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Şimalde Harp aşladı 
Naziler Daniinarkayı istila Ettiler, Oslo ile 
Bazı Norveç Limanları Zaptedildi, Müttefik 

Kuvvetler Derhal Mqkabeleye Geçtiler 
iki Taraf Filosu 
Norveç önünde 
Harbe Tutuştu 

Bütün Şiddeti ile Devam Ediyor, Deniz Harbi 

Müttefikler Norveçe Asker Sevkediyorlar 

Harp Konseyinin Kararları Tatbik Ediliyor 
li Son yirmi dört saat içinde cereyan eden vakaların kısaca 

'l1lfısası şudur: 
li 1 - Alman kuvvetleri, Norveçi istilaya başlamışlardır. Bu 
.. areket devam ediyor ve Norveç kuvvetleri Oslo - Hamar hattı 
~~r!nde mukavemet gösteriyorlar. Almanlar Osloda bir kukla 
ükunıet kurmuşlardır. 

Jaifft-,._,:o , ~ . , -'-- t- ı "".ı.ı -...,,..-
~uuıası gıt5I flfidısesız olm,mış, JTaôımarKa- "Ha vekili 

2 
, Mecliste, "Bu sabah memleket uğu. 

ı---. A 1 m an ru.nd.a ölenlerin" ha~ırasını taziz c>t-
- mıştır. 

K 
3 - İsveç tehdit ediliyo: ve mu. ru va z . . . . kavemete hazırlanıyor. . oru 4 - Holanda bir t1,ktm imal2rdtn 

şi:pheye düşerek müdafaa tertibatını 

B t 1 d takviye etmiştir. a 1 r 1 1 5 - Müttefiklerin yüksek hnrp 
k~nseyi Londrada toplanarak l\"orve-

%~ndra, 9 (Husu i) - Norveç den!zi çe tam yardımda bulunınıya karar 
birıd 1crindc cereyan eden den!ı. h. r- vermiştir. 
&ara e Almanlar 4 İngllız gemis!nl ha- 6 - Sovyetler Birli~inin İskancli-
~ tıgratbklannı iddia etmişlerdir. no.vya hadiselerine lfı!{a) ~ kalacal'l 
~n l~ettar mahı:ı!ıl bu iddi:ıı:ı.rı t.zk- bildiriliyor. 

l>a~Yorlar. 7 - Müttefik donanmaları İskan. 

Jörı1 
o 

tetık ve gclen bir habere göre mUt- dinavya hadiseleri üzer;l"e Alman 
Car e Alınan !ılolan orasında bir 1 
.-\ı~~şrna olmuş ve Oslo koyund:ı bir kuvvetlerile bir deniz harbine tutuŞ-

l)· n kru, azörü batırılmıştır. muşlardır. Harp devam rdiyor ve 

Haritada Alınan kıtaatı tarafından istila edilen Danimarka topraklarını 
ve Nor\'cç arazisinde işgal olunan mc\•kileri göriiyoruz. (Son dakikada 
öğrenilen bir habere göre, şimalde Narvik limanı da zaptcdilmişfa.) «tl ıger l.ara!tan Stokholm'e en ~n netice hakkında bir tcbli·~ neşredil-

br en haberll'rc göre, Oslo koyu.,1a n.emiş bulunuyor. Almanlar bir ta-
du~bank Noncç istibk5mlan g ın- kım iddialarda bulunuyorlarsa da id-
A11'!> en Cf!rcynn eden muharebede bir di.:ılarz tekzip ediliyor. 
-_" .. 

11 
.. a .. ~-,.~nv.;,,;('TJ;;,;'n~i .;h;;a;tı:.;rm:.:,ı~sl:,:a.:,:rd~ır~.-..!. 8 - Müttefiklerin N orveçe yapa. 

cakları tam yardımın m.!lhiyeti, nske. 
ri bir sır olarak saklanıyor ve bu sır. 
rın ifşa olunmamasına dikkat edili
yor. 

Sıkı Ablokanın 
ilk Neticesi 

~ 
fl:an: hl. Zekeriya SERTEL 

~ üttefiklerin ablokayı sık
Qerh .Iaştırma teşebbüsleri 
~arı al ılk .neticesini verdi: Al
~g ... 1Ya, Şımal memleketlerini 

qıe teşebbüs etti. 
~ "•hnan -tıı le . Yanın bu hareketi, abloka. 
~tl ~ıd! karşısında duyduğu endi. 

lo'ak ~r 1fadesidir. 
~st d at bu hareketin diğer bir ma-

llı a şudur: 
~ tlerin d. 
1 it~ Sa] nvası Avrupa üzerinde 
E'r but .tanatını tesis etmektir. Hıt. 
i'l sah un Av:upayı Almanyanın ha. 
~Ya !iiası telakki etmektedir. Bu sa

h;ıltirrı Y~seten değilse bile iktısnden 
lfa 0 mak em.elindedir. 

1:1in ıı başladıktan sonra müttcCik
~ı denı lllanya etraiında tesis cttikle
l>tda.lti ~ ablokası, Almanyayı Avru. 
den Çal ayat sahası üzerinde iktısa. 
~il etra?tnağa sevketm~ ve Alman .. 
\ etı,ti ~~da bulunan bitaraf memle. 
ır. Ce 1 tısaden istismara çalışmıo:. 

~ildi ~~;.altı _ay içinde yaptığı ikti. 
'"tta d ~at ıle bütün . bitarafları 
11.ırı A enılebilir ki, Fransa hariç bu' qvru • -

._Da kıtasını A yaya hiz.. 
" IS<ınu Sa.~ 'u: tiJ 

[Norve~in ve Danimnrkanın işga. 
linc ait tnfsiliitı birinci sayfammn 
diğer iitunlnrında hularako;ınız A~a
ğıdnki satırlarda müttefiklerin son 
hadiseler mü\'acehcsindc aldıkları 

kararları bildiriyoruz:] 

* Yüksek Konsey lopla11dı 
Londra, 9 lHususn- Yüksek harp 

konseyi bugün burada toplandı ve 
Fransa namına Başvekil Reynaud, 
Müdafaa Nazırı M. Daladier, Hava 
Nazırı Darlan, İngiltere namına MiS
ter Chnmberlain, Lord Halifax, M. 
Churchil, Harbiye Nazırı Stanley; 
Hava Nazırı Sir Hor \'e iki tarafın 
kara. hava ve deniz şefleri iştirak et
tiler. Konseyde bahis me\'ZUU · olan 
en belli baslı mesele Almam·anın 
Norveç ve Danimarka;..ı istila etmesı 
idi. Kopscy buna karsı tam ve k:ıtı 
tedbirler almıştır. Esasen istilfının 
vukuundan 12 saat evvel müttefik 
!er Nor\'cÇ hükumetine, Almanyanın 
her tecavüzüne karşı koymıya huzır 
olduklarını bildirmislerdi. Konsev 
toplandığı sırada, miittefiklerin dd. 
nanmaları Almanya ile harbe tutuş. 
muş bulunuyor ve harp de\·em edi. 
yordu. 

Konseyin içtimaını müteakip Peş. 
rolwıan tebliğde, konseyin Norv~ i. 
le Danim~rloının istilası meselesini 

fSonu Sa. 6 Su. 41 

DANIMARKADA 
Alman Kıtaları Hiçbir 
Mukavemet Görmeden 
işgali Tamamladılar 

Kral, Beyannamesinde Mecburiyet Dolayısile 

Alman işgaline Rıza Gösterdiğini Bildirdi 
Londra, 9 (Hususi) - Al-[ milletinin Alman tedbirlerini anlı. 

man ordusu dün iki istila hare- yarak buna asla karşı durmıyacak
k ı· · · · · H k J • larım ümit eder. Her türlü mukave-
e ınc gın~mıştır. are et enn met Alman kuvvetleri tarafından bi.L 

biri Danimarkaya diğeri Norve- tün vasıtalarjle kırılacak ve bu su
çe karşı idi. Danimarka şu şc- :etle lüzumsu_z yere kan. dökiilmesinı 
1 'ld · t'l" d'J · t' ıntac; edecektır. Buna bınaen Almun 
.ı<ı e ıs ı a e ı mış ır: h"J • . D . k k ı· h" • u rnmet1 anımar a ·ra ıyet uku. 

Alman hiikfımeti, evvela Norveç 
ve Danimarka huklımctlcrine birer 
nota vermistir. Notanın esası, Al. 
mnnyanın, İngiliz ve Fransız işgalin. 
den korumak için, Norveç ve Dani. 
markayı işgale lüzum gördi.iğünü an. 
!atıyor v'c bu işgalin bu iki millet 
hesabına miifit olduğunu söyliyerek 
şu sekilde devam ediyor: 

"Alman hükumeti, Danimarka 
kralivct hükumetinin ve Danimarka 

metinder Alman kıtaatımn zorluksuz 
ilerlıyebileccklerini teyit için müm. 
kün olan bütün tedbirleri almasını 
rica eder. 

"D9nimarka ile Almanya ar;ısında 
daima mevcut olmuş olan iyi miimı
SC'betlere binaen, Alman hükiımeti. 
Almanyı>nın kendi tedbirlerile Dani. 
marka kraliyetinin ne şi{lldi ve ne de 
gelecekte ne toprak bütünlüğüne, ne 

(~onu; Sa:. 6; Sü 3) 

Norveç Sonuna 
Kadar Ha-rp 

Kararını Verdi 
Seferberlik ilan Edildi, Almanlar Osloda Nazist 

Bir Hükumet Kurdular, 
Limanları da Almanlarm 

Bergen ve Narvik 
İşgali Altında 

Alman kıtalan bu sabah Norveçi istilaya teşebbüs etmişler 
ve Norveç sahillerine ihraç hareketine başlamışlardır. Danimar
kayı mukavemet görmeden işgal eden Almanlar, Norveçte şid
detli bir mukavemetle karşılanmışlardır . 

Alrnanyanın Oslo Sefiri, sabah saat beşte Alman notasını 
vererek Almanyanın Norveçi himayesi altına almış olduğunu 
N'oryc~. Harıetye Nazırına bildir:mif, Norveıt- Hariciye Nazın 
Profesor Koht, buna karşı Norvecin mukavemet edeceğini söy .. 
lemiştir. _ 

Alman sefiri, bir r:vayete gor~. 
Norveç Hariciye Nazırı Koht'a "AL 
manlar, Norveçi işgal ctmiyecek o. 
turlarsa, müttefikler iş al edecekler 
d~miş, Kôlıt da şu cev bı vermişti;; 

"Müttefiklerin böyle bi= tedbir a. 
lacaklarını zannetmiyorum. Şimdiki 
v2ziyetin uzun müdd.?t devam ctmi. 
yeceğini ümit ederim." 

İlk ihraç ieşebbüsil 
Norveç hükumeti, dun gece sefer. 

berlik ilan etmiş ve Osloyu tahliye
ye başlamıştı. Ayni sıracL'l Alman 
kuvvetleri, Norveç sahillerine dayan. 
mış ve ihraç harekatına teşebbüs cL 

1 
mişlerdi. Bu ihraç h3reke~i de mu
kavemetsiz olmamış, fakat Almı.nlar, 
mukavemeti kolaylıkla kırmışlardır. 
Bundan sonra Alman askerleri, Os. 
loya doğru yürümiışlcr \ e Oslo etı n. 
fmda mukavemetle karşılaşmışlardır. 
Muharebe öğleden sonra saat üçe ka
dar devam etmiş ve Almanlar saat 
üçte şehre girmişlerdir. 

Norveç kralı e hük:'.'ımet, daha 
evvel şehri tahliye '?tmts ve 60 mıl 
mesafedeki Hamara'yı payitaht iL 
tihaz etmişlerdir. Norveç kuvvetleri 
halihazırda Oslo ile Hamara arasm. 
daki bir hattı tutmak:.a ve bu hattı 
seferberlik ikmaline kadur muhafaL:a 
edeceklerini ummaktadırlar. 

EN ' SON 

lsveç · 
de Tehdit 
Ediliyor 

Almanya, fsveçl de tazyika b'.tsta
mıştır. Alman himayesini kab<ıı et· 
mcdigi takdirde istilaya uğı ıy .. cağı 
b!ldlnlmiştir. Alman St'!İrinin dı!.n 
İsveç Hariciye Nazırını görerek t"h
ditlerdc bulunduğu söyleniyor. İıwE>Ç 
tecavuzü mukavemetle kntlıhy:u ııR•ı; 

Sovyı't Rusya, hknndınııvya i<ş\c• ine 
karışmıyacnktır. Holanda, yeni müda
faa tedbirleri alını tır. 

Bu husustaki tafsilat \'C Alınıın te
cavuznnan akisleri üçüncll sa,; Camız

ı. dlıdır. 

Norveçin yeni payttahtı harıçle 
teması tesis etmiş ve süfera heyeti 
c!e buraya geçmiştir. 

Hnmaradan gelen haberlere g:lre, 
Norveç hükumeti ve ha1la mutlaka 
mukavemet azmindedır. 

1\ukla bir hükumet 
Oslo'da hükumet daireleri Alman. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 3) 

DAKiKA 
Londra, 10 (Sabahn karşı) - Norveçin işgali üzerin: müttefiklerin 

donanmalarile Alman kuvv<'tleri arasında başlayan dcn:z hnrbi devam 
etm~ktedir .. A~i~allik ımcak harbın r,(•tıcelcnmesi üzerıne tebliğ neşrcde. 
cektır. Amıralliğın ,·erdii,'l butun nıalumat Alman ıddıalı:ırınıo esassız 
olduğundan ibcırettır. 

• 
Almanya hüklım<'H, Stokhtı!m d«? sefiri vasıtasile f svecin k11ti bir 

bitşraflık takip '?tmesim ıstemiş, lsveç hükumeti bitaraf kal:ıca"ını ve 
icabında bitaraflığı mudafaa edeceğim bildirmi'ştir. 

0 

Buna mukabil O N B. Aja:ısı tarafından neı;rolunan bir tebJiğdJ 
İsveçten Danimarka VP Norveçe karsı alınan tedbirlere müdahale et
memesi ve bir takım ihtilatlar~ sebep olacak müdafaa tedbırlerinden 
çckınmesinın istendigi bildiriliyor ve lsveçin bitaraflığını mu.:iafaa haK. 
kından vazgeçmesin:n istendiği gösteriliyor . 

• 
Bir İngiliz tahtC?l!lahir! Skagerulı 'da .Amas!s a'l:ilı Alman vapurunu ba. 

f.tr'mıştrr: Vapur 7000 tonluktur ve son ikı gün içinde batırnan dörduncu 
Alınan vapurudur. 

• 
İngiltere hükumetj. bütün hava kuvvetlerinde ve Fransadnkı seferi 

kuvvetlerindeki mezunıyetlert ilga etmiştil' • 



2 

İşin Şakası: 

Danimarkanın Domuzları 

Habeşistan, İspanyadan, '.'Avusturya-
dan, Çekoslovakyadan, Arnavutluk

tan, Polonyadan, Fınlandadan sonra Da
nimarka ve Norveç de medeniyete (1) ve 
himayeye (!) kavuştu! 

BugilnkO dilnyada, bol hfımi sahibi ol
mak, bol düşman sahibi olmaktan daha 
tehlikelı görünüyor: Bunun en yakın dclili 
ise. hem JngiltercnJn, hem Fransanın, hem 
de Almanyanın himayesi altında bulunan 
Danlmarkanın ve Norveçin uğradıkları A
kıbettir. 

l" azan: Naci Sadullalı 

mcslnln "ebcplerlnden birisi ae bu ol'.lc:lk 
Çünkü bugün, ablokanın gittikçe daralan 
çemberi içinde kıvranan Almanya: 
"- Domuzdan bir kıl koparmak kar

dır!" 'diyecek 'azlyettedir. 
Fakat, kuzu gibi Danimarkalılar tara-, 

fJndan beklenildlğıni sandığı o d:ımu1Ja
rın kıllarını çekerken, kurUarın hucuınu
r.n uğrayacak gıbi görunuyor. 

• 
Cemali 1\fotlak 

Yınc bugilnkO dünyada, sulh ve sükfln Geçen gün, bir gazetede, bir ölüm ilanı 
içinde yaşamak isteyen mıllcllerin, birbir- okudum· Hayata veda eden vatandaş hak
ler!ne harp ilfın etmeleri lAzım 5:eliyor. kında: "Oldu", "r hmeti rahmana kavuş
Çunkü mı;harlplcr, bir kavga iç•n h 1.1r- tu", "vefat etti" k bılinden kelimeler kul
lannıımış bulunan dalgın 'e bita •qf se- larıılmıyor: 

yirdlcrc saldırmayı, birbirlerine ç•:llıın- "- Cemali mutlak'a kavuştu!" dC'nill-
maktan çok daha tehlikesiz, ve çok rl ha yordu 
kllrlı ~oruyorlar. Bıllrsiniz: Mutasav\•1!lar, "blum" O, "ce-

Mcselli, zavallı Danimarka: "Güreş sey- mali mutlak" a kn\•uşm k fnrzcdcrler . 
redeyım!" derken ağır cUssell bir pehli- Benim onların bu nlkbince teltlkkilerlne 
van nltınrln kalan talihsiz çocuğa benzedi. hiçbir diyeceğim yok. O ııtından da, ölen 
Vaktile ondcn bahseden bir İngiliz mu- vatandaşın bir "muUısavvır• olduğu anla
harriri~ "Uyuyan güzel!" demiş. Haklka- şılıyor. 

ten Alman ordusu, bu güzel memlekete F knt :tlhnim bir noktaya takılıyor: Ce
mışıl mışıl uyuduğu bfr sırndn girdi: Fa- nazc merasimlerinde, ôlmin yakınlarına 
kat Dan marka UY'..ımamış, afyona bell7.ı- tescili vermek in ::ınl bir vazifedir. Bu 
:ren nazi propa~'lndPsı tarafından uyutul- vazife de ekseriya: 
muştu! Ş n.dl lst, f• derin uykusund n, "- Aiıah sızc ömür ver in... Ba ınız 
yine naz! ı;OngOlerUe c!urtfilerck uyandı- sağ ol un!" knbıliııdcn sözler söylenılcrek 
rılmaktadır. bec<'rillr. 

Danimarkada üç buçuk milyon insan ve Şımdı IOtfcn. "cemali mutlak" a kavu-
tam uç milyon da domuz varmış. Ayni e- şanlardan biri inin cenazesinde bulundu
serlne bunu yazan İngiliz muharriri; o- ğunuzu farz buvurun: Merhumun yakın-
kuyucularına: larınıı nasıl te elli \ crec<.'k iniz: 
"- B11irs!nlz ki; diyor, domuzlnr, hı- " - Vah, vah ... Onun sizd n evvel ka-

Eanh1rda:ı çok daha çabuk Orer: P.u he op- ı vuşmnsına uzüldum doğru u!" kabılinden 
ça, Danlnı rkada, domuz mıktnrın.n insan bir cümle mi s6ylıyeceksinız, yoksa, şöyle 
miktarını ss:ıcıığı gunler uuık değildir'' ı bir hayır dua (!) mı edecckslniL: 

f:lence, .t\lmanyanın Danım'lrkaya gir- "- Allah sizi de kavu tursun!" 

=================~ 

llHAl ClSUllARI 
1JtUJ ____ 

Tefrika N o. 24 Yazan : Theodüre Fe1stead 

Kelly Planları Nasıl 
Çalacağını Anlatıyor 
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Al ısır Sefiri itimal11amesi11i rermek üzere Çaıı/;ayaya giderken Edfrnede Elektrik fabrikasının sular altındaki manzarası 

.... Tiitacaı···y;-ne··cievsedi""I Ticaret ve I{ i ı i D Ü J1 

Tüccarlar, Dani~arka ve Norveçin ~İstilaya 1 Petrol Tanklarını Gezdi 
Bu Memleketlere 1 Üzerine 

Muamelesini 

Uğraması 

Yapılacak ihraç Durdurdular 

1 
İki gündenberi ihracat muameleleri tekrar gevşemiştir. 

Danimarka ve Norveçin istilaya uğraması üzerine bu mem
leketlere mal göndermek üzere mukavele yapmış olan tüc
carlarımız ihracat muamelelerini durd~rmuşlardır. 

l 

' : 
Harp vaziyeti dolayısiyle bu 

memleketlere sevkiyatın imknnsız 
olacağını diişiinen tiiccarlar muka
velelere riayet edememeyi bir 
Fors - major telakki etmektedir
ler. Son giinlerde Nor\'eç \·e Dani
markadan yeni siparişler de gel
miş bulunuyordu. 

Diğer taraftan Almanyadan pi
yasamıza bir ~ok mektuplar giin
derilıniştir. Alman firmaları bu 

mektuplarında Almanyanın altın ! 
para ile mal alahileceğini, fakat i 
abloka dolayısiyle alınacak malla· : 
rın Almnnyaya getirilebilmesi i<:in 1 
satışların Almanya hesabına hita- 1 
raf memleketlerde miiesses firma- ! 
larla ~·apılması icap ettiğini bil· 1 
dirmişlcrdir. Alman firmaları bi- ı 
taraf memleketlerde miiesscs \'e 
Almanya hesabına çalısan firmala
rın isim ve adreslerini de tüccar· 
larımıza bildirm·şterdir. 

··-···--··-----·----······ .. -· ..... -·---···-···· .. ·······-·--·-·----............... 
Tütünlerimiz i Yeni Gemiler -

ağbette için Temas 

Nazmi T opçuoğlu: " ithalatımız Normal Şeklini 

Almak~adır1 Bu Neticeden Memnunuz" Diyor 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, beraberinde Türk Petrol 

Limited Şirketi Müdürü Sedat olduğu halde dün sabah Kanlıca 
ile Çubuklu arasında bulunan petrol tanklarını gezmiştir. Ve
kil, tankların vaziyetini tetkik etmiş ve burada yapılacak top
rak altı tesisatı hakkında izahat almıştır. 

Petrol şirketine devredilmiş olan ,-
bu tesisatın genişletilme.;i düşünül. s k kt 
mektedir. Tesisata bclzı y<:ni ilaveler o a a 
yo.pılması lüzumlu görülüyor. Ro-

Bir 
Çocuk Daho 

Bulundu 

manyadan alınacak petrollerin bir 
kısmı bu teııisatta muhafaza edile. 
cektir. 

Vekil, öğleden sonra, 'Ticaret Mırı. 
taka müdürlüğüne gelerek bir çok 
ziyaretleri kabul etmi:;;tir. Amerjka 
Ticaret ataşesi Mister Taylor, vekille 
uzun miıddet görüşmüştür. 

Yumurta tüccarları namına KıJıı;
zade, vekili ziyaret ~dcrek, yumur!a 
ihracat birliği kurulması hakkında 
yapılacak teşebbüslere dair vekilden 

.Zingal Şirketi müdürii Tevfik Ali, 
Takas Limited şirketi ;nüdiir!erinden 
Kamille ithalatçı ve ihracatçı tüccar
lar ve daha bazı şirket müdürleri 
Vekille görüşmüşlerdir. 

Vekilin heuanatı 

Dün öğle üzeri Edirnekapı ch'11' ı 
rında Merkezefcndi camilnin iç oıı• I~ 
varları önünde iyi bir kundak iç~· I~ 
de yeni doğmuş, göbeği kcsilmerı>'t bi 
nazar boncuklu bir c;ocuk sağ oJ.r' 
miliğe getirilen çocuk, Jıemen . ~~: ,a 
tının korunması için sıhhiye mud .il 

lüğüne gönderilmiştir. . d 1 

Çocuğun ebeveyni, iıç gün ic111 ıc 
müddeiumumiliğe :mir.ıcaat etmedi j, 
lerı takdirde haklarında kanuni t'11' 
bata başlanacaktır. 

Acaba İngilizler ona karşı bir 
tuzak mı kuruyorlardı? Yoksa, 
Lahramann, onun aleyhinde b · r 
ıeyler mi hazırlamıştı:' Konsolos 
bir Iahza düşündükten sonra 5or. 
du: 

_ Bu gibi şeylerle alakadar ol .. 
duğumu nereden öğrendiniz 1 

Bulgaristanın bellibaşlı tiitün mü
es~eselerinden birinin mümessili O

lan M. Pamukof isminde lir zat, 
dün sabahki semplon ekspresle §eh
rimize gelmiştir. Ay:ıi ekspresle ge. 

1
- L.;- A ...... rika\ı ta,.cir dP- h;ı.71 P..'l 1-
kan lı tacirlerle tıcarı temaslrH"dn bu. 
lunmak üzere gelmiş olduğunu sôy. 

Denizyollan umum müdürü İbra. 
him Kemal, İnp,.iltereyc sipariş edile
cek yeni vapurlarımız için temaslar
d~ bulunmak üzere yarın akşam An. 
karaya gidecektir. \l .ıpurla n. inşa. e. 
nl'l' .. ı.. -1_..--6Toıı Hun[er fırmnsiJe, 
ikinci ve son miizakl'!re!ere önümiiz. 
deki hafta içinde başlanacaktır. Bu 
defa fiyat üzerinde konuşulacaktır. 

İngiliz mümessillerin fiyat teklifi i. 
çiıı hesaplar üzerindeki tetkiklerini 
btirdikleri haber alınmıştır. Müzake
relerin fiyat üzerinde de tam bir an. 
la::.ma ile neticeleneceğine muhakkak 
nazarile bakılıyor. 

Bir aralık Nazmi 'fopçuoğlu ga
zetecileri kabul ederek beyanatta 
bulunmuş ve şunları söylemi~tir: 
"- Dün Neft Sendikatın bize bı. 

raktığı tesisatı gezdim. Çok mükem
mtl buldum. Memleket yeni bır ınu
essese kazanmıştır. Bu müessese~·i 
ihtiyaç nisbetinde tevsi edeceğiz. İt
halat işlerimizde eski sıkıntı kalma
mıştır. Harp ekonomisi içinde yüzJc 
al1 mış ihracat yaptığım~z bir mc~
leketi piyasadan kaybı;:dınce onu bır 
anda telafi etmek kabıl olamazJı. 
940 senesi üç ayı içind~ ıhracatımız, 
bundan evvelki senelerin en yüksek 
derecesine çıkmıştır. İthalatımız da 
tedricen normal şeklini almaktadır 
Bi:ı bu neticeden memnunuz.'' 

Şileli İbrahim . 11 ~t 
9.11.39 da üskü~ar hapi~hanesın~:P ~ 

kaçanlardan Şilelı İbra!ıım Çet 1) 
muhakemesi, dün ikinci ağır ce 

- Almanların gizli planları t>!
de etmek için bir hayH para ver., 
diklerini bilmiyen var mı ı' 

- Öyle mi? O halde bana kim 
olduğunu anlat. Ve bu planlar hal:. 
kında bildiklerini nereden öğren. 
diğini söyle! 

- Adım Kelly'dir. Tuğlacıyım. 
Ve bu planlar dairenin duvarına 
yapıştırılmıştır. 

- Bunları nasıl aşırr.caksın? 
- Bir gece daireye uğıayıı~, 

bunlan aşırmak işten değil! 
Konsolos kendini derleyip top1ı. 

yarak cevabını verdi: 
_ Demek ki, bu planlan aşıra.. 

rak bana satmayı tekW ediyorsıı
nuz? 

_ Evet .. Ve bunların bir hayli 
para edeceğini biliyorum. 

- Buna pek emin degilim. Ben 
§ahsen size hiçbir yardımda b.ul?: 
namam. Fakat isim ve adresının 
verirseniz, beliti size bir haber gon-
derlrim. . 
Yabancı da istemiye istemıye şu 

adresi verdi: · 
foseph Kclly 

Rigbey Strcet, Boıton 
Ve bu adresi verdikten sonra 

sordu: 
- Bana alelhesap bir şey ver

mez misiniz? 
Hayır. Çünkü bu işler için tah; 

sisatım yok. Bana öyle geliyor kı, 
bu mülakatımız hakkınd:ı kimse
ye bir şey soylemem~x daha doğ. 
ru olur. 

Kelly de kalkıp gitti. 

• 
Uzun bir zaman, belki bir ay 

sonra Kelly, Holandadan şu mek
tubu aldı:Fakat içinde para yok
tu. Mektupta denili~ordu ki: 

"Muhterem efendım, 

Joseplı Kellu 

rek Londrada bir mQlakata hazır 
olduğunu bildirdi. Ve bir müddet 
sonra şu cevabı aldı: 

"Mektubunuzu aldım. Bu sıra
de Londraya gelemiyeccğim için, 
A lmanyada Osnabmck'da görü§
meyi daha miınnsip görüyorum. 
Burada birleşerek ışlerımizi konu
şa biliriz. Cevabınızı bekliyorum." 

Kelly ömründe memleket hari:::i
ne çıkmıyan bir adamdı. Fakat 
teklifi kabul etti ve Schultz'a bir 
mektup daha yazdı. O dıt kendisi. 
ne yol parası olarak on dolar gbn. 
dermiş ve Alrrı n vizesıni kolaylık. 
la alacağını, seyahatın ancak iıç 
gün devam edeceği:ıi bildirmişti. 

• 
Hadiseler, biribirini takip etti. 

l lemiştir. Parkotele inen Bulgar tütün mü. 
messili, kendisile görüşen ga:ı.etecile-
re şunlan söylemiştir: 

"- Bu sene, başta 'l'ürkiye olduğu 
halde, Ba1kan memleke~lerindeki tü. 
tün mahsulleri fevkalade rağbet bul. 
muş, hemen hemen st~~ k~lmamı~. 
tır. Elimizde bulunan ıkı mılyon kı. 
loluk son partiyi en iyi şartlarla s~
tabileceğimizi ümit ettiğimiz Amerı. 

\kah tütüncülerle anla~mak üzere bu
l rada buluşmağı muvafık göıd:ik. 
I Harp, tütün talebini arttırdı .ve 
ı binnetice piyasa sağlamlaşb. Turk 

1 

tacirlerile bu iş üzerinde iş birliği 
yapmağı da çok arzu ediyoruz.,, 

Bulgar mümessili, dün g?lir gel
mez, şehrimizde buluııan bır Ame. 
rika tütün müessesesi direktörii ile 
derhal temaslara başlamıştır 

Harbin başladığı geçen eyllıl nyın
danberi şehr1roize gelen ecnebi tacır
ler pek fazladır. 

Bunun neticesi olarak şeh. 

rimizde bazı maddeler üzerinde trnn. 
sit ticaretinin canlanacağı tahmin c. 
lunmaktad.ır. 

Karaköy Köprüsünün 
Tarafı Eminönü 

Yükseltiliyor 

Almanyadaki vapurlarımız 
Almanyaya ısmarlanan ve ınşaEı 

ikmal edilmiş bulunan vapurlar1mı
zm getirtilmesi bir "llÜddet daha te
hir edilmiştir. Harp vaziyeti dolayı. 
sile yola çıkamıyan vapurlarımız IL 
manımızda tesellüm edilebilecektir. 
Bu cihete de şimdilik Almanlar ya. 
naşmamaktadırlar. Umumi vaziyetin 
kısmen düzelmesine k:ıdıır yeni va
purlar Almanyada bekliyccektir. 

Denizlerde Fırtına 
Güneşli ve güzel geçen bahar ba. 

vasından sonra şehrimizde yenidt;n 
soğuk başlamıştır. Evvelki akşı:ım 
başlayan yoğmur, bütün gün. bila.f~
f:ıla devam etmiş, hararet hıs!'~dılıı 
derecede düşmüştür. 

Dün gece Karadeniz ve Akdenh:de 
fırtına başlamıştır. Küçük deniz na
kil vasıtaları dün sefere çıkamamış. 
lardır. 

Ticaret Vekili, dün aksam Ankara
y&. dönmüştür. 

Şehir Meclisinin Dünkü 
Müzakeresi 

Şehir meclisi dün b.irinci .reis ';e
kilı Necip Serdengeçtmin rıyasetın
de toplanmıştır. Dünkiı toplantıda, 
muhtelif meseleler hakkında vuku 
bulan teklifler. alakadar encümenle
re gönderilmiş, zabıtai b~lecliye t~
limatnamesinin müzakeresıne geçıl. 
miştir. Talimatname?in b~.zı madde. 
leri, meclisce hissedılen luzum uze
rine tadilen kabul olunmuştur. Sey
rüsefere ait olan kısımda bazı ieğ;. 
şiklikler yapılmıştır. Bilhassa §<>för. 
ler hakkında yeni kayıtlar konulmuş.. 
tur. 

SUAL CEVAP 
8 _ ortamektebl bitirdim. Llaeye ti· 

demedim. Bu 81ne hangi llHY• leyıt 
meccani girebilirim? Ne ıutıarla kabul 
olunablllrlm? Kuleli aakerT llaealne gl· 

remez miyim? 

C - Maarli matbaasında. 

• 
8 - OakUdar • Kadıklfy Halk Trım· 

vayları Belediyeye geçecek mi? Devre• 

dllecekae ne zaman? 

mahkemesinde başlamıştır. ~ 
18 seneye mahkum İbrahim, ar b"' 

daşı Hulusi ile beraber mar~ngo~l"' 4 
nenin parmaklıklarını kesmış, ? . 
rı delmiş ve 65 gün sonıa Teşvik'~, 
den Kabatac::a hovardalık etmek ıJ 

:ı D.. ifs11 
giderken ,yakalanmı;ıtı. un N 

- •• 1 <l sıw sinde kaçak kaldıgı gun.er .? rll 

yerde mot?rlerd: çahıtıg~nı ~oy!~ı\. ~ 
ve firar hadisesınde Huluslnın }l • 

lcrine kandığını söylemiştir. Mll 
keme başka güne katmıştır. 

Bir Çocuk Düşürme 
Da\·asına Diin Bakıldı < 

•1·i ,, 't Nikahsız karısı Fatmanın, ıı- 1>" 
hı:. çocuğunu düşürmesinde rol oY,.,_ 
y~n komşusu Marlka ve Doktor p.'c' 
sil akyhine dava açan Pavlo ~ğl~J<lfl( ~ 
dullahın muhakemesine dUn ı ı" l 
ağır ceza mahkem.esinde ~aşlaJl~' 
tır Abdullahın iddıasımı gor~ F'~9ıd 
çocuğu alındıktan sonra fen:ı tıl~ 
hwıtalanmış ve hastahanede 01 

1,,. 
tur. Doktorun anlattığına ."göre vll1' 
böyle bir çocuk alma hadısesi 
bulmamıştır. 11,ı 

Mahkeme, bu karı~ık ~avanın ınitl 
içın, doktordan üç bin. lıra. t.az clb 
istiyen Abdullahın ~ahıtlcrının c 
nı karar vermiştir. 

Turfanda Patlıcan ,,e 
Domates Gelm ııtl'' 

lskenderiyeden ilk turfanda f cıf.' 
can ve domates gclm;ştir. Pat ~et~ 
ların kilosu toptan l 00, domates 
105 kuruştan satılmıştır 1 ---

TAK V 

10 Nisan 1940 

ÇARŞAMBA 
• 159 

4 QncQ ay Gün: 30 Kasım. 56 
Sabık bir müracaatınız~ mu~a

ta lan bir dosttan adresınizl og. 
re~d~m. Şayet u. K. işlerin.de bL. 
:zimle birlikte çalışmak niyetınde i. 
seniz çalışma prilarını sizinle ka.. 
J'arlaştırmıya hazırım. , 

H. Scbultz,, 

Kelly parayı aldıktan sonra, yola 
çıkmak için hazırlanı~or ve spor
cu bir adam olduğu için bir ma.. 
ça iştirak etmek üzere hareket et
tiğini söylüyordu. 

Nihayet Kelly, günün ~ir!?~e 
çalıştığı fabrikanın idare muduru.. 
nün odasındaki planları aşırarak ~· 
vine götürüp saklamış ve ertesı 
gün pasaportunu çıkarmakla meş.. 
gul olmuştu. 

Belediye Karnköy köprüsünün E: 
minönü cihetindeki ucunu yükseltmı 
ye karar vermiştir. Bunun için icap 
eden keşifname hazırlanmıştır. Köp
rünün bu ucu ile birlikte Eminönü 
cihetindeki ayaklar ve Emiııönii mey. 
danı da yiıkselecektir. Köprünün 
terfii sırasında belediye, yolcular ve 
otomobiller için yedek bir köprü kur_ 
duracaktır. Bu yedek köprü Eınınö
nUnün Gümrük cihc?tindeki kısmile, 
köprünün ilk Boğazici iskelesı üstün.. 
den köprüye uzanacaktır. . . 

Muvakkat köprü 12 metre genı~lı... 
gınde olacaktır. Tramvay sefcrleri~in 
durmaması için de icap eden tedbır. 
ler alınmıştır. 

c - Lisede parasız leyll okuyabilmek 
için her sene baeında imtihan açılır. Eu 
imtihan6a muvaffak olmak şarttır. As
ker! liselere ııtrebllmek için müsabaka 
imtihanını kazanmanız IAzundır. 

• 
S - Llae ve ortamekteplere alt tall· 

matnamelerl nerede bulablllrlm? 

c - Üsküdar - Kadıköy tramvay e{r
keUnln vazlyeU Ankarada tetkik ve 
müzakere edillyor. Husus! bir 'kornıs:. 
7on bununla meşguldür. Şirketin Bele
cliyeye devredilip edilmiyeceğl bu ko
misyonun vereceği karara göre anlaşı
lacaktır. 

numt: ıs 
Anbt: 13!18 :r.ıart: '! 
Rabiillevvel: 2 12.111 
Güneş: 529 - Öğle: 18.fS 
İkindi: 15.57 - Akşam: 4 . .t4 
Yatsı : 20.18 - ims~k: ~ ----------------:--

Ke1lv. bu mektuba cevap vere. (Devamı var) 



TAN 

P. Grupunda 

İzahat Verdi 
Ad,iye Vekili de Adli 

İşler~ Dair Uzun 

KONTROL ------·-- ·~ ... 
Nizamnamesi 
Neşredildi 

ve Toptan Mafiyet 

Satış Fiyatlarınını 

Hükumet T esbit Edecek 

Dün Edirnede Mimar 

Sinan ihtifali Yapddı 
Edirne, 9 (Tan Muhabirinden) -= 

Sinan ihtifaU Mimarın şaheseri olan 
Sclimiye camiindc umumi millet. 
ti:,. başmüşaviri ile tüm komutnn, Ya
li ve kalabalık bir külle önünde 3 a. 
pıldı. 

Tarih muallimi Osma'l ile Şaban; 
Coşkun ve talebeden ilç kişi büyük 
sanatkarm kıymet ve eserlerinden 
bahsettiler. Rozetler vP mimarın e. 
serl cr.,in f n loıoğnıfHçri d ğıtılnrak ih. 
tüale nihayet verildi. 
· Babaeskide 

Babaeski, 9 (Tan Muhabirinden)::: 
Mimar Sinanın ölümünün 352 nci 
yıldönümü münasebctile Babaeskidc 
bfnlcrce halkın iştirakilc büyük s:ı
natkarın eserlerinden olan Gedikli. 
paşa camii önünde bir ihtifal yapıl. 
mıştır. Bu ihtifale umumi müfettiş. 
lik ten gelen mimarlarla köy heyet. 
lcri iştirak etmiştir. 

Belediye Meclisi, Sinan camii Ö
nündeki caddeye "Mimar Sinan'' a. 
dını vermiştir. ___ _, ___ _ 

Zamc~an İ~tifadc Edecek 
Yetim ve 1\liitckaitler • 

Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -
Mulki ve askeri teırntıt kanunur.a 
bı.zı htikiımler eklenmesine dair ıtı. 
yıha Meclise. scvkcdilnıiştir. Layiha
ya gore. y ni tekaüt kanununun me. 
rıyetinden evvelki btikumlere gem•. 
bağlanmış olan tekaüt ve yctım ay
lık larının tahsisatı fevKolade ve yi.ız. 
de on zamlarile birlikte balig olduğu 
miktarlara tahsisatı fevluıl5.d~ olarak 
yiızde 25 zam yapılac ıık~ır. 

Eski tekaüt kanununa göre, maaş 
almakta iken mezkür ka:ıunun neş _ 
rinden sonra vefat ~~n mütckaitlC'
rın halen maaş almak!n olan ycum. 
lerine de yüzde 25 ıam yapılactıktır. 

Hatay hükümetind ıın devredilen 
tekaüt, yetim maaşlarile, 551 3255 nu 
maralı kanunlardan istifade edenler 
bu kanun hükmüne tfıbı olmıy.ıcak. 

lard ır. 

Tramvay Memurları Barcını 
Ankara, 9 (Tan Muh:ıbirindcn) -

Ankara imar müdürfühi teşkilfıt kad. 
rosu ve ihtisas mcvkılerın~ ait cet
ve1 Vekiller Heyeti tarafından tasdilt 
edilmiştir 

İstanbul tramvay idaresi memur. 
!arının bareme intıb>ıK cetvelleri de 
Heyeti Vckileden çıkmıştır. 

Yeni Tayinler 
Ankara, 9 (Tan Muhabirindenı -

Ankara vilayet idare heyeti azasın
dan Cevat Akın l\lı.inakaUıt Vc·kalcti 
teftiş heyeti reisliğine. Ticaret Ve. 
kaleti müfettiş muavinlcrindr-n Re. 
şit At°asoy, dördüncü sınıf müfctUşli
ğe tayin edilmişlerdir. 

:Muşta Zelzele Oldu 
Muş, 9 (A.A.) - Bu sabah l\fm:;ı:ı 

şiddetlice bir zelzele olmuştur. Ha. 
sar yoktur. 



SPOR: -. 
Macar Kişpeşt 

Takımı Bu 
Hafta Geliyor 

----4--

tik Maç. Cumartesiye 

Yapılacak Pazar Günü 

Fenerlilerle Karşılaşacak 
.Macaristanın birinci sınıf fotbc.l 

takımlarından Kişpeşt bu hafta üc 
maç yapmak üzere fstanbula gele_ 
cektir. Bu takım halen Macar liginin 1 
başında gitmektedir. Macarlar ilk 
rnaçlannı Cumartesi, ikincisini Pa
rar, üçüncüsünü de Çarşamba güniı 
yapacaklardır. Misafirlerin hangi ta
kımlarla kar§ılaştırıla.cağı henüz ka· 
r•rlastırılmamıştır. Bunun için bu ak 
ş.ım İstanbul bölgesinde bir toplantı 
yapılacaktır. Yalnız Pazar günii Fc. 
n~rbahçenin oynaması tahakkuk ı>L 
miş gibidir. 

İngilteredcn llakcm 
Getirtilecek 

. f stanbul . ~ölgesi hakem işlerini 
~alJetmek ı~ı~ bazı tedbirler almıya 
karar ver~ıştır. Bu meyanda f ngil
tc:reden bır hakem getirtilerek bir 
kurs ~çılması takarrür etmiştir. Fut
bol AıanJığı bugünlerde Londra ile 
rnuhaberata başlıyacaktır. 

İstanbuJ Takımları Döndüler 
Ankara ve İzmirde milli küme 

maçlarını yapan Galatasaray, Fe. 
nerbahçe f zmirden, Beşiktaş, Vefa 
Ankaradan İstanbula dönmfü;lerdir. 
Ankaradaki iki maçın yaptığı hası. 
l~tın 2~00 İz.mirdcki maçların has1-
l~t yekununun da 2600 lira olduğu 
soylenmektedir. 

IMILLI • ALEMDARl\ 1 

Sinemalarında 
kahkaha kapışılıyor. 

LOREL • HARDİ 
nin bütün dünyayı Çılgınca 

Gülduren 

ZAFER 
DÖNÜŞÜ 

Tiirkçc sözlü -
Filmi Bugün başladı. 

Ayrıca: 

Robert Montgomery 
nin nefis !ilmi 

YAŞA ve SEV 

~~----' 
' Şchznde r;E AH Sinemada 

başı r' ' Tel: 21359 

Bugün Matinelerden ıtıbaren 
3 Film birden 

1 _ A y Ş E Türkçe söz.lü 
filrkçc ş;:ırkılı 

Yalnız sinem ;:ımızfüı gosterdiğim ız 
kopyada 

f mperio Argentina'nın 
şarkıları orijinal \'e lspanyolcadır. 

, 

B u A K 

YARIN 

'1' A N 

Ş A M 

K' te 
A Ş K - M US i K İ - G ÜZE L L i K ,,e 

ESKİ SERENADLAR DİYARI VİYAı'lADA ŞUBERT'İN Hayatın. 
dan alınrnı~ 

NEFiS BiR AŞK MACERASI 

~.Al ...... SERENAD 

AKŞAM 

Fransız filmi. Baş rolJerde: 
Unutulmaz Viyana operetlerinin yaratıcısı 

LİLİAN HARVEY 
ve en meşhur Fransız artisti 

LOUİS JOUVET 
Aynca METRO JURNAL 

en son dünya ve harp havadisleri 
Numaralı biletleri evvelden aldınnrz. Tele.fon: 40ô68 

HEYECAN ve l\1ERAKLA ' ][ p EK SEYREDECEGİNİZ 

S in c m a s l n d a BÜYÜK BİR l\1ACERA FİLl\Iİ 

KAHKAHADAN KIRILARAK EGLENECEGINIZ 
HARİKULADE KOMEDiLER ŞAHESERi 

Kraficenili Elmasları (T~g~ı~ 
Baş Rollerde : DON AMEŞE - GLORIA STUV ART 

ve taklitli komikler rolünde dayanılmaz komik sahneler yaratan 

2 Küçük Gangsterler 
mevsimin <'n heyecanlı nhh'ıkl 

maceralar Roman 

3 Pasif Korun~ a 
I 3 PALAVRACI SiLAHŞÖRLER 
I • YENi NEŞRiYAT; Seferberlik Müdüriyeti 

Bu fılmi seyrrtmeleri için bütün 
mekteplere tamim gönd<'rmlştir. Ve 
Sinemamızda yalnız bu !ilm için 
hergün sabahlan 

9.30 - 10 15 - 11 matınclerl 

ı Ç~mb>~ırDôt~şs 
Sineması Müdüriyeti 

e YÜCEL - Bu aylık sanat, salon vc 
fikir mecmuasının 62 nci sayısı da zengin 
n1Cinderecntla çıkmı:ştır. 

10. (. 940 

Bugün 

1 SİNEiUALAR f 

SARAY 

MELEK 

İPEK 

TAKSIM 

LALE 

SIK 

SAKA.-VA 

"Beyaz Hemsir•" 
ı "Screruıd" 

1 "Kraliçenin E.lmB!la 
''Palavracı sl1:1hşor 

= cıAlayın Çocukları» 
aAşkın Göz Yaşları 

ı 11Lui PasUirQn Haya 

•Tatlı Bdb ve .ç 
tc Avcılan 

cSevdalılar Cenneti 
AL KAZAR 

SUMER 
' "Casus avcıları" 
r "Aşk çocukları" 

AKIN 11Şeyh Ahmeb 

MARMAR.11 

ALEMDAR 

TURAN 

cıP:t$lırmacıyao• 

crAşkın Sesi» 

"Zafer dönüEü" vı 
1 "Yaşa ve sev" 

cMemlş1> 

ÇEMBERLITAŞ: 

MILLf 

FERAH 

"AYŞE" \•e 

"Ümit ııarkısı" 
"Zafer döniışu'' ve 
"Yaşa 't"e ~ev" 

"Ayşe", "Küçük ,a~ 
gsterler" \ ' C "Pasif 
Korunma" 

BEŞİKTAŞ : «Cebclitarık 

Beıslktaı Suat· 
park : 

Kadıköy OPERA~ 

izmlr Karşıyaka: 

İZ M l R KOL· 
TÜRPARK 

IZMİR Yeni Si· 
nema 

İZMİR Elhamra: 

«Çılgın Blıklrc. 

cŞoh\'et Kurbanı• 

«Büyilk Caz» ve cl\fİ' 
ter Moto Katille! 
Klübündeı> 

cŞanzellze ve ctG611 
Batark~n» 

cTarzan Maymun ı• 
dam" 
aLorel Hardinin zı· 
fer Dönilşilı> 

İSTANBUL ASLİYE 3 üncü ıtt'. 
KUK HAKbll.İGİNDEN': 

• yapılmıştır. • • 
Sipahi Ocağı Yalnız bu fılm için umum mevki 1 BUYÜK ARZUYU UMUMİ ÜZERiNE : 

Gece i\füsabakalan 7 ı kuruştur. ı' 1 M p ER ı· o AR GEN T ,. NA' nın 

e ÜLKÜ - Halkcvlerile H:ılk Odala
rının de.rıdı;i olan bu mecmuanın 86 ncı 
sayısı da çıkmı:ştır. 

e ÇOCUK - 184 ve 185 inci sayıları 
çıkmıştır. 

Marko De Leon vekili Nesim Adlı
to tarafından Fransanın Manton şe~· 
rinde Paviyon dö flôr Avenue Rh'1• 
era'da mukim iken halihazır ikarne!
gfıhının meçhul olduğu tahakkuk ~
den Jan aleyhine mahkemcJ1111 

938 / 494 No.lu dosyası ile açılan te>
cili taliık davasında yapılan mubS• 
kemesi sonunda: Davacı l\1arko'rıııJ1 
Mişel Atiyas kl7.l Jan'ı 5-9-1923 tıı• 
rihinde tatlik eylediğindcn subut~: 
na 15-1-940 tarihinde karar veril.J1l1~ 
ve ilamın dahi müddeaaleyhe ilfıJlC~ 
tebliğine tcnsib kılınmakla bir sutC11 

divanhaneye talik edilmiş olduğııı1-
dan müddeaaleyh Jan'ı ilin tariJ1f11: 
den itibaren 15 gün z•rfında tcrn1itl 

S Hcrgun 11 den sonra mütad fiatla 
ipahi ocağı dneme müsabakaları dcvnmlı seansl<lrda 

1>eağln kapalı manejinde icra edil- her 3 Film birden ı 
n:>işt!r. Gerek atlar ve gerekse bini- ••••••lll!l••••lıliıım••ıl Rekor kıran şaheseri 

• BEDEN TERBiYESi VE SPOR -
16 ncı Myısı çıktı. İçinde sporcularımızı 
yakından altıkadar eden kıymcUI yazılar 
\'ardır. 

cılerı gittikçe artan bir kudret ve 
kabiliyet göstermektedir. Binişler 
seyirciJer tarafından heyecan ve ala. 
ka ile takip edildi. 

Müddeiumumiliğin 

Daveti 

AYSE • FEN MECMUASI - Bu aylık talebe 
1 
mecmtJasının altıncı sayısı çıkmıştır. 

.-.. 
• Atlayışlara ocağın fahri hocası Me 

Jahat Akselin (Sahab) ile yaptığı gü. 
:zel bir parkur ile başlandı. Prens Ha 
lim'in (Sahab) ı, her mani atlayışta 
yüksek kudretini meydana kovu
yordu. 

Filmi Bir Hafta Daha Devam Edecektir • 
ANKARA MAGAZiN - Bu rr-~ımu ay

lık mecmuanın i.içlinci.ı sayısı birçok gO
zeJ yazılarla çıkmıştır. 

Dılamazerct vuzıklcrine devam etmlyen 
1 

ve lknmctgAhıorındıı buıunıımıyon ıısliye 
ikinci hukuk mahkemesi zabıt k:\tlplerln
dcn Şevket ve 8 inci hukuk m:ıhkemcsl 
1.abı t katiplerinden Gııllp Varlıgın tarihi 
ilanda n itibaren uç gun uır!ında vazifele
rine gelmedikleri ve adlıye encUmenine 
müracaat etmedikleri tnkdirde terki varJ
!e etmiş addolunarnk ycrlerınc bnşkal;:ı-

Yedi günde 30.000 kişi bu filmi görmüştUr. Tehacümün 
sebebi meraklıların müteaddit defalar bu muazzam 

filmi seyretmelerinden ileri gelmektedir. 

YAVRUTORK (Mimar Slnın özel aıııyı· 
••) - R~nkll bir kapak içinde güz.el basıl
mı~ re..<im ve yazılarla Mimar Sinan hak
kınd:ı mrıl(ımııtı hlh•irlir. ı rliıvn M1>hiJ,,....,,ö; ilı'in nh>nJı" 

Bundan sonra yapılan ocak tale
h_elerinc .mahsus parkura 7 binici iş. 
tırak ettı. Bunlardan üçü hatasız o
larak bitirdiler. Zaman üzerinden 
yapılan tasnifte Kemal <Murat) ile 
birinci, Kon (Zafer ) ile ikincı, cahi
de (Efekızı) ile üçüncü oldular. Bu 
parkurda şimdiye kadar görmediğı
miı bir hususiyet vardı. Parkurun 
ortasında binici atından muayyen 
bir ~e~de iniyor, önünde kapı tarzın· 
d~ı bır maniayı kapı gibi açarak a
tı ıle oradan geçiyor, kapıyı kapa
dıktan sonra atına binerek parkura 
devam ediyordu. Parkur esnasında 
ata inip binme ve parkura devam et
me hem binicinin kudretini hem de 
at.!Jı _terbiyesini n;ıeydana koyuyordu. 
Buyük beynelmılel müsabakalarda 
hazan yapılan bu tanın tatbiki bini-

İLAVE OLARAI~ : ŞARKIN SES KRALiÇESi 

UMMU G U LS UM 'ün 
Yarın Akşam SARAY Sineması 

rının tayin kılınacağı. 1 FLORENCE RICE ve ALAN MARSHALL 
en muhteşem filmi tnrafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

cilcrimız Ve' CrU-.ı:nız kin ,.ÇOk fayda· 
lı olmuştur. Dm it Sarklsı ve BAY ANLAR İçin Vücuda Getirilen 

Bundan sonra yaprlan 5 numaralı 
Dresaj da Müllcr (Zafer) ile birinci, 

Kon ( Brol) ile ikinci, Cahide ücün_ 

cü oldular 

("NEŞİDEi EMEL) Beyaz Hemsire - Türkçe Sözlü Arapça Şarkllı Filmi _, 
3 numaralı Dresajda ise Kemal bi. 

rinci, Bayan Teondorf ikinci geldi-
ler. En hafif şekil olan l numaralı • • •• 1 
Dresajda Bayan Leyla birinci oldu. ,. Oksurenlere: KATRAN HAKKI EKREtl. •'\ 

Fransızca sözlii Şaheserini takdim ediyor. 

GENÇLiK ve ŞEFKAT •• 4 GENÇ KIZ KALBi •• 

BÜYÜK BiR AŞK ••• 
Mayıs avının 4 üne tesadüf eden ı I 

1 
J 1 

ilk <?uma.rtesi müsabakaları açıkı, Hakkı Katran Pastilleri de vardır. IL._·---·B·u-fi.lm_l .. Ialllf.ta·n·ın-cn-fe·v·k·a·la·d·e·f·il·m·i·o·l·ac·a·k·tı.r. ___ ~ı 
maneJde saat 17 de yapılacaktır. ~ ~ 

Dünkü ve Evvelki Günkü 
Kısımların Hulasası 

Henri Pierre atölyesinde çalışıyor, hazırlnmakta ol
dtJğu bir tablo ile u~raşıyordu. Blr divanın üz.erinde 
uzanmış gazete okuyan arkad~ı Rene Lazsko ona ga-
zetedeki şu ilanı okudu: ' 

"Na iyi, ns güzel, ne zengfn olmıyın bir dul kendin .. 
de ekalk olın bütün me:ılyetlerl haiz bir Beyla tanıt· 
mık istiyor. Zeki zaruri de(jlldlr. "X. Y." poat reatıınt, 
Nice. AdrMlne yazınız.'' 

Sonra da ressama bu adrese bir mektup yazmn!l:ını 
ta\'siye etti. Ressam teklifi reddetmişti. Fakat Rene 
J..az.sko arkadaşına bir muziplik olmak üzere ve ondan 
habersizce bir mektup yazarak neticeyi inUzara baş
ladL 

İlan sahibi mektuba cevap vermiş, Henri Pierrc'l 
davet etmiş, kendisini tanıması için de elinde bir gül 
bulundurması tavsiyesinde bulunmuştu. Ressam, mek
tubu katıt sepetine attı. Bu davetle hiç altıkadar ol
madı. Fakat sevki tabii ile davet edildiği yere gitti, 
elinde bir de gül vardı. Bir masadan bir kadın gillüş
çüğü ~tU. Dönup baktı, bir masada biri gülümseyen, 
diğeri ciddi, biri siyah, dığcri beyaz giyinmiş iki kadın 
gördu ve y{lrudü gitti. Ertesi günü bir dtıvet daha aldı 
, e bu davete cesurane bir azimle gitti. Bir akşam ev
'\"el gördilğil beyaz giyinmiş, ciddi yiızlü kadın kcndi
l'llni masasına davet etti. Kadın genç, güzel de~lld.l, :ta
kat eapkın ve tecrübeli görünllyordu. 

- İllnımı biraz tuhaf buldunuz de:n mi? diye sor-
du ve ne kadar da gençsiniz! dedi. 

- Öyle isUyordunu:ı: .. 
Kadın blll'ldan sonra 81ümden bahsetmege başladı ve: 
- Siz belki bizden de önce ölecekalniz .. dedi. ' 
Hanri Pierre: 
- Peki, neden? diye sordu. 

Ba"an narin ve düşük omuzlannı ;talC:ırdı: 
- Hiç .. Oyle! Bir düşünüş ... Sonra. tonur.u ae .. 

ğ:ştirdi: 
- E, pekfıliı.~ Bu alemde hoş oları::k neler vu.. 

pıyurs.ınuzi 

Henri Pierre neler yaptığını anlattı. Eski alta~ 
demık Cko'ıe, ~·eni Separatist Muvman etrafında 
uzun tafr.i!tı.ta C:ı:ldı. Van Gogh Holandalı mcktebı
nin lf'.mavtilü ile Bertran Masscs lSPıınvol mektebi .. 

"' ~~ 
- o •çe ı~lcv.cı, o keski~ bakışlannı yeniden deJ.i, 
l.d.ılırla !eslıı~ eaerek söylüyordu, - işe yaray:ıll 
başkalı:nnır gı.izelliğidir. Benim için ehcmmıyetli o
lan sızin gı.izPl oıuşunuzdur. IALI 1 

Yazan: Annie Vivanti • No. 
nin tcmayülü::ıü karşılaştırıyor, m~isabnkalardnki 
haksızlı'kıardan, jürilerin kifayctsizhideriadc·n şıkiı. 
yet e;diyordu. 

Ote>ki, nrada bir, bir esnemeyi bıra~numıa~: ~ç;n 
ağızını el: ile kapıyor, bununla beraber, lJütün de. 
dıkleri ile derinden derine nlakalanıyorıncş gibi, bir 
ha :ra il.! bakışJannı onda sabit tutuyonhı. 

.A..radı biı- atılıyordu: 

-- Anlıyorum .. Ah ne kadnr da anl!yorum! Siz 
sanatte bir "tc!'tcmiz" siniz. Acaba .hayatta::la mı? 
Sizde dehanın ulu sadeliği var. Parsifal gibisiniz: 
dedi, Vl' ıılmanca bir kaç kelime mırıl<landı. 

Almanc..a anlnmıyan Henri Pierre g:iliimsedi. Bu 
gülümseme, bir tasdik de olabilirdi, bir mktır da. 

Oteki, sozüni.ı birdenbire değiştir~rck: 
ı..- Dana gelince, dedi, size haber vereyim: A. 

ca~p halime rağmen tamamile dürüst bır insanım .. 
Tanınmıt,. kimseler arasında çok tanıd1gım var, ve 
en iyi sosyeteye devam ediyorum. 

IIenri Ficrre, mütevazi bir hava ile: 
- Bundan şüphe etmiyorum, dedi. 
- O iliını .• Onu, biraz kapris içın . Biraz bfr 

.şeyler .. Nm=1l diyeyim? Yeni, başka, taze bir şeyler 
bulmak üm!dile yazdım; çekici, endişe verıci biri. 
ni bulmHk ümidile ... 

- E, ben .. Bakalım bütün bu d~tliklerıniz ola
bilecek ::nlı·im? 

RIE il 
1 

3 Çeviren: SINANObLU 
Henri Pıcrre, bunu, sandalyasının arkalığına 

yas cınar.ık soı•muştu. 
Bayan, ;naulı bir eda He cevap verdi: 

:- Bütün hunlar .. Hatta daha başkaları da .• 
Hen.ri ı~;cue, hoşlanmış, gülümsedi, ve bir ıe. 

vernn:. yapb. Soı.ra bir sigara yakmak için müsaade 
isted •. Kcııdin. çok monden, çok kendine sahip du~·u. 
yordu; orıa (ıylc geliyordu. 

Bayan, lnbntin ışığı delikanlının yüzünü aşağı
dan yultar doğru ayduılatırkcn, onu sü.terek devö.n 
etti; 

- Çı k güzelsiniz ae. 
Ve hemen, c.nun düşiıncesini sez~rek, dudnkların

<1a tatlı bir gülümseme ile ilave etti: 
-· :H'ınc n bu da vardı, değil mi? B~n güzel oJ .. 

madığıma eöre ..• 
Henrı 1'1<;tre, bu ince metihlerden biraz sıkıiınış. 

zayıf bir mırıltı iie protesto etti. 
Otcki, cınuzlarını kaldırarak, düşündükfor:ni 

sr>yledi. 
- Amn.. Güzellik, diyoruz.. t-Tih:ıyet, bir i~e 

yarayan, bize gerçekten haz veren güte~lik hangıı::ı.. 
uir? Başkalarınınki! Eğer, burada, bir çirkin ve iğ
renç v~rhğır karşısında oturacak olsa idim, benim 
Vcnus oluşum neme yarardı? Bir çirkinle konuşrnı
ya. ona gnl;iın~emeye mecbur olmak n~ e:stctik bir 
işkencedir, bJr düşünün! Hayır. havır! l sc varav;rn .. 

Henn hcrre, bu kanaati hodgaml!a ve giilü.tıC 
buldu; ama :1e S'Jyliyeceğini bilemi:d!ği için. sus~tl· 

Kısa bır SlıkCıttan sonra kadın tek:ar ba~ladı: 
- Biz güze, olmıyan kadınların, öbür kadınlar 

üzer;rıde olçJlemez bir avantajımız vadır; şu: Erke1' 
bızdcn l':orkmaz. En basiretli, en vesvC?.;;elı erkek tc 
ı::.ızel olmıyar. k!idına sakin bir emniyet:c yaklaşır· 
'Işte bır kadır. ki' ' diye düşünür, "tehlikeli değildir; 
işte bir yaratılış ki, bana asla ıstırap vcm>iyec~" 
tir'· ve, h:ızurla, ona içini açar, ona emniyet eoet· 
Bu arada ~a~nu •• eğer kurnazsa ve ne istedığini bı
liyorsa, sanatını göstermiye, hilelerini hazırlnn1 1Y,g 
H:kti varurr. Erkek kendini geri almak, kurtul!Jlııi 
onu bırakmak iı:tc:diği zamansa .. Buııı.ı yap:ımSZ· O 
kadm, onu tutar, herha!1gi bir ulvi gü.ı:E:llığin yaP~ 
bileceğinden <.ebo fazla yapışkanlıkla ona tcsabUP 
eder. 

Henri P'erre naziklik gösterdi: 
- Ah .. Muhakkak! .. 

Bayan ona baktı, güldü. Sonra sigar:ı tabakasıııl 
uzctttl. Sigarcllarô.an sert bir"'koku çıkıyordu. ı 

- Sız, m1..seıa, sizin benden hiç bir korkunu 
ıoktur. 

- Ko-:ku mu? Doğrusu, hayır. 
- Bilıyorum. Ben tamamile zararsız tıır yara-

t1lı§ım. diye güldü. o--
Eden ban~esinin yılanı gülümsüyordu ise, b.u 

r.unkine b• nzJycn bir gülümseme olma.Jt gerektl· ~ıı-
Bır müddet, gazinonun iç salonundan onlara 

dar Vliran mU7iği dinlediler. . 8ı 
P. ise bil' 

Kadın artık konuşmadı. Henri ıerro. • lUP 
eııdişeli, onu herhangi bir şekilde g:.icend~1iş co w 
olmadığını kcnu: kendine soruyordu. Bu şuph ' ııs 
kılganlığının artmasına ve dilsizliğinin uzamS.S' 
.scbe..ı old-:.ı. 



TAN .========================== 
Muharrir bu yazısında, Norveç sularına mayin döken lngilizlerin takip ettikleri ı:e!'.~1m;ıa 
askeri gayeleri ve . bu sayede kazanmak istedikleri Qvantaiları izah ediyor : - - -·-· - --
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TAN 
AB ON E BEDELi 

TOrklye ~cnebl 

Artık Küçük Devlet, 10. o 

5 

-1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 .. 
400 .. 3 Ay 800 .. 
150 • 1 Ay 300 .. 
MilleUerarası posta ittihadına dahıl 
Olnııyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyıe 30, 16, 9, 
a,s liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği:ıUrmek 25 kuruştur. 
Cevap itin mcktuplnra ıo kuru~luk 
Pt1l IUıvesi lfızımdır. 

YENİ. ABLOKA 
9 e \Bitaraf Devlet Yoktur 

N.ICIN }'aza11; SabilıaZekeriyaSerlc 

A lmanyamn Norveç'e asker ~ı

karması. muan·en gayeler 
'-- \'armak için açılmış bir harbin :reni 
._ bir afhnsıdır. Polonyanın, Çeko lo 

GONON MESELELERİ 

Otobüs Belası 
B elediyenin otobüs işi~·le ciddi 

sunıtte mşgul olacağını, uzun 
~lltandanberi, bir tiirlü va7geçeme. 
dıkirniı bir ümitle dinli~·oruz. Fakat 
~tdense, fiiliyat sahasında, bu b1rçok 
alurnıardan ehemmiyetli i§in en son 

llliınlarda kaldığını görüyoruz. 

1 bugün işlemekte bulunan otohüs-
1tr eskidir. Pistir. Rahatsızdır. Paha
\.dır. Seferleri gayrimuntazamdır. 
/ hunlara binip te, ekserisinde tik· 
•ıırtıeden oturmıya, sallana, sallana 
~hatsız olmadan seyahat etmiye im. 
. n yoktur. İkide birde,, makincle. 
~ııe, 18 tiklerine musallat olan arıır.a
k•t .Yetmiyormuş gibi, ötede beride 
d llfı derecede müşteri birikinciye ka. 
d~r hlo)a vermeleri de, halka çektir· 
ıı'kleri çe itli sıkıntıların caba ıdır. 

11 bekleyişe itiraz edenlerin uğra. 
~1Y• mahkum bulundukları akıbet 
~· ek eriya nezakcts:zcc bir cevap a. 

tak, üstelik te .,inirlenrnekten iba· 
~ttir. Biitün hunlar düşünülünce an. 
§ılır ki, bugün, İstanbulda -sözüm 

11.ııa_ işliyen otobüsler, insana kuru· 
1111 uliıdan kaldıkları hissini verebile. 
~~k. d

1

Cl'ece ipt_idai. nak!! \•nsıtalar~. 
t. \ e medenı bır şchır sıfatına h· 

:llkat kazanmamız için, bu göriinür 
azalardan bir an e\'vel kurtulma 

ltııı şarttır. 
b l'tteseıa İzmir belediyesi, İzmir 
~alkım, bu dertten çoktan kurtarmı~ 
lttl.tl~maktadır. Ve bugün, bu husu<;. 
f.ı kı. mazhariyetine gıpta cttiğ.miz 
l ~ır şehrinde, yeni, temiz. rahat. 
i 't1

• ntuntazam, ve ucuz otobiisler 
~emektedir. Beledi~c. bu işi yap 
1t ~kla, sade halkı kazandırmakla 
v· lrlıırnış, kendisi de kazanmıstır. 
~~ir h<'lediye otobiisleri, İ7mir "1,_-. ~ ---'--~-ı ·-·---· 
frnhalarıdır. 

L stanhul otohiislcrinden, hemen 
rıer .. 
il\ ~un bir kaç defa: ''İllallah! .. de 
d ~nırı Verd'ği a<'ıyla bugün bir defa 
t ~~ temenni ediyoruz: Belediye, o. 
0

• ııslerin halkı manen çiğnemesine 
!\\ani 1 k · • d h ·· k '' d ç o nıa ışın e, ugun un en 

0.k daha acele davransın: Çünkü hu· 
rınkü otobüslf'rin iclerine binenler 
~:1 ka7.ara altlarında kalanlar kadar 

1 llldltedirler: 

• ~inıar Sinan İhtifali 
':---.___---~~~~~ 
ılı ~t~rnar Sinan ihtilalinin beş sene· 

b· hır yapılması husm;undnki kararı 
'1di~e h d' · b'. "k b' • n ava ısı, uyu ır nıcnı. 

"il • • 
ııı~·etıe okuduk: 

~İııkıa, bazı kimseler. 

\r- koca Sinana, senede hir defo 
'-~!a.ı Yapılması çok mu goriilüpır '!,, 
~1 •lınden tenkitkar bir va7.iyct ta· 
~U~~aktadırlar. Fakat hira7. diisii · 
ııı, Utse, verilen karan i~ahetli bul. 

'l'rtı~ mümkün görülemez. 
tııı 11•~ıh, ebediyen anılmıya, namla
t\ıı ıhtifaller yapılmasına hak ka 
d,1 lllış hir cok Tiirk biiyHkleri:; lr 
~:~ur. Fakat böyle da\'ranıldığı 
b~ 1~e, hemen hergiin. en az iki. 
~- 'l'ijrk hüyüğiinün ihtifalini yap. 
lıt~1 2 187.ım gelir. Giinde bir kaç ih
' h .. h.~zsrlanması ise, o ihtifallerin. 
'-.. Uyiiklerimizin kıvmctlerh·le mii· 't,,Q • • • 

tQ l &ıp bir ihtişamla haşarılmaı.ını 
~ eşiirir. 

4,~itekim, bazı ihtifallerin, bize !\. 
ttt ut.anç verecek. derecede. sönül: 
~t~esı de, bu endışe~·i tak,·ıye et
~lif tedir. Bunun içindir ki , bu kahil 
~ .. 811erin, sık fakat söniik olmala
,. biraz daha seyrek, fakat muh. 
'rtı olmalan müreccahtır. Biz, he., 
~iıı ~d sonra yapılacak Sinan ihtifali
tı ~ e, o biiyil.k nıimarımızm eserle· 
~i~ •dar azametli olacağından emi. 
l~ıı t§fo hu emniyettir ki. hize, verl
'tti; isabetli, karan takdir etmek 
~nı duyuruyor! 

llabaeskide Değerli Bir 
~ Muallimin Ölümü 

~~baeski, 9 (Tan Muhabirinden 
• t .. 0~a) - Babaeskinin Düğüncü. 
~~~ 0~ muallimlerinden Bayan Lut.. 
-~ •ni olarak ölmüştür. Ölüme 
~ Sektesinin sebep olduğu anla. 
~ftır. Muhiti tarafından ço'k se. 
"1ı bu muallimin ufulü, derin bir 

r uyandınnı"h .. 

lMALDE BASLADI? 
"" 

, akyanın istilası ile, Norvcç'in istilit 
sı ara:.uıda hiç bir fark yoktur. Bu. 
Alnıanyanın takip ettiği siyasetin ta
bii hir ncticesid:r. İngilterenin, Al· 
manyayı açlığın " harimi i metinde., 
boğmak için takip ettiği abloka siyn. 
eti karşı:.mda, Almanyanın, kendi. 

ne demir veren Şimal memleketJcri
ni, petrol veren Cenubu Şarki dC\'· 
letlerini istila etmesi, giriştiği mü· 
cadelede cnn damarlarını muhafaza 
iç:n ~ apılmış \ 'e ) apılacak savleU~r
dir. 

M üttefikler düne 1Cadar narbi idare etme prensipini A1-
manyanın sadece kısmi abloka ile mağlUp edileceğine 

göre kabul etmişlerdi. İlk aylarda gayeyi temin edecek gibi 
görünen bu prensip yüzünden harbin sevk ve idare~indcki 
teşebbüsler yavaş yavaş Almanyaya geçmiye başladı. 

Müttefiklerin es2s faaliy"!ti, 
Alman tazyiki önünde b ita

raflıklarmı bir taraflılığa kadar 
vardıran hükumetlerden Almanya. 
nın temin ettiği avantajları azalt
mıya inhisar ediyordu. Bu vaziye
tin devamı Almanyanın eksiklcrL 
ni harpsiz ve tehlikesiz bir şekilde 
tamamlaması imkanlarını veri
yordu. 

Bir gün bakıyorduk, Rumeıı 

petrol istihsalatmın tamamını al. 
mak üzere teşebbüslere giri~miş
ler. Ertesi gun Almanyayı besle
mek icin Rumen köylüsünün tar
lalarda çalışmasını temin maksa
diyle Rumen ordusunun terhisini 
teklif ediyorlar. Daha ertesi gün 
Şimal memleketlerinin karasula. 
nndan istifade ederek rahat rahat 
ithal ettikleri demirlerin sevkiya
tını aksatmamak üzere İskandi
nav memleketleri üzerindeki faz_ 
yiklerini arttırıyorlar. Yugoslııv· 
yanın Boksit'ini, Macaristanın va. 
rım yoğunu var kuvvetleriyle çek. 
miye uğraşıyorlar. 

Müttefikler Hukuku Düvel ah
kamının lafzi ve ruhi manasına ri
ayetkar kalmak endişesiyle hare· 
ket ettikçe Almanyanın bu gibi 
teşebbüsleri karş1sında seyirci va. 
ziyetinde kalıyorlardı. E\•vela 
Fransız, sonra İngiliz kabinelorin
de yapılan tadilatla harbi idare et-

lskandiuaı,yada11 Almmıyaya demir sevkıyatmda 
takip edilen yaz ı·e kış yollarım göslel"ir harita 

Yazan: E. Ş. Atabey 
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müttefikler ilk hareket olarak Ska 
jarak Boğazına ve bir hafta son
ra Norveç kara sularına ma~in 
dökmek ve oraları filolnrı ile kon
trol etmek iizere ablokayı sıkıştır
mak kararlarını gösterdiler. 

Müttefiklerin ablokay1 sıkıştır-
nak üzere diişundükleri plfının 

Norveçten baslaması sebeplerıni 
izah için Almanyanın hariçten 
çektiği iptidai maddelerin yerleri
ni ve cinslerini gözden geçir
nıek Jazımdır. Tetkikatımıza evvc_ 
la demirden başlıyalım. 

Almanya sulh halinde iken muh
taç olduğu demirin iiçte ikisini ha
riçten alırdı. Almanyanın senelik 
demir ihtiyacı 1939 da asgari 
33,000,000 ton olarak tesbit edil
mişti. Bu miktarın 11,140,000 to
nunu verim nisbeti ve cevheri fa_ 
kir olan kendi istihsaliıtmdan, 
2, 700,000 tonunu da A vusturyada. 

ki madenler:den çıkarıyordu. Bu 
iki memba Almanyaya senevi 
13,840,000 ton demir temin edi-
yordu. •• 

Senelik ihtiyacını tamamlamak 
iizere Almanyanın f s,·cçten, Nor· 
veçten ve Fransızlarla, İngilizler. 
den ithal ettigi demir miktarı şu 
rakamları buluyordu: 

İsveçten: 8,900,000 ton 
Norveçten: 1,800,000 ton 
Müttefiklerden: 7,500,000 ton. 
Harbe hazırlanan Almanlar bu 

vaziyeti karşılıyabilmek üzere 
1938 senesine kadar kesafeti ve 
cevheri matluba muvafık olmadı
gından işletmiye başlamadıkları 

Salzgitter gıbi madenlerini Gorin
gin demir şirketi vasıtasiyle faali
yete getirmek teşbbüslerine giriş· 
nıişlerdi. Fakat harp başladığı za. 
man cevheri \'e kesafeti matluba 
muvafık olnnyan Alman demir 
madenlerinin i~letilmesi projesı ta
hakkuk ettirilememişti. Almanlar 

demir ihtiyaçları sulhtekindcn bir 
kaç misli artmış olarak bu harbe 
girmiş oldular. 

Bir de Alman motörize km·
vetlerinin hayatı mesabesin

de olan petrol ihtiyacını anlıyn
lım: 

Alrnanyanın sulhtcki ihtiyacı 
1939 senesinde her ay biraz art. 
mak şartiyle tnkriben 7.000,000 
ton olarak tayin ediliyordu. AL 
man askeri mütehassıslarının kn
naatlerine ve hesaplarına göre, ol
dukça hareketsiz bir müdafaa ıle 
devam etmek şartiyle Almany nın 
harpteki petrol ihtiyacı senevi 16, 
17 mifyon ton arasında idi. 

Sulhteki ihtiyaç miktarını Al· 
manva 2,700,000 tonunu kendi is. 
tihs;;latı ile temin ediyor, müteha
ki kısmının 4 milyon tonunu Ro. 
manyadan. 6 milyon tonunu Rus
yadan. icabında da Amerikndan a· 
larak karşılıyordu. 

. LOKMAN · HEKiMiN öGOTLERi. . ' . 

ERGENLİK ÇIBANLARINA KİREÇ 
Kireç ergenlik çıbanlarının Ü7.e

rine sürmek için değil... Öyle bir 
ilaç tavs:ye etmek hekim terbiye
sine yaloşmıyacağı gibi, ilfıcın 
kendisi de p<'k acıklı olurdu. 

ICirecin \'Ücudiimiizde liiı:ıımu. 
nu, ehemmiyetini elbette bilirsi
niz. Bir kere kemiklerimizin :rn
nsından biraz fazlası kireçtir. Ki
recin viicudiimüzde daha bir çok 
.işleri varsa da kemiksi7. insan -pe
ri masallarından başka yerde-- ta. 
sa,·vur cdilemiyeceğindcn üst ta. 
rafını söylemiye hacet kalmaz. 

Fakat o işlerinin arasında, ki. 
recin bir de ergenlik çıbanlnrına 

iyi gelmek hassası olduğu anla~ı
lıyor. Ergenlik ~ıhanlarını C ,·ita· 
mini şırıngalarile tedavi eden he. 
kimler hunu anladıklarından '\ i. 
tamini kireçli bir ilaç içine karış
tırarak şırınga C'diyorlar. Miitehas
sıs hekime giderseniz ,.e ergenlik 
~ıbanlan için C vitamini şırınga 
etmyi kendisi münasip göriir e o
nu hangi kireçle ilaca karıştırtaca. 
tı kendisinin bileceği bir şeydir. 

Miitehassıs hekim bulamadığı. 
nız yerde, C vitamini gihi kireci 
de yemeklerinizle yemeyi tecrübe 
edebilirsinh:. Bunlann da gene C 
vitaminli ~·emekler 2'İhi mutln1rn 

:f'nydasını görmeseniz de zarannı 
görmek ihtimali yoktur. Çiinkii 
~· <'ınck ergenlik çıhanlarına iliıç 
olmazdan önce insanı bcsliyccck 
gıdadır. 

Terkibinde kireç bulunan :re· 
nıeklcr pek çoktur. Fakat -tahin· 
tin kurduğu bir kaide- bir yeme. 
ğin kirecinden tam istifade edehil
mek için o ~·emekte k'r<'çle fosfor 
ara mda nishct hir olmak lazım· 
dır. İkisinin arasındaki nisbf't hir· 
den ne kadar unık olursa istifade 
o kadar azalır. Onun i~in, bugün 
~·emcklcrdeki kireç m:ktarmı de. 
ğil kireçle fosfor arasındaki nis. 
betleri hatırlatacağım. 

Bu iyi nisbeti et yemeklerinde a
ramak nafile olur. Ancak dil yeni· 
lir e onda iki maden arasındaki 
ni hct 0,30 dur. Baskn türlii et ye. 
mckleri arasında. birden pek 117.ak, 
0,07 ile O.O 1 nrasmda. Balıklarda 
daha iyi, birin yarısına kadar çı
kar ... Yumurtada 0,27 i~e de heya
zında hire yakla~ır .. İnek sütünde, 
ondan ~·apılan tereyağmda birden 
hiraz fazla yahut hiraz eksik. hcr
lınlde bire yakın. Peynirlerde de 
:fena değil. 

Sebzelerden, kireçle fosforu a. 
..-sı<;ınılıılci ni.:h .. t J..j,. "'""'"" onrnlc 

soğanla kere,·izdir. Soğan kış Ye 

yaz, c;iy \ 'C pişmiş. salatada ve çor. 
hada bile )·cnilehileceğind('n bu 
nishctc, :dizde 20 miligram C vita
mini de ila\'e edilince ergenlik c;ı· 
hanların:ı karsı değerli bir yem<'k 
sayılabilir. Kere\·izin de me\'si. 
ıninde fırında kı7armı~ı, doğrusu, 
lezzetli bir ~emektir. 

Fakat ne de olsa, ins::ın dnima 
hunları yi)•emi~·eceğinden. kireçle 
fosfor arao;ındaki nishctleri bire 
~·nkın olan haska yemeklere de il. 
tifat göstermek zaruridir: Bire en 
~·akın nishette enı?İnar, kuzu kula
ğı, İspanak, taze fasulye. hindiha .. 

Bir nisbctinden biraz daha u2ak

laşın<'a yeşil salata. patlıcan, pnn. 

car ... Vakıa bunlardan hnska bir 

çok sebze daha kalırsa da insan cı. 
hanların hatırı kin hunların nra

sında se!;ehilir. 
Yemişlerden en mm·afık olan· 

lar: Kira71a kavun, armut "'e iizüm 
su~·u, nishet tam bir. Limonun c.u. 
yu da öyle ... Mu muta bire pek la. 
kın ... Çilekle dut birden biraz u
zak olmakla beraber fena değil. 

Ahududu 1,41 nisheti ile tam 
birden epeyce uzaklaşır da onun 
uii1:cl kokusu cana caa katar . 

Almanlar harpteki petrol ihti. 
yaçlarını Romanyadan ve Rusya. 
dan mümkün olabildiği kadar 
çekmek suretiyle karşılamak 
teşebbüslerine giriştiler. Romunyn 
ile yaptıkları anlaşmada ayda 
130,000 tonluk petrol sevkiyatı ü
zerine mutabık kalmışlardı. Fakat 
Tunanın donması vesair sebepler· 
le Romanyalılar bu miktarı mun. 
tazaman veremediler. Ruslar ise 
kendi ihtiyaçlarını tatmin ettikten 
sonra Almanyayı harp halinde de 
doyuracak kadar petrol gönder -
mekten çok uzak kaldılar. 

Müttefikler umumi vaziyeti mü
talaa ederken Almanyanın harpte
ki petrol ihtiyacını Rus ve Rumen 
membalarından, iki devlet fc\•ka
lade hüsnüniyet gösterseler dahi, 
temin edemiycceğini anlamışlar. 
dır. Bugünkü vaziyette Almanya· 
nın demir ve nikel ihtlvacının en 
mühim kısmını İsveç, ~ Norveçten 
almakta bulunduğunu da tesbit et
mişlerdir. Ablokanın sıkıstırılmn

sına bu sebeplerle Şimalden bas· 
Jamış bulunuyorlar. 

A imanların rahat rahat aldık. 
ları demirlerin en vüklü 

kısmı isveç'in Şimalinde Ki~na'
dan çıkıyor. Nikelin zengin mcıcle
ni de Petsamo'nun yanı başındRuır. 

İsveç, Norveç gemileri Alman 
tahtelbahirleri tarafından Hukuku 
Düvele pek aykırı vaziyetlerde 
torpillendiği halde de Norvec ka1·a 
sularından istifade ederek yapılan 
demir sevkiyatı kesilmemişti. E
sasen Şimalden Almanynya demir 
sevkiyatı kışın Narvick limanın. 
dan Norveç :;ahillerini takiben ya. 
pılıyordu. Baltık Denizine çıkan 
Botnl Körfezi deniz: yolu kış mev_ 
siminde kullanılamıyordu. Yaz 
mevsiminde Botni Körfezindeki 
yol açılır. Fakat demir madenleri
nin en zengini olan Kiruna'dan 
Lulea limanına kadar şimendıfer
le nakliyat yapılması zaruridir. 

Önümüz yaz olduğuna göre. Al· 
manların İskandinavyanın iç deniz 
yolundan, yani Botni körfezinden 
istifade edecekleri düşünülebilir. 
Fakat bunun için İsveçteki demir 
madeninden limana kadar olan şL 
mendifer hattının münhasıran Al
mrın sevkiyatına tahsis olunması 
zaruridir. 

Böyle yapıldığı takdirde dnhi 
harp fütiyaçlarını karşılıyacak 
rniktann muntazaman sevki ihti. 
maileri azdır. 

İngilizler Norveç sulanna ma-
yin dökmekle Almanların 

demir ihtiyaçlarını karşılamakta 
olan membaların yarısını kapat· 
mış sayılırlar. Çünkü sevkiyat, 
yalnız yaz mevsimine mahsus o. 
la~. tek yola inhisar etmiştir. 

lskandinavyadan sonra Abloka_ 
nın Balkanlar tarafından da sıkı!'
tınlması meselesinde ihtimal müt
tefikler sadece ticari tedbirleı le 
mücadele edeceklerdir. Almanl&nn 
istediği kadar mal alamamahırını 
temin için Balkan piyasalarını da· 
ha geniş bir surette kaplamıya ça. 
lışacaklardır. 

Bugün için Almanyayı hayli 
telaşlandıran mesele. top, tüfek. 
cephane için elzem olan tonlarca 
demirin sevkiyatına sekte vuruL 
muş olmasıdır. 

İskandinavya ,.e Balkanlar suL 
hünün bekçiliği iddiasında bulu
nan Almanların bir taraflı bitaraf
lıklara nihayet veren abloka ted. 
birleri karşısında sulh bekçiliği 
maskesini atıp hakiki çehreleriyle 
göriinmeleri pek tabiidir. 

Antakyada Dokumacılar 
Birlik Kurdul~r 

İngilterenin de kendisi için bir ha. 
yat 'e memat mücadelesi olan bu 
harpte, hergiin altı milyon İngiliz li. 
ra~ını havaya savurarak beklemesi
ne imkiın yoktur. Kati bir harbi, 
mevdan muharebelerinden ziyade ik· 
tıs;di ablokada bulan İngiltercnin , 
Almanyanm iktı adi membalarını 
kurutmak için daha kati, daha şid_ 
detli tedbirlere baş vurması, N on e~ 
sahillerine mayin dökmek sureti~ le, 
Balkanların ihracat maddelerini sa • 
tın alnuık için teşkil ettiği korpora,.,. 
yon kşebbiisii ile attığı adımlar, b1.1· 
güne kudar bir sükiıt safhası geçiren 
harbi h1zlandım1aktan bnı:ka bir şey 
dc~ildir. 

Bugün İngiltere de, Almanya da 
tecm iizdcdirler. Fakat bu badirede 
en acıklı devri kiiçük de\'lctler, bi. 
taraf devletler geçireceklerdir. Her 
iki büyük de\let için de bir' ha~ at 
memat ıniicadcle i olan bu harpte, 
önlerine bir kaya gibi dikilen küçük 
de,·let ınanialnrını bomba ile uçurup 
yiiriiınek Jll'r ikisinin de zaruri mcn
f aatleri 'icabıdır. 
Artık De,·letler Hukuku kaidele· 

rine, küçiik de\'letlcrin bitarnfhğı e. 
saslarınn ~mdık kalarak, insani idcrıl
lcrlc bir harbin yüriiyeccğ:ne inan
mak, dinamizmin kar ısında ata. 
tizın'in dayanabileceğine inonmak 
kadar çocuk~asına bir muhakeme o-
hır. · 

Yiiriiyccckler ''c g<'çecekler ... Kii· 
çiik de,·letlcrin "bitarafız,, diye çıkar 
dıkları narin sada, bu g(ik giirültille
ri, siınl}eklC!r, Jutınrgalarla dolu se
mada bir bulut gibi eriıniye mah
kumdur. Bir karış toprak \·ermcyh 
esasına da~·anan. milli i tikl3lleri 
korumak i~in kendi kendilerinden 
kuvvet alarak, hu çığın karşısında 
tek ha ına ·kalan küçiik devletlerin 
akıbeti, ;,n n·~·a hu biiyiik de\ Jetin 
~izınl'.Sİ altında çiğnenmekten ba:> ka 
bir netice ,·ermiyecl'ktir. 

Harp Şimale g itti, bizden uzaklas
(ı di;>enler aldanı:rorlar. Alman or· 
dularını Şimale ıı;e,•keden zaruret. 
ayni şekil. ayni mana, a:rni icapla bu 
orduları Balkanlara da indirecel(tir. 
Çünkü Almanyanın hayat membala. 
rmdan biri de buradadır ... 

Za\'all! küçük de,·letler, zavallı hi
taraf de\'letler ... Bugiin aşa~rı tükiir· 
sem sakalım, yukarı tiikiirsem l,ıı~ ı. 

i;ıın di~·e, cnd:şeler ve tahmini.er fis 
tünde bikarar inlerken. yerın iizcr· 
terine yıkılan çığların altında, sarıl. 
dıkları ,.e taptıkları idea11erin, bir 
i tila tufanı altında ınııhten deği • 
tirdiğini. iktısadi \ 'C siyasi h ir yıkı· 
lıştan sonra anhyacak \'e uyanacak. 
lardır .... 

"Küçük de,·letlerin, bitaraf de'· 
letl<'rin mukadderatı ancak harbin 
sonunda tekaniir edecek ... ,, 

Bade harabilbasra. 
ı---·· 1 •••••• -: 

Tevfik . Fikret 

Mehmet Akif 

._...__..., 
i : 

Kavgasr 
Yirmi beş scnedenheri geri "e 

ileri fikir miicadelcsini temsil C· 

den hu iki şair arasındaki ka,·~a 
İ hakkında bir fikir edinmek isti. 
İ yenlere, 

! Sabiha Zekeriya Sertel 

1 

Antakya, (TAN) - Şehrimizdeki 
dokumacı ve abacılar, bir toplantı 
yaparak birlik kurmuşlardır. Reisli· 
ğe Hasan Dokur seçilmiştir. 

İ tarafından bu münasebetle açılan 
: da,·a için hazırlanan miidafaana
! meyi okumanızı tavsil·e ederiz. 
i Kitap halinde çıkmıştır. Fi_yatı 5 
! kuruştur. Ahmet Halit Kiitüpha· 
! nesinde satılır. ·--·--,---------· 

İskenderunda İmar Faaliyeti 
İskenderun, (TAN) Kasabanın nh· 

tım boyu caddesinin asfalt inşaatı 

hazırlıklarına başlanmıştır. Mayısta 
hazırlıklar tamamlanmış ve insaat 

1 h:ı~famıs olacaktır 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyor
sanız Çocuk Esirgeme Kurumuna yılda 
bir lira verip iiye olunuz! 

Çocuk milletin en kcymetll bazlnesidlr. 
Çocuk Esirgeme Kurum" 

Genel Merkezi 

....~-·---, 
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Siyaset ibresi Artık 
Bağdada Eğiliyordu 

r .;...; Anladım. Bu, b1ze Mısır İ§lcri- Bunu Sultan Nureddin ç)e pek ıyi 
ne müdahale için dalma açık 'bir biliyprdu. 
kapı bırakmı~tır, F;ıkat hepsine ria-
yet ederlerse, ne yapıırız? N fb~yet ~iisait .zamanın g"ldi. 

- Efendimiz, musalnhndn bir ğme hukmettıktcn sonra Sir. 
madde vardır ki o, <:.izin glbı şccaa. kohu çağırttı. 
ti, klyaseti ile beraber yürüye:ı bır - Esedüddin! dedi, semi Bağdada 
hükümdar için daima istifade c.ıile. göndereceğim, Halife· (l\liist<>noic) 
cek bir noktadır. Billah) ı göreceksin. Son Mısı: sef Pı 1 

- Hangisi? dolayısile Fatımilerin )lulunduklnn 
- .Mısırm her hangi bir hıristiyan vaziyeti an1atacaksı11. Artı!< tefe:ısün 

devletle aktedeceği ittifaıt mcselesı.. eden bu hıliıfcti ortadan l::nldırmalc 
- E\•et. Hıristiya:ı de\·letlcrle lfızlm. Müsliimf\nlarm ekseriyeti 

'.komşu olan bir memleketin dalma Bağdat hılafetipin etrıtfın<la toplanı
ittifaklar akdetmesi, veyahut etmiş yorlar. Karşımızda uğraşmıyn mec. 
olması ihtimali mevcuttur. bı.:r olduğl.IJllUZ haçlı kuvvetlere da-

- Bu ise, bi.ıe müdahale hakkı yanmak için ruhani makam olamaz. 
verir. ı.. Fatımi hılaCcti o derece tosettüt ıçin-

- Doğrudur. Dikkatinid celbe- de çabalıyor ki, menfa.ıtied iı;ln naç-
den başka ne var? lılarla ittifaktan bile çekinmiyorlar. 

'
1 

- Mısırda bir üçüncü nokta var Si.ırntle hareket et. 
efendimiz. Sultan Nureddin, her şeyi hazırlc:ı-

- Nedir! dığı için, Şirkohun vazifesi sadece 
' - Hıristiyan ahan. Nüfus itiba. meselenin resmiyetini t~belhiğ et.. 
,Tile ahalinin üçte biri hıristiyandır. mekten ibaretti. 
Şaver, Kudüs Kralı ile ittifak icln Ertesi günü ufak bir maiyet ile 
bundan istifade etti. Bu noktadan hı- füığdada doğru yola ~ıl:h. 
rlstiyan devletleri de Mısır işler:ne Bağdat, o zaman şarkın en pnrlak 
'karışmıy~ kendilerinde bir bak f.Ö- ve en kalabalık bir şehri idi. Sıcak-
rüyorlar. tan tahaffuz için dar s!'kaklarda pe 1-

Sultan tebessüm ederek: ceresiz duvarların içlerinde, geniş av-
- Salilhaddin! dedi. Eğer Kohire- lılı konakların bliyük kapıl~n acık 

ye girmiş ve büyük bir gqlibiycte duruyor, her tarafta büyiik bir hrı
nail olsaydınız bile, bu çlerece fay. reket görülüyordu. Sokaklardan satı
dalı bir sefer yapmış olmazdınız. Sir- cıların sesleri aksediyoi, şehir her 
koh askerdir. Onun için siyasetin in- halile saltanat ve ihtişanıın merk<'Zİ 
celiklerl ikinci derecede gelir. Fnkat olduğunu gösteriyordu. 
senin hizmetin büyük•tir. 1\femnn11 Abbasi halifesi, Şirkohu büyfik 
oldum. Raporunu dikl-;:ntl~ Qkuyaca- merasimle huzuruna kabul etti. DJc
ğım.. le kenarında misafir edildiği kt\srn 

Salahaddin, sultanın avakl.lnna altınlı haşalı atlar gönderıldi. Şir
kapandL Nureddin bir ~lil~ ganç E- koh sarııya girmeden has bahçede.:-ı 
mirin elini tutarken, diğer elile yapı geçirildi. Bütün bahçelerin tezyinatı 
başında durıın zümrütlerle süslü ol- acem bahçıvanlarının maharetler) o. 
tın saplı bir hançeri uzatarak: seri idi. İran, İsltımlyette memnuiyc-

- Bunu beline tak! dedi. Hizme- tine rağmen reisin de ::ılfık::ısını kes-
tin! hatırlatan bir yadlgar olsun. mediği için ufak \'e .,ık §iınşir fidıın-

Salahaddin tekrar yer öperek, ha. ları, heykel tarzında tnnzim edilmiş.. 
zurdan çıktıktan sonra1 Nureddin "· ti. Bir arslan avını gösterca tabii 
Z\1.n uzun düşündü. Artık iki hiliifct heykel Şirkohun nazarı dikkatim cet 
teraı:isinde Mısır kefesinin hafifle.. betti. Suriye ordusunun kumandam. 
diğini anlamıştı. Siy set ibresi, Bağ- ıı:t refakat eden mabeyncilerc!en 
dada doğru eğiliyordu. biri hulüs çakmak maks::ıdil~ Şirko-
Bağdat halifesi Müstencld Billah ha: 

E'oül Müzaffer'in Sultan Nureddine - Dağ arslanı, şehir arslanı hnk-

karşı büyük bir muhabbeti vardı. kında ne düşünüyor? ded~ 
Kurnaz: Türk sultanı ülkesinin em- Şirkoh: ' 
niyeü için lüzum gördüğü araziyi - Bizde de arslanlar vardır. Fa-
Bağdat halifesine his .ttirmiyec~k :kat saray bahçelerlnd~ tezyinattaıı 
dere<:ede mahirane bir surette zap- m~dut olmıya geleme:.dcr! cevabını 
tetmiş ve kendisine lüzumu olan Buğ- verdi. 
dada ait yerleri her v 3 kit ele geçır. Ve bu cümle ile Sultan Nureddinin 
dikçe halüeye hediyeler, heyetler ordusu hakkında münasip bir CC:\'9P 

göndererek merbutiyetini sağlamla- vermiş olmaktan deruni bir haz duy .. 
mt!J, Fatımiler hakkı:ıda Bağdadın du. 
hoşuna gidecek tasavvurlardan bah- Müstencid Billah, sarayın mcra-
.&etmişti. ı sim salonunda idi. 

Müstencld, bilhassa Fatımilerin, Bütün mefruşat İran tarzı idi. Her 
.Arap inkısamına sebehiy~t vermiş tarafta işlemeli ipek Çin kumaşları 
10lmalarını bir türlü affedemiyordu. serilmi§, duvarlar yekpare arabesk 
Bu hıWet ortadan kalkacalt olursa, oymalarla süslenmişti. Oymaların 
halile mukascmeye doğru giden A- Üzerlerine asılan abanos, fil dişi lev
rap birliğinin yeniden teessı.is edebi. halara girift yazılarla, altın ayetler 
leceğini ümit ediyor ve bunda hakkedilmişti. Salonun kapılannda 
:kendisine manevi rabıtalar teyit e. ağır, altın kılaptanlı perdeler sarkı
den hükümctlerin amtl olabileceklE>- yordu. 
rini düşünüyordu. Abbııs halifeleri Ortada da bütün salonu kaplayn-
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Norveç Sonuna iki Taraf FilolarıNorveç 
Kadar Harp •• •• 

Sıkı Ablokanın 
İlk Neticesi 

Kararını Verdi onunde Harbe Tutuştu (Başı ı incidel 
illet eden bir yardımcı vaziyeti 
sokmuştuv. Bu suretle hem ınilt~ 
tiklerin deniz ablokasının teslrı 
azaltmağa, hem de btitün l)ir kıtıı ı 
zerinde lktısaden hakim olmağa ro 
vaffak olmuştur. Atlas Okyanusu 
dan Pasifik Okyanusuna, ve Şill18 

denizinden Balkanlara kadar biltll 
Avrupa kıta&! ikhsaden Alman>'anı 
birer yardımcısı olmuşlardır. 

:Başı 1 incide) 
lar tarafından işgal olunmuş, ve Os
loda idareyi ele alan Fon Bauer be
yanatta bulunarak Almanyanın Nor
veçe karşı s!yaM veya baska mahiyet 
te hiç bir kasti bulunmadığını te
min etmiş ise de bir kaç saat sonra 
Almanya Osla'da kukla bir hiikiımet 
kurmuştur. Bu kukla hükumet kcm
dilerine Norveçli Nazistler adını ve
ren bir avuç No&veçli'nin lideri ta
rafından idare olunuyor. 

Bu kukla hüktımetin teşkili de 
Norveç halkının mukavemetini şid
detlendirmiye yşrdım etmekte ve Na 
zistlerin verdikleri sözü tutmamak 
hususundnki inatlarını tebarüz et
tirmcktf'dir. 

D. N. B. Ajansı. bu lnıkla hükumE:t 
h<!kkında şu mallımah vermektedir: 

"Nyganrdvcld hu~Qmcll tııUfa etm'ş ve 
Non·cçın menfnatlerıni muhnfııza için ye
ni bir mılli hükumet teşekkül etrol~tir 
Yeni hilkCımct Vidkun Kuisllngln riyaseti 
altında kurulmu tur. Kuisllng hariciye ne
zaretini de deruhte etmektedir. Albay 
Wasslow milll müdafaa nezaretine t"yln 
edllmi tir. 

''Yeni hilkômet neşrettigi beyannaMc(ic 
Nc>n·eç karasularına mayinler dökmek su
rettle İngılizlerln Norveç bitara!lı~ır~. ih-
1~1 etmiş olduklannı ve eski hilkCımc:•n de 
boştan prote tolarda bulunmuş oldu_eum: 
k:ıydroivor, bütiln Norveçlileri mesailerl
nı tan::-im clmrğc davet eyliyor ve bundan 
sonra yapılacak her turlil mukavemoUn 
memleketin cfıniyane hnrabi ıni mucip o
lrıcrıgını blldıriyor. Bcyanrıııme orduyn hi
tap ederek milli hllkıimefo itaat et'llcs 
lüzumunu kaydederek nih yet bııluy~r." 
Diğer taraftan Almanların da Nor 

veç sahillerine mayin dökmekle meş
gul oldukları bildiriliyor. 

Rergen ve Ncrrvik limanları 
da işgal edildi 

Norveç limanı Bergen ile Nar
vick'in de Almanlar tarafından işgal 
olunduğu teeyyüt ediyor. 

Buraları Oslodıın ilorllyen askeri 
kuvvetler tarafmdan işgal olunma. 
mıştır. 

En kuvvetli ihtimale göre Alman
lar bir müddettir burada bulundur
dukları gemileri askerle doldurmuş 
bulunuyorlardı. Bu askerler, gemiler 
de gemici kıynfc.-til<' dolasıvor ve ve
rilecek emri bekliyorlardı. Bu as
kerler emir alır almaz, bu limsnlara 
çıkn11~1ar ve bu şehirlerde mühim 
askeri kuvvetler b1'1unmamasmdan 
istifade ederek buralarını ehemmi
yetsiz musademelerden sonra işgal 
etmişlerdir. 

Bu askerlerin vazifesi, Oslodan 
ilerliyecek kuvvetlerin yetişmesine 
kadar bu limanları tutmaktır. 

Stokholmden gelen mnllımat::ı E!<L 
re, Narvik ve Dcrgen gibl Trondhoim 
limanı da işgal olunmuş Korten ve 
Christiancuma şehirleri de bombar
dıman edilerek işgal edilmMir. 

Alman ordularının hedefi Norve
çin bütün miihim askeri noktalarını 
zaptctmektir. 

:~--~~ 1 lrclcle) 
tetkik ederek askeri ve siyasi muka. 
bil tedbirleri aldığı bildiriliyordu. 

Şiddetli bir deniz harbi 
.:\föttefik donanmaların yaptığı 

harp hakkında henüz bir şey söylen. 
meıniştir. Yalnız harbin fırtınah bir 
havada devam ettiği bildiriliyo!". 

Deniz harekatı hakkında Alman 
başkumandanlığının tebliği şudur: 

"Bugün öğleden sonra Daninın'1'kll 
\'C Norveçtcn pek bü~Uk Alman Jmv. 
\'etleri İngiliz donanmasına karşı 
hareket etmiştir. Şimal denizinin si. 
mal mm takasında diisman saf ıl-arp 
zırhlıları, ağır \'e hnfif kru,•azörleri 
ve tQrpido muhriplerinin bulunduğu 
mii ahede edilmiştir. Telsizle alınan 
haberlerin ilk neticelerine gör.- iki 
afıharp gemisine tam isabetle bü

yük çapta ü~er bomba dii,.mii · ve ke
za iki ağır kruvazöre de ağır bomha. 
lnr tam · abctle yurmıiştnr. Bundan 
başka diğer bir gemi aldığı ağır ııir 
rahne dolayısilc yoluna dc\'am edf'
miyccek bir hale gclmİlftİr. Diğer bir 
gemi alevler içindedir. Suyun liıe
rinde geni§ bir yağ lclrn i yüznıcl>te
dir." 

Bu tebliğde iki İngiliz saf ıha rı- ge
misinqcn başka iki kruvazöre de 
bombalar isabet ettiğine dair verilen 
haberler tamamile asılsızdır. İki 
kruvazöre yalnız bomba kınntılıırt 

işabet etmiş ve bunlar da mühim bir 
hasara sebep olmamı~tır. 

"Topyekun harp yapılacak,. 

Bugün İngiliz ve Fransız harp ka
bineleri de ayn ayrı toplanmışlar ve 
Londra ile Paris geniş bir diploma
tik faaliyete sahne olmuştur. Bilnas. 
sa İsveç ve Norveç sefirleri iki taraf 
hariciye nazırlarile görüşmüşlerdir. 
İngiliz kabinesinin toplantısında Gc. 
neral 1ronside ile Amiral Sir Dudley 
Pound da hazır bulunmııştur. lngiL 
tere hariciyesi do bugün harp kon
seyinin karan dairesinde bir tebliğ 
neşrctmistir. Tebliğde deniliyor ki: 

"İnl{iiİ7. \'C Fransıı: hiikfm:etlcri 
Norveç hiikümetine teminat \'ererek 
~Of\'(•r:ln Almanya tarafından i ... til:'l-ı 1 
!lolnyısilc Norvcçe her mfınn!ll:Je yar_ 
dın•dR huhınn~Rklnnnı v e kPnclisilc 
birlikt e torYekiın hnrıı ynpnt>akları. 

nı hildh n:ı!'lerdir. Fransızlaı·fo mn
tnhılc olorak bu lrqrsırn "'"'11" .... 1 ..... : 

\'" bn)n i tedbirler nhnmı tır.0 

Norvcce göndorilecek yardım dr
niz, ha\·a V"" kara kuvvetlerinden 
r.ıüteşekkil olacaktır. 

Reynaud bugün Pariste Norv~c se
firini kabul etmiş ve sefire. Frnnaa
nın Norveçe derhal tam yar-Ormda 
bulunmağa ve Norveçle tarnaınile 
muuıbık olarak harbe devama karar 
vermi~ oldı1ğunu bildimistir. 

Chamberlain'in beyanatı 
Mister Chamberla\n de bugün A

vnm kamarasında bir nutuk söyliye
rek hA.diseleri izah etmi~ ve müıte
fıklerin vaziyetini anlatmıştır. 

iM ARKADA 
1 

fB ı~l 1 lncııte) 
de istiklaline dokunmak niyetinde 
olmadığını Danimarka hükumetine 
beyan eder." 

Şafakla beraber harekata 
geçildi 

"u nota verildiği sıraaa Alman 
orduları hareket emrini almıştı. 

Alman başkumandanlığı burada 
yapılan harekatı şu şekilde anlatı. 
yor: 

Danimarka kralı Krlstiyan bugün 
bir beyanname neşreder?k mccb.ırL 
yet ve ıztırar dolayıslle Alman işga
line razı olduğunu bildirmiştir. 

Memleketin işgali altı noktadan ya 
pılmış, adalar işgal olunmuş ve Al
man tayyareleri hava üslerine yerlPş. 
mişlerdir. Kopenhagın işgalinden c.v. 
vel 50 tayyare tarafından beyanna
meler atılmış ve bu beyannamel:r 
Norveçin de i§gal ulunduğunu ilan 
etmiştir. Bütün Danimarka bu gece 
zifiri karanlık içindedır. 

Mister Chamberlatn. demi§tir kl: 
"Finlnnda harbinin sonunda demiş 

tim ki, Finlanda kaybolmuştur. Fa
kat acaba İsveç ve Norveç kur
t~lmuş mudur? Ve şunu ilfıvc etmı~
tim: Hayır, bilakis 1svPç ve Norveç 
her zamandan ziyade tehlikeye düş. 
müştür. Ve kendilerini, ancak mü
dafaa etmekle ve onları müdafaqya 
hazır bulunan diğer memleketlerle 
birleşmek surctile kurtarabilir. İ~i 
izam ettiğim zannedildi. Halbuki bu
gün kehanetim harfi harfine tııhak
l~uk etmiş bulunuyor. O zamandan. 
b~ri Almanlar bir yandan bitarailar
dan, bitaraflık kaldeierine riayet et. 
melerlni isterken diğer t raftan bL 
taraflann ve bilhas~a İskandinavya 
memleketleri vapurlarını tahrip eL. 
mek hakkını iddia eyledi. 

1'M\lttefikler bu vaziyeti ilelcbP.t 
kabul edemezlerdi. Onuı1 için Norve
ç2 ihtar etiler ki, tcı azinin diğer ke
fesini yükseltmek için ic<tp eden ted. 
birleri alacaklar, Alman srıyrise!aim
nı durdurmak için Norveç sularına 
mayin dökecekler, Cakat Norvegin 
normal seyri!!t)faipi için g~;itlcr bı. 
rak1lacaktır. Müttefik:er Norveçe bıl. 
dirmişlercUr ki, Almanya 1skı:ınciinav. 
yn memleketlerine taarruz etmedık
ç~ bu memleketlerin topraklarını i~ 
gal etmiyeceklerdir. A ~rr.anların bu
nun hilfıfındaki bütUn dedikleri ya. 
lapd!l'. 

Mister Chamberlain, daha sonrn, 
Alınanların Norveç ile Danlmarkayı 
nc.sıl ve nerelerini işqul ettiklerini ve 
bunu mayin dökmiye mukabiı tedbir 
saydıklarını anlatmış, :C1kat Alman
ların bütün bu harek&tı çoktan hazır. 
ladıklarını isbat için demiştir ki: 
"Almanların işgal ettiklP.rı iimar:. 

lar arasında Trondhe1m de bulundu
ğu söylenildi. En yakın Alman Jima
nile bu liman arasındaki mesafe 700 
mildir. Eğer Alman kuvvei ı:;eferıye. 
si mQttefiklerin mayin dökmek ka
rarı akabinde yola çıkmı' olsaydı bu 
mesafeyi kaledemezdi. Binaenaley:ı. 
bu hususta hiçbir şüphe yok.-tur: Al
manlar Danimarkanın ve Norveçin 
istilası planını hazırlamışlar ve miit
teflklerln mayin döknw!~ kararların. 
dan çok evvel tatbika koymıya başıa
rnışlardır. 

•ryenl vaziyet karşısında fnıdlterc 
hükumeti, tam ınüzaherette buluna-
cağına dair derhal Norveç hük(ıme. 
tine teminat vermi~tir. 

11Kuvvetli harp gemilerimiz açık· 
larda bulunuvor. Bu gemilerin yapa
cakları harekat hakkında malumat 
vermek memleket menfaatlerine mu 
gayirdir. Bu milletlerin istiklali üze
rine çöken tehlikeyi bertaraf etmek 
için Fransa ile müştereken hareket 
edeceğiz. Hiç şüphe etmiyorum ki, 
yeni Alman tecavüzü kendi aleyhine 
dönecek ve mağlüblyetlne yardım 
edecektir.,, 

Daha sonra muhalefet liderleri söz 
söylemiş ve hükumete müzaheret e· 
dcrek lı;tiUıyı §iddetle takbih etmiş. 
lerdir. 

Seferi kuvvet sevkediliyor 

Müttefiklerin ablakayı teşd\de 1'8 

rar vermeleri, ve bu kararı şimalcl 
tatbika girişmeleri, Almanyanın b 
iktıstıdi saltanatına vurulmu§ il 
darbedir. Müttefikler ablokanın te 
didine diğer sahalarda devam ettilc 
çe Almanya tedricen hayat sahıılıı 
rından mahrum olacak ve kendi }'ıll 
dutl~n içinde mah~ur bir halde Jtıı· 
lacaktır. A,lmanyanm iktısadcn }.\• 
rupayı ka,•betmesi, mağlup olmıı'1 

tiemektir. Z;\ten müttefiklerin de ~b
lokayı teşdit ile takip ettikleri ga)'Cı 
Almanyayı kendi hudutları içinde 
boğmaktır. 

Almanya, müttefiklerin bu teşeb· 
hiislerini akim bırakmak ve Avrı.ıPil 
üzerindeki hakimiyetini muhafııııı 
edehilmek için, şimdiye kadar iktıslll 
c:ien iRtisrpAr ettiği memleketleri işgı.ı 
ederek siyasi nüfuzu altına almıı. ; 
kRrar vPrmiştir. Bu kıırarınr dp ıl 
d~fa N çırvC"Ç ve Danimarka üzerinde 
tatbika teşehbüs etmiştir. Dünden 
itibaren Almanyanın fimal me.rnltı: 
ketlerini işgale ~alk1şması bu ye111 

kararının bir netkesidir. 

• 
Z aten hukuku düveli, beync1J1lf.. 

lel haklan inkar eden nazi P.l· 
manyasının bu son tecavüzünd~ 
sonra artık bitaraf kalarak istikl{ı • 
lerini ve istikballerini kurtaraca~; 
!arını zanneden devletler haklı bl 
endişeye diişseler gerektir. Bugiitı• 
kü harp, Almanya ile müttefikler ~ 
rasında ccrevnn eden mevzii tı 
harp değildi;, 1940 harbi biıtün }.1/• 
rupanın. hatta belki biitün dünyanıt1 
mukadderatını tayin edecek olan şıı.
mullü bir dünva harbidir. Bu harı' 
içinde bitaraf kalmakrve bitaraf kil; 
larnk yaşamak ümidine kapııııııı 
c;afdi!lik ve kısa görüşlülük olur. d 
Polonyanın, Finlandanın mukB ~ 

deratı, bitaraf memleketlere bir de. 
olmamış, mütecpviz memleketıerıll 

1 • bBtıı hak ve hukuk tanımadk arını ıs l· 
kafi gelmemisse, Norveç ve oıın 

fi ıf• 
rnarkava vanılan hıı ksı7. tP.Cnv l~rıl\ı 
marız Kı cııgcr oıtarıilıann goz 
acmağa kafi gelecektir. 

Bitaraf memleketler icin artık t~; 
tulacak yol taayyün etmistir. ~ 
Almanyaya esir ve u~ak olaca.ktıırj 
vahut kendilerine istiklal ve istık~ıı 
~aadeden müttefiklerle berl\ber 0 ~l 
caklardır. Bu karan ne kadar cV'"' 

• k d" k t hli1'l'~ verirlerse fela ete usme e fl 
sini o kadar azaltmıs, harbin bir 11 

1 
evvel kati bir neticeye bağlanması~ 
da o derece kolavlastırmış olac~ • 
tardır. Yoksa bugünkü şartlar if~: 
de ne Holanda ve Bclçika1 np de ~·c 
na ve Balkan devletleri istikbal td" 
istiklallerindcn emin olduklarını 
din edebilecek vaziyettedir. 

lstanbul Telefonunda 

Garip Bir Arıza OldlJ 
Diin aksam elektrik -;e telefon ~~ 

bekelerinde biribirini takip cJCll JJ 

anza o]mtlştur. at 

Müttefiklerin Norveç'e müzaheret 
şekli henüz anlaşılmamıştır. Bir se
feri kuvvetin yola çıkarıldığı hıık
kındaki haberlerin esaslı olup olma
dığı henüz meydana çıkmamıştır. 

Bugün Lord Halifax, İngiliz rad
yos1;1nun Norveç diliyle yaptığı ncş· 
riyatı açarken beyanatta bulunmu~ 
ve İngilterenin bütün Norveç halkı
na karşı hissettiği sempatiyi anlat
mış, Norveçin Alman tahakkümüne 
kahramanca mukabelesini takdir e· 
derck "İngiltere ve Norveç eotıuna 
kadar yıı.nyana hprp edeceklerdir.,, 
demiştir. 

Elektrik şebekcsindnki arıza sa.,._ 
·1n1ı.,... 

21.35 te ba~lamış ve 22.40 ta b1 55 
tir. Telefın şcbekesintltki fırızn 21· 
tc başlamış, 23.32 de bit.mi§Lir. cı~ 

Elektrik şebekesindeki arı~a ~cY10_ 
Iu ile İstanbul arasındpkı pır ~a~ilİ 
dn vukua gelmiş, pu arızanın tcı> c
heniiz mümkün ohımnmış, fakpt ~lıı. 
rcyansız kalfln yerle.re tali hat~ıı ıc 

. k ·ı . il ıııı cereyan vcrılmc • surctı c arıı 
edilmşitir. J'1 

Emcvilerden hılafeti aldıktan sonra cak kadar geniş bir halı vardı. 
kendisine &eyyid süsü vercnıEba Müs Şirkoh, bu servet va ha§mettcn 
Um) in İran ile alakası dola)ısile ya. ürkmedi. Onun tunç gilıi sert hissi, 
vaı yavaş Arap milliyetperverliğin- bu kadar yumuşaklıktan mütecşsir 
den sıyrılarak kozJ'llopol!t bir idııre olmazdı. Ağır ağır ilerledi. Halifenin 
şekline girmişlerdi. İdare ve siy~- ayağına doğru eğUdi. 
sette milliyetperverlikten tecet"~u~ Abbasi halifesi kırk yaşlarında, 
ettikçe Abbasi hıl8feti Memun ı,11~1 buğday benizli, çatık ka§lı ufak ve 
yüksek düşünceli hükümdarlara rnz- siyah gözlü bir ada:ndı. Başındaki 
men Arap birliğini muhafaza edeme- sarığının bir ucunu taylc:sım şeklin
miş nihayet vaziyeti keneli zararıun d~ omuzundan sarkıtmı~tı. Sarı6rının 
teı:~kkül eden bir çok hükumetlerin üzerine iliştirdiği tuğun iri zümı ü. 
m;şruiyetini tasdik eden manevi bi.r dünden başka üstünde mücevherat 
kuvvetten ibaret bulunmuştu. Arazı- yoktu. 
sinden yavaş yavaş kopan yerler için Şirkohu ynnına oturttnkta:ı sonra, 

"Salı sabahı, Alman motörlü ve 
zırhlı kıtaları, Flensburg ve 'rondeın 
civanndan Almanya-Danimarka hu. 
dudunu geçmişler ve Apeııradn ve 
Essjerg yolu ile şimale doğru ilerle. 
mekte bulunmuşlardır. Salı sabahı, 
şafakla beraber, Alınan kıtaları i\'[.t. 
telfahrt civarında Küçük Belt'c ihraç 
edilmiş ve bu kıtalar, Belt'i işgal ey
lemişlerdir. Alınan deniz k~vve~le_ri, 
BüyiJk Belt'e girmi§ler ve Korsor ıle 
Nijborg'a asker ihraç etmi§lerdir. 

Varnemünde'den gelen Alman kı
talarını hamil bir zırhlı tren :feribot 
ile Gjedser'e geçmiş ve şima!e doğru 
ileri harekete başlamıştır. Ayni 7.8· 

manda Secland adasının cenubundaki 
Verdinborg köprüsü uc ele geçiril
miştir, 

Danimarkada Alıntın askerleri pa
ra yerine geçer vesika1ar kullanacpk
lardır. Gıda petrol ile diğer madde.. 
ler vesikaya bağlanacak ve seyrüse
fer tahdit edilecektir. 

Sefirlerin lçtimaından 

Sonra Londrada Mühim 

Kararlar Ahnacak 

1 ıual edUen yerler 
Norveçte -işgal edilen mev}dler 

hakkında Alman Başkumandanlığı 
şu tebliği neşretmiştir: 

"Bugiinün ısonunda. Nor\1eı;'in bil· 
tün miihim istinat noktaları sağlam 
bir tarıda Almanların elinde bulu. 
nuyordu. Bilh nssa Nanik , Jlront· 
hem, Bergcn 1 Stavanger , Christinn
sand \ 'C Oslo çok h iiyiik ku\•Vetler ~a
rafından işgal edilmişti r. O lo \'e 
Chri. tiansand J;ibi az çok m uk;we
met göster ilen yer lN·de hu nrnkavc
nıetlcr kırılmışh\', 

Telefon inkıtatı bir toprak h~ıu;cıı 
otomatik şebekeye teması yü.ıii~8ytl 
vukua gelmiş ve bu inkıta bır . tir· 
garip ve gülünç safhalar przetıııırııo1' 

Elektrik inkıtaını haber ver 118_ 
için telefonlarına sarılanlar ı-artµı .. 
rında tuhaf tuhaf muhatapl~r pe" 
muşlardır. Bir hat üzerinde dart dert 
ki~ konuşmuş, herkes pirbirinc

1 
dtı 

yanmı§tır. Bu arada matbaamı~ ~cll· 
avni zamanda İskendcriye otcl1:.J<pS* 
ı~ hali. Hamamcıoğullnrı, Kli<:~)lı.Y 
zar polis karakolu, İkdam ve c;ı rdır· 
riyet gazeteleri kar§ılıı. n:'1ş :rnofl .. 
Fakat bu karşılaşmalar aynı ı ntrS• 
da olmuş, bir aralık Ankara ~a. 
linin de sesi işitnmiş. santrapr·nbııl 

. Atabekle arasını açmıyor, bu~ları evvela Sultan Nureddmın hal ve 
Fatımi halifesinin ezilmesi, hatta or- hatırını sordu. Şirkoh a~dığı talima. 

tadan kalkması için bir ıvaz gibi te- ta harfiyen riayet ederek; 

lfiltki ediyordu. 
(Devamı var) 

-Kocaeli Naha 1üdürlüğünden: 

Kapah Zarf ilanı 
ı t c h • il n o+ooo _ e+ooo kilometreleri arasındaki (23361)' Ura 

(SO~ı!u:U~ ~~~eb~:~uıosc tarnir'1lı c:;aı;lycsl 2-4-940 tarihinden itibaren 20 gün 

kapşlı eksiltmeye konulmuşt~r. kı it N fia müdürlülilnde g!irüle· 
Bu i~e ait mukavele projesı, keşif ve evra sa e n 

bilir. tur 
Muvaltkat teminat (1752) lira (SO) kuruş • a t1 Nafia ınOdilrUlf{lnden al .. 
isteklilerin ihale taril}Inc'len bir hafta evvel m racaa a . 

d kl lk i ti d bir fen memuru kullanılacağına daır vesika, yeni 
mış ol uti arıtvodes aya lks na ~-'-W mektuplan ile birlikte 2!-4-MQ pazartesi 
..,18 alt carc ası ves 81!1 ve ....,... ckkil ihal k ı-
~ • t 14 d k d 1 it Nafi üdürlüğündc mut.es c om..,.,onuna 
ıünü saa e a ar zm a m (2697) 
teklif mcktuolarını venniş olmaları ıaumdır. 

Şafakla beraber, Alman kıtalan, 
Kopenhaga çıkmış ve Kopenhug ka. 
lesi ile radyo istasyonu işgal edilmiş. 
tir. Bu sabah saat 8 den itibaren bü. 
tun §ehir, Almanların elindedir.,, 

işgal diin tamamla11dı 
Dalın sonra Jutland'da yapılan ha. 

rekat şimale doğru inkişaf etmiştir. 
Halihazırda bütün Danımarkanın iş. 
gal altına girmiş o1duğ•.ı bildiriliyor. 

Alman orduları hiçbir yerde mu. 
kavemet görmemiş ve Danimarka h!l 
kumeti iş başında kalmıya karar vc>ı • 
miştir. 

I'°ndra, 9 (A.A.) - Reuter~ 

İngilterenin doğu cenubundakf se
firleri toplantısındaki ehemmiyet 
Moskova ve Romadaki büyük elçile
rinin de iştirakile tamamen ınilteba
riz bir şekil almaktadır. Sefirler yer. 
lerine döndükleri zaman, yüksek 
konseyin ablokayı şiddetlendirmeğe 
ve Alman ticaretine mani olmağa 
matuf olarak tasvip ettiği projelerin 
tatbikı için kararlar ittihaz edilecek. 
tir. 

VekBlet Emrine Alındı 
Ankara, 9 (Tan Muhabiıinden) -

Vakıflar umum müdt.irlUğiı müfet1tş
lerinden Avni Birsen, göriilen lüzu
?fla binaen vekalet emrine alınmışt.r. 

''Hava \'e deniz kuvntler iyle ıkı 
teşrikimesai He ordu hücum kıtaları. 
nm znptettikleri ıı;ahil istihkamları 
ile Norveç tayyare meydanlarına 
yerleşmiş ola n kuvyetli tayyare m üf
rezeler i diişmanın h er tür lü taarru
ztınu tardetmeye muktedir bulunrna1' 
tadır. 

' 'Norveç t ayyare ıneydanlanna 
yerle mi' olan hın·a kuvvetlerimİ7 
bu akşam Bergenin garbinde b ir 
Fransız - İngiliz filosunıı hissedilir 
zayiat verdirmiye muvaffak olmuş
lardır.,, 

- Allo, allo ... İstanbul... 5 9
n iıı .. 

nered~in? Nerelere kaybold,~ rdıB1 
tanbul? İstanbul... diye naY~1 

işitilmiştir. ıe,rbL' 
Binlerce hattm birleştiği ~i~ }lllY' .. 

üzerinde bir tek teli bulmak b ~olıı"" 
il mü~ül olduğu için Arıınyı b'' 
ca tfımir imknnı bulunarnarrı;;~,ııı'O 
keşmekeş bir saatten faıln a aa. 
etmiş, nihayet telefondaki arız 
!Amir olunmu~tur. 
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i~ D aninİarkanın Alman Meriç in Yine Taşacağı Sanılıyor 
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'• 

Tecavüzüne Karşı 
Koyması imkansızdı 
D animarka, Şimalin en giizel 

V memleketlerinden biridir. 
rrı. e hcrşeyden fazla bir ziraat 
~llllekct,dir. Memleketin zır ıi 
d hsuıatı, umumi mnhsulun yuz-
e 73 · · ı · · k ~ u, sanrıyı ver mı ıse ancu -

tı ~de yirmi uçtur. Zirai mahsulle
&!J~ı~ ~n ~elli başlısı, davarcılık ve 
llı Çtıluktur. Bu yuzden Dani
E!d arka dünyanın et ve sut ihrnc 
O C!n ınemleketlerin başındadır. 
~ 11lln ihraç ettiği et bilhassa do
t Uz etidir. Memleket ntifusu 1925 
~e 3,434,000 oldugu halde memle. 

1:ıteki domuzhınn sayısı 3,362,000 
d tuyordu. Domuzlar insanlardan 
heaha çok fazla süratle ürediği için 
lıı ş sene içinde domuz sayısının 
\r san sayısına nisbctle iki misline 
atması beklenmekte idi. 

19f3u tahmin boşuna gitmemiş \'C 

Sa 32 de Danimarka domuzlarının 
lltYısı 5,5 milyona varmış. fakat 
d lısadi buhran Danimarkayı da 
~lllUzlan fazla üretmemek için 
t dbir almıya sevketmişti. Bu sa
;cıe 1938 de domuzların sayısı 

t 571,000) e indirilmiş ve bu sa-
t~~e Danimarka nufusu ekseriyet
h.. alarak 1938 de 3737000) e var. 
.. ııştı. 

l&F'a~at Danimarka domuz mem. 
ltd~tı olduğu gibi inek memleke
ti :r de, ve Danimarkada her yüz 
td~IYe 84 domuz ile 45 inek isabet 
ıa:ır. Danimarkanın diğer hayvan
la at, davarlar, koyun ve tavuk
bartr·. Ve bu hayvanlar en belli 

ş ıhraç maddesidir. 
Da · §eyı nırnarkanın mahrum olduğu 

ire er kömür, demir, petrol vesaa ....... ve. madenlerdir. Ormanları e. 
en Ve"••cıi-.rll.. M--1 ...... 1\H- ra-· 

?lladd lnensucat sanayıı iptı aı 
n e!j hariçten temin eder .. 

?nü ~rıı!'O!lrkam_n 'iki belli başlı 
dır§ erısı 1ngılterc ile Almanya_ 
1'11 • Danimarkanın çıkıırdığı do
Veuı etinin yüzde 98 ini İngiltere 
çUnJ\~~anya da tereyağım alır. ü
t.an cu ihraç maddesi olan yumur. 
gid ırı en büyük kısmı İngiltereyc 
A.J er ve ancak yüzde yirmi beşini 
~<!manya alır. Davarların en çoğu 

Alrnanyaya gitmektedir. 

• 

A.lma11 kılaları tarafından ilk önce işgal edile11 Da11i'!larkanın 
tllse11 adnsuıda So11derborg felıri11in umumi marızarası 

kavemetti. Çünkü Danimarka, bciy_ 
le bir mukavemetin hiç bir netice 
vermiyeccgine ve mukadder olan 
nkıbet üzerinde hiç bir tesir ctmi
yeceğine inanıyordu. Almanya, 
Baltık sahilleri üzerinde Danimur
knya karşı mutcaddit hava üsleri 
vücude getirmiş. \"e bu üsleri Garp 
ta Şimal Denizi üzerindeki üslere 
haf li!mı~ıır. für askeri mütchas.:>ı. 
sa göre, Danimarkayı tehdit eden 
Alman hava üslerinin sayısı elli-
den fazla idi. Bu üslerin hedefi, 
yalnız Danimarka olmadığı mu. 
hakkaktır. İngiltere, Baltık rlcv-

letleri, İsveç ve. Norveç te bu daiı e_ 
~ ~ UU.U•&U.1&. .......,..., ---a••.1..1.at...1.UI.& .l7UnJ-

markanın mukav~metine imkan 
yoktu. 

Almanyanın bir çok deniz te:;i
satı da bu civarda bulunduğu için 
bu da Danimarkanın mukaverrıet 
vaziyetini büsbütün kırıyordu. 

tehdidi için ilYrı bir vesile teşkil 
ediyordu. 

Fakat Almanya, Danirnar~ayı 

ikolaylıkla işgal için dııha başka 
bir pahttno puldu. Ve müttefikle
rin, Norveç sularına mayin dcik_ 
mclerinden istifade ederek Dani
markayı işgal ettL 

• V aziyet bı.ı rnerkeı:dc oldt.tğu-
na göre Danimar!<ayr kur

farmak isin bir şey yapılacak mı? 
Ve yapılabilir mi? 

Danimar)caya yardım vaziyetin-• 
de olan iki devletin biri İngiltere, 
uıı;cı'l ı:wcc;ur. r aKat ooyıe ôır 

yardımın vuku bulması için Dani
markanın mukavemet göstermesi 

ve bu yardımı kolaylaştırması ge. 
rekti. Böyle bir mukavemet vuku 
bulmad1ğına göre bir yardımın vu
kuu da beklenmez. 

~ lmanyaya komşu olan mem- ' 
'es· leketler içinde, Alman pen
~ı.tın: kolaylıkla düşmiye en çok 
'<li saıt olan memleket Danimarka 
~1 bYe Danimarkanın duşü~edı
~ Almanyaya mu-

Bu yüzden Danimarka, Alman. 
yanın ileri süreceği herhangi ba
hane ile kolaylıkla işgal altına a_ 
lınabilecek bir memleketti. Ve bu 
işgal ile iki hedef tahakkuk ede
bilirdi. Birincisi Almanyayı bes
lemek, ikincisi, daha ileri sahalar. 
da yeni üsler vücudc getirercrek 
etrafı daha kolaylıkla tehdit et
mek. 

Garp cephesinde hareket im. 
kansızlıkları da başta Danimarka 
olmak üzere garptaki bitaraflarm 

Bugünkü şartlar içinde İsveı;in, 
Almanyaya demir vermiyeceğini 
ileri sijrerek Danimarkayı hima
yeye tevessül etmesi de beklenmez. 
.Çünkü Norvcçin işgali İsveçin de 
isliyerek veya istemiyerek boyµn 
cğnlC'sine sebep olur. 

Bu ytizden Danimarkanm Al. 
manya tarafından işgali tam ma. 
nasile bir emrivakidir. Ve bu em. 
rivaki, ancak harp bittikten ve 
sulh masasına geçildikten sonra te
lafi edi1ebilir. 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü ilanları 

Muvıkkıt Semti Mahallcal ll:okıöı ~lnıl 
"'~h .,,, rııen 
lt bede il 
~. K 

.......... "'" 
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~.;~kanda cins ve mevlfil<'rf yııııh ga:rrlmcnkullcrln mülkiyeti satılmak llzere hiOzaycdcyc 'ıknrılmı§tır. İfıalclcri 24-4-9-:lO 
~t 15 t dır. İsteklılcrın mµdurJıığe murııcnatlan. (267a) 

Mahdut l\fcsuliyetli 

~ İstanbul Belcdiyc:>i 

'tnurlar Kooperatifi 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

~ Şirketinden : . ' 

~.ı:0lleratifimlzln senelik alcl~de 
.'ii~~tısı 28-3.940 gunu nisabı ek-

4 t hasıl olmadıgmdan 12-4-940 
"nı. Saat I 7 ye tfı.lik olunmuştur. 

~lte 0~aklarunııın mezkur gün ve 

Manrif Vekilliği köy ogrctmen okullan için asagıda cins ve miktarı yaz.ılı Bat
taniyeler pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 54500 lira ve tcııniratJ 
VOSO lirııdır. İstcklJler bu Battaniyelere ait sarlnaıncu·l l\faarl! MildürUiılü Yardi .. 
rcktör!Ugünden alabilirler. 
Paznrhğın ıs - Niııan - 94fl .Poı:r.arteııi (Ü nü saat 15 de Maari.C Müdürrn:nnnc top-

lanacak komisyon marHçY!~ YePJlilı;;ijjı iHın olunur. (2700) 

lıf1 1'rurbede kfıin Belediye Koope. 
, Okantasma tc~riflcri rica olu. 

. l 
Ruzname!. 

t a hn ~eçcn kongreden mtidevver 
~ lttıhnçosuna aid tetkikat ve ka
~ ~, azr. 
~ltr 939 ;yılı idare meclisi ve mura. 
~. 't lıraPorlarile bilAnço ve Ur ve 
"~, ?tıesaplannın tetkiki ve kabulü, 
\ a' E!clisi ve murakıblann iprası. 
ı h, tı l<aopcratüe verilecek yeni 

ıtkkında idare meclisinin tek. 

Eşyanın cins 
finttaniye 

M lk'tarı BehcrlnTn fiyatı ,. Yek On 

Beherinin ası;arl 
ı;ıkhıtı a.aoo kılo 
olan yun battaniye 
Bchcrının a«gJrl 
sıkleti 2,400 kılo 
olan battaniyeler 

.500 ııtlııt 

tSTANBUL İKİNCİ İFLAS ME. 
l\IURLUGUNDAN: 

. :Müflis Ayan oğlu .Mehmedin ~im
dıye kadar yapılan ışleri hakkında 

İflas idare memurluğunca alacaklıla. 
ra izahat verileceğinden ,alacaklıla. 

nn 22-4-940 pazartesi günü saat on 

birde dairede hazır bulunmdarı ida. 
re kararile ilan olunur. (25997) i 

18 T.ırl'.l DOOO 

13 .. U500 

54500 

KAYIP: Kılrçalipa~ yabancJ asker. 
lik ~ubesinde kayıtlıyım. Ka.sonpaşa 
deniz kumandanlığından 936 sene
sinde almı§ olduğum terhis tezkere
mi kuaen zayi eyledim, yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Galata Karaphkfınn sokak 
No. 11 de Çanakkaledc 327 
dotumln LAtlf ojlu Mehmet 

Atcşd 

1283 Ev Sular Altında Kaldı, 337 · 
Ev Yıkıldı. 200 Ev de Tehlikede. 
Trakyada scylfıp büyük bir felf:ket 

hali.oi alnııştır. Yıkıl:ın ev, boğulan.. 
hayvan adedi, son 24 srıat zar!ındit 

ehemmiyetli miktarda ortmı§', sufo~ 

rın istilasına uğrayan arazi, korkunç 
nisbctte genişlemiş ve yl!r, bir deniz 
halini almıştır. Suların istila ettıği 
sahada daha 200 kad,ır evin çokcc c. 
ğine muhakkak nazarılc b~ıkılı:v·or. 

Umumi müfettiş1 ik fclakdzedelerin 
ihtiyaçlarını temine çalışmaktadır. 

~dirnede ylyocelt na~liyatı ~aııarıe 
ve sandallarla yapılabilmektedir. 

Trakya scyliıbı hakkınd11 nıııhcıbi. 
rimizin verdigi malüm.ıtı aşağıya sı. 
ralıvoruz: 

Edirne, 9 (Taıı Muh:ıbirindcnl -
Evvelki akşam şaa\ 23,30 dap ili. 

barcn inmeğe başlıyan sulnr d\in sa\ 
at 16.30 da ancak 35 santim kadar 
inmişti. Bu saatten itibaren ise n~hir 
lerde bir durgunlt.tk gönilm~ğe baş.• 
lamış ve qu hal suların yeniden yük 
selmek cndi§csini uyandırmıştır. 

1 
Bulgaristıından gelen haberler Me 

riçin orada gor~ılmedik bir surette 
yükselmekte olduğunu bildirmekte-
dir. 

Bu vaziyet karşısında icap eden ih. 
tiyat tedbirlerine ba~ vurulmu~tur. 

b'dirnede Blllarm iatildşına 

uğrayan bir sokak 
Nitekim sular tekrar yükselmğe baş- ·- 11 • ..... , -ı 

lamı~ ve bu yüıden Karaağaç - E- 1 M d G eli ! 
dirne arasındn muvasala inkıtna uğ. 1 en eres ve • z i 
ramı§tır. 1

1 
i 

suıarm iaıla yüksc:mefii yüziin. Nehirlerinden de i 
den iki gµndcnbcri giqilemlycn ke. 1 ,. 
nar mahallelere ancak bugua <dun) ·ı' Korkuluy"r 
öğleye doğru gidilebilnıiştir İ\ltı 
metreye kadar yükselen sular bir 1 İr.mir, 9 (A.A) - Evvclkı gece baş- • 

k 1 1 , n 'lh lıyıın yıı,{:mur dun \'C bu gece inkıta- f metreye ya ın a ça mış.ır. .n •. ' asım 

t sız dc\•ıım ctml~tir. Yaı,<ınur bulun E- • 
Yeni maret ve Beyazıt camıı cıvc;. gc bölgesinde yııgmııktadır. Klıçi.tk ! 
rındaki evler tamamen tahli-{e erlil-1 ! Menderes, Gediz ve Bııkırçay sularının i 
miştir. Edirnede şim~ıyP. kadar l 79 l I yukscldiği bildirilmektedir. i' 
ev tamamen, 165 ev de kısmen yıkıl- i .. . 
mıştır. Daha 150 _ 200 kadar evin çö. ,. l\lm:cftcdc llcychm i 
keceğine muhakkak nazarllc bakıl. Miireftc, 9 {A.A.) - Nahiyemiz.in 1 
.-.k+ .. d • .- C•narlı ,Kiraıo.h köJ"Onde dun ızece şld- ; 

Evleri boşaltılan vatandaşlar civcr 1 detll yai;murlar neticesi blı- hcycUın • 
mahallelerde müsait VG su baskınına İ vuku bulmu tur. Tehlikeli bir vaz.i- i 
t.tğraması ihtimali olmıynn yerlere :rette bulunan Kiraz.lı köyünde hUkü- İ 

metçe tcrtib;ıt alınmı. \ır. nakledilmişlerdir. \Tali ve helediyc • 
reisi felakete uğrayan mahallelerde Vuku bulın heyc!An aruııaımımr. 
felaketzedelerin vaziyetlerilc alaka- Çınarlı koyOnun doğusunda ve kôye 
dar olmakta, ihtiyaçlarını temine ça. 150 metre mesafede bnslıyap heyclA-
lışmaktadırlar. nın korkunç ve tehlikeli bir hal aldıgı 

J 28:1 }~v Su Altında anlaşılmaktcıdır. Hcyelfln Gaziköy, Ka-
Geç vakit aldığım neticelere güre, lamı5 \'c Mureltenın bıız.ı mevkılcrln-

de de vuku bıılınaktadır. 
12

1
83.evin su altında k1sldlğı teshil e. i .• -.._.,_ ....... -~----·-

di mıştir. Kireçhane, maret, Evliya 
Kasım mahallelerinin avll!ri tama- danil çıkmı§sa da Sinanlı yakınında-

rü:"nJcr boşaltılmaktadır. Köyl!>rde 
JıJufoıı evleriq enkazı ),"e~ilırmaktap 
a!.{l-;J geçiyor. Bir kbylu ırmakta be
şik .çiı•de bjr çocugqn yuvnrlanıp ı;it 
t~ğinı görmüş, fakat ku.-taranımnış-

Turhııl - Anı~~~ arps•r.da 'i>~r ka~ 
q ~gırn-.en yık~ln)ıştır. Pııncar mustah 
sı1 lcr: matem içlndedh. Bli. havalide 
köyiiir.ün en ~ok ekip !:ıi~iisi ~eker 
ı,:ın< arıdlf. Fak(\t seller Yeşiırmak 
,.~dis:rde uzanan ve tamamen rkil
·mi~ tulunan şeker pancarı tarlalarım 
is\ilu ve tahrip etmiştır Sular tama
men çe}dldlktcn, top,.ak da k ı.·uduk
t&r. ~onra yeniden ekim ynpumas! za
ruret; vardır. O tflkdirdc mahsul geç 
idrak olunacşKtır. Panca:- müstahsıli 
koylii matelll içinde ve yardıma muh. 
tac !1aldedir. Buranın belli ba•·lı pan
r:ır merkezleri Ovasar:ıy ve K ızıka 
ı..tJylninip bütiın tlmlt.crı mahvoL 

• Am~sya, Y (A.A.) _: Ycşnırmak, 
dl.n ıakriben bir buçu"< metr~ kac1.:= 
alçalmıştır. 
~ımdiye kadat mutlak b=r fcliiket

t~n 1''4rtulan vatanda~lar.n sayısı alt. 
mış beşi bulmuştur. Bunlard<lfl yir
m~ ~·kiıi Samsundan gelen nndaL 
l u v&sıt sile kurtarıl~ış ve ~~like
de tek bir vatandaş b!rakılmamıştır. 
Valirr.ızin başkanlığı lilt.qdo oir sey. 
larz"cicler komitesi kuru1mu~ ve vi
lilyct dahilindeki zarar ..:e zıyan tcs
bit iş1 jçin muhtelıf ır.ıntakalara 
nıemurlar gönderilmiştir. 

~~eyıap yüzünden büt(.i l yiycrEklt
rini kaybedenlere yar j m:ı devam· e. 
<lilmt>ktedir. 

HALKEVLERlNDE : 

Eminönü Halkcvlndcn: 
CBtaloj!lundaki salonumuzda pu akşam 

saat 20 30 da •ôtrterlt fUMmfz tarafından 

(li~sci i!IYla) piY61il t~ı edilece~tfr. .. 
Ş i FA 

Bulmuş 

AGRı 
men sularla ortiilmüş gibidir. Bir çok ki beton koprü gunlcrce sellrrin hü- Bay J. O. C. Yazı;·or: 
evler de yarısına kadar su içinılc bu- cumuna uğradı~ından tehlikeli şekil. Ekseriya okuyoruz. 'fedavl görer 
h:nuyorlar. Ev sahipleri bir t;ıraftan de harap olmuştur. Ya~mur devam Haçlar varmış fakat, Al..LCOCK ya
kayıklar ve sallarla eşyalarım çıkar. ettiğinden suların tekrar kabarmasın_ kısından bii.hscçlilincc, kat'iyen mü. 
mıya çalışmaktadırlar. Yeni İmaret dan korkuluyor. balağa değildir. Bir zaı akşam tatbik 
mahallesinde Zübeyrle admdn bir ka_ Amasyada Vaziyet ettisi bir ALLCOCK yakısı, pir ge-
dın, uyurken suların hücumuna uğ- Kayabaşı, 9 (Sureti mahsusaua ce zarfında tesirini göstererek ve 
ramış ve evi yıkılmıştır. Yakın ka- gönderdiğimiz muhabırlnıizden) _ devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
rakoldaki polisler kadıncağızı kur. Amasyaya on dakika mcsa~cdc bulu- yan mahalli teskin etmiştir. 
tarınşlardır. Alınan.tedbirler sayesin- nan Kayabaşı köyünde, halk hemen ALLCOCK, Romatizma. Lumba. 
de insanca zayillt yoktur. Hayvam·a hemen tamamen :;u i~e mtıhiitır nı- ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı-

!zayiat miktarı tcsbit edilmektedir. ziyette bulunuyor. NDkliya-; sand.ıl lariyle şifayap olmuşlardır. 
Tren Yolu da Su Altında larla yapılmaktadır. Vukit vakit su- ALLCOdK yakılarının tevlit etti-

Sular Yunan arazisindeki tren h::ıt- ların şiddetli akıntısı :jandaUarı ida- ği sıhhi sıcaklık. O]'OMATiK BiR 
t k • ·ı k 1 t K ~ reve imka"n bırakm"m''i•ta, bu r.lı- MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin ını amı en ap amı§ ır. araagaç .,, " .. • ~ f k ı ALLCO k 

retle nakliyat sekteye u •ramaktu-ıır. etra mı ap ar. CK ya ıla-tren yolu yeniden bozulmuştur. K<.ip- 'f rındakl Kırmızı daire \'e Kartal re-
rüyü de sular götürmüştür. Elektrik Kısmen su altm::la bulunan \!vler bi. . 1. . . 

·k· ··k kt d. ş· d' ı. sım ı markasına dıkkat edıniz. Ecza. fabrikasını yarıya kadar sular istila rer, ı ışer ço rne c ır. ım ıye .-.a- 1 d 27 b k 
d 15 k 1 t H lk . d ne er e uçu kuruştur. etmiştir. Buna rağmcm, fabrika facı- ar ev yı ı mış ır. a cıvar a-, 

liyetine devam etmektedir. fia~ine. kı bir tepeye sığınmı§trr. Bir llafta. 1 
daı Sinan mahallesinde sul<.ır kayna- dan beri ~uda mahsur kalan hayvfln-1 .-----~-----
dığı müşahade cdilmi tir. FeUıketz<'- larda açlık başgöstermi · •. bu tehlike 1 K A llıııı.I z u K 
delere yiyecek kayıklarlcı göti.ırülınl'lt karşısında aile reisleri ve gençler her 1 n 
tedir. ne pahasına olursa olsun sandallıırla M Ey VA 

Kendiler ile görü~tüğüm ihtiyarlar, istasyona l\adar. gid~rcK yil ccck te. 1 
şimdiye kadar böyle seylap görme- dariki için çalışmaya ba lanıışlımlır., T U z U 
diklerini söylüyorlar. Eqirnen!n me. Bir çokları da istasyonda ccrek ken-
siresi olan Sarayiçi ve Saraçhane ma. diler;, gerek 1 ıayvanıar j!ı:in yiyecek 
hullesi bir deniz manzarası arzetml'k. beld, mektedirlcr. 
teciir. Ağaçlar sulara gömülıni.iş bir • 
haldedir. Fidanlık ve :;por sahası da Turhalda kasabanın yımsını kap-
suların hücumuna uğramış, göl hali- l.ım·ş o1nıı ~·.,Jqr çckı'm~yc başlamış. 
nı alQ'lı§lardır. BUyük .Meriç kôprüı;ü tır ) t.şilırrn;ık burada az·;ın halincicn 
sularla örtülmüştür. bir buçuk metre ka<;Ju kayJwtmi~iir. 

fakat etraf köylerle ınuvıurnb daha 
Valinin Bcyanah yeni yeni teessüs cdildıği jçin orala-

Seylap felaketi etrafında Edirne rrn hali bilinmiyor. Suların tamamt·ıı 
vallsile görü§tüm. Bana ded~ ki: k<ıp!a~ığı Turhııl _ 'folu:ıı ~·osc:.i aı;ıla. ı' 
"- Ken;lr mahallclrrdcki evleıi hilmı;tir. Fakat seller şoscrin bir çok 

tamamen yıkacağız. B:.ı evler. su bas.. yerleıini harap etmiştir. Hendeklere 
kınına uğraması ıhtimali olmıyan kc.laslar atılarak gidilip ~elincbiliyor., 
yerlere naklcdileceklctdir. Ancak bu Turha! _ Amasya yolu hala t:apahdır. 
ıturetlc felakete kar§ı kati. tedbirler 'l'urh'"~de su baskınına uğrıyan evler-1 
almış olacağız.,, den bazıları yıkılmakt.ı, :eblikeli gö. 

• 

HEQ 'VEMElı<TEN 50NQQ 
KULLANINIZ 
SİHHATINIZI 
KAZRNIRSINJZ 
!" • 

Alpullu, 9 (Tan Muhebirinden) =. 
Trakyada şiddetli )'•tmurlar devam 
ediyor. Çok fazla taşan Ergene bu. 
gün (dün) biraz alsalmı§tır. Su :tltın. 
da kalan Alpullu - Sinanlı yolu mcv-

İnhisarlar Umum Müdürlüğü llCinları 
I - Idaremızc alt soğuk hava depolan idrara verılecektlr. 
II - Fazla tcıftiilAt nlınnk \'C litraitl ötrenmclc isteyenlerin Kabııt11§1a Jevııı:ım vt 

miıbavaat liUbcsi müdilrlyctınc mürncaııtla rı Utln oJunur. (2729) 
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Basıruzın temizliği, sıhhati, güzelli~ ıçr 

.. .. 

LOSYONU 
Saçlarınızın sıhliati bakılma tarzına bağlıdır. 

. ~ ... ' . ,,. . .... .. ... , " . 

Güzelliği hem yaratan, hem 
tamamlıyan 
bir iksirdir • 

Bu güzel çehreyi aydınlatan güneş, 

şüphesiz .. inci dişlerdir. Lakin o diş

lere can veren de şüphesiz 

" Radyolin .. dir 
:.~~~g~~~:b:;:.-.., ~z de ayni güzelliği elde edebilir8i

.1iz. Fakat bunun için ilk şart sabah, 

.,ğlc ve akşam her yemekten sonra 

HASAN O DÖ KİNİN LOSYONU ' ı-~_...__,....~~~~ 
günde 3 defa 

- ile.. µıasaj ve !riksyon edilen saçların ömrü uzar, her türlü dökülmenin 
önüne geçer. 

HASAN SAÇ SABUNU 
. ne yJ!tanan ~]ar su ne k~~ar fena. acı, kireçli olursa olsun kat'iyyen 

~emızler. Bu gıbı suların yapacağı mazereti önler. 

RİY Ti A 
. 
1 

en sert ve dik saçİan kolaylıkla ya tınr. Tatlı bir yumuşaklık, fcvka. 
lade parlak bir fevkaladelik verir. Yağsız nevi yalnız yntırır, parlatmaz. 
Terkibinde zeytinyağı ve hindyagı olan bu güzel briyantin ondtilasyonu 
iyi muhafaza eder. 

HASAN DEPOSU • Bahçckapı, Beyoğluna giden 
• tramvaylar durağı karşısında. 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
l - Ku1elf, Maltepe. Bursa asker! lic;e lerinln her Uç sınıtınn da 6n!lmilzdekl 

haz.lran içinde i>aşlanacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin öz Tilrk ırkından olmast kendisinin ve ailesinin kBtO 

hal ~-e şöhret sahibi olmaması, sıhht muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç
me sınavında da kazanması şarttır. 

3 - BJr sene tahsili terkedenler yıışmı bfiyQtmQş ve küçültmQş olanlar kendi 
okullarının sınıf geçme smavınd::ı ipka veya bütünlemeye katanlar yaşları boyl;m 
ve ağırlıktan talimattaki hadlere uygun olmayanlar asker! okullıırn alın:nazlar. 

<! - İsteklilerin eimdl okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine devam et
mcldc beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diirer kaydOkııbul şartlnrilc milrecaat )·ollannı öğrenmeleri ve buna göre de kay
dilkabul kAgıtlannı l"n geç 30 Mayıs !140 a kadar tamnmlamış olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikalBTJ haziranda bulunduktan okullardRn aske· 
rl liselerce cclbcdilecek ve bütunlemcye kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına ç:ı
t"ırılacaktır. 

Askeri lise JI ve lJJ sınıflara rirmcğe muvaffak olanlilnn 940 yılı knmplnn ile
Tlde aıkerl okullıırda yapılaeaklır. 

6 - .Askeri ort okullıı.rlıı Musfkf S:'lnat \'~ kııragedikU crbas hazırlama orta o-
:kullarmm kaydükabul şartları ve ıamanlan ayncıı illin edilecektir. (2!i21) 

Orman Ummn l\füdürlüğünden: 

10 Muhasebeci Ah nacak. 
Orman umum müdurIOtune bağlı devlet orman işletmelerinde (kaza ve vilayet 

:merkezlerinde) c;;alıştmlmak üzere imtihanla on muhosebccl alınacaktır. 

ı - Taliplerin memurin kanununun 4 UncO maddesi evsafını hııiz olmalnn ısart
tır. 

2 - 'Müsabaka imtihanına eyi muhasebe bilenler istlrak edecektir. 
3 - Muvaf!ak olanlar işletmelerde bir müddet staj gördukten sonra muııaseoe

c:i olarak gönderileceklerdir. 
4 - İmtihanda muvaffak olanlara 3656 sayılı barem kanunu hükümleri dairesin

de 170 liraya kadar ücret verilecektir. 

5 - İmtihan 24 Nisan 9f0 Çar~amba günü saat 14 de Anknradn Orman Umum 
Müdurlüğilnde ve İstanbul Orman Çevir ge Müdilrlilğunde yapılacağından talip
lerin en geç 18-4-940 pet'§embc nkşamına kadar nşagıda göstcrllen vcsikalaruıı ib
raz. etmiş olmalnn şarttır. 

·A - Nüfus cliı.danı ve askerlik terhis vesikası veya suretleri, 

B - HusnOhal mnzbaUısı, 

C - Mektep diploması veya suretler!. 

D - Varsa şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldığı bonservisler ı; e en son al-

dı#ı maaşı gösterir vesika. (1567) (:?680) 

ile dişlerinizi fırçalamaktır •. 

Motopomp Ahnacak 
Konya Vilayeti Daimi Encümeninden~ 

ı - Alınacak 800 lira muhammen bcd elli motopomp 15 gün miiddctlc acık ek
siltmeye çıkanlmı,stır. 

2 - Eksiltme muamelesi 18-4-940 Peqcmbc günij saat 15 de Konyn vil!l.yct dai
mi enciimcninde yapılacnktır. 

3 - Motopompa ait şartname tstanbulda Nafia müdürlüğünde, Konyada daimt 
cncLimen kaleminde c;;alışma saııtlerlnde her gün görillebl!ir. (2541) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 190.000 metre tek nakilli saha kablosu kapalı zarfla 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 06200). muvakkat teminat (1215) lira olup eksiltmesJ 

26 - Nisan - 9-tO Cuma günil saat 16 da Ankarada P. T. T. umum mü
dOrlilk binasındaki satınnlma komisyonunda yapılacııktır. 

~ - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektublle ka
nuni vesaiki ve tekll!i muhtevi kapalı znrfiarını o giln saat 15 e kadar 
mezkür komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Anknrada P. T. T. Levıız.ım, 1stpnbulda P. T. T. Levazım ay
niyat şubesı müdilrlüklerindcn bedelsiz olarak verilecekUr. (1053) (17811) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT B NK Si 

· Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lira11 

Şube ve Ajana adedi: 265 

Zir" i ve ticari her nevi banlca muameleleri 

.Para Biriktirenlere 28,800 lira 
İKRAMiYE VERiYOR . 

Ziraat Uankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf h~aplannda ~11 
aı 50 lirası IJuJunanlara senede 4 defa çeki)e(ek kur'a ile .ı~ağıdak.J 

4 

' 4 
40 

Adet 

• 
• 
• 

plana göre ikram.iye dağıtılacaktır. 
ı.coo Liralık 4.000 

51111 

2;;0 
ıou 

• 
• 
• 

2.000 
ı .ooo 

4.000 

Lıra 

• 
• 

100 • - • • 5,000 .. 

120 • .fO • 4.800 "' 
UM • 2U :; 3.200 ; 

Bir Komprime Hay~t Karşılığıdır. 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

Kalori, grda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ,re 
yüksek evsafa haizdir. 

Mercimek, bczelya, buğday ve sair çorbalık komprimcleri:niıi 
her yerde bulabilirs~niz. 

A A 
M. 11amt ÇAPA Kuruluş tarıhi ıt15 

KOCAELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Adet Muhammen kı~·meti Eşyanın cinsi - -1 350 İngiliz marka demir kasa 

1 150 Demir dor;rn dolabı 8 l -'VVV .r.amyon ıv aK mar.KaJ ı.ı. ı. 

2 2000 Kamyon (Fort marka) İ.T.T. 29 
ı 2000 Kamyon (Şevlolet) 
2 ·1600 70 m. t. irtifa inşaat asanson.ı 
1 6000 Demak marka kompresör 7 tulUSo' 

bası ve 100 m. hortumu ile. 
1 80 Remork 
1 3000 Boru tecriibe makinesi tefcrrüatil" 
l 1500 Boru kesme makinesi 
1 1000 Vinç tertibau 

'tio Ceraskal 
:i 200 Tam vagonet (dekovil) 

30 100 Dekovil rayı 
ıc 60 Boru tecrübe aleti 

1 550 Sandık içinde elektrik motörO · 
4 400 d?rri eskal sehpaları (3 ayak) . 

11 1 900 (Kantin önünde) Yüvarlak dcVlf 
bPtoniver ve motörü ~ 

1 850 Mih\·e~li betoniyer makinesi ınot.0-
rü ile komple. 

30.000 1200 Karo mozaik 
l 300 Çift tezgahlı karosımon mnKıncsı "(C 

tef errüatı. 
5 ;"500 ~rı1' 

Muhtelü eb'atta 6 taknn beton ını Jel 
kalıpları. 0 5. 60, 70, 50, 35, ~o .. ıu·ıe 

1 100 Akümiliıtörlü radyo h!>pcr!bru 1 

beraber 
l 200 Fotugraf makinesi. 
1 350 Hesap makinesi (Facit !'llarkB1 
1 80 x'azı makinesi büyük ·ıı> 
1 50 " '' Portatif (Erika rnsrk 

3000 120 Karo simon. e 
Terekesi Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk hakimliğince resme? tas~1ıt 

edilmekte bulunan ölü müteahhit Va hit Akpaka ait olup İzıxut~c k ~c 
fabrikasındaki inşaat anbarlannda m evcut bulunan yukarıda mıktar et 
kıvmeti muhammenlerile evsafı vazı lan eşva ve malzemenin satıl"?bS: • • . 'tı .. -
mahkeme karan iktizasından bulunmakla 5 - 4 - 940 tarihinden 1 •. 

0
• 

ren 15 giin müddetle miizayedeye çıkarılmış olduğundan salış gürıı.1 ~· 
lan 20 _ 4 • 940 Cumartesi günü sa at l l den. 13 e kadar açık arttırır
sına devam olunacağından. satın almak isteyenlerin muhammen eı· 
metinin % 7.5 nisbetinde para veya banka mektubu depo olarak ~ 
kur açık arttırma mahallinde iştir ak edebilecekleri ve yapılacak . dC 
tırma sonunda muhammen krymetll'rinin süliisün,ü bulmadığı takd~) 
15 gii? müddetle temdit edileceği ilan olunur. (26~ 

lJlKKAT: Hesaplanndaki paralnr bir sene kinde 50 liradan aşatı 
düşmiyenlere lkramıye çıktığı takdırde 3 20 fazlastyle venlecektır. İzmit Belediye Reisliğinden : ?ıir 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Bırincikanun, 1 Mart ve 1 ffa.ıtran ı - Haziran 940 tarihinden itibaren istihdam edilmek üzere tecrObcli "'e e:cı-
tarlhlcrindc çekilecektir. imar p!Anlar tatbikııtrnda çalışarak muvartak olmuş bir yiıksek mlmnra uıUYscıı" 

~abibj ve Neşriyat Müdü.rb J:lalii Lütfü OOROUNCU, GazeıecıJık ve mız vardır. Talip olanların vesaik ve teklifleri ile İmtlt belediye riyasetine ınOr 
Neşriyat T L. Ş f;asıldı~ Yer. T A N M~tbaa!lı atlnrı Uan olunur (2654) __......-: 
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F O S FA R S O L. Kanın en hayatı kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoialtır. Tatlı iştah t~ 1 
min eder. Vücude devamlı ~enclik, dindik verir. Sinirleri c:anlandırarak a.-ıabi buhranlan, uykusuzluğU ~: 
ılerir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nckahatlerinde, Bel gc~c 
liği ve ademJ iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. tTV• il 
F O S FA R S O L'ün : Diğer bütün kuv\•et şurublarmdan üstünltiğfi DEVAMLI BİR SURET-JE; KAN. it fg 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ıöstermesidir.- ~ 

K A N • K u v v E T 1 1 s T 1 H A .ş u R u· B u Sıhhat Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Her rczanede bulunar. ' 
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