
Suriç Bükreşten Ode
sa ya hareKet etti 

T - .... - .. . . ' . . .. . . 
Bülcreş, 9 (A.A) - Bir haftadan fazla bir 

zamandanberi Bükreş'te bulunan S<>vyetlerin es. 
ki Faris sefiri Suriç, dün zevcesile birlikte Odes. 
sa yolile Sovyetler birliğine hareket etmiştir. 
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Danimarka ve Norııcçi>ı işgalini gö.<ıtercn harita 
(Yan~· 4 ii nt>ii~•' 

Çemberlaynin Avam Kcmara
sındaki mühim beyanatı 

H Yeni Alman tecavüzü aleyhine döne
cek ve mağlObiyetine yardım edecektir .. 

Londra, 9 (A.A.) - Bqvekil Çem.

1 

Flnllndiya harbinin ıonunda de. 
berlayn'ln bugUn Avam Kamaraamdn ml§Um ki, FlnlA.ndlya kaybolmu§tur. 
yaptığı beyanatın mühim kıımnlarmı Fakat acaba tsveı; ve Norveç kurtul. 

8.§&fıya dercedlyoruz: ( Deıı~mı 4 üncüde) 

=-:orveçlller tarafından batınlmıf o. 
lan Almanların Gneysepav isimli z•rh. 
lıııı Almanların ylrml altı bin tonluk 
birinci hattı harp zırhlılarından biri. 
dlr. •ım~ bu ~pte Ud ~ 
vardı, oıg-eri Şamhorat'dur. 

Batan zırhlı saatte 30 mil sUrate 

koşuqor 

Batan Gneysenav ~ırhlısı 

malik olup makineleri H50.000 beygir 
kuvvetinde idi. 

1935 t&rlhll İngi liz • Alman anla,. 
mumdan aoııra 19336 da lııfa edıL 

~ olMI Gneyaenov aırbluıı U'1Q "1ç 
kulede olmak Uzert dokld tane ytrınl 
sekizlik, üçlU dört kulede olmak Uze. 

re" on iki tane on bt'şllk ve bunlardan 
maada birçok ve muhtelit çaplarda 
tayyare dafi topları ile mücehhez idi. 
tkl tayyare uçurma kı&&tma malik 
oı- bıı arrhlı ctlfrt tayyare ta,mıak_ 
ta idi. Bu remlnln mUrettebatı 1500 
kl~ldlr. 

,,.-,...,-

lngiliz 
filoları 

- Alr11an 
çarpışıyor 

Londra, (Gece yantJmdan 10nra 

radyo ile) - Şimal denizinde Alman 
ve lngillz filoları arasında deniz har_ 
bi yapılmaktadır. 

Norveç sahilleri hattl Oslo üzerin.. 
de Müttefik tayyareleri ile Alman 
tayyareleri arasında şiddetli hava 

1 harpleri yapılmaktadır. Dört Alman 
tayyaresi düşUrUlmüştür. Norveç mU_ 
da!aa vasıtaları birçok Alman gemisi 

batırmı§lardır. Norveç kara kuvvetle. b , Alman destroyerini batırmıılar. 
r1 Hamar - Oslo arasındaki 130 kilo. dır. 

metrelik arazi Uzerlnde müdafaa haL 
ıarmı tesis etmişlerdir. Norveç kıta. 
lan her tarafta ~lddetıı mukabeleler_ 
de bulunmaktadırlar. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Buraya en 
son gelen haberlere göre, Oslo koyun
da Drosbank Norveç istlhkA.mları 

gündUzden cereyan eden muharebede 

Norveç mUdafaa vuıtaaı Almanla
rın bir zrrhlmnı batırml§lardır. Bu.. 
nun 26000 tonluk Gneyznov kruvazö
rUdür. 

Lond.ra, (HtH!usl) - Müttefikler 
Alman nakliye gem!ııi Rlo Janeryo. 
dan maada bir sarnıçlı gemiyi ve bir 
de denizaltı geınlsinl batırml§lardır. 

'!vor.veçin isıil.§sı 
Oslo ve bir kısım limap .. 

lar işgal edildi 
Harp şiddetle devam ediyor 

Oslo, 9 ( A.A.) - Oslo radyo_ 
su. bu sabah saat 8 de bildiri. 
yor: 

Alman deniz kuvvetleri, Nor
''eçlilerin sahil deniz kuvvetleri-

nin ve Norveç müdafaa kıtaatL 
nın mukavemetlerine rağmen 
dün gece Oslo fiyoruna girmiş. 
!erdir. 

Horsteıı bombardıman edil • 
mh:tir. 

Bergen, muannidane bir mu
kavemetten sonra Alman kıtaatı 

(Devamı 4 üncüde) 

Danimarka nasıl 
istila edildi? 

Kral Kristiyan h81kı sabır ve sükunete davet etti 
(Ya.mı 4 W.Cüde > 
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Abluka hattı haricinde 
Almanya ve mUttefikler hariç hine bir imkan hasıl ediyor de. 

olma.k üzere ablukanın dünya U- mektir. Almanva gibi kuvvetli 
zerindeki tesiri iktısadi coğraf. bir rakip bu suretle pek kol&y 
ya haritalarını mUteessir edecek bir şekilde ortadan kalkıyor. 
bir mahiyettedir. Böyle olduğu Bu suretle Cenubi Amerika ti
halrle ablukanın Almanya ve carct müna.scbet!eri yavaş ya
mütt.efikler baJcrmından maııa.sı vaq istikametini tebdil etmek. 
pek çok tetkik mevzuu oldu. Fa- • tcdir. Japonya ile Amerika da 
kat muharipler haricinde bu ha- · endüstrilerine veni bir hız \-er. 
disenin bırakacağı izler de dik- mekte mütereddit kalmayabilir-
kate layıktır. fer. 
Ablukanın başladığı tarihten_ Japonya bugünkü endüstri fa. 

beri: ikiyetini Büyük Harbin iktısadi 
I - Bazı mıntakalarda tica... mahiyet alan ablukalarına borç. 

ret münasebetleri değişti. ludur. O zaman Japonya bugün. 
II - Bazı mmtakalarda sa.- kU müttefiklerle müttefik, Al-

nayi faaliveti inkişaf etti. manya zümresi ile muharipti. 
IIt - Bazr mmtakalarda is- Fakat ham o şekilde inkişaf et

ttbsalat ve nakliyat faaliyeti mişti ki Büyük Okyanus sahil 
gerilemeğe başladı. !erinde yalnız diişmanların de. 

039 Avrupa harbinin bir par. ğil Avrupalı devletlerin bile 
ça.smı teflrll eden abluka Alman. malları gelemiyordu. &-, kalan 
yanın yilzıde elli ticaretini mef- yeri Japonya kapadı. Bugün :ıy
JQç bıraktı. Bu ticaret deni7.a- nı şekilde bir harp vardır. 
şm mmtn.kalarla yapılan tica.. Sahiller aynı şekilde dostlara 
retti. Denizaşırı mıntakalarla ve düşmanlara kapalıdır. Yalnız 
yapılan ticaret işinde Cenubi A. bu sah:ıda Amerika \·e Japonya 
merika birinci plinı işgal edi- serbesttir. 
yordu. Cenubi Amerika ham Ablukanın 7.ararını yalnız 
madde ,.e gıda maddesi tedarik naklivecilik vaoanla.r, sahillerde 
ederek; Almanyanın mamul balık. avlavanlar çekmektedir. 
maddelerini satın alarak bir ti. Yalnız nakli\·ecilik yapanların 
ca.ret muvazenesi tesis etmişti harbin başlpdı~ı zamandanberi 
Cenubi Amerika Almanya.dan devam eden zararları hakikaten 
mamul maddeler salm ala.ma. epey bir yekun tutmaktadır. Ba.. 
maktadır. Almanya açık deniz- lıkçılar ise bu harbln büyük fe. 
Jere mal sevkedemediği bu maL laketlerini bizzat hissetmekte
lan haraç mezat öteye beriye dirler. 
satmaya çalışmaktadır. Bu ha. Balkanlara, ve Şimal memle. 
!in ifade ettiği mana. Almanya.. ketlerine e-elince, bunların iktı
nm denizaşın ticaretini tasfiye sadi münasebetlerinde Almanya 
etmekte olmasıdır. büyük bir faktördü. Şimdi onun 
Dentaşın ticaretini taafiyc yerine müttefikler geçiyor. Milt. 

eden Almanyanm yeri boşalmış- tefik1erin bu sa.hada kü~Uk mil. 
lır. Bu yeri kim işgal edecektir? letlerin iktısadt kalkınma pUn
Bu yeri endüstri faaliyeti inkL larma uygun bir ticaret esuı 
şal etmio memleketler kapla.ya. tutmaları her taraf için faydalı 
bilecektir. Müttefiklerin tim- olur. 
dilik Alman ticaretinden Meseli endüstrileşme faaliye-
0 e n u b f Amerikad& ~ tini birinci pline. alan devletler 
ka.lan ealıayı 1-al etmeleri bek- -ki Ba.lka.nlar bunlar araamda.. 
lenemez. Onlar harp halindedir. dır- sanayileşme hususunda 
ter. ft ablukayı daha fa&l bir yardım görmelidirler. Bu mem
hale koymak i~in tUrlU, tUrlU leketlere yapılacak sanayi kredi 
tedbirler ara.maktadırlar. Şimali si yardrmr Almanyanın abluka 
Avrupayı, Balkanları ekonomik şartlannı daha müessir kılaca.k
ve malt bir şekilde Almanya.ya tır. ÇUnkU Almanya ticari fütu
ka.rşı mUdaf aaya meclmr bulun.. ha.tını sanayileşmemi~ memle. 
malan ve faıbrlkala.rm harp ga- ketler üzerinde yaptığı iktısadl 
ye.si lçlh faallveto geçirilmiş ol- tazyikle kaz.anmakta idi. but= 
mala.rr -ı:nütt.efikleri Cenubi A- mamn silahını muattal btrak
merlka pazarlarmı elde etmele.. nıak için bitarafları Alman sa
rine kolay, kolay müsa..a.de et- nayiinc muhtac olmayacak bir 
mez. Bu pazarlann veni !18.hip- şekilde sUratle sanayileştirmeğe 
ı~ri olsa, olsa Birleşik Amerika yardım etmektir. . 
Cümhurfyeti ile Ja.oonya olur. Abluka hattJ haricindeki dün-
Binaenaleyh abluka kararlan bu yanm ekonomik cehresi budur. 
iki devlet için yeni pazarlar fet. SADRI ERT-EM 

Nazmı 1 opçuoğlu 
Ankaraga döndü 

Vekilin şehrimizdeki tetkik
leri etrafındaki beyanatı 

BJ.r kaç gilndenıberi §eh.rimi> J tedricen normal §eklini almakta.
~ buluııa.n Ticaret Vekili Naz. dır. Biz lm neticelerden memnu

nuz.,. 
Haber aldığımıza göre son za.. 

manlarda hariçten fazla mik
tarda petrol, benzin g-elrnesl yü. 
zünden dahilde fazla stok birik. 
m.iştir. Yalnız yeni gelecek mal
lar içi dep0lar az gelmektedir. 
Bunun için Boğazda yer altında 
yeni depolar inşa edilecektir. 

ilk okullarda imti-!Şehir Meclisinde 
han şekh 

Mezun olacak talebele- M o.töı lü nakil vasıta [ar l K dret ye uY8 
rin imtihan şekli U . ~ 

değiştirildi lal ima tname si kabul edildi . ili~ 
İlk tedrisat müfettişleri okul. .Y aza.Jl • \flttl 

ıarda imtihan zamanlarının yak. ~hir Meclisi dün saat on beş- 31iye te bulunduğu milddetçe ça. • tt.ifa.k f~ ~ 
ıa~ması dolayııiyle yeni bazı ka. tc birinci reis vekili Necin Ser. lı şt.Iracakl:ı rı şoförleri mlişterek 1 karasu . "' • 

1 1 1 d den~eçtinin başkanlığında top· beva'lname \'ermek surctilc re~- ·"'i<n1c\er1..ıwll rar ar a mış ar ır. 'k . t . 111avn do .~t·•I r• 
Bu kararlara göre: bc~inci ar. lanmış, Elektrı ·, Trn.nway ve mi mcrciine kavıt \ "C tcıs"ıl e lır. no~·eç ga~ "'" . 

nıf imtihanlarının umum talebe Tünel umum miidürlliğiiniin i. meye \'e ın11knb!linde ı;nltşma d 1ı~~1' -
müvacehesinde aleni olması ve kinci 31tı nylık mnrakiplik rapo- knrne!\i almaya \'C ikametgah u,~ Nott>CÇ bt~Ji 

ru okunarak kııbul edilmiştir. tobdili ,,"'ibi dP7 işiklik1<'r vuku r.u. kfJ'1 .ı;r.,. bu suretle talebenin imtihan hak. -, ,,ile lJtra e'·~fl11' jll 
Bosbncıda Yazmar.ı volunun ka_ bulduk"1 mezkür merde 21 fia· "' httr " ~ kmdaki heyecan ve korkusunun '> ,.,.,rbrıltk NOP- t 

k patılmasr hal(kııv.!aki teklif mül at zarfında biidirmeye mecbur . ;;v • de • ıar 
giderilmesi im anları hasıl ola. . durlar. ,\kabın "-l..,311,·. 1

• ..ıl kiye \'e k:wırnın encümenleri. ~ ... ~-. 
caktır. oe h:ı\'ale ohınmıış. \'l'ni beledi. Bcven!imcl ehliyetname ve limnnınr.~diğiııi ö~ ~JI 

Mümeyyizler okul direktörleri ve zabıtası talimatnamesinin triptik ilf' ('~ ebi mPmlek!'tler - i~;al c<lı bUilu bC ..ır 
tarafından değil. müfettişler ta. İnotörlli nakil \'asıUı.larına ait den ''eva cliı7er bclcdlvrlcrin pla. No~·~ç dat V"' ••• .-.~ ... , 
rafından öğretmenin ihtisaslarına krsmı okunmuş \'C :-abul edil- ka ,·ev;ı <'hlİ"P+iıamesilC' beledi-" acaba.· tered et 
göre seçilecektir. İmtihanda bu. · · Korkll \'C ..ı ·1 ııet,1 ı.'ı rt mic~tir ye hu<lıitla.rı dahilinı> giren ve . !U !JP 
lunacak mümeyyizlere tebligat Bun°a göre. motörlü bir nakil salti idıre rdrnl<'rin 2•1 saat. zar- zand~rn1::~1ıır. 1'~uııır. 
yapılacaktır. va~ıtasmı belediye huclııdıı için_ ftrri:ı w><·niki =1r hjr!ikt}> se)TÜ- oldtıl?U •arııle ııtl 
İmtihanda aynı okulun öğret. deki yollarda \'eya <leni1..de ı:;cvk sefPr idıre~i:ıP nıilrııcnatları mcc Jeril~ de~' rıtıi111 rUt 

menleri bulunmıyacaktır. Okul- ve idare edecek olanların beledi- buridlr. F;"ncbi nla1rn.lı otnmobi- burdur. ··~~'l~.s:dfll 
daki taleb~nin okuldan çıktıktan ye deniz tirareti müdlirliiğünc.e !in :valnı z: fol'ni mt\?.V nc~i yapL leti olan · \'llıctıll ısct 
ıonraki vaziyeti mürakabc edile. yamlarl'lk imtihan vP- muayene lacak. ,fü:;er bnl,..d•yelPrin plaka tehJikeJcr~ml\Urı Jel 
cek, sokakta, şurada, burada va- netice~inne verilmi-: Phliv+>t ve. ve f'h'iyf'tram~c;ile ""ll''ir. olan· leme"i ırı~ . •f\ t 
kit gedrmiyerek evlerine gitme. gikasrm hai?. olm~ları mecburi- 1.ar l~. t'lııhıılıq• hııc;•ı~i..,.rtlrri rrö. \'a~ıta.qıd·~: ı:xıUf,li çC~;t 

:s- "' Nık'binh$:~. .;eti• P'. 
leri için öğretmenler faaliyette dir. Ağır ııakll \'asıtal:ırını sevk zetil('rek 5evriiscfer icaplsrın - · ı;ı\ B-; tır· 
bulunacaklardır. ve idare ede<'ek şoförlerden oto. d::ın inıtlhana ve nakil vasıtaları ve teskıll frnı1~ ~ 

Okulun kapanma saati olan sa. b~ gcvk ve idıtre enr>cek olan- da muavene ·e tabi tutulacaklar. simini ,:e<; ,'tlu~s~ 
at 15 den sonra öğretmenler oku. !ar Pn az bir sene kamvon ve dır. Diı!rr belediyelerin plakal:ı- hem ya.la'd•ıpı.111"1' J. 

• q d" bulun ..° ı.el11 4 
lu hemen terketmiyerek talebeyi kamvonet kullanacaklar. en az n ile gelen nakil vasıtaları an - Blr b:ırc1a.1~~--d''e1'i~. b 
muntazam bir halde çıkardıktan altı ay binek otomobillerinde cak 15 giin mUddeUe beledive ..,.... .ı.P 
yanm saat sonra ayrılacaklardır. devamlı olarak çalıı::mava mec. hudutları içinde se'-·rti.Eefer ede- hem de J1l1 1•· 

'b' J J imkanı var -·~ 
Talebede görUlen yanlı§ hare. burdurlar. Bu ı::taj devr~ini ik· bilirler. Zaruri ahvalde bu müd. ~!11-

k 1 .. ~ 1 { d 1 ed' k k t d t" t ı 'zc]' B k ki 1 1A1'J1Jl: 47'4 et er oıı;retrnen er tara ın an ma ıp amyon, amyone ve. e ın uza ı ması ca• ır. aş a Evet: 811 il"bill 'j'J'>c.rı& 
murakabe edildikten sonra talebe ya otobils ku11anabi1Pceği ehli- bcl~ivclcrin plfikalnrilo gelen lıı.Il ıro~.:.ı 

may3n Y1 • " umumi olarak toplanacak ve bu yetname!\inde yazı)J olmrya.n şo. nakil Yasıtolarınm her ne suret- onun deJiei1'11~8d~~ır hareketlerin yapılmaması tekrar förlerin bu ve.sa.iti sevk ve !da.re le olut'f'-ı oLc;un şehir ela hilinde dunu ,·c u'lı,~c· zvb 11 
edl'lecektı'r etmeleri vıı.'-\aktır. Profes.vonel rıcretle volcu ve yük ta~ımn.la- ... u l C' 

. itiyat ııırıll .. un de sıı Bunların yapılması hu _ şoförlerin ilk mektep şahadet - rı vasakt;r. .. .. Un ö 1 ...aıt1 
l • namesini haiz veva belediye e_ Nakil ,·a.sıtalarmı idare eden- ~ozuoı · bir P suaunda bat(>ğretmenlere azım. . . taıı ela hıÇ -~ 

ı d. k 'fl d ·1 kt. mir ve .vasaklarını okU'"UP anla- !erin sevrU~fer halinde bulun_ ·•rı>'" 

~ 
en ıre tı er e verı ece ır. J • manı. de 0oıc1: .,ı ocuk kamplarında va- yabilecek ksı.dar okur yazar ol. dukları sıra.da tütiln içmeleri ve On bCll 11 ,,rv 

maJarr mecbttrfdir. yemek yemeleri yasaktır. ~·yıe ıstll,~ gıııı .!Y ... nı.'llıJ 
zife al.acak öğl'etmenler Araba sahipleri arabaları fa- hele ' ıı&Sl ;il 

bir •'J)e'" 8 - t.ercı ~ 
Bu yıl açılacak çocuk kamp. çık uyun1:ı~"1'11~ur· 

~""ye~~~:!~ a~~:;ce ~~~e~:ı~~ Memleketimizde ilk defa olmak Uzere cessüsiitn a.--- 1~ :ı kirl~tedlr: 
11 

lJiJS~r_.1 
kampı açılmııtır. Kampa yüze ya. /ldıı cıtfılC dJJ 1 ,, f.'.:ti 

Dkı"u·· 
0n.ğk"il'" ihir·acat;~;z A •• ı k Ha va () k u l u ~rf.;;~~Srıt.:: 

~ gizli manı.ı "lP'"••ııt" 
halyay&-mühim miktar· 

da pamuk gönderildi 
Dün Fransa ve İtalyaya mU. 

hİln miktarda ihracat olmuştur. 
Bilba.~a ftalyaya hük\ımetin 
müsaadesi Ü7.erjne pamuk gön. 
derilmi~r. ltalyanlann bize 
(!tikçe borçları artma.ktad.Ir. 
Çünkü henilz biz f talvandan faz.. 
la ithalat :vapamamaktayız. Bu. 
na mukabil ltalva biT.den bütün 
maddeler üzerinde bUyük mü. 
baya.alar :va.pm.aktadır. Dün pa
muktan ba.,ka ttalyaya torik ba. 
lığı, fındık, ip kırıntrsı, keten
tohumu, k~i kılı gönderilmiştir. 
Bugünlerde mal almak üzere tUc 
carlarmn1.dan mürekkep bir he
yet ltalyava gidecek ve oradaki 
f a.brik:tlarla tcrna.s edeeektir. 
Dün Fransa va ~önderiJen mallar 
arasında biİhassa tUtlln. iç ba... 
dem, koza. ketentohumu, "e ke
çi krlt vardı. 

Bono sahtekarlığı 
mahkemede 

Mübadil bon06u sa.htekarları
nın eleb~ısı Nihat özkoyuncu. 
Ankarada yakalanmış ve tevkif 
olunmuştu. 

Nihat Özkoyuncu dün. mev • 
kufcn fr;tanbula getirilmiş; bi -
rinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiştir. 

l.i .. ..,.k Ur U 1 U 
·yıı 

0 
.. r ,._'hn:ıı ı • • :ıı DevriDllı. ;rjl, rill 

" diselerin .cıer..,sııe ·..ı 
lil ıJıtı• ... de<lr' 

• • her tUr. ~i bit ' 
-.; edeb!ldıg b'f ~Jll ____ _,_____ lığın }1iç 1<\

1 
bir. tJ' 

Maltepede yapılacak okula ait ~razi oldu~u. s:ı 1

8tler~ 
istimlak olundu ğil, istikaJllıs.rJJl # 

ateşli b1kuı d~r· 
İata.ı1bul ilk okullarında tahsil. 1 tesis edilmesine karar verilmiştir. 

de bulunan 7 3 bin çocuk, maarif Du ckul prcvantoriorn şeklinde 
müdürlüğü sağlık müfettişleri çalışacak ve ilave olarak tedrisat 
tarafından umumi muayeneden da yapacaktır. 
geçirilmit ve her okul hakkında Bu suretle talebe hem tedavi 
rapor verilmiştir. edilecek, hem de ders görecek. 

Alınan umumi neticelerden tir. 
ıonra, çocukların ekserisinin has. Okul Maltepede inşa enµecek. 
ta ve hastalığa müstait bulundu. tir. Binaya Jıizımgelen arazi istim 
ğu eörülmüştür. Talebeleri teda. lak edilmiştir. Şimdilik modern 
vi etmek üzere şehrimizde bulu. bir bi:ıa yapılıncaya kadar. Şile, 
nan öğretmen ve talebe sanator. Beykoz, Kartal kazalarında mev. 
yomu ile prevantoriomu dar gel. cut bulunan seyyar okul binalar: 
mektedir. buraya nakledilerek okul tesis e. 

KabtıJ edilen talebeler bu yıl dilecektir. 
deralerinden geri k&ldıklarından Nakledilecek seyyar okul bina. 
imtihanlarda da muvaffak olama- la.rınrn sayısı 1 O ciur. 
maktadırlar. Buraya 1 .000 talebe alına bile. 

Bu vaziyeti önlemek üzere cek genişlikte kadro tesbit edile. 
maarif vekilliği karariyle şehri • cektir. 
mizd~ bir ''Açık hava'' ckulunun 

Eminönü meydanın- 1 Bu çocuk kimin 1 
da tasvıye 

devir ... 1~ ~tılr ~;ıcbııl .a) 
d:ır, De cJl J1l r;ı,-et"''w 
zamanda ffl! t ı'ff 

·11· me"" ..ıiJ:e . mı ı el te,.. .•;lif 
muhtem_ ot IJ'",'_ıe .:.1 
iı/i ma ııım !('l~·tt"',.V. ıır 
milletin . . ;; ve ~" ~ f1İ1 
mu~ dalıı ue114 

·~ ·ı ~ı 1.-il<ıtı :e- • 
oZnımntlır. ff ff &) 

b\JI< il' 
Harp ç~ ~ 
bitecek· ·~<ı,., 

iinkil 3J i~ O aıa.nvsnııı1l tı'~ • .-ı" 
··stertOoQ ~ "fı 

p}S,ntnf !-00 300· ıUt''tfil'~ 
tngUter J<İsrıt· l< fllbdJtl 
tün !"oka ]'f1'!8· tıil ,. 
fain biirol~ıdı~ ~ 
otellere s: ·wıır· 1 ~ ~ 

Bu h~1yı 1~ıerff !' 
oa.nimsr "'·ııi $! !.~ <' 
tila ed~cc~01dtı !fı118'· .., 
Hanı ne ve ~ ..Ü P" 

nilz ı940iİÜ-! Jıl çlj9'j 1 
marka.da . ıfııtb.,ıtt• •·.p1_. 

mi Topçuoğlu dün akşam Anka
ra.ya dönmüştür. Vekil, dllnkü 
son gününü de baz.ı tetkiklerle 
g~irmiştir. Sabah Boğaza git
miş, ve Neftsendikattan devir a
lman gaz depolannı geT~.rek tet.. 
kikler yapmış; yeni yapılacak 
tef:!isat hakkında karalra vermiş
tir. Nazmi Topçuoğlu öğleden 
sonra mıntaka ticaret müdürlli. 
ğüne gelerek Amerikan ticaret 
ata.şesi Taylor ile uzun müddet 
görUşı:n\iş ve bir ara Zinga.l Şir
keti mlidürü Tevfik Aliyi de ka
bul etm!Ştir. Vekil, yumurta ih
racatçılarını da kabul ederek 
kendilerlle uzun uzun konuş. 
muş; ve dertlerini dinlemiştir. 
Nazmi ToPÇuoğlu yumurta ihra
catmıızın a.rttınlması ve bu 
maddenin İyi fiyatla. satılma.sı 
hakkmda tedbirler alacağını 
söylemiştir. Nazmi Topçuoğlu 
Ankaraya hareketinden evvel bir 
muhanir.imize beyanatta bulu
narak denüştir ki: 

Maznun suçunu itiraf etmiş, 
Yirmi yıl evvelki Yakıt ancak aldığı paranın 100 bin iL Ahşap muvakkat köprü 

12000 liraya mal oluyor 

Bir cami duvarı dibinde 
bir çocuk bulundu 

Diin, F...dirnekapı dı"mdaki 
:\1ihrimah c.a.miinin duvarı di. 
binde henüz ~öbeği bile kesil
memiş bir çocuk bulunmuştur. 
Kundağı temiz ve pahalı olan, ü. 
urind~ de bir nazar bonıcuğu 
bulunan çôt"uğu kimin bıraktığı 
anla~ılamanuştır. 

Bövıeee· dt•· it' ff'tf
~i . uı.hoıltı e riJ\ b':A~ıf 
~ nı h. diııel~~rıl F:'.:11 A 
lacak ak etl::I~ çı 

"- BoğazdJ:ıki Ne/~endi/.:at. 
tan kala>ı to.matı gezdim. Mem
leket çok ?niikemmcl bir mifo,'J
aeae kazanmıştır. Tcsi.<rat ii.zcrin.. 
d6 lüzum göreccQimiz §Clcilde 
genişleme yapacağız. 1th<Jü.t i1. 
'Zerimizde eski sıkıntı kalmamı.J
tır. Harp ekonomisi içinde yüz. 
de altmı~ ihracat yaptığımı:: bir 
memleketi "Tı.-aybedi>tce onu bir 
anda tel.ifi etmek kabil olamaz. 
dı. lılaamafih yeni piyasalan. 
mım alqtıtornz. 19,JO senesi ilk 
üç amtıdald ihracatımız bundan 
euveı1"' eeneleri en 1filk.!e k derc
cmne çıkmı..!ftr. ithalatımız da 

-•n••••n•••••••n•...................... ra olmayıp, beş altı bin lira ka-
ıo :Stııan ıoıo 

Maarif kitapları 
.Maarl! Neaaretl tarafından tabedil

mt§ kftaplan ucuz flyatııı. Mtmak 
ıızere Nezaret bir kiltuphane açmıf. 
txr. Burada toptan satış tamamlyll' 
menedilm1t kftaplar pe.rakende olarak 
utılmaktadrr. l\lektt'p kitapları ve 
diğer mühim kitaplarda fevkal!de 
tcnzUAt ynpılmıııtır. 

dar bulunduğunu sövlemiştir. 
, Maznun bonoları Hüsnüden al. 
dığını ve isimlerini tahrif et -
tikten sonra parayı bankadan 
çektit{ini ilave etmi~. mahkeme 
mevkufivetinin devamına karar 
vererek 

0

dosyayı. dördüncü sorgu 
hakimliğine gündermiştir. 

Yirmi beşlik Çeşit 
sigaraları 

Şirndiye kadar yüzlük ve elli
I lik kutularda satılan çeşit siga.. 

ÇllJ'famb. IPerıemb. rasmm yirmi beşlik kutularının 
da piv&F:ıya çıkanldtğı haber a--> 

~ 
10 Nisan 11 Nisan Iınmıştrr. 

Darülaceze menfaatine 
verilecek balo < 

ı-

2 Reb C\ el ı R ;lch ... ,·ct 

l\n•ını •li\ ı.:a•ı'Tl ~R 

\ ak 1 tlN \, a!ö&U E ı.a 111 \ tli<& lı ~ '8.n 1 

Ottn~ln 
dn~JŞ'J 5 !9 10 f6 5 !8 10 44 

Öffo 
lkincU 

Aktam 
Yatsı 

lmsak 

12 ı~ 5 ss 12 J~ ~ S2 
15 67 9 16 16 57 9 ı• 
ıs •s ız oo ıs '"' 12 oo 
to 18 ı ~ ıo ıo ı se 

S fı 9 Ol S f! 8 68 

Tak.f!imde yeni gazinoda darü
llce?.e menfaatine verileeek balo 
biletlerinin biltün tUccarlara sa
tılması ve hepsinin bu vardım. 
da bulur.ımalanm temin için diin 
Ticaret Odasında bir toplantı 
yapılmıştır. Tonlantıda ticaret 
odası umumt kltibi ve balo ko. 
mltesl bulunmuştur. Biletlerin 
tüccarlara na.'3tl tevzi edileceği 

-------------- kararla~ıştır. 

ErninönU mevdanı ile KöpriL 
nün Eminönil cihetinin \'ilksel. 
tilmesine mayısm ilk hıLftaıa -
rmdn başlan3.C8.ktır. Yükseltme 
ameliyesi başladıktan sonra Köp 
rüden yayalarla otobüs ve oto
mobillerin geçebilroe!li için EmL 
nönü meydanında halen taksi o. 
tomobillerin dut"dukhınn yerle 
Köprünün ikinci dubası arasında 
muvakkat ah.']ap bir köprü ku
rulacaktır. 

Tramvay rayları yiikseltile
ceğinden tranway seyrilsef eri 
durmıyacaktrr. Ahşap köprünün 
inşa.sı için 12790 lira keşif kon.. 
muştur. Ya.kında müna.kasaya 
çıkarılacaktır. Bu köpril 12 met. 
re genişliı!inde olat".ak, Eminönü 
meydanı ile Köorü yükseltildik
ten sonra kaldırılacaktır. 
Fırtına tekrar başladı 
Ej!e, Marmara ve Karadeniz.. 

de şidqetli bir fırtına. başlamış. 
tır. Evvelki ~eccdenberi küçük 
vesaitler seferlerini durdurmuş
lardır. Karadeniz<le bulunan va
purların limanlara sığındıkları 
bildirilmektedir. 

Çocuk yine sarıp sarmalanmış, 
göbes?i kec:ilmesi ve bilyüttilme
si için sıhhiye müdürlüğüne tes. 
!im Pdilmiştir. ~uğun ana ve 

t.1haJ.c~U. dMI... . ~ıt 
ıninJcrınııı !B~,,ol.~ 
metnıczler . .ısJıJ ~ 

snal<i.s. ~ ,,-ı ~ 1. 
nm. öbiır J\'~.,.ms~ 
olup ola.n'I_. bılJ!~,J 4' 
na.n veırıeı!l• itıeP ,.~! 

t ~na . 91f .11'.' 
savaŞ ı.,, tieeB' ,,rııy''/, 
bunun neut çstl 
dır; vah ,..._,_ı Ji 

babalan obıta tarafından aran- Jtı ı ~:-_.:lv 
maktadır. ~~s getı'"' A 
Karşılıklı küfür edenler 1 İ)'I ı\J ~ ~ 

mahkum oldu a.ınaJU tuıl ~~· f:f 
Yük ta.şrmak meselesinden a. ru~da.D ~:a ~ ~'JU~ 

ralarında c;rkan kav~a sonunda ~ içJl'le v stıııdl 1,r ı::;t'-' 
arabacı Ömeri varalıyan Aynalı dariki h~51fı,btsB[0ııJ _; 
Mehmet üçüncü sulh ceza mah - mekte idi· 1!50 eP"',,...J( 
kemesi t:ır:ıfından 1 ay on güne. ıanın ~ıııde 1 tsrt1~ 4'.I 
suçluva kiifür eden arabacı ö. su ihtiYagtıtl!:no"'4eıs 
mer de 3 ctin hapse ınahkfım e- tuzla va 1. )(Ö~ ı~''P. 
di!nıiştir. kain Çiğlı (tti~ıi P~,ı "J 

Uç eroinci yakalandı ruıa.rla. ~~rie e"';t~fl"-~ 
Zabrta memurları üç e.roinci suyu ~0,.e orad;, fi~ 4' 

•rakalamışlardır. Bunlar tJskU - ı Iunmı:dıt· J30~iriJfll 
•farda Toptaşı caddesinde kah - mak yeşiııeıı 
veci Şükrü ile Rıza ve Çolak la~ın lac8Jlt1f· 
Nazmidir. kün ° 



arasında bir gerginlik husule ge. 
lirse Rusların petrol mıntakala. 
rında daha derin bir müdafaa sa. 
hası meydana getirmek için Tür. 
kiyeyi istila ile Erzuruma doğru 
ilcrilemeleri gayri mümkün de. 
ğildir. 

Bundan maada Rusya Alman. 
yanın teşvikiyle Irak şimalindekı 
Musul petrol mıntakalarını da eL 
de etmeyi düşünebilir. 

Malum olduğu üzere İngiltere 
ve Fransaya mühim miktarda ya. 
nıcı madde temin eden bu mem. 
hadan, petrol, Irak ve Suriye top. 
raklarından iki boru vasıtasiyle 
Irak ve Suriye sahillerine getiril. 
mektedir. 

Rusya aynı zamanda iran kör. 
fezinin simalinde bulunan ve ha. 
len bir İngiliz şirketi tarafından 
işletilmetkte olan İran petrolümi 
de elde etmeyi düşünebilir. 

İran bir taraftan garbi Asya 
mıntakasındaki arazinin vaziyeti, 
Türk ve İran Ermenistanının 
dağlık ve karısık oluşu, merkezi 
İran ve Mezop~tamyanın sahra. 
lardan ibaret b:.ılunuşu. diğer ta. 
raftan demir yollarının hemen 
hiç olmayışı ve şoselerin pek en. 
der bulunuşu bu havalide yapıla. 
cak herhangi bir hareketi tama. 
men aleyhe çevirmektedir .. 

Bu şerait içinde mükemmel 
Türk ordusu, Suriye. Filistin ve 
Mısırdaki İngiliz • Fransız kuv. 
vetlerinin de takviyesiyle Türki. 
yeye veya garbi İrana yapılacak 
herhangi bir Sovyet taarruzunu 
durdumaya muvaffak olabilecek 
va:ı:iyettcdir, 

Fakat şark crdusuna başka bir 
vazife de teveccüh etmektedir: 
İngiltere ve Fransa tarafından 
Romanya ve Yunanistana veril. 
miş olan yardım vaatlarının bir 
taarruz halinde ifasını temin et. 
mek lazımdır. 
Balkıml:ırın Vaziyeti Ne Olacak? 

Bövle bir ihtimal halinde muh. 
telif Balkan devletlerinin vazi et. 
leri ne olacaktır? Bunu katiyetle 
bilmek mümkün değildir, çünkü 
Türkiye. Romanya. Yunanistan 
ve Yugoslavyayı yekdiğerine bağ 
lıyan Balkan paktı metninde as. 
keri yardım hakkında bir madde ' 
yoktur. Buna rağmen yarım ada 
devletlerinden herhangi biri teh. 
likeye maruz kaldığı takdirde bu 
devletlerin, Türkiyenin yardı. 
miyle mütearrıza karşı bir blok 
te§kil edecekleri düşünülebilir. 

Eğer vaziyet böyle olursa, şark 
ordusu bu devletlere yardım et. 
mck gibi mühim bir rol oynama. 
ya mecbur olacaktır. 

Bıı ordu harp ile al:ıkadar ola. 
cak devletlerin ordulariyle müş. 
tereken hareket etmek üzere ya. 
kınlao;maya mecbur olacaktır. 
Yakın şark ve Balkanları ala. 

kadar eden, bütün meseleler bu. 
gün Fransız ve İngiliz hükfımet. 
lerinin başlıca me~galelcrini tcş. 
kil etmektedir. Nitekim General 
V eygand'ın harp kabinesinin ıson 
içtimaında hazır bulunmuş olma. 
sı da bunu teyit etmektedir. -
(Lö Tlln}. 

çekiliyor 
Edir11e, 9 ( H11:nısi) - Dün ge

ce yarısı 5,30 metre,.i bulan su_ 
lar sabaha kadar çekilmeye baş
ladı. Bugün akşama kadar düş. 
tü. 

Saat 19 da. 4,74 metreve ka
dar indi. Tamamen yıkılan ev. 
!erin sayısı 179. kısmen yıkılan
ların sayısı ise 164 dü buldu. E. 
dirne 50 senedenıberi böyle bü
yük bir sel baskmma uğrama -
mıştır. Umumi müfettiş Kazım 
Dirik ile vali ve belediye reisi 
!'!ularm bastığı mıntakaları do -
laşımı.k alınan tedbirleri g-özden 
~c('.irmişlerdir. Muhtaç olanlara 
viverek da~ıtrlmaktadır. Kızılav 
500 lira gönderdi. Daha fazla 
vardrmda bulunacağı muhakkak 
~örüliiyor. 

Hava ak~am üzeri açtı. Sular 
yava~ y•wa~ iniyor. 

J<tRA7'LT KÖY('NDE 
HEYELAN 

Aliireftr:, 9 ( A.A.) - Miirefte. 
nin Kirazlı köyünde ''uku bulan 
heyelan son ya~urlardan son. 
ra bir misli daha artmı!'.tır. Bu 
defa Çınarlı kövüniin doğ-usun
da ve köve 150 metre mesafede 
baı,Iıvan heyelan korkunç ve tC'h 
likeli bir hal aldığı anlaşılmak
tadır. IIeveliin Gazi köy, Kala. 
mış Ye Müreftenin de bazı mev. 
kilerinde vuku bulmaktadır. 

İZMlRDE Y AOMUR DEVAM 
EDİYOR 

/::mir, 9 ( A.A.) - Evvelki ge
ce başlıyan yat'tmur dün ve bu 
g-ece inkıtasız devam etmiştir. 
Yağmur bütün Ege bölgesinde 
yağmaktadır. Küçük ~ıenderes, 
Gediz ve Bakırçay sularının yük
seldiği bildirilmektedir. 

Endüstriyel malların 
satışı 

Ankara, 9 (Hususi ) - iktısat 
Vekaleti tarafından hazırlanan 
endüstriyel mamulatın maliyet 
ve toptan satış fiyatlarının kont. 
rol ve tesbiti hakkındaki nizam. 
name Vekiller Heyetince kabul 
olunmuş ve bugünkü resmi gaze. 
tede neşredilmiştir. 

- ~ -o---

Münakalat Ye]<aletin-
de bir tayin 

Ankara, 9 (Hususi) - Anka. 
ra vilayeti idare heyeti azasından 
Cevdet Akın 100 lira maaşla Mü. 
nakalat vekaleti teftiş heyeti re. 
isliğine tayin edilmiştir. -----.:----

Tuna üzerinde tevkif 
edilen gemiler 

Budapeştc, 9 ( Hususi) - Ro. 
men gümrük muhafızları Tuna 
yolile Almanyaya giden sekiz ge. 
miyi tevkif etmişlerdir. Bu gemi. 
ler konserve gıda maddesi yüklü 
olduklarını bildirmişler, halbuki 
hamulelerinin gıda maddelerin. 
den çok başka şeyler olduğu gö. 
rüldüğünden Tuna üzerinde nak. 
liyat nizamnamesının 23 üncü 
maddesine tevfikan gemiler tev. 
kif olunmuştur. 

Tuna üzerindeki nakliyatı ida. 
re eden şirketler bu sene için Pe~. 
te, Romanya ve Rusçuk arasın. 
daki nakliyatın durdurulmasına 
karar vermişlerdir. 

1_G_öı_iı_· p_d_T~_d_ükçe 

Su baskınları karşısında 
Su, bir ınemh•kctin hayat usal'("'"idiı", sandım. ~urn<la <h. 1 

ğlrıneni <;e\·lrcn biı· kıın·et, ötede toprai'.:;ll fcyz \·eren , yurdu 
hcrekcte ho~nn·hit· nimet olur; hlı·nz ilerde beyaz elektrik şek. 
linde ~iirünür; orınnnlnr<la yiik tno:-u·, aj!;ıı• kiit iiklcri siiriikler, 
hlznl'lnn i';'lctir, hah<;clcıi ~ular; hiilil~a ~ıı, bin türlü i':' g(ircn, 
IJiu ';'«')·c yıu·n) an uj'.';ııdu biı· 'arlıktrı'. 

En~t ıımn, i°;'te kac.; ~ündür, iit'[ıc1·c1·<•k okıı) oruz: ı\ma ... yu. 
yı sıılar ıın ... nıı .... Adnnaclu S<'Jhlln ()fkclcnıni-;;, E<lirne<lc Ar<ta \'e 
'Puııc.;a yük ... el~ı·ek ortnlu:~ı allak bullak etnıi~ . .ı:;, lcr yıkrlını~., 
koı·kun<; zarnrlnra ıı~rıuııı':'ız. . • 

Cç günliiJ.: bir' yağmur, azıcık fa:tla karlı hır kı':', lwr ... eıw
ııin tabii mevsim dcği';-ıııel<•rl hep büylc. tn-;;ın:ılar, ym•<lu zaı·ıu·. 
lar, rt•l') atlar, \ ah 'ahların <loldtll'll) or. 

' Hu, ni<;in h<iylcdir, lliliyorıız, ki dcniıin yiiziitt<l<'n a-;.nğuln 
iilkeler \ar \e bıınlnr ktıflkıırudur. }•atıut kurakhi!;r ı ... tcdik
leı-i, uygıın ~ih'diiklcı·i tkrct·Nle tutıı)·orlnı·. 

l\.o ... ko<·a enğiıı lcrc bnrajla rın beton yıı l:u·mı talonı';-lar, 
dnlRnyı tokmak, .... ııyu kın \ et p;i hl kıı llnnı)·m·ln •'. 

AmeJ'iknnm :.r.<·ıı~inli!'.':I, altın nındrnlcrinclcn ziynılc, ıı,ii. 
ı•iil gürii l akan ırınaklnı·ından tn<:>ıyor. Çiillcr, onların yatakla. 
'rmn nc;ılnrı knnnllnrln <'enıu•t hnh çelerinc döndii. Biz, ııl c,:in nllı 
~e~llli ırmnklurınııı, hıı co-;;kuıı kıı\·,·ct kn)·nnklnrıınız kar>;oı
~Hıda kollnrı hai!lı ku ı-lınnlnr gibi ıhırupıt•u:.r.'?. 

Yntnklnrı dcrinlcı;;tirınek, claj':lıırı dclnH'kten daha mı 
gii<:? Yii:r.Jen·e 1-rı·nııit kn) Rdn kilomet relerce tiincllcr nçtıktnn 
onrn, hlr ırma~m hiicnmu karşır;:mıln apı':'mnk, denizi a-;;rp da 

hlr hnrclnk su<ln hoi,!ulmnk l(ihi hir şey . ı\rtık yPter canım . ~11 
i!';'l de ıırogrııma. hnğla) nlım ! HAJ\.10 8t'H.\ Gı.:ZGlX 
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ve 
ı 

i-markaya verdiQi muhtıra-i 
Bnllıı, 9 (.\.A.) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 

Alınan hUkOmeti, Norveç ve DanL 
marka hükümetıerlne aşag"ıdak! muh_ 
tırayı tevdi etmiştir: 

Alman milletinin ve hükumetinin 
İngiliz ve Fransız mllletlerile .sulh ve 
dostluk içinde yaşamak hususundaki 
!!B.mlml arzusu hllO.fına birblrlerlle 
ınlicadele etmelerini ha kir gösterecek 
Lir sebep bulunmamaııına ragmen, 
Londrada ve Pariste iktidar mevkiin. 
de bulunan kimseler. Alman milletine 
harp ilAn etmişlerdir. 

Alman hflkimlyetine ve Alman 
ınllletinin mevcudiyetine karşı çok 
tanberi hazırlanan bu harbi tahrik 
ederken İngiltere ve J..'ransa keza bi 
taraflara karı;ıı dn deniz harbine baş= 
lauılar. önce, beşer hukukunun en ip. 
lidal kaidelerini hiçe sayarak, kadın_ 
lara, çocuklara 
açlık ablukası 

ve ihtiyarlara karşı 
yapmağa ll'şebb!is 

eı,\!rken, aynı zamanda, bitaraf dev. 
!etleri, her türlü saygıdan Ari bir :su 
rette, kendi abluka. tedblı·Jerlne esi; 
ettiler. 

lnyiltere ile Fransanın, beşer hu_ 
kukuııa mugayir olarak tatlıik ettik. 
leri ve Alına.nyanın kendi müdafaa 
nıetodlarlle imlemek zaruretinde bu. 
luııuugu bu harp metodlarmın ilk ne. 
tlcesi, bit.ara! nılll~tler deniz seferleri 
ve ticareti için <;ok büyük zarar tev. 
!it ediyordu. 1''azla olnı-ak, 1ng Bizlerin 
bu harekeli, bitaraflık mefhumunu 
tamamen mahvediyordu. 

Diger tarartan, Almıınya da, deniz 
harbini, Almanya lle düşmanı araııın. 
dıı deniz mıntakalarına hasrederek, 
bitarafların hukukuna riayete çalıştı. 

Buna mukabil lngiltere kendi ada_ 
!arını aiyanet hem abluka. ile bitarat 
memleketler arasındaki ticareti mah. 
vetmek arzusiyle deniz haı bini bita. 
ra!Jarın kara.'lu\arına, gitgide daha 
fazla te.şmil elli. Cidden Britanyaya 
has olan harbin bu ae\'k \'e idare tar. 
zının tatbikinde denizlerde de ve ha.. 
valardaki harp harekltını, beşer hu. 
kukl ahkflmını ihH\I ederek, gitgide 
daha fazla ıılsbctte' Danimarka ve 
Norveçln hA.kimlyetl altında bulunan 
karasularına göttı rmüştUr. 

Almanya, bu inkişafı harbin bida. 
yetinde tahmin etmiş ve 1ngllterenin 
Alman milleti hakkında. tatbik etmek 
istediği a~JJk ıı.blukı\.Sına \'~ Alınan. , 
ysnın bl larat devJctıerıe olan ticııre. 

tini imha teş bliü~fine dıı hl'İde ~ ha_ 
riçteki iktısadl siyaseUle mani ola. 
bilmiştir. İngiliz abluka siyaıoetinin 

inhidamını bu hal gö~termlştir. 

Bu inkişaf, garptekl Alman tahki. 
matma doğrudan doğnıya taarruzun 
ınuvatfııklyet ihtimalinin az olması 
ve lnglltcorc lle Fransanın Alman ha. 
va ve denız kuvvetlerinin muvaffakL 
yetli hllcumlarmuan endişe etmeleri 
bu iki memleketi harbin Avnıpa. dahil 
ve haricinde bitaraf kıt.aya tevsii için 
lıazırlıklar yapnıağa 8e\'ketmiştir. 

İngiltere ananesine uygun olarak. 
evvelemirdc Avrupanın küçUk millet. 
!erini dtişünmlışttlr. Son aylarda, !n. 
gilız devlet adamları harbin bu top. 
raklar:ı yayılmasını harp siyasetlerL 
nin esas hedefi olarak llfln etmişler. 

dir. Fin - Sovyet ihtilfı.fı ilk fırsatı 

verdi. 1ngili7. ve Fransız hükümetleri 
Fin _ Sovyet ihtilf\tma nı;kerl kuvvet. 
Jerle mUdahale etmek ve bu maksatla 

lııkandlnıw memleketlerini hareklt 
üssü olarak kullanmak tasavvurunda 
olduklarını biltUn dünya önUnde be_ 
yan elmişlerdir. 

Mücadelenin Alman nıllletinln mev. 
cudiyeti için kal! olan bu safhasında 
1''ransa ve lnglltere tarafından mec. 
bur edilen Alman hükfımeti lııkıtndL 
navya.nın batı devletlerinin arzusu ne. 
ticesinde Alınanyaya karıı hareklt 
sahnesi olmasına. ve Norveç milletinin 
do~rudan doğruya veya bilvasıta Al. 
manyaya karşı bir harpte kullanılma.. 
sına müsaade edemez. Almanya düş. 
ınanlarının projelerini başarmalarında 
elleri böğründe bckliyemez. Buna bL 
naen Alman hükumeti bazı a~kerl ha.. 
reketlere girişnıl~lir ve lıu hareketler 
Norvcc; topraklarında bazı mühim 
noktaların lş:;aline müncer olacaktır. 

llu suretle Alman hükümeti harbin 
devamı müddetince Norveç Krallığını 
himayesi altına almaktadır. Almanya 
bu dakikadan itibaren şimalde l\Ulhu 
her tUrlü Fransız • lnglliz taarruzu. 
na karşı m!ldafal\ya ve elindeki bü. 
tUn vasıtalarla. katı olarak temine 
azmetınlştır. 

Alman hükumeti hAdiselerln bu in. 
kişa!ını isteırıemiştlr. Mesuliyet mUn. 
ha:sıran 1ngUtere ve 1-'ransaya aittir. 
Bu Jkl memleket küçUk devletleri hL 
maye ettiklerini riyakArane bir su_ 
rette il:\n ediyorlar. Fakat hakikatte 
her gUn dahıı ziyade aşiklr bir hale 
gelen Almanyayı imha arzularını ba. 
ışarabilmek ümidlle bu küçük devlet. 
!erin bitaraflıgını ihlfı.l ediyorlar. Bu. 
nr . binaen Alınan kıtaatı Norveçe 
ha..~mane maksatlarla glrmerııektedir. 
Alman ba!!kumandanlı~ı Alman kıta_ 
ııtı tarafından işgal edilen yerleri, ln. 
j\'iltere ve Fransa tarafından mecbur 
cdllmedigi mtiddetçe, harekAt üsııU o. 
!arak kullanmak niyetinde dejtildlr. 
Alman askeri harekıltı bir tek hedefi 
takip etmiştir: 1ııkandlnavyayı, lngL 
liz • Fransız kuvvetleri tarafından 
Norveç üslerinin makııat dahilinde 
işgaline karşı teminat altına almak. 
Alman hük(ımeti, bu hareketin aynı 
zamanda Norveçin menfaatlerine de 
hizmet ettiğine kanidir. Alman ıılllhlı 
kuvvetlerinin bu teminatı İskandinav 
milletlerine, memlek'-~lerinln bu harp 
esnasında harbe ve haltı!. en milthlş 

muharebelere sahne olması imtlhallne 
Mrıı yeglne garantiyi teşkil etmek-
tedir . .Almıuı hi.lkumetl, :Non·eç kra... 
llyet hUklımctinln ve Norveç ml1letL 
nin Alman tedbirlerini anlıyarak bu. 
na asııı. karşı durmıyacaklarını Umlt 
eder. Her türlü mukavemet Alman 
kuvvetleri tarafından bUtUn vasıta. 
lariyle kırılacak ve bu suretle lilzum. 
auz yere kan dökUlnı!'ı.inl intaç ede. 
cektir. Buna binaen Alman hUkClmeti 
Norveç kraliyet hükumetinden Alman 
kıtaatının zorluk.suz ilerliyt>bilecekle. 
rinl tt'yit için mtimkün ola!1 bütün 
lcı.lbirleri almasını rica eder. 

Norveç ile Almanya arasında. daL 
ma mevcut olmuş olan iyi mUnase. 
bellere binaen, Almanya hükOmeti 
Almanyanın kemli tedbir!erlle Norveç 
kraliyetinin ne şimdi ve ne de gele. 
ccktc ne toprak biltUnlüğünc ne de 
lııtikh\line dokunmak niyetinde olma_ 
dı~ını Norveç hlikOmetlne beyan 
eder. 
Aynı muhtıra Danimarka kraliyet 

hükumetine de \'crilmlştlr. 

n iinva mafhunfmdct PÖrdük{erİmİz 

ingilterede işsizlik azaldı 
İngiltcredc yapılan istatistikle. 

re göre mart ayı zarfında büyük 
Britanyadaki işsizlerin adedi 300 
bin kişi kadar azalmıştır. Geçen 
senenin aynı ayı istatistiklerine 
göre bu miktar 600 bin kişidir. 

Londra bu miktarın son on se. 
ne zarfında elde edilmiş olan en 
aşağı rakam olduğunu bildiriyor. 

Daha Bir Milyon Kişi Var 

Buna rağmen halen ingilterede 
bir milyon kadar işsiz vardır. 
Tam rakam olarak 1.120.000 iş. 
size henüz iş bulunamamıştır. 

Bir senedenberi bir milyona 
yakın İngilizin silah altına alın. 
mış olduğunu gözönünde tutan 
bazı kimseler. işsizler tablosun. 
dan 600 bin kişinin silinmiş olma. 
sının tamamen tatmin edici bir 
hadise olup c!=:=~ı sormakta. 
dırlar. 

Yine bazı kimseler de harp ha. 
linde bulunan İngiltere de silah. 
!anma işine büyük bir hız veril. 
miş olduğu bugünlerde bir mil. 
yon kişiye iş bulunamaması se. 
beplerini araştırmaktadır. 

İngiltercnin iktısadi harp na. 
zırr Mister Ronald Kros: ''işsiz. 
tik millete karşı bir cürümdür." 
demişti.. Bu prensibi kabul eden 

İngiliz harp kabinesinin bir mil. 
yon işsizi de çalıştıracak sahalar 
bulacağına şüphe olunmamakta. 
dır. - (Parisuvar) 

Berlinde işliyen 
taksilere 

Günde yedi litre benzin 
veriliyor 

Alman hududundan alınan ha. 
berlere göre Bcrlinde çalışmakta 
olan taksi otomobilleri bundan 
sonra günde yalnız yedi litre ben. 
zin alacaklardır. Bu benzin ile -
kuvvetli olmıyan otomobiller -
ancak elli kilometre katedebilir. 
ter .. 

Esasen harbin iptidasındanberi 
Berlindeki taksi otomobillerinin 
adedi üçte iki nisbctindc azalmış 
idi. Bütün bunlara rağmen petrol 
güçli.iğü hallolunamamış ve her 
otomobile günde ancak yedi litre 
benzin verilmesi muvafık görül. 
mü~tür. 

Sanat fıarµıtı. 

Komedi Franse
zin arkasından 
İstanbul üç gün bir Paris ha

vası ya.şadı ve tekrar on sene. 
denberi içinde mızmızlandığı uy. 
kusuna döndü. 

Komedi Franısezin memleketi
mire gelişini bir kaç cepheden 
ele alacağım. 

Her şeyden evvel, bu, vüksek 
muhit denilen sınıf için bir mon
den hadise oldu. Fransız lisanı. 
nı büyük mağa.?..aların satıcı kız.. 
ları ile konuşabilmek, filmler
deki aşk sahnelerini anlamak, 
hayat sahnesindeki dedikoduları 
yapabilmek maksadile öğrenmiş 
olmalarına ve o kadar bile bil
melerine rağmen tatlı veva acı 
su bayanlarımız Komedi· Fran. 
seze gitmeği, ne zamandır gös. 
teremedikleri tuvaletlerini teş
hire bir vesile telakki ettiler. Öy
le de yaptılar. 

Fakat Paris modasını adım a
dım takip eden bayanlar tiyat.. 
roya giderken, en zengin tuva
letlerini giymek en güzel dekol
telerini açmakla Parisin en son 
modasının cahili olduklannı is. 
bat ettiler dersem. elbet buna 
ha vret edersiniz. 
Hazır hayret etmişken söyle. 

yeyim. Harptenberi, Pariste, ti
yatroya gidilirken artık tuvalet 
giyilmemektedir. Giyenler olur
sa, parmakla gösteriliyor ve 
bunlar da sıkılarak, oyunu yan. 
da bırakıyorlar. 
Vakıa biz harpte değiliz ama, 

modayı Paristen takip ettiğimi. 
ze ve Fransa ile de müttefik ol
duğumuza göre aynı şekilde ha
re~et etmeli değil miydik? Öy. 
le ıcap ederdi. Lakin bir kadın 
için tuvaletlerini ve mücevher. 
!erini göstermemenin ne büyük 
bir fedakarlık olduğu da mey
dandadır. 

Bu itibarla bayanlarımızın 
cehaletini de bir tecahUlü zari. 
fan~ telakki etmekten başka ça.. 
remız yoktur. 

* * * 
Bir çok kimselerden şu söz-

leri işittim: 
- Komedi Fransez ... Komedi 

Fransez! .. ?'o:ihayet onu da ..gör-• ....-.. 
dille_. Konuşmalarını kaldrrınız, 
gerıye n~ .kalıyo_r! !yi ki geldi. 
ler de, hızım artıstlerimizin kry. 
metlerini anladık 

Bizim artistle~imizin - ar
tist sıfatına layık ola.nlarmm -
darılmıyacaklarından emin ola
rak söyliyeyim ki, bu tarzda 
düşünenler "tiyatro" denilen ha.. 
disenin ne olduğunu bilmiyen. 
ler, anlamıyanlardır. 

Komedi Fransezin "konuşma
larını.. kaldırırsak ortada tivat
ro denilen şey kalmaz. VAkıa 
tiy.=ı:tr<;> yalmz hitabet ve inşat 
degıldır. Fakat bunlar, tiyatro. 
nun, temelidir. Maalesef bizim 
dilimizin, bilhassa son g~çirdiği 
istihaleden sonra, daha hitabet 
ve inşadı tesbit edilmiş değildir. 
Evvelce vardı. Hatta, mektep. 
lerde bu nam altında dersler de 
vardı. 

.~cnd~miz.i hakir görmüyorum. 
Bızım tıyatronun insana taalluk 
e~miven taraflarının. Avrupa 
~ıy~trolarınm bir çoklarından . 
u~tu.n dahi olduğunu biliyorum. 
I.~kın her şeyin bir haddi var. 
C.ç asırdanberi üzerinde işlenen 
bır sanata karşı, bizim, mazisi 
d_aha yarım asrı dolduramamış 
tıyatromuzu karşı çıkarmak ve 
ondan aşağı değildi diye iddia 
etmek, iptidailikten başka bir 
şey değildir. Bu, gazetelerde za
m~n 7~~an resimlerini gördüğü. 
!'".~· fılan kasabada, kendi vesa.. 
ıtı ıle. bir canavar düdüğü yapan 
saatçı ustalarını. Edison'la mu. 
kayese etmekten başka bir ~v 
o~am.az. Meşhur laftır: "Ke;df
~ ~ıl kendini. kendini bil ken. 
dını, kendini bilmezsen eğer. 
patlatırlar en~ni ,,. 

* * * 
K?mcdi Fransezin buraya geL 

!'"~ıle, ortaya, memleketimiz 
ıçın Yepyeni bir ticaret vasıta 
sı <;ıktr. Bir <:ok kimseler bilet 
toplamış, sonra iki hatta i.i<: 
misline satmışlar. Bu hareketten 
sikavct edenler var. Ben ken
di hesabıma memnunum ' 
Ç~nkü. bu, ~erkesin ~!ay et. 

mesı moda halıne gelmiş olan 
sanata karşı, hakikatte ne ka: 
dar tehalük olduğunu gösteri -
:vor. Bilet bulamayıp hari<:ten 
iki misline tcdnrik Nienler kız
mamalıdırlar. sikavet etmeme. 
lidirler. Madem ki. tiyatrova 
gitmek istiyorlar \'e fazla.site 
para veriyorlar. demek onları 
cezh<'den ve kendilerini gidip gör 

(Lütfen sahifeyi çcviriııi.::) 
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ta:raf.uı.dan işgal e<lilm.iştir. 
mrondlıjen'in de Almanlar ta. 

ra:fmöan işgal cdilmi~ olduğu 
~öylenmektedir. 

Almanlar, Kristiyansand ka. 
le.sine de taarruz etmişlerdir. 
Şehrin üzerine de bir tayyare a-
k:mr ya.pılmıştır . 1 

Alman kıtaatı Aggersunu\Ia 
kara.ya çıkmıştır. 

.Norveç hükCımetinin Oslo<lan 
Kariar'a. nakledilmiş olduğu og
:renUbiştir. 

Stokholm, fi ( A .A.) - Afton_ 
bladet gnz.etcsinln Oslodaki mu
ha.biri, l 'arvik, Bergen ve Trond 
helm. limanlarının Almanlar ta
l'afmdan işgalini teyit etmek -
tedir. 

IKorte.n ve I'ristiyansund şc • 
hirleri ıse bombardıman edilmif« 
!ııkat henüz ise-al olunmamıştıi. 

Oslo, 9 ( A.A..) - Oslo radyo
su, Norveçin umumi seferberlik 
ila netliğini bildirmektedir. 

Pari.c;, 9 ( A.A.) - Oslo radyo
su, Narviki'n Almanlar tarafm
<lan i~al edildiğini bildirmek _ 
tedil'. 

Lmıdnı, 9 ( A.A.) - .Norveçin 
cenup kısmında bir cok şehirle
rin isgal edildiği ve Oslonun tah
lıyc olunduğu Norveç mcmbüla
nndan ıbildirilmektedir. 
Hükiımct ve parlamento Oıloyu 

tcck etti 
Oslo, 9 r. t.A.J İyi malumat 

almakta olan bir nırnbadan terit 
edildiğine göre hükfunel ve parla
mento, O lo'yu terk ederek I Ia
mar'a gitmişlerdir. Hareketlerin
den C\'\CI hariciye nazırı H. Koht, 
~aat 5 te ı\lman elçi~inin ziyaretini 
kabul etmi~ \ e elçinin kendic:inden 
şifahen \ e yazı ile ! 

1orr<'ç'in .\i
man işgaline mümanaat etmiyece
ğini beyan etmesini istemiş oldu
ğunu öylemi.tir. Alman elçisi, ~\1-
manramn ac:keri idaresi altına gir
mesinin :'\or. eçin menfaatine fev
kalfidc Midim olduğunu ila\ c et
mi~ir· 

Norveç hükumeti. bütün gece 
ınüıakerclerde bulunmuştur. Bu 
ntüıakerelerdcn sonra hükümet, 
\lmanyanm mutalebatmı kabul e
de.miyece~ini. bu mutalebatı ken
di hükümranlık hukUkuna kar~t 
bir tecavüz telakki etmekte oldu
ğunu beyan etmi~tir. 

B. Koht. Alman elçişinin kendi· 
~ine " imanlar, i ·or•eçi işgal et· 
mi~'ecelt olurlarsa, müttefikler i;
gal edecekler,, demiş olduğunu ~Y
lemistir. B. Jfoht, şu cevabı ver-· 
mi tir: 

".Müttefiklerin böyle bir tedbir 
alacaklarını :zannetmiyorum. Şim
diki vaziyetin uzun müddet devam 
ctmiyeceğini ümit ederim ... 

Norveç donanma kumandanlıiı-
nın tel>liii 

Oslo, !I ( A.A.) - Norveç Do
nanma kumandanlığının tebliği: 

Alman harp gemileri geceleyin 
Oslo körfezinin haricinde bulunan 
i!tihk~mr, sahil toplarının ateşine 
r3ğrncn bu istihkamın önünden 
cebren geçmişlerdir. 
· Saat 4·30 da Alman gemileri ile 
E..ccarbord istihkirnı arasında şid
detli bir muharebe olmuştur. Bir 
:Alman kruvazörü geçme}·e muvaf
fak olmuşsa da bil!'lhara karaya o
turmuştur. 

Diğer Alman harp gemileri Her
tcni bombardıman etmişlerdir. 

Bir Alman harp gemij her hal· 
de Nomıç gemilerine harp yaptık
t~ sonra Narv:ick'e gelmiş ve ka-
19ya, nisbetcıı hafif bir ku\'\'et çı· 
karmıştır. 

O•loda Kurulan Yeni 
Hük\amct 

Oalo, 9 (A.A.) - D. N. B. a. 
jantının bildirdiğine göre, Nyıa. 
udveld hükiimeti istifa ctmi' ve 

ımeden alıkoyamadıkları bir kuv. 
vet var. Bu kuvvetin, içine ibi
ra.z zl)ppelik te ikarIG68., sanat 
olduğunu söyl&'SCk bir hakikati 
i!a.de etmiş oluruz. 

Biraz z.lippelik tc karışsa, de
ilim. zira., Komedi Franseırle 
'.A!dromak oynandığı akşam, o. 
yün bittikten sonra müellifi sah. 
~ye davet etmek istiyenler ol
duğu gibi: 

- .A. .• kardeş .. pek fakir ti
ya.tro. Dekorlar hep et!!ki. Tu
vn1et te değ~irrniyorlar! 

Diye §İkiyet edenler de vardı. 
Yalnız şiire tahsis edilen ma

tinede <le, inşat edilen parçaları 
aııbmadan dinleyip te. matine 
hittij?i hclde. hili. bitmedi zan
nile koltuk ve Jocalannda otu
ranl:n· d., çoktu. l"{a.tti. bunlar. 
d~n b'r l:· eonı. ,·erdikleri para.. 
mn ho :: c·:tiğini. bilselerdi gel
mi\'"M\lt rir i söylüyorlardı. 

O ba:d,.., •liycceksiniı:. neden 
gelmişlerdi ': 

Bu ciheti kendilerinden soru-
1'),IJZ, Bot. -zahmet etmeyinir.. An
l~rs. 

fa. 

Norveçin menfaatlerini muhafaza 
için yeni bir milli hükfımet te~ek. 
kül etmi~tir. 

Yeni hükumet Vidkun Kuislin_ 
gin riyaseti altında kurulmuştur. 
K-..ıisting hariciye nezaretini de 
deruhte etmektedir. 

Albay Vaslov milli miidafaa 
nezaretine tayin edilmiştir. 

Yeni hükumet neşrettiği be • 
yannamede Norveç kara sularına 
maynlar dökmek suretiyle tngi
lizlerin Norveç bitaraflığını ihlal 
etmiş olduklarını ve eski hüklı. 
metin de boştan protestolarda bu. 
h.:nmuş olduğunu kaydediyor. 
Bütün Norveclileri mesailerini 
tanzim etmeye· davet eyliyor ve 
bundan sonra yapılacak her türlü 
mukavemetin memleketin caniya. 
nt harabisini mucip olacağını bil. 
diriyor. 

Beyanname orduya hitap ede
rek milli hükümcte itaat etmesi 
lüzumunu kaydederek nihayet 
buluyor. 

JL \fU' DEV M EDll'OR 
l.')ndm, (t~e )arıtııından onra 

rad~·o il") - Almanlar nnl ııcnerin. 
df'n Kulzlen idaresinde muhayyel bir 
Nol'veç hUkCımeti kurmıı;,lnrdır. Ha_ • 

kiltf Norveç hUkümell ve km! ailesi 
Hnmar'da bulunmaktadır. 

Harp muhtelif mıntnknlardn devam 
etmektedir. 

Parti Grupunda 

Hariciye Vekili 
Son hadiseler etrafında 

izahat verdi 
Aııka,.a. 9 ( ;1.A.) - C . . H. 

Partisi Büyük Millet Meclisi 
grupu bug-ün 9-4-9-10 saat 15 te 
grup reis vekili Hasan Sakanın 
riyasetinde toplandı: 
· Ruz.namede lstanbul mebusu 
Dr. general Bt:sim Ömer Akalı. 
mn vefatile havsiyet divanında 
fahilal eden :u.alığa diğer bir 1.a
tm intihabı ve ~eçen grup umu
mi heyeti içtimamda adli cephe
den ihtiyaçlarımıza karşı alın. 
m.ası lüzumlu görülen tedbirlere 
dair alakadar vekalete tevcihan 
Kastamonu mebusu Abidin Bin
kaya tarafından serdedilen mü_ 
talea.ya Adliye \'rekili Fethi Ok
yann vereceği izahat. vardı. 

Celsenin açılmasını müteakip 
Avrupa harbinin bugünkU mil. 
hinı ve müstacel hadiseleri hak
kında izahat almak için gösteri
len arzu üzerine Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu bu hususta alı
na.bilen malfunata göre DanL 
markanın kimilen ve ·or\'eçin 
sahil \'e dahilinde bazı şehirlcrL 
nin Alman ku\'Vetleri tarafından 
işgal edilmiş olduğu haberinin 
tahakkuk ettiğini bildirmi~ ve 
bu malumat ve izahat üzerine 
Parti gruounda hiç bir müna
kaşa cereyan etmemiştir. 

Amerik a 
Norveçi muharip 

olarak tanıdı 
Amerikanın siyaseti 

değişmiyor 
Haydpark, 9 ( A.A.) - B. Ruz 

velt sabahın saat dördüne doğ. 
ru uyanmıştır. Avrupa havadis
leri d~rhal kendisine haber ve.. 
rilmiıstir. Amerika. Birleşik dev
letleri reisinin hususi bir tren.
le derhal kabil olduğu kadar ça
buk bir surete V~ingtona av. 
deti için tertibat almmıştrr. 

Vaşingtotı, 9 ( A.A.) - Mezun 
bulunan haricive nazırı Hul ls_ 
kandina vya hidiselerl dolayısile 
bugün Va.şingtona dönmüştür. 

Umumi intıbs. şudur ki, Ame
rika, Avrupa harbine karşı ~L 
ya.setini katiyen de~irmiye -
cektir. 

Ltmilra, 9 ( Hıu·u.'1) - Reisi. 
cumhur Ruzvelt Amerikanın va
ziyeti hakkında bu geoe bcya.. 
natta bulunacaktır. 

Londra, (SaQ<ıha katı• radvo 
ile) - Röyter ajansının Va
şingtondan aldrğı haberler, A. 
merika.n asken maha!ilinin, İs
kandinav hadiseleri ile tama _ 
men müttefikler lehine dönmil§ 
olduğu öğrenilmektedir. 
Narv~ç, 9 (.A. . .A.) - ~

ba gününden itibaren 'orveç 
bayrağı muharip devlet bayrağt 
aruma. girece.lctir, 

Harbin İskandinavya memle
ketlt.rine de sirayeti dolayu~ile 
bu menleektlero giden veya bu 
memleketlerdn 'tin vapurlar 'ha· 
muleleri --i~orta edilrniyecektir. 

daki mühim beyanatı koşuyor rsa§ t -' 
. iıı lıO "ıt 

Lon.dra, (Gece yart.ıtııulan verınek ıç bltı,ııt 
(Baş tarafı 1 iııcidc) 1 melerine bir ~ukabelec:Ur. Eminiz ki 

nıu3 mudur! \'e §Unu illve etmi§tlm: 1 
ili,; kimse bu ıddiayıı aldannuyacak. 

Hayır, biltlki!I ls\•eç ve ~on·eı; her tır. IAlkı§lar). Böyle müteaddit il. 
zamandan :r.lyadc tehlikeye dU mU~- mıtnlnra aynı zıuruınd:ı. asker ihraç 
tür ,.e kendilerini, ancak ınUdafaıı. et. ctmPk ve dcnl7. kuvvetleri tınrel,ıHına 
meklc ve onları müdafaaya ha:ı:ır bu. 
lunan diger mPmlcketlerle hirteşmek 
suretile kurtnrahillr. IDi lz11m f'ttiAim 
zannedildi. Halbuki bugün kehanetim 
harfi harfine tnhnkkuk etmiş bulunu_ 
yor. o zamandanberl Almıınlar bir 
yandan bıtara.flardan bıtnrııflıl< kai
delerine riayet etmelerin! isterken dl. 
(;er taraftan bltaranarın ve bilhas a 
l 3kandinıı \·ya menılekl'tlerl vapurla_ 
ımı tahrip etmek haklmıı iddia eyledi. 

~titte!lklcr bu vaziyeti ilelcbed kıı_ 
hu! edemezlerdi. ( Alk'!'lar ı, l\"orveçe 
ihtar ettiler ki, tcrozlniıt dl~er kefe
s\nl yükaeltmcl< için icnbeden tedbir_ 
!eri nlacııklar, Almıın eeyrlf..-satrı!nf 

durduı·mak iı:;ln Norveç sularınıı. mayn 
dökecekler. Müttefikler Noı veçe hll. 
dtrıni~lerdir ki, Almanya lskandlıınv_ 
ya memleketleı ine tn.uru~ et nıedlkı;c 
bu memleketler in topraklarını ı~gaı 

etmlyccel<lerdlr. Almanl11rın lııınun 

hitllfınılakl butun llediklcrl yalandır. 

(Alkışları . 

Almıın hUkümeti, bugUn bir tebliğ 
ce~redeN'k Dnnlmıırlmnm "e . 'on•e
çin sillhlı himayesini ele ıı.lmaya kıı. 

rar verdiğini bUdlrdl. MotörlU ve ııi. 

,Ja tc,·esslll eylemek uzun ı:nnınn C\'. 

\'el te~bit cdilm' projeleri illi.zam c. 
ıll"r. BugUnktl haberler bunu aı;ıkc& 

LSbat etnıektedır. Almnııların ifgal et_ 
Ukleıi limanlaı· ıırnsmda Tronhhemln 
ff' bulunduğu söylenlldl. En yakın 
.\iman lımnniyle bu liman arnsınlJakl 
mesafe 700 mildir. ı-:ger Almın lmv. 
vci ttferiyesl mUttc!iltlerln mayn 
ılökmek kararı akabinde yola cıkmıı 
r•lsaydı bu m~fcyl katedemezdi. 

Bınaena\P.yh, l>u hll3uata hiç blr 
(rllpht'! yoktur: Almanlar rıanlmarlta. 
ııın ve Norveı;ln lııtllı\sı plAnını haT.ır. 

ı,ınışlaı' \ e ınUttefiklerın ınayn dök.. 
ıııek karaı !arından çok evvt'I tıı tblkıı 

lloyınnya bn~lanıışlarriır. 

tnı,ziltere hUkı1mP.ti, tam mılzahr
rettr hulunacıı~ma dair rlerhııl Nor. 
·rnç huklıme-Unc teminat vermiştir. 

(~iddetll alkıglar). 

KuvveUi harp geınilerıoıiz ıı.<;ıklar _ 
d:ı bulıınuyur. Bu gf'mileıin yapacal<
lnrı harf'kıit hakkında malumat ver. 
mel< memleket me-nfaatleıine mug:ı. 

ı•i.dlr. Bu nıilletlerln lıstıklG.li Uı:ert_ 

ne çöken tehlikeyi bert.arat 1çln J<"ran. 
ıs:ı. ıle müştereken hareket edeceğiz. 

!Ahlı Alman kuvvetle'rl şafakl beııı_ U h t 1 ki i Al . . .:lıç ş p e e m yorum , yen man 
her Danımark& hudutlarını gC?çmıgler. k d" 1 1 dö k 

1 
teca nızU ·en ı a ey 11ne nece ve 

dır. R.mdi l>aoimnrka topraklarının d d 1 t. !Al ' ına"'llıbiyetıne ynr ıııı f' ece' ır. _ 
büyUk blr kııımı .\iman işgali ııltında 1 ~ 

l l \.l d 1 1 l~ı~lar). 
bulunma\ a ır. Lon raya ı;e en ıa_ Çemberlayn'io lı11 be)·anatıııllan 
berlere g!..ıc. Alman kıtaatı bu ııabe.h 

:ıonra iııc;t muhale!et parllııı reial Att-
Kopenha~a c_:ıkmı;,tıı. İngiltere hUku_ Jee ııöz alnralc Avam Kamarıumıo 
metinin öğreııdı~ine görP, O!llodaki 

Xorveç ,.c Oaniına.rkıı mılletlerine .Alman elçL!i tle bu !labah XorvN; tın_ 
:ıcmpati iııl blhlimli~ ,.c A vrupanıo 

ıiciye nazırı Kohtdan Norveçin Al- l'n medeni milletlerinden olan bu ikl 
manyaya t!bi olmaınm istemi~ \•e ak_ milletin en barbar milletin tuarruzu. 
ql takdirde 'tddetle hareket eilllece_ nn u~radıı:tınt "'Oyleml§ ve demi~tlr ki: 
(:ini bildirmiştir. Bittabi bu tl'lleb der. 
hal Norv~ hUkfııneti tıırııfından ı-ed- · G8rli1Uyor ki, eıı l'atl bitaraflılt b!_ 
dolunmuştur. le hiç bir milleti taarruza uğramak. 

Sonraları ôğ"rendık ki, muharebe tan kurtarmıyor. MUtletikl<'rin :'\or. 
ba,ıanıı.ş ve O lo, Chrlstlansuna bom_ •eçe yapacakları ~·ardımın tamam, 
tıardıman edılm~Ur. Alman kıtaııtt oerl \'e mileııslr olacağını Umit edi_ 
Norveı;: toprakl:ırmda müteaddit nok_ ı:lz. (Sürekli alkı,,la.r) Zamanmd& 
talara çıkmııtır. Alman hülrometl ld. hareket edip nazi tankının yeni bir 
diıt ediyor ki, btı hareket mOttefiklc- hür milleti ezmesine mani olmak için 
rin ~orveç karuularmıı. ıtıayn döl<- her ~eyi yapmamız lca.beder. 

Danimarka nasıl istila edildi 1 
,.......,,,. .. ,. P'TO ,._ ~ t ,,.. •'"'- . ~ ~ "'"'. ... . 

.P.cn:is, ~ (Hıısusi2 - ~lruan 
k{taları nisan @abahı saat: beş
te Danimarka hudu<lunu cenubi 
Jütland mıntakL~mdan geçerek, 
Danimarka topraklarını işgale· 
başlamışlardır. Danimarka kıta
ları Alınan kuvvetleri karşısın.. 
da. harp etmeden çekilınişlcrclir. 
Aynı zamanda Alman donan

ması adalardan mütcşckkıl olnn 
küçük Danimarkanın bir çok 
limanlarına girmiş ve ihraç ha
reketi yapmıştll'. 

Yine saat sekiz.de Alman iş
gal kuvvetleri kumandanı Ko. 
pcnhag bükumetile temasa gc. 
çerek bir tebliğ neşretmiş ve 
bunda Alınanların Danimarkayı 
müttefiklere karşı korumak ga
ye.c;ile işgal etmiş olduklarım 
bildirmiştir. 
DANiMARKA NASIL BOYUN 

ECDt 
IJcrliıı, 9 ( A.A.) - D.N.B. a

jaMı Kooenha~dan aşağıdaki 
tebli~i neşretmektedir: 

İnı:!ilizlerin ve Fransıı.Jarın 
harbi bkandinavyaya teşmil et. 
mek projeleri karşısında Alman 
hükumetinin noktai nazannı bil. 
diren Alınan notumı, Almanya
nm Danimarka elçiı-i, bu sabah 
Danimarka hükumetine tevdi 
etmiş ve Almanyanın Da.nimar· 
kawn bitara!Iığ'ınm ve emniye. 
tinin himayesini üzerine almlj 
olduğunu bildirmiştir. Alman el. 
çisinin Danimarka Bqvekili ve 
Danimarka na.zırlar meclisi ile 
yaptığı müzakereler sonunda, 
Danimarka hükUıneti, şeraitin 
ve vaziyetin meoburiyeti tahtın· 
da, Alman himayesini kabul et
miştir. Danimarkanm İngiltere 
ve Fransa va karşı himayeMini 
garanti etmek üzere yapılan AL 
man hareketi, bidisesiz bir su~ 
rette \-"Uku bulmU§tur. Danimar· 
ka hük\imeti ve Danimar:ta mil· 
leti, huausi şeraiti ka.bu1 etmiş.. 
ler ve Alınan tedbirlerini aUkfuı 
ve soğukkanltlıkla ka?'§ılamış • 
lardır. 

Stokholnı, 9 ( A.A.) - 50 as. 
kcri Alman tayyaresinin bu aa.
bah Kopenha.g fuıe.rinden u<:.a.rak 
Alman kıtaatı Danimarka.om 
merkezini iKal ederken beyan· 
name 1.ttJldan bildiriliyor. 
ALAMAN BAŞ KUMANDAN. 

LICININ TEBLICl 
Bcrlin, 9 ( A.A.) - Alman or

du.su başkun1andanlığı bu sabah 
a.~ağıdaki hususi tebliği n~şret. 
mi~ir: 

~alı saba.hı. AJman motarlü 
ve ztrblt lutahm. FJeNfburg ''e 
Tondern ch-._nnd1.n Almanya -

Danim11rka !ıt;ıdudunu· ı~çmi.§1.e.r 
ve Apenracle ve EsSjerg yolu ıle 
şimale doğru ilerlemekte bulun. 
muşlardır. 

Salı sabahı, şafakla beraber, · 
Alman krtaları Mittclfabrt civa
rında küçük Belt'.e ihraç edilmi~ 
\'e bu kıtalar, Belt'i işgal eyle
mişlerdir. 

Alman deniz kuvvetleri, bil. 
yük Belt'e girmi5ler ''e körfez 
ile Nijbor~·a asker ihraç etmi§. 
lerdir. 

Varnemünde'den gelen Alman 
krtalannı ha.mil bır zırhlı tren 
feri-bot ile Gjedser'e geçmi' ve· 
şimale doğru ileri harekete ba§
lamıştır. 

Ayru zamanda Seeland adası
n.ın cenubundaki Verdingborg 
köprüsü de ele geçirilmiştir. 

Şafakla beraber, Alnıan kıta. 
lan Kopenhag'a. çıkmış ve Ko _ 
pcnhag kalesi ile radyo istasyo
nu iş~al edilmiştir. Bu sabah 
saat 8 den itibaren bütiln şehir, 
Almanların elindedir. 
Danirm..cl<a Kralının radyodaki 

nutku 
l.ondra, 4 (Radyo) - Dani. 

marka Krali Kristiyan bugün Da. 
nimarka halkına hitaben bir be.. 
yanname ne~retmittir. Beyanna.. 
mesinde Almanyayı 11iddctle pro. 
testo eden kral, halkı sabıra ve 
sükunete davet etmi~tir. öğleden 
ıonra Danimarka kralı radyoda 
bir nutuk söylemiı. nutkunu fÖY
le bitirmiştir: Allah sizi koruıun, 
Allah Danimarkayı korusun! .• 
Plan üç aeneden beri hazam.t 
Amıterdam, 9 (A.A.) - Dan.i.. 

markanın tamamen Atman iııali 

• · ... ale .'JOfJra rad110 ilo) - Vaşington. lerı ·~· J<ll'' ~ 
dan öğrenildiğine göre Almanya AlntP'•"~~ 
Stokholme bir nota vererek Al- raftan llii'r tr~~ 
man hima\·esinin kabulünü tek· çer.k~ rJor"~ ~ 
lif ctmi~. aksi halde !sveçin de ferının ·o~ıt . 
i.sgal olunacağını bildinni3tiı'. çıkarrn•l•;,eıdl" ll""Jt 

Londrada. bulunan lsyeç na • rıarek~!.~i>'I' bit ı'.J 
:ı:nına söz söylemeğe salahiyetli teferru ıarıııı•". '/!. 
bir zat, Isveçin Alman taleple. arruz P lı• bi' ~ 
rine boyun eğmiyeceğiııi bildir ıından ~l)llc~ ~ 
mişti r. ıiliı:lerı~k~ ..,..-J 

Londra, 9 ( A.A.) - İsveç rad- ınayn el'? "'bil' bıl 
yosunun verdiği bir habere gö- nm tatbılc1 iliJI~~ 
re, tsve<; hüki.uneti Almanyarun · tit fıtl ol-'~ 
bir talebine cevaben kati bita • ~~t~~it .,_ıı•ıt' 
rafltö-r muhafaza etmek İ!ledi L. bir 
.; . . ... bild' . t• - 1 ba~- 1 rcfı· 
i)ını ırnll~ ır. bulacak• ~· :.A 

Londrcı, 9 ( A.A.) - Alman . r"' il"'~ 
radyo.. .. u. Skajeraktaki bütün D•"'": .4~i 
n1ühim İsveç limanlanna. bu sa- 11 bilh•'-e ~ • 
bah erkenden Almanlıır tarafın- eı•••~' .:...S11cll" 
dan mayn döküldüğünü haber ınak DP'~• .~ 
-.·eı:_mektedir. kan~jııa"10,.sır;~ 1 

Siok1ıolm, 9 ( A.A.) - İs\·eç denur ırt\e~...t 
mebusan "e ayan meclisleri bu bu ıneı"ı_~ıı.. oi'ı'r 
gece fevka!ade ':e ~izli bir içti. ler kı.'!!'~)'ıe 1ıi". • 
ma alctetmışlerdır. zini t~~~ 

Yükaek Harp Konseyi haline ıetı ede~ 
Londrada T opJandT be de\•aırt ~-~ 

Loncka, 9 ( A.A.) - Londrad3 derecede ~ ~ 
B§Clğıdalci tebliğ neşredilmi,tir: !erdir. !'.1 ta; e~ 

Yüksek harp meclisi bugün öğ. Nof\'eÇl 1~~1 

leden sonra yedinci toplantısını nız bu rrı ıı itti""" · 
yapmıştır. Bu toplantıda inıilte. rnadclel"°~ t; •~&. 
reyi Çembcrlayn, Halifaks, Çör. yac:3klll bl~"' .0; 
çit, Stanley ve Samuel Ceare ile ~ftaıt • ~ tl'..t. 
Cadogan. Neva.l, donanma kuman bulun•" .A ~Y't~ 
danı Dudlay ~aund ve ordu ku. dula1'1"'~ olı~ 
mandam 1ronsıde, Franuyı d.ı i ıetrnıf ti". Vf.J 
Reyno. Daladye. Corbcin, A n~ ş e So"Ye tlet' f 
miral Darlan ve General Koltz; t~ulc ete"'~.,, ,., 
temsil ediyorlardı. -

1 
e~~ ,t 

Yüksek harp mecfüi, Norveç te~cri errı"'(,,, ,.ı~ 
ve Danimarkanın istilası üzerine •• 1 eY~,,,e' ,çil' "" 
hasıl olan vaziyeti tetkik için top. ~· ve N°1"'i,tiJifl~ 
lanmıştır. a f 1nd•" ıftl"f ~ 

İki memleket mümessilleri bu tara ıcoııuf~r p.1' 
yeni tecavüz hareketine kartı ~~rilf11İf 1't _,} 
koymak üzere alınacak ıoiya.ai ve C!'~eiiyor· . ,-j 
askeri tedbirler üzerinde tam.1. 1 ııı41· aııLilsİll' ,ŞJ 
miyle mutabık kalmıılardır. Şi ,İ.ıı bir .-'~ 

Londra, 9 (A.A.) - Hariciye tar.fı~ _,..,.l~et' 
nezareti tnıiltcre ve Franaa. hü. liıı~ ~ Jrt'1~~ 
kUınetlerinin Norveçe tam.miyle hareJ<etııı ,,e ,...~~ 
yardım etmeye karar verdiklerini ,.afınd•1;,.~ lt~:kl',(! 
bildirmektedir. Bu karar Oılo dil'· ~' ~,::;;~ 
hlikjigıctiqc P.i.!d,ir,pmjıtir.,ıahü. ya 4 .f ~~ 
klırnct. bundan batka Norveç hü. te ini' ıı ot· ,ııır~ 
kumetine ken~isiyle ~amamiylc ınit ~!tiı'~ "' 
mutabık kalualc harekete ieçe. ınef11 bet 1 ~ 
ceklerini ve şimdi bahri ve aıke. le t.er~ . /,1 _.,i r _I. 
ri tedbirler almakla meuul ol. kerlceiPI~ etl'P"'"c:'tf!".ıl.! 
duklanru bildirmitlcrdir. kati' tı.r ,.e 1 1, 

Sovyctler Kanımıyacak t 1;ı;ıJc~..k' ~ 
Moıkova. 9 (A.A.) - D. N. B. n paıti~:.ııır~ 
Alman elçisi bugün Molotofla den art' 1>it I~ 1 

dört ıa.at süren bir mülakat yap. 1~ ~,ek orıll '."~~ 
mı ıtır. fU" alıtııtll' Jı" .:.. 

Sovyetler birliği İıkandinavya. balı 
0 

.. ~rt'11 .,,-~ 
iılerine kanpmyacütır. l•ı:, ı-a 1'I' _;;. ~ 

tık ild c.• '°'~ ~; 
Macaristanla Srt~~ 

Almanya ·in~i"6~riıi ~"· 
Arasında telefon 
muhaberatı kesildi 

Roma, 9 (Huıuai) - P•ıteden 
Stefani ajansına. bildirildifine gö. 
re, Macaristan ile Almanya ara. 
ıında telefon muhaberatı kesilmiı 
tir. 
Cctw.bu ~rki .Aı;rupruia da uir 

harel;,ct mi? 
1.Amdra, (Gece yarum:dan 

.•wnra radyo ile) - Alrnıınya.nm 
ı.blukadan kurtulmak için cenu
bu tuki A vrupuma. da ilmi tai.z 
bir hareket yapması beklenmek
tedir. 

altına alındıCına dair tafail1t elde 
etmek timdilik mümkün olama. 
mı~tır. Mamafih Almanyanın bu 
memlebti 24 aut zarfında. itıal 
edebilmek üzere üç acnedenberi 
planlar hazırlanınıt olduiu mi. 
Jumdur. 

Jabe btl , • .,, ~ t' J 
c:ak iit'•l .,, 
ceii • "'-
cıJıUr· ePtet!'~ 

c.rP ' .,.,. _,,t 
. ıcıa ·~ılı~ 

ıarnıt jıtİl1 l":.ı-~ı 
.,une• tesir' 1"1 " 
pacaft dililı ~ ".~ 

• aiJ: ~·J1'11c1JE~ .. ~~ ..1114 · uııa . .,,.fi 
bın ~r "1 Jiı1''. jjl 
dar tfl"'"_,k•~ 
., a vY a ,,.r:;.., "'.JI. 
taıarr&ıJ !:.?~· 

~uJ~ 
·- '~· .. ~..1", ~.,.,;~y 
ta.arı-.Jıi ,,, .ı 

nuPt '_..,,... 
~ ctört şçP'" 
nı _J: .. di,_ ... 



• a 
nası bir 

a 1 
1 

nı ek~ttir? 

kılıyor anlayamıyorum. Sen Har. 
riyi eörmeye gelmemi miydin? .. 
Onu sorguya çekccektin. fşte ken 
disi karşında duruyor. Günün bi. 
rinde sorguya· çekebilirsin. Fakat 
Onun daha önce benden çekecc. 
ği varmış ... Bu \"a:tiyette kendi. 
siyle üç haf~a sonra hastahane. 
den ~ıkacağı sıracla konuşmak 
kabil olacaktır .. Her ne hal ise, 
şimdi ötekileriyle de meşgul ola. 
bilıriz. Odayı ara~tıraltm. Belki 
de zavallı Hoc.sonun öldürülme. 
siyle alakadar izler bulabiliriz. 

Norman bu sözlerden sonra. 
yerden topladığı üç tabancayı ba~ 
mUfettişc verdi. Zira, bu taban. 
caların kendisine lüzumu yoktu. 
Vilyam bunları aldı. Gözlerindeki 
hayret alci.!mi halci silinmcmi~ti. 

* * * 
Norman ertesi giln öğleyin ya. 

tal~tan kalktığı zaman, Coy E. 
verard'ı, en güzel tlbiselerlni giy. 
miş olduğu halde karşısında bul. 
du. 

Coy Everard sarı bir karanfil 
gibi güzel ve taze görünüyordu. 
Başına gelen en ağır felfiketleri 
yenecek kadar kuvvetli ve canh 
gcnçli~i. yilzUnde bir güne~ gibi, 
pml pırıl yanıyordu, denebilir. 

(Daha rar) 

Atletizm Ajanlığının 
bir tavzihi 

Deden Tt't'hi) e~i ı~t.nnb1µ 
Bölgesi At.ıcUzm Ajanhğrndan 

ı - Ayn1 mevsimde olmak 
Uıere tertip edllen ve hu yıl Uç 
yaşına girmiş 'bulunan (Altın 
çıvru· ~tretlzm n1nM.baltaları,. 
Mısır daveti mUnasebetll(' ter. 
tip edilmiş değtldlr. 

2 - Bu nııısabaka.lnr 128 
ferdin i~tirAktyle 20 branş ve 
4 kategori üzerin.de başarılmış. 
tır. 

3 - 1938 ve 1939 yıllarında 
yapılmış rekorların 5 tanesi 
yenllcnmiştt r . 

4 - Hakem azlığı mevzuu 
ba ııolmaroıştır. 

Avrupa haritasına baktzğuuı 
.:aman, A'manvarun şimalinde, 
. ..:orveçe doğru harct eoeo bir el 
.;örec.eksiniz. Bu işaret eden el 
Janimarkad.ır. 
Dünyanın her tarafından, h~tt! 

ispanyadan bilf', ziraat derslerı al. 
.nak ıçın buraya gelenler vardır. 

lngilizler Danimarka ırkından-
dırlar· 

Bundan )iizlcrc.e sene evvel. Da
nimarkadan sayı$ız insan, lngiliz 
sahillerine çıkmı~lardır. Danimar. 
kada bulwıan sanşın, ma\'İ gözlü 
tip'.ere ve aynı işim!ere lnıilt~rode 
sık sık te&-ıdüf edilir. 

lngilterenin Iskandinav mernle
ketlerir.dfn en çok Danimarka ile 
alfil<adar oima·ı. Danimarkanm 
!:endbine lskandinav memleketle
rinden en yakım bulunma$ından 
dolayıdır. 

Bundan bir am evvel. lskandi • 
na,·ya mütemadiyen harp halin. 

deydi. 
Halbuki bc~ün. lskandinav dev

letleri aralarında harp etmeyi a
kıllanndan bi:e geçirmezler. 

Danimarkahlann beşte üçü a
dalıdırlar; yani ada üzerinde ika. 
met ederler. 

lngilterede \'e diğer bazı memle
ketlerde olduğu gibi, Danimarka· 
rnn, kendi me~a.11:ısından bü~ilk 
müstemlekesi \'ardır. 

İngiltere ve 1 Jollandada o kadar 
kan dökülmesine sebep olan re
formasyon Danimarkada sükQnet. 
le yapıldı. Reformasyon yapıldığı 
halde IIollandada hAl~ bir milyon
dan fazla Katolik vardır. Dani
markadaki Katoliklerin sarısı ise 
birkaç bini tecavüz (•tmt.z. 

lhti'Af bu memlekette reformas· 
yon gibi sükQnetle yapıldı; hükO. 
metin mühürleri bugün basit bir 
köylü ÇOC1.1ğtinW1 t-linclcdir· 

Danimarkada maden yoktur: 
en yük~ tepesi deniz seviyesin
den 560 metre yüksekliğindedir. 
Bu tepeye alay makamında ''gök· 
tepesi" denir. 

Danimarka •.,,..k dört adadan 
müteşekkildir. l\Iesahası 15.000 
mil murabbaındadır, yani lskoç.. 
yanın yamı kadar bir şey. Nüfusu 
üç milyon ikiyüzbindir. 

Danimarkadan harice hiçret e
denlerin saym senelik nufus artş· 
nın ~te birini teşkil eder. 

Deniz vesaitinin tonaj mecmuu 

bir milyon ton kadardır. 
(Bu harpte batmlan Danimarka 

gemileri dahli). 
Da.niınıı.rkanm lngiltereye yaptı

ğı zirai ihracıı.t senede takriben 30 
milyon İngiliz lirası kı:vmetindedir. 

Ziraat mahsullerinden maada 
yapılmakta olan ihracat. u.muml,ih. 
raca.Un onda bl.rini bulmaz, 

Dan!markahhmn he1>3l iyi bir 
hayat geçlrirlf'r, her Danimarka
lrnm. kr~m sırtmda palto ı·e her 
mevsimde cebinde para bulunur. 
Dıı.nlma.rkanm b3~mda bir çiftçi 
hilkiımet vardır· Kabine)i teşkil 

eden dokuz A.z!nın üc;:U çiftçi, ve 
başvekil bir çl!tçl ailesine menııup. 
tıır. Danlmarkanm 1922 eenc-slnde 
1ngiltereye gönderdiği wreya.ğmm 
kıynıeU 14 milyon sterllngd.f. 

Danimarkada toprafı mUnbitlC§

tiren, ~l!t.çlnln gayretidir. 
Danin:ıarkanın çiftçi yet13Uren 

busutd ya.ılık mekteblerl vardır. 

Kı~ mevalmlne g~Unce, genç ku 
ve erkekler, ıehlrdeki mekteplere 
giderler, tarih, mueiki, ıtır, coğ. 

rafya, aarıat, bllyUk adamların ha
yatla.mıı tahıdl ederler. 

* * • 
Birinci umu.mJ harbin bafmda. 

Danlmarkadıı hayvan mevcudunun 
sayısı 3 milyon 600 bindi. Dunun 
ild buçuk milyonu sığır, 567.000 t 
beygir, 5115.000 l koyundur. Ayn
ca 1!5 milyon )<ümes hayvanı var-

dır· 1 

• * * 
Danlmarkanm ~n ulak köyUnde 

bUe elektrik %!yası vardır. Kuvve. 
ti lııtih~'ll eden fabrikalarda.ıı ma
ada 2M U:ıne elektrik f!rketl var

dır. 

Danimarkalılar, 3.000 mit mu
rabba.tndan ibaret otan bir aruiyi 
ormana tahvil etmeğe muva!~ıık 

olmuelardll'. Bundan alt.mı§ 11ene 
evvel ormanlık saba 200 tnJJ mu. 
rabbatndan ibarettl 

Danimarka çlftliklerlni ziyarete
denler, büyük n:ı.Jsa!lrpcrvcrlikle 

karşılanırlar. Her çiftlik e\-i.nin i

çinde U'm kitaplan ve muatld A.Ie
tl bulunur, 

İngilb amirali Nebon Danlınar. 
katılardan bahsederken: 

,._ İngilh:lerln k&rdeotert,. cOm
lestnf kullanırdı. 

Danimarka ahalisi koyu demok

rattır. 

5 - Dirincl kategori 400 
metresinde kronometrelerin 
hlc bir tanesi 49 saniye göster
miş değildir. Dört kronomet· 
renin iklst 52.2 işaret etmiş ol. 
duğundan bu · derece kabul 
edilmiştir. 

6 - Mı1sabakalnrı eeyretmiı; 
olanların adedi 800 deu yulrn 
rıdır. 

7 - Atletlerimiz; kışı atıl ge-
çirmemişler, haftada 3 defa da. 
hilde, havalar milsalt oldukça 
hariçte çalışmı~lardır. Bu mev
simin bidnyetinrlo elde etmiş 
bulundukları derecelerin geçen 
me,·s!m socunrla lrlşmeye mu· 
vaf!ak oldukları derecelere 
müsavi veya Ustlln olduğu el. 
betle koyfiyetm hakikati teba. 
ruz eder. 

eni senede hangi 
filmleri göreceğ iz 

Toplantıya Davet 
lstnnhnl :\lt'kteplcl'i Spor 

Bölr;<• i Bnşknnhğındım: 
Gençli}( ve Spor hazırlıkları 

hakkında görüşmek Uıere Ll
s"'. Muall!m ve 8annt Mektep
leriyle Orta mekteplerin B 
Terbiye~i ::'\1ualllmlcrlniu ıoı 
IV/940 Çarşamba gUnU aaat 
15 de Maarif MUdUr!UğUnde 
yapıla~ak toplantıda lıulunma
ları rl<'a olunur. 

Bu sene göreceğimiz filmler 
arasında olmak üzere Fransız 
sinemacılığı "Hakikati ara.yan 
adam,. isimli bir film hazırla
mıştır. Ravmu'nun b~ rolU oy. 
nadığı bu film bir şaheser olma
makla beraber şayanı dikkat bir 
fikri de müdafaa etmektedir. 

Bıı filmde Ravmu zen~in bir 
banker rolUndedir. Etrafındaki. 
:eri tahlil edip hareketlerindeki 
'!ayevi anlamak isteyen banker, 
dost olarak yanında. bulunanla
rın kuyu.sunu kazdıklarını gör • 
mliştUr. 

lçtimal bir varanın perdeye 
'lksi olan bu fılınde Ravmu fev· 
1<alade muvaffak olmakta, ar • 
'<adaşları d:ı ondan aşağı kal -
ma.maktadırlar. 

Y ann olmasın 
Fransızların son zamanlarda 

1 O • 4 • 940 Çar~mba 

hazrrla.dıklan filmlerden biri de 
''Yarın olmasm .. dır. GUI.el Fran 
8IZ yıldızı Edving Fölyer tara. 
fmdan çevrilmiş olan bu film 
mevzuu itibarile şayanı a.18.ka -
dir. Kısa..ca hulasa edelim: 

Bir kadın ''e bir erkek Kana 
dada sevişiyorlar. Evlenecekleri 
~ce kadm birdenblre ortadan 
ka.vboluyor .. Aradan on sene ge
çlvor: erkek sevgilisini bu kere 
Pariste buluvor. Fakat kadm 
içinde bulundu~ vaziveti sak. 
lam.ak idn çırpmıyor. Erkek te 
bu vazivetin ne olabileceğini 
merak edivor. 

Hakikatte kadm mankenlik ve 
bar kadını olarak çallSmaktadır. 
Bir haydutla Kanadadan kaç -
ma~ me-cb'tr kalmıı::tır. tki e.-s!c: 
sevgfü tekrar buluştukları za. . 
man kadınm bir çocu~ olduğu 
'lU görüvor. Bu cocuk !evgilcri 
!lin mah~ulildUr. Beraber va~a · 
mak istivorlar. Fakat haydu• 
ınüthiş bir tehlikedir. Kadın, es. 
ki sevgilisine <;ocuihıyla bera . 
~r Kanadava avdeti tavsiye e 

iyor. Kcndi'!inin dt> gele,.efFin ; 
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- f.0 
- Evet. görecezsiniz... Sizin 

oğlunuz vali 'e b~nim de Ot\ i~i 
!uzım köylü olduğu vakit sizi on. 
!arın düAününe çağıraca~ım; 
~ünkü o zamana kadıı.r bütün bu 
Jra.zivi kaolıyacak olan çiftliği
min buğdaylanm övütebilmek 
ıçin değirmeninizi yenfdcn inşa 
ettirmeniz ''e içine elektrikle iş
liyen bir makıne koymanız Uium 
~ele<:cklir. 

Elile o kadar geniş bir saha 
işaret edivordu ki, değirmenci 
!ı:endisile eğlerJldiğ!ni sezerek i. 
çerledi. Bevgirine sert bir kam
çı lr.ıclirerek: 

- Buğdayınızın değirmene 
.,.irmesine daha vakit var... AL 
İ~hıı ısm3l'l:ıdık, her halde mu· 
\'affak olmanrzı dilerim dedi. 

- Safa ~eldiniz, te~ekkür ede. 
rinı. 

Araba bala \ıka yoluna devam 
elti. Matvö, bu geçen söılerdcn 
bir parça. meraklanmış gibi gö
rlinen karıı-ımn yanma. oturdu. 
Onun kuvvetli bir imana malik 
olduğunu bildiği için bir şey söy. 
ıeme~e lüzum 2'örmeden sadece 
yüzi.ine bakıp glilümııedi. Bu ka
darcık bir nUvaziş genç kadının 
her zamanki ne~li halini verine 
"'i?tiııne' e kifayet etti. 
' ÜG ay sonra. bir n::..z.:ır günU. 
Boı;-enlerle Se ..... cnlcr, vaadleri 
veçhile maa aile Janvile geldiler. 
Hatta. elemlerini biraz giderme. 
si için Moranjla Re.ni de bera
ber almışlnrdı. Bütün kafile, 
trenden iner inmez mab"!.lt tar. 
layı görmek üzere doğruca yay
lanın üsLüne çıkmağa karar ver
di. Matyöpün. topra '{a rücu et
mek, köylü olmak fikri onlara o 
kadar garip, o kada.r manasız 
""Örünmü~tü ki, hepsı büyük bir 
~erak i~inde bulunuyordu. O 
.,.ün Matyö pek n~cli idi. Misa.. 
firlerin~. en hafif bir yelden de
niz ~ibi dnlgalanan yüksek ve 
dolgun başaklı veşil buğdavlarm 
kapladığı ~eniş 88.ha.yı gösterip 
hepsini hayran etınekle ilk mu. 
vaffakıveti ka1..andı. Asırlardan 
beri çUİilyUp toprak haline gel
miş olan srtıbrelerin özü ile ye. 
tişen bu ha.riku!de mahsul, ar
zın sinesinde uvuyan ezeli hayat 
membamm şanlı bir tezahürü 
değil miydi? 

Heve.q ve arzuluı büsbllttin 
b~ ka viı.didc olan Kon.stansla 
Valantln bu otları görmekten 
bil yük bir şey anlamadılar; Mo. 
ranj dahi dalgın ve sönük gözle
rile e-ördüklerinin pek farkında 
değildi. Yalnız Bo~~m ile Segen, 
.,.eçen kış oralarda ava çıktıkla. 
~ zamam hatrrlıyarak şimdiki 
büyük dekişikliğe hayran oldu· 
1ar. Bilhassa Segen, parasının 
ödenec,ej!ine kanaat getirdikten 
maada. ~tatyöye daha ba<;ka a· 
razi satı~lan da yanacafmı ü. 
mit edert".k bu ilk netice hakkm· 
da sitayişli sözler söylemekle bL 
tiremiyordu. 

Sonra, kilçUk bir ciftliı?e tah
\•:ı o!·· ..... n rs1

-' P" 1'\"ona dön' s.. 
te, ksam •enı<';;:n · be 't • C'm '· 
üzere hah e oturuldu"u :za 
mnn <:o(' k' n.r h~kkm~a sö., e..c;ıl 
dı. far:nn b1r rrün evvel Jenre· 
yi memeden kesmişti. Cocult 
$imdi mieafirler arasmda bulu. 
nuyor, daha pek tamam ayakta 
~uranıadı<Yı halde muttasıl bi· 
rinden öte-kine mekik dokuyor. 
"lu. İkide birde vere yuvarlandı· 
~'1 da oluvordu. Fakat, belki sth. 
~atli oldu"fu için, hiç kızmıyor. 
hemen kalk1p vakar ve ve aza. 
metle yoluna devam edivordu. 
Hem de bu on be.' aylık küçUk 
ı.daınca;;ızm ne kadar nembe ve 
beyaz bir teni Yardı! Fakat, bu 
'ltrada. bir kere annesinin yanı. 
rıa gelerek teklifsizce onun ı;öğ
'3ilne el uzatmak istedi. Maryan 
'ıalim bir sesle: 

- Hayır, havır, artık bitti... 
Bundan böyle eana başka ma. 
-nalar verilecektir, dedi. 

Konstans: 
- Bu memeden kesmek me· 

~elesi de ne usandırıcı bir İ§ ! 
~nıirıjm ki gece hiç uyumadınız. 
ı1edi. 

- A! Hayır, :vavrucu~1muıı 
iyi huylan vardır. Geceleri ka. 
tiven silt emmez. Yalnız hu sa· 
hah bir parca şa..~ırıo ba~ırma.. 
~a başladı. Görtivor musunuz ar
'ık uslandı bile. Ben öteki ço. 
·ıtklarmıdan da zahmet \ekme-
•m. 

Bo~en, öteki cocuklarla oyna.. 
rr akta olan M.orisi karıs•na işa
ret ederek: 

- B:ı.ksana, cocuğun ne gUzel 
oynuvor! Sonra muttasıl bana. 
hnstn oldu<:unu söyleyip merak 
edersin. dedi. 

- Antk övle bir ı:ıev söv!emi. 
yorum. <lostt~m. Hem ·de h;c bir 
zaman merak etmedim. Oğlu -
mun çok sıhhatli olduğunu bili. 
yorum. 

- De<'til mi va! Ben sık srk 
<;ocuk ya..,am<lm a.'na, ya.mıı{ım 
z'.l.mn.."\ da böylesini yaparım işte! 
Ne dersin l\Iatyö? 

(Daha vcır) 

Üsküdar hapis:~a· 
nesin(en kaçan 

mahkOm 
Dün mahkemede firar 

hadisesini anlattı 
BirkaG av evvel Üsküdar hapi. 

sanesinden m:ır:rn'"{ozhanenin de. 
:nir!crini ve duvarı delere'> 18 
'"ereve m"h:.um fileli lbrah:m 
Çetin ile vasbtan i seneye mah
~üm Hulusi kaçmışlar, 65 gün.. 
lUk bir takipten sonra İbrahim 
Çetin yakalanmış, HulU.si bulu· 
na.mamıştı. 

Firar suçundan ikinci ağır 
~ezava. verilen İbrahim Çetinin 
dün muhakemesine başlanılmı§
tır. 

Suçlu hadiseyi şöyle anlatmış
tır: 
"- Hultısi ü~ buçuk aydıınbe. 

ri marang-ozhanede ~alrşıvordu. 
Bir giin g-ardiyan adliye sarayı 
inşaatrndan aldığı tahtalarla 
kendisine bir sandık yapma.smı 
teklif etmiş, o da bir yardımcı 
\'erildiğ-i takdirde yanabileceği -
ni söylemia. Hultisi evvelA yar. 
dmıcı olarak veznednrm katili 
Abdullahı istedi. Fakat o bir 
defa l·açb~ ici k bul etmedi
ler \"c beni verdiler. 

Çalışmab ba..cıladığımızm da. 
ha birinci gilnil HulfiSi bana her 
§Cyi ha.zırladığmı ve hemen kaç
mamızı teklif etti. EV\'ela rcd. 
dettim. Fakat açlık ve hastalık 
canıma yetmic:ti. Kabul ederek 
demirleri söktük ve ak§am üzeri 
saat 5,5 ta kaçtık. 

Altmış beş j!{in urfmda Şile 
ormanlarında gezdim, motörler
de tayfalık yaotrm ve bir gUn 
Ka.bat~tan geçerken yakalan ~ 
dun ... 

Mahkeme, marangozhane ga~ 
riiyanını ~ahit olarak çağırmağa 
karar vermiş. muhakemeyi baş. 
ka bir güne brrakmı§ttr. ---o---

ir çocu~< dUş~rme 
a ası 

Doktor Va il iddia sahi· 
bini tanımadığım 

' söyledi 
Mühtedi Pnvli oğlu Abdullalı 

ndında birisi ta.rafından karısı
nın iki aylık ç.ocuğunu dllşü.rte
rek ölUmUne sebep olmak suc_:un
dan Beyozlunda kadın doktoru 
Va.sil Kondiyadis aleyhine açı • 
lan muhakemeve dün ikinci &
lhr cez:ı mahkemesinde başla. • 
' nılmı~tır. 

Büvükadada b!r hamamda ça
•ıc:::an Ab:lullah kansı Fatınanm 
d; komc:::ularmdan ~'farika ile 
birlikte bir giin doktora gittik.. 
1erini. iki a~·lık cocuihı.nu aldır· 
dıktan sonra dönU<ıleriMe Fat.. 
manm sancılandı~mı ve Haseki 
hastanesine kaldırıldıı{ı sırada 
'i1dli;;.ünU iddia etmekte; doktor 
Vasilden ~ b!n lira tazminat is
~eme':te"lir. 

Ab1ullah düııkU muhakemede 
"ddirı..cımı tekrarl~'l1If:1, dotkor ise 
•onve1~iın i,..1.:;r ederek: 
"- Ne Fatmnyı, ne Marlka

''J ne c'le f. bdullııht tanmm. Fa.t
.,,~''1 muavene de etmedim. Her 
• 'llde bı nı-•a "elişime seben bir 
;sim V"'lhcı1ı!Yıdtr. Cünkil Ah -
rl ıfü.h })eni tPlt>fon rehberimde
'-i is"'"':l""~"n tanıyarak dava. et. 
•:;;.;.,1 sö,•Jef!"i"ti .. , demt~tir. 

Bıuırl 'Oner. ZUhtU Bardakoğlu. l ·
Okuyan Necmi Rıza Ahıakan, Safiye 
Tokay. 20.1~: Konu~ma, 20.30: Tem.. 

sil: Bohem, Yaz:ın: Hcnrt Murger. 
Tercüme ede.n Ekı·em Reşid, 21.so· 
Müslk RtyueUcumhur bandosu, 22.1~ 
Memleket 1&&.t ayan, Ajana haberle. 
rl; Ziraat, Esham - Ta.hvilA.t, Kam
biyo - Nukut Boraam (Fiyat). 22.3S 
MUzlk CAzband (Pl.) 23.~/23.SO: Ya. 
rınkl pro~p1Llil ve kupantf. 

vaaı1edivor. B'lba o~l h:ırcket 
,..ttikten' sonra kaom timit!-liz bir 

Boşen, bic bir vakit al?'zındar 
i\şmeYen -pUrostınu biiviik b'r 

•,osr.udile cekerek bu mükale 
•nevi ava1cta dinliyordu. 

Konstans ~lu.niseverek: 

Fatına,,ı doktora götürdüğil 
'•1dia ediJPn Marika da o gtin 
•atma ile beraber <'lktıklarmı, 
fakat Fatınanm köprUden kendi
c:inden avrıldıP.ını; akşam bulu. 
"ırıı 1t ~r"'h"r dc:rıilf;Merln! !'~V
'".,.,i"'. m"h1•e!>1e c:ahit!erin celbL 
ne karar vererek muhakemeyi 
başka. bir gUne bırakmıştır. 

"tuivette kendini Sen nehrine a
tıyor. 

l\.fovzmın11 bir kaç sahrla hl 
'raye ett=;;.imiz bu filmde c1 
iITansız artistlerl muva.ff a.k ol . 
mtı1'1ardır. 

- Talihiniz var, çünkü bizim 
~ntana.mız l?'itti~ zaman Mori· 
.,;n h;.,,. rektirc'l; 1erl nutP'tır "'"'. 
e;;.:ıair. Habrlar mrsm A ıe1• 

sandr, Uç ~ece sıralya ı:özüınU
ze UYku drmemisti. 



fi - VAKiT 10 NiSAN 1940 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
)liiteahhit nam \'C he..,abına :;o ton A\l·upn 

J,lııtcı·~ Pamuğu Alıncu:nl.: 

Tahmin edllen bedeli (22.500J lira olan 50 ton Avrupa Linters Pamuğu 
müteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum J.ıüdUrlüğü Merkc2 
Satınalma Komisyonunca 15/ 4/19·10 Pazartesi giınU s:ınt 10 da l'nzarlıkla 

ı!ıale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 'l'allpleriıı 
mu\ akkat teminat olıın ı 16~i ı lira ı :,oı kuruş ve 24!!0 numaralı kauıınun 
:!. ve 3. maduelerlndeki \'Csaikle komisyoncu olmadıklnrıııa ve bıı işle alıika. 

dar tüccanlan olduklarına clair Ticaret otlası veslı<asile mezkur gün \'e sa. 
atte komisyon müracaatla ı ı. (2i:!:!) 

~liitt•ahhiı • ·anı \ c Hı .... ahına ı ıs l\:al<'m :\luhtclif EğP nlıruwak 

Tahmin en!lcn bedeli ( 18.609) lira olan 41S lmlem muhtelif Eğe vcsalrı 
mUteahnit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlügtl Merk~. 
~tınalma Komisyonunca Hı 4 1940 Pazartesi gUnü s.ıat 11 de pauırlıklu 
hale cdihıcektJr. şartname parruı:z olarak komisyondan veı Ulr. Tullplertı 

muvakkat temtnat olan ( ısı.ı.ı) ııra ( 6~ ı kuruş \"e :!490 sayılı kununun :! 
,.e 3. mnddelerindel<ı vesnikie komisyoncu oımaüıklanna ve bu işle allikactar 
lilccardan olduklanııa dair Tıcarcl Odası vesikası ıle mezkCır gün ve saııttl' 
J;:omlsyona mUracaatıarı. (2i23) 

• • • 
)Jiitt•ahhiı Xaııı , ·c 11<• .... ahıııa 1H Ton P<•rro lü·oın Alıım<·ak 

Tahmln edfü:n bedeli ( 18.000) lira olan 18 ton Ferro Krom mUteahhil 
nam ve hesabına Askeri ı-~abılknlar umum mlidlirlligtl merkez satınaıma ko 
mlsyonunca 15 4 !HO Pazartesi gUnU saat 10,30 da pazarlıkla ihale edile. 
c:cktlr. Şartname p:ırasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan ( 13501 llıa \"e 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesa\kle komls)oncu olmadıklarına ve bu işle allı.kadar tUccnrdnn olduklıı. 
nna dnir Ticaret Od:ısı vesikasiyle mezkfır gUn ve saatte komisyona mUra. 
caatıan. (2i24) 

* * * 
l\I ii t .-n h lı it .:\' n 111 H' li<•..,n bın:ı 1 O adet hn.., ... a.., k iic,:ii k 

'J'ol'na 'J'c:1.gflhr Al ınıH·ak 

Tahmin edilen bedeli (15.700\ lira olan 10 auet hassas kUçUk tomı:ı tez_ 
gA.hı müteahhit nam \'e tııısabına Askeri Fabrikalar Umum MU<!Urlüg-ll mer_ 
kez satınalma komisyonunca 15/.f./1940 Pazartesi gUnU saat l 6,30 da pa. 
zarlıkla ihale edilecektir. Şar(nııme parasız olarak komisyondan verilir. •ra. 
!iplerin muvakkat teminat olan (1177) lira (501 kuruş ve 2490 numarıılı ka_ 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle 
altı.kadar tUccardan olduklarına dair Ticaret Odası veslknslle mezkfır ı;Un 
ve saatte komisyona müracaatları. (2725) 

* * * 
Xii.ııııııı<• \C C\"tıf -;;nrııınnıc..,inc ~Öl'e «;:?:;o nıll't kilim alıııU<·ak 

Tahmin edilen bedeli (23.i50) Ura olan yukarda yazılı ô250 adet kilim 
Askerl fabrikalar Umum MUdUrlUğü Merkez Satınalma Komisyonunca 
1i/ 4/9ol0 i;ar§ambıı. gUnli saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
para.sız olarak ltomisyondan verillr. Taliplerin muvakkat teminat olnn 
(1781) lira (25) kuruş ve 2490 numaralt kanunun 2. ve 3, mtııldclerindekl 
vesaiklc komisyoncu olmadıklanna \'C bui~lealA.kadar ttıccardan olduklarma 
<lıllr Ticaret Odaııı veııika.sile mczktlr gtin ve saatte komiııyona mUracaatları. 

\2774) 

• • • 
)fiiteahlıit nıuu H hc.,abııuı. 2,'50 ton l~lekh'olit llaku· almıu:ak. 

Tahmin edilen bedell(l75.000) lira olan 250 ton Elektrolit bakır mille. 
nhhJt nam ve hesabma Askeri fabrikalar Umum .MUdUriUğU Merkez Satın_ 
alma koınlııyonunca 18/4/ 1940 Perşembe gUnU saat H de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname C ) lira ( 75) kunış mukııblllnde komisyondan verilir. 
Tallplerln mu ·altkat teminat olan (10.000) lira ,.e 2490 numaralı kanunun 
2. ve' 3. maddelerinde.ki ves:ı.ilclc komisyoncu olmadıklarına ve bu lşle nlA.kn_ 
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkf.lr gUn ve s:ı. 
ntte komisyona muracaatlan. (2ii5) 

* ·• * 
H 'l'o ıı :; itil :;,;s ıuııı. kutruııdıı ,·e tı82 mm. hıliiml<• padal.. 

çekilmiş c·h·a çcli~i almn<·nk 

Talımın edllen lx:dell (24000) lira olan 8 ton ~ UJ. 5,5 ının. kutrunda ve 682 
mm. tulUnde pnrlnkçekllmlş civa çel!ği Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlU_ 
ğü Merkez SatınB.lmn Komisyonunca 17/4/1940 Ç.arı,amba günU saat 14.30 
da paz:ı.rlı'da ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1800) lira ve 2490 numoraıı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu oimndıklanna ve bu işle ah\ka. 
dar tüccar an olduldanna dair Ticaret Odası veslkaslle mczkf.lr gUn \'e sa_ 
atte Komisyona mUracnntlnn. qns) 

Devlet Demiryoltan ve Limanlar1 
iş,etme Umum idaresi ilanlan 

.Muhammen bedeli 8250 lira olan 150 adet Oksijen tUpü 29/4/1940 Pa. 
:ı:artesi günü saat ( lf.i > cm beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Ko_ 
misyon tara!ındıın kapalı zarf usuıııe satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek lstiyenlerln 618 llra 75 kuruşluk muvakkat teminat, ka. 
ııunun tayın ettiği ves!kal:ırla tekliflerini muhtevi :z.ar!lnnnı ayni gUn saat 
(14) on dörde ite.dar ı,:om!syon Reisliğine vermeleri llı.ztmuır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
·~ (2719) 

~-------------------T----------------·~-------------~~ 

lstanbul Belediyesi 
jlanıarı 

Adalar mmtakasın~laki yollarda kullanılmak Uıere IUzıımu olan 2::i0 
metre mıka.hı iri daneli Knpanca Kumu açık eksiltmeye Jıonulmuştur. Tah. 
min bedelı 750 lira ve ilk teminatı 56 lira 25 kuruştur. Şartname 7..abıt ve 
Muamelat l'!UdJriU.,u ltnlımıinde g6rUlecekUr. !hale 22/ 4/ 910 Pazartesi gü. 
nU saat 14 de Daimi F.:ncllınende yapılacaktır. Tallplcrln ili< teminat. mak. 
buz veya mcktuplarlie ihale gUnU muayyen saatta Dalmt EncUmenıle bu. 
lunmaları. (2i3•) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i a•ıları ' 

ı -- Keşif bedeli (24243) lira (28) kuruş olan Uı; kalemde cem'an 19• 
adet pmnndıra imaline alt paazrlık ekslltmcsl 15 Nisan 940 tarihine rast. 
lıyan Pazartesi günü saat 16 do. yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1818 lira 26 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon. 
dan &lınablllr. 

1 - - llteklllertn :?HlO sayılı kanunda yazılı vesikalarla blrllkte belit gün 
ve saatte Kaaımpa!Jlıı.la bulunan komiByona mUracaatırı. (2753) 

1 Gözh·i yakmaz, su ile çıkmaz. 
. Kirpikleri dökmez. 

Terkibindeki BALSAMlN 
cevheri sayesinde kirpikleri bes. 
lcr ve uzatır. Siyah, lacivert, 
kumral, yeşil, renklerinin ba
kıştaki füsunkar cazJ>esi şayanı 

1 ha~·r.-ettir. 

Saat fabrikasının birkaç 
çeşitleri: 

DAKlK, ZARlF 
DAYANIKLI 

ZİYNET MAôAZASI 

1 if~ HiSARLAR UMUM 
('iıı,.,ı 

------------
Kereste 
Lokomotif alev borusu 
Lokomotif manomctresl 
Lokomotif su tesviye ~L,esl 
Kıyım bıçnğı 

Milit.ırı 

11M3 
~ takım 

:! takım 
2·1 adet 

2400 adet 

l\luh. bedl'll 

Lira Kr. 

4i0 

3 7,J h'mln.ıtı 
l.lra lir. 

"l\lüteahlıltlerl nnmına., 

,. 
.. 

I - Şartuamr, kroki ve ltcrcste t'b'ad listesi mucibince 
·ııııll 

yukarda c'n• vr miktarı ~ 
,ıı 1 

(.ı('\ hlzalarındıı gösterilen ıısullcl'le s:ıtın alırıacnktır. 

I1 - Eltslilme 24/lV/ IHO <;tırşanba gilnli hizalarında yazılı santlerde ı-:ııbııtıı~tıı 
~Ubl?sln ·leld Alım komlsyonumııı. ) apııtıculctır. 

III - Kereste l'b"nd listesi, tı.ıçnl{ şnrtnamrııf c;öıli geçen ~ııbedcn parasız 
görtilehilil'. 

TV - lııteklilcrin eksiltme l 1;lıı tııyln olunan glin \ 'C saatlerde , ;.. 7.:ı gllHlllllC 

komisyona mliracaatları. ----------------
htunbııl Uı•,ind icrıı Mt•ııııırhıJ;ıırı. 

dan: 

93'i / 2532 

Bir borçtan dolayı nmhcm; olup pa_ 

1 

rayn çevrilmesine karar verilen bir 

adet yeni sistem terazi açık arttırma 

suretlle satılacağından blıincl nrttır. 

ır. ~· * 
C'inı;I 114 T!'minut 

1 - Kaputluk kumaş 36'-'6 

:! Battaniye :lRiO 

3 -- Kilim 109; 
('insi ~111.;tarı 

L 
lstanbul, y enicami caddesi ması 13/ 41040 Cumartesi gUnU saat 

Makulyan Han No. 45 ıo dan 12 ye kadar, satılmııdığı tnk. 

••••••••• • Jm9 

1 

dirde ikinci arttırması 16/ 4/ 9'10 tari. 

!!!!!~~!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!~!!!~!! hinde yine saat 10 dan 12 ye kadar 

Kıyım Bıça<1ı 

\'nkıımyağı 

Tahta Kllrek 

100 a rkt 
MOO Kg. 
6000 adet 

c ~~ 
ı-ard!I 

ı Ş:ırtnam(! ve ntimuncleı i ınuclbincc yu t "r ~ ı 
yazrlı 3 kl\lcm rnal7erne pazarlıkla !!alın aıınııc:tltdl!l• \'llııi• -

• SAHİBİ: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT Matbaası 

Umum ı 'cşriyatı idare eden. 
Refik Ahmet Sevcngil 

Galatada Agopyan hanında peşin pa. 

rıı ve açık arttırma ile sntılncağındnn 

talip olanlar yukarda yazılı olan giln 

ve saatte ııatış memuruna mllracaat. 

ları ııtm olunur. \319il) 

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

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı ııdtıt 2000 lira. = :luOO.- llnı 

3 .. 1000 •• "" 3000.-
ı; 500 

~ s:: 3000.- .. 
12 .. ~50 c:ı 3000.- .. 
40 .. 100 = 4000.-
75 .. 50 = Siöll.-

210 21> = 5250.-

Keşideler: 1 Şubat. 1 M:l 
yrs, 1 Ağustos, 1 lkincitc§rİn 
tarihlerinde yapılır. 

lıırııı • ... ııı 2 - Pa7.arlık 19/ 1/ 940 Cuma günfı hiza ..,,15)01• 

1{0•" ııtl taşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alııll aıııı~ 

3 - Şartnameler ııör.U geçen şııbcden pıırP~~IJiıır· qll 1 
ltUrek kroklsı ve Kıyım bıçağı numunesi de ~ıır ,·c ~ıı ~ 

~un . .1ır 4 _ !steklllerln pazarlık için tllyln olunarı rrıel!l"~ 
teri flat Uzerlnrlen "c i ,5 güvenme parnsllc blrlıkte 
racaıılları. 

lstanbul Levaz ı m Amirli ~ i 
Komısyonu ilan:arı 

.\ilk t:ı r ı 

,\del <'t:>ıst 
4S0,00ll Alhminyum 

kap sol 
erkekli dişili ııuyilk 9_ı;ao 

6 X J2 Perçin çl\•lsl. 
•• 310 .... 6,, 

ii.000 
184,000 BliyUk perçin pulu. 3 ,o0 

• t 
85,000 l<öprlllU, memeli, çengelli toka. •14, oO ",S 

* i}ll"' 
1,240,000 <ı ırantim difll toka. cuır.11 ı JıJ 

Yukarda yazılı beş kalem ıoalze.ıne 12 4/ 940 ıs>oııuıı ıır 
h:uıe le letanbul Levazım tımirliğl ruıtınaıma }{O~ı;sıeri1ııısı,ı-O 
nacaktır, Tahmin bedel \'e teminatları yukard11000ı 1-e51~1~) 
komisyonda görüllır. lsteltllleı in bel li saatte kS. 1 

gelmeleri . 

• • 
:\llkU\rı 

Ct:'"i • Adı-t 

356,49~ 

360,000 
Beyaz kliı;Uk lcopı:n. 

Siyah büyük kopça. o 
ııe ~ ı 

perfcrı pııı::'ıı 
Yukarda yazılı Uç kalem malzeme l t.4.!J ıo uncl!I ..,ııı I' 

ısyorı ırı .,.. 

710 Muknv,·a. 

Tophanede Levazım Arr.irli~i Satınalma koın ı-ıııcr .. 731 
nacaktır. .Nil mu neleri komısyonda görlUUr. tste 11 

yonn gC'lmclerl. 

* * • 
Kilo 

1200 Bal mumu. f' 
ı 100 Ham d.-ırı. 4 9111 

tqf ıl ıcoıtı ' 
• ı. 1<slitJl1 1111' ... ı.ıı -yukarda yazılı iki kalemin pa:r.arlıı-111 e sııtı!lll ti'"' 

i ı'"'I • •rıf"I nU saat 14,30 da Tophanr.de Lc\'a?.ım .Aın r "' ıstekııı~ O) 
pılacaktır. Niimuneleri komisyonda göriııur. ı11 
g{ln ve saatte komisyona gelnıeıcri. 

ı5 ' 
• • • ıı1 ~o 

j{S lt , 11 
1 Jll c rıll ıı .n ı;ıl 

2000 adet kantarmn alınacaktır. pazıırlı ( ıtği ss11 ıırll ::ı" 
tcsi gUnU s::ıat 14 de Tophncde Le\•azım Arnlr atı llı ") 
yapılacaktır. Tahmin lceı.lcll 1500 lira, ilk ıcrııln (i'İv 
munesi Komisyonda görUltir. 

4 
ıı'' 

* • * esi ı JC 
la c1tsiJtıtlt.ıJ\ıılt11ııl 

r.ooo klio keçi kılı alınacalctrr. Pa:ı.:arlık ırJICl SS 111 ııt11 
gUnU saat H,30 da Tophanede Leva:r.ım .Atn ısteıdJlef (17fll 
yaptlacaktır. NUmunesl komisyonda görUlUr. ,.1' 
komisyona gelmeleri. r r of 

* * * ı~•~"udev\~ 
ık tıeZ il .ne .. 1 

2500 metre tevhid semeri için şııtel 'fopfı'"'· 331" An) 
" 30 dil deli c1r ml's1 lS/ 4/ 940 Pazartesi gUnU saat ı... ııı bC ..ıııur· 

Satrnalma Komisyonunda yapılacaktır. 'fııhtn dS. ,ıır .. 
nalı 506 lira 2S kuruştur. Numunesi koınLsY011 


