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Skajarak'daki mayn 
lngilizıe·r yardılar mı? 

__________ , 
an"a .. • , 
i~ ~ uzerıne ı 
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' J 1 
}Qrı ( Royıer ) --

?ırto111 Ronıu11ya fiı.t!ritıde 
tıdıgı I I 

ıa .J.ındıı §Opo· 

Sergen, Narvik ve Trandhein'in 
müttefikler eline geçdiği bildiriliyor 

Bü yük deniz m harebelerı d e vamda .. Norveç kuvvetleri ile müttefik 
k uvvet len te ri i m es aiye b ·~ l a:'l ı - vaziyet karşısında S ovyetler 

ı~~ 
temas 

1 $_!. M A L C E P H E S i N O E ' 

Londra : 11 ( Royter ) - Şimal 

cephesinde hareket genişlemiştir. Nor· 
veç sahillerine müttefik kuvvetlerin 
ayak basması üzerine Almanlar Nor
vcçin ıarp ı..ısmında işgal ettikleri 
yerleri birer birer elden çıkarmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. 

t<tevzad Güven --.-:, ___ _ 
ırıı,, 'k• .. . • 1 l za,•1f rnılletın 
i J -

snrıldı. Bu korkunç 
llraı;ın<ln llanirnnrkn · 

~ c~n Vl"rdiğini gör• 
11"cın<'te ve dt rılcri-

a~.nlıva satrnnı;n kn·: 
orunuyorlnr. 1 

•ki h" k ıtnrat mcnılc et 
t :rıi huvvct dm· besi J 1 

\, trıkJ • 
•İ eı·ın şidddlc nıU · 
cırv , 

" eç c butun kuv\•ct 
l gl!çfJ 
~ lıa 1 l!r. Muttefiklc· J 

\ı Hırmnk için vcnlik· 
Uı.t·r· •ne Alrnnııvnnın 

~l le b . ~ ş" hus etmesi rnut-
1rıı ! 

Ilı•· ıı Alnınn,·n Uurİn· 
"l'ı . . 

~ll"k lır oldur;unu ve o· 
~l . lıttu~ b" k 

ı ı~ I e>Unu ır crrc 
!~J o u.. A' tt J or. .mnnynnın 
ı ı, llıck .,·b· k d" ... 

l'ıır l <> 1 ı en ısı ıçın 

-ırt'.lt l'Şdıhu .. e gırışm<"sİ 
• I! .. k d" llJ , h gosterme te ır . 
t l ' Qı•p _J ( • • • • 

t c~· en11Us rısı ıçın 
1 ol ı. da11 nn ~demir> \·olu· 

'ip tlııın 1 • 
'lııa n nrı t11rnfından ı 

•~ ca~, 
'"11k " 01 \'e eğer daha 

... '~lıır b~ ınad~nlcrin Lu· 
•ı 1 1 1 
l'ttt Şga \•e nakil yol· nlt • 

~ dt'" ı nn ıılııınıyacnk 
•)b lltıı iınk. 

tt) anlar ı ndan en 
C:cc.ıı,· • 

\ " ' "
1 nnlnmıştı 

1 t • -
t t llr ı b• • 

t~t 'l.&dar bır kcrrc dnha 
~'ıı !fiti Uyuk bir aıcha· 

~ "u ~·r lı d . 
'I~ &lur t P Uşcsı at· 
~~ Ya Ç ;T 

ı l"11 • ' clı oslo,·nk '-'O 
. oıı •ştc ı b J ' 

lı dtfa .. top böyle ol· 
~.ıt", ı ı · 0

1
.} le gör uluyor 

.... ıt t l · re znrı zarf 
~~l 

' 11, ... 
~ ~f.ı- 1 

dc\'0 t~ tk'-'tl .rn eden deniz, 
'• t ttıı· ' "1

J le nıu ttefik-
~, •ş k 

~ ~ "dik} • as t-ri bir ha · 
llt t-rı l · 

İtı Vcçe an aşılıy or. 
t ıtı ttı~ 1 taarruzu Ga· 
~ ""'d t b• 'lı· llr ~ · ı r fırsattn ol· 
\ 'ltıı ~•gf'i rid hattan ın 
'ı ııt,· ' "cya 

Ilı, ıl,r cogr nfi \•a· 
~ ı~ •rıda . 
~I lt,i)J n ıs t i fode c· 
• ııı4 cttt'r ı 
'ıı tı o d e .ıı.arşı mu· 

tı~ r u 
\ tt· o .. d . su nihayet 

ı 'tıd lıs ı.)· I k 
'l~di c ~nl c tırşı ln;-· 

~ r,th kııdtıııştı r. Bun· 
'•l ar k d" · ıt. •ıı ı en ı .. ıy· 

"•tı . tı ı·a . 
Cı S L .>tın nıUtte· 

tıll irtde) 

Muth:fil:.lerin dun Almn.,Jarla çnrpı~tıkları snh:ılar ı göstt"ren harita 

HALi •

1YLüYOR 
Almaoyanın vaziyeti ısıran 
bir kuduz köpek hareketidir 

•BANA iNA iNiZ ! iNGILiZ DONANMASI ATIL DE<ltLDiR; 

Londra, t 1 a.a. -Lord Halifaks 
bugün Londrn\id soyledıği bir nu
tukda demiştir ki: 

"-Norveç'ın Alo ıın)a ile mıiıa
kere ectmek üzere bulunduğu lıabe· 

rinin doğ u olup olmadığını bilmiyo
rum. Bu habeıler dog. u dcıhı olsa 
lıi~ şüphe etm yo um kı müıtefıkler 
Norveç hükümetıni bo\•le b;r karara 

( Gerisi döıdüncü sahıfede ) 

Diğer taraftan Norveç milleti de 
topyekun olarak mücadde hareketine 
geçmiş bulunuyor. Norvcçde umumi 
sefeı berlik hakkında yapılan tebligat 
halkda büyük rıeş'e tevlit etmiş halk 
şubelere tehalükle müracaata başla

mıştır. 

( Geı isi dördüncü sahifede ) 

REYNO'NUN 
BEY AN .--\ Tl 

Al m anl a r Norveçe asker
le rini m~ğer siviJ ol"rak 

evvelce ihn1ç etn iş 

ı------ . ------·, 
0 A tnanyaya bundan 

bir ton b ıl e demir g l d em i· 
yecekt ir. Abtukanın her 
lddet ı artacak ! ., 

------ . - - ----
Par is : 11 -a.a.- Ayan meclisi

-nin bugün saat 15,10 da akdetti~i 
celsenin hasında Reyno şu beyanatt 
bulu nmuştu r. 

- Fransa, lsvc.; demir madenleri
: nin mütemad iyen Almanya\ a gitme
sine nıhayet ve ı mek istem i ş ti r. N orveç 

den izlerini kadcıpık çünkil Norveç bi· 
l tara flığ'ı: me\ c u t de~ildi. Almaııyaya 

( Gerisi üçüncü sahift de ) 

r·9'·~ ...... ..,, ..... ~....... ................ < 
• BREMEN BAlTIMI 
! Londre 11 a .• - Reuter i 
i •l•n•ı Am•terdam' dan i•· • 
i tlhbar ediyor: ı 
i DUn akfam Hoıanda'da i 
i deveran eden ••Yi&fara i . . 
t göre Bremen adındaki A l. ! 
! man vapuru batırılmıştı r ! 
ı içinde 1.300 klfl bulunu. i 
i Yordu. i ........................ ~ .... .. ..................... ~.-
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lik temas 
( Başmakaleden artan ) 

Hk donanmaları Almıın donanmasını 

ele geçirmt·k fırsatını da bulmuş ol· · 
du. Devanı cdeA deniz muharebe io. 
elen ve kırk sekiz s:ıat içinde alınan 
neticelerden anl:ışılı_yor ld, lrgiliz ve 
l~ransı:ı donanmaları bu f ırsatt.ıo a· 
zami <luectde i .. tifade etmek ve Al· 
man donanma ını matlak imha etmek 
kararındadır. 

Sekiı; a,·danberi -.!evanı edt"n h:ırb 
ille defa 

0

hakikl bir har!' Çt"hrcsini 
almış bulunmaktadır. Filhakika İs· 
kaodinavya toprakl:ıra Uzerinde alı · 

nacak herh:ıngi bir netice Li.!yUk da· 
~ayı kokUnden halledecek degilcfir. 
Fakat kati netice Uzerinde çok buyuk 
bir omil olmak mah1yetindedir. Al· 
manyanın burada muttefik. kuTvetle· 
ri U.eerintle knz:ınacıığı bir :r:afcr, ken· 
dişini, harbin ıdamcsiode en bu.' uk 
rol oynıyacıık hir amile , yani demire 
mutlak surt·tte ~nh1p eılecek ve bu 
ha t l•uvulı de•·letl;lr Uzeriade Almnn 
.v a lı hrnc bir tesir ynpacaktar. Yok 
aksi olarak , Almanyn lsveçdr bir he 
.zimcte ııgrıyncıık olurs:ı, bu mattlü 
biyctin kendisi için korkunç ncticclt>r 
doğuracağı da şUpbesizdir. Bir kerrc: 
bu ilk mağhibiyet 1 litlerin dahili pres
tijini çok 'larsacaktır. Şimaiyc kadar 
hep kendisinden çok zo5 ıf milletlere 
karşı zafer k:ızanmı~ olan Alman mil
leti kendi çapında bir ordu He ilk 
temasmda duçar olacağı bu moglnbi-
)'etin ifade cdecegi ıınanayı anlnınak- 1 
ta gecikmiycccktir. Diğer taraftan 
böyle bir mağlt1biyct neticesinde, mUt· I 
tefiklcr kontrolu allına gireceğine hiç 
şUphe olmıyan lo:veç ve Non't'Ç ·de· 
mir madenlerinden Alman ·a t:ımamiy-
lc:: mahrum kalacak bu suretle sulh 
:tamanındıı.ki demir ihti_,·:ıcının bile 
~arısını temin edcmcz bir \':ıziyde 

Ufecek.tir. 
lskaodianvy:ıdıı b:ışlıynn, hnrp iki ha 

qm kuvvet ara.;ındaki ilk temastır. 
Fak11t bu ilk temnsdan :ılınacak ne· 
ticcnh sonuncu Uzcrinde btl\•ak bir 
ı·olu olacn~ı şuphe-;izdir. Bun~n için· 
<lir ki , önUmıtzdeki gunllrde çok lıtt
' uk deniz, kara ve h:t\'ll çarpışmala· 
naa intİzl\r edebiliriz. \' e lıu çarpış· 

maların Jah:ı. diğ~r bazı bitaraf mt"• 
l , ket toprak •• ırı Uz erine iııtikali de 
mUmkundur. 

Tüt tCSÔı j 

Hava tehlikesinden korunma • • 
ıçın 

Dün yapılan tecrübeler 
muvaff akiyetle bitti 
Cirid m~)'darıında dün yapılan ı 

hava taarruzlarına karşı pasif korun 
ma tecrübelerinde kalabalık Lir Va- l 
tandaş kitlesi hazır bulunmuş ve tcc· 
rübeler büyük bir intizamla başaul· 
mıştır. Seferberlik dairesi müdüıü 

Bay fsmail Hakkı Gürle tarafından 
verilen izahatı dinlr-pn tkibler ve 
halk yapılacak tecrübe ve talimlere 
daha derin bir alakayla bağlanmış

tı. 

Tayin edilen y~rlcrde vazife 
saatlerine intizar edt".n ekibler v.:: 
alarm işareti veıildiği zaman halk 
bu tecrübelere cidden t hmımiyet 

ve dikkatle sarılmış bu'uruyordu. 

Jemirköprünün 600 metre cenu· 
l:una düşen bir fosforlu yangın bom 
basının kuru ince kum ve toprakla 
söndürülmesi bir dakika bile devam 

etmeyen bir sür'atle en kısa zamana 
sığdırıldı . Elektronlu yangın bomba· 
sı sağlık evinin hemen çok yakınına 
düşm:iştü Etrafına serptiği kıvılcım 
parçalari~le rastgeldiği her hangi 
bir cismi kılıç gibi kesen bu müthiş 
bombanın da söndürülmesi hir mu· 
vaffalciyet oldu. 

Düşman tayyarelerinin bir m a· 
halle blokuna attığı iki !!İs bomba 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

Erzincana dönenler 
Erzincan felaketzedeler inden 

şehrimize iskan edilmiş olan vatan· 
daşlara Eız\ncandaki arazi ve bağ
larında çalışmak istiyen 184 nüfu· 
sun Erzincana sevk !erine Baş V c
kaletçe müsaade r.d.ilmiştir. 

Scvkiyat ellişer kişilık kafılcler 
halinde yapılacak ve Nisan sonuna 
kadar sona ermiş olacaktır. 

PamuK mutahass•sı Klark' 
Pamnk üretme çiftliği pamuk 

mutahassısı Mi.ı.ıter Klark 3 ay me
zunıyet almıştır. Mister Klark bu 
mrzunivetini memleketi olan Ame· 
rikada ge-çirccektir . 

tapuda bir lc:t yin 

Kayseri tapu sicil muhafı! mua· 
vinlığine Adana kadastro daire si me 
murlarından kadastro mektebi mezu 
nu Bay Lütfü Ujıırte. fi an · hyi rı e· 
dilmiştir. 

Doğum 

Gautemiz Başmürettibi day lb. 
rahim Türkölme1'ın dün bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmi$~ir. Yavruya 
uzun Ö'tlürl~r. hayırlı istik~aller te
menni ederiz. 

. Je 
Halkevıfl 

---
Profesör esadııt ,~5 

verdiği koofer 

d d~· 
Haık,.vi salonun ~sad 

de Pıofesör Dr. B. ( r_,. 
tarafından verilen kon e diO 
sa'o[luııu işgal edl"O lctll 

dıklcat \'e alakasını çt • 
miyrtle karşılanmış~'.'' e'-fİ 
kain, esrar ibtila arı 111 l 
de vr-r it~n konf e~ıı ~ ;ı;ıhb't 
arasında Parti rcuı ~e 

birçok doktor, gençledr r 
1 ' 1 • de hazır bulu >muş 3 

f bri~ 
Malatya 3 

okulu od' 
~ııl~ 

Malatya fabrika"'' ~et 
velki gün yapılan A it 
tihınları neticesin Je t~yi 
riyeti imtihanda pek .. 'jjı 
muvaff .. k oldukları go' 

, 
. d 1 
ilk okullar a. t' 

şekilleri değıŞ 
(1 

Alınan kararlara g 1 
smıf imtihanlarının uınıl §1 

v.>cchesinde aleni olıtJ' 
·h•fl retle talebenin imh 

oıı 
heyecan ve kor kus0~11 ,. 
imkanla11 hasıl o'ac• 1 

M- . 1 ok" .,1 
UffiCHIZ er ··(elifi 

tarafından değil, roı.ı ;il. 
d .. . jhtı'" 

an oğretmenın J.J 
srçileccktir. lmtib111

,, ,, r-----------------------------------------, müıneyyızlerc teblıl ,,,.ıJ . or 
imtihanda aynı ktıf· 

ingiliz Harp Reisi menleri bulunmıyac• Jı~ıı' 
talebenin okuldan çı;jltİ. 
vaziyeti murakebe e't f 
şurada burad.ı ~ak'. o 

190 SC\ntiır. boyunda, İri ~·aıı, U· 

'lUn bacaklı bır zat olan B. lrcnsidc 
59 yaşındadır· -20 senedenberi ıene· 
raldir. Bir erkek, bir kıı evladı var
dır. Ekscri}a zincire bağlı köpeğini 

v l nmda gezdirir. Ağ:1.lndan pıbosunu 

ksik etmez. 
Müttefııc veya duşman olarak te· 

masta olduğu milletlerin cogHıfyaı;mı 
tl'lrihini, idetlerini ve çokunun da li· 
sı1nl~rını gayet iyi bilir. On iki dil 
konuşur \'e okur. Bunlardan yedi di· 
li pekala yazıp bunlarda imıihım \·e
rı:bilir. Mesela Ruscaya Rus derece· 
s·nde vakıfıır. Her sabah çalışırken 
ı astladıtı ve kcncfince m · bhem kal
mış bahisleri bir kartona işaret eder. 
Akşama kndar bunları mükemmel 
surette Öğ'renmiş bulunur. 

Boeı '.ere ka· Ş1 açılan muharebe
ye faal sureıtt- iştirak elti. B r gün 
çarpışırken bir duşmt1nın pususuı.a 

düşüp hasmiyle boğ'azlaşlı \ 'C onu 
kolları aracında oldürJü. 

Boer'lerın konuştukları Hollanda 
dılini gayet iyi bı!di~i içın haıb n 

• 

----~------~~~~~~~ 

1 
o0~0N MEVZUU ı ____ _. 

kışkırtıcısı oldn Aımanlar kendisini 
tanıyamadilar ve yerli bir müfrezenin 
başına geçirdıler. Böylece, hasmın 
sevkülceyşi hakkındı. malümat sahibi 
oldu. Gömletinin arasına dıkti~i es· 
rarı Almanlnrın kontrolünden ka· 
çırdı. 

Geçen harpte Rusyada müttefik 
sıfatiyle bulunma~• netice~i olarak. Tan 
nenberg d ıye bir eser yazmıştır ı< i 
askeri edebiyatın S!Üzel hir nümune· 
si sayılır. Ü.>manlı devi .:tine karş' 
sc\'kolunan İngiliz kuvvetlerinin 

de başında mevki aldı. 
Brıtanyn Ansikloped sinde muh

telif yazıları vardır 1919 mütareke
smde Arkhongel'df", bulunuyor • 
du . Orada çalışarak , A man • 
la ıo hululüne mııni olmak istiyordu. 
Bolşeviklığin zuhuruna rağmen bır 

mü Jdet daha mevkiınde luturıdu, Ma
haretle rıcat etti : 

1922 de Camberle}' askeri mek· 
tebinin idaresine getirildi. 8J sebep· 

le şimdiki lngiliz ordt1surıun en gü

·ıide 2abitleri onun yetiştirmesidir. 

Meşhur sözleri ar Jsında şunı ar 
vardır : 

·· lngiliz d ~hası ib'i a edicidir; 

fakat önümür.deki harpte ibda için 
vakit oulacak mıdır ? ., 

Bu s.Jzün söylendi~i sıralarda Al
monlann " Yıldınm hubi ,, yapa· 
cakları sanılıyordu . 

Son vazifelerini Hindde geçirmiş
ti. Sonra Lonira kaleı;i mtıhdızı ol· 

du. Artık buradan litkaüd olması la-

1 • jçıfl 1~ 
evlerine gitme erı . 1,,o 
faa iyette bu'un1c•' ,l 

111• 
Okulun kap•" -tıfl --}r 

at 1 Sıien son"a 0 ,,ıe 
. erek • 

hemen terketm1Y ,o"' 
ile' J ( 

tazam bir halde ç klı1' 1 

saat sonra ayrılac• 
··te11 .. ,ıJ 

f alepede go t•' 
ketler öı?ret nerılef' ıı'' 

rakebe edildikterı so e tııl 
olarak toplanacak " t~I 
· kr',. 

zımgelirdi . F ık:ıt te'<rar ' H 1 iıc;tan t yapılmaması te fi lıd 
gönderildi. ln!l'iltere ie yeni vazife Bunların yat'ılrJJ' f ~ 
aldı ve nihayet c~bel ütt ırık valisi ötretmenlere Jiı.ırJJ v 
oldJ . O 1da dl artık m:de~ıoin bit· lcr de verilecekti· ~~ 

:!~ ::n m~ü~~;~o:d:~r~:~~~·e:i~~~e~~~~~ ŞEHll~O.b 4~ 
gelirdi. ıı J 

d dıl Jı· 
Şrhrimiı e. lı ı 

"'** .. g'' hava hafıf ruz i 
c~" En çok sı 
clıJ• receyi bulmUy 
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~Söz ti 
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1 
a . 

Almanlar Mozel nehri 1Petsemo da 

,, 

h 

1 ı .. 

Ku~uı 
1200 

t>OO 
300 
100 

' Dış Ilı 
btd 

1
. ta,lekdler ıçın 

Ilı. t 1 d . ""'lrtf tğışmez ya)naz 
' fıi 1 1•ınnacdilir.~ 
t Qlar · · . 

td'I •çın ıdareye 
1 llıelidir. 

~tı. 
~l>i. rrvı.- . -• _ 
, ~AKIMDAN 

~t\RViK 
o 

~ 
1 dtmır cevheri 

l '"•n ._ ~ •n ihraç yolu 
ı~r''•klar dündenberi 

' " 1n ellndedlr. 

o 

b.~rıkü "T" k " ·· · ld k' "11}'Qk ur ·sozu,, şıma e ı 

ter· harp saf aha tına dair 
•klcrin lehine olan sür· 

Udur. 

~llefikler şimali garbr Nor· 
rı.<> adaları karşısındaki 
tıı. b ışgal ve burada yer-
büsünde bulunan Alman 
'Ütd"t ılt . u er. Şu hale göre 

ltıır 
v cevheri kaynaklannın 

~ c bu kaynaklar müttefık 
~dit 
Gk • Bugüne kadar Alman· 

~f.ltv demir ihracatı yapan 
1 ~ttııır cç iskelesi Narvik'ti. Nor· 

eıııf j t B~~dcnleri Karasjok böl· 
ır. ~de ~lurı ham demir istihsa· 

~ <>planır. Trondiyenden 
'r orvc " 
•~rıııı ç 1~ şimal kısmında zi· 
)Q~ }'uzde birindedir. Bu 'il: elt~ ikisi çayır, yüzde 

· ' Yuzde 23 ü de hali 

rt\ik 
th linıa 

Cııını· nından sonra şimalde· 
• 

1Yctr N > it, a 1 orveç limanı da 
,~tCck Utadan et, süt ve yağ 
~ b maddeleri ihraç edilir. 

tb.. it, a:ş1ı. başına demir ihraç 
f'<tl llıa tıınaı şehri aynı zaman· 

S ~r,~tiralara sahiptir. Şehrin 
~:.~~i Yakası adalarla çevrili 
ı.:~ auıa G 'il Cc r ulf - Streamdan 

l~.~ ~ t}'antanndan - istifade 
·'llitGrıı tada oldukça mutedil bir 
~~Ilı surer N . . . 
3 tld · arvık şımalınde 
.s tıfl t tdilen madenler de t14t 1 Yon ıah· tonilatoluk ticaret 

l~qıtaı 'P olan Norveç'in bu 
. ~~ •tının -

Şthirl . }'uıde kırkı Narvik 
L t.~,· trı arası nakliyat faa· 
<gy g td't 
~ tç h 1 rniştir. Şimali Nor· 

t ~ Udud . 
Otid<> u ıle deniz arasında 

\i.,. r h r 
~~'•ld a •nde bulunduğun· 
.~ Ctı 

l}-aı d Cc~uba doğru olan bü-
t\>t Ctıız.d 
t t'ırı b~ en yapılmakta, yal-
~ hudu~flık sahil şehirlcrin
~ t· iktif arına. demir yolu dö· 

~l tllı 
1
. a edılmiştir. Bugün 

~h e •tıdc b 
t tirıd ulunan Narvik 

c 9900 nüfus barın· 

Ni-T• 

1üstüne köprüler kuruyor tahşidat mı 
Londra : t 1 (Royter) - Alsas. 

Loren cebhuir de grce sükunla g'f'Ç 

ti. Fransız tayyareleri iki Alman kc· 
şif ta ,yaresi dü$ürdü. 

Bükrf'Ş : 11 (Radyo) - Bir ga · 
zde, Almanlann Mozel Nehri üze· 
rinde büyük köprüler kurmakta ol· 
duğunu yazmaktadır. 

Belçika tedbir a1dı 

Londra : 11 (Royter) - Belçi
ka Başvekili br"yanatta l ulunarak, 
eğer Bclçikaya bir tecavüz olursa 
bunun mütrcavize pek pahalıya mal 
olacağını çünkü Belçikıınm tehlikele· 
re karşı ner türlu tedbiri almış bu 

lunmak tadır, 

Reynonun beyf\natı 
( Birinci sahifeden artan ) 

karşı yapılmış olan bu harp hareke· 
tinin mesulı}·etini kabul ediyoruz. Bun 
dan böyle Narviktcn Almanyaya bir 
ton demir bıle gitmıyecektiı. 

Alman>•ada da, hareket etti ve hat 
ta bızden dahi\ e\ vel Alman} a harp 
fılosunu Noıveçe göndermiştir. 

T11yfa kıyafrtinde gıden bo\hriye 
askerleri limanları ele geçirmişt.r. 

Bundan başka Almanya, kuvvete 
müracaat etmemeyi taahhüt eylemiş 
oldu~u Danimarkayı dit istila etmiş· 

1 it. 
Bir tarafı n bir abluka hareketi 

olmuş, diğer taraftan abluka ı le hiç 
alak ' " olmıyan Danimarka istila edil· 
miştir. 

Nazi rejııninin bu yeni hlal hare· 
keline hoyret etmiyoruz. 

Miittefıklerin ablukası Alman kon· 
troluna tabi butün mıntıkalara bütün 
şiddetiyle tatbik edilecekıir. 

Norveç Parlamento 
Reisi Stokholm 'da 

Londra : 11 (Roytu) - Nornç 
Parlamento Reisi Stokholm'a gelmiş 
ve hükumetin kerıdisini hariç mem· 
leketlerde bir i$le tavzif ettiğini söy 
!emiştir, 

lngil terenin r\nkaı a 
elçisinin mesajı 

Londra : 11 (Royter) - Elçiler 
müzake· esi İÇİ il Londuya gelmiş O· 

lan lrıgıltf'rt'nİn Ankara eıç·si dün 
gl"ce Londra radyosundan Türkiyeye 
çok samimi bir ml'saj göndermiş· 

tir . 

Skapa - 14 lova akın 

Lon .ha : 11 (RoyJer) - Alman 
tayyareleri Skapa · FJova hücum 

flmİş, bombalar atmışlarsa da hiç bir 
isabet olmamıştır. Üste bir kişi ka
çarken yaralanmış~ır. Dört Alman 
tayyaresi düıürülmüştür. 

Hollandada 
hazırlıklar 

Londra : 11 (Royter) Hol· 
laodalılar mühim tedbirler almakta· 
dır. Şehirler tahliye edilmekte ve li
manlar devriye kontrolü altına alın· 
maktadır. 

Sovyetlerin vaziyeti 

Am<>tcrtlan : 11 a a. - Oaoimark• 
ve • 'orveçte telefon mchaberah ke· 

silmiştir. Yalaız Berlin tarikivlc telg 
raf muhabcrah yapılmakta icli. 

Alman bazı haber lcre göre Sov
yctler birliği, Peto;amo mınhka~aod!l 

a~kcri ku"·vetlcr tahşit etmek Uzere• 

dir. 

So,·yctlerin vnviyc:ti 

Londra: l 1 a. a. - Royter ajan~.; 
~ınm Londradaki So'"J et mahfilinden 
öğrcndili,inc göre, Ru-ı.ya'om l~1'andi· 

na •ya hadi~clcri karşmndnki vcıziye· 
ti Molotof'un yUksek Sovyet mc:cli· 

sinde öylcdi~i -ıon nutukta teshit e• 
dilen siyasc-tteomUlhcmdir. 

Binaenaleyh dunku hadiselerin , 
bu_yuk devletler arasındaLi :harpte 
1!!!.·~~ kalmak ve buna karaşmamak 

,yolundaki Rus ~iy:ı<etini deği tirıai• 

ceği bihakkin t3hmin tdebilir. 

Çoı çilin dünk Ü beyanatı 

Londra : 11 (Ro)'tn) - Çör· 
çil dün beyanatta bulunarak şimal 
harlı hakkında mr el ise tafsilat ver· 
mışrır. 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza ol 

1 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

lalmaaıne yardım ediniz 1 

- · 

GONON M 0 H i M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Umumi harpten parçalar 
Şu harp gunlerindc hatıralarımızı ~o~lam_~klı· 

tımız bize bir çok mukayese ve taltmın ımkanla· 

rı verebilir . 
Umumi harbe Avrupa, Asya, Afrika Şımeli A· 

merika ile denubl Amerikanın mühim bir kısmı 
iştirik etmişti. Almanya ile müttefikleri olan Tür· 
kiye, Avusturya - Macaristan ve Bulgarislana 
karşı itilU cephe i evvela mahdud bır kaç dev· 
!etten ibaret iken gitgide bu cepheye c24 » n illet 
girdi. Bu devletlerin isimleri şunlardır: 

Sırbistan, Belçıka, Rusya, Fransa, İngiltere, 

japon}·a, Portekiz, Karadağ, İtalya, San Marino, 
Romanya, yunanistan Şimali Afrika, Brezılya, Gü· 
ba, Panama, Haili Cuatemala, Honduras, Kosta 
Rıka, Nikaragua, Sıbir~a. Çın ve Siyam. 

Bundan başka Bolivya, Ekuador, Santo Do
mi ngo, Rero, Uruguvay, ve Mısır hükümetleri de 

Almanya ve müttcfıkleri ile münasebetlerini ı..es· 
mişlerdi. Bitaraf kalan l:-panya, HolJarıda, Norve~ 
tı;veç, Danimarka, lsviçıe, Arjantin, Venezuela, Şi

li, Kolombiya ve Neksika devletlerinin nüfusu 
dünya devletleri nüfusunun ancak on dörtte bir' 
kadardı. 

Bu harp milletlere doQ'rudan doğruya ancak 
440 milyar liraya mal olmuştu. Bu parayt altına 
kalbederek garp cephesine yığmak mümkün olsa 

66 santim kalınlığında iki metre yükseklikte 1000 
kilometre uzunlukta bir duvar vücude getirilebi· 
lirdi. 

Yalnız Amerikanın harp masrafı, Amerika hü 
klımctinin 1791 tarihinden 1914 tarihine kadıır 

sarfettiği paraya muadıldir, 
ô.enlcıle yaralananların miktarı 30 milyon ki

§ i) i bulmuştur. 



Hali faks 
s6yliyor 

( Buinci sahifeden •rtao ) 
tevessül etme}e mecbur olmuş te· 
lakki edecekler ve binanaleyh gerek 
Norvcç'in istiklali namına rerek ken· 
di hesaplıı ına Almanyanın bu yeni 
201 balık tezahürüne karşı koyacak· 
lardır. Alman askeri sev"ulceyş kuv\C· 
tinin Şimal dtnizin~ ve Atlantik~ ya· 
yılmasına mani olacaklardır. lngıltere 
buna asla mı saade etmiyeccktir. 

ı Loıd Balıfaks lngiliz donanması-
nın icraatından bahs~erek demi~tir 
ki: 

• - Bana inanınız. İrgiliı donan· 
ması atıl dcğ"ıldir. Oonanmaınmn fa· 

·aliyeti hakkında miımkün olduğu de· 
recede tafsilatlı habeıler ver eceQ'iz. 

Son a Ilı <ıy iç nde lngiltere ve 
Fransa Norveç'te herhangi bir lımanı 
ve üs:;ü işgal t"debiliıleıdi. 

Bu gibı şeyler, eğer bıtaraflar 

zamanında yarnım isltrlerse, muvaf
fak olabılır. Çünkü yardım ıstcdılderi 

vakil geç talınmış oluyor \'e bu yar· 
dım müessir bir tarzda yapıla mı> or· 

Son lskandinavya hadisrleri gös· 
termiştir ki, Almanra kendi menfaati 
icabetfrd ği takdirde ademi ıeca\•Üz 
paktlarına rağmen ve tahrik olmak· 
sızın tecavüı. 'e taarruzlarda bulun
mak tan çckinmi}or. 

iki memleketin istiklalini imha 
etmek barcketinin bir mukabele bil· 
misil tedbiri olduğuna dl:nya efkarı 

umurııiyt!sirıi kandıı mak bızzat Göbels 
için bile müş üldür. 

Bınanaleyh \'a7 İ} et şudur: Kendi 
kendini müddaaya muktedir o ' mıyan 

herkes tehlıkededir. Almanya'nın hat· 
tı hareketi rastgele saldıran ve ısııan 
bir ı.: uduz köpeğın va2iyetidir .• 

Lord Halifaks Sov~·etler bitlığin
tden bahsederek dem=ştir ki: 

•- Bazı k!mscler Rusvaya ilanı 
harp etmemizi istiyor, d:ğeı bnı kim 
selet ise Rusyaya vakınlaşmarrım 
erviç e,liyor. Fakat Rusya ile harp 

yapmak ve onunla mukarenet tesıs 

etmek fıkıini tetkik ettiğimiz zaman 
iki şey unuttılmakta oldr~u tnahür 
f"der: Bıri Rı.ı<:ya'nın Polonyey ı ve 
Finlandiyaya taarruz etmiş ve diğ'eri· 
de bizim asıl hedefimizin Almanya'yı I 

aftfflOp etmek olc:tutudur. 

• 

J Şakalar ı· 

Tasarruf 

Baba oğul bayram yerinde dola· 
şıyerlardı. Bir barakanın önUndc 
<lurdular. Kf!ı>ı öoundeki adam bağı• 
rıyordu : 

Beş kuruşa... İçeride duaya· 
rıın en mubim sılanı var. Beş kuru' 
veren, istcdiAi kAdar seyredebilir. 
J lnydi durmayan, fırsat bu fırsnt. 

Çocuk babasına y~h·ardı ; 

- Baba, beş kuruş ver de girip 
yılana bakayım. Hiç yıln., görmedim. 

Hnbnsı hasisti. Beş kuruşa kıya· 
mndı, fak at çocuğunu o :ıtırını da 

kırmak istemiye-rek cebinden bir per· 
tevsiz çıkardı ; 

- Al oğlum bunu ... Bir solucnn 
~ nkalıyarıık bakarsın ve tıpkı yılnrı 
görmU~ gibi olursun. 

Türltl'ı 

Skajarakdeki Alman , ma 1 
barajlarını lngilizler yardı mı . .ı: 

a ıııe ·.ıif· 
( Birinci sah f t>d en at tan ) 

Müttefikler Oslo koyunu abluk<ı 
etmişler ve keza Skajarak'a temamen 
hakim olmuşlardır. Bu kısımlarda fa:ıl 
Alman donanması kuvvetli bir çenber 
içindedir. 

Morveçin garp schilindeki Sergen 
şehrini müttefikler işgal eltiler. Bu ha
beri bizzat Norveç parlemanto rei i 
teyid etmektedir. Yine müttefik kuv· 
vetler Sanhyi işgal ve Trarıizeye 01s
ker ihraç etmt~lerdir. Yine alınan ;,On 

bir habeıe göre logıliz kuvvetlen 
Nlırvik ve Kelleri ele geçirmi !erdir. 
Narvik limanındaki Alman gemilerinin 
vaziyeti hakkında henüz m.ılünıat g"el· 
memiştir. 

Asker yüklD Alman gemisi 
Londra : 11 ( Royter ) - Asker 

yüklü olduğu tahmin edıleo Lisekıl 

adlı Alman gemisi batmlm.ış ve bu 
gemiden hiç kimse kurtarılamamıştır. 

Sakajarak önünde •• 

Loodra : 11 ( Royter ) - Stok
holından şu malümat 11eriliyor: Ska
jarak da Alman naklıye gemileri 
sanılan 10 gemiye taarruz edilmış 
bunlardan biri batmlrrış, 3 tar.esının 

batınldığı tahmin edilmekte, di~er bi· 
rinde yangın çıktığı ve dığer beş ta· 
nesinin oe kazazedelerı kurt.umagc1 
çalıştığı bildirilmektedir. 

Korlnze açıklarında . 

Londıa : 11 (Royter) - Korinz.e 
açıklarında müthiş top se leri duyu:
makta ve burada şiddt:th hır muha · 
rebenin cereyan ertıği tahrnın olun· 
maktadır. 

Osto önünde .• 

Londra : l 1 ( Royter ) - . lng-iliı 
harp ıemileri Oslo körfeıine girmış 
bulunmaktadır. 

Filo kumandanı şehıin derhal tah
liyesini çünkü icabında bomharduroan 
edilec~ini bildirmiştir. Diğ·er taraftan 
Oslo önünde lngiliz ta}·yareltri bir 
Alman destroyerini batırmışlardır. 

Yine b'r No ı;eç harp 
gemisi Almanlann meşhur Emden k· 
ruvazörünü batırmışlardır. 

OU Y O U K L ~ R 1 M 1 Z 

25.000 Tonluk 

Atmanlllf la Norveçter earpı,ıyor 
Londra : 11 (Royıer) - Şarki 

Norvcçte demiryolu boyunca Alman· 
larla Norveç kuv\ctleri rasında çok 
kanlı muharebeler otmaktadır. Şimal
deki Norveç kumandanı lngiliz. - Fran
sız. kuvvetleıiy!c teşriki mesai etmek 
emrini almı~tır. 

Sovretıer ne dU.iJnDyor 
Londra ; 1 l (Royter) - Moskova 

radyosu Almanların son lskandinavya 
cinayetini de tasvip etmektedir. 

Mayn barajlar ı yar ıldım• ? 

Londra : 1 l (Royter) - Skaja· 
rakta çok n.ühim bir deni:: harbi olu
yor. lngiliz filosu bo~"uı zorlamış Al· 
man gemilerini h:.ırbe mecbur etmiştir. 
Muharebeye bir çok tanr:ıre!erde iş· 

tirak etmiştir. Her.üzteey.,üJ etmiyen bir 
habere göre lngiliı donanması Skaie: 
rakdaki mayn barajlarını ynrmağa mu
vaffak olmuştur. Almanların dört kru
vazörünü ımha et rnış \ e diğ'erlerini 

datıtmıştır Almanlar şimdiye kadar 
harp gemilerind~n 51,000 ton kaybet
miştir. Ha:>ara uğrayan . gemilerin 
tonu 31,COO dir. 

No rveç Alman a•kerıerl 
Londra : 11 (Royter) - 200 ki

ş.lik bır motorlu Alman kıtası Elboda 
20 Nl>I\ eç neferi tarafından mağlup 
edilmiştir. 

B argendekl Alman n-evc u d u 
Londra : 11 (Royter) - Almanlar 

Bergene takriben 5000 kişı çıkarmıştır 

1 P OUTiKA Cf BHESiNOE 1 
Londra: 11 ( Ro; ter ) ı·erilen 

ma:ümata göre, Norveç'ın Almanlarla 
müzakereye g-eçe<;eği haberleri asıl 

sızdır. Bunu Norveç ağzından Alman 
tdsizlen U}•durmuştur. 

Norveç Kralı xeni bir Kukla hü
kümet kurulması }Olunda Alman elçi
sinin yaptığı teı..lıfleri iddetle red · 
etmiştir. Kral diğer taraftan istifa eden 
hükumeti vazife:.ine de .. ama daHt 
miştir. 

Başvekilin nutku 
Londr:ı: 11 (Royter) - Norveçtc 

Hava Zt rhlısı 
Londradan bildiriliyor : !ngiliılerin Saııderland tipi mu.\zzam deniz 

ta yyarc~i geçen gun Norveç sahillerine J akın bir mnbik:ı1!1 1.\lru.<\11 tay ya· 
relerile b"trp etmek imkanını elde etmiştir. 

ffu·a zırhla~ı i:.mi v;»rilen yirmi beş bin tonlulL 5.ınJerland ta.vyare i 
birçok toplar ve mUteaddit mitrah'ozlarla mUcchlıezdir. 

İngiliz bava zırhlıc;ı bir tic~ret gemi ... ine refaket ctm~ktc ikl'n Alman• 
larm en ı1on model as Junker<ı tipi tayyarelerinin altısının taarrnıu11a uğra-
mıştır Jık Alman ta.''·"·ıırc: i b:ıva zırlılısı Uzcrinc dıkilmi)', iki Alm:ın tayya
resi de İngiliz demiz ta.\ yaresinin ı ltına gt çerek deniz sathına :Jj ıuctrc ka· 
dar alçal;.rak uçmıı~a ve bava zırhlı rna ta rruza başl:ı.ıuışlardır. 

s~nderland ön ve arka toplarile Alman hır"·arelcriae mukabelede bu· • 
Juom•ş \'C gök _vllzlloU mUthiş bir gUrUltU kaplamışhr. 

Bu sırada' dört Alman ta,·yaresi de arkadan taıı.rru..:a beçıuiş lcrdir. 
!I:.wa zar hlısının topç•ısu bu\ uk bir so~ukkanlılıkla Alman tay_,·ııı•ele · 

rinin yaklA~mabrını hekltmi~ ve ·" U:ı: mı:tre kndıu· knlınC'.l dört topu~ la bir
den ateşe ba~lamıştır. 

Bu ateş knr?ı"ında Junktr ta.vyarclerindcn bi,.i alı:vlı.-r içinde dtışmUş 
!Jir digeri de fena surdte ) :ırol. nnr1k Non·r-ç ~ııhili.ıe İn mi~, oradn ateş 
alarak hı.rop olmuştur. 

Bu ,·azi.nt knr;-ı-t ,da d;,rt Almu t .u·are i az çıJk y.:ı.ralı oldukl rı 
haldı:: k:ıçnıı\>lordır. 

halka bir beyaon vc:rfll'1 
Başvekil bir nutıık t·•kta 

k oU " • 
beyanname, gere dildif1 

tarafından teşkil e ııt3dıl1 1 - • t" tanın t Kukla hukume ıo \',.,, 
k • · ·r ine de: umetın vazı es . İl1 r. iJ. 
tün Alman tekliften~ etıtıe<'' 
Kralın da bunu ~~bu Alı11aıı 
rilmiş ve Norveç JO sli Y 
bir hükümet olarak 8 

•
1
• tt 

· isti 8 
cağı, memleket• ıu • 
düşenlerle mücadele ·ı~et rıı 
ıüz ettirilmiş ve ııı~tc:akİtJe":J 
davet olunmuştur. M 3ıtıt5" 
Kralı, hükumetin b~Y1111~c:blil 
rak ettiğine dair bır 
miştir. o ı ıoıl 

faveçten 06" ,,., 
Londra: J 1 (Royt~r) uot' 

' 10 1" yosu seferberlik emrı0 Is 
yük şevkle karşılaşrı~;~irııııŞ 
gönüllüler olduğunu bı 
DGtürıDlen Alm•" r ) / 

Londra: 11 ( Royte p 
hava kuvvetlerine ıne0~0ııı 
tayyaresi bir Atma~ l~i 
tayyaresini düşürmüştur· diltıl . r. 
dıman tayyaresi ıahrıp f' 
Alman tayyaresinde de: 
mıştır. 

Norveç Oan i marl<\,~ 
Londra: 1 t (Royter) - da~' 
su dünyanın her tarafıll ti 
ve Danimarka gemileri0:1~ıı 

- btl "' yapmıştır. Buna gore, . j a1}7j 
\"t Danimarka gemilerı t "
yol limanları hariç oııııak J 
raf limanlara \'e tercitıe01 r 
rnanlanna iltica etmelidir t 

Hava tehlikesi~'1 
iÇ''' 

korunma 
,,ı•~ 

-İkinci sahif ederl ~ 
g1 

sını iki tahri~ bom?ası ~el f 
balar hkib ttti, o~rh• ıe~ 
geç,.n gaz arayıcılar, gaı e ı' 

. leıJI 
guruplar, enkaz teınıı . e "' 
ı k' 1 . h~·r .A • urh rma e ı b erı, sı eti" 
le itfaiye imdad ku~~Jdi 
bir soğukkanlılık ve cı. · k,., ... ·~ 
baş 1amış 1ardı. Sıtın 11 ııl~ 
der~ içlerin ~ ve ağaç 'ıif,t 
nan ha:k bütün bu r-: .. ~,t 

b. ol~ '-
dilerine yakışır ır 

kay1a takib ederek e",d•· 
hareketi gözdt n kaçırff1 

tbİ' 
Yakında bütiİO . Ş f'r ~ 

daha bütük bir tılı !11 ,ıafll' 
Buna d air tafsilat 11e 

111"51,,ı$· 
~ütunla r ımızda bul~ 

---------
_o, 

T ü rks61,~~lı ~1- ~ıP 
GAZETE VE f'.'o1 

. rıcte ı "-' 
Bürolariyle bır 1 

""' ,,.: 

Hava zırhlısı muztıffernne u, llrıe avdet ederken .' oldn bir çok Junker 
8 mod.J Almon b:tyyıırelerine r.ı tlıımıs : takat hunlar ta'.'l.rruza ceş rrt e· 
dememİ'jlcr, :.ll'cnk uzaktan boıııbalnr at:mışl rllır. Bu bombalardan hiç lıiri 
isabet tlmemi-ı, bilakıq Almıın tllyy releri S ırıderland.'ıu ateşile \'ar. lanmış· 
lnrdır. 

caddesinde lf S"~ıf'" •" 
sındakl blnaY"tt~ 11 ı'o11~ ~'~ 
ıunuyor. Gerek ,şıer111' 

1 

rekse Gaıeıemi:d~ıat , 
rın yeni b lnaf11 

ıt· 

1 

!''"' rlcaed:_.., ~lunz:ı::\m hava zırhlısı ,,;!ı) Kılometre chha katettikten 'IO lra U. U ne 
dönmUjitUı·. Harp esoa. ındt\ kunand:ınl iki-ıci pilot h'lfif~e ~nral:ıım11lıır· 
dır . 
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Qıeı • 
bır teşebbüs 

~er · --- -
sınde yapı 

ı.ı,k00Peratifi 
tırııiıd . 

tdılın~k ~- l ır yapı kooperatifi 
1~ı. 1 !baka U2.eı edir. Bu hususta 

ttıına .. d"I . 4j nıuracaat e ı mış-

re r {•l· 
ıııe& ı leş ı .. 
811

)1 ~ct~ıc.>busü de-ğerli valimiz 
ttlır b 

!ij t uyormuşlarClır . 
~ahı a~dik edilmek üzere dün 
ı~ le R?nderilmiştir. 
l r ltıızdc zaman zaman Mer
'tc~ t~ btıhranı mevcut ve l:unu 

•Cdbi · 'h ~ ~2urı r ıttı azının zarurı 

'trııişt~k rnuci~ _sebepleri le mü
llaıa 

1 
Bu ıtıharla tamanıile 

r r arı u 1> ınııa u ygon bu te-
e;trck 
le nıemleketin imarı ve 

~r ;eterden beri devam ede· 
tııı Crdin tedavisi bakımıo-

ııun· 1 
1 

'Yet e karşılarız. 
ada _ 

1 ıı r tnutcşekkil ben1.erlerin 
'ııı tclft İstihsal edilmiştir. 
lq _Bahçeli evler yapı ko 

rıın d ıoı e memlekete çuk 
ra1u ıfa "deceğine mutmain 
\ ~. 

b~·1a!ifin başına şirketin ilk 
!ı k t~r . aı ada~ımız Vasfi 
kı_rılnıiştir. Bay Vasfinin 

1 vukuf ve brcerikliği 
alını sa şirketin bu ilk 
kararını muvaff akiyetin 
_addetmek için birse. 

ır.. ıı ka 1 V f" O rtı•r ma7., as ı rgun 
~~~b~iğer müessblerini bu 
~~~ ff Uslcrinden dolayı tcb

a akıyetler tf'menni ede· 

Almanyada sun 'i benzin 
fabrikaları kuruluyor 
Ruslar petrol vermiyormuş 

Kopenhag,dnn Fıasızca Paıi 
Suvar gazetesine bildiriliyor. 

Göringin harbin neticesini tayin 
ettirtceğini söylemiş o'duğu garp 
cephesi taanuıundan Hit\ı-ri mene· 
den petrol nok anı kor\rnsu mudur? 
ı 9 ı 4 zaferinden sonra söylenmiş o· 
lan şu söz malumdur: " Müttrfikltr 
petrol dalgaları üzerinde zafere doğ 
ru uçtular: ... ,, 

Almanya Romanya üzrrine yap-

tı!!• tazyike ve Rus)·a ile mevcut 
anlaşmalarına rağmen harbe başla· 
dığı günden itibaren ihtiyaç duya· 
cağı senevi on brş mil) on ton pet· 

rol hiç bir şekilde elde edemiyf'ce 
ğioi görerek ümitsizliğe düşmüş· 

tür. 
işle bu sebeplerdir ki Hitler 

yeniden Sentez usulile benzin yapa· 
bılacıık fabrikalt'lr İnşasını emret-

miştir . 
Ruslar petrol vermi~ormuş 
Berlinden SkannÜ)ÜZ ajansına ve · 

rilen bir haber Rusların Almanyaya 
verdikleri petrolün tatmin edici bir 
ahenk ile devam etmediği üzerinde 

ısrar göstermektedir. Berlin \una sebep 
! olarak demiryollaı ın fena vaziyette 
1 olduklarını ileriye sürmektedir. 

işte bu sf'bepledir ki sentetik 
benzin imalini arttırmak ve bunun 
için de Herman Göring fabrikalarının 
munzam bir şekilde büyütülmeleri 
istf'nmektedir . 

Almanya muhakkak ki madf'n 
kömüründen bf>nzin çıkarmak isliye 
cektir. Halbuki bunun tahakkuku için 
de bir çok mahzurları yenmek ge· 
rrktir . 

1) Y erıi fabrikaların meydana 
gelmeleri uzun bir zamana müte· 

vakkıftır . 
2) Bir milyon ton petrol dde 

edebilmt-k için beş milyon ton ma· 
den kömürü istihsal etmrk lazımdır. 

Halbuki Almanya, Leh kömür ma · 
denlcrini dt: elde dti~i halde bu 
ihtiyacını karşılıyacak kÖmÜrt: malik 
değildir • 

3) Tabii benzln yanında ersatz 
benzinin kaliteleri fevkalade düşük · 

tür, 

Bu şekilde petrol meselesi Al
mnn erkanı harbiyesinin hallrdece· 

ği en mühim mesele halinde df'di· 
ğin;iz haber tahakkuk ettiii takdir
de bile Almanya ancak ihtiyacının 

b~şte birini ka rşılaınış olacaktır. 

ıırt•~ ~ 
i~'l•fa ------- - - ------

~ t.trııckbunun böyle olmadığı ' ------- 1 
~~tıi tcdir. Bu suretle Em· Dramatik halk hlk3yelerl ------------

~t~l •ona erer. 
< •ıa a· 
~ ~tıı bi ıt perakende olarak 

ttrıı k kaç türkü'yü burada 
d' ,r 1 d h E'.rnra h hıkayesinin 

id .~ ~lltıın~ a iyi bir çeşni vere 
~. ; ~ ayım. 

ırl'~t ~o ----
1 
.... etl 1 • l E R 
lı r it~ 

k~ııt ~ tllj k 
' ~~il ~ atasının Karayi~itlı 

1•b tu:k~f~ Aynnlıdan şöyle 
~-~q) Usu dinledim: 
1J ar ı. 
at.ı t1:ar 
~ 'llr d nıı ya~ıcı 

qb tım 1 ~~ ~' f{clnı anı dumanlı 
1ıtı 2'~ eı nazlı yardan 

llınan1ı güınnnlı 
~t • 
~ 1\ ,. • 
·~tı 'en, sev . 
~ 1\ Yıı crırn çoktan 
it b y kirp·r.· 
~I il~ır •ı;ın oktnn 

ı ı R"arı 1 • 
ri\rılı . ~e dı şark tan 

ıranı. 

~t. " 
~ ''c • "' t~ clcı 1 
r ' a~ilrı ~6nüı ınesle 
~~~~1ııu b~~nqerdim dostn 

~' <ı, b ~dan iste 
~ :lllidür bellü 

it " lj; 

~l\ı lıtı b 
~~~ t.tirı ı.~tıi bilenler 

~ •Oran 
t tli11 k n Yarenler 

1~11rıı, ıı sevenler 
•nıan)ı ,, 

11< 

• [E1reü~Oü ~Mlfc§llhl I 
L Tefrika No : 19 ------- Yazan : 

Bu türkünün hikayede hangi kıs 
ma gireceğini gestirmek miimkün 
de-ğildir. Çünkü her kısım birbirine 
çok benzemektedir. 

Gaziıntebin Haral kö}ünde Ha

mis oğlu Cuma adında Karaduman 
a bdallnnndan biri de şöyle bir Em 
rah türküsü söyler: 

Ta Irak yurdundan yar diye 
geldiıu 

Perişan hnllerim sana selvinaz 
KemencJiın bO)numda dar di

ye geldim 
Canım sana kurban olsun Sel

vinaz 

• • • 
Karaduman abdalı Selvihan 

adını Selvinaz olarak kullanmakta· 
dır. 

Çaldı beni ı:ışkın ile bir neşter 
Salın hey sevdiğim )'Ollarıın 

·göster 
Yanaklar gül gül o'muş duda

km şeker 

Gülden 

R. Yalgm -

sın hoşum 

• * * 

meze t·let 
Sclvinaz 

Germen şahın işi gucu hiledir 
Benim başım pusularla giirle

dir 
Nere gitsem derdın benle bi

ledır 

Derdin beni deli C)'ler Selvi
mız 

* "' . 
Emrnhım der dolaşmışam file

m ı 
Deşt etmişeın senin için dlin· 

yayı 

Mevlam öz cliJe yaraltı ~üpha· 
nı 

Derdin ile dn~lnrdayım Selvi • 
naz 

"' • 
Burdaki süphan kelimesi Süphan 

dağına aittir. Cuma bundan sonra 
bir türkü daha okudu: 

Gine oldu salıar vaklı 

TÜRKiYE. RADYO DİFÜZlYON 
POSTALAR! TÜRKİYE RADYOSU 

ANKAJ{A RADYOSU 

CUMA 12 4 - 1940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayıırı 

12.35 A J A N S ve l\teteoroloii 
H,, berlerı 

12.50 Mti7ik 
Muhtclıf Ş.ırkılar 

13.30/ 

(Pi) 

14.00 Mii:1ik : K:ıı ı~ık mii1ik ( Pi ) 

t~ On J>rogı aın , Memleket Saat 
Ayıırı 

18 05 Mii7.ik: Kaıışık Müzik (Pi.) 
18 4o Miizık: Kıırndeniz lı:ılk Tlir
külcri Rı7.eli Sadık 

18 55 Snbest saat 
19.10 M ·m ı eı<el saat ayarı, Ajar.s 

ve Meteoroloji Haberleri 
19.30 Konıışn•a (Mılli Kahramanlık 

Menkibeleri) 
19.45 Müzik 
20·4ı) Miizik: Oyun 1 lavul:ııı 
Klarnet, La\.ta, Santur. 
20.55 Miı1ik: 

1 - Okuyıuı: A7.i7.e Tôzcm 
21.15 Konuşma (Bibliyogıafya) 
21.30 Müzik: küçük Orke~tra 

(Şef: ec'iµ Aı.;kın) 

22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Estam -
Tahvilfit, Kambiyo - Nukut 
Borsnsı (Fiyaı): 

22.30 Müzık: Ca7.hand (Pi,) 

23.'2:l 
'.B.30 Yarınki Pıogıaın, ve Kapa
nış. 

Çıksalın cilve vakfıdır. 

Geyin atlas dibaları 
Dön salın leyi vaktıdır 

• * • 
Burdaki ieyli kelimesi Halay 

şeklinde oynanan bir oyun ismidir. 

Balınumları yana yana 

Cilve kür eyledi cana 
Oıı dö t belik diz ierdann 

Dôrı salın leyli v:ıktıdır 

~ 

* • 
Bak şu sinemdeki dağa 

Seyret balıça ile ba~a 

Al haneyi knlk aya2"a 

Doldur ver peyam vaktıdır 

* • • 
Eınrahım du hatırım hoş 

Sarıl_ yavru ıı yanıma koş 

Diyar riiyıır gezmemiz büŞ 

Tcıkiye gel göçvaktıdır. 

* • * 
Bu türkü Abbas şahın hazırla· 

dığı ilk düğün g~cesi türkülerinden 
ols gerektir. Mamafi son kavuşma 
kısmına da girmiş olabilir. 

- B I T T 1-



• 

9!!"~!'."!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~->~~·/ 6 12 Nisin Q40 TJr1'sö:ıü ~ 
S22 ;_: _ m r m : wt r w cara aza es- r $ö?t217 

Pamok ve lcoza 
KiLO F.ATl 

CiNSi En aı 1 f.n çok 
K. S. K. S. 

Koza· Oô,OO ı==oo= 
Ma . parlağı 00 --ı_oo __ _ 

-Ma,- tcıniıi - 41 1 00 
Koza parlağı 
Kapı malı- - 00------
Klevlanci 00- - 00--___ ı __ _ 

Yapatı 

_B_e""y....,..a7_. ------ J 
!>ıy.ah 

----'--------'""!"!~__,;-------ÇIGlr 
YCifi yrrıılık, _ J ,'-3_0 __ \- _ 

tohumluk 
- HÜdUdAT 

f!utday Kı~ ı \---
" yerli 00 

Arp.ı -- 00 __ _ 
----ı 

Fasulya 
-Y~ı:t --- - oo 
o'Cıice - _o _ _ _ , 
~UŞ ytmİ_ ----

susam 00 

Lıvt"rpol Telrrafları 
11 I 4 I 19'40 

_H_<ıı_2_r ______ l_8 _ _E_ 
Vaddi l 8 07 
Vadeı 111 8n 
Hjnd hazı r -7- -18 

--N~~-vy_o_r-~~----ıö-\ 89 

Kambiyo ye Para 
I~ Ha rı ka.oıçuıdan alınmı~tır. 

İlan 
Ceyhan Sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Esas /940- 650 
Ceybın Posta t~lgraf memuru 

Muhiddin nezdinde Ahmet oğlu 

Mustafa tıvuş tarafından müddea· 
ı~yh Ceyhan hızinei maliyesi aleyhi· 
ne Ceyhan Sulh hukuk mahkemesi
ne ilcame olunan tescil davasmm 
cıri muhakemesinde müddeinin tes 

.cilini talep ettiti Ceyhanın Muradi
•ye mahallesinde vaki şarlcan istıs· 

yon cıddc'i ıarben mumcu Abdul· 
lah hanesi şimalen alış iken elyevm 
çıkmaz sukata ridtn tarikıhas ce· 
nuben öiü yüzbaşı mütekait Yusuf • 
hane ve bahçesi ile mahdut ve 
·- 680 - arşın mıkdarında - 150 -
lira kıym,.tinde aua üzefioe bina 
edllmi1 yüz lira dtierinde ilci göz 
hut ve mutbahın teacili iıtenilditin 
.den işbu hudutlarla mahdut arsa ve 
iki ıöz haneye iddiayı bak edenler 
~arsa ilin tatihinden itibarrn bir ay 
urfındı Ceyhan Sulh hukuk mıh 
kemesine nıürıcaat etmeleri ve du· 
ruşmanın da 13/Mayıs/940 tarihıne 
bır•lcıldıtı iliu olunur. 

l 1112 

Kozan Memleket 
h~stahanesinden 

-Kozan Memleket Hastahane
sinin (948) dokuz;üz kırk st kiz 
lira (">5) altmış beş kuruşluk be· 
deli keşifli Tamiratı 2.4 940 günün· 
den itibaren açık ek~ilmeyr. konul· 
muştur. 

2-: Eksiltme ihalesi 17.4 940 
çarşamba lünii sa·H 17 de Kozan 
memleket lıastah~nesi tababl"t oda· 
sın.la kornisyon huzurunda yapıla

caktır. 
3- : Eksiltmtye istekli olanler 

bedtli keşfin yüzde yedi buçuğu o
lan 71 yetmiş bir lira 15 kuruş 
muvavkat teminat akçalarını veya 
banka mektuplarını beraber gf'tire· 
recekler.dir. 

4-:lsteklilerin veya . yaptıracak. 
ları şahısların beton, sıva , nacariye 
ve notr;ıma işlerine ait vukufiyctle
rini bildirir vesaiki göstert:crkler- ı 
dir. 

5-: işi anlamak istiyenler şart· 
nıme ne keşifnamelerini Kozan 
Memleket Hastahanesi Tababetinde 
görebilirler. 

6- : isteklilerin şarıiti maharrart: 
daireaınde yevmi muayyende müra· 
caatları ilan olurıur. 2.4 940 

11690 5-7- 12- 15 

Zayi mühür 
Çiçekli ihtiyar heyeti miihıünü 

zayı ettim. Yenisini yahtıracağımdan 
eski Alührün hükmü olmadığ ını ilan 
ederim. 

Çiçekli ıhtiyar hey.etin· 
den Osman Bolat 

TAN SiNEMASIOA 
BU AKŞAM ,.9 

Sevimli ve çok caziP' İspanyol Yıldızı Eodiilıl 
Geceleri filminin unutulmaz kahrar11

3111 

( IMPERlO ARGENTINA ) oı0 
Yarattığı ~ 

~----------------------___..; ______ __ 
MORENA KLARA 
İspanyolca Sözlü ve Şarkılı 

Filmini muhakkak görünüz 
Ayrıca: 

Canavar Vadisi 
Fevkalade Maceralar filmi ~ 

AL SARA V SİNEMASIND.~a~ 
Muvaffakiyetle devan eden Senenin en BuY 

Filmi Olan 

Vatan Kurtaran Arslan 
TürB<çe SözDlYı 

PEK YAKINDA PEK 

BEN BiR PRANGA 
KAÇA GIYIM 

PAUL MUNİ,nin ~ı 
[ Unutulmayan Büyük ~ 

• jS,. 

Çocuk insanların çiçtğidir. Seviniz okşayınız fakat öpıneyırı . 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkeı• 

JI 

Y; gine mesire mahalli oları Atatürk parkı Y3111~ 
Kır Kahvesi bu hafttl 

a. ç ı l a c a k t ı ~.I 
Her türlü içileçek şe yler, pazardan ınıada g:iolerde 5 koruŞi ~ 

ve dondurma, her yerde olduğu gibi, on kuruştur. 11,1 ı1'1ı 
Bütün kış dun ltllı k.ıhv~lerde oturın tkta.1 b'J'l1l:rn 51y1n h11

171ı; 
miz hava almak üzere kır kahvesine buyu<Sunlar. _/ 

/ 

--------------------- -~ 

......................... 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Belediye yanında 

Yeni eczahanesidir 

ıl 
"',ıJı 

ve ~.l'J' 
Yuvanın saadet .. jj , . r' 

do~uran, Aile düğürtlLI~ ıe J' J 

lend ı ren çocuktur. ç~c~ ~~f 
vilmekten mah ruın b'.\ ve'_ıı 
d a hatırla yılda bir ıı0 e "' 
Esirgeme Kurumuna 'i 



~t940 Tü~özü Sahife:] 

rinde her ne suretle olursa olsun demir istoku 
bulunduranların nazarı dikkatine 

Demir Stoklarının beyanına dair kararname 

~ : 1 - Milli koruamı 
l~r,11 " 31 İnci maddesinin ikin· 

tıı:...ı nın ihtiva ettiti sclihiyete 
"111etı t. 
'bı ' ıcuethane vey• ika. 
~bı Ankara, lstanbul, lzmir, 

an, Zonguldak. Samsun, 
~1 • l<ayseri, Sivas ve Diyar-
111 Jet ıncrkez\erinde ve Is· 
,, "

1
• bulunan ve ikinci mad· 

Yı "n h k'k· h-k • ı tll a ı ı ve u mı şa• 

k, trırıde bulunan demirleri, 
~~'''n•rnc hükümleri dairesin· 
. •rı etıncte mecbur tutulmuş 
~ 
~'!: 2 - Yukarıdaki mad· 
tı,fık 
t 

•n beyanname v rmeğe 
ltJ' 1 •) 1 .u an şahıslar : 

\ th•litçı, ihracatçı, komis· 
' () dtCiPtancı, yarı toptan: ı, pe· 
~' ' fabrikacı, imalatçı, depo 
~ llttçi, nakliyeci müteahhit ve 

~lib~ tacir sıfatı~ı haiz bi 
kıkı ve hükmı şahıslar 

~ •cir olma) an sair bilumum 

*"~••i umumiyeye dıhil da 
"1'ıulbak ve hususi bütçe ile 
l"•rı daireler, belediyeler, 
'llııu • • ttt •ı ıdarelt'ri ve hunlara '6' lbi ınahiyeti haiz teşt'kkül 

'•dltler beyanname vermek· 
~t ~'· .Ancak, bu vaziyetteki 
ult, •hı, başkalarına aid ol· 
•ı, '· h"r hangi bir suretle 

' tltiklcri mallar hakkında 
~ lrıe 'cit \'crecrklerdir. 
~il()~' 0~rnayan şanıslardan iki 

'o •dar naevcudu bulunan· 
il lıcı v ·ı: • 'b' k- -k .~t trb e Çttıngır gı ı uçu 
~,.. •bın fan ancak sanatla 

""l'lı 
ı,, ~t~cck kadar mevcudu 

~tt, latt beyana mecbur 

lı • t : 3 - fk· . dd . 
d.._'\bıal mcı ma e. e 
-~İtl ar Yedinci maddede ya· 
m ''de • >cı''tl . n. kendilerine veya 
•) .,., er, .. - . , ,.._ •-.;;: att olup ~ a : 

._.;rufıltfl ıltmdı bulunan 
btn, ~1~· dtpo, fabrika ve 
'da tabi yerlerde, ikamet· 
ı. ~, • 

~ ~l1111d '-" b\hımurn mahal· 
) ~L·Utduktara demirlerlf', 

'it qıl\ t • 
ı... "th _crnınat veya emanet• 
·ı: lf it h b . b" '4arttı er angı ır se-
' •ltlt\d e, başkalarmm tasar 

~t~t~ ar bbulunan diikkin, ma 
ı.' • • · ı_ 

&
~ ''n tt' • '

1111:a, imalathane ve 
' ~•"lı t1allırükı Y"r lerde, antrepo· 

l -ı: "t .,. Ctde, banka ardiye· 
"-~ltt " b'f ~t.ı dıı~ıa 1 urnuın mahallerde 

lı "'t ,, d . 
~ · crnırleri bt> yan ede 
~~ dde • 

ıt '~ • ~ - lk' ~lh· 1•la, ınci maddede 
~ti Yed' · 

Diikkin, mataza, depo, fabrika ı 
ve imali•bıne gibi yerlerde, ika· 

metgihlarda, antrepolarda, gümrük· , 
lerde banka ardiyelerinde ve sair 
bilumum mahallerde rehin, teminat 
ve emanet olarak veya sair her han 
ği bir sebep ve suretle muhafaza 

cttık1eri demirleri beyan edeceklerdir. 
Madde : S - Ticarethane veya 

ikametgahları Ankara, lstanbul, lz
mir, lçel, Seyhan, Zonguldak, Sam· 
sun, Trabzon, Kayseri, Sivas ve Di· 
yarıbakır Vilayet merkezlerinde ve J 

lskenderunda hulunın ha~iki ve hü_~ 
mi şahıslara ait -ve yedinci maddede 
yazılı demirler bu şahıslardan · baş

ka şrhir ve yeı lerde bulundurulsalar 
da\ i, bunların da beyanı mecburi· 
dir. 

Keza, yedinci maddede yaz lı 
olup işbu kararnamrnin neşri tari
hinde hafkasına satılmış oldutu hal 
de henüz teslim edilmemiş bulunan 
demirler satıcı tar .. fından, ve satın 

alındığı halde henüz tesellüm edil· 
memiş olan demirler de satın alan 
tarafından beyan edıl,.cektir. 

Madde : 6 - Birinci madde Je
ki şehir tahdidi müter hhitlt>r hale· 
kında cari olmayıp, burılar nerede 
bulunurlarsa bul nsunlar, beyanna· 

me vr:rmeğe mecburdıırlar. 
Müteahhitler, beyannamelerinde 

kendilerine ait olanlardan başka, ta 
ahhütleri dolayisiyle ellerinde veya 
emirlerinde bulunan yedinci madde
de yazılı demirleri vr. bunların han 
ği taahhütlere muhassas olduklarını 
beyan edeceklerdir. 

Madde : 7 Beyan edilecek de
mirler şunlardır : 

a ) Her lcuturda bilumum yu· 
varlık çubuk demirlerde kö~eli çu· 
buk demirler 

b ) Her ebatta laıne demirler. 
c ) Putrel, T. demiri, U dem;ri, 

z demiri, müsavi ve ray11mu.avi 
dılıh köşebentler gibi her ebatta 
sair profil demirleri. 

Madde : 8 - Beyannamelere 
dercı mecburi olan malümat şunlar 
dır : 

a ) l eyanname sahibi tacir sı· 
fatım haiz oldutu takdirde, adı ve 
sQyadı, ticari unv · nı, ticaretinin ne· 
vi, ticarethanesinin ve şahsi ikamct
gihır.ın vazih adresleri. 

b ) Beyanname sahibi tacir ol
madığı takdirde, adı ve soyadı, mes. 
lck veya sanatı, ikametgahının va· 
zih adresi. 

t'd ..: ıncı maddede ya · 
rı, başkalarına ait o up 

c) Demirlt>tin nev'i cinsi, farik 
vasıfları ( ve yalınız ith ~latçılar hak 
kında mccbu ı i olmak üzere, demir 
!erin hangi memleketten ıthal edil · 
miş olduğu) ve nevi. cins ve maliyet 
fiyatına göre ayrı ayrı miktarları. 

d ) Beyannameyi vorenin beyan., 
nameye dercettiği demirlere, mal 
sahibi, mürtehin. emanetci, yediemin f 
gibi hanti 11fatla malik veya zilyed 
olduğu. 

e ) Demirlerin Türkiye dahil ve 
ya haricinde hangi şahıs veya mü
esseseden, hangi tarihte v~ Türk 
puasiyle keça satın alınarak kaça 
mal edilmiş olduğu, 

f ) Beyannameyi veren tacir ise 
31 ağustos 1939 tarihindeki ve bu 
tarihte satış yapmamış ise buna ta 
kaddüm eden ilk şatışmdaki ~atış 
fiyata ( tarihi kaydedilmrk snretiy· 
ı~). 

g ) Bu malfarın bulunduğu yer· 
lerin, şehir, kasaha, caddf', sokak 
ve numara itibariyle yazih surette 
beyanı. 

h ) Beyanname münderccatanın 

hakikate tamamen muvafık oldutu 
beyaniyl, tanzim tarihi Vt' imza. 

Tacir olmayan ş~hıslardan, bu 
madde ile istenen malumatın tama· 
mına sahip olmayanlar ellerinde 
mevcut demirlerin cinsll'rİne göre 
miktarlarına ve maliyet fiyatlarını 
bildirmekle iktifa ,.debilirler 

Madde : 9 - Beyannameler, iş 
bu kararnameoi ı resmi gazetede 
gününü takip eden üç iş günü içinde 
ve birinci maddede sayılı şehirler· 
den başka yerlerde bulunan müte· 
ahhitler için de neşir tarihinden iti· 
baren on beş gün zarfında mıntıka 
ticaret müdürlü~ü bulunan yerlerde 1 
bu müdürlüklere ve bu1unm•yan yer 1 
l<!rde tn büyük mülkiye memur na 
n akbuz mukabilinde tevdi olunur. 

Mahallinin en büyük Mülkiye 
m"muru, takdir edectği muhik bir 
sebebe l inafn,'1u müddeti uzatabilir. 

Madde: 10 - Beyannameler, do 
kuıuocu maddenin birinci veya ikin 
ci fıkralarında yazılı müddetlerden 
hangisi dahilinde verilirse verilsin, 
iş~ u kararnamenin teımi gazetede 
neşri gününe ıit malumatı ihtiva 
edccfktir • 

Madde: 11 - Milli Korunma 
Kanununun 31 inci maddesinin 2 
oci fıkrası hükumlerine tevfikan, ma· 
halli en büyük Mülkiye Memuru ta· 
rafından beyannameler münderecatı 
hakkında istenecek malUmatın ve· 
rilmesi ve bunu tevsika yarayan fa· 
tura, satış mektu\:>u, konşimento, 
gümrük beyanoame mak~uzu "gibi 
her nevi evrak ve vesaıkin alakadar 
tarafındAn ibrazı rn~cburidir. 

Madde: 12 - işbu ,kararname· 
nin neşri tarihinden itibaren her a

yın sonuncu gününü takip eden beş 
iş günü zarfında alakadarlar hirer 
mütemmim beyanname .. vererek , o 
ayın birinci ( dahil ) gününden so 

nuncu ( dahil ) giioüne kaclar yeni -
den demir satın almak veya mevcu 
dundan satış yapmak, malların ye
rini değiştirmek, Bankalara ve sair 
müesseselere taminat olarak ver. 
mek, terhin etmek, merhun malı re· 
hinden kurtarmak ve saire gibi vaki 
değişıktikleri muntazam11 beyan et· 
mete mecburdurlar, 

Bit değişiklik vukuhulmadığı tak· 
dird~. alikadarlarla yine mütcm• 
mim beyanname vermcğe d~va111 
ederek kt"yfiyeti bildireceklerdir. 

Mahallinin en yüksek Mülkiye 
Memuru. ilk beyannameler müodc
recafına ve İcabnda yaptıracatı tet
kikata nazaran, inşaat icrası gibi 
hakiki bir ihtiyaca tekabül edip bu 
i"ıtiyaç İle mütensip mıktarda olan 
demirlerin sahiplerini, yalnız bu 
miktarlar için, mütemmim beyaı.· 

name vt-rmek mecburiyetinden istiı· 
na ed' r 

Maddf': 13 - Bu kararnamenin 
neşri tarihinde elinde beyanı mec 
buri demir l u'unmadıtı için beyan· 
name vr.rmemiş olanlar, beyanı mcc· 
bururi miktar ve vasıfta olmak üze 
re t i•ihart ellerine gıoçccek demir
leri rllerine gcçti~i tarihten itibaren 
beş iş günü içinde ve işbu kararna
me hükümleri daiı esinde beyan et· 
m~ğe ve 12 inci maddede yazılı ol· 
duğu üure mütemmi 11 beyanname
ler vermeğe mecburdurlar. 

Madde: 14 - Milli Korunma Ka
nununun on dördüncü madde~inin 
verdiği selihiyete müsteniden, işbu 
kararname hükümleri mucibirıce be· · 
yan edilen demirlerden tacir sıfatı· 
nı haiz hakiki ve hükmi şahıslar 
elinde buluoanlar ile tacir olmayan 
şahıslar elinde l-u'ur.up da inşaat 
icrası gibi hakıki bir ihtiyaca mas· 
ruf olduju ve bu ihtiyacm icap et· 
tirditinden fazla bulunmadığı isbat 
edilmeyen nevi vt' cinsleri aşatada 
yuılı demirlere, değer fiyata tediye 
edilerek satın ahnmak üzere, Hülcü· 
metçe t:I konmuştur. 

A) Kutru 8, 10 X' 15 ve 20 mi
limetrelik yuvarlıık çubuk demir· 
ler. 

8) ıox 100 milimetrelik lama 
demiri. 

C) 20 Santimetrelik putrel (N P) 
Bu madd~ hükümleri müteah. 

hitlerin ancak isbat edecekleri ta
ahhütlerinden fazla k-llan demirleri
ne tatbik olunur. 

Madde: 15 - On dördüncü 
maddemuci bincehükürnet tarafından 
el konan demirler, hu kararnamenin 
neş:i tarihinden itibaren başkalarına 
satıldm1yıp mezkur tarihten itibaren 
Hükümet satılmış sa}ılır. 

(G !risi sekizinci s thife:ie ) 



( Yedir ci sahifeden artın ~ 

Arıcak, ~yannamclcrin tcvdü 
için veri'miı o1an mehlin hitamından 
itibaun beş aün içinde, 1 irinci mad 

T. C. 
Ticaret Vekaleti 

t~ 
d d 1 
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Mrmuru, kcmmiyd ve keyfiyet iti bcst kalır. sinde takdir o'unur. k•'' 
barife muvafık göı ülto dı n i ılr rin Maddf': 16 - Satın a'ırıacak Mad<k : 17 - fş-l ıJ _,,•JI* 
satın alındığını tahriren e•habına bil demirlerin detu tiya ı ı 1 icaret Ve 

1 

neşri tarihinden itibartfl 

Türk sözü 

iç f ica:et Umum Müdürlüğü 

Demir stoklarının beyanına dair kararnaıııe 
hakkında Ticaret Vekaletinin tebliği 

11 ·4·940 tarihli resmi gazete. 
de neıredilip yukaıı)a dercedilmiş 
bulunan kararname metninde, de 
mir stoklırmın beyanı husu!anda 
berkesin kanuni mükellefiyeti tafsi 
len ıfıde ectilmiş olmakla ~ buab~r, 
aşatıda yazıl, oldpğu v• çhile bazı 
noktalar üzerinde alakadarların ten 
viri faydalı göıülmü~tür ; 

1. Bu kararname ile Hükumet, 
memleketimizin başlıca ticari mtr· 
kezltrinde ne miktar ir. şaat demiri 
bulunduğunu öğrrnmelc ve bundan 
böyle de ıydı bir kcrre veriltcf'k 
beyannameler vasrtasiyJe stok hare. 
ketlerini takip etmek istf'mtktedir. 

Hükumetimizin demir gibi mü 
J 'n, l it n det ~t< ııcrını bilmek 

ve stok hareketlerini takibetmek 
iıtcmui çok tabiidir. Çünkü,Cmcm· 
leketin demir ihtiyaçları tesbit edi 
lerek ithalatının ona göre tanzimi 
ve bu maksatla, sık sık drmir stok
larının miktarı öğrenilerek hariçten 
ıetirilmıesine ihtiyaç olan miktarla 
rın sıhhatle tayini lizımgclmektedir. 
Binaenaleyh, stok beyanı usu l ~nün 
vazedilmiş o!muında fe~ka!ide bir 
trdlıir mahi)eti gör mı ğe kat'iyrn 
meıhal yoktur. 

E~er drmir stoklarının beyanına 
müteallik olan bu kararnamenin bir 
hususiyeti var ise, o da, mevcut 
in§aat demirlerinden ar.cak mahdut 
bazı nnilerinin Hükumetçe satın a· 
hnması hükmünü de ihtiva etmekte 
olmasıdn. Fakat, kararnameyi iyice 
okuyanlar göreceklerdir ki, burada, 
Milli Korunma Kıııur unun adil bir 1 
ölçü ile halka verdiği temin.-ta müs· 1 
teoid,n, " dtter fiyat ,, tediye edil 
mtlc ıartiyle yapılacak bir mübayaa 
dan b-.ka bir şey bahis mevzuu 
detildir. Hü~ um etimizin ist, alacıtı 
demirleri depolarda beklemelerinden 
çok dabı faydalı surette kullanıcı· 
tında ıüphe yoktur. 

2. Bu kararname tacir olan ve 
olmayın herkesi alakadar etmekte. 
dir. Binaenaleyh, ticaret erbabı ıibi 
sair bilumum vatındaşrar, bu karar 
nameyi dikkatle okuyarak kendileri 
bir beyan mükelltfiyeti tereddüp c· 
dip ttmeditini vakit geçirmeden ta· 
yin ve ona göre hareket etmelidir 
ler . 

Bu nokta üze•inde duruşumuzun 
sebtplerinden biriı; de, bu kararna· 
me ile vatandaşlara tahtnil olunan 
vaziftnin ifa edilmemuindtn tcvel 4 

lüt cd< biltcck olan neticeler üzerine 
vaktinden evvel halkımızın dıkkat 
bakımını çekmek ve bu suretle bir 

~kaz ve irşat vazifesi görmüş olmak ı mün bir ttk istisnası varsa, o dı, mü 

tır • teahhitler hakkında o'up, bunlar 
Bu kararname ile vazedilen j Türkiyenin nrruinde bulunurlarsa 

beyanname v e r m c mecbu bulunsunlar beyan mükellt-fı) etlerine 1 

riyetine riayetsizlik fili , M\lli tabi tutulmuşlarcır. Binan ... leyh, a· 
Korunma Kanununda yazılı cezala· ıağıdaki izahıtı yalnır. bahsi grçr:n 
rın tatbikini zaruri kılacc.ktır. (Mez· şehirler haH ında anlamak lazım. 
klir kaııur·un 53 üçüncü maddcs"ni gelir: 
ve bilhassa beyanname mündereca. Tacir olmayan şa~ıslaı a müte-
tının sıhhatini teyid eden hükümler allik başlıca hükümler ;;unlırdır: E· 
bakımından da, 61 inci maddesini tinde 20o kiloya kadar demir bulu 
okuyunuz ) . Bu cezaların hiç bir nan şahısları bu kararnamtnin hiç 
vatandaş içir, gür Ü geldiğinden, bir maddesi alakadar etmn. Eunlar , 
sürpriz lt-şkil rtn.esini istemiyoruz. beyannameye tabi değildirler. 
Bunun İçiedir ki, kanun hükü'1llrrinlı Tacir olmıyan şahıslardan ancak 
hcrk"sçe maliimiyeti mrfruz bulun· bu miktardan fazla demire malik 
malda beraber, ~bir kerre daha ve bulunanlar beyanname vertceklrrdir. 
tam zamanında halkımızı ikaz etme Bun'ar da, mesela, r ev, apartman, 
ği ve crzai müeyyidelerin harekete dükkan yaptırmakta olduğu için 
getirilmesi zaruretinin tevellüdüne veya sair her hangi bir !Urctle e· 
mahal bırakmamaları tavsiyesinde linde 20J kilodan fazla demir bu· 
bulunmayı zait görmedik, lunan şahıslardır. lık beyanname 

Bu meyanda bir noktaya daha verildiktrn sonra, beyanname mev· 
işaret edtceğiz : zuıt olan demirlerin bina inşaasında 

Ümidimiz, istenilen malumatın kullanılmak gibi h ı> kiki bir ihtiyaca 
sahih surette beyannamelere derce· tekabül ettiği an!aşılınca, l u demir 
dilerek tayin olunan mühlet içinde lerin sahipleri artık müte<tkip her ay 
Hükumete verileceği merkezindedir. sonunda mütemmim beyanname ver 
Bununla beraber, muhter~m halkı- mck mükelltfiyetinden istisna edi-
mıza hitap eden bu tebliğde, iste- lebilrceklerdir. 

miyerek, falcat vuzuh ve sarahat lü Bahsi geçrn şrhirlcrdeki tacir 
zum una riayetten dolayı, kötü niyet sıfahnı haiz şahıslara geline,., elle· 
sahiplerine temas edrn bir fıkranın rindeki demirleriıa miktarı ne olursa 
da dercini lüzumlu gördük. olsun, bunları beyan t-drceklerdir. 

Eğer memleketimizde mevcut Yalmz, sobacı, çilingir ve saire gibi 
ise, bu gibi kimseler. beyan mükel· küçük san'atlar erbabı istisna edil. 
lcfiyetinden kurtulmak için malları miştir ki, bunlar da sanatlarının i· 
nı saklamak vtya başka mahallere cap cttirdiğindrn fazla demire sahip 
kaçırmak gihi harrketlere tevessül iseler yine bildirmeye mecburdur· 
etmeleri halinde, Milli Korunma Ka· lar. 
nunundaki ağır cezalar ile karşılı· Şy noktaya bilhassa dikkat e· 
şacaklardır. Bundan başka, bu ha· dilmelidir ki, kar.ırnamcnin brşinci 
reketle•İn netictsiz kalacağını da maddesinin biıinci fıkrasında ifade 
bilmelidirler. Zira, memleket hudut· t.dildiii veçhile, ticari Vf"ya şabsi 
lan dahilinde nereye götürülürse ıö ikametgthları muayyen on iki şe· 
türülsüu, bu malların meydana çı· hirde hulunan tacir ve gayri tacir 
karılması müşkül ofmıyacaktır. şahıalara ıit demirler. bu şehirlerden 

Keza, maliyet fiyah beyanının başka şehir ve kasabalarda bulun 
sıhhatine azami i1ina gösterilmete salar dahi, sahipleri tarafındın be· 
mahal vardır. yan edilecektir. 

3. Kararnam~de beyan mükel. 4. Kararnamenin 3 üncü ve 4 
lcfıyetine tabi tutulan :şahıslar : va· üncü maddeluinde beyannameye 
zıhın ifade edilmiş bulunmakla be· tabi şahıslar iki bakımdan tadat e· 
raber, esaslı görülen noktalar aşa· dilmiştir, Mühim olduğu için bu 
ğıdı bir kerre daha izah edilmiş· noktayı izah ediyoruz: 
tir : 3 ünçü madde bizzat dt mirin 

Evvelemirde şu noktaya dikkat sahibinden bahsetmektedir. Mal sa· 
cdila:>elidir ki, lu kararname, yalnız bibi, kendi dükkanında veya eviade 
birinci maddesinde yazılı olan on muhafaza ettiği demiri bildireceği 
iki şehirde ticari ve şahsi ikamet gibi. başkasının dükk?lnmda, evinde 
gahı bulunan şahısları beyanname ve sair yainae muhıtfeza ettirdigi 
usulüne tabi tutmaktadır. Bu bük· demir varsa bunu da bildirecektir. 

Demirlerin bir kısCPI k 1 e 
b. ki•fll ~ ait depoda ve diğer ır ,k 

.. · · t ol•' uıcrıne avans temına ı •11 b 1110• Bankanın deposunda u ~'ıJ' 
tacir 3 üncü maddeoio tattı 
teşkil eder. . ,r, 

4 .. _ dJ gehrı uncu ma eye ., 
,ı 

madde yalnız başkalaıın• ~·ıııf 
demirleri muhafaza edrn -~h 
isdihdaf ediyor. Entipik rrı• bİ' 
üzerine avans vermiş olan 
kadır. Bu banka, bt1 ~ 
vererek, başkalarına. ~i~tJll. 
üzere mnhaf aza eyledıtı 
bildirecektir. . ıet 

1 5. B~yan edilecek dt1111~,.Je 
. d" . ddesı ı' rarnamenırı ye ıncı ma Jı 

zıh olduğu üzere, yalrllı P' 
mir denilen nevileridir. . ~ 

Tacirler, profil d~~;' ,, 
kasdedildigi çok iyi bıh• e 1 
car o!mıyan şahıslar için ş&J .; 

tı verıyoı uz: IJ 
Yuvarlak çubuk demir, ktl~ 

daire ltşk:ı eden uıuo çubı> pi 
ibarettir. Bunlar uıunlukl•~ 
değil, IC:tlın 1ıklarına göre ell~ 
ayrılırlar. Mesela 8 milirnet' .. ~ . c., 
varlak çubuk demir deoıfl d 
lığı yani maktaı teşkil ede" ,~ 
. k 8 · ı· t olııf1 mn utru mı ıme re 
Ö~mir anlaşılır. ..,.,dıı' 

Petrol herlc:esce m•1~ i ilb 
demiri U. demiri, Z dem•'bıık 
ye anılan demirler yine çu 11,
de uzun demirl,.r oluF bLl~ef• 
taıT, U, Z harflerine btfl 11r 

• h ll 5ıJ5 
T~reddüt ettiğinı ı ... atıl· 

mıntıka Ticaret MüdürlLI rJ' 
O V. · ete caret Jaaına, ı ıaY •• 

1• ipi•' edip malümat alabi ır5 ,.,.Jı 
der"· 

6. Beyannamelere . .,,,et 
malumatın nelerd~~ 1

• ıo•dd ~ 
kararnamenin sekızınct ~rıt' 
yaııh olmakla beraber, bl' t p 
carct Müdürlülderioe .,e ıtt'~ 
bulunmayan yerlerdt, 11, :ı 
büyük Mülkiye me11ı&•';,,-.J 
miş bulundutumuı bt b' 
munelerindtn alınarak ıd"'~/J 
lcr bunlara ıöre d:iı~r I' 
(Kararnamenin neşr~ fi';' 
nümuneleri mahallin e ıf 
caksmız) •tıif1 ~ ·fef' .,, 

Beyanname sah• tıi' el 01' 
rına ancıi:ık muay)'IP lı~t' ,~ 
. b' ı . afıf' f I 
rın muayyen ır 111 ~O" d' 
ııla bilir. Zira, toPY~,sfli' 1 

ton } uvarlak çutulc. şd I 
placak beyan hiç bı~el~ 
mez. Dıgv er taraftarı, , 

1 t I 
( { 1 1 ; 1 ( 1 • 
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T. C. -ASRi 
IST ANBUL BELEDiYESİ Si NEMADA 
Şehir 

B .u 
Tiyatro$u 

·Akşam 

YELPAZE 
PİYES 4 PERDE 

Loca ve numaralı koltuklar satılmaktadır. Gişe her vakit a~ ~. h 

leiefon 250 

lan mühletin hitamın ian itibaren 
nihayet beş gün zarfın ia mahallinin 
en büyük mülkiye memuru, satın a· 
lının demirler hakkında mal sahibi· 
ni tahriren h berdar edecek ve bu 
kbli~at yapılmadığı takdirde bahis 
mevzuu dcmirltr serbest bırakılmış 
olacaktır. 

Şu noktayı bilhassa kaydederiz: 
Serbest kalan demirler, eskisi gibi, 
zuhur eden müşterilere satılabilecek 
!erdir. Fakat demir muayyeo ihti· 
yaçlara tekabül ettiği ve bu ihtiya· 
ca binaen kimler.n satın alal ileceği 
demir ticaretinde malın kaç d dc
ğiştirebileceii ve kimlerin demir 
ticarttiyle meşgul olduğu malum 
bu'unduğundan, bazı maksatlaıla bu 
dcmırlcri demir ihtiyaciyle ve demir 
ticaretiyle hiç alakası olmayan şa

hıslar arasında elden ele geçirtmr-k 
•zincirleme ticaret. denilen fili mey 
dana getirir ki, Milli Korunma Ka· 
nununun 32 inci maddesi bu fıli 
mtnctmış ve 59 uncu maddesi de 
cezalandırmıştır 

Bu yola sapılmamalıdır. Zikret· 
tiğimiz 59 uncu maddeyi okuyanlar 
tavsiyemizin ehemmiyetini teslim e· 
decr-klcrdir. 

Adana Odun ve Odun 
1 ömürü Esnaf Cemiyeti 
müessis heyetinden : 

(Odun ve odun kömür Ü esnaf 
cem!yeti) unvanile teşkiline müsaa· 
de edilen cemiyetimizin ana nizam 
namtyc tevfikan idare heyeti seçi· 
mi 15 4 940 pazarte~i günü saat 
14 - l 5 arasında Ticaret O.iası 

binasında yapılacağından bif umum 
esnafın mezkiir gün ve saate OJa· 
ya gelerek reylerini kullanmaları i 
lan o!unur. 11715 

.-TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECiLiK- MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyo·r 

Türksözü 
matbaası • il 

! 1 

Türksözü 
Cilthanesi 

1 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

: ı 
1 ı 

En modern vasıtalarla 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boytia defterler, 

Renkli afişler 

ı 1 

ı 

1 

l 
j 

mücehhez bulunuyor 

Kitapla rınııı Şark karı yahut 
Avrupa kin nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanıı Türksöıü 

Cildhanesine gönderiniz . 

• Zarif sağlam 

Ve her türlü resimli ve renkli il Bir cild. bölgede ancak Türk-
baskılar sürat ve nefasetle tab j I sözünün sanatkar mücellidioin 
edilir . • elinden çıkabilir. 

L.--------~,o ________ .... , 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
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R.C.A 
nın 

· ç bir hizmet istemede 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem ·Hilmi Remo: 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

1 .FIRSAT 
satılık kamyon • 

şasesı 

1.5 tonluk Rex marka ,Ford parçalara uyar) 
34 beygir kuvvetinde. 

Gülek Limited Şirketine müracaat. 
Abidinpaşa cad. No: 171 

3-7 ı 1703 

- • 

nr. Muza1f er Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını 

başlamıştır • 

kabule 

çiftçilerimiıin çok iyi tanıdıklaıı 

Oliver 
• ı iL....d;J t 

Mibz.er ve traktör köteoleri ıelmaıtir adetkri ~k az .,~-
tiyacı olanlaım biran ewel müracaat etınekrt: 

Feyzi Dural 

Eskiden Rasıh Zade biraderler 
Eski Postane karşısı 

6-8 11693 
"--------------~ 

M 

1 

1 

1940 MODEL 1 
P.~r.ahel katuı &lmez tir lia:ıa sa:ı:iila J. ia 

olan bu radyo aranılan her nsafı haizdir 
• Pcırazillere k•r•• huaual aüzgeç • Antlfedlng ve fon kontrol 

O O Ç Kamyonları 

Gelmişdir 
Adana ve hinterlandı. Yegane acentası: 

M. T AHSiN BOSNA 
Bir ad.erler 

Abidin Paşa caddesinde: 
Telefon . 274 Telgraf .Adresi Meta •• P • K. 74 

5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 11691 

• f50 istasyon lamı yazllı büyük • MGstalıll gı-uplu ,ası 
kadran • Haı-lcl santrajlı opaı-16:-, 

• Feı-rokartlı orta tekerrOı- • Oktal tipinde lambalaı-
• Havalı trlmera kondanaaUSrU • Çıkıf kudreti 4 vat 

v~~~~~E 's Aii 1i'Bi'NINsıl5eEi5 i d-
. GC<?O~cfJ12 

ABiDiN PAŞA CADDESiNDE 

M. Tahsin Bosna 
Telefon : 2/4 Telg. Adr. META ADANA 

·Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti- ı 
yaç vardır • fdarehanemize ır.Ü· 
racaatları 


