
(Sayısı her yerde2 kuruş J 

Atlas denizin e iJ~Iman don
nması imha edi iyor 

Uç günde 19 Almangemisi müttefik do
nanma tarafından batırıldı 

lngiliz ordularile Norveç ordu/arz birleştiler 
lllorveçte karaya çıkan Alman askerleı i İle birçok Alman gemileri muhasara altın 
da- Çurçile göre Hitler azim bir hata işlemiştir -:Alınan ileri harekatı durdu ul 
du-..L . ı· .. .. 

ord Halifaks diyor ki: cAlmanyanın vazıy~ ı onune gelene saldıran ve ısıran 
kuduz bir köpeğe benzer• 

Garp cephesinde b iiyük bir mulıarebe bekleniyor 
. lskand· . v 

lı harek" ınavya cephesinde- hareketıne karşı koyacagı~. him deniz muhart>besi olmuş ı caklardır. 
ve İngiliz donanması boğa- Londra 11 A. A. - Res 

Cuma 
~~~~~~ ~~-

Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Et f icıtları 
Biraz yükst!ldi 

Belediye Riyası:tinden teb 
liğ olunmuştur: 

Ma<lde 2 - Bir kaç gün 
evvel Encümence ete konu- . 
lan nerh hakkında alakadar 
esrıaf tarafından vüksek vila· 
yete vaki olan müracaatta bu 
nun idare etmiyeceği şika
yet edilmiş ve )'dpılan inc:e
leınede fılhakika mevsim iti
barile et ficıtlarının en yük
sek vaktı olması he su bile leo 
nulan nerhin dağerinden nok 
san olduğu ve bunun azami 
bir Mayı~ 940 tarihin~ ka· 
dar tc.tbik edilmc-k üzere: 

Koyun Kilosu 51 
Keçi ,, 35 
Dana ,, 27 

kişaf • at &'tniş mikyasta iıı Alman sevkulceyş kuvvetlen· 
Vetıt'/1 ·rn1 c~te \'e Alman kuv· nin Şimal denizine yayılınası-

k ı t ngıl' d d . v • 

l · Uvvetı . ız, eniz,hava,kara n1:1 asla müsas e etmıyecegız 
\ Ctı te . İ 'l' d 0•ktad hlasa gelmiş bulun Bana ınanınız, ngı ız onan· 

zı zorlamıştır. Dalgalar, İs· men teyid olunan haberlere 
veç sahillerine birçok Alman göre, pazar günündenberi 
askerlerinin ceSf'dini sürükle- denizlerde Laşlıyan muhare· 
mektedir. iki Alman nakliye belerde Almanlar 51 bin 

Kuruş hesabile ve teamülü 
bel de üzerinden sahlmasl ten 
sibedilmekle mahalli gazele 
ile ilanına karar verildi. 

saat i .~t. Son yirmi dört ması atıl değildir. Son allı 
ir &er rıde bu harekata da· ay içinde müttefikler Notv( c; 
nı sıras:~ b~berlerin hüla~ası işgal ed~bilirlerdi. Fakat bu-

lNGlK bıldiriyoruz: nu ancak tt"cavüze uğrayan 
OSL tz DONANMASI devlet yardım istedikten son-
l O KÖRFEZİNDE ra yapabilirdik. Almanya 

ter ,.0tıdra 1 ı A A R .. kecdi menfaati icabeairdiği 
Yor·Dl~~sılstokholm. d. -b.lod~-. takdirde herhangi bitaraf bir 
· · un b an ı ırı .. . ı 

ile~ 
t 1 gemisi daha batırılmıştır. İn ton hacminde harp gemisi 

giliz donanması tarafından kaybetmişlerdir. Batırılan 
sıkıştırılan içi asker dolu harp gemilerinin sayısı 19 
dört Alman nakliye gemisi- dur. İngiliz donanması 4 kü· 
le üç harp gemisı lsveç li - çük gemi kaybetmiştir. Yine 
manlarından birine iltica ey- bu müddet içinde 19 Alman 
!emişlerdir. Bunlar harbin bombardıman 1ayyuesi düşü 

* * .ııı 

Belediyenin yukarıdaki 

ışguı sa ah Al 1 memlekete tecav.ıı..ı.!n 
tlfıT.· N nıaıı aı ın . h 

lla~ Os!~ı ~tveç paytahtı ç~kinmi)'or. Bmaenaley va· RA•••l.şaw.ı;amr·ı W-•· k 111 

?ııliı (j korfezine giren zıyet şu~ur: . . .. m yal 11Q om u hı, ınod 10:~· şohrin kısa Ken.dı kendını mud~foay• • an .::1 Ş 
lrıas1 de, ıçinde t ı· 1 muktedır olmay<ın kuçuk dev 

sonuna kadar mevkuf tutula Sonu dör düncüde 

_kararı yerinde bir hareket
tir. Bizim Je yaptıgımıı. tel· 

kikata göre, et~ evvelce ko 
nulmuş olan nark azdır ve 
bugünkü koyun piyasasile 
mütenas'b <..'eğildir. Bu yüz
den kasap esnafı ile koyun 
tüccarlarının urar ettikleri 
anlaşılmaktadır. Bill1<1ssa fakir 
bir sınıt olan kasap esnafını 
himaye ve koyun tüccarlarını 
da zarardan korumak gerek 
tir. 

ııı ak . es ım o - l ~ l d d~rbat to;ı takdi:-de ~ehriıı Jetler tehhk<·dedir. Almaııyr mem e '.7et er e 
dırrn. iştir. o' tutulacağını bil- nın vuziyeti, rastgelene sa . "" 
tabı si h dıraıı ve ısıran kuduz bir ıy o alkı şehri 
dil'. eye dav t d' köpeoin vaziyetidir .,, . '5Ct tar f e e ılmiştir. c. 
Sk ata HENONUN NU l'KU 
1· njilrak b n evvelki gece Baris 11 A.A. ~ Ayan 
ı top oğazında şiddet-
İtk sesleri · ·d meclisinde bir nutuk söyli· lorıer .... ışı ilmiş ve pro d . 
İNGILtgotunrnüştür. yen Başvekil Reno emiştır 
l\i'J' z - NORVEÇ ki: 
Stok~ATı BiRLEŞTi 

Norveç 'olın 11 A. A. -
rnaııd Ordusunun Başku . 

c: -Şimdi öğrendiğime 

ttrıı N 
•ıa Çık ' orveç toprakları-
başku:tılan lngiliz orduları 
iye biş~ndanile teşriki mesa 
talard arnıştır. Birçok nok
durd a Alınan İleri hareketi 

' Ur 
st• ~ lar 1 Uhnuş,bir kısım ada -
ıı 11Riliz k "!.. darı . uvvetleri tarafın· 
a kiı:'!'kışgal olunmuştur. 20J 
~ J vl 1 hl l" 1 b jtl'~ kıta . 0 Ot Ü ir Alman 

tfl / LOR~ ırıılıa edilmiştir. 
e liALIF AKSıN NUTKU 

I•" İki, L.or~dra 11 (a a.) - Dün 
J liı ~~1 b.ır. nutuk söyliyen lngi 

11P' lif. k ildtıcı~e ~azın Lord Ha-
il et s emıştır ki· 
bl,İ ı 1" Daııimurkanın Almau 

ara ınü k 
~ zn ereye başlıyaca 
Rlı haberinin dojcru olup 
o ıı1ad1.r. b' 1 • 
kat l>ını ı nııyorum. Fa· 
ol bu haber doğru bile 

s~, nıüttefıkler gerek N . v,.,. . . or 
~ 1 11 ıstıklalı ve gerek Al 

il)· • -
ıuıyaıım Şınal denizine çık-

;naıııası için Norveç loprak-

tıtranı Alman iıtilaıından kur 
11rmao11.8 - b d • 

6 IQ •uec ur urlar. Al-
üakia zorbelak 

göre, Nardik Limanındaki 
Alman vclpurları, lngiliz do
nanması tarafından muhasa
ra edilmiştir. Biz İsveç cie· 
mir madenlerinin Almanya
ya gitmesine mani olduk. 
Almanyaya karşı yapılan bu 
harbin mesuliyetini kabul e· 
diyoruz. Bundan sonra Nor
veçten Almanyaya bir ton 
bile demir madeni gönderil 
miyecektir. Almanya biz<len 
evvel hareket etti. Daııimar 
kayı tamamen, Norveç liman 
!arını da ,kısnwıı işgal eyle
di. Buna hayret etmiyoruz. 
Müttefiklerin ablukası burulan 
sonra biitün mıntakalara Vf". 

büfün şiddetile t~şınil edile
cektir.,, 

Nutuk şiddetle alkışlan
mış ve hükumeti icraatta ser 
best bırakmak için milli Mü 
<l<sfaa müzakere:;i tehir edil· 
miştir. ~ 

• 
YENiDEN 1BA TIRILAN 

AIMAN GEMiLERİ 
Stolcholm 11 A. ~. 

~•·H·ı uak azında iki mü· 

Azami gerginlik vaı
Beıçikada askeri izin ter kaldırıldı -- Ho~
landa her türlü ihtiyat tedbirle ailıyor 
ve şe birler boşaltı lıvor -- Belçika milli 

Alakadarlardan öğrendi-, 
ğimize göre, bugün fiatların 
mı yüksek mevsiminde bulu· 
nuyoruz. Koyun fıatlıırı hf"r 
sene bu mevsimde yükselir 
ve bu avın sonuna doğru 
düşer. 

,Ay sonuna do~ru ınernlar 
dan ko;un ve kuZll gele~ek Londra 11 (a.a.) - Alman-j him köprüler muhafaza al· 

yanın Danimarka ve Norveçe ~ tına alınmıştır. ve fi.ı.tlar tabiatiyle kendiliğin
den düşt"cektir. 

ınüdafaa nazırının nutku 

karşı yaptığı taarruz, Alman- -"'!~~~'~' 8!'~~~CT---~~---~·iİre•·•--• 
yaya komşu memleketlerde EN SON DAKiKA 
azami gerginlik ve ihti, at 
havası yaratm:ştır. Belçika 
Holanda ve Romanyadan ge
len haberler, bunu teyid et-

mektedir. 

Brüksel 11 (a.a.) - Bel
çika milli müdafaa nt'::areti 
askeri ihtiyilt tt>dbirleri al· 
maktadır. Ordud<\ bürün izin· 
ler kaldırılmış ve hudutlarda 
ihtiyat tedbirleri aıırıınıştır. 
Milli müdafaa nazm söylediği 
bir nu!ukta demiştir ki: 

" - Eğer 13elçikaya bir ı 
tecavüz vuku bulurs ı, müte· \ 
cavizin muvaffakiyet ihtimalı ~ 

kati yen yoktur. Ue!çıka Lmu- İ 
azıam tahkimata maliktir.,, 

Lahi 11 (a a ) - Havas
tan: Holiandalılar her ihtima· 
la karşı azami ihtiyat t~d
birlerini almakta devam edi
yorlar. Hemeıı bütün büyük 
ıebirler tabii e edilmit mü 

- --
Almanlar bozğuna uğradılar 
Kazanılan parlak muvaffakiyet Nsrveçli· 
lerin c~saretini ar>ırdı - Almau kuman
danı Ölüler arasında-lsveçte endişe var 

Stokholm 12 A. A. ~ Norveç kıtaları, Alınanlar tara
fından tehdit edilen bütün noktaları tutmuş dahilde se· 
'.erberliğin~ ~Üratle ikmal eylemiştir. Birçok' ııoktalardu 
ılerlemt-k ıstıyen Alman kıtıt 1 t'rı piiskürtiilnıüş ve Alman 
lar iki yer,1e bozguna uğrnrmşlardır. Alman kuınnnclarıı 
~aktul düşmüş ve mühim miktarda asker telef ölınuştur. 
l3u parlak muvaffakiyet Norveç kııaatının cesaretini art· 
hrmış bulunmaktadır. Ostanun dışındaki istihkamlar mu
kavemet ediyor. 

Norveçin ceııu'>Una çıkarılan Alınan askerlerinin mik
tarı henüz kati suretle bilinmemekle beraber, bunların 20 
bin kişi olduğu tahmin ediliyor. 

Alınanların Norveç kralı ile parlam~nto azarn
11 

esir 
almak için yaptıkları bütiirı hareket akim kalmıştır. !-\ ral 
ve Veliahd ve parlamento azası emniyettedirler. 

Norveçe Almanların tayyare ile asker nakletmderi fs .. 
veçte t"lldİ§e uyandırma hr, 





YENIGON -3 ~----~~----------=-----;ôiiiiiiiiiii---------~----------iiiiiiiiiill--~~~~~~~·~,~~~~~ 
Demir stoklarının beyanına dair kararname 

hakkında Ticaret Vekaletinin tebliği 
'Vi/ô.get makamımdan: ''" . 

11-4-940 .. 
~a~et d tarıhlı resmi 

• karıy e J neşredilmiş ve yu-
kara a ercedilmiş bulunan 

rnarne . d 
stokı ınetnın t-, demir 
L arınır. b h 
•ıerk . • eyan1 ususunda 
t. t'Sın kan • .. ._ 

ı laf ·ı unı muı<ellefiye-
sı en if · d .J·ı . ltıakıa b a e e.ıı ınış ol-

olduğ eraber, aşağıda yazılı 
lar .. u v.eçhile bazı nokta
t uı:erınd s ı· k 
envirı f e ,a a adarlarm 

1. B aydalı görülmüştür. 
kuınet u kararname ile hü· 
lıca ti. ~eınıt~ketimizin baş· 
llıikta:~rı ınerke~lerinde ne 
du,.,., ınşaat demiri bulun-

& .. ıu "w 

da,1 b.. 0ırenmek ve bun-
Veri\ec:ııeb de. ayda bir kerre 
lıtsile eyannameler vası 
k'b Stok h k { 1 etmek . are et erini ta· 

liıiku ısterrtektedir. 
~İihirıı b.rtıetirnizin demir gi
ılrııek ır madd~ stoklarını 

~~ilı et~eskto.k ha:-ek~tl~rini 
1tdit 0.. ıst~mesi çok ta-

nı· ·-..unk" 
ır ihr u, memleketin de 

t~k hb
1

>'1~çlan tespit edile· 
~ıııı· a atın 
d 1 Ve b ın ona göre tan· 
t e~İt· stokı llıaksatla sık sık 

ıi:111.lerc~ h ar~nın miktarı:öğ-
e ıht· arıçten t' ·ı han ıyaç ol . ge ır, me 

d' e tcty- . an mıktarların sıh 
ır.biıı, •nı lazım gelmekte-

llsuıurıG erıatey!ı, stok beyanı 
sırı~a fen k Vazedilmiş olma
ltıahiy .. t~ alade bir· tedbir 
ltıah • ı .. • 

a\ }'uı&<>trnege katiyen 
~ker ~tur. 

hrıır ellld· 
ta ıa Ilı.. ır stoklarının be 
,, tııııllıerı· lltc~allik olan bu ka 
Yilt' ın b• 

...J 
1ıe ır hususiyeti ~e . , o d 

d ltıırı"rind il mevcut inşaat 
tıt b en k h 
~ a~, . anca mi\ -

eı.... rıcv1ı . . h .. k ~ 
11 •• \'"'atı •~tının u u-
u de \L rı alınması hükmü 

Std 11tıv 
" ' it. F'ak il etmekte olma· 
ıtcc L at ka . . b.. <>ıttı rarnamc:yı ı· 
llta d Yanlarlg-öreceklerki 

ıı a .
1 

, 
k tıııurıun .;ı li korunma ka-

da Verdi;.~ ıl bir ölçü ile hal 
eıı " 1:>

1 te .... · - · d' De" •uınata mustem 
11nıt'k &er fiat., tediye e· 

flı " b Şarrı 
~·~ b 11 

ayaad 
1 

e Yapılacak bir 
Ll'. abis rtı an başka bir şey 

~rıe.tirtıiıi:v~uu değildir. Hükti-
tı dep I se, alacağı demir 

cleıı toka arda beklemelerin· 
tc kıııı daha faydalı suret
'ur. anacağında şüphe yok-

1 2·Bu k 
llrı ~e ararname tacir o· 
kadcır olmıy.tn herkesi ala, 
ticaret etmektedir.Binaenaleyh 
l~l'tıurrı erbabı gibi sair bi· 
''arrıc . vatandaşlar, bu karar
L Yı d'kk ' ıreocJ·ı . 1 atle okuyarak 
k ı erıne b" b elJefj . ır eyan mü-
ll'ıedj/~tı terettüp euip et· 

~ını • k. 
tllyi11 va ıt geçirmeden 
"t ve ona .. 

l'tıelj-ı· l gore hareket 
~ır er 

Bıı rıakı. .. . 
Şul'tıuz a uzeruıde duru 
• Uıı seb l . d tısi d b ep erın en bi· 

•· e, u k vat•nd 1 ararname ile 
"&.zife ~ş a~u fahmil olunan 
t run ıfa rı 

'Vellüt d b· et ı mesinden 
<!eler - e ~ ılecek olan rıeti-
VeJ h ulkıerıne vaktinden ev· 

a ınuıın d'kk 
•ıı "e k 1 at bakımı . ._. <me v b 
ık~z Vf'! irşat v u ~ur~tle bir 
hluş olmakt l\Zıfesı gör-

ır. 

len beyanname ve~m.e m7~
buriyetine riayetsızlık fılı, 
Milli Korunma kanununcia 
yazıla cezalarm t atbikini:za
ruri kalacaktır. (Mı-zkiir ka· 
nunun 5J üncü maddesini ve 
bilhassa beyenname mündere 
catının sıhhatini teyid eden 
hükümler bakımından da,61 
inci maddesini ok yunuz.). Bu 
cezc.ların hiçbir vatandaş için 
günü geldigiııde, sürpriz te~ 
kil etmesini istemiyoruz. Bu 
nun içindir ki, kanun hüküm 
lerinin herkesçe maluıni yeti 
mefruz bulunmAkla beraber 
bir kerre daha ve tam zam~ 
mnda halkımızı ikaz etmeyı 
ve cezai müeyyide! !rin h~r:· 
kett" getirilmesi zaruretının 

tevellüdüne mahal bırakmama 
ları tavsiyesinde bulunmayı za 
it görmedik. 

Bu meyanda bir noktaya 
daha işaret edeceğiz: 

Ümidimiz istenilen malu
matın salıih surette beyanna· 
melere dercedilerek tayin o
lunan mühlet içinde hükume
te verileceği merkezindedir. 
Bununla beraber, muhterem 
balkınııza hitab eden bu teb· 
!iğde , istemiyerek fakat vu· 
zuh v~ sarahat lüzumuna ria 
yelten dolayı, kötü niyet sahiı 
leri11~ temas ~den bir fıkra· 
nın da dt!rcini lüzumlu gör· 
dük. 

Ev memleketimizde .ger 
mevcut ise, bu gibi kimse· 
ler, beyan mükellefiyetinden 
kurtulmak için mallarını sak 
lamak veya başka mahall~re 
kaçırmak gibi hareketlere 
tevessül etmeleri halinde,Mil 
li korunma kanunundaki ağır 
c~ zalar ile knş1l .. şacaklar 
dır. Bucdrn başka, bu hare· 
ketlerin neticesiz kalacağını 
da bilmelidirler. Zira, mem· 
leket hudutları dt bilinde ne· 
reye göllirülürse götürülsün, 
bu malların meydana çıka
rılması müşkül olmıyacaktır 

Keza maliyet fiatı beyn. , . . . 
nııun sıhhatine azamı ıtına 

gösterilmeğe mahal vardır . 
3. Kararnamede beyan 

mükellefiyetine tabi tutulan 
şahıslar vazıhan ifade edil· 
miş ~ulunmakla beraber,esas· 
lı görülen noktalar aşağıda 

bir kerre daha izah edilmiş· 
tir. 

Evvelemirde şu noktaya 
dikkat edilmelicJir ki, bu ka
rarname, yalnız birinci mad
desinde yazılı olan on iki şe 
hirde ticari veya şahsi ika -
metgahı bulunan şahısları be 
yanoame usulüne tabi tutmak 
tadır. Bu hükmün bir tek 
istisnası varsa, o da mütedh 
bitler hakkında olup, 1)unlar 
Türkiyenin neresinde bulu
nurlarsa bulunsunlar beyan 
mükellefiyetine tabi tutulmuş 
lardır. Binaenaleyh, aşağıda 
ki izahatı yalmz bahsi geçen 
şehirler hakkında anlamak 
lazım g~lir : 

Tacir olıııı an 

müteallik başhca hükümler 
şunlardır : Elinde 200 kilo· 
ya kadar demir bulunarı şa· 
hısları bu kararnamenin hiç 
bir· maddesi alakadar etmez, 
bunlar beyannameye tabl de 
kildirler. 

Tacir olmayan şahıslar • 
dan anı;ak bu miktardan faz
la demire malik buluncrnlar 
beyan na.ne vereceklerdir. 
Bunlar da mesela: ev, apart 
man, dükkan yaptırmakta 
olduğu liçin veya sair her • 
hangi bir suretle elinde 200 
kilodan fazla demir bulunan 
şahıslardır. lık beyanname 
verildikten sonra, beyanna· 
me mevzuuolan demirlerin 
bina inşasında kullanılmak 
gibi hakiki bir ihtiyaca te
kabül ettiği anlaşılınca, bu 
demirlerin sahipleri artık mü 
teakip her ay sonunda mü 
temmim beyanname verm~k 
mükell !fi yetinden istisna ede 
bileceklerdir· 

Bahsi geçen şehirlerdeki 
tacir sıfatını haiz şahıslara 
gelince, ellerindeki demirle· 
rin miktara ne olursa olsun, 
bunları beyan edeceklerdir. 
Yalnız, sobacı, çilingir vesa· 
ire gibi kiıçük sanatlar erba· 
bı istisna edilmiştir ki~ bun· 
lar da sanatlarının icap et· 
tirdiğinden fazla demire sa· 
bip \seter yine bildirmeye 
mecburdurlar. 

Şu noktaya bilhassa elik • 
kat edilmelidir ki, kararna
menin beşince madesirıin bi 
rinci fıkrasında ifade edil· 
diği veçhile, ticari veya şah 
si ikametgahları muayyen 
on iki şehirde buluni\n tacir 
ve gayri tacir şahıslara ait• 
demirler, bu şehirlerden 
başka şehir ve kasabalarda 
bulunsalar dahi, sahipleri ta · 
rafından beyao edilecektir. 

4. Kararnamenin 3 üncü 
ve 4 ürıcü madd~lerinde 
beyannameye abi şahıslar ı 
iki bakıı_nd.ıın tadat . e~ilmiş· r 
tir. Muhım olduğu 1çm bu 
noktayı izah ediyoruz : 

3 üncü madde bizzat de 
mirin sahibinden bahsetmek 
tedir. Mal sahibi, kendi dük 
kanında veya evinde muha 
faza ettiği demiri bildirece
ği gibi, başkasının dükkanın 
da, •!vinde vesair yerinde 
muhafaza ettirdiği demir 
varsa bunu da bildirecek· 
tir. 

. " 
yannamelvere-rek, başkaları· 've bHumum hususi şahıslar 
na ait olmak üzere muhafa· ,;için resmi gazetede neşir 
za eylediği demirleri bildire· tarihinden itibaren üç gün • 
cektir. • dür. 

5. Beyan t"dil~cek. demirlt!r, Yalnız bu~şehirler haricinde 
kararnamenin yedinci mi\dde bulunan müteahhitlerel5 gün 
sinde yazıhlolduğu üzere, yal verilmiştirki bunun da sebe· 

.nz.profil demir .denilen nevilet bi, kararname 'hükümlerin
~dir.TacirJer. profil.demir en: den dahageç haberdar·olmak 
ne kastedildiğini çok iyi bilir· vaziyetinde hulunmalarıdır. 
ler. Tüccar olmayan şahıslar 8. Hükumetçe yapılacak 
için şu izahata veriyoruz : mübayaaya gelince, bu müba-

Yuvarlak çubuk demir, yaa kararnamenin 14 üncü 
maktai daire teşkil eden u · maddesinde ıyazıh olduğu 
zun çuhuklardan ibarettir. veçhi le, ancak bir kaç cins 
Bunlar uzunluklarına ,!göre. demire inhisar etmekte,{ir. 
~ek~.--~alınfiklarına göre cins Ayni meddede, hangi şahıs · 
cins ayrıhrlar. Mcseli 8 ' mili· !arın elinde bulunan bu ne· 
metrelik yuvarlak çubuk de- vi demirlerin satın alınacu • 
mir denince, . kalınhğı, yani ğı da vazı han beyan edilmiş 
maktaı teşkil ede-n ldairenin · 

tır. 

kutru 8 ınilimetre olan çu • ~ Diğer t11raftan kararnamt-
buk demir anlaşılır. nin oııbeşinci maddesinden 

Putrel herkesçe malum • anlaşıldığı!veçhite, Hükı1me· 
dur. ~ ·ı.' ~em~ri,, U demiri, .z timiz bu mubayaa 'mu<-m- lesi 

.. demırı llb dıye anılan demır dolayısiıe balkı 'bt-kletmemt"k 
lor yine çubuk halinde uzun de · · k d. · · b" 

. ıçın en ısını muayy'!n ır 
mırler olup bunlar1rı maktaı '"dd t ·ı t hd.t t · t. . . mu e ı e a ı _.e mış ır: • f, U, Z, harflerme benzer. B I · ·ı · · · 

T dd .. . - . . b eyanname f!rın verı mesı ıçın 
ere ut etllgımz usus . d'l . 

1 
•. hl . 

ı · · M t ı. ·r· .. tayın e ı mış o aı1 mu etın ar ıçın ın a~a ıcaret mu .. b · 
d .. ı-ğ- T' od hitamından ıtı areıı nıbayet ur u une, ıcaret asına, .. . . 
V·ı.: t ·· J' beş gun zarfında mahallınııı ııaye e muracaat e ıp ma· .. .. .. . 
1• t 1 b·ı· . . en buyuk mulkıye memuru 
uma a a ı ırsınız. satın al•nan demirler hakkın 

6. Beyannamelere dere~ d 
1 

h' b. . t h . h 
• A a ma sa ı :nı a rıren a dalecelc malumatın nelerden b d <l k b t bl. 

. . er ar e ece ve ıı e ı· ıba~e~ ~lduğu k~rarnameuın ğat yapılmadığı takdirde ba· 
sekızmcı maddesınde yazılı his mevzuu demirler serbest 
olmakla benber, mıntaka Ti bırakılmış olacaktır. 
caret müdürlüklerine, ve bu Şu noktayı bilbas·a kay· 
teşkilat bulunmayan yerltr · dederiz: Serbest kalan dr.· 
de,;mahalli"" en büyük mül • mirler eskisi gibi, zuhur e· 
kiye memuruna göndermiş den müştt:rilere satılabilecek 
bulunduğumuz . beyanname lerdir. Fakat dem:r muayyen 
nümunclflrinden almarak be· ·ihtiyaçlara tekabül ettiği ve 
yannameler bunlara göre dol bu ihtiyaca binaen kiml~
durulmahdır. ( Kararname· rin satın alabileceği demir 
ııin oeşrediJdi~i . gün . bu:nü · ticaretinde malın kaç el d~· 
~muneleri mabalıinde hazır ğiştirebileceği ve kimlerin 
bulacaksm•z. ) demir ticaretile meşgul okJu 

Beyanname :Sayfasının ğu malum bulun<lu~u ndaıı, 
her satırına ancak muayyen bazı maksatlnrla bu ' dem· re 
b~r cins demirin •muayyen ., ri demir ihtiyacil~ ve demir 
bır kalınlıkta Colanı yazıla-

1 
ticnetile hiç alakaH olmıyan 

bilir. Zira top yekun şu ka· şahıslar arasında elden eJ~ 
dar ton yuvarlak çubuk de geçirtmek, "zincirleme tica 
mir diye yapılacak beyan ret,, denilen fili meydırna 
hiç bir şey"'ifade etmez. Di· : getirir ki, Mitli Korunma ka 
ğer taraftan, mesela 8 mili- · nununun 32inci maddesi bu 
metrelik yuvarlak çubuk de· fili menetmiş ve 59 uncu mad. 
mir mevcudu, biri diğe• in • desi de cezalandırmıştır. 
den farlCh 2 fiyata maledil· Bu yola sapılmamaııdır. 
miş ise beyannamedto bustok Zikrettiğimiz 59 uncu madde 
ikiye bölünerek kendi fiatına yi okuyanlar tavsiyemizin e-
göre her parti bir satıra hemmıyetini tes!im euecekter-
yazılacaktır. ( Bu hususlarda dir. 
numunelerde verilen misaller •••••••:iiiiiıl•~

D . n' rle ri .ıi .ı b:r k .... nı den daha ziyade . tenevvür H <ıgva n sahip 
kendisine ait depoda ve di· edilebilir. ) T 
ğer bir kısmı emtia üzerine Lemirlerin kaça mal edil .1. er l n l n 
avans teminatı olarak bir diti yolunda sorulan sual ile 
Bankanırı depo!unda bu'u - istenilt-n malumat, her cins 
nan bir tacir 3 üncü madde- demirin satın alınma fiyatı -
nin tam misalini teşkil ed~r. / 

na, nıagazada teslime kadar, 
4 üncü maddeye gelince ı nakliye masrafı ilavesile el· 

bu madde yalnız başkalarına de edilen fiathr. 

ait olan demirleri muhafaza 7. Beyannamelerin tevdii 
eden kimseleri istihdaf edi· için verilmiş olan mühlet 
yor. En tipik misali demir kararnaroeain tatbik edilec: 
üzerine avans vermiş olan ği 12 şehirde bulunan alelu 
bir bankadır. Bu banka be • mu111 tacirlerle müteahhitler 

Nazarı dikkatlerine 
Merkez, (K0yun. keçi, sığır 

manda. deve, domuzu olan• 
lar bunları 1 nisandan 15 ni 
sana kadar belediyeye m!ira 
caatla kaydettirip bir ilmüha 
ber almalıdırlar. 

Kaydettirilmeyen hayvanla 
rın vergileri cezat-n b~ş kat 
olarak alınacağı alakadarla· 
rın malumu olmak Ü7.ere ilan 
olunur, · 
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Mebuslarımız Atlas denizindeki 
Alman donauması 

Diin Şfahrimize geldiler 

Başı 1 ıncide 
r ülmüştü r . 

ÇO rtLlN NUTKU 
Londra 11 A. A. 
lngiliz Bahriye Nazırı 

Çörçil dün akşam Avam 
kamara~rnda bir nutuk söy· 
liyerek Norveç suJ,,rındaki 
deniz mubarebeleri hakkında 
tafsilat vermiş ve hülaseten 
şunları söylemiştir : 

' · - Almanya büyiik bir 
sevkulceyş hatası işlemiştir. 
Alman donanmasının imhası 
için bize bu fırsatı veren 
Hillere teşekkür ederiz .. , 

ALMA TEBLlGi 
Berlın 11 A. A. - Bu 

günk · Alman resmı tebli • 
ginde, deniz muharebeleri -

• ıne ait hemen hiç tafsilat 
. yoktur. Berlinde halk endişe 

ve heyecan içimle deniz mu-
harebesinin tafsilatını bekle 
mektedir. 

DANlMARKA VE NORVfÇ 
VAPJKL \RıNA lrl rAK'. 

LonJra 11 (a.a ) - lngİ· 
lız, hükfimetı, yabanct sular· 
da bulunan bfüün Danimarka 
ve Norveç geınileriııe telsizle 
bir ihtar göndermiştir . Bu ih· 
taı da Danimarka ve Norveç 
gemilerinin en yakın lspanyrıl 
veya İtalyan liına:ılarından 
birine iltica etmeleri hakkın
da hükumetleri tarafından 
kendilerine verilen emrin 
Alman askeri kumandanlı~ı 
nııı zoriyle yapıldığı, bina· 
enaleyh bu gemilerin Jerhal 
müttefik limanlara iltica e t· 
mel~ri bildirilmektedir. 

NORVEÇ KRALıNlN 
BEY ANNAMESt 

her olduğuna k.miim. ,. 
NORVEÇIN RED KARARI 

Stokhol .ı 11 A. A. -
Norveç Hariciye Nazırı :os
lo<laki Alman sefirine bir 
telgraf çekerek, yeni bir hü 
kumet kurulması hakkındaki 
.~iman tek lifini reddettiğin~ 
ve Almanlarla müzakereye 
girişmiyeceğiui bildirmiştir. 

Bu telgraf tan sonra, Üs· 
lodaki Alman kumandanı 
Norveç kralile müzakMede 
bulunmak üzer krahıı nez· 
dine gitmi~tir. 

Kral Hatok, (,ükumelin 
iktidar mevkiini muhafaza 
ederek vazifesine devamını 
emreylemiştir. 

GARP CEPHESiNDE 
Londra 11- Röyter bil · 

dır i yor.Almanların garp :cep 
hesinde yakında Lıüyük bir 
taarruu lıazırlan.hklarına da 
ir birçok alametler vardır. 

Cephe boyunca mühim. Al· 
man kıtalarının tahşid edildi 
ği ve Moz~l ile Ren arasın 
da Almanfurın f'eni ve mv· 
vakkat köprüler inşasına baş 
ladıkları bildirilmektedir. 

Mütt·addit noktalarda bü 
yük bir Alman taarruzunun 
hazırlanmakta olduğuna dair 
harekat göze çarrmaktadır 

ALMANLAR.N DAN1M .\R
KADA YAPTIKLARI 
Stokholm 11 Alman or· 

dusu Danimarkayı işgaldan 
sonra Alman ku nanda°' lıal· 
ka bir emirname nt-şredcrek 
herkesin üç güıı:u'< ihtiya· 
cındaıı f.ızla yiyecek alınasrnı 

ve husıısi otomobiııeriıı i~lt·· 
tilmesiııi y;,sak etıııiştir. D.ı· 
nimarkada AlınanyaJaki id~e 
usulü tatbik edılecck ve her 
şey vasik ııya bağlanacaktır. 

lsveçin sefeJ berıiği 

Mebuslanmızdan Abdül· 
gani Türkmen, Mehmet Te
cirli ve Abdullah Mursaloğ· 
lu dün AnkaraJan şehrimize 
gelmişlerdir. Hususi işleri 

için on gün kadar şehrimizde 
kalacak olan saym mebusları 
mıza hoş geldiler deriz. 

Güreş müsa
bakaları 

Üç boy iizerinde 
yapılacak 

Pazar günii s·1bah ı saat 
9 da spor sahasında başlıya 
cak olan bi.ıyük güreş müsa 
bakası için bütün hazırlıklar 
i 1<mal edilmiştir. 

Evvelce de yazdığımız 
gibi. alafranga,:serbest ve yer 
li olarak üç boy üzerinde 
yapılacak olan bu güreşlerin 
birinci ve ikincilerine ma · 
dalyalar v erHeceği gıbi teş
vik mahiyetinde olarak nak· 
c.li mükafatlar da verilecek • 
tir. 

"l'ribün biletleri üç dere 
ce üzerinde fiatlandınlmıştır. 
Birinci sıra biletleri 40, ikin 
ci 30, üçüncü 25 kuruştur. 
Biletler sa~ıadu s:1tılacağın · 
dan o gün erkene.len yer tut 
muk lazımdır. 

Vali muavini ve 
Emniyet müdürü 

Arsuzda 
Va'i muaviLıimiz Akif İş

can ile Emniyet müdürümüz 
lbrahi m Akıncı bu sabah 
tef ti~lerde bulunmak üzere 
A ·suz nahiyesine gitmişler · 
dir. 

Feci birci
nayet 

İki kafadar bir gen
ci öldürdüler 

Dün öğleden sonra şeh

Açık ar -tzr
ma ilanı 

Antakya icra memurluğun 
dan: 

Bir alacağın tem~ni istifası 
i;.in lıaciz altına alınıp para 
ya çevrilmesıne karar verilen 
ve üç yeminli ehli vukuf ma 
rifotile temamına 1156 lira 
kıymet takdir edilen An· 
takyamn harbiye nahiyesinde 
kain 77 parsel numaralı bnh 
çeniıı temamı açık arttırma 
y;ı konulmuş bulunmasına 

mebni 4, 5, 940 t trihiııe rasta 
yan cnmartesi günii saat 9 
dran 12 ye kadar dairede bi
rinci açık arttırması yapıla
caktır. 
Arttırma tnkdir edilmiş o· 

lan kıymetin yüzde 75 mı 

bulduğu suraUe alıcı namına 
ihal ... si yapılacağı aksi takdır 
de son arttıranm taahhüdi.ı 
baki kalmak şartile arttirma 
15 gün kadar temdit oluna· 
rak 20,5,940 günü1e raslay aı 
paz.trtesi günü a yııi saatte 
yapılacak ikinci arttırmanın 
dahi yukarda vuzılı bedel 
~ide t>dilrnediği surette şatış 
2280 sayılı kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılacaktır. 

S:ıtış peşin para iledir art 
tırınaya girmek istiyenler 
gayri menkul~ mukadder kıy 
metin yüzde 7,5 nisbt-tinde 
pey akçası vermeleri ve ulu 
sal bir bankanın teminat 
nıehtubunu ibraz etmeleri la 
zımnır: 

Hakları tapu s\cilile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılar
la diğer ıi lacaklurıli vt: irti
fak hakkı sahiplerinin bu hak 
laı mı ve husıısilt' faiz ve ma~ 
rnfa ait iddialarım ilan tari
hinden itibaren 20 gün zar
fında Antakya icra dairesine 
bildirmeleri bildirilmediği hal 
de satış badelinin paylaşma· 
sıııdan hariç kalırler. 

(Gayri menkulün 
~vsafı) 

~ 

.5'µ orca tarıf11 

Mısıra gidiyor 
Ankara Bedenler 

Genel direktörfüğ'Üı . 
spor birıiği tarafında11 ~~r 
daveti üzt:rine, f 
menfaatine yapılacak ~1 
t ' t' .. rııll a ıe ızm ve gureş 

kalarına sporcularıın1 z1 

dermeğe karar ver~r-
Direktörlük Mısıra gı 

' ıııı 
sporcuları tespit e ııı 
Bı.nlardan atletler 19 
ta ve diğer sporcu!S' 
haziranda Kabireye 
c-eklerdir. 

1 1 bO Kaf ıleyP- stanbu . 1 
başkanı Firidum l)ırı~ 
yas el edeceklerdir. S~P 
!arımız haftatardaııuerıkl 
hklarma dev•~ın 'elllle .. 
ler. 

Giivefl 
Sigorta, 

Sos1Jefe51 
•k \ 

Sümerbankla Enılıı 
0 

tam Baııkas111111 kuruıJI 

TAMTÜRK -~ 
Ve en güvenilen 51 

şirketidir. 

Htıyat, 
Yangnı· 
Nakli#~ 

Ve her türlü kaza : 
lannızı en müsait şar, 
tediye kolaylıklarile } 

MALINIZı 
' ~ 

Att>şteıı ve denİZ1 

kuııç ihtimalleriııJeıı 5 

korur. 
İstıkbalinizdt>ıı e1111 

J 

.m.ak ve: huzurla >' 
ıçın, 

Malınızı, canınızı . r 
G.. s· . ı.etı~ uven ıgorta şır~ 

gortalattırınız. 41 

Stokholm 11 A. A. -
Non eç Ba~vekili lıütün Nor 
veç milletine hitaben bir be 
yanııame neşrt:tmi~tir . Bu 
beyannamede Norveçin Al
maıı istılasına mukavemete 
ve Alman isl ~klerini kati yen 
redde karar verdiği kati su· 
rette beyan oluuar'lk şunlar, 

yazılmaktadır : 
" - Azası Hi tler tara 

fından lctyin edilecek bir Da 
niınarka lnikum<'Iİ teşkili hak 
kıedaki Alın.ırı le~liiıııi red· 
dettık. u takdirdt> ı on.'L'Ç 

Alman yay.. l>ı r d \ lct 
olacaktı . Noı vt>ç hükii nelı 
bütün ha ı kı Norveçin istiklal 
ve !ıurriyetin: ınuhafaza için 

Stokholın 11 - lsveı.; 
hükumeti, bütün şayıa ve 
tekıiplere rağme ı, mühim 
askeri tedbirler almakta ve 
seferberlik yapmaktadır. 

rimizde bir cinayet olmuş. Aıı•akyanııı harbiye köyür 
CenRiz ve deve M,ıhmut ad- de kain 77 mahzar numara· 
lı iki kafa.far Mustc1fa Rifaı Jı ve hududu haritada yazılı 
isminde bir genci kama ıle ıçinde taştrııı yapılmış ipek böce 
öldürmüşlerdir. V uka şu su· ği bt-slenıeğe mahsus iki yina 
retle cer ... yan etmiştir: Kah- ! taştan yapılı ufak bir havuz 
vede oturmakta olan musta· l ve 50 erik 4ve incir 4 4elma 
fa,Ce ıgizle ınahınu<l tarafın- 1 49 zerdali 5 nar 1 ceviz 34 
dan dışarıya çağrılmış ve 1 µoı takat 7 kavak 6 fireıık in 
beraberce yürümeğe başlamış ciri ı demir ağacı 34 yenidün 
tardır; -'Tenha sokaklardan ya 4 zerzeleh 16 üzüm ve 

lil 
Hatay Acell k 

Rızu AltU 
slkenderun 

ilanen teb~· 

y rdıına davet edPr. Almaıı 
ya, Nvrveçe karşı bir şid -
det hareketi irtıkab eylemiş 
Şf hirlerimize bombalarlasdldır 
mıştır. Norvcçin istikbali 
belki kuranlıktır F.ıkat is · 
tikbal . Norveç içi .ı p..rlak · 
tı r . Ya~ asın va tan, yaşa sın 
hürr;yet. , 

Diğ.-r taraftan Norvt>ç 
Kralı H., tokda .millete hita • 
b n bır OP)fillllame neşret· 

ıııi•lir. bu l>e}ıt lHıamenin hü· 
lfısası şudur : 

11 Hükumetin lJeyanııu· 

ınesirıe tamamen iştirak ede 
riın . Alınan kararları yeri · 
ne getirmek için bütün Nor 
veç ınill("tinin benimle bera 

Berlinde iş/i
yen t<ıksilere 
Günde yedi litre 

benzin veriliyor birine geldikleri zaman Cen ayrıca ı 1 nar ! çınar 1 O Jut 
gizle Mahmut Kama ile Mus ağa.,:lannı havi bir kıta bah· 
tafanrn Üzt'rine salJırmış ve çenin temam ı. Alman hududundan alınan 

haberlere göre Berlinde ça- zavallı genci kanlar içinde: Kendisine ihale olunan 
lısmakta olan taksi otomobil yere serdikten sonra kaçmış kimse derhal veya verilen 

.., d !ardır. leri bundaıı sonra gün e nı"'hil hitamında parayı ver· 
yulnız ye<li litre benzin Vakl mahallin~ yetişen mezse ihale kararı fesh olu 
alacaklardır. Bu benzin ilt- polis yaralıyı <lerhul hastane narak kenc.lisinden evvel yük 

- kuvvetli olmayan otomo- ye kaldırmış ve canilerin ta· sek teklifte hulunan kimseye 
biller ancak elli kilomet kibine başlamıştır. Vakadaıı arz etıniş olduğu bt>delle al 

biraz sonra iki katil cürıim alet 
re katedebilirler. mağa razı olursa ona olmaz 

h b · 'd d lerile birlikte yakalanarnk alli Esaseıı ar iıı ıptı asırı aıı sa veya bulunmazsa 15 tün 
beri Herliııdeki taksi o1omo yeye teslım edilmişlerdir. Ya müdddle t t> ~rnr arttırmaya 

d "k" · rah Mustafa haslanetlt ifadı:> binerin in ad e i üçte ı ı ıııs· çıkarılıp son ,ırttıranın iize· 
betinde azalmış idi. Bütün veremeden iki s • at sonra 1 rinde bırakılır iki ihale ara-

b l w t I ·· ölmüştür. l un ara ·ragmen pe ro gu\· sınd~~i fa~k ve geçmi~ gün-
lüğü hallolunamamış ve lıer l W::M'l:~:l'::Il~ı:%ıi::m:tıE:~~!RD'!ZL ,. lı·r ıçın yuzde beş faız hi-
otomobile güdde ancak yedi J Neşriyat Müdürü: l sap edilerek ayrıca hükme 
litre benzin verilmesi muva- l Seliın ÇELENK , hacet kalmaksızın dairemiz· 
fık görülmüştür. 1 C.H.P.Matbausıııdabaslmıştiı ce tabs'l olunur. 

Kırıkhan icra '11 

ğunda:ı: ,ı 
Kırıkhan maliye ~1

1~ 
sildarı olup mahall.\h 1 

medıut bulunan ~lı $) ı 
nün zinımetindekılO 

111
,1 

temini istıfası için e,,, 
·ı . 1 . j.:11 1 ı ıtıyaten ıaczınP. hl~ 

rilmiş ve ikarnei&'8 r''' 
Qlduğundan işbu "

3 
.;( 

nen tebliğine ka'8' ı İ 
olduğundan ve jtıt'~ Jıl~ . e 
gün miiddet tayııı 
duğu ilfın olunur· 

· ı: 
ıe 

Gayri nıenkulull soı' 
. . • 1 rt 

etmış vergısı e .. 11,ıe 
!iye ve sair bileli ,ilı'', 
masrafları alıcıya r~"ıe 
fazia' malumat i~l~b-,e~ 
940 tarihind,!r. ıtı Jıı'~ 
rede açık buıo;o,ı' 
şartnameye ve 9 :if 

pl" 
lı dosyamıza 

ilan olunur· 
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