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arvikteki Almanlar lsveçe Kaçtılar 
lngılizler 6 Yerden 

Asker ihracına 
Devam· Ediyorlar 

Paraşütle indirilen 
Alman Askerleri 

T amamenlmha Edildi 
~eynaud Almanyaya 
Demir Giden Yol Artık 
Kapanmıştır,, Diyor 

Cltcnnberlain Diyor ki: .. Almanya, Şimdiye 
kadar rırçok Yanlış Hesaplara Kaplldı, · 

~at Hiçbiri Bu Kadar Müthiş Olmadı .. 
lll Londra, 16 (Hususi) - Şimdiye kadar alınan malfunata 
ı r:, müttefikler Norveçin asgari altı noktasına seferi kuvvet
~~ çıkarmışlardır. Narvik ile diğer noktalardaki Almanlar 

lerınden uzak kalmıslar. vardım alam.ıyacak vaziyete düş

!Vorv 
er: Partiime11tosu Reisi 

Hambro 
"-----~~____:._:_ ___ 
ltcaıya Kati Karar 

müşler ve ihata edilmişlerdir. 
Alman Başkumandanlığınm Nar

vikteki Alman kuvvetlerinin İsveç 
1 1 1 -..1.t..1 _ _.._, n-1-..._ ..... .,. .. .. h.ı1 

civaıdaki Almanların eıı yakın yol
ian İsveçe k'lçmaktan başka çare bu
lamadrkları nı gösteriyor. Fakat AL 
manlar haliı Narvikin müttefikler 
~arafından istirdadını saklamakta ve 
ou hıi.diseyi halka bildinnek icin a· 
;hm adım hareket etmektedirler .. 
l\ğlebi ihtimal müttefiklerin Norve
;e kuvvetlerini gönderdiklerini ve 
Norveçe çıkardıklarını Alman hüku
meti ancak yarın Alman milletine 
bildirecekir. Çünkü Alman gazeteleri 
N arvikin kıymetli bir yer olmadığını 
bugünden anlatmıya başlamışlardır. 

Reynaud'11un sözleri 
Müttefiklerin son günlerde kazan. 

dıklan muvaffakıyetleri bugün Fran 
sa Başvekili M. Reynaud ayan mecli· 
sine izah etmiştir. 

Fransa Başvekili, Almanya ile 
müttefikler arasında şimdiye kadar 

1 
vuku bulan en büyük harbin deniz 
harbi olduğunu ve bu harbin mütte
fiklerin galebesiyle neticelendiğini 
<K>ylemitşir. M. Reynaud, daha sonra 
<ıu izahatı vermiştir. • ~ 4.-ifesinde midir ? 

': M. Zekeriya SERTEL 

1 taıyan matbuatında son güo. 

~~alı~~tde bir telaş ve bir endi~e 
11 
İ~ıl' e ediliyor. 

<ı'llı.ııı a liariciye Nazırı Kont Cia
l' ' ~ gazetesi olan Telegrafo, 

"Alınanlar yalnız son muharebede 
lcruvazör kuvvetlerinin yüzde yirmL 
'>ini, destroyer kuvvetlerinin yüzde 
yirmi beşini tamamiyle kaybettiler. 
Bu~l~rd~ başka . destr~yer kuvvet-, 
lerının yuzde 15 ı tahrıp edildi ye 
'YlÜteaddit tahtelbahirleri batırıldı. 

• 
ı ngilizler. Nar~ikt~n başka kuvvet~i bir ih tim alle Bodö .ile S~tla~~·a ve daha bir kaç noktaya asker ih-

raç etmi~lerdır. ihraç sahası harıtada nok talarla tefrık edılmiştir. Alman kıtaları ise Cenubi Norveç
te Elverun'a kadar ilerlemişlerdir. Çizgilerle ı-österilen kısmın işgali tamamlanmak üzeredir. 

A M E R i K A Balkan Sefirlerinin Son 
Gittikçe Harbe T J t d y . V op an ısın a enı e 

~ ~ i~l'veçte pathyan harp, diyor, 
bt'tt "~llklyada patlıyabilir. Yangın
' it htt a:a olduklarını zannedenler 
~~1§1 __ e~ten. masun olmadıklarını 
~· ~,t' il "4Q'(ll:l', ltalya, harbin sonuna 
-.')()ts, a~p harici kalacağını zanne
~{_lt 01; dauıyor: Yalnız İtalya Nol·
~ ~tiyı utu gibi, bir sabah harp na. 
-.~ti g~~· llYanacak değildir, bilfıkis 
~~c~ltt~llce harp işaretini evvelii o 
~tı"~dil~~·-. Bu saatin çalma :ı:amanı 
~ l~i ~- gı nden daha vakındır. 
'" arın h lk · d • d l}" ' e ı yarın an a ya· 
ı,.~•ha b . 

Almanların uğradıkları bu zayia
ta, harbin başındanberi uğradıkları 
r.ayiat dahil değildir. Üstelik Alman 
oropagandası da, Alman harp gemL 
Leri gibi denizin dibini boylamıs ve 
'1oğuJ.muştur. , , 

M. Reynaud zaferin neticelerini şu 
<:.ekiJde hulasa etmiştir: 

( l) - Alman donanması en ağır 
darbeleri yiyerek topallaştı. -

(2) - Almanyaya demir veren 
"01 tamamiyle seddedildi. 

(3) - Almanlar en modern ve en 
l<uvvetli destroyerlerinin yedisi ile 

(Sonu, Sa: 6; Sti: 4) 
lııt· t huı u ihta_ı-ın manasını halle 
~;ı 1l'leı-i11~adan Italyan ıhükıimetinin 
~/ Cio: neşreden muharrir Gay. 
~ •tısallın n?ı~ . d'İtalia gazetesinde Antepfe Şiddetli 
u~~teıt tek~tıla siy~setinden şikayet 1 

1 ~eııe:/~ eski naıyan emperya. Dolu y and• 
ltıutaıJ'ay ını ortaya atıyor. j ":I 

~iit htı ~ ne oluyor? Artık harbin 1 Muhtelif vilayetlerden Ar.karaya 
~~ek ka~pılarına kadar geldiğini gelen haberlere göre, son günlerde 
Q ~ ~~Uiıa 1 

karar vermek üzere bu- vukua gelen semavi afetler memle. 
bir su mı. hükmetmek lfızımdrr? ketimizde mühim hasarlar yapmış 

l 
Prız mi hazırlıyor? m~s-~ller .mahvolmuş, hayvanlar öl~ 

914 _ 1 * . . muştur. Bilhassa Gaziantepte m:sli 
~~ taty 8 harbının sonunda t- görülmemiş bir şiddetle yağan dolu, 
Q ~er bir ada komünist ihtilaline ve Zonguldaktaki lodos fırtınası bu 
~ kit hu hrncıe. har~keti olmuştu. iki vilayeti altüst etmiştir. ' 

' aberı Lenıne yetiştiı;;tlloi:ı- ..,Bu husustaki tafsilatı yedinci sav. 
( . 

Yaklaşıyor M··h· K J Al d 
-o- , u ım arar ar ın ı 

Felemenk Hi ndistanmın 
Romanya Hükumeti Buğday ihracını Menetti, 

Vaziyeti Amerikayı da Petrol için VerUmiş Yeni Bir Karar Yoktur 
Alakadar Ediyor Londra, 16 (A.A.) - Lord Hali. bir kat daha arttırmaktadır.Mezunen 

Nevyork 16 (AA) - Ne k fax, Balkanlardaki İngiliz elçilerile İngilterede kal.ınakta olan Sir Willi· 
Post gazet~sinin vaŞington mıZ::L dün öğleden sonra son lbir mülıik~t am Seeds müstesna olmak üzere dip-
ri yazıyor: yapmıştır. B~ ~o~~rans~ R?ma ve lomatlarm ekserisi bu hafta vazife. 

"Am ik k , .. h Moskovadakı Ingilız elçilerı de da- !erine döneceklerdir. 
er a. _ ~s erı .. mut~ a.ssıslan- vet edilıniştir. 

nın zannett g t h b tt Romanya, bugw day ihracını h : .1 ıne gore, m 1 a a a Bu görüşmeler hakkındaki tebliğ 
an~ pa.rtı kazanırsa kazansın, A. pek yakında nesredilecektir. Bu teb- menetti 

merika bır buçuk seneye kalınaz har- ı•Y · · ~ • mahfili rd ·· Bük. • 
b . ekt" M .. teh 1 ıge ıntızaren resmı e e go_ reş, 16 (Hususı Muhabirimiz 

Yeed~ırec hır. t u assıAms ar ikgeçen rüşmelerin neticesi hakkında büyük bildiriyor) - Romanya hükumeti 
ı ay arp en sonra er anın b. k t · t ·· te 'lınekted. B b ~da ihr i ı· ak. . ak ılın iınk. 1 ır e um.ıye gos rı ır. u ug y acatını yasak etmiştir. Bu. 

ş ır ınm s ın ası ansız o - hfill d d k d d·ıa·ğ· b b' duğu h d . d k . ma er e sa ece ay: e ı ı ıne nun se e ı, mahsul azlığıdır. Petrol 
di 

1 
na er zaman an zıya e anı. göre bu görüşmeler büyük bir e. ihracatının menedildiği hakkındaki 

r er. hemıniyeti haizdir ve geçen hafta ce- haberler doğru değildir. 
"Memlekette müdahale havası esi. reyana başlıyan hadiselerle bu hadi- Esasen bir buçuk ay kadar evvel 

yor. Bu hav-a ve fikir Norveçle Dani- selerin mevzuubahis sefirlerin bu.. bir komiserlik teşkil edilmiş ve Ru
markanm Hitler tarafından istilası Ü- lunduklan memleketler üzerinde hu. men petrol ihracatının mürakabesi 

""' .., ..... 

MOTÖRİZE 
Kıtaat Çok 
Güçlükle 
İlerliyor 

Harekata 60 Bin Kiş i 

İştirak Ediyor, Taarru; 

3 Noktadan Yapılıyor 
Londra, 16 (Hususi) - No 

veçten gelen haberlere göı 
memlekette şiddetli kar fırtın 
lan hüküm sürmekte ve bu < 

Almanların motörize kıtalaı 
nın hareketini müsküllesti 
mektedir. 

Bugün Almanlar bilhassa Elver 
na taarruz etmişlerdir. Fakat Ne 
veçliler Finler gibi hareket eder 
fedai kıtalan vücude getirmişler , 
bu fedai kıtalar her yerde faaliyf' 
geçmişlerdir. Almanlar para.şütleı 
asker gönderip dem.icyollarmı tabı 
etmeğe teşebbüs et:rni§lerse de bu 1 
şebbüsler boşa gitmiş ve Norveçlil• 
paraşütlerden inen Alınan askerlcı 
ni imha etmişlerdir 

Taan·uz :J noktadan gapıb.yo· 

Alınan taarnızu üç noktadan yr 
pılıyor. Birincisi Bergenin şarlar 
dan, ikinci<>i Oslonun şarkından ' 
üçüncüsü Oslonun şimalinden. 

Bergenin şarkında Hegra mevkiir 
de muh~ebeler devam ediyor ' 
Norveçliler bu mevkii müdafaa ecl 
yorlar. 

.Bundan b!lŞka Almanlar Tron· 
heim'dan İsveç hududuna doğru , 
lerlemeğe çalışıyorlar. 

Oslonun şimal şarkında.ki Korı 
soinger, yü 1-;sek kumandanın emr 
tahliye olunmuştur. Yeni müdaf 

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

İT AL YAN 
Donanmasr 
Manevrad{ 

Bu, Müttefiklere 

Yeni Bir İ hta r 

Mahiyet inde İmiş! 
Ro~a, 16 (A.A.) - Röyter b · 

yor: ltalyan birinci ve ve ikinc · 
larının dün ilkbahar manevra' 
başladıklarına dair burada bazı 
alar deveran etmektedir. Fakat 
gemilerinin muhtelü harekatı 
kında hiçbir malfunat almama< 
resmi mahafil temin etmektedi 
iki filo zaten 15 Marttanberi kı 
manevralar yapmakla meşgul i 
Bunlardan Torento üssüne m 
bulunan birinci filonun Drac'a l 
bir cevelan yapacağı ve İ~pe· 
merbut bulunan ikinci filonun G 
ya doğru ve Sicilya adası etra 



. • 

2 

... . 

.J~. işin. Şakası: 

DCihi Tanınmak isteyenler! 

D il.,, meslekdaşlardan blrlsi, bazı mu

harrir arkadaşların kerameU'ilrus

luklanndan ıılkAyet ediyordu. Hakikaten, 
me$lekdaşlardan baz.ılan, istikbale dair 
iddialar yürülJ\lektc. dünya s{yasetinln 
dızgınlerıni ellerınde bulunduran devlet 
şeflerıne bıle taş çıkarıyorlar. Fara:ıa, 
Chamberlalnin bile ne yapacnğını şaşırdı
ğı bir sırada, bu eli kalemli klıhinler, İn
gıltercn1n hangi yolu tutacafını şıp dlye 
kestiriyorlar. Ve içlerinde SovyeUerin 
siyası pUınını, polltik bürodan evvel çi
zenler, Almanların nskerl hedefini Hit
lcrden evvel görenler var. 

Dün, onlardan birisinin bir yaz.ısını o
kudum: Alman ordusunun Danimarkaya 
ve NorvC'~ hucum edeceğini yazıyordu. Bu 
uzun makalenin üzerinde, ııöyle bir cümle 
vardı: 

"- Neşrolunmım muhtelif sebeplerle 
geciken bu makale, Alınan ordusunun Da
nlmarkaya ve Norveçe hücum etmelerin
den on iki gün evvel yazılmıştı!" 

Hayd~ bu makalenln, hakikaten, Al
man ordusunun Norveçe hücum etmcsln
den bir hayli evvel yaz.ıldığına inanıvere
lim. Fakat, bu tahminin, 16 Nisan 1940 
t:arDılnde, yani baynUamış bir havadis ha
lini almasından sonra neşrolunmasınn ne 
diyelim? Bu kabll makalelerin yazılmala
nndaki maksat okuyuculara, siyası ve as
keri hAdiselcrln seyri etrafında bir fikir 
vcrmiye çalışmak mı, yoksa, bunları ya
zanların kehanetlerini isbat etmek midir? 

Uzak bir istikbali görebilmek de, "de
hA" nm nlfımet1erindcn blrlsi 1m'5. Bu 
hesapça, bu mcslekdaslann gayeleri de, 
.. dchfı" lannı isbat etmektir. Belli ki, ma
kale yazmıyorlar, "dlıhi" sayılmak için, 
halka açık istida veriyorlar. Fakat, ben, 

Yazan: Naci Sadullah 
dünyanın falına bakan bu meslekdasla
nn, "dahi'' olmalarından ziyade "mahkt'.lm" 
olmalanndan korkuyorum: ÇQnkü malılnı 
ya: Falcılık, kanunen memnudurl 

• 
Erkek Olan Kız 

H adiye adında bir kı:ıcağız da, bir a-

meliyat neticesinde erkek olmuş: 

Ben bu havadisi okuyunca nerdeyse: "Ka
dının saçı uzun, aklı kısa olur!" diyen ka
çıklara inanacaktım. Öyle ya? Şu sırada, 
aklı başında bir kadın, kalkıp da erkek 
olur mu? 

Eskiden. kadınlara: "Elinin hamurlle 
erkek işine karışma" diyen geri kafalı va
tandaşlara Adeta hırslanırdım. Fakat. doğ
rusunu isterseniz. bu Bayanlar da, erkek
lerin işlerine artık lüzumundan faz.la ka
nşmıya başladılar. Avukat oldular, bir şey 
demedik, doktor oldular, tüccar oldular, 
asker oldular, mebus oldular, mualllm ol
dular, bir şey demedik: Fakat artık tok 
rica ederiz: Bııri erkekllll bize bıraksın
lar! 

Hem, bizim kadından erkek çıkarmamı
za ne ıa:rum var~ Böyle "erke!ln crıatzı" 
olsa olsa Almanyaya yakışır! 

• Halisane Bir Tavsiye! 

• 
l kdam rc!ikimizln dünkQ birine! say-

fasında bir sahteklrlık havadisi var-
dı. Bu havadisin altında, şu cümleyi d
kudwn: 
"- Başmakaleden devam!'" 
Bu refikimize, hA!isane tavsiye edeyim: 

Badema, başmakalelerine "sahteklrlık" 

karıftırmasın ! 

-Xefrika No. 30 Yazan : Theodore Felstead 

Oskarla Mari Büyük 
Bir Vurgun Peşinde 
Berlinden ona görünmez bir 

mürekkep vermişler ve en hünerli 
İngiliz kimyagerlerinin de bu mü. 
rekkebi meydana çıkaramıyacağını 
soylcmlşlcrdi. 

İlk ay böyle geçti ve Mart tam 
ey başında dönerek 250 sterlin. 
den hissesini almak istedi. 

Oscar ona yalnız 100 İngiliz IL 
tası verdl Mari razı olmadı~ 

- Otomobil ile geziyor ve her 
gün masraf ediyorum. Bu kadarcık 
t>ara bana yetişir mi? 

- Benim de masrafım var. 
- O halde ne yapacağlz? 
- Ben Berline yazar, daha faz-

la para koparmıya bakarım. 
Fakat Mali darılmıştı. 
Oscar onun Times nehri nğzın. 

daki hava tesisatını ziyaret etm~
sini istiyor, fakat Mari razı olmu. 
yordu. Bunun üzerine Oscar, Ma. 
riye karşı cepheyi değişt\di ve 
onunla daha başka türlü konuştu: 

- Mari, dedi, sen, Berlindekileri 
aptal mı sanıyorsun? 

- Neye? 
- Çünkü onlara yığın yığın dol. 

:ınalar yutturmak istiyorsun! 
- Onların istedikleri bu değil 

mi? 
- Hayır, onlar hakikati istiyor. 

lar. 
- Ben de öğrenebildiklerimi 

bildiriyorum. 
Fakat Oscar Londrada bo~ dolRş.. 

mıyordu. Eski İngiliz pilotlarile 
tanışmış, konuşmuş, harp hatırala: 
rından bahsetmiş ve sonunda Marı. 
Din mükemmel bir dolnndırıcı ol-
duğunu anlnmıştı. . . . 

O akşam yemeği bırlıkte yedı-
lcr ve iki şişe şampanya içtiler. Ma
rinin neşelenmesinden istifade e-
den Oscar ona: 

_ Mnri! dedi, biz ne diye boş 
boşuna bu kirli işlerle meşgul olu. 
yoruz. __ 

_ Ben de ayni şeyi düşunuyo~ 

rum. b 
- O halde büyük bir vurguna . a 

kalım ve Berllndcn hiç olmazsa hır 
bin İngiliz' lirası vuralım. 

- Hay hay! . 
Ve ikisi karşı karşıya geçtiler. 

Düşündüler, taşındılar ve sonunda 
§U kararı verdiler. 

Oscar Berline bir mektup ya.. 
zscak. Yüksek mevkili bir hava zn. 
biti avladıklarını bildirecek, fakat 
"'u adamı satın almak için biç ol-

'\zsa beş yüz sterline ihtiyaç ol. 

dulunu, sonra eline de bir o ka
dar para koymak icap edeceğini 
bildirecekti. 

O skar, dediğini yaptı. Ve mek 
tubu gönderer.?k cevap bek

ledi. 
Marl, orada ona şu nasihati ver. 

di: 
- Berlinin bu sırada bizi kon. 

trol edeceği muhakkaktır. Onun 1-

çin dikkatli davranmalı ve çalı~ 
tğımızı göstermeliyiz. 

Mülahaza yerindeydi. Oskar da 
bütün gün gezip dolaııyor ve muh 
telif yerlerde görünüyordu. 

On eün sonra cevap geldi: 
"- Teklifiniz kabul olundu. 'Ru 

mektubu Basinızhall caddeılnde 
Mister W. Hanish'e takdim ediniz. 
Bu zat size istedijiniz parayı ver. 
meğe mezundur.,, 

Oskar, derhal bu adamla JlÖ
rüşmeğe gitti. Mister lianish. ban
kerlikle meşgul imış l{ibl görünil. 
yordu, fakat Oskan sıkı bir istic. 
vaha tabi tuttu. Ve ona bilhassa 
§U suali sordu: 

- Kandırdıiın tayyare zabiti 
kim? 

Oskar dü~nmeden bir isim söy
ledi. 

'Ve bu isim bankeri hosnut et
ti. Fakat bankerin bu ismi. bir 
kAğıda yazması, casusu korkuttu. 
Nihayet banker kararını bildird1: 

- Sana bir, ilci gün içinde bir 
haber gönderirim! 

Oskar ile Mari yine bekleme~e 
başladılar. Fakat işler yolunday. 
mış gibi görünüyordu. Çünkü MJa.. 
ter Hanish. onu telefonla davet 
etti ve on sterlinlik klğitlan sa. 
ya saya bine vardırdıktan sonra 
Oskara döndü ve şu sözleri söyle.. 
di: 

- Vatana hiyanet edenleri AL 
manyada bekliyen cezanın mahL 
yetini her halde bilıyorsunuz! 

Oskar, o gün Mariye bir ya_ 
lan attı ve ona Berlinden 

bir mektup geldi~ini, ancak işi bi.. 
tirdik.ten sonra para verile<:eğhıi 
aöyledl. 

Mari isyan etti: 
- O halde çalıpnam. 
- Doğru delil Sen d~rhal 

Kent sahiline ait ve bana bir ra
porluk mallımat temin eL 

- Bedava olmaz. 
- Bedava değil, sana otuz ster • 

lin var. <Devamı var\ 

Almanların top yapılaeak demir bulmak için milli kahraman
larının heykellerini bile yıkacak derecede.-ileri gittikleri bir 
sırada ve demirin zamamn şartları icabı altın kıymetine yük
seldiği bir devirde Haliç kıyılarında senelerdenberi pinekleyen 

bu hurda teknelerin demirlerinden istifade etmeyi de düşünml' 
liyiz. Bu resimlerdekine benzeyen daha nelerden müstefit oltt 
bileceğimiz dikkatle hatırlanırsa, daha bir hayli demir elİ' 
edebileceğimiz aşikardır. 

DEFTERLERi 

Zabıta, Dün de Bazı Verilen 465 Beyanname T e.tkik ve Tasnif Ediliyor, 
Denize Atall 

Memur Aramalar Yaptı Stok Miktarının 12 Bin Tonu Bulacağı Umuluyor 
Sahte mübadil bonoları tah • 

kikatı devam ediyor. Zabıta dün 
de Kadıköy ve Şişlide ban ev
lerde arama yapmıştır. Bono. 

S lann dro edilmesinde mühim 
ı rol oynıyan sabıkalı gece hır. 
ı sııdanndan Fuada "Namuskir 
ı bir adamdır" diye vesika ver. i 
ı diği iddia olunan üçiincü noter t 
• memurları hakkındaki tahkikat • 
ı ilerlemiştir. 
• İstanbul üçüncü noteri Hüsa. 

mettin Haydar, dün kendisi ile 
görüşen bir arkadaşımıza şun. 
lan söylemiştir. 
"- Memurlarımın hemen 

hepsi uzun miiddcttenberi ya. 
nımda çalışan namuskir ve 
mU.StaJdm adamlardır. Bize mu. 

ı 
racaat edenlerden §U .._._ 1 
ğe hiçbir hak ve s8lahiyetimiz 
yoktur. Müracaat e~habı bizi 

i tatmin edecek vesikalar ibraz 

•

... edince onun işini derhal yap. i 
... mak mecburiyetindeyiz. 

Gece hırsızı olduğu söylenen 
ı Fuat ismindeki şahsa '1Zentı ı 
ı marufedendir" diye nsika ver- ı 
ı dikim dotru değildir." ı ................................ 

Taksimdeki 
Faaliyet 

--0---

T anzim lıi Mayıs Sonuna 

Kadar Bitecek 
Belediye reis muavini Rıfat ile 

imar mütehassısı Prost, dün Taksime 
gitmiş ve meydanın tanzim işini tet
kik etmişlerdir. Buradaki faaliyet 
mayıs nihayetine kadar bitmiş olacak 
tır. Prostun gerek bu meydan, ge
rekse Taksim kışlasının yerinde ya
pılacak inşaat hakkında hazırladığı 
pli.na göre kışla yerinin meydandan 
blr buçuk metre yüksek olması ve 
meydandan bir tribünle kışla saha
sına geçilmesi icap etmektedir. Hal
buki halihazırda kışla meydanının 
seviyesi matlup irtifada değildir. 
Matlup irtifaın verilebilmesi için bu 
sahaya toprak dökmek icap ediyor. 
Belediye fen heyeti bunun fazla bir 
masraf icap ettireceğini ileri sürerek 
bu imlayı doğru bulmamaktadır. Şe
hir mütehassısı ise muhitin bedit gü_ 
zelliği bakımından ıbu imlanın z.aruri 
olduğunu ileri sürmektedir. 

80 1 000 Lira 
Milli Piyangonun 1 inci çekiliş bJ. 

!etleri satılığa çıkarılmıştır Biletle
rinizi bugünden alınız. 60 bin lirayı 
kaıanacak olan bilet belki yarına ka. 
dar satılmış olur. 

MevlGdü Nebevi 

Piyasamızdaki demir stoku için verilen 465 beyanname tas
nif ediliyor. Beyannamelerin bazılannda 500 - 3000 bazıların
da 3500 - 15000 kilo arasında stok bulunduğu bildirilmiştir. 
Tahminlere göre, mevcut demir 7 - 12 bin ton arasındadır. 

Bunlar hiç kullanılmamış olan in. , 
şaata mahsus demirlerdir. Halbuki 
hurda demir olarak İstanbulun muh
telü semtlerindeki fabrikalarda, a
tölye ve imalathanelerle hurdacılar
da elli bin tona yakın demir bulun
maktadır. Senelerdenbcri memlekete 
ithal edilmiş olan muhtelif makine 
ve aksamı, yedek parc-alar. sanayi ve 
ziraatte kullanılmış alat ve edevat. 
motörler, su ve gaz borulan, eskimiş 
raylar bu stok arasındadır. 

İngiltereye 

Yaptırılacak 

Gemiler 
İngiltereye ısmarlanması mukar-

rer 11 vapur için Ankarada Svan 

Zingal şirketinin Ayancık'dak~ 
besinde memur Selim Cevat, b iJI 
bir mesele ile alakadar olduğu ~ 
suçunu kapatmak maksadile şirk it 
defterlerini alınış ve Galatada b t.
sandala binerek defterleri denize 1 

mağa teşebbüs etmiştir. 

Suç üstünde yakalanan Seliın ~ 
vat hakkında şirket tarafından . 
lan davaya birinci asliye ceza h~ 
liğinde bakılmıştır. 

Mahkemede, sorulan bazı sua~ 
gelen cevaplann kafi olmadığı ~ 
rülınüş ve duruşma talik edilrnişdt· 

13 Kitap Çalmış 

Bundan başka limanımızın muhte
lif erlerlnda hatnn--~+;;.~ --ı ... 
vapur enkazı ile tersanede toplanmış 
hurdalar, eski köprülerin enkazı, es.. 
ki lokomotifler de tahmin edilen elli 
bin tondan hariçtir. 

İnkılap kütüphanesinin kitap~ 
dan 13 tanesini kendi malı ımiş r 
ciltleten ve üzerine ismini yazdı':, 
rak evine oötüren kütiiRhane Jl},!:!1"'

1 U"_,.._...._____..-,, -ı..1 _._ ..RAJI Uı\.6.AIM4' .. tı...-A& 'IVal•&av.._._ ı *' 

zakerelerin son safhası da tam bir ci asliye ceza hAkimliğinde ~~~P" 
anlaşma ile neticelenmiş ve Deniı.. mıştır. Hatemi, ayni zamanda kot ~ 
yollan umum müdürü İbrahim Ke- hane defterlerinde tahrifat yapar 

Pas derecesi demirin esas terkibi
ni ancak sathi olarak bqzrnuş bulun. 
maktadır. Bozukluk nisbeti sıklet i. 
tibarile yüzde 20 - 30 u geçmiyor. Bu 
itibarla hakiki bir tetkik yapılacak 
olursa Karabük fabrikalarında eritiL 
mek ~ yeni demir imal etmek için 
yalnız İstanbulda yüz bin tondan fat. 
la hurda demir tedarik etmek müm
kün olacaktır. 

mal dün sabah şehrimize dönmüştür. 
Son müzakereler İngiliz firmasının 
teklif etti~i fiyat üzerinde cereyan 
etmiştir. İki taraf arasında mukave
le projesi hazırlanmış ve bir raporla 
birlikte tetkik ve tasdik için Müna-
kalat Vekaletine arzedilmiştir. Mu-
kavelenin tasdikından sonra firma 
yeni vapurlnrı inşaya başlıyacaktır. 

Yeni Beledire Bütcesi 
Daimi Encümen, Büt<ienin Masraf Kısmı 

Tahsisahnı 7.365.171 Lira Olarak Teklif Ediyor 
Belediye Daimi Encümeni, Belediyenin 940 senesi bütçesı 

üzerindeki tetkiklerini ikmal ederek Şehir Meclisine vermiştir. 
Yeni bütçede Vilayet varidatı 5.559.408, Belediye varidatı da 
6.504.842 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçenin Belediye ve müşterek 

masraf kısmınm tahsisatı 7.365.171 
liradır. 

Bütçenin muhtelü dairelerle işlere 
taksimi şöyledir: 

İktısat ve hal işleri 107.715, Evlendirme 
isler:! 14.640, Belediye Sıhl:ıat 111. müesse
satı ve hastaneleri 997.950, Belediye vete
riner işleri 27.130, Fen 1. Atölye, garaj, mo
törlü vesaitin mQbayaası, benzin, malze
me ve sairesi için 728.900, İmar işleri 
R4.780, İtfaiye 352.528, lıtimlAk 17 .4fl0, 
Bahçeler 135.480, Mezarlıklar 36.500, Te
mizllk 499.780, İnkılap mU:ıesl, Afişaj ve 
Fen mUşavlrllği 31.640, Muhtelif masraf
lar 1.284.319. 

MOıterek masraflar ıunludır: 

İdare işleri 132.800, Yazı işlerl 171.192, 
Teltiş heyeti 44.040, Zlıt işleri 18.780, Hu
kuk işleri 58.181, Hesap işleri 801.684, 
Leva:ıım 24.180, İtiraz komisyonları 29.040, 
Müııterek muhtelif masraflar 173.042, 
İmar işleri 1.416.767. Muhtelli masraflar 
178.883.M 

Şehir Meclisi Toplandı 

dar encümenlere havale edilmiştir. 
Yeni barem kanununun tatbikı dola
yısile Belediyenin memurlara vere
ceği fazla maaş karşılığı olarak büt
çede tahsisnt kalmadığından bu işe 
sarfedilmek üzere bütcenin muhte
lif fasılları arasında 37.050 liranın 
münakalesine dair teklif müzakere 
edilmiştir. Bu teklif hakkında Vali 
izahat verirken münakaleyi temin 
etmek üzere Belediye muhasebecisi
nin bu akşam Ankaraya gideceğini. 
bu fırsattan istifade ederek Belediye 
ile Maliye Vekaleti arasındaki alacak 
verecek meselelerinden dolayı yap1.
lan anlasmayı da imza edeceğini 
söylemiştir. 

Makamın bu teklifi kabul edildik
ten sonra Belediye zabıta talimatna. 
mesinin müzakeresine geçilmiştir. 

Talimatnamenin motosiklet, bisiklet, 
hayvanla çekilen yük ve binek ara
baları, arabacılar ve araba sahipleri 
ile hayvanlara ve koşum takımları.. 
na dair maddeler kabul edilmiştir. 

44 lira da zimmetine geçirmişt~r~\Jf 
Dünkü celsede keşif ve ehlıV ır· 

raporunun mahiyeti izah ediltni~tıı 
Mahkeme, suçlunun müdafaası 
başka güne bırakılmıştır. tJll 
Osman Münire Verilen C 
Neşretmekte olduğu Stad rn~ 

asının 10 uncu sayısında :"~tb•• cfOtl 
mini yazmıyan Osman Munır, ıa 
asliye altıncı ceza hakimliğinde .,ı. 
lira hafif para cezasına mahkUtıl 
muştur. Ceza, tecil edilıniştir. 

------<>-
Turfanda Sebzeler 

Gelmiye Başladı 
:son günlerde piyasamıza fske~ 

riyeden turfanda sebze gelmeğe i~ 
lamıştrr. Mısır domatesleri . le arlV 
RO _ 90. patlıcanlar 70 • 90. hıY fi' 
100 - 11 O kuruştan toptan fiyat~111ıı 
tılmıştır. Yerli sakız kabakl~ıt· 
kilosu 40 • 50 kuruş arasında 

Ticaret Odasına Alınac~ 
Memurlar # 

Ticaret odasına alınacak ra'P° ~ 
ve memurlar icin dün bir iıntih8"0 ;ıe 
pılmıştır. İmtihana 35 lise rne%0: p• 
dokuz y{ıkse-k mektep mezun ıw 
miştir. Girenler arasında altı~ ~ 
yandır. İmtihan evrakı bir~s ~ 
içinde tetkik edilecek ve netıce 
olunacaktır. 

Bir Fabrika Kapandl 1.., 
b" "'k bir " Şehrimizde müesses uyu edilirıd' 

tik fabrikası himaye görtn f b~'' 
faaliyetini tatil etmiştir. Bu •.ıı1'~ 
otomobil llstiği yaoabUecek ~ıc8tôt 
tedir. Bir İngiliz lastik. fab~rtıı'iı' 
bu işi yapmak maksadıle .. ~ tef1l'~ 
ttelmiştir. İngiliz fabrikatoru te1'f' 
lara baş.lamıştır. Fabrikanın 
fıuıliv,.t:_::m~f hP'klP~ 

TAK V I~ 
17 Nisan 1940 

20 Nisan 940 Cumartesi günü Re
blülevvel ayının on ikisine müsadif 
olmakla önümüzdeki Cuma günü 
akşamı (Cumartesi gecesi) Mevludü 
Nebevi olduğu ilan olunur. 

Şehir meclisi, dün Vali ve Beledi
ye Reisi Lutfi Kırdarın rivRc;"ti aL 
tında toplanmıştır. Toplantıd~ evve
la 940 senesinde Belediyeler Banka
sın.dan alınacak taksitlerin 941 sene. 
ııine tehiri hakkındaki makam teklifi 
okunmuştur. Bu teklife göre Bele
diyeler Bankasından almacak 5 miL 
yon liradan şimdiye kadar 2.000.460 
lira çekilmiştir. Makama istenilen 
salAhivetin verilmesi kabul edildik
ten s~nra nıznamede mevcut diğer 
maddelere geçilmiş ve bunlar alaka-

Ziraat Bankası Yapak 

Mübayaasına Baıhyor 
Ziraat Bankası, yapak mübayaası

na başhyacaktır. Banka. bugünden 
itibaren standardize edilmiş yapak-
1ardan Anadolu tiplerini kilosu 63. 
Ege tiplerini 68 ve Trakya tiplerini 
de 70 kuruştan satın alacaktır. 

Ç A R Ş A M B ~ 18~ 
4 üncü ay Giln: 30 ıcası~· ,,~ıı 

ıtumt . 4 
Arabt: 1358 ?lisaf\· 

4 RE>blülevvel: 9 ıt.1 
Güneş: S.18 - Ö~le: ıs.eı 
İkindi: lS.59 - Akşam: f sO 

İstanbul Müftüsü 
F. Ölgener ..... -_..._.....~~ Yatsı:~~~ 
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l' azan: Omer Rıza DOCRUL 

Müttefiklerin Norveç toprakları
A.. na çıkardı.klan askeri kuVYe· 
-... başardığı ilk iş N arvik llmanımn 
"'-lidir. Norveçin Şimalindeki bu 
~r ve Ilınan büyük bir ehemmiyeti 
~dir. Ve bu ehemmiyeti haiz ol. 
;'CU için Almanlar, en modem muh.. 
tiplerinin yedisini burasını muhafa

Milli Setin 1 
lngfüz Halkına Yeni 

Bir Mesajı 
lıl Ve müdafaa için tahsis etmişler, Londrada çıkan Deyll Meyl gazete
lıltltteftkler de her yerden önce bura- sinin Anltarada bulunan slyul muba-
h asker çıkarınıya ve Almanların biri M. Vard Price, gösterdiği arzu 
~daki kara ve deniz kuvvetlerini üzerine Reisicümhurumuz İsmet İnönü 
~ya ehemmiyet vermişlerdir. İki tarafından kabul buyurulmuştur. Milll 
~da bu mevkie bu derece ehem.. Şe! muhabire, Deyli Meyl gazetesinin 
~et vermel~in sebebi, bu mev- İngiliz halkına bir mesaj mahiyetin
.._... İsveç hududuna ve fsveçin de. de te1Akki ettiği beyanatta bulunmuş-
lııaL l lar ve demişlerdir ki: -r çıkanlan sahalanna yakın o ma. 
~ . lav~ten gelen demirlerin Nar- "Türkiye, İngiltere ve Fransa 
"4Qen Almanyaya gönderilmesidir. De ittifakına - iyi veya fena za. 
...._ &bnanlann Narviki işgal etmek. man ayırdetmeksizin • daima sa. 

~~ nıaksatlan, isveçle temaslannı dık kalacaktır. Gayenize yüksek 
ve sarsılmaz itimadımız var. 

il...... -~ ederek, buraya demir ge_ 
~ ve demiri Almanyaya sev· Muhtelif harplerde ~arpışmış 
~ktlr. Müttefiklerin hedefi Nar. bir asker olarak, denizlere baki-

~
~ işgal edeJ.'ek İsveç ile teması ko. miyetin size ne muazzam bir is. 

laştınnak ve Almanyayı demil'· tilade temin ettiğini bilirim.'' 
nıalınmı etmektL Reisicilmhurumuz, Avnıpa harbi

• nin Şimal memlekeUerinde g&ıterdiği 

~!1ühiın :Madde? ! hıkişaflan, blı"çok kanşık ve tehlike-
t""--.. i 1i meselelerle karşılaşmış ve bütün 

arp sanayfüıin en mlilifnl Dhrc(. miş bir insanın sakin emniyetile telfilc-

1 

H 1 bu meseleleri muva!fakiyetle hallet.-

d..ı deminlir. Demir., Alman ki eylemektedir. Mllll Şefimiz sözleri- ı.. 
~ sanayhıiıı en mühim gıdasıdır. ne şöyle devam etmişlerdir. 
~gıdadan mahrumiyet, yalnu AL " Ben, İngiliz karakterini bili. 
ı...~ harp sanayiini aç bırakmaz, bü. rim, demişlerdir. Ne kadar sakin, 
fl'lll Alman sanayiini açlıktan öldü. ı cesur ve sadık olduğunu bilirim. 
!tir. Ve Almanyayı karadan batlı oL O karakter, ba yeni hidiselerin 

nıemleketlere makine ve saire ı mucip olabileceii her türlü me.. 
'- u çok ticaret yapmaktan pkkate göifis rerecektir. 
L. ~oyar. Halbuki Almanyanın "Ümit edelim iki hayatımızı bu 
~ devam ettirebilmek için en çok kadar sık sık ve bu kadar umn 
1,;,L'leıuliii şey, kotllflllariyle alış ve- müddet karartmış olan harp ıstı. 
~etmek, komplarma mamulit ve rab1t çok sürmeden silinsin ve 
~a mihaniki alat göndererek Avrupa yeniden sulhe kavaşsmı-

1 
~aı madde almaktır. Almanyayı S""ıze ve meınleketinize iyi talih •ı 
~iz bll'akm•k onun bu son ti. temenni ederim." 
~ de en son darbeyi indirmek.. 

t':~Jd_.; 1Ja yftzden evveli 
işgalini istihdaf ettiler ve 

~._İ§i muvaffakıyetle başardı1at. 
~er ba sayede Norveçllerle 

tesis ettiler. 
~dan soma N~ kuvvetıerne 

er birlikte hareket ve bir· 
\ant etl_e~klerdiL 

~ 

Eski Mütekait, Dul 

Ve Yetimlere 
Y ap1lacak Zam 

Ankara, 16 (TAN) - Milli Müda. 
fu V.n,ciimeni tski mütPk~itle.,rlc dul 
ve yetim maa~arına yapıJ..acaK zam 
11yihasını müzakere etmiştir. Encü. 
men hükdmetin yalnız tahsisatı fev. 
taladeye % 25 zam yapılması hak
kındaki teklifini doğru bulmamıştır. 
Layihanın bu Encümende aldiğı 

sor. şekle göre, bu kabil maaş sahıp. 
!erinin maaş, fevkalade tahsisat ve 
yüzde on zamlanndan hasıl olan ye. 
kilnun yüzde yirmi beş nisbetindeki 
miktar, asli maaşlanna zam edile
cektir. Layiha şimdi diğe.r encümen
lerde müzakere olunacaktır. 

Fakat Narvik'in Işran ile temin 
6-.r olanan irtibat Noneçe mün. 
~ kalmıyacakhr. Çünkü Alman. 
~ Norveçi i§gal etmesi üzerine 
"9 :ıenııe irtibatı kesilen lsveç ile 
--~ sayede irtibatı. tesis etmek 
te iln olacak ve İsveç i.ktısadi te· 
~t yüzünden iktısaden boğul. 
a.eı: tan kurtulacak, ayni zamanda 
~ ~nıan tecavüzüne karşı mütte. 
ttk erin yardmıını başucunda bula
~ Bunun için N arvikin işgali, 
~ Yanm lsveçi tecrit etmeyi is- Profesör Afet, Irır 
~en hareketini de akamete Doktorla Nişanlandı 

"taa ~-~· igali ile Şimalde bir ha. Ankara, 16 (Tan Muhabirin:ien)
tfb. harbi başlamıştır ve bu karp Profesör Bayan Af et ile Ankaranm 

deıı güne ciddileşecektir. tanınmış doktorlarından kadın has.. 
1t_4lnıanyarun asıl hedefi, Norveç talıkları mütehassısı Rüat ~nan'ın 
;;;-ıarından ve üslerinden istifade nişan merasimi. Çankayada Riyaseti

Inglliz tayyareleri, bir taraftan Almanların Norooçte vücude getirmek istedikleri üsleri mü
temadiyen bombalamakta ve diğer taraftan da buraların fotograflannı almaktadır. Gördüğü
nüz resimde Bergen limanı, bombardıman edUiyor oo bombaların naaıl diiftüğü göze çarpıyor. 

Kadın Çorapları iki 
Tip Olarak Yapılacak 
Ayrıca Smai Mamullerimizin Çeşitleri Azaltılarak 

Bunların Yerli Ham Maddelerle Y aptırllması 
için Yeni ve Esasi. Tedbirler Araıfırılıyor 

Ankara, 16 (TAN Muhabiri bildi- deden imkan nisbetinde müstağni 
riyor) - Miill Korunma Kanunu i. kalınması için tedbirler araştuıl. 
caplarından olmak üzere çorap sana. m~ 
.,~ '--~ ~-..+ı ...... n y 1111n nl::ı_ ~..,.. n1~.,ıanda bu mamtUlerin ~t
nct atıuadudmt. temin DüilımadBe :fi;;; lertiilft~ aia'ltihnuı ,,.. datia az ~ 
tanbuldan §8hrimize gelen heyet bu- Ii tipler ve standardı~ vücude ge. 
gün temaslarına başlamıştır. tirilmesi için çalışılmaktadır. 
Aldığım malumata göre, bu mü. Bunlar arasında bilhassa pamuklu 

zakerelerde ham madde tedarikin. .. .. 
de zuh uht 1 ·· k"·l~t k ve yünlu dokumalar, kadın çorapları uru m eme muş u a a ar. . 
şı alınacak tedbirlerin nelerden iba. ve deriler vardır. 
ret bulunduğu ve bilhassa bugün ba. Bu mevzular üzerinde tetkikler 
zı Avrupa memleketlerinde olduğu yapmak için teşekkül eden ko~on 
gibi ev içinde ve sokakta giymek ü. halen hariçten memleketimize ithal 
zere iki tip kadın çorabı imal edil- edilen bilumum sınai mamulleri ay
mesi mevzuu üzerinde durulmakta. 
dır. Verilecek kararlar esas bakı. n ayn tetkik etmektedir. Bu eşya
mından kabul edildikten sonra koor
dinasyon heyetinin tasvibine arzedi
lecektir. 

Sınai mamullerimiz 
Diğer taraftan 1ktısat Vekaletinde 

sınai mamullerimizin mümkün oldu. 
ğu kadar yerli ham madde ile yapıl
ması ve bu suretle yabancı ham mad. 

lardan bazılarının memleketimize it. 
halinin tamamen men'i ve bazılan
nın da lisansa tabi tutulmaları için 
etütler yapılmaktadır. 

Bu etütler nihayet bulduktan son. 
ra memleketin bu maddelere o1an 
ihtiyacı gözönünde tutularu her bi
ri hakkında ayn kararlar derpiş edi
lecektir. 

Almanlar Garp 
Cephesinde de 
INGILIZLERE 

Taarruz Ettiler 
Paris, 16 (A.A.) - 16 nisan akşam 

tebliği: Cephenin İngiliz kıtalan ta.. 
rafından işgal edilmekte olan kısmın. 
da düpnan, topçu tarafından hazır. 
lanan ve topçu refakatile yapılan bir 
taarruzda bulunmuştur. Bu taarruz, 
püskürtülmüş ve düjman oldukça zi. 
yiat vermiştir. Sarre mıntakasında 
topçumuz, düşman kuvvetlerin~ ateş 
•ıı= .... 
Ke~ kollarınuz V osgeslerin şar-

kınU..: faaİifette t'ulunmuşlardır. 

Batırılan gemüer 
Londra, 16 (A.A.) - 4511 tonluk 

İngiliz Staneliff yük vapuru, İskoç
yanın 90 kilometre açığında torpil. 
lenmiştir. 

Atlantik denizinde seyreden Graig 
ismindeki İngiliz şilebi, imdat işa. 
retleri vererek bir taht~lbahir tara. 
fından takip edildiğini bildirmiştir. 
O zamandanberi şilepten bir haber 
alınamamıştır. 

Zayiatsız geçen halta 
Amiralliğin bir tabliğine göre, 

harbin başındanberi ilk defa olarak 
geçen pazar gece yarısı biten hafta 
içinde düşman harekatile hiçbir l"n. 
giliz ticaret gemisi batmamıştır. 

Ayni devrede 14.426 tonluk bita
raf dört ticaret gemisi batmıştır. ~ İııgiıtereye karp hava taar- cümhm köşkünde yapılın.ıştir. 

!iJd ~ Yapmaktı. Müttefiklerin Nar- -------·---------_..:..---------------------------------------

" ~ l§ıal etmeleri buna da tamami. 

HADİSELERİN iÇYÜZü "1 rtaraf edecektir. Çünkp mütte- -----------
~er de burada fisler vücade getire-
~·· bu üslerle Almanların teşeb
~G akamete uğratacaklardır. 

Harp Filomuz 

Tekirdağında 
~eltirdağ, 16 (AA.) -Yavuz, Ha
~Ye, Adatepe ve Zaferden mü. 
~ ;P f.ilomuz saat 17 de Gelibolu. 
~tiltrü ekırdağın.a gelmiştir. Amiral 
hı-et O~an vilayeti, belediyeyi zi. 
t'lai et~, vali vekili ve belediye 
~ıta.ıbu ııyareti iade etmişler ve A
l~ genıisine çıkarlarken, :nera. 

3elamıannuşlardır. 

~~z Reisicümliuru, 
1' .. ~AaSSigli'yi Kabul Etti 

~b iris, ı.s (A.A.) - Cümhurreisi 
~ ~ ~gleden sonra Ankara Bü. 

lçlsı Massigliyi kabul etmişlir . 
SıJıJıa -o-
~ t Vekaletinde Bir Yangın 

lı,t 'le ara,. 16 (TAN) - Bugün Slh. 
~bir İçtımai Muavenet Vekilet:in
~Yangın olmuştur. Vekaletin 
~İlld katında bulunan cilA atel.
' b~ Yanmakta olan karpit lam. 
ısen patlamış, atölyede b"u. 
ho)a.la olan benzin, gaz ve neft 
kp ~ateş .alarak, atölyenin ah-

'!i' ltl Ula sırayet etmi~tir. 

• 

• 

• 

Almanların, No~i i.fgale tepbbüa etmeden 
e"vel I B"er lıakkuıda Sovgetlerle nasıl bir an-
1.afma gaptıkl.an henüz anla§ılmantıflır. Fa
ltat I sooçin ifgali lıerludde Sovgetleri memnun 
etmigecektir. Onun için §imal harbi M OBkovada 
büyük bir merak ve al.aka ile takip edilmektedir. ... 
Sovyetler, fqntere De ticari miinasebetlerln bqlam.1151-
nı anu etmektedirler. Daha pçen ayın Z'7 sinde Sov
yetlerin Londra Sefiri Mayaki Moakovanm bu arzusunu 
Londraya bDdirmiş, fakat İngjliz hflkfuneti lngUtere.. 
den ihrae edilecek malların Almanyaya teslim edilmiye
cettnden emin olmadıjı için bu müzakereye devam et. 
mek istememiıtir. Mayski, bir ild defa Hariciye Nazın 
Halifax'ı görerek Moskovamn ticari münasebetlerin ia. 
desi bakJwıdaki hüsnil niyetini tekrar etmiş, fakat in. 
giltere bu müzakerelere girmek.ten dalma çekinmi~tir. 

* H ol.arida, 'Almanlann N orrJet;i ifgal için kullan-
dıkları geni. metodu gözönünde bulundurarak 
müdafaa tedbirlerini şu ıekilde ttidU ve takviye 
etmiıtir: 
:ı - SahUden Alman naldi.ge gemilerinin uker 
'1-karmalmına mini obnai ifin Hol.anda saJıil.. 
ıerinin tabigeıi; · 
J - Tayyare '/carargôlılarının 'laggare dlilü to11-
larla teçldzi; 
3-D~ Nazi aJa.nlarının raanyetınt. ta/um 
edecek tedbiri.erin alınma-. 

• 
• 

• 

• 

• 

italyada teliş vardır. l'!orveç harbindenberi borsada 
İtalyan eshamı mütemadiyen düşmektedir. Matbuat, ef. 
kan amwniyeyi teskine çalışmaktadır. ... 
Alman. hava kuvvetleri Skajerak, "Jutlana sanu
lerinde büyük bir faaliyet BaTfetmektedir. Son 
18 30llt ifinde OBlo'ya 10 Alman nakliye gemi.Bi
nin aaker getirdiği bUdirUmektedir. 

• İta)yada, gazetelerin neşriyabndaıı, devletin Alman 
si~asetini tasvip ettiği sezilmektedir. Fakat halk, İtal. 
yanın Almanya ile mütterek davranmasına şiddetle 

aleyhtardır. Hele Norveç harekatının ilk günlerde, 
miittefikler lehinde inkişafı, ve Alman donanmasının 
tam hezimete uğruyor ıibi ıörünmesi, bu aleyhtarlığı 
Adeta endip haline sokmuştur. Hatt.A o günlerde, AL 
manya ile müttefik davranılmaması lehinde bir nüma.. 
yiş yapıhnasma teşebbüs ohmmuştur. Fakat bu nüma
:y iş bastmlnuş, ve bir çok kimseler de tevkif edilmiştir. 

* Romada kuvvetle doklfan ftlYial.ara göre, Al-
manya, 20 Niaanaan sonra Be~ika ve Holan
dayı, 25 Nisandan sonra da, Romanya ve Yu
gOBlavyagı iatilti etmek üzere hazırlan11Uf bu
lunmaldadır. ... 
Yngosla-vyada mdite gtlnden aline artmaktadır. Yu. 
goslavyada btiyilk bir milsamaha gönnUş bulunan Al. 
man propagandasının tesirlerine rağmen, Yugoslav 
halkının müttefiklere karşı sempatisi eün eec;tikçe 

Yazan: B. FELBB 

1 şine kanşmak haddimiz deği) 
amma insanlara da götürdiitü 

kadar yüklemek senin şanı.na yakı§ll 
mı? 

Sana bu hıtabı yaparken bektqi.. 
nin şu fıkrası hatırıma gelmedi de
ğil: 

Zaten Allahla kul arasına küme 
girmediği için seninle maaividan el 
etek çekmiş bektaşi dervişi aizıı'le 
görüşmek daha kestirme olur. 

Bilirsin amma, tekrar edeyim: 
Fırtınaya tutulmuş ve selametten 

ümidi kesmiş bir yelken gemisinde 
herkes felaketten kurtulmak için 
kendi dinince dua ve niyaz ile meş. 
gul iken bir bektaşi derviti direğin 
dibine çökmüş, rakı çekermiş. 

Bunu gören yolculardan bir kaçr: 
- Bire zındık herif! Herkes Alla. 

ha dua ederken, sen böyle bir anda 
oturmuş rakı zıkkımlanıyorsun. U
tanmaz mısın? Diye çıkışDU§larmq. 

Dede, hiç istifini bozmadan, IU ce. 
vahı vermiş: 

- Ben bir kere onun !§!ne bllf
mıştım, tamam altı ay anamı ağlat· 
tı. Bir daha tövbe ettim. İşine kana
mam. Ne hali varsa görsün. 

Ve şunu anlatmış: 
- Bir gün hamamda yıkanırken 

bir takım hamam böceklerinin öteye 
beriye koşuştuklannı gönlüm ve 
kendi kendime: 

'' - Bu hayvanlar da ne ite yarar 
ki Allah yaratmış?" diye sordum. 

Bir kaç gün sonra dizime bir ala 
girdi. Tam altı ay çektim. Nihayet 
birisi hamam böceğini ezip clbimt 
koymayı tavsiye etti. Öyle yaptım ve 
sınlanm geçti. O gün bugünriindilr 
işine kanşmıyonun! Demiş. 

Ben de ayni endl§e ve ayni havla 
heras ile titriyorum. Likin reva mı. 
dır bu! 

Zelzele, seyllp, toprak kayman, 
kar, fırtına, yağmur sainaiJ, prada 
Seyhan, beride Kızılırmak, ötede Fı· 
rat, Tunca, Meriç yükseliyor. Bun. 
lar, bu taşkınlıklarının cüretini kim. 
den .alırlar. 
Anladık Ailahun! Kuvvetlisin, het 

şeye kadirsin! Lakin bize zelzele, sey 
lap, fıtnna yerine biraz da altın, pet. 
rol, demir versen, yağmur, dolu, kar 
,........, tnd. dımtlt, elmu yafdır. 
sana! 

Şimdi nasıl anlatmıyaynn ,üıe 111 
bektaşi fıkrasını? 

Bir bektaşi, dedesi akşam n~ 
olarak meyhaneden aldığı rakı ile • 
vine veya dergaha dönerken do1Q'1 
tutulmuş. İri taneli dolulardan it~ 
biraz narin olan rakı şişesine V1lftl.D. 

ca şişe ·kırılmış ve rakı dökUlmü.J 
Bu kayıptan içi sızhyan bektaşi tanı 
o sıra önünden geçtiği bir kundura. 
cının demir örsünü eline alarak ıöit 
tutup: 

- Kabadayıysan bunu da kır! Şi· 
şeyi babam da kırar. Demit-

Kıtlığı, yoksulluğu, su bas~ 
sarsıntıyı neyliyeyim! Onu insanlaı 
da yapıyor. Biz Allahça iş bekliyo 
rz, ulu Tannın! 

1 
Danzig Komiserinin 

Dikkate Değer Raporu 

da Neşredildi 
Cenevre, 16 (A.A.) - Karl Burck

hardt'ın 27 ilkkanunda Danzig ali 
komiserliğinden çekileceğine d&.ir o. 
lan istüanamesi ile birlikte Milletler 
Cemiyetine göndermiş olduğu rapor 
neşredilmiştir. Raporun en dikkate 
değer tarafı 1937 senesi içinde Gö
ring ve Hitler tarafından verilen te
minatı gösteren vesikalardır. 11 a. 
ğustos 1939 da yapılan mülakatta i.. 
se, Hitler şöyle demiştir: 

"Polonyalılar, Danzigde ufak b!P 
harekete kalkışacak olurlarsa, elde 
bulunan ve ne kıymette olduğu Po
lonyalıların akıl ve hayallerine bile 
gelmiyen kuvvetlerle onların üzeri. 
ne yükleneceğim.,, 

Ben, böyle bir hareketin, umumi 
bir niza tevlit edeceğini söyledim. 
Bunun üzerine Hitler, harbi yarına 
bırakmaktan ise, bugün yapmayı ter 
cih etmekte olduğunu, ikinci ViL 
helm'in Almanyası gibi, bir takim 
kuyudata tabi olmıyarak harbi mcr • 
hametsizcesine sonuna kadar idame 
edeceğini söylemiştir. 

Hitler, İtalya ve Japonyamn itti. 
fakına güvenebileceğini ve Sovyetle. 
rin hiçbir taarruz kuvvetine malik: 
olmadıklarını beyan etmiştir. 

Hitler, her adım atışında karşısın. 
da İngiltere ile Fransayı bulmakta 
olduğundan şikayet etmjş ve Polon. 
yadaki Alman ekalliyetlerine ivi 
muamele edildiği takdirde Danzig i~ 

llt~ ıt~ daha büyümek istidadında 
lt'Uıı.n ıuye yetişmiş, gaz maskesi 
llıl\iltüt. lllak suretile yangını sondür • 

büyümektedir. 

.._------------------------------------------------------.....:' lerine müdahaleden vaz geçeceğini 
söylemiştir 
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YARIN AKŞAI\I Büyiik Kahkaha Kralı 

i PEK 
Sinemasında 

HAROLD LLOYD 
(LUİ) 

En son, en giizcl l'C en ncş'cli 

FRAVUNUN 
I<Iz;I 

1001 Kahkahnh macernlnr filminde sizleri nğlatırcnsına güldürcccktlr. 
Senenin en lıiiyiik TÜRKÇE SÖZLO Komedisi 

, SİNEMA TARİHİNİN ÖLl\IEZ ESERİ 
TÜJ:.KÇE SÖZLÜ 

CEBELDTTARIK CASUSU 
Baş Rollerde: VİVİANE ltOl\IANCE - ROGER DUCHESNE - ERİCH Von STROHEİJ\f. Büyiik Harbin en 
derin heyecanını, hayatın sonsuz aşkını, kahramanlığın en şanlı zaferini yaşatan büyük casus filmi 

B U G Ü N 
1\latinelcrcen itibaren OPE R A Kadıköy 

Sinemasında BÜYÜK GALA müsamcrcsilc haşlıyor . 

.. ••••• Numaralı koltuklar bugünden itibaren gişclerimizdc satılmaktadır. Tel: 60821 •••••-• 

• 4 • 

Hitle.ri11 çelik miğf eı·li askerleri Kope11lıag'm işgaliııi tamantlıyorlar 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

HOLLYWOOD 

Dans Galası .... -----• 
Caz Festivali .... 

''e Şarkı Zaferı .. 

RESMİGEÇİDİ 
Neş'eli, sevimli ... Eğlenceli ve gayet musikili film. Baş Rollerde: 

ALİCE FAYE w DON AMECHE 
Yıldızlar Memleketinin göz kamaştırıcı \'C Lüks dekorları arasında 

Baş diiııdürüciibir Aşk macerası 

İlaveten: METRO .lUtıNAL Son diinya \'c harp lıa\'adislen 
Hamiş: Bu akşam için localaı bitmiştir. Hususi Koltuklarm cvYe1den 

aldırılması ı ica olunur. 

Pangaltı A K I N Sinemasında 

Ayrdık Gec~si 1 Kurşun Yağmuru 
P OLA NEGRI BUCK JONES 

RAD.YO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

Radyosu Ankara Radyos1S 
Radyodifüzyon PostaJat1 
Dalga Uzunluğu 

ı · - Aynca : Son dünya haberleri _____ _, T. A. p Sl.7 m. 0465 Kes. !O 'fC"• 
1648 m. 182 Kes. 120 '!(fi· 

lfl//l-11! Sinema dünyasının son harikasını görünüz! ~--... 
• 

Naztst zabitler Kope111ıag'daki Da11imarkalı 
zabitlerden vazifeleri11i devir alıyorlar 

Danimarka topraklarına yerleştirilen bir tayyare dfifii top, 
Alman kıtaatımn salıile ~ıkarılışmı kontrol ediyor 

YENi NEŞRiYAT: 

Alman ışgal kıtatan bir 
Danimarka §ehrinde 

ı Macaristanın Ankara 

Seflri Dün Geldi 
Macaristanın Ankara sefiri M. De 

I Marsyassi dün sabahki Avrupa eks
i presi ile Peştedcn şehrimize gelmiş 

ve dün akşam Ankaraya gitmiştir. 
Sefir, kcndisile görüşen gazetecile

: re siyasi mahiyette bir şey söylemek 
t'istememiş ve mezun en üç haf ta PeŞ
tede kaldıktan sonra vazifesi başına 
döndüğünü bildirmiştir. 

Çek ve JJlacar kafileleri 
ÖLÜM HABERLERi 

Fatma Seynur'un zevci, Seha Sey
nur, Selim Osman Seynur ve Nevide 
Edin'in babaları Kurmay Yarbay 
Avni Aynagoz'ün Eniştesi, Rifat E. 
din'in 'kayın babası ve Rasim Çele
bi, Fikret Seynur'un amcaları: 

e KÜL TÜR - Bu edebiyat ve terbiye 
mecmuasının 93 üncü sayısı çıkmıştır. 

e 6 Nu. KOGUŞ - BilyOk Rus muhar
rirlerinden Anton Çehov'un bu çok ori
jimıl eseri, muharrir arkadaşlarımızdan 

Hasan Alı Ediz tarafından doğrudan doğ
ruya rusça aslından dılimiz.e çevrılmlşilr. 

Tavsiye ederiz. 
• YENi TÜRK - Eminönü Hnlkevinin 

fikir, sanat, kültur, edebıyat mecmuasıdır. 
88 inci sayısı dolgun \C faydnlı münderc

Çekoslovakyanın ~şgali üzerine 
Balkanlara kaçan Çeklerden mürek. 
kep 57 kişilik bir kafile ile altı genç 
Macar kadınından mürekkep bir ar
tist kafilesi de di.in sabah şehrimize 
gelmiştir. Artistler, bir ay kadar bu- . , 
rada kaldıktan sonra şarka gidecek. 
lerini söylemişlerdir. 

OSMAN l\IÜRTEZA SEYNUR 
Dünkü Salı günü vefat etmiştir. 

Cenazesi Bugün saat (15.30) da Şiş. 
lide Halaskar Gazi caddesinde Bo· 
monti istasyonu karşısındaki Sişli 
Palas apartımanından kaldırılarak 

namazı Teşvikiye camiindc klındık. 
tan sonra Zincirlikuyu mezarlığına 
defnedilecektir. Merhuma rahmet 
diler, kederdide ailesine sabır ve 

catla neşredilmistır. 
e iDARE - Dnhiliye VekfıleUnin neş

retmcktc olduğu bu aylık mecmuanın 141 

Denizlerdeki Fırtına 

Nisbeten Hafifledi 
,.e 142 nci sayıları da çıkmıştır. Birkaç gündenberi kapalı ve ya.. 

• SiYASİ iLİMLER (Mülkiye) Mec· ğışlı geçen hava, dün kısmen açıl-
muası - Her ay muntnzaman neşredil- t D · l 
mekte olan "Mulkiye" mecmuasının 108 el mış ır. enız erdeki fırtınanın hafif_ 

m etanet dileriz. 

Mnrt nüshası da çıkmıştır. İçinde kıymet- lcdiği bildiriliyor. Evvelki gün 16 
l! yazılarla gilnun iktısadi ve mali hadise- tonluk Kıvılcmı motörü Marmar ad a 
lcri vardır. batmak tehlikesine maruz kalmış ve 

6 e SOKAK_ Gen~erln en iyi şiirlerini Bigadan yüklediği ot ve buğdaydan 
neşreden bu sanat ve edebiyat mecmuası- ibaret hamulesini denize dökmek 

Türk Muhlbbi ve Müsteşrik Sir E. nın ikinci sa-yısı dolgun mUnderccatla c;ık- suretile limanımıza ancak dün gele. 
Denison Rosun C. İ. E. v. s. Zevcesi mıştır. bilmiştir. 
Lady Dora Ross 16 Nisan 1940 dün- =================='============ 
kii Salı günü vefat etmiştir. ,-----•••--•••••••••••••••• 

Dini merasim bugün 17 Nisan s u·- M E R Çarşamba günü İngiliz Sefaretinin Bu Akşam 
kilisesinde 14.30 da yapılaca.k ve 
bundan sonra Haydarpaşa Ingiliz 

Sinemasında 

Kabristanına defnolunacaktır. 
Cenazeye gelecek olan zevat için. 

saat 3,15 de Köorüden bir vapur 
vardır 

A nu-..-.a•4S:W&uft Pli~ 

Messalina' nın 

A~k üzerinde en hü~·iik ve dcl"İn fikir \"C mütalıialar Filmi ••. ve 

Raimu - Pierre Brasseur ve J acqueline Delubac 
tarafındnn emsalsiz bir tarzda yaratılan 

Son Genelik 
Gayet KuvYetli, hareketli v e cazip şaheser başlıyor. 

Kız Kardeşi Aşkın Yaşı ... lhtirsüırın Yaşı ... Aşk Çılgınlıklarının Yafl ... 

d
.k Ebedi Tehlike Olan Bir Kadın ... Kurbanları Kimlerdir? •.. 

Tefrikamızı bugün neşrcdemc 1 
• 1·1• E "J E .. · · 

1 b
. • gör aveten: .. K • U JUR'SAL Son dunva ,.e harp havadıslcrı. 

Okuyucu arımızın ızı mazur • ı . . . · . · 
1 

. . .
1 

ed • Bu Aksam ıcın ~·crlerınızı evvelden aldırınız. 
1ne ennı r ca e:rız. '-' ~ 
..... yC ... ...........,_,...ad ..................................... I ................ ~.,.~ 
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1 Al.EM DAR L 1 M i L L i 1 
SINEl\iALARINDA 

Yeniden şehirler kurularak, on binlerce insanın iştirak 
ettiği, sinema dünyasının muazzam milyarlarını 

dökerek vücuda getirdiği 

- Milyarlar Filmi 

SERSERi KRAL 
-------------TÜRKÇESÖZLÜ-
Ronald Colman - Frances Dee - Bazil Rathbone 

Bugün Başladı. 
2 nci Film: Yeni tayyareciliğin kahramanlık destanları 

önünde Yirminci Asır İnsanlarını titreten 

SAHRA BEKÇİLERİ 
Charles VANE - Jean Pierre AUMONT 

_. ÇEMBERLITAŞ Şehzade 

ba111 
F ER A H .. 

Sinemada: T el: 22613 Sinemada: Tel: 21359 

Bugün matinelerden itibaren (3 Film) birden 
Bu Hafta Sümer Sinemada G5r ülmemiş muvaf!akiyet kazanan 

büyük Fransız SQpcr Filini : 

1-TAPTIGIM KADIN 
(Victor Francen - Harry Baur - Annie Ducaux) 
Milyonlnr sarfiyle Amerikada çevrilen büyük Aşk ve Macera filml 

Bu Muhteşem filme ilfıveten aynen: 

J' E R A H ' da ÇEl\ffiERLİTAŞ 'ela 
Türklycde ilk defa 

2 - KATİL BENİM .. 
His, İbreUaıniz Cinal filin 

3 - PASİF KORUNMA 
Sayın Mektep Müdürlerine: 

Türkiyede ilk defa 

2 - KANUN KUVVETİ 
Ask ve Macera Romanı 

3 - KADIN ve MÜZİK 
Güzel müzik ile süslenmiş 
en son modaları gösterir 

senfoni filmi. 

Maarif MUdürJüğiiniln tambnl ile 
talebelerin görmesi mecburi. Bu Film \ 
için her sabah 9 dan itibaren 3 Uılcbc 1 
seansı yapılacaktır. ---·------------

Bu seanslal'da Talebeye hcryer 7 buçuk kuruştur. 
LOtfen : Gonderilecek talebelerin miktarını evvelden bildiriniz. 

(F e rah Si nema, Tel: 21359) 

GELECEK 
FERAH 'da 
GUNGADİN 

(Fedailer Alayı) Türkçe 

PROGRAJH 

1 

ÇEMBERLİTAŞ ~da 
T ürkiyede ilk defa . 

ÇILGI N GENCLIK 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli (9428) lira (74) kuruştan ibaret bulunan Galatada Kemankeş cad

desinin yeni yolcu salonu önlliıdeki kısmının asfalt işi kapalı zarf usulilc eksilt
meye konulmustur. 

İhale 3-5-940 tarihine rastlıyan cuma günü saat on beşte Galatada umum mü
dUrlilk binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı (707) Ura (17) kuruştur. Bu baptaki keşif ve şartname sözü geçen komis
yondan parasız alınabilir. İsteklllc'rin teklif mektuplarını bıldirllcn vakitten en 
geç bir saat ~vveline kadar komi!"Yon reisliğınc tevdı etmeleri lI.ız.ımdır. <Mf;f;\ 

Çarşamba, 17. 11. }940 
12.30 Program ve memleket saat ayır'< 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, ı2.sO 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13.30-14·o0 
Müzik: Ku ~g~nc<~r&Ji~~ 
18.05 Müzik· Çnknlnr: Refik Fers-t~~ ~~ 
bire Fersan, Vecihe, Cevdet Çağla. O,;ıl 
yanlar: Müzeyyen Senar, Mahmut :Karın" 
daş, Semahat Özdenses; 18.50 Halk wrı-il' 
leri. Çalanlar: Cevdet Çağla, Fnhrl KoPuıı 
İzetilzn Ökte; 19.10 Memleket saat a1sr1

• 

ajans ve meteoroloji haberleri, 19.30 ~o
nuşma (Dıı; p01itika hadiseleri), 10.45 r.til~ 
zik: Fasıl heyeti, 20.15 Konuşma; !0:5 

Temsil (YEMEN) Yazan: Ahmet Nail1l 
Kanca; 21.30 Müzik: Riyaseticümhur t>aP' 

' dosu (Şef: İhsan Künçer); 22.15 Mctnte' 
ket sant ayarı, njans haberleri; ziroat, es" 
ham - tahvilat, kambiyo - nukut bOrsıı;, 
sı (Fiyat), 22.35 Müzik: Güzel sesler (f'l~0 
22.30 Muzik: Caz.band (Pl.). 23.25 - 2'.., 
Ynrınki program ve kapanıı:ı. 

--o
Ecn ebi lstasyonlannaa 

T ürkçe Neşriyat 
Beıgrad: Saat 19 da kısa dalga 48: ~ 
Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta d~5 
255; Tiran: S:ınt 20.15 de kısa dalga t'050, 
de: Roma: Saat 21,30 dn orta dalga 2 

5• 
Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, 3l, ' 

TEŞ EKK Ü R 
1 

Kıymetli eşim ve babamız l{etn~ .. 
Damgacının ölümünde gerek t~e· 
grafla ve gerek bizzat gelerek Jllll • 
mimizc iştirak eden dostlarımıza. ' 
leni teşckküratımm takdim cdetiı-

Eşi, Kızları, Danıatl~ 

~---- -~ 

1 BORSA 
16 - 4 - 940 

Londra 5.24 
Nevyork 149.60 

Parls 2.9429 

Mil4no 7,595 

Cenevre 29.2725 

Amsterdal'J 79,3713 

Brüksel u.9925 

AUna o.97 

Sofya 1•8015 

Madrld 13.61 

Buda peste 26.9675 

BU kreş o.625 

Belgrad 3.5ıı5 

Yokohama 34_9175 

Stokholm 31.005 

ESHAM VE TABVtLA'l' 
1o.65 
ıa.65 
19.55 
19.58 
ıa.5B 

Türk borcu I peşin 

Türk borcu III pe~ 
Sıvas-Enunım 1 
Sıvas-Erzurum 2 
Sıvas-Erzurum 5 
Türkiye İş Bamın 
namn pesin 8·

30 _f 
~--------
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ltalya Kati Karar 
Arifesinde m(dir? 

Motörize Kıtaat Çok 
Güçlükle ilerliyor maşı, 1 intidcl 

- ftalyada ihtilal var, demişler. 
Lenin hiç sükunetini bozmadan şu 

maŞl 1 ::ıcide) n tayin edebileceğini fakat Quisling cevabı vermiş: 
battı bu mevkiin şlmalindedir. bizzat Hitler tarafından irae edilmiş - Olamaz, çünkü İtalyanın kömü. 

"Aftonbladet" gazetesinin Kırna olduğundan bu hususta hiç bir ta. rü yoktur. 
muhabiri hu sabah İsveç hududu il- vizde bulunulamıyacağını bildirmiş. Haberi müjdeliyenlerin bu cevap 
zerinde bulunan Rıksgraenscn kasa- tir. Kral reddetmekte ısrar edince, karşısında şaşırdıklarını görünce 
basında bir buçuk saat süren şiddetli Brauer Kraldan Alman isteklerine izah etmiş: 
m4harebeler olduğunu bildiriyor. Bu kuvvete müracaat suretiyle mukave. - Kapitalist memleketlerle çev. 
muharebeler neticesinde bir Norveç met niyetinde olup olmadığını sor. rilmiş bir memlekette ihtilal yapa· 
bolüğü hududu geçmiş ve öte tara. muş, Kral şu cevabı vermiştir: "Mu. bilmek için, o memlektin iktısaden 
fında mahpus tutulmuştur. Muhare- kavemct mümkün olduğu müddetçe kendi kndine yetmesi ve askerlikçe 
ibe sahasını terkeden Almanlardan evet,, demiştir. kendi kendine yetmesi ve askerlikçe 
coğu Norveçliler tarafından muhasa. Kral, Norveçi Norveçlilere tekrar lAzımdır. İtalyada kömür yoktur, ha
raya alınmıştır. Uzak Cenupta AL kazandıracağını kuvvetle ümit eL riçten bir hücuma karşı dayanamaz. 
manların bütün Oestfold eyaletini mekte olduğunu bildirmiştir 
:işgal ettikleri haber veriliyor. Jtf.. ' Bu hüküm bugün de ayni dere. 

"Aftonbladet" gazetesi muhabiri, Nevyork, 16 (A.A.) _ Almanlann cede kuvvetlidir. 
bu cephedeki Alman kıtalarırun üç, Norveçe asker çıkarmalarından ev. Bugünkü harp askeri olmaktan 
dlll dört bin neferden mürekkep oldu. vel yola çıkmıı olan Bergensf Jord ziyade iktısadi bir harptir .. 
~unu tahmin etmektedir. Almanva.. a~ındaki Norveç transatlantiği, 19 İkt~adt kayn~lara malık olmı. 
dan yeni gelen nazi resmi memurfarı mılyon dolar kıymetinde altın hamu. yan ~ır ~emle~et~n harbe da.yanma
hudut mevkilerinde çok sıkı bir kon. lesi ile NcvY.orka muvasalat etmiş. sı mumkun değıldır. Halbukı İtalya 
trol yapmaktadırlar. Halden'deki AL tir. - modern bir harp için zaruri olan bü-
man askeri kumandanı bankaların ve Jtf.. tün ham maddelerden mahrumdur. 
mağazaların açılması için halka e. Stokholm; 16 (A.A.) =. Goten. İtalya~a evvelfl kömü.r yokur. s:
mir vermişse d'e şehrin üç bin kişi. berg'tcn gelen haberlere göre dün n~~i~ i~tıy~cı olan 12 ~.ılyon ton ko. 
den mürekkep olan nüfusu şimdi an.. Skajerak'ın §imalinde büyük bir de. muru şımdıye kadar mu?11asıran Al· 
cak birkaç vüz ki•iden ibaret bulun. niz muharbesi olmuştur. Bu muha. ~a~y~dan alı~ordu. J?.e~~z _yolları ke
maktadır. Halen Norveçte bulunan rebe şimdi Skajerak'ta devam cdi. sıldığındenberı bu komurun yarısın. 
nazi kıtalarının yekunu, sözüne itL yor. dan fazlasını İngiltereden almıya 
~at edilir müşahitlere göre altmış Norveç re Danimarkanın mecbur olmuştur. 
bın ncler olarak tahmin edilmexte. , Sonra, nikel, krom, mika ve lastik 
dır. altınları ne oldu . ihtiyacının kaffesini, pamuk, bakır, 

Stokholın Tidningcn gazetesinin Londra, 16 (A.A.) - İktısadi Harp madeni yağ ihtiyacının % 90 mı, de. 
Charlottenberg'dcki hususi muhabiri Nazırı, Avam Kamarasında beyanat. mir, çelik, ve yünün % 80 ini hariç-
bildirlyor: ta bulunarak Almanların Danimar. ten getirmiye mecburdur. 

"Norveç hükumetinin bir tebliği. kada ancak 200.000 ton petrol bul. Hulasa, İtalya harp sanayii için 
:ne göre Trondheim ile Hamar arasın- duklarını, bunun Danimarkanın üç muhtaç olduğu ham maddenin % 75 
!da iltisak noktası olan Dombaas'a buçuk aylık normal istihlakini teşkil ini hariçten getirtir. Bu maddeleri 
Almanlar paraşütle kıtaat indirmiş. ettiğini ve harbin başında Danimar- Almanyadan tedarik etmesine de im-
l d. Öyl kada mevcut stoktan biraz da az oL kiın voktur. er ır. e zannedilivor ki bu ha. J 

!.1. t" h--' f" - ' duğunu söylemiştir. Bundan maada, Mussolininin bü. rt:.r0.e ın t'Ue ı, Oslonun şimelinde 
bulunan Norveç kıtaatımn mühim. Sir Joh Simon da Avam Kamara. tün gayretine rağmen, İtalyada yeti. 
mat ve erzak almasına mfüti olmak. sındaki beyanatında, Norveç banka- şen hububat ta İtalyan milletinin ih· 
.+. smda bulunan 18 milyon liralık nL tiyacını karşılamıya kafi değildir. ı-r.,, 

Alman kaynaklan, Alman kuvveL tın ile Danimarka Bankasında bulu. Binaenaleyh İtalya iktısaden har. 
ilerinin her sahada ilerlediklerini ve nan 13 milyon liralık altrnın Alman- be girebilecek vaziyette değildir. 
rnuvffak olduklarını anlatıyorlar. ların eline geçip geçmediğini ve ke-

l\' orveç lıükumelitıin tebliği za bu iki bankanın hariçte altınları 
bulunup bulunmadığından haberdar 

Stokholm, 16 (A.A.) - Hak;ki olmadığını söylemiştir. 

s trateji bakımından da İtalya. 
nın vaziyeti kuvvetli değiL 

dir. M ussolininin İtalyan gölü saydı
ğı Akdenizin anahtarları müttefik. 
!erin elindedir. Cebelitarık, Süveyş 
ve Boğazlar kapanınca İtalyanın ha. 
riç dünya ile alaka ve münasebeti 
bir anda kesiliverir. 

Norveç hukumeti tarafından dün ak- Diğer taraftan Tokyodaki DanL 
~am radyoda neşredihn bir tebliğde marka Elçisi, Japon Hariciye Nazırı 
Alman istilasının başlangıcındanberi Aritaya İzlandanın notasını tevdi et. 
cereyan eden bütün hadiseler izah c. miştir. Bu notada, İzlanda, ahvali 
dilmektedir. hazıra dolayısiyle Danimarka Kral ı . 

Tebliğe naznran Oslodaki Almon nın imtiyazlarını ve salahiyetlerini 
Orta Elçisi Brauer Kraldan yeni hü. deruhte etmek ve yabancı memleket. 
kumetin teşkiline Quisling'in memur lerde kendisini İzlanda diplomatları. 
edilmesini istemiştir. Kral bunu red- na temsil ettirmek hususundaki ka 
dcttiğinden Brauer, Kralın Nazırla. rannı Japonyaya bildirmektedir. 
t==-==~==============-============================= 

Şimalde Alplerden inecek Fran. 
sız ordulan 24 saat sonra Milano ve-
Turin ovalarına inebilirler. Almanya 
bir hava hücumu ile bir kaç gi.in 
içinde İtalyanın en zengin sanayi 
merkezi olan Şimali İtalyayı bir ho· 
rabeye çevirebilir. İngiliz ve Fran
sız donanması ve hava kuvvetleri de 
İtalynn adasını abloka ederek sahil 
şehirlerini mahvedebilirler. 

Amerika, Gittikçe 
Harbe Yaklaşıyor 

ffia!ln t fnrfdel ve bu itibarladır ki, adcımn Monree 
tzerinc vncut bulan aksülamclin mah. doktrinine dahil bulunduğunu söyle. 
J;ulüdür." diğini hatırlatmıştır. 

Felemenk Hindiafanı Japonyamn yeni inşa ettiği 
Amerikayı da meşgul ediyor yeni saf ıharp gemileri 
. Vaşing~on, 16 (A.A.) - Amerikan Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork Ti. 

d~plomas~ mahafili, Japon gazetele. mes gazetesinin öğrendiğine göre, Ja. 
r!11de intışar eden ve Japon Hariciye ponya her biri 40 ila 45 bin tonllık 8 
Nezaretinden mulhem olduğu zanno. ve hatta 12 safıharp zırhlısı inşa et. 
lu~~ makaleler dolayısile Felemenk 1 mcktedir. Bu suretle Japon safıharp 
Hınd~tanı.nın v~ziyetine gittikçe ar. filosunun mecmu toniüıtosu 604.070 
'tan hır alaka gostermektedirler. olacaktır. 

Japon gazcıtcleri, Holandanın Av. 
nıpa ihtilafına girmesi takdirinde 
Japonyanın bu adalar üzerinde bir 
himaye tesis etmesi ihtimalinden hah 
setmclctcdirler. Amerikan mahafili 
Felemenk Hindistanı adalarına kar~ 
şı Japonya tarafından yapılacak bir 
taarruz ihtimali karşısında Vaşington 
hükumetinin mutlak bir ihtiyat ha. 
reketi göstermekte olduğunu ilave 
etmektedirler. 

Deniz rnahafili, Amerika hükume
tinin böyle bir ihtimal karşısında 
pasif bir vaziyette kalamıyacağını 
söylemektedirler. Japonya, mühim 
petrol ve kauçuk rnembalarından 
mahrumdur, fakat Felemenk Hindis. 
tnnı adalarının işgali, vaziyeti tama. 
mile değiştirecek ve istikbalde Ame. 
rikan filosunun Japon filosu ile har
be ~uıuşması takdirinde Japon filosu, 
balıhazırda ecnebi membalardan ve 
bilhassa Amerikan menabiinin tc. 
darik etmekt~ olduğu mazotu bu a
dalardan tedarik edecektir. 

Deniz rnahafill, Japonyarun siyasi 
ınüfuz dairesinin Büyük Okyanusun 
<:enubunda Filipinler yakınında te
vessü etmesinin Amerika donanma. 
El için pek çetin bir müdafaa mesele. 
sini ortaya atacağını beyan etrnEkte. 
dirler. 

Groenland adasımn vaziyeti 
Birleşik · Amerikanın, Groenland 

atlasını da lıimayesi altına almak ta. 

Ergani istikraz 
Tahvilleri ikramiyesi 

,,r 

Ankara, 16 (A.A.) - Maliye Ve-
k&leti ve Türkiye Cürrihuriyeti l\fcr. 
kez Bankasından: 

Yüzde beş gelirli 1933 Er~ani is. 
likrazı tahvillerinin Maliye Vekale
ti, Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban 
kası ve diğer bankalar mümessiHe.. 
rile noter huzurunda Merkez Ban. 
kası binasında yapılan 14 üncü .ikra
ye ve yedinci amorti keşidesinde: 

92090 numaralı tahvile 30.000 ]t. 
ra, 148.69t') numaralı tahvil:! 15.000 
lira, 19095 numaralı tahvile 3000 li
ra, 85.898 numal"alı tahvile 3000 lira, 
153.629 numaralı tahvile 3000 liı a, 
36.427 numaralı tahvile 009 llra, 
36.931 numaralı tahvile 909 lira, 
81.942 numaralı tahvile 909 lira, 
90.106 numaralı tahvile 909 lira, 
121.999 numaralı tahvile 909 ara, 
195.591 numaralı tahvile 909 lira. 

Ve ayrıca 289 muhtelif numaraya 
da 120 şer lira ki, ceman üç yüz a
det tahvil numarasına ikramiye isa
bet etmiştir. 

Bundan başka 6800 adet tahvil nu 
marası amorti edilmiştir. 

savvurunda olup olmadıf,;ıma dalı- ~~~....-~_.._, 
matbuat konferansında sorulan bir 
suale Cordel Hull böyle bir projenin 
mevcudiyetinden katiyen haberdar 

Salahaddinieyyubi 
olmadığı cevabını vermistir. Mnama. Telrikamızı buailn neıredemedik, 
fıh Hull, Cümhurreisi Roosevelt, a. öziir dileriz. 
hircn bu adayı, garp nısfı küresine __,__.._____......., ı 
~bil bir toprak diye tavsif ettiM 

Buna mukabil İtalyan ordusu Po 
vadisinden Fransaya giremez. Cün. 
kü huduttan orası aşılmaz dağlarla 
çevrilmiştir. Denizde bir miiddct 
kendisini müdafaa edebilirse de, bu 
müdafaa mezbuhane bir gayretten 
ileri gidemez. 

Binaenaleyh İtalya ne Almany;ı 
ile birleşip harbe girebilir, ne de 
müttefiklerle birleşip Almanyaya 
karşı harekete cesaret edebilir. 

Zaten harbin başlangıcında Kont 
Ciano irat ettiği tarihi bir nutukta. 
Habeş ve İspanya harplerinden yo. 
rulan İtalyanın üç sene için harbe 
giremiyecek vaziyette olduğunu iti· 
raf etmiştir. O vakittenberi de en zi. 
yade güvendikleri hava kuvvetlerini 
arttırmakta çok geri kalmışlardır. 

Binaenaleyh bugün bütün bütün 
harp edemiyecek haldedirler. 

J talyanın bu harpte harp harici 
kalmıya mecbur oluşunun ha. 

kikt sebepleri bunlardır. 
Bugün de bu vaziyette İtalya~m 

lehine değişmiş yeni bir şey yoktur. 
Fakat dünya ve harp vaziyetinde 

İtalya aleyhine değişmiş pek çok va
kıalar gösterilebilir. 

Müttefikler Akdenizde ablokayı 
şiddetlendinniye karar vermişlerdir. 
Balkanlarda siyasi ve ekonimlk bir 
taarruza başlamak üzeredirler. Ce
nupta da İalyaya karşı yarım milyon 
askerden mürekkep bir kuvvet ha. 
zırlamışlardır. Harp genişlemek istL 
dadını göstermektedir. Müttefikler 
artık kati darbeyi vurmak zamanının 
geldiğine kanaat getirdikleri için 1-
talyadan da artık vaziyetini kati su
rette tayin etmesini istiyebilirler. 
. Binaenaleyh İtalya kararını :kendi. 

sı verecek değildir, fakat bu kararı 
vermiye mecbur edilecek vaziyette. 
dir. 
Şimalden sonra harp Cenuba sira

ret etm~ tehlikesini gösterdiği gün 
ılk halledılecek dava, şüphesiz İtal. 
yanın vaziyeti olacaktır. 

İbnissuudun Oğlu 
Hindistana Gidiyor 

Kahire, l 6 (A.A.) - Kral İbnissu
udun oğlu Emir Suudun bugün ka
labalık bir maiyetle Hindistana ha. 
reket ettiği söylenilmektedir. Seya .. 
hat sıhhl sebeolere atfedilivor. 

TAN 

lngilizler 6 Yerden 
Asker ihraç Ediyorlar 

ma~ 1 inrirlel 
munarazaya uğraştıkları Narviki 
lcaybettiler ve destroyerleri de imha 
edildi. 

{4) - Almanlar yeni bir cephede 
.,arbe mecbur edildiler. 

(5) - Almanlar manevi mağlubi. 
vete uğradılar. 

M. Reynaud, bundan başka Al
manyanın bundan böyle elde ne var. 
c:a onu harcamakla meşgul olacağını 
ve yeni kaynaklar bulamayıyacağını 
ı;öylemiş ve daha sonra Hitlerin irti. 
kap ettiği cinayetlerin içine büsbü. 
tün daldığını anlatarak onun Norveç 
Kralı Kaakon'u da Haha gibi sandı. 
ğını, fakat bir kayaya çarptığını söy. 
lemiştir. 

Reynaud'nun nutku sürekli alkış 
!arla kıırşılanmıı:;tır. 

Chnmberlain'in sözleri 
Başvekil Chamberlain, bugün Ka. 

marada beyanatta bulunmamıştır. 
Yalnız bir toplantıda kısa bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

"Bundan az zaman evvel nihai za
fer hususunda harbe başladığımız za. 
mana nisbetle on kerre fazla itimat 
beslediğimi söylemiştim. Bu itimadı 
tamamen muhafaza ettiğimi şimdi 
tekrar edivorum. Alman vahsctinin 
bütün sıkletini hisseden insanlar, 
Almanvayı mahkıim edenler kütlesi. 
ne milyonlarla iltihak etmi~lerdir. 

mak isteyen bu memleket te derin 
bir emniyet ve itimat içindedir. 

Amstcrdamdan verilen bir habere 
göre, Almanyanın Emden limanının 
karşısında bulunan Holandanın Ems 
nehri aşzmdaki Deyfzyl limanı sıkı 
bir mürakabe altına alınmıştır. Bıı 
nun aşikar sebebi Alman ticaret ge. 
milerinin muhtemel tahaşşüdüne miL 
ni olmaktır. 440 tondan daha büyiık 
olan vapurlar Holanda deniz ma.. 
kamlnrının kontrolüne tabi tutula. 
caktır. 

BELÇIKADA: . 
Hariciye Nazın M. Spaak bugüıı 

ayanda izahat vermiş ve Belçikanın 
bitaraflık siyasetini en dürüst ve en 
samimi surette takip ettiğini ve hu. 
dudu haricinde hiÇ'bir menfaat giit. 
mediğini söylemiş, her ne pahasına 
olursa olsun bitaraflığı koruyacağını 
tekrarlnmıstrr. 

Belçika hükumeti, gnyri kanuni '>

larak Belçikada ikamet eden ecnebi
leri hududa sevketmeğe karar vC'r
miştir. Faaliyetleri süpheli ~iMilen 
kimseler ise hususi bir nezaret..? tabi 
tutulacaklardır. 

ita 1yan 
Donanması 

Çünkü Almanların her yeni hareke- ;!'\.,~i. ı jrrirfol 

ti gösteriyor ki, hiçbir mi1Jet, ne ka. h~rekatta bulunacağı zannolunmak. 
dar sulhperver, ne derece mütevazı tadır. 
ve ne kadar kendi halinde olursa oL Dinlomatik mahfiller bu hareket. 
sun bu kuduz köpek .~ebertilmcdik- ]eri İtalyanın Almanyaya bir müza. 
çe kendini emnivette bulmıvacaktır. hercti seklinde telakki etmektedirler. 

"Almanya. şi;;,diye kada~ birt'ok İtalya, · bu suretle müttefik filo baş. 
yanlış hesaplara kaprlmıştır. Fakat. kumandanlığına Akdenizden cüzii. 
bunların hicbirisi bu SOTl hrsabı ka. taml k k şı· ı d · · ·· ar çe ere ma enızıne go. 
dar yanlış cıkmamıştır. Bu harp, ma. türmemcsi için ihtarda bulunmak is. 
nevi kuvvl'tler ve onları koruvan ce. temiştir. 
sur mi.idafilerin maddi kuvvetleri sa. İtalya.da söylendiğine göre, asıl 
yesirırlc kazanılacektır." büyük bahri manevralar temmuz a. 

Norreçe yeni yardımlar yında, yani İtalya tarafından inşaatı 
DiğPr taraftan müttefikler, veni süratle ilC'rletilmekte bulunan dört 

müttefikleri olan Norvcce askeri ·kuv hi.iyük safharp gemisinin hitamında 
vetler yetiştirdikleri gibi diğer kuv- icra c<lilccektir. 
vetlerile de yardıma devam ediyor- Facıis t hiikı"ımeti, şimdiki halde 
lar. radyosile ve bütün matbuatile aha. 

İngiliz hava kuvvC'tleri Stavan. livi şu fikre imaleye gayret etmekte. 
gere karşı harekatına devam etmiş. <lir: 
tir. Bombardıman tay,yaralar-i hava,ı~,,..;'•' ,,.,,..,., .. ~iohi ~bu harp
meydanma ve civardaki binalara ta- ten 'lıAric kalamaz." 
arruz ederek infilak maddeleri kuv- ltalyanrn ııaziıJetinde bazı 
vctli bircok ağrr bombalar atmışlar. fahaımiiller göze çarp1yor 
dır. Yangın bombaları da büyük hir 
muvaffakiyetlc kullanılmıstır. İki Londra, 16 (Hususi) - İtalyanın 
şiddetli yangın çıkmıc:tır. Bütün fn. wıziyetinde bir takım tahavvüller 
giliz tayyareleri salimen üslerine göze çarpmaktadır. İtalyan matbuah 
dönmüslerdir. ..;mrHve Y""'ı:ır }.:,dicıelP .. i Almanva 

Alman baskumandanlığrnın iddia. lehinde tefs1r ediyor, fakat bunları 
sı hiliıfına olarak Stavanger harckiı- olduğu gibi İtalyan halkına bildiri. 
tı esnasında hirbir İngiliz tayyaresi "Ordu. Son trünlerde bu vazivet de. 
tahrip l'dilmedi~i gibi, hirbir deniz ğismiş ve İtalyan gazeteleri~in ha. 
tayyaresi de noksan değildir. Şimal cliseleri ,ı:rizlemeğc baş1adı~1 gi>rüL 
denizinde kr.sif harekatı yapmıya gL müstür. Onun için müttefiklerin Nor. 
nen tayyarelerimizden ikisi üslerine vece asker ihraç etmeleri hadisesinin 
nörımemislerdir. İtalyan maföuatında yer bulmaması 

Almanlann h,.defi Stavangerden na1an dik'kAti celbetmiştir . 
istifade ederek İngiltereve hava ta. Sinyor Mussolininin gelecek cu. 
arruzlan hazırlamak olduğu halde martesi J.tÜnü l 942 serırisi heyetine 
bu maksadı tahakkuk ettircmemiı:;ler hitaben bir nutuk sövlemesi bekle
dir. Çünkü mütehassrslarca, müte- niyordu. Alman mnliımata göre bu 
madiyen taarruza uğrayan lbir üssün, nutuk söylenmivecektir ve bu müna. 
bir taarruz merkezi olmasına imkan c:ebetle yapılacak merac:im bilamüd. 
yoktur. det tehir olunmuştur. İtalvanın At. 

Bundan başka müttefiklerin askeri lanti~e sefer yapan gemilerinin de 
kuvvetleri de Norveçe girdikten son. avdeti için talimat verildiği bildiri. 
ra bu üslerin bir kıymeti kalmıya. Jiyorsa da bu haberin mahiyeti henüz 
caktır. nnlaŞJlmamıştır. Bazı İtalyan posta-

Norveçe giden kıtaat larmın bilhassa demir yüklenerek 
geri döndükleri bildiriliyor. 

Müttefiklerin Norveçe gönderdik- • 
!eri kuvvetlere gelince bu kuvvetin Roma, 16 (A.A.) - Torinoda bu. 
so~uğa alışık Kanadalılardan ve İn. lunmakta olan Alman askeri heyeti, 
gilizlerden müteşekkil olduğu bildL Romaya gelmiştir. 
riliyor. Bu kuvvet, Finlandaya gön. 
cierilmek üzere hazırlandığı icin tam 
soğuk iklimlerde kullanılacak bütün 
vasıtalarla mücehhezdir. 

Almanlar, müttefiklerin ihraç ha
reketlerini hala propaganda savmak. 
ta ve Baltık denizine mayin dökme. 
nin bir blöf olduğunu söylemekte. 
dir. 

Almnlar 15 nic;anda bir İngiliz 
kruvazörünü batırdıklarını iddia edL 
yorlarsa da İngiliz mahafili bu iddia. 
yı tekzip ediyor. 

Bitaraf l\femlcketlerde 

ISVEÇTE: 
Londra. 16 (Hususil - Bitaraf 

memleketlerne tedafüi tedbirler de
vam ediyor. İsveçte, hava müdafaası 
tedbirleri bütün memlekete teşmil 
olunmuştur. Petrol satışı fa hdit P

dilmiş, mahrukat satışı hükumetin 
eline geçmiştir. Cenup ve garptaki 
hütün limanlar, yabancı gemllerr 
karşı kapanmıştır. Müttefiklerin Nor. 
veçe asker ihraç etmeleri İsveçin bL 
taraflık ve istiklalini müdafaa ~ay. 
retini hızlandırmıştır. 

HOLANDADA: 
Holanda zerre kadar telaş göster. 

meden müdafaa tedbirleri almağa 
cfovam edivor. Hür ve müstakil yasa-

NAZiLER, KRALLARI 
Kaçırmak istiyorlarmış 

Londra, 16 (A.A.) - Yorkshire E
vening News gazetesinin diploma. 
tik muhabiri diyor ki: 

"Norveç Kralı Haakon, nazi hay. 
dutlarınm tehdidine maruz yegane 
hükiimdar değildir. Holanda kralL 
ccsi, Prenses Juliana ve Yugoslavya. 
nrn küçük kralı Pierre de tehdit al. 
tındadır. 

"Dün Londrada söylendiğine göre, 
Holandadnki nazi ajanları Kraliçe 
Vilhelmin ile Prenses Julianayı ka. 
çırmak üzere hazırlık :yapmak husu
sunda talimat almışlardır. Naziler 
bunların ortadan kalbolmalan ile 
memleket idaresinde karışıklık ola
cağı iimidhle hareket ediyorlar. 

"Yugoslavyada, Alman elçiliğinin, 

yeniden tam mfmasiyle bir entrika 
şebekesi merkezi haline geldiği ve 
Yugoslav zabıtasının, Kralı kaçır. 

mak maksadile hazırlanrnş olan bir 
planının mevcudiyetini keşfettiği 

söylenilmektedir. Kralı kaçırdrktan 

sonra, onu Yugoslav hiikiımet ve mil 
!etinin huzuruna mukabil bir rehine 
ve bir garanti olarak muhafaza et· 
mck istivorlardı.. 

17 - 4 - 940 

Balkan Sefirlerinin 
Londradaki Toplantd' 

(Başı 1 ın~idt) 
bu komiserliğe verilmişti. Petrol I~ 
raç edebilmek için hususi müsaB ~ 
almak lazım geliyordu ve muay)'et. 
bir miktardan fazlasının memtekelt 
ten çrkarılmasına izin vernmeıne • 
teydi. 
Romanyanın buğday ihracatııtl 

tahdit etmek ve petrol depolarırıl 
doldurmak için verdiği kararların 5"" 

yasi değil, iktısadi mahiyette oldu!~ 
tavzih ediliyor. Romanyanın bir rrı 
yon kadar askeri beslemek yüzündeıı 
mahsulün pek mebzul olmamasınds' 
korkulduğu ileri sürülüyor. 

Petrol meselesine gelince: Ro~ 
yanın herhangi ihtimale karşı e'll'le 
kendi depolarını doldurmak nıeeb1>' 
riyetinde bulunduğu söylenmekt&
dir. 

Rumen kabinesinin dünkü topl::; 
tısında, bu vaziyeti değiştiren Y 
hiç bir karar alınmış değildir. sad'" 
ce buğday ihracı menolunmuştur. 

Bu itibarla, son toplantı mukarrt; 
ratının Türkiyeye en ufak bir zart 
vermesi muhtemel değildir. 

Zaten, buradan Türkiyeye ihraCI• 
tasdikli mukavele ile mukarrer b~ 
lunan petrollerin çıkarılmasında )11 
bir güçlük yoktur: Nitekim, pett<' 
dolu bir vapur, bir iki güne kadal'• 
İstanbula hareket etmek üzeredir· 

Petrol stokumuz artıyor 
cıı· Diğer taraftan, İstanbulda ke11 it 

siyle temas ettiğimiz saliıhiyettar b 1 
zat ta, yukarıdaki elgra.fta :rne''cıı 
malumatı teyit eyledikten sonra, fi' 
sözleri söylemiştir: re 
"- Petrol ithalatımız bir sekte) 

uğramadıktan başka, zaten, piY~ 
mızda, en az beş, altı aylık ihtiY~if 
kafi stok mevcuttur. Bunun içiıı 
ki, farzı muhal olarak, şimdilik ~ 
şarda.n petrol gelmese bile, sıkı;1 
çekmemiz muhtemel değildir. '?t 
kü, hükumetimizin iki aydanberl • 

11 dıJ:rı esaslı tedbirlerle petrol st0~ 
eskisine nisbetle yüzde 58 nisbeW 
de artmış bulunmaktadır. ı 

Spekülasyona da, katiyen ınab' 
verilmiyecektir.,, 

* i'ı-Bükreş, 16 (A.A.) - Romanyalı 
kumeti, buğday ihracatını mene~ 
ğe karar vermiştir. Almanların ~il 
yük miktarda satın almakta btılııll' 
duklnn ay çiçeği tanelerinin ihr•c:· 
tın n--mctı'i cm--oe---:nan .ı:.arartaT , 
lınmıştır. Hilkumet, milli müd•ı:. 
için, kömür, petrol ve benzin sto 
ları yapmayı da kararlaştırmıştır· 

* Romanya ekonomik mahfilleri~ 
deki kanaate göre, Doktor Clod~r,ı 
riyasetindeki Alman heyeti, işler 
bu hafta sonunda bitirecektir. 

1 
Clodius'un bir şey yapmıya ıı1~1 ; 

vaffak olmadığı anlaşılıYcır. Le)' 1
1 

markın mübadele kıymeti Alrrııt~t' 
için daha müsait bir şekild12 }la , 

dilmemiş, bundan başka Rornsrı~f 
nın ihracat malları üzerinden aldı 
vergi de tenzil edilememiştir. , 

Propaganda Nazırının sözltf1 

Roma, 16 (A.A.) - Rumen P~ 
paganda nazın, Tribuna gazet~ıı 
verdiği beyanatta İtalyan - Rtıfl' 
kültür anlaşmasının yakında ıırıı" 
lanacağını söylemiştir. 

Beynelmilel vaziyet hakkında, ıat 
zır, meınlP.itctin direktiflerinin tıı IY 
ki tamamiyet ve siyıı.si istiklal ~~ ~ 
melerile hud~a edilebileceğini ılll' 
etmiştir. 

Bir M arar gazetesine gört 1 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Hük~~ 

partisinin yarı resmi organı oısn 
gazete, bugün Macaristanın sıY~ 
tini tarif etmekte ve Macarist.ıtfl'' 
diplomatik faaliyetinin hedefi A.1/'(JJ' 
pa Cenubu Şarkisinde sulhün .Jllıı0,., 
fıızası olduğunu söylemektedır. 

zete, şöyle devam edıyor: ~ 
"Bu bakımdan, bize Orta A tll' 

V(' Cenubu Şarki Avrupası aevl~ 
tinirı semereli çalı~malarında 

11
.,, 

şıklığa meydan vermemeK husu' e1". 
da Almanya ile birlikte büyük J11e~l 
faati olan İtalya tarafından kaV" 
bir yardımda bulunulmuştur . ., 

Y ugoslavyada Almatı 
propagandası ofr 

Belgrat, 16 (A.A.) - Havas J.J 
sı bildiriyor: ~--

rntgide daha kaba ve şiddetU ıııl' 
fak devam eden ve YugoslavYi(ll' 
hürriyeti aleyhine doğ:-udan d~P" 
ya tehditler gösteren Alman P till" 
gndası, b ü t ü n Yugoslav ınat;it i" 
dnde şiddetli bir aksül5.:rnel tcV 

oıektedir. b•"~ 
Büyük sanayi ve ticaret ~ gr 

'>rganı olan Trogvinski Gl. .ı;rf.: 
~etesi, bugün Balkanlar bıtar_p!',~ 
nın idamesi, gittikçe daha .f1-1 

t )'i: 
bir hale geldiğini yazarak dıY0 f)f' 

"Gerçi Yugoslavy·ının harb~ ,,,. 
meğe niyeti yoktur, fakat, ~ncs ~ıtJ" 
yati menfaati veya Mirriyeh ıneıcııl" 
bahsoluncaya kadar bitaraf 
caktır ... 



• 
ntepte Bugüne Kadar spMoR~ T k 

la acar a nnı 
1.ııisli Görülmemiş Dolu Beılktaflı~ 
Yağdı, Çok Hasar Yaptı ~.~ :.! ~~!n DiL 

Çoruh ve Behisnide Dere ve Göller Meydana 
Geldi, Zonguldakta Beı Saat Süren Lodos 

Fırtınası Şehri ve Limanı Altüst Etti 

çını dün Taksim stadında İstanbul 
şampiyonu Se§ikta§a karşı yaptı. Ve 
Macarlar bu maçı bilhassa ikinci 
devrede güzel oymyarak 4 - 2 .a. 
zandılar. 

BeFktaflılar Fenerbahçeden Hü
samettin ile eaki Günefli Muhtere. 
mi takımlarına alarak abaya çık. 
mıılardı. Oyun Tarikın idaresinde 
başladı. Çok canlı devam eden oyu
nun 21 inci dakikasında soliç Ma
carlara ilk golü kazandırdı. Bundan 
sonra hücuma geçen Be§iktqlılar, 
Şerefin ayağile beraberliği temin et. 
tiler. But\U Beşiktaşın yaptığı ikinci 
gol takip ettL Ve birinci devre 2-
1 Be§iktqın lehine neticelendi. 

İkinci devrede Macarlar gelen fır-

Sıra No: Al.eMh Talep Bttifi M. Kabul Milm iL SIHll Becldedllen M. Jttlllluaf 

1 fm Mfnazt V. Marko Şml1 
2 Davfc:l Vekili Avukat 1.Adh 

183.38 183,36 8 

.Aklam 100 ıoo • 3 YUluf 108 105 e 
4 Oüar 8J..,92 81,92 6 
5 PapuolJa. · 117,GO 117,50 8 
6 Milti;yaclil V. Awkat MI-. .. 

ilidis 501 501 8 
1 Refael Elvaşvill v. Mata 

Şmil 295,70 295,70 • a Hazinei Mali,,. 828,12 o 1 628,12 'f'erg! hM 
,- katiyet ... 

JOll,80 UH .. 4S medllbM1m 
Avukat Ismal1 All1l AKKAK 

lstanliul ikinci lfJ4s MemurlulmıClan ~ 
lstanbulda Mahmutpafada Mantocılıkla iftip.l etmekte iken Ista.nbul Asllye Mahkemesi B1rf:rıcl TlcaNt 

Dairesince 24/11/940 tarihinde iflasma karar verilen Artin Gülere ait sıra defteri if1As idaresince lbazJr1ana. 
rak daireye verilmlttir. Alacaklılann alacak wya sıralan hakkında bir itirazı olanlann İcra ve İfl.8s Kamı. 
nunun 235 inci maddesi mucibince sıra defterinin ilim tarihinden itibaren beş gün zarfında alikadar malı. 
kemye veya makama müracaat etmeye haklan vardır. İkinci toplanma 6 Mayıs 940 Pazartesi günü saat 11 de 
vlki olacaktır. Alacaktan tamamen veya kısmen kabul edilmi§ olan alacakhlann mezknr gün ve saatte ikin-
ci İflas dairesinde hazır bulunmalan ilin olunur. (26201'~ 

satlardan daha güzel istifade ettiler, •--- Kalorifer Malzemesi 
, __ .,.... _________ ....,_., 

'KAMZUK 
MEYVA 

TU-ZU 

5 inci dakikada merkez muhacim, Franaada "8tl. Glnlrale de Fonderle Ualne d'Antolgne" fabrlkaaının 
Macarlarm beraberlik golilnü yaptı. 

38 inci dakikada sağdan açılan bir 

\

Macar hücumunda Hğaçık güzel bir 
§iltle Macarlann üçüocü golünü de 
ka7detti. Ve 48 inci dakikada mer. 
kez muhacim, dördüncü bir gol da.. 

TUrklye 

mum..ıll 
N. ŞOR ve GESAR ve Ort~klan 

flrm ... dw 

Mezkar tabrlkaıwı mamulAu olan nıelhur CHA~IH lnarka1ı kalorifer lı:nam 
ve radyat&lerln te4arUd lotn elü:adarların Be7oilunda httkW caddesinde 302 

yaptı ve maç ta 4 - 2 Macarla.. 

Btllrne dDanlufa ~ altında lalan gerleitlen bir llÖriİllÜf nıı galibiyeti ile netic:eleııdi. ~----.. ---------------

numara:ra mOracaat etmeleri. Tel: 44IM. 

A-.t.-_ • • • ı Malatyadan ba.a; ... n .. n~ - Yalnız maçıa, nazan dikkatimizi ~~ 18 (Tan Muhabiri blldm. • ~~........ gol'!, celbeden bir noktaya i§aret etmeden 
..._ ) - Sel, yalmur, dolu, heyellıı seylip :neticesınde vilAyet ınerkezı- geçemiyeceiiz; Her iki devrede- de 

fırtına yüzünden memleketin .ne ballı sekiz köyiin meznıatı, bağ Befiktap bqlatması birinci 
~lif yerlerinde vukua gelen hl- ve bahçeleri tamami1e harap olmlJ.1-- rmuf bir h= için affecUİmez bir 
ler h•Jdnnda buraya yeDt haber.. tur. hata idi. 
ı-~· Bu haberlerden an. Fıratm J\ibehnml mt!Cllb:ı ba Millı küme .,.n,.lan 
~ göre bu Wiseler; mem. havallde bet köyün mi'Mm zarar .. ~ 
~ ~ok mahaulleriD mah- g6n:lülfl ve fiti deifımaınhl ~ İzmirden Altay, Altmordu takım. 
~ yi1zlerce hayvanın ölme. bildirilmektedir. lan Beşild8f, Vefa ile milll ldl!IU' 
--.. bir kısmı tarlaların tamamile Yenlde11 llN'gdtma gelen maçlarını yapmak üsere bu hafta ta.. 
~ tarafından götürülmesine ve üre öller tanbula geleceklerdir. Yapılacak 
'=·~ kişinin de öliimüne sebep ol.. l7e g maçlar şunlardır: 
~- Bu itibarla hasar ve maddi Behtsnl kazasına baih Sanbqaıch Cumartesi günü: Vefa • A'tınordu. 
._,. tmemm.iyetli bir miktara var. nahiyesinin bazı köylerinde üç saat Beşiktaş - Altay. Pazar günü: Vefa. 
~. süren fiddetli bir dolıuıdan ufak de- Altay, Befiktaı • Altınord1L 

Mdepte dola reler huıl olmuş ve bu dereler mü. Galataaaray Ankaragtı llldiyor 
11--- hhrı hasarlara sebebiyet vennlştir. B hafta Ank da _.,,,, kü 

r....._ ""Ull rünlerdeki semavi hidisele.. Nabi meMezlnde 6 hayvan telef u ara llJ.lJ.&.& me 
~ en ınütıinımi de Gaziantep vna.. ~ maçlarını yapacak olan Galatasaray 
~e geçen pazar akşamı şim4iye 0 ~ plaıı haberlere gere, takımı, bu sabah Ankaraya hareket 
~-Dlenıleketimbıde misll g6riiL Ydalı d....mln &ünde ve Par,ab edecektir. 

.~ bir ştdc1.etı. yalan doludur. ~ a1tmda bi170k bir dal ldtL. l"eııerbahçelller de yamı sabahki 

Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk 
Tramvaylan Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz arabalarmda ve beldeme yerlerinde bulunup usu1en ilin 
edildiji halde şhndiye kadar sahipleri zuhur etmiyen 899 parça muh. 
telifülclns eşya kanun ahkA.mına tevfikan açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. Bu e11aya ait listeler Pllntonluklara Wik edilmiştir. Mii
zayede 29/4/940 Pazartesi günü saat 10 da icra kılmacağmdan talip 
lerln meııkıir gün ve saatte şirketimizin Bağlarbaşı merkzine gelme.. 
leri ilin olunur • 

ı~tanbul Belediyesi ilanları 
lık 

aneın.: ""'''"' kll'UI (1) ..... 

1100,00 80.oc> 
~ gelen raporla- leli heyWan ecle'ek cm.tn &ıönii trenle ~etlerdir. Cumartesi gülıt\ 

bu dıoılti gerek merkez kaza.. lkapatmlftn". Şiddetle ebn m1ılr bu- Mubafıagüoü - ~.tuaray, Fener .. 
~ gerek diğer kazalarda ve rada bir gat husu.le tirmi~. Pete bahçe .. Gençlerbırliği, pasar guilMnülllİlllll 
~ bu bJı:ıll9ia""rtMatır ..._ *il ıiMkwı·~·iliiii~r.ilİllMiiiMI! 

4500,00 33'1,&0 
dllmada Kal'Üft1' 

"" "" 
.JU1 "' .-. - .. k:;~ ehemmi,.W ha. =t ==:ır~ ~ lardlr. 

"'4. '&ö. arada merkez kansından aey_ ZontluUakta miali a ne~1!de iki Memur ~. ,.alan doluden husule •• ·veu 
' &eller 320 koyunu sürükleyip t1Briik11 fırlına Arasında Knga 
~, ft bir köy{ln lbiltün bal ve Zonguldaktan ve.rilsı malftuwta Develi, (TAN) _ Hususi Mub.de.. 
~ tarlalarmı tahrip etmiş.. göre, pazar eünü Zonculdakta miali be memur vek1ll ve estt belediye re.. 

l'hie az görülen bir lodos fırtınası esmiş, lsi Develili Hadi Erdoğan, maltJed• 
~ ~ kazasının Akça • ltö.. blıbç eıv 'ft bir dUTU' yrlnlmıf, cta. rnıinbal bir tahsildarlığa tavsiye et
~ ııablyesinde bir ~t devam e. ~ altmcbm. feCe'll bir ad•mm 9d tiji rakı bayii Celili kabul etmediği 
~fırtına ve ınüıteakiben bir 18&t bacağı bn.lmıftu'- Bir erziyeden fır. için, malmüdürii Hilmi Erdoğanı va-
1'ı 0 Yağ~ ceviz büyUklü~e do. layan taşlar, oradan geçen blrfslnin lifeden çıktıktan sonra tenha bir so
~ il iköyun m~tı :riraalyelile bAfuıı yannqtir. Hemen hemen bii.. bktan geçerken dövmüştür. 
~ bahçelerini ehemmiyetli bir tQn dülkkln ve binalarm kiremitleri Suçlu kaçırnp. BAdtMınin tatıkL 
"'-Q hUara uğratmıştır. Fuıtma.. 119J!lUfhır. kine müddeiumumi el koynııqtur 
~ evlerin camlan kimilen Ja.. Bilttın pıdetne bef sast lliiren fır. • 

~ ktrı:;;.~::!"'.;... 12 =:..:: = :=-;-,_ L İliratat VazQeti 
't bir çocuia., 40 kadar koyunu manda bulıman Antalya w l'irmmı J!lracat P~ _yalım bahlk, 
~ebi sürükleyip göttlımiiftüt. vapurlan demtrlerhıi tanyarak bir- kam sebze ve afyon ~de işler 

elıöyüiü köyü önünde Cenup biri 1bıerlne diişrnilf, her ikisinin de olmaştur. Franaaya 69 yuz bin, İtaL 
hı hattından 200 metr.llk blr borda laıkeleleri parçalanmıştır. )'aya yetmiş bin kilo kuru fllSUlya -. 

L.,--rı seller tahrip ettifinden Ha. Diler tuaftan fntma yüzünden tıbmştır. Bu yüaien horos fua:lyal&. 
L._Pliflll &elen trenler AkçakoJunlu t&. Bartın lr.uasmda bir ahşap minare nnm kilosu 23, küçük ytlftr1* tip. 
··~lJıtlda lkalm1§tır. ve aektz n bacası ydnlmış, Amasya. ler 1'1,5 .. 18 kuruta fır~ştır. Fran.. 
~"1118 bwmda 15 daldlra dren da telıefan battan kopmuştur. 1aya ~ ~ yun ve kendir 
~ve dolu tesirile evlerln çatı.. n,..1 __ ,ı_ lmmtılan, lngiltereye de az mflr:tar-
' ~ uiradığı ve kö)'lerde .111......-~ eon lJtıZigef da kend'ir ve keten kınntıları, İta]. 
~tnı ve zeytin mahsulii U. di.. Edtrneden ıa1en a:ın haberlere yaya yumurta, bakla ve torJk ıön.. 
~~. ağaçlarmın 7.atar gardüiü töre Tunca, 4.68 metreye inmiştir. derllmi§tir. 
~ edtlmifblr. Nllzip ~ Boma ka,ii t..mamen IU altmdadır. ---o---
·~ Barak nahiyesi köylerine ya,. Memat lriitiin bYJk}ar lol,e ,&ıde.. lıoınanya Tiftik İsti1or 
~dolu ekinlere oldukça zarar ver. rllmif .,. k6y halkı ffadonap ~.. Bomanyadan ldlllt,etlt mAıtarda 
~biriken l9IÜar tren köprQJerini itHne Çlb.rıl:mağa bqlammftır. K&. tfftlt mnba,_ için talepler ıeJmlş.. 
~ edertk münakalat ve maha.. J9ı dOn teee ~ lll1lftta.. tir. Ba talepler ftzerhıe tftttk btrlllf 
· •~ ciurn>1Ş11ı& eebep olmuftur. WD ekmek ve ot gönderllmişttr. kalitelere göre tesbit edilen fiyatları 
~ sa delirmerd ,,_ Su bendWn 500 metrelik bir kıs.. aWcadarlan bndlrmtftlr. Eğer flıat 

~ AkçaJr.oJunludald ıtDrük zm '" nlerln yibde yimıisi tama- fiMl'lnde enlara oluna ~ 
r~_ l»nasmm çaası uçmuş, men, 3'iizde otuza da kısmen yıtıı.. lhracat içbı lisans müsaad-.t aıım. 
~~ k6yü önilnde demiryolu. DUfbr. 1nun zayiatı yoktur. Zabıta, cakbr. 
~ 200 !llttıelik kısmı sular yGzün.. gece ,andib galI§"'aıktadır. Küçükbaş 
-a,.~. ha)'Vllll a,tatmm miktarı henüz tes.. ıducurda Bir Kam 
"~ kifl ba7pı btr halde dattta bit edtl.,,,.,tştir. Köy hal!rmm kul'. Muc:ur, (TAN) - Hacı Bektafm, 
·~ haatane,e b'lıdırılımftu". tmım.m& devam o1unuyor. Atalı mahallesinde oturan Cafer ile 
--~ tayö:nd.en !ki kOJU1l, Mrılla w lzml.ru kansı ve o11u, çürük bir duvarı 7'-
~ .. 3 ~ ve 20 ollalı ee1ler MulJa .. lzm.irden bildhildijine karlarken enkaz altında kalım§lardır. 

.. ~. f6re puudanberi fanla ve sainak Gebe olan kadın öfmüş, baba otul da 
~ RÜD' ""'1iila halinde 1*1makta olJl:n ,.ımurıa fır. •lır yaralanmıştır. 

.talan H11ler tma diin alqam durnmftur. Sulan Karamanda Bir Ceset Bolundu 
~ıcfan gelen haberlere ıöre hayli çekilen Koceçay, yeniden yük. Karaman, (TAN) - Hisar maJ>aL 
S • Maınmltıu ve B81lbe7 köy. seım.te bqlamılbr. leshıdeld dere içinde bir ceset bu-
~ ortasmda !kalmqtır. BA.. 1umnuştur. 35 - 40 yaşlarlDdaki bir 

tahliye edilerek- köyliller Hw nev'i phsa ait olduju anlaplan ceset, a.. 
~ ~. Maldna l(av1t1lan yaJdmrma tat beltanmıı oldulu hal-

• 6/8 • • 

• l'er!Mnecller • 15/185 • "' 
30,00 • ,, • lı;9/1 .. .. 
22,50 • • .. 16/183 .. • 
30,00 .. • .. 17/111 • • 
90,00 • '.l'Gpçalar .. 1/2 • • 

a.• TesiMmede Klrabltı mahalilllaln LOlecller llOPimda 20/22 
numaralı Topeubap Mebmetala nıektebl binası. 

46,00 ~80 C:flflbe rneıdananda Arapcamil mabatı..mın Bolluca -.ım-
cla 4 numaralı Sanemlnebatımı mettebl bini& 

130,00 9,'75 Be:voiluncla Hftseyinala nwhıDMlnln Tarlabqa sokalmda 11 
numaralı dükkln. 

200,00 .15,00 'Beyotıunda HQse:,Dıala nwhln..tnfn '!l'arlabap aolraJmd• 49 
numaralı ev. 

YıDık 1tfra rnahammenlerl tıe lllı: teminat lllllııdarlan :vubrda J"Ulh l'81J'i men
kuller 1 llA 1 ııene MOddetle Jttran ftrflmek Glere Qft ~ aÇ!lk arttırmaya ko
nulmqıw. eartbamellr t&blt Ye MuameJAt MlldU:rlQIQ kalatıinde görülecektir. 
tlıaıe M+Dto Çartamba dnfl ..at ıt de Daimi BneGmeııde yapılacaktır. Tallple
rbı Jı1alarmda aıaawo.n llllktarda fllt temlnat makbuz ven. mekb&Dlarlle ihale 
acına muan-en saatte Da1Dıl EneOmende bubınmatarı. (2'798.) 

.... .... 
~-4-IMO ÇUl8fnba ıthıl aat 15 ta tstanbal ~e Dabn! Enctımen oda

ll!nda mezbaha et zı.akll)'ab. 1'1nde kullamlmak bere lüzumu olan &8092 lira ketif 
btdelll 3 adet deniz motlb-nnibı kaııü zarf U8UlJJıe e.laıiltmesi yapılacaldır. Muka
vele, ekalltme, hasust ve fenni 18rinameleı1. ~ ketlf hulAsaslle buna mQtefem 
dlter evrak 291 kuruf ınukablilncle !'en İlleti MOdOrlQ(lııden verilecektir. Muvak
kat temfn.atı üM lira 80 kuruftur. ı.tekınerta 1ıekllf ~plannı; bu ife benzer 
fı :Japtıklarma dair veslkalarma istinaden eblltme tarihinden 8 eün evvel Fen İlleri 
MildürltıfOne mOracaatıe alımnıt eblb'et ve 840 ~alt Ticaret Odası vesikalarile 
temtnat makbuz, mektup veya 2'90 mmıarah kanunun teminat l6sterilmesini kaJ>ul 
ettltl diler evrak " veeaDt vtı imzah keflf n prtnamelerilı 2~-4-940 çarşamba 
ıtıntı saat 1' e kadaı: J>alml EncUmene vennelai ltaundazı. (2802) 

••• •• 
2C-C-MO ~tia dnll laat D ta ı.tanbal ~ Dl!lb! Eiıcihlien oda

sında meababa et ~atı fllnde kullamlnıak O... ltısumu olan nıec:muu 55,000 
lira muhammen la1'metli 2 adet kamyon ne 14 adet kam7onethı bpah l81'f usum. 
eksiltmesi ;yapılacaktır. Mukavele, elaıiltme •• tennı IU'tnamelert ıaa kurul nıuka
l>llinde J'en 1.-ı llBclDrlOIOnde. 'ftll'lleceJdlr. Muvakkat tmı.lnatı 4000 lfradu:. is
tekliler.in. telı:1lf meıttuplarmı; bu illerle fftlıal eden bir mtlt1seılnhı aabfp veya nıü
m...m oıcta:lı:1anm np ba llbl illerle ma twean bulunduk1armı m.Oabtt yeııafk Ye 
MO 11hna alt TicUet Odası veslkalarlle teminat malmuz, mektup vep 2480 numa
rah kanunun teminat ıa.t.erDmesini kabul eUllt dller nrak, veealk ve imzalı tart
namelerile M-4·MO carpmba ıünil aat H e kadar Dabnl EncUmene verme-
leri. (1601) 

: ıp. ı~· [)~rnıryoii<ırr Vt'. l ınıanları ısletme U. idarP,sr ı11~ı::rı 

}4ııharnmen bedeli 18000 lira olan U adet p(llzometre 30-5-940 Perşembe ıünü 
saat 115.30 da bpalı sarf uaulG ile AnkarMta İdare blnaanda satın aJ.macaktır. 

Bu itMI lirmak iatqmlerhı 1420 liralık muvakkat tıembıat ne kanunun taıtn et
tlli vesikalan ve teklifleıiııi IQ'nl ıon ıaat H,SO a kadar komfl7on re.tsııfJne Yer• 
meleri lAzundır. 

Sartnamels param olarak Ankanda llaJıeeme J)Uwl""'8, ~ Twl-
ıom w Snk ..,. • .,,,.,.. d•lltdıcütlr. (1188) 

cncsmrrtff'soft~ 
l<ULLANINIT 
SlHHQTINIZI' 
KA~ANIASINIZ\ 

BABAESKi ASLİYE BITKIJll' 

MABKBMESINDEN: 

Alpullu Şeker Fabrikası Mildlrii 
vekili umumisi avukat Hayıettiu 
Belli tarafından Şeker Fabrtk .. sa.. 
bık ambar memuru. Sabit O.an a.. 
teybine açılan kira bedelinden ala
cak davasının icra kılman muhake. 
meslnde: 

'.9mm.etıkMn • 
mn meçhul17eti huebile davetlytAin 
ilinen tebliğine 'Ve muhakemeldn de 
15 Mayıs 940 tarihine müaadif Çar
§llmbl gilnü sabah saat 10 a Wlr:tne 
karar verilmiş olduğundan müdde
Weyh mumaileyh Sabit Oztanm 
\rakti mez'klllda biuat Babaeski As
liye Hukuk Mahkemesinde miiddlL 
ale,b mfatlyle hazır bulUIMMS! ft.. 
ya bir vekil ıöndermeat, ab1 Wullr
de bakttnda ll7•P karan lttlın olu.. 
nacalı HwnetgAb.mın meçh~l 
hasebiyle tebligat makamınt katan 
olmak üzere ilAn olunur. 

BABAESkt SULH 11UKVK 
MAllKDIEslNl>BNı 

AP.Ullu Şeker Fabrlikuı MGıılGrü 
\'ekili umumisi avukat Hayntttn 
Belli tarafından mezk6r fabrika aa.. 
bar memuru sabıkı Sabit °*an 1-
lcyhine açılan tahliye davumm ic
ra kılınan muhakemesinde: 

Müddeaaleyhin ikunetc&1mnn 
Jne91ıull7eti huebDe davetfJIDln 
illııen tebllllne ve mubak'emeatn 4e 
15 Mayıs 1940 taıihlne müsacUf Car
şamba günü sabah saat 9 a taUkfne 
karar verllmlf oldutundan müdd-. 
aleyh mumaileyh Sabit Öz'famtn 
vakti mezkfuoda Babaeski Sulh Hu
kuk Mahkemesinde bizzat hazlr bu. 
lumnası veya bir vekil göndermesi. 
aksi takdirde hakkında gıyap kara.. 
n fttihn olunacalı tebligat makL 
mma kaim ohnak üzere il8ıı olunar. 

,------~. 

L:ol Umltecl iti. 
Telefon SanValı 
umaruı 22'182 dil'.-.. 

BEYOOLU 3 et} SULH BUBJ9 
llAKIMr.iCiNDEN: 

1'tı tubuı daha de9ani e. - '"S' de sudan çıkanltqtır. 
~ ba mm+Mıda bul k&J'- lml1 .._ bir t1lllJb Marn 11111, TahJdbt yapılıyor. 
~bn- icap ..... l'üdblada JnOn slMU bqNnan Denlicle Yeni llalism 

İsmail İçel ve N"8ftt Vardarman 
tarafmdan Galatada F~ 
Şidteti Hayriye müdüriyeti m'Ulıulıt 
be kaleminde meırnur Rıza Şener a.. 
leyhin açılan alacak davasının du
rupxıasmda dava olunma gönderilen 
davetiye bill teblil iade edlhntt '" 
ikametgAlumn meçhul oldutu zabL. 

__ Bel_..l: __ --
9
-ular--.-.2 __ -_ _._-. .2-__ -.. ---------- taca 98rilen fel'bten anlaplnut\la ta.. 

rr;;uy5 ............ • lep ftÇldle 20 gün müddetle ilADen 
..,._ . t.elh ecll1meJc o.re 'i'orkb• .Deftlt, (TAN) - lldn, geçen w-Q"'°' N Jltl],tıfuriiltl Bir Acenta Anyor. 78 nuann çok ta.ıadır. 0eçeıı ••e 

,..... ..... _ bl1ıc1lri1dqtne IÖNı XmL ziraat dairell 1300 hektar uPa tktl-
)iikseJmeel öetiCesi olarak ırur.waı teJrl"'erm 111 adrele ,We- il halele b1I 71'1 8380 hektar zer' et.. 
~ dönGm araziyi IU bas. dlmlll: ... Ne. H; T ... •ROWNI'• miftir. Havalarm müaait gittijhıe 

~1m .. tarafından yapılan ADVIRTl81NQ OPPICm; 111 -.... giSre, bu sene mahsulün pek bereket. 
-ı lıaıııırii ~ VlotıDrfa ltreet, LONDON E. C. 4 Ji oJ-.la enlwJnor. 

1 - TerkoltaJd fa'b.rlbma lola (DC). kta•ifan JCatatiianme on 1iıla tan t&
trı.Or taıı:ınaeütır. 

t - ~ler Karaburanık ldarmln ·..-ıan t.rlnde WUm ecll1ecekttr. Bu 
fil denh'9 etm• latıqenı.rbl M-lf·NO (:mpmba lllntl saat (15) • kadar 
tekliflerini kapeh zartla Tablmde SaruervflerdeJd idare merkezinde mQ
dOrJ.Ote •ermeleri, 

1 - Taliplsbt ....san 1ft 19 e fbJAI edOntek ilsare idare .....ıne teklft ecle-
eekı-1 bedeUn .. u u .........,.....twlmt ~ ~- nCJ'm 

tebligat icruma karar verilmtf oL 
dutunclm mahkeme günü olan 10.5. 
940 Çarfamba günü saat 10 da mah· 
kemeye gelmem veya musacldak bir 
vekil pdermesi abl takdirde mü. 
lremen.ht gıyabında yapılacair dave.. 
tiye makamına btm olmak üzere 
ilin.mm. 
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-EN MUKEM E 

Bl!Sl<iSiYi BE 
DAKiKADA. DUYURU 

0ar zamanınızda bile KOMPRll\rn ile temş etmeden misanrıerınızt aı:,rırııyabifirsiniz. 
Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 

~PAMARKA Müstahzaratı: M. Nuri Çapa Kuruluş Tarihi: 1915 

Bay J. O. C. Yazıyor: 

1 Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
1 ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya· 
kısından bahsedilince, kat' iyen mü. 
balağa değildir. Bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 

yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba. 
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı
lariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılannın tevlit etti
ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla. 
nndaki Kırmızı daire ve Kartal re
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 buçuk kuruştur. 

,-M ER' A-, 
Açıldı. 

Her Nev'i Gıda maddelerini muvafık 

tiaUarla muhterem müşterilerine ar

zeder. Eminönü Bahçckapı Tramvay 

Caddesinde No. 23-25, Telefon: 21224 

Mer'a Tereyail Mailazuı Sahibi 

Dis 
1 

Doktoru Diyor ki: 
Kısa bir müddet "RADYO.. 

LiN., kullandıktan sonra dişle .. 

riniz inci gibi parladıktan baş· 

ka mikrobların kamilen mab· 

volduğunu; zararlı salya ve if .. 

razatın kesildiğini, diş etlerin.. 
deki iltihablarm durduğunu ,.e 
nihayet ağzınızda üıtif bir rayi· 

ha başladığını duyacaksınız. 

Gayet temiz 
Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 

Hergiin S abah, Öğle ve Akşanı 

yemekler inden sonra giindc 

ile Fırçalayınız. 
. , ,. ... , , . . . . 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGIKVŞEKLit:liNE -

·~ ........................... --............................. ., M. Derviş Uğur_, HDRMDBIN Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 

l - ldaremı:ı: ~ kapalı zar! usulilc bir adet yolcu otobüsü mübayna edfie
cektir. 

2 - ?ttnhammen lo7metı 5.200 olup muvnkkat temlnab 390 liradır. 

3 - bıaıe 29 - 4 - 940 Pazartesi günO saat 11 de Ankarada Devlet Havııyofüın 
meydanında k ain umum mndurlük binasında toplanacak komisyon tara

:hndan icra edilecektir. 
' - Ba işe aid f ennl ve hU!US1 şarlna melt>Tlc mukavele projelerini Havayollan 

Umum Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 

S - İhaleye iştirak edecek taliplerbı te khf mC'ktuplannı Devlet Havayollan U

rnatn MOOO'rlük bfn:ısında teşekkül edecek komisyon reislı(:lnc ihale saatinden 

bir !:Et evvel vermeleri lfwmdır. Posta da vaki tcahhürler kabul edilmez. 
(]642) (2834) 

İstanbul Defterdarlığı Muamele ve İstihlak 

Vergileri :Merkez Tahsil Şefliği 

i LAN 
Eyüp Bahariye Caddesinde Hamiyet KontrplAk Fabrlkıısında Muamele .vergisi 

borcundan dolayı haciz. edilen 1 ııdet "A. Roller Berlin" markalı yeşil boyalı bü
yük \'e yeni ve gayet kullanışlı torna makinesi 24-4-940 tarihine müsadi C Pazar
tesi günü saat 11 de mezkür Fabrikada açık arttırma ile sııtışı yapılacağından talip 
olanların mezkur gün ve s.:ıatte mahallinde bulunacak olan Şube icra memuruna 
müracaatları ilAn olunur. (3002) 

İstanbul :Maarif Müdürlüğünden: 

Tab letleri her eczanede bulunur 
.c Posta kutusu 1255) Galat a, lstanbul 

l\ferzifon Kasabası Halihazır Haritalarının 
Alımı İşinin Eksiltmesi 

Merzifon Belediyesinden: 
Mer:ı:ıfon kasaba ının 255 hcklarlık mcskün ve gayri mesk\ın .,aha~ına ait hn!ftıa

zır haritalarıle bunu çcvreleyw 80 hekt rla 335 hektara 'aran 1/4000 lik ~ 
münhanlli haritasının alımı işi cksıltmcyc çıkarılmıııtır. 

r. Öbürerdere: KATRAN HAKKI EKREM -.. 

" Hakkı Katran Pastili ri e vardır. 

Maarif Vekilliği köy öğretmen okunan için n~ğıda m.nrtarı yazılı beyaı masa 
mutnmbnsı satın alınacaktır. Muhammen bedclı 320 liradır. Teminatı 48 liradır. 

isteklıler şartname ve numuneyi aaıi DdOr Oğ{J ardlrclc ör1Uğ'Onae ı;;orconrr
ler. İhalenin İstanbul Maarif Müdürlüğü binasında alım satım komisyonu tarafın-
dan 20. Nisan. 1940 Cumartesi saat 11 de yapılacağı ilAn olunur. (3022) 

İşin maktu bedeli iOOO liradır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 

ksil c , ıs - 940 ihine m" i! ~rsembc rnnü saat. ıs de ıvrc~ 
Be ediyesinde eksıltmc omısyonunca yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edcceklC'rln eksiltme tarihinden ekn1li iki gün evvel Bcledb'El"' 
ler imar heyetinden ekııiltmC'ye iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mckt1Jpls
rına koymaları lazımdır. f Eıyanın cinsi: M i kta rı Beher metresinin fiyatı 

Kr9. 
Yek On 

Lira Şartname ve mukavelenameler Menifon Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler 
imar heyeti fen şeflığinden parasız alınabilir. 

Beyaz masa muşambası 200 metre t60 320 Teklif mektuplarının tayin edilen 2 Mayıs 940 perşembe günü saat 14 de )c1ıdBt' 
(1.30 m. eninde) Belediyeye vcnlmcsi veya bu saate kadar gönderilmiş bulunması Uizımdır. (3054) 

------------------------------------1---------------------------------
lstanbul DefterdarlıQından: KUPO MEVDU'1 

Cezatril hanında mevcut ve istimalden ka ldrnlmıs 6 adet 
camekfmlı bölme 113 adet ahşap kapı 76 parça ahşap pen-

Muhamm en Muvakkat 
aatıı bede li t eminat 
Lira Kuruı Lira Krı. 

cere çerçevesi 13 parça ahşap camekAn satışı 150 an ı;z oo 
Fındıklıda Sühcyllbcy mahallesinde ve kolordu dııircsl 

karşısında maili inhidam 14-16-18 numaralı binanın ah-
şap enkazı. 390 bv 30 oo 
Ahır kapıda odun deposunda mevcut müstamel bir adet 
presi mnkincsıle çamur karıştırma makinesinin satışı. 120 00 9 00 
Dolmabnhçede mülga establiamlre anbarında mahfuz. mef-
ruşat ,.e kırtasiyeye ait yedi kalem hurda eşyanın sııbşı 4 10 O 50 
Defterdarlık binası avlusunda mevcut müstamel Fort mar-
ka bir kamyonetin satışı. 300 00 22 50 
i.İsküdarda Sellimi Ali mahallesinin sil.'ıh t.-ır sokağında 
mübadil Praşkiıvn kızı Katinadan hazineye kalan sağı terzi 
Kirkor zevcesi arsası solu Basmaclyan Slrop veresesinin 
arsası arkası Giritli Nurettın efendi veresesinin hanesi ve 
umumI yolla mahdut bir kıta hane arsasının tamamı. 154 00 12 50 

Yukarda mevkii ve evsaJiarı yazılı menku 11it ile gayrimenkul satışı hizaların

da yazılı muhammen bedelleri üzerinden B çık artbrmn suretile ayn ayn satılacak
tır. Menkulat satış bedelleri nakden ve peşindir. Gayrimenkul sabş bedelleri nak
den veyahut ikınci tertip mübadil tasfiye veslkasile de ödenebilir. İhale 2 - 5 - 940 
tarlhıne musadlf perşembe günü saat 14 de defterdarlık milli emlak müdürlüğün
de mfiteşckkil komisyonda yapılacaktır. T aliplerin hizalarında gösterilen J"'\Uvakkat 
teminailn muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (3058) 

. İnh~s.arlar . Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinsi M l k . Ekılltme ıekll Saat 

50 kıloluk tuz çuvalı 150.000 A. (Müteahhlileri ruımına) pazarlık 15 
Bakalit knpnk 200.00 " 15.30 

1 - Şartname ve bakalit kapak nümuncsi mucib ince yukarda yazılı malzeme hi
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Bu··yu··k H<ram·ıye 8 o 1 o o o L·ıradır Il - Pazarlık 30 - ıv - 940 Salı günü Kab<ıtaşta levazım ve mübayaat subcsin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler sözü ı:~en şubeden parasız alınabilir. 
iV - İ teklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve s:ıaUerde teklif edecekleri ş 

Sahibi ve Neşriyat Müduril Rnlil LUtfü DÖRDÜNCÜ, GnzctcciUk ve :f'iat ve mıkdar uzerinden % i,5 güvenme paralarlle birlikte mez.kür komisyona ru·· RK Tl.CARET BANKASI A • 
Neşriyat T. L. Ş Basıldığı yer: T A N l\Intbnası muracaaU:ırı. (3073) :____,. 
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FOS FARS OL, Kanın en bayati kısmı olan kumızı yuvarlacıklan tazeliycrek çoğaltır. Tatlı iştah tc; ~ 
~ ınin eder. Vücude devamlı rendik, dindik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğU gı.. :=:::; 

derir. Muannid inlabazlarda. barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gcvseJc· ~ 
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faidelcr temin ede r. ~ 
FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvvet şurublarmdan iistünlüğil DEVAMLI BiR SURETTE KAN. J{V\'- ~ 
VET. İSTtılA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir... ~ 

K A N 
1 

K U V V E T 
1 

İ S T i H A S U R U B U Sıhhat Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Her eczanede bulunur. ~ 
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