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HAKKIOCAKOöLU 

~- A B O N E Ş E R A l T l 
DEVAM MODDET! Türk.iye için Hariç için 

Senelik .. "." 1400 2900 
Altı ayhk •.....• 750 1650 

I
, _ GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

._ T E L E F O N : 2697 

~lan rnUnderecatındaıı gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Demir Maske 
Bir baftadanberi neırine imkan bulwımıyan 

( Demir Maske ) tefrikamıxı bugünden itibaren 
munkzam&n aütunlarunızda bulacaksuuz. .• 

-------' YENİ ASm matbaasında basılmıştır 

Almanya - Norveç harbı başladı 
Norveçin· paytahtı sukut etti, 
şiddetli · muharebeler oluyor 

Müttefikler· · yardıma koştular 

Asker dolu bir Alman 
vapuru tahrip edildi 

Kopcnhagdan bir manza Ta ve Danimarka asket"leTi 

Bütün Danimarka 
işgal olundu 

X~lC 

Müttefik filolar Norvecte 

.........____ l'a1ıim anlar geçiren 

toMDAKİKA ...... 

lstiİ~ -~;;~~.: Isveç 

ile Hollandaya 
tnı geldi? 

lo -·-ttıe ncha 9 (ö.R) - StokhoJr:ıden 
~İilt.? haberlere göre Almanya, Isveç 
lıoı:llletine ültimatom mahiyetinde b!r 
~ "ererek, ya Alman himayesini ka
~tlaetnıeaini veya istilaya uğramağa 

St ~~asını teklif etmiştir. 
"-h~&nolnıde son derece büyük bir A.!:t hükümfermadır. 
)~ lcrdam 9 ( ö.R) - Alman ıad
~ Y-._kında Hollandanın Alman isti
>all~Krıyacağım ima eden neşriyat 

~~;riyat o kadar büyük bir heye
"t 11-,-.ıdırrnlfbr ki: Hükümet bir teb
le\t_ifı'etıneğe mecbur olmuıtur. Bu 
~--1 ~ Hollandanm Danimarka gibi 
til~ olay iatila edilemiyeceği bildi-

~-~-~-------------------
>'eni 
Tecavüz 
l\.arşısında 
il -*
... flıtp yeni yeni istilıa· 
~lettde lnlıifaf ...,,,,,.a girmiş 

llnuyor._ -·HAKKIOCAKOOLU 
b·· 
"~ Al~n kara, deniz ve bava kuv
~ -{_.~nı ve çok zalimane bir taarruza 
.~ -tl-.rı111ardır. Yalnız ıurası mu
~>'ıl lır ki bu beklenmiyen bir hadise 
~ ~z:. Almanyanın küçük milletler 
lım• f-•t ve istikli.1 hakkı tanımıyan 
~~\o~ •nı rnalüm olduğuna göre bu 

Roma, 9 (Ö. R) - Berlinden alınan 
haberlere göre Oslodakl büyUk Alman 
elçisi, bu sabah Norveç Hariciye nazırı 
Doktor Koht'u ziyaret ederek, Alman
ynrun Norvcçe asker çıkarmağa karar 
v~rcli$irii bildirmiş ve Nö~~·eç "ordu~
nun hiç bir mukavemet gostermemesı
ni bütün idarenin Alman askerleri ma
k~matına teslimini istemiştir. Sefir, bir 
mukavemetin knnla ve ateşle ezileceği
ni bildirmiştir. 

.Bu tebliğ üze'rinc Norveç hükumeti 
fevknH1de bir içti_mn yaparak derhal Al
manya He hali hnrbin mevcucl olduğunu 
flAn .etmiş ve umumi seferberlik kf,!rarı 
vermiştir. 

- OSLO, ALMANLAR ELiNDE 
Londrn, 9 {Ö. R) - Osloya karşı ilk 

taarruzlar reddedilmiş ise de spn haber
lere göre Almanlar Fiyordun ıki yaka
sına asker çıkarmışlardır. Almanlar 

Danimarka, tsveç ve Norveç krall.an bir arada 

lngiliz Başvekili mühim 
beyanatta bulundu · 

Yeni· teeavüzleri bizzat 
rın hezimetine hizmet 

Almanla-
edecektir 

Paris, 9 (Ö.R) - Öğleden sonra baş
vekil B. Çemberlayn avam kamarasın
da mühim beyanatta bulunmuştur. Har
bin iptidasından beri Almanyanm Skan
dinavya devletlerinin siyaset ve iktısa
diyatmı kontrol etmeğe teşebbüs etitği
ni hatırlattıktan sonra B. Çernberlayn 
Danimarkarun milhim bir kısmının Al
man ordusu tarafından işgal edildiğini 
bildirmiş ve Almanlann Danimarka ve 
Norveçl istili plinını, Norveç kara sula
rına müttefiklerin mayn dökmelerinden 
Çok evvel hazırladıklarını tasrih etmi§-" 
tir. Yoksa Alınan kıtalarının bu kadar 
Süratle ilı.raç mahi.llerlne · yetişmeleri 
imkanı olamazdı~ B. Çemberlayn şöyle 
devam etmiştir : 

-=~.... ı - İngiliz hükUnıetl, bu istila dola-
- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Almaıiyal)ıD. küçük 
koıiışuları . teJ~ş .içinde 

llthirı il f!aaacn bekleniyordu. Hatta 
•a ll'in.t k .hatladığı günlerde ve bilhıuı-
~~ll\~dıyanm maruz. kaldığı tecavüz H · d · f k ı ·d · ... d f 
d~letJ ~ • rnüttefikler, Skandinavya e Y Ye Y e · e ~ a 3 e 01 U a & a 
;tlt]lik:nın hepsine bu hakikati, bu 

.. ~~~ ... zametini anlatmağa çokça- ted.bırleri ittihaz ~diliyor 
~ti Ş~ı rnemleketleri maalesef x*x•~'-'--....:....;~ 
~'rıak~ ~onn~kte, tehlük~eri 8!': Stokholm, 9 (Ö. R) - Norveçe vuku şayi olmuşsa da bil!lhare bu şayia tekzib 
~ arar ıoaterdiler. Mutecavızı bulan taarruz. karşısında ittihaz edile- edilmiştir. 

e tehlikeyi atlatabileceklerine cek va:z.iyet henilz malUm değildir. Mat- Isveç kralı kabinenin umumi toplan-
• ... Toa>nldannı barpt,a auk jN.ıat bilyük teblik.e önünde lsveçin ken- tısına riyaset etmiştir. 

• 
(Oslo) şehrini işgal ettiklerini bildir
mektedirler. 

Oslo, 9 (A.A.) - Oslo rndyosu bu 
sabah saat 8 de bildiriyor: Mukavemet görülılıedi Alman deniz kuvvetleri, Norveçlile
rin sahil deniz kuvvetlerinin ve Norveç 
müdafaa kıtaatının mukavemetlerine 
rağmen, dün gece Oslo fiyorduna ginniş
lerdir. 

Horsten bombardıman edilmiştir. 
Bergen muannidanc bir mukavemet

ten sonra Alman kıtaatı tarafından iş
gal edilmiştir. 

Trondhjcn'in de Almanlar tarafından 
işgal edilmi~ o1duğu söylenmektedir. 

teslim Danjmc rka, Almanlara 
olmağı h•rbe tercih 

Müttefiklerin sefirleri 
etti, 

esir oldu 
Almanlar Chrisfüınsand kalesine de 

taarruz etmişlerdir. Şclırin üzerine de 
bir tayyare akını yapmıştır. 

Alman kıtaatı Aggersundda karaya 
çıkmıştır. 

Oslo, 9 (ö. R) - Almanlar cenupta 
L?rviJ.- 1il"l:1nını işgal etmi~1erdir. 

F'aris, 9 (A.A.) - OsJo radyosu, bu 
sabah saat 3 de Norveç limanlarına Al
man askerlerinin ihraç edildiğini bildir
mektedir. 

Oslo, 9 (A.A.) - Oslo radyosunun 
bildirdiğine göre. Almanlar Norveçin 
cenup sahilinde Egersunda asker çıkar
mışlardır. 

NORVEÇ SEHlRLERt BOMBARDI
MAN EDlLlYOR 

Londra, 9 (Ö.R) - (Kristiyansan) 
şehrine Alman tayyareleri havadan hü
cum etmişlerdir. Dafi bataryalarla Nor
veç avcı tayyareleri bu hücumu reddet
mişlerdir. 

Norveçin sahillerinde muhtelif nokta
larda Almanlarla Norveç kıtaları ara
sında şiddetli çarpışmalar olmaktadır. 
Alman tayyareleri çarpışmaya iştirak 
ederek müteaddid bombalar atmışlar
dır. lki Alman bombardıman tayyaresi 
diişürülmüş bir avcı tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 

- SONU 8 iNCi SAlltFmE -

I.ondra, 9 (Ö.R) - Alman kaynakla
nndan verilen haberlere göre, Danimar
ka hudutlarına şafakla beraber tecnvü-ı 
e<lcn Alman mctörize ku\•vetıeri hu sa
halı sruıt sekizde Danimnrkanın pa;)i
tahtı olan Kopenhag ehrini işgal etmiş 
bulunuyorlar. 

Danimarkayn }'apılan ~i ..-.Vüe
mcmJckctte hir panik havllSl yaratmr~ 
tır. Danimarka askt!rlerlnin Alman is
tilusma mukavemet etmiycrek ricat et
mekte oldukları öğrenilmiştir. Alman 
kuvvetleri, karadan ve denizden ayni 
zamanda faaliyette bulunmuşlardır. Ka
radn ilerliyen kuvvetler muhtelü şehir 
ve kasabaları işgal ederken Alman filo
su da Esbiycrk ve J utland gibi mühim 
limnnlan küçük Belt boğazlarını işgal 
etmiş bulunuyordu. Daniınarkada hn
rekat.ın son vaziyeti hakkında sarih ma
lumat mevcut değildir. Alman tebliğle
rine göre Alınanlar bütUn Danimarka
ya hakim bulunmaktadırlar. 

Londra, 9 (A.A) - İnternational 
Nevs Servicc'in muhabiri, radyo ile aşa
ğıdaki mallımatı veriyor : 

Alman kıtaatı, ayni zamanda Dani
markanm yedi noktasını ve payitahtını 
işgal etmişlerdir. Danimarkalılar mu
kavemet göstermemişlerdir. HarekMa 
piyade ve topçu kuvvetleri ile motörlü 

- SONU 8 iNCi SAHİFEDE - Danimarka kralı halk . arasında 

lngiliz - Alman filola·rı 
Iskajarakta harbe tutuştu 

Norveçliler, iki Alman zırhlısını ba .. 
tırdılar, bir kaçta t-ayyare düşürdüler 

Alman filcsu Iskajarak sulannda 
Londra, 9 (Ö.R) - iskajarak sula- va muharebesi olmuştur. 

nnda İngiliz - Alman filoları arasında Brüksel, 9 (Ö.R) - Havas Ajansı ak
{•rtınah bir havada büyük hır deniz şama doğru Norvt!çin garp sahili açık
harbi vukubulmaktaıiu. Harbin ne su~ larında milttefik filvl::ıriyle Alman filo
retle inkişaf ettiği hakkında henüz res- ~.-u arasında bir çok noktalarda muhare-

ba be vu1wb ~· Bu ha-

Londra, 9 (Ö.R) - Norveç amirallı
ğınm ilk tebligi, Alnı;,ın ve Norveç harp 
gemileri arasında Oslo fiyordunda mü· 
~ademclerdcn bahsetmektedir. Bu teb
liğde beyan edildiğil'le göre, gece esna· 
smda Alman harp gemileri Fiyorda gir
miş ve istihkamlarb sahil bataryeleri
nin at.eşine rağmen !.1ethalini işgale mu-
vaffak olmuştur. Sa..ıt 4 buçukta barp 
gemileri arasında şiddetli bir ınuharebe 
olmuştur. Alman zırhlılarından biri is
tihkam hattından ileri kendine yol aç
nmğa muvaffak olmu!'! ise de az sonra 
karaya oturmuştur. 

Zırhlı sahil bntaryc.Jcrinin ateşile ba
tırılmıstır. Ve Guaysnnv zırhlısı olduğu 
zannedilmektedir. Bu zırhlı 26 bin ton· 
luk olup Alman donanmasının en mti-
him harp gemisidir. 280 lik 9 topla mil
cehhezdir ve mürett~bat.ı 1500 kişidir. 

Stokholm, 9 (Ö.R) - Nor\•eçliler, iki 
harp gemisi balınruslardır. Somebuda 
vukubulan bir hava muharebesinde 
Norveç avcıları, dört tayyaresi 
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Hay babanın canına rahmet, Mithat pafa.~ 
yüzüğün saklı olduğu fincanı buldular 

~~~---~~-x*x-~-~~-~-

iki ticaret anlaş
ması hükümeti
mizce uzatıldı -·Şehrimiz Ticaret 

ERL:ERi 
Yağmurun 

Bir kaç ev yık1ldı, 
edildi. Zarar 

tahribatı 
bazıları tahliye 
epeycedir 

------------.~•x·--~~~---

Yen· 
Tecavüz 
Karşısında --·--Harp yeni yeni utifıCJ• 
metlerde fnlıişaf 
yoluna girmiş 
IJulunuyor-

Sadru.am - Efendi hazretleri.. Ben bu halde, derin bir şaşkınlık 
odasına yapılan 
tebligat. .. 

İki günden beri devam eden şiddetli aldığından muvakkaten tahliye edilmiş-
yağmurlar, İzmir ve ır.Ullıakatta büyük tir. - BAŞTARAFI 1 &et sAHIFEDB ... 

Sizdeki bu kanaat neden ileri geli· içinde düşünürken bir de (Burada 
yor) . Bari bunu da anlatın da bizi ne duruyorsun) .. Kalk sana rafzai 
meraktan kurtannl.. mutahharayı ziyaret ettireyim) di-

Mitat paşa da işe müdahale edip yerek bir zat yanıma geldi .. 

Ticaret veklletinden ~chrimiz Ticaret 
odasına gelen bir yazıda, 1 nisan 1940 
tarihinden itibaren meriyet mevkiinden 
çıkması lllzım gelen Türkiye - Hollanda 
iktısadi iş birliği protokolu, tediye ve ti
caret anlaşmaları meriyet müddetleri
nin 1 - 5 - 945 tarihinE- kadar temditleri 
İcra VekilJeri Heyetinin karariyle ikti
ran eylediği bildirilmiştir. 

zararlar tevlit eylem~, şehirde yüzler- 3 - İkinci Azizi.ye mahallesinin Te
ce ev hasara uğramıştır. Yukan mahal- rakki sokağında Selimeye ait bir nu
lelerle Karataş ve Karantina istikaıne- maralı evin ön lmmı yıkılmış, bu ev de 
tinde, druru ve duv-.:ın hasara uğrama- tahliye edilmiştir. 
nuş, yağmur~ müteessir olmamış ev 4 - İkinci SUleymaniye mahallesbı
pek azdır. Ya~ur 23 saat blla fasıla de GtilUstana ait 92 sayılı evin duvnn, 
devam ederek hır çok yerlerde dereler yanı başındaki Ömere ait 90 sayılı ma-

Harpten korkmak tehlükeyi önlernelı 
için bir tedbir olamaz. Bilakis tehlüke
lere göğüs vermek korunmanın vası~ 
sayılabilir. 1 . 

Skandinavya devletlerinin f inla11dı
yaımı yardmıına kopnamalan, harı>t'° 
ürkmeleri, kendilerini mütecavizin peO" 
çesine teker teker dütmekten ku~ 
mazdı. Netekim öyle oldu. 

Cledi ki: Ve yakamdan tutarak beni kaldır .. 

husule getirmiş, yollan ve kanalizasyon dükle' r. •• • ıkıl d '"k 
t · -L-· 1 · · nav anının uzerme y mış, u -

- Taşıdığınız bu kanaat acaba dı .. Bana ötedenberi haıretile yanıp 
manevi sebcblerden mi ileri geli- tutu§tuğum Peygamberin kabrini 
yor~... gösterdiği gibi önüme düşerek Me

Hayrullah efendi Mitat paşanın dinenin dışındaki ve içindeki bir çok 
bu sualinden hoşlandığım gösterir büyük makamları da ayrı ayrı ziya-
bir tarzda hafifçe gülümsiyerek: ret ettirdi .. 

- Hay babanın cnnına rahmet, Bu ziyaretler vicdanımda o kadar 

İsviçre ile aramızda mevcut olan ve 
31/ 3/ 940 tarihinde meriyet mevkiinden 
çıkması liizım gelen ticaret anlaşması da 
31/ 5/ 940 tarihine kadar temdit olun

esısatını twuıp ey emıştır. k11- ta "km"~:... 
uuın vanı ço U;:.<\U• 

Şehrimizdeki zararlan kısaca şöyle +u . 
h""l" ed bil' · • 5 - ııuçeşmelikte Kabakçı sokağında 

u "sa e ınz • V ·ı . 80 lı . tı .,,_ 
1 - Alsancakta İkinci kordonda 186 esı eye nıt sayı evın ça sı ÇOA-

sayılı evin bodrum katına sular hücum müş, eşya enkaz altında kalmıştır. Bele
etmiş, temizlik amelesi tarahndan sular diyece enkazın kaldınlmasma çalışılı-

8111fÜD Danimarka ..-. Norveç t~ 
viize uirumf bulunuyor. Bu teca~ 
yarın diğer ıimal memleketlerine t~ 
edileceğini timdiden muhakkak sayu>
icap eder. 

dedi. Mitat paşa hazretleri, yüzüğün büyük bir neş'e, ruhani bir zevk 
aaklı olduğu fincanı i te yek hnmle- uyandırdı ki müddeti ömrümde bu 
de buldular!.. derecede safalı bir dakika geçirdi-

muştur. 

--·-- tahliye edilmiştir. yor. Gerçi Almanya bu yeni tecavüziiıı~ 
sebeplerini izah edesiun lnsil~ 
Norveç kara sulanna mayn dölanüı bl>' 
lunmasını ileri sürmektedir. Evet, öyledir, zahir!.. Bizdeki bu ğimi hiç habrlamıyorum ... 

A ... b 2 - Dolaplıkuyuda Hacı Ali mahal- 6 - Yukarı Mersinlide Çam dibi cad-g a Ç a yra m) lesinde Emine ve Müminenin 202 ve desinde üç evin, Bornova Mersinlisinde 
CUMARTESİ GüMtJ' 204 sayıl~ evleri.nin alt ka~ s'";ar hü- iki evin ve Bornova caddesinde bir evin 

kanaati yaratan sırf manevi sebep- işin garibi elimden tutup Medine
lerdir. Bize mintarafillah malum de bana rehberlik eden zatla mek
oldu.. tehi harbiye nazırı Süleyman paşa-

k 
cum etmış, bu ıki ev tehlikeli hır hal alt katlnnna sular hUcum etmiştir. 

Kül ·· rparkta yapılaca 
Alman bük6metiain reaDİ ~· 

mesi barekitm Danimarka ve N~ 
himaye mekwdile yapdchğmı badif' 
mektedir 

Biz bunun rüyasını çoktan gör- nın, her ikisinin de ayni şahıs olduk
dülc. .. işte bu sebebten naşi duacınız larına hükmedilecek derecede bir
neticede mutlaka muvaffak ve mu- birine benzemeleridir. 

Memlekette ağaç sevgisini tam.im et- M • 1 il• 1 
mek ve kuvvetlendinnek için her yıl e e 
yapılmakta olan .ığa~ bayramı için zen- anısa 1 mua ım r v 
gin bir program h~lanmıştır. Bayram 

Bu iddwara inanmak için çok~ 
olmak ıamn cdir· 

zaffer olacağımıza en derin bir ka- Sanki elmanın yarısı o zat, yarısı 
naatle kat'iyyen inanmış bulunuyo- da Süleyman paşa ... Bıyıklan, yüzü 

cumartesi günU saat on altıda Kürtür- t • t •• t ı b • 
pa~~ü~aı:=~~~- de şehir hoparlör ens ı u a e esı 

Ba tecaviiz çok eneld• ~ 
mıt bir istila plamnın tatbikatından bM' 
._ bir d-%..."ldir 
- teF ~ • ~· 

rum... aynile o ... 
Hayret.. Şeybisliım bu sözleri o Bu rüyayı gördüğüm gecenin sa-

kadar derin bir saffet, sarsılmaz bir bahı, darı şura başkatibi Sait efendi 
kanaat sezdiren o kadar kat'i bir ta- ile birlikte beni ziyarete gelen Süley
vırla söylemiş idi ki, Rüştü ve Mitat man paşayı karşımda görür görmez 
paşalarla Kemal bey birdenbire şa- hemen tanımıştım ... 
§ırmaktan kendilerini alamadılar. .. Süleyman paşayı 0 güne kadar 

Hoca, her zaman yaptığı gibi, aca- bir yerde asla görmüş değildim ... 
ha şimdi de onlara yine bir kurt ma- Şimdi bu Süleyman paşa, tasarla-
salı mr okumak istiyordu?.. dığımız hal işinde en mühim bir 

Fakat hayır... Hayrullah efendi- vazifenin icrasını taahhüd etmİ!! bu
nin yalan söy1emek arzusunda ol- lunuyor ... 
madığmı vaziyeti apaçık göstermek- -BiT oı-
te idi. Şeyhllılamın sözleri, Namık 
Kemal beyde, paşalardan daha ziya- KISACA : 
de bir merak ve hayret uyandırmış· • • • • • • • • 

merkezinde orman müdürlüğil şeflerin
den mühendis bay Cevat Sansoy tara· 
fından bir konferans verilecektir. -·--Elektrik tarifesi 

ipka edildi 
F;lcktrik tarife komisyonu, hayat pa

halılığını nazarı dikkate a1arak, yeni 
elektrik tarilesi ilzerinde tetkiklerde 
bulunmuş mevcut formüle göre elektrik 
kilovatının 18 kuruş olarak tesbiti la
zım geleceği bilhesap anlaşılmıştır. Fa
kat elektrik şirketi, tarifenin eskisi gibi, 
yani 14.5 kuruş üz~rin.de ikpasını iste
diğinden bu talep kabul edilmiştir. -·--

ç-unkii AJman,.a bugün bir l!IU""" 

Temel ve bir müdafaa harbi ~ 
Anlıara Gazi Enstitüsü talebesi IJu sabah ıe,,,.i· Müttefiden brp tecavüze k.iıJ 
mlzden Manisaya gidiyorlar. Manisa muallim· ~e ~~ ~ d~ 
lerinden ,,.,. grup şehl'imlzde tetlılfıat yaptılar ettird>ilmelı, tebammül s&temıek;: 

---------x*x mutlaka bveç demirine, mıdleb • 
Ankara Gazi Terbiye enstitüsü. son ten sonra ayın on blrlnde Ankaraya manyamn benzin n ~ ~ 

5UUf talebesinden 24 U, müdür ve bir hareket edeceklerdir. nrdır. Ba iki maddeden mahnaıur 
muallimlerinin refakatinde, bir kaç iiln ** Almanyanm mağJUbiyeti demektir·. 
evvel şehrimize gelmlşler, Kızılçullu Manisa maarif müfettişleri ile ilk Son haftaya kadar Norveç yc)lile ~ 
köy muallim mektebinde mlsafir edil- okullar baş ~tmenlerhıden 25 kişilik diiini almaia edir ~ 
rnlşler, bu mektebin faaliyetini tetkik bir grup, Manisa mııarif müdürü B. Ra- dit altmda SbnclinaY)'ll devi oJIP 
etmişlerdir. Pauu- günü Aydına git- uf İnanın rlyaseU altında olarak, tetki- bitaraflddarmı istiuna~ ~ ~· 
mişler, iki eğitmen köy mektebini, Ay- katta bulunmak üzere şehrimize gel- Almanya.~ fiil~ • t ~., 
dm merketlnde de 1k1 ilk mektebi gez- ıniştir. yül eyledıgı zafttin nebcesme talik 
tn.işlerdir. Manisalı muallimler, Necati bey ilk ~u. • • • ~ 
Şehrimize dönen misafirler dün İz- okulunu ziyaret etmişler, köy muallim ~ abloka çemberi ~~ 

ınirdekl ilk mektepleri görmüşlerdir. Bu mektebinde tetkiklerini derinleştlrmi§- ~ donamnıw Norveç sahill.ı::: p 
sabah saat 6,5 ta Mani.saya gidecekler, Yerdir. Misafirler dUn akşam Manisaya dı bir tekilde kontrol alundurd ~ 

tı ... 
şair değil miL Her şeyin, bahu

sus manevi meselelerin iç yüzünü 
anlamağa hevesli bulunuyordu ... 
Arkada}larmdan 'Önce davranıp: 

Fazla naz, 8şık 
usandırmaz._ 

Açılacak çuval <;r.ada bir gUn kalıp mektepleri gezdik- dönmtlşlerdi.r. manya esuend_ı_~-~ • ·"'- it 
· Ydlerini ~ oareaete getir~ 

- Efendimizaerr -rica ederim .. 
Bir tebşir mahiyetinde addettiğiniz 
bu rüyayı lütfen bize de anlatınız, 
diyerek Hayrullah efendiye adeta 
yalvarmağa başlamıştı ... 

Efendi, ruleti veçhile yine biraz 
nazlandıktan ve • karşısındakileri 
epiyce üzdükten sonra bir öksürük
le gırtlağını da iyice yumuşatmıştı ... 
Ve bunu bitirmesini müteakib de
di ki: 

- Ben bu rüyayı yalıda bizi ~i
yarete gelen mektebi harbiye nazırı 
mirliva Süleyman paşa oğlumu7.a 
dahi anlatmıştım. Zira gördüğüm 
rüya ile Süleyman paşa arasında çok 
sıkı bir münasebet bulunduğunu, o 
gün paşayı karşımda görür görmez 
derhal farketmiştim ... 

Rica ederim, dainizi can kulağile 
dinlemelisiniz... Hüdanın birliğine 
kasemederim ki bu anlattıklarım 
baştan başa doğrudur ... 

Bir gece uyku halinde idim .. H.ü
yamda gördüm ki guya ben o daki
kada Peygamberin kabrini ziyaret 
etmek arzusile Yenbu sahiline çık
mı§un ... Ve ya va yavaş yürüyerek 
Medinei Münevvereye doğru yak
laşmışım ... Lakin o dakikada zihni
mi, fikrimi birdenbire bir hayret is
tila etti.. ihtiyarım elimden gidip 
bundan sonra ne yapacağımı tayin 
edememeğe ~ladım .. Ve o vaziyet
te bir köşeye büzülmüş kalmışım ... 
Adeta bir mucize zuhur etsin diye 
bekleyip duruyordum .. 

--tr-
YAZAN: -Ec...--acı K. K4mil Akta§ 

Faz.la naz, aşık usandınr derler, ben 
işime o kadar fışık olmuşum ki ilaçların 
cugUnlerdeki fazla nazlarından usana
cak gibi değilim. Dilnynnın ahvali, ilaç
ları na:tlandırmağa b~lıyalı epey oldu .. 
Avrupa müstahzaratında kendilerini 
dirhem dirhem satınnğa başlıyanlar çok
Lur. Bunların ekserisi, fazla nazdan flşık 
usandmrlar. ÇünkU kıymetleri bir za
man bir doktorun kaleminden çıkan re
çeteler ile elde edilir şeylerdi, bu kabil 
nazları ise ne hekim, ne de eczacıdan 
çeken olmadı. Hakikaten bir kıymet 
olan ilaçlar da yok değildir. Onların 
razlarıru hep çekiyoruz, fazla naz hiç te 
fışık usandırmıyor. 

Size çok gadp bir haber vereceğim : 
Sinamekiye ne dersiniz! Bugüıilerde 

o da na:tlanmağa ba'ilnmaz ıru?. Hey gi
di dünya hey .. Sinameki denilince, süs
lü kutularda, şık ve ı.arif Ambalajla ak
le bir salon ilacı gelerek değil a, aktar 
dükkanlarında tahta ı...-utularda kuru
m~, açık yeşile bakan bu sarı yaprak
lar, ecznnelerin de ot ve kök kısımla
rında bir çekmece işgal eder. Belli baş
lı hususiyeti. malfun ishal vericiliğidir. 
Her nedense, sinameki kelimesinde mi
zaha ı>apan bir hal vardır, sinameki ile 
karikatüristler ortuya ince, uzun, mız
mız - tabirimi hoş görün - sümüklü bir 
insan tipi yaratırlar. Sinamekilikte bir 
az zırzopluk, azıcık hoppalık ve salak
lık vardır. İlaç nazı çektiğime yanmıyo
rum, sinamekinin nazı pek sinirlerime 
dokunuyor! Fazla ndz Qşık mmndırır 
derler, vallahi, başka ilaçların naz.lannı 
seve seve çekiyorum. fokat şu siname
kinin piyasada nedret göstererek kendi
sini nrntmnğa kalkışı yok mu, tüyleri
mi ürpertiyor, beni fena sinirlendiriyor 
kıymet nedrettedir derler, ne kadar 
doğrudur. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

161 
Geçen tefrfflaJarm 
hüliisa.sı: 

( Kral, annesinin Kardinal ile vu
lcu bulan aayrİ mepıı münasebetin
den doğmuştur, binaenaleyh salta
natın hakiki varisi değildir. Kra1ın 
asıl oğlu, pek küçücükken gönderil
diği uzak bir vilayette, bir asılzade· 
nin yanında büyütülmüştür. Monsen
yör veya yüzbqı Lui diye andan bu 
hakiki saltanat varisi, doğumundaki 

hem kral, hem de Monsenyör Lui 
annelerinin yanında bulunmuıJardrr. 
Kraliçe, hakikati her iki oğluna da 
itiraf etmif, saltanab miiftereken ida
re etmelerini vaaİyet eylemiştir. Fa
kat gayri meıru kral, pek haris ve 
müstebit bir adamdır. Annesi ölür öl-
mez Monsenyör cLui»yi tevkif ettir
rniftir. •Uzun maceralardan sonra 
Monsenyör Lui, sevgilisi ile F aribol 
ve Miıtufle adındaki fedakar adam-

fabrikası 
İunirde bir çuval fabrikası inşası için, 

İngiliz Brassert firması ınühendislerlnln 
tetkiklerde bulunduğunu yaı.mışhk. 
Haber aldığımı.za göre bu müessese İz. 
mirde çuval fabrikası tesisini esas iti
bariyle muvafık görm~tilr. Nihai ka
rar Ticaret vekaleti tnrofından verile
cektir. -- --İHRACAT 

Birlikleri toplanbsı 
Zeytinyağı ihraca~ılıın birliği idare 

heyeti dün öğleden sonrn bir toplnntı 
yapmıştır. 

Meyve ihracatçılar birliği idare heye
ti de toplanarak birllğe ait bazı işleri 
müzakere etmiştir. - --Belediye bütçesi 

Belediye daimi encümeni diln de 940 
yılı belediye bütçesi üzerinde tetkikle
rine devam etmiştir. Bütçenin, yarınki 
içtimaa yetişmiyeccği zannedilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Harp malfıll~rine ~ 
:ve şehit yetimlerine~ 
İZMiR ASKERLlK ŞUBESi RE-: 

İSLiô11'ı'DEN • 
Şubemizde kayıtlı harp maliıllerile 

şehit yetimlerinin senelik yoklama
lan için şubeye müracaatlerl mu
kaddema ilan edildiği halde mildde
tin bitmesine rağmen gerek malt11-
lerden ve gerek llehit yetimlerinden 
henüz mUracaat etmiyen çoktur .•. 
Mağduriyetlerine mahal kalmamak 
Uzere bu yoklamada henUz müraca
at etmemiş olanlann 15 nisan 940 
gününe kadar behemehal şubeye 
mliracaatleri Huwnu ehemmiyeUe 
ilin olunur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Krala kartt geliyor. Bir aralık Mon
senyör Lui, Fransadan serbestçe çı
lınp citmek istiyor, kral bwıu kabul 
etmİf sibi görünüyor, fakat yüzbaıı 
Luiyi tmaia düıürüp yüalabyor, 
cBastib zmdanma atıyor. 

Şimdi, yiİzbafı cLuiıt nİn sevıilisi 
ve ubd&flan, hem kendisini kurtar· 
mak, hem de intikam almak için ça· 
lıpnaktadırlar. Hatta sayri me,ru 
kralm ..-eliahb zehirlenerek öldürül
miiftür, Mücadelenin devamını. aıa· 
iıdaki sabrlarda takip edeceksiniz.) 

lf.'1-
Faribol beyaz Tavşan lokantasının 

basık salonuna girdiği zaman Jübitcri 
orada gördU. Ona doğru yürildü. Sami
miyetle elini sıktı. Ve heyecanla sor
du: 

- Mösyö J übiter Samajestenin mil
letlerine karsı semahııt)erinl gösteren 
habere karşı · ne dersin? 

Jübiter, oğır bir sesle cevap verdi: 
- Mösyö Faribol §Unu derim ki: Sa

majeste galiba mevcut düşmanlariylc 
iktifn cıtmivor el 

19. Mayıs için yeni bir 
hazırlandı • 

pıyango 

mmunu duydu. • .~ 
Noneç tehlükenin kapıyı ça.KP&' 

görünce harbi bbiıl eyledi. · ~ 
Şimdi bu vaziyet .~~da ~ 11' 

Skandinavya devletlenrun vazıyetlert 
olacakbr? # 

lngiltere ve Fransa benien b-...d 
kuvvetlerile Norveçe yardan k~:J 
almqlardD'. Norveç bu yarduru ~ 

yeni dolaplar geldi. 3 ayda bir ed~:a:!,.. resmen harp ilan .,ıe1 
ğine göre bu hususta tereddüt etnıeıı1"' 

keşideler lzmirde yapılacak l&z~0~:.~· beraber Norveç, Finiand~: 
------x·*x nın barbuı son ayında gösterdiği f bil' 

Milli piyango tnraf ından Fransaya ıs- Keşidede yalnız birer tane olan bil- de bir ten:~düde ~Üfmiif bulun.~ ii o' 
marlanan otomatik piyango dolaplan İs- yUk ikramiyeler için ise beş dolaptan bu defa müttefiklerın ba tereddüd 
tanbula gelmiştir. Haydarpaşadan bu- birer top dUşecektir. Bu beş topun üze- d.inl~i~~elderi ümft ~~ebilir. ~ 
günlerde Ankaraya gönderilecektir. Ye- rindeki rakkamlardan husule gelecek Çünku bveç. d:er:n ~~, 
nl dolaplarla, biletle.te ikramiye isabet numara bUyUk ikramlyeyi kazanacaktır. ~ kınanılan kat'• 5 azimleri ~ 
~ekli tamamen değişmektedir. Şimdiye Otomatik dolaplar ilk defa olarak, t . • arar 1 ve 
kadar dolapların içine bUtün biletlerin millt plyangomm yeni ihdas edeceği bir kuvvl-~~ıdır. F b ____ ..ı. ~ 

· kulla 1 k ,~ .. tere ve ransa u meVT.UUA tam numaralan yaLilarak atılmakta ve pıyangoda nı aca tır. .. hakar olamazlar 
sonra b~ar çekilmekteydi. Yeni do- mu;,:'bin mllkadderab izerinde rol~ 
laplara bılet numaraları korunıyacaktır. 19 MAYIS PİYANGOSU bu eaeled miinakap ~. 
Bu dolapların her birinde sıfırdan do- Bu yeni piyango, 19 mayıs gençlik '!~ mMütte.fUc ordularoun N'!~ 
kuza kadar olan rakkamları ihtiva eden bayramı için ihdas edilmiştir ve o gün et _,_, er. da derhal Alman onful"' 

b kkaml ·· · d h lan idi kt1r B p1 od 200 b" oprıuuann \' e u rn ar uıerın e yazı o çe ece . u yang a ın nu- karpla caJdan muhakhkbr. .. , 
onar tane top vardır. Keşide başladığı mara bulunacak, her numaranın yalnız Al ya mütemmün haberlere ~ 
zaman beş dolaptan birer top dUşe~ek ikl parçası olacaktır. Bu parçaların bi- '5veç ':ı:nübim kararlar almak areft"J;. 
~e b~ ı·akkaınlann yanyana gelm;sın- risi tam bilet, diğeri de yarım bilettir. dedir. Bo memleket NOrYeç isb~ ~ 
cıen vilcud bulacak numara, ikramıyeyi FiaUeri bir ve iki lira olacaktır. lirse sıranın kendisine ıelmdde .~ 
kazanmış olacaktır. Senede yalnız bir defa olarak 19 ma- duğunu görmekte ula zorluk ~.u· 

Yeni keşide planları ~buna göre tertip yısta çekilecek olan bu piyangonun en Binaenaleyb lsveçisı de Norveçin ~dl' 
olunmuştW:· M~lA planda bul~ 50 bilyilk ikramiyesi 50 bin lira olacak, ay- dma koşması, tehlükenin kendi k~~ 
~ne 10~0 lıralık ık.ramiye ~u şekilde çe- nca 30 bin liralık, 20 bin liralık, on bin na gelmesini beklememesi en tabii 
kilecektir : Üç dolaptan bırer top düşe- liralık ve daha nşağı mlkdarlardn müte- hareket olur. J'r 
cek ve son Uç rakkamı bu topların yan eddit ikramiyeleri ihtiva edecektir. Çörçilin bitaraAar hakkında sÖJ~ 
yana gelmesiyle hAsıl olan numaranın İki liralık bilet isabet vukounda ile- ği bir çok nutuklarında izaha çatır.ı;· 
ayni bulunan bütün biletler birer lira re.miyclerin tamamını ve bir liralık bi- göstermeğe uinfttiı tehlükeler tal" 
kazanacaklardır. let le yansını alacaktır. kuk eylemit bulanayor. • jıİ' 

Mikd:ırları az, adetleri çok olan ik- Otomatik dolaplar ilk olarak 19 ma- Artık Şimal memleketlerinin hıÇ ' 
ramiyeler için ise bir veya iki dolaptan yısta kullanıldıktan sonra 7 haziran ke- risi için bitaraflık meıelesi kalmatıııt' ;r 
top düşccektir. Mesel! yeni tertipte on şldeslnden itibaren aylık keşidelerde SkandinaVJ'a dnktleri ya bayat_:f · 
liralık 5000 ikramiye vardır. Bir tek do- kullanılınağa ~laıuıcaktır. Ayol za- tildaıterini konımak için müttcr-' .. p 
laptıın bir top düşecek ve son rakkam- manda bu tarihten sonra piyangolar yanında yer alarak müstevlilerle .~~ 
lan bu toplardaki rakkamm ayol olan İstanbw, Ankara, İzmir Jclıirlerinde her ıecekler ve yahut ta boyunlannı >P'if 
bütün biletler onar lira kazanacaklardır. ay münavebe ile çekilecektir. eaaretİM uzatacaklardır. Bu ,-ol.-

ni apr vergisini Mentenon kannın icad 
ettiğini iddia ediyorlar. Ben de öyle 
sanırım. 

Jüpiter efendiı 
-- Ben do buna ıa~mam 1 
Dedi vo birden ıcsini indirerek: 
- Rahmetli babamdan kaç defa 

işittim. Bu karı için bir ııillıkbr, derdi. 
-- Aldanmıyonnuş, imanım 1 Doe

tum Mistufle size temin edebilir: Bu ka
rı, zavallı bir kadının çocuğunu çaldır
mış, kocasını da Bastil zındanına at-
tırmı, ... 

Demircinin solunda duran bir dıvarcı 
amele: 

- Iıte seve ıevo yıkacağım bir yapı 1 
dedi. 

Faribol oldukça yüksek sesloı 

- Hey hey, babalık 1 bu da pekala 
olabilir. Yalnız anlaşmak ister ... 

Bunun Üzerine dıvarcı daha ciddi: 
-- Efendi, bu lanetli mahpesi yiğit 

adamların ele geçirebileceklerini dü~ü
bu maceraya atılmağa ha· 

ıevilmiyen nazıdannın koydukları 
cileril\ yarısını kaldırtırlar. 

üçüncüsü mutasavver olama•. / 
ver- Şimal memleketlerini fiilen harbe lf 

rüklenm.İJ olarak mütalaa eylem6 

Bu ıötleır üzerine, eski silah mualli
minin etrafında Üç dört ıeaı 

- Vallah doğrul diye mırıldandılar. 
Bu canada umumi salonun kapısı hız

la açılarak M.iatufle içeri girdi. 
Demirci eırbnı sokak kapısına dön-

müı oturan Faribol: 
- Iıte arkadaşınız! 
Dedi. Mistufle elini gelene uzatarak: 
-- Jüpiter efendi, sizinle azıcık ko-

nu,malc isterim, amma burada değil... 
Eğer size zahmet olmazsa yukarıda bir 
odada ... 

- Ne zahmeti arkadaı 1 Yolu göste
rin. Arkanızdan geleyim. 

- Güzel ali ahım 1 gelin öyle ise. 
lri yarı herif önde, ötekiler arkada, 

tahta merdivenleri çıkarken ı 
-- Jüpiter efendi! talisiz patronumun 

karısına sizden bahsedeceğim. görüfiir
ken o <la bulunacak. 

Diyordu. Demirci ı 
- Nasıl isterseniz, 

talı bir görüş sayılamu. d' ~ 
Bu yeni teca"üzün ifade eyledığl_...ır 

büyük mina arttk bitaraflık mefhl~ 
nun beynelmilel kaide ve anan~ ~ 
bqünkü harp müvacehesinde yeti 
madıjıdır. ..1 

Hayat ve memat mücadelesi r-r~ 
milletlerin artık bitaraflık mef"boıtP' 
na kıymet vennedikleridir. ,# 

Bu hada.der harbin mevzii ~c!if 
yacağmı anlatmağa küidir. Fin).ıln ,f 
dan sonra Danimarka ve~~~~~: 
Wı teca..-üz bitaraflara yem bır ih~·.:.I' 

Bitaraflar bir taraflı olmak ~ 
yelini ergeç duyacaklardır. / 

Harp yeni yeni iatikametlttde 

taf ,.o1'ff A:tK,b:,cilli0o•i --·-- ~ Polislerin yardımla~ 
İzmir emniyet t~kilatı taraf ',,f,. 

zelz.cle felnketzedelerine evvelce > 
lan 2450 lira nrdımn ıln\ t n b\1 
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!:TELGRAF .··HABE/RLEQJ; 
"Danimarkaya, tıpkı hay
dutların yaptığı gibi ha

bersizce taarruz edilmiştir,, 
Almanların Norveç ve Danimarka ya 
tecavüzü, Amerikada fena karşılandı 

V"flngtoo, g (Ö.R) -Danimarkanın blldin:niştlr. gelmeleri bilclirilmi:;lir Kendli.,rine va-
.Alınan ı.tillruuı uğradı.ta haberi, Aıne- RUZVELT NE KAICAlt VERECEK 2iyetin inki~b hakkında telefonla ma-
rikacla bil' bomba t.ısiri yapml§tır. Ga- Vaşington, 9 (A.A) - Norveçin Va- lılmat verilecektir. 
reteler müteaddit tabüarda hAdı.eye şington elçisi Morgenstienne bu sabah HARİCİYE NAZiRi 
ait ilk tafsillltı veruUıılerdir. Neyyork .Amerika hariciye nezaretine gitmiştir. v AŞİNGTONA DÖNÜYOR 
Tlmes bu ınllnuebetle neşretti!!! bir Ne:zarette derhal bUyük bir faaliyet baş- Paris, 9 (Ö.R\ - Nevyorktan bildl-
makalede diyor ki : laınıştır. Memurlar alelAcele vazifeleri riliyor : Hariciy~ nazırı B. Kordel Hull 

d>anlmarka, tıpkı bir haydudun yap- başına gelmişlerdir. Vaşin,.>'tona hareket etmiş olup saat 1.15 

MilletMec . ~ 
Parti grubunaa --·-Avrupadaki ·vaziyet 
görüşüldü, bundan 
sonra '11Znameye 
geçildL 

Ankara, 9 (Hu..usi) - C. H. Parti.si 
Büyilk Millet Meclisi gnıbu bugün 
(Dün) toplanmışur. RU2nalllede tama
men başka maddeleı bulunmasına rai
rı.en celsenin açılmasını mUtealı:lp, Av
rupa harbinin bugUnkil mııhiın ve mib
tacel hAd.iseleri hakkında izahat almak 
için gösterilen arzu üzerine hariciye ve
kili ŞUkrU Saraeoğlu, bu burum alı
nabilen malö.mata göre, Daniınarkanın 
kllmilcn ve Norveçin sahil ve dahllln
de bazı ~ehirlerinin Alm:ın kuvvetleri 
!kralından işı;al edilmİl! olduğu haberi
nin 'tahakkuk elliğini bildirmi.~ ve bu 
malılmaı ve izahat üzerine Parti gru, 
bunda hk bir münaka"ll cereyan etme
miştir. 

HAYSİYET AZALlÖI 
Dundan sonra ruznameye geçilerek, 

haysiyet divanında rr.ünhal olan azalık 
için intihap yapılmı.~ ve bu seçımde en 
('Ok rey alan Diyarıbakır mebusu Dr. 
İbrahim Tali Öngörenin kazandığı ri
) a..o;el~'e teblig olunmuştur 

ADLi KANU. 'LARIAilZ tıi!l llbl habersizce taarruza uğrAmlflır. Ruzveltln, Norveçi muharip milletler ı te oraya muvasalat o!deceklir. Seyahatte 
Hllr bil' millet daha bu aabah soiukkan· listesine ithal etmek ii7ere derhal tedbir olan hariciye nazırı bu r.abah saat Uçte '.\1üteakiben kürsü~ e gelen adliye ve
lılıkla istila oehennlll'line dUşllrUlmilf- alıp almıya~ağma dai,r bir şey söylenm&- Alınanyanın Norve<; ve Danimarkaya kıli Fethi Okyar, adli durumumw: hak-
tUr. ınektedir. taarruzu haberini alınca döruneğe karar kında uzun. izahlarda buhınmu• ve. bu 

HUt olmaktan v• hi1r yqamak arzu- Vaşington, 9 (A.A) - Emin. bir ınem- vermiştir. Danimarka ve Norv istila.. m~:--zu U~erıne soz alan.hır c;ok hatıpler 
suıı.da.n bqka hiç bir ai1nahı olnuyaıı badnn öğrenildiğine göce, Norveçin sına kar~ı Am!'rikanın vuziye:? karar- ad''. t!'şkilatımı7. ,.e a.11ı kanunlarımızın 
Danimarkalılar, sulh içinde yapmak Amerika >efiri Morgtnstlenne, gece ya- 13.\'tırılac>aktır tecrU~ ~" t:ıtbika~ netke~, . tebeyyUn 
ınıılı:sad.iyle ııarfettıkUori bllttin gayretle- rısından biroz !'vvel Amerika hariciye F R .., u S I Z eden iht_ıy_açlara gore tadıh hılhas..a ce-
re ntınezı bir dilı:tatörüıı ihtirasına kur- ne2areti erk!nı ile görü~.tilr. H. &'! :ıa cvlerının o.rzu olunan derecede ı.'1Ah 
bu& olınllf).ardır. Avusturya Çekodo- Şlmdl Hydep:ırkta bulunan Ruzveltin Mahaiilinill tefsirleri ve ikmali hııkkınd .. muhtelif !iklr ve 
vııkya, Polonya ,... nniandlia factaaınıı gaybubetine rsi!men beyaz snra~·da, res- Pal'is, 9 (Ö.R) _ }'ran.sn siyasi ınah- u :.ıalaalar sM"de;l~-mişlerdU:. Hatiplerin 
·•-~ bil' Dıınlmarb faclııııı t!Ave odil· ın1 molıaf'ıllerde pek bU··"ı.. bir faaliyet lıl' . "tt r·kl · No-· k 1 mutlıliialarında cevup vcrilme>ı icap - ,..... J!'l'ı, mu e ı eruı • • eç ara su a- e<f,. ktal d f kürsi' 1 
rnJttir.• ııısze çarpmaktadır. Ruzveltin bHa.raflık rını m:ıyn tarlalariyle kııpamalan hıid.i· dl'n no k'tr:',. so,n ~ a jl"' gc ~n 

Hydepark, 9 (A.A) - İyi haber alan kanununa tevfikan NM'lreÇI muharip sesinin Ahnan taarr.ızuıı:ı loya.s edilenri- a . ı):e ve ı ı ra m . n cı>vap ar """' -
rııabtillerde bl.ı1 olan bnute- ,ııre, B. devletler meyanına ithal eden bir be- yeC<'ğini kaJ·dedi9wlar. MUtlcfildcr, m.ı.'<\ır. 
Rl.llıftlt Vll(ll.rıatonda beyaıı saraydan yanname neşretmek fuett derhal !hun ma:rn tarlalarının mevkilerini sarih ola
hUIJll8l ~ beğlanmış olan hu· gelen tedbirleri al~a dair __ v.,rilen rak ilin etmişlerdi. Almanlar bu hadi
ırusl bit hat vuıtaııl,yle veı..y!ln !nltlşa- haber hakkınM Am..'ftkan lıarıcıye me- seyi Danimarka ve Nwveçin isti~ 
fuıdan doArudan clotruya haberdar edil- murları hl~ bir şey sllylernek isteme- ~e..<ile olarak göst<:rın•kle bile bile hl-
mektedir. melctedirler. d.isclcrin manasını dcğiştir.n~lerdir. Af-

Hydeparktald rtyasetlcUmhut umu- NORVE<;TEK.İ İNGiLiz 111ENAFİİ ınanlar. bu hadisclen bitaraflık mefhu-
ınl k&tlplli1. Alman kıtalarmın Kopen-- Va:ıinglon, 9 (AA) - Hariciye ncuı- munwı artık mevcut olrnadıgı şeklinde 
!.ala ııtrdl!I ve Norveçln Almanyaya reti mah.!illerinde söylendlğin" göre, Al- tef:<i.r etınh;lcrdır. Hdlbuki İn~iltere re 
imtıı harp ettll!I haltkındalı:l haberleri man ileri hareketi a1>ficesinde Oslodan Fransa dlln h:mrladıklnı·ı hareket hu, 
alınışbr. ayrılmak ınecburiy~tinde kaldığı için ıııaımyı kat'iyen hiliz d<:gildi. 

Vaşingtoo, 9 (A.A) - Hariciye ne;ı:a- İngiltere sefıri, Amerika sefi1'inden, Sura.-ı dikknle şa)'endır ki 0'1Ulmat'-
ret1 a'!A!tclaki tebl.lğl neştelm!ştlr : No~veQleki İngiliz nıcr.fdatlerlnin hima- l..a, 3l mayıs 19~9 d1 Almanya ile bir 
Amerikanın Oıılo elqisi bu ııec. Ame- yesin.i istemiştir. ecbııi t~'1TU7 paktı im7.asım kobul eden 

rlka hariciye nezaretine telg.rafla Not'- Emin bir membadan ~mın edildigine biricik Sk:ındinnv rı.t>mleketidir. Bina
vcçlllerin Osloya doğru yllrUmekte olaıı ııöre, NorveQln Vaşington sefiri Villiaın ena1oyh Almauyaıun Danimarkayı Wi
dört Alınan harp gemisine ateş aı:tıkla- De Morgenstieııne ~undl Amt'ı·ilca bari- IA etme.•inin hiç bir m:ıwreli olamaz .. 
nnı ve Norveçin Almanya ile hali harp- ciye nezareti ile tele!oııla muhabere et- Danimarkanm Alnı.ınvaya karşı siyase
te bulundutunu, Norveq hariciye na- melctedir. Memurlar aldl\cele nez.'ll"Cle ti daima itidal dahilinde olmakla böyle 
Zll1ll1ll alzmdaa 6Jrendlllnl telgrafta gelınckteclirler. GazcU:cilorıı nezarete bir i~gtılt• hiç bir ve.ıle teşkil edemezdi. 

Dil· Tarih - Coğ·ıHarp artık her bakımdan 
rafya fakültesin- k .,..' fh . . . 

de bu sene mezun at'ı sa aya gırmıştır 
olanlar Lonara ve Pariste mühim ictimalar 

• -·--1939 - 1940 k., söaıoı;tri sonunda Dil-
~~~~~-x.x~~~~~~-

Tarih - CoJ!rafya FakUlteı.indcn me1ıın Loudra, 9 (Ö.R) - l(abi.ııu .saat 8.20 
olanlar şunlardır: de bay Çembodaynıu riyasetinde lop-

Tarih - Yelli ve son zaın.m.lar kı.smın- lanmış, gorüşnelc.t ötJeyine kadar de
dan: Mustafa Turna, SUleyman Duygu, vam etmlşll.r. İçüıııı.~ büyülı: erldıru
Ibrablm Ce~ Halil Bo:Uı:urt, Yavux harbiye reisi nuu·eş.U lronsid, amiralhk 
Konnolu, Mustafa Al<dıığ, Br1. MUrUv- baş lordu VmstoJı Çö"1Ü, harbiye nazı
vet OOlle,, Bıı.. ~M Sönmez, Faruk rı Oliver Stanley, bava nuın Samuel 
KUl'ttıl~. Hikmet Akm, Bn. Nııemlye Hor ha~ır bulunmu~lard.ır. Fevıa.JAde 
Tuncel. ehcııuniyeli hfıiz kararlar ittihaz eclil-

Orta zaman ıarilı.lnden: Bn. c~hide rıılştit. 
Savaşyar, ,Osman Turan. . Siyasi mahllllerin kaaaatine ı;üı'e 

T!lrk dıUnden: Bn. Nıırıye Konor, harp, her bakımdan k t'i safhaya «irmiş 
Şev\:et Kutkan, Bn. Celile Batt.r, ~h- bulunuyor. b 

çet Altın, Rilıeyin Arı\ürk, Bn. v~cihe Londra, 9 (Ö.R) - .Muhalii parti li-
ltıheol!\u, Enftr l'dile1>n. derlerinden binbaşı AUcc v~ Rınvootl, 

Bindolojiden: Abidin itil. başvekil Çemberlayni ziyaret ederek 
ltUslk filolojiden: Ihsan Bozkurt, görü~mü~lerdlr. 

Cevdet Yalvaç, Bn. Isınet Çalık. .. Londra, 9 (A.A) ~ .F,.811,.., >dıri B. 
Utlnceden: Sıtkı Tarhan, Sadık Şo- Corbin ile uzun bir mü!Akatt.a bu!un-

len. dulttan sonra Loro Jlalifaks refakatinde 
Antropolijiden : Ke.rual Güngör, Bn. wfü olduğu halde bJsveklUete gitmit

Mooide Gö<ıill, Bn. Nermin Aygen, Bn. tir .. AtUee ile Grinvood bir kaç dakika 
Peıılıe İlbatL. eV1"cl ~llettmı ayrılmıılanru ınüle-

Arkeolojiden • B. Hııkltı Gültekin, Bu. 
Nimet Dinç.., Tah:iin Öqüç, Saime 
Öke, Hayri Sağlamtw1ç, Necati Dolu
nay, Kadri Erdil, C:thit Kınay. 

Huııgarolojichn . Ahad Ural, Şerif 
~v, ~ Göldı!~. 

Hint ıarlhlndcn : Bn. c.emde Öğmllll. 
Sinolojiden : Bn. Mnhııddere ôııerdin. 
Hitıtolojlden . Bn. Muaznz İtil, Bn. 

Ha1.ice Kır.ı.lay, Kem.! Balkan. 
SUmeroloj1de-n : Emin Bilgin~. K~•nal 

Balkan. 
Fl-.tru.ızcadan . Bn. l\tw:affor Darer, 

Bıf. Tttrkk&n Uttl, Bn. Sabahat tlıkti
mctı, Bn. Tomris Işık .. 

Alnumeadıuı : Bn. Afife Dirinç, Bn. 
Galib<! Ho:ırrik, Bn C' hkl<' Al-.«:an. Bn. 
Meliha Tntkak 

Ölüleri bulunan 
jandarma onbaşısı 
Ye kal'ISJ." 
İstanbul. 9 {Yeni A..inr) - Kadı.kö

yündeki evlcrlı,de ölülttl bwunan jan
darma onbn=ı F~ullah ile karL"1 def-
nedılmi~tir. · ~ --·--Almanlar mı, müttefik· 
ıer mi karh Çlkac:ak? 

Lond.ra. 9 (Ö. R) - Royterin Vasmg
tun muhabiri bQdiriy..,.: 

Amerika askeri mahfilleri, Skandi
navyanın L,tilil<ı ~hbU• aü Almanya
dan ziyade MüLWfilı:lerin lehine 11..tice 
verec<'''i kanaatindedirler 

--·- . Bir askeri muharrir dlynr ld: Alman-
Bir yangın başlangıcı ya. nihayN delikten k.>f ını çıka •-
Dil.tı ~ Anatarblar cııdd ·ind" Bay ıır. 

Bahri ve Mustafanın 836 nutParah dük
kı1nından t•lektrik kontaı';ı ~ık-esinde 
üt~ çıktnı< i•" de yelL en itfaiye tara
fınılıın bUyUm.,<in" .,.,wydan Y•rilrneden 
derhal bMlırıt.,,. tır 

--*--
Bir Japon siyasisi 
ingiltette yolunda 
Londra, 9 ( A.A) - J aponyaıun fev

k.ıl!.ile murahh::ısı ~-ski Japon hariciye 
•••••••••.-•••••••

11
•••••• "•••••••"•••••••ı h -·-' k:ıl ııdu .:ı ,... • d" M 

Çuc~ıı refab.. ka\'uşturnıak isli-: u""'!' <'~ m ı u ~v .. ı un ~ş 
Y""""'11Z, Çocuk F:, irgemc kurumu•: dPnhınde bir 'Fransıı lımıınma. gclını,_ 
na ,-ılıla blr fa.,, •rip •e üye olunw:.: tır Btı.-adon Loııdr•ya ı..>ld<'Crktır 
Çocuk ~JillMi~ ~.ı kırm• ılı lıa7.İne-: P A R İ S 
idir : Ba, t>eskoposu ölmiiş 

Pıı (. A) ba pl'Skopo-

~ktp kabine yeniden top1anınL1t.1ı· 

** Parıs, 9 (A.A) - Harp kabi ' · dUrı 
.:ığleden $OllT8 Reyoonun riy&! tinde 
toplanmıştu. 

General Gamtin ve Georg .. bu loı>
lantı<IA haıur bulun ~tardır. 

Nazırlar bugün ~ sarayında ,..,;,;. 
cilmhur Lebı'Unun riya •lindP tnplana-
caklanlır · 

Paris, 9 (Ö.R) Na7Jrlar bu sabal.ı 
Elize .sarayında kon.<ey halinde topl.an
nu.<lardır. 

.B. Rcyno Fram.ız huklJmctinin · tbalı 
11 de Nor.•>Jç >oCfirine. bu menılelt<!ün 
i>lilkı .sebebiyle, Norı·eçe tam yardtm 
yapıla<:ı>ıPru. bıldirdi~r>İ tebli~ elıuistır_ 
İn;::ilu hiil<üınoti tarafuıı:!an ıoünuıstl w
minat vt~rilmlştir. Nor\.·ec bu surede 
mUUeiilJccle tam iş bi..-li'i halinde har
be clcvam edecektir. l\lütteEikler 'tara
fından bu hus~ta. icap t-den bahrl, as
keri ·~ havai edlıicler alınnııştır. 

ESK.tŞEHtılDE , 
KONFERANSLAR 

&sk:ışehir, t (.\.A.) - Şelmmıa 
lialkevlnM Uninıııite pl'Ofe!IÖ<' v• dö
ı;entlerinın konferansl&n de'fllm ..tm"k· 
tedir. Dün de Sadri Maksudi, S..L;uki 
Ti.irlı:lermin L..U.m we ılUnva mederuy~ 
tindeki rolü hak.kında bir konf··raııs 

ttnniştir. Hatib, bu kflnfı!r•n<:ta l>Uyulc 
~er gören hil~-Uk ş~fl•r yetiştiren mil
lolin,lnn a'!:>I ·t v• ~ni tt>bara, .,.t
tirmi• ve bugünkü C'ft büyllğümüZtin 
lı:udretll şah.>:lycti ih•rınd•kl heyecanlı 
slhler\ co<kun alkı,lorLı karsıbnm• •ır_ --·--
GtiNtiŞHA.NEDE 
!EDEBİYAT GECESİ 
GUnı.. tııe, ~ (A-6<.) - ş;iir v. ediı>

lcrirn.izi taııırnak maksa.iiJ-eo dün 1'(ece 
HaJJı:,.vind" dJI, tarih, ede-bi)'lll 
tarafından bir ed•lıiy•I geces. lttlip 
ed.J<N,;, bu üna lıclle Hallcevi ..d..!ıi
yat :ıubcsi tarafından kalabalık bir halk 
kü i h.........,.da Türk ~bivatının a
ı·ibcesi ve vaıı ipi rinin · !1'rremeı. 
hail · h&kkı.'tda bır konlerıın - rıni._ 
tir. Bunu tnü kib lfl'd, .. fJır-t ~u i ~,.1_. 
hnn,l•n ı iı hMyan nln,tık ü2""" ~i 
~!-nç ~d b1yt1ıt<:Lrnı1da.n rc.:a1ar d't~l'°" .. 
mi . lııı nrı.ıfa klfin ' mıkktıl~ ""'11•

bchilh:ı~ H 
1 

--·--
Yurdumuzda sey

lap, heyelan ve 
zelzele -·-Edime, 9 (Husu.si) - Sular çokilmc--

ğo başlamıştır. Haltın 1284 bina su ı:lt.t.n
dadır. Bunl•rdnn 170 i yılultnışlrr. 180 
ev de yıkıln,ak üze-redir. Nilfu~ 7.a
yiat yoktur. 

Miir<>ftenin Çı.n>rlı, Kiretli köyündo 
dün ~ece şiddcUi yağmurlar neticesi. bir 
hııy.,Ji.n vukubulmu.•lur. Teblilccll bir 
va:tiyette bulunan Kira7.lı kövünde hü
kı'.ınıetçe tertibat olınmı. tır. · 

;\•uasya, 9 (A.A.) - Yc:oilmn...k dün 
takriben birbuçuk metre kadar ~al
mıştır. Şimdiye kad.ır mutlak bir fela
ketten kurlulan vatand~;ların 'ayısı atı
mı• hNji bulınus\uf'. 

MUŞTA ZELZELE 
!11uş, 9 (A.A..) - Bu sabah :Mu.,-;ta sa

at 9.~0 ela şiddetlie~ bir 7.ehele olmu -
lıır. Ha"8r ytıl"tur --·--
Ticaret vekilinin 
yenı beyanatı -·-htanbul, 9 (Yeııi l\!ill'j - Ticaret ve-

kili bugün el.. muhtelif tctlı:ildıırcla bu
lunmll!; ve gazetecilere sunlan ııöyl&
ml.-tic : 

• - İthalat L.terituU.de .,.,iti sılarıb 
kalmadı. Tetkikıerim:J n memmmum. .. 
l~ 10 ~enesi tik üç ayı~ ilıracatunız, 
di(\er senelerdekine nazaran ihracatıı.n 
l'O caami ıı.dd.iıı ı-.: libr. 

ltlıalfüunız Ja noı-nıol şekle girmekle· 
dır. 

** 
Ankara, 9 {Yeni A.ır) - 'ficaret Ve

kili, bugün Çubuklu gaz depolarını ted
kik etmiş, toprak alll lesi.salı hakkında 
teknisiyenler tarafından \'e.t\l.,n i.aha ı 
dinkınlşlir 

Tilrk pelJ'OI ~irlcetinin o ci,·::ırdalü te
•iııatmın genişletilmesin" dair olao pro
jL..J~r üzerlııd.e de mesgul o1muş\.ur. 

Vekil 61!1 ~n oOnl'l\, • men"lca TıcA
ret atasesin.i ve yumurta lhraC'at.eılanoı 
kabul ~lmiştir · • --·--
1.ondra • Skandlna•ya 
telefonları kesildi 
Lorıdca 9 ,( . A ) - Lo.dı:a ik 

Slı:andinavya -ld<ct! .. ri ar mda te
lefon miikalernelcri kcsilnıiıfliT. L08<1r•-
71 Slı:.w<liaavya memlel:.etlume bağlı
,..,. teleio.a hatl n Ko~a ~...ç
,.,.. it tecile. 

Lond ra 9 ( \.A) - Kopwlııq teloiz 
tıo1.efon İa;tasvonu bu ~abah her zamauki 
gİl>İ saat 7 de aı;ılmı:ı i e de mülcAleme 
nl1*1•r thn öte b nd ft cenıp 
V!'ft"'n olmamıştlr. --·--
!Lise Ye orta olmllaPda 
ders kesimi.. 
Li.o;e •·e orıa mekt.-plenle der• .ke.:i..i 

bu ~·ıl l'lla)"• s<>nıında yaµılacalctır. 
MCEuni el ' d~vlet olgunluk .WU

t.anları bu yıl ilk defa yapılecağıııdan, 
Pkıllet wmmı! .ınüf..tti,J<>ri de imtih n

kırc!a hazır .buluıı..c.aklardıı-. 
Bu 'ene lıar>çten lise ""> a oı:ia elı:-

"'ı> me:unıll·<>t imtih .. tılanna · rwelc ia-
~ ~ ... 1cA! 

-

SON ~~BE:~ 
. ' ~' ·. ' .. 

Almanlara kat'i darbeyi 
indirmek zamanı geldi mi 
Zafer, iktısadi ve askeri tazyikin 
müşterek tatbıkıle kazanılacaktır 
Londra, 9 (Ö. R) - Harp hususunda evvelki seviyede tutabilmesi ve ;.,ıın

fazla bir istical göstermedikleri iddiası lin evsaftan lcaybetmesine ınanlolabil
lle Iııgiliz ve Fransız hükö.metleri mua- mesi hayreti mucip olur. Halbuki di~ 
heze edilmekte ve bitaraf müşahitlerin ta.raftan Müttefikler ham madde lftt>
kanaatine göre, Mütıeriklerin galibiye- yaçlannı dünyanın bütün kaynaklarm
tlni tacil edecek bir yıldırım harbine ne- dan tedarik edebildikleri ıtibi onlar 1 in 
den sebebiyet vermedilcleri sorulmakta- el emem fikdanı mevzuu bahb d~ildir. 
dır. Böyle bir teııltitte bulunanların ıne- Ayni zamanda harpten enelki i.sl 
seleyi bir de şu cihellı.>n tetkik etmeleri nisbeti ziyadcsile artmış bulunmaktadır 
isabetli olur. Bu harp sadece askerl ve- ve gittikçe daha artması da muhteme4-
ya iktısadt sahada knanılmıyacakbr. dir. Bu hwıustaki r:ılı:amlar giz!J tutul
BilG.lds, zafer iktısadi ve askeri tazyikin makla beraber, İngiltere ile Fraruanuı 
müşterek taıbikile t"'1l.in olunacak ve ııskerl ve müsellilh kuvvetlerinin Al
askeri tazyik de ablokanın kendisini en ınnnyanınldni .•Ur'atle ~eoride bıraktı~ 
şiddetli bir şekilde hi.;settirdiği. ve mü- aşikArdır. 
dahale için en milsait bir fırsat teşkil et- Abloka. bu gayenin tahakkukuna 
liği valtit harekete getirilecektir. Kafi maddeten yardım etmelctedir. HPr ne 
darbeyi indirmek sırası gelnı.i1 midir? kadar Almanya bu ablokanın sadece yl
Bunu ınceliyellm: yecek stoklarını istihdaf eltii!ini isbot 

Almanya, askeri .sahada. bilhassa tay- clmeğe uj!ra~ıyorsa da, Ablokanın baş.
yare adedi bakımından bazı kat't ve fa- lıca hedefi, MUltefik ordulann ve harp 
kat muvakkat avantailarla harbe başladı. malzemesinin mUsterelc faikiyetl~rinln 
Harbin iLinı tarihine kadar, Almanya k•t'I bir netice eİde ooeeeM giin!I cil 
<:ittikçe artan bir nisbet dabihnde harp etmektedir. 
malzemesi imal ediyordu. Bu irnalit ye- ROMANYAN!N ALMANYA YA SAT-
kunu nonnal rnlh şeraitine k;yaııen, TICI YA(; 
o>ami bir hadde varmış bulunuyordıı. Londra, 9 (Ö.R) - BUkre~te neşrclli-

Harp, Alman sanayilerini hndilM"i len istatlstildcre göre, Romanya mart 
için elzem olan bir çok bam maddeler- ayı :zarfında Müttefiklere Almanyaya 
den, ve esasen lük<'nm-"! bulunan kay- satt~ üç mislt madeni yağ satmş
naldar•nı da istihsalin elzem bir unsu- tır. Fransa ve lııgiltereye 130 biıı U. 
rundan, yani miltehas.>u d emeğinden maden! yağ ihraç ed1ldilt halele Alınan
mah.rum kıldı. Bu terait tahtında, Al. yaya yapılan ihracat 40 bin tonu ~ 
ınanyanın eski imalat ıılıılıetini harpten nuilır. ı 

Sovyetler birliği, yeni 
harbe karışmıyor 

x..,x 

ltalya, A1manyaya müzahir •.• 
, x.x~---~--

Moilı:ova, 9 { ö. R) - Almanya büyülı: elçili Şolamborw So..,.ed« t.arici,.e 
lı:omieeri Molotofu ZİF•t'Ct ederelı: Daninıarkanta im1a...daa ~ ~ 
ıröriipniiştür. Salahiyeuar So"'Yet mıJ.fillerindo oö,_f.,..diiln• cöre So...,...ı
Sbndinavya m_,J'*- it rı~o-o.ealr.lardw. 

lrafyan gazeteleri Nonoç bitaraflağıuı fngiltere ve Franoanll\ ilılil eıbp..i 
ve Atman hareketinin buna bir mukabele old ğunu iddia etmeb.dir. 

Fransız Nazırları dün 
Londraya gittiler 
--------x4x.~~-~--~~~ 

lsveçli bir Diplomat ta Londrada 
Londra 9 (ö.R) - FraASU: baıvekili b.,. ReynD ve ...Ull müdafaa -

1- Daladiye tayyare ile bur1')'a ırelmitlerciir. Frallla uzarian derMA Çera
bcrlayo ve Halifab .ile ııörüıımü,Ierdir. Nornçia Londra cr.n. l.,.;liz .h&rieir" 
neureıirulo üç sut kalnışbr. !ııveç clt.isi de lsveçten gelen bir fevkallde ...... 
rahlu.. ile birlikte hariciy• nezvetine gitmiştir. 

Londra 9 (ÖR) - Fran•• ha•vekiline. Fc&A.u filo•u ha ....Ucalı Darı.
da refalat etnıel<tedir. 

Zelzele f elaketzedele-
rine yeni yardımlar 

Jngilizler Erzincanda haıtane yaptıracaklar 
L.o.dra 9 (ö.R) - Vel e*vzda Tirk • lıııP)a yardıa 1.omiteeiaia tı<;ııo

lanh•ında komite batiutn~ .un.ı;,.e lta.ı- Türkiyeye felaketzedeler içi.ıo 3 )0 
ton ·~ya cönderildiiini ve 7 1 bin lngiliz lirat1 iane to9l-dıimı eöyJtımiııtK. 
K<NlliU, Eniaca...La 5 O ha .1.njıiliz lir- wf-..lı: _..tile U>O y&tal..ı. lNr ıı...1• 
tane yapmağa karar vermi~tir. içtimada hazır bulunan Türkiye büyük cl~ist 
Or. R~tü Ara"- komitenin faaliyetine tclC'kkiir tmi,tir. 

1 pltereain .. ki Aakara ... !iri olup ,,ı,.,..,.. Ro•a dçioıi bulunan Sir Poni 
Lor~n hu İçtimada hazır hulunmu~ v" Türk .. lnciliz dostluğunun !:lı\~lam inkı~ 
pfmı görmeltt .. n derin bir bahtiyarlık duyduğ.ı.n" aöylemiştir. 

Bir tayyare daha ı Londra topiantısıl 
düşürüldü devam ediyor 

Lond.r 9 (A.A) - Dii>Jll&n la; ya.re- Londra. 9 (Ö.R) - İn.;:ilterenin Aa 
J....-inin 4iln Scah PA 'Flova tsoITttt et- icara w Blılkaııı .. c:ıilo:riyl.e Buda 
ı ildcri re>men bildirilıal!!k.t.ed!r ru~ ..ı.u ... "lçisiıWI ,lıaclciye n.'.aretinde1'i ~ı....: 
tnan ı;rn·areııi dü,;i. . Ur. ~ tılan bugün [Dün) devam etmiştir. 
'"1rtur · SOf'IETLERtN' 
· · atan ••plU'lar ESki Pari sefiri... 

LQ.wk 9 {Öil' 7 • d h.i~n Biikttş, 11 (A..A.) - Bit' haftadan !a 
a. ı - ......,, a la bir '7tım.andan \ıeri B~ bulı.m 

haflaıia &el -luk bir fııe;.liz J · 'r1" \'yellerin e iki Pttis sefiri Suriç, .t 
ıo• ıaluk lıir ......,...; ,,...,.,. b&tırıl- ?evceıriyle birlikte Odesa yoliyle So 
ıs.car. yefltt birliğine ltattk<t 'f'tm.iı!ttr. .. 

UCUZ SİJIENA OiJIW 

Kültürpark Sinemasında 
Bqlbı saat 2.JO dan itibaren dubuliye bö71* 
küçük hususi On be$, BirJnci Ol1 K1JRU$TUB 

BU J.!'lATLE : 

Gün batarken ve Şanzelize 
rif Jl'IJUıni Gi)RÜLl'.CEK'Tllt 

AYRICA : Paramunt JUl'l'lal harp havadisleri 
SEA..1\'SLAR · GÜN BATARKE · .~ - 7. SA, ·zELizE 4.SO - 9 .. D •w• .. ••••.,.~• ... .,.,..... •••••••••••••••••••••••••••••• , •• , •• , •••••••••• ,,,,,.,,,,., •• , 

CUMA Gt. <Ü : "" .,. 

Zevk Gangcster1er 
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lllllllllllJ Cihan Hatun ~111111111111~ 
::ıı -------= -----

Türklerin nüfuz 
büyük 

Abbcuiler Devrinde 
ve kudretlerini g6steren 

ve Tarihi Afk romanı S -11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii 

Tefrika: 27 YAZAN: Curci Zeydan - -
- Hakikat olarak denilebilir ki pede

mw vesayeti dostu (Afşin) e tevdi ey
lemekle hUsnü intih<\;:ta ciddet isabet 
etmiştir. 

(Cihan) hep kulak kesilmiş idi. (Sa
ııaaıı) ise gayri müteharrik bir halde 
lııu)unuyordu. (Mublz) vasiyetnameyi 
1Pf1lk dedi ki : 

- Afşin hazretleri bu vasiyetnameyi 
ııiM tebliğ ettikten sonra kendisine tev
• etmemi emreyledi. Güzelce dinleyi... 

Badehu ok"umağa başladı: 

c Jıkender devrinin... senesinin hır
.. t mah ayının onuncu günü Merziban 
CTabmaz) hayatının ıon demlerinde 
(Klrşan .ph) ibadethanesi büyük reisi 
...aı..nisi ( Mübiz) İn huzurunda ve azim 
IPirmüzküun ve inayetile, Andıcan hü
idimdarı ve Mutaassımın askeri kuman
luu Efşin (Haydar bin Kavs) hazret
oi namına bu vasiyetnameyi tanzim ı.·e 
maa eylemiştir. 

Şiiyle ki: Merzibanın vefatından son
'a (Haydar bin Kavı) onun ailesi efra
lı iizerine vasi olacakbr. Mcrz.ibanın 
erk edeceği emlak ve akar ve sairenin 
.&aıesi (Haydar bin Kava) ın elinde 
:.hinacak ve müprünileyh ·vercsenin 
penafii için münasip göreceği tekilde 
euyeti mutlakasını icra edecektir. 

Mcrziban biri (Saman) isminde genç 
.ir erkek, diğeri (Cihan) isminde-genç 
ir kız evlattan baıka varisi şer'i bırak
,..mıştır. Bütün servetini, bütün emldk 
e akaratını yalnız kızı Cihan hatuna 
alı: etmiştir. Cihan hatun bütün müş
l!milatile konağa, akarlara, mevaşiye, 
mum cariye ve kölelere, esasc, mücev
erata, evani ve nükuda yeçane varis 
lacaktır. O prtla ki bütün bu emval ve 
mir.kin idaresine nezaret (E'.fşin) haz
•tJerine mevdu bulunacaktır. Hüda 
armüz kı2.1m (Cihan) ın hayrı için Ef-
11 hazretlerine ne ilham ederse müp
inileyh onu icrada serbest olacaktır. 
'ih•muz (Saman) a ~elince kendisini 
ıitün bu mirasdan mahrum eyledim. 
erk edeceğim servetten, emlak ve akar 
' 11aireden onun maişetine vasinin rey 
~ tcnsibile lazım olacak zaruri bir mik
rdan baıka bir ıey alarnıyacnktır. O~
mu mirasımdan mahrum etmeme bais 
an sebebi bu vasiyetnamede tedvin 
.anek istemedim. Fakat (Mübiz) in 
•urunda vaa.iye zikrettim. ,Onlar, bu 
:rn, ifpsma liizum CÖTÜlec.eği zamana 

r kctmedeceklerdir. Bu vaıiyetna
huzurumda ,.azıldı. Onu mührümle 

6hürledim. (Mübiz) phit oldu. Her 
JD bunun bir harfini ihlal ederae elJi 
ltte mel' un olsun. Bu 'Y&Sİyetnameyi 
'\adi ihtiyarımla tanzim ettirdim. Akıl 

111urum sıhhat ve scllmette olduğu 
'!ide kabul ve imza eyledim. Vefatım-
1Jl sonra ce9edimin Fergane civannda 
lin. wlı:ut kuJeainde defnolunmasını ve 
-.min yırtıcı kuılara terk edilmesini 
Jwd mah.uaada "Yaaİyet ettim. Hemen 
aatn hürmUz bu vuiyetnamenin hüı-
ia'uında doetum (Elşin)f! muin ve 

hir ol.un amin ... 

yen okudum. Onun hilafında bir ıey 
yapılamaz. Bu hususta her ıeyin mercii 
(Efşin) hazretleridir. Ben vazifemi yap
tun. Vasiyetnamenin ahkamını tenfiz 
ıçın (Efıin) gelecektir. Lüzumunda 
devlet ona kuvvei müsellaha ile müza
haret edecektir. 
Oğlum (Saman) 1 sana nasihatim ıu

dur: Babanın emir ve ira.desine karıı 
aabır ve itaatten başka bir ıey yapma
mal .. ın. 

(Mübiz) bunu söyledikten sonra ace
le ile oradan müfarekat etti. 

(Saman) onu merdivenin baıına ka
dar te~yi eyledi. Sonra yalnız kalınca 
kendi kendine mırıldanmağa başladı: 

- işte .lııorktuğum §ey bu idi. Men
hus Mübiz 1 kaç defa babam beni senin 
yanına gönderdi 1 ben de her defasında 
behanclcr arıyor, gclmeğe mani olmak 
için bütün kuvvetimle çalıııyor idim. 
Korktuğum ıey İşte böyle bir vasiyet 
idi. Çünkü babamın benim hakkımda 
ne düşündüiünü hissediyordum. Evet, 
onun gazabını mucip olan sebebi bili
yorum. Babam onu bilmiyor zannedi
yordum. Fakat ne olursa olsun bu sebep 
hakkım olan mirasdan beni mahrum 
etmeğe babama hak veremez. Mel'un 
Mübizl Doğru söyliyorsun 1 cBu husus
ta her şeyin mercii Efıin hazretleridir.> 
Hep o mel'un adamın elindedir. O mel
un adam ki hırs ve tamida ona kimse 
yetişemez. ihtimal ki kendi menfaati 
için terekeye vazıyed etmek, bizi umu
men ondan mahrum eylemek için vasi 
olmağa çalıştı. Ah, Cihan bana muta
vaat eder bir kız olsaydı bu heriflerin 
hakkından gelebilirdim. Fakat (Cihan) 
namus ve mcrdlik denilen §eylere fev
kalade ehcmmiyd veriyor. Şimdi ben 
hepinizin hakkından gdeceğim. 

(Mübiz) bahçe kapısından çıkınca 
orada kendisini bekliycn ata binerek 
gitti. (Saman) Mübizin bütün ibu hare
katını göz.ile takip ettikten eonra hem
şiresinin yanına avdet r.tti. 

(Cihan) ise E'.fşinin kendisine vasi 
tayin edilmesinden son derece dilgir ol
mus idi. Bu vesayete karşı akıllı ve ted
birli davranmağa karar verdi. Bundan 
başka kardeııinin mirasdan mahrum 
edilmetıinden de mahzun ve müteemr 
oluyor, ona acımaktan kendini alamı
yordu. (Saman) Mübizi tCJyi ettikten 
sonra avdet eyleyince (Cihan) onu te
bessüm .ile kar§ılayarak: 

- Kardqiml hiç merak etme. Ben 
hayatta oldukça sana sıkıntı çektirmem. 
Babam seni mal ve akar mirasından 
mahrwn etsin, ben onu telifi ederim. 
Sen benim yegane kardeşimsin. Mutla
ka seni memnun edeceğim. 

(Saman) sükut ile yere baktığı, te
zelzül ve meskt:netle boynunu eğmiı ol
duğu halde heınıiresini dinleyordu. 
(Cihan) sözünü hitirince (Saman) ya§ 
i1e dolu aklerini kaldrrarak cevap 
Wldi: 

- Miraedan mahrumiyetimden zi
yade onun 11ebebiyetinden müteessİT 
oluyor\DD. Bu muamf'leye uğramak jçin 
acaba ne gibi bir kabahatte bulundum 1 

(lmz.a) - Sebebini bilmiyorum. Babam onu 
illa k.ardq "Yaaİyetnameyi derin bir (Efşin) ve (Mübiz) den bafk,a kim.eye 
Jet ile dinledileT. Mirasdan (Saman} aöylememiş. ihtimal ki baıka bir fıraat
mahrumiyeti noktasına gelince köee ta onu anlanz. Müsterih ol k.ardC§Ciğİm. 

yüzü aapaan kaildi. (Saman) (Eftin) burada çok kalmaz, yakında 
tnamenin kıraeti bitinceye kadaT Bağdada gider. Burada biz kendi ken
i. Sonra hiddetle kantık bir sesle dimize ltalıraz. Mallar elimizin altında-
ı: dır. istediğimizi yaparız. 

ı-- Yegane erkek evladı iken babam (Sunan) hemtiresiniD bu lütüf ve 
· hakkımdan nasıl mahrum edebilir} muhabbetine teıekkür etti. Kalbinde 
~ bir suretle olamaz. Babamın isim caygir olan habis hissiyatı gizleyor, mi
llıkabının varisi benim. Emlak ve raadan mahrumiyeti mucip olan esbaba 

e gelince bunlar benimle hemtirem (Efşin) ve (Mübiz) in muttali olmala-
n)ındır. nndan memnun olımyordu. 

~;iii;··s~;:ekiliB::;hlm 
beyanatta bulundu 

tecavüzleri bizzat Almanla
hezımetine hızmet edecektir 

ı..ı:ı11111111q .. ARAFJ 1 Net SABiFEDE
le, Norvcçe h~r yardımda bulun
azminde olduğunu ve harbi bera
y{irüteceğini derhal Norveç hü

tine temin etmiştir. Bu .saatte İn-
donanması cüzü tanılan denize açıl

dunnadır, esassızdır. 
Alman htikümeti Danimarka ve Nor

veçe bir deklarasyon tebliğ ederek bu 
memleketleri himaytısi altına almağa 
karar verdiğini bildinniştir. 

••••••••• 

Ağaç devrildi, 
çocuğu öldürdü ·-Evvelki gün, Ödemişin Adagide nahi-

yesin~ bağh Bıçakçı köyüıiden Hüseyin 
oğlu bir yaşında Hüsnü, bir kavak ağa
cının altında bulunduğu sırada, fırtına
dan ağaç devr~ ve çocuk altında ka
larak hayata gözlerini yummuştur. 

Esrarcılar yakalandı 
Tanınmış esrarcılardan Mehmet ve 

arkadaşı Yaşar, evvelki gün Menemen
de esrar sattıkları sırada yakalanmışlar, 
üzerlerinde 9 gram esrar bulunmuştur .. 
Suçlulann İznlirdeki evlerinde yapılan 
&raştırmada da iL gram ve 15 santig
ram esrar elde edilmiştir. 

Tehdidin cevabı: 
yaralama 

Tepeköyünde aşçılık eden Mehmet 
oğlu Tahsin Tezcan, mırhoş olarak fırın
c• 4bbas Akderenin yanına gitmiş ve 
onu tehdit etmiştir. . 

Abbas ta Tahsini kafasından yarala
mıştır. Her ilci suçlu tutulmuştur . 

Çirkin bir taarruz 
Ödemişin Birgi nahiyesinin Ceviz alan 

köyünden Bn. Hava Kavak, ayni köy
den Süleyman tar.Uından, evi basılmak 
suretiyle taarruza uğramıştır. Zabıta, 
suçluyu yakalamıştır. 

Nişanlısını kanclırmış 
Torba'ıının Dağ Kızılca nahiyesinde 

Mehmet kızı 14 yaşında Naciyenin, altı 
aydan beri nişanlı bulunduğu Kınklar 
köyü halkından Ali oğlu Yusuf Kurt 
tarafından iğfal edildiği ubıtaya şik~
yet edilmiş, suçlu tutulmuştur. 

s·············=if "-~~~············· 
E Gazetemiz.in 5 nisan 940 tarihli nüs
: hasında zabıta haberlerinde barda 

vukubulan bir ad>edede Devlet de
miryolları memurlarından bay Sait 
Soysolin de ismi g~. Halbuki 
yaptığımız tahkikatta mumaileybin 
bu hadise ile alakadar olmadığı tes
bit edilmiştir. Keyfiyeti tavzih ede
riz. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diş doktorları kursu 
Diş doktorları için Halk.evinde açıl

ması mukarrer ihtisas kursuna gelecek 
çarşamba günii s.ıc.t 14 - 15 arasında 
başlanacaktır. Diş doktorları için kursa 
devam mecburiyeti vardır. --·--HD'ZISSDIHA 
Meclisi toplandı 
Vilayet hıfzıssıhha meclisi dün sabah 

Sıhhat mUdürlüğilnde aylık toplantısını 
yapmış, villtyetln sıhhat işlerini gözden 
geçirmiştir. __ .,,,,,__ 

FUAR ÇALIŞMALARI 
Fuara iştirak için dün de belediyeye 

bir çok müracaatler yapılmıştır. Fuar 
sahasında bazı pavyonlar kiralanmıştır .. 
Fuarın 9 eylfil kapısı civarında mey

dana getirihnekte olan yeni spor tesis
leri yakında ikmal edilecektir. 

·········································~ e Mendelıef llaberlerl : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adana hapishanesinde 
yeni tedbirler .. 
Adana (Hususi) - Hapishanede yan

gın ve mahkUmların toplu bir halde fi
rara teşebbüsleri gibi hallerde nasıl ha· 
ıeket edileceğine dair yeni tedbirler it
tihaz edilmiştir. Böyle vak'alarda, jan
darma kumandanlığındaki efrat bir çın
gırakla haberdar edilecekler ve aüratle 
hapishaneye yetişea:klerdir. 
Yapılan tatbikata yüzden fazla jan

darma ~tirak etmiş, tecrübeden iyi ne
tice alınmıştır. 

ıo NiSAN ÇARŞAMBA 1940 
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•••••••••••••••• Ankara Radyosu 
---~.---

BVGtllf Ağaç Bayramı -·--DALGA llZllNl.11011 ~-~~---x*x:--------
tat m. 183 Ka./Ut Ww 

1'. A. Q. 11.7' m.15115 Kes./ ZI Ww. Ağaç Orman Telekkiai ve 
~~----------.-ır*x----------- T. A. P. IL'70 m. "'5 Kea./ zt Ww. 

Ağaç, atalarımı7.dan torunlanmıza ka
dar nesilden nesile intikal eden en kıy
metli hediyedir. Yani hayatları iki, üç 
insan ömrünün tarihçesini yapabilecek 
bir karakter taşımaktadır. Onun için 
ağaç ve orman yeti§tirmek hevesi ta eski 
zamanlardanberi :mevcud olup zamanı
mızda bunun şuurlaşmış bir şekline te
sadilI e1mek1e insaniyet namına sevin
mekteyiz. 

Büyük milletimizin ataları olan ve 
tarihln ilk zamanlarında ya,amış eski 
Türklerde ağaç başlıbaşına bir mevzu 
olarak ele alınır, ondan muhtelif şekil
lerde istifade çareleri düşüniilürdU. Fa
kat, bilAhare tarihi inkişaf devirlerinde 
bu büyük kıymet ifadesinin hakiki cev
heri takdir edilemez olmuş, nihayet in
safsız baltaların tahribkAr darbelerine 
.c:ahne olarak orman hududu kilometre
lerce yükselmi§ dağlara doğru gerilemi
.YP başlamıştır. 

Bu gerileyiş, insanlara pahalıya mal 
olmuş, eski istifadeler yerine tabiatın 
bariz reak.<dyonlarile karşılaşılmıştır. 
Bunun sebebini açıkca söylemek ve bü
yük bir hakikati burada itiraf etmek 
mecburiyetindeyiz. Nazarlarımızı Cum
hiriyet Tilrkiyesinin kuruluşu tarihine 
takaddüm eden zamanlara çevirecek 
olursak, ormancılık mefhumları, orman 
mUntesiplerinden başka hiç bir kimse
nin dimağında, mükemmel bir ideal ola
rak teşekkül etmemişti. Ormanları ye
niden ihya ve imar fikri şöyle dursun, 
mevcudların da muhafazasına çalışılma
mıştır. Ormanlarımı;ı: muhtelif yangın
lar sebcbile yanmış, b:ırabeye dönmUş, 
tufeyli olarak yaşamak itiyadında bulu
nan bazı kimselerin şuursuz hedefleri 
olmuştur. Yapraklan bile para getiren 
orman servetleri, böylece noksanlaşmış, 
keıniyyet bakımından , keyfiyet nokta
sından bugünkü acıklı vaziyete düş
müştür. 

y a.t:an: tzınfr Or. Bölge ~e/i Mühendis 12.30 Program ve memleket saat ayan 
Ceuad SaMOI/ 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 

Bütün alanlarda i8abetli cö~ 12.50 Müzik · 
eski ile yeniyi, iyi ile kötüyü tefrik eden ÇALANLAR : Cevd~t Çağla, İzzettin 
ve ele aldığı her mevzua en iyi istika- Okte, Fahri Kopuz, Kemal N. Seyhun. 
metleri veren hükUm.etimiz ve onun OKUYAN: Azize T'ôzem 
mümtaz Şefleri, ormancılık sahasında da ı - Peşrev 2 - Hafız Yusuf - Kürdili 
lüzumlu inkılabı yapmakta gecı1onemiŞ- H. Şarkı ( Kaldı yollarda bu §eb) 3 -
lerdir. B.unu yaparken, mevzuatın rnih- Artaki 4 - Hacı Arif bey - Suzinak 
ver .noktasını tesbit edebilmek için ya- (Beni pizar ederken) 
pılacak işleri planlaştırmak lhımdı. OKUYAN : Aziz Şenses 
Burada da ilk evvel mevcudlann muha- ı _Yesari Asım - Hüzzam §8rlo (Öm. 
lazası ve imarı, bunları yavaş yavaş rüm seni sevmekle) 2 - Yesari Asma 
rasyonal bir işl~tme sistemi olan devlet Hüzzam şarkı (Ümitlerim hep kırıldı) 
eline terketmek nihayet nonnal seviye- 3 _Yesari Asım - Hicaz şarkı (Bilmem 
de bulunnuyan ve hatta bugünkü rne- niye bir buseni) 4 - Halk türküsü (Er-
deni milletlerin onnan sahalarından nis- kilit güzeli) 
bet itibarile çok düşük olan ormanları- OKUYAN: Mefharırt Sağnak 
mızı ve boş sahalarını teşcir etmek g<l.- 1 _ Mustafa çavuş • Beyati şarkı (Ca· 
yesi, ta112im edilen projede ön safta göz nım tezdir) 2 _ Dede - Beyati şarb 
ön~de bulundurulmuş; ağaçlandırma (Nice bir aşkın ile} 4 - Halk türk&ü 
politıkası orman kanununda da madde (Ey seneler seneler) 13.30 - H.00 Mü
~klinde zikredilmiştir. Ylne yapılacak zik : Küçük Orkestra (Şef : Neeip Aş. 
iş programında mevcud yurd ormanları- km) 
nın saha.cıı. umum memleket sahasının ı _ Oskar Nedbal : Suvari vakı 
tahminen % 12 sini kaplamaktadır. Ya- 2 _ Paul Lincke : OJimpiyatlarda 
ni sekiz milyon hektar kadar hesap edil- 3 _ J Strauss • Ne~li vals operetindm 
mektedir. Bu nisbetin hiç olma7.Sa nor- busel~r valsı.. is.oo rogram ve ~ 
ma1e yakın bulunan % 20 ye çıkarılma- ket saat ayarı 18.05 Müzik : Fasıl heyeti 
~: hatta. ~~lup gayem~in ta~aklruku 19.00 Müzik : Şarkılar (Okuyan Mah
ıçın bugilnku medent mılletlerın yurd- mut karındaş) .. 
larıı_ıda olduJu gibi % 30 a iblAğ edil- ı _ Suphi Ziya _ Hicaz prkı (Aıulsm 
mesı 15zımdır. yar ile) 2 _Hacı Arif - Hicaz şarkı (Be-. 

Bu hususta, 1937 1eneeinde, Ebedi nim halim firakınla) 3 _ Bimen Şen 
$elimiz AtatUrk'iin: (Memleketin tür- Hüzzam §81'kı (Sük6nla geçer) 19.10 
lil ihtlyaç1arı~ı devamlı olarak karşıla- Memleket saat ayarı, Ajans ve meteoro-o 
m~nın ça~e~erı) ve yine çok _:ıaygı değer loji haberleri 19.30 Konuşma (Dış poli
MilJi $efnnizin 1936 da: (Agacı boUan- lika hadiseleri) 19.45 MU.zik : 
dırarak .ucuzlatmanın yollan) hakkı~- ÇALANLAR : Hakkı Derman, Şerif İç-
d1 a. v~rınh ıtş loldukkları~ kıymettar direk~- li, Hamdi Tokay, Hasan GUr, Basri 'Of .. 
?"?11 a ır ~ma , agaç ve orman sevgı- ler, Zühtü Bardakoğlu 
~ru ~a~ mil.~evver~er !e genç mektep- OKUYAN: Necmi Riza Ahıskan 
~ı:~"!~ :ı~ dim~rın~ ateşın 1 - Supbi Ziya - Kürdili H. şarkı (Bil 
la ış~Ja 1 .. ~ 1~ ~ can sl ~~ f'J'e f- gamlı hazanın) 2 - Lemi - Kürdili H. 

rkınk?'keol otirm?ı enkn. e. ~~6~d. ır ı r oda- şarkı (Bir kendi gibi zalimi sevmiş .... ) 
ra o eş e ıçın AHIJ ır, zannın a- 3 - Hacı Arif bey - Kürdili H. Şarla 
yız. (SırPma saçlı yhe) 4 - Halk türlrlls\i 

-------------- OKUYAN : Safiye Tokay . 

Al k •• •• k ı - Leon Hanciyan - Karcığar şarkı : 
manyanın Uçu (Bilmem ki safa) 2 - Hacı Arif bey : 

Karcığar şarkı (Bir koncaya) 3 - Tür-

d 
killer 20.15 Konuşma 20.30 Temsil : Bo-kom şuı arı telaş ı•çı•n e hem .. Yazan: Henri Murger: Tercüme 
eden : Ekrem Reşit . 21.30 Müı.ik : Ri· 
ya-reticümhur bandosu (Şef : İhsan 
Ktinçer) 

Her yerde 
tedbirleri 

fevkalade müdafaa 
ittihaz ediliyor 

1 - Guatelli : Marş 
2 - Zeki : Aşkım (Şarkı) 
3 - Zeybek dansı 
4 - J. Assadour : Leblebici Horhm 
operetinden potpuri.. 5 - Kurt. Strieg• 

------x*x ler . Türk İzmir uvertüril 
- BAŞTABAFI 1 ind SAYFADA - $Ude etmiyecektir. 22.15 Memleket saat ayarı'.Ajlms hır--
birlerle milli müdafaanın takviyesine BELÇiKADA HEYECAN berleri, ziraat, esha~, tahvillt, ~bi-
karar vermiştir. Kabine bu sabah içtima Brlibel 9 (ÖR) _ Yeni Ahnan ta- yo, nukut borsası (Fiat) 22.35 Müzik : 
e+.,,.;,.+; ... FevkalAde müdafaa tedbirleri- bu'.n\k b; h ..... ..ı.-.. Cazbant (Pl.) 23 25 - 23.30 Yannld .... ~~ arruzu ,, ... ır eyecan uy-.u..u.&~-
nin saatten saate illını bekleniyor. Hl- tır. Öğleyin gazeteler ·hususi tabılar neş- progyam ve kapanış .. 
diselerin bu derece genişliyeceği Stok- rederek Danimarkanın işgalini ve Nor- l'PGnSIZ Radyosunun 
holmda kimsenin hatır ve hayalmden veçhı bir çok limanl.ırına Alman asker- !'ürJı~e Heşrlyalı 
geçmiyordu. Jerinin ihracını haber vermiflerdir. Fransız radyosunun Türkçe ne~yatJ 

ISVEÇ LtMANLARINA MA YN Resmi mahfillerde her beyanat1'ın iç- bir zamandan beri gilnde iki defa yapıl-
DöKTOLER tinap edilmektedir. maktadır. Bunların saat ve dalga uzun. 

Alman harp gemileri Skajerak civa- Skandinavyaya kaqı Alman taarru- luJdarım aşağıda bildiriyoruz : 
rmdaki Isveç limanlannın ağızlarına Z\Dlun hayret uyandırdığı bellidir. Bel- 1 _ Türkiye saatiyle 19.35 te : Nfs 
mayn dökm~lerdir. çilra hiik:Umeti, fevbJAde dikkatle v ... P. T. T. 253 M. Radio - Mediterane 

dyeti takip etmekle beraber, husust bir 227 M. 
HOLLANDAtılA END~ hareket dUşnnmemektdler. Zira 90ktan 2 _Türkiye saatiyle 20.35 te : Kısa 

AmsteTdam 9 (ö.~} - Danimaıka- beri bütün ihtiyat tedbirleri allDDUf bu- dal~a 41.« M. 
ya 'YUku bulan teca~z HoUanda mn...- hmmaktadır. j Uf Rad lannd 
mf efklrmda derin bır heyecan Te eD- Belçikanm askerl ve diplonaatik va- "' Z . ~ , , eh a 
dioe kaaugaa uyanclırıruthr. Danimarka ~ çoktan beri lMrih edilmiştir. İngUız radyo §U'~elinin (Briti .Bro-
şehirlerinin Te limanlannın Alman OT• . · . . adcasting Corporati<>n'un ecnebt diller-
duau ta.rafından işgaline ait ilk haberleri B B5aşveakkil B. Piilltyerl?;..:a_~cıye nazın de haber ne§l'iyatı programı : 

1 b L 'f . pa ve m muwuaa nazırı ge- Türkiye Dalga veren ga.zete er, u ıoneuz neyecaıu J ., nera1 Dö . il .... n..tilkt 1..ft.ı.~ 
der eden bir tellşa kapıhnıştır. Londra nı e go .. ~: en. sonra ~ aaatiyle uzunluğu 
ve Pariıde netrolunan beyanat ve in- ea g~te mttd~le~~ ~e d.tvet et- Türkçe 18.55 31.32 19.60 
giliz filosunun haTeketi haberi iyi tcair ınlştır .. Zannedildı~ gor~ ha§vekil İngilizce 8.l5 31.55 25.53 
yapmıştır gazetecilere, beynelmilel vazıyetin iki 11.00 31.55 25.53 

Kabin~ fevkalade bir toplantı yap- ~afı karşwnda en büyük bir ihtiyat 13.30 19.M 16.M 
mıotrr. Toplanbda büyük erUm baıhiye tavsiyesinde bulunınuştuT. 15.15 19.M 16.M 
reisi de hazır bulunuyordu. Vaziyetin 18.00 19.82 16.8' 

Edirne Halkevinde 
Edirne (Husus!) - Halkevinde, haf

tanın her gününde ayn ayrı çalışan 
muhtelif kurslar açılmıştır. 

icap ettirdiği bütün tedbirler teebit edil- İSVİÇBEDE TESiRLE&.. 20.(lO 25.53 19.M 
mit Te bunlann derhal tatbikine geçil- Paris, 9 (Ö.R) - Danhnarka ve Nor- 23.45 31.32 25.53 

İçtimai yardım şubesinin çalışma bü
rosunda açını§ olduflı günlük meccani 
but& muayeneleri devam etmektedir. 

Neşriyat §Ubesinln hazırlamakta ol
duğu aylık mecmuanın 2 incisi basıl
mak üzeredir. 19 mayıs 1940 ta açılacak 
olan bir Yıllık neşriyat .sersisi hazırlık
lan ilerlemektedir. 

Parti genel aekreterliğinden Balkevi
mize bir radyo ve sesli sinema makinesi 
hediye edilip gönderilrni§tir. 

EDbUmDE 
Köpekler öldtirtllttyor 
Edirne (Huwsi) - Şehrimbdeki ııo-

kak köpeklerinden bazı1armda kuduz 
bastalıiı görüldüğünden Be]ediyeee. kö
peklerin itlAfma başlMllDIŞbr. 

mittir. veçe kar§I çilte Alman taarruzu umumt F:ransız.ca 14.15 16.M 
HoDandada yakın bir tehlüke l.avası efkAr üzerinde gayri müsait bir tesir 23.00 31.32 25.53 

mncuttur. yapmıştır. Almanca 14 30 16.34 
cAlgemayne Handelsblat> gazete- lsviçre mll1t komeyi hasından bir 22.00 31.32 25.53 

ıi, Almanyanın 28 marttan, ymü son mebus •Basler Nahrihten• ga~tesinde 23.15 31.32 25.53 
müttefik :yükeek ouranrun içtimamdan şunları yazıyor : 
beri Norveçi ve Danimarkayı iatili ka- •HAdise, isyan ettirecek mahiyettedir. iZM1R OONC1 1CRA MEMURLU-
rannı verdiğini tahmin etmek mümkün Almanya, daha geçen 31 mayısta ke• (;UNDAN: 
olduiunu yazarak Holla.ndanın bun- disine ademi taarruz paktı ile bqJanan lzmir EmlAk ve Eytam Bankasına 
dan icap eden dersi almaeı icap ettiğini ve bitaraflığı kendi tarahı>den teyit ipotek olup arttırmasına karar •erilen 
kayt Te hu memleketin bilhuea kendi edilen ayni Danimarkaya taarruz etmiş- tzmirde tldnci Sultaniye mahallesi E§
eilahlannın kU"YVetine itimad ettiğini ila- tir. Polonyanm Almmya ve Sovyetler relpaşa .eemtinde Vasıf efendi sokağın· 
ve ecliyOT. arumda bir hayat Abası oldujunu id- da eski 5/2 taj 7 / 10 No. lu ada 28, parsel 

cTelgrab ıazetcsi ise, Danimarkaya dia etmi§ olanlar, Alman hayat aaııas.- 1 de kayıtlı ve sair lüzumlu izahatı ve 
Alman istiliema hiç bir mukavemet göe- nm 90k daha uzak1an gittijini görmlif malt'.\matı dosyasındaki tapu kaydile va
termıediiinc:len dolayı ıitemlerde bulu- oluyorlar. 7.iyet raporunda yazılı bulunan 1.500.
na,yor ve f'ln)an ilave ediyor: eYeni Zurihı gazetesi de Almaı..ya lira kıymetindeki evin ınillkiyeti açık 

ır. Fransa i1e en sıkı bir iş bir
dahilindc hareket edilmektedir. 
- Alınan haberl<.'re göre Norveçin 

n limanına Alman kuvvetleri çı
ıştır. Norvcçin şimalindeki Nar

limanına da Alman kıtalannın çı
dığı bildirilmekle beraber henüz 

her kat'i değildir. Norveç.in cenu-

Alman kuvvetleri hududu geçerek 
Danimarkanın milhim bir kısmını ilgal 
etmiştir. Oslo Alman sefiri Norveçin de 
Almanyaya teslim olmasım istemiş, her 
mukavemetin ezileceğini bildirmiştir. 

Bu talebi Norveç hükümeti reddetrnil
tir .. (Şiddetli alkışlar .. ) 

Alman işgalini Norv(" kara sularına 
müttefik mayıllerinin konulmasına bir 
mukabele gibi göstermek esa&;ı:ıdır. Bu 
iddia kimseyi iğfal edemez. Bir çok li
manlara ayni zamanda deniz kuvvetleri 
himayesinde asker ihracı gibi dakik b'.r 
hareketin çoktan beri hazırlanmış bir 
planın tatbiki neticesi olacağı şüphesiz
dir. Alınan haberler bu hareketin miit
tefik maynleri konulmazdan evvel ha

Av ve sU8 köpeği olanlar, 15 gün zar
fında Belediyeye müracaatle köpekle
rinin boyunlarına tabeaklan tasmalan 
milhürlettirecek ve kayıtlarım yaptıra
caklardır. Abi takdirde köpek sahiple
rinden 50 lira ceza alınacağı ilAn edil
miştir. 

HoHandanın huırlıklan, Slr.andinav- tarahndan akdedilen bir ademi taarı·uz arttırma suretile ve 844 numaralı Em
ya memleketlerinin asken hazırlıkların- paktının bir aenelik bayatı bile olma ilk ve Eytam Bankası kanunu mudbin
dan Gatündür. Her kes bilir ki en sami- ğınuı bir daha sabit olduğunu kaydedi- ce bir defaya mahsus olmak üzere a~ 
mi emelimiz harp haricinde kalmaktır. yor. tırması 24-5-940 Cuma günü saat 14 de 
Fakat dünya ıuna kani olmalıdır ki .bel' _,,,,,_.~ dairemiz içinde yapılmak ütere bir ay 
taarruza, nereden gelirse gelsin, elimiz- müddetle satılığa konuldu. Bu arttırma 
de mevcut bütün vasıtalarla mani ola- B U L G A R L A R neticesinde satış bedeli her ne olursa ol-
caiız.> Bizden aldıkları mah 9lln en çok arttıranın üıerine ihalesi ya-

a buna benzer bir isim taşıyan di
bir limanın mevzuubahis olması 

meldir. 
"]iz donanmasının hareketine ge

' eminim ki deha tamam haberler 
caya kadar bu hmn.ısta hiç bir ~ey 
memek1iğimi Jııt!clis tasvip edecek-

dra, 9 (Ö.R) - B. Çemberlayn zırlanmış olduğunu göstermektedir. 
kam.,rasında şunları da söylemiş- in::;liz hükümeti Norveçe her yar--

dunda bulunacağını derhal temin ebr~ 
- Eğer Almanların taarnızunn ma- tir. Hiç şüphe etmem ki bu yeni zaU.~ıa
kalmnzsa, Skandinavya memJekct- ne ve hayvani istilanın neticeleri Al
araı.isinclrn hiç birjni işgal etme- mruıynnın ü zerine dü.şecek ve bu mem-

müttefikler kat'iyen karar ver- leketin nihai hezimetine hizmet eyliye
i. Alman iddialan tanuuruyle u - 1 ce · 

OL'OM 
Merhum B. Tahir Kenanın hemşi

resi ve Tire eşrafından M.ihal oğulla
nndan bay Afifin refikası ve İzmir 
belediye fen heyetinden mimar Re
§idin yengesi bayan (Hayriye) öte
den beri dUçar olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dUn sabah 'fffat et· 
miştir. 
Cenazesi dün bay Reşidin hanesin

den kaldınlarak Karşıyakada aile 
kabristanına defnec:lilmi§tir. 
Kedenlide ailesine et e Jeris. 

HOILANDADA İZİNLER 
KALDIRILDI 

Brüksel, 9 (Ö.R) - Hollanda karar
gAhı umumisi, bazı sahil ve hudut ln
talan arasında muayyen i1.inleri ilga 
~tın.iştir. 

Ahali, hükürnetin teyakkuzunu göste
ren bu tedbiri memnuniyetle karşıla
mıştır. Hcrllanda ordu..cru iyi silAhlarla 
mOcehhez ve iyi talim gtinniq 450 bin 
ldfilik bir kuvvettir. Ve kudretli bir 
mUdafaa hattı ark8S1nda yer~r. 
Llheyde aal&hiy«li mahfillerde beyan 
ecffldiiine göre Hollanda hilkümeti 
•endi 

.Alın pılacaktır. Satış peşin para ile olup 
anyaya müşteriden yalnız yüzde iki buçuk del-

gönderlyorlaranıf ~liye masrafı alınır. Ipotek sahihi ala-
Sofyadan İstanbula gelen iki Bulgar caklılarla diğeT alacaklıların ve iı1ifak 

mühendisi, Bulgaristanın dahiH vaziyeti hakkı sahiplerinin gayri menkul iizerin
hakkmda dikkate deler malfunat ver- deki haklannı işbu ilan tarihinden iti
rniştir. haren yirmi gün içinde evrakı müsbite
Meınleketimizden mal alarak Bulga- leriy]e birlikte meınuriyetimize bi1clir

rlstan yolu ile Alrnanyaya sevketmek meleri icabeder. Aksi halde haklan ta
isti.yen bu iki zat, bir çok Bulgar firma- pu sicilince mahmı olmadıkça payla.ş
iarının bu tekilde hareket ederek bü- madıın bari~ kalırlar. 12-5-940 tarihhı
yük kazan~ temin ettiklerini beyan et- den itibaren §&rtname h~ kese açıktır. 
miştir. Bazı yolculann ıKSylediklerine Talip olanların yüzde yedi buçuk iemi.
göre Almanyaya fazla ihracatta bulu- nat akçesi veya milH bir Banka itibar 
ruuı Bulgaristanm kendisi pla madQe... mektubu ve 939/362 do.ya nwnaraaile . ._. ... .. . 

• 
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[BORSA] No. 

6707/6708 

ZAYİ 

Liralık 
50 

100 
10 
10 
1 
1 

Adet 
2 
1 
3 
4 
7 
7 

Hisse 
T.L. 
100 
100 

30 
40 
·7 

t)zt),M . 7129 
40 Cevdet Alanyalı 13 13 4794/4796 

547116 :l Dünkü~ 3397/3400 
547156 i 'Un\umt yekön 1904/1910 

No. 7 9 25 365/371 
No. 8 11 25 
No. 9 13 
No. 10 15 75 
N'o. 11 18 

i.Ncta 
259 Şaban pılak o. 

2o0s1s DUrild1 yek<ln 
201077 Umumt yekO.n 

5 

8250 kilo 
ZEYTINYAtaı 

43 

5 

43 

1 
284 

Türkiye palamutçuları anonim şirke
tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
bulunduğum hisse senedini kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskilerinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Bayan Adile Ali Fehmi namına 
H.G. ~erbetçi 

7-9-10 1222 (665) 

ZATI 
5 7~ 6 315 No. Hisse 

T.L. 
100 
100 
40 
30 

7 

' '15 
5 125 7127 

Liralık 
100 
100 
10 

10 

Adet 
1 
1 
4 
3 
7 
7 

7914 
18 25 3389/ 3392 

Para Borsası 
COloroaıYn IQRUZ BANJtASI 

KL&&ldNG KuaLA&I 
"-" pa P1rill lııir ftrk lirm .......... 

Ahf Satıf 
524 520 

H'l.70 146.?5 
3.9590 4.0039 

33.73 33.98 
1.2751 1.2902 
3.0169 3.0547 
2.8409 2.8746 
2.9804 3.0157 

23.09 23.20 
35.2Z 35.40 
64.« 64.83 

9Z 9Z 
LJn L98 

15.20 15.29 
83 

'-2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

5313/ 5315 
351/357 

2551/ 2557 
ı 
1 7 

284 
Türkiye palamutçulan anonim şirke

tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
bulunduğum hisse senedini kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hlikmii 
olmadığını ilin ederim. 

Zeynep Ali Fehmi namına 
H.G. Şerbetçi , 

7-9-10 1219 (662) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Karşıyakada belediyeye ait sahil 

ve belediye gazinolarının Uç sene müd
detle kiraya verilmesi, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile acık 
arttırmaya konulmuştur. üç senelik 
muhammen bedeli ican 3600 lira olııp 
ihalesi 19-4-940 cuma ~ünil saat 16 da
dır. Iştirak edecekler 270 liralık temi
natı iş bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

2 - Belediyeye ait Güzclyalı deniz 
banyolarının 28-5-940 tarihinden itiba
ren iki sene müddetle kiraya verilmesi. 
yazı işleri müdürHiğündeki şartnamec:i 
veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 

1ZM!R tKtNCt lCRA .MEMURLU- lki senelik muhammen bedeli icarı 1400 
ÔtJNDAN: lira olup ihalesi 19-4-940 cuma günü 

ErnlAk ve Eytam Bankasına ipotekli saat 16 dadır. iştirak edecekler 105 li
~~ .arttırmuına karar verilen Izmlrde ralık teminatı iş bankasına yatırarak 
-..at Şeyhi mahallesinde Hastahane mnkbuzite encümene gelirler. 
taddesinde 15 eski 17 taj No. lu ve Ta- 3 - Belediye otobüs ateJyesine pres 
Dunun 27/6/928 ve 9/2/941 tarihli 60/ makinesile pilyet aleti ve V. yatağı A!e-
4"& sıra, 548/« muamele numarasında ti satın alınması, yazı isleri müdiirlli
~ıtlı ve sair lüzumlu izahatı dosya- ğündeki şartnamesi \01.'çhite açık ek~iH
~aki vaziyet raporunda münderiç meye konulmustur. Muhammen l:iedeli 
""1\lna.n 2.300.- lira kıymetindeki evin 3645 lira olup ihalesi 19-4-940 cuma ~ü
ltlUlkiyetl açık arttırma suretile ve 844 nü saat 16 dadır. I~tirak edecekler 274 
llurnaralı EmlAk ve Eytam Bankası ka- liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
"Unu mucibince bir defaya mahsus ol- makbuzile encümene gelirle!'. 
~ üzere artırması 23-ıS-940 perşem~ 4 - Anafartalar caddesinde 217 nu
ttııu saat 14 de dairemiz jçinde yapıl.. maralı dükkanın 20-4-940 tarihinden 
~ ~~ bir ay müddetle ~tılığa ~~ itibaren bir sene mülldetle kiraya ve
ıtuldu. Bu arttırma netic~in<V-aatış-Ptt1 Tilmesi, yazı işleri müdürlüğündeki şart
~ her .ne olursa olsun ençok ~ttıranlJl namesi veçhile açık arttınnaya konu1-
1'ıeri,ne ihalesi yap.ılacaktır. Satış peşin muştur. M1,1haınmen bedeli 112 lira olup 
..,._ ile olup müşteriden yalnız yüzde ihale-"i 19-4-940 cuma ~ünü saat ~6 da
ntf buçuk dellAliye masrafı alınır. lpo- dır. iştirak edecekler 8 lira 40 kuruş
~lr sahibi alacaklılarla diğer alacaklı- luk teminatı iş banK:as~na . ycıbrarak 

rın. ve irtifak hakkı sahi~lerinin gayri makbuzile encUmene ~elıder. 
'-'enkut üzerindeki haklarını işbu ilan 5·10-14-18 1192 {635) 
~~hinden itibaren ylrmi gün içinde ev-
ltı17_ı rntbbitelerile birlikte mt>muriyeti- T1RE ASL1YE HUKUK HAKtMLt-
1'. e bildirmeleri icabeder. Aksi halde CtNDEN: · 
~klan Tapu siclllince malum olmadık- Tirenin Dua tepe mahallesinden Kan
'- .~Yla~adan hariç kalırlar. 11-5-940 1ı kavak caddesinde 1 numaralı evde 
• tihinden itibaren şartname herkese Ahmet oğlu Jsmail Çapar tarafından Ti
~~hr. Talip olanların yfüı:de yedi bu- renin Dua tepe mahallesinden Kanlı 
~ teminat akçruıı veya millt bir Ban- kavak caddesinde 28 numaralı evde Na
il itibar mektubu ve 939/1564 dosya zif kızı Fatma aleyhine Tire Asliye Hu
~ftlarasile Jmıir ikinci icra memurlu- kuk mahkemesine ikame olunan ihtar 
~ müracaatları ilAn olunur. davasında. Müddeialeyhanın ikametga-
~ 1259 (688) hının meçhul bulunmasına binaen ila-

-------------- nen tebliğat icrasına karar verilerek da-
1{.~DRUM ASLtYE HUKUK MAH- vetiycnin dilekçe suretinin mahkeme 

F..StNDEN: divanhanesine asılmıs ve duruşmanın 
t !lodrumun Karabağ köyünden Habip da 18/4/940 perşembe günü saat 10 na 

1;0ıs oğullarından Topal MLıstafa oğlu muallak olduğundan yevmi mezkürde 
. .7 doğumlu Hasanın 5 Nisan 1329 ta- müddefaleyhanın biz7.at veya tarafın

i11tnde askere sev:Kedilip bir daha av- dan bir vekil göndermesi aksi takdirde 
~et etmediği ve emsalinin askerlikten duruşmanın gıyaben devam olunacağı 
tlt esaretten dönmUş oldukları halde tebliğ makamına kaim olmak.üzere ilan 
"~rnaUeyhin yine gelmediği ve Miltt olunur. 1248 (680) 
" dafaa Vekaletinin emirleriyle nilfus 
tie as~erlik kayıtlarına ölmüştür. Işare-
8' "erildiği anla§ılmakta ise de gaip Ha
"eıtıhn ölümilniln kat'iyetle anlaşılması 

Uküm verUebilmesi için hayat ~ 

mematından malılmatları olanların işbu 
ilin tarihinden itibaren bir ay zarfında 
mahkememize bildirmeleri karann;ı at-
fen ilan olunur. 1247 (681) 

ALAŞEHtR 1CRA DAlRESiNDEN: 
940/33ao 
Alacaklı; Alaşehirin Soğuk su ma

hallesinden ölü Nuri veresesinden ka
rısı Fehime Yürekli ve Hüsniye ~ 
cukları Kaniye;' Güzide; Asiye ve 
Hamdi. 

Borçlu; Ölü Nuri kardeşi Yakup Bilir.. 
Müstenidat; Alaşehir Sulh Hukuk 

mahkemesinin 23.3.939 ürili ve 221.172 
sayılı ilamı. 

Birinci arttırma günü; mahalli; saati; 
Alaşehirde Adliye binasında icra daire
si odasında 1415/940 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 den 16 ya Kadar .müd-
det içinde yapılacaktır. ' 

Satılacak mallar; bir ev, bir zeyfinlik 
ve bir bağdan ibarettir. işbu üç kıta 
gayri menkul verese beyninde taksimi 
'kabll olmadığından açık arttırma sure
tile satılarak bedeli verese arasında hLc;.. 
selerine ~öre taksim edill!lek üzere satı-
~a çıkarılmıştır. • 

Satılıj?a çıkarılan mallar; l - Alase
hirde Zeytin dere mevkiinde. 29/81 
932 tarih ve 162 sayılı tapuya bağlı şar
kan çay garben değirmen yolu şimalen 
Ağop 'Yos zeytinliği cenuben nalbant 
hacı Mustafa bahçesi ile mahdut iki dö
nUmden ibaret ve bilmesaha 1982 metre 
olan bulunan ve içinde 41 zeytin aga
cı iri çıtlık 6 yemis ağacı bulunan zey
tinligin hali haz.ır hududu sarkan çay 
<'arben değinnen yolu, şimalen Ağop 
Yostan Asıma geçen ze3rtlnlik cenuben 
hacı Mustafa bahçesile mahdud olan hu 
zeytinli~e 50 lira 'kıvınet bicil~~tir. 

2 - Borçlunun Alaşehir.de Istasyon 
civarı mevkiinde avni tarih ve 161 sı
yılı tapuya bağlı 10 dönüm şarkan lstal
venus bağı garben Kula c:ıddPSi 5ima
len Usturumcalı Rasim ve Seyfi mi\frez 
ba~ı cenuben tarik ile m:ıhdud bil'me
saha 9109 metre olan ve icinde 27. zey
tin 1 yemiş ağacı ve iki odadan ibaret 
bir bağ evi ve harap bir kuyusu bulu
nan bu bağa 500 lira kıymet biçilrn~tir. 

3 - Borçlunun Alaşehirde Balanı ma
hallesinde avni tarih ve 160 sayılı tapu
ya bağlı sarkan yol garben hacı altı ha
nesi .şiınalen cenuben yol ile mahdud 
bir evinin yapılan mesahasında 391 met
re ~eldiği içinde bir incir üç nar bir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Devle.t Den:ıir Yollarıncf t;J~ i· 
....................................................................................... 

Kiralık Büfe 
D. D. Y. 8 inci iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Buca istasyon büfesi açık artt.&rma usulü ile bir sene müddetle kiray• veri

lecelltir. ihalesi 19/4/940 Cuma günü saat 15 de Aleancakta ifletme bina
sında korniayonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen kirası { 150) lira olup isteklilerin 11,25 liralık muvakkat te
. minat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şart· 

namesi işletme kaleminde görülebilir. 
3, 7, ı o. '3 il 50 (617) 

DEVLET UMA.lfl.ARJ İŞLETME U. M. IZMtR 
ŞUBESİ MfJDCIRLVCCINDEN : 

1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci cününden 19.f l yılı Mayl8 ayınm eoa 
gunüne kadar ıartnamede istisna edilenlerden maada lzmir limanına gelecek 
devlet denizyollan l§letmesine ait vapurlardaki hamuleyi p.rtnamedeki esu
lar dahilinde yükleme, bopltma, aktarma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmıiıtur. 

2 - lı tekilleri prtnamededir. Bu ,ekillere göre muhammen bedel (20,000) 
yirmi bin lira, muvak.ICat teminat ( 1 SOO) bin bet yüz liradU". 

3 - Şartnameler devlet limanlan itletme U. M. lzmir tubeai müdürlüğün
den bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 16 Nisan Salı günü uat 1 S de devlet limanlan İffebneaİ Jz
mir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplannı bavi zarflar kapalı olarak mez
kur gün saat 14 de verilmiı bulunacaktır. 

5 - lsteklilrin kanuni vesikalan ve teminatiyle birlikte ekailtme aaatinde 
hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat J .f de gel
miı ve zarfların kanuni ıekilde kapatılmlf olmuı lhımdır. Postada vaki ola.. 
bilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul etmez. 

31. ... 7 'o 1 062 (601) 

lstanbul Reledivesinden: 
22-4-940 Pazartesi günü saat 15 te Istanbul belediye&inde daimI encümen 

od•mnda mecmuu 56.000 lira muhammen kıymetli 8 adet arazoz ve 8 adet 
kum römorku mubayaasının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Mukavele eksiltm~ ve fenni şartnameleri 140 kuruş mukabilinde fen işleri 
mildürlüğünden veril~ektir. Muvakkat teminatı 4050 liradır. isteklilerin 
teklif mektuplarını bu işle iştigal eden bir mUess~senin sahip veya mümes
sili olduklarını veya bu işlerle mütevekkil bulunduklarını milJbit vesaik ve 
940 yılına ait ticaret odası vesU;alarile teminat makbuz mektup veya 2490 
sayılı kanunun teminat gösterilmesin.l kabul ettiği .diğer evrak vesaik ve im
zalı şartnamelerile 22-4-940 pazartesi gQnU saat 14 de kadar daim! encümene 
vermeleri. f>..-10-15-19 1118 (646) 

?eytin bir dut a~acile bir asma mevcut- DEVLE'J' r.JlfA.lff,ARJ ı•ı.E'rlfE U. Jf. fZJfjR 
tur. Ev bir hala zemini beton bir mut- '!I" 
bnk \'l' tahtani iki oda ve bir salon fev- ŞUBESİ llUDCIRLCJOVlfDElf: 
kanı kısmı iki oda ve bir sa.lon ve avlı 1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci gi.inGnden 19.f I yılı Mayıa ayınuı son 
içinde bir ç~mıe.cıi mevcuttur. Odaların gününe kadar prtnamede iatiana edilenlerden maada lzmir limanına gelecek 
zemini ve tavanı tahtadır. Ev haraptır. mazot veya kömürle İflİyen vapurlann yükleme. boplbna ve aktarma i,leri ka-
Evin garbe milteveccih duvarı sakat ve pala zarf UŞuliyle ebilbneye konulmuftUr. 
maili inhidamdır. Hududu hazırası sa- 2 - iş tekilleri p.rtnamedir. Bu ıekillere göre muhammen bedel yüz Jmk 
ğı yani şimali yol solu yani cenubu Ka- bin lira, muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 
valalı Süleyman hanesi önü yol arkası 3 - Şartnameler devlet limanlan if)etme U. M. lanir ıube.i müdfirlüğün-
hacı Altı oğlu hanesile mahduttur. Bu den üç yüz elli kurut mukabilinde alınır. 
eve 200 lira kıymet bicilmiştir. Müza- 4 - Eksiltme 16 Nisan Salı günü saat 11 de devlet limanlan İfletmesi lz-
yedeye iştirak için % 7.5 dep. akçesi mir şubesinde yapJacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak mez-
verilmcsi şarttır. kur gün saat 1 O da verilmiı bulunacaktır. 

Isbu gayri menkuller 4.Nisan.1940 ta- 5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle bitlikte eksiltme saatinde 
rihinden itibaren satılığa çıkarılmıştır. hazır bulunmaları lizundır. 
Arttırma milddeU 30 gilndiir. Şartname- 6 - Posta ile gönderilen tıeklifferin nihayet eksiltme günü aaat 1 O da gelmil 
lcr daire divanhanesine ve icabeden yer- ve zarfların kanuni .şekilde kapatılmıt olmuı lizımdır. Postada vaki olabilecek 
lere asllmıştır. Her kes için açıktır. Yu- geciltmelerden dolayı idare mesuliyet hbul etmez. 31, 4, 7, 10 1-063 (600) 
brıda yazılı mallar, yukarıda yazılıma- · ___ ,,_.,.__,.,..---..-.--... ·-·---
.hal ve gilııde ..ve saatte birinci arttırma- ~ 

Bu .. tu-n B "' 1 sı yapılacaktJl". fiç defa nida e-ijirildik- a gcı ara 
ten sonra ~ayri menkuller en çok arttı-
ran ilzerinde bırakılır. Şu kadar ki sürü
len bedel tahmin edilen kıym~tin <f,, 75 
şini tutması şarttır: Tutmadığı takdirde 
Uzerinde · bırakılma muamelesi yaprlmı
yavak gayri menkuller ikinci arttınnı
ya konur. 

Tkinci arttırma, gün, mahal :ve ·~aati; 
Alaşehirde Adliye binasında icra daire
'>İ odasında 29/5/940 tarihine müsadif 
çarşamba gUnU saat 14 ten 16 ya kadar 
milddet içinde açık arttırma suretile ya
pılacaktır. 

işbu ga~ ımenkuller ikinci arttınna 
günü tiç defa nida ettirildikten sonra 
tekarrur eden bedel mukabilinde müş
terisi üzerinde bırakılır. 

Işbu gayri menkullerde hakları. ilişik
leri, irtifak hakkı bulunarilar ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
mUsbiteleıile icra dairesine mi_iracaat 
etmiye mecburdurlar. Edilmediği tak
dirde hilafı tapu sicillile sabit olmadıkça 
arttırma tutarının paylaşmasından ha
riç bırakılırlar. Dcllaliye ve tapu harç
ları müşteriye aittir. Vergi borçları mal 
sahiplerine ait olup arttırma tutarından 
tesviye olünur. Alıcı üzerinde bırakıl
ma kararı verildikten sonra satış bedeli· 
ni icra dairesine istenildiği zaman ver
meğe mecburdur. Vermediği takdirde 
daha önce pey koyan alıcıya veya bu 
bedelle almıya talip olan her hangi bir 
müşteriye teklif olunur. Kabul ettiği 

lzmir incir ve üzüm tanm eatıı ltooperatifleri birliği bağcı müstahsa1in bu
tün potas ve göztaşı ihtiyaçlannı temin etmiıtir. 

ihtiyacı olan müstalıılllerin mıntakalanndaki satı~ kooperatifleri depola
nna müracaatları :ilin olunur. Kükürt teviiatını T. C. Ziraat bankaeı temin 
edecektir. 7, 1~. 1226 (66~) ' 

izMiR stciLi TiCABET MEMUBLUÖUNDAN : 
İzmirde Yeni tuhafiyeciler çarşısında ticaretle iştigal eden (A. Lafont ve 

mahdumları limited şirketi) esas mukavelenamesinin 23 'üncü rnaddeSini deği.J
tiren Jayiha ticaret kanunu hükümlerine göre slcllin 2705 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. · 

İzmir !&ic.ili 'tit:arel memurluğu resnıi mühürü 'Ve F. Tenik imzası 

1 : Layiha .. 
Z3 üncü aıaddenia eski şekli : j Z3 ü.ncü 1Udclenin muaddel tekli : 
23 üncü madde - Şirketin müddeti : Madde 23 - Şirketin müdGeti 31/3 

Teşekkülü İktısat vekiletince sureti 19'5 tarihine kadar temWt edilmit
kat'iyede tasdik edildiği tarihinden iti- tir. 
haren beş senedir. Müddetin hitamında Müddetin hitamında veya daha ev
veya daha evvelden fesh ve infisabmda velden fesh ve infisalunda ş.irketia U. 
§irketin tasfiyesine müdürler memur- fiyesine müdürler memurdur. Bunlar 
dur. Bunlar ema tesviyede salahiyeti emri tesviyede saWıiyeti tammeyi. büz 
taınmeyi hiiz olarak müıtereken hare- olarak müşterek hattket ve emval ve 
ket ve emval \'e eşyayı şirketi Ticaret eşyayı şirketi Ticaret :kanununun tasli
bnununon tasfiyeye dair abkimı daİ· yeye dair alıkimı dairesinde nakde tah
resinde nakde tahvil ve matlUbatı tah- vil ve matlubatı tahsil ve düyun ,.e ta
sil ve düyun ve taahhüdatı şirketi tecli- ahhüdatı şirketi tediye ederler. Tasfiye 
ye ederler. memunı olan müdürler sair §iirekinm 

-------------- takdirde anın üzerine bıralçılır ve ara-t daki fark ihalenin bozulmasına sebebl-

Tasfiye menıuru olan müdürler sair muvafakati ile şirketi memurini heyeti 
lürekinuı muvalakali ile firket memu· umumiyesiyle başka phsi maddi ve ma
rioi heyeti umunıiyt.-siyle ba§ka şahsi neviye devredebilirlH. Umur ve mua
maddi ve maeviye devredebilirler •• melib şirketin taaıfiyesiode bakiye ka
Umur ve muamelitı şirketin tasfiyesia- lan mikdar hisseleri nisbetinde şüreki
de bakiye kalan mikdar hisaeleri oishe- ya teni olunur. Zlf jR DEFTERDARLJOINDAN: yet veren müşteriden alınır. Eğer müş-

Ac1r . Mükellefin Veqinin Miktara Tebliğatın neye teri evvel kabul etmez veya bu bedel-
""'- eet iti Adı Nev"i" Seneai L. K. dair olduju , le başkası talip olmazsa üzerinde bıra-
ft&.. ~ - kıln\a kararı boZulur ve gayri menkul-
~er Boı Madam Kazanç 93 7 2 1 60 Ve;giler itiraz lq~m~)'.onunca ler yeniden ve 15 gün müddetle tekrar 
~ lı: tite Robf!h . ittihaz olunan 25/6/937 tarih arttlrmıya çıkarılır. Tekarrilr eden be-

o. 26 ticareti ve 1O1 1 / 937 sayılı karar aley- del mukabilinde de milşterist üzerine 
hine maliyece tanzim olunan ihale olunur. Aradaki fark hüküm ·i.ıt-
8 /9 /9 3 7 tann ve 2 t 6.fO / .f •· tihsaline hacet kalmaksızın ihalenin » 
yılı liyıhaeının tebliiine dairdir. zulmasına sebebiyet veren müşteriden 

Yıl Yukarıda adı iti ve adre.i yazdı bulunan mükellef namına tarholunan 937 alınır. Birinci arttırma ile ikinci arttır-
•. ltatanç vergilıi hakkında itiraz komiayonunca ittihaz olunan 25/8/937 ma arasındaki farktan müşterilet" keza 

t•rih ve 937/101 t .. yılı karara ademi kanaatle tarafımızdan tanzim olunan ayni şekilde mesul tutulur ve hüküm i.g.. 

~':"'>iz fayıha11nm tam bir eureti 3692 sayılı kanunun 2 1 inci maddesi muci- tihsaline hacet kalmaksızın arttırmalar 
~e rnülı:ellefe teblif edilmek üzere evvelce gösterdiği adreate ararulmıf ve arasındaki :fark tahsil olunur. 
ih Unamamıı olduğundan mevzuubalu kanunun 1 O ve 1 1 inci maddeleri mu- · Yukarıda yazılı mallar yukarıda ya-

cı İnce keyfiyet tebliğ yerine kaim olmak üzere ilin olunur. :zılı "§erait dairesinde açık arttırma sure-
1252 (683) tile satılacağı ve daha fazla malumat ..._____ ____________ ·~--~ 

~illa 'J'ELBJ'Olf llODVRl.OCllfDEN : 
••önlacak telefon rehberi iliveainde reklam yapmak arzusunda bulunan-

..,,tırı idareye müracaatları rica olunur. 1 2 5 5 ( 68 4) - iLAN 
di 2~ sayılı Dcrcköy Tarım kredi kooperatifi, 86 sayılı Kemalpaşa Tarım kre
trı ı>eratifile birleşme kararı vermiş ve keyfiyet 2836 sayılı kanunun ana 
~Uka,,el~mesi mucibince T. C. Ziraat Bankası ile Ticaret Vekaleti tarafın
ı._- tasdik edilmq olduğundan Kooperatifin hali infüaha girdiği ve alacaklı· 
~~ tarihinden itibaren en g~ altı ay içinde evrakı müsbitesi ile birlikte 

-tll:UR ederek alacaJdarmı 'tevsik eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
T Ke PS&Da 

almak istiyen1erin Alaşehir icra daire
sine müracaat etmeleri ilan olunur. 

ZATI 
No. Hisse 

Liralık Adet T.L. 
6698/6699 50 2 100 
4830/48.'l2 10 3 30 
192511931 1 7 7 

137 
Tiirkiye Palaınutçuları Anonim şirke

tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
bulunduğum hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alar.ağımdan eskisinin hükmü 
olınadıihnı ilin ederim. 

Ali Fehıiıi namına 

tinde şürekaya tevzi olunur. • 
·izrnlı. ikinci noterde tasdikli 20/4/936 İzmir ikinci noterde tasdikli 2/2/937 
tarili 4396 sayılı vekaletnameye isti-, tarih ve 1239 sayılı vekaletnameye is-

naden Arthur Lafont vekaleten ' tinaden Othmar Lafont vekAleten 
KEMAL HARAÇCI KEMAL HARAÇÇI 

Marsilya T. C. BaP:onsoloslutundan tasdikli 19/1/938 
tarih '79/1 sayılı veklletnarneye istinaden Lafont 
oğlu Art!ıur vekllf:ten KEMAL HARAcÇI 

A. Lafont ve mahdumları Limited şirketi esas multavelenamesinin sermaye
den bahseden yirmi UçüncU. macWeslni deiiştiren bu layiha muvafık görillmUş 
olmakla Ticaret kanununun 514 UncU mı-dele.ine tevfikan tat.dik kılındı .. 

Ticaret vekili N. S A<'.';A OOLU 
1261 (689) 

IZMIR DEFl'ERDARUOINDA.lf : 
Mükellefin Verginin Miktarı T ebliiatın neye 

Adı iti Adrea Nev'i Seneai L. K. dair olduğu 

Hasan Berber Sadullah kazanç 93S-936 16 80 
Yunus Sokak 

N. 1 /28 

Versiler itiraz komisyonunca 
ittihaz olunan 22/7 /937 tarih 
ve 9 3 7 /6 1 O ıayılı karar aley
hine maliyece tanzim olunan 
7/8/937 tarih ve 4/19005 sa· 
yılı temyiz layıhasının tebliğine 
dair. 

Yukarıda adı işi ve adresi yazJı bulunan mükellef namına tarholunan 935-
936 mali yılları kazanç vergisi hakkında itiraz komisyonunca ittihaz olunan 
22/7/937tarih ve 937/810sayılı karara ademi kanaatle tarafımızdan tan
zim olunan temyiz layıhasının tam bir sureti 3692No. kanunun 21 ei maddesi 
mucibince mükellefe tebliğ edilmek üz~re evvelce gösterdiği adreste aranıl
mtf ve bulunarrutnııı olduğundan varidat müdürlüğüne müracaatla temyiz la
~mn bir auretini ~maat )1l~ababa kanunun 1 O ve J 1 ipci maddeleri 

SPERCO VAPUR 
ACE82'A.SI ---·&~ADJdA'l'IKA ~YE'l'A ANO 

Dl .NA vtGAZYON& 
ZARA MOTÖRÜ ld/4/9ıO 

gelerek ertesi günU saat 17 de 
Brindisi, Zara, Fiume, TJiSreste 
uedik limanJarma hareket ede 

LANGANO vapuru 11-12 N' 
tarihinde Ayvalıktan beklenmek 
Cenova ve Riviera limanlarına h 
t'decektir. 

DIANA vapuru 11-4-940 tar 
beklenmekte olup Trieste ıın· :ı&BJIIlll 
ı-eket -edecektir. 
BRİNDİSİ motörU 17/4/940 tar· 

gelerek ertesi günU saat 17 de 
Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triy 
V-enedik limanlarına hareket ed 
Cİ'ITA Dİ BARI motörii 23/4/ 

rihinde gelerek İstanhul, Pire, 
Cenovaya hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar 
veya Cenovada Şima1t ve cenubi 
rika limanlarına hareket eden 
Anonim seyrisefaiıı şirketinin ve 
ve Hindistana hareket eden 
TRİYESTİNO anonim seyriaefain 
keti vapurlarına tesadUf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYAU: 
KUMPANYASI 

ACHİLLES vapuru 20/4/940 
beklenmekte olup Anvers ve Hol 
limanlanna hareket ~decektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayuiyle navl 

hareket tarlh1erinhı kat1 olma 
bunların hiç bir ihbara lüzum o 
mı deiifebilir oldutunu ve bu h 
do]ayı acenteye bir mesuliyet 
etmiyeceifni muhterem yükleyi 
kayıt ve işaret etmeleri rica olun 

Daha fazla tafsilat için Cfurih 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO 
acentesine müracaat edilmesi •. 

TELEFON : 2004 - 2005 

W. I'. Henry Van der 
Ve •llrekASI -·AMERİCAN EXPORT LINEs 

N E V Y O R K 
NEVYORK İÇİN 
EXİLONA vapuru 19 nisanda 

niyor. 
ATİD NAVİGATİON COMP 

H A t F A 
BEYRUT, HAYFA, TEL A 
PORT SAİD VE İSKENDER 

tçtN 
ANTAR vapuru 15 n~anda 

}'Or. 

Vapurlann isim ve tarihleri 
hie bir taahhitt aluunn. 

Vapurlann hareket tarihleriyle 
lunlardald de11Jikli1tlerden acenta 
auliyet kabul etmez. 

Daha fula tafaillt ~ ATA 
caddesi 148 No.da W. F. Henry V 
Zee" Şın: v.pP. meentahjuuı m 
•t edllm..S rica olunur. 

~U'ON: %0'7 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
01.IVIER YE 

ŞVREKAll L'J' 

ATATURK CADDESİ Rees b 0 

TELEFON: 2443 

Londra ve IJverpol batlan 
piyasanın ihti~ göre va 
rmm sefer yapacaklardır. . ................................... . 

UMDAL -·UMUMt DENİZ ACENTAl.JC;t 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. K 
LOVCEN vapuru 30 nisanda K .. 

ce ve Vama için hnreket edecekti 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kö 

<eden gelip 9 Mayısta roat 12 de H 
Pire, Durazw ve Tı·iyeste için 
ket edecektir. Yolcu ve ylik kabul 
cı::ktlr. 
GOULANDRİS BROTHERS (H 

I.TD. PIRAEUS 
11NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru P 
Nevyork hattı: Pireden hareket t 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlann muvasaJlt 

gerek vapur lsimleri ve navlun.lan 
kında acenta bir teehhClt altına 
Daha fazla tafsllAt almak için 
Kordonda 152 numarada • 
umumi denk Acntalıtı Ltd. mtı.n 
edilmelll ne. ohmur. 

Telefon : 4072 MildUriyet 
Telefon : S171 At"ellta 

u.n 
No. Hl 

:Wralık Adet 1 
6789/6710 50 2 
4824/4126 10 3 
1911/1917 l 7 

Türkiye palamutçuları anonim şl 
tinin yukarıda numaralan yazılı ... 
bulunduğum hisse senedini kaybej 
Yenisini alacağımdan eskisinin hU: 
olmadığını UAn ederim. 

Mehmet AU Fehmi namıı 
H.G. Şerbe1 

7-9-10 1221 (66 

ZATt 
Turgutlu Topçu alayı 26 ıncı t 

rundan aldığım terhis teskeremi 
ettim. Yen isini alacağımdan esli 
hUkmü olmadığını ilAn eylerim. 

Rizenin Çukurlu köyünden 
dojumlu Hoca oğulJarmdmı 1 ·--



SARIFF. ~ 

Oslonun hAIA düşmediği bildiriliyor 
Alman .. Norveç harbı 

Norveçin paytahtı sukut etti, şiddetli 
muharebeler oluyor 

- BAŞTARAFI 1 Net SAHİFEDE
NORVEÇİN iMDADINA 

KOŞULUYOR 
ı~ndrn, 9 (Ö.R) - Fransa ve İngil

tere hükümetlcri, nıuktcdir bulunduk· 
lnn bütün ynrdımlan yapmağa ''e Al· 
man istilasına karşı Norveç ordusu ile 
teşriki mesaiye fımadc bulunduklarını 
Non·cç hükümctine resmen bildirmiş
lerdir. Bu yardım en eri bir şekilde 
yapıJ::ıcnktır. Fransız • İngiliz kara, de
niz ve hava ordu1arı Norvcçin imdadına 
kosmağn hazırdırlar. 

Löndra, 9 (Ö.R) - İngilterenin bü
tiln kuvvetleriyle Norvcçe yardım ede
ceği hakkındaki deklarasyonun neşrin· 
den evvel sabah kabinenin harp komi
tesi, yani B. Çörçil, B. Stanley ve Sir 
Samuel Hor toplanmıştır. 

Amsterdam, 9 (Ö.R) - Mevsuk ha
berlere göre bir İngiliz kolordusunu 
bütün teçhizatiyle Norveçe nakletmekte 
c.lan bir çok nakliye gemileri İ~giliz 
harp gemilerinin nezareti altında Ingil
tereden Norveç sahillerine hareket et
mişlerdir. Ayni suretle Fransadan bü
yük bir kuvvei seferiye yo]a çıkınnkta
dır. 

Löndra, 9 (Ö.R) - Royter ajansı, 
Kolombiya radyosunun, bir İngiliz se
feri kuvvetinin yola çıktığı hakkında 
verdiği haberi tekzip etmiştir. Mütte
fikler şimdilik Norveçe tayyare, hnrp 
gemisi ve harp malzemesi göndermek 
suretiyle yardımda bulunmakta, bahri 
ve ::ıskeri tedbirler almakla meşgul ol
maktadırlar. 

Brüksel, 9 (Ö.R) - Paris ve Londra· 
dan alınan haberlere göre Fransa ve İn
giltere hükümetlcri Skandinavya top
raklarının Almanya tarafından istilası
na bütün kuvvetleriyle mani olmak 
için icap eden bütün tedbirleri almış 
bulunuyorlar. Müttefik filolar Norveç 

------- ------

. • 

• . • . 
' ·~ ·-. 
·' ... 
' . • ·" ' ' 

sularında toplanmıştır. Alınanlara bil- N 1 'k· h · d k ı t - h ··st · h 't "k b" d . h b" 'ht" 1. k k orveç stı annı ve t ı nıu arıp onaıı.manııı ·arşı /'Is ıgı sa avı go enr arı a 
yü ır enız ar ı ı ıma ı pe uv- . . . . . ft p · Ri D J etl"d' 1 cağını zannetmıyorum. Şımdıki vazıye- A en osten gazetesı, o e anero-
v ı ır . tin uzun müddet devam ctmiyeccğini da bulunan 100 kadar yaralı ile 10 ölU-

Londra, 9 (~). - Norveç sefareti Umit ederim .. • nün Lillesand'da karaya çıkarıldığını 
memurlarından bı.n matbuata beynmıt- B. Koht, geceleyin \lmumi seferberli- ynzm"aktadır. 
ta bulunarak demışti~ ki : . ğe karar verilmiş olduğunu bildirmiştir. Oslo, 9 (A.A.) - Chrlstiansano'dan 

Alman harp gemisi limanda demırle- L .J~ 9 (ÖR) N kr 1 J öğrenildig-ine göre, Sand adası açığında 
· · D' - b" Alın h · · d onuru, . - orveç a ıa-

mıştır. ıgc.r ır an arp gcmısı e ed h'.k"" t Oslodan 130 k'l bir Almı:ın vapuru daha top ateşile ba-
Alın k tal · -1 • 1 d b ı n anı ve u ume _ ı o-

an ı arının ışguıı atın a u u- t ~ ld kıı: A h . kil tırılmıştır Vapurun mürettebatından 
d b 1 k dı Alın me re şıma e wn vnr şc rme Çt • • · 

l"an Bergen e u u.r..r.la ta r. an . 1 d" yaralanan bir kaç kişi Norveç sahilinde 
kıtaları ayni uımand~ petrol depoları- ~~.;:R~~AN ALMAN VAPURLAR! karaya çıkarılmıştır. 
nın bulunduğu O.slo fıyordunda karaya 
çıkmışlardır. Almanlar. Norveçin ce- •. stokho~m, 9 .CA.A) - İsveç radyosu, 
nubundn kain Egcrsundu da işgal et- d~n_ t.orpıllenmı.ş ~la~ _Al~~n pet~ol ge
mişlerdir. Oslonun bombardıman edildi- m~sının evvelce bilcli;ildıgı veçhi~e P<>: 
ğine dair haber alınamamıştır. Bize va- seıdon olmayıp 12 bın ton hacrnındckı 
dedilen yardımı bekliyoruz. Posedonia olduğunu bildirmektedir. 

Oslo, 9 (A.A) - Oslo ı-adyosu, Nor- Os1o, 9 (A.A) - Aften Posten gazc-
veçin umumi seferberlik ilan ettiğini lesinin hususi bir tabında, dün öğle vak
bildirmektedir. ti Norveç.in cenup sahillerinde Lillesand 

Oslo, 9 (A.A) - İyi malumat almak- açıklarında İngilizler tarafından batırıl
ta olan bir membadan teyit edildiğine mı.ş olan Rio De Janeiro adındaki Al
göre hükümet parlamento Osloyu ter- man vapurunun uğramış olduğu fcla
kederek Hanınra gitmişlerdir. ketten kurtulup sağ kalanların anlattık-

Hareketlcrinden evvel hariciye nazırı ]arını ncşrctmektedir. Bunlar, gemiye 
B. Koht saaf 5 te Alınan elçisinin ziya- iki tahtelbahirin hücum etmiş olduğu
retini kabul etmiş ve elçinin kendisin- nu beyan etmektedirleı·. 200 kişinin ve 
den şifahen ve yazı ile Norveçln Alınan 80 atın telef olduğu söylenmektedir •• 27 
işgaline milmaneat etmiyeceğini beyan naaş bulUJ!111UŞtur. 88 kişinin kurtulmuş 
C'tmesini istemiş olduğunu söylemiştir. olduğu söylenmektedir. Felı1ketzedeleri 

Alman elçisi, Almanyanın asker1 ida- kurtarmı.ş olan balıkçı!ar, Rio De Janei
resi altına girmesinin Norveçin menfa- ro gemisi sahilden 4 mil açıkta bulun
atine fevkalade hAdim olduğunu ilAve makta olduğu sırada kendisini torpille
etmiştir. miş olan torpilin seyrini gördüklerini 

Norveç hilkümeti, bütün gece mü- söylemektedirler. Gemi, bir lnfilik vu
zakerelerde bulunmuştur. Bu müzake- kuu ile derhal batmıştır. 
relerden sonra hilkümet, Alınanyanın Halle, Christiansand rıhtımında tahli
mütalebatını kabul edemiyeceğini, bu siye işlerinin yapılmasında hazır bulun
mUtalebab kendi hilkümranlık hukuku- muştur. 
na karşı bir tecavüz telAkki ebnekte ol- Stokholm, 9 (AA) - Rio De Jancro 
duğunu beyan etmiştir. ismindeki Alman vapurunun torpillen-

B. Koht, Alman elçisinin kendisine, diğini haber veren Isveç radyoru, va
Almanlar Norveçi işgal etmlyecek olur- purda bulunan mürettebatın Unüorma
larsa müttefikler işg3l edecekler, demiş Jı olduğunu tasrih etmektedir. Bundan, 
olduğunu söylemiştir. bu vapurun Alman askeri kıtalarının 

B. Koht, şu cevabı vermiştir : nakline tahsis olunduğu istidlal edil-
• -MUtefiklerin böyle bir tedbir ala- melctedir. 

ALMANLAR TAARRUZU ÇOK 
EVVELDEN HAZIRLAMIŞLARDIR 

Londra 9 ( ö.R) - Jngiliz siyasi 
mahafilinde, Almanların Danimarka ve 
Norveç taarruzlannı mazur göstermek 
üzere güya miittefiklerin Norveç kara 
sularına mayn dökmesi üzerine buna 
karar verdikleri hakkındaki iddiaları ta
mamen uydunna olduE','U beyan edil
mektedir. 

Bunun delili fUdur: lngilizler dün öğ
leyin Skajarak ağzında bir Alman nak
liye gemisini batırmışlardır. Alman li
manları ile Norveç sahilleri arasındaki 
mesafe 400 mil olduğuna göre nakliye 
gemisinin bu mesafeyi katetmesi için en 
az 30 eaat lazımdı. 

Bu da Almanların daha cumartesi 
akşamı Norveç sahillerine asker sevket
tiklerini göstermektedir. Halbuki müt
tefikler Norveç kara sularına ancak pa
zartesi sabahı mayn aökmüşlerdir. 

KOPENHAG - NORVEÇ 
TELEFONLAR! KESiLDi 

Kopenhag 9 (A.A) - Norveç ile 
bütün telefon muhaberatı, Norveç saati 
ile, gece yarısından itibaren tamamile 
kesilmiştir. 

Roma, 9 (Ö. 11.) - Alman büyük el
çisi Fon Makenzen bugün Kont Ciano 
ve Mussolini tarafından kabul edilmiş
tir. Makenzen, Danimnrkanın işgali ve 
Norveçe yapılan taarruz hakkında hU
kumeti namına İtalya hük\ımetine bazı 
izahat vermiştir. 

Norveç dayanıyor 
~-----------------~·~--------------------

Bugünlerde Almanların Garp cephe
sinde bjr hareketleri beklenmektedir 

Paris, 9 (Ö.H) - Norveç resmi tebli
ği : Almanların Nor11eç harp gemileriy
le bir çarpışmadan sonra Bcrgcn ve 
lıır\•ike asker çıkardıklannı teyit et
mektedır. Almanlar Oslonun hadisesiz 
işgal edildi~ini bildiriyorlarsa da Stok-
holm haberleri, Norver. nskerlcrinin Os
loda hala mukavemet etmekte oldukla
rını bildiriyor. 

Stokholm. 9 (Ö.R) Norveç ordusu 
Oslodan Aleyc kadar bir hat üzerinde 
muannidane bir mukavemet göstermek
tedir. Norveç hüküıtıeti A vardan İngi
liz hükümetine gönderdiği bir mesajd{l, 
Norveçin sarsılmaz bir mukavemet gay
retine malik olduğunu ve Alman istib
dadı önünde yılmadan sonuna kadar 

rın Trontaynı işgal ettiklerini bildiri
l'orlar. Almanlar Ekcjcndiyi de işgal 
etmişlerdir. 

Löndra, 9 (Ö.R) - Norveç ordusu, 
Oslo ile yeni hükümet merkezi olan 
A vra arasındaki bir halta yerleşerek 
memleket dahilindeki şehirleri koru
mak maksadını takip etmektedir. 

Norveç tayyare dafi hataryalan tara
fından ıki Alman t<ıyynresinin düşürül
düğii bildiriliyor. 

Bergen Almanlar tarafından işgal 
ediJmiştir. Trondlayn limanının da keza 
i.-:ııal edildiği zannediliyor. 

Simalcle Almanlar.ı demir madeninin 
nakledildigi Narvik Jimanına da bir Al-

h emisi bir muhare 

MÜTf.EFiKLERiN PJ..ANI HAZIRDffi 
Brüksel, 9 (Ö.R) - Londranın iyi 

haber alan mahfillerinde miittefiklerin, 
Norveç kara :mlarına mayn koymala
rından çıkacak neticeleri önceden tah
min etmiş olduktan gizlenmiyor. Bu ha
reketin bir Alman müdahalesini tahrik 
edeceği göz önünde tutulmuş ve buna 
mukabele için icap eden plün hazırlnn
mı.ştır. Bu plan hakkındı:ı şimdilik mu
hafaza edılen sükCıtun bunun tatbik 
edilmediği mana~ına gelemiyeceği ilave 
edilmektedir. 

Belga ajansının Pdris muhabiri de 
şunları bildiriyor: Memleket mahfillerin-
den topladığım intih<'lara göre geceki 
hadiseler büyük bir harp hareketinin 

ddemeai · • P. 

Danimarka işgal olundu 
Almanlara 

olmağı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
cilziltamlar iştirak dmiştir. 
DANİMARKA TESLİM OLDU 
Kopenhag, 9 (A.A) - ıStefani aj~ı 

bildiriyor.• 
Almanynnın Kopcnhag sefiri bu sa

bah Danimarka hükümctine, müttefik
lerin hn.rbi Skandimıvyaya yaymaktan 
ibaret olan projelerine karzı Alırianya
mn ittihaz edeceği tarzı hnrckctini bil
diren bir nota tevdi etmiştir. Notada, 
Almanyanın, Daniınaı kanın bitaraflığı
nı ve emniyetini deruhte ettiği kayde
dilmektedir. Alman sefiri ile başvekil 
nrasında yapılan müzakereleri müteakip 
Danimarka hükümcti halihazırdaki va
ziyeti nazarı itibara alarak Almanyanın 
teklifini kabul etmiştir. Danimarkanın. 
İngiltere ve Fransaya karşı korunması 
için alınan tertibat esnasında hiç bir hfl. 
dise kaydedilmemiştir. Danimarka hü
kümeti ve lınlkı hiilih zırdaki istisnai 
vaziyeti kabul ederek Alman tedbirleri
ni sükfuıct ve soğtikkanlılıkla karşıla
mışlardır. 

Londra, !l (Ö.R) - Danimarka hükü
mcti, prctcsto etmekle berab-Or, sözde 
Alman himayesini kabul etmiştir. Bü
tün memleyce~ ~imdi Alnıanlnr tarafın
dan işgal cdilı~iş bulunuyor. 

Brüksel, 9 (Ö.R) - Danimarkanın is
tılfısı hakkında şu haberler alınmıştır: 
Alman kumandanlığının emriyle mo
törlü ve zırhlı kıtalnr sabaha doğru 
Rlensbcrgde hududu geçmişler ve şi
male doğru ilerlemişlerdir. Royter ajan
sının Malmoe muhabiri sant 14 te bü
tün Danimarkanın Alınanlar tarafından 
i~gal edilmiş olduğu.ıu bildirmiştir. 

Danimarka hüküıneti, Danimarka as
keri kuvvetlerine hiç bir mukavemette 
bulunmamak emrini vermişti. 

ALMAN İŞGALİNiN TAFSİLATI 
Londra, 9 (A.A) - Kopcnhagdan ge

len haberlere göre, Alman kltaları Slcs
vig hududunu tecavüz etmişlerdir. 

Sonderburgdaki Danimarka garnizo
nu, şimale doğru çekilmektedir. Üç Al
man kruvazörü, Mlddclfohrt limanına 
girmiştir\ Alman askerleri limana çık
mış ve sokakları işgal etmiştir. 

Asker sevkiyatına ait olan üç Alman 
vapuru büyük Belt boğazında bulun
maktadır. 

Kolombiya, 9 (A.A) - Kolombiya 
radyosu mahalli saatle saat 4 te, prog
ramına fasıla vererek, Vaşingtondaki 
Amerika elçiliğinin, Danimarkanın isti
lfisı haberini bildirmiştir. 

mukavemetsiz teslim 
harbe tercih etti 

Alman i§gali altına 
DANİMARKA KRALININ 

BEYANNAl\lESİ 

giren Kopenhagcüın bir 7nanzara 
manyanın tecavüzünü meşru bir nıüdüa
faa şeklinde göstermeğe matuf olan b • 
tün gayretlerinin giilünç olduğu ka)'de
dilmektedir. 

Paris, 9 (Ö.R) - Alman askerlerinin 
Danimarka hudutlarını tecavüzü üzeri
ne banlmarka hükiimcti Almanya ile 
harp h!llinde olduğunu ilan etmiştir. 

Londra, 9 (Ö.R) -· Danimarkanın iş
gali hakkında nşağı<lı:ıki haberler alın
mıştır : 

Danimarka kralı bu sabah radyoda 
bir beyanname neşrederek ha1kı süku
rıete davet etmiştir. :Ru beyanname şu 
sözlerle nihayet buluyor: 

·Allnh, bütün Danimarkalıları \'e bü
tün Danimarkayı korusun .. • 

Kopcnhag Almanlar tarafından işgal 
edilirken Danimarka kuvvetleri mun
tazamen şimale Çl'kilmişlerdir. Elliden 
fazla Alman bombsrdıman tayyaresi 
şehir üzerinde uçarnk beyannameler at
mışlardır. Bu bcy<mnamelerde Dani
marka halkını Almrın istil~sına muka
vemette bulunmamağa davet etmiştir. 

Bu taarruz bütün Danimarkada son
Sttz bir infial ve feveran uyandırmıştır. 

Bilhnsııa bu taarruzun, Skandinıwya 
devletlerinden Almanya ile ademi ta
arruz pnktı yapmış olan biricik memle
kete karşı vuku bulmu~ olması infiali 
ı.on hadde çıkarmıştır. 

GöBEL.5IN NUTKU 

DANiMARKA PARLAME.ıl\JTOSlJ 
TOPLANIYOR 

(Kopenhag) dan bildirildiğine göre 
Danimarka parlamentosu, Almnn as~e: 
ri işgaline rağmen bu akşam saat sekız 
de fevkalade bir toplantı yapmağa kıı• 
rar vermiştir. 

ALMANLARIN BOYOK 
HAYALLERi 

Stokholm 9 ( ö.R) -- Danirnar~a 
işgal ordusu kumandanlığı bütün fehıt• 
]erde gece ışıkların söndürülmesini e;ı: 
retmiştir. Mevsuk haberlere göre f 
manlnr, Danimarkanın işgalinden isti a• 
de ederek bu memlekete ait olan (Gro-1 ·-s enland) ve (lslnnda) adasını da ı:i .. 
etmek niyetindedirler. Fakat lngiliz d:~ 
nanmnsı denizlere hakim oldukça 
tasavvur tahakkuk edemiyecektir. b • 

Londra 9 (A.A) - iyi bir men kJ 
dan bildirildiğine göre, T orontoda 

• 1 . 111• Danimarka konı;olosu B. Dug eı~'z• 
Danimarkanın İ!!tiliısı hakkında şu 90 

leri sövlemiştir: . 
<-·Bu, çok müthiş bir haber~ 

Skandinavyalılar halihazırdaki ftı1'• 
müşkülat karşısında aylarca biıara de 
!arını mu haf aza etmek teşebbütıÜj ~ 

Londrn 9 (ö.R) - Alman propa· bulundular. Şimdi önüne geçmeğe ça 1 

ganda nazırı Dr. Göbels bu sabah rad- mış olduğumuz şey başımıza geldi.> dt" 
yoda verdiği bir nutukta Almanyanın Viskonsül B. Carlpriut da şöyle 

. . . Danimarkayı bir harp sahası olmaktan miştir: jr 
NiÇiN iŞGAL E1'1\IİŞLER1\1İŞ?- korumak için hu memleketin askeri c- Eğer Almanya DanimarkaY~ 
Berlin, 9 (A.A) - Alman radyosu- kontrolünü deruhte ettiğini söylemiştir. tila edecek olursa bu hareketine N° d• .. 

nun hususi emisyonu : Alman ordusu Göbele muta<l kabalığı ile şunları ilave çi de istila etmek ııuretile devam.ehi
başkumandanlığı Danimarkaya \·c Nor- etmiştir: cektir. Böyle bir şey çok müthiş bırıcJıı• 
veçe karşı yapbkları hareket üzerine, < Danimarkanın mukavemet göster· <lisedir. Henüz vukua gelmemiş 0 

Alman ordusu Dauin1arka ve Norveçc miyeccğini iimid ederim. Aksi takdirde ğunu ümit ediyoruz> !'fi 
karşı haınıane her hımgi harekete mnni bu muknvcmet her vasıta ile ezile- INGtLtZ VE FRANSIZ SEFtRU:~t 
olmak için bu iki memleketi himayesi cektir. > F.StR ALDILAR dş)d 
nltına almıştır. Bunun üzerine Alman DONYA MATBUATININ Londra 9 (ö.R) - ' Kopenhag)t~ ıtl 
ordusu bu sabah bu iki memleketi iş- KANAA Ti lngiliz ve Fransız sefirleri ııefaret er a 
gal eylemiştir. Dünya matbuatı neşriyatında, Al- esir edilmişlerdir. 

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

H8diseler nasıl geçti? 
Norveçe taarruzdan evvel ve sonra ••• -

Müttefikler, · Norvikten Alman
ya ya demir ihracını durdurdular 

----------------~--~·-----------------~---- ~ 
Brükse( 9 (Ö. R) - Dünün başlıca Trandheym yakınında bir Ingiliz tahtel- ALMANLAR KEND1LER1N1 lt 

hadisesi Müttefikler tarafından Norveç bahiri tarafından batırıldığını haber GöSTERM1YE ÇALIŞIYORI.J\ Qıllr 
knrasulanna mayn dökmek kararının verdi. Bunun neticesinde Almanlar 150 Brüksel, 9 (Ö. R) - Alman ~ü~ıasJSll 
sür'atle tatbiki idi. Bu hareketin gayesi kişilik zayiat vermişlerdir. tinin Danimarka ve Norveçin ıstı rd!Jl 
Norvik ile Almanya arasında deniz ta- Gece, Oslo şehrinde bir hava tehlike- muhakkak göstermek üzere v~ı1'ıl 
rikile demir madeni nakliyatını kes- sinin yakınlığı sebebile alarm verilmiş muhtıra metni D. N. B. ajansı t~aısrı 
mekti. Almanyanın bu harekete nasıl ve bütiin paytaht karanlık içine dalmış- dan neşredilmiştir. Başlıca no 
mukabele edeceği merak ve tecessüsle tır. FakaL yarım saat sonra tehlike geç- şunlardır: • rfl. v• 
bekleniyordu. ti işareti verilmiştir. Harbin ilanından beri IngUted• dJ 

Bu mukabele gecikmemiştir. Bu sa- Gece yarısından itibaren Norve~ ile Fransa, derhal Müttefiklere ~arşııın,ro' 
hah Royter, Havas ve D. N. B. ajansla- Danimarka arasında telefon muhabere- niz harbini teşmil etmi~lerdi.r. A-_18 clii 
rının müteaddid telgrafları Alman kı- · d · h b" · k d' sahıllerl bi" ler:i ·kesilmiştir. ıse enı:r. ar mı en ı elt • 
tnlannın bir çok Norveç limanlarına çı- asındaki sahaya hasreder tıt• 

sabah saat sekizde Oslo radyosu Al- man ar 111111Ş karıldığını ve Danimarkanın Almanlar t af1 hakl · te çalı:>"'-. d• man deniz kuvvetlerinin gece Oslo fi- ar arın arına rıaye . · 111ııllJl tarafından istila edildiğini bildirmic:tir. ı gı"lt e F a Norveçın sı •ll'" ,, yor_jun ... gı'rdiklerini ve Norveç filosile n ere v r nsa Al ..... arı~ Bu htıdiselerin tafsilatını verınedı.>n u .. N 'k lim · 1 ed rck n '" ,.JO,O 

sahil bataryalarının mukavemetile kar- orvı anını ışga e .. ··ne g"" önce huna tı:ıkaddüın eden bazı esaslı d · d · 'h n onu ıı9' 
§ılandıklarını bildirmiştir. Oslo Alınan ya emır ma enı ı racını 8ya 

noktaları hatırlatalım: tlkönce şunu kay- 1 af d eh b d mek istiyorlardı ve SkandinavdY \'ııt" 
dedelim ki Norveç sularında yapılan tayyare eri tar m an om ar ıman ker çıkararak, Almanyayı yan ::Sis et• 
Müttefik 1 areketi dün öğleden sonrn- edilmiştir. Kanlı bir mücadeleden sonra mak maksadile, yeni bir cephe 
dnn itibart'n Norvikten Almanyaya de- fiyordu müdafaa eden istihkamlar isgnl mek gayesini takip ediyorlardı. oı;ll ..;e 
mir ihrncını durdurmuştur. Norveı- par- edilmiştir. Şehrin de Almanlar tarafın- Skandinavya memleketleri fr~ uıat .. 
lfımentosu Hariciye nazırını dinlt-mek dan işgal edildiği tahmin cdi1iyor. Kris- Jngilterenin bitaraflık hukukun k ııU· 
iizere dün aks:ım toplanmıştır. Pnrici- tiyansan 1imam da bombardıman edil- ruzlarına mukavemet et_miY~~:fııalartl 
ve nnz1rı B. Kot Müttefiklerin Norveç miş ve taarruza manız kalınl§tır. Al- kümrarılık haklı:ırına vakı ını.ıt dbirlcrİ 
knrasıılarında ma •n tarlaları kurmrk manlar Ber ... 0 n limanına asker çıkar- göz yqmmuşlar ve icap eden e ısl 
suretile Norveç bitarnflığını ihlfıl etme- mış1ardır. almamıslardır. 8raı 1 !erini protesto etmişUr. Norvec aınirallıi!ı tarafından biloiril- Bu sebeble Almanya Norv};rı ısg~ 

Dün öğleden sonra, yüz kadar Alrnfln diğinn f'Örc Norvik limanına bir Al.-nan sahilinde bazı mühim nokta )<ıtıılll 
harp gemisinin Kategat ve büviik Bnlt harp f!"misi ginnis ve bir mil!::ademeyi zarurPlini hissetmiştir. A\nınoıtle gırr 
boğazlarını gecerek sim-le doğru hart'- müte.-kip oek mühim olınıynn bir a~kc>- Norv!'~ arazisine husumet ~~:cı.o ~ 
ket ettikleri görülmUştilT. ri kıta çıkarmıştır. cek dei!illerdir ve hasını tanıa"" 


