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irHarbi 
üleakip kagerak'a irdi 

Bir . Alman Filosu imha Olundu, Müttefik 
Donan~a Osloya Demirledi, Şehrin T eSlimi 
için Alman Kunicindan-na U.ltimatom Verildi 
Trondhiem · ile 
Bergen Limanı 
istirdat Edildi 

Amasya ve Edirne Seyl6bına Ait Yeni Resimler 

Narvikte ve Bütün Norveç Sahillerinde Harp 

Devam Ediyor, İsve~ Gönüllüleri Norveçe 

Akın Etmeğe Başladılar, Mukavemet Arttı 
P J . .ondra. lO ll-Tusu P - Almanvanın gedrdifü felaketli bir d'J ----- •.• \.."" .. ~"' .. ~· .l .... y 6 ..................... -:ı ....... e, .... ~::.Ou."'i'.ruruu-ıiil gır-

l er ve Alman işgal kuvveti kumandanına bir ültimatom vere-
~~k bütü~ ku~e~ile. bi~l~te teslim olmadığı takdirde bombar
h Olan edı.Iec:gını .. bıl~ırdıler. Oslo fiyurduna giren müttefik 

arp gemılerı, muttefık zırhlılarının ancak bir kısmıdır. Oslo
Ya Skagerak'da yapılan muzaffer bir muharebeden sonra va
~ılnuştır. Bur~sı baş~anba~a mayinlcrle dolu idi ve Almanlar 
]' Urasın~n ~~çılmez hır vazıyette olduğunu iddia etmekte idiler. ı 
A. akat, Ingılız. ve Fransız zırhlıları müştereken ilerlemişler ve 
k ~anların hıç ummadıkları ve beklemedikleri eşsiz bir as-
erı hareketi başaınuşlardır .. 

Eısiz Bir Zafer Kazanddı 

.k .Sk'agerak'ın iktihamı haberi Amerikaya varır varmaz Ame
l~ ~ mah~ili,. Y.ap~an hareketin hakikaten eşsiz olduğunu ve 
l gılterenın !kıncı Jutland muharebesini de kazanmış olduk
arını söylediler . 

._ 
1 İngiliz ve Fransız zırhlıları mayinli sular arasından ge

çer~~n Almanların birkaç nakliye gemisini de batırdılar. 
lngılız hava kuvvetleri de donanmaya yardım ediyordu ve 
tayyarelerin attığı bombalar da bir Alman zırhlısını batırdı 

Bütün Norveç sahillerini kaplıyan deniz harbi devam ediyor: 
ne ~imdiye katlar alınan malümat bilhassa iki mühim muhare
nın vukubulduğunu gösteriyor: 

b Bunlardan biri l\farmiştad önünde. ikincisi de Oslo öniindc \'uk1ı 
ulmuştur. ~1armi tadda Alman kuvvetleri adeta imha olunmus. 

~ur. Norveçlıler d~ bur~da miittefiklere yardım etmişler \ ' C sahll 
ata.rya ,.e toplarıle hır Alman destroyerini batırınışlarc!ır. 

.. Civardaki köy halkı Almanlarla muharebe ediyor ve teca
~ ~arş.ı .kalkınan halk, mütecavizleri bütün şiddetile karşı
} Yor. Ingılız, Fransız ve Norveç kuvvetlerinin bugün batırdık
. arı Alman harp gemileri ( 40,000) tonu geçmiştir. 

Bergen ve Trondheim Geri Abnc!ı 

ı Müttefik kuvvetler, bugün Bergen ve Trondheim 'i Alınan
~tdan istirdat etmişlerdir. Narvikte muharebe devam ediyor. 
g U~ada Nonreç kuvvetleri ancak üç mil gerilemişler ve bütün 

0~~!tleri tutmuşlardır. İngiliz donanın~sının bugün Narvik 
aq~nde yaptığı parlak muharebe, Norveçlilerin maneviyatını 
~2amlamış ve mukavemetlerini canlandırmıştır. Burada mu-

ebe devam etmektedir. 
sı Alın:ın bir habere göre, bugünkü deniz muharebeleri sıra
tı llda Deutschland tipinde bir Alman kruvazörü daha batmış-
t. Fakat bu haber henüz "t etmemiştir. 

, Norveçte S~- ~ evam Ediyor 

Yukardaki resimde, Amasyada, tuğyan felakefine uğrıyan bir kö~ iin sular 
altındaki manzarasını, aşaiıda da Edirnenin su hn an 

ınahııllelcrindcr.. birini görüyoruz .• 

Edirnede sular celtildi 

• 

EN SON DAKiKA 

9 Alman 
Gemisi 

. Batırıldı 
Londra, 10 CHuSu!!iİ) - Muhtelif 

bitaraf kaynaklardan gelen haber· 
lere göre Almanya bugün asgari 9 
harp gemisi kaybetmiştir. Bunla· 
nn altısı kruvazör, ikisi muhrip, 
&UJ ltüviyeti teıbH olunmamı~ bir 
harp eemisidir. 

Bundan ba~ka '1 lc\'azım gemisi 
batırılmış \'C müteaddit muhrip. 
ler tahrip olunmuştur. 

Bir kaç Alman zırhlısının isvet: 
kara ..sulanna iltica ederek orııd~ 
sahil hataryalarınm ateşiyle kar· 
şıla~tıkları bildiriliyor. 

_Norveçli:ler Her 
Tarafta Şiddetle 
Karşı KOyuyor 
Norveçliler iki Alman "Gemisini Batırdılar, 

İsveç, Askeri Hazırfı1cfarını T amamlıyor1 
Belçika Ordusunda Bütün izinler Kaldırıldı 

Londra, 10 (Hususi)- Nor- ması ihtimali vardır. Buna binaen 
\'eçte harp vaziyeti hakkında bu limanları işgal eden Alman kıta· 
alınan haberlere göre, Norveçli- atı bir kaç yüz kişiden fazla olma-

mak icap eder. 
lerin mukavemeti gittikçe kuv- İskandinavyada hüküm süren ka
vet1enmektedir. Alman kuvvet- na:!te göre Trondhjcm limanı mil
leri Oslo'dan ilerlemiş ve anla- him inkişaflara sahne olacaktır. Çün 

kü müttefikler donanmasının bu Ji. 
şılan iki taraf arasında çarpış- mana girmek için hazırlandıkları an-
malar başlamıştır. !aşılıyor. 
. Almanlar, Hamarayı işgal cttikle. Batırıla11 kruı.:azörler 

~ıni bildiriyor ve Norveç hükümetl Norveç sularında Norveç batarya-
ı~e kralının memleket içlerine geç- ları ile mayinleri iki Alman kruvaze\ 
tıkleri iUıve ediliyor. Oslo körfezi rü~ü batırmıştır. Bunların biri 1939 
havalisinde, Garbi Norveçin her ta. da inşa olunan 10.000 tonluk Blu. 
ra{ındn Almanlarla mücadele devam c~er'dir. Bu kruvazör 8 pusluk 8 top. 
etmektedir. Almanların Norveç İÇ- 3.o pusluk 6 hava tôpu ile mücehhez_ 
!erinde bir hayli muknvcmet gördük. di.. Batan ikinci kruvazör olan Knrls.. 
lerini anlatan bir emare, Almanlara ruhe 6000 tonluktur ve 1929 da inşa 
gecmiş olan Oslo radyosunun, halkı olunmu.,.tu. 
teslim olmağa davet icin mütemadi e 
ne~ri!at yapmasıdır. Alm.an kuvvet- Norveç hük(ı:metinin yeni payitah-
lerı~ın. Norveç sahillerınde Oslo, tı henüz meçhuldür. Meclis dün Ha
Chrıstıantsund, Eggersund. Bergen. marada toplanmış ve hükumete iti
Stavenger limanlarile Trondhjcm ko mat kararını vermfşir. 

:tı ~orveçin her ta 
tın §imalinden 69 

yun~ Y?rleşmcğe muvaffak oldukla. Meclisin Almanya ile anlaşmak 

d N ehlrlerin taşması yüzünden vukua muhabirimiz Hilmi Şahengln Amasya n ~ımd.ı ~uhakkaktı.:.. • . iç.~ _hükumete salahiyet verd:ğj ,.e 
evam ediyor ve Oslo- gelen tahribata alt tafsilatı dl>r- seyllıbına ait çektiği resimler son say- Narvık te askeri unıforma gıymış hu~umetin bu yolda teşebbüslere gL 

' bir çarpışma vukubu- düncü sayfamızdn bulacaksınız. Foto fada, Edime resimleri de dördüncüdedir. Alman turistlerine Norveç limanla· rlşiği ş8yt olmuşsa da bu haberler te. 
-~onu Sa. 6Sü: ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nndabulunanAlman ti~rclvapu~ e~iltclmem~ti~Bilik~hükQmeUn 

ları.mu ta,y!a.larııuu yardım ctmi;i ol_ • fSonu Sa. fl Siı· 5ı 
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YİNE AYNİ MESELE! 
· Yazan: Naci Sadullah 

B fr mebusumuz, beknrlardan \·ergi r :,_ Tufcyll musibet... Sayemde iş güç 
ahnrnasını istemlşU. Bu tekllf, sade sahibi oldun: Sana varma.saydım, ya fşslz

bekArlann değil, evlılerln, dullann bile llkten, açlıktan !Slilr, yahut da hapishane
tenkJUerine uğramıştı. Fakat, dün, bir !erde sürilnürdün: Ya ilç gün içinde bana 
meslckdaş çıkmış, bilUln memlekette tek 0 tek taşlı yüzüğil alırsın, yahut da, boşa
başına kalmış olan bu :tikrl milda!na edl- nıp seni işinden attırırım!" kabilinden teh
yor, ve diyor ki: ditlerle çıkışacaklnrdır. Fakat, iş verecek 

"- E~er bu memleketin yaıamasını lı· 
llyoruk, beklrların uyıaını azaltmak 
prttır. NDfuı dlvaaında o kadar hassasım 
ki, ''beklrlırı asmalı" diyen bir adımı ne 
gOler, ne de kızarım. Beklrlara harpte s;ok 
ileri gldlleblllr. 

Devlet daireleri, yarı reııml ve husuıf 
müeueaeler, "mazeret.iz beklr" memur 
kullanmamıya mecbur edlleblllr. Baremde 
her doöan çocuk, bir terfi aebebl aayılabl· 
lir. Ceza kanunu deölftlrlllr, "mazeretsiz 
beklr" mOcrlm ad.dolunablllrl" 

Maazallah, biltün bu temenniler tahak
kuk ederse, bektırların halleri dumnnçiır. 
Biçareler, birer baba kaUU glbl asılmaktan 
kutulmak için, genç kız.lnra, dul veya ser
best kadınl31'a "asılmak" mecburiyetin
de kalacaklar. 

Vatanda~lar, mektepten diploma alır 
almaz, i~ bulabilmek için, cvvellı birer 
zevce anyacaklar. ÇilnkQ beklırlara i~ ve
rllmiyeceğlne g!Sre, zevceler, canlı birer 
tavsiye mektubu yerine kullanılacak. Müs
takbel kayınpcderlnlze, diplomanızı gös
terip kızını al.Tıcnksınız. Sonra da, şirket 
veya banka mQdQrünc zevceniz! götürüp 
"'fa" bulacakruı.ız. İ$1er bu biçime dökil
lünce, kadınlann, kocalanna kn~ı takın:ı
cakları tavrı kestirmek gUç değildir. Sabnh 
akşam; zavallı erkeklere: 

daireler, bektır murncaatçılar tarafından 
ileri sürülecek "mazeret" lerln meşru olup 
olmadığını nasıl anlıyacaklar? Meseltı, 
"ademi iktidar" iddiasında bulunacak o
lan bir vatandaşa ne cevap verilecek? On
lar da, ayrı, - ve muva!!akiyetslzllkle ne
ticelenmesi şart olan - hususi bir imtlha
na mı tabi tutulacak? 

Her doğan çocuğun terfi sebebi sayılma
sı fikri de parlak; Eğer bu tcklıf de kabul 
olunursa, Amirler, çocuk doğurmak husu
sunda gayreUi davranan Bayanlann koca
larını, kendi mevkilerini tehdit eden blr 
tehlike sayacaklıır ve onları malyeUerlnden 
bir an e\·vel uznklaştırmıya çabalıyacak
lardır: ÇilnkQ o velUt zevceli memurlıır, 
- çok budala olsn bile - birkaç çocuk do
ğurtmak sayesinde fımlrlcrinln maknmına 
yükselebilirler. Hem o takdirde, memur
lar, makam sahibi olabilmek, yükselebil
mek için, dairelerinden ziyade evlerine 
devam edeceklerdir. Amirlere dalkavuk
luk edeceklerine, zevcelerine yaltakl~na
caklar, gece gündüz: 
"- Ne olursun karıcığım... Bir çocuk 

daha doğur da, müfettiş veya mildilrü u
mumi olayım!" diye yalvaracaklardır. 

Ey erkekler! Görüyorsunuz ya? Eğer 
biltün o temenniler tahakkuk ederse, "nil
fus" umuz - belki - çoğalacnk: Fakat on 
paralık "nilfuz" umuz kalmıyacak! 

TAN 

.. 

ısıanouı oeaen termyesı mualllmlert, dlirı 19 ntayıs şenlikleri için yapılan toplarıtıda .• 

Son İstilCinın 
Piyasadaki 

Tesirler; 
Harbin şimal memleketlerine sıra

yeti piyasamızda tesirsiz kalmamış
tır. Norveç, Danimarka ve İsvcçe sıı. 
tılarak yüklenmiş bazı mallarımız 
henüz yoldadır. Bu memleketlere 

Sahte Bono Tahkikatı 
Yeni Safhaya Girdi 

Dün, 

Kağıt 

Bir 

Lira 
Doktorun 

ile 41 

Evinde 

Altın 

Memurları Tarafından 

Bulunan 4869 

da Zabıta 

Edildi 

Lira 

Müsadere 
' daha ziyade hububat setıldığı j~ı;ı 

her üç memleketten gelmiş olan si
parişlere cevap verilmemiştir Istila 
edilmiş olnn Norveçle Danimarkanm 

.fefrika No. 25 Yazan: Theodore Felstead Memleketimizle ticari mün:ısebetıeri 
nihayet bulmuş sayılıyor. Bu itibar!n 
menşe şahadetnamelerinin B ni.ishası 
üzerinde muamele yapılam!yacak, 
hiçbir tüccar bu memleketler.! mal 
göndermiyecektir. Yolda bulunan 
malların da İsveç, Norveç ve Dani
markaya vasıl olabileceği tüpheli gc;_ 
rülmektedir. İsveç denız yolunun da 
abloka dolayısile kapa!lmts ohnaı;ı. 
İsveçe mal gönderilmeşlnc ve Fin. 
lsnda ile ticari münasebetlerimiz n 
teessüsünü gayri mümkün kılmakta
dır. 

Kelly Çaldığı Plan için 
Umduğu ücretiAlamadı 

Planların çalınması fabrikada bir 
sürü gürültülere Sl!bep olmakJa 
beraber bir kimse de Kelly'den 
fÜphelenmemiş, Kelly, üç gün i
çinde pasaportunu a.lmış, üç gün 
içinde de vize işi tekemmül etmişti. 
Fakat yola çıkmadan önce şoyle 

bir mektup aldı: 
"Bu hafta Osnabntck'n gidem1-

yeceğim için gelecek hafta cuma, 
veya cumartesi günü buluşalım. 1s. 
tasyon karşısındaki Hohenzollcrn 
oteline inersiniz. Ben de sizi ora. 
da bulurum. Bana hemen cevap 
veriniz. Size otuz dolar gönderiyo
rum. Yalnız gelmek için bilet alı
nız, Dönüş işini ben daha ucuzca 
temtn ederim. Cevabınızı süratlG 
bekliyorum.,, 

Otuz dolar, altı Ingillz lirası e' 
d!Yordu. Ve Kelly, planlann yat. 
nız birini alarak hareket etmeyi 
daha münasip görmüştü. Bu de
:falık onu satacak, sonı·a ötekilerine 
sıra gelecekti. • ' 

Kelly, martın 17 inci günü ha_ 
reket etti. Karısı ve çocukları ne. 
reye ve niçin gittiğini bilmiyorlar. 
dL Osnabruck'ta Hoh~zollern o. 
teline inerek otel katıbine Schultz 
adlı bir zatı beklediğini söylerli. 
Bir kaç saat sonra o da geldi. Ve 
ona yalnız bir "vasıta,, olduğunu 
söyliyerek asıl görüşüle=ek adamı::ı 
Kolon'da bulunduğunu anlattı. Ve 
ikisi bu şehre gittiler. 

Kelly, burada bir sürü adamlar
la konuştu ve bunlar onu uzun u. 
zadıya isticvap ettiler ve sonra pJa.. 
nı tetkik ederek ona yalnız 20 ster
lin vereceklerini söylediler. Bu pa
ra Kelly'yi memnun etmedi: 

- Yirmi sterlin mi? dC'di, Hiç o1. 
mazsa bu paranın on ı::ıislini iste
rim. 

- Değmez. Buna ancak 20 ster
lin verebiliriz. 

- Ama bu hareket apaçık cşln
yalıktır. 

Almanlar, kollarını silktiler. 
- Olabilir! dediler ve ilave et. 

tiler: 
- Fakat mademki zahmet ede

rek buraya kadar galdin. Sana 30 
ıterlin vereceğiz. 

Ve Almanların biri, şişkin cüz.. 
danını çıkararak otuz sterlini say
dıktan sonra şu sötleri soyledi: 

- Bize teklif edilecek başka bir 
ıey var mı? Varsa onu bize şu §i.f. 

re ile bildirebilirsin: 
Bir kağıt çıkararak ona bir ~f... 

f'e verdiler ve tenbıh eU~l.er: 
- Şayet, bir güçlükle karş-ılaşa., 

cak olursan, her şey,1:-.'l evvel bu 
kağıdı yut. Yoksa büyiik bir bela 
satın alırsın! 

Kelly, Holandaya dönerek fngil
tereye hareket etti ve Almanların 
verdiği paradan yirmi liralık ola. 
nını Mançesterde bozdurdu. Diğer 
on liralığı da ,olda bozdurmuştu. 
Mançesterde İngiltere can - .. ~ 
uğradığı için kendisinden alelusul 
adres istemişler, o da sahte bir ad. 
res vermişti. 

Kelly, ayni gün trene binerek 
Bolton'a döndü. Trenden çıkar çık
maz hayatının en büyiık sürpidzi 
ile karşılaştı. Bir zabıta memuru 
kendisine yaklaşmış ve sormu5tu: 

- Adın John Kelly mi? 
- !:vet. 
- Ben de seni arıyordum .. ~ ~ 

- Neye? 
- Senin çalıştığın fabrikadan 

bir plan çalınmış ta .. 
- Bundan bana ne? 
- Bir şey yok, tankikat yapın. 

yor. 
- Tahkikattan bana ne? Bir a

famm bir seyahat yapmasiJt? plim 
:alınması arasında ne glbı bir mü
Qasebet bulunabilir? 

- Onu bilmem. Fakat bu planı 
:anıyor musun? 

- Elbet, fabrikada ona göre ~n. 
bşırdık. Başka bir şey söyliyece
ğin var mı? 

-Merkeze kadar beraber gide-
lim. 

- Nasıl gideceğiz? 

r- Şu taksi bizi bekliyor. 
Vatan haininin vaziyetini tah

min edebilirsiniz. Çünkiı aşağı yu
karı cürmü meşhut halinde yaka
lanmıştı. Almanların kendisine 1es.. 
lirn ettikleri şifre :le üzerinde idı. 

Kelly arabaya girdikte 1 sonra 
sol elini pantalonunun cebine attı 
ve mahut sifreyi ihtiva eden kağı
dı buldu. Onu avucunun içine al
dı ve memur yanıbaşıncla olduğu i: 
çin onu yutmıya ce;aret cdemiye
rek fırsat bekledi. 

Arabadan inerken fırsatın hulul 
ettiğine inanan Kelly kağıdı usul
cacık ağzına attı ve onu çiğnemi. 
ye başladı. Fakat çığncr çiğnemez 
ağzından attı. Keşki birdenbire 
yutsaydım, diye düşündü. 

Zabıta memurlarından biri o
nun tilkürdü~ünü görmü, ve kA
ğıdı ele almıştı. Klğıt mikroskopik 
muayeneye Ubl tutulmak \:zere 
gönderildi. Bu kağıt, Kelly'nin va. 
tana hıyanetini isbata kafi idi. 

(Devamı var) 

Şebekenin reısı olduğu iddia 
edilen Nihat Özkoyuncu 

:sahtekarlığı yapan grupun 
elebaşılarından Hüsnü 

Dün Holanda ve Be!çiknya yapılan 
satışlar da durmuştur. Sahte mübadil bonoları üzerinde açılan tahkikat ilerliyor. 

Faaliyetini Tatil Eden Acente 
~ .... P .dolayısile sehdmlze. seyyAh

ların gelmemesinden dolayı işsiz ka. 
lan Nata sey~hat acentesi faaliyetini 
tatil etmiştir. 

Hadiseye yeni yeni isimler karışmaktadır. Evvelce Ziraat Ban
kasından 120 bin lira çekildiği tesbit edilmiş ise de bu miktar 
son günlerde 200 bin liraya baliğ olmuştur. Tahkikatın bugün
kü seyrine göre, bu yek1mun daha misli artacağı tahmin edi

l\f uayene Edilen Gemi 
!talyadan memleketimiz~ ve Bul

garistana muhtelif maddeler yükliye. 
rek yola çıkmış olan Cita dö Bari va
purunun evvelki gün limanımız .. geL 
mcsi bekleniyordu. Geminin, Ege de
nizinde İngiliz kontrol gemileri tara. 
!ından araştırılmakta olmnsmdan do. 
layı ancak bugün limanımıza l!elebi
leceği bildirilmiştir. 

-o--

Denizyollarında 

Yeni Teşkilat 
Denizyollan umum müdürlüğünün 

esas teşkilat projesi etrafındaki ha.. 
zırlıklar bitirilmiştir. Denizyolları 

işletmesi sabık Denizbanka bağlı bir 
teşekkül halinde iken kurulmu~ olan 
tcşkil&t esaslı şekilde tadil edilmiş.. 
Ur. Duyulduğuna göre bütçede Je 
yüzde 10 nisbetinde tenkihat ynpıl. 
mıştır. Yeni proje ile hiçbh· memur 
açıkta kalmamıştır. Yenı proje At>
karaya gönderilmiştir. 

Karadeniz yaz tarif esi 
Devlet Denizyolları işletmesi u

mum müdürlüğünün Karadeniz hattı 
yaz tarifesi 16 nisandan itibaren tat
bik cdilmiye başlanacaktır. İstanbul. 
Mudanya ve Marmara hattı yaz tari 
fesi etrafındaki hazırlıklar da ikmal 
edilmiştir. Bu tarifenin tatbikine c!e 
mayıs bidayetlerinde başlanacakbr. 

liyor. 
Znbıtanın filafası1a ve gece'ii gün

düzlü devam eden tah&ikatı ve muh
~elif yerlerde yaptığı aramalar neti
cesinde bu paranın 15 bın lirası mey
dana çıkarılmış ve müsadere edilıniŞ
tir. 

Dün Emniyet müdürlüğün<? yapı
lan yeni müracaatlara göre, sahtekar 
ların yalnız Ziraat Bankasını değil, 
avn; zamanda halktan d:o bir çok kim 
s~leri de dolandırdıklan anlaşıl"fllŞ
tır. Bu meyanda Tepeoaşıa1da Bristol, 
oteli sahibi Ömer Lıitfi, dün po
lise müracaat etmiş, sahte bonolar. 
dan bir tanesinin de şebekenin ele
bn~ısı Nihat Özkoyuncu tarafından 
kendisine ciro edildiğini bıldirmiştır. 
Filhakika 5 bin liralık olan bu bono 
3'i 00 lira mukabilinde Ömer LCıtfiyc 
satılmıştır. 

Seltinikli Hüsrıünün karısı 
Evvelce şebekenin ikinci reisi va

ziyetinde olan Selanikli Hüsnüniın 
kr.rısı Eminenin üzerinde yapılan a
ramada 7 bin lira bulunmu~ ve mü
sadere edilmişti. Dün Emniyet mü
dürlüğüne yapılan yem bir ihbarda, 
E.minenin paralardan bir kısmını da 
Eyübün İslambey caadesinde 17 nu
nıaralı evde oturan doktor Bekirin 
nezdinde sakladığı bildirılmiştir. Bu
nun üz~rine mezkur evde bir arama 
yapılmıştır. Neticede ıJtr sandık için. 
de- 4869 lira kağıt para ile 41 tane 
altın lira bulunmuş ve müsadere e
dilmiştir. Sorguya çekilen Doktor 

. . 

Bekir, paraların kendisin'? ait oldu
ğunu iddia etmiş, Emme, evine gidip 
gelmekle beraber saklanmak üzere 
böyle bir para vermediğim söylemiş
tir. Tahkikat henüz neticelenmediği 
için bu hususta kati bir şey söylemek 
mümkün değildir. 

Zabıta, daha bir çok miihim izlPT 
üzerindedir. Evvelce •~vkif edilen J 4 
kişiye ilaveten bir kaç gün sonra 17 
kişinin daha tcvkü t:dLleceği tahmin 
olunuyor. 

Pasif Korunma 

TaHmatnamesi 
!Zaymakamlıklar, vilnyet seferber

lik müdürlüğii tarafından hazırlanan 
pasif korunma talimatnamesini ço.. 
ğ::ıltarak halka tevzi ettirmişlerdir. 
Ayrıca bütün apartman sahiplerinE', 
apartmanlarının alt katlarında birer 
odayı, mümkün mertebe talimatn&
meye uygun şekilde, sığına~ ittihaz 
edilmek üzere tadil etmelerı tebliğ e
dilmiştir. 

Amiral Mouren 
Bir haftadanberi şehrimizde bulu

nan Fransız pasif korunma kuman. 
danı Am: al Mouren, tetkiklerini bL 
tirmiştir. Amiral, dün, vali ve bele
diye reisi Lıitfi Kırdan ziyaret ede
rek tetkiklerinin neticesini anlatmı~
tır. Amiral Mouren, bugün Ankara
ya hareket edecektir. 

Ayvalık boğazı temizlenecek 
Bir çok kısımlan dolmuj olan Ay

valık boğazından vapurların kolay
ca seyrüseferi için liman işletmesi 
faaliyete geçmiştir. Ancak bir va
pur geçecek kadar darPlmış olan bo
ğaz, temizlenmek suretile genişleti
lecek, her türlü tehlike bertaraf edi. I 
lecektir. 

S .U AL CEVAP 

İstanbul liman reisliği de Slllvride 
bir mendirek inşa ettirmektedir. Li. 
man reisliği yakında Kartalda dn btr 
mendirek yaptıracak~ır. Ayvalık bo
ğazının temizlenmesi ve iki mendi
rei:!:in insası bu yaz oit!rilecckt~ 

S - Ortamektep mezunuyum. LeyU 
meccani olarak aıhhlye mektebine ım .. 
tlhanaız girebilir miyim? 

C - İstanbuldaki mektep neharldlr. 
Bir mektep de Çorumda vardır. Bu so
nuncusu, leylldir. Askerlikle alAkanız 

yoksa ve yaşınız 18 den aşkın değilse, 
istediğinize imtihansız olarak girebilir
siniz. 

8 - Belgrad radyoaunda tilrkçe net· 
rlyat, bizim uatle kaçta yapılıyor? Dal· 
gı ve toru mevel yazar mıeınızf 

C - Belgrad r;ı.dyosu bizim saatle 
her akşam saat 20.30 da türkçe nilrfyat 
ynpar. Bu neşriyatı kısa dalgada 31,56 -

49,18 tlılU mevç üzerinde dinllyebllirsi

niz. 

Cumhuriyet 
Aleyhindeki 
Şahsi Dava 
İbrahim Hakkı Konyalının gönder: 

ciiği hır tekzip mektuounu neşretme 
cığı iddiasile Cumhuriyet gazete 
neşriyat müdürü Hikmet Mi..tnif 
ley hine açılan şahsi dava) a dün Y 
ainci Asliye Ceza Hakimliğinde cle 
vam edilmiştir. 

Geçen celsede tekzip ıncktu:ıun 
havi zarfa yapıştırılan 18 kuruslu 
pulun, Hikmet Münifın mahkeme~· 
ibraz ettiği 5 sayfalık Arap harfl 
rile yazılı mektuba mı, yoksa Tbra 
hım Hakkı Konyahı11n verdiği iJ· 
sayfalık daktilo makinesi ile yazı 
mış tekzip mektubuna mı aıt olı:lut> 
nu tesbit etmek için posta müdurl · 
ğüne bir tezkere gönderilmişti. 

Posta müdürlüğünün verdiği cevn 
bi tezkereden mahkemeye vE>rileJl 
zarfın 5 sayfalık mektuba ait olduğıı 
anlaşılmıştır. Yine ı;eçen celscd3 
celbi istenen şahit Tabirin gelmedi. 
görülmüştür. Avukat Ethem Ruhı.t 
nin İkinci Asliye Ceza Hflk~mliği.ıl .. 
deki Şafi Ağaya ait davanın mevcut 
olup olmadığı da sorulmuştu. BoY~.e 
biı davanın mezkur mahkemed~ go .. 
rülmemiş olduğu gönderilen yazıd:ıtl 
öğrenilmiştir. 

Mahkeme, Tahirin celbine, Ş:ı!~ 
Ağaya ait davanın 17.1.9-!0 da lki~"1 

Asliye Ceza Hakimliğinde gôrüluP 
görülmediğinin tekrar sorulmasına. 
karar vermiş, duruşmayı talik et• 
miştir. 

Hileli Sahş Suçluları Adliyede 
Sıkı takibat neticesinde boyalı sa· 

km satan Yani isminde bir bakkalı 
boyalı mercimek satan Filip ve M:.
hail isminde bir zahrre tüccarı ve 
karışık yağ satan Vasıl, suç tistlirı~c 
yakalanmış, Birinci Sulh Ceza ııa
kimliğine verilmişlerdir. 

Mahkeme, salamın ~aMil edilmesi• 
ne, mercimekleri tüccarlara veren 
komisyoncunun ceibıne, karışık yııl 
tir. . 

Ölen Gebe Kadın 
Üç gün önce Fatma Mustafa isınlll'" 

de bir kadın Yalovad:ı.n gebe olar•1' 
şehrimize gelmi§ ve Sirkecide 13a.}ı .. 
risefid oteline inmişti. 7 aylık çoc~
ğunu aldırmak için bir cioktora aıu
racaat etmiş, rcd cevahile karşıla~ 
mıştı. Otelde vakitsiz olarak 7 aY~.Jl 
bir erkek çocuğu doğuran Fatma d\ 
hastahanede ölmüş .:esedi morga 1" 
dırılmıştır. 

Belediye Haritası 
Y aptırıhyor 

Belediye sayfiye yerleri için esıaS-' 
' l "tıt• ıı bir tarife hazırlamıya baş aınıael· 

Bunun için Atlnadan, Sofy~dan, d Jl 
graddan ve Bükreşten de ıcap e c 
malumat toplanmıştır. 

Belediye haritası 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kırd~{; 

belediye emlakini göst.erk bir har~ 
h&zırlanm:ısını istemiştir. Bu e~l ' 
ü~ sınıf üzerine tesbit edilece;<tı~afl 

Bunlardan beledıyecc dogru ıc.ı .. 
duğruya istifade edilecelt olanlar ... . r J1le•~ 
raya verilmek suretile bır ~e ı; n fa 
baı haline getirilecekfü. !kıncı 51 e· 

. • b d'. kıyJ1l girecek emlfı.k tarihı ve e ıı e 
te malik medrese, kütüphane, çeşıtı 
gibi eserlerdir. 

19 Mayıs §enliklert . es! 
Maarü Vekaleti, Beden Terb1Y ıze 

Mlıdürü Vildan Aşir dün şehriJl'l ,.. 
gelmiştir. Vildan Aşi~, 19 m~yısta fç1tı 
pılacak olan jimnastık ~nlıklerı apı
fikir teati etmek ve ~enliklerd~ !eriJl'" 
lacak merasimin esas hatları u iz.. 

·· d.. şehriJl'l de konuşulmak uzere un . 
1 

ri'lll 
deki beden terbiyesi munllıın e .. Jl 

· r Akş .. bir toplantıya davet et.mış ır tol"' 
geç vakte kadar devam eden bU sbit 
lantıda merasimin esas hatları tc 
edilmiştir ~ 
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ClfK 
K.. k' ope • 

taıan: Omer Rıza DOGRUL 

V ld1ette yenl bir tahavvül yok 
~libldir. Müttefiklerin donan. 
~ e hava kuvvetleri, bütün Nor. 
U. tahlil boyunca mühim harekat 
ılet, 1'ef11t1 olmağa devam ediyor. He • 
...._ htitUn bu sahil üzerindeki Al. 
llaeL. deniz kuvvetlerini bertaraf et
ıııaa~ •• ~nyanın münakalatını ta. 
tf;-uıe imha etmek ve bu suretle 
~eçe yapılacak yardıma imkan 
ı..:~tır. Bu harekata dair •
~•berler fer'i mahiyettedir. 
~ tın. heyeti umumiyesi hakkın. 
~ ~ ve kati maldmat almak için 
~ daha beklemek icap ediyor. 
.... de bugün Mister Churchill, bu 
...._.lletlceyi bildirir ve hissolunan 

• t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-..-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı Yazan: B. FELEK 

Son vazıyet ıne ı·z Harbı·n-1e Batan Gemı·ler Anlaııl~amıı ma~ldk~ur. Ta-
t n u 1 lihllai vardır, talihsizı Vat'dır • 

K d Sefili vardır, sefihi vardır. Faydalısı 
arş] Sın a 1 

• • ! vardır, faydasızı, hatta zararlısı v~r. 
1 f dır. Kahramanı vardır, belki haıni 

yoktur amma tuiri de vardır. A • k Ona k:mi canımızı ve malımızı m er) a beld~tiriz. Adına çomar deriz. 

l 
Müttefiklerin istediği j 
100 Milyon Liralık l 
Tayyare Verilecek 

,.._. tatrn.ln eder. ·Nevyork, 10 (A.A.) - Ncvyork , 
~~t ılmdiye kadar verilen ne. Herııld gazetesine Va~ıngtondan ge. 
'..::'.!Alman donanmasının bir hay. len bir telgrafta, hükvınete mensup 
'b -cpaJandıpnı ıösteriyor, yi>ksek memurların, Iskandinavyar.ın 
''Ol'\J İ istilası hareketini infialle karşıladık. 
~ Iarı ve hükumetin, müttefikler~ yüz 
l'i milyon dolarlık tayyare verilmesm.? 
r~ orv~ dahilindeki vaziyet he. ş:mdiye kadar mani olan sebepleri 

' nUz tavazzuh etmemiştir. Nor. izaleye hazır bulundu~:.mu bildir. j 
~ukavemet ediyor mu? Muka. mektedir. l 
~edecek mi? Yoksa Norveç hü. Resmi makaınatın, tayyareleri, Ö

~ Alınanlarla anlatacak mı? Bu nümüzdeki hafta zarfında müttefik
~n biri de vazıh deeil. Alınan lere teslim etmek üzere bir plan tan • 
.... L_. -t birbirini hıtmuyor ve ha. zim etmekte olduklan söylenmekte
~nn biri mukavemetten, muka- d 

' hazırlıklanndan bahsettiği 
1

~aşinglona gitmekte olan Reisi. 
~ diier bir haber bunu nakzedi. cümhur Roosevelt, h'.ısusi treninde 
L' Stokholm'den &'elen haberler ise ı 
~ lbflh· d gazetecilerle. gö~üştüğü esnada gaze7 ~ ım muharebenin vukuun an tecilerden bırisı Almanyanın askerı 
' tın.elde beraber hiçbir kaynak, faaliyetlerinin ihtilafı Amerjkaya da. 
"' "-ir tafsilat veremiyor. ı 

~tbaız, AlDM1nlann, )tayitaht ilin ha ziyade yaklaştırıp ,Yllk aştırmıya. 

B atırıl:ın A iman kruvazllrlcrlnden biri "Karl ruhe" d11r. 11,000 tonluktur ve Kö nlgsberı sınıfındandır. 1929 da inşa edil
mi;ıtir. 9 tane 5,9 pusluk, 4 tane 3.5 luk, 8 tane 3 lük topu, 12 torııido kovanı ve 2 tayyaresi vardı. 

1 Abloka 
için Yeni 
Tedbirler 
Fransa, Bitaraflara 

Yapılacak ihraca+. 

Kontrol Edecek 

Kııni kucatunıza, koynumuza a· 
, lır, adına fino deriz. Kimi av peıin. 
den koıturur zaiar adını veririz, ki. 
imi tavpnın ardma koyuverir, zatar 
diye çatınnz. B'.zim ona bütün bu 
muhabbet ve güvenimize ve onun bi .. 
ze söz götill'miyen sadakatine rağ. 

men yine köpektir nazarımızda, yine 
köpek! 

Bu onun ıaubsızıttınden midir? 
Zannetmem. Çünkü bedbahtlık hari
c:n telllddıi ile beliren bir vaziyet 
delildir. Bedbahtlıimı idrak etmL 
yen, bahtsıs sayılmaz. Köpekte böy. 
ledJr. O, vyiy~tinden memnundur. 
Aralannda sefil ve talihıiz olanlar, 
kipeklllderlnden dejil, sefil düştük· 
terinden fekva edebiJ:rler. 

O halu nedir bu bizden l'Ördüiil 
blriblrine ut karıılanıı, nedir bu ona 
ıöaterdijimis itimat ve muhabbet ve 
nedir ona verdit'miz apiı vuıf? 

Ben bunu onun çok sadakatine yo. 
ruyorum, fünkü bizim bir türlü an~ 
lıyamaclıtımıa bu sadakat onun ba. 
şanın belasıdır. O yüzden yaralanır,. 
o yüzden hırpalanu, hatta, o yüzden 
ölür de. 

Bana bu satırlan, 10n ıelen ltir 
Fransız mecmuasında ıördüiilm bir ~ Hamarayı igal ettikleri bil. cağını sormuştur. 

~kte ve Norveç hükUmetinin Reisicümhur, şu cevabı vermiştir. 
D fin sabah Narvikleki deniz muharc besinde b atan ve h asara uitrayan İngiliz 

destroyerlerinden ikisi "Hero'' sınıfı na mensuptur. Bunlardan "Han ter" bat
mıştır. "Hostil" hasara utramıştır. Bu gemiler, 1340 tonluktur. 4,7 pusluk topları, 
21 pusluk torpido kovanları vardır. 34-35 mil suratlndedir. Bu iki ıeml de 1938 
~enPSinde inşa olunmu~lardır . 

Par.is, 10 (A.A.) - Reislcümhur fototraf yazdırdı. 
Lebrun bitaraf memleketlere yapı. "Bobi,, Framıs ubrlerlnin ileri 
l ak bUtün Fransız ihracatının kon. karakollan arumda irtibat vazife. 
t;~le Ubi tutulmasına dair bir karar. sini &'Ören bir kurt kipelidir. İnaa· 
name imza etmiştir. ndın ıeçemfiy~eji _ yerlerdek v~ anlar. 

-~p:.ı "- Son 48 saat zarfında cereyan lıL a• lllve ol anmaktadır. lar b h ld Am 
~_da, No~ tarafından göste. etmif olan vaka , er a e e-
... ~ na rikalıları harbin tevessüü ıhtimali 
~ n olunan mukavemetin, e. hakkında teemmülde bulurun;.ya sev. 
'Olnaadıpnı isbat eder. Norveç kedecektir." 
• ~lılluı da.ha l'eride Almanlara kar. Roosevelt, bu mütalaasının altında 
' llıukavemet l'ÖStermek imli. "te ~~up bulamıyacap ayrı bir me. gizli hiçbir mana mevcut olmadığını 

İngllterede Avam Kamaruının a 0 mf.in • t &'ÖZCÜ as er er ara
dünkü içtimaının bqlanaıcında bir unda mektup ıötürüp ıetlrir. 
suale cevap veren iktısadl harp na. Vatan yolunda bu hizmetini ~a. 
zırı Cross fimdlye kadar bir tek AL park-, Bo1'1, bir dUıman kuqunu 
man v:ap~nınun bir Yuıoslav Uma. ile 8lmf19tflr. Fruuu ukerlerl ha sa. 
nından hareket ettiğini ve hükılme.. dık hayvanı almışlar, ihtiram mera
tin bu nakliyata mlni olmak için "ıl. ılmlyle ılmmtlıler ve mezarı beri. 
zım gell'n bütün tedbirleri ittihaz e. ne '11 llvhayı yazmışlar: 

t ~ki) eder. ilave ederek gazetecilere bu mütaıi-
!-. ~~IYetbı tavazzuh etmesi için bi. asından başka bir mana çıkl&J"UlJya 
f .. ~ 1111ekJemek icap ediyor. çalışmamalarını ihtar etmiş ve Ame-
~~ rika milletinin Avrupa harbinin im. 
~ti: kanlan hakkında son altı ay zarfın-
ı da düşündüğünden datıa fazla dü~i.in. 
'"~in de vaziyetini tehdit eden mesinin kendisi i~in ~k iyi olacağı.. 

deceğinı beyan etmiştir. ••9 Mart 1940 ta Fransa utrund• 
ölmUt olan irtibat köpetl Bohl bara
da medfandut. ıti'ecla! Ceaedba ve 
ruhun sulh ve siikWı içinde dinlen • 

......... w.~... ikeler balunlufiı &'Öze nı söylemiştir. 
~mıo11ı1ı.;..· ~Alrrıany~ Jsvec;teaj.JJ~. ...,J!i4'.:lıJ.ii~~mla.lıQl~Wl.JWllf-I 

İngiltere ile Holanda arasındaki 
bava .servialeri durm tur. ;::ı= 

daffU :ilJua seie1'>iyet verecek 
l'lJt tedbirlerden feragattir. 

'ı 'lllfl:t lav~, icabmda bitarafhfı. 
t..i10 .,._ azminde olduğunu gös. 
fi" r •e ona ıöre tedbirler alıyor. 
~ eç, bu hattı hareketi takip et. 
'~ ~anlmarka gibi Alman hima. 
~ bul ederek Alman milrüv. 
-. 1-..:klemek niyetinde olmadığı. 
' J'or, 

~ S 011 iki cii.nde vuku bulan yeni 
'-t d lltılilana billıaua bitaraflara "-)0:" vernıesi lizım l'eldiği anla. .... 
\t Clt1flzclen birçok pzeteler, Mis. 
't hlt~c-hill'in kısa bir zaman ev. 
~~lara kup ihtarlarının pek 
!-t Clte oldufwıa anlatıyorlar. Mis
~\;htarchilJ, bltarafların, diva ba-

!erine de teşmil etmiştir. Bu mınb. 
kada Rusyaya a:t Muımansk ve Ar. 
kengesk de dahil olma1i üzere Şimal ı 
burnuna kadar imtidat eylemckt.:.dir. 

' ' ' 

1 
Letonya, Litvanya, İsveç ve Norveç 
arasında hava postası da dahil olmak 
üzere bütün posta servisleri durmuş. 
tur. Telefon servisleri teehhurla ol. 
makla beraber sene lflemeldedir. ----- 1 lelçikada Yeni 

Tevklfat Yapıldı 
Brüksel, 10 (A.A.) - Müddelumu. 

milik tarafından komünilt hareketi. 
nP. karşı gfri1ilmi1 olan tenkil faali. 
yeti neticesinde Verviers·de? yeniden 
5 kişi tevkif edilmiştir. 

Belçikanın bir çok şehirlerinde ko. 
müniat mahafilde ar~tırmalar yap:L 
mıştır. Charleroi, M?ns ve Liege'de 
bir çok komünist tevkif edilmiştir, 

---o-

Yeni On Paralıklar Basıhyor 
Ankara, 10 (Tan Muhabfrinden)

Maliye Vekifeti tarafından ıeçhen 
yeni on paralıklann d-lrphanec~ ba
sılmasına baılanılmıştır. Yeni para. 
lar bugünlerde piyasaya çıkacaktır. 

• Bükref, 10 (A.A.) - D N. B. A-

B ıtırılın Alınan alır kruvazlS;lerinden biri "Blucher" dir. 10,000 tonluktur. 
Geçen sene denize indirllmitUr. "A dmlral Hipper" ve "Prinz" kruvazörleri 

de bu sınıftandır. "Blucher" 32 mil süra tinde idi. 8 tane 20,3 lUk topu, 12 tane 
:a.D,5 luk ve 12 tane 3, 7 lik hava dAn topu, 12 tane 533 Hilt .kovım ve 1 deniz 
tanaresl vardı. İnglliiler, harbin bidayetinde bu llJUftan dilel' bir ltruvazörll 
daha batırmıılardı. 

jansının bildirdiğine göre, Almanlar 
İngilizlerin Almanyaya ıevklyat ya. 
pılmuına mlni olmak için Tuna üze. 
rindeJd kılavuzlan kendi hlzmetlt:rl
ne alma!arına mini olmak hususun. 
da Romanya ile mu!abık kalmıflar. 
d:r . Kılavuzlar slWı altına çağırı1a. 
cı:klardır. 

İngiliz Sefirlerinin Toplantısı 
Londra, 10 (Huswd) - İngiltere. 

nin cenubu sark! Avrupadaki sefir. 
leri bugün. iki toplantı y.ıpmışl.ırdır. 
Tcıplantılann -birincisi lkt~at Harp 
Nazırı Mister Gros riyaset etmi§tiT. 
ikinci içtima Hariciyede yapılmıştır. 

Alman Tayyarecileri 
. Merasimle Gömüldüler 

Bir Tayyare Kazası R-rlfort, 10 (A.A.) - Pazar günü 
. yukarı Sarre'da dü~iırü1en ve yerf' 

Dudapefte, 1~ (A.A.) - UJk~ıke derin surettegömülen bir Alman tal:
kommününde bır uke."f tayyıre, bir yarPainde arastırma yapılmış 9 ce. 
evin üzerine düterek ateı almıfbr. set bulunmuştur. Ceoueler, kasaba. 
Gerek ı.t11are, prek ev harap ol • ı da askeri merulmle kaldınlmıı ve 
muştur. 3 tq)'areci ile evde oturan bir Freni'.-.,; müfrezesi ihtlt'am remıl 
insanlar telef olmuılardır ifa etmiftlr. 

s:: mtittefiklerle beraber ol. 
~ anlıyarak tecavüzil besle. 
:;-....-... feldıımelert Ye birleşik dav. 
\ ~ lhlm phlitlni söylemiş. 
S .... ';'illan Miıter Cburchill'in bu 
~ ~'-rafları tehdit tanında t~lü. 
~llılt ve lehte aleyhte bir sürü 
~h 1-r yürütulmüıtü. ı--------
~ 4ı~ tutulacak hattı hareket hu HAD i.S ELER i N i Ç Yü Z ü 
~-...ıJ'anm ha hattı harekete • .._ ____ y ln y B'L 
~leleee11 anlapbr anlaplniaz, Fon Ribbentrop'ıua 11akuula ,_,,ldbulen ~kik- Ulınatlını IMW..,..,. on ll•a1UM' , on ..-
ta.~• lllilttefilderden yardım iL celi bildirW.ldedlr. Londra guetelerlne 116re1 bentrop gerine gelnteal beldena:eldlr. 
' 'te ona slre tedbir alınacak. Alman Hariciye Nazın, "ahhi aebepler,, gliz#in. * 
llııı~tle den muhakkak fekilecektlr. • İngiliz F.ntelli<'En!: Servisi ile onu Fnuadakl muadlll ~"' hareket edilmediif için Al. olan :kinci ıube snn iki ay ıarfında bir çok euulan s~~·Vilzii kolay kolay yeni sah. Bomada hüküm aüren kanaate 11öre bıı luıber. yakalamııtır. Fakat bütün faaliyetler IOD derece sizli 1llnı11t ve son Jtırk sekiz saat d "' ud ~ z, R'LL-nt B .ıı-- Jst-J.r.L iJd nıemleket daha tecavibe ogr ıır. e .. on ~ rop erHne •una-· tutuluyor. 
S obn11ıtur. ten ıonra kalb mlJtelıaıaıaı Do1'1or Plaela U. * 

'I&...~ laadlae1er4en alınacak den bu .müteaddit latifarelerde ·bıılıınmllftıır. • Naziatler Polon11a hakkında geni. btr oegaz ta-

Zavalh köpekler.. Anla,ılmaz 
mahl\ikJar. Bunlann en bUyük talih. 
sizlikleri hiç te kend"lerine benze
miyenlere hakaret için kendi adları. 
nm bllanılııındadır. 

Otomobil Kullanacak 
Devlet Erkanı 

Tesblt Edlldl 
Ankara, 10 (Tan Muhabirinden).... 
Bütçe encümeni iuikılmetin rearni 

nakil vasıtaları hakkında hazırladıjı 
kanun layihasına son iekllnı vemıif. 
tir. . 

Uyiha esulanna göre, bil tün va. 
liliklere, temyiz, de-;lct şiırası ve 
muhasebat divanı reisliklerine, tem. 
yiz başmüddetumumiliğlnc otomobil 
tahsis edilmektedir. 

Ankara ve İstanbul emniyet mü. 
durlerinln de otomobilleri muhafaza 
edilmlftir. 

Milll Müdafaa Veklletl emrfne 5 
otomobil tahaiı olunmu,ıur. 

İstanbulda harp akadembl ko. 
mutanı ile İstanbul defterdarına da 
otomobil verilmektedir. 

İstikW Harbinde Bulunan 
Alaylara Madalya V eriliyoı 
Ankara, 10 (Tan Muhablrinden>

İstlkW Mücadelesinde bulunup bu 
defa, yeniden ayni numarayı alan a. 
!aylara İstikW Madalyuı verllmm 
hakkında, hükdmetin meclise verdıği 
layiha Milli Müdafaa encümenince ~re, hu dene ıöre hareket * tap hazırlamaktadırlar. Bıı beyaz kitap da /n-

~6a•_!._e_ceekttn1 de önümüzdeki • r 'D- d 1 b•- hab ...J:. U!tJ 1 di l t 11Utere ve Franaanuı harbi 8'mak ifin çevirdik- G::-..:n-'erden l""~iri]· ecek 
... ~ -~ , . ıne .... ma an ;e en ar ere •vre u. er a p oma leri entrikalardan bahaedecektlr. Alman harkl· uııu-wu ~ 

)'oklayıcıaı olan \' oo Lenn• ıizlice Komaya ıiderek Zad Eşy 
ii Meclı l~timaı Borudaki halyan ~efiri Fon Mackenaen ile l'ö'"'·m"ıı· 11eal bıı lfle mq11ııl olmak lfin a11rı bir Mget vil- 8 

tasvip edilmlttir. 

"-• 3' ·""9 -->: Ankara, 10 (Tan Muhabirinden~ ~~ .. 10 CA.A.) _ B M. Mu:. tür. Anlaşılan Roma, Fon . Mache .... 'la 7akmtla AL cıule 11etlnnlftlr. GümrWderlmlzden reıimde:ı muaf o.. 
~Doktor Mazhar Germenin manya Bark-iye Nuırblma tayla oluueatma kanidir. • * larak pçirihnelcte olan el etyaları-
~ 1 da toplanarak B. M. MPC- J.'akat Ribbentrop'un latlfumdn evvel# Almua)'UUI Alman1ama Ziraat Nazın Doktor Darre Peıtede Al. nın sahipleri tarafından muhtelif 
~ '1t 84o lkinciklnun ayı hesap~a- Moakova Sefiri Fon Sehahmbeq'la Berllne pl._1 manya hesaltma anlapnalar 1apmakla meguldilr. İtal- gümrüklerden muhteUf parçalar ha. 
~ ltıaabatayı tasvip eylemi§ ve bekleneeektir. kUmBD Hftrl, Moüovada J"•Ptıiı tefeb- ya vo l!upılavya Ziraat Nasırlan da P91tede onu siya. lınde ıeçirlldiji görülmü§, bu etyalar 

rilecek 3.ı&JeırJliterlerın hUıler hakhntla maltlmat 'NleeM, 1tllhU1a S..,-et Bir. ret edeeeklerdlr. Redef Balkanlarda ve Cenubu Şarki için bu!dan böyle gümrük beyannııı. 
e verilecek harcırah liilala müstakbel siyNetbü iDh edenktlr. Avrupadaa ao koparmak mflmldl .... ona koparmaktır. m..mtn paaporta yazılması esas tart ~~ kanunu kabu~ elmigtir. * kopılmUftur. 

fııl.. -. .... ~ 11ni suretle hudut ve sahil. * • lnoUtere ile ltalga aru&lllla tlearet "°"1lpla- ---o--
~ ~t Unıum müdürlü&i~ mazba.. • Romanın kan4att1W l/ire, BUia lflliNıt ""' R..nnen l'rmJannda N·--,... ~- •"' lan 6aflatlı w blr lıayll llerletll. Bu,,.,..,.,_, 611- -r ..- --· ~~~uı eylemit ve Türkiye - aetinl lahlgege ~·1·--ı. w S°"gdı.rk tletırft I•-•-- Gitti 

--ıuı rl ıı ~- 1ıaaaa liretin kıymeti. ıı.rtnfle ka,,.,,,,,...,.. -V9J• S c1.---::-u ye eri at'asında mü. münaaebetlerlnl eanlandırmaltla Udlltı eünk BOkref, 10 (A.A.) - Rumen Pro.. 
•ıtts::~O&lU'Yolları m;ıkavelesinin 21

1 

L- Lirete, harpten öneeld kıll"'flllnün da/ta 11lllt- paıancla Nazın. Milan fuanmn a"'-
~~ 11fıı1n ikinci fıkrasının ta. UM:r! ittifak IMfintle kofmaJdan NZll~ktir. aek bir kıymet verilecektir. lqında hazır bulunmak GllAI? bu;;:. 

fit~ i kanun layihasının da Bunıua neticeai olarak Sin11or Mııuollntnin de lttd••aya ehven --itle, kömür de verUecektir. bah İtalyaya hareket etmıstir R ... ~. abıi 1:ı~arak tasvip ... ________________________________ ,,_. ____ :.-_·------------ ..,_ 

_ ıcanya keDdl pavyona ile bu sergi., 
ye resmen iştirak etmiştir. 
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ANKARA RADYOSU 

1 uauandan sonra ~·dır11erıin uzaktan aörü11ü~ii 

Sular altında kalan mahallelerde11 l;iri 
1 

Sularla mahsur kalanlara el:me,'.: ı·~ı·iliuor 

r 

Ziraat Bankası zalıire deposunun /ıali 

Tıkılan brr evln en1razı 

Edirne - Karaaiiac 11olundaki eökünlii 

• 

Selde11 bozulan uollar · 

IJ'leklrik f a.,bı i.'.asına giriş 

'Beyazıt camiinin gÖJ iillü~ü 

/(cnarda bir cocuk r,ruou 

• 
Tren işlemedi 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Pos 
Radyo~u Ankara &ad 
Dalga Vzunhıtu 
11.T m. P485 Kes. 

16411 m. IR2 K,.. 

ı Hadımköyle Çatalca Arasındaki Tren Yolu 
Perşembe, 11. 4. 1940 

12.30 Program ,·e memleket saat 
12.35 Ajııns ve meteoroloji haberleri, 1 
Mıizlk. Çalanlar: Ruşen Kam. Vecihe, 
det Kozan. Okuyanlar: Muzaf!er JI 
Melek Tokgöz; 13.30 - 14.00 Müzl~: 

1 

1 Bozuldu. lzmir ve Bandırma ile Manyas 
1 • 

1 Köylerinde de Tuğyan Var, imdat Gönderildi 
! Evvelki gün yağan çok şiddetli yağmurlardan sonra Trak-
1 yada muhtelif yerleri tekrar su basmış, seller demiryollarına da 
! hücum ederek Hadımköyü ile Çatalca arasında demiryolunu 

rışık hafif müzik (Pi.). 

bozmuştur. 

Hattın 52 nci kilometresinde hat hasara uğradığı için tren

18.00 Program ve memleket saat a. 
18.05 Milzik: Radyo caz orkcstra~ı, 18 
Konuşma, 18.55 Serbest saat, 19.10 1J 
lek~t saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
berleri, 19.30 Milzik. Çalanlar: Ruşen g 
Vecihe, Cevdet Kozan; Okuyanlar: Milı 
yen Senar, Radife Erten; 20.15 Kon 
( Sıhhat saati), 20.30 Müuk: Fasıl heY lerin gelip gitmesine imkan kalmamıştır. 
21.15 Müzik: Radyo orkestrası (Şc.!: Evvelki gece saat :ı2 dcnbPri bu r 

hattan tren geçememektedir. 52 inci 
kilometrede hattın altındaki toprak 

Bir Kadın 
Sel İçinde Doğurdu 

' Ferit Alnar) ; Şan: Semiha Berksoy, S 
rano. 22,05 Müzik: Opera aryalan Cl' 
22,15 Memleket saat ayarı, ajans habel' 
rl; ziraat, esham - tahvil~t. kambiyo -
kut borsası (Fiyat), 22.30 Müzik: C8 
band (Pl. ), 23.25 - 23.30 Yarınki pro 

kısmı sellerle gittiğinden demiryolu Edirne, 10 (TAN Muhabirin. 
çökmüştür. den) - Su altında kalan evler. 

) 
Sirkeci garından evvelki gece sa- den birinde Rebeka adında hir 

at 22 de A\rrupaya hareket eden kadın doğurmuştur. Çocuk dün· 
semplon ekspresi ile konvansiyonel yaya gelir gelmez. annesile bera. 

ve kapanış. 

--v-
. Ecnebi lstasyonlannda treni Hadım köyüne yakl9ştığı sıra- ber pencereden alınmak suretiyle 

da hat nöbetçileri işuetl\? trenleri kurtarılmıştır. 
durdurmuşlardır. \.. ..) 

Türkçe Neşriyat 
Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 48; P 
Saat 19,45 de kısa dalga 40, erte d 
2\55; Tiran: Saa t 20.15 de kısa dalga fD 
de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 

Bu suretle münakalat durmuş ve j -.. -.-. ------. -----
1 tren!er geceyi Hadırnkoyunde gc'Sir- sı y~zunden İpsalenın kenaı: mahal
! mişlerdir. lelerı su altında kalmış, çeltık tarla. 
1 Dün sabah Sirkeci istasyonun~ gel. ~a~ında çalışa.1:1 am~lel~ ~urtulmaları 

1 

mcsı beklenilen Avrupa trenleri de ıçm ~a~?al goı_:ıderılmıştır. Karpuzlıt 
yine arıza yüzünden Çatalcadan fü:. ve Dıkılı!a.ştakı 600 .~ayvan da Enez. 
ri geçememişlerdir. Yine dün sabah, den getırılen motorlerlc kurtarıl. 

Londrn: S:ıat 18,55 de losa dalga 20. S1· 

TEŞEKKÜR 

İ 940 da Edirneye hareket eden tren mıştır. 
l de Küçükçekmecede kalmıştır. Bu 

Kurumumuza her zaman yüksek a!Jİ 
sı dolayıslle yardımlarda bulunan 
Zonguldak mebusu Bay Ragıp, bu def• 
çocuk bayramı veslle~ile 200 lira ıeb 
rüde bulunmuştur. Teşekkür olunur. 

trende, halen bozuk olan Edirne -
Karaağaç demiryolunun tamiri için 
bir amele ekipi bulunmaktndır. Şim. 
dilik yalnız Karaağaca kadar yolcu 
kabul edilmektedir. 

Dün sabah ta istanbuldan bir im
dat treni ile müteaddit amele mıifre
zeleri gönderilmiştir. Evvelki gec.e 
\'e dün gündüz devam eden çalışma. 

l 
lar henüz bir netice verrnemış ve 
hat tamir edilememiştir. Bunun üze_ 
rine 9 uncu işletme müdürlüğü yarı 
yolda kalan yolcuların yollarına de-
vamlarını temin için akt:ırma usu. 
lüne müracaata mecbur kalmıştır. 
Bozuk hattın iki başında imlan tren. 
krin yolcuları bozuk olan kısmı yü. 
riıyerek geçm ekte ve diğer başta ha. 
z.~l~ olan trenlerle yollarına de. 

' 'v:C.m etmektedirler. I D L; •• · -1.-JJ.; .... • • -r- ~•·- ·-· .· . 
1 
cuları aktarma suretjle Sirkeciy~ öğ
leöcn sonra saat 16.10 da gelebilmiş-

1 lcrdir. 

1 
Yunan arazisi su altında olduğun. 

dan tren seferleri orada da inkıtaa 
uğramıştır. Hattın Y:rna.1 toprakla. 

J rmdaki Dedeağaç kıs:nı tamamen bo. 
zulduğundan Avrupa f>OStnla.rı Yuna. 
r.l!"tandan yolcu almad~n gchni5ler. 

Geliboluda 
Gelibolu, 1 O (Tan l\!uhabirin. 

Erenköy Çoeuk Eılrgeme Kurıı11111 

NİKAH TÖRENİ 
Eski emniyet müdürlerinden ve A 

belediyesi otobüs idaresi levazım şefi S' 
dettin Saylam'ın kızı Lemanla Sadi Kıtıı9 
lının nikfıh törenleri geçen pazartesi t!l" 
Ankara Belediyesinde ynpılmıştır. 

den) - İki gündenbcri yağan fİd. 
detti yağmurlardan Y~niküy köprü. 
sunü seller götürmü1tür. Köprüde. 
bır taraftan diğer tan!a geçirilen iç. 
me suyu boruları da buiunnıakta i. 
di. Bu yüzden kazamızın bütün su. 
ları kesilmiştir. Su y;>lunun tamiri. 
ve şehrin susuzluktan kurtarılması 
için beled;ye hummıılı surette çalış. 
makb~~ U 

mıştır. Kazalarla telefon muhabctıı 
Yine şiddetli yağmurlardan kışhk kesilmiştir. 

ekimin üçte ikisi mahvolmuş "'e top. Bandırmada 
rak yazlık ekim yapılmasını güçleş- · 
tirecek bir hal almıştır. Köylerde Bandırma, 10 (Tan Muhabiri.rıaeıı) 
hayvan zayiatı olduğu da an 1 aşrlmdk. Üç gündenberi d~m.ıdun yağan yalı 
hıdır. Kaza içinde bazı evleri su has. murlar, Karadereyi ta&trmıştır. ~-
a:ışsa da mühim bir zsr~r yoktur. racabeyin Akhisar ve lsmetpaşa JcoY-

. kri suların hücumuna uıwramı~ıt· 
lı~~ 6 ~ 

Izmir, 10 (Tan Muhııbirinden} - vr> sandal sevkedilmi~tır. EvlAf: 
Üç gündenberi yağan yağmurlar İz- sandallarla tahliye ~ditmckte~ır. cıe 
mirde büyük tahribata sebebiyet ver. Manyasın bir çok köylerinde 
miştir. Bilhassa şehrin yukarı ma. suların tahribat yaptığı bildiriliyor· 

hallelerinde hemen hemen bütün ev. Değinnendere de Taştı 
ler hasara uğramıştır. B:ıhribaba ıs. W 
tikametinden tramvay hattını, baz· Yağan yağmurların tesirile ı<at;. 

dir. 

semtleri, Çarşıiçini, Kahramanlar kazasına bağlı Kurtdoğmuş kÖ''uı;i 
mahallesini sular istıla etmiştir. Bir den geçen Riva ve D~ğirmenderelt fl 
çok evlerin bodrum katlarına sular taşmış ve etrafında bulunan tarla!~ 

Edirnede hücum etmiştir. Şimdıyc kadar mu!1. ve içindeki ekinleri harap etmişti~~ 
1 . .. d ) t~Uf semtlerde tahliye edilen ev on Köylüler çok müşkül vaziyette bU 

Edırne, 10 (TAN Muhabırın en ·- tiördü bulmuştur. Bir dükkan yıkıl-1 nuyorlar 
(Edirnede sular dün sabah çekilmeğe · 

1 başlamış ve bu çekiliş ağır ağır de-
vam dcrek akşama doğru 4 metre 7Cf 

•ya inmiştir. l 

1 
Umumi müfettiş ile Vali ve Bele. 

diye Reisi su altında kalan yerlerde . 
lyapılmakta olan yardımları devamlı 

AÇ 1 K DAVETiYE 

Taksim Sineması Müdüriyetinden : 
Sinemamızda Bugünkü Per~embe günü saat 18.30 da YILMAZ AJ.ıl 

lilıni münasebetiyle t~rtip cılunnn hu~usi ~eansı gazete sahip ve ttJU" 

h arrirlerinin, film ve shıt>ma miintesiplerinin te~riflerini rica ederiı. 

bir surette kontrol etmektedirler. ! 
Yardıma muhtaç olanların sayısı 1 

1248 dir. Bunlara Belediye ve Kızı. 
Iay tarafından ekmek, peynir ve zey. 
tin tevzi edilmiştir. Ergenenin taşma· , ... -...i .......................... _____________________ • 

BE!IJIIUR ..• KLEOPA1'J:A.. EHLİSALİP SEFERi.ERİNİ yaratan 

1 
~- Yarın 

CECİL B. DE MİL'in en son Şaheseri 
FRA1'SIZCA 

ATLAS EKSPRESİ: 
A"1:l~~0E:k~Kp;;;;·~·· 
Amerikanın en muazznm Film Şi rketi Paramunt'un 4 fincil Harikası ol~n A 1'1-"

1
! 

EKSPRESi 20.000 Artis t ... 1000 Asker._ 10.000 Şimendifercl.- ve 1.~00.000 doııır 
yapılan senen in en bilyük filmi 

Bu Akşam saat 
tam 9 da LALE Sinemasında 

i llveten: Dünyanın gözü ve kulağı Pa ramunt Jurnal' da en san baberlet· 
numaralı yerlerin evvel den aldırıfmuı rica olunur. Telefon: 43595 ~ 

Matinelerden itibaren T A K S İ M Sinemasındo _. 
'l iirk fümciliğinio son harik a 1 

YILMAZ A·t,; 
Reji: I'AT~UK. k.EI\Ç Eser : VALA NURJl:Vfl~ 
Baş l\ollerde: ŞUA Vt TEDÜ - REFİK KEMAL - NE'VZ,\I? 

OKÇUGlL-FERillE CANAN-CEL AL ÇAGDAŞ-B~~'t i1' 
Müzik: GREGOR ,.e ORK ESTRASI. Dans İspanya Güıell 

l\.nlic;esi LUCİA LA BELLA d1rt 
YILMAZ ALI ! En milşkülpesend meraklılan bile tak 

~ YILMAZ ALI : 
,sevkedecektlr. ,..-
İst.anbulun güzel manz:araları, J<ibal' ı..rıd• 
tonları ve korkunç batakhaneleri Jç 

Edir11e sokaklarında gidi§ geli!J YILMAZ ALI: 
cereyan eder. tı 

ıı• .. 
Türk ubıtJı kuvvetinin modern tesk 
nın bilfiil lştlrakile çcvrnmtştir. 

· (Bu rABlmler Edirneye sureli mahsusa- Prod:ı'ksı· ... ·on·. JIAJ ı· ı K 11 1\I İL ' FİLM STU .. D'".0°SlJ B ı · k •- r1 A •· "" 1 A~ı.,rlR "" l J " , ~ ı ~ ı • . u f lım pe · yaı<•TI :ı rı .. arono fULllC::\ !t ,.,,."'n"" 
ıa gönderdiğimiz arkadaşımız Zeki tara- , •••••••••••••••••••--- ı:östcrllcccktlr. & 
tından alınmıstır.) 
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11NİSAN940 

TAN 
ABONE .BEDELl 

Tilrklyo Ecnebi -
1400 KQ 1 Seno 2800 Kr. 
7ııo • 6 Ay 11100 • 
400 il 3 Ay 800 • 

_!&o '" 1 Ay 300 • 

1.fmetıeraruı posta ittihadına dahil 
olını.yan memleketler için abone 
bedeıı mQddet sıraslyle ao, 18, ı. 
&,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres dciletirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 k~uk 
PUl lllıvesi lizlmdır. 

AQ :ııı: ı t ı 114 ! 4 ! 4 ;ıı 
Mütekait ve 

Yetimlere Zam 
H üktimet, eski kanun üzerine 

maaş almakta olan mütekait, 
d~t Ve yetim maaşlarına, yüzde yir· 
~~ beş zam ~·apmıya karar verdi. Bu 
ru~ı. ve ' 'erinde karar, alakadar 
lllaaş sahipl;rinin scnelerdenheri sii .. 
.ı:u~ gelen şikayet ve müracaatlarına 
lllusbet bir cevap vermiş olması iti· 
harıyle takdir ve se,·inçle karşılan-
tnıya layıktır. . ı . 

F'akat işidiyoruz ki, bazıları, bu 
-lam nisbetinin az.lığından da şikiyd 
~hnektedi r. Halbuki hükumet, ~enc
trdenberi, eski kanuna göre maaş 
aları mütekait dul ve yetimlerin ıs
tıraplarını azaltmak, ve onlara, büL 
~tnin ~erdiği imkan nbhetinde bir 
la~ yapabilmek için, bir çok for· 
~Uliere müracaat etmiş, ve bütçeye 
lı~ iş i~in lazım gelen tahsisatı koyl\-

•hnek yolunda hayli didinmişfü. 
:llgiln, beynelmilel nziyet yüzün
lt en, bir çok fevkalade masrafları 
arşılamak için, mevcut vergileri 

•rttırmak, yeni vergiler ihdas etmek 
~al'llretiyle karşılaştığımız bir sıra. 
. •, daha ilerisini istemek te, biraz 
•nsatsn:ca olmaz mı? 

8 ;zi fevkalade masraflara :sokan 
lıllgiinkü dünya buhranı muvacehe· 
&İtıde, bu zammı yapabilmenin dahi 
tıe kadar güç olduğunu düsünmek, 
•lakad h' 1 · • h· .. k. . ar maaş sa ıp erının u ume-
tı rna .. · k . fid' zur ıormesıne a ır, sanırız. 

llunun]a beraber, mütekaitleri. ta
~•rniy)e haksız bulmakta da değiliz. 
... ~r, memlekete senelerce h'zmet 

Yı ...... -a:ı-n.a.-••• ı;u'l11H<o" -.. ••au1:f "\.--C 
\•11t 
t -.ıı uğrunda yıpratma' fedakar va. 

1 •ndaşlardır. Fakat, bugün için, on. 

0
lrdan beklediğimiz şey, zamanın 

h tlsusiyetlerini düşünerek, biraz da-

t
.11 sabu.r davranmalarından ibaret
ır· D h • evlet masraflarının normal 

1 
adde ineceği giin, elbette bu mf'sele 

!tkrar nazarı dikkate alınacak, mii
~ekıUt, dul ve yetimlerin, layık oL 

ı tlklan şekilde tatmin edilmeleri de 
cm· 

ın olunacakhrl 

O' • 
niversite Talebe ...____ ________________ _ 

~i 
~lirniz.e Üniversite Talebe Tali. 

~~hıanıc.:i ge!;ti. Bu talimatnamede 
tiheh~lerin hangi hareketlerinin in· 
a atı cezayı müstelzim görüldüğü 
1 e .Yaz.ılı. Biz, bu kısımdaki nıadde. :i isabetli bulmadığımızı gizliye-
1Yeceğiz. 

le ~alebelerin, cezayı müstelzim hal. 
~i~1.' 7.2 fıkrada toplanmış. Bizim ten. 
et 1rnıze okuyucularımızın iştirak 
tıın;,eler!ne, bu maddelerden bazıları· 
lcl, 11 ınituna almamız kafidir: Me~('
tıı 

1
talehclerin, Ünh·ersite lıe~·eti kıı

lu r arına "her ne şekil ve surette o. 
ita~~ olsun., itiraz etmelr:ri. \ 'e mu. 
'•k ı} bir temennide bulunmaları ya-

tır. 

h 'l'alebelerin, Üniversite heyeti, ve.. 
~ hu heyetin karan aleyhinde " her 
tı e ~hep ve suretle olursun olsun,, 
1 enıYatta, veya beyanatta (! ) hu
tltırnaJan da memnudur. 

~ Al Yni madde. cezalandırılan tale_ 
e er· 

l' ın, ınahkemelerde haklanDI a. 
•tna.larını da menetmektedir. 

l't lıütün hunlar yasak olduğuna gö· 
hi' t.a~eheler, hiç bir karar hakkında, 
~~ b r uretle, ve hiç bil' makama 
~ .. ~.acaat etmek hakkına malik de
b\l) ırler. Hatta "bazı temennilerde,, 
it\ kunrnaları dahi muhik görülme· 

e ledir. 

~o!1a.lbuki, liselerde bile, talebeler, 
~eı alarına ve mektep müdürlerine, 
'tt~ınan şikayet ve temennilerini 
talebe tçe siiyJ:yebilirler. 'Üniversite 
dllt lerinin, bu kadar sıkı bir istib-
11ıah~l.tına sokulmalarının sebebi ne 
ııır1 ılır? Bizce, Üniversite talebeleri
"1-ıc ellerinden, kendi haklannı ara
,. hakkını bile alan o talimatna., tay;r tadile muhtaç buluncJuğu, 
ltl(i kabili inkar, ve gayrikabili 

nakasa bir keyfiyettir: 

5 
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ROMANYADA YURDU 
MÜDAFAA. SANA Yil 

Yaşasın Kral 11'. "' • <r.J 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

D animarka Kralı Kristian, Al. 
man akını kar§ı.sında muka. 

vemete dahi lüzum görmeden ülke· 
nin anahtarlarını müstevlilerine tes. 
lim etti. Vç milyonluk bir ülkenin, 
80 milyon karşısında. denizin şurası· 
na, burasına bir inci buketi gibi se. 
rilen adalarını, topraklarını, çipet. 
memek için boyun eğmesinde. his 
değil amına, ku' \'etli bi.r mantık bu· 

Romsnyada yurdu müdafaa 
sanayii, yani askeri sanayi 

çok ilerlemiştir. Ve bu ilerJeyiş 
Sa. Majeste Kralın devrine nasip 
olmuştur. 

Bir memlekette m üdafaa sana. 
yii ne kadar kuvvetlenir, geniş. 
lerse öteki sanayi de o kadar te
rakki eder ve emniyet altına gi
rer. Demek istemiyorum ki yurdu 
müdafaa hususunda Romanya ha
rice karşı müstağnidir. Bunu h iç 
bir memleket için söylemek do~
ru olmaz. Fakat surası muhakkak 
k i bu dost memleket yurdu müda_ 
faa bakımınrlan pek çok esaslı ih
tiyaçlarını özünde temin etmiştir 
ve bunları tam milli bir vaziyete 
sokmuşt41". Rumen askeri sanayi. 
inde bir tek ecnebi JZÖremezsiniz. 
Ocakçıdan basmühendise kadar her 
şey yerli ve halis Rumendir. 
Braşov mıntakasında Karnat

ların plise etekleri~·le kamufle e
dilmiş askeri fabrikaların hemen 
hepsini serbestçe ve etraflıca ge:ı:. 
dim. Çeşitli mühimmat. top. tü
fek , hava batarvaları , tayyare. kü
çü}c. büyük tank fabrikaları vesa
ire .. 

Kulaktan dolma mal\ımat ahay. 
dım, onda birine inanmak miim
kün olamazdı. Fakat gittim, gez~ 
dim, gördüm. Trenler yanaşıyor, • 
mamulatı y ükleyip götürüyor. 
Bundan fazla ne söyliyebilidm.' 
Derli toplu bir hava bataryasının 
iki dakika içinde mevz.ie girmesini. 
açılmasını ve ateşe başlamasını 
görmek pek zevkli oluyor. Bin 
beygirlik bir tayyare motöriinün 
ucundan tepesine kadar bir fabri
kada yapılması herkese nttsip olan 
mazhariyctlerden değildir. Yun. 
... euı uuıa_y<a ua c:;ı aunaı.-ısternı§ ve 
bozuk, demode motörleri sür

mek hevesine düşmüş. Tabii 
muvaffak olamamış. Oradan d:ı. 

kovulmuş diyenler de var. 
Metrom 'un yaptığı top mermL 

lerinin tecrübe atışlarında bulun.. 
dum. 

Avcı . keşif. bombardıman tayya
relerinin yapılışlarını ve seri ha· 
linde dizilmişlerini seyrettim. 

Malaksa mühimmat müessesesi 
alamet bir şey. Bir baştan bir ba~a 
otomobiller bile yorulur. 

... 
la biliriz. 

Fakat dava bu değildir. Bu küçük 
ülkelerin tek başlarına, bu deccal gi
bi gece yarı ı şehirler, kilometreler 
işgal eden muazzam kuvvetler kar· 

t ' 1,; 41t ı t f J 1 J 1 J J ) ) J 
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sıı.ında ''biı: hitara(ı7.,, nidasiyle yap. 
tıklan istiklal müdafaaları her halde 
topraklarının bu bitaraflık bandır&
~ını çekmekle eınni~ et altında oldu
ğuna inandıklarından gelmiyor. BL 
ribirini boğazlamak için biribirinin 
boğazına saldıran bu kuvvetler ara· 
sında sandv'ç olmuı bu küçük iilke. 
lerin, siyasi bir anlaşmaya, teca\'ilıe 
geçmedikçe, tehlikenin sınırlarına 
gelmiyeceğine inandıklarını :farzeL 
mek te pek ~ocukcasına bir tahmin 
olur. 

... 

Muayyen menfaatlerin miidafna.Y 
için karşı karşıya geçen, cephelerini, 
harp hedefler ni tayin eden, bu hede· 
fc \'armak için her türlü kahir n 
tedmiri göze alan hu muharip kuv· 
vetler kar.,.ısında, "bitaraflık,, hayra. 
f:ı altında istiklallerini muhafaza e. 

. dcmiyeceğini bilen bu milletler, ne-
. den cepheler:ni tayin etmiyorlar? 
.. r.ıillet olara!t menfaatlerinin hangi 
l de,·letle birleşmekte olduğunu tayin. 
1 den aciz idarecilerin elinde midirler? 
1 Bitarafları koruyacak beynelmilel 
ı hukuk kaideler:ne, büyük devletle. 

Rumen ordusu11a mensup kıtaat, Majeste Karolun önünde geçil resmi yapıyor 

rin küçükleri koruyan insani idealle
rine mi inanıyorlar? •. Bu kadar tari· 
hi tecrübeden sonra buna inanacak 
bir milletin mevcut olduğuna inan· 
mak &üçtür. Hepsi bil'yor ve iyi bili. 
yorl&:r ki, harp başladıktan sonra, ne 
hak, ne hukuk, ne adalet, ne insani
yet, ne de küçilk milletlerin menfa· 
ati ve istiklali mevzuubahistir. Eger 
bu küçük devletler bu çarpışan bü
yüklerin arasında bugüne kadar ya. 
şıyabildilerse, yaşamaları büyilklP.
r:..O menfaatine uygun olduğu içindir. 
Zararlı olnu)·a başladıkları rün bil· 
yük kuvvetin küçüğü ezmesinde ne 
in.ani, ne de medeni hi!i bir maltzm 
yoktur. 

Yazan: Aka Gündüz 
miyetin bütün levnL-nı mücsseı;e. 
de vardır. Şu lükstür. buna ne !;.t_ 
zum var gibi dema~ojiy~ yer ver
melllişler. Bunun yerine cemiyet 
hayatına yer ve itibar vernişler 
Altı bin kişiden fazla çalışan bir 
fabrikada, ocaklardan, tezgih1ar • 
uan ucı~K'a ~unıar ua var aı~ı yuz 
kişilik bir dans ve saluıe salQnu. 

Altı yedi yüz kişilik ~ir müzik sa. 
lonu, Projeksiyonlu dershaneler, 
Yiizme havuzu. Kütüphane. Müzik 
heyeti. Futbolden bilmem ne bole 
kadar _ adını sanını hatta işitmedi
ğim - sporların her çeşıdi. Temsıl 
ve koro. Ve bunların hepsi de 'ii. 
sipllnr. ve teşkilata bağlı. Paydos 
veya teneffüs zamanları fabrika 
kapıları Haydarpaşa iskelesine dö
ner. Onlarca gazete satıcı;;ı deste 

deste getirdikleri gazeteler• bin-
lerce satarlar. · 

Y urdu müdafaa sanay ii yıı1-
nız bun:ardan ibaret değil. 

dir. Askerin çorab:nda n kazcımat
ta.ki döşek çarşafına kadar her ~ey 
müdafaa sanayii sayılır. Bunla
r.ıh da el tezgiıhlarlJlilan motör1ü 
~@rıaa kaAar her ıürlüsü 
vıir.llstüne üstelik ıe Rumen kadı-

nı var 

Rumen kadını, yalmz güzel, yal
nız sevimli, yalnız neşeli değildir. 

Rumen kadını yalnız dansı, mü.. 
ziği, şarabı sevmP.z. Rumen 
kndınının hepsinden üstün bir me
z~yeti vardır: Rumen kadını yur. 
duna ve ordusuna Tanrıya tzıpar 

gibi tapar. En küçük iı<.i misal: Her 
Rumen kadını, aı;;k<?ri için yılda en 
az altı, en çok on iki çift yün ço
rap örer. Yelek örer, ellik ör<:r, 
gömlek yapar. Bu, onun h içbir ta
raftan, hiçbir emir almadan seve 

SPvine yaptığı bir §ah si vazifedir. 
Bunun teşkiliı.tlandırılmasmı da 
kendi temin etmiŞtir. Bu !>ed:ıva 
armağan işi, onun milli ananesi .:>I. 
muş. Ve Rumen kadını, az çok has. 

tabakıcıhk bilir, emirle değil, is.. 
tekle. Bizdeki hastabakıcı hemşire_ 

lere yardım beyetlerıne nasıl ak.n 
halinde bir istek varsa oylecesine. 

Bir yurdun böyle bir kadını ""
şelenmektc, eğ!enmektc elbette 

ye'rden göğe kadar haklıdır. O halde niçin bitaraftırlar? .. Niçia 
Romanyada bir fabrı::ta c:a ha var. kendi aralarında birleşerek kütük 

dır ki, satıh mesahası bütün Ro
manyadır ve işçileri aşağı yukarı 
milyonlnn geçer: El işlcı L 

Bu da teşkil atlıdır. füı d:ı b!r 
ser:ı:et kaynağıdır. İnce el işi şık bir 
kadın bluzunu bizim paıa ile elli 
liraya almazsınız, üç, bilemedin 
beş lirayadır! 

Kısasına söyliyeyim, bugünkü 
Romanya müziği ile, neşesi ile, pa
rası ile baştanbaşa bir sanayi mem. 
leketi haline gelmiştir . Bu fabrikalarda top ve silah 

namluları için müşkülpe
sentlik yoktur. Nasıl namlu oh:r_ 
sa olsun yenilemek mümkündür. 
Yivsiz, eski namlu mefhumunu 
kaldırmışlar. "Çekirdek namlu., 
denilen sisteme geniş yer vermek
le müdafaa maddelerini alabildiği. 
ne çoğaltmışlar. Çekirdek namlu 
sistemini herkes bildiği için gh:li
si yoktur. söyliyebilirim: Bir sila
hın yivleri silindi mi, o silah çöp
lüğe atılmaz. Namlunun içi hır gü
zelce tıraş edilir. O çapa göre yep. 
yeni bir namlu alınır. icine soku
lur, marifttlice kaynatılır ve silah 
yeni olur. Yani çekirdeği, bir ağız. 
lığa sigara geçirir gibi geçirirler. 
Gerçi bu namlu ilk dökülüşü gibi 
olmaz. İlk namlunun ateş kabili
yeti mesela beş yüz mermilik ise 
bunun kabiliyeti üç yiizle dört yüz 
arasındadır. Fakat düşününüz ki, 
ambarda hurda kılığında kalacak 
bir namlu endahtı sıhhnt!i olmak 
şartile dört yüz mermi • küçük 
silahlar için on binlerce - atabili
yor. Yüzde seksen bir fayda. Bu
na yeni dökülenleri de katarsak 
elde edilecek müdafa:ı aleti ye!tü
nunu tahmin etmek zor olmaz. 

ı--
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Abidesi isteniyor 

de\'letlerden müteşekkil bir vahdet 
yapamıyorlar?.. Niçin taraflardan 
b:rine temayül etmiyorlar? Çünkü 
müdafaa ettikleri menfaatler yalnız 
milletlerin menfaatleri değil, taçla
rın ve tahtların, bu tahtların etra. 
(ında pervane gibi dönen, bu tahtla. 
rın yaşamasiylc hayat. haklarım te
min edenlerin n1enfaati me"·zuuba· 
histir. Dost sıfatiyle, düşmana çok 
kan döktürmeden kapılan açtıklan 
gün şehrin üstünde paçavralaşmış, 
fakat renkler:ni muhafaza eden bir 
bayrak sallanacak, bu iskelet olmuş 
istiklalin üstünde bir taht, bu tahtan 
tacidarı \'e peykleri yerli yerinde ka. 
lacaktır, zannediyorlar. 

İrili ufaklı tank, ınotörlü muda
faa vasıtaları hususund,1 da Rumen 
dostlarımız birinci pland:ı yer aL 
mışlardır. 

Rumen yurdunu ve istiklalini 
müdafaa için kurulan bu yepyeni 
müesseseler bazı iki, bazı dört e
kiple çalışıyorlar. Müesseselerin 
çevrelerine köyler, mahalleler, 
kantinler kurulmuştur. Bir işçi, bir 
teknisyen, b~r direktör aylarca ve 
aylarca. şehre gitmiyebili: ve şehir 
aklına gelmez. Çün!<il medeni CP-

BULANT I YA 
Tuzlu suyun kıymeti gittikçe ar

tıyor. Bir kaç sene oluyor --o \'akit 
burada da yazmıştım.- tuzlu su
yun yorgunluğa karşı faydasını 

çok sena etmişlerdi. Sıcakta çalı.. 
şan işçilerin, futbolde yorulan 
sporcuların bir bardak tuzlu su 
içince yeniden km·vet buldukları 
görillmiiştü ... Şimdi de tuzlu su~·un 
bulantlya kar;jl faydasını haber 
"'eriyorlar. 

Bulantı herkesin başına gclebi· 
lecek bir haldir. İnsan bir gün mn• 
tadından fazla yiyince -yahut 
içince- bulantıdan rahatsız olur. 
Bilhassa sinirli olanlar bulantıya 
çabuk tutulurlar, yemek yerken 
hava yuttuklarından dolayı ... 

Bayanlarda bulantı pek çok o. 
lur: O günlerde, gebelikte, çocuk 
~·atağında bir çarpıklık olduğu va. 
kit, böbrek yerinden kaydığı , .a_ 
kit, biihiğ yaşlarında, kadınlık ha· 
yatının sonbaharında ... 

Çocuklarda da bulantının ne ka· 
dar' çok olduğunu bil'rsiniz. Çocuk 
fazlaca yemek ~·erse bulantıya tu .. 
tulur. Solucanların başlıca altı. 
me.tlerinden biri de bulantıdır. 

Deniz yolculuklarında, tayyare 
yolculuğunda bulantı -ve sonra.. 
sı- pek olağan şeylerdendir. nu 
zamanda deniz yolculuğuna, tay
yare yolculuğuna niyetiniz olmasa 
bile denizin pek dalgalı bir günün .. 
de adalara kadar ' gidebil:rsiniz .•• 
Onun için batırmızda bulunsun. 

BeIJi başlı hastalıklardan ileri 
gelen bulantıları tabii saymıyaca. 
ğım. Onlardaki bulantıya kar.şı 
h17Jn su kar ctmive~ei?i ~ibi uten 

TUZLU su 
o vakit bulantıyı kesip kesmemek 
hekiın'n düşlincceği bir iştir. 

Bulantıya karşı tuzlu su kullan. 
manın fencesi onu mahsus aleti ile 
doğrudan doğruya kara kan dama_ 
rına şırınga etmektir. O ' 'akit tuz
lu ~u kana karı~ınca bulantı he· 
men kesilir. 

Fakat bunu yapnıak, tnhii. uzun 
\'e giiç iş. Alet lazım, mikropsuz 
tuzlu su lazım. Şırınga :rapmaıı.mı 
bilen hekim lazım. 

Bunların hep ini bulamayınca 
bir bardakla biiyücck hlr kalı\'e 
kaşığı yetişir. Bardak hacminin 
üçte biri kadar -~·üz gram- su. 
ya bir kahve kaşığı doluı.u -he:j 
gram- su ... İlkin bunun dörtte bi
ri içilir. Ağzrn içinde kalan tuzun 
tadını kaçırmak !çin de bir yudum 
tuzsuz su. 

Daha sonra arka iistü ~·atmak, 
\'apurda olursa arkasına day:ınıp 

rahatça ve geni ce oturmak iyi o_ 
lur. Bii~·ük yolcu ,·apurlarmda 
gü,•ertede, a<'ık ha\'adn, uzuıı is
kemleler pek. iyi. 

On dakikaya kadar bulantı geç
mezse tuzlu suyun dörtte biri da_ 
ha içilir. Arkasından gene bir yu
dum tuzsuz su ... Bulantının birin_ 
ci dörtte b:rde geçmemesi nadir 
olduğu gibi, pek uzun sürse bile 
yüz gram su içinde beş gram tuzu 
onar dakika arayla i~mek için ma
ni yoktur. 
Meğer ki bulantı ehemmi~·etJi 

bir böbrek hastalığından ileri ~i
miş olsun. O zaman da zaten hastR 
olan kimse k~ndi kendine hic bir 
ilaç içemez. 

Şehrimizde bulunan b3n güzel s11. 

Bugün bitaraf devletlerin hepsinin 
ha~ında bir kral, bir hükümdar var. 
dıl'. İcap ett'ği gün fırkaları, milJetin 

nat mensupları belediyey<? müracaat yükselteceği sesi susturmak, dikta· 
ederek, her harpte bu 'me:n!eketir. tora altında tek başına konuşmak 

hakkına sahiptirler: Krallar milletbinlerce evlat feda o:?ttiğırıi ilerı sür-
ter namına konuşursa, '\'e azami 

müşler ve bunlar namına meçhul as- kuvvetleri elinde tutarsa, milletlC-'rin 
ker abidesi ismile bir abide dikilme. siyasi mukadderatı etrafında verile. 
smi teklif etmişlerdir. Bu .sanatkar· ce~ hükümler e~·eli bu tacidarlann, 
lann fikrine göre, m"?çlıul asker abi- ~nra da bu tahtl&l'ıo etrafında taba. 
-iesinin şehrin en kalnbalık meyda..'1.- ka tabaka birleşenlerin menfaati he.. 
larından birinde dikilme.. .. i doğru 0 • sabınadır. Bu menfaat it"ap ett:rine, 
lacaktır. bir yana, icap ettirmezse, öteki yaQ 

Meçhul asker abidesiniı1 Beyazıt, döneceklerdir. Yaşasın Kral. 

yahut Eminönü meydanlarından bi- ı--------------·• 
rine dikilmesi teklif ediliyor. 1 

Abide, ayni zamanda mille-tin dE.i- ı 
nıa yanan, daima kendisini hissetti
ren hararetini, enerjLcııni temsil et
mek üzere bir mcşalc ılc gece i!Ündüz 
tenvir edilecektir. 

-<>--

İngiliz Şirketinin Mümessilleri 
Geliyorlar 

Tevfik Fikret 

Mehmet Akif 

Kavgası 

Yirmi beş senedenberi geri ve 
ııeri fikir mücadelesini temsil e
den bu iki şair arasındaki kavga 
hakkında bir fikir edinmek isti. 
yenlere, 

Sabiha Zekeriya Sertel 
tarafından bu münasebetle açılan 
da,·a için hazırlanan müdafaana· 
meyi okumanızı ta'\'Sİye eder1z. 
Kitap halinde çıkmıştır. Fi~·atı S 
kuruştur. Ahmet Halit Kütüpha
nesinde. şatılır. 

Balkan memleketlerinden Alman
yaya satılmakta olan muhtelif mal
ların sntış ve sevkini emlemek, ayni 
zamanda bu memleketlerin ekonomi1' 
vaziyetinin muvazenesini temin et
mek maksadile İngiliz İaşe N'ezareti. 
nın kararile teşkil edilen İngiliz En.. 
ko şirketi mümessille:i ilk tetkikat 
ve mübayaat~ Yugoslavyadan yap. 
mak üzere Londradan hareket etMiş. 
lerdir. İngiliz şirket mümessilleri 
müteakıbcn Bulgaristan ve Türkivf'
Y" geleceklerdir. İngiliz şirketi~in 
memleketimizden alacağı mallar hak
kında İngiltere ile iş yapan ticaretha. 
neler şimdiden tetkik ve tcma~rJ 
br..slamıslardır. 

--~ Cocuk lnsanlann {'fçeğidir. Sevl.nlz 
oksaymız fakat öpmeytna, 

'Dcuk Ealrgeme Kurumu 
Genel M erkeJ;I 
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Sultan Tekrar Sefer 
Yapmaya Karar Verdi 
=- Sultanımız, metbuuna kullan ı yine Amori ile birleşeceği muhak

vasrtasile merbutiyet ve 11ükranmı kak. 
arzeder, dedL - Buna muvaffak olnbilir mi? 

Zira Amoriyi ben de itma etmek ÜH alife Mısır sefe:i hakkında :ıereyim. Kudüs kralını kaç defa pa-
tafsilat sordu. Fatımi hılfıfe- ra ile satın aldık. 

tindeki fena idareden memnuniyetinı _ Evvelce öyle idi, fakat şiındi 
göstermemiye muvaffı:ık olabildi, Amori, Suriyeden ziyad~ Mısıra mey 
hatta teessüf etti. Fatımi idaresinde yaldir. Sizin tekliflerinizi reddecek, 
bulunan bütün ehli İslômın zulüm-

Şsverin tekliflerini kal ul edecektir. 
den kurtulmalarını temenni eyledi ve 
o günkü mülakat bu suretle hıtama - Neden? 
erdi. - Çünkü Şaver üçte biri hıristi. 

Ertesi günü Şirkoh tekrar saraya yan olan ahalinin Kudiis kralı üze. 
davet edildL Bu sefer bütün VÜZl'r<ı rmdeki dini ve manevi merbutiyeti:ı
ıve ulema hazır bulunuyorlardı. den isti:fade edecek. Sonra. AII?o.rinin 

Müstencid'in veziri, halifenin mü. her h~lde Mısır hakkın~~ istıla ~
\saadesi üzerine yer öptükten sonra: 1 mellerı var. Şa~e: .~udus kralını.ı 

- Halüei müslimin, haklan oldu. hem para ile gozun~ .. do?"1r~, hem 
ığu halde bir Çilingir oğlunun hnne- de Mısır hakkmdakı umıtleune kuv. 
danımıza intisap davası ederek ılan vet verir. 
eylediği taklidi hıliıfetin artık son - Kudüs kralı kurnE\z bir her!f. 
günlerini yaşadığına kail olmuştur. tir. Eğer hiçbir tarafa karışır.ıyarak 
.Makamı hılafete karşı daima rnda. Mısır ile bizi yalnız bırakırsa onun 
kat ve merbutiyet gösteren Halep ve için daha müsait bir vaziyet hasıl o. 
Şam Etabeki Sultan Nureddin Zen. lurdu. O zaman her iki tarafın da 
gi'nin bu hususta düşündüklerine zaafından o istifade edebilirdi. · 
tamamen taraftardır. Mısırı Fatımi. - Köleniz Amorinin bt: derece U

lerin tasallutundan kurtarmak, her zuğı görecek kadar sıyasi olduğuna 
Müslümanın boynunur. borcudur. kail değilim. Sonra Kudüs kralı oa. 
Kendisine bir namei mahsus gönde- raya dayanamaz efendııniz. 
rerek sultana salahiyet vcrnı~ktedir, - O halde senin fikrince Amori, 
dedi ve bu kısa nutuktan sonra Müs- mutlaka Şavere yardım edecektir. 
tencid'in yanında d•Jran nameyi ala. - Pek kuvvetli bir ihtimaldir. 
rak öptükten sonra Şirkoha uzattı. 
Şirkoh ta öptü, koynı.ına koydu. Me. 
resim hitam bulmuştu. 

Esedüddin, misafir olduğu kasra 
döndükten biraz sonra, halifenin sul-
tana gönderdiği hediyeler geldi. 

Müstencit, Sultan Nureddine, biri 
duru biri al, biri kır ve b:ri y::ığ:z 

olmak üzere bütün altın ve inci ı~
lemeli eğer takımlarile dört küheylUn 
bir yük altın kıliıptanla işlemeli Hint 
kumaşları, saplan kıymetli taşlar~a 
işlenmiş altın kakmalı dört kılıç, bir 
ufak torba İran firuzesi, bir torb1 da 
zeber<.'et göndermişti. D:.ı hediyelerin 
aynca ufak bir mikyası da Escdüd. 
dine ihsan edilmişti. 

Şirkoh, hemen hazırlandı ve o gün 
yola çıktL Şama vasıl olduğu zaman 
Nureddin, halifenin namesini butün 
emirleri ve memleketin ricalini top. 
layarak ayni merasimle okuttu. B:m
dan sonra, artık Fatımilere k'.Irşı Mı
sırdcıki vezirlerin rekaoetini tahdk et 
miye, el altından entrikalar yapmıya 
lüzum kalmamıştı. Cum:ı namazında 
hatip Sultan Nureddi:ıin yakında 
nail olacağı muvaflakıyct~ tc1mıh e. 
derek, beliğ bir hutbe irat etti. 

Tekrar hazırlık başlumıştı. 

- Bu gibi hadisatta senin oyna
yacağın rol pek mühimdir. Bundan 
dolayı sana geniş salfıhiyct vcriyo. 
rum. 

S:ılahaddin yeri öptü ve çekildi. 
Mısıra gönderilecek ordu için SuL 

tan Nureddin hummalı bir faaliyetlP. 
çalışıyordu. Bı.ı müddet zarfında Mı
sırd.:ıki ca.cıuslardan p~yderpey gelen 
malumat Salahaddin!n dlışündulde
rinin yavaş yavaş birer hakikat sek
lini almab başladığını teyit eyle.. 
mekie idi. 

Salaliattin Tekrar 
l\lısıra Gidiyor 

Suri)'e ordusu en seçme asker 
lcrden mürekkept". Şamdan 

harckPt ~llij!inden bir kaç gün sonra 
Salahaddin ic;tihbarat tcşkililtındnn 

dikkate şayan raporlar aldı. Şavcr, 
yeniden Amod ile ittifak etmişti. Ku. 
düs k~alının ordusu, Suriye ordusunu 
karşılamak için gelen Mısır ordusu 
ile birleşmek üzre (Gazze) den hare
ket etmişti. Müşterek planları Amori 
ilı:: Mısır urdusunun birleşmesi ve 
Şam ordulı>rın.a Mısır yolunu kapa
mıya çalışması idi 

Şirkoh, düşmanın, maksadım anla. 
dı. Derhal Salahaddin ile istişare et
ti: Genç Emir: 

- Oı:ıların planlarım suya düşür. 
mek için yapılacak biı" hareket var

dJ.T, dedi. 
- Ne<:Hr? 

TAN ıı. 4. 940 

Müttefikler Müthiş Rir Norveçliler Hertaraft 
Harbi Müteakip ŞiddetleKarşıKoyuyo 

Skagerak' a Girdiler :~ır,ı. 1 ü:clde) ı hücum etmektedir ve diyor ki: 
mukavemete devam edeceği anlaşılı- "Almanya, Norveç ve Danima 
yor. Meclisin hükümeti kontrol için ya tecavüz için müttefiklerin ma 

1 Başı 1 ::ıcide) 
luyor. ısveçten kafile kafile göniıllü 
gelmektedir. Almanlar her yerde du.. 
raklamıştır. Vukubulan çarpışmalar
da Almanların yüzlerı!e zayiat ver
dikleri şimdiden anlııll'l!maktadır. 

Gemi ve tayyare zayiatı 
Norveç donanmasının en büyük 

gemisi olan Trigvarson mayin gemi
si Oslo açıklarında bir Alman destro
yerini batırmıştır. Resmen bildirildi. 
ğine göre, iki Alman tayyaresi bu ak 
şam İngilterenin Cenubu Şarki sn
hillerinde düşürülmştür. 

Stokholm radyosu İngiliz donan
ırrısının bir Alman harp gemisini ba
tırmış olduğunu bildirmektedir. 

Bir İngiliz tayyaresi Norveçte Sla. 
vanger tayyare meydanı üzerinde uç. 
muştur. Tayyare o kadar alçaktan 
geçmiştir ki bir çok Alman tayyare
lerinin orada bulunduğunu tesbit ey
lemiş ve saymıştır. 

Stokholm radyosu bu akşam İsveç 
kara sularında büyük bir deniz mu. 
harebesinin cereyan etmekte olduğu. 
nu bildirmektedir. Darsdeand civa
rında büyük bir Alman nakliye filo
su dağıtılmıştır. 

Şimal denizinde iki Alman tayya
resi düşürü1 müş, buntla:ı başka İn
giliz sahillerine taarruz eden bir tay. 
yare de düşürülmüşrnr. 

Almanların lıataları 
Daily Telegraph gazetesinin denjz 

muharriri yazıyor: 
"Almanya, denizlere hakim olma. 

dığı halde Norveçe S~~gerak'ın öte
sine kuvvetler gönderm~kle müthiş 
bir tehlikeye düşmüş bulunuyor. FiL
hakika hiçbir ordu ı:ı Psiz, harekata 
devam edemez. Halb:.ıki Norveçteki 
ordu ancak denizden be&lenebilir. De. 
nızlere hakim olan :ie\"let ise bu or. 
dunun münakalatmı t:ımnmilc dur
durur. İşte bugün Norveçc çıkarılmış 
olan Alman ordusunun hakiki yazi
yeti budur. 

Norveçe Alman alaylarrnın gön
derilmesi kadar İngilterenin ışıne 
gelen bir şey tasavvur olunamaz. 

Alınan nakliye gemileri, harp ge. 
milerinin refakatinde olmazsa kru. 
vazörler in, torpidoların ve denizal. 
t ıların eline diı~er. Eğer şimdi ya. 
pıldığr gibi bütün Alman donanma~ı 
çıkarsa, Alman filosunu imha için i. 
cap eden kuvvetleri tahşit eylemek 
İngiltere için güç değildir. 

N arvikte Deniz Harbi 

Londra, 10 (Hususi) - MütteflK
lcrle Alman deniz kuvvetleri arasın
da bugun Norveç sahilleri boyunda 
bir takım deniz muharebeleri cere. 
yan etmiştir. Skajarak'daki hare. 
kata tekaddüm eden bu harplere da
ir toplanan malıimatı aşağıda veri. 
yoruz: 

Chamberlain, bu sabah Norvcçin 
şimalindeki Narvik limanı açıkların. 
da İngiliz ve Alman filolarının harbe 
tutuştuklarını Avam Kamarasına 
bildirmiş ve şu izahatı vermiştir: 

tahrip olunduğu anlaithyor. üç azadan müteşkkil bir komite teş- dökmüş olmasıru bahane etmiştir. 
Buna mukabil İngilizlerin bir des- kil ettiği ?e haber ve:ilmek;edir. Belçikada Tedbirler 

troyeri batmış, biri kazaya, biri şid- Danımarkadakı vazıyet Diğer taraftan Belçikada da as 
detli hasara, biri de hafif hasara uğ. Danimarkaya gelince, bugün bü- ri tedbirler alınmaktadır. Sabal 
raınıştır. tün fırkaları toplıyan yeni bir hüku- lik saatlerinde Kral Leopold, BaŞ\' 

Alman tebUğine göre met teşekkül etmiştir. Yeni hüku- kil Pierlot'yu kabul ederek kendis 
Alman başkumandanl:ğının bugün met, vaziyetten eski hükumeti mesul uzun bir mülakat yapmıştır. Bu 

neşrettiği resmi tebliğde, Danimarka tutmakla beraber onun memleketi müteakıp kabine toplanmıştır. B 
nın istilasına dair bir takım tafsilat daha feci bir akıbetten kurtardığına vekil, daha sonra Milli Müdafaa N 
veriliyor ve Norveç Hmanlarınır. !ş- kani olduğunu bildirmiştir. Danimar zırı General Denis ve Hariciye Na 
gali hakkında da demliyor ki: kaya tabi olarak yaşıyan Groenland, rı ile görüşmüştür. Ordu rüesası ın 

"Norveçin mGhim askeri üslerinin ıs- İzlanda ve Faroe adalarına, miitte- zakerelerde bulunmak üzere geç \' 
gali esnasında, Norveç kıtalan, bidayette, fileler bu mrntakalara Almanlar ta. kit toplanmışlardır. 
ezcümle Oslonun cenubunda Horteo'de ve 1 rafından asker çıkarılma51na karşı Kabinenin içtimaından sonra a 
KrlsUansund civarında mukavemet etmiş- koyacaklardır. Kopenhagdaki İngL ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
lerdlr. Alman ordusunun kara, deniz ve liz sefaretinden Londraya hiç bir "Hariciye Nazırı beynelmilel va 
?ava kuvveUcrl arasındaki tam işbirliği ı haber gelmemiştir. Fakat sefaret mP yet hakkında kabineye izahat verın 
ıle mukavemet her tnrafta kırılmıştır. Os- . . .. .. "d 
ıo koyundaki kaleler, gilndllz sustunıl- murlarının dıploması teamulune uy- tir. Hükümet, Avrupa harbinin bı 

Sta- gun olarak serbest bırakıldı;ı;ı t:ıh- yetindenberi kendine çizdi;ı;i istikl muştur. Narvik, Dronthelm, Bergen, ö 6 
vanger, Egersund, KrlsUansund, Arendal, min edilebilir. ve bitaraflık politilcasmda azimle d 
Oslo ve diğer bazı mevkiler, Almanların İngiltere radyosu ougün Danimar. vam için bir kere daha müttehit b 
elindedir. ka haricinde bulunan bütün Dani. lunmuştur.,, 

"Alman deniz kuvvetleri de kendileri- marka kaptanlarına hıtaben, mütte- Belga Ajansı Belçika ordusun 
ne verilen işi başarmışlardır. Deniz kuv- fiklere iltica ettikleri takdirde mem- bütün mezuniyetlerin kaldırılması 
veUerinJn vazifesi, biltUn harekdtı, mikta- leketlerinin zorla işgal edilmiş olma. bildirmekte ve fakat umumi seferb 
rı Alman kuvvetlerinden birkaç misli faz- sına mebni, dost muamelesi görecek_ lik apıldığı hakkındaki haberle 
la olan İngiliz ve Fransız deniz kuvveUe- lerini ilan etmiş ve İtalya ile İspan. tekzip eylemektedir. 
rlne karşı himaye etmek idi. Almnn kıta- yaya iltica için Danimarka radyosu Bugün Londrada neşredilen re 
larının Oslodan Narvike kadar ihracı her 
taraf•- tarafından yapılan neşriyatın, Al- bir tebliğde deniliyor ki: 

... muvaf!aklyetle neticelenmiştir. ~ 
manlar tarafından yapıldığını bildir- "Alman siyasi mah:ıfüindc, BiiyıJ Limanlara girerken, deniz kuvvetleri, 

mukavemeti, daha bldnyeUnde, kırmt!!lar- miştir. Britanyanın, Holanda ve Belçika)' 
dır. Oslo önünde, Alman harp gemileri, Danimarkada bulunan Fransız ve bir istila hareketi haztrladığına da' 
en kuvveuı sahil bataryalarını susturmuş- İngiliz gazetecileri Almanlar tarafın. şayialar çıkarılmaktadır. Ayni Jllll 
tur. 28 santimetrelik bataryalara karşı ya- dan harp esiri sayılmışlardır. hafi!, Almanyanın, böyle bir harek": 
pılan muharebede Blücher kruvazörü va- İngiltere hükumeti Danimarkayı te mıi.ni olması muv:ı!'ık olacağını 
blın hasara uğramıştır. Blücher, biraz da- dfü:man toprak saydığı için Danimar lıive etmektedir. 
ha ileride bir Norveç mayin tarlasına dil- ka ile bütün ticaretini kesmiştir. "Almanya tarafındaı1 Norveçte \' 
şerek müteaddit yaralar almı~tır. Kristi- e Danimarkada soğukkanhlıkıa yap 
ansund önilnde şiddetli mukavemeti kır- H nk ı. 
dk o ong, 10 (A.A.) - 5,000 ton. hm istilanın, Hitlere has usul daı• 

ı tan ve asker ihmcını temin ettikten 
sonra Karlsruhe kruvazörü de ağır yara
ları sebebllc batmıştır. Her iki geminin 
mürettebatının bGyiık bir kısmı kurtarıl .. 
mış ve karaya çıkarılmı~tır. 

"Deniz harekdtı devam etmektedir. An
cak bu harekat bittikten sonradır ki Al
man deniz kuvvetlerinin İngiliz ve Fran
sız deniz kuvvetlerine verdirdiği zayiat 
hakkında geniş bir hulasa verilebilecek-
tir." 

Tebliğde daha sonra İngifü; nakH
y~ gemilerinin hasara uğratıldığı ônf' 
sürulüyor ve dört saiıharp zırhlısı 1-
le iki kruvazöre, üç ağır kruvazöre, 
bombalar isabet ettiği iddia ediliyor. 
F;ıkat bu Mdi:ıların h içbiri honüı:ı to 

eyyüt etmiş değildir. 
:Su tebliğ, son Skageratt hareketın. 

den evvel neşr~dilmiştir. 
JI ü/ıim lıtidiseler bekleniyor 
Bütün memleket çok büyük hadi. 

seler beklemektedir. Ve verllen bü. 
tün bu haberler, ancak fer'i mahiyet
tedir. 

Dnily Expres, bunu anlatarak, bu 
gece, müttefıklerin mühim bir ka· 
rarlarını ilan edeceklerini söylüyor 
ve "bu karar yalnız harp bakımından 
kati bir dönüm noktası teşkil etmek
le kalmıyacak. ayni zamanda harbi 
bir sene kısaltacaktır,, diyor. Ayni 
gazeteye göre, "miittefiklerin bir he. 
yeti seferiyesi ile 600 tayyaresi, Nor. 
veç'c müteveccihen yola çıkmıştır. 

5 Alman harp gemisi batmıştır. Bun
ların arasında Oslo tarafından tahrip 
edilen Gneisenau gemisi vardır ... 

Daily Mail gazetesi de diyor ki: 

luk Petermarsek Holanda vapuru ile lınde, diğer bir bitarak memleket 
Norveç'in 4600 tonluk Reinholdt ve hiicum için yeni hazırlıklardan ba§JC 
2300 tonluk Kromviken ve 1140 ton bir şey olmadığını btitıfo dünya !a 
luk Mimer vapurları müsadere edil- min edebilir. 
miştir, · "Binaenaıeyh, Büyük Bdtanya il 

AKiSLER Fransanın bir istila !ıazırladıklarınıı 
dair olan iddia1ar hiçbir esasa istinııt 
etmemektedir." 

Londra, 10 (Hususi) - İs
veç hükumeti, vaziyetin icap et
tirdiği müdafaa tedbirlerini al
mıya başlamıştır. 

İsveç kralı, vaziyetin vahametine 
binaen bugünden itibıır n rn,....,1 .. ı, .. 
tin hava mi.ıdafaasını emretmiştir. 
İsveç parlômantosu dün gece gizli 
bir celse akdetmiştir. Müzakereler 
hakkında hiçbir şey sızmamıştır. 

İsveç radyosu, dün akşam saat 
22.50 de amirallik dairesinin bir teb. 
liğini neşretmiştir. Bu tebliğde Ska
gerrak'daki İsycç limanlarına ma. 
yinler konulmuş olduğunu iddia e

Sovyet Rusyanın Vaziyeti 
Reuter ajansının Londradaki So''' 

yet mahafilinden öğr .:mdıgine gore'. 
Rusyanın İskandinavya hadiselcrı 
karşısındaki vliziyeti, Molotofun yi.ıJc .. 
sek Sovyet meclisinde .söv ledrni s°C 
nutu~ıa teı,oıt eauen sıyasetteıı ını.l 
hemdir. Binaenaleyh, dünkü hadi.Se• 
lcrin, büyük devletle:- arasında1'1 

harpte bitaraf kalmak ve buna kal"l~ 
mamak yolundaki Rus siyasetini d~ .. 
ğiştirmiyeceği bihakhın tahmin ed1

• 

lcbilir. 
Diğer taraftan Pnıvda gazetesi. 

son hadiselerden şu şekilde bahse<!,,. 

den h a b e r 1 e r i tekzip et- yor: 
mektedir. Diğer taraftan ayni "İnglliz - Fransız bloku, Nor\o'eÇ 
radyo, kabinenin dün bütün sularında hakim vaziyette harekettB 
gün müzakerelerde bulunmuş oldu- bulunmıya karar verm:ş olup, İsk-11 .. 
ğunu ve bu vaziyetin son derece va. dinavya harekatı sahasında mukabe" 
him olmasına rağmen, payitahtın sü- leye geçmektedir. İngifü nazırJartO'" 
kunetini muhafaza etmiş olduğunu dan Churchill ile Stanley'in nuttJ~ .. 
haber vermektedir. larında ikt1sadi harbin azami ·badd~ 

İsvcçin yan resmi Demokraten ne isal edileceğini beyan ile tebdı 
gazetesi, Almanyanın geçen sene Da. etmiş ~lduğu bitaraf memleketle~~ 
nimarka ile bir ademi tecavüz paktı karşı hır takım tehdıtler savrulın' 
akdettiğini hatırlatarak Almanyaya \tan geri kalınmamıştır." 
==================================================~ 
rınin Şimal denizine ve Atlantilce ya
yılmasına mani olaca!dardır. lngilte. 
re buna asla müsaade etmiyecektir." 

eder: Biri Rusyanın Polonyaya v
5 

Finlandaya taarruz etm~ş ve diğe~ 
de bizim asıl hedefimtzin Almanyıa~ 
mağlup etmek olduğudur." 

Sultan Nureddin bir se!ere karar 
~erdiği zaman, evvela onun istinat 
edeceği noktaları kararlnştırırd:. Bu
nun için Mısır ahvalinden kenJisini 
muntazaman haberdar etmekte olan 
casus teşkilatını kuvvetlerıdkdi. l\h
:ıumat~Tl muntazam ve seıi bir surette 
gelebilmesi için tedbir1cr aldı. un. 
dan sonra yine ordunun kumandası
nı Şirkoha tevdi eyledi ve maiyetine 
en değerli emirleri tayin etti. Şirko. 

- Bunu söylem~den evvel biraz 

"5 İngiliz destroyeri Narvik koyu. 
na doğru ilerilerken en son tip altı 
büyük Alman destroyerile çarpışmış. 
lardır. Alman gemilerine kara ba
taryalan ve bu defa vazedilmiş olan 
büyuk toplar yardım etmekte idiler. 
Hanter destroyeri batmıştır. Havdy 
ise karaya oturmuş ve kurtarılmasın
dan ümit kesilmiştir. Bir diğer des. 
troyer de ciddi surette yaralandığı 
..gibi Hostile İngiliz gesimi de hasara 
uğramıştır. İngiliz gemileri kendile
rine faik düşmanın taarruzlarına ce
saretle mukabele ettikten sonra ge. 
ri çekilmişlerdir. 

"Bir çok İngiliz ve Fransız tayya
releri, Oslo'ya hareket etmiştir. Al
man kıtaatının Norveç payitahtına 

girmelerinden biraz sonra İngiliz ha
va kuvvetleri şehrin üzerinde ucmuş 
lar ve askeri tayyare mevdanını bom 
bardıman etmişlerdir. Bunun üzeri
ne bir hava muharebesi olmu~ ve 
hüviyeti malum olmıyan bir tayyare 
ciüc:üriilmüştür. Ayni zamanda Nor
veç tayyareleri de Formebo tayyare 
limanının üstünde Alman tayyarele
ri ile bir hava muharebesi yapmış. 
)ardır. 

Lord Halifax, İngiliz donanması. 
nın icraatından bahsederek demı~
tir ki: 

"Bana inanınız. İngiliz donanm3s1 
atıl değildir. Donanmsmızın faaliyeti 
hakkında mümkün olduğu derecede 
tafsilatlı haberler vereceğiz. Son 6 
ay içinde İngiltere ve Fransa, Nor
veçte herhangi bir limanı ve ü~sü iş. 
gal edebilirlerdi. Bu gıbi şeyler, e. 
ğer bitarafiar zamanında yardım 5ıo. 
terlerse, muvaffak ~lablltr. Çünkü 
yardım istedikleri vakit ge.; kal n
mış oluyor ve bu yarJım müessir biı 
tarzda yapılamıyor. 

Reynaud'nun beyanatı 
Fransa Başvekili M. Reynaud dliİ 

bugün ayan meclisinde son hfıdiscı~~ 
rin stratejik ve askeri mahiyetini 
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zah ederek şu sözleri söylemiş.ir: iti ha: 
-Salahaddini yine beraber alacak. 

sın, dedi. Esedüddin: 
- Nasıl munasip görürseniz! eli. 

ye cevap verdiği zaman: 
- Yalnız münasip görmiiyorum. 

Sal8.haddinin beraberinde bulunma
sına kati lüzum görüyorum, dedi. 
Kendisi bu orduda sadece müşavir sı. 
fatile bulunmıyacak, senin muavinin 
olacaktır. Ordu, send~n sonra onu ta. 
nıyacaktır. 

Bu tevcihi, amcası, genç emlre 
tebliğ ettiği zaman tekrar teşckl{ür 
için saraya giden ve huzurn kabul o. 
lunan Salahaddine sultan: 

- Salahaddin, dedi, bu de!aki se
fer di ~erine benzemez. Artık gizli, 
kapaklı harekete lüzum gormüyo
rum. Hedefimizi biliyoruı~ Maksad·. 
mızı açıkça ilancttik. Gizli. kapaklı ha 
reket etmemekle beraber, Şirkohun 
kumanda ettiği ordunun siyaset k .. s. 
mı doğrudan doğruya sana tevdi e
dilmiştir. Bu hu~usta ne düşündü. 
ği.ınu anlamak isterim. 

Salahaddin, Sultanın ayaklarına 

kapandı: 
- Efenclimiz, dedi, kölenize te

vli!Ccüh gosteriyorsunuz. Bu iltifatı. 
n;zın şukrünü edadan acizim. Köle.. 
niz yine Şaverin entrikalarından kor. 
kuyorum. 

- Ne gibi? 
:__ Yeni bir ittüak aktecıeceğ! ve 

tehlikeli olduğunu !ı9.be:- vermek js-

terim. 
- Söyle, askerlı1de tehlike tabii

dir. 
- (Elariş) istikametini alarak Bel

bistcn geçmek surctile Kahire üze: 
rine yurüyeccğimize kum tepelerını 
donerek Süveyşe ~kadau ineceğiz. 

- Ya sahra? 
- Onu söyledim. Bu sureiltet ttthtitt 

- Onu söyledim. Bu suretle Tih 
sahrasına duşeceğiz. Sıze söyledığiıo 
tehlike budur. Fakat tç:nden çıkılmaz 
bir tehlike değildir. Harpte tal~ de 
rol oynar. İşi biraz da taliimize bı
rakalım. 

Şirkoh, yeğeninin reyini kabul et. 
ti. Öyle yaptılar. 

A mca ne yeğenin çtzaııtıen prrin 
takip edildi. Ordu Tih çö

lüne daldı. 
Korkunç bir boşluk içinde ilerli

yorlardı. Çol başka bir alem, başka 
bir dünyadır. Kendini beşeriyete kar. 
şı müdafaa eden kuvvetli sil.ahlan 
ayrı hususiyetleri vardır. 

Bu bayat hazan cemadiyet. 

ten kurtulur, çöreklenmlş iri bir yı.. 
lan ve yahut timsah kndar büyiık 
bir kertenkele şeklinda kendini gös.. 
terir. Gündüz daima s1cak bir hava 
ile uyur gibi görünen bu samit ale
min gecesi büsbütün başkadır. 

(Devamı var) 

"Alınan gemilerine gelince, bir 
destroyer tahrip edilmiş ve tam isa. 
bet neticesi içinde yangın çıkan di
ğer üç destroyer de mürettebatı ta. 
rafından terkedilmiştir. Bir İngiliz 
destroyeri erzak nakletmekte olan 
altı Alman nakliye gemisini tahrip 
etmiştir. 

"Narvik önünden çekilen İngiliz 
destroyerleri, içinde ihtiyat mühim
mat bulunan bir Alman nakliyesine 
tesadüf ederek onu da batırmışlar. 
dır." 

Chamberlain yarın gizli celse olmı. 
yacağını ve Avam Kamarasında si
yasi vaziyetin son inkişafları ve har
bin idaresi meseleleri etrafında mü
zakereler yapılacağını bildirmiştir. 

Harp rlevnm r>di11nr 
Buraya gelen malumata göre, tn. 

giliz _ Fransız donanmalarının açtık. 
lan muharebe azami şiddetle devam 
etmektedir. Son kırk saat zarfında 

Almanlarm 7 zırhlı zayi ettikleri an
laşılıyor. Bunların ikisi Norveç ba.. 
taryaları ve mayinlerile batırılmıştır. 
Biri İngilizler tarafmdan torpillen. 
miş ve ağlebi ihtimal batmıştır. İki 
kruvazör tahrip olunmuş, 4 destroyt..:r 
de batmıştır. 3 destroverin şiddece 

İngiliz Hava Nezareti, bugün şu 
tebliği vermiştir: 

''Kraliyet hava kuvvetlerine mf'n. 
sup tayyareler dün ak~am B~rgen 

Fjord'unda bulunan dlişman kruva
zörlerine kar ı bir çok hücumlarda 
hulunnıuşlardır. Ilava dnfi hatar~·a
larının kesif atesinc rağmen hu taar
rnıı:lar muvaffak.ıyetle neticelenm"ş. 
tir. Bir Aman kruvazörüne bomba 
isabet etmioı ve gemi ciddi hasara uğ
ramıştır. Bütün İngiliz tayvarelcri 
salimen ıı~ıeri11c rlönmüsl!'rdir.,, 

Halifax,ın nutku 
Lord Halifax bugün Londrada söy 

lediP'i bir nutukta demiştir ki: 
"Norveç'in Almanya ile müzakere 

etmek üzere bulunduğu haberinin 
doğru olup olmadığını bilmiyorum. 
Bu haber doğru dahi olsa hiç şüphe 
etmiyorum ki müttefikler Norvec 
hükumetini böyle bir karara tevessül 
etmiye mecbur olmuş telakki ede
cekler ve binaenaleyh gerek Norve. 
çin istiklali namına gerek kendi he. 
saplarına Almanyanın bu yeni zor 
halık tezahürüne karşı koyacaklar
dır. 

Alman askeri sevkulceyş kuvvetle. 

"Son 1skandinavya hadiseleri gr.s. 
termiştir ki, Almanya kendı menü. 
ati icap ettirdiği tak<lirde ademi te. 
cavüz paktlarına rağmen ve tahrik 
olmaksızın tecavüz ve taarruzlarda 
bulunmaktan çekinmiyor. 

"İki memleketin istiklalini imha 
etmek hareketinin bir mukabele bil. 
misil tedbiri olduğuna dünya efkıirı 
umumyesini kandırmak biz.zat Gi)b. 
bels için bile müşküldür. Binae!la
leyh vaziyet şudur: Kendi kendini 
müdafaaya muktedir olmıyan herkes 
tehlikededir. Almanyanın hattı ha. 
reketi rastgele saldıran ve ısıran bır 
kuduz köpeğin vaziyctidir." 

Lord Halifax, Sovyetler Birliğin
den de bahsederek demiştir ki: 

"Bazı kimseler Ruayaya ilanı harp 
etmemizi istiyor, diğer bazı kimse
ler ise Rusyaya yakınlaşmamızı ter. 
viç ediyor. Fakat Rusya ile harp et. 
mek ve onunla mukar~net tesis et. 
mek fikirleri tetkik ettiğimiz zamıın 
iki şev unutulmakta oldui'!u tez:ılıii.:-

"Fransa İsveç demır madenlcr·n 
mütemadi;en Almanyay:ı gitınesiıı~ 
r.ıhayet vermek istemiştir. No~~ıı 
denizlerini kapadık. Çünkü NorvcÇ
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bitaraflığı mevcut değildı. Alınan)'<J~ 
~-n karşı yapılmı~ olaı-ı bu har~ bal"~ 
ketinin mesuliyetini kabul edıyor"11• 
Bundan böyle Narvikden Alman)' i.t 
ya bir ton demir bile gitmiyecel<t ta 

Almanya da, hareket etti ve hatfi· 
bizden daha evvel. Almanya batP fa 
losunu Norveçe göndermiştir. 'fa)' i 
kiyafetinde giden banriy~ askcr~~Jl 
limanları ele geçirmiştir. Bun t 

.• ar9i> 
başka Almanya, kuvvete mur ~ ğ:.1 
etmemeyi taahhüt eylemiı oldsir 
Danimarkayı da istila etmiş:ir. ı.ıŞr 
taraftan bir abloka hareketi 01~8sı 
diğer taraftan abloka ile hiç. al~ ti.t· 
o)mıyan Danimarka istila edılrn1 ~ıtet 
Nazi rejiminin bu yeni ihlali bare 
!erine hayret etmiyoruz. ofl"" 

Müttefiklerin ablokası Alınan k btl'" 
trolüne tabi bütün mıntakalııra 
tün iiddetile tatbik edilecektirf ııa .. 

Alm5ln filosunun yarlsındaı. a ~ı 
sı İngiliz anavatan filosu ile Frarı 0 r 
mosıvıun tehdidine muruz b~lu~idi .. 
Bir Alman tebliği bugitn l>ıze..,. ıcrıı
r~yor ki, Blucher ve Karlsnıch-. ge• 
va.zör\eri batmıştır. Diğer Almı8~ıı e• 
mileri Norveç lir\."lnhırında ab o 
dilmis bulunuvor." 
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BANKASI 
,TAKSIM :I<J;;liS • ..A...I-sALONU j 

r 
l\tısırın lıii.fün dünyaca tanınmı~ rakkaselerinden 

SA: 
J\KTİF. 

~AFf. KLG. 71.721.231 
lırh OT 

"""l.JK 

Lira 

100.881.649,66 
13. 78-l.514,50 

= 
PASİF, 

Sermaye: 

İhtiyat Akted: · 
4.dt ve fevkalAde 
Husus! 

4.217.134,25 
6.000.000,-

Lira 
15.000.000.-

RABİA ABDÜLHAMİT 
ve C E M i L E A L i ' yi 

1.808.254,70 116.474.418,86 
l>ahild • • 

ekı .l\I ulıabırlcr: 
10.217.134.25 Her akşam sahnemizde göreceksiniz. 

'l' ·ıı 
)J , UraSJ -·· 205 411,86 205.411,86 

Tedavüldeki Banknotlar: 
AİLELERJ:o: ımJ,lD:E: Bu fedakarlıklara karşı fiatlarımızda 

zam yoktur. KONSO::\tASYON 45 Kuruş. 
arıçt k' .\ltııı; e ı l\luhabirler: 

.l.ttııı Satı kilogram 7 171.913 10.087 .869,43 

Deruhte edilen evralt1 nakdiye 158.748.563,
Kanunun 8 - 8 tncl maddelerine 
tevfikan ha:dne tarafından vlld 18.206.398,
tedlyat 

Bu fiatlıtrla bu em alsiz programı here-ün görebilirsiniz. P A Z A R günleri matine 3 ten 7 ye kıulı 

Konsomasyon 25 kuruştur. Rakkaseler iştirak edecektir. Telefon: 4009!> 

13.497,71 

211.074.9211,fi2 

158.748.563,-

...... 
1!1?M39R,-

\lfu• tahvllJ kabil serbest 
l>t er 
~it~ davızıer ve borçlu klirlng 

veJert 
lfati 

ne l'ah \•illeri-
~ . 
~a~111~~ edilen evrakı nnkdlye 

lt.ııun 
e ı::; 8 - 8 inci m:ıddclerl-
~(J kan baz.lne uırafından 

tedlyat 

- - Deruhte ednerı evrakı nakdiye 
39.076.295,76 •ıı klvem 

-

140.542.165,-

Kars1bftl tamamen altın olarak 
Ufıveten tedavüle vazedilen 
Rl'l'!lkont mukabW UAveten teda 
vazed. 

MEVDUAT l 

TUrk LlrHı 

140.542.165,-

17 .ooo.ooo,-
155.000.000,- 312.542.165.-

, 
/
"''\. -~ ,\ 
~I 

. \ 

Sttı • 
edat Cüzdanı . Altın &. Klo. 55.541.930_ 

58.861.211,57 
78.124.167,90 136 785.379,47 

Döviz Tnahhildatı: 

2aR 558.13!i 45 238.558.135,45 ~~? S!:NEDAT -ı 
•nı Ye Tah,•ilAt Cüzdanı 

~...., ~hte edilen evrakı nak 
(dl:venın ka!'$1h!ı F.sham \'e 

~...., 'rahvUAt (lUbarf kıymetle) 

Altına tııhvflf kabn 11Mz1er 
Diğer dövtzler ve alacakh klirfnt 
bakiyeleri 

3.611,70 

37 .840.450,86 37 .644.062,56 

123.818.907,82 

Serbest esham ve tabvllAt 
~ 
~lar: 
lıı~ t>'e kısa v~dell svaru 
~'lı~ "e Dôvtz Qzerine 
t. ~t Ozertno 

~ "-tcıarlar: 
llbtelif: 

48.300.244,36 MuhteJif: 
8.395.970,86 56.608.215,22 

8.675.000,-
11.286,29 

7.813.773,40 16.500.059,69 

4 500 000.-
23.454.947.26 -

L Yekti.n 636.007.649, 1 o , Yekun 

1 Temmuz 1938 tarihinden İtibaren: lakonto 
haddi % 4, altın üzerine avans % 3. 

636.(107.649,10 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü hanları 
lıı~h 

•rrırnel\ 
lılt'>'ıneu 
~. " -......... "tıru1 

a0oo --
, HQseyln ala mahallesinin Öfilt sokafında cskJ ve yeni 10 numaralı 

l2o0 kfırgir 8 odalı hane. 
Eski Kamerhatun yeni Çukur mııhallcslnln Boynuz sokağında eski 12 
Yeni 15 numaralı kArgir altı odalı hane. 
Boğazıçindc Sarıycrde Dere soka ında eski 100 yeni 56 numaralı nh5ap 

\>ıııt 11 odalı hane. ; ~.~a yaWı gayri merikiıllerln mUlklyeUerl peşin pah ile 15 aiın maadet1e 
1:a\ırn.ny-a_ cıkı;ını,....•w,. th .. ı-ı .,,. .. -""" I".'! .. _ • ..n-rı---- ,,. "'• "'--·--

:raetıau ~Cian :ı.aubıerm o '1,5 pey paralarile nkarnt ve mahlul:ıt kalemine mü-
~ (2876) 

S" Uıner Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 
Cfns " t:Jna e rnlkdar1:ın aşağıda ]yaz.ılı altı kalem muhtelif eşya 29-4-940 pazartesi 

'-tııac'~at 14 de Bursada .Merinos fabrikasında partiler halinde açık arttırma ile 
':ıtırı: tır. Arttırmaya iştirak edeceklerin muvakkat teminat olarak elli lirayı 
~t:izı 11 

günundcn evvel Katırcıoğlu hanındaki milcsscse merkezine veya Bursnda 
l .:s !abrtkıısı veznesine yatırmaları. - (2883) 
!! 98 Adet Yağ varili 
a - 83 .. Fıçı (73 ad. saç, ıo ad. tahta) 
4 - 200 " Damacana 60 Kg.lık 
~::: ~475 " Teneke (Mazot, Benzin, gaz, Zeytinyağ). ' 
G 000 Kg. Hurda çivi · 
~ooo " Çenber. 

Cinai 

=--P"uıt 
111 ., 

l ce kınnap 

il.\~""';'._ Yukarda cins ve 
lt ""· 

10 Ton Pazarlık 10 da 
500 Kg. " 11 de 

:m.ıkdarı ya 11 (2) kalem malzt'me pazarlıkla satın alı-

h -P •tıııta azartık ı:ı - IV - 940 Pazartes gll nü hizalarında yanlı eartnamelerde Ka-
lır _ Levazun ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 
l\' Kınnap nümunc i sözü geçen Şu beden parasız alınabilir 

l - ı . l'ııt ÜZcr steklllcrin pazarlık için tayin olun:ın gün ve saatlerde teklif edecekleri 
qU.:rı. inden % 7,5 güvenme par l rlle birlikte mezktır komisyona mUracn-

lı \' -~ lılllaıı~O bin kilo hasarat öldüren mayi filit vız f:ıyda ve kllket marka olacaktır. 
b~~l lı evsafından mal vermek isteyenlerin nümunelerlni pazarlık gilnUnden 
"'~ iti altcpcde Ziraat EnsUtilmüze vererek tecrilbe cttırmcleri ve pazarlığa iş-
~ Vesika almalnn lfızımdır. (2806) 

"~taban ~ ~ cı elerin 6 aylık ihtiyacını te 1 etmek üzere lüzumu olan muhtelif me-
le it\ı.ru %e kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 35786 lira 
~Q lt~ ve ilk teminatı 2683 lira 98 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellıt Müdür-
tııcıe tnıinde görülecektir. İhale 26-4-940 Cuma günil saat 15 de daimt encü
~ 'it :apılacnktır. Taliplerin ilk te inat makbuz veya mektuplan ve 940 yılı
~ ... ~tltıı:earet Odası vesikalarlle 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları tek
""'l(lıt; Plarını llıale günü saat 14 de kadar dıılıni encilmene vermeleri 14-

C2642) I 

~ * * . ~~;be tnOesscsatı için lQzumu ol n 2 adet Vinç, 1 adet iki tekerlekli demir 
tı'ln :det demir ayaklı çini masa, 1 adet dolap açık' eksiltmeye konulmuştur. 
~ QdUrı~dcU 1000 lira ve ilk temin tı 75 liradır. Şartname Zabıt ve MuamelAt 
~en kaleminde görülecektir. İh 1 26 - 4 - 940 Cuma günü saat 14 de dnlmt 
~ 111:e .Yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz. veya mektupları ve 940 
lll'~cıırct Odası vcslkalnrlle ihnl gilnU muayyen saatte dalml encümende 
~ (2879) 

s .. 
lllner Bank Birleşik · Yün İpliği ve Dokuma 

Meşhur 

İTALYAN BOFFİ markalı 

JALUZiLER 

Umumı acentesi: 
NİKOLA DAVRANOF 

Mahmutpaıa Büyük Yıldız Han 
11-14 Telefon: 22870 t tanbul " , 

Gözleri yakmaz, :su ile çık
maz. Kirpikleri dökmez. 
Terkibindeki BALSAMlN 
cevheri sayesinde kirpikle
ı·i besler Ye uzatır. Siyah, 
ıa .. :v .. rt Jcumrm. ,,.. ... il. renk-
lerinin bakıştaki füsunkar 
cazibesi ayanı hayrettir. 

iSTANBUL BEŞİNCİ İCRA l\JE
MURLUliUNDAN: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
muhtelif otomobil malzemesi açık 
arttırma suretiyle Galatada Kemer. 
altı Zürafa sokak 30 No. lu tamircı 
dükkanında 15 - 4 - 940 Pazartesi 
günü saat 10 da satılacaktır. 

Taliplerin mcı.klır gün ve saattE· 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

POKER 
Traş bıçaklarında · 

Hiç zam yapılmamıştır. 
Piyasamızda dalına mevcuttur. 

İstanbul Kız Öğretmen 'okulu Sahnalma Komisyonundan: 
18-IV-940 persembe günü saat 15 te Beyoğlu İstlkltıl caddesi 349 numarada Li

seler Muhasebeciliğinde toplanan okul eksiltme Komisyonu odasında 3465 llrn 48 

kuru~ kesif bedelli İstanbul Kız Öğretmen okulundaki çatı tamlri açık eksiltmeye 
ko.unuştur. 

Mukavele; eksiltme bayındırlık işleri genel husust ve fenn! şartnameleri keşif 
hulasasile buna müte!errl diğer evrak okuldan g5rillebillr. Muvakkat teminat 260 
liradır. 

İsteklilerin en az blr taahhütte 3000 liralık bu lfe benr.er Is yaptığına dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VllAyetlne milraeaaUa eksilt

me tarihinden 8 eün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına alt Ticaret Odası vesi-
kaları ve teminat makbuılarile Komisyona gelmeleri. (2576) 

~--HALiL SEZER--~ 
) lıaııhıı f Fabrikalan Müessesesinden : Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 
t il Sıııta abrikamız için bir doktor alınacaktır. isteklilerin rıeraltl anlamak il- Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni mobleler fabrikanın sa· 

_ _ _ t_ı_n~h_a_m_~_ı_K_a_tı_re_w_ı_u_h_a_n_m_d_a_5_in_cl_k_at_ta_k_i_m_il_e~_es_e_~ _ _ b_~_~ __ n_a_m_ü_-~~~ı~o~n~~~te ~~ilme~eo e~~~ ~du u iliihi b~ v~de 

. DiŞLERiNiZ ılçln". 
(orkmadan sigara lçlnit 

.... Şu ıortlokl. Nlkolln'ln dlJ minolon"'"nzerlnde j 
yerleımeslne-mon!, olmolısın11.. Hergü~ •oba\ 
ve okıom 

\ 

DENTOL 
Müıtohzorlarını kullanarak bu moh~urv defedı;;'ı• 
Po•teur letlıllılerl sayesinde latlhroP oluno1, 
OENTOL mibtahıorlon gayet Anlııeptf1ı. Nlkoflft'I 
ııole ve dıılere parlolı bir beyaılılı temın ed1trJ
A(lııda do ldtil bir lıoku ve Hrlnli1ı buolıır• 

O E N T O L müıtohıorlan .---~~":""::::::::n 
lczanelerd•. Parfümeri• 
lerde ve buyOI. mo(loıo• 
lorda ıohlu. 

~-------------------------------------------. DAVETiYE 
I 

~t:!'O ŞAPKA miies!l;f'Sesi, Purisfen ve İtnlyadan getirdiği ye 
lık ve ınev~intlik ŞAPKA l\10DELLERL~t 15 Ha 19 Nisa 
ak~amına kadar her gün saat l :> ita 19 arasında mağazasında 
cak GÖSTERİŞ &E&<•İSİNE u~ın müşterilerini davet eder. 

SF. • ~APKJ\. SULTANHAl\tAM. 46 No. 

Devlet Orman İşletmesi Aband • Keremali 
Revir Amirli"' 

Hendek kazasının Dikmen köyü el\'annda Dereyurt ormanında k 
ölçülmüş 776.831 M3 köknar ve 13,714 M3 kayın tomru:Unun kütüğü 
Hendek clvannda Çakallık köyündeki sa tıs depomuza nakli açık eksilt 
teahhlde :verilecektir. 

Tomrukların muhammen nakil ücreti bir metre mlkftbı 6,5 llra hes 
bin yüz otuz sekiz. lirn 54 kuruştur. 

Şartnameler Bolu ve İstanbul orman çcvirge müdQrlOklerl ne ~ 
man Umum müdürlilğunde ve DUz.cede Revir AmJrllğlmizde görülebilir. 
lnrın vesaiki H'ızıma ve 3 7,5 muvakkat tcmlnaUan ile birlikte ihale 
17 Nisan 940 saat 14 de Düzcede Revir tımlrliğimizde mUtesckkil kc 
bulunmaları. (2740) 

TAVZİH : - Gazetemizin 7 ve 9 Nlsan 940 tarihli nilsbalarında 
ol n Devlet Orman İşletmesi Aband - Keremall Revir llmirliği ilAnını 
Orman lşletmcsJ Aband - KeremnlJ Revir Amırıı J 11ekllnC!c y nlı11 olara 
mlş olmasından keyfıyct tavzihan ilAn olu nur. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif VeklllilU köy öğretmen okulları için aşağıda cins, miktar ve fi' 

zıh kız talebe entari ve başlığı pauı.rlıkla satın alınacaktır. Tahmin ed 
2256 lira ve teminatı 338 lira 40 kul'uşt ur. İstekliler bu entari ve baı;lı 
name ve nümunelcri Maarif Müdilrlüğü Yardirektörlliğilnde görebllirlcz: 
ğın 16 - Nısnn - 1940 Salı gilnü saat 14 de Mııarif MQdürlüğünde topl. 
misyon marlfeUle yapılacağı iltın olunur. 
Eıyanın clnıl M iktarı " Beher takımın fiyatı 

Kız talebe cn
Uırl ve baslıgı 

1200 takun 

Lira Kr. 

l 88 

BiR KOTRA ALINACAKTIRe 
Yüksek Deniz Ticareti :Mektebi l\lüdürlüğündcn: 

Mektebimiz gemicilik dersi tatbikatında kullanılmak ilzere GüvertclJ 
lü 15 - 25 metre uzunluğunda hazır bir kotra alınacaktır. Bu kotranın 
ken, motör ve sııir techlzatının tamam ve iyi bir halde bulunması lAzımd 
safı haiz satılacak kotrnsı olanların eğer varsa inşa pltını, mufassal te 
yeUerinl, hangi tarihte ve nerede yppıldığını ve nihayet koç liraya ver 
rinl mübeyyln bir beyanname ile Ortaköyde mektep müd~lUğünc 20 -
rıhlne kadar mUracaaUan. (2814) 

Devlet Hava Yollan Umum l\Iüdürlüğündcn : 
1 - İdaremiz. için kapalı zarf usullle bir adet yolcu otobusü müba. 

cekUr. 
2 - Muhammen kıymeti 5.200 olup muvakkat teminatı 390 liradır. 
3 - İhale 29 - 4 - 940 Pazartesi ghnU saat 11 de Ankarada Dc\lct 

meydanında klıin umum mildurlilk binasında toplanacak komı 
fından icra edilecektir. 

4 - Bu işe ald fenni ve husus! rıartna melerle muknvclc projelerini 
Umum Mudlirlilğünden bedelsiz alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak edecek taliplerin te kllf mektuplarını Devlet Hava 
mum .Mildürlilk binasında teşekkül edecek komisyon reisliğine ihale 
bir saat evvel vermeleri lfızımdır, Po ta da vfıkl teahhürler kabul edl 

(16 

İst. Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ordu için yaptırılacak olan seyyar mutbah nümunesl gelmlstir. Sirk 

mlr kapıda M. M. Vckfıletl muayene komisyonundadır. Yapmağa talip 
numunesini görmek üzere hergQn mez.k(ır komJ yon başkanlıjtına müra 
ayda kaç adet ve beherini komple olarak kaç kuruşa yapabllcceklerine 
lerlnl 17-4-940 akşamına kadar Tophanede levaz.ım lımlrllğl gatınalma 
mına vermeleri, aksi halde bu tarihten sonra teklif kabul edilmiyecektir 

KAYIP - Pazar askerlik şube
sinden almış olduğum askerlik terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

GÖZ HEKI 
NURi FEHMi AVBE 

Haydarpaşa NOmunc has 
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5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sana~ 
Dr .Ga11oa c!i7W ki: 
°'Ha' tacir ba kitapta c1Sıterdifim aaallerf fatbli 
1areti1le bir fld aene cibl lou bir saman lı:lnde mtltterll 
rinin adedini b\r mlıll arttırabilir. Bn bıa kitabımda · 
bıs unati ötretiyorum_ Fiyatı 50 kun:ı .. 

Amasya Seylibına Ait . ilk Resimler-

.. 
"Amtl8uanın set basan mahallelertnde yarıya kadar suya gomiltu arabalarla nakliyat yapılıyor 

1 

• 
. "'"' 

fi 

J . 
zavallı fkl gavru, 1ıe11beler omuzda, pabuçlar elde, 11öç ediyorlar 

Amasua ctoarında kısmen laarao olan tren könrllsu 

· Kan, koca, oğul, efyalannı artl~ar, suyu geçiyorlar 
c 

• • • 

.. 

Amasua • 1·urnaı şosesının sUlar aıtınaakt manzarası 

Tren yol.u güzergahının tuğyandan ıonrakl manzarası 
z:= 

Bir. kı8lm köylerle merkez arasında bu fekade nakllyal ga~ 


