmmsi) - Bcr· 

lin sivasi mahnfilleri lsveçin hiç 
bir hareketten asla eiiphe olu
namıvacağmr ,.c Isvcçten şüphe 
olunduğunu g-üsterir bir hare 
kette bulunulmaması 18.zım gel
diğini kaydetmektedir. 

Pııri~. 12 ( llıısu .. 'li) - İs\'cçin 
Yaziyetini tahlil eden ibir Fran
sız ırnzetesi Hitlerin evvelce Dan 
zi~ komiseri Hennan Şosing'c: 
"Her şeyden cwel bize İsveç la. 
7.Jmdır.,, elemiş olduğunu hatır
latmaktadır. 

Günlerin peşinden : 

Bektaşinin duası 
(Ra{J turafı ı incide) 

- Yarabbi, sen hc~n karada.. 
kilerin yrr.drmcı:ıı ol!,, 

Diye dun edermiı . Yolculardan 
biri buna dikkzıt etmiı: 

- Y Rhu, tehlikede olan biziz. 
Öyle ne diye k11radaf(i insanlann 
selametine dua ediyorsun?,, 

Deyince Bektaşi ıu cevabı 
vermit: 

- Biz naaıl olsa battık. Hiç ol. 
mazsa karadakiler kurtulsun!,, 

Bekta,i dervi,inin bu yoldaki 
duasma hayret etmemeli. Zira 
denizde fırtınaya tutulmuı bir 
gemi İçindeki yolculara karada 
yatayan insanlar neyıe harp 
içinde olan memleketlere ni•belle 
bitaraf devletler o vaziyette hulu. 
nuyor. Aıırlardanberi harp yüzü 
&Örmeyen Nttveçlilerin ba,ınn 
gelen hal muharip olmalda bita. 
ral bulWlmak aruındaki meta. 
fenin l\ncak yedi, sekiz saatlik 
bir uyku zamanından fazla olma. 
dıimı ıö.teriyor. 

Onun için .bitaraf bir millet 
olarak bir ı.:bah uykudan uyan. 
dıkları zaman kmdilemi harp 
içinde ceren Norveçlilerin : 

- Y l\rabhi, bi.ı n1UılıA Rrlık 
harOc ıirdik. B.ı_ri Ja,·eçlikri 
klırt•r! 11 

Diye dua ~"*°" IU:ıpı Jeli.. 
yor. HASAN KUMÇA YI 

Almanya Baltık deni~indeki 
har;> filoıunun yarısını Norveçin 
yıldırım htc-bile iıgali planını ta.. 
hakkuk ettirmek için Şimal deni.. 
zine \'C bk.ajarak boğazına çı.. 
knrnu~tır. Birkaç ründenbcri bu 
harp filosu lngiliz ve Fransız do. 
nanmuile çarpı,ıyor. İngiliz ve 
Fransız bu harpte bir kısım ge. 
milttini kaybctmi' olaabile Geniz.. 
let· hakimiyetlerini yine ellerinde 
tutacaklardır; fakat Almanya 
donanmaıı tehlikeye dü,en yan. 
ımı kurtarmak için geridekileri 
de feda etmek mecburiyetinde 
!:alabilirler. Bu ise Bııltrk deni. 
zinin müttefikler donanmasına 
açılması, Almanyanın hayat saha. 
sı içinde yeıane scC'bcst bir iç 
denİ7.İ olan bu ıu yolunun da ta.. 
mamiyle kendisine kapanması, 
daha clofl'usu bu memleketin ik. 
tisad~ boğulınaııı demektir. 

Bu itibarla Hitlerin teıebbüsü 
poker masaHnda mahdut ıerma. 
ye ile oturan bir oyuncunun bir 
milyonere kar~ı bütiin mevcudu. 
nu rhke ederek: 

- Restim! 
Demesine bcnzeyoı·. Alman 

Führcı-i naııl bir ihtilal hareketi. 
1<! Nasyonal Sosyalizmi Alma..n. 
yada iktidar mevkii.ne gf:lirmi,ee 
yine beynelmilel bir harp ihtilali 
ile Avrupayı tahakkümü allına 
almak teıebbüsüne ririımiı bulu. 
nuyor. Almanyanın yegane şansı 
kar§umdakileri k~kutup kaçıra.. 
bilmektir. Bu takdirde hakikaten 
kazancı büyük olacaktır. Fakat 
şimdiye kadar gelen haberlerin 
göstc .. diği gibi lnriliz ve Fransız 
donanmaları iskajarak boğazını 
geçerek Almanya ile Norveç ıa. 
hilleri arasında deniz nakllyatmı 
kestikleri gün yalnız Alman do. 
nanmasi ve Norveçe çıkan Alman 
kuvvetleri tehlikeye dütmüt ol. 
maz. Garp cephesindeki harp ta. 
liini de kaybehniı olur. Gerek 
İngiliz ve gerek Fransız devlet 
adaml~nnın sözleri müttefiklerin 
tamamile · ''u.İyetteki vehameti 
takdir etmekte olduldanrıı ~ös. 
teriyor. Bunun iç.in Şimal deni. 
zinde ve memleketlerinde devam 
etmekte olan büyÜk deniz ve ha. 
va muhaırcbelerinin neticesi hak. 
kı.nda laıl"i bİ1' hüküm vemıek 
için rumi tebliclerin ifade eyle.. 
dikleri yazİyeti bekliyel&m. 

ASIM US 

lstaubul mebusu Ziya Karn
ıniiı·selln arzuhal encümeninin 
haftalık .karar cetHllndekl 351 
sa.yılı kaı-arın Meclis hc:>yc tl u. 
nıumiye~lııde müzakere cdll-
ıııcslne alt takriri Uzerlnde ge
çen t;örUşınelerdcn sonra .Mec-
lis, meyzuubabs kararın taal
Hık ctti~i . .\hmet F:ılke Yer1Ic
cek ikramiyenin tekaUt ınnn
şma esas tutulnıı esas memurı • 
yet ıııaaşr Uzcrinrlcn verilmesi 
hnkkıııcla Ziya Karamürsel ta
rafından verilen tak rirl tasvip 
eylemiş ,.o Pnzartc>sf günü top. 
lıuımak iizerc içtimaııın niha
yet vermiştir. 

Fatin Hocanın riyase
tindeki heyet 
Erzincanda 

J~ı·ı.incan, 12 (.\ .• \.) - Ra
sathane mUdilrü Fatin Hoca, 
Üıılver:;Ite J coloji profesfüU 
Hamit :-:anı, • 'afln \'eka.leti 
Şehircilik mUtclıassısı UcUU, 
sıhhat Vekiilpti mUfcttişlerin
den Hikmet Fırat, maden nıU
lıendisi Siverski re Uç ıuuaYl
ninclcıı mürekkep heyet Er
zincaua gelmişti I'. Heyet -O Un 
vali vekili Hllmi Dalcı ile ta
mamen lıara1J olan Ynlnızbağ, 
Haşhnşı,:ukurkuyu, Sarıgvl köy 
lcrlle yt\7.dc 25 zayiat gösteren 
geçit köy YC müstakbel Erzin
can şehri hakkında. tclkikatta 
bulunmuşlardır. Heyet bugUn 
ınllstakbel şehirle, mezkilr 
köylerin yeni yerlerini tcsbit 
edecektir. 

"Aspirin Bayer" in 
taklitleri çıkarıldı 

Zabıtaya, piyasada ''Aspirin 
Bayer .. diye satılan aspirinlerin 
ekserisinin sahte olduğu hakkın. 
da bir ihbar yapılmı~. Emniyet 
Mildürlüğii bu şaht~karlık üze .. 
r1nde ehemmiyetle tahkikata bai
lamıştır. Birçok depo ve ecz:ane. 
lerde yapılan kontroller bu ihbar. 
ların doğruluğunu meydana çı.. 
karmıştır. 

Anlaşıldığına göre, harp bajl&.. 
dığındanbcri Almanyada.n hiçbir 
maddenin memleketimize gelme. 
diğini gören bazı kimseler gittik. 
çe mevcudu bitmekte olan "As .. 
pirin Bayer,, komprimelerini tak.. 
lit etmeğe ve burada yaptıklan 
komprimeleri piyasaya &ürmeğe 
başlamışlardır. Bu iş o kadar ge. 
nİ§ olmuştur ki, şimdiye kadar 
diğer Alman ili.ç ve maddelerinin 
piyaaada mevcutları bittiği halde 
''Aspirin Bayer,, komprimeleri 
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1Fra~sadaki _Ingiliz ~rtist-' Belediye memurları kooperatifi 
---....... ü.J lerıne verılen talımat kongıes. yapıldı 

d lçtımaa gazeteciler alınmadı 
111 artistler külot giyemigecekler 

Frangaca Parisuar gazetesinin 
' Londra muhabiri bildiriyor: 

busuaat gözönünde tutulacaktır. 
8 - Mektuplar başkalarına o. 

kutulmayacaktır. 

sonra saat dörtle yedi arasında 

seninle temas edecek. ona birer 
sterlinlik banknot olmak üzere 
bin sterlin vereceksin. Bundan 
sonra da, haftadan haftaya ver. 
mckte olduğun yirmişer İngiliz 
lira::;ı , otuz İngiliz lirasına çıka. 
rılacaktır. Bunun gibi bir teklifi 
reddetmek cilretini gösteren 
Bnımli Blet'in bapna ne geldiği. 
ni biliyorsun sanırım." 

Mektubun altında imza yoktu. 
Sadece, bir "O" işareti vardı. Bu. 
nun ne demek olduğu malumdu: 
Kara çember! 

Norman: 
- Anlaşılıyor, dedi. Merak et. 

mel 
- Nasıl merak etmeyeyim, 

Mister Norman .. Bu hasta halim. 
le benim başima gelenler, dlinya. 
da kimsenin başına gelmemiştir. 
Bu serseriler beni haftalardanbe. 
ri soyuyorlardı. Gerçi ben, fakir 
bir adam değilim, oldukça vaziye. 
c:n iyi. Fakat bin İngiliz lirasını 
derhal bulup çıkaramam doğrusu. 
Her hafta otuz sterlin ödemey~ 
kalkacak olsam, kanma verdiğim 
paradan kesmem lazımgelccek. 
Onun da ne demek olduğunu tah. 
min edebilirsin s:ır.ırım. Karım, 
pııralan nereye sarfettiğimi so. 
racaktır. Böyle bir sorgu başladı 
mı, artık ne halin varsa gör 1 

Norman ve Coy, Çestcrc mer. 
hametle bakıyorlardı. Tabit halde 
pek mağrur ve mesut olma&ı ıa. 
zımgelen böyle bir adamın, ba§ı 
elleri ara~nda bir çocıik gibi liıç
lnnş1, hakikaten yüreklCT acıaıy. 
dL 

Çcster devam ediyordu: 

Fransada bulunan İngiliz as • 
keslcrine temsiller verme' üzere 
Fransaya geçmiş bulunan artigt. 
ler bundan sonra a?ğıdaki on 
şarta riayet edeceklerdir. 

1 - Halk araaında askcô mev. 
zular münakaşa edilmiyecektir. 

2 - İngiltere ve yabancı mcm. 
leketlerde, askeri unaurlann, ku. 
mandanlarm veya mmtakaların 
yer değiştirenlerinden kat'iyen 
bahsolunmı yacaktır. 

3 - Milliyetleri ve cinsleri ne 
olursa olsun yabancılar ile harp 
hadiseleri hakkında münakaşa e.. 
dilmiyccektir. 

4 - Dahili vaziyet hakkında 
hiç bir münakaşa yapılmıyacalc: • 
tır. 

S - İngilterenin harp gayre. 
tinden lnhsolunmıyacakur. 

6 - İngiltere müesseseleri a.. 
demi ır.üeaacriyetle itham edilmi. 
yecektir. 

7 - Eve veya başka kimselere 
yazılan mektuplarda yukandaki 

9 - Herkim için ve nerede o. 
lursa olsun üçüncü bir şahsa L 

it mektup bulundurulmayacak. 
tır. 

1 O Halka menedilmi!I olan 
askeri veya diğer mıntakalara 
girilmiyecektir. 

11 - Yukarıdaki memnuiyet. 
Jere riayetsizlik gösterenler 
gizli hareketler ofisi tarafından 
takibe uğrar. 
12 - Yukarıdaki husuaata rla. 
yetsizlik göstermiyerek düşmana 
yardım etmekten çekinmek. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre kadın artistlerin Fransada 
Külot pantalon giymeleri de me. 
nedilmiştir. 

Ka.drn artistler Külot giymek. 
le casusluk zannı altına girmek 
veya hiç olmazsa köylülere eğ. 
lence olmak lhtilt".alini gözönün. 
de tutarak Framıada kadın kıya. 
fetinde gezmeğe karar vermi~ler. 
dir. 

Almanlarla F ransız1ar arasında 
Sıvıl mahpuslar mübadele o~unu vor 

Beynelmilel Kı~lhaç komitcat. 
nin tavaasutile Fransız; ve Alman 
hükumetleri aivil mahpusların 
mUbadelesi hakkında bir anlat
maya varmı§lardır. İlk olarak ha. 
len kamplarda mahpus bulunan, 
ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar ve 
mallıller mübadele olunacaktır. 

Şimdiki halde Liyon kampla. 
rında mahpus Almanlardan ııo 
kiıilik bir kafile 15 niqn tarL 

hinde saat 22,17 de Cenevreye 
gelecektir. Bu it için iki İsviçre 
vagonu Liyon'a gelmi§tir. 
Aynı gü.,de Framız sivil malı. 

puslan da Cenevreden Fransaya 
müteveccihen hareket edecekler. 
dit. 

Böylece beynelmilel Kızılhaç 
komiteıinin tavassutile binlerce 
sivil mahpus mübatlele oJunaçak. 
tır. 

Mektepliler bayrak koşusu - Dayanaınıyonım .. Bu 11kın. 
tı, bu ıstıraba dayanamıyorum. 
Benim hiç bir kaba.hatim yok. Bu Mektepliler arasında yapılacak 
iblisler, ellerinden ne gelirse ya. (20000) metrelik bayrak koıuıu. 
pıyorlar. Gidip kanına blitUn va.. nun birinci acçmesl dün sut 
kayı anlatsam daha iyi... Eğer U te Taksim ıtadında yapılmıt
söylediklerime inanmaz da beni tır. Dlin yapılan ilk seçmeye 
boşamaya kalkacak olursa, hiç ol. Haydarpaşa, lıstanbul, Vefa, b. 

rinden bugünkü Konvansiyonelle 
geleceklerdir. 

Fener maçı Kadıköy 
stadında yapılacak 

mazsa bu kabustan kurtulurum. tiklal, Ticaret liseleri takımları 
Norman bunun ilzerlne: girmişlerdir. 

Pazar gUnU Taksim stadında 
yapılacak olan Fenerbahçe • Kiı
peşt maçının bazı esbaptan dola. 
yı Kadıköy stadında yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

- Ya Merinin vaziyeti ne ola. Yarı, 4 defa 800, 10 defa 400, 
k? d di iki defa 800, 10 defa 400 ve son 

ea .. e. 1 k 
- Evet, hakkın var? Bu i'te 0 ara ta 2 x 800 koşulmuştur. Üsküdar halkevinin 

üçüncü lar koşusu 
OSKODAR HALKEVINDEN: 

onun da başı nara yanıyor. Za. Müsabakaya her mektepten 
vallı bu sabah her zamanki gibi 40 atlet iştirak etmi§tir. Netice. 
işine geldi. Onu görmeliydiniz de: 
Mis Coyl Mesuttu. Hiç bir şeyi Haydarpaşa: 47,35,2 ile bi. 

Evimizin tertip et.mi' olduğu 
3üncü kır koşusu 14 • 4 • 1940 
pazar günü saat 1 Oda Üsküdar 
Halkevi önünden başlıyarak Ua. 
küdar Halkevi önilnde bitmek ü. 
zare yapılacak. 5000 metrelik 
koşuya iştirak edecek atletlerin 
o saatte Halkevinde malzemeleri. 
le hazır bulunmaları. 

düşünmüyordu. Yalnız çatışmak rinci, 
istiyor ve o hevesle oradan oraya İstanbul lisl!sİ: 56,09 la ikinci, 
koşuyor; mektupları hazırlıyor: Vefa lisesi: 51,09 la ilçüncü, 
yazıyordu... Fakat benimkine Ticaret dördüncil, İstiklal beıin
benzeyen bir basma mektup da ci olmu~tur. 
ona bırakılmıştı. Yazıhaneme ge. Kişpeşt bugÜn geliyor 
len mektuplar arasında buldum. Dlin gelmesi beklenen Macar 
İşte onu da size verevim. · ı takımı oyunculan pasaport mua. 

(Daha oor) melelcrini ikmal ettiremedikle • Anofeller Hanedanına 
karşı açılan bir sefer 
Aııo.eUer hanedanı, 1n.sa.nlyet aene 

llklertnde l''Annalea,, mukabW), bır 
meçhul te§kil etmez. Kuvvetü kudre. 
U, kendisile mücadele etmek lc;h 
Jünyanm her t&ratmda muhtelit tef. 
kUlt vücuda geUrllmealle de eabltUr 

Şehir Meclisinde 
Dün otobüsler hakkındak i 
yeni hüküm e·r kabul edildi 

Fakat bütUn bunlar pek korkunc; 
Anote!Jer hanedanı, taa.liyetini ne yoL 
.ıa icra ediyor? EkııerlyeUe karanlık. 

b!ğırmak veya korna, klanson ta. Gözle görtınmez blr zelılre ve 1D.. 
çalmak yasaktır. Otobüs işleten. s&nlarm cehaletine ... 

Şehir meclisi dün saat on dört. 
te birinci reis vekili Necip Serden. 
keçtinin başkanlığında toplanmıt 
tır. İstrancanın Karaca köyden 
ayrılarak nahiye haline ifrağı ile 
Uç köy hakkındaki teklif mülkiye 
en:ümcnine Boyalık nahiye&ine 
bağlı İmrahor, ~ u r g a z, 
A y a z m a ve Boğluca 
köylerinin Rami nahiyesine rap. 
tı hal:kındaki teklif mUlkiye en. 
cümenine, şehir mütahaaaısının 
mukavelesinin temdidi hakkında.. 
ki teklif kavanin ve bütçe endi. 
menlerine havale edilmit. yeni 
belediye zabıta talimatnamesinin 
otobilslere mütaalhk ahk§mının 
mUzakeresi yapılmıştır. Kabul e. 
dilen esaslara göre, otobils aa. 
hiplcri her gün servise çıkan o. 
tobüslerin plaka numaralarını ve 
bunları sevk ve idare eden şöförle 
rinin isim ve ehliyetnamclerini 
tutacakları muntazam bir deftere 
kaydetmiye ve vazifeden çıkar. 
cıkları şöförleri 24 saat zarfında 
seyrUsef er idaresine bildirmeye 

M" teri celbi • 

ler servis müddetince otobüsleri. Kendialnln aırn. ııon uırd&nbert. 
ni her tilrlü arızadan salim ve lngillz Rosa t&ra.tmda.n ke§f~ 
emniyetle seyrüsefere salim bir olmakla beraber henUz kudretU aza. 
halde bulundurmaya mecburdur. meUnJ yıkmağa muv&ttak oluna.ma.. 
lar. ml§tır. Onun lçln .ıyuı hudutlar yok. 

Biletçilerin aıhhat cilzdanını ha. tw. Anofel ailea1ııin entekte olmut 
iz olmaları ve belediyece tayin e. \.zalmldan blr adamı ısırdı mı, artık 
dilecek zamanlarda muayeneleri. onun 11tmaya tutulmaaı gecikme&. 
ni yaptırmaları ve yolculara iyi Bereket venin ki CemJyeU Akvam. 
muamele etmeleri mecburidir. bu mUthl§ haprata k.ar§ı bUtün cL 

Otobüalerde çalışanlar nümu. . ıwım açtığı harbi, Anofeller hane. 
nesi belediyece tesbit edilecek ıJanllllll kudretini lmba edebilecek 111. 
iş elbisesi giymiye mecburdurlaı ta.hı Aleme tanıtmak auretlle, dMtek 
Otobüs işletenler. servise çıkma. llyor. 
d?n en az günde bir defa dezen. CemlyeU Akvam Sıtma komlayonı; 
fekte edici bir mahlül ile arabala tıaataıığtn hUkUm aUrdutU mevaimdf 
nnı temizlemeye ve dalma temi? prevant:it olarak yevmi.ye 40 anU. 
bulundurmaya mecburdurlar gram, muaablyet halinde de, 6 il& 7 
Kirli ve kokulu iş elbisesile yol. gün mUddetıe, gUnde ı UA ı.so gram 
cu almak yasaktır. kinin almmumı tavsiye etmektedir. 

Kamyon ve kamyonetlerle yol. Bu suretle, artma sivrisineğinin lru 
cu taşımak ve bu v.'.lsıtaların sey. 1 'tll~ znrnr tahd it edllrrı.I~ oluyor. Hk 
rüseferlcri esnasında boşken Uphe yok ki lnsanl)ct h'lrlkavl bir 
içinde ayakta ve yüklü iken yük. I llCıç teşkil eden kinine sahip olmııdığ 
Ier Qatünde tehlikeli vaziyette takdirde, Ano!elJer hanedanına k&J'Ol 
adem butunt1urmak yasaktır. mttdataemz b1m8'a mahk'Cmdur. 

Belediye memurları koopera- men isfmleri bilinemeyen ve 
tif i diln senelik toplantısmı yap. kısmen de bilinen memurlara ve
mıştır. lçtimaa elliden fazla & · rilmiş olan avanslar yekfuıudur. 
r.a gelmişti. Bunlara 938 senesi 6 - (694 lira 28 kuru§) u 
kon~esi kararına tevfikan mil- (terzi Ahmet Cevdet) e matlQ. 
fettiş tarafından tetkik edilen bundan fazla olarak açıktan ve.. 
mezkiır yıla ait hesabat raporu rilmiş olan bonolar bedelidir. 
'.)a.ğıtılmıştır. İçtimada hükQ - Bonolar (murahhas a.za Asım 
met komiseri olarak Ticaret Ve. Sürevya) ve (mUdür Baha) ta
kileti komiserlerinden Orhan raflarından imza edilmiş olduğu. 
bulunmuştur. Komi~r bu içti- na göre kayıtların intizamsızlı • 
marn ortaklar arasında bir ic:ti- ğmdan veva bir hesap yanlışlı.. 
ma olduğunu, ortakların a.rala- ğmdan mütevellit olması fhti • 
rmda görU~cekleri bazı nokta. mali ~öz önünde bulundurularak 
lann gazetelere nzılmasmı ar- bu paranm (Asım Süreyya) ve 
zu etmiyeb:leceklerini söyleye • (Baha) dan mil9tereken tah8il 
rek S?azetecilerin ictimada bu- olunması: 
ıunmamalarını bildirmiştir. Bu. 7 - (695 lira 28 kuruş) u mil· 
nun üzerine ı?a?.eteciler toplan - esseseye ait masraf karşılıkla • 
tıyı terketmi~lerdir. rmdan (terzi Ahmet Cevdet he-

lçtimada dahtılan 80 sahife. sabıl na matlQo kaydolıınmuıı 
tik raporun neti~ kısmında paralardır. Bu para açıktan ve 
şöyle denivor: fuzulf olarak bu heeaba geçiril· 

"938 bilA.nçosu Uzerlnde yapı. ml~tir. 
lan tetkikler sonunda bilanço. 8 - (873 lira 30 kuruş) u 
nun baklkt bir biIAnc-o olmadığı (Şehir Tiyatrosu sanatklrlan 
anlasılnuştrr. (1726 Ura 31 ku· kooperatifi hesabı) ndan hiç bir 
ruş) safi karla kapandığı ~öste- karar istihsaline lüzum hiS!et
rilmlş olan 938 hesabı; kar de. meden kısmen murahhas ru:a A. 
&il muhtelif şekil ve suretlerle snn Süreyya ve kısmen de mil
\~apılmış olan suiistimal, suiida. dür Baha taraf mdan almmıo ve 
re ve bir kısun alacaklarrn kim· bir kısmı da bazı memurlara 
terde ve ne miktar olduklarının verilmiş olan paralardır. 
mUfredat Uz.erinden gösterile· 9 - (400 lia) sı (Masraf kar
memesl gibi sebeplerle (20876 şılığı h~abı) ndan mlldür Baha 
lira 48 kuruş) açık göstermek. ile bir kısım memurlara verilen 
tedir tkramiye!erdir. 
B~ açıklardan: 10 - (1109 lira 41 kurut) 11 

. (Umumf ma.sı-af hesabı) ndan 
1 - 2135 lıra 49 kuruş kasaya yaoılmrş \'e fakat müessese he
eksik yatırılan n~alard.ır. Bele. aabma kabul edileceği §iiphell 
diye şube ve mU~-;eleri mu- , görülen masraflar tutarıdır. 
has;p ve mutemetlermce ortak· UçüncU maddedeki açık: Mül 
lardan Kooperatif borcu olarak re...iatı v~rilmeyen ikrazat ala 
tahsil edilen . oaralar mukabıll1!- c-aklanndan mütevellit olduğu : 
de Kooperatıf tarafmd~ vcrı. na ve 5/ 10 uncu maddelerdeki 
len ma!ibt;zlar m'!11te\"lyatmm tedlvelerde ait· oldukları kuınn
tamamen Kooper::!.tif veznesine larda tarafımdan eerdedilen mtL 
yatırılmavıp bunlard~; bir kı- talealarla. müeese.ıse hesabına 
sımlarmın Koope:a.tifın bazı yapılmış hakiki masraflar me -
mem~larmın vedıketiınlerinde ı yanında. bulunamıya.ca.ğma ve 
kaldı~ı anlaşılmışbf · .. dördüncil maddedeki açık ta bll-

Bunlann hareketleri Türk ce- hassa müdür taratmdan ortak. 
za kanunu;ı 50~ /511 inci mad. 1 la.rdan arzu edilene ikram edil
delerlnde~ı taril~.ta. uygu.41 ol~ 1 mi~ müessese alacdıiidan bu • 
rak (emnı.~·eil suııstimal) mahı· Junmasma ~Bre ~bu maddeler
vetinde gorUlmck~lr. Bunlar dekl (8765 lira 9 kuruş) un tf
hakkmda cezal takibatta ~ulu. • caret ve borçlar kanunlarmm 
nulmas~ te~lne~ bA.di~nın mahsus ma.ddelerl hükümlerine 
cumhurıye~ mli~de.umumllıği • tevfikan idare meclisi reisi ve 
n.e arz ve ihbarı• ve Kooperatl. aza.larile müdür ve murakiple • 
f ın hakkı şah::isine taallQk eden rinden hilkmen tahsili zaruri 
bu paralardan (672 lira 26 k~· 1 bulunmaktadır. Bu vaziyet kar
ruş) u müdür Baha ve (202 h- §rsında 938 bil!nçosunun tudL 
ra 70 kuruş) u ~emedar Fahri ki ve idare meclisinin ibrut 
tarafında.n tetkıkat esnasında mevzuu bahsolamaz. 
koo~ı"B.tıf veznes~ne yatırılmış 1 Kooperatifin umumt vaziyeti: 
olduıru cihetle S?~rı kalan Cl260 Ne idare meclisinin, ne mura
llra 53 kuruş) içın de alikadar. kiplerin ve ne de müdür ve me.. 
lar hakkında şahsi da.va açıl • murlarmm hiç bir veçhile vazl
ması; felerlni yapmamış olduklarını 

2 - (9975 lira 90 kuruş) ~östermektedir. Muhasebe kayıt 
(krediden borçlular hesabı) nm ları bir şirket muhasebeei kaydı 
açığidrr. Bunun 6008 lira 32 ku· olmaktan çok uzaktır. 
ru§u 937 vılı devirlerindeki ek- Milba t rfi 
sikliklerden mütevellit bulun. yaa ve sa yata ait Ye. 
maktadır. Her ne kadar 937 bi. salk em.nivet ve itima.tbah4 de-

.. __ .:a·k "d 1'-· ğildir. 
tançosu uuıuı ve 1 a~ mec G!t Yaoılan tetkikatta idare mee.. 
ibra olunmuş ise de tıcar~t ka· lfsfnin bir sene içinde ancak ye
nununun ~ahsQs m~ddest hUk- di defa tonlanmıı olduğu anlL 
mUne tevfı~an i~bu ıbra karan- şıtmı~. Murakfpler muıunelA· 
nm refettfrıJerek o vıl& ıı.lt he. tJ hlc tetkik etmemişlerdir 
sa.bıı.t1:1 da yeniden ~etkik etti • İdarede ne resmt ve ne de ti. 
r~lmıosı ve ar.ık nıalııv~tlnfn tes- cart bir zihnivetle harekd o
bıtinden sonra ımUsebbınlerlnden 

1 

ıuumuştur. $ahsl arzular hlldm 
~Ukmen tahsil.ne çahışılmll.!ı lL olmuı, ve ciftlik gi·bi idare olun. 
mndır. . muştur. Ve nihayet ortaklar için 

Geri kalan (3967 hra 58 ku. çok nafi olabilecek olan bu mU
ruş) !1 ~elince: bu miktar 938 eS!ese ıara.rlı ve çalışamaz bir 
·rılı fl'ınde oı:t~k,ftra vanılan ma- hale sokulmuştur. 
't krediler ıF}ınde kullantlma.sı Açılmış olan huduUıuz kredJ. 
"r!Uteamel bulunan ordinolardan ]erle atıl ve meflQç bir hale ko
hır ~smıl~rm~ tıahte olarak nulmuştur. Matlubatından yüz. 
tanZ1m edılmesı euretlle bayt- de otuzunun bile kabiliyeti tah· 
'erden mUe~e~ ~eeabma ıı.lm. sliyesi oldulhı ıııünbelfdir. Ortak 
mtş ve fa.kat hıc b1r heea.ba kay. Jar leerislnde 500, 700, 900 ve 
rfnlunmamış olan eşya bedelleri· hatta 2000 lira borcu olanlar 
dir. vardır 

Ordfnolarda imzam bulunan · Bunİarm bir krsımlarmdtUJ 
1ann bu hareketleri de Tilrk ce. 939 vılı içinde tahsIJU yanıldığı 
za kanu!1unun 3~9 /349 uncu mUessese muhMe~ince söylen. 
'll.addelenndeki tarıfata .uy1?Un mektedir. Tahsil edilemevenle
'llarak <sahtekArltk) mabıvetln. rinin keza bor~Iu kanunu hü. 
"le S?örUlmektedfr. Bunlar hak- kUmlerine tevfikan karar hillfı· 
'<mda bu voldan ~zat takib~tta na. hudutsuz kredi a.cmak sureti. 
h;ılllnulm"~ını temı!len h.8.d}~· le mUe!sesey; izrar edenlerden 
nın keza. C. mUddeıumumıHı:ıı:ı~ hükmen tıı.hsiUne çab~ılmuı Jt. 
'irz ve ıhbarı ve kooperatıfın zmıdır 
hakkı gahsisi bakımından da ---· ----------
•ıııhsf davA S.<'tlmuı: Olgunluk imtihanlan 

3 - C589 lira 46 kuruş) ik.. Liselerde imtihanların VAkm-
"azı1t. (294.4 lira 90 kuru~) u es. !aşması dolayısile Maarif Vekil
'd !!eneler \krı:ı.zah Vt" Clefteri ke- liği hıızırlıklara başlamıştır. Ol. 
"'iroı:o1d a~1-ır;te B. C D cUv~a.n- R"Ulllttk imtihanlarmın sorulan 
'an he«1aT>larmm a~ıı'bdır. Bun- bu yıl Maarif Vekilliği tarafm 
ıar mUfredıı.tı verilemeyen ala- dan ~önderilecektir. 
~aklardır. 

4 - (408 Ura 56 kuruş) u ~--~ 
"la.sraf karsılıi!ı hesabmdakl a-
"T"rtiTt'. Bunlar b:ız1 orta1<1ımfon FEKONDITE 
,,,,. l' 1T1ı""'n,,~n ı·e bir krsrm 1arl'll- Tekrikamız, yazımızın ~o\clu. 
·hn da e~"İk al·nmrQ n13n mns. ğund:m konam:unıştır. özür 9. 
""t' karathlrlıın tutarrdır. leriz. 

5 - (1050 lira) (muvakkat 
1 heee.p) m a.çı#Jchr. Bunlar Jm. 
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inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Derhnl te.•ıllm ıııırtıyle ldaremizln Cibali Fabrikaın için 70 ton Sö 
mlkok kllmUrU açık eksiltme usuliyle satm almacaktır. 

n - Muhammen bedeli 1590 lira muvakkat teminatı 119,iO liradır. 

In - Eksiltme lli/IV /940 Pazartesi gUnU ıınat 14.30 da ı<:abataşta Lr 
\·:ızmı, \'C MUbayn:ıt Şubcslndeld Al(m Komisyonunda yapılacaktır. 

'!V - tsteklllcrin eksiltme için ta)1n olunan gün ve saatte % 7,r; güven 
me paralariylo birlikte mezkflr komisyona mUracnatlnn. (2854) 

Maarif Vekilliğinden: 
27/llI!l!ltO tarihli nUshamızın 6 ncı "ayfnsının l _ 2 slltunundn çıkarı 

"Dllroltomcrslynl .. kltnplnrı hakkındaki lldnın l inci mnd lesi 11~ağıdnki şc. 
l:ilıle tadil ve 4 Uncu maddedeki 2400 lira 1800 lira olarıık tuhlh edllmiştlr. 

Madde: 1 
2230 sayılı kanunun tı'llblklnc dair olan tullmatnnmeyc göre 0:-ta Tlra. 

ret okullannın ı inci, ikinci \'e UçUncil sınıfları lçln Uç ciltten müteşekkil 
bir '•Dürokomerslyal .. kitahı yazılması mllsab:ıknya konulmuştur. 

r16:nı (28511 

1 
ıstanbu Levaz m Amirliri satınaı;,;--ı 

K ornısyonu ıl~nları _I 
-----=-=----

Tutarı ilk t.C'minntı miktarı cinsi 
Lira Lira Ku. metre 
27.300 2047 50 182,000 21 milimetrelik kaput bağlama 

25,200 
G9.000 
50,400 

26,000 

1890 
4700 
3770 

1950 

140.000 
:~45,000 
l~J.000 

52,000 

28 
26 
50 

80 

.. şeridi. 
c:anta omuz şeridi. 
tüfek askı ı;eridi. 
nalaskn, c:anta omuz 
şeridi. 
çanta omuz baskı 
şeridi. 

Yukarıd.ı yazılı şeritler 17/4/ 940 Çarşamba günü ~aat l:l,30 
dan 14,:w kadar Tophane<le lst. Lv. amirliği satın nlma komis. 
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Nümuneleri komisyonda görü. 
lilr. İsteklilerin kanuni vesikala rile beraber belli saatte komis-
yona gelmeleri. (785) (2907) 

Tutarı 
lira 
3245 
1770 
4071,60 

28,80 
:3723 

12838 40 

miktarı 

1100 kilo 
600 " 

325,728 
1,200 

85,000 

• * • 

ciruıi 
3/14 makine ipliği. 
9/14 .. .. 
metre 1,25 sitil ipi. 

,, 2.40 tepe urganı. 
,, 4,38 gergi ipi. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı ip ve urganların kendiri ci
heti askeriyeden verilerek imal ettirilecektir. Pazarlıkla eksilt
mesi 16/4/940 Salı günü saat 14 de Tophanede Lv. amirliği sa. 
tm alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
12,838 lira 40 ilk temiruıtı 962 lira 88 kuruştur. Şeraitile bcra· 
bcr kendir ve ip nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte·komlsyona gelmeleri.(786) (2908) 

15,000 kilo keçi kılı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 4/ 
94ıO Pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği satın 
alma. komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görü-
1Ur.1steklilerin belli saatte komi syona gelmeleri. {i83) {28i4) 

ıt: * ıtı 
2000 adet kantarma alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 15/4/ 940 Pazar

tesi günll saat 14 de Tophııede Levazım A.mlrllği Satmalmıı. Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1500 lira, ilk temln11tı 112 lira :SO kuruştur, NU. 
muneS! Komisyonda g6rllllir. (i7S) (2818) 

1t • • 

:(. - .lfl 
2fi00 metre tevhid semer! için oııt.elik bez ahn11caktır. Pazarlıkla eksilt. 

me:ıi 15/4.,/940 Pazarteşl g1.lnü ea&t 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
Satmalma Komlayonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 33i5 lira, l•att temi. 
natı 50',; lira 25 kuruştur. Numunesi komlıyoncıa görUIUr. (7801 (28201 

ı:: * * 
1000 Wlo yataklık pamuk alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/ 4/940 

Pnıembe gUnU anat 1' de Tophanede Levazım Amirliği S11tınalma komla. 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5:SO lira, ilk teminatı 82 lira :'lfl ku. 
ru,tur. NUmunul komisyonda görUlUr. (792) <2059) ... -~ .... 

•ı• •r ••• 

~ metre tc\'hld semerleri için §erid kolan almacaktır, Pnzarlıklıl ek. 
Ailtmesl 17/4/ 340 Çaronmba gUnü aaat H,30 da Tophanede r..cvazım .Amir. 
ll#t Satınalmıı lmmlsyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli l 7M lira ilk te. 
lnlnAtı 131 lir;\ 25 1rnruştur. NUmune.sı komiıyondn görUIUr. !793) !2000) 

Askerl Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilAn:arı 

60 ton l.~O - 1,2.5 mm. kalınlığında demir Sll\. alrnacak. 

Tahmin edilen bedeli (20.400) lira olan 6( ton 1,20 • 1,25 
mm. l•almhğmdn. demir saç askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
rnm;kcz satmıılma komisyonunca 18/4/940 perşembe günii saat 
l4 30 da pazarlıkla ihale <'dilecek tir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1530) li~ 
l'0 ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıkların::ı ve bu i§le alakadar tüccardan olduldarı. 
na dair Ticaret odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyo. 
na. müracao.tlarr. (2771) 

i\lil~t n:un \6 heı.bma 

'771) Bdet Bö. 47/180 A 
250 n.det Bö. 4S/JO Sal;. 
150 adet Bö. 45/10 Sol. 

- Tahmin edilen bedeli (17.901) lira olan yukarda yazılı Uç knlem ve ce. 
maıı 1170 adet Blfül,.rlt E marka sert maden kalemleri müteahhit nam ve 
h~bma Aakcrt Fabrikalar Umum MUdUr!Uğtl Merkez Sntınnlma Komlsyo. 
nunca 20/4/1040 Cumartesi günU ııant 11,30 cL'\ pazarlıltla ihale edilecektir 
Şartname parasız olarak komlayondRn verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1342) lira (68) kurug ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele. 
rindekl vesaiklc komisyoncu olmadıklarına ve bu l§le alO.kadnr tüccard:ıu 
olduklarına dıı.lr Ticaret Odası veslkııslle mczkOr gUn ve saatte komlııyon:ı 
mllraı::aatıarı. (!?R30) 

* .... 
l\lütmbhıt nanı ve huabmn 6 adet Torııa 1'etKlhı alınııc-.aJ;;, 

Tahmin edilen bedeli (20.000) Ura olan il adet Torna tezgft.hı mllteahhıt 
2laM ve hea:ıbma .Asker! Fatuikaltır Umum MUdürlUğ\l MP.rkez Satmalmn 
kj;ımlsyonunca 20/4/1940 Cumartesi gUnU s:ınt 11 de pazarlıkla ihale edile. 
ciİı:tir. Şartname par.asız olarak komisyondan verlllr. 

T Sgl .. ~t bimtnat olan (lGOO) lira ve 2490 numaralı kıı.nu. 
nım t . .,. ı. maddelerindeki vesalkle komisyoncu olmadıklannıı. ve bu işle 

al&kadar tllccard~ olduklarmn dair Tlcard OdMı veıılknslle mezkt'lr gün 
n .saatte komlıyonıı mUracaaUan. (2R20l 

ı 

c-evherlnl ihtiva <' _ 

d n ~Uz \'I' dııdak 

'.tujlurı ııııhhldlr. CUtün enıo;allnckıı 

Uııtundık 

Eminönü Sicil Muha
l ızlığından: 

Katip Kasını mahallesinin Yenlka. 
pı harici sokağınıla esld 63 numaralı 
arsa knydınd:ı. alacak ve borçlusu 
ve hangi makam tarafından ne mik_ 
tar borç için konuldut;ru malfim oL 
mıyan 20/ 11/301 tarihile bir haciz 
§erh\ mevcut olup metrCıken hazine 
adına mUsecccl bulunan bu gayrlmen. 
kullin tapu kl.itUğündcki bu haciz şer. 
hinin terkini talep edildiği cihetle ııruı 
tarihinden itibaren bir ay içinde bu 
haciz He ali.kası bulunanların elle. 
rindeki vesşikle Sultanahmette Emin. 
önU Tapu sicil muhafızlığına müra
caat etmeleri mı.n olunur. (26093) 

/ 

İstanbul limanından aldığım 930/68 
sayılı deniz §Oför ehllyetnameml ve 
Jlman cUzdanrmı zayi ettim. Ycnhinl 
çıkaracağımdan eskisinin hUkmü yok
tur. HUsel·ln Bursalıol;lu 

(3199ıl.) 

* * * 
lstanbul Vakıflar Ba§mUdUr!UğUn. 

den 13 numaralı ctizdanlıı. 11lmakta 
olduğum muhtacın mıuı.şına alt cüz. 
dan ve tatbik mUhUrUmU zayi ettim. 
Yenisini nlacağlmdan eskisinin değe. 
ri yoktur. 

Ak91U1ll da Babahatıan timi ma. 
hallCftlnd 8 nuuw.MMla ll&U 

l1UCAllY 

* * * 
Sellmiye dördüncü alayda yaptığım 

askerlik vesikamı zayettlğimden ye. 
nlslni alacağım. HUkUmsüzlüğilnU L 
ııı.n ederim. 

Adrı..'9: D. D. Yolları 9 um·u ınu_ 
ha!ll'OOde Tatsah l';'erRfettln Ço. 
ma, .• Sl8 Doğumlu. 

(31997) 

12.4.910 Cuma g-ünü btanb11l belı-

dl)esi l\lt>rke7. llAllndr. toptan sahlan 
e.1 yük!K'k ya, me~"\'B \ e ııeb7.e flat. 

tarı: 

Çlmıl Kurulf 

Bakla 12 

Bezelye ::o 
Patates 9 

Soğan 6.50 
Ispanak ~ 

' 
Pırasa 4 

Taze yaprak Hi 

Havuç i 

Karnabahar 2J 

Enginar 12 

Elma A mMya .... ., .. 
Elma Ferik )5 

Elma Laz i 

Elma lnebolu (Çukur) 21 

Kestane 7 

Ceviz 12 
Kuru incir 12 

Çağla. bndem 25 

M.alta erigi 30 

ilan 
tıııtanbul Asliye l\Ifthlten"ıeSi 9 nn<'u 

Hukuk HAklmll41nd<'n: 

Ayşe Zerer tarafından Samsunda 
klllse caddesinde Dörtçcşmc sokak 
!?J No.lı hanede Hasnnın nezdinde 
mukim kocası Nureddin Zerer aley. 
hine mahkemenin 940/ 371 No.sı ile 
a~mııı olduğu bo~nma davıumıın ya.. 
pılan muhakemesinde: Mllddelaleyhe 
10 gUn zartmda cevap \'erllmek Uze. 
re gönderilen dava arzuhali bilA. te!ı

liğ iade edildlgindt'n llılnen tebllğnt 

yapılmnsına \'C esas davaya karııı 20 
gUn zarfında cevap vermesine ve ta. 
ra!lann 8/5/940 t.&rlhlnde saat 9,5 da 
mahkemeye da\'et eıJilmelerlne ve is. 
Uda ıuretl ile davetiyenin mahke.me 
dlvanrhaneslne talik ve gazetelerle de 
llılnen lcrl\lına karar verilmiş oldu. 
ğundan ol baptaltl karar sureti tebliğ 
makamına kaim olmak Uzere llıln 

olunur. (31990) 

SAHtB!: ASIM US 
Basıld1~1 ver: V AKIT Matbaası 

Umum Ne§l"iyatı ıdare eden: 
Refik Ahmet Scvengil 

• 
13 - 4 - 940 Cumartesi 
13.30: Program V<? meınlekt•t snat 

ayarı, 13.3:J: Ajnne ve Meteoroloji Jıa_ 1 
berleri, 13.50: Mtizll': Çalanlar: FnhL 1 

l re Fcrsan, Refik Jo'ersan, Basri Üfler, 
Fahri Kopuz. ı Okuyan Mustafa 
Çağlar: Semnhnt ôzdenses, 14 :!O: 

Müzik: Halk UlrkUlerl, Aziz Şcnses 

,.e Sarı Recep. H.30: .Mtiz!k: Hlynse. 
tıcumhur banrloııu, 15.15/ 15.30: MU_ 
zlk: Cazbanu (Pi.) 18.00: Proımım 

ve memleket sant ayarı, ı .05· MU. 
zik: Radyo caz orkcstııısı , J8.40: Ko: 
nu.ııma, (Yurt lıllglsl ve sevgisi), 18.55 
Serbest saat, 19.10: Memleket saat 
ayan, Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19.30· Milzik: J'asıl heyeti, 20.10: Ko. 
nu§ma (CUnUn meseleleri), 20.25. 
MUzlk: Çalanlar:: Fahire Sersan, Re. 
tik Ferııan, Fahri Kopuz. 1 - Oku
yan: Necmi Rız:ı Ahıskan; :Melek 
Tokgöz, 22.15: Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri; ziraat, Esham -
TahvllO.t, ~ambiyo - Nukut hors:ısı, 
(Fiyat). 22.30: Konuşma (f•;cnctl dll. 
lercle - Yalnız kısa dnlg:ı postasile). 
22.30: Müzik: Cnzbnnd CPl.) (Saat 
23 e kadar yalnız uzun _ dalga posta. 
sile, 23.25/23.30: Yarınki program ve 
kep nı§ 

Beyoğlu 
Halk Sineması ı 

B11gUnden itibaren yeni pro
gram lstanbuda ilk defa: 

1 - İntikam Dıu·h<'~i 
2 - Sanfrnnsisko: 

Yıkılıın Belde 
(Janet l\lakdonalıl). 

AyrH.'ll l\111{1 

Çocuk Esirgeme Kuru
mu kongresi 

Ç. J:. Rıı runıu mrrl,ezindl'n: 
Ç. E. K. tstnnhul merkezinin yıllık 

kongresi 4 Mayıs 9 IO cı.ımartesl gUnU 
.eant 14 de C'nğaloğlund:ı.kl kurum 
merkezi binasında nktedllcceğf lltl.n 
olunur. 

Kadıköy Halkevinin 
Koşusu 

f\adıköy llnlkt•\·indı•n; 

H Nisan Pazar günU (6000) meL 
relik mükMatıı bir kır koşusu ile 
(Siklet ntma 680 gram) mllsabııkası 

yapılacaktır. Birinci, ikinci ve üçUn. 
cllye epor eşyası hediye edlleccl<tlr. 
tııtırAk etmek lstlyenlcr mezkflr gUn. 
de sabah saat o,:ıo da Fenerbahçe 
stadında hazır bulunmaları. 

----<>-

Beyoğlu Halkevinin 
kır koşusu 

neyotlu Halke'\·inden: 
14 Nisan 940 Pnznr gllnU saat 9,30 

da Şl§llde trnmvny deposu BnUnden 
l:ıa!'Jlıyarak HUrriyet A.bideslne gidiş 

w gellıı 4000 metrelik bir kır koousu 
tertip edilmiştir. Bu koşu kAmılen 

topral< arazide yapılacalt ve mütea
kiben tertip edilecek olan Pist ko~. 
!arına bir hazırlık olacaktır. Ve dere. 
ce alanlara mllkltfat verilecektir. 

• Koşuyn lştlrt1k etmek istlyenlerln 
her gün saat ı 7 den itibaren E\·lml. 
zln Spor şubesine mUrncnnt ederek 
lmydolunmalarını rlcıı ederiz. 

--0--

Jeniz Levazım 
·ç·ı:ı 

oı-ııtıı .' .:ııe ı 
Gölcük deniz fabrikaları ve Dz. harp edilen J)(:'tU 

ve hususi şartnamesi mucibinre, t~1!1ın t rnotott jJ 
ve kuti temma tı "1185" lıra olan ıkı adc .. nıı·· sıııl .0ıı 

• t"U 'S\ 29-4-940 tarihme rastlıyan paznrtesı ,., }{ofllı · 
paşada bulunan Deniz Jevaz1m satın aıırın tı; 
hkla eksiltmesi yapılacaktır. . 583ti d 

2 - 1\1evcut şnrtnamcsı her giın ış 11 
komisyondan bedelsiz alınabilir. 2490 sııY1 ·ıı• 

;} - İsteklilerin belli giin Ye saa~te n rnurııı: 
diği vesaik le birlikte adı ge~cn komısyon ~ 5--"°> ::: ::: * (~"' ;; il 

1 oll!O il • 
ı - Tnhmln edilen bcdeli 11340.64) 1 r:ı. rıısltl,ıı ..ı 

muhtelit ebattaki kerestenin 16/ 4/ 910 tarihine ıı:ıııı J{C 

lle Kasımp:ışadıı bul•ınnn Deniz }..(':\'OZlln sntınn ~ 
lıkla <'ksiltmesı yapılncaktır. ıuııc'I ııcr 

2 - Kati tcmlnnlı (201.101 lira olup şıı.rtrt ])i 
lindo mezkOr komisyondan bedelsiz alınabilir. •C s.ılt1e 

3 - lateklllerln 2490 sayılı kanunun istediği ' 
komi!ıyona mUrncantı:ı.n. 

-----------------.., .. ,.Jeti: 
lstanbul ~l1aarif fvf üdiirliigt.ı•· tr"' 

c:ıı .. 
·çıı:ı ıı 

Maarif Vekilliği köy öğretmen ok~ıı.nr~~c:.!ı~l~ııı'~ 
tar ve fiyatları yazılı krz talebe cntarı ~ c ve te Şıı~!ll: 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 2255 ıır~n ait ~O'.JI 
40 kuruştur. İstekliler bu entnrı ,.c ba~1%ırnııde~11ııP"~ 
mu neleri 1\Iaarif Miidürliiği.i Yar 'irekt0 \ {de 5~ı zarlığrn 16 Nisnn/ 1940 Sah giinü sa.at ,.3pılllc 
ğündc toplanacak komisyon m:ırif etıle · fı>''tl 

E.syanm clnsi: ::\liktarı: 
tıı.JtJillııı 

Beher Jlr· 

Kız talebe' ~n
tari ve bar.lığı. 

Lira ss 
1200 takım 1 

(_Ankara ll-4-940-

(... c. K L i::~ 
1 ~ıerll • ıtııı:ılbJ G.21 

IOll Unl>tr \ı t'rll.U) 14:J.-
100 Vr l"IH7 1-runı.ı 2.9!H7 
IGO 1.lrı•ı . •tuı: o ı i . .:il2.) 

100 ls\IÇ"t' •· ı. nk• 29.272.> 
100 I• lcıı lıı ( •• ı·h•ıııt•ıık) 7!UJ6 
ıuu l>.:1) QDltll k (Alııı:u:ı 

IJU ıs.-ı" • •nı I\'lkoı 2'?.087ö 

1110 llırutııni C \ uııııııı 0.97 

ıuu l..t'\U ı .'l•l10tu} 1.8::: 
100 (,c•kııMlfl'l.O:l- ıııırııııı, 

110 ı•,•ıc·t• ls;>~ll)U} 13.61 

ıuu l.llull 1 l.t•hh•IU:ı) 

100 l'• n:.;ö ( 1.1rar) 27.22 

10{; l..t·~ cı:.ml'rı 0.112> 

100 lllıı 1 ( \11;..,t lllUV) 3,:;ı 

10{1 \ 1"11 iolııµıtıı) s;;.sı 

sı.oo.; 

ıoo t:u'ılf' ' ı ,. J 

Esham ve Tah•rılat -

Tiırl< bor<·n ı J)('"ln rn.;2.; 

Ergnnl • 20.00 

Sıvn!J - l.n.unım 2 J0.56 

--u~r ,,,,,....ı<E ~~.~ 
• OPer~ro3ııD 

urolon tide'' tıfl' 
·•·1.11 cıı ıı-:ı"' 4",1· tı~ ., J 

0ha11Y'ıı . ti 

~ 
~~~~~~- sı 

rrıatb~~e~ VAK 1 'I, 
gefl tı' 

Fa~:::!:.::eyahat K itap I< l s m l n l pı ı I 
E\•fmiz Rpor §Ubesl 21/.S / 1940 Pa. la n z 

1
• ffl e d ip IJ ç b"lg.f' 

znr g1.lnü K.ıı.yak Sporu yapmak Uzere ~ele . ıılt1'• 
Uludağa bir ıeyahat tertip etmlr;Ur.

1 

g::ı..... r' 
Bu seyahate f§tlrAk etmek ıstıyen. Kitap, mecmua,~·,..;;.; i~le 

ler her gün eaat lS,30 dan 20 ye ka. Tabiler nı>m1nı=ı " 
dar Spor §Ubcsl Komite Reisliğine j BJBll:la,';ir:21!.ılt'.!ll!E!B 
mUracaat edeblllrler. 


