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Şiddetli muharebelere sahne olan mmtakalan gösterir hanta. .• 

Londra, 11 - Hava nezareti 
(ebliğ ediyor: Almanlar, dün ak-
şam İngiltere üzerine iki hava 
taarruzu yapmışlardır. Bu taar • 
ruzlar ağır zayiat verdirilerek 
tardedilmiştir. Bunlardan birinci· 
si Orkad adalan üzerine yapıl • 
mıştır. İngiliz avcı tayyareleri 3 
Alman bombardıman tayyaresini 
düşürmüşlerdir. Alman tayyare· 
leri dönerken bir dördüncü tay· 
yare daha düşürülmüştür. 

:Alınan tayyareleri bir müddet 

sonra Scapa Flow'a hücum etmiş· 
lerdir. Birçok tayyareler müte • 
addit dalgalar halinde gelerek 
bombalar atmışlar ve civardaki 
kasabaların üzerine mitralyöz a· 
tcşi açmışlardır. Harp gemilerine 
hiç bir isabet olmamıştır. Karada 
da hasar yoktur. Yalnız bir kişi 
hafifçe yaralanmııtır. 

3 Alman bombardımrn tayya · 
resi top ateşile, bir tayyare de 
avcı tayyareleri taraluıdan düşü· 

(Devamı 4 üncüd,.) 
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Fillı tam bu aırada, ablasına uyarak giyinmemit 
bir halde odaya dönmüştü. Onun arkaaında sır· 
malı elbiseli bir U§ak limonata getiriyorduı 

DelJbnhdan kitabı alınca &öy· 
• endi: 

- Aman ne çlrltin ~t Böyle 
bir resim altında nasıl §İİr neşre

diyomın? 
M. Löbirb biraz evvel bu nevi 

tahriklerin, ~udalalık ve mürailik· 
!erinden ikimizin de nefret ettiği
miz, ihtiyarlara hitap ettiğini söy

lüyordu. 
Jigliyo cevap verdi: 
- Trifemde belki. böyledir. 

Fakat ihtiyarların ahlaka hakim 
oldukları ve kanunları yaptıkları 
Fransada, bütün millete hitap e
der. Kitabın kabına böyle bir re
sim koydurmamın sebebi Parisli 
kadınlardan· bahsettiğimin derhal 
anlaşılmasını istememdir. 

Dayan dalgın bir tavırla: 
- Ne garip moda? dedi. Neden 

ihtlyarlarm :1oşuna gitmek istiyor
lar da gençlerin değil? 

- Parisli kadınlar kendilerln1 
herkese beğendiımek isterler ve 
ihtiyar mösyôlere kllllı pek hususi 
bir hürmetleri vardır. Bu hürmet, 
kadına ve gilnOn saatine göre de· 
li~ir. 

- Ne garip Adetleri var bu vah· 
p memleketin? s~ orada yaşadı· 
nız mı? 

- Ben orada doğdum madam. 
- Ahi affedersiniz, ben mı 

ltalyan sanmıştım. Devam ediniz 
rica ederim. Bütün bunlara gençler 
ne derler? 

- Gençler mi? Çoğu bQyQk be· 
:balan gibi düşünilrler, fakat onlar· 
dan daha fazla ıörürler. Diierlefr 
ne gelince, itiraza cesaret edemez· 
fer. 

- Ya kadınlar? ..,., ' 
- Kadınlar o kadar aI.ıpıJ!ar 

dır kil Hem bu modadır, modaya 
kar~ bir ~Y yapılamaz. 
Poıol güldü: 
- Biraz müballğa ediyorsun! 
Diyan: 
- Hatta sanının ki uyduruyor, 

dedi. Böyle ahlak ve Metler hiç 
bir yerde mevcut olamaz· 

M. Löbirb i~ni çekti: 
- Allah verip de öyle olsaydı 

madam! dedi. Fakat bu Metler bu 
raya kadar girdi ve evlerimizde 
!aklanıyor. 

- Trifemde mi? 
- Evet, Trifemde? 
Diyan gülümsiyerck illve etti: 
- Fakat m:in evinizde deltll 
Fili! tam bu sırada, ablasına tl· 

Jarak giyinmemi~ bir halde oda· 
ya dönm~tü. Onun arkasında sır
malı elbiseli bir uşak limonata 
getiriyordu. 

Genç kız, ablasının yanında ve 
Jigliyonun karşısında oturdu. Ab
lası eliyle onun saç tuvaletini dü· 
zelttl. 

Pozol söylendi: 
- Haydi bakalım.. bu işi biti

relim küçük. Oku bize ~iirlerini, 
herkes eeni dinliyor. Fakat bu ııi

irlcrl, kitaplarının üzerindeki re
simlerden daha uygun olarak seç· 
lki genç kızın huzurunda konuşu· 
yorsun. 

Filis atıldı:: 

ı1 

- Majeste, biz her §eyi dinliye
bilirlz, annem müsaade ediyor . 

Ve madam Löbirb, muhakkak 
bir yerde okumuş olduğu §U hik
meti tekrarlamak için sessizliğini 

bıraktı: 
- Genç kızlar anladık.lan za

man onlara yeniden büyük bir şey 
öğretilmez. Anlamadıktan zaman 
ise hiçbir şey öğretilemez! 

Fakat Jigliyo kitabını açtığı sı
rada saat gece yansım çaldı; vak· 
tini hiç şaşırmıyan Taksi içeri gi~ 
di. 

vnı 

Ba,harema~ası selam verdi. 
Diyan ona arkasını çevirmek i· 

çin derhal iskemlesine yan oturdu. 
Sol eliy!e Jigliyoya işaret ederek: 

- Niçin şiirlerinizi okumuyor-
sunuz? 

Jigliyo cevap verdi: 
- l\fadam, bütün §İİrlerim genç 

kızlann eline verilebilir. Çünkiı 
şiirlerim onları bilhassa alakalan· 
dıran şeylerden bahsetmektedir. 
Fakat bu §iir!er M· Taksi için ya· 
zılmamıştır ve o burada bulunduk 
ça ona bir rezalet vesilesi verme
mek için müsaadenizi rica ederim. 

Taksi homurdandı: 
- Rezalete sebcb olanın başına 

fel!ket gelsin .Fakat rezaletin çık
ması ıazım, rezaletin çıkması ll· 
ımıl 

Filis mırıldandı: 
- Kim bu adam? 

Galate: 
- Temiz deiil, dedi. 
- Ellerini KôrcHln mU? 
- Ya boynunu? 
- Di§leiİI 
- Sakalı! 
- Ya kravatı, kravatı! 
- Giyinmekle ne hi etmi§, kim 

bilir ne kadar çirkin olurdu! 

Taksi krala yakla~mıştı. Yilk· 
eek seste: 

- Majeste, dedi, sizinle husust 
bir mülakat rica etmekle seref 
duymaktayım. Çok mühim bir me
sele mevzuubahs.. Geceyansından 
itibaren Majestenin bana iti.mat 
etmek lOtfunda bulunduklarını 

hatırlatarak söyliyeceklerimin din 
lenmesi için ısrarda bulunmap 
diret ediyorum. 

M. Löbirb: 
- Biz çekilelim, d~i· 
Pozol: 
- O halde bana su~mak dü,ü

yor. 
Kralın canı sıkıldı: 

- Ah ne fena, ne fena? Bu sa· 
atte gelip beni rahatsız etmeksizin 
kararlarınızı kendi kendinize ala· 
maz mısınız? 

- Majeste, bana istediğim gibi 
hareket müsaadesini veriyor mu? 

-Tabii. 
- Bu kafi bana! 

Jig!iyoya doğru yürüdtı. 
- Sizi tevkif ediyorum! 
Madam Löbirb haykırdr: 
- Aman yarabbi! 

(Devamı var) 

H A B E R - AKşam Posta~ı 

Bu alqama kadar berta
raf edileceği umuluyor 
H&dımköy il• Çatalca arumd& M 

OncU kilometrede deml.ryolunun bir 
kıamt moloz ve topraklarm Mller ta
ratmdan ırtlrüklenmesi Uzeı1ne çök· 
muı ve tren mUnakala.tı aekttye ug-. 
r&mI§ll. 

Dün alqıama kadar tamlr ekipleri
nin çalışmasına rağmen Anzanm ta
miri ikmal edllcmeml§Ur. DUn sabah 
gelmeai icap edcıı ekspru 'lre kon
vansiyonel trenlerindeki yolcular ak
tarma auretllo ancak akçam 16,38 ve 
19,SO da gelcblımıoıerd!r. Dlln ıece 
ıtehr1m1zden hareket edecek Avrupa 
trenletl de Avrup&da.zı gele.'1 trenler· 
le tellkl edebilmek lc;ln dUn gece ııa.· 

baba kar§t Sirkeciden tahrik edil· 
ml§Ur. Bunlar HadımköyUnOe A vru
pa trenlno aktarma edlleceklordir. 
Hattaki tamiratın bugün ak§ama ka
dar b!ttrtıeceğl ümit olunmaktadır. 

Resmi otomobiller 
Proje bütçe 

encümeninde son 
şeklini aldı 

Ankara, 11 - HUkQmeUn reamı 
ııakll vasıtaları hakkmda hazırladıgı 
kanun 111.yfhaaı bUtçe encUmenlnde 
son ıekltnt almı§t.ır. 

Buna göre, bUUlD valilerin, Tem
yiz, Devlet Şüra.sı ve Muhasebat dl· 
vanı relıılerlnln ve Temj'iz ba!J mUd· 
delumumtlerlnln birer resmı otomobi 
11 olacaktır. Ankara ve İstanbul em
niyet mUdurlertn1ıı otomobtllerl de 
muhatua. edllmlftlr. 

MWl mUda.!aa vekAleU emrine bet 
otomobil ta.hala olurunuotur. İstanbul 
harp akaOemisl komutanına ve İstan
bul defterd&nna da birer otomobll 
verilmektedir. 

Büyük Millet Meclisinde 
dünkü müzakereler 

Ankara, 10 ( A.A.) - B. M. 
Meelisi bugün doktor Mazhar 
Germenin başkanlığında topla
narak B. M. Meclisinin 1940 
iklnciklnun ayı hesaplarına ait 
mazbatayı tasvip eylemig ve ha. 
rfoe ~önderilecek a.taşemiliter -
lerin hizmetçilerine verilecek 
harcrra.h hakkındaki kanunu ka
bul etmiştir. 

Meclis aynı suretle hudut ve 
sahiller sıhhat umum müdürlU
ğü ile tahlisiye umum mUdUrlU· 
ğünUn 1936 yılı hesabı katileri· 
ne ait mazbataları da kabul ey. 
!emiş ve Türkiye - Sovyet Cum
hurivetleri arasında mtina.kit 
demiryolları mukavelesinin 21 
inci maddesinin ikinci fıkrasmm 
ta.dili hakkındaki kanun layiha
amm da ikinci mUza.keresini ya. 
parak tasvip eylcm~r. 

Meclis cuma ailnU topla.nacak
tI:r. 

Denizyollan teıkilatı 
Denizyollan idaresi reçen aene 

DcnizbR.Dktan a.yrılrp ayn bir ida
re ıekllne girdiği vakrt muvakkat 
olarak bir te~t yapılmqtı Şim· 
di Dcnlzyolları umum mlidil~lüğiL 
nUn <'.888 teşkilat projesi hazırlan. 
m11 ve Vekalete gönderilmi§tir. Bu 
proje ile umumr olarak kadro ve 
bU~elorde yfu:de on tasarruf ya
pılmaktadır. Kadrolarda hiç bir 
değişiklik olmryacaktır. 

Harun llmen geldi 

ltalyanlar klering yoluyla 
mal vermek· isiemiyorlar 

Bir taraftan "malımız yok,, diyen İtalyan müea
aeıeleri diğer taraftan al tın ve peıin para ile sa

tış yapabileceklerini ima ediyorlar 
İtalyanlar aramızda heotb yeo.1 lmzalenmı' olAıı klering anlaşma.

l>ID& ri&ycbıizlik göı.termcğe başlamı~larılrr. Son günlerde ıtaıyan 

fabrika n müessc~elerlnden muhtelif mal almak isteyen tüccar ,.e 
mtiesseselcrimlze ''mıılnmz yoktur. Başlift. yerlere hağlı~,7."' c.'e,·ap. 
lan ,·erUmektccHr. Halbuki &oo.radan p~!n \'e altın p:ım ,-erillrao 
btenllen mallan ,·ercbllttt>klcrlnl imA etmektedirler. Bu \'azlyct &OD 

ı;ünlerde bir rcsınl milcssescmlzln ba..5mıı gelml:; ve bu müessese ali. 
kadar makamla.ra milra<'aat ctmJsUr. Jlilkümcttmlrln İtalyan hü.kiL 
meWe temasla.ra gec;eccğl aolaıılınaktadır. Halbuki filğcr tarattu 
ttalyanfar ldering anla..5masmd:ın istifade cdcr~k memlel•etimlzden 

ı~tediklerl malı rekmekffl<llrler. 
Anlaştldtf,'T11& gött, Fransa ve tnglltercye pe~ln para ilo mal _.. 

tan İtalyan müesıeeclerl bize klering yoli~·le mal göndermek lAtemo. 

mel.-tedirler· 

Kömür nav~unlan 
Yeni tarifede yeniden 

indirildi 
15 nisandan itibaren memleketi· 

miz sahilleri anuımda tatbik edi • 
lecek olan yeni kömür navlun ta. 
ri!eslnl tesbft için Anıkarada top
lanan komisyon mesaisini bitirmiş 
tir. Hazırlanan proje Vekiller He· 
yetine gönderilm.İftir. Komisyon 
müzakerelerinde bulunan Ilınan re_ 

isi Refik Ayantur, Denlzyolları iş • 
letme müdüril Na.euhi Özok ve 
eflepçller birliği reisi bugiln vc:·:ı 
yarın şehrimize dönQceklerdir. Ye
ni tarüe hakknıda tehrimlze kı-•t 
malO.mat gelmemekle beraber U5 
nlııana kadar olan muvakkat ile • 
retler tizcrinde tenzil!t yapıldıi;'l 
duyulmuştur. Komiayon yaz mev _ 
siminde vapurlarm kolayca gfd!p 
kömllr ala.bileceklerini görerek 
bu tenzll!h yapmrştır. Yeni tarlfe 
15 eylüle kadar muteber ola<'ak ve 
kış movatmlzı.de vapurlarm fırtına 
yilzünden ı:Unlerce denizde kala • 
caklan gözetilerek da.ha yüksek 
bir tarüe hazırlanacaktır. 

Otelde vakitsiz çocuk 
doğuran kadın öldü 

Sl.rkecfdekf Bahrise!!t otellndo va
kitsiz olarak yedi aylık çocuk doğu· 
ran Fatma hasta.nede ölmUştur. 
Fatmnnın Yalova.dan geldiği ve dok 

tora yedi aylık çocuğunu aldırmak 

letedlğt !o.kat red ceva.bı ile karıııaı· 
tığı anlaşılnu~tır. Cesedi morga kal
dıntnıı~tır. 

Bulunamıyan 
katibi 

iki zabıt 

BllOmazcrot va.z1fealn• dev:ı.m et
mfyen ve lltametgAlllarmdıı buluna
mıyan asllyo ildnc! bul:uk nıahkem .. 
al zabıt ktı.Uplortndon Şevket ve Slnct 
hukuk mablteı:ıes1 zab:t ka.t!p!erinden 
Galip Varlığın Uç rUn zarfmd& vazt. 
felerlne gelmedikleri takdirde terki 
vazite etmfı eayılacakları mUOda!u
mumlJlkten bildirilmektedir. 

Arkadaşının ölümüne 
sebeb olan çocuk 

Blr mUddct •vvel Sultı:.n.abmet 

meydanmda bir bldlM olmu~. top oy
bnelamakln uğraoırken elindeki çakı 
bağlnma.kla ujra,rrken ~llnde çakı 

kıı.zaen ark&d.ııtı RoteU:ı ka.rnıDIL bat
mıı ve Refet ha.tanede ölmUştur. 

Tedbtraızuk " dlkkata!zllkl• ınn
m sebebiyet vennekı.ı:ı •uçlu olarak 
at1llyeye verilen Srtkmm dWı ağır ce· 

Bomonti ile 
anlaşma oldu 

İnhlııa.rlar ldare.slle Bomontı arasm· 
d&kl mUzakerelcr ııetlcelenml!J ve fa'b 
r!kannı bodcll tUtUnle ödenmek Uze· 
ro alınma.sı kanırıa,mııtrr. Tilttlnlorl 
llmted ıtrketl verecek ve ıtrket bu 
tUtUnlert ihrac; etmek suretllo ııcrma· 
yeslnl memleket dışıııa çıkarmış ola· 
cakt.ır. Satı§ hakkmdald mukavele 
bu&1lıılerde hazırlanacaktır. 

* tktısat \'ekfıleti çorap sanayi· 
1n1 yeniden tanzime karar verm~ 
ve bunun için latanbul fabrikatör. 
!erini Ankaraya çnğırmıştır. 

* 936 sen~inde beş sene mUd -
detle tatbi.ka ba5lanan ilk tedrisat 
progrr.mmın mUddet.I bitnıiştir. İli: 
tedrisat mildUrlU~ü alınan netice. 
teri teUtik etmektedlt. Buna g6t9'. 
programda değiısiklik yapılaca.k. • 
tır. 

* Askerf liselere talebe kaydina 
başlanmıştır. !.Iilracaatlar 30 ma.. 
yıs akpmma kadar kabul oluna • 
caktrr. 

* 200 bin nüsha basılan pasif 
korunma. tallmatn:ımesi evlere da. 
ğıtılmaktadır. Apartmnnlnnn alt 
kntlııru:druı bir odanın z.:-hirli gaz· 
lnra knrşr sığınak hnline konul -
maer lts.rnrla§mıştır. 

* Maarif Vekfıleti Beden Terbi
yesi Umum MUdUrU Vildan A&ir 19 
mayıs h:ı.zırlıklarll~ meşgul olmak 
Uz re dlln şehrimize gclmlştır. 
Müdilr mekl~t:ıleri n::>TI ıı.yn dola • 
eacıık bu yolda çnlııımaları tetkik 
edecektir· 

* Ford kııpııınyasmın biten 
imtiyaz mukavcle!:'l ycr.llenıni§tir. 

Ynlınz fıı.brllı:a Tophanedeki te!l -
aatmrn nncak flçte birlnl çalI§tıra_ 
caktır. 

* Lokantadılar belediyoye mil • 
racaatla ten1.ilutlı tarifelorin kal. 
dınlmMrnı l.stemlşlerdlr. 

* BeledJyo yaz gelmesi dolayı • 
slle s.:ıyfiyelcrdekl gazinolar hak -
kmds yenJ tedbirler :ı.lınnktadır. 

Buralar için yeni fiyat ltıteleri ha
zırlanacaktır. 

* Slnopta ağnç bayramı yapıl. 
mıetır. Bayrama, vali, hUkfunet er
k!m. halk ve biltt.ln mektepliler 
iştira1c ey!eml§lctdlr, Kasa.banın 
timal cep!ıe!lııe düecn b03 saha 
kfi.m.llcn atfaçla.ndırılm~tır. 

llUlga Deı:ılzbBnk umum mudur mu zada mahkemel1ııe ~lanmıg, ıuçlu 
avlnlerinden Hıı.n.ın İlmen Almanya- kendJıı1ı:Wı bir kabah&U olmadığmı 
da çalı§makta olduıtu goml ln§alye çakmm kazae.rı battzğmı ıöylemfttlr. 

* Muallimleri refakatinde lzmL 
re gitm.13 olo.n Gazi Terbive Ensti· 
tUsU talebes1ndcn 24 kielllk rrup 
İzmir ilk mekteplerinde tetkikat 
vapt.ıktan sonra Manisaya hareket 
"tmlulerdir. Grup bugUn Ankaraya 
d5necektlr· 

mel<leblnden aynlmcş ve ıohrtınl.ze 1 ltuhckeme eah1t tçln bagka ıüne 

gclmfıtır. kalmıştır. 

ll H ! .::> h l 

oUşVNDtJGVıtf O.,ı 
kM ekte p çocLJ . h fi 

larının sıh a 
~~ 

G AZE'.IELERDE 0 ';° bit ~ 
arif ld&r~ g11e~j 

göı.tcrcrek me~~-~ l""J 
kı bir ııbhi yo~~ ~ 
ve bu yoklama ncdcc:; ~. 

Maarif idaresine ye~ 9 
~lmağı dUşUDdttreoek ,,,,
bir lmımmm ııaata vtY. IJIJffo , 
müstait olduğu tt'8blt ~ ~ 

l\Iaarif idaresi bu ne şt# ~ 
smda kendi Ustune el~~ 
leri yapabilmek lotıı • tıll~~ 
kalm:ıyıp pek tabuk ~ • "'..f. 
meslnl temenni ettıır;;.. ~ 
lam tedbirler alırk.~~....... fı!J 
le Ue yııkmdall ~1". ~ 
icap eden diğer ınaka'11 ~ ~ 
\'e içtimai mua,·enet ~~-"'. 
mcm:el•et meht.e!l çoe0~ 'I 
ğunun hMta \'eya b., ",~ 
ta.it o!acak kadar cılıtw: ŞJP' 
krm~rz. gıd88n olduk ,. '
ce ne yapmağı dlişliPilY.;'. -" "vf 

Çünlift meacle eeasuı ıı-' ,., 
arif meselesi deill, 5ıb cJJr. rJ', 
mai mll.3\'cnet m~el~ ,~ 
Eğer melrtcp tocu ııi" ( 

hasta \'cya ber ha.il~~ 
gösterecek harap bit .,. f'l':.ıt' 
llyorlarsa. buna sebeP ,,-"1 
nn doğdukları güod~r'..ıl 
gıdadan. balrrmdan .,~., 
bir sıhhi ~miti olın~~. r' r-• 
günc3 girmeyen rutu!Je~ .~ 
rafmdan yağmur ,·e '°~ ' 
sızan ~erden töpten Jıll~·,,; 
ranelerdo büyüılUklerl.A ~~ 

Mektep tocuitlartıPP""'~ 
l\faarlfl\IUdilrlttğllne J'" 1"'., 
kıi.Wi.r geniş bir &(ık hl l""' .... • f.
açtmnak ,.e daha b~ ~'.ıl 
~oklarını kurdonnak !.!. ~ f' 
kin eden \'azlyetl, ~·ıı. ~J t 
nJn arlık memlckctt~ ,.J' 
len bir mem.ltket da~ ti" 
lmmasmm elzeınl'1'tl ' J 
ettiren bir delildir. ~ ~ ~-

Çocnk balunımı ..-~.";:ıtf""'~ 
rlnln Maarif MUdUrl~ ~ 
nın.y~~llc kurulan ~~ ~ 
küllerinin sayestııdc bit f."' 
ıı dü~\inmek ~;Ok ,;eri ;.ıu,t~ 
bir anlııyı" C$crl ıı•1:ı,ffııl ~ 

Çoculda rmuzın 9ıla"-e~~~ .. 
mak lstivorsak ıse e~ ~ 
den b:ı~lama.k, ans d 
tıs:ıdi nzlyctlerıofll fll,IJ~~ 
tarafm:ı gitmek, çalı~~ 
ı-erilcn Ucr~t ,·e •Y1 

lıü yü.ksetmı, haJ'&~ ~ 
tcfalnıJ;: edip etrned1 ıerd' "' 
abnak ''O mtı~seflC ~ P.:• 
re :zanı yapılnJ9,81111 ~ ~ 
lwmndn-. Bogtlıı ISO ~ ~ 
luymetlnln cyIU!dell ~ /. 
seklll\te otmndığılll pen~'*' 
ruz. Bir taraftan OSl' ~,.. ~ 
btr.Jn mrnnlcket Jıod:.1"' 

11 
~ 

rl giren zaııır~rl.!_~~·-~~ 
laşırl•en diğer ~ ~ 
,mm daralıtöı blrı;:o1' 4, g,'if ~ 
bir maddi sdtuıh tç.lll ~ ,.,.ıl 
maı,ta esasen k~_,e1'!.,ı' j 
ınrmı ,1!.zde cUl " 11 ~n · 
y:ırı ~l< Yaf'Jrfa.P bll et"..-~ 
bir açhia ın!lhka: tJ'

2
P",,..-~ 

Mektep poeoJtlaı111 ~ ~ f 
'tim bir ı.-ısınmııı b flY _j 
4ıı müsbJt ola1u11ı:~ ,,ıOı 
sefa!et \'O yol.t5~ ~ ...1, 
nn önlenıeğe çs ıı-1" ~A 

Bundan nınada ]Ctllı-f ti'. 
değil, resmi tetek~ 'J 
na vo çocuğull• ~~6 
\'O !Umulli1 bir f ıır-.'''.1 
!llÜt danlialaJ'lll'flt pO~ 
balıçelerl, çoculı rYoro ,. 'I., 
~ocuk pre,·ıı.ııto ı.l ~w' ~ 
yomlnrmuı batn 

11
bal ~.} 

Aynca da. ısta bo)1dl ~ 
dli ·· "n taJD ı.ı.ıa .-... ti' '' _nınu de'i""-~ ..i.d '' u ;rasılan bll ).,,,- iP"', 
bir ~ehlrde de~rlJlcl• _.J, 
haldo tııtanbol ~ ~ 1 

dedi1~bııecek in ucr" p1"~ 
~ralti ba,·I I~ -~'"' 
41er:ıJ!le ldrııl Jıd~ ~ 
.'.ııah:ıllel~rfrtln p:ıell~ 0~ ! 
rer hastalık ~.,a ~, 
mahtı.llclcrin ° 'foıı-. ~ ,ur· · t"min etmeli ak ıstc~f,11' il,' 
dreslnin kllrtn rtıılJI tJ1 f' 
lııı~·a mcktepl:rı•r:;ad•_Jı ~ 
bomboş \'0 dl)lll .o~" rr .,J r 
la kan kal~!;:. 1'11,.,.-~~ 
ruları hasta-- _,.111 ~e'

1 

mld edenek '
11 sı1.4P 

ytik ohu'. 
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l 
~gilterenin Balkan mümes- ş~~~~N, ~~~~.~~:~ 
ı ı 

açıldı, kapandı, bb:ımkl hal& de-

l e d • e • • y EN 1 Adam mecmua..,mın sa- , am ediyor. Tako;im meydanı d& er ı k t 1 t t 1 hibi İsmail Hakkı Baltacı· hiiyle. Hummalı bir faaliyet. A. un ı ı o p an ı yap ı ar ;:~~.:·~~~::I~~~:..~~~::: ;;::;~~·~~:~~~~~~:~:~~!~ 
11 1 1 1 

hşknnlığının hayranlarından. t'ni- 'lim balıç~i de Kn.raıı;özün ~ö t~r-

M uf tef 1k1 erin har b 1 b 1 r sene Bitaraf :arın ~.~:!~~~e~ü~~~lj:~~lü~~c;;c;~~~'~ mcli.ği,\~::~. k:~d~ı:;~~:;no~.~I 
onu ~·aşa.Hı. İlmine gelinı·c: itiraf Dı~·orum, fakat bir turlu olamı-

ld 1 1 k " cdt'~im ki onu anlnmaktan adzim· rnr ki Gazlno''U belr.dh·enln 1 ti• 

kısaltacak Çok mu .. hı'm bı'r a IK arı as en Kaç defa meC'mua. .. ında bu ÇCı>it ~ll~le(le.bi'~:ı~riı~kmeı~.işlctc<'cldl, o ~e. 
ya11lara ra., la;\· ıp anlama)·a )'Cltcn. _.,. " " ':! ~ tedoirler dim. fakat bir türlü sükemcdim. Cit•çen ı;ün gaıetcde okudum: 

teş ebb ti·: se karar ver d ı· kı er., lsveçle "hava müdafaa- ~~~::::r~:;r;ka~~~!d~:~~~: y~ı::l l~: ka~:;,c~~elı:~~~;.::~;;ı.a~::~~~: 
da .. top etti. Hayır, t<'şckkur edenz. Şimdilik 

sı hali,, ilan edildi Gl"c;en gün mecmuasını kanşfrrı- bu kadar kafi· Krymetll belediye 

h b · ı a Londra, 11 - Müttefiklerin yordum: (Knl,la. n<'dir!) başlıklı rPi'iimizden bir miiıldet lc;ln l! te-a er ver 1 1 yor Hollandayz istilaya hazırlandık· bir yazı-.ı ı.:özümc lli5ti. dmi8ii;ı1·ndlelnz "ı·bı-:·r. ~t":. ar değil, s:ıdoc.o lk-
ları yolunc}a Almanlar tarafından - Eh, bunu anlarım )'a artık! .. " 

Almanya, Romanya, Yugoslavya ve Macarista
na birer nota vererek Tuna Üzer!nde 

kontrol istedi 

çıkarılan Ş:1yialar münascbctile Dedim· H' okuma~·a ba~ladım. 
dün Londrad:ı resmi bir tebliğ Ne J.:<'zcr! İsterseniz biraz da ıd:ı 
neşredilmiştir. Bu tebliğde şöyle tffrübe eodln: 

deniliyor: !:j Kul,Ja güzellii(i otomatik, düz, 
''Alman siyasi mahfellerinde, ~eomctrlk, miha.nlkl, sarsak hare-

Romen harıcıye n az 1r1n1 n Rom 3 Büyük Britanya.nın, Hollan<l«ya ketler, rit.mler ~ÜZ('lliğidir. 

seyahati ve Bulgaris ~anda 

seferberlık şayialan 

ve Eelçikaya bir istila hreketi ı:: Kukla ~ü:ı:dlih-i ~ayri mes'urda 
hazırladığına dair şayialar çıka- kalan, hl'nÜ7: içtimail<'"m<'miş olan, 
rılma'.<tadır. Aynr mahafil, Al- .ı;rotMk, ma!-lum, sakar mahlülda
manyanın, böyle bir harcke~e rm ~ii:ı:elllğldir· 
mani olmasz muvafık olacağım i· § l\.ukla ı.;tizelliği sözden çok ha. 
Iave etmektedir. rrket ifade eden faıla aluılyonu .•• 

Londra, 10 (A.A.) - lngiltcrenln 
LnndracJa bulunmakta olan Balkan 
mUme,,ııllerı bugün iki toplantı yapa
rak cenubu şarki Avıııpaınnın siyasi 
ve iiitlııadl vaı:ıyetıni tetkı;o.: etmişler

dir. 
İlk toplantıya iktisadi harp nazırı 

Kros riyaset etmiştir. 
Deyll Ekıspres ı;azctesinln &iyasl 

muhabiri, mUtle.lklerın yalnız harp
te kaU bir d!SnUm noktası teşkil et
mekle kalmıyarak aynı zamanda har
bi bir sene kısaltacak olan mühim 
bir teşebbüste bulunacaklarını ve bu-
na alt haberin bıı-kaç saat zarfınua 
neşredllcceğinl itldia etmckteclır. 

sının bıl<lirdıglne ı;ore, lngilizlerln Al
man~·aya aevkiyat y11pılmaaına mani 
olmnk için Tuna Uzerindekl kılavuz-

Almanya tarafından Norveçte 
ve Danimarkada soğukkanlılıkla 
yapılan istilanın, Hitlere has uıul 
dahilinde, tliğer bir bitaraf mcm· 

Oh, artık yeti,lr! E<ikller: 
"Her şeyin ilmi giizel cehlinden!,, 

Derlerdi, fikrimi deği'}tirlyoruın: 
"Her ı:eyin cehli gUzel ilminden!,, 

* * * 
lıı.rr kendi hizmetlerine almalarının ö- lekete hücum için yeni ha .. zrlık
nüne geçmek hususunda, Almanyanın Iardan başka bir şey olmadığını 
mUracMt! Uzer.ne nomanva ve Yu· bu" •u'"1 du'·nya tahmı·n edebı'Jı'r S ·· .. ·· • f f " · · · o.zumu gerı a ıyorum. goslavya arasında mutabık kalınmt~· Binaen::ı.leyh Büyük Eritanya 
tır. ile Fransanın bir istila hazırla • 

Gene Alman ajansının ilfwe etti~!- dzklarma dair olan iddialar hiç 
ne göre, bulunan çare bu kılavuzla- bir esasa istinat etmemektedir." 
rın mensup oldukları Romanya ve 
Yııgosla vya hukümetlerl tarafından 

silı'l.h altına çağ"rılmalarıdır. iloylece 
Asker olacakları için İngilizlerin ve 

ya herhangi bir yabancı devletin hiz
metini kabul edemlyeceklerdlr. 

ISVEÇTE 
İıiveçte, tehlikeli vaziyet nazan 

itibare alınarak !::azı as · 
keri tedbirlere lüzum görülmüş· 
tür. İsveç Kralı Vaziyetin veha
metine binaen dünden itibaren 

Avam Kamarasının dünkil içtimaı- BULGAIU,'iTA!\'D .\ s1<:FP:ltBl!:RL1K memleketin hava müdafaasını em-

G EÇ"EX hafta, Bay l'tlazhar 
o .. mana bir açık mektubla 

-.,iirkrinden bahsrttiı::,rim J\<oaf na. 
lct (,'C'lelıi~ i ~·akından t:ınnnak fır. 
satma kanı<;;hım. Pek ı.e' imli, pek 
değerli , .e pl'I• naılk bir ~cnç ... 
(0y1e ~1\nnetti~im gibi pt>k de 
genç cleğilmi ... )·a, nr)sc!) ;'\folla. 
Ca.mire ılalr bir eserini hana. h<'. 
dl~·e etm<'k ne:ı:nketinde bulunda· 
\'alnı7 kalınl'a kitabı karıc;tırdım: 

\'ay, ,·ay, \&)'! O ne tetkik, o no 
ihat.a!. .• lnı;iliıced<.•n arabcaya ka.
dar birçok dillerde bu büyük ada_ 
mm hayatı araştınlmı~. Farsça, 
arap~a. fransızca. lnıı;lllz<'e birçok 
mt"tinler alınmış. tcr<'Ümeler yapıl
mıo;. E ... ld Tiirk edebiyatı tarihine, 
ta<1:n' uf bahislC'rine tema.tı edil-

nm başlangıcında bır ısuale cevap ve- ş,\ Yt:\L.\IU YALAN retmiştir. 
ren İktlııad! Harp na7Jrı Kros, şimdi- İsveç parlamentosu geceleyin 
ve kadar bir tek Alman v•apurunun SofJa, 10 - Şimal! Avrupa ha.dl-,, gi71İ bir celse aktetmiştir. 
bir Yugoslav limanından hareket et
tltfnl ve hUkOmetln bu nakliyata 
mlnl olmak için !Azım.gelen btitUn 
tedbirleri ittihaı edeceğini beyan t"t

: mlşlir • 

1 
ALMAXl'ı\ TU.!'A uzı;ıU!\DE 

KONTROL ·n; ts F.T)1EK ısnmı ! 8ııf)a, 10 - Almanya Macarıst.an, 
Romanya ve Yugoslavyaya ~l!ııhl bi· 
rer nota vererek, Tunıı. üzerinde kont
rol tesis etmek istemiştir. Almanya 
bu kontroltinUn bir polis vazifesi şek
linde olaca~ını blldlrml§tlr. 

Bu notaya yalnız Romanya cevap 
vermiş ve mili! hudutları dahilinde 
böyle bir kontrole mUsaa<le edemlye
ceğinl Almanyaya. bildirııtlştir. 

TU~AD.\Kl KIL.\ \'CJZI.,\lUN 
1:-.i(ıİl.lZ ltlZ'\U::'l'I:-; ıı: Gtıt:Ut.:LJ·:nl 

'l'l<~:lıt~ El>lI~l\11) 

Bılkre,, 11 - D.N.B. Alman ajan-

seleri bnşladı~I zaman Bulgarlstn
nın da seferberlik yaptığı hnkkmda 
ortaya atılan şayialar Bulgar siya.~! 

ve askeri mahtllleri tarafından hay· 
re tle karşıll\nmıııtrr. Bulgariııtan ıc· 

ferberHk yapılmasını ıcabetttrecek 

hiçbir vazıyet görmemektedir. Al· 
manyanın şimali Avrupadaki hareke· 
tine mtişnhll vaziyetinde bulunan Bul 
garL,tan taııuı.mcn bitaraf kalacıı.kt.ır. 

BiltUn Bulgaristanda tam bir sü
kunet hilkUm ıılirmektedlr. 

Bulgaristan şimdiye kadar hiçbir 
zaman bu kadar kalt bitaraflık gös· 
termcmlşti. 

RO:ll.\:\I'.:\:\IN TEJiZtnt 

Blikrt'!J, 1 ı - Romnnyanın ııeferber 

llk yapacağı hakkında diln akşam or 
taya atılan şayialar tekzip cdilmel<
tedlr. 

Ul'ME:-.i H.-\HlCl\'E N,\Zlltl 
ltO:\l.\U.\. Bl':liLE:"ilYOıt 

ıtoıun, l 1 - Romnnya hnrlclye n:ı· 
zırı Gafenkon n bııgUn Romaya gel 
mesl heklenmekteılir. Me,ajero gar.e 
lesinin haber verdiğine göre, Romen 
hariciye nazırının bu seyahllti, lskan 
dlnavya hArllsrlerl ve bu lıAdiselerin 

Balkanlar hzcrlndcki muhtemel akis· 
ıerı ile all'ıkarlar snnılmaktnılır. 

Akdenizde bulunan İsveç va
purlarına verilen talimatta her ne 
suretle olursa olsun İngiliz li· 
manlarına uğramamaları ve İtal-
yan veya İspanyol limanlarına 
girmeleri tebliğ edilmiitir: 

BELÇ1KADA 
Belçikada askeri tedbirler art

tırılmışt ı r. Belga ajansı Belçika 
ordusunda bütün mezuniyetlerin 
kal<lırılmasınr biltlirmekte ve fa· 
kat seferberlik yaptldığı hakkın· 
<laki haberleri tekzip eylemekte
dir. 

Sabahın il!: saatlerinde Kral 
Leopol<l, Başvekil Pierlot'u kabul 
ederek kentlisile uzun bir mi.ilakat 
yapmıştır. Bunu müteakip kabine 
toplanmıştır. 

Kabineııin ir.timaın<lan sonra 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

"Hariciye nazırı beynelmilel 
vaziyet h:ıkkrnda kabineye izah~ıt 
vermiştir. Hükumet, Avrupa har. 
binin bic'ayetinc!enberi kendine 
cizdiği istiklal ve bitarafhk poli· 
til::ısıncla a-:imlc <levam idn bir 
kere c'aha rrüttAl it htılıınrn~~tur.'' 

Belçika Kralı öğle ·1 e, so'1ra da 
m:lii mütlc:ı~a:a na1•:1 Denis'i ye· 
niden kabul ct:ni:jt!r. 

-----~~~~~-~~~~~~~~~~~-....;:..-~~~~~ 

Korveç Almanyı ile 
müzakereleıe girişti mi ? 

Bu haber doğru çıksa 
bile müttefikler yardı

ma devam edecekler 

I .. onclra, 11 - İngiliz harp ka: ·• 
nesi dün toplanmış ve ,·aziyeti mü
zakr.rc etmiştir. İngiliz Hariciye 
nazm Norveç'n J .ı;ndra elçis" J 

görÜ!~müşt Ür· 
Franııada da Ba.5veki1 Reyno 

bahriye nazırı ve Fransız baş ami. 
rali ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

lediği bir nutukta bu hususta de • 
miştir ki: 

!\or\'cçin Almanya ile müzakere 
etmek Uzere bulunduğu haberinin 
dot":"ru olub olmadığını bilmiyorum 
Bu hnber doğru dahi olsa hiç şllb. 

he etmiyorum ki mUtte!lklcr Norveç 
hUkllmclini böyle bir l<nrnra tcn•sstil 
etmeye mecbur olmuş tel'\kkl ede. 
cckler ve binaenaleyh gerek Norve
çin lstlkltıll nnmma gerek kendi he. 
ııablıırına Alr.ıanyanın bu yeni kuv. 
velinin şim:ıl denizine ve Atıantikc 

yayılmasına mani olo.cnklardır lnı:IL 

tere bunıı asla mllsaadc etmlyecektlr. 
Son hkandina vya hAdiselerl gös. 

termlştır ki, {\!manya kendi menfa. 
ati icab ettirdiği takdirde ademi le. 

NorvC"ç hlikümetinin Almanya i· 
le müzakerelere giriştiğine dair 
ba7.ı haberler dolaşmakta ise d! 
bunların doğru olmadığı ııanıhyor. 
Çünkü hu haberlerin mnhrcci Ber_ 
lindir. Buna mukabil mcı~ru Nor - cavuz paktınrına rağmen ve tahrlJ.. 

mi';. lla..sılı llmhı bir kenarından 
dalınr11 (ibiir k<'narından c;ıkılmı-;. 

1\ltabın iistiindl', nadir hattatla
rın ~·aza".a*1 bir talik yaıı lle mü
ellifin it hafı Ye lrma'iı: Bir de 
far-.~a. kıt'a.·.. Söıiimü geri alıyo. 
rıım: Artık Asaf llnlC't Çelebinin o 
şiirl<-rin<> alulsııl':ı dl~·emcm. ol<ia 
oı..,a ukalara diyebilirim! 

* * * 
/stanbulun imarı 

[ ::oıT.\~UUI.UN lmanna ba"
lanalıılan~ri hir tiirlü n<'-

lİl'<'lı•nmi~ l'll bir ç:ı.lı<;;ma )'l'r yer 
de' am ediyor. Jo:mlniinü mC'Jdam 
hiıl:'.'ı bir ~)'C bC'n:r.<'tilemedl. Bir 
mcr:ıl,lı ı:at heo;ab <'tmı-,: ~·e,şor!• 

'iE'rt:i..,inl' biıim 1•:mlniinü me,rll.ani-

Garp 
tan1 

c~ohesinde 
sükunet 1 

Pari.,, 11 - Garp cephesinde ik 
;ündcııberi tam bir siikünct vardır 
yalnız miinfcrid piyade faaliyetlı>· 
ri olmu~tur. 

lngil terede lskoçyanın şimalin 
dr. bazı Almnn tayynreleri görül 
müştür· İngiltere Krnlı Dundo 
yaptığı bir teftiş esnasında havn 
tehlikesi işareti \'f'rilmiş, fakat 
kral daha sığınağa gitmeden lehli 
kr vaziyeti geçmiştir. 

Pazar gUnU yukarı Sarda düşü 
rülen ve yere derin suretti' gömü 
len bir Alman tayyaresinde ara§ · 
tırma yapılmış 9 ceset Qulunmu!Jl • 
tur. Ccnazclrr Framıanın Belfor 
ka~abasında. askC'rİ merasimle kal 
dırılmış ve bir Fransız müfrezePi 
ihtiram resmi ifa etmiııtir. 

Acele satılık kagir ev 
Uç oda mutfak, bahçe, c!ektrik. 

terkoz, kuyu, 
ı\drcs: Şehremini Veledi Kara· 

ba~ mahalle..;j Hacı E\'liya camii· 
~eri f wkak 17 ?':o. 

* * * 
Bekarlık vergisi 

BEKARLARDAN ''ergi alm-
malt meselesi ortaya çzkı • 

yomıuş. Doğrusu bugünün en mü
him mesel<'"İ budur. Ua.ksanız:L, 
Almanya 48 milyonum diye elleri
ni biiğriine dn)·amış, Anupıı.nm 
ortao;mda bütün dünyaya mcydıın 
oku) or. Kahraman f1nffindlya üo 
buçuk mll)·on oldu~a için SoYyetıe. 
re ba.' e~di. Uir mllletln hayatı H' 
ı~ttktall için keyfiyet luıdar kemi
yetin de t>hcmmi~·eti 'ar. ~üfusun 
arttmlmnsma. hen do ıılddetle ta. 
raftarrm. Faknt bunu yalnız be
karları korlrutmnkla yapmamalı, 
~\'illeri de ı.c,·indinnenln bir tare. 
~ini bulmalı. Uir ı:iin bu kanun t•· 
ka~a. onu. bir risa.lo ·eklinde so
kakla nln ~Ölle snt.abilcllm: - EYlllr.ri SC\lrıdlri~·or! 

Hir ~<'Y daha aklıma grllyor· Bu 
yeni bekarlık ılii manlarllo esı..;ıe. 

rl biribirinc karı~trrmıyalım. Bu
ıı;iinldill'r, e5hileri kendlleriuc hiıla 
taraftar sanma.c;ınlar. Aradan ~ÖY· 
le bö~·le on be ~·innl sene geçti. 
O zaman ak~li ('\')cnmek tarafta. 
n olanlar ..,imcli hiiyle 5cylcrl nlul· 
Janndan ııile .ı;~lremezlcrl 

* * * 
Gene Afrodit 

BOY boy, çesit çr.şit Afrodlt 
tncüm<''Iİ kütürıhanefori_ 

mlzi dolllunı~·or. Tfıbilcr relmbt't 
halinde Afroılit. basıyorlar. nır 
ı.:iin İ<1tanbııl seması, İngiliz t.ayya. 
relerinin Alman topraklarına attılc. 
ları be~annamelrr gibi, Afrodit 
yağnmruna. hıtulnhllir. Ilizlm iı:in 
bunu hir rahmet mi, yoksa iıfet mi 
telakki etmeli. bilmiyorum. 

Geçen ~Un fmıısı:r<'a r~imli bir 
Afroılit nüsha"ı elim~ ~l'çtl, Fa
kat n<' r<'simlı-r ... Tabilrrd<'n biri, 
bu türlii bir Afrodit ha~ mayı akıl 
f',demeıli. Terl'ünw~·e hile ha<'ct 
~·ole. Satle r<'.,imlcri ha"ılsa l<aıuı; 
kaııı:; . ~iıleeek! Bu suretle yalnız c
d<'hiyat hı•,·eskiırlarının <1e~I. re. 
sim meraklılarının da bilgisini nrt
tırmı~ olurclıık. Çlinkü bunla.nn 1-
çlnıle ıwı.: ço~ımurnn ~öm:.f'ıltltf •e 
lıilm<'ıll~i n<'ler ,·ar! 

Orhan Seyfi Orhon 

"Y ılnıaz Ali,, filmi 
Arkadaşımız Va - NCı'nun se. 

naryosunu hazırladığı ve Halil Kfı· 
mil stüdyosunda Paruk Kenç'iıı 
rejisörlüğünde çevrilen ''Yılmaı 
Ali" filmi bugün saat on sekiz bu. 
çukta Taksim sinemasında matbuai 
mf'nı;uplarına gösterilecektir. Ba~ 
rollerde 8ua,·i Tedü, Refik Kemal. 
Nenat Okçugil, Feride Canan ve 
Celıi.l Çağdaş "ardır. Resmimiz bu 
filmden bir sahneyi gösteriyor. \'CÇ hükümetinin muknsemete de • olmaksızın tecnvllz ve taarruzlarda 

,·am azminde olduğ' • .ınu bildiren bulunmaktan çı>klnmiyor. 
haberler gf'lmektcdir. lkl memleketin istlk!Alini imha. et. 

Esasen Norveç müzakerelere gi· mek hareketinin bir mukabele blL 
rişip Almnn tekliflerini kabul et- mi.sil tedbiri olrluğuna dUnya eCklrı 
se bile mUtlefikler Norveçc yar • umumlyeslnl kandırmak bizzat Göb. 
dımda devam edrc<'klerdir. Çilnkil beis için bile mUşkUJ<lilr. 

Açık Davetiye 

bu takdirde müttefikler Norveç.i Binaenaleyh vaziyet şu<lur: Kendi 
tazyik altında Alman tekliflerini ı kendini mUua!aayll muktedir olmayan 
kabule rnf'cbur olmuş sayacaklar. herkeıı tehlikededir. Almnnyanın hat. 
dır. ' tı hareketi rastgele aaldrran ve ııııran 

İngiliz hariciye nazrrr diln MY • 1 bir kuduz köpeğin vazlyetıdir. 

Taksim Sineması Müdüriyetinden: 
Sinl"mnmwla hn~iiııkii Perşemt1c günii ·nnt 18.:lO dn 

YlL)IAZ AIA filmi ıniinasebctiyle t <'rtip olunnn huc;usi 
st•n nsı ga:r.ctc sahip ,.c ınııhnrrirlcrinin, film ,-e sinenı:ı miin-

te ... ibinin teşrifkrlnl rka e<leriz. 



HA B E ~ - AkŞö.m Postası 11 N t S A N - 1940 

EN SON DA K 1 K A 

ALMA tLAR NARViK'TEf ~ 
iSVE E iLTiCA 

ETM GE ÇALIŞIYORLAR 
::>tokbohn, 11 ( L'\..) - Dagens Nyhter, Norveçlilerin hükf.ın, 

•• biday~ttc iltica etmiş olduğu Hamar ~ehrini istirdada muvaffak o. 

ukla.n.nı bildirmektedir. 
Svenska Dagebladet'ın I.ulea'<lan ö~rendiğinc ;:;öre, lngiliı.lPr, Al 

manian Nnrviktcn çıknrmnğa muvaffak olm~lardır. 
Almanlar, şimdi İsveç arazi•foe iltica ctmcğc uğıa6J1laktadırlar. 

Bu sabah Londrada resmi haber yoktu 
Londnı. l1 (ı\..A.) - Bu sabah saat 9 30 d:ı l.ontlra deniz nıııha!ill, miltt · 

ıklcrlıı llcrıen \'CTrondjheml istlrılat, .Narvlke t1~nız askeri ihmç etmiş ""' 
Oslo hükCmctlne bir Ultımatom gbndenni~ olduklarına dair hnberlerl tek7.Jp 

~ tmcttteydl. 

Norveçlilerin mukavemeti dakikadan dakika· 
ya artıyor 

tokholm, 11 ( .A.) - Non·eı;lilerin mukavemeti, dakikadan da. 

kikaya nrtmaktndır. 
Norsk Tclcgranıburo. Alman kımatııım kanlı b r muharebeden 

sonra Norveç kıtaatmı Elevrum':ı 5 kiloml'trc mPsafedc tı>vkif ctmiı; 

olduklannı bildirmektedir· 
Charlottenbergden bıldirildiğine göre, 0.scarsborg kalesi. kahıa

manca ve müessir bir mukavemet göstcrmi§tir. 
O lonun hnnci kısmındaki Balaerne tabyası. henüz Norvcçliler·n 

elinde olup Alınan nokliye gemileri ilzeıinc alcş etmektedir. 
Oslodan gelen acyyalılar, Uç harp gemisinin salı günü Oslo kör. 

frunin geçidini zorlamakta iken bat~ olduklarını söylenıektedirler. 
Norveçlilerin Hortcn kalesi garnizonu, uzun bir mukavemetlcn 

sonra teslim olmuştur. 

Batırılan Alman nakliye gemileri 
Stokbolnı, il (A.A.) - RByter ajanst, Antares a<lın<laki ve :.!393 

ton hacmindeki Alınan nakliye gemisinin 1sveçin garp sahilini açık· 
Jannda hatmQl olduğunu bıldirrnoldedir. 

lçindckilerin sağ kalanlardan 34 kişi Lysckilde karaya çıkmışlar. 
dır. Bunlar, geminin bir mayna çarpmış olduğunu söylemişlerdir. 

* * * 
St.cıkJıolm, 11 (A.A.) LysekUclcn bildirildiğine göre tsveçin garp M· 

hlUcri ııtıklarmda LsUmdat i~areti &öndcrmiş olan geminin ııalcerl kıtaat nıık 
!etmekte olan bir .Alıno.n nakliye semi.si olduğu zanncdllmclctedlr. lçindeki· 
lerin Wtesl.nln tele! oımu~ oldukı.an söylenmcktedlr. 

Aıker yüklü iki Alman nakliyesi İsveçe iltica 
etti 

Stokholm, l l - (A.,.\.) - Goctberg hav&lisl balıkçıları, dt'nlı:in birçok 
c df 5tlrükleyip götUrmekte olduğunu söylUyorlu. Almanların asker ytlk
ıu iki nakliye gemisi, bir İsveç kruvnzöıilnlln refakat.inde İl\•eçin Martsrand 

'°' ııwanma yasıı olm~tur. 
Dİı~İlrifan blrlst fevkaIAde husnrıı uğramı,tır. öteki de İıı\'CÇ karruıula-

- - mrd1i 'bıımımak mccburlyetlııde' k lnuştır. 
Alman gemileri ne askerleri meY.kUf tutulacaktır. 

Almanya İsveçten imtiyazlar istiyor 
Stokholm, 11 (A.A.) - İsveç mabıülli, 10 Alman gemisine İngiliz kll\·

veUeri tara!mda.n bUcum edilmek sureUle yapılmış ve bu t;"Cmilerden UçUnUn 
batma.aile neUcelemn.I~ olan btlyUk Goetborg deniz muharebesi h:ıkkında 
mllM!t mUUı.lcalar &ard t:ıncktedlrler. 

Bu nw.lıa!U, lnslllz don.anmnmrun Goctbcrg nçılclnnnda knzruımış oldu
tu n1uva.ftaklyctln Nnrvikde elde cdilmi§ olan muvıı.t!aklyetı ikmal ve tnka t 
nıuharebo meydıırunı ltivcçe yaklll§tırmak suretile onun için yeni bil' takım 
meseleler ihdas etmekte olduğu mütaleasında bulu.ımaktauırlar. 

&ılı'Uıiycttar maha!il, Almanya tarafından hcrhnn;;i bir teşebbüs yııpıl
maznıı otmB8IDo rağmen Almanyanm bnzı imtiyazlar \'e blUuussa !ıı.-eç de
~dan lsU! ... de etmek 1mtlyazmı i!!tc:neklo olduklıınnı muhtemel 

görmektedirler. • 

imdat intiyen Norveç şehri 
venım. 1 l (A.,l.) - Evvelki gece Trnuıoe telırtz telgraf istasyonu, bir 

:ınes j ne;ıretml~Ur. Bu mesajda. lnglliz deniz kuvvetlerinden iki Alman harp 
gemlılnln asker çıkarmak üzere bulunduktan Aalesund adındaki Norveç 11-
manuıın derhal yardmun& kO§malan talep edilmektedir. 

Batırılan Norveç harp gemileri 
olm, 11 (A.A.) - laveç mı Dtuılmarka arasında bUtUn ıııUnakalAt 

k mi Ur. Henüz kontrol edllmemt, olan haberlere göre Alman torpido 
:muhriplerl, Norvcçin NOf&'C ve Edlsvolt zırhlılarmı torplllemlşlerdlr. ynı 
lıa lere gönı bu zırhlılar, )11zlcrce insanla beraber batmı~tır. 

'.Amerika müttefiklere sürat le tayyare 
önderiyor 

Ya gton, 1l ( ·A.) - Harbiye ne.T.areti, son model ve eon de
stlnıUi üç tip tayyarenin derhal müttefiklere satılmasına milım. 
etmeğe knrnr Yermiştir. 

veç Alman 
teklif ini reddetti 

.. StOkholm, 11 - Meşru Norveç ı Bu beyanname Norveçin Al 
hlik&meti harbe şiddetle devam ma.nlarla anlaşmak istediği hak • 
«leccktir. Oslodaki Alman ku· kında Almanlar tarafından işae 
mandam bir anlaşma yapmak için edilen haberin yalan olduğunu 
<fun Norveç hükumetinin bulun· meydana çıkarmıştır. Norvec se
duğu Hamar şehrine ğitmiş ve fcrberlil: yapmakta, ordusu mü· 
~orvcç Nazileri reisi Guisligin dafaa vaziyeti almaktadır. 
reisliği altında bir hükiımet te~ - Londra, 11 - Danimarkanın 
hllini teklif etmiştir. Kral bu Alman himayesini kabul etmesi 
teklifi kabul etmemiştir. üzerine Danimarka da abluka sa-
Meşru Norveç hükumeti dün hası içine alınmıştır. Eu tedbir 

millete hitaben bir beyanname Danimarkada büyük tesir yapa -
ntiretmiıtir. Bunda bütün millet caktır. Çünkü Danimarka hayva
vatanı müdafaaya davet edilmek· nı hol bir memleket olmakla be • 
tedir. Beyannamede deniliyor ki: raber hayvanların yiyecekleri ha· 

"Vatarun istikili.lini korumak riçten getirilirdi. 
için silaha sanldık. Almanlar Londra, 11 - Siyasi mahafil.. 
bombalar. tahripl:Sr vasıtalarla de İsveç üzerinde Alman tehdidi 
memleketimizin bazı kısımlarını olduğundan bahsediliyor. Alman
ı g<ıl ettiler. Bütün dünya bu yanın İsveç hükQmetine bir nota 
hareketi takbih etmektedir. Mcm vererek birtakım auular izhar 
lekctinili:: mikadelcdc harabiye etmesi buna delil addediliyor. 
uğrayacaktır. Fakat mücadeleden İngiliz mahafiline göre Almanya, 
sonra yeni bir Norveç doğacak • Norvcçteki hareketi neticesiz ka· 
tır. Yaşasın vatan, ya~aın hür lır~ 1svcçi i gal ctmeğc ki\lkı -
NOrveç.'· ~ktır. 

Norve~ e muh re 
Stokholm, ll (A.A.) - lsveç ga- ı 1ngiliı. kuvvetleri tarafından zapte

zeteler!nln almış oldulır.lan haberlere dilc.llği dUn akşam Londradan blldirll 
göre sala.h!ycttar Sovyet mahafill, miştlr. Bu haber Stoltholmdnn '\'e 
Narvlldn Almanlar tara!ındıııı i!'iı;aıı NorV<.'Ç parJAmcntosu reisi tnra!ından 
dolayı&lle pclt ziyade endişe içinde teyit edllm~Ur. 
bulunmaktadırlar. Ziı a :Mosltovu tıfl· UPni:ı: muharebeleri Non•eç snbille-
kümcU, Nor,,.cçin şimal mmtııkasıııı rintlc çok gr.nlı, blr c"phede \'C lıllhas-

So•ıyet nıenntılnln alakadar olduğu sa iki mıntakada cereyan etmiştir. 1-
blr mıntaka addetmek leydi. ki ateş :ı raaında !talan, karada Nor-

Jsvcç g~telcri, JıalAhiyettnr Al· \'eç askerlenle harbeden ve denizden 
ınan mah:Uılinin So\·yet Rusyanııı de mtiltc1'ıl• donanmıılannııı bombar
Flnl~nctiyayn klııl derecede mcnnfı dımanlıırınu nınl'lı7. bulunan Xorveçtc 
teml:ı etmiş ve binaenaleyh Sltandi hl Alman kıtalnrıııı lııı.tl bir lıczfınct 
navya mıntakasında clahn fazla bir beklemelttedir. 
şe) ınr bckle:ucmcsl IA.zmı olduğunu 

tıeynn etmektedirler. 
S'yas1 mUşalıltıcr, Almanyanın Mot

ko\'ndald slyaııi mUmc-!lsilinln Molo· 
tofln 4 ıın:ı.t suren bir gllrüşroe yap 
mııı oldı:ğunu lınUrl:ılmaktudırlar. 

Attonbladet gıızetcsl, Sovyd Hwı 

yan.n bl~ııı.ı lıJtını llAn etmiş olması. 

ııı::\JZ 11.\BI .\'t:ıa:uE Ol.Dl'': 

Uıılo koyuna giren mlittefik harp 
scıııllı!ri filonun ancal\ bir kısmıdır. 

l>lf,cr lıUyUk kısmı Norveç sahillerin 
de haı be devam ediyor. Şimdiye ka
dar iki mıntnkadn bUyUk denız ınu-

hnrebelerl olmuştuı. 
nn rağmen ııusyanın ~lmnllnuc mu- 13unlıırdan bin .Marmişta<l onllnıle, 
hlm tıııktarıla ıu;kcrı lnı\•v,'ller ltttı,ıt 

edilmekte ollluğUnu ya:r.maktudıı. 
nlğer tarııftan kutup Okynnu un· 

;l:ıl:I Ras lllosu, .h'arekctc nmaı.ledır. 

Malnoeyc gelmiş olan b:ılıkçılar. 

Ahnanlarm kendilerine mukavemet 
etmekte olun Uı; ııanlmarkııltyı öJ. 
dUnnlış oldul\lnrını söylemektiX!lrlcr. 

Dün Kopcnhngda hl<: bir gazete 
çıknıumı~ tır. Alman!aı . memleketin 
her tarntında mUnakaltıtı kontrol et
mcktct.lirlcı-. 

n:ınknların ôııUndc uirllılrlnln nruı 

&ıra cllzllmlş birçok kimseler bekle· 
melttcdlr. DUn tayyareler payıtnhtın 
Uzerincle uçtuğU zaman hallt, eV\·el(J. 
bunları t:ıı;illz tayyareleri zannederclt 
memnun olmuştur. 

lflfü\(,' 8.\~I.,\UJ 

Londrn, 11 Stokholmdıın gelen 
babcrll'rc göre Non•eçln gnrp sahille
rinde mUtte!lklcr \'C Alman donan
malan arasında cereyan eden ınuhR· 
rcbclerden ecnra lnı::-lllz seferi kuvvet 
111inln Non•cçe ihracına başl'.ınmış

lır. Eelô'cn \'e Trondjen limanların· 

dan !<onrn :Nan·lk de mUttefıkler a
rafmdan l§pl cdılınlııtlr. 

Jngiliz b:ıhrlye sllflhendazlan Xar· 
vikte knraya çıkarak, Alman işgal 

kııvveUerlnl tardctmişlerdlr. Geride 
bulunan ~on·eç kuvvetleri l&e, Al· 
manle.nn rfoaUnl kesml§lerdlr. 

NıLrvlkin istirdadı h beri henüz 
rcame!\ teyit edllrnemf Ur. 
Almruıya ile bilfiil muvn" laları 

kemlnıl~ sayıl:ıbilecek otan Alman i§• 
ı;al kuvvetleri lnglllzlcre teslim ol• 
nuıdıl\lıı,rı ta kd!rdc, Norveç toprakla· 
rındn fild<letll çnrpışmalıı.ra lnUzar c· 
dilerllir. 

l'r.~1 nın DY.Nt:t. L\l l'JL\H.Jı.:BE~t 

Stokholm, 11 (A.A.) - fsveç sa
hilleri nçıl:lnrmıla Pelao;cs v~ PAter 
Nostcr t:ılom ııtlalannın ~imali ~rld 
slı1dc yeni deniz muharebeleri olmu§ 
tur. 

Maretranddnn haber almdıb'lna gö
re Alman nakliye gemileri oldukları 
!arzedlleu ıo gemiden mUrekkep bir 
katile taarruza uğramı§tır. Bir nakli· 
ye gemisinin bııtmış olduğu muhak· 
kak olup diıter tıç nakliye gemisinin 
de batmı, olduğu muhtemeldir. Ila§ka 
bi- nakliye gemisinde de ytuıı;'Ill çı· 

kanlmıştır. Dl~er 5 gt-ml kazazede· 
!eri lttJrlarr.ıa.ğa uğra~maktadırlar. 

r.:vvel ti gece K.arlngoen aı;ıkbrm· 
d:ı bir d niz muarebesi olmuştur .. 

Şl<ldfttli top S<'slcri işitilmı, \•e pro· 
jektö ışıkları göriilmU~tUr. 

O W ULTl~l.\TC"·W TlCYlr 
KDll.Jl'Olt 

Londra, 11 (A.A.) - Sto holmdnıı 
P.llytere bildiriliyor: 

Öğrenlldi[;'lne göre İngiliz harp ge
m ileri, dün ııab:ıb Oslo kör!'ez ne glr• 
ml§lcrdlr. Jn~illz gemileri, la.) lıı edil· 
mlş olan mühletten evvel teslim ol
madığı tal:dirde §ehri bombardımnn 
etınc1t tehdl Jinde bulunmu~laı'dır. 

Oslo halkına 11ehrl toh?lye etmeleri 
rl emri verllml~tir. 

1Kt TAl~AFJ~ KU\'\'ETi 

Roma (Radyo) - Skajcraktan Nor 
vcçln §imaline kadar barck!ta i§tl· 
r:ık eden Alma:ı tayyarelcı1nln sa· 
yısı ıooo ve harp gemilerinin .ııayı!'I 

da 100 dUr. :MUttc!iklerlnkl ise 600 
tayyaı·c ve 150 bıırp gemisidir. Harp 
gemilerinin bc1! tayyare çeınlıridir. 

Norveç sabllkrinde Jİddetll lmr fırtı
nası devam etmektedir. 

* ... * 
I..ondnl, ı ı - ı.rntte!lklcrin. don:ın-

mt\ll'l Skajenıkd& bir gUn gece sUren 
muzafferane bir muharebeden sonra 
Alma.nlarm gcçllcme21 te!Akkl ettik· 
lcrl bir mayn tarl:ı.emd:ı yol açmaga 
muvaffak olarak Oslo koyuna glrml~
lcr ve Ol'ada bulunan Alınan ku\-vct
lcrine bir 1l1Unuı.tom •ererelt teslim 
olmalarını, aksi takdirde bombardı

mana başlıınneağinı bllillrml§lerdir. 
Almanlann Norve~ limanlarında 

kalmt.Ian kısa sllrec ktlr. Alınnn:ar 
bnlfmc!an l,gal edtımlş olan .Norve
çln T~ıeru Ye PAcgf'n llmnnlar:nıın 

lkinı>lsl de U.slo onUndc vul<ubıılmuş

tur. Marmarl§lndda Alman ku\'Vetlerl 
lı.detu imha oıunmuııtur. Norvcçlılcr 

de mUttc!lklcrc yardım clm!~er \'C 

sahil batarya ve toplnrile bir Al· 
rnuıı destroyerini tıatırnıııılo.rdır. 

Alm nl:ınn dün batırılnn bnrp ge
milerinin mecmu tonnjı kırk doku:.: 
l>ıni geçmektedir. Bunlar, birisi l>oy•; 
laııcl cep l<ruvıızörU ı.ırtılı. ı tipinde i
ki ağır knıvnzllr, hafif ltrll\·azör ve 
mUtcaddlt torılldodur. Ayrıca Köln 
Uplndc bir kruvazör ntır surette ha.s..ı. 
ra u~atılnııştır \·e bunun dıı batmııı 

olması kuv\'etle muhtemeld.r. 
Geceleyin Norveçln cenubunda, bir 

lıı.htclbahlr bır Alman lml\·ıız;1Srllnfl 

torplllemlştir. Bu kruvazörün battığı 

tahmin eöllmclttedlr. 
Almanların Emdcn krurnzörU de 

batırılmış. Norveçln 1'rlg\·ar.son mayn 
gemisi bir Alman torpidosunu batır
mıştır. Ilır .Non·rç torpidosu bir .Al· 
man gemisini batırmış. sO!\m kendisi 
d • batırılm~tır. 

Bunlardan Jıaşkn Almanların yelli 
tane nakliye gemlııi de batırılını~tlr. 
Birçok .Alman nrıkllye gemıleri de 
hasaro. uğrat.Ilmış, bunltır lsveç li
manlarına iltica ctm~lerdir. 

.ı\Jınııı ).>AŞ~i.pd!ffilı~ı~n tcbH
Sindo l'ıı,rlsruhc ve Bluhcr hnrp ge.. 
mııerl:ıı~ .. \Tattııt1aı ı !t!Hıt'~dllmcktc• 
dir. 

Bal.rul .Alman ı,ruva7.örü Hluher 
10 bin tonluktur. ln~'lt 1939 do. ta.
maml.Anmıjitı. \'npıırda 6 pusluk 8 ta
ne topla 3 tay)~are vardır. 

Alman kru\•azöıil l{arl.ıınıhe 6000 
tonluktur ve Kanigsberk sınıfm<fan

dır. Vapurda t;iO kişi, 9 tane 5,(1 pu.s· 
hık topln G tane J,5 pusluk haYn topu 
\'ardı. IU\rlsruhe kru\•n:dlrünUn 'n~:ım 
l92D da tanınmlanmı~tır. 

BIUhcr \"e Karlsruhe lsmindl.lci Al· 
ınan k'Tlıvazörlerlnln tahribi bı;ıl,J:ın· 

da te!slratta bulunan denlz mnltarn
ları Alman kruvazör kuv\·etl(.'rtne b~ 
suretle nğır bir darbe indirilmiş oldu
ğunu kayuctmcktedlrler. BJ!llıe::- \'e 
Admlral Hlpper .A lmıınl:mn ağır knı
vazör sınıfından ilk iki gemisi icll, 
aynı tlpt.::n diğer Uç kruvazör bu se
ne ikmal edilecekti. 

mı.rlsrubc lse bir lnı;lllz denl.zaltısı 
tara!ınılan geçen k!!.nunuevıreldc El
bc a~ındıı b3trnlnn knıvıızoMln men 
aup olduğu Küln ııınıt'ını1andı. Bıı ııı· 

nıra mensup Uç kru\•nzörden şimdi 

yalnız bir tane kalmı.utır. 

JNGUJZLEltt~ 7 .. A 1'1ATI 

1nsllizlerin gemi zayiat?, ka:-.anılan 
za.fcre nlsbetlo hiç denecek d»rE'ccde 
azdır. Huntcr Up!ndcn iki torpido mulı 
rlblndcn biri batmış, llteki Karaya 
oturmuştur. Bunlar 1335 er tonluk 
tur. Bunlardan beşi Bll!lhça \'e tonaj· 
ea !alk altı Almıı.n torpldosile knrıı· 
la.ş&rnk muharebe neticesinde batmış 
!ardır. Bu muharebe Na.n·ik önlerin
de olnıu~. çekilen İngiliz torpidoları 
içinde llıUyat mOh!mmııt bulunan bir 
Alman nakliyesine tesadUf edere'< o
nu da batırmııılardır ... 

TA YY ARELERIN r AALlYETt 

1ngi1iz ve Fransız tayyareleri 
de faaliyettedir. 

İngiliz tayyareleri Oslo koyun· 
da bir Alman destroyerini bom • 
bardıman edip batırmışlardır.' 

İngiliz t:ıyyareleri gece Bcq~en 
üzerine yaptıkları bir baskın es· 
r.asmda bir Alman kruvazörüne 
bomba isabet ettirmişlerdir. 

Diğer bazı harp gemilerinin 
hasara uğradığı zannedilmekte. 
dir. 

Bütün İngiliz tayyareleri Sa· 
limen üslerine clönmü~lerdir. 
Tayyarelerin yaptığı nçu• 8 saat 
sürmü~tür. 

Jngiliz hava kuvvetleri Oslo 
civarında Majorslen mevkiini 
bombardıman etmi tir, 

Norveç şiddetle mukavemet et· 
mektedir. Memleketin muhtelif 
yerlerinde muharebeler oluyor. 

Hclverunda cereyan eden mu
harebelerde mühim Alman kuv -
vetleri mağlubiyete uğramıştır. 

Yüı:lcrce Alman ölmüştür. 
Norveç kıtaatı Oslonun takri· 

ben 80 kilometre şimalinde ta. 
haşşüt ederek Almanlann bütün 
taarruzlarına mukavemet etmek· 
tcdirler. M uharebc çok §İddetli· 
dir. 

Bergende ve Oslonun 45 mil 
şimali şarkisindc bulunan Kongs. 
vingerde şiddetli muharebeler 
olduğu bildirilmektedir. 

Christinadnun şehri şiddetle 
bombardıman edilmiştir. 

Alman kıtaatı tayyarelerin mü· 
zahcrctilc Hilvarun civarında 
Norveç piyade kuvvctlerile mu· 
harebc etmektedir. Alman kıtaatı 
ctokarlarla ve tayyarelerin hima
yesinde olarak scvl~t"dilmiştir. 

K.nogsvingerin garbinde de 
muharebeler olmaktadır ve Al • 
ma'1 kıtaa t Hamaraya girmiştir. 
Oraya cckilmiş olan Norveç hi.i
kiimcti oradan ayrılmıştır. 

ALMANLARIN GIRDtKLERt 
KAPAN 

Londra, l 1 - Norveç ~uların-

3ahkesir havai isini 
de su1ar bastı 

İpsala ve civarı da sular 
altında kaldı 

Unlıhesir, IJ - Yağan yaı'Emur
lann tcsidlc sulnr taşmı~ ve bir 
çok yerleri istila et:mi,tir. Bahkc. 
s.ir ovnsı sulnr altnulndır. Sula -
rın millhakattn ne kndnr yeri kap. 
lndığt henUz malüm değildir. Ted
birler alınmaktadır. 

Edirne, 1 l -: l!vvclki gece sa· 
baha karşı İpsalanın Yalancık ve 
Sarıca cihetlcrinde ansızın taşan 
Ergene ve Meriç nehirleri ovayı 
basmış ve İpsalanın Köprü ma· 
hallcsinclc sekiz on evle mer'alan 
su altında hırakmı_ştır'- Kllrpu.z:lu 
kôyünün Dikilitaş mevkiinde lta
lan cm insanla 600 kadar hayva. 
nı:ı kurtarılması için yardım is· 
tenmiş ve I:nez gümrük motörü 
ve kayıklar gönderilmiştir. Kar· 
puzlu sahasındaki 8 kayık, 2 sal, 
Enezden gönderilecek 4 kayıkla 
bu köydeki kurtarma teşkilatı ta· 
mamlanac.aktır. 

Evvelki gece İpsala; Topçuko. 
nağı mevkiinden bir, Kapıkule· 
den 11 kişi dönmü~tür. Bu mev· 
kide daha 10 kişi ile 100 kadar 
hayvanın pirinç sapları üzerinde 
oldukları haber verilmiş ve bura· 
ya da sür'atle yardım gönderil -
miştir. Fakat telefon direkleri 
feyezan yüzünden yıkıldığından 
burası ile mlihaberc kesilmiştir. 

Su baskınında şimdiye kadar 
179 ev yıkılmıl ve 164 ev de 
kısmen harap olmuştur. Şimdilik 
insan ve hayvan zayiatı yoktur. 

Ed.irnede sular gayet ağır çe· 
kilmektedir. Dün sabahtanbe.ri 
Tuncada 4 santim, Mericte 10 
santim düşmüştür. • 

lZMlRDE SELLERiN 
TAHRiBATI 

lzmir, 10 (A.A.} - İki gündür 
devam eden ~iddetli yağmurlar 
bilhassa evvelki gece başlayıp

1

ke
silmeden 23 saat devam eden sa
ğanak şehir içinde ve mülhakatta 
ehemmiyetli zararlara sebep ol • 
muş ve bir çok evlerin damlarını 
ve duvarlarını hasara uğratmış· 
tır. Birçok kanalizsyon tesisatı ve 
kaldırımlar bozulmuştur. Alt 
katlarını sular istila edip tahliye 
edilen bazı evlerden başka bir 
evin ön kısmı yıkılmış diğer bir 
evin de kapısı çökmüş ve evin 
eşyası enkaz altında kalmıştır. 
üçüncü bir evin de yıkılan duva
rı, yanındaki manav dükkaımıın 
catısını çöktürmü~tür. Yağmur 
dü:ı akşam üzeri kesilmiş ve riiz
gar şimale dönmü~tür. 

Alman tayyareler~ 
( Baş tarafı 1 incide) 

rülmüştür. İki Alman tayyaresi 
çok ağır hasara uğramıştır. BWlr 
tarın üslerine dönemedi~lcri zan
nediliyor. Tahrip edilen tayyare• 
lerden birinin pilotu paraıütlr: 
atlamış ve bir İngiliz torpido 
muhribi tarafından esir edilmiş 
~tir. 

.. ·': 

eler 
. ııarbi 

da yapılan denıt ~ 
verilen malunı~t :.· lı'rt 
te değildir. çun ~erd~ 
linde bulunan get11~ı 
mn malumat aırrıadir· 
her istenmemekte ıet 

Daily Telegraf gar: 
. . azıyo 

niz muharrırı Y • ıere 
"Almanya denıt e 

' Not"·e) 
madığı halde ter g 
kın ötesine ~uvvc~·ı.erc 
le miithis bır te~_!k8 ııı 

# 'lhaı't 
!.>ulunuyor. F! de~arı 
iı:ışesiz harekata ki o 
Halbuki Norveçt~ljJ'' bt . 
denizden beslene ·se b• 
hakim olan devlet 

1~ 
münakalfitım tama çı~' 
İste burrün :Norveçeıı.,ıı 

• e ordUS C 
lan Alman Not'"~ 
vaziyeti budu~: derillf. 
alay !arının ~~11 geleı1 
İngiltcrenin ışıne t 
tasavvur olunanıa · !f>l'' 

Al:nan naklİY~3~;tl~e gemilerinin refa •tol 
kru,,·azörlerin, to[:;cıı ' 
niz altlarının ~o•aPıld 
şer. Eğer şimdı ) arı~sı 
tün Alman don ·ırıba 
Alman filosu~u ;811c t 
eden kuvvctıerı ÜÇ 0e .. 
İngiltere için g 
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TRAŞEDER 
Dünya çelik fabrikalarını ve traş 
bı~an müeueselerini hayran 

eden 

dersler 
Seri ve asri "HABER" 

Metodiyle ve mutedil üe
retle ders almak istiyen
lerin "Almanca öğretme
ni" ismine mektupla ga
zetemize müracaatr. 

n nt s~N 

AŞ - ~--~~~~~~~~-~ 1 

İnsanı zevk, huzur ve neı'e 
içinde bmıkır 

10 ADEDi 40 KURUS . 
Kolaylıkla, zevkle traı olmak 

İsterseniz 

HA AN 
TRAŞ 

KREMi 
Kullanmasmı ihmal etmeyiniz. 

AN DEPOSU: 
BEYOGLUNA GiDEN TRAMVAY DURAGı KARSISINDA 

~~~~~~~~I~ . 

•. · ...... M' .ı:...,. ............. · •. 1 • •• 

~ENDINE !-/AYRAN 
1 

iDEALiNEKHUU~MUUUH j 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

-\ . . . . .. : .. -•t . " . . 

Ttır "iy.- Cumhurly~t M~rk~z Bankası 6 / 4 / 1940 vmziy ti 

Dr. Ahmet kkoyunlu 
fııkslm • l'ıılımlı3ne Palas No 4 

Ptıuırdon nıo:ıd~ her glin 
saot 15 den ~oıırn. f Plı•lurı 1 " ' 

.... ,,....,.~ .... , ··--···· ... -················ ..... ~·········-.. ·············-········:: 
:ı: 

ı Göz Hekimi :: 
1: 

l Dr. fv1urat R. Aydın ~ 
.Beyoğlu • Parm=ıkknpı, imam f: 
•sokak No: 2. Tel: 41553 fi 
Muayene ve her türlü cö:r: B 
ameliyah fıkara için parası7. .. :i ... .. 

l:r.ı:::ı:=~-=-=::::::-.::::::::::::: :::::. ı 

~~~ 

111 Dr. NECAETTiN 1 

1 

ATASAGUN 
Sabahlan 8,30 n knd:ır. Ak· 1 

şamlan 17 den sonra Lfılell Tny. 
~'nro Ap. Daire 2: No. 17 de 

hastalarını k11bul edE'r. 
Telefon: 2S9.3:l 

Urolo3 Üjleratör Beyoğlu lı 
tiklru cadd :;j 380 numnralı 
Olıftnvıı'l n ~11r•r.ııım Bursa 
Pn~~-., ~ · T t: 4. '.2.S5 

AK T 1 F 
Ka.3a: 

Altın : Safi Kloı?ram 11 121 2s ı 
Banknot , • • • 
Ufaklık • . . . , • 

lJahı7deki Muhabfrl.t'r: 
Altın: Safi Kilo~am 
TUrk Lirası . . • • • 

Rarirtekı ı\111habirlm-: 

Altın: Safi Kilogram 7 111 !l13 

Altma tahvili kabil ~rt>est 
dövizler . • 
Diğer dövizler ve b<-rclu 
(Girim~ bakivelerJ 

nrızinf' tahvil/en: 
Deruhtf" edilt>n ovrak• 'lak. 
dıve karşılığı 

Kanunun R . q madrlelerine 
tevfikan H~riTJe tarafmdan 
vaki tedivat • • 

.~enrrlat "itzdanı: 
Ticari ıı:enetlcr . ı • 

17:.<ıhnm 1·e lrıh1lillit ciizdnm : 
, Deruhte erlilen evrakı nak

A 't divenin kareıhğı osham ve 
tahvilat itihart kıvmetle 

B Serbest esham .;,. tahvilat: 
A o<rn!!lrrr: 

Hazineve kısa vadeli avans 
altın \'e döv!1 üzerine 
l'a.hvilat üzerine · . • • 
Hıssedarl:ı.r • • • • • 
Muhtelif • • , , , • 

100.881.649.66 
13.784.514.SO 

1.808.254. 70 

20'l.411 M 

10.087.86913 

13.497.71 

28.974.928.62 

158.748.563.-

18.206.398.-

238.558.135.45 

48.300.244.36 
8.395.970.86 

8.675.000.-
11.286.29 

7.813.773.40 

Y~ku" 

... 
Lira 

116.474.418.86 
• 

205.411.86 

39.076.295.76 

1 
1 

140.542.165.-

238.558.135.45 

1 
1 

56.696.215.22 

ı 16.500.059.69 1 

4.soo.ooo.- ı 
23.454.947.26 i 

636.007.649.10 1 

PAS 1 F 
Sermaye • • , ı • 

Thtivat akresi: 
Adi ve fevkal~de , • • • 
Hususi • , • , , 

Tedavüldeld Bank"'notlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev_ 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • , • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesi . . . • • 
Karı::ıh~ı tamamen altın olarak 
nA.veten tedavüle •ıa1Rdilen . 
Reeskont mukabili ilavten te--
da. vazed. • , , 

MEVDUAT 
Türk lirası 
Altın S. Klg. r,r, !'W !l.~ 

Döviz ta.ahhüdatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll
ring ba kiyelerl • , • • • 
Muhtelit , , ı , ı • , 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158. 748.563.-

18.206.398 .. -

140.542.165.-

17.000.000.-

155.000.000.-

58.661.211.57 
78.124.167.90 

3.611.'li) 

37 .640.450.86 

Yeküı 

1 Temmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi jo 4 Altm üzerine % 3 

-== 
Lıra 

15.000.000.-

10.217.134.25 

312.542.165.-

136. 785.379.47 

37.644.052.56 
123.818.907.82 

635.007 .649.1 o 
= 

30 Setı 8 

denberi 

Bir Güzelli~ 
Reçetesi 

Malik oL 
mak ır;in 

SEMERESİ· f)İ 
NI VER:\tlŞ gçt:C 
BİR GUZELLIK il -#tJ 

·ıdi >~ ~ 
Sert ve esmer bir cı .. isP3' r' 
beyazl3.tmak için te~~rır.feŞlltlr,~ 
miş bir tarzı tedaV~· defl ,-e ,,, 
aktris siyah benlerıfl wıı? !le 

ı.urt n 
mesamelerinden tıtltl' ~l~ 
gençlik halini idaJJ1~;,. eıı ~ 
bu reçeteyi kullan .

1 
ge!lç i 

de 70 yaşlarında bt e 1.l'~ff~1~ 
rollerini oynamar.a : ue t ( 

'-'Ordu. (Pancreatın ··t ıcrerı" 
~ . su ıt' 
edilmiş) saf bıraz. bİnıı b~ 
gene tasfiye edilınıŞ 50orıı ! 'I 
yağı ile karıştırınız. ne tel-~"' 
iki kısım saf krem:ı btl 11-'lt•~ 

ız ·ıı" nştırmız. Eczacıflk t 11ı sıt1 1 I., 
izhar edebilir. F 3 3 r!lıı \(ıt 

halı\'3 re:l .A 
olacağı için pa ' '.az ıır 
Halbuki ,·ağsız be> r'·ibİ# A~ 

• · te ~ eır 
Tokalon kreminın ·stiı:ı.ıs' .:11 

~·1e ı cIIW 
saffa zeytinya.g~ ,.3rdıt 1e;ı miş bu krcmada \'e ge!lçur'!I 
besler beyazlatır . 11örd .A"ıY-

, • 1 b ''"J 
Yukarda rec;mın ,.or: . ' · yazı. . tırı' ..: 
genç kadın bıze .. liil< ı; .;t t .. gufl .,,c • 
!on kreminin l!ç açık· t:ı . 1111 
den sonra cild11:1 ··zelli~1 ~ 

T nın gu • t ,.ıı 
zel oldu.,, e kremini l'~ıv· 
vağsız Tokalon .

1 
.00ıarc1l .,tf" . ·· mı} dll 1' A 

cdi:ıiz. Bugun wrafıfl ~ft'.it 
!ar dünyanın her -roı-aıoıı ti"'
bah muntazarnan 1usJ11ir ot 
ni kullanırlar· l\ 
ri garantidir. 


