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Başmuharrir ve umumi neşriyat mildüril: 

Mo. 1044) Kırk Beşinci Yd FIA2'1 (5) KURVŞ2'VR il NiSAN PERŞEMBE 
Alman halkının endi-

HAKKIOCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM M'ODDETt Türkiye için Hariç için 

Sftelik ....... 1400 2900 
Altı aylık _,.... 750 1650 
GUnU geçmiş nilshalar ( 25 ) kuruştur. 

1 T E L E F O N : 2697 

İlln lllünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 
~ 

il • f eıı artı yor 
Anasterdam 10 (ö.R) - Berlindeki ecnebi 

miifahitler tarahndan, Danimarkaya kll!lı yapı
lan yıldırım harbinin muvaffakıyetinin tevlit et
mİf olduğu coıkun.luktan sonra ıimdi halk ara
mıda gittikçe artan bir endİfe hiikiim sürmekte 
olduğu beyan olunmaktacbr. Alman milleti, ha
rekat aahaamm seaitJemeainden korkmakta " 
tiddetli bir lot yisünden bir çolı mahrumiyetler 
içinde bulammktad.. :J 

YENİ ASIR matbaasında t.mlııtqtır 

Büyük deniz harbı devam ediyor 
Kat'i darbe -indirilmek. üzere 

.... Miit~~ddit ..... Ai';~~ ..... k.;~·v.a~ö;·ü·-'.~ .. ;~ ... ··~~·k~;-... d~i~· .. 
Alman Bremen transatlantiği batırıldı, 4 

L ..... AJman kruvazörünün· de· etr~fı çevrildi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanlara şiddetle hünım cclzn Jngiliz tayyareleri 

Denizde şiddetli hava muharebeleri Müttefik kuvvetler yolda 
120 bin asker, 800 tayyare, 62 zırhlı 
Norveç ve lsveçi müdafaaya gidiyor 

A lmanlara ....______ _____________________ _ 
10HDAKİKA .... 
Al~~~. k-~~vetleri 
Osloyu tahliyeye 

baslamış 
leıı ~ra 1 O ( ö.R) - Londraya ge
l,,11 ~erlere söre, iatili kuvvetlerine 
Iİdd ti orveç ordusunun mukavemeti 

J e e devam ediyor. 
'-l~ hududunu geçen Norveçliler, 
1-r • Alman kuvvetlerinin kamyon-
1-dııJ. Otokarlarla Oıloyu tahliyeye ba1-
~re1ı: ~nı ıöylemiılerdir. Bu tahliye 
~lı etı. tayyarelerin himayeıi altında 
'-'1ı•~rnaktadır. Norveç hükümetinin 
~ Jni;ı., t merkezi olan Erzeren etrafın-

N -ııın muharebeler olmaktadır. 
...... 

0
;,eçliler, külliyetli miktarda, garp 

~Nu 3 "ONct) SAHiFEDE -

4.vrupa 
llarbı 
~-b.kmıç 
-.qqaya ~ftlr -·-

lngiliz torp ı toları, 
man kuvvetlerine 

Al-Narvikte 
taarruz ettiler 

-·--
Norvcçin zayiati 
on dört bin ölü 

ve yaralı -·ÇoktanberiNorveç 
limanlarında duran 
Alman vapurlarmda 
asker gizli imiş 
Londra 10 (Ö.R) ·- Eksçeync ajansı 

----------------x*x ;;u haberi veriyor: 
'İngilizlerin 4 destroyeri Ve bir torpitoları battı •Norveç. Londrada toplanan harp ş1l-

------x*x rası kararlanndan h::ıberdar edilmiştir. 
Londra 1 O (A.A) - iyi bir menba- altında bulunan kuvvetlerinin mevkile- 12b,OOO asker, sekiz yüzil mütecaviz 

dan bildirildiğine göre, Norveç sahilleri rini düşmana bildirmemek arzusile har- her türlü tayyare, 62 parça harp gemisi 
açıklarında 400 mil imtidadında bir bin neticeaine kadar büyük bir ketumi- ~e ctizüleri N?rveçin yardımıiıa koşmak 
cephe üzerinde lngiliz - Fransız kuvvet- yet muhafazaıını tercih etmektedir. üzere muhtelıf vasıtalarla yola çıkarıl
leri ile Alman kuvvetleri arasında bü- Bitaraf kaynaklardan alman haberler- mıştır. Bu kuvvetler çok yakın zaman
yük bir deniz ve hava muharebesi cere- de, Almanlann methur Brenner Tran- da bu cephelerde vazife göreceklerdir.• 
yan etmektedir. aatlantiii asker naklederken bir ~ Aynı zamanda İsveçin müdafaası ayni 

Londra 1 O ( ö .R) - Norveç aahil- tahtel'bahiri tarafından torpillenerek ba- kuvvetlerce temin edilecektir. 
}erinde vuku bulmakta olan büyük de- tırddığı bildirilmektedir. Brennerdeki ~ndra 10 (Ö.R) - Royter ajansı, 
niz harbi hakkında muhtelif kaynaklar- askerlerden b inlercesi boiuJmUflur. mühim İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin 
dan kontrolüne imkan olmıyan birçok 7000 tonluk Magiat Alman vapuru Norveç sahiline ihracı hazırlıkları hak-
haberler gelmektedir. Amirallık, tehlike _ S ONU ı iNCi SAHİFEDE _ kında verdiği malfuıuttta, İngilizler Ber-

Daniµıarkada herşeyi 
müsadere ediyorlar 

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

Ablokanın tesiri de ba$la7111ca bayat pek leci 
olacak • Alınan lstllisı esnasında 37 

Danlmarkab makteı dtaıttt 

gende karaya asker ihraç ederlerse Os
lo ile muvasalanın temini müşkül ola
caimı ve Bergenin qgali boğazların dar 
::ıulanndaki maynları temizlemek imkA
nını verecetıni bildirmektedir. 

NOB~tN ZAYİ.ATI 
Londra 10 (Ö.B) - Norveç hariciye 

num Kolıt vald beyanatında, • fll Anda 
ordumuzun bybı ölü ve yarah olarak 
on dört bin ldpye hJii oluyor• demiş
tir. 
ALMAN SEYY AHLABI 
ASKER OLUVERMİŞ! 

Paris 10 (Ö.R) - Alman kaynakla
rından · blldlrlldiiine göre Almanlar 
~ansamfı şiddetli bir mukavemet-

- SONU 3 t)Nct) SABIFmE -

Almanyanın son tecavüzlerile 1Lmduğunu bulamıyacağtnı söyleyen 
Fransız Btı§vekili Reno 

Norveç, harbe devam 
etmek kararını verdi 

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

müzakere yolile Almsn hükümeti, 
Anlaşma teklifinde bulundu 

----------------x*x:-------------
Londra 10 (Ö.R) - Norveç parla- vasi salAhiyeti haiz üç Norveç nazırın· 

mentosu Avar yakınında Elveron kasa- <ian millefekkil bir kCJmisyonun, Alman· 
basında gizli bir celse akdetmiştir. Bu larla hini hacette milzakerelerde bulun
celseyi milteakip Norveç başvekili Nor- mağa memur edilmekte olduğunu bil
~ lsttkW ve top:-ak tamamiyetini dirmekte 1ııe de bu ı.ber kaydı ihtiyatla 
muhafaza için milteamza karşı müca- telikkt edilmelidir. Loncliadaki Norveg 
deleye karar verdiğini bildirmiştir. m'1ıfillerl 'bu saate kadar >amanlar1a 

Alman kaynağından verilen haberler, - SONU' tJNct) SAHİFEDE -
SEVKET Bii..GlN 

~ka ve Norveçe Iuu,ı valıu 
~Alınan taaft'uzunun dünyada 
b..-....., Iİ'ı akisler müthİf olnn11tur. 
~~ Almanyarun komtulan hakb 
'-~ve endite içindedirler. Kim
'-~,. • lnavyayı Almanyanın müsellih 
'de.ı eaı ( ? ) albna sokmayı istihdaf 
el. ·· "-ba taarnızun hakiki mahiyetin
b..._ t1apı. __ e d'' .. d ~1d" Al 

Garpta taarruz-beki.eniyor 

:"il l>Q.. """'Y UflDUf e5 .. ar. manya-
lo~ d-.ı evvelki kurbanları.. Çekos
~ •. v~ Polonya Alman zorbalığuun 
~ etinı çoktan beri ortaya koymUf
C)ı-.; ~ liaftaJLVdan beri hazırlanml§ 
~ '-tb~•arruz, en taYanı hayret ,ekil-
~ 11-.._--; .~ilmiftir. Norveç limanlann- Danimarka11ı i§gal eden A L1nan BU§ktnnandanı Erkanı 
~ bulanan Alman ticaret se- Harbiyesine izahat veriyor 
~ en sahillere ıilüdı Alman u- Londra 10 (Ö.R) - Danimarkada Bütiln memleket karanlık içindedir. 
~~ çıkarı1nuttır. Turist olarak Nor- " azlyet sakindir. Halkın bilyük ekseri- HAVA NAKLİYATI YASAK 
~Sokulan binlerce Alman anıızm yeti istilayı rnütevekkilane kabul etmiş- Alman cephesi 10 ( A.A) _ Havas 
la ~rkezlerde ünifonnalı ve ailib- tir. Sabah gueteleri intişar etmiştir. ajansından: 
d1t, il halinde meydana ~- Bütiln gazeteler, Nor veçte bazı mühim Alman istihbarat bürosu ısıkların sön-
aıı.._ - '-un ifade ..... ~ .. _._ b-'-!'--t Al-~~ ..... ""&. RK t11U1M1 mevkilerin işgalini bildiren Alman teb- <lürillmesi için ittihaz E:dilmiş olan umu-
ı_:~ kendi bayat aabaama dahil liğleriyle doludur. Danimarka kralı mi tedbir lere rağmen Danimarkada şi-

bdıiıcj Yerlerde gizliden gizliye hazır- K ristiyan, Kopenha'!claki şatosunda- mendüfor münakal:Hının normal oldu-
~- ır. Bu müıahededen bütün llita- dır. Danimarka şimdi istilanın dehşetini ğunu bildirmektedir. Danimarka deınir
:"l'dUf'j!;nık~ık dersleri çıkarmağa mec- <ı.nlamağa başlamıştır Alman askeri ma- yolları müdilr:iyeti Y<'ni bir emre kadar 
~ · Zıra böylece anlatılmıştır ki kamatı, Danimarka ~ehirle.rinde gıda, Elceınm ile Helsingbor ve cenuptan 
'el._ ~ Yanın bitaraf memleketlere İ• d • dd 11 1 lm .. ~ ,, .,. ipti aı ınn e ve rr.c msat namına ne Kopenhag i e Ma oc nrasında şiınendü-
L~ ... ~ turist diye gönderdiği in- varsa hepsini müsadere etmektedir. for ve duınbazlarla yanılmakta olan nak· 
~ ı,· atte bir sürü ıuikaslçıdan Müsadere <'dilen eşyanın bedelleri Al- liyatm tatil edilmiş oklui.'.,'Unu bildirmck-
~tli ar ltey değildirler. Bunlara karıı manların kredi noLo.ıc:ı dedikleri · bono- tcdir. Danimarka üzerinde her türlü ha-

o rnak lazımdU'. · larla yapılmaktadır. Jlk 24 saat içinde , .a na1~liyntı tatil edilmiştir. 
1. •• ~~ tefi · Danimarka piyasalarında bir panik ha-
~I~ ennin Norveçi clngilterenin vası b~ göstenniş ve iktısadi hayat te- 3i DANİMARKALI MAKTUL 
~~~:::::;et~=: meli~den sarsılmıştır. Mütte.fikler şimdi Londra 1-0 (Ö.R ) - Danimarka bas-•e biitiin harek"tin b maksatla Danımarkayı ablokaya dahil cdecekle- vekili, Alınan ordlıfünun dünkü taar

,.,.._JL -'imd • Aim... harp :inden ithalat dur&cak ve Danimarka ruzlarında 37 Danimarkalının maktul 
..... ok feci günler geçirecektir. Demiryol- düştüğünü söylemi<ı Vf" milleti siıkfuıet-

--~~-------------------·------------------------

Almanların lzlandaya asker çı~ar
malarına meydan veril mi yecek 

Paris 1 O ( ö . R) - Pariae dönen baı 
vekil ve harbiye nazın doğruca Elize 
sarayına gitmiflerdir. 

F ........ ukeri mahfillerinin kanaatine 
söre harp, prp cephesinde şimdi pek 
tiddetli bir bal almak üzeredir. Mütte
fikler prp cephesinde büyük bir taamur 
JauırllUDlfı..ctır. 

iZiNLER KALDIRU..DI 
Londra 10 (ö .R) - Dün akşam 

F ransadaki lngiliz sefer ordusunda ve 
hava kuvvetlerinde bütün İ7.inler talik 
edilmiştir. 

A LMANLARA ASKER 
ÇIKARTMlYACAKLAR 

Brüksel 1 O ( ö .R) - lngiliz salfı.hi· 
yetli aözcülerinden b ir zat müttefiklerin 
kat'i hareketinin geçikmiyeceğini sÖy· 

' lemis ve demiştir ki: 
c- Çok vasi bir deniz hududu üze

rinde dağnık Alman kuvvetlerinin mü
tecenid bir vaziyette birleşmeleri, Al
manlar için büyük bir muvaffakıyet te
lakki edilemez. Hatta bu hareketin, sev
külceyş bakımından, pek az makul ol
maııı muhtemeldir. 

Hal~ sirililmit olan d~ ~ 



rnı ASIR SARtl'EI -e 

ft. ~ Beşinci Murad--
~ Ve Annesi 
Tefrika: 42 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Affeder3iniz, paşa hazretleri .. ·Hünkarın 
aklen hafif olduğu gün gibi aşikar değil mi? 

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

Rüyada bana ima edildiği veçhi- etmesine nasıl ihtimal veriyorsu
fe, bu zat ta aramıza kntışbktan son- nuz} Bunu aklınıza getirdiğiniz için 
ra, artık bu işin ucunda bize katiyen size teessüf ederim ... 
ufak bir ziyan bile gelemez... Hatırlarsınız yaL Akdemce, 

Dünya bir araya gelse, Sultan hare dair fetva verip vermiyeceği, 
'Azizi ne yapıp yapıp tahtından in- fetva Emini Halil efendiden sorul
dirmeğe mutlaka muvaffak olaca- duğunda, efendi size bu işe çarşaf 
ğız... kadar bir fetva veririm dememi§ 

işte paşa hazretleri, hiç korkma- miydiL Ben daha o zaman Amas
makhğınun ve muvaffakıyetinden yalı Halil efendiye fetvayı hazırlat-
emin olmaklığımın sebebi, gördü- tım .. 
ğüm rüyanın ruhumda derin bir Vakıa fetva Emininin söylediği gibi 
inanç ve ümit yaratmasından naşi- çarşaf gibi büyük bir ~y değilse de 
d . (•) maksadımıza yarıy::.;:ık derecede 
ır ... 
Şimdi meselenin gavamızma VU· §Umullü bir mana taşımaktadır ... 

kuf peyda edildi mi L O zamandan beri fetvayı muska 
Namık Kemal bey 0 dakikada gibi koynumda saklar dururum .. 

kendisini tutmağa muvaffak olama- Bir az sabredin de, tamamiyle em-
.,. niyet getirmeniz için onu çıkarıp si-

mı'l~ı ... 
Hemen yerinden fırlayıp Şeyhü- ze göstereyi:n .. 

lislfunın elini kavramış ve onu du- Şeyhülislam böyle söyledikten 
daklanna götürerek üstüne saygılı, sonra evvela cübbesinin sağdaki yan 
uzun bir puse kondurmuştu... cebine el attı.. Orasmı bir müddet 

Sadrazam ile Mitat paşa ise, Şey- karıştırıp bir şey bulamamış olmalı 
hülislamın anlattığı bu rüyaya, öy- ki bu sefer de sol cebini aramağa ko
le Kemal bey gibi çar çabuk kanına- yuldu ... Hay aksi şeytan 1.. Or<..da da 
ğa hiç de taraftar görünmüyorlar- bir şey yok ... 
dı. Öteden beri düzenbazlığiyle ün Şeyhülis!.:....ı öfkesinden sık sık 
alan Hayrullah efendinin bermutat homurdanmağa başla;nıştı... ~::.Jra
yine yalan söylediğine, kendilerini zamla yanındakiler ise büyük bir 
atlatmak maksadiyle bu rüyayı düz- alaka ile Hayrullah efendinin yap-
düğüne zahip oluyorlardı... tığı hareketleri takip ediyorlardı. 

Fakat hiç tınmayıp bu hislerini as- Fetvayı cübbesinin ceplerinde 
in belli etmediler.. Bir kaç dakika bulamıyan Şeyhülislam ayağa kalk
kadar ortalıkta derin bir sükut hü- tı .... Yere düşürmüş olduğunu sana
küm sürdükten sonra Sadrazam rak odanın içini başta.1 başa yokla-
tekrar söze başlayıp: dı ... Eğilerek oturdu~u kanepenin 

C'dd k .. l k .. l altını da muayene ettı .. 
- ı en ço guze , ço mana ı H' b. f f d 

b. .. d d' H h ld b'" 1 b' ıç ır tara ta etvn an eser 
ır ruya, e ı... er a e oy e ır k 1 .. - .. ek .. 1 k la l ki h k yo tu, vesse am ... ruya gonn , oy e o y ı a er e- • 

se nasip olmaz ... Bu rnazhariyetiniz- Hocanın eteklerı adrunakıllı ~u: 
den dolayı sizi bilhassa tebrik ede- tuşmuştu.. Daha bu sabah ceplerını 

yoklatken onun yerinde durduğunµ 
rım .. 

Ancak fetvayı şerif hakkında bir fark ctmİ§ti. Kalın ve büyükçe bir 
şey söylemediniz... Çok mühim kağıt üzerine }'azılan fetvayı düşür
olan bu iş te acaba şimdiye kadar müş olması, Ona çürük"hir ihtimal 
yapılıp bitirilmiş midir~ Görüyor- gibi geliyordu... • 
sunuz yaL. Arbk hiç vaktimiz kal- Cübbesinin cepleri sağlam ve hiç 
madı... birinde de delik yoktu .. 

Eğer fetva elde bulunmazsa, ya- Sakın birisi onu cebinden aşır-
rın sabah hal' in icrası sırasında pek mış olmasın? ... 
müşkül bir vaziyette kalacağımız Hatırına gelen bu son ihtimal 

'k~ d üzerine hocadaki telaş artık en ga-
aşı cır ır ... 

Aman efendi hazretleri ... Şurada leyanlı bir haddine vasıl olmuş bu-
bir kaç saat daha vaktimiz var. Şa- lunuyordu ... 
yet, fetva hazır değilse, bu bir kaç Vaziyetin tehlikeli olmasına rağ
saatin içinde bunun hemen hazır- men Şeyhülislamın çok komik bir 
]anmasına himmet buyurmanızı ni- tarzda, adeta pabucunu çıkarup içi-

ed · ne bakacak derecede harıl harıl fet-yaz erım ... 
Hayrullah efendi Sadrazamın 

sözlerinden alındığım ima eden 
bir ta vur la dedi ki: 

- Benden böyle bir ihmal sudur 

vayı aramağa koyulduğunu gören 
paşalarla Namık Kemal bey gürül
tülü kahkahalar savurmaktan ken
dilerini pek ziyade güçlükle tutabil
diler ... 

(IF) Hayrullnh efendinin bu rü- O aralık Sadrazam: 
yası bütün tarihlerde ve Süleyman - Efendi hazretleri, dedi ... Ora-
J>8.!anın hwi inkılap namile yazdığı ya da baktınız mı? Sakan şalvarın 
eserde de mevcuttur. ceplerine koymuş olmayasınız? .• 

l!in garibi bu rüyanın hakikate Hay ceddine rahmet ... Bunu hiç 
lıunamiyle uygun bir şekilde doğru akhna getirmemişti ... 
çılanıı olmasıdır. Beıinci Murattan Y enideıı ümide düşen Şeyhülis
sonra tahta çıkan ikinci Abdülhamit lam elini şalvarının cebine daldır
Sultan Azizi hal' eden adamların dı ... 
hepaini de birer bahane ile fstan- Oh, çok şükür ... Bu kıymetli ka-
buldan çıkannıfb. ğıt parçası, işte orada durmakta 

Bu arada Süleyman paıanın rüt- idi... 
be ;e niıanları re_f olunarak ken.di~i Hayrullah efendi genişçe bir ne
Bagdatta otunnaga mecbur edildı- fes aldıktan sonra kağıdı oradan çı
ği gibi, Hayrullah efendi de Hicaza kardı. Ve uzatıp onu Sadrazama 
nefyolundu... Ve rüyada İJaret verdiği sırada: 
edildiği veçhile senelerce ora.da ka
lıp, nihayet Makkede ölmüttü ... -BiTMEDi-

DEMiR MASKE 
•mntm•ee• ±** 

Büyiık tarih ve macera romanı 
(ıKJNCı KJSJM) 

- 162 --
Mistune yeni dostu Jüpiteri lvona 

takdim etti. 
Hepsi de oturdukları vakit, Mon-

envör l.uinin karısı öze başladı. Tatlı 
'e biraz hüziinlü bir sesle demirciye, 
altı aydanberi Bastilde mahpus olan 
kocasını, ayni zamanda dtı gunun 
mcnkipleri tarafındnn haksızca hapset
tirilmiş bir çok znvallılnrı da bt•raber 
kurtarmağa kanır verdiğini söyledi: 

Ve horrak bı:ıkJ lnrını, kendi.<ıini dık 
k 1 r IJjy.it . I. r d 

- Yiğit do tum Mistufle, bnnn iyi, 
alicenap, cesurluğuna güvenilir bir 
adam diye bahsetti. Hem de sizin f' o
borg Senjermen i çileri üzerinde büyük 
bir nüfuzunuz olduğunu söyledi. 

Jüpiter: 
- Yalnız b ı:ı arkadaslar üzerinde 1 
lvon sözün it üretti: 
- AmelelC"r memnun değillerdir. 

Bunda da hakları var Kocamı kurtar
mak yardım etseler, Baııtili 

Karşıyaka ana 
kucağı çocuk 

okulu hakkında 
--*--

Yeni kaı-arlar verileli • 
23 Nisan çocuk 
bayramına hazırlık -·-Dün Halk partisinde içtima eden ço

cuk esirgeme kurumu merkez heyeti, 
23 Nisan çocuk bayramı münasebetiyle 
fakir ve kimsesiz çocuklara Auımt şe
kilde yardım edilmesine ve bu yıl bay
rrımın dnha geniş bit "ekilde kutlanma
sına, nynı zmnnnda Karşıyaka ana kuca
ğı çocuk okulunun tekemmülü için IA
zımgelen tedbirlerin alınmasına karar 
"ermiştir. --·--1 z mirde dört 

ithalat 
birliği kurulacak 
Şehrimizdeki aHikarlnrlara gelen ma

JO.mata göre, memleketimizde teşkil edi
Jccek ithalat birliklerine ait nizamname 
ııazırlanmış ve resmt gazetede intişar 
eylemiştir. 

Ticaret vekaleü, İzmird.e muhitin ih
tıyaçlarını karşılıya.:::ık ithalat birlikle
ri teşkilini tensip eylemiş, bu hususta 
tetkiklerde bulunulması bildir~tir. 
Tetkiklere başlanmıştır. İzmirde dört it
lıalAt birliği kurulacağı tahmin edilmek
tedir. --·--1,ıkl ar cinayeti suç-

lusu beraet etti 

art harabelerinde 
hafriyatta bulunulacak 

--*--
Şimdi en ko kunç 
saihaya girmiştir 

ŞEVKET BiLGİN 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHIFED~; 
gemileri, Norveç kara sulannı enınl1 · 

ta. le sokulabilecekleri bir mıntaka olar~ 
kullanmağa alqmıtlardır. lngiltereY1 

Müzeler müdürü: Lahtları tetkike gitti -
rihten evvelki zamanlardan Bizans 

devrine kadarki binlerce senelik medeniyet 
~~-----x*x-~~-~-

Sart harebelerinde çıktığı Manisa vi- mabecll ve pek cüz'i bir kısmı Amerika
layetinden maarif vekilliğine bildirilen lılar tarafından hafredilmiştir. Türk 
eski eserlerden lahdlerin yerinde tetki- Lidya olan Sart harabeleri, meşhur bin 
ki ve lcnbının yapılması için vekillikten bir tepelcrile ki Lidya Krrıllannın Tü
gelen telgraf emri üzerine müzeler mü- mülils şeklindeki mezarlarıdır çok ge
dürU Salab8:d~in Kantar dün Manisaya niş bir saha ve pek ehemmiyetli bir mev
hareket etmıştır. zu teşkil eder Tarihten evvelki zaman-

Kendisinden bu hususta malumat ls- 1 da B" · d · kad binl 
teyen muharriririmize milze mildiiril ar .n ızans. evnne ar e:.ce 
şunları söylemiştir: s.C'Ilelik ~edenıyct tabakaları burada ust 

« - Görmeden bir şey denemez. Şu- liste yığı ıdır. 
kadar ki mUzedeki Wıdler lçlnde en Türk tarih kurumu, Sart hafriyatını 
gUzel bundan evvel Sartta.n gelen l~d- teknik ve metodlu bir şekilde yapmak 
dir. ötekilere benzemez. Muhaddep bir düşüncesindedir. Başlarsa kurumun bu
şekilde ve oymalıdır. Belki bahsin mev- na muvaffak olacağı şüphesizdir. O va
zuu olan labd de böyle ve belki daha kit, dünyada hen.Uz misli görillmemiş 
güzeldir. Tetkik etmek lhun. Sart ha- eserler meydana çıkanlacağı.nı şimdi
rabelerinln, 1904 yılına kadar, ancak den, hem de pek kuvvetle umabiliriz.> 

Mahsulün 

kMJı taarruz.tarda hep bu sulardan ~O 
rnan üsleri gı"bi iıtifade etın.İ§lerdir·d 
kadar ki Alman propagandası Şinıal de
nizinde hakiki hakimiyetin Alman <>" 
nanmaıımda olduğunu iddia etmeklell 
çekinmemiştir. Müttefikler evvelde: 
hazırlanmıı bir plan dahilinde tal~ 
edilen bu taarnızlnr karşısında ken • 
lerinden beklenen enerjiyi göstenn~ 
lerdi Alman tehditlerinin önüne _g~; 
miyecek muazz.ıun bir tehlikeye ~1' 
ettiğini göreceklerdi. _:h 

Müttefikler için iki ıddan birini tw;r 
etmek lhmıdı: 

1 - Ya hareketsizlikte devanı ed~ 
rek Almanyanın Şimal denizinde VP" 
yete hi.kim olmasına göz yummak. .. 

2 - y abut ta Skandinavy•J'l Alın" 
tahakkümüne mezar yapacak olıan bil 
buekctc bnı vurmak... • 
~ltere ve Fransa bu ikinci ııkkı td 

cib ettiler. 
Hitler Danimarka ve NorTeÇe ~ 

taarruzlarile miittefilderin her ~~ 
telaw ettikleri INr bakhti İnÜI' ~ 
etmez tekilde teyid ebnİftir. v~ 
ıudur: · sellerin 

zararları 
Almanya nuannda küçük milleti~ 

biirri,.et ve istildiıDeftnin kıymeti••~. 

sigortası ::~kendi~ 
mraka n NorYeçe ulcbnmtbr· 1'~ 

--+-- *- Hollanda, Belç.ibya saldırmakta ter-

Be Dikili Zir _ ..... ,eti düt etıniycıcektir. • rgama, •e aat Y'CAGA Alman biç bir teehhüdüne. !lif 
Menemende salar yalQnda bu işi bir ~ bir .....dine, hiç bir "" 
daha çekilmedi teınln edecek min••m• inand•maz. ..~· 

-8- -·- Beynelmilel lıammlan, ah1ik dr-
İzmlrde ve garbt Anadolunun diğer Geçen sene İzmir vilAyethıde dolu- lanm himahaba .. ~en bir ~ 

Bomovanm Işıklar köyünde işlenen yerlerinde hava açmıştır. dan büyük zarar gören bağlann sigorta leket ~ aözlerm ve ttahhüSP"-
ve Hasan oğlu Mustafarun ölümiyle ne- Evvelki günkü yağmurlar esnasında edilmesi için vilAyct teşebbüsata ~ ne~ Yardır~ .. • ~ 
t.icelenen cinayet davasının karan ağır Halkapınar deresi taşarak fabrikalar mlş, ke}..fiyeti Zirnat vekMetine arzet. D~ .istilisı ~ id ~ 
ceza mahkemesinde verilmiştir. önündeki caddeyi istila etml~, fabrikala- mişti. parlak~ ~ır. Slrandma..,.a • ti' 

Çok mühim safhalar geçiren bu dava- ra amele taşıyan bir araba dereye devril- Haber aldığuruza göre Zirant vekaleti leketlen içinde ~· üe adeflll p-
da Hasan oğlu Mustafayı öldilrmekten miştir. Amele kurtarılmış, iki amele bir bu hususta geniş surette tetkiklerde a:raz pAktı oLm biricik ~~,.sJ' 
suçlu olarak gösterilen Hüsnü oğlu Nu- miktar su yuttuklarından hastanede te- bulunmuş ve ı.irat mahsullerin sigortası ııimarkadır .• Bu pakt harp ıçmde~ 
reddin Yılmazın kasten veya tedbirsiz- davi nltına alı.nmıştır. hakındka bir nizamname hazırlamıştır. ~qtır. ~ ~yanın 
likle bu cinayeti işlediğine dair vicdani Bergama ovası hala kısmen sular al- Vekalet, bağ ıruıh:,""Ullerinden başka tü- nn~ ve te~tma ddlJr· 
kanaat teminine kafi delil bulunnırunış, tındadır. Bergama köylerinin bir kısmı- tün, sebze, hububat ve bakliyatın sigor- Aa::!n netı: mey d::ı ~ır. • taJl~ 
mah-tulün kaza neticesinde ölmüş olma- nı da sular kaplamıştır. taları için de bazı kararlar almıştır. Bu aktı p r· ya~A e:.ıı ~ 
sı ihtimali göz önilnde tutulmuş ye suç- Knrndere çnyı geçit vermlyecek bir husus yakında kuvveden fiile çıkacak- P1 ° 0~?'rm Danimark "' il' 
lunun beraetinc knrnr verilmiştir. rnziyettedir. Somaya şoseden gidileme- tır. ~~'sa. °,Y eı:n anın 

-- -- ınektcdir. Diğer knzalarda bir fcvkala- Ege vilayeti için hayatı bir ehemmiye- a;::;: man~ 0 fm':fqtır. il ve~~ 
Erzincana avdet delik yoktur. ti haiz olan bu kararın müstahsil arl}Şlll- rilme. an!ı~=VYel'an o~ ~araııbl' 

Dikli kazasında alçak arazi su altında da sevinçle karşılanacağı şUphesizdir. · 
81 
ak b dbabtl~' düıen ~~ 

edecek cif tciler kalmış, İzmire gelmekte olan kömür --·-- ~. . bu misaller birer uraııY 
• • yUklU bir kamyon devrilmiştir, Dikli- VaQ jyllecti d ~ o::hdır 

Zelzele felıikctini müteakip İz.mire ge- nin Çandarlı ilo muhaberesi dün nkşa- '!I' • e11ıma l Danimarkayı harp ~ 
len Erzincanlılardan çiftçilikle iştigal mn kadar temin edilememiştir. Bir milddettcnberi rahatsız bulunan lmakta: kormnak mabadile( !) istle' 
edenlerin, başvekaletin daveti üzerine Menemende Kunduz çayı taşnuş, Çal- vali B. Ethem Aykut iyileşerek dUn va-

0
ttiklerini iddia ediyorlar Hür ııUIJel.., 

Nisan sonuna kadar Erzincana işleri ha- ;ı dere köyü mınta.knsında şosenin 200 zifesi ba~ına gelmiştir. ;in 'bnldan ve ,ereflerile. bundan dY 
şına avdet cdecekle:ini . y~ışt~ Bu metrelik kısmım istiU\ etmiştir. ** feci bir §ekilde istihza edilemez. . .d 
hafta sonunda on hır çıftçı Erzincana --·-- Fransız vo İtalyan ceneral konsolosla- Kendi mukadderatına sahip ~;, 
h~~et edecektir .. Bunlar Erzincanda Odemis haşereslyle rı dün sabah vali B Ethem Aykutu ma- ıulb içinde yapmak arzusundan .l>j;t 
hükum.e~çe ınş;ı edil~n baraka ve evlere mücadele ediliyor kamında ziyaret etmi~lerdir. gÜnahı olmıyan küçük bil' milletil' 4' 
ycrleştirileceklır. M l Öd -·-- küı:nran baklan çif:nenirken bu 1'J .tA• 

encmen, Kema paşa, emiş ve So·'kül' en m·tön· k- tah ilelerle a~ uıni eP'-
Bergama kazalarındaki bağlarda zuhur ııs .ı:t ves. imh" unya umdırT POLiSrE: 

••••••••• 

iki sarhoş, birini 
ağır surette 
yaraladılar 

Bayındır kazasının Ergenli köyünde 
hir hadise olmuştur. Bekçi Nuri oğlu 
Hüseyin Çekilmez ve arkadaşı Mehmet 
oğlu Mehmet Diizyol: sarhoşken kavga 
çıkannl§lar, Mehmet oğlu Ali Değir
menciyi bıçakla muhtelif yerlerinden 

eden •Odemisıı lınşcresiyle mücadeleye fldelikleri nnDı . ~g•,_ .. A::t,.an vard mıile ~~ 
b lanmıştır z· t üdilrlU • •• Ü arumArAa n;U~ Or USU pr 
<l f d k · ıraa '!'- gu, m ca- Söke ve Ödemiş kazalnrındaki tütün yanm muazz.a.m kuvvetlerine karf efl1"' 

ehle ]el udlldan1ılm~ düzer~}u kazalara fideliklerinden bir kısmı kanuna uygun raml.)'acağından mukavemet göSl 
ze r ma e er go.n erm~.ır. ve fennt bir suretta yapılmadığı için ~tir. ~ 

- - .. - - söktUrUlmüştilr. • Norveçe gelinee o kendisinden 
Şehir meclısl --·-- lenen mukavemeti g&f:erİyOT. 
toplanıyor Halkevinde konferans Şimdi.'! ... olacaktır? .-ı "' 
Belediye encUmerJeri diln belediyede Halkevi salonunda, 11-4-940 tarihin- Asd buyük mera~ uya~dıran ~,P' 

bütçe üzerinde çalı~ıştır. Şehir mec- de Prof. S. Maksudi Arsel (Türklerdo dur. Muhakkılktır ki arbm en h ıt· 
lisinin bugünkü toplantısında encü- Kanun ve hukuk), 12-4-940 tarihinde lı ve en korkunç safhası baı1~d' d' 
menlerden gelen evrak tetkik edilecek de Dr. Vamık Yavşl (Ziraat memleketi Müttef~~e!, istese de, isteın ed"' 
bütçe mil7.akerelerine Pazartesi günU olan Türkiye) mevzulu birer konferans Norvcçe hutun ~uvı_:etlcrilc !.ardJlll ~{ 
başlanacaktır vereceklerdir. cekJer, Alman ıstilasuun onüne ~ 

' ceklerdir. Bundan ıüpbe edileın~ t"!.1 
kü Norveçte mevzuubabs olan ~iı:I 

.:ığır surette yaralamışlardır. 
İki suçlu tutularak adliyeye 

miştir. Yaralı hrıstancde tedavi 
B • • • t ı d Skandinavya memleketlerinin eıe"~ 

:t~:~ ır ışçı, o oray a ovar ~=~ı~:~ni~=.k~~ati~şf'" 
mevmu bahistir. • ~ 

alınnuştır. -·Biri kaçmış, 
diğeri kaçırılmış 
Torbalınon Öz~k köyünden 17 ya

şında Bn. Nuzmiyc Saray, evlenmek 
maksadiyle, aynı köyden Ya~ Çeliğe 
kaçın!§, tutularak adliyeye verilmiştir. 

Mt>nemen kazasının Alaniçi köyün
den 16 yaşında Mehmet Fenerin 12 ya
mda Ümmühan Atmacayı kaçırmış ve 
!utulmuştur. 

kraldan her istediklerini koparirlardı. 
Faribol: 
- Çok doğru imanım! diye tasdik 

etti. 
lvon sözünü tatlı tatlı ilerletti: 
- Jüpiter efendi! Çocuğumun baba

sını kurtarmağa, kocamın bana iadesi· 
ne yardım etmek ister misiniz> Size 
ömrüm oldukça minnettar kalırdım. 

Kısa bir sükut oldu. 
Genç kadın ve sadık arkadaşlara. 

Jüpiter efendinin cevabını, merakla 
bekliyorlardı. 

Eğer Jüpiter onlara yardım etmeyi 
reddetse, Bastile, Parisin bu zmdanına 
muvaffakıyet taliile hücum etmek te
şebbüsüne girişmeğe yetişecek ameleyi 
birleştirmek pek zor olurdu. 

Nihayet demirci, Monsenyör Luinin 
karısına, yavaı, ve ağır bir sesle: 

- Bastili zapt için silah laLım, dedi. 
Mistufle h r retle: 
- Yüzlerce tüfenk, tahnnca hazır, 

dedi. 
lvon da il"vc etti: 
- D.lha da silah H' <.'t'phane almak 

• .,.._ "'-.- 1..:- ,_ -~ l 

d •ı• •• ld •• Müttefikler Almanyanın No~eÇll>~ 
arasın a ezı ıp o u tan baıa istila ederek Norveç fayo~,J. 

lngiliz donanmasının aoknlaın"-J! 
~~~-----x.x-~---~~~-

Diln saat 14 te, Abı.ncak istasyonunda mUessif bir kaza olmuş, bir amele ezi
lerek ölmüştür. 

Alsancak garında motörlü vagonlar imalAthanesinde çalış:ın işçilerden Hasan 
Alayaydın, Rüat ve Ahmet adındaki arkadaşlariyle, tamir edilen bir otorayın 
vidalarını taktığı sırada otorayı triko ile kaldırmışlardır. Bu sırada otoray ka
yarak düşmüş, Hasan otorayla duvar atasında kalarak ezilmiştir. Bir kaç da
kika sonra da haynta gözlerini yummuştur. 

Kaza tahkikatına C. mUddeiumumt ınuavlnl B. CeW Varol el koymuştur. 

- Oegidi imanım! deseniz e, sade 
yiğit adamlar ekııik ! ... 

Demirci: 
- Yiğit adam mı! dedi, ben ~ize 

bulurum. 
Ivon bağırdı: 
- T eşek.kür ederim, aziz dostum, 

Bu vaadinize bin kerre teıekkür ede-
rim. 

Dedi ve latif bir jestle mini mini el
lerini Jüpiterin koca nasırlı ellerine bı
raktı. 

Jüpiter, heyecanını 
çalışnrak: 

belli etmeme,ğe 

Bay Jüpiter, kendisine bildirilen bu 
planı tasvip ettikten sonra, çarşamba 
günü akşam karanlığı basar basmaz on 
iki arkadaşla falan tenha yerde buluna
cağını, F aribol ve .arkadaşının getirece
ği silahları kaçırmak için bu yerin en 
muvafık olduğunu söyledi. 

Sonra, iki dev cüsseli adam, Mistufle 
ile Jüpiter, bir şişe şarap yuvarlamak 
için apğıya, umumi ealona indiler. 

Saat dokuzu ' çalml§tı. 
lvon başına siyah örtü atarak: 
- Geç oldu, dedi, oKlumun yanına 

dönmeliyim. 
Genç Dragon zabiti tebessüm ede

rek: 

müstahkem üsler haline ko~ /J' 
müsaade etmiyeceklerdir. ~ d ,ıcf 
man projesinin tahakkUku balın ~~ 
veçi hakikaten lngilterenin ka1p rıı'IY 
ukılmıt bir tabanca halinde kull•" 
nna mani kalmıyacaktır. kiJde İ'° 

Skandinavyada harbin ne ı.e ~d' 
kiıaf edeceğini ıimdiden tahrrııf!, ~ ~ 
imkan yoktur. Yalnız ouna kanfU: efJ b~ 
harp ~langıçta Alrnanyaya gül rı~ 
uftt yürÜ)'ÜiÜ gibi görünse bil~ı:" 
Almanyanın inhizammı tacil e 
ibaret olacaktır. · tı~ 

Skandinavya harbinde çözü!ın~r' 
lenen bir muamma da lsveçtn 

tidir. ' 
- lsveç ne yapacak T ·ıt ~ ~ 
Finlandiyaya klU)ı takip ett~ ~ 

görii§lü bitaraflık potitikasmd• rcıJl.'J• 
vam edecek? Y Oksa Norveçle 
derat birliğini mi ilan edecek 1 ed~ 

Eğer hveç bitarafftğına de~~~· 
se bunun biricik minası A ı~;J. 
tehditleri lsartısında kat'i bir tes 11 ıı,ı 
ten başka bir ıey olmıyaca~tır~ $1 ,ıt 
lsveç Çekoslovakya ve DanıJ1\2l 1cotl - Evet, ben size adam bulurum, 

hem de yiğit ndam. Lakin evvelden ha
zırlanmı;, bir planınız var mı) Nedir) 

Mistufle söz nlnrak: 

- Sizi kapınıza kadar 
müsaade ediniz. 

tek silah atmadan Almanyanlf1 ef' 
geçirmeğe arasına düşecektir. ulc ed !-

Bunun aksi ihtimal tabak~ rbİ /> ~ 
se bu takdirde Skandinavya , a !f..ti~ 

- Güzel Allahım l dinleyiniz.. Bu 
planımızın fena tertip edilmediğini gö
receksiniz. 

Bunun üzerine, Faribolun bu şakirdi, 
Banyolede bir evde sakaldığı silahları 
F oborg Sen Antuan amelelerine ne yol
da dağıtmak istediğine ve kale kapıla
rından birini nasıl bir sürprizle de ge-

Monsenyör Luinin karısile eski silah 
muallimi mülnzim, umum1 salondan 
geçmemek için meyhanenin araba ka
pı!lndan dışarı çıktılar. 

.Şimdi sokak hemen hemen tenha idi. 
Bııstil meydanına varmıılardı ki ka

dın, arka tarafından müph~m bir ayak 
ııni i~itti ve içine bir casus tarafından 

• • r 

• til ır 
manya için en ağır mahıye n ı,iı" 
edecektir. ~ .• te<l.Af 

Her halde müttefikler but~d ?~ 
terini almqlardır. lsveçle ?era,,,.rcı p_: 
lsvcçsiz Skandinavya harbı d be~ 
cektir. Müttefikler Alman di:"ete 
ha müthi~ darbelerle muk• 
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,!I NiSAN PERŞEMBE • = - s. -

Bütün dünyanın akibeti, 
harbın neticesine bağlıdır 

''! vorveç ve Danimarkanın felaketi, 
diğer bitaraf lara ders olmalıdır,, 

Bitaraflar vaktinde yardım istemezlerse .•. 
l.ııa ~~~~~~~~~~ ....... * ...... 

lotd dra l@ (Ö.R) - Haricıye nazın tiyen bütün milletl"rin mukadderatı bu 
~ Halifaks, Norveçle Almanya ara- harbın neticesine bağlıdır. Almanyanın 
0ı __ -.ınlizakere haberlerinin doğru olup zailin istila"1na u,,~yan memleketlerin 
~ğı hakkındoki ru.ale bundan ha· hilITiyetleri iade edilerek Avrupa tam 1 
~ bulunmadığı cevabını vermiş ve bir emniyet ve htirriyet havasına kavu
. .......,., ilive eylemi;tir: ~uncaya kadar Fransa ve İngiltere sil~
~-- Norveç, böyle bir miızalı:ereye gır- lu ellerinden bırakınıyacaklardır. 
.ı1ııı 01- bile müttefikler bunun tazyik Lord Halifaks, mlittefiklerin Sovyet
llıii.ı~ yapıldığını düsilnerek Norveç! !erle mUnasebatı hakkında .u Mzleri 
d;,......_ karanndan vaz geçmiyecelder- söylemiştir: 

olmıyacaktır. 
Bitaraf devletler d• bundan ders 

alabilirler. 
lngiltere ve Fransa son altı ay 

içinde her in Şimal memleketleri aa
hilinde üsler itıral edebilirlerdi. Eğer 
bitaraf memleketler IAzmı gelen yar
dtın1 •aldinde istemeııleroe bu da ola
bilir. 

!iııi.. 8UyüJı: Britanya, Alınan sevkulcey- •- Svoyetler birW;iyle atideki müna· 
11\G,._A~antiğe kadar ıızenmasına asil 4ebatınıız, her şeyden evvel Almanyaya • 
~ -..aıatıa ve müsaaıle edemez. Norve- yapacağı ynı·dımın mukadderatına bağ
~muz karan, Almanyanın dah1ll lıdır. Hür ve sulh içinıl1! Y"'IJYan bir 
ltıa dan ileri gelmi.şUr. Eminim ki bu Avrupanın tesisini BU.yük Britanya gibi 
tı,,_eera Almanyanın kfuına olmıyacak- l<l'ZU eden diğer devletlerin de bizimle 

1.t teşriki mesai edeceklerini kuvvetle timil 

Almanya, kendine kurban olarak 
kom,ulannın en zayıf ve müdl\faaya 
en az muktedir olanlarını seçmi§tir. 
Bu hareket. fenalık yapmak deliliii
ne tutulmuş bir ıahsın veya her tarafa 
saldıran bir kuduz köpeğin hareketine 
benzer. ln1:~ltere ve Franaanın azmi .. 
ni takviye etmek için bir oebep !iz.un 
gel.eydi, son hadis~ bu sebebi teşkil 
etmis olurdu.• 

'c)Q iittefiklere gelınce. istemi§ olsaydık etmekteyim.• 
ııı._altı ayda Norveçin her hangi birli- Pano 10 (ö.R) - Lord Halifakı 
~ ~gal edebllirdilt. Norveçln ve Lordlar kamaruında demiıQr ki: 
~ akıbeti, diğer bitaraflara c- Bana İnanınız. lngiliz ve Fran-
~ olmalıdır. Eğer i4 iften geçmeden •ız filolan faaliyetaiz deiildir. Milli 
~ istemedenıe bunlar da ayni Ala- müdafaa ile telifi mümkün olac:U 
.....__ ıtirıTacaldardı.r. Sltandinavyaya ta- derecede tam haber verilecekti<. Al-
~ Büyük Brltanyanın ve Frıın.sanın manlar~ harbi Skandinavyaya teşmi• 
lıı .... _ >:afere kadar mücadele amılnl le oeYkeden aebebi bilmiyoruz. Bellı:l 
!otİ ·~tlendirml§tir. Alman taarruzu gös- de dahili bazı güçlüklerin neticesidir. 
t,,;._Yor ki yalnız muhariplerin dekil, Fakat katiyetle biliyoruz ki bunun 
~ btıtriyetlerlnl muhafaza etmelı: ıs- neticeai kendileri için yalnız iıtifade 

Londra 10 (Ö.R) - Lord Halifaks, 
Norveç ve Danimarka milletlenne hita
ben .iki mesaj neşretmiştir. İngiliz hari
ciye nazın, Norveç milletini hllrrlyet ve 
istilı:lalini korkusuzca müdafaa husu
sunda g&terdiği ce<"..atetten dolayı teb
rik etmekte ve Bü71lk Britanyanın u
fere kadar Norveçle çarpışacağını bil
dirmektedir. 

Belçika ve Hollanda da 
istili tehlikesine maruz 

Al-Danimarka ve N~;veç orduları 
inan kontrolü altında bulunacakmış 

~~~~-~~~~~--~ ·;.......--~-~-
~ndra 10 (A.A) - Royter ajansı bildinyor: HOLLANDADA İZİNLER KALDIRILDI 

k;, Ugltn Loııdrada ne~ilen reııınt bir tebliğde deniliyor Londra tO (Ö.R) - Hollandada askerl izinlerin taliki ..,_ 
bebiyle trenler asker doludur ve sivillere tahsis edilen yer· 

~-~ sıyasi ınahafilinde Büyük Britı.ııyanın Hollanda- ler pek ziyade azalmıştır, 
111r "9 &l~ıkaya bir !stilli hareketi hazırladıj!ına dair şayia- Brüksel lC (A.A) - Sabahın ilk saatlerinde kral Leopold, 
lııır,,Çt\arılmaktadır. Ayni mahafll, Almanyanın böyle bir ba§vekil Pi~rloty'u kabu1 ederek kendisiyle uzun bir mU-

\ı~et.e mani olnııısı muvaftlc olacağını illve etmektedir. lnkat vapını . .ıır. Bunu milteakip kabine toplanmıştır. 
lıı:L;<uan:va ı.arafuuLın Norveçte ve Danimarkada soi'ıtıkkan- ALMAN llİMAYESİ VE KONTROLtİ 
hi'8 Yapılan istilAnın Hitlere Ms usul dahilinde dığer bir Amsterda•n 10 (A.A) - Aigeeman Handelsblad gazetesi-
.., ta.~af memlekete hücum için yeni hazırlıklardan başka bir nin Beı·linden aldığı bir habere göre, Norveç ile Danimarka, a: 0lııı:ıdıi(ını biltUn dünya tahmin edebilir. Binaenaleyh Boheınya v~ Moravya himaye altına alınacaklardır. Danl· 
0ı.;:U1t Britanya ile Fransanın bir istlll hazırladıklarına dair marka ve Norveç ordulan, Alınan orduorunun kontrolü al-
-......:_iddiaıar hiç bir esasa istinat etmemektedir. tmda bulunacaktır. 

Amerikanın vaziyeti 
Mıster R uz veltin mühim sözleri 

meyusı yet hareketıdır, taarruzu bır 
- A lman 
dıyorlar 

N -~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~ 
8 ' •vyork 1 O (A.A) - Reiııicümhur mez bar;.,qe nazın Kordcl Hul ve diğer ıaavir etmektedirler. Ncvyork Herald 
le. ~-u~velt, huc.usi treninde gazeteciler .. siyasi mü.tavirlerile uzun müzakerelerde Tribun diyor ki: 
rt.·Rorıi~tüğü esnada, gazetecilerden bi.. bulunmuştuT. c Danimarka ve Norveç, cinayet işle-
ilıti~.f'lmanyanın ukeri faaliyetlerinin, ınek hırsının kurbanı olmuılardır. Eğer 
tır " Amerikaya daha ziyade yaklaıı- AMERlkADAKI NEFRET bu cinoyetler cezıw.z kalıru, yer yÜZÜn· 
İ.i 1P, .Yakla,ıırmıyacağmı sormu•lur. Re- PEK BOYOK de hangi faziletin ve hangi hakkın kıy· 
<uınhur ,u cevabı vermiştir: Nevyork 1 O ( ö.R) - Nevyork He- meli kalacak? Alman taarruzu, bir mo-

.., . •- Son 48 saat zarfında cereyan et- rald Tribun gazetesine göre Skandinav· yldiyet hareketidir. Müttefik ablolı:a111-
h,1\~lan vakalar herhalde Amerikalıları ya taarruzunun Amerilı:ada tevlid ettiği nın zannedildiğinden daha müessir ol-
• .; '.'.' tev..,üü ihtimali hakkında te- infial ve nefret dalguı o lı:adar büytik- duğwıu göatermelı:tedir.• 

B'ulde bulunmağa sevkedecektir. tür ki Amerikanın en hararetli bitaraflık Miaopolis gazeteleri. Danimarka ve 
Rİ<li · h~uzvelt, bu mütalaanın altında taraftarları bu va:<İyeti dilnya hürriyeti Nonoeçe yapılan taarnız münuebetile 
~- ıç bir mlna mevcut olmadığını için muazzam bir tehlüke gönnektedir- c Naziler hamakat hudutlannt geçmit
•ın~e ederek gazetecilere, bu mütal~ !er. Salahiyettar bazı mahfiller mütte- !erdir • diyorlar. Amerikada Nazi i.stil&.. 
"'• •n başka bir mi.na çıkarmaia çaltt- fiklere yeni kolaylıklar gösterilmesini ;... anı mahk<ım etmiyen guete yoktur. 

BALKANLARDA: 
.................... 

Almanya, Roman 
yaya nota vermedi -·-Romanya, lstiklil ve 
şerefinden biç 
fedakArbk etmiyecek ---Bil.kreş 10 (Ö.R) - Alruanya hükü-

metlnin Rumen hükilmetine bir nota 
tevdi ederek Tunada kontrol vazifesinin 
Alman polis kuvvetlerine teslim edilme
sini talep ettiği hakkındaki haberler 
resmen tekzip edilmiştir. Böyle hiç bir 
twep serdedilmiş değildir. Romanya bi
taraflığını muhafaza azminde olmakla 
beraber istiltlal, şeref mefhumlan için
de en kliçük bir fedeHrlığa razı olmı
yacaktır. --·--Bono sahtekirları 
altın meraklısı imiş 
İstnnbul 10 (Yeni Asır) - Sahte mü-

badil bonosu yapm"l olan suçlulann ev
lerinde taharriyat icra edilmiş, §imdiye 
kadar 12 bin lira ele geçlı·ilmiştir. Sah· 
tek5.rlardan bir kısnunın Ziraat banka
sından aldıkları paraları altına tahvil 
ettikleri anlaşı.lınakt•dır. --·--Alman kuvvetl~ri Os. 
/oyu tahliyeye başladı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
sahilindeki daiların arkasında toplan
mıt olup te.isi kolay tabii müdafaa lıat
Jarlntn aTkaaında kuvvetlerini tahıid edi
yorlar. Norveç 111J1lı:avemetinin aon de
rece şiddeti sebebile Oılo Alman rad
yoıu Norveçlileri mulı:avemetteıı vaz 
geçinneğe d&vet etmekte vo alı:ai baldo 
neler yapılacaiiı haklı:ında tehditlor aa
vurmalctadır. --·--M ütte fi k kuvvet-

ler yolda 
• 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
ten sonra işgal etmişlerdir. Almanlar 
Osloyu işgal eden kuvvelteri tayyare
lerle getinnişll'rdir. 

Bazı ticaret limaııları da meı;klır U
maıtlarda uzun zamanlarclanlıeri demirli 
bulunan Alınan gemilerinden çıkan ilni· 
formalı ve siliUılı askerler tarafından iş
g-al edilml'!lerdir. Bazı noktalarda turist 
Alınaıı taburlanodan istifade etmi~leT• 
clir. 

Vaziyetin billün .ınahtarı denizdedir. 
Müttefik filolarla Alman filo.su arasın• 
ôaki harp 400 millik bir sahada devam 
ctınektedir. 

İDAREİ ÖRFİYE tLAN EDİLDi 
Londra 10 .(Ö.R) - Norveç, bUyUk 

heyecan içindodir. BUtün Norveç şehlr
ieı·inde ve kasabalarında umum! ho.yat 
durmuştur. Memleketin her yerinde ida
rci örfiye nan edllmi\iir. 

Norveç ordusunun kahrııınanca mü
dafaası bütün Norveç milletini heyecan 
ve ümitle bekleıneğe sevketmiştir. 

ALlllAN İDDİALARI YALAN 
Paris 10 (A.A) - İyi haber alan mah· 

Lllerde beyan edildi~ne göre, bir kaç 
Norveç şehrinin işgali gibi Alman pro
pagandası tarabndan 1ün ~e edilen ha
" haberler, Norveç mahfillerinde tekzip 
edilmektedir. 

Bir Alman kruvazörünün dün Oslo 
Fiordunda battığı tahakkuk etmektedir. 

TAYYARE MEYllANINA BÜC'Ül\l 
Stokholm 10 (A.A\ - D!ln sabahle

;·ln, Lillestroem y"kınında bulunan 
Kjeller adındaki Norveç askeri tayyare 
meydanı, Alınan tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmiştir. İki kişi yara
lanmL' ise de ölen yoktur. Tayyare mey
danının tanuınıiyle tahrip edilml~ oldu
r.u zannedilmektedir. 

BERLİ.NDE ZAF't:R SEVİı...,Cİ (?) 
Paris 10 (Ö.R) - Amsterdamdan ge

len haberlere göre, Berlinde ve diğer 
büyük Alman şehirlerinde Alınan pro
pagandası, Danimarkanın istiHl.sını, Nor
veç sahillerine asker çıkaı,Jınasuıı bil
yük bir zafer suretinde ilfuı etmistir. 
Gazeteler, Alman rnilbtinin yıpranmajja 
:;liz tutan ınaneviyııbnı kuvvetlendir
mek için bu hlldiseılcn isttfadeye çalış
maktııdırlar. 
'ORVEÇ VAPURLARI UZAKLAŞ'l'I 

Paris 10 (Ö.R) - Norveçe yapılan 
Alman taarruzu üzerine yüzlerce Nt>ı'
veç vapuru Norveç 1iınanlarını terket
mişlerdir. A1manlann Norveç ticaret fi
losuna vaz'ı yed etmek tehlikesi bu ıu
retle bertaraf olmuştur . 

... nr~l~tını ihtar etmiş ve Amerikan tiyorlar. 
b..ı:~tiıun Avrupa harbinin imk&nlan 
İiii dında. •on alh ay zarfında d~Undü NAZJLE.R. HAMAKAT 

HUDUDUNU GEÇTiLER 
Vaşington 10 (ö.R) - Amerilı:a 

matbuah, Slcandinavyaya vuku bulan 
Alınan tasallUtunu büy{ilı: bır infial ile 

<li,~ . ~ daha fazla dü~ünmesinin ken· y ıçt.n çok iyl olacağını aöylemiştir . 
b, •~ınıı:ton 10 (ö.R) - Cümhurr.;si 

)' Ruzvelt beyaz saraya döner dön-r------ • tlınumt i.•tek fü~rine BİR V ARMl<; BİR YOKMUŞ -<E'nenin en gtizPI filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

MEMiŞ 

Trakyada yağmurdan 
demiryolu bozuldu 
trenler yolda kaldı 

(~\LE w YENİ TAN sincınalannda bir hafla daha devanı edecektir. 

l.A L EDE 
1kinci BÜYÜK FİLM 

'l'4ftzAH ADASI 
S..neııin en de!ı,<-tli filmı 

D.,. A'l.'RTCA 
-NKLtMtKi 

TA NDA 
İKİNCİ BÜYÜK FİLM 

JANET MAKDONALT NİLSON 
EDİNİN EN GÜZEL Ftr.Mt 

Leylaklar Açar k en 
AYRICA 

HARP J URNALi 

bl.anbul lO(Yeni Asır) - Dünkü çok 
şiddelli yağmurdan Trakyanm muhte
lif yerlerini sular kaplamıştır. Seller 
Hadunköyü ile Çatalca arasında mühlın 
tahribat yapmış, 54 i!ncU kilometrede 
c!emiryolunun bir kısmı çökmüştür. Bu 
yüzden Avrupa ve Redlrne trenleri yol
cL. kalmıştır. Yolcuların ia.-ıesi temin 
o1unınuj, Sirkeciden iındat treni "ö.nde· 
rilntlştir . 
Edim~ tNıu küçük Çekmecede h<"k

lenilıniştir. 

Seller altında kabn mezruat harap 
olmuştur. 

Edirne 1 O (Huıu•i) - Pazarte.i se
ccııi S, 30 metreye yükselen •ular dün 
sabah ağır aiır alçalarak '4, 76 mell'eye 
inmiştir. Mcriçin tuaanında 1 79 ev yo
kılmış 164 ev kısmen harap olmuftur. --·--Edirnede Sinan günü 

Edirne 1 O (Huau•i) - Koca Sina
nın ölümünün yıl dönümü hu aene de 
Edime Halkevindo büyük merasimle 

• U A 

Çok mühim 
kararlar verildi 

Müttefikler tarafından verilen 
kararlar bugünlerde anlaşılacak -
Şarktaki kuvvetler ve ordumuz 

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

Londra, 10 (ö.R) - Büyük Britanya mel.indeki tayyarelerin bir an evvel tes
harp hbinesi bu sabah toplanmıştır. limi için resmJ makamlarca bir pUn ha
Gerek müttefiklerin yedinci harp şnra- zırlandığını yazıyor. 
sında ve gerek Ingiliz harp bbinesinde YUGOSLAVYADAN KALKAN 
ittihaz edilen ft'Vkallde mühim karar- ALMAN VAPURU 
!arın mahiyeti önüınlizdelti günlerde Londra, 10 (A.A) - Avam Kamara-
aıılaşılacaktır. ~ sının diinkü içtıınaırun başlangıcında bir 

ORDUMUZ VE .MOTl'EFtKLER suale cevap veren iktısaıli harp nazın 
Paris, 10 (Ö.R) - Orta şark Fransız Cross, şimdiye kadar bir tek Alınan va

orduları başkwnandanı general Vey- purunun bir Yugoslav limanından ha
gand, Orta "8.1'.lı: müdafaa meseleleri reket ettiğizıi ve hükümetin bu nakliyata 
hakkında hükümetle müzakereleri ik- mani olmalı: için Uz.ı.m gelen bütün ted. 
ınal ettikten sonra buglin tayyare ile birleri ittihaz edec~ beyan elmiştir. 
Beruta hareket e~lir. Diğer cihetten Çemberlayn., bitaraf 

Sallhi.yettar mahfiller, Orta ~arktaki memleketlerin harici ticaretlerinin kon
Ingiliz ve Fransız ordularının hini ha- tenjana tihi tutulması meselesinin iM.
cette Türk ordusiyle birlikte yakın şar- kik edilıne1.-te olduğunu sö_vlemi~tir. 
kın emniyetini muhafaza edebilecek 
kuvvette olduğu kanaatindedirler, 

AMEIUKAYA SIPARIŞ 
EDILEN TAYYARELER 

Nevyork, 10 (ö.R) - Nevyork H.,_ 
ral Tribun, müttefiklerin .'\.merikaya 
sipariş ettikleri yUz mllyan dolar kı~·-

FRANSADA MU.HIM 
MÜZAKERELER 

Paris, 10 (A.A) - Başvekil Rc.wuı4, 
bahriye nazırı B. Campinch'i ve Fransı& 
filosu kumandanı amiral Darlon ile 
uzun görllşmelerde bulunm~tur. 

lsveç, istiklalini koru
mak azmini bildirdi 

Seferberlik ilan ettiği 
n ıyor. Almanya n~ 

de söylc
istedi? 

-~~~~~-K*x.~~~~~-
Londra 1 O (AA) - Bir Amerikan mi oeferberlik ilin ettiği lıaber vd 

telsiz telgraf istaoyonu tarafından ncı- mektedir. 
red~en ve Hitlerin, laveçi Almanyanın Stokholın 1 O ( ö.R) - lıveç hüku· 
himayeeini kabul etnıcl<le memleketin meti oeferberlilı: ili.ıı etmekle beraber 
istillya uiramas1, eıklanndan birini ter.. bütün hudutlarında her türlü tedbirleri 
cihte muhayyer bırakmı, old~a dair almıotır. Diln eabah verilen Alman n<>
olan haber hakkında müıal&alar ıerde- t ... ına hükümetin cevabı verilmiotir: 
den Londradaki sahibi sali&hiyet bir lı- Hariciye nazırı Cutner •Öyle d ... 
veç devlet adamı ,öyle demiştir: miştir: 

c- lsveçten doiinıdan doğruya ha- « - Vaziyetimiz ~imdi, kabine top-
vadis alamadık. Çünkü her gün eaat 12 lan tısında belli olac:Utır. lıveçte oef
de neşredilmekte olan lsveç radyo bül- berlik iJ~nı :zannıma göre yakındır. E
teni i\p edilmi~i. Eğer Almanya böyle ier taarruza uinnnk bütün hveçliler 
bir tedbir ittihaz edecek olursa l•veçin silah elde vazifeye koşacaktır. lsveo 
harp edeceğine kaniim. > harbe c~rmeio mecbur ediliyor. Bu meo-

Berlin 1 O (AA) - D.N.B. Aıanaı buriyet, kaçınılmadan bir hal olıraa 
bildiriyor: bundan geri durmıyacağız. • 

Alman hükümeli dün sabah loveç hü-
1.:ümetine bir muhtıra tevdi ehnittir. Bu 
muhtıra, Almanya tarafından Norveç
le ve Dnnimarkada ittihaz olunan ted· 
birler karşısında lıveçin Taziyetine mü
teallik bir takım arzuları ve mese1elcTİ 
ihtiva etmektedir. 

Dün akp.m lıveç hariciye nazırı, 
Stolı:holmdaki Alman elçisine bu muh
tıranın cevabını vermittir. Iaveç hük.ü
meti verdiği cevapta !.veçin bitaraflık 
siyasetini muhafaza etmek arzusunda 
bulunduğunu ve Alınanyarun Norveçte 
ve Danimarkada aldıiı tedbirlere kartı 
hiç bir te,ebbüste bulunmal:ı derpi. el· 
mediğini söylemektedir. 

Diğer taraftan laveç hükümeti, Al
man ve laveç hükümetleri araaında bir 
ihtilafa oebebiyet verebilecek mahiyette 
h.iç bir tcdbjy ittihaz etmıı:k tasavvurun
da bulunmadıiını illve etmektedir. 

Stolı:holm 1 O (A.A) - laveç radT<>
&u dün ak~m saat 22,SO de Amirallı.lı: 
dairesinin bir tebliğini n .. retmiıtir. Bu 
tebliğde, Lıkajarır.ktaki loveç limanlanna 
maynlar lı::onulmu' olduğunu iddia eden 
haberleri tekzip etmektedir. 

Diğer taraftan ayni raayo, kabinenı• 
dün bütün gün müzakerelerde bulunmut 
olduğunu ve vaziyetin. aon derece ..... 
hi.ın olmasına rağmen payitahtın ıültil
netini muhafaza etmi'll; bulunduğunu ha
ber vermektedir. 

Bütün milletin itimadına mazhar olan 
hükümet memleketin bitaraflığını mu• 
hafaza için hiç bir ,eyi ihmal etmiy&
cektir. 

Stolı:holm 1 O ( ö.R) - lıveç mJll 
müdafaa komiteıi toplanarı.lc memleke
tin bilha888 hava müdafaası hakkında 
çok mühim tedbirler almıvtır. ihtiyat .... 
ruflarıntn mezuniyetleri ilga edilmiftir. 

Stokholm 10 (ö.R) - lsveç harici- Büyük ~ehirlerin hini hacette tahliyea 
ye nazın son Alman muhtıraaına lıve- hakkında bir plan hazırlanmıı ioe de 
çin cevabını bildirmiştir. Bu cevap, Is- fimdilik hiç bir tahliye tedbirine teıeb
veçin bitaraflık $İyaset.inde devam et- büı edilmemiştir. 
mek azim ve kararında bulunduiunu, Helıinlti l O (A.A) - Helainki rad
fakat kendi hükümranlık haltlarına, is- yoau, lsveç kralının memleketinin bu
tiklitine ve toprak tamamiyetine kar~ gün öğleden itibaren hava tehlikesine 
ne şeki1de olursa olsun bir taarruz vuku kar~ı himaye haline vazedilmit olduğı.t
bulduğu takdirde bütün müdafaa ted .. DU mübeyyin bir kararname neFetmit 
birlerini almak hakkını muhafaza etüği- olduğunu bildirmektedir. Maamafih, 
ni bildirmektedir. Bu cevap. parlamen· bühusa ,ehirlerde ı.şıkların söndürülıne
tonun hafi celse.inde yapılan müzalce~ sini de istilzam eden tehlike hali ilan 
releri müteakıp tanzim edilmiştir. edilmemiştir. 

Para 1 O (A.A) - Yeni vaziyette Mebuaaıı mecliıi. dün akşam gizli hır 
loveçin nıuıl bir tarzı harelı:et ittihaz celu lı:abul ederek bu müzakereler hak
edeceii bazı Franıız mahfillerinde me- kında hiç bir "ey !iÖyliyemiyeceğini ho
rak edilmektedir. Bu mahfillere ııöre, yan etmi~tir. 
bu yeni vaziyet. Finlandiyanın Sovyet Londra 1 O (AA) - l•veçin Dublin 
Rusya karııaındaltl vaziyetine benzemek- baı konaoloıu dün neırett.iii bir beyan
tedir. lııveçln Skandinavya tesanüdünU namede halen lrlanda limanlarında 
bu ıefer nasıl teftir edeceği ll18ka ile Skancl.inavyaya harekete hazırlanan ı ... 
beklenmektedir. veç vapurlarının bulundukları yerlerde 

Stolıholm 9 (A.A ) - h•eçin umu- kalmalannı emretmifıir. ........................................... ~~ 
IJCllZ SİNEMA GVHV 

Kültürpark Sınemasında 
Bugün saat 2.JO dan itibaren duhallye büyük 
köçök hususi On be$, Birinci On KURU1$TVR 

BU FİATLE: 

Gün batarken ve Şanzelize 
FİLİAILERi GÖRÜLECfXTİK 

AYRICA : Paramant J'arnal harp havadisleri 
SEANSLAR : GÜN BATARKEN : 3 - 7 .. C:::ANZELİZE 4.50 - 9 .. DA ..... ................ ............... .. . ..... .. . .... "l •••• •••• • ••••••••• •••••• • •• • • • •• 

CUMA GtJ1ı.ı'U : 

Zevk Gangesterlcr 
111111 ............................. ... 

celladı 



Danimarkada herşeyi 
müsadere ediyorlar 

~~~~~~~~~•x*x:~~~~~~~~-

Ablokanın tesiri de başlayınca hayat pek leci 
olacak • Alman istilası esnasında 37 

Danbnarkalı malldl dtlftü 
~;.._,~~~~~x*x.~~~~~-

- BAŞTARAFI 1 NCİ SAHlFEDE- lE:re verdiği beyanatta, Alınan hükume-
BAŞVEKİLİN BEYANATI tinden hiç bir suretle emir almayı ka-

Xopenhag 10 (AA) - Danimarka bul etmiyeceğini söylemiş ve demiştir 
parlamentosunun dün gece yaptığı top- ki: 
Iantıda bir nutuk irat eden başvekil •-Ben Danimarka kl'alını temsil edi-
St<ıuning ezcümle su sözleri söylemiş- yorum. Başka hiç kimseyi değil.• 
tir: Kaufınan, şirndi.~·e kadar Kopenhag-
•- Bu sabah şafakJa beraber bir kaç aan hiç bir haber :ılmadığını ilfıve et

Daimarka çocuğunu kaybettik. Bizim mi§tir. 
bir tek arzumuz vardır ve o da sulhu DANiMARKA BORSASI KAPALI 
111Jtıhafaza eylemektir. Daha geniş bir Londra 10 (Ö.R) - Danimarka bor
esM üzerinden yeni bir hükfunet kur- sası kapanmış ve bugün fiatler teati 
mAk için müzakerelcrdeyiz. Bütün par- edilememi~tir. Danimarka Ticaret nazın 
tiler buna muvafakat etmiştir. Milleti- fiatlerin tescilinin tatil edilmesini emret
miz her halde hükfunetin hattı hareketi- miştir. 
ni anlıyacaktır. Kralın beyannamesi bu- DANIMARKADA TEVKiFLER 
DU Wıh etmiştir. HükQmet, mesuliyetle- Amsterdam 1 O (AA) - Algeemen 
rini müdriktir. Bizim için ancak Dani- Handelsblad gazetesi, Kopenhagda bu
marka vardır ve Danimarkadan başka lunan lngiliz ve Fransız gazetecilerinin 
hiç bir şey mevzuu b:ihsolamaz.• Alman makamatı tarafından tevkif edil
•Al..MANYA.DAN EMİR ALAMAM• diklerini bildirmektedir. 
Va~ington 10 (A.A) - Danimarka- Danimarkaya hicret eden Alman ya-

nın Vaşington elçisi Kaufınan, gazeteci- hudileri de tevkif edileceklerdir. 

Radyo harbı, diğer harp
lerden daha şiddetli! 

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

Pari3 10 {ö.R) - Franaız iııtihbarat ve havada büyük bir harp vardır. Fakat 
na~ .. radyocfa ıu beyanatta bulunmUf• onunla beraber, radyo dalgalarındaki 
tm: harp, oiddet ve kuvvette diğer muhare-

«- Umumi efkann bütün haberleri beyi geçmektedir. Bu radyo muharebe
almak hususunda aabıraazlığını takdir aile dü§man müttefikleri telaşa dii§ür
e~or ve ~una ~tirak ediyoruz. Bir kaç mek, umumi efkarı zehirlemek istiyor. 
gu~enberı ':azı(~m ol~n ~u. vekalette, Ajanslardan gelen telgraflar ve nıdyo-
efkan umumıyenın end11esını, heyecan- J d b" b"' "k b' d"'-L ı ı '- l Jda b be L· b" ar arasın a ız uyu ır ııt.&at e ya a-.. rını an ama era r, es .. ı ır ga- w v d" 

h • • f ti] ı· d l nı dogrudan ayırmaga gayret e ıyoruz. sete mu arnrı 91 a e e ım en ge en 
aayreti yapıyorum. Vatandaşlarımdan Bu iş kolay değildir. Bu }ntihabı vata
rica ediyorum: Bize itilı:at etsinler. Hiç nı~nı~a sadaka~~~ yapma~~ .. çalışıyoruz: 
bir ıeyi, hiç bir vakayı giz)emiyeeeğimi- Elımızden geldıgı kadar butun haberlerı 
lEİ vaad ediyorum. Kendilerinden diaip- vermekle beraber kalben vatana, zafe
lm dediğimiz weylere katlanmalarını di- re, müttefiklere borçlu olduğumuz va
lerim. iyi dü§ünaünlcr: Karada, denizde zifeleri göz önünde tutmak istiyoruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara 1 O (Huıuat} --- Büyük Millet 
Mecliai bay Mazhar Germenin ba§kan
liimda toplanarak ruznarnede mevcut 
maddeleri ııörlifmüıtür. 

Ankara, 10 (A.A) - B. M. Meclisi 
bugün doktor Mazhar Germenin ba§
kanlığında toplanarak B. K. Meclialnin 
1940 IkincikAnun ayı hesaplarına ait 
mazbatayı Uısvip eylemiş ve harice gön
derilecek ateşemiliter1erin hizm~leri
ne verilecek harcirah hakkındaki kanu
nu kabul etmiştir. 

Mec1L-; ayru .suretle hudut ve .sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü ile Uıhli
siye umum müdürlüğünün 1936 yılı 
hesabı katilerine ait mazbataları da ka
bul eylemiş ve Türkiye - Sovyet cüm
huriyetleri arasında münakid demir
yolları mukavelesinin 21 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının tadili hakkındaki 
kanun layihasını da ikinci müzakeresini 
yaparak tasvjp eylemiştir. 

Meclis Cuma günü toplanacaktır. --·--Eskişehirde 
leci bir kaza 
E.skişehir (Hususi) - Ayakkabı ta

mircisi Mustafanın 9yaşındaki oğlu Bür
l ıan, çeşmeden babasına su getirirken, 
Sivrihisar caddesinde bir otomobilin al
tında kalarak ölmüştür. 

--*-
Milli sigorta firketleri 
arasında fark yok 
Ziraat vekAletinden gelen bir tamim

de, milli sigorta şirketleri arasında hiç 
hir tercih ve tefrik yapılmamakta oldu
gu bildirilmiştir. 

Kubilay ihtifali 
14 Nisanda Menemende Şehit Kubi

lay ihtifali yapılacak, gidecek olanlan 
Basmahane ve Kar~ıyakadan kalkacak 
iki tren götürecektir 

Garpta taarruz 
bekleniyor 

- BAŞTARAFI J İNCİ SAIUFEDE -
haklcında aculane hükümler yürütülme
melidir. Müttefikler Almanların lzlan
daya, Croenland ve Fardd adalarına 
asker ihraç etmelerine mani olmak az
mindedirler. 

KANADA YARDIMA 
HAZJR 

! Devlet Demir Y ollarındon s • • 
Londra 10 (ö.R) - Almanların 

Cıoenland ve l:ılandaya karşı bir hare· 
ketleri ihtimaline karşı Kanada Elsey 

~ adasına mühim miktarda tayyare gön
r· deımeğe hazırdır. 

....................................................................................... 

s~ydiköy sabah treninde değişiklik 
Devlet Demiryollan 8 inci lfletme Müdürlüğünden: 
Her gün uat 7 / 4 3 te Alaancaktan Seydiköyüne hareket etmekte olan 33 3 

numaralı banliyö treni 12. 4. 40 tarihinden itibaren itlemiyecektir. Bunun 
yerine ayni tarihten itibaren her gün Alsancaktan uat 7 / 1 5 te kalkmak ve 
Seydiköyüne 7 /55 de varmalı: üzere 1331 numaralı trenin tahrik edileceği 
mtıhterem halka ilan olunur. 

1245 (695) .. 
T. iş Bankası 

Kücülr cari heaaplar 1940 ikramiye planı 
• 

KEŞIDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Aiastos, 
ı ikinci tepin tarihlerinde yapılacaktır 

,-1940 ikramiyeleri:~ ww' 

1 J Adet 
J Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet 
•••••• 

2000 Liraldı 2000 Lira 
ıaoo Liralılı JOOO ı.ıra 
500 Uraldı JOOO l.ira 
2$0 Llraldı JOOO Lira 
ıoo Liralılı 4000 Lira 
So Llraldı 3750 Lira 

347 24000 Yelııln 

25 Liral~~? Lira J 
, ................................. ...,...JZI 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. .. 

1 

,.. .;, .. 
l ~ - ~u 

. ...... ' • .ı 
· ·~ . } . . 

İzmir Muhasebei Hususiye ınüdürliiiilnden : 
Muhammen 
lllClt bedeli 
Lira K. Cinai 

400 00 Düllin 23 Taj KMapha...- maballeainiırı Balıkhane aob-
32/28 Ealô imcla Giritham içinde 

ldarei Huıusiyei Vilayete ait olup 7ukanda cim mnki ve kapı numarua 
yazdı bir dükünm aallf bedeli defaten Petinen ödenmek IUl'etile miilki,eli 
satılmak üzere 6. 4. 940 cününden itibaren 15 sün müddetle açalı utbnnaya 
lkonolmuttur. 
Satıt ıartlannı öğrenmek iatiyenlerin herıün mabaaebei husuaiye micliiriyeti 

Yaridat kalemine ve pey aünnek istiyenlerin de ihale tarihi olan 22. 4. 940 
pazartesi ıünü aaat 11 de yüzde 7,5 depo:ııito malkbuzl.rı ile birlikte vilayet 
cfaimi encümenine miinıcaatJan i1&n olunur. 

iZMtR BELEDiYESiNDEN: 
- Akdeniz mahallesi 1328 sayılı so

kakta 7 ııci adanın 28,25 metre murab
baındaki 8 3 sayılı arsasının satışı, ya
zı i<:lcri müdiirlüğiindeki şartnamesi 
mucibince açık arttırmaya konulmuştur. 
Mtıhemmen bedeli 226 Jira olup ihalesi 
22/4/940 P azartesi günü saat 16 dadır. 
Jşth-:ık edecekler 17 liralık teminatı iş 
banlGısına yatırarak ınakbuzile encüme-

c gelirler. 6, l 1, 16, 21 (653) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Çocuğu refahci kavuşturmak isti-
: yorsanız, Çocuk E..c:irgcme kurumu
: l'l;ı yılda bir lira verip te üye olunuz. 
S' Çocuk Milletin en kıymetli hazine
: sidir. 
: Çocuk Eıo.irgeme Kurumu 
:. Gencc-1 Merkezi .......................................... 

1239 (694) 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜN 

İki büyük film birden 
AŞK ŞARKiSi 

Meşhur lenör (Nino Marnini) nin 
fevkalade eğlene-eli müzikli ve 

şarkılı bir aşk filini ile 
YENİ ŞAFAK 

(Jan Piyer Amont) ve (Piyer Fors
tey) in yarattığı büyük bir Fransız 
eseri: Baştanbaşa heyecan ve fAcia 
dolu bir film...... · 
Aynca: Metro Jurnal en son dünya 
hAdisatı ...• 
Seanslar: Her gün 4-5,45-9 

C . Pazar 1-2 

IZLANDADA HOKOMDARLIK 
SALAHiYETi KABiNEYE 

VERiLDi 
Londra 10 (ö.R) - lzlanda milli 

meclisi, Danimarka ve lzlanda kralının 
şimdilik ada üzerinde hükümdarlık va
zifesini ifa mevkiinde olmaması sebeblle 
hükümdarlık salahiyetini de kabineye 
tevdi etmiştir. --·--Yeni neırtyat 

• • • • - • • • 4111 • • • 

ENDÜSTRİ 
25 nci yılının 7 nci sayısı çıkmıştır. 

Her sanat ve mes)eke mensup işçi, usta 
ve teknisyenler için pratik ve faydalı 
yazıları muhtevidir. 

DOKTOR 
Behçet Uz 

C:oculı ltasıaJddGf'I 
Mütallassısı 

931 senesinde Izmir sanat okulundan 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi
ni çıkaracağımdan eskisinin htikmü yok-
tur. , 

Izmir Damlacık iğneci sokak 
No. 22 Imıail oğlu Refik Okay 

1265 (692) 

IZMIR Bm.tNCt SULH HUKUK 
HAKtMLlC1NDEN: 

İzmir avukatlarından Ali Kemal ta
rafından milddeialeyh Mısırlı caddesin
de Muharrem sokağında 1 sayılı evde 
ve bilAhare ikinci kordon Gündoğdu 
tecaddüt sokak 188 noda oturan Ziya 
hemşiresi Fahriye aleyhine açılan 175 
lira alacak dAvasının muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgAhı yapılan tah
kikatla belirsiz kalmış olduğundan ila
nen tebligat icra.sına karar verilmiş ve 
duruşma 22/4/940 günü .saat 10 na bı
rakılmıştır. 

Mezburenin muayyen gün ve saatte 
İzmir birinci sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması ve aksi takdirde mu
hakemenin gıyaben bakılaca~ı tebliğ 
makamına 'kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 1262 (690) 

Doktor Baktriyoloi 

Hamza Orhon 
DAR:iLI VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve civarındaki, ciğerlerine 

hava verdiren hasialara 
Pünemotorakis Uıtbik eder .. 
ADRES : Denizli Belediye elektrik 
fabrikası karşısında hususi muaye
nehanesinde ••• 

il IOSAN PERŞEMBE 1940 __ 
:;!J!Z 

Norveç, harbe 'devam 
etmek kararını verdi 

--~~~~~~~~:x•x.~~~~~~~~-

A J m an hükümeti, müzakere yolile 
Anlaşma teklifinde bulundu 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
müzakere hakkında hiç bir haber almış 
değildirler. Ayni mahfillerde böyle bir 
müzakereye bugünkü şartlar içerisinde 
ihtimal verilmemektedir. 

Stokholm 10 (A.A) - Emin bir men
bad<ın öğrenildiğine göre, Norveç parla
mentosu bütün gece müzakere ettjkten 
sonra, Uç azadan mürekkep bir komite 
teşkili hakkında hükümetçe yapılan tek
lifi kabul etmiştir. 

Söylendiğine göre, bu komitenin va-
7.ifesi, başvekil tar~dan çizilen hedef
lere uygun bir itilif akdi için Ahnan 
makamatı ile müzakereye girişmek ola
caktır. Komitenin, eski başvekillerden 
Lykke ve Movinekel ile Sundbyden mü
rekkep olacağı tahmin edilmektedir. 

GENİŞ SAl..A.ııtYErLER 
Parlamentonun reisi Hambro, hükö

metin üç devlet nazın tayini ve ve par
lamentonun normal bir aurette içtimaı
na kadar l8zımgelen kararların itithazı 
için parlamentodan geniş saJAhlyetler 
istediğini beyan etmiştir. 

Başvekil Nygarsdveld, hükümete kar
Ş! g&terdikleri itimattan dolayı mebus
lara teşekkür etmiş ve kendilerini yurt.
lanna döndükleri z.ınıan bu müşkül za~ 
manda halka cesaret verici haberler gö
türmeğe davet etmiştir. 

İSTiKBALE İTİMAT 
Başvekil şunları ilave etmiştir: 
•Halkın, başımıza gelen felaketin me

rnt bir neticeye iktirnn edeceğini ümit 
ettiğinden eminim.• 

Hambro, başvekilin sözlerine iştirak 
ederek demiştir ki: 
•- Milletimizin daha çetin olacak 

olan intikal devresini geçirmek kudre
tini ve azmini kendinde bulacağından 
ve çocuklarımızın memleketin istikbali
ni kurt<ıracakJarındau eminiz.• 

Bu sözleri müteakip milli nıar~ söy
Jcnıniş ve parlamento dağılmıştır. 
ALMANYA iLE MÜZAKERE 
HABERi YALAN 

Paris 10 (Ö.R) - Norveçin Almanya 
ile müzakerelere h:wrl:ındığı hakkında 
Norveç ajansına atfen Stokholm tarafın
dan gelen haberlerin Almanlar tarafın
dan tasni ediJdiği öğrenilmi~tir. 
ALMANI.AR TEHDİDE 
DEV Al\I EDİYOR 

Berlin radyosu, müttefik ordularının 
yardımını kabul \?tıneğe Norveç hükü
metinin karar verdiğini bildirmekte ve 
bunun vahim ncti~ler vereceğini teh
ditle anlatmaktadır. 
NORVEÇ HAJUCiYE NAZIRININ 
BEYANATI 

Londra 10 (Ö.R) - Nevyork Sun ga
zetesinin muhabiri Norveç hariciye na
urı Koht ile bugün :yaptığı mühim bir 
mülakatı radyo ile gclZetesine bildirmiş
tir. United Press bu miilakatı şöyle nak
lediyor: 

Muhabir - Norveç, sonuna kadar mu
kavemet edecek midir, Almanyaya kar
§~ bir teslimiyet mevzuubahis edilebilir 
mi? 
ALMANYA,MÖZAKERE 
TEKLİF ETl'İ 

Koht - Norveç hilkümeti, vaziyeti 
uzun uzadıya tetkik ederek mütearrıza 
mukavemete karar vermiştir. Skandinav 
milletlerinin bu fırtıruıda ezilmiyecejini 
kuvvetle ümit ediyoruz.. Norveç ordusu 
şu Anda Alman kuvvetlerinin karşısın
dadır. 

Norveç ülkesini Almanyaya teslim et
mek niyetinde değiliz. Müzakere yoliy
le anlaşmak belki de mümkündür. Al
manya bunu teklif eylemiştir. Henüz 
böyle bir karar verilmiş değildir . 

MÜTI'EFiKLERtN YARDIMI 
Muhabir - Müttefikler yardım ka

rarlarını Norveçe bilıiirdiler mi? 
Koht - Evet.. Müttefikler, harp §0.

rasının kararlarından Londradaki elçi-

ıoizi haberdar etmişlerdir. 
Biz yardım için müttefiklere müracaat 

etmi~ defiliz. Müttefik ordularının yar
dmuınıza koştllğu, kendi besaplanna Al
man orduları kaı-şısında yer alacakları 
ve bunun pek yakın saatlerde olacaiı 
bize bildirilmiştir. 

ALMi\NLAR VE DEMİR 
Muhabir - Almanlar Norveçi tama

men ~gallerine geçirirlerse hemen mev
cut demir cevherlerini Almanyaya nakl
edecek va7.iyette midirler? 

Koht - Mevcut stoklar son haftalar
da pek azal~c;tır. Böyle bir şeye cevap 
vermek bizim için mümkün değildir.11 
KOMŞULARIN MÜZAHERET 
E:l'MF.Sİ LAZIM . 

Muhabir, Norveç hariciye ıuwnnın 
§U aözleri üzerinde ehemmiyetle dur
m\l§tur: 

•- Norveç ve ko~an çok müşkül 
saatler yaşıyorlar. Şu Anda, her uman
kinden ıiyade komşularımwn müzahe
Tetlerine ihtiyacımız vardır. Biz bitaraf 
kalmak hususunda her türlü enerjimizi 
Sarfettik. Bunu Londra da, Berlin de 
çok yanlış tefsir eylediler. Biz, Norveçe 
yardım edenlerle bet"aberiz. Tanrı yur
dumuzu ve Norveçlileri korusun.• 

NORVEÇ TAYYARE AUYOR 
Vaşington 10 (Ö.R) - Norveç büyük 

elçisi, Norveçin Amerikadan satın aldığı 
~eri 50 tayyarenin geçen hafta Norveçe 
vasıl olduklarını, Amerikan fabrikala
nndan yeni tayyareler satın alınmakta 
olduğunu söylemiştir. 
KANADALILAR OONÜLLÜ 
OLMAK İSTİYOR 

Ottava 10 (Ö.R) - Binlerce Kanadalı, 
Norveç konsolosuna müracaat ederek, 
Norveç ordusunun saflarında Almanla
ra karşı harp için müracaat etmi§lerdir. 
Konsolos, yabancı gönüllüler için hükü
metinden henüz talimat almadığından 
bu .sempati tezahüratına teşekkür etmiş 
ve beklenilmeSlni rica etmiştir. 
PAPALIK, ALMANLARIN 
ALEYHİNDE 

Roma 10 (Ö.R) - Vatikanın fikirle
rini neşreden Osservatore Romano ga
zetesi, Danimarka ve Norveçin Alman 
ordusu tarafından istilasını şiddetle 
mahk<lm eden bir makale neşretmiştir. 
Bu gazete, müttefiklerin Norveç kara 
sularına mayn dökmeleri, Norveç top
rak tamamiyetine tecavüz için Alman
lara bir hak bahşedemiyeceğini yaz
maktadır. 

Fransız başvekilinin 
möhim beyanatı 
Paris 10 (Ö.R) - Başvekil B. Reyno 

~yan meclisinde beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

•- Almanya, geçen sene Mart ayında 
Danimarka ile bir muahede akdederek 
hiç bir taarruzda bulunınamağı ve asla 
kuvvete müracaat etmemeği taahhüt et
mişti. Müttefiklerin Norveç kara .sula
nndaki hareketiyle Alman hareketi ara
sında kıyas yapılamaz. Bir taraftan sa
dece bir abloka h:ıreketi, diğer taraftan 
Jse 1914 te Belçikaya karşı yapıldığı gi
bi bir istilA hareketi yapılmış ve Dani
marka, verilen söz hilAfına, e!-ıaret altına 
konulmuştur. 

Fakat beynelmilel hukukun bu su
retle ihllli, kuvvet muvazenesini boz
maz. Muvakkat tahminleri tükendikten 
90DJ'8, Ahnanya artık Danimarka ve 
Norveçte hiç bir iaşe maddesi çekemi
yecek mevkide olaC8ktır. Danimarka 
ve Norveçin Alman kontrolil altında ol
ması, bitaraflık kayıt1annı ilga etmek 
5\ll'etiyle, ablokanın son şiddetle tatbi
kini mümkün kılacaktır. Askeri balom
dan ise Almanyli kuvvet, ve malzemesi
ni dağıtmış olacaktır. 

İngiliz ve Fransız fHoları kendiler.ine 
tevdi edilen vazifeyi yapacaklardır.• 

TURGUTLU BELEDİYE ldYASETiNDEN: 
Turgutluda Cumhuriyet meydanında anıd kaidesi üzerine ikinci bir kaide 

ile mermerden bir Atatürk büatünün yapılması ve yerine konması 2/ 4/ 940 
MJı KÜnÜoden itibaren 15 gÜn müddetle münakasaya konulmuttuT bedeli ketif 
951.8 7 liradır. Teminat akçuı 71, 39 liradJr. Kaidenin dört taTafı mermer 
kaplama ve içi demirli betondur. Buna ait kqif ve tartnameai belediyede 
görülebilir. 

Gerek ikinci kaidenin n serekae bütün bedeli keıfi olan 95 1 lira 8 7 
lturuı 940 mali eeneai bütçainden tan-iye edileceğinden bu tekil ve tcrait 
tahtında talip olanların iba~ ıünü olan 16/4/940 tarihine müaadif Salı 
günü saat 3 de Turgutlu belediyeaine müracaatlan illn olunur. 

1. 9. ''· 14 1209 (661) 

6"1nrilı rnaltafaza aenel lıonadanlığınclan : 
Bodrum Gümrük Muhafaza taburunun e.ski hesap memuru iken vazife

sinden çıkarılan ve Izmirde Keçecilerde Şerifiye sokak 7 nwnaralı evde 
oturan Ekrem ha7.ineye 143 lira 5 kuruş borçludur. 

Bu borcu ödemediğinden hükmün tahsil edilmek tizere Izmir Müstahkem 
Mevki mahkemesine verilmiş ve mahkemece aranmış ise de bulunamamıştır. 

lzmir Emniyet Miidürlüğünden yapılan tahkikatta nerede bulunduğu an
laşılamamıştır. Nisanın yirminci gününe kadar bulunduğu yeri ve adresini 
Gümrük Muhafaza genel komutanlığına bildirmediği Uıkdirde hakkında gı-
yabı muamele yapılacağı ilan olunur. 9 11 13 1100 (668) 

İzmir Vakıflar müdtirlüiünden: 
Bocanın Tahtalı köy caddesi üzerinde 12 dönüm bai ÜÇ sene müddetle ki

raya verilecektir. Seneliği 25 lira bedel ile pey altma almnllfbr. ihalesi 13. 4-
940 cumartesi ıünü aut 10 dadır. Fazluma talip vana Vakıflar idaresine 
müracaatlan. 1273 (693) 

Ankara Radyosll 
---.~---

BllGVN 
-*-

DALGA 11ZV1fl.VOV 
Iut m. 113 Ka./.llt fi• 

T. A. Q. lt.'14 m.15195 Kes./ ZO W•• 

T. A. P. 3L70 m. N&5 Kes./ ZI W•• 

12.30 program ve memleket saat ayr 
n, 12.35 ajans ve meteoroloji haber]etl, 
12.50 Müzik. 

Ç V~.-:"e, ALANLAR: Ruşen Kam, eçu• 

Cevdet Kozan. 
1 - OKUYAN: Muzaffer tıkar. 
1 - Peşrev, 2 - Hacı Faik - MuhaY· 

yer şarkı: (Sen servü naz.ik), 3 - T~ 
huri Cemil bey - Muhayyer şarkı: (Piif 
lene olur), 4 - Düı-ril Turan - MuhaY'" 
yer şarkı: (Kar düştü bugün saçlarıınB>• 
5 - Halk türküsü: (Druna bulgur sere;
Jer), 6 - Halk türküsti: (Çeşme senUJ 
ne belalı başın var.) 

2 - OKUYAN: Melek Tokgöz. 
1 - Mahmut Celfilettin P§. - Rast şar

lo: (Fitneler gizlenmiş), 2 - ı.eıni • 
Rast şarlo: (Sazın gibi), 3 - B.imen ~ 
SegAh şarkı: (Bensiz ey gül), 4 - µ.

men Şen - Segah şarkı: (Akıp ~~ 
peri§anıma), 5 - Hacı Arif bey - ::sea
şarlcı: (Olmaz iliç sinei sad~)ı 
13.30-14.00 Müzik: Knnşık hafif ın~ 
(Pl.). 

18.00 Program v~ memleket saat ayr 
n, 18.05 Müzik: Radyo Caz ork~ 
18.40 konuşma, 18.55 serbest saat, 19.11 

memleket saat ayan, ajans ve metee>J'O" 
loji haberleri, 19.30 müı.ik, 

ÇALANLAR: Ruşen Kam, Vecibef 
Cevdet Kozan. 

1 OKUYAN: Müzf'yyen Senar. .,1 
1 - RaJuni bey . Beyati şarkı: (G~ 

hazin sUnıbUl peri§c..n), 2 - SadettiJI 
Kaynak - Beyati şarkı: (Mecnun), 3 -
Hıriste - Suzinak şn;kı: (Görtiııce .~e:;. 
danında), 4 - Nuri Seyda - S~ 
şarkı: (Sevdim seni ben), 5 - Re~ 
Manyas - Suzinak şarkı: (Zevkin ne ;,se) 
6 - Suzinak saz semaisi. 

2 - OKUYAN: Radife Ertem. 
1 - Salalıittin Pınc.r - Nihavend şat"" 

kı: (Hala yaşıyor), 2 - SalMıid~. ~ 
nar - Kürdili H. şarkı: (Kanlar dok • 
yor), 3 - Şevki bey - Kürdili H. şarkl· 
(Sende acap uşşaka), 4 - Mahmut Ce
lAleddin - Kürdili H şarkı: (Sen be.!! 
bir buseye), 5 - Hıristo Kürdili P' 

şarkı: (Gidelim Göksuya), 20.15 ko
nuşma (sıhhat saati), 20.30 müzik: fa'" 
sı1 heyeti, 21.15 Mfüik: Radyo orJtest .. 
ı-ası (Şef H. Ferid Alnar) . 

1 - G. Verdi: TALiHiN kudreti 
üvertürü, 2 - G. Verdi: Ayda opera'" 
~dan Ayda'nın Ayrası, 3 :_ Ed. Gri~~ 
Jkinci Peer Suit'j, 5 - G. Puccini: l-""' 

Boheme operasından Mimi'nin AyrtJgı, 
6 - G. Puccini: Madam Butterfy ope" 
rasından Butterfly'in Ayrası (La be
mol minör). ŞAN: Semiha Berks~~ı 
22.05 Müzik: Opera Aryalan (Pl.), f.S'• 

15 memleket saat ayarı, ajans haberleri 
ziraat, esham - tahvilit, kambiyo - nıl'" 
kut borsası (fiat). 22.30 Müzik: caı
band (Pl.), 23.25-23.30 yarınki prograJil 
ve kapanış. 

ÖZÜM 
68 Ş. Renu.i 
28 Nihat üsümcü 
96 

547156 
547252 

No. 
No. 

7 
8 
9 

s.50 u.5' 
13.50 J4. 

No. 
No. 
No. 

10 
11 

9.25 
ıı.25 
13. 
ıs.'15 
ıs. 

ZAHİRE 
316 B. Pamuk 52. eo. 

Para Borsası 
C-oıuıuıtlYET MERKEZ B~ 

JU.ll&İNG KUKLA&I 
Sterlinıt•• pyrid lair 'Hrk ......... 

mabbifülir-
Satıf 

SERBEST DÖViz 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Flfrin 
İsviçre frangı 
İsveç kronu 
Norveç bonu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
PengU 

Ah§ 
524 520 

14'1.70 146~'1G 
3.9590 4.UV-

33.73 33.98 
1.2751 ı.~ 
3.0169 s.~" 
2.8409 2. 

151 2.9804 3.0 
23.09 23.20 
95.22 15-40 

"·" 6'.83 t2 tı 
1.97 ı.98 

15.!0 ıs.29 
83 

4.2159 4.23~ 
3.6807 ~ 

DOKTOR OPERAT0Jl 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz bastalıldatl 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No . .U. Telefon: 2310 ,_,, 
Evi: G&tepe tramvay cad. No. ~ 

Telefon: 3668 



il MiSAK PERIEMBB 1940 
l!l EiS 

IZMIR SIC!Lt T1CARET MEMUR· ul olurlnr. 
Madde 12 - Müdürler heyeti en az 

LUCUNDAN: b ') ayda bir de!a şirketin idare merkezinde 
(Takns Limited şü;kcti Imı~r §U esı içtima eder. 

ticaret ilnvanile Izmırde . Emlak h~~- Müdürler h eyeh kararlan tarıh sıra
da muamele yapan i~bu şırket şubesının siyle hususi bir deftere kaydcdil<'rek 
ticaret Unvanı ve ~ket mukavele~- azalar tnraf ından imza edilir. 
tnt'si ticaret kanunu hükümlerine gore l\! ''d .. 

'} U UT' 
alc:ilin 2706 numarasına knyıt ve tescı Madde 13 _ Müdürler heyC'tİ içlerin-
edildi"i illin olunur. • • den veya hariçten birisini sirket miidü

hınir sicili ticaret mem~ugu resmı rü olarak tavin edcrl"r. Işbu mUdürün 
mühür ve F. Tenık imzası hukuk ve salahiyetleri müdü .. Jer heyeti 

---- taraf•n~an tayin edilir. Müdür ve sı>lfı-
l : Mukavele hiyetler d:ıhilind" şirketi dabil<>n ve ha-
Takas Limited şirketi esas mukave- ril't'n t"'llSil eder. 

lens.ınesi. verilecek sal.Thiyctlerc göre şirket 
Şirketin tesisi ve sermayesi müdürünün }.l~ngi mwuneleler<fo mün- . 
T. C. Ziraat bankasiyle Türkiy~ iş feric'fon ve ,hangilerinde müdürler hc

baııkası A. Ş. ve Eti bank arasında ışbu yeti ' azalarından biri veya bir kaı;ı ile . 
trıukavclename ve ticaret kanunu nh~U- birlikte imza eylevpceği ticaret sicilin
"1ına tevfikan aşağıdaki şartlar daıre- dl" tescil Vl' ilfü1 olt•nur. 
sinde mahdut mesuliyetli bir Limited Madde 11 _ Sirket müdürü vazife-, 
şirketi teşkil edilmiştir. sinin devamı müddetince sirketin mev-

ŞirJcctin ünmuıı t.ıe .mcı:kezl. zuuna gerek doğrudan doğru~·n ve ge-
Madde 1 - Şirkctın Unvanı (Takas rekse dolayısiyle taalluk eden muame-

Liınited şirketi) ~ir. lelerle, sahsen istif!al edemez. 
Madde 2 - Şirketin merkezi Istan- Sirk.etin mümkabesi 

buldadır. Ti~et vekaletinden mUsaad.e Madde 15 - Serikle'J." her zaman sirke-
1atihsaıi şartiyle Türkiye dahil ve han- tin evrak ve def terlerini, muamelata 

SPERCO VAPUR 
A.CEN2'ASJ 
--~--

ADRlATlKA SOSYETA ANO, 
Dİ NA YJGAZYONf: 

ZARA MOTÖRÜ 10/ 4/940 tarihind 
gelerek ertesi günil saat 17 de Pir 
Brindi.si, Zara, Fiumc, Triyeste ve V 
u.edik limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 11-12 Nisan 194 
tarihinde Ayvalıktan beklenmekte olu 
Ccnova ve Riviera limanlnnna harek 
edecektir. 

DIANA vapuru 11-4-940 tarihin 
beklenmekte olup Trieste limanına h 
ı eket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 17/4/940 tarlhbıd 

gclerek ertesi günil snat 17 de do 
Pire, Brindisi, Zara, Fiumc, T.riycste v 
V cnedik limanlarına hareket edecek · 

Cİ'lTA Dl BARİ mctörii 23/4/940 
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napo 
Cenovaya hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Trly 
veya Cenovada Şimal! ve cenub! 
rika limanlarına hareket eden İtall 
Anonim .eyriseiain şirketinin ve 

cinde şubeler açılabilir. müdahale etmemek şartiyle tetkik ve •••DKlliım._.•D 
~irlcetin mabadı sirketin muamelelerine ittilA kesbedebi- ~ 
Madde 3 - Şirketin maksadı devlet- lirler. Kadıil hastalıkları ve 

ve Hindistana hareket eden ILO 
TRIYESTINO anoninı seyrl8efaln ;1.~--------------lill---•·-----•• keti vapurlanna tesadüf ederler. 

T. C. Ziraat Bankası A~~:Lıu.glarihlndd Çe kabul edilen esaslara ve neşredilen ~irketin he&avlan kiir ve zarar • • ha 
kararnamelerde yazılı hilkümlere tev- Mdde ıs - Sirketin hesap senesi bir Doğum Muta SSISI 
fihn takas muameleleri yapmalı:: ve ez- seneden ibaret olup bir son ·A.mında O .. · 
cllnıie muhtelif memleketlerle yapılan bao;lar ve 31 llkkllnunda nihayet bulur. Doktor perafor 
~ muamelelerine ait permileri iç. ve Dk hesap senesi sirketin kat'i teşek- ~~ ı 
d1f konjonktilr icaplarına göre tamime kUlü tarihinden bacdıvarak a,Ynı sene- N · 
~ olmak Uzere devletçe .verilecek nin 31 ilkkl\nunda bfter. ure ın ~etleri iLl etmek ve bu . maksatların MaddP. 17 - ~irketin hesap muame-
~iniiıe yardım eClen muka~':1eleri ak- leleri için usulen ve kanunen tutulma~ı 
detnıek ve bunlara mfitetern ıtıı:ıtat ve Jhun gelen defterler müdürün neza-
lbracat ticaretiyle f§tigal etmektir. ret ve mesuliye1i altıncla tutulur. ON 
Şirket, müdürler heyetini.il k~~ ile Müdürler heyeti her sene yapılan iş- ADJS 

llb:um göreceği sair her ttlrlu ticari tere dair bir raporla sirketin rqali du-
llıUanıeleleri de yapabilir. rumunu göst<!I'ir bir pilanço ve ktl.r ve Hastalannı her gün Tilkilikte Ev- N 
~irketm sennayui zarar hesabı tanzim ve her sene Mart liyazade sokak Otta okul karşısı No. 
Madde 4 - Şirketin sermayesi ayı nihayetinden evvel şerikler umumi 22 de kabul eder. 

SOo,ooo (beş yüz. bin tü_rk 1!1'3sı) olu? heyetine arzeder. Mildilrler heyeti ra- Mlıl!IPll••K&•mlı 
hunun: 240,000 lıralık hissesi T. C. Zı- porile senelik pilAnço kar ve -zarar he- e•w 5 •-·-----------
t'aat bankası 160,000 lirnlılt hissesi Tür- sabı umumi heyet zabıtnameleri ve mez
ltiye iş bankası A. S. 100,000 liralık his- kQr umumt heyette hazır bulunan şe-
8ı!si Eti bank tarafından taahhüt edil- riklerin isim ve hisse mikdarlarını mü
ltllftir. Şerikleri isimleri biz.alarmda beyyin cetve:lden musaddak ikişer nus
~len me~in ~iyesi~ taa!ıhüt hası son içtima gününden itibar~n ni~a-
\re y~ ~ tedıve ~tmışlerdir. yet bir ay içinde ticaret veklletıne gon-

lftimk ihlue?eri t>e devri de.rilecektir. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Ora~ tladde 5 - Şeriklerin hi~ele.rinl mil- K8nn taksimi 

~ vesaikname muharrer olacaktır. Madde ıs - Şirketin safi temettüü FPClftSIZ Jaastanesl 
l§tirak hisselerinin devri diğer şerik- vukubulnn her nevi masari.fi.n tenzilin- OpercıtörU 
~ muvafakatine bağlıdır. den sonra kalan mikdardaıı ibarettir. F basta 

Bu .suret.le iştirak hisselerine tesahüp Bundan her sene evvel emirde yiizde Her gün öğleye kadar ra:°~ . -
edenler veya hale.fiyat tarikiyle ellerin- onu adt ihtiyat akçası olarak ayrılır. nesinde, i)ğleden sonra BU"ıncı Bey-
de şirket hissesi bulunduranlar aynen .. lu"tebaki temettüünden şirket ser- ler sokağında. ... No. 42·" ta D TELEFON : 2310 le Yıtsız ve şartsız olarak işbu I?ukave- mayesinin en çok yüzde yedisi nisbctin- m•••••niim rzrn t a 1:111 
l llatne hükümlerini kabul -ehnı~ addo- de olmak üzere şeriklere sermayeleriy
\ınUrlar. Ancak hissesini devretmiş le mütenasiben temettü tevzi olunur. · 

0lan şerlk devir tarihinden itibaren iki ihtiyat akçalan 
lene sonra bu mesuliyetten kurtulur. Madde 19 _.. Yukarıdaki madde ınu-

Madde 6 - Sermayenin te'Lyid ve cibincc yapılan tcvziatt.1n sonra bakiye 
~ne mütedalr kararlar tl'kmil se- kalan knr fevkalade ihtiyata naklolu
li~er.in muvafakatiyle icra kılınır. Şc- nur, 

m sus DOKTOR d't9!@1g 

Sala~e~~in 
Tekand 

tl)t1()rh\ adedi beşten fa:da olursa · ser- i\.di ihtiyat akçası şirket seribayesirtin 
~~nin Jjttc jldslni ıtt>.ınsil, •edenlerin yarısına müsavi mikdara hali~ olunca
tkıµvafnknti ktl.6dlr. Tezy1dı"' sermaye ya kadar ifraz cdilme~e devam oluna
hallnde yeni sermayenin ne suretle 43h- caktır. Bu hadde bfilP~ old,uktan sonra 
'11 .edileceğini kar.arı veren heyet tesbit adi ihti,>'jltın mik9arı zararları kapat
eder. Yeni .sermayeden şirkete tevdi mak üze~ sarfiyat icrasile mnkUr nis-
nlttnlt\amış kısımları kalırsa bu meblağ betten aşağı düşerse temettüler- N 
fttek taahhüt edenden ve $!erekse ha- den tekrar tevkifat icrasına başlan:ıcak-

· Çocuk llnstalıklan Mütahassısı 
BERLİN ve KÖLN ÜNİVER-

. ' SİTESİ SABIK ASİSTANI 
Hastalarını ik'iıiCi Beyler Nwnan 

zade sokuk 5 No. 'da' 'her giin saat 
cfletinden. istenebilir. • tır. · 

1stirak hi~cler:inin tahsili Adi ve fevkalade ihtiyat akçalarile ka-
!'rfadde 7 - Teahhüt ettiği senn.:ıye patılmayan zarar ve ziyan şeriklerin 

:Jkdarını, şirketçe tayin olunan miid- vru:'ını taahhüt ettikleri sermayeyi to-
et içinde ödemeyenlere yeniden bir cavüz etmemek üzere hisselere göre tak

?lıUddet tayin edilerek o müddet zarfın- sim dilir. 
ıia ödemediği takdirde şirketle alakası Sfrketin müddeti ve taSfiyeıfi 
tesneceğine dair taahhütlü bir mektup- ~Iadde 20 - Şirket beş sene müddet-

tebligat yapılır_ Bu \•ade en az bir ay le kurtilmustur. 
~~caktır. Bu vadenin sonunda t.aahhü- Şirketin f~hi 'halinde şerikler umumi 
unu ifa etmeyen şerikin hiss.:esi ve o heyetince başkaca karar almmndığı tak

~trıana kadar vukubulIDu.ş olan tediya- dirde tasfiye memurluğu vazifesi mil
la aleyhine tnkip hakkı mahfuz kalmak- dürier heyetine tevdi edilmis addolu-
d beraber ~irkc~ menfaatine ~r kay- nur. . 

birden sonra kabul eder, 
TELEI<'ON: 3453 

' EVİ: 
~~;ıaı 

3459 . 
.... gg'Ollj.~J 

DAHİLl VE ZUeREvt HASTA· 
!.IKLAR DOKTORU 

lsmail Hat~ı oltınur. Bu ncvı muameleler dığer ~e- Tasfiye memurları ticaret kanunu hU-
tiltlere de tahriren tebliğ olunacaktır. kümlerlne göre tasfiye muamelesini in- Akarça y 

.Seiiklcrin menıliyeti taç hususunda fam bir salAhiyete malik-

le. ~e 8 - Şerikler taahhüt ctUk- tirler. Her gün saat 13 ten itibaren .. 
.}' 11 sermayeyi Odemekle mükeJJef olup 'Madde 21 - $irketin tasfiye.si ticaret İkinci Kordon (Alman komoloslıa· 
\ı~nız bu mikdar ile mahdut bir mes- kanununun -451.452,457 ve 458 inci mad- nesi lrn~sında) 

206 
numarada haStala-

1Yeti maliye deruh~ .ederler. deleri hükümlerine göre yapılacak ve ._.~ 
tJ l rını kabul eder. mumı heuet ., . 457 inci maddeye tevfikan tanzim o u- h 

le ~de 9 - Umumi heyet ortaklardan ;nacak nihai ve katı pilançonun tasdikli (Çivici hamamındaki munyene a-
li ~üp eder. Umumi heyet kararları bir sureti Hcaret vekaletinı? gönderile- nesini terketmiştir) .. 
1 earet kanununda ve isbu e.sas mukave- cektir. TELEFON : 3458 

ı:~mede hilafı?a sarahat olmay~n ~a~~ Müteferrik hüküm.lef' -
1 2 

M &il"~~ 
~ sermayenın lıiakal beşte <lordunu Madde 22 - Şirket, mukavelename- 1 Birinci Sınıf ıJefahassıs 
ltm_ il eden şeri~erin mu\•afık reyi ile sinin ticaret vekaletince tasdikinden ve ~ ı I ' 
~z olunur. ticaret siciline tescil ve i!Anınaan son- o o A Jçı~tnumi heyet laa.kal senede bir defa ra kiıt'i surette teşekkül etmiş sayılır. r em 1 r 1 ~trıa akdeder. Kararlar hususi bir def- Madde ıa _iştirak hisselerinin dçvri · 
~ laı~~olunarak serikler ta~afından dahil olduğu halde işbu mukavelename- ' 

edilir. de icra edilecek her nevi tadilatın te- 1 
tı'ı ~üclerin .adedi yirmiyi tecavüz et- }temınülü ticaret vekaletinin tasdikine 
tlaedıkçe ~ınu"!i ?eyet içtim~a:ı bir.~- bağlıdır. 
t k trıerasıme tabı olmayup, ıçtımaa ıştı- Madde 24 - Şirketin bilumum me
~ etmeden 1ahriren rey vermek caiz- mur ve müstahdemleri Türklerden ola-

İ.J.. .. . ' cak ve ancak ticaret vekAletinin mUsaa-
lı/ı ii.d.ürler lıeyetı desiyle ya\lancı istihdam cdi1ebilecek-
~ ~ 10 -:- Şirke~n ~eri . ~iklt;r tir. 
ttıu tı~ı heyetince seçılen uç luşı!tk bır Madde 25 - Sirket sermayesinin ek
il dürJer heyeti tarafından tedvır olu- siltilnıesi halinde .ticaret kanununun 

~·· .. . · ?,96 ncı maddesine göre muamele ifa olu-
~:d!.!!:_ler heyeti ekseriydee~e k~:ar r.ur. 
dol · nararlar hususi bir nere ıwy- Tı.ıkcıs Limited şirketi miim<'ssHlcri 
fil'. "ııaralt a7..alar tarafından imza edi- T~rkiyeo i~ han kası A. Ş. 26 ~em-
~irket müdürü l'l'Y sahibi olmama1c 
d te rnUdür~er heyetinin tabii ~za~;ı-tt. 

muz 19.':9 imza 
T. C. Zira;.ıt ,bankası genel direk-

. törİük imza imza 
Eti bank l<lise Eti bank imıa imza 

Genel direktörlük 
(Takas Limited sirkcti) nin (25) 

maddeden ibaret olan hu esas ınııkavc
lenamesi muvafık ı?Örülmüs olmakla 
ticaret kanununun 505 nci maddesinf' 
teYfikan tasdik kılındı . 28 'Temmuz 11939 

ı ı~de 11 - Müdürler heyeti ~rket 
~ ~ni tedvir şirket namma resmi ve 
trı l'kı resmi her nevi evrak, senedat ve 
trı \ avelatı imza, ahz kabz, sulh \'e ibra, 
d·<l ke'"neler ve bütiin makamlar nez
"i;tıde sirk~ti bizzat veya bilvnsıta tem
d· htısuı;larında tam bir salahiyeti haiz-
ır TicarC't vekili N . imza. 

tı Sirkf..t hukuk ve vecibeleri sirketin Reı;mi mühür imza. 
~:anı ile- imza vaz eden müdi.irler he- Dam<fa k..,m .. :ıunıı'l 26 ncı rm•ndesi dt>-
~ U azasının ta:ıhhiitleri ile tanyyün laletivJe 12 nci ....,ncld,...,ine te\'fikan a.lın
h er 'Vaki taahhüdiinii şirket nnm ve m;oı;ı 1:ı11m J-'!'ı C', bind iki n1ı;bi resim 
trı llabına ye1pıldığının tnsrih edilip edil- ,·r.Hlett" mahfuz e<:ac:; 'fl1Uknv~l0n°m"Y.'1 
b eznE"Si tnil avidir K vanin ve nizama- (lMOl lirnlı'c pul '}sakı Slıretıvl<> tahcıl 
~ vzua ahka 1 n H> irkl'f mukave- rılil•11io;tir 

KAMÇIOOLU 
Cilt ve Tenasfil bastalddan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyle!- Sokaö No. 55-
lmür - FJhamn Sınemasa arkasll'MI• 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3419 

..:il ,M>.ltiWii~X !I .. 
lunan asık nüshnsından mahalline me-
mur ilzamı sur~tiyle çıkarıldıktan ~o
ra yine sicilli ticaret tnrmurluğuna ıade 
ve teslim edilen mezkur aslına uygun 
olduğunu tasaik ederim. 29 'Mart/!>40 

30 kur~luk pul üz.erinde 29 Mart 
1940 tarih VE! noter resmi mlihrü ve 

T. C, Istanbul Altl.Il<!ı noter .<;alip 
Bingöl resmi mührü ve N. imza 

Umumi No. 8276 Hususi No. 2 35 
Isbu mukavele suretinin daireve gös

terilen aslına ve dosyamızda saklı müb
rizinin imzasını taı;ıyan nüshava uygun 
olduğunu tac-dik ederim. Bin dokuz yiiz 
1<ırk senesi Nisan ayının }>esinci Cuma 
.,.ünü 

T1mir ikinci notPrl rf.'sıni mühür ve 
Zrki Fhilofr)u imz.ısı · 

30 kurııc:ıluk damı?,"l pulu üzerinde 5 
· v hmir 'kinci noteri 

Kıındıq tarild : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk Uram.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zirai ve ticari her nevi Barika muameleleri 

PARA BbUKTtRENLERE 28.800 LiRA 
IKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı n ibbarsıı tasarruf besaplarmda eıı u. (50) 
lirası bulımaolara senede 4 defa çekileCek lcur'a ile apğıdakl pllııa ıare ik
ramiye 11ağıtılacaktır : 

ol Adet 1.000 Liralık 4.000 Un 
4 • 500 • z..ooe .. 

• 
40 

• 
• 

258 • 
ıot • 

Ltoe 
4.000 

• 
• 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • .. . 4.800 • 
160 • 20 • 3200 • 

DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene lçtnde 50 liradan aşatı dOpl· 
yenlere ikramiye çıktılı takdirde )'(b:de 20 fazla.siyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 41efa, t E,-161. l Birind lslaan. 1 Mart n 1 Ba:ina tarilt-

·~rm·· ·cle•ç•ckl•nmemtt•ktil" ............... m!! ............... ~~~!IE--... 
SIHHA 1 VEKA.LETlNlN RESMi RUHSA TINI HAtZ 

KAŞE 

1 

Şiddetli BA.ş; DİŞ atrı· 
larmı, ROMATi~Asan-
cılarını SiNtR, rahatsız· 
bklarını derhal geçirir 

. GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınbğma karşı miies· 
sir iliçtır. 

lcabmda .-e l - 3 kate 
Hi!r Eczanede bulunur • 

' - 4 1 -
J • • • • ' .. .. . .. . .. . 

i Z M 1 R· 
PAM.UK ME·N'SUCAT 

Türk Anonim Şirk~ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. . 
Yerli PamuğundU1 At, Tayyare, Köpekbaş, Deiinnen, Geyık 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal ey1erne'kte 
olup mallan Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

m 

TelefonNo. 2211 ve 3079 
l'elgrat adresi : Bayrak lzmir 

• •• • 1 • * • . • • • ..... 

v 
Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkec'ide 

OSMANiYE OTELi . 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik miit....._.11 uy ömer 

·· tfü Beugü 'dir. 
Bristol oteli elli odah bet" odada soiuk Te ucü akar sulan, banyoları 

e kaloriftti vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduju ıibi 
asansörü ve .huıuü lokantuı vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara derıı:izilıtel 
ve latanbul cihetine de nezareti feyblideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar Telcabet kabuJ etmi
ecek derecede ucu7:dur: Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebauı • 

bay Ömer lütfü Bengünijn idareıindedir. Bir defa ziyaret haki 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı Mıticannda 
bUlunflP otellerde buluturlar. 

beklenmekte olup Anvers ve HO 
1imanlanna hareket edecelctir. 

N O 2' ı 

Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun • 
hareket tarihlerinin !kat1 ohnadıtım v 
bunlann hiç bir ihbara 10zum olmabı 
rm deti!ebilir olclulunu ve bu hususta 
dolayı acenteye bir mesuliyet lettttO 
etmiyeceğinl muhterem yl1kle • • 
kayıt ve işaret etmeleri .·rr.=a ohmur. 

Daha fazla tafslllt içfiı Cilmh 
caddesinde FRATELIJ SPERCO n 
acentesine mUracut ecfl1mNI • 

Ta..P'..l'ON : 2004 - 2005 

W. P. Ren197 Van der 
Ye şib ekASI .... 

AMEIÜCAN EXPOBT UNEs !NC. 
N E V Y O R K 

NEVYORK lçJN 
EXfLoNA vapuru 19 nisanda bekle

niyor. 
ATID NAVİGATİON OOMPANY 

H A t F A 
BEYRUT, HAYFA, TEL A VİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

tçtN 
ANTAR vapuru 15 nisanda bekleni

yor. 
\' apurlann isim ve tarihleri lıakkmda 

'1iç bir taahhftt •lınmn. 
Vapurlann hareket ~le nn· 

tunlardaki deği4ikliklerden acenta m• 

ıullyet kabul etmu. • 
Daha faila tat.ilJt !~ ATATtm.K 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee "• şaı. Vapur .centab!ına müraca
at edJlmell rica olunur. 

ftUD'ON ~ ıot'1/!MI 

···········································: . • . . OIJV.IER VE 
ŞUKEKASJ LTD. ~ 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDESİ Rees bin&,51 

TELEFON: 244S 

Londra ve Liverpol hatlan içln 
piyasanın ihtiyacına glSre vapurla-

• nmız sefer yapacaklardır. 
: ......................................... . 

VMDAL 
- .... -

• 

Ul\luMl ıDENlz ACENTAlJ{;I L'l'D. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten· 
oe ve V ama için bnreket edecektir. 

Yolcu ve >'Ük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Köstcn

u:den ~lip 9 Mayısia saat l2 de Hayla 
Pire, Durazzo ı;e Triyeste için hare· 
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ed~· 
a:ktir. 
GOULANDRİS BKOTHEKS (Hella) 

Lm. PİllAEUS 
•NEA HEl.LAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire -
Nevı•ork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlar;ın muTIIS8llt tarihleri. 

ıerek vapur l.Sin\lerl ve navlunlan hak
kında aceota bir teahhUt altına ifrem-. 
Daha WJa talsllAt almak için Birinci 
Kordonda ll2 ıuunarada • UMDALw 

umum1 •Diz AClf'Dtalıtı Ltd. mllnıcut 
~Jmesl riea olunur. 

Telefon : 4072 MUdUriyet 
Telefon : 3171 A('enla 

ÇORUH 

Böbreklerin çalışmak kudretini arthrır .. Kadın, erkek idrar ~orluklarını, eski 
,.c ;yeni bcJsoğukluğunu. mesane iUihab•nı. lıd ainsını, sık sık ıdrar bozmak ve 
bozarken vnnmak hallerini gidrrir. Bol idrar tcınin eder .. 

• tcirardn kumların, :nıesane.de. taşl~rın tese~k~lüne mani. ola~··. 

ç ccufı Jaastalılıları 
rniitaJacıssısı 

I..ondra ve Viyana hastanelerinde 
.ı: etiidünii ikmal etmiştir. 
' l\lnaycne adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
TELEFON: 2310 

D'İKI{AT : HELM08LÖ ıdrarınızı ienuzlıyerek. ınavıl~1irir. Ev adresi : Gfrıt~pe kınakolu kar· 



SA ı 

niz harbı hakkında son malQmat 
Alman zayiatı mühim · 

Dokuz Alman harp gemisi batırıldı 

Almanlar Osloda oyuncak 
bir hükümet kurdular 

ve ya salıharp haricine çıkarıldı, bir Narvik limanını f ;rist olarak orada 
çok Alman kruva:_.örü de bombalandı bulunan Alm;nlar İşgal etmişler 
Harp devam ediyor ve safahatı 

,, 
ş i MA l 

.. . 
O EN iZ 1 

LA IOO't .. 

şimdilik ·~ ı · Brüksel 10 (Ö.R) - Norveç siyast soy c n m 1 yor vaziyeti hakkında alman haberler müp
hemdir. Alınan kaynağından alınan ha
berlere göre Osloyu tahliye etmiş olan 
ahali tekrar şehr_ cfönmeğe davet edil
miştir. Kral, kral ~ilesi ve hükuınet cr
kfını Hanıard:ı yerle~miş bulunuoyr. 

Osloda, Berlinin direktiflerini kabule 
mütemayil diğer bir hükı1met teşekkül 
etmiştir. Diğer taraftan meşru hükfune
tin, yani Hamarda yerleşmiş olan hüh.-U
metin de Alınanlarla müzakereye giri;,ı
tiği haber verilmiş ise de muhtelif ta
raflardan bu haber tekiip edilmiştir. 

Londra 10 (Ö.R) -- Alman radyosu, 
Norveç hükumetiyle bir anlaşma akte
diJdiğini ilan etmiştir. Fakat bu, Alman-
1arın Osloda teşkil ettirdikleri yapma
cık hükOmcttir. Oslo haricinde hiç bir 
Norveçli bunu ciddi telikki etmez. 

ALM.Al\W\RIN ALDIKLARI 
Y.ERLER. 

Brüksel 10 (Ö.R) - Norveçtcl:i as
keri harekat hakkında Havas ajansı şu 
izahatı veriyor: 

O:;lo, Kristiyansa, Egcrsond, Bergen, 
Stavanjö limanlarının işgal edildiği mu
hakkakbr. Nnrvikin işgaline gelince. 
knt'i olarak teeyyüt etmemiştir. İşgal 
edilmiş dahi olsa, bu i!:;galler pek zaiftir. 
Alınanların Oslo, Egl"r"ond ve ihtimal ki 
Bergenc külliyetli m:ker çıkarmış olımı
lnrı mi.imi.ündür. Di~er noktalarda ise 
lıarekut harp gemil rin<leki kıtalar, ya
ni cüı.'i kuvvetler t:mıfmdan idare edil
miştir. lfova piyadeleri, yani t.nyyare
ierdcn paraşütle indirilen kıtalar esasen 
Norveçte turist Şt'klindc bulunmakta 
olan sivil Almanl"rın işgali al
tındaki hava lim~tnlanna inerek bu 
hareketi tamamlanıt:(l.ırdır. Binar.nalcyh 
Narvik işgal edilmissc turist olarak ora
da bulunurken ask('ri üniforma giyen 
ve Almaıı ticaret gemileri mürettebatın
dan dn yardım gören sidller tarafın
.dan işgal edilmiştir 

Deniz harbinin cermJcm ettiği Norveç sahilleriyle Almanya ve Ingiltcremn vaZtyctmi gösterir harita Faris 10 (A.A) - Salahiyettar Fran
habcri teyid edecek malumat almamış- , $JZ mahfillerinde şöyle denilmektedir: 
tır. Bir Alınan kruvazörünün Narvick Almanlnrın OsJo, Christiansand, Eger
yakınında batmış olduğuna dair olan ha- sund, Bergen Stavan~er ve Trondijhe
ber de resmi her hangi bir menbadan mi işgal ettikleri muhakkaktır. Fakat 
teyid edilmemiştir. Maamafih bu son Narvick'in işgali hakkındaki haber te

INGlLIZLERlN MAKSADI 
NE JMJŞ~ 

"" ~-~-
Den:: 1ıarbine istırak cclen Ingili= c1onanmasından kuvvetli iki parça 

eyyüt etmemiştir. Bununla beraber ayni ya çıkmıştır. Alman kwnandanı şe~~ 
mahfillerde bu ilk ınuvdfokıyetlerin gc- kuın::ınt1 asını eline :.ılmış ve her tUrl 
<;ici olduğu kanaati vardır. .nümayiş ve içtinıaları menetmiştir. _... 
İNGİLİZ KONSOLOSU .NOUVEÇ ORDUSUNU:S l\:UVVE'H 
TEVKİF EDİLDİ Lonclra 10 (Ö.R) - Norveç ordusıl 

HeMnki 10 (A.A) - Finlandiya rnd- ihmal edilecek bir kuvvet değildir.,_~;
yosu, Trondjhemin isgali hakkında asa- 60 yaş arasında 300 vin milli muhnw-'8 

daki malumatı vermektedir: mühim gönüllü ~tnlarıru ve topçulat'J 
Dün İngiltere kon.,oloshanesi muha- ihtiva etmektedir. 20 hava filotillası ve 

~ara edilmiştir. Konsolos ile konsolos- O harp gemisi vardır. 
luk memurlan tevkif edilmiştir. Norveç piyadesi iyi nişancıdır ve otO" 

Takriben 1200 ki~iden mürekkep bir matik tüfenklerle, mitralyöz ve saht' 
Alman müfrezesi S<ıbah saat 8 de kara- toplariyle mücehlıe.trur. 

·~~-~--~-----~------------__...,.,, 

Brüksel 10 (Ö.R) - İngiliz amirallığı 
resmen bildiriyor: 6 İngiliz destroyeri 
bu sabah şafak vakti Norveçln Nanik 
limanında faik düşman destroyerlerine 
t.narruz etmiştir ve şıddetli bir mukave
metle karşılanmıştır. 1300 tonluk Hun
ter destroyeri ba~tjır. 1500 tonluk 
Hardi destroyeri karaya oturmuştur. Di
ğerleri çekilmişlerdir. Bu harp gemile
rindeki telefat ve yaralıların miktarı 
hakkında malumat yoktur. Düşmanın 
rayiatı da hentiz kat'i olarak malum de
f.tildir. 

Alman tebliğinde temin edildiğine 
göre Norveç kam sularına mayn dök
mekle kendini gösteren lngiliz planının 
hedefi, Norveçte mühim üsleri işgal et
mekti. Almanlar bu teşebbüsün önünü 
e.lmı,Inrdır. 

Pazartesi akşamına doğru Norveç 
ıularına hareket edecek lngiliz kruva
zör ve nakliye gemilerine Alman hava 
kuvvetleri taarruz etmişlerdir. Düşman 
gemilerine ağır çapta bombalar isabet 
etmiştir. Alman tebliği en az bir isabet 
vaki olan 9 harp gemisinin isimlerini 
ıayıyor. 

haberin iyi bir menbadan gelmiş oldu
ğu uınnedilmektedir. 

BATIRILAN ALMAN HARP 
VE NAKLIYE GEMILERI 

Brükse], 10 (ö.R) - Londradan res
men bildirildiğine göre bir ngiliz tahtel

• • 
Denizde şiddetli hava mvharebelert 

Bununla beraber, Stokholmdan alı
nan teeyyUd etmenıi~ bir habere göre 
bir Alman kruvazörü batmıştır. Bir İn
giliz tahtelbahiri, Norveçin cenup sa
hili açlklannda, diğer bir Alman kruva
zörünü torpillemiştir ve bunun da bat
lJğı zannedilmektedir. 

Müttefik bomb~rdıman tayyareleri 
gece Bcrgen limanındaki Alman k.ruva
zörlerini bombalamışlar ve isabetler te
min etmişlerdir. İngiliz tayyareleri Ber
gen'de bir düşman kruvazörüne taarruz 
etmişler ve üç defa bomba isabet ettir
mişlerdir. 

Alman tebliği ise ılk önce dünkü ha
diseleri şu surelte izah etmektedir: . 
· Kuvvetli kara, deniz ve hava kuvvet
leri, Norveç ve Danirnarkanın ·Bitaraf
lığını himayeye• matuf tedbirleri ta
hakkuk ettirmişlerdir Sabah askerler 
Danimarka hududunu geçerek bütün 
Jüt]and yarım adasını hadisesiz işgal et
mişlerdir. Yalnız bir noktada, daha ma
halli Danimarka kıta kumandanının vak
tile haber alamaması sebebile bir müsa
deme olmuş ve fakat hükümet tarafın
dan verilen mukavemet etmemek emri
ni kıta kumandanı alınca bu güçlük te 
bertaraf edilmiştir. 

Jütland bu suretle işgal edilirken bü
yük Belt, küçük Belt ve Sund boğazın
daki Danimarka adalarına çıkarılan Al
man kıtaları buralarını da işgal etmiş
lerdir. Bütün giin Almn tayyareleri Da-

• nimarka arazıaı üzerinde uçarak kara 
kuvvetlerinin ileri hareketini temin et
mişlerdir. 

Norvcçte, mahalli kuvvetler önce ba
zı mukavemetler göstcrmi,lerdir. 

Bu mukavemet bilhassa payıtaht Os
lonun cenubunda ve Kristiyansonda 
şiddf'tli olmuştur. Alman donanması bu 
sırada Norveçin baslıca limanlarına: 
Oslo, Sergen, Kristiyanson, Trondhaym 
Narvik limanlarına asker çıkararak bura 
larını İşgal etmiştir. Bu ihrnç hareketleri
ni himaye eden Alman filosu. karşısın
daki lngiliz ve Fransız deniz kuvvetle
rinin ndeden çok dununda idi. 

Osloya asker ihracı esnasında Blüher 
kruvazörü bir sahil bataryasının ateşile 
vahim hasara uğramış ve az •onra Nor
veçlilerin mayn tarlalarından birine dü
şerek berhava olmuştur. Karlsruhe kru
vazörü de Kricıtiyansona asker çıkarır
ken ağır hasara uğramış ve o da bat
mıştır. Bu iki kruvazörün mürettebatının 
rkseri i kurtarılmıştır. 

Bu anda bahri harekat devam etm("k
t dir. Ve ancak nihay("t bulduğu zaman, 

ı •14 

-----------'-*----

tNGlLIZLERIN TEKZiBi 
Diğer taraftan bu Alman haberlerine 

cevap olarak lngiliz Amirallığı şu tebli
ği neşrediyor: 

Bir lngiliz zırhlısının ve iki destroye
rin Alman tayyareleri tarahndan atılan 
bombalarla ciddi hasara uğradığı iddi
ası doğru değildir. Hiç bir zırhlıya isa
bet vaki olmamış, fakat iki kruvazöre 
bomba infilakları hafif hasar ika et
miştir. 

Londra, 10 (A.A) - iyi malfunat al
makta olan mahafil, Ingiliz amirallik 
dairesinin resmi tebliğinde mevzuu ba
his olan vakayiin şimdiye kadar cere
yan etmiş bulunan mühim harekatın an
cak bir kısmını teşkil etmekte bulundu
ğunu beyan etmektedir. Filvaki, B. 
Çemberlayn dün Avam Kamarasında 
kuvvetli cüzütamlann dün denize açıl
mış olduklarını beyan etmiştir. Bahri 
tebliğin sadece iki torpido muhribinin 
ismini vermesi keyfiyeti, bahri bir ta
kım sevkü1ceyşi sebeplerden dolayı ha
rekfıta iştirak eden gemilerin mahiyeti 
ne olduğu ve filonun nerede bulunduğu 
hakkında malômat vermekte olan ami
rallık dairesinin bu şekilde takip etmek
te olduğu siyaset gözönünde tutularak 
karşılanmalıdır. Her halde torpido muh
riplerinin Narvick'teki düşman torpido 
muhripleti ile muharebe etmek üzı;re 
gönderilmiş olmaları muhtemeldir. Çün
kü düşman muhriplerinden hafif olmak
la beraber bu muhriplerin Alman ge
milerine karşı tefevvükleri vardır. Bir 
kerre adeden fniktirler ve manevra ka
biliyetleri daha ziyadedir. 

Ingiliz deniz mahafili, Senaud adın
daki Alman 'battı harp gemisinin Oslo 
körfezinde batırılmış olduğu hakkındaki 

bahiri Norveç cenup sahili açıklarında - BAŞTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE -
bir Alman kruvazörünü torpillemiştir. da yine bir lngiliz tahtelbahiri tarafın-
kruvazörün battığı sanılıyor. dan batırılmıştır. 

Ingiliz hava nezaretinin bir tebliğine Londra 1 O ( ö.R) - Müttefik filo-
göre bu sabah Ingiliz tayyareleri Nor- . ·~~· denizde. ve havada Almanlara bü
veçte Bergen limanındaki düşman kru- yuk darbeyı indirmek ~eredirler. Bu 
vazörleri üzerine biribirini müteakip sabah tafakla beraber lngiliz torpido
bir çok hücumlar yapmıc:lar. Tayyare lan Narvik'te Almanların mühim deniz 

·kuvvetlerine taarruz e• ... ;•lerdir. Bir da!i ateşinin şiddetine rağmen, kruva- ... --Y 

zör ciddt hasara uğratılmıştır. Ingiliz Alman kruvazörü bahrılllll§tır. Norve
tayyare]eri salimen dönmüşlerdir fakat çin cenup aahillerinde diğer bir Alman 
Alman D. N. B. Ajansı bu haberi tek- kruvazörü bir lngiliz tabtelbahiri tara

fından batırılmqtır. 
z.ip etmektedir. Amirallık batırılan kruvazörlerin he-

Londra, 10 (Ö,R) - Hamburg lima- nüz isimlerini öğrenememiştir. Narvik 
nında kayıtlı 7000 tonluk Narsıs vapu- harekatında 1 300 tonluk Hatna lngiliz 
ru da batırılmıştır b d k 

Hollandada çıkan Handelsblet gaze- torpidosu atmı~ 400 tonluk iğer Ü· 

tesinin Berlinden istihbarına görP. Pa- çük bir torpido hasara uğramıştır. 
zartesi gtinU torpillenen 6000 tonluk ÇEMBERLA YNJN YERDtct 

TAFSIUT 
Riyodöfaneyro nakliye vapurundaki Londra 1 O ( ö.R) _ Narvik deniz 
zayiat mühimdir Diğe-r taraftan Breua ve muharebesi hakkında bqvekil Çember· 
Poreydcr adlı iki sarnıç vapuru da ha- layn, büyük Britanya harp gemilerinden 
tırılmıştır aldığı tafııilatı avam kamarasına bildir

Son bir kaç gün zarfındaki Alman miştir. 
zayiatı 9 harp gemisinin batması veya 5 lnciliz destroyeri, Narvik fiyordu
hafif harp harlcine çıkması ve 11 Uca- na girerek 6 Alman destroyeri ile mu
ret gemisinin batmasıdır harebeye başlamı:ıtır. Sahil bataryaları, 

Ingiliz zayiatı ise batan bir destroyer Alman gemilerine yardım ediyordu. in
ile hasara uğrayan iki dPstroyer ve bom- giliz destroyerlerinden biri batırılmış, 
ba parçalarından zedelenen iki kruva- Hardi destroyeri parçalanmış. uçuncü 
zördür bir destroyer ağır hasara uğramış, dör

Almanlar iki gün içinde 21 harp veya düncü destroyer hafif yaralanmış, be
ticaret gemisi kaybetmekle, Ingiliı.lerin şinci destroyer zarar görmemiştir. Al
hareketi yüzünden esasen zavıflamış man destroyerlerinden biri batırılmış, 
olan deniz. kuvvetlerini büyük bir dar- üçü yanmıştır. Mühimmat, erzak yüklü 
beye maruz bırakmıştır 6 Alman vapuru batırılmıştır. Raventel 
Almanların bütün deniz zayiatı şun- adlı cephane taşıyan Alman vapuru da 

lardır: En az 40 tahtelbaMr, lO bin ton- torpidolarımızın fiyorddan dönüşlerinde 
luk graf Şpe 1.ırhlısı, 10 bin tonluk batırılmıştır. 
Bluher kruvazörü, 6000 tonluk Karlsrhe Deniz muharebelerine ait diğer taf
kruvazörü, yine 6000 tonluk Kölv tipin- silat yarın bahriye nazırı Viı1ton Çörçil 
de diğer bir kruvazördür tarafından verilecektir. Yine Narvik'in 

Ticaret gemisi z.ayiatı ise 300 bin to- cenubunda bir Britanya tahtelbahiri, bir 
na yakındır. Bun1ar, müttefiklerin eline Alman kruvazörünii torpilleyerek batır
düşen veya kendi mürettebatı tarafın- mıştır. iki Alman kruvazörüne lngiliz 
dan batırılan 50 den faz.la vapurdur. tayyareleri tarafından bir çok isabetli 

------~-~--~--~~-----~--------~~-- bombalar nttlmıştı~ 

kSaılar ne 
yanlarını tazyiktan Almanya 

kurtarmak is ti yor n1 u ş 
Alman Hududu 10 (AA) - cHavas>: 
Amerika için neşredilen bir Alman haberine göre, Hitlerin maksadı, Al

manyanın yanlarını ve gerisini tazyikten kurtarmaktır. Hitler, Alman kıtnları
nın Norveçte ciddi güçlüklerle karşılaştıklarını jtiraf etmekte ıre Norveçtc ln
giliz propagandasına ~ap_ılan !Jorveçlilerin mukavemet merkezle i vH.fm 

ALMANLARIN BAT AN 
HARP. GEMiLERi 

Alman tC'bliği. Oslo bataryaları tara· 
fınrlan Bluher Alınan safıharp knıvazö
rile Karlisrııhe kruvazörünün batırıldı
&ını itirpf ediyor. Bluher on bin tonluk
tur. Sekiz pusluk seki7 topu. üç t"yya
reyi ihtiva etmektedir. 

Karlisruhe altı bin tonluktur. 5 70 
mürettebatı vardır. 19 pusluk 9 top 3, 5 
pusluk altı hava topile mücehhezdir. 

Alman filosunda 15 kruvazör ml"v· 
cuttur. Bu kruvl'!zörlC'rden üçü bat•r•lmı' 
ve ikisi ha:oır"a uğromı"tır. 22 Alman 

uğradıkları zayiat mukayese edilirse 
Almanlara ne kadar ağır bir darbe indi
rildiği nnla,ılır. 

SOVYETLERiN VERDtCt 
1\1.ALOMAT 

Paris 1 O ( ö.R) - Moskova radyo
su Almanynnın Norveçe ve Danimar
kaya yaptığı taarruz haberlerini gayet 
kısa cümlelerle vermiştir. Ayni radyo 
Sovyet lisanile yaptığı neşriyat arasında 
dört dakikalık bir fasıla vermiş ve fa~ı
ladan sonra aşağıraki haberi ilan et
miştir: 

c Alman donanmasının müttefik <io
nanmasile tutuştuğu harbe hava kuvvet
leri de iştirak etmektedir. Dördü büyük 
harp gemisi olmak üzere Alman donan
ması 9 gemi kaybetmiştir. Bir Alman 
harp gemisi kaçmağa mecbur kalmış
tır. Müttefik donanma kuvvetleri müte• 
madi ~ekilde arttırılmaktadır. > 

NARVtK'ıN tŞGALi ÇOK 
MOHIMMlŞ 

Berlin 1 O (ö.R) - Bir Alman teb
liği, Alman hava kuvvetlerinin dört safı 
harp zırhlısına ikişer, iki muharebe kru
vazörüne birer, iki ağır kruvazöre birer 
bomba isabet ettirdiklerini iddia etmek
tedir. Alman tebliği Narvikin işgalini, 
tarihte misli görülmemiş bir hareket su
retinde tavsif etmektedir. 
DENiZDE HAVA MUHAREBELERi 

Londra 1 O (AA) - Hava nezareti 

Londra 1 O (AA) - Deyli Ekspre• 
gazetesinde okunmuştur: .. 1, Müttefiklerin bir heyeti seferiyes.ı 1 ıı 
600 tayyaresi Norveçe mütevccciht 
yola çıkmıştır. ur· Beş Alman harp gemısı baunı§ h• 
Bunların arasında Oslo tarafından tıı 
rip «"dilen Gneisenau gemisi vardır. 

Deyli Meyi gazetesi de diyor ki: l rl 
Bir çok lngiliz ve Fransız tayyare ~r' 

Osloya hareket etmiştir. Alman lot&ll ıı 
nın Norveçin payitahtına girmeleıindh
bir az sonra lngiliz hava kuvvetleri ~e • 
· ·· · d l k • ta""'111 

rın uzerın e uçmuş ar ve as en J"d't 
· l r 1 ' meydanını bombardıman etmış e. !-

Bunun üzerine bir hava muharebesi 0

1
_ 

mu, ve hüviyeti malum olmıyan bir ta 
yare düşürülmüştür. . d• 

Ayni zamanda Norveç tayyarelerı p.I• 
F ormebo tayyare limanının üstünde be~I 
man tayyareleri ile bir hava muhare 
yapmışlardır. 

4 ALMAN KRUV AZöRO 
ABLOKADA bitİ· 

Deyli Ekspresin Stokholm ınuha d• 
4 Alman kruvazörünün Trondjhe:;w 
abloka altında olduklarını bi}dirrn osJO 
dir. Bir çok Alman gemileri de . p..1• 
körfezinde abloka altındadır. Bır dıı 

k .. .. .. N 'k ıklnrın man ruvazorunun arvı aç ııııJŞ 

batmış ve bir diğerinin karaya otur 
olduğu söylenmektedir. 

bildiriyor: BiR MOLAKAT .. bllhrl 
Kraliyet hava kuvvetlerine mensup Londra 1 O (AA) - lngıl~ .. 

0 
öi' 

tayyareler dün akşam Bergen Fiyordun- hava kuvvetleri baş kumandanı u de' 
da düşman kruvazörlerine karşı bir çok leden sonra D. Çemberlaynı ziyaret ~ııP" 
hücumlarda bulunmuşlardır. Hava da- rek kendisile uzun bir görüşme .) 
fii bataryalarının kesif ateşine rağmen mıştır. 
bu taarruzlar muvaffakıyetle neticelen- ALMAN TA YY ARELE.Rl 
mi,tir. SKAPAFLO'DA . p..t-

Bir Alman krm·azörüne bomba İsa- Paris 1 O ( ö . R) - 8 ve 9 ge~e=~ 111' 
bet etmiş :ve gemi ciddi hasara uğramış- man tnyyareleri Skapafloya ye.nıcl idel1 
tır. Bütün lngiliz tayyareleri !!alimen üs- arruz etmişlerdir. Dört tayyare yerı 
lerine dönmüşlerdir. düşürülmüştür. ~ 

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

Sov yetlerin Almanya
dan şüpheleri arttı... d• 

Paris 1 O (ö.R) - Norveçe knrşı markaya taarruz etmesi, Moskovıı 
Alman tıı.nrruzu, bilhassa Narvik Nor- gnyet soğuk bir tesir bırakmıştır.Ico""d11 

veç limanı~a karşı yapılan hareket, Sov- Londra l O ( ö.R) - J\fos RUS.>'" 
yet mahfillerinde derin hoşnutsuzluk- heyan edildiğine göre Sovyet Jot0 fot1 
la kerşılonmıştır. Almanl:ırın Baltıkda Avrupa ihtilafına karşı B. Moteeerriİ' 
yeni üslere vazıyed etmek teşebbüsü nutkunda tasrih edilmiş olan d cet.-tit'• 
Rusyanın şüphelerini alevlendirmi~tir. vaziyetini muhnfaMıya devam j !n bııı' 

Roma 1 O (ö.R) - Siyasi mahfillt•r, Amst rdam, 10 (A.A) - A ı~o ııııft" 
1-ı; disl"l<"rin iki gün içinde inkişaf edece- hnberl rC' göre, So\:~ ctler Petsa 

1 

ı 


