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Başmuharrir ve umumt neşriyat mUdilrU: 

Mo. 10444 Kırk Beşinci Td FJATI (5) KURUŞTUR l2MISAN CUMA 1940 
Sovyetler Alman taarru.1 
zunu sürpriz sayıyorlar 
Parla, 11 ( ö. R) - Stokholmdan bildirildiği

ne göre Sovyet sefiri Madam Kolüntay lsveç ha
riciye nazırmı ziyaret ederek Sovyet Rusyanm 
Danimarka ve Norveçin iatiliaım büyük bir sürp
riz telakki ettiğini fa.kat Skandinavyada yeni bat· 
lıyan mücadelede bitarafldıtan aynim.ak niyetin
de olmadıimı 'bildirmİftİr. 

il 
HAKKIOCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDETt Türkiye için Hariç için 

Snelik ....... 1400 2900 
Altı aylık -····· 750 1650 

------' 1 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELEFON: 2697 -.... .................................. --
l ıan münderecatınd • • · · · ···· ~ mesuliyet kabul etmez ... YENİ ASm matbaasında bası..lmıştJr 

Müttefik filoların büyük zaferi . 
Almanlar 22 parça gemi kaybettiler 

rm··"iii'iittz .... ı ııo·su ... Giitbor·g'Ia···Aıman ......... 
filosuna kat'i bir darbe 

= . . -_ indirmiye muvaffak oldu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Norveç .. donanmasının "Emden,, kruvazörünü 
batırması hayranlıkla karşılandı 

Asker taşıyan bir Alman nakliye 
x*x 

,Oslo fiyordunda lngilizler 18 
harp gemisıni muhasara ettiler 

Londra, 11 ( ö. R) - Skajarak bo
ğazından Atlantik denizine kadar uza. 
yan saha üzerinde yapılmakta olan mu-

kaynaklardan haber gelmektedir. 

istimdat vermektedir • • 
genıısı işareti 

Jngılızlerin meşhur Hood 1ıarp gr:misi anam deniz harbi hakkında bir çok 

"---~--------------------------------------------------------------------

Skajarak boğazındaki muharebe de
vam ediyor. lngili.z harp gemilerinin 
top sesleri, mennilerin büyük gürültülü 
infiliklan Norveç aahillerindelü evleri 
sanmaktadır. .OH DAKİKA: ............... 

Garp cephesinde --·--A.tmanların hazırla. 
dığı hava taarruzu 
vaktında önlendi 

~rıdra, 11 (Röy!r)- Müttefikler 
~ ordusunun Norveç ve Daninıar
tı~ indirdiği darbeyi önlemeğe çalış
<la-. rı bir sırada Alman kumandanlığı 
~I!' cephesine büyUk bir taarruz ha
Q ... ~akta idi. Bu taarruz bugün, yani 
tı{ı 11tsan saat 19 ile 20 arasında takriben 
l.qJt Alman tayyaresi tarafından yapıla-

lı. 

~hnan hatlan gerisinde bu saatte is
"'1t _fa çıkan İngiliz tayyareleri bunu 
~tuıde haber ahnca muhtelif meydan
~l'(f an havalanan Alman avcı ve bom
le~ !.illan tayyart?leri bundan vaz geçe-
n \islerine avdet etmişlerdir. 

'1ııv Ununla beraber İngiliz tayyareleri 
~atanan Alman tayyarelerinin birine 
~ ederek dilşürmüşlerdir. 

Amme 
Hizmetleri 

--·--
/(azanc mevzuu 
l"apıla~az 
~ -·-l hir Meclisinin tarife· 
..,e" tezyide karar 
~l'lnesi müsamaha ile 
ı..::- lllanacak bir 
'""'•eket sayılamaz •• 

HAKKI OCAKOGLU 

ıh.., 
'Clll' Şehir Meclisi dünkü celsesinde 
Ilı' "US tnrilclerinin tczyidine karar nr
lit'ş Ve bir kuruş zammı kabul evlemiş-. -
~~tı~ nazarda gayet basit gibi görünen 
••ıttt!disc bizce bir çok bakımlardan 
it le şayandır. 

~tt ~r Şeyden evvel hükümctin hassasi
lııil' de takip ettiği prensiplerin başında 
tı-ıı:tı pahalılnştırmnmak, zorlamamak 
~it hktcdir. Hayat pahalılığını arttıra
~b er hfıdisc ile hiikümct miicadcleyi 
~I tı] eylemiştir. Elde olmıynn bcynel
~~l vaziyetin doğmduğu }lahalılığı 
l'ııi., •lıyacnk tedbirler düsiiniiliirken, İz
~t!lb~lcdiyesinin hem kazanmakta olan 
~~I 11~lcrinin kumu nrttırınnğı derpiş 
'İitrn•ş bulunmasını hayretle 'e tees-
~ e ıtıiitalaa etmeırıd;; imkansız olur. 

~.~ot fiatlcrinin lıir mikdar yükscls;;· ~~dek parçaların tedarikinde ikti
cdılcn zorluklar bö:ylc bir tezyidi 

lbazur gösteremez 
defa düşünmek icap eder ki 

Norveç ordusu 
istirdat 

Skajarak boğazına bakan Norveç aa~ 
billerinden halk iki Alman harp gemi
ıin.i batarken ve bir ~üncüsünü yanar
ken görmiiflerdir. Mevıôk haberlere gö
re Oslo fiyordunda muhasara edilmİf 
olan Alman filosu üçü kruvazör olmak 
üzere on iki harp gemisinden ibarettir. Hamar şehrini ederek 

\ fnailiz filosu bu aabab Oalo .fiyonf..,.. 

Alman motörlü kuvvetlerini 
bozgun? uğratmıya muvaffak oldu 

Stokho1m, 11 (Ö.R) - Norveç kara fial ve heyecan içinde müstevlilere kar
ordusunun harekMı hakkında buraya şı silaha sanlıyorlar. 
gelen haberlere göre Norveç askerleri Stokholın, 11 (A.A) - Svenska Da
her tarafta Alınanların taarruzlarını red- ~cbladetin Luleadan öğrendiğine göre, 
detmektedirler. lngilizlcr Almanları Narvikten çıkar-

Dages Nihter gazdesinin harp muha- mağa muvaffak olınuşlardır. Almanlar 
biri tarafından verilen malumata göre, şimdi İsveç arazisine ilüc• etmeğc uğ
Norveçliler Oslodan motörize kuvvetler raşmaktadırlar. 
ile ilerliyen Almanların bir ful ellerine NORVEÇ ORDUSUNUN FAALİYETİ 
geçen Hamar şehrini istirdat ederek Al- Londra, 11 (Ö.R) - Stokholmdan ge
manları bozguna uğrntmış1ardır. Hav- len bir haberde Norveç kuvvetlerinin 
gesund ve Stavangeri işgal eden Alman Bergeni istirdat ettikleri bildirilmekte
müfreze 1erinin Norveç kuvvetlerine tes- dir. Maamafih bu haber ihtiyat kaydiyle 
liın oldukları, şimdi Bergen etrafında karşılanmalıdır .. Norveç hilkümeti ve 
~iddetli bir muharebenin vuku buldu- kral hanedanı Hamardan çok daha iJe-
ğunu bildiriyor. ride bir kasab~ya Ç!.!kilmişlerdir .. Nor-

Norveçliler her tarafta büyük bir in- - SONU 4 tJNCt) SAHİFEDE -

M iittefik ordttları başkmnandmılan general Gamlcn ı·e Mare§al Ayronsayıt 

. 
lngiltcrenin. Ankara elçisi radyoda 

söyledi güzel bir nutuk 
-----------x*x~~------

Londra 11 (Ö.R) Hariciye terede temas ettiği bütün mahfiller-
nczaretinde top lanan Yakın Şark d e Türkiye hakkında aynı dostluk 
elçileri toplantısına iştirak ıçm ve samimiyet duygularının l"n kuv
Londraya gelmis olan lngilterenin Ye tli tezahürüne <ıahit olduğunn ilfı.
Ankara büyük elçisi bugün Londra ve etmiştir. Sefir sC"zlerine şu suret
rndyosundn Türl::iyeyc hitqben kı-

le nihayet vermiştir : 
sa bir nutuk söylemiştir. Sefir, Türk 
hiikümetinin ve Tiirkiye halkının « Memlcketlerimizin birbirine 
miittefiklere karşı büyük dostluk ve karşı beslemekte oldukları derin ve 
samimiyet duygularına şahsen sağlam dostluk o kadar 

gİrmİJtir. 
NORVEÇ DONANMASININ 

FAAUYETI 
StokhoJm, 11 ( ö. R) - Norveç do

nanması Almanlara kartı büyük faali
yet göstermİftİr. Oç Alman harp gemi
sine iki Norveç harp gemisi tarafmdan 
yapılan taarruzda 5400 tonluk Emden 
lmıvazörü batınlmıttır. Bir Norveç tor
pidoıuınm diğer bir Alman harp gemi
sini batırdığı bildiriliyor. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Kızıl filo 
---mı---

Harckete mühey-
ya bulunuyor -·-Stokholm, 11 (Ö.R) - Aften Bladet 

gazetesinin verdiği malumata göre Sov
yet ordusu başkumandanlığı şimal Sov
yet Rusyada yeniden bUy:ük ktivvetler 
tahşit etmektedir. Buz denizindeki Kızıl 
filo harekete mUheyya bir haldedır. 

. Bir 1 ngiliz torpito ve tayyaresi taarruz halinde 

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

lzmir Civarında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memnu mıntakanın ve gaz depolarının 
fotoğrafını çeken bir fahıs yakalandı 

----~-----x*x~--~~--
Bundan bir müddet evvel lzmire gelerek şüpheli bazı hareketleri nazarı dik-. 

.kati celbeden Herman adında bir şahıs zabıtaca tutulmuş, Adliyeye verilmiştir.: 
: lzmirpalas oteline misafir olan Herman lzmir civarında yalnız başına gezin· E 
:tiler tertip ettiği eırada T urandaki gaz depolarının ve civardaki memnu mm-: 
5takanın fotoğraflannı elindeki bir makine ile tesbit eylemiştir. E 
: Cüıınü mcthut halinde yakalanan bu ıahsın çektiği filimler banyo edilince : 
5memnu mıntakanın depoların fotoğrafları olduğu anlaşılmıştır. 5 
: On dört senedenberi memleketimizde Alman gazetelerinin askeri muhar-: 
:rirliğini yaptığını aöyliy:,sn Herman hakkındaki tahkikat tamik edilmektedir. 5 

· 5Suçlu Adliyece isticvabından ıonra tevkif edilmiıtir. E : . . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çörçil " Alman donanması 
artık parçalanmıştır,, diyor 
lngilizler, Danimarkaya ait Faroe 

adalarını işgallerine geçirdiler 

Paris, 11 (Ö.R) - Avam Kamarasın
dıı beyanatta bulunan bahriye nazırı B. 
Çörçil demiştir ki : 

•Danimarka ve Norveçin istilılsı hak
kındaki Alman pltını eskidir. Marttan 
beri lmı.ırlanmıştır. Alman hazırlıkları 
daha o vakit başlamıstır. Fakat bu ha
~rlıkların Alınanyaya komşu olan sulh-
u memleketlerden hangisine karşı kul-

1. nılacağ,ı tahıuin edilemezdi. Danıınar
ka ve Norveç gibi İsveç veya Hollnnda 
Ja ayni derecede hedef olabilirdi. 

Her ne olursa olsun Almanyaya kom
~u olan bitarafHir, hafü\ ona en z.iyadc 
yardım edip en faydalı olanlar bile em
niyet hissedemezler. İngiliz hükümeti 
beynelmilel kanunları ih1fılden nefret 
eder. Fakat nihayet Norveç kara suları-

Bilahara iade edeceklerdir 

B. Vinston Çörçil 
ta düşman gemilerinin :zayiata uğrama
sının önünü alacak tedbirlere tevessül 

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

Alman 
-·--

Tayyareleri Skapa 
Filov üzerinde 

Londra 11 (A.A) - Dün gece Al
man tayyareleri Iskoçya üzerinde 
ve bilhassa Moray halici ile Scapa 
Flou ve Kirkvall'a karşı bir çok ta-

E arruzlar yapmışlar ise de hiç bir 
: netice elde edememişlerdir. 
5 Bir çok Alman tayyaresi hava dafi 
: !arla avcı tayyareleri tarafından 

• 



SARlr•2 

ŞEHiR HABERLERİ Amme 
Hizmetleri 

Telri ka : , 43 YAZAN: Sahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yarın ilk işim şafakla beraber he yt!ti ülemayı 
yanıma alup buraya gelmek olacailtır 

Ceza evlerindeki 
çalısrrıa yerleri · 
vergiden muaf 

w---
Yenl bir kanun 
hazırlanıyor-

-------------x*:ıı: Adliye vekfileti, ceznv e tevkif e\rleri 
- f,tte boş yere hem kendimizi, Şeyhülislamın verdiği bu parlak umum müdilrlüğü teskilat kanununun 

hem de sizi üzmüş oldU.k .. dedi.. O- cevap tenkitçi Sadrazamı mat et- yedinci maddesine b:ızı fıkralar ila\fesi 
nu buraya koyduğum hiç te aklıma mişti... hakkında bir kanun projesi hazırlamış
gelmemişti.. Kusura bakmayın... Ar.tık gör:ü ülecck bir iş kalma- tır. Vekalet bu proje ile, iş esası üze
Y aşlılık hali bu 1 •• Onu güzelce oku- mış olmalı ıki Şeyhülislam fetvayı rinel ~~Ulan .c1ezat'lmevl:~ınd.cld tçadloışkmua 

. . yer erırun genış c ı esım, zıraa , -
yun, paşa hazretleri.. Şimdiye ka- Sadrazamdan genye alıp, hır daha macılık, marangozluk, halıcılık gıôi iş-
dar kaleme alınan hal' fetvalarının onu aradığı vakıt hemen bulmak [erin daha fazla yapılmasını temin ga
hepeinden baskmdırl.. maksadiyle cübbesinin cebine dik- yesini istihdaf etmektedir. Projeye gö-

Rüştü paşa kağıdı aldı. . . Açtı.. katle yerleştirmİ§ ve bunu yaptık- ıre, c:za v~ tevki~ evleri zirai, sınat . v~ 
Okumağa hq1adı.. Kağıdın başında tan sonra da ayağa lcalkarak gitme- ~li faalıye~enndcn dolayı he; ~1~ 
(H ) k ı . · h ·d· "' ha lan resım ve vergıden muaf oldugu gıbı 

u e ımesı yazı ıı ı... ge zır mışb... bunlara mahsus emlak ve arazi de her 
Aşağıki satırlarda ise Hanefi mez- Sadrıazam ve Mithat paşalarla türlü vergi ve resimden müstesna ola-

hebine mensup imamların bu suret- Namık Kemal bey de yerlerinden caktır. Bu hüküm, projenin meriyet 
Je hüküm verecekleri tasrih edildik- fırladllar .•. mevküne girdiği tarihe kadar 'tılhakkUk 
ten sonra deli olan ve müslümanla- Rü§tÜ paşa, dini sıkmak üzere (,f.miş olan vergi ve resimlere de ~.amil 
nn malını kendi keyif ve havası uğ- yanına yaklaşan Hayrullah efendi- olacaktır. .,..---
runda sarf ve israf eden bir padip- ye bakıp: H • t • 
hın saltanatında bekası caiz olup ol- - Neden bu kadar acele buyu- ar I Ç C O ) Ş 
madığı soruluyordu... ruluyor, dedi .. 7.atıalinizden 80n bir ta 1 e pi e r·ı 

Şeyhülislamın bu suale verdiği ricada daha bulunacaktım .. Hal'ın 
cevap kısa ve açıktı: «Allah bilir yarın gayet erken yapılması mukar- Viyanada bir firma üzüm, ıncır ve 
ama olmaz» diye kestirip atan şey- terdir. Bu hale nazaran yarın sabah kuru meyveler satın almak istediğini, 
hülis'lam, kağıdın en albna da cHa- erkenden Babıaliyi tctrif buyurma- f'ilistinde bir firma buğday, yine Filistin-

H 11 h d al k 1 de ba~ka bir firma beyaz peynir salln 
aan ayru a » iye, t i yazısiy e nızı niyaz ederim .. · almak istediğini Ticaret odasına bildir-
kos koca bir imza kondurmuş bu- Şeyhülislam - Baş üstüne paşa mişler ve tüccarlarla tanıştırılmalarını i.s-
lunuyordu... hazretleri, Allah kısmet ederse, ya- temişlerdiT. 

Fetvayı baştan başa okuyan Rüş- tın ilk işim şafakla beraber heyeti Pirede bir firma lzmirde sünger tica-
tü paşa: olacaktır. . :reti yapmak arzu.1unda olduğunu v.e bir 

- Fa.kat nasıl olur, efendi haz- B .. z1 d l 1 K §İrket tesiai •çin Odanın bu husustaki 

1 
ubeso. er en sonra, plal §8: a~ a k e- izahatını ırica etmiıtir. 

retleri) dedi... Fetvada padi~ın ma yın, ayn ayn e erını sı an Japonyada bir finna inci, gerdanlık, 
deli olduğu beyan buyruluyor!... Hayrullah efendi çevik adımlarla yüzükler, dikiı makineleri eatmak iste-
Halbuki ben Sultan Az.izde, şimdi- odadan ayrılmıştı... diğini, Pariste bir firma portatif karyo-
ye kadar bir ddilik alameti görmüş - 5 - lalar satmak arzusunda bUlunduğunu 
d~liın .. fetvanın bu noktası bu işe Hüseyin Avni ·pafaya gelince, v~ a7eı;ıte aradığını Ticaret odasına bil-
muhalif olanlann itirazını celbede- Babtaliden çılc.maaını müteakip, ara- dınnıştır. 
bilir... Hayrullah efendi Sadraza- basının atlarını dört nala sürdüre· Demir stokları 
mın eöilerine muhbCle etmekte hiç rCk, o hızla cüz'i bir müddet sonra Milli korunma kanununun tatbiki do-
gecikmemiıti: Serasker kapısına vardı... layısile piyasada veya eıhas elinde mev-

- Affedersiniz, pap !hazretleri.. Arabadan inip dairenin merdi- cud demir ııtoklan Koordinasyon he-
Hüılkann aklen hafif olduğu gün gi- venlerine doğru yöneldiği sırada yeti lcararile tcsbit edilmektedir. Demir 
bi aı.ikar değil mi) Döğüşçü horoz- Hassa meclisi azasından miralay stoklarının beyanına ait kararname 

(Beşinci) sahifemizdedir. 
lara nifan takan, pehlivan güreşti- Hacı Raşit bey. paşayı karplamıştı. , 11 __ _ 

ren, kendisi de zeytin yağı sürdük- Hüseyin Avni, peıi sıra gelmesi için Zeytinyafp liatleri 
ten mada kisbet ( 4 ) dahi geyüp Raşit beye diyle ip.ret etti.. Görülen lüzum üzerine ihraç edilecek 
gürefen bir :padipha nasıl akıllı de- Serasker önde, Raıit bey bir kaç zeytin yağı fiatlerine zam ;yapılmışhr. 5 
r.ebilirL. adım onun gerisiıide. ;yürüy:erelc ko- asidll zeytin y~ğların ihraç fiati '54 ku-

ruş olarak tcsbit edilmi tir, 
Sultan Aziz akıllı olsa hiç bunla- ca binanın o bitmez tükenmez rner-

Yerinde olmıyan karar 
Şehir meclisi otobüs tarifesini 

bir kuruş yükseltti 

Hadiseye yüksek makamlar el koymalıdır 

--·--
Kazanc mevzaa • 
Yapılamaz -·-Şehir Meclisinin tarilr 

leri tezyide llarar 
vennesi müsamaha ue 
karplanacak bir 
hareket sayılamaz .. 

HAKKI OCAKOôLtl 

Şehir meclisi diln öğleden sonra saat çuk kuruş olan otobüs bilet Ucretleri al-
16,30 da reis Dr. Behçet Uz'un başkan- tı buçuk kuruşa, nısıf biletler yüz pa
lığında toplanmış, ahvali haz.ıranın icap- radan üç kuruşa, Inciraltı hattı 10 ku-
lanna uy ularak otobüs biletleri ücret- ruştan .12 kurup çıkarılmııtır. _ BAŞTABAFI il iinci SAYFADA -
lerine zam kabul edilmiştir. Meclise gelen evrak arasında beledi- . • • ~· 

Belediye riyasetinden bütçe encilme- ye memurlarına havagazı maskesi ısatm otobu! işl~ek im • imme . . ..aA tık' 
nl h 1 ed"l • b 1 t bU .. alınması ve Vercırilc mücadele cemıy· e- Belediyeler amme lhizmetleriıü 

ne avn e ı mış u unan o o s uc- tın' e yardmı _.;1,1_esl t-'-"rterl aı't oldu,_- ıe1ir membaı olanlk ele alamezW. Ot" 
retleri 1şi hakkında bütçe ıencUmeninin eQ.lllll t!JU.ILl ... _,_. ... 

hazırladığı mazbata okunmuştur. Maz- lan bUtçe encümenine havale edilmiş- llideri ile munf1arı ıbap b.f &---_....:..t 
tir lansa bile !belediye ,ine tarife teSJ-" 

hatada, otobüs yedek parçalariyle ına- Meclis, haftaya Pelle"mhe günü bütçe hatmndan ~,:!tr· . _,.. 
zot fiatlerinin yükselmekte devam et- milzakerelerine başlıyacaldır. .~~ b1c1ı ki_ be'Wiy• _.. 
mesi nazarı tetkikten geçirildiği, gerek YEN! ASIR: Şehir meclisinin otobüs :ıtüSleri. ımev •.• cut tuü. c ile wı.. ••Ji!: 
otobüs yedek aksamının bir misli yük- ::L:- L --!.il- ,LL-w--...--

1 fiaUerini arttumak hususundaki kara- nme mllDUllce 'DIJ' v~t _, 
se m~ bulunm.ası ve gere~ mazot fia- rmı ma&lesef yerinıle bu1.mıyoruz. Ha- olnnqtur. L-W 

tının tonu 64 lıradan 109 lıraya çıkması yatı pahalılaştırmamak fevkalid hare- 'l'lımis arabalar, momtezem ..,...~ 
hesap edilerek ?tobüs bilet ücretlerinin keUerden içtinap eyle:nek ıh~sunda C ...... Ü.ZÜ iftiharla bJNarttıiı 99 ~ 
a:ı~ı:ılmnsına lı.izum hasıl olduğu bil- hükümetin kararlan ve prensipleri tarifeler Q'Dell ipb e4ilaiii içia ~ 
dınlıyordu. meydanda iken Irmir belediyesinin ilk :lel"\'i.ilerini ibeW.iyemis besa'bm- _.. 
Şehir meclisi azaları arasında geçen ağızda otobüs fiatlertnı art.tı.rmağa kal- ibet ibir q olarak bydeylemiftik. • 

hasbihallerde, bUtçe encümeni adına B. kışması cidden teessüre şayandır. Ma- Lüin bir KÜJ:l ibeWİyemidn bu 111#' 
Galip Sezerin ve azadan B. Suad Yurd- zot fiatleıinin biraz yilbelmf.f buluıı- ı.uu idjgn.gn IDlkacaiım asli h.'*---9!: 
korunun verdikleri iz.ahata ilaveten be- ması bu kadar ağır ıoır um.mı mazur katmumftik. BeWJyenin ha iP .,.
lcdiye. r~isi meclisi geniş surette tenvir gösteremez. Nerede kaldı kl. belediye te ey1enaesi :h~.cuel= 
eylcmıştir. otobilsleıinln vaziyeU 90k 1kazançlıdır. bit miitenwlı IDl!p'lptı 

Dr. Behçet Uz izahatında karşıl~ılan F,ğer mevcut tarife zararlı iblr netice anutmamqlanbr. bDürm ~ ~ 
müşkülatı gayet beliğ bir şekilde ifade veriyorsa bunun ralcamlar1a wnunü ef- '-:tan serVia1erin ihdua. IWitiill ~ 
eylemiş ve bu izahat tasvip olunarak kha gösterilmesi lhımdır. Ahi takdir- halkı ile birlikte bizi. en çOk :se tıb' 
meclis !icat'! bir ittünkla otobüs ücretle- de bu zam fazla kazanç arzusundan mipi. !Fakat ini ff,iRI ueri ·~-
tine um yapılmasını kabul eylemiştir. başka bir netice ifade Nemez. Yüksek nm lbrariyle kötiilemek cl4aee 

Şehir dahill hatlarında turistik yol- .ınllaınlann bu mesele il.zerine dikkat Wmakt.ilr. dl" 
lar vergisi dahil olmak ilzere beş bu- nazarlannı çekeriz. fiıtiyeaiıı lber tarafmtla tUldl ~ 

ilk mektepler hakkında 
verilen yeni kararlar 
Son sınıf imtihanlarının ateni 

yapılması düşünülüyor 
~~~-------x*oc.~--------

Jlk mektepler bctinci suuf imtihanla- Mümeyyizler mektep müdürleri tara· 
rının bu sene umum talebe müvacehe- fından değil, müfettişler tarafından ve 
sinde aleni yapılması düşünülmektedir. 
Bu suretle ta1ebenin imtihandan duydu
ğu heyecan ve korkunun izalesi istenil
mektedir. 

ihtisas gözetilerek seçilecektir. imtihan
da ayni mektebin muallimleri bulunmı
yacaktır. 

ıtalan vardır. Elektrik ~ ...-
Amme illizmeti pren ihir çek ~ 
ler vanhr. Bmalann da ~ 
hemin. mazot ve IUimlirlerin D-uP" 
~'11ro..:ı-,:~- H " LIA bi • ·-~ t.ıi: .7~·--· enuı: ·-ı- nsı-- ;-& 
fe tezyWi taır!bi ~. Şi.11 ~ 
İl :yapnak o1aa Lmlr We.li,_... ,_. 
rife tsyMli meselelerinde iiadiMlk 1tf. 
mpsmp1 örnek teşkil eylesuesi• 'rJ' 
&öDliimiiz rıza ~miyor. 

Belki Şebir Mecli9i !iqlannm ~ ~ 
ğu bir kuruş umdan ne çıkar? dıyeı; 
hadiseyi ınühimsemenıiş olabilfr!ct· ~ 
kin o bir kuruşun amele ve ıfakir ifre!· 
üzerindeki tcsiratı pek büyüktür. ~ 
paşa, Tepecik, hattii Alsancıık ha~ 
otobüse binenlerin ekseriyetini . ,;. 
ve nnıcle çocukları ~kil eyliyor. Si'~ 
lenin büts-c.'i.ine günde beşer ku~ f J' 
ödemeği yüklemek ~·ani ayda ytb ,pr 
kuru1l11k. bir masraf ilin etmek • 
yi düşündürmekten uzak kalanıJI%. bit 

rı yapar mıydı)... divenlerinden yukarıya çakmağa 
Siz müsterih olun efendim .• l3u !koyuldular ... 

fetva o kadar kuvvetli ve y,erin- Scraak.crlik makamı odUına gir-
Kubilay ihtifali için hazırlananpro

Yeni kararlara göre, okuldaki taleb~
nin okuldan çıktıktan sonraki vaziyeti 
mürakahe edilecek, sokakta, ourada, 
burada vak.it geçirmiyerek evlerine git
meleri için öğretmenler faaliyette bulu
nacaklardır. 

Bbe lküçük göriinen bu jkı~ titl" 
amelenin üç günlük ıncsaisbıuı P~ jJell 
sidir. Hem ne müşkülatla ele geçır 

dedir ki buna kimse dil uzatmağa dikleri vak.it, ~vni paşa birdenbire gram 
cür"et edemez. Hacı Raşit beye: 

program ve kalkacak trenler mesaisinin semeresidir. ~ 
Bütün bunları :bir tarara ~ 

Okulun kapanma saatinden sonra öğ· beledi . . imme hizmellei'inl 1-~ 
retmenler okulu hemen teıketmiyerek mak ~~~(iyetindm de u7Jlk '~ 
talebeyi muntazam bir halde çıkardık- otobüs serviSlerini mecerret kir ~;f· 
tan yanm saat sonra ayrılacaktır. , kltrulnı ibir şirket ilutlinde mii~ '

( "') KUbet, pehlivanlann gürq 
yaptıkları ıırada giydikleri metin
den mamul dizlik ••• 
ülemayı yanıma alıp buraya gelmek 

- Evlat, dedi.. Vaziyet fena .. 
Hünkar, hal' işini sezmiş gibi görü
nür. Sabahtanberi her yerde bizi 
aratıp durmadadır. 

-BiTMEDi-

Reynonun nutku 
~~--~~~~--~:x*x~~~~~~~~-

A l manya bu taarruzla bir 
sevkülceyş hatası yaptı 

Paıis, 1 1 ( ö . R) - Başvekil B. Rey
no meb'usan meclisinde şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Almanya Norveçe beyhude ııaldırmı~
tır. lsveç demir madeni yolu kendisine 
kapanmıştır ve kapalı kalacaktır. Nor
veçe uker çıkarırken Almanya, 1914 de 
istiklalini müdafaa eden Belçika gibi, 
azim'lclr bir hasımla karşdaşmıştır. 

(Bütün meb'uslar ayağa kalkarak 
Norvcci alkışlamıolardır. ) 

B. Reyno .özüne devamla: 
Cereyan etmekte olan deniz harbi 

hakkında pek fazla malumat verilemez. 
Bir harp yapılırken telsizler ihtiyatla kul
lanılır. Fakat şimdiden sabit olmuştur 
ki Almanya bir scvkülceyş hatası yap
mıftır. Fransız gemileri, Leh harp gemi-

leri gibi, lngilizlerin yanında harbe gir
mişlerdir. Büyük deniz harbinin planço
su şudur: 22 gemi batmıştır. Bunlann 
4 ü Müttefik ve 18 i Almandır. Fransız 
milleti ve lngiliz milleti, en es.il varlıkJa
rı müdafaa için giriştilderi bu mücadele
ye hiç aarsılmıyan bir azimle devam edi
yodar. 

Bzı.~ekilin beyanah ıiddetle alkışlan
mıştır. 

Paris, 1 1 (AA.) - B. Reynaud, se
natoda §U beyanatta bUlunmuştur: 

Şimdi öğrendim ki Narvick limanına 
giren Alman vapurlan lngiliz ve Fran
sız gemileri tarafından hapsedilmiştir. 
Senato, Reynaunun tatebi üzerine dün 
yapılması mukarrer olan gizli celseyi sa
fı gününe talile etmiotir. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKJNCJ 

macera romanı ı 
KJSIMJ 
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kesmeksizin başını birden arkaya çe
'1'.irdi. Fakat karanlık basmıı olduğun
dan, kendilerini meyhaneden beri takip 
etmekte olan Madam dö Mentenonun 
polis ajanını gör~medi. 

Gayet hafif bir sesle iki arkadaşına : 
- 1.ri kulak veriniz amma durmayJ· 

nızl dedi. 
- Ne \'ar imanım! 
Kadın tekrar savaşça: 

Zannederim arkamızdan 
t. 

biri ge-

Birazdır arkamızdan geldiğini zannet
tiğim adamı görmeğe çalışınız. 

Fa ribol da gayet alçak bir sesle: 
- Çok güzel imanını! dedi. Ben ona 

bilmiyerekmış gibi bir kol vururum. 
Özür dilerken yüzünü görürüz. 

- Mctr Ekzilinin evi önüne- varıyor
lardı. 

Geldikleri vakıt, Faribol, dn r koridor 
kapısının zembereğini açarken Ivon acı:-le 
acele: 

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

Cumhuriyet Halk Partisi reisliğinden: gama kazalarından ve diğer yerlerden 
14 Nisan 940 tarihine rastlıyan pa- gclecclc heyetler 11aat 14. 5 da Mene

zar günü Menemende Kubilay ihtifali mende tliren mahallinCleki hususi yerle· 
yapılacaktır. Programda yazılı olduğu Tinde mevkilerini alacaklardır. 
veçhile birisi Karşıynkadan 12,20 de Menemen okullan ikinci devre tale
diğeri Basmahanedcn 12,40 da olmak besi, muallimlcıile üçerlik dizi halinde 
Üzere iki tren hareket edecektir. Gidip törene katılacaktır. 
gelme bilet ücretleri üçüncü mevli Bas4 lzmirliler için dönüfte iki tren tahrik 
mahaneden 34, Karııyakadan 23 ku- edilecek, bunlar saat 16,45 ve 17,05 
ruştur. Sayın halkımızın bu törene İşti- de Menemenden hareket edecektir. 
rak etmeleri rica olunur. 

Talebede görülen yanlı_ş b.arClc.ctler lem.iş b:rw.sak )'İne .unımı maJll' .:Ji
ö~retmenler tarafından mürakabe edil- terttek deliller elde edemeyiz- ~, 
dikten sonra talebe umumt olarak top- yemiz otobüs 'Sen-islerinden cok ~ 
lanacak ve .bu ha;eketlerin yapiJmama- maktadır. • bit 
sı tekrar edılecektır. · Getirilen şu mükenımel araı.aı-t lııd" 

Bu son lararlann kısmen yeni ders buçu"k sene içinde amorti cd~ il" 
senesi ~a§ından .itı'baren tatbiki de muh- nunla beraber yine belediyeye ~ti' 
temeldır. nkmnktadır. Bu işletme eier h~ 

** 
Programın Hülasası 
Hazırlanan programa göre, Parti, 

Halkevi, birlik, cemiyet azası ve izciler, 
Basmahaneden kalkacak hususi trenle 
hareket edecekler, bu tren Bayraklı ve 
Turana da uğnyacaktır. 

Karşıyaka Parti. Halkevi teşekkülle
ri ve izcileri, Kar11yakadan kalkacak 
huausi trenle gideceklerdir. 

lıçi ve Esnaf birlikleri tarafından saat 
1 3 de lzmirde Kı§la önünde hazır bu· 
lundurulacak bir otobüs, askeri bando
yu alarak saat 1 3, 15 te Menemene ha
reket edecektir. 

Manisa ve mülhakatından da Mene
mene hususi trenler kaldırılacak, lzmir, 
Manisa vilayeti erile Foça, Dikili, Ber• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
S Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz., : 
E okşayınız, fakat öpmeyiniz.. E 
; Çocuk Esirgeme Kurumu : 
: Genel Merkezi : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadın kapıdan kayboldu. Iki arka
d~ bir<len geri döndüler. V c önlerin· 
den bir insan gölgesinin ilerlediğini san
dılnr. 

Mül.füı:inı, Fnribolun kolundan tuta
r ak yavaş sesle: 

- Dur! dedi. Önümüzde biıi kımıldı
yor. Bu sokakta kimse ile karşılaşma
dığımıza göre bizi takio ediyorlardı de
mek. Şu halde beyaz Tavşana dönelim. 
Hiç şamata etmiyclim. Biz de bizi takip 
edeni taldp etmiş oluruz. 

On dakika sonra meyhanenin aşağı 
kat pençeresi pançurlarından sızan ay
dınlık sayesinde. kapıyı itip Metr Man
yonun evine giren hiı· amelenin göl
gr>c:ioi seçtiler. 

Mülazim - Yakalndılc! dedi. 
Ayni uınıanda salonun kapısı yeni

den açılarak içeriden Mistufl e ile bny 
J ilbiter dışarı çıktılar 

Mülazim, eski silah mualliminin ta-
1ı:-bl'sine : 

Icer idc daha kalabalık vnr mı? 
Mistufll': Ancak dört hrs kisi dedı. 

Mülhim· 

ımam•m•••••••••••~m•• .. ••t,m••••llfllE müessesenin elinde bulıuıın"!f ~· zam talebini ilk ftddedecek, it~ ~do 

EL HAMRA Sinemasında ~~~~:k'::f~~~r;.-~ ~ 
biisled .belediyemizftn ıeiinli .. ~ 

BVGVH MArJHELERDEH ırtBAREJlf 
İKİ BÖYÜK FİLİM BİRDEN 

-1-

M i K AD O 
Bütiln l'\ınkli harikulide mu.siki ve muhteşem mizan.len 
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OTELi 
FRANSIZCA SÖZLÜ.... BAŞ ROLDE: ANNA BEi.LA. 

Metro Jurnalda : En son ve mühim HARP haberleri .. 
SEANSLAR~ Şimal oteli 1---430-:B de .. Mikado: 2.30-6-9.30 da başlar 
DİKKAT : Cumartesi ve Pazar 11 de ve hafta arasında her e{ln 1 de 

ucuz HALK SEANSLARI vardır ... 

adam hakkında öğreneceklerimi yarın 
size bildiririm. Allaha ısmarladık dost.. 
lanm! 

Dedi ve derhal meyhaneden içeri gir
di . 

Henüz bir masa etrafında dört amPle 
vardı. Hanri dö Şadofö, bir diğer masa 
başında yalnız oturmuş, hesaplarını yaz
makta olan meyhane patronunun yanı
na gitti. Alçak sesle: 

- Metr Mayno, şu köşede konuşan 
müşterilerin kim olduklarını biliyor 
musunuz? 

- Evet, marangozdurlar. 
Peki, şimdi bana söyleyin. Arkada

şım Mistufl e dısarı çıka rken buraya 
bir adam girdi değil mi? 

- Evet bay, işsiz bir amele. 
- Ya ... Onu tanır mısınız? 
Müşterisinin bu sunllerinden b iraz 

mütcaccip olan Metr Mayno: 
- Vallfıhi ha)•ır! dedi. Mülazim: 
- Çoktanb er i mi buradn yatıp kalkı-

ledi, bu da bana yeter. 
Zahit daha alçak se&le devam etli: 
- Fa'kat ben eminim ki bu adam 

sahte bir ameledir. Metr ~no, bu 
adam sizin meyhaneye beni, Faribolu 
ve Mistuflcyi ispiyonlamak için )'l'rleş-
t. ' ı. 

- De gidi! Eğer .. . 
.Mülaz.im, meyhanecinin birden :sözü

nü keserek: 
- O kadar bağırmayın aziz patron, 

yarm sabah bu bay L ivedis nezaret al
tına almalıdır. Garsonlarını:r. arasında 
onu hiç olmazsa bir gün hakkiyle tak ip 
edebilecek biri var mı? 

- Evet, bay müllızim. küçük bir sal
ça karıştıranım var ki bu işi ustalıkla 
görebilir. 

- Bahşl§ini vcrcecğim. Adamlarınız
dan h ic bir kimseye bir şey söylememe
sini ona tcnbih ediniz. Ne görlir ne öğ
renir5e yarın akşam bana bildirsin. 

Ha~·atı eahahlaşUnnamak, ._c'· 
snpaııları takip ve kontrol eylc~c;J' ııiC 
kiinde bulunan belediye, k~s-;_.ııt 
bir meselede nasıl olar da böfle 
bir yola sapabilir? . d'iıİ' 

Biz bu mm karurmı belcd!{eri ,.,. 
çok muvaffalayefli işleri \"e ~ ari1I rt· 
nında bir hata olmalc üzere tc'bdaaı ıııii• 
liriyonız. Hepimiz in'ia1117- lla~ _ıtııt 
ucu.eh kalamayız. Bclcdiycnud~,.,.-ıeti· 
adımı kcndiliğindl'n ıeri a&ınalt . 
ni de giistereceğini umuyonı77 . ıt:liı 
Eğer belediye hizmetleri ıç~._,ifl' 

ihtiyacı varsa hunu ~ehrin YA'Jl'lk ;cıı, 
yiikliyccek imkanları arnşhrJ1~~ 
eder. Bu ihtiyacın şiddetle nıe.'...:-k IJI'.'. 
ne de inananlardanız. İş i~~:,r-~dl 
lcdiyemiae iş görebilecek ~~ .,
imk.iuılarm da verilmesinin ~ ~ 
raf tan~·ız.Lakill hayatı wrh_yaıı.~ 
lnştıran bilhassa tesirlerinı ~ -'... 
üzeriıule ağırlaştıran t.a ıibi . tJı.tf'": 
larmı asla tasvip e-flent~Y!ı:. de ca, 
umumi efkardaki akislerınıP ~O 
fena olacağını hemen il~vede ~ 
gÖitercmcyU:. Belediy~ bil ";fJJI • 
9i.Ji.7ete sevkcder&e ilk :"~r. ~ 
makanuna teveccüh cyJıyecc~_.. t;el' 
ru ve makul bir mesnedi olıaaU ~ 
Meclisinin bu kararım ~yet~
tasdik etmemeli, daha yii~~ ... ı ~1 
rıa bu mesele ~rinc alaka-- .~ 
lcmelidir. .ı:..raıılP ı-;,__. 
. Açılacak tarife :ıaınnu ~.15::1..~ ~· 
Jzmire deiil, daha bir çok 11'"'"" uır-
mil ağırlığı doiurmak i~ıo& ~·,, 
ğnu hatırdan çıkarmamAjioOJ-

HAKKJ OC •• •:. . ... -
········•······•···········••••··• : -336 DoGUMLV i 
Y ABAHCILARA t·ııı.JJ'; 
İZl\1İR YABANCI ASJ{ ~ : i 
SUBESİ UAŞKANUôtrW"' _.IA': 

yor ? 
- Yalnız Cumartesi 

- Baş üstüne, bay zabit! 
Biraz. sonra bay dö Şadofö 

girmiş. yatağına yatm~lı. 

"" iD lll""" -
336 doğumlu yab11ncı erl~~r n ;;;:,.= 

odasına yeneleri 26 Nisan 940 ~ ~:ı: 
cağından bu mücidete ~ 

Oda kirasını si sabah 
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Berlinin Peşteye notası 
-~~-~~~-------•ıww~~~~~~~~~-

Alman müddeiyatı bütün cenubu şar-
ki Avrupada heyecanla karşılandı 

HA YA RARBi 
••••••••••••• 

Alman 
Havacılığı bir haf
tada 19 tayyare 

kaybetti 
Yalnız Skapa Flovda 
7 tay yare duıürülclü 

-----------•....,.,_ Londra, 11 (A.A) - •Hava işleri ne-
li.~ 11 (Ö..B) - Buda~ goslav ticaret mu:ıhedesi dün akşam iın- *1e.r duyulınakta olduğu gizlcımıemek- ı.areti tebliğ ediyor .. 
ti.~ haberlere göre, Alman hilküme- :z.alanınıştır. tedir. Bay Gaicnkoııun Romaya seı•n- Geçen pazardan beri 19 Alman tay
fi&~ bir nota tevdi ederek Tu- Londra, 11 (Ö.R.) - Tunada Alınan- hati hakkında Bükr şten yeni hiç biı' yuresi düşürülmüştilr. Ayni müddet es--
e:ıu-ı~~yrijsclerln mürakabe.!i ile Ma- yaya petrol nakleden iki sanuçh gemi- haber ulırunamıştır. nasında altı İngiliL tayyaresi kaybol-
~~'<lllln :iıtikW ve tamamiyctini aJ&- nin inflWa ilzerine Alman makarnalı- muştur. 
ıı-..._ eden bazı müddciyatta bulun- nın Romanya hlikümctinden sc\'-kiyatın So!ya, 11 (A.A) - Itesmi Bulgar Jna- Evvclld gece Skapa Fiov üzerinde ya-
~·. Macar hülcUmeü bu notanın guya emniyetini muhafaza için bazı hafil.i, gc(:'Cnlerde ortada dolaşmış olan pı!an bir ce,·clAn esnasında yedi Alınan 
rıı~atmdan Romayı haberdar et.- müddeiyatta bulunduğu hakkındaki ha- \'e Alman lıükümetinin Bulgar hUkil- tnyyarcsi dU,,.~lınUştür. Bu nıikdar 
0~Lll' •• fiaıyan hükümetiyle yapılmakta herler tekrar edilıni.,.<rtir. metinden Tuna üzerinde seyri.sefaini yukarıda zikri g~en 19 :rakkomına da-
t'tv •Yaıst i&öfarenin neticesine göre Bilkreşt.e muhafaza edilcıı ketuıniye- kontrol etmek hakkını iste~ olduğu- Jıildir. . 

ll..~~crilecıJctir. te rağmen beynelmilel vaziyetin feT· nu iddia eden ş:ıyialnrı tekzip elmc'ld;e- Geçen puzar bidayetinden beri In-
~· 11 (Ö.R) - Macar - Yu- kalAde nezaketi hasebiyle büyük endi- dir. giliz hava kuvvetlerinin cüı.Utaınlan 

Müttefik Deniz orduları 
düşmana karşı yapılan şiddetli harckl
ta iştirak etmiştir. Pazar günü. Horns 
Reef açıklarında mühim deniz kuvvet
lerine karşı pir bombardıman yapılmış
tır. Pazartesi günü gımiş mikyasta is
tikşaf hareketleri icra edilm~1.ir. Akşam 

T 
-*- ~tü avcı tayyareleri Skapa Flova hil-., h h k ti t ı cumuna istirak elmiş olan düşman tay-r om soya 1 raç are e yap 1 ar. )'a~;~r~ntt::ı:ıt=:ı~ri Norveç 

N 
· sulannda Alınan :filosunun harekltını •k ı• d ı • d•ı takip ederek Bcrgen açıklarında bir 

arvı ımaııını a e e geçır 1 er ~~r~:Uı!~:ö~~=ı:.an et-

-----------•ıwıw Çarşamba gUnü İngiliz tayyare kuv
di ~?,_~ra, 1 1 ( A.A.) - Retımen ba-1 Diğer taraftan lnciliz scm.ilerinio Naı-ı işitilm.iıtir. Ba7rağı me'1ıuJ bir ~cmin.Uı \•etlerinin uzun ıuesrueler kateden avct 
"e" d'Rine ıröre, lnailiz haYa kUTYetleri- •ick'a ~eldilcleri ve ihraç bareketindetl Hallow açıklarında battıit tahmin olun- tayyareleri dü.şınıuı tayyareleri tarafın· 
~ ...... iki at"CI ta17ate8i dün öSo- 90nra limanı ele geçirdild~i. ~yİal!l da maktadır. dan işgal edilmiş olan Norveç tayyare 
"-- ._ra bir Nonec aava meydanı üze. de.-eran etmektedir. Londra, t 1 (A.A.) - Shierakta meydanları üzerinde keşli uçuşlan yap-
"-l ~~ bombard.aman tan'...., birbiri ardınca iki deniz mUharehe.i VU• ı1uşlardır. Eıı uı ilç dÜJllWl tayyaresi 
el •• • • lk.i Abnu 'bombar· Londra, 11 (A.A.) - Satahiyeuar k• oaılmuıtur. Muhaıohclerln birinde tahrip edilmtptr. AyDi gtınUa gecesi 
~ tayYareei de tahrip edilmit Ye bir lni\liz mahfilleri Alman7aya tatbik edil- fngiJiz filoıu boğazı zor1am~ Ve Alman düşman tayyareleri Skapa J!1oy Uurin
( ~n depN11mda yaaeın çıkanlmqtır. ıne'kte olu ablulı:a tedbirlerinin bu d.a- filoau lıveçü\ Mutrand fdırine yalan de yeni bir tabm ~ ,.....k 
~ •wa tayyareleri döneckea de kikadan itibaren Dani.marl:a için ele bulunan Patcr Nokter adut açlklar.aada t.eşebbilsünd. bulunmu.flat'A da tanM-
~ _ ~ii öir AJm.a bombardmıa. tar· mer'i hulunduiunu biıdinnektedw. harbe mecbur etmittir. lngiliz harp c• dilmişlerdl!'. 
~ ~ulııuebe harici rapcııqiardır. mitcrl 12 kadar Lt.ut yüklü Alman ge- -~·--

r~ ~m. 1 l (A.A.) - Müttefikle-1 Stokftolm. 11 (A.A.) - Sk.ajerak.uı misinden ikiaini l>atmnıt ve diierlerini A h d 
~ ~~ecin ea fim&linae TromtO)'C İıla· cenup k18mında Hallaw açıklarında bu dağıtnu~tardır. MUharebeye bir çok tay- vrupa attın a
~lteti yaptlklan aöylenmcktedir • .abab Mat üçe doiru tiddodi infilaklar yare1cı de i~irak e~tir. 

ki arıza tamir 
edildi Belçika ordusu hazırdır 

Istnnbul 11 (Yeni Asır) - Seil« 

Almanlar Lüksenb~rgda Mozel Üze-~~:~l~~~~ 
rinde yeni köprül~r kurmuşlardır r.~=.~:::~-··-

_~-----~--- KJZQ.lllJIAK a ~•---
~ ~. 11 (Ö.B) - Belçika milll arazisinden muvaffakıyetle ~ ih- w.-kert Wnler geri aluımqtır. Hü.kiliııet KABARDL. 
te.id~a nazırı general Döni gazeteci- timallorini ölçene bundan istifade te-- ve erkWharhiye va%iyeti yakından tet- Çorum, 11 (A.A) - Kızılım1alt bir
de ""*bul ederek ordu lntalnn nezdin- nlln etmesinin müşkill olacaf:ını göre- kik ctmel..."tcditler. Brliksel ünivers!\esi den bire ~ metre kadar yükselerek 
tttı~~eciler için bir çok ziyaretler ha- oelctir. • talebeleri mlittefilder lehinde büyüle 1&- Çorum merkez kazasına bail.ı Kumçel· 
~~ğuu blldirmistir. Maksat :son Nazar Belçika ordll8Unun şimdi çok z..mürat )'apını.cslardır. tiği köyilnil tehdit ettiğinden köy tama-
ın iter zarfında sarledilen ve şimdi se- kuvvetli o\duğu~u tekit etmiştir. ıneıı bo~ltılmış ve balkın bannma.sa 
"ll!:teler.ini veren askert gayrcU takdir Brllbel, 11 (Ö.R) - Belçika b~ Bı:üksel, l1 (Ö.R) - .Almanlar Lük- için köye çadır giiuderi.lmiştir. Gittikçe 

ll\eleridlr. General şun1an söylem.işilr: meti bir beyannAme neşreden-k bitaraf scmburg hududunu teşkil eden Mozel yükselen Kız:ı1ınuak Oanancdc bsaı.. 
d '~eınlckctin sekiz aydan beri harp kalmalı: azminde olduğunu, biç bir ee- nehri fü:erinde yeni köprüler 1..-urm~ s.m.ı da isti.IA eylediği haber ve.rilmif ve 
i:ncı. kalması askeri ihtiyat tedbirleri nebt memleketten yardım istemeditini, lardır. Emen mevki.inde istihkim lata- derhal icap eden tedbirler alınmıştır .• 
o~lndedir. Milli müdafaa kredileri 7.ira bunun bitaraflığı tcrltedcrck h.rbe lan yeni yapılan yoll31"1 esas yQla hafı· Burada da haJk tehdide maruz mmhb-
~un ve istihklmlann hazırlanması girmek demek otaca~ı bildinnt~ti!'. lamı~ardır. dan uzak1qtınldığı gibi ~·a ve hayvan-
al'dtı ndan iyt lrullanllmıştır. Belçika Belçikaiiın siyaseti d~eml,...Ur ve BrUksel, 11 (A.A) - JııliUi ınUdafaa lar da tahliye ediln!i,..~. 
~ sunun lliilesirliğiııclen kimse ıilp- deiifmlyeoekt.ir. nazın umumi sefcrbf.rllk: ilinmııı mev- - ·--
b~~etnez. Ordunun aeferber. h.alinde Briibel, 11 (Ö.R~ - Hariciye naurı zuubab.i.s olmadığını ve .Belçika kıtaatı 4000 t l k b • Al 
lt!t h.. ..... ~ s~z aydanberi milbım iş- B. Spaalt Fransa, Ingiltere, Amerika, efraduwı alırus olduldan mezuniyetle- O R U ır • 
t, _-~wnııur ve nıuhtemel bir mU- Almanya 3efirlerini kabul etmi§tir. rin ilca edilmemiş \l1dubmu beyan et- man l}Q'ftUrU L -ffl 
~ vnziyeti tetkik e&r ve Belçika Pari.t, 11 (Ö.R) - Belçikada bütila mqü.r. r 00 

.. ":l iiıe el ted e 11eye1aıı 
~ llrcl'te, ll (A.A) - Mürcltenin Ki
lıeıy 

1 
ve Çınal"lı ~ öylcrlnde vukua gelen 

'Ilı .. e an ınuıtakasında hllkUmetçe ya-
1\ın n ~etkikler 800 dekar ba~ \'C tarla
li 1;ır~fnde edilmez bir hale geldiği nc
ı._~ı vermiştir. Ayrıca heyelanın ta
hit e~ecc~i SC)'Ti tayin için de buraya 
d<t ~Utahass1sın gönderilmesi hususwı
hll!.J kadar makamlar nC?iJinde leşcb-

~.rd bulunulmuştur. 

"'· taz;ma mr:ı m ıAJ&::aıC 

Bayan 

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

Gece ansızın taşan Ergene 
birçok köyleri istila 

ve 

etti 
Meriç 

Edirne. 11 (A.A.) - Cece anuzm 
taşan ETgene ve Meriç nehirleri lapala 
O\>"Ulm b&amlf ve kanbanın 7 evin ve 
mer' ayı istila f!tmiıtir. Kurptnlu köyünün 
Dikilitaf meYkiinde kalan at, insan ve 

SLE'® 1 -

Hayriye 

600 haynnın kurtan1mau için yardım 
gönderilmitt.ir. Diier taraftan Topçu 
konağında da 1 O insan :ile 1 00 l hayva
nın pirinç tatları üzerinde olduktan ha
ber vcrilmif ve buraya da &ür' atle mo
tör Ve kayık göndcrilmi§tir. lhralctepe 
ile lspala arastnda1d telefon direkleri Fe-

Stokholm, ll (A.A) - ıTete Ajana• 
bildiriyor : • 

Almanyarun 4000 tonluk Antares va
puru diln İs>:eçin batı sahili açJklann
da batmıştır. İçlerinde bazı süvari ve 
tayyare zabitlelr bulunan 34 kişi kur· 
tldmu~. Enterne edilmi,tir. 160 ölü nT· 
dır. 

Pari.s, 11 {A.A) - Fransız torpito 
n1uhrlplerinden. Toctue'nin şimal deni
zinde batınlmış olduğu hakkında Al
man radyosunun verdiği haberler reıt
men tekzip edilmektedir. 

~---Garp ceplaeainde lıar-
bın aiddetlenme•i .. 

Son Moda Kadın Dikiş Evi 
muhtemeldir 

yezan )'ÜzÜnden yıkıldığı için burası ile 
dün ıficedea o-a muhabere luı.ilmi,tir. 
Edirnede 9Ular aiu ağlr ~ekilmebedir. 
Son dUilcara lı:adar T ucada dört b.
çuk Meriçte 4.2 s meta.,. diflaüttlin 
Dün aabah buraya golmHi .icap eden ı .. 
tanbul treni lıatta ...-ua ~ten bozukhık Parla. 11 (Ö.R) _ Alsasta bir kaç 
yüzünden HacLm köyünde blımt ft keşif hareketi oldu. Garp cepbesmde 

U t milf • .ı· L ~'Jed" • • ar m ansızın ev erunesı ~ 1
. ancak saat 1 s. ı o da yola çıbmftlr. h b" al ı . ihtimali k 

,?lam • ettq. v 1 •• oe aye rem kuvwtlidlı-. Almanlann bOyük haztrlık-
..., dun Je felaket mıntab.larıru dola,.ralt l tıklan haber 1mmalctadır Al-

-,~--------M"••m••lilı••------------· vazi)<eti gözden ır-!--:..:•erdir. ar y.apda . • n . ....: at ___ n __ _,_,"r,L _1 

Al sancak Gazı Kadınlar sakak No. 24 
• ~-- c..ı·_ ı ı (A .. .....,.A).,..... mn.n}a yenı .u.ıaya liU1UMllO ~ ..-, ... _._. _______ 18 __ _.m____________ ı.:.aınıe. • - lspala ~n·•~- tına a- lımıştır. Bitaraf kaynakla.rdan 

~ da feyezan durmuı ve .ulnr duşmege ç gır .. • kart 
başlamıştır. Dikilitaf mer'asında kalan gelen haberlere gore Naz.wn $(Jll -

İnşan ve hayvanlar oıı .iki kayık ve bir larlDl oynamaktadır. 
B U Q 0 N 

; c 

SON :-1-IA ~BE.R . 
' - , . 

Sahte mübadil bonosu 
yapanların marifetleri 

Bristol oteli Sahibini de 
lira dola·ndırmışlar 
----~--~--x•x.--~~---

3700 

lstanbıd, 1 l (Yeni Aau) - sahte mübadi bonosu meaeleai yeni aafhalar 
arzetmeltedir. Bu me,randa, Bristot oteli sallibi Omer Lütfinin de dotandml· 
dtit u1awJmlfllT. 

Alman mal6mata göre, sahteUrlann elebaplaruıdan Nihad, bir gün Ömer 
Lütfiye müracaat etmi,, eıkmtıya düşen maruf bir tacirin 7 bin liraldc müba
dil bonoeunu 3 700 liraya satmal istediğini eöylemiştir. ömcr Lütfi bunu Al
mnğa razı olmu~. Oçüncü notere gidilm~ ve muamele orada yapılmışbr. No
terlı"k, bonoyu aatan adamın hüviyetini cMaruf tüecardnn C&ıip> diye tasdik 
etı:niftir. Falcat fimdi ubıtaea yapılan tahkikatta bu mevhum tüccann maruf 
gece hıruzı Fuad olduğu anlaıılmlflır. Suçlu bugün Adliyeye Yerilmiştir. 

Bu yeni vaziyet, sahtekarların elde ettikleri para yekununun, ta"min edi.1-
diiinden çok fazla oldup hiNini vermektedir. 

Almanya sonmacerasın 
da çok şeyler kaybetti 

---~----------~x*x-~----------
Parü, ı l (ö. R) - Franaaz Sqvekilinin beyanatından eonra artık kat'i-

yetle anlaşılıyor ki Müttefiklerin Skajerak ve Kategad boiazlanna lüalcim ot
maa dolayuile bundan böyle Narvikten Almanyaya bir ton demir hi1e gi
demiyecektir. 

Paris, 11 (ö. R) - ParirSoir gazetesinde Andre Şame fUDlan yazıyor: 
cAlmaOT• Politik babmdaa bu macenda çok veT Jcaybetmiftir. Bütün 

bit.ara8ar kendilerini tehdid altmda l:U.etınekte olup MGttefiklerio kuYYet· 
lcrini söatermeie b•tl•maaa kalblere ferahlık .-ermektedir. Şimal clnizinde 
Almaa ablokUlftln arak bt't Ye tam olacağa muhaklcakbr.> 

Pariıs, 11 ( ö. R) - Fran.Y 8Uetelerine göre HitloriD plhı Alman lıüaı.
;real albnda bir Skandiauya konfederasyonu yaratmaktır. Bu takdirde lıveq 
de Atman ta.allutundan kurhtlamıyacaktır. 

Müttefiklerin müstevliye karşı seri 
hareketi gayet iyi karşılanmıştır 

~~~--~-------x*x-------------~ 
Londra, 1 l ( ö. R) - Müttefiklerin deniz !\ava ,..e kara kuYvetleri1e Nor--

veçte mfistevlilere kar11 harekete g~ı bulu.nmalan düQJ'aıun her tarafında 
mııaznm bir teeir yapmtft1T. Kücük rnilletleT akıbetlerinin Miittcfik filosunu• 
AJmanyaya karf1 yaptıklan mücadeleye ba.ilı olduğunu arilıyorlar. 

Salihiyettar kaynaklardan gelen haberlere göre ltıveç bitaraflığı mUhafua 
k.arannda henüz bir deiiıi.kHk yapma~ttr. Dilnya matbuatı içinde yalns 
lta'7an matbuat. Danimarlt.a ve Norvcçin ;ıtilastnı tuvib\:ar bir lisanla lcarp
lamlfbr. 

Hollanda muhtemel bir vaziyete 
karşı bütün hazırlıklarını tamamladı 

--~---~~---~a•x----------------
~ 1 • (ö.R)- Hoılaadada b.,..rmiiel vaziyet çok vaiaim aq.t 

maktadır. AN.eri trenleT mütemadi7en buchcllara asker yıimaktadar. Yollu
da köprü bqlannda barikatlar kundınuttur. Eskonun aizma maynla- lto...
mUftur. Veliabd prenaeı Jutrano zevci p~na Bener ve kızları So.tilt ptoeua
daa Lah.,., dönmütlerdir. 

Briibel, 11 (ö. R) - HoUandaWar her ihtimale !kar~ mühim tedbirlero 
tenuUt etmİ§lerdir. Bazı bGyük ıehirler tahliye ediliyor. Yollar, nehirler 'Ye 

limanlar sıkı bir kontrol altındadır. Bq'f"Urulan 'tedbirler t 3 tefrİnisani~la 
tedbirlerden çok dalıa geniftir. 

Skajerak harbında on iki Alman 
harp gemisi imha edilmiştir 

--~--~~---x•x~--------~---
Bıüksel, 1 1 ( ö. R) - lıveçten atanan lulberlere göre Hortenüı bomb .... 

dllD&Dl cm•w 0 da bir Norveç harp semiai bir AlmaA deaaoyuiW batuQMfbl'. 
o.kod>olc iatihlı:.lmile ın•1'arebe csna111nda 40 bin ton\ulc A\man harp geıni-
leônin babrıldağı eöyleniyor. 

lnciliz donanma11n1n Nardika aılter çıkardıit ve limanı tcl::rar itgal ettiii 
llÖt'leDİyor. 

ineç kaynaklan laveç hududunda hiç bir Alman kuvveti görülmcdiiioi 
bildiriyorlar, 

ln-eç ajan81 tarafından bddirildiiine göre Horten garnizonu tctlim o&
muttur. 

Bazı haberlere göre lngiliz dooanaıuı Skajcrak boğazındaki mayn bara
Jını :rarm~. Dört Alman kruvazörü batırılmı~tır. Aaker dolu iki nakliye 
gemiai lııveç limanlarına iltica etmi§tir. Tecrid edilecektir. Isveç sahiller.inde 
4 - S nakliye gemisi lngili-z tahtelbahiıleri tarafından babrılmı tır. Sol\ haber-
lere göre Skajerak deniz harbinde lngi.lizler on iki harp ccmisi batırmtJlardır. 

Oslo körfezin de bir Al
man destroyeri batırıldı 

----~----~--~x*x:-------.......,.----
Briikeel. 1 l (ö.R) - lıveç ajana& !svcç suları açıklarında büyük bV de-

aiz harbini haber veriyor. Bir çok Alman nakliye gemileri lngiliz harp gemi. 
leri tarafından daiıtılmıı. burilann bir çoğu batınlmı~tır. 

Bribel. 11 ( ö. R) - Resmt mahfı'Ucr Norveç açıklaranda dün sabab~ 
beri deniz: harbinin devam ettiğini bildiriyorlar. Dündeuberi. biri Göteburg 
ıirnalinde, diieri Oslo munsabında iki muharebe olmuıtur. On Alman naldiye 
ıre:miaine lngilizlcr taama etmi,tir. ikisi batırılmıı. diğerleri dağıtılmı§hr. 

o.!o körfeiinde karaya oturmuı olan bir Alınan dcstroy~ri Jngili:z tayya
releri tarafuıdaıı bombardıman edilerelc batınlmlJhr. 

Kültürpark Sinemasında 
7.evkuıe, aıametiue, güzelliğine payan olmayan iki filim birden .. 

ınotör ile gönderilen yiyecek ve hayvan 
yemi yerine varmf!ttr. Feyezanın bu 
mıntakada epiyce zaTan mucip old\ıiu 
anlaşılmaktadır. 

Meriç ve Tunc• nehirleri sahana kar
'' tekrar yülı::eelmeğe batlamııttr. E'..clir
nede ikiai tamamen. üçü lteemen bet eT 
dm yılcılm1fbr. Trenler intiumını ye
niden lca,.betmiftir. 

Telefon: 
3646 TAYYARE Sineması Telefon: 

3646 
CEBELİTI'ARIK CASUSU FİLMİ KAHRAMANl 

VMAN ROMANCE ve ROGER DUCHESNE 
Tarafından ureti fevkaladede temsil edilen 

ZE V K GECESi 
Filminde mUstesna blr mevzu ve bityük hir aşk hiküy.~si ı:örül••cektir .. 

AYRICA 
l<ang!<terlerin icraatma sed çekmek i.stiyen polislerle mü~lc~ 

~ Kangıstcrler Celladı 
~: PARAMUNT JURNALDA en Son harp Havadisleri ... 

'kANa~L~~ı~~~~ ~o - s.20 - s.-t5 TE .. 

t 1 ele KANGSTERLiı~RLE b.q1ar 

------Çocuk Esirgeme 
k urumana teberrü 
Ankara, 11 (A.A) - Çocuk Eslrgeme 

ı:enel merkez.inden bildiriliyor : 
Ankara ltımetpaşa Kız enstitüsü :ta-

rn!ından 2.' nlsan çocu.k bayramı rnUna
~cbctiyle Keçiörendekı ana kucağı yav
ıulannın 95 parça çocuk eşyası teberru 
ulilmelde Çocuk E.'iirgeme ktınnnu ge
r.el merkezi şefkat his.leriyle dolu ensti

a1e~lerin 1e~ltkür1e-

.Aylardan beri sablrsıı.lılda beldedilinh kıvrak, H\hut1, huzin se iylc dınleyicilorini mest ve teshir eden 

ÜMMÜ GÜLSÜM ün ölmez bir se~ri 

VEDAT " YANIK ESiRE 
Türltce 

' Sdzlü 
AYRICA: EKLER JURNAL No. 9 .. Socı diliı)·a ve Harp hadisatı .. 

OYUN SAATIERİ : 2 - 4 - G.30 ve 9J5 TE 

1 
Ara,,ça 
Şarkılı 



-
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T"elrika: 28 YAZAN: Curci Zeydan 
........ -----------------------------------~utgunduğu, tüysüz olan sakalını ka

;pdığı, sükUtu muhafaza ettiği halde 
oturdu. Bütün fikri melanet ve şeytane
te masruf idi. Fenalık yapmak için hile 
ve desiseler icadını dü..c:ünüyordu. Hcm
şiresinın kendisinin ne düşündüğünün 
fa~Fınn varmaması için onu (Aydoğdu)

.pun z.ikri ile meşgul etmek istedi: 
- Hemşireciğim! kahraman (Aydoğ

du) geç kaldı, gelmedi. Bu kadar geç 
rumasına mutlaka mecburi bir sebep 

olmalıdır, dedi. 
~ Cihan ) sevgifüinin anılmasından 

.memnun oldu: 
- Galiba (Fergane) den uzak bir 

yerde bulunuyor. Ferganede veya ya
kın' bir yerde olsa idi uğradığımız fe]~
'kctten mutlaka haberdar olurdu. Her 
nerede ise gelecek. 

- O, burada olsa idi onun vücudu bu 
le1Iıketimizi tahfif ederdi. Onu görmek
ten çok h<>§lanıyordu. İsmine (Aydoğ
du) denilmiş ise kendisi de hakikaten 
bir ay parçasıdır. Öyle yüksek mez.iyet
Iere maliktir ki ~kasında nadir bulu
nur. 

(Aydoğdu) nun bu methü senası (Ci
han) m pek ziyade hoşuna gidiyordu. 
(Saman) ın bu sözl~ri:nde samimt olrna
cfıiı, bununla hemşiresinin hissiyatını 
~şamak .istediği zahir idi. Fakat Cihan 
bunu samimiyete hamletmeyi daha mu
vafık buluyor, kardeşinin Aydoğduyu 
eevdiğjne, buna muhalif olarak kardeşi 
baklunda taşıdığı fikirde aldanmış bu
lunduğuna inanmak istiyordu. Sonra iki 
kwde sair şeylerden bahsettiler. 

-21-
Cihan ile Saman konuşnakta iken 

Bayızran içeri girerek Aydoğdunun gel
diğini söyledi. (Cihan) ın kalbi vurmn
Aa başladı. Zavallı kız sevgilisini görür 
görmez babasının onu ne kadar sevdi
tini, sağ olmuş olsa idi nail edeceği saa
deti hatıra getirerek gözlerinden yaşlar 
dökmeğc başladı. Bununla beraber sev
gilisine karşı tebesstim ile mukabeleden 
'endini alamıyordu. (Cihan) m bu hali 
(Aydoğdu) yu rikkate getirdi. Hatırını 
,ordu. Tuz.iye etil. Saman: 

- Siı.in sağ kalmanız bizim için bü
yük bir taziyettir. Dünyanın hali budur, 
dıxJi. 

(Cihan) odanın bir tarafına gitti. Ay
~u yol elbisesini giymiş olduğu hal
ae onu takip etti. Başbaşa kalınca otur
dular. Cihan: 

- Burada bulunmadığından dolayı 
'8laketimiz iki kat oldu. 

- Uzak bir yerde idim. Deruhte et
~ olduğum vaz.ifeyi bir fuı evvel biti
rip yanına gelmek için oraya gitmeğe 
ınecbur olmuş idim. Lakin .. 

- Sonra ne oldu? 
- Bir şey olmadı. L6kin Halife haz-

letlerinden müstacel blr emir aldım. 
8eı»en gitmemi bildiriyor. 

(Cihan ( yere bakarak cevap veI"di: 
- Senin müfarakatin bana pek fena 

t.İf, edecek. Fakat .. 
(~ydoğdu) Cihanın sözünü keserek: 
- Fakat Fergruıede kolacağım. Çün

kü kalbim, aklnn, saadetim buradadır. 
(Aydoğdu) Saman'ın Ol"ada bulundu

junu unutmU§ idi. Onu görünce utan
dl. Cihan: 

- Utanma .. Kardeşim Saman arrunız-

daki muhabbeti bilir. Kendisi de seni 
sever. Kahramanlığını, sair mez.iyelteri
ni daima zikreder. Bununla beraber her 
§eyi açıktan açığa söylememize bil' ma
ni var mı? ?\eden korkacağız? Burada 
kalınanı bütün kalbim ile arzu ederim. 
Fakat Halifenin emrine itaat etmek da
ha muvafıktır. Çünkü o, seni sevmiş, se
ni itimadına, fili makam ve rütbeye la
yık görmüştür. İhtimal ki bu saatte se
nin kılıncın::ı veya rey ve fikrine muh
taçtır. 

Cih::ın bu sözleri bir tavrı müftehira
ne ile söyliyordu. Sözüne devam etti: 

H::ılife seninle beraber (Afşin) i de 
ıstedi mi? 

(Aydoğdu) Cihanın vazifeyi mukad
des bilen hissiyatını takdir ederek: 

- Onu çağırdığını işitmedim. Fakat 
yakında çağıracağını zannediyorum. 
Çünkü bu davet bir harbe müteallik
tir. Afşin ise kumandnnlann büyüğü
dür. LAkin seni bu matem, bu felaket 
içinde bırakıp nasıl gidebilirim? Fikrim 
nasıl rahat edebilir? 

(Saman), (Aydoğdu) nun sözünü kes
ti. Dudaklan hidd2t ve kinden titrediği 
halde dedi ki: 

- Cihan için hiç merak etmeyiniz. 
Çünkü bab3D'l.lz (Afşin) i ikimize vasi 
tayin eyledi. 

(Cihan) kardeşinin yüzüne hayretle 
baktı. Çünkü bu meselenin (Aydoğ
du) ya söylenmesini arzu etmiyordu. 
Bunu sevgilisine :ıöyleyip te onu merak
ta bırakmaktan ne fayda vardı? (Ci
han) sevdiğine endişe ve azap değil, 
meserret ve saadet bfüsi olmak istiyor-
• QU. 

(Aydoğdu) , (Afşin) in vasi tnyin 
olunmasını garip gördü, istilham mana
tiy]e (Cihan) ın yüzüne baktı. 

(Cihan): 
- Afşin babamın itimadını haiz bir 

dostu idi. Babam vcfatmdan sonra bana 
bir inayeti mahsusada bulunmak istedi. 
(Mubiz) in huzurunda tanzim ettirdiği 
bir \'nsiyetname ile (Afşin) i vasi tayin 
eyledi. Bunda garip görülecek bir şey 
yoktur zannederim. 

(Aydoğdu) bir az düşündükten sonra 
kendisiyle beraber Irckta bulunan (Af
şin) in vasayetini Ferganedc kendisin
den uzak, yabancı bir adamın vasaye
tinden daha iyi buldu. Tekrar kendisi
nin milfarnkati meselesini hatırladı. Ay
ni zamanda (Cihan) ın Irakn gelip gel
miyeceği hakkındaki fikrini anlaınak is
tiyordu. Kendisinden evvel söz söyle
mek istiyen gözleriyle (Cihan) a baktı. 
(Cihan) da gözlerini ondan ayırmıyor
du. 

(Aydoğdu): 
- İş böyle ise (Afşin) deruhte ettiği 

vasayeti icra etmek için burada bir kaç 
gün kalacak demektir. Senden uzak bu
lunduğum halde bu sayede senin içiD 
müsterih olurum. 

-BiTMEDi~ 

Milli küme maçları 
izmirin milli 1'.üıne tnlwnları bu haf

tayı istirahatle geçirecekler ve haftaya 
her ikisi de lstanbula gideceklerdir. 20 
ve 2 1 nisan tarihlerinde lstanbul etadm
da Altay ·ve Altınordu, Fenerbahc;e ve 
Galatasaray karşılaeacaktır. 

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

~ Devlet Demir Yollarından s • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Menemene gidecek ihtifal trenleri 

DEVLET DEMiRYOLLARI 8 tNCt lŞLETME MODORLOcONDEN: 
14 Nisan 940 tarihinde Menemende yapılacak Kublay ihtifali miinase

betile ayni sünde biri KarJıyakadan saat 12/20 de diğeri Basmahaneden 
saat 12/40 ta lcallcmak üzere iki hususi tren yapılacak ve Mnnisadan da 
Menemene saat 12/30 da ayn bir tren tahrik edilecektir. 

Trenlerin Menemenden lzmire döıı.ii§leri eaat 16/36, 17/45 tedir. Ma
nisaya dönecek trenin avdeti 16/48 dir. 

Bu trenlerle Menemene aidip dönecek yolculara gİdİf bileti verilecek bu 
biletler yalnız ihtifal trenlerinde muteber olmak üzere döniifte de muteber 
tutuJacaktır. 

Uçüncü mevki lzmir - Menemen 34, Karpyakadan 23 km'Ufhır. 
Muhterem halka ilin olunur. (1268) 

İZMİR NAFIA MUDÜRLÜGUNl>EN : 
Atölyemizin 50 lira aylık ücretli demirci uatalıiı miinhal bulundufundan 

hu hizmete istekli olanların daireye bat TIU"maJan. 12 14 1282 (700) 

İZMİR TURİSTİK YOLLARI MDITAKA M'U· 
DURLUCUNDEN: 

1 - ~ıyaka Alaybey aahil caddesinde 97 /99 saydı evin bedmi ve 
""ından mada malzemesi mÜ§teriye ait olmak tizere 412 lira 16 kurut mu
bam~n bedel mukabilinde arttırmaya çıkanlmıttır. 

2 - Müzayede 18/4/940 pe11embe gÜnÜ eaat 11 de lzmir Turiat.ik yol
lan Mmtaka Müdürlüğünde yapdacaktır. 

3 - isteklilerin müzayede bedelinden bafka ihale bedelinin % 15 nis
l>etinde bir teminat vermeğe mecburdurlar. 

Şartnameyi görmek İstiyenler lzmir Turistik yoHarı Mıntalca Müdürlüğü-
ee müracaat edebilirler. 12 13 14 16 1285 (699) 

Ten~ kuJübi 
küşat ediliyor 

Kültürparktaki yeni tenis kulübtinün 
ln§aatı ikmal edilmiştir. T enia kulübü 
binaeının açılma re.mi 1 may.s günü ea
at t 1 de yapılacakbr. Açılma töreninde 
beden terbiyesi umum müdürü general 
Tanerin bulunm.aeı da muhtemeldir. 
General törene davet edilmittir. 

Kültürparkta tesis edilen tenie 1nalü
bü faaliyetine geçmek üzerediı. KulÜ· 
bün müsaadesi alınmııbr. Y alunda mü
eea.ia azalar yeni idare heyeti seçecekler
dir. -·--Belediye şube 

amirleri arasında 
BeJ,..diyenin muhtelif idare §eflikleri 

arasında bazı tabeddüller olmu§tur. Be
lediye Karvıyaka tubesi müdürü B. Ka
ni Hava gazı fabrikası müdürlüğüne, 
tramvay müdürü B. Cemil Kar4ıyalcn 
Belediye müdürlüğüne, Kondoktör B. 
Ekrem Karşıyaka tramvay müdüTlüğü-
ne tayin edilıni~lerdir. . 

Verimli c;alışmalanndan dolayı Kar
§ıyaka belediye müdürü B. Kaniye Be
lediye riyasetince bir takdirname "Yeril
miştir. 

qrefpaşa mıntak"aeı zabıta amir ve
kili B. Osman, Karşıyaka amir vekili B. 
Sını bu vazifelere asaleten ve terfian 
tayin edilmişlerdir. 

Şubelerin teftişi •ırasında halkın şika
yetini Üzerlerine çeken bazı belediye 
memurları tecziye cdilmi~tir. --·--
Ağaç bayramı yarın 
Yarın saat 16 da Kültürparkta ağaç 

bayramı yapılacak, buna halk ve mual
limlerile beraber talebe iştirak edecek
tir. 

Vali Bay Etem Aykut bu münasebet
le, Ağaç ve orman sevgisi hakkında h;r 
beyanname neşretmiştir. --·--

Halk evinde 
Profesör Sadri Maksu· 

dinin geceki konferansı 
Profesör Sadri Moksudi Artan tara

fından dün gece Halkevi salonunda 
•Türklerde kanun v~ hukuk• mevzulu 
değerli bir konferans verilmiştir. Kon· 
!eransta Parti müfettişi B. Galip Bahti
yar Gökerle bir çok münevverler ha7.ır 
bulunmuştur. Konferans büyük bir alô
ka ile dinlenmiştir. 

••• Bugün Halkevi salonunda saat 18 de 
Dr. Vamık Yavşi tarafından (Ziraat 
memleketi olan Türkiye) mevzulu bir 
konferans verilecektir. Bu konferanstan 
yurddaşlann istifadelerini tavsiye ede
riz. 

Halkevinde Konser 
Halkevi Ar komitesi bir konser tertip 

etmiştir. Muziayen B. Naci Gündemin 
idaresindeki bir mandolinato takımı cu
martesi akpmı eaat 20.30 da güzel bir 
gece yaşatacaktır. --·--B. ATIF İNAN 
İstanbula giden ihracat birlikleri umu

mi katibi B. Atıf inan bugün Ticaret 
V dı:ilimizle temH edeçek; ihracat ve 
idhalat birliklerinin ihtiyaç ve vaziyet
lerini izah edcc:ektir. --·--PAZAR GÜNKÜ 
SPOR HAREKETLERİ 
Pazar gÜnÜ Kar§ıyaka etadyomunda 

Türkiye güreş birincilikleri için eeçme
ler yapılacaktır. Bu müsabakalan talr.ip 
ic;in geçen sene Türkiye güreş ~mpiyo
nasında rol oynıyan giireşçiler de bulu
nacaktır. 

Ayni gün Kar§lyaka etadında Nazilli 
Sümer spor klubüle Karşıyaka spor ku
lübü oyuncuları bir fudbol mac;ı yapa
caldardır. --·--DİN A Mi TL E 
BALIK AVLAJllŞLAR 
Çeşme kazasının Sakarya mahallesin

de oturan Hüseyin ve arkadaıı lbrahim, 
Boyalık mevkii sahilinde dinamitle ba
lık avladıkları aırada görülerek tutu). 
muşlar ve Adliyeye verilmişlerdir. --·--Bir motosiklet kazası 

Fevzi paıa bulvannda bir otobüs ka
zası olmu~ on yaıında Avram oğlu Lak 
hareket halinde bulunan Muaanın moto• 
eikletinden diiferek yaralanmıetır. Bu 
kazaya sebebiyet verdi~ zannedilen 
motosildetçi Muea hakkında tahkikat ya
pdmaktadır. --·--0 DENİ S T E 
Bir ıaarrıiz hc1dlsesl 
Ödemişin Kemenler köyü civarında 

hayvan otlatmakta olan 25 yaşında Bn. 
Dudunun önüne çıkarak zorla taarruzda 
bulunmak istiyen Emirli köyü halkmdan 
Ali oğlu Tahir Doğan, Mehmet Tan ve 
Şakir Öztürk tutulmuş ve Adliyeye ve
rilmiştir. Bn. Dudu dul bir kadındır. Ta
arruza uğrayınca istimdada başlamış ve 
suçlular kaçmıştır. 

Mft7.HUJSJ 2!11/iD~~--~ 
/EF'J'ERDARLlt:JNDAN : 

Jzmir lcörfe:ıinde üç enelik muhammen bedeli (1800) lira olan ve içeriain- Doktor Baktriyoloğ 
de de küçük Gediz azmağı bulunan Ragıp Pata namı diğeri sığlar dalyanı ma- Hamza Orhon 
halli Üe yin Izmir körlezinde üç &enelik muhammen bedeli ( 300) lira olan 

İZ 

eski gediz voli mahallinde üç aene müddetle balık avlamak hakkı au ve ~ara DAHİLi VE SARI 
av vergileri umumi talimatnamesinin 28 nci maddeai delôletile 2490 numaralı 
artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 nci maddesi mucibince 12/4/940 Hastalıklara bakar 
tarihinden itibaren on bq gün müddetle 27 /4/940 tarih.ine müsadil cumartesi Denizli ve civaımdaki, ciğerlerine 
gijnü saat on ikide ayn ayn ihaleleri icra edilmek üzere açık arbnnaya çıka- hava verdiren hastalara 
rlld~drın. taliplerin Jzmir deftardarlıima müracantla §Arlnameyi parasız te- Pilnemotorakis tatbik eder .. 
darik edebilecekleri ve her dalyan ve voli mahallinin muhammen bedelinin ADRES : Denizli BeJcdiye elektrik 
~o 7,5 ğunun ayn ayn '!isbette nakden depozito akçası yatırmak veyabad bu fabrikası karşısında humsl muaye-
ruabette &nkalann tem.mat mektuplariyle devletin muayyen tahvil ve bono- nehanesinde. .. 
lannı vermek §8rtile muayyen gün ve saatte Defterdarlık odasında mütqeldıtil 1 - 26 

komisyonu mahıuıuna müracaatları ilan olunur. 12 14 17 19 1286 -&~::::;;;;;:;;;;;;;ıı 
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Çörçil Altınlar 
heRltaya nakle-

Ankara Ra~ 
---~.---

BUGVH 
DALGA VZUHLVtflfl 

Alman dona 
arhk parçalan- d!;l• H31 m. 183 Kca./]Jt Y/'fl 

111 yor 1'. A. Q. 19.74 m.15115 Kca./ ZI fi•• 

mıştJf diyo· r . Vqin~n, 11 (A_.A) - Yap~an bir T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ !O fi•• 
tıes&ba gore, Amerikada Skandinavya- 12.30 Program ve memleket saat a~ 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - 1ıalarııı .mil~ca d?l~ ~evcuttur: İs- 12.35 Ajans ve meteoroloji hab6ı-f 
Norveçin gösterecQği. mukavemetin YeQ, Finlandiya harbı uzerıne Amerika- 12.50 Müzik : Muhtelif prkılar (J>I.) 

şiddetli olacağını ve düşmana ~a ya pbuk altınlar göndenn~. Yalım. 13.30 - 14.00 Müzik: Karışık müdka 
mal olacağını zannediyoruz. .IXlıM't ~da İsveçtcn ~eri.kaya altmış 18.00 Program ve memleket .saat aY 

B. Çörçil bunu müteakip hafta iptida- altı ~yon dolar kıymetınde altın gel- 18.05 Müzik : Karışık müzik (pl.) 
smdan beri cereyan eden bahri blflnço- miştir. Müz.ik : Karadeniz halk türküleri 

sunu yapmıştır: --·-- Rizeli SADIK _,. 
Geçen gece 60 Alınan tayyaresi, bir- Mağlada ipek 18.55 Serbest saat 19.10 Memleket 

birini takip eden dalgalar halinde Ska- böcekçillii. kursa- ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri-.. 
pa Flova taarruz etmiş, fakat hiç bir Muğla, 11 (A.A) _ Şehrimizde bir 19.30 Konuşma (Milll kahramanhk .,,-. 
muvaffakıyet kazanamanuştır. En az ipek bücekçiliği kursu açılmıştır. Kurs ltibeleri) 19.45 Müzik ~ 
altı Alman tayyaresi düşürülmüştür. büytik blr rağbet gönnüştür. ÇALANLAR : Ruşen Kam, Vecihe· 

İngiliz bahriyesi ananelerine layık bir rettin Ökte .. 
şekilde çarpışmıştır. Mesela kahraman Manisa imar plam OKUYAN : Meflıaret Sağnak ~ 
Lover destroyeri ~imal denizinde iki Mani.sa, 11 (A.A) - Manisa şehriniD 1 - Şerif İçli - Beyati §81"kı ( • 
düşman destroyeriyle karşılaşmış ve imar planını tesbit etmek üzere vali B. şeydaya dö.ndUm) 2 -: Lemi - U 
h~rb~ girmekten çekinme~tir. Salı Faile Türelin reisliği altında toplanan şarkı (Senı anu ede~~ın~~ 3 7' .....-! 
gunU bu destroyere karşı beş hücum imar komisyonu mesaisine başlamıştır •• bey - Uşşak Şarkı (Esin zülfünfun) 4 -:'""~ 
yapılmış ve hepsi nP.ticesiz kalmıştır. komiayonun toplantısında Urbanist pro· Taksim (Kemençe) 5 _ Sadettin J{.lll'r' 
Lulu destroyeri Oskad adalan açıkla- fesör Cambert te hazır bulunmuştur. nak - Arazbar türkü (Dağlan .beP~ 
nnda bir tahtelbahir batırmıştır. Norveç parlAmento aldı) 6 - Halk türküsü (YUrü dllV-

Sah sabalu Narvikte İngiliz ·Rinovn.• reisi Stokholmda yürü ömrümün van) 
zırhlısı Almanlan Şarnhorst saffı harp S kh 1m Ö OKUYAN : Sadi Boşses 
kruvazörünü ve on bin tonluk Hiper to 0 

' 
11 ( .R) - Norveç par1A· 1 - Zeki Arif - Isfahan ~lu (G~ 

sınıfından bir kruvazörü go""rmuş·· - mentosu reisi buraya gelmiş ve parla- mü canana verdim) 2 - Hüsey_in 1'8P": 
..... mentonun kendisini memleket haricin- ) S _... 

derhal ateş açarak jki Alman harp ge- de bir işle taV2if ettiğini söylemiştir. Jsfahat şarkı (Neşeyabı vuslat Ue ~ 
misini fena vaziyette bırakmıştır. D .a .,._.ARKA.DA Dede - Isfahat şarkı (Aşık olalı) •, 

Salı a~mı Narvikin şimal fiyordu- anuwa Suphi Ziya - Hüseyni şarkı (Feryat 
nu ~bl~ka eden destroyerlere düşman Toplantı y2sap yor) 5 - Nebilo~lu Hakkı -~ 
gemılenne taarruz emri verilmıştir. İn- Kopenhag, 11 (A.A) - Kopenhag po- Şarkı (Sarıyor gun geçtikçe) 6 -
giliz deniz kuvvetlerinin adeden dun lisi 16 dan sabahın saat beşine kadar so- dettin Kaynak - Karcığ~ ~kü (~ 
olması sebebiyle biz.zat amirallik drıhi kaklarda her türlü toplantının memn.u da kara yonca) 20.40 Müzik : Oyun 
bu hareketi o kadar tchlükeli addetmiş- olduğunu bildiren bir emirname çıkar- va1an Klarnet, Lavta, Santur .. 
tir ki yapılıp yapılmamasını filotilla ku- mıştır. 20.55 Milzik züh~ 
mandanırun takdirine bırakmıştır. Mu- F R A N 5 1 z ÇALANLAR : Cevdet Çağla, Jırf 
maileyh İngiliz deniz ananelerine ]ıiyık TAYYARELER.-.,İN Bardakoğlu , Kemal N. Seyhun, Fa 
bir cesaretle harbi kararlaştırmıştır. an Kopuz. 
Diğer taraf tan İngiliz tayyarelE:ri iki MUV AFF AKIYETİ OKUYAN : Azize Tözem J.-

dalga halinde Bergen fiyordunda bulu- Paric:, 11 (Ö.R) - Fransız avcı tay- 1 - M~~~fa Nafiz • Hicaz şarkı <Y;_ 
nan ve karaya ihraç hareketini himaye yareleri 11 nisan sabahı iki düşman tay- vardı gozum) 2 - !f ~fız Post • ffi. ) 
eden iki Alman kruvazörüne taarruz ~nresini dUşürmÜşlerdir. ~rkı (İşte be~er, mıslın var mı se~JO 
etmiştir. Bir hafif kruvazöre isabet va- --·- 3 - Rakım - Hica'Z.kfır ~rkı (Bekledt 
ki olmuştur. N d !ecre kadar) 

Müteakiben B. Çörcil bugünkü badi- Orveç Or USU OKUYAN : Mustafa Çağlar $e' 
~cleri anlatmıştır : t i AHİ 1 -: Mehmet ağa - -~uz.inak Aksak rif 

Şafakle beraber bir tayyare Trond- - BAŞTARAFI 1 NC S .FEDE - maı (Kapılır her gore) 2 - Hacı .J... ) 
hayın limanında bir düşman ticaret va- veç ordusunun altıncı {ırknsı seferbcrli- Suzinak şarkı (Çekme elemi derdi~··. 
puru~~ bombalamıştır. ğini ikmal ederek şimalde harek~ta baş- 3 :- Hıristo _ Suzinak ~rkı ~~ .. nı~ 

İngilız ablokasına Norveç koridoru lamıştır. dağ)ar başında) 4 - Suzınak turku ( 
k:ınar. zarar veren hiç bir şey yoktu.. ŞİMALE ASKER İHRACI be~iı~ n:or çiçeğim) 21.~.5 . Kon~ 
Şımdı Almanya tamamiyle muhasara Stokho1m, 11 (Ö.R) - Norveçin şi- (Bıbliyografya) 21.30 Muzık : J{uç ... 
edilmiştir. Artık Norveç sahilinde iste- ..ı sah.illerine İngiliz kuvvetlerinin ih- orkestra (ŞeI Necip Aşkın) 
d. ~ ~ edildiği ve İngilizlerin Norveç kuv- 1 J S Şc v· ıgimiz her tedbiri alabiliriz. - . trauss : n ıy~na . ls) 

. 
B. Çörçil İngilterenin Danimarkaya -vetleriyle müştereken faaliyette bulun- 2 - J .. Strauss : Cenup. çıçeklerı cyad"J1 

İn +, duldan bt1dirilmektedir. 3 v k H b V etın " aıt olan ve giltere ile ızıanda arasında -~L İn . . - ı tor ru y : ıyana OP,CJ" 
bulunan Taroc adalarını işgal ettiğini MaamWlll giliz .kay!18klanndan bu potpuri .. 4 - Franz Lehar : Üç ka~ 
ve Danimarka tekrar serbcstisini kaza- Jıareke! hakkında hiç b~ l_ıaber yoktur. lı Adam operetinden potpuri 5 - ~ 
ııınca iade edeceğini bildirmiştir. Bura- Narvikin ~la~dan ısürdadma ıe- tin Uhl : Her kes için .. 22.15 Meınlelce 
sı sevkülceyş bakımından çok mUhim lkwe bu ~ li~ Almanlara .te:>- saat ayarı, Ajans hallE'rleri, ziraat, ~ 
bir mevkidir. İzlandaya gelince, bir tek .Dm eden :N~kte!d Norve< kuvve~~ ham, tahvilat, kambiyo, nukut bo~ 
Almanın da oraya ayak basmasına ko~dam ~r. mı!alay. Norveç hüku- (Fiat) 22.35 Müzik : Cazband (pl.) ...,. 
müsaade edihniyecektir. metinin emn ~ı~ ~·~başı Umda1 25 - 23.30 Yannki program ve kapaııll 

B Ç.. ·ı "'ttefik d · '- tanfmdan tevkif ecblm.ıştir. Almanla- ___. 
. orçı esasen mu enız •UY- v--·ik .. 1..- • L• la · 

vetlerinin dununda olan Alman deniz na naın te m~vemete ım-n bu - ---------------0---ı 
k tl . . . di y • .;...... .ıı... madaWaw ıaumediliyor. fi B o R s A ' uvve erının şım agır za.,- ue>&a- JıR)rrrEFiK ORDULAKIN f 
dığını kaydetmiştir. Dört kruvazör, ya- FAAI.Jy.ETt : 
ni harpten ev~elki kruvazör ~vvetinin Londra, 11 (Ö.R) _ Skanclinavya -
yarısı ve gen kalan kuvvetin yarısın- _ı.........;...a_ hadisel kad aUrat1e • 
dan fazlası batmıştır. Bir çok destı. ~ . er ~ ar m
yerlerle bir de tahtelbahir gUnün- ldpıf ecli.,er ki müttefik ordulannm ha-
d be · b ı pazar ·llelııet aolrtalanm ve nerelenle Norv~ 

en rı atın mı~. A~~-donanması lıaı&aluiyle hirlilde faaliyette bulunduk· 
parçalanmış telllkki edilebilir. Bundan ı.mı iuribe lüzum oktur Almanlar 
böd:·yle sürpberizl~. k~ıy!:8~b id- ._JMet dahilinde b~ ~k noktaı.ra 
ıaya se P gormıyoruz. ~. una ~ ütlerJe asker indir-

karşı koymağa humz. Zaferi kazanmak +• dil' paraş 
azmindeyiz ve buna tarnamiyle mulde- """"" n· · 
diriz. --~~~~--~~~~--~--~----·-- 1.ZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Dört Alman 1335 inci .obkta 956 sayılı adanın 

Ml,!5 metre murabbamdaki 20 aayıh 
tayyaresi dtiştirildö a-enm .qı 1azı i§leri müdürltiğünde
Londra, 11 (A.A) - İngiliz hava ne- '1d prtnıame8l veçhile açık arttırmaya 

uıretinin resmen bildirdiğine göre, dün kooihnuştur. Muhammen bedeli 1962 
akşam Alınan hava kuvvetlerinin Ska- lira olup thaleai 22-4-940 Pazartesi gü
pa Flova yaptıklan hücum esnasında nt1 eaat 16 dadır. iştirak edecek1er 148 
dört Alman bombardıman tayyaresi Jıralık teminatı 1§ bankasına yatırarak 
dü,oürülmüıtür. Diğer iki Alman tayya- .zuakbmu ile encümene gelirler. 
resinin de öslerine dönmiyecek kadar '1~2.-l'l-21 1217 (655) 
hasara uğratlımış olduğu i1Ave edilmek
tedir. 1 - Şehir J"ehberi için 75 adet k.ilişe 

Cephede Sökiiftet mlmasa, ten itleri müditrlUğüııde-
Paris, 11 (A.A) _ Fransızların bu kl lııefli ve prtnamesl veçhile ~ık ek.-

sabahki harp tebliği: ~e kooolmuştur. Muham~en be-
Alsas Loren cephesinde gece .ukilıı deli 337 ~ 50 1nı~ o~up tennnat ak

içinde geçmiştir. Tayyarelerimiz d~ 9Ml ~ liradır. Taliplenn t~.minatı iş 
rnanın iki k~şif tayyaresini tahrip et- bankamıa yatınrak makbuzlariyle iha
mi.şlerdir. 1e günü olan 26-4-940 cwna günü saat 

ıe da enctimen.e miiracaatla.rı. 
:.......................................... 2 - Kemer caddesinde 235 sayılı ba-
: Memle'fıet haberleri : nikanm 24 4 940 tarihinden itibaren bir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .eıne nxüddeUe kiraya veriln'lesi, yuı 
Bir Bergamab kamyon işlel"l müdttrlUğündeki prtnamesi veç-

kazasıncla öldü hile açık ~a k~ulmu,tur. Mu-
. • .hammen bedeli 61, teminat~ ili-

Mersın (Hususı) - Şoför Hüseyinin :r.dsr Taliplerin teminatı 1' bankasına 
idaresindeki kamyon TömUkten gelir- ya~ak makb\12lari1e ihale giırll oluı 
ken, bir menfezden aşağıya yuvarlan- 26-4-940 cuma günü saat 16 da enclbne-
mı.ştır. .. ne milracaatlan. 

Kamyondakilerden Bergamalı 320 do- 12-17-21-25 
ğum1u Mehmet ö]mU,, iki kişi yaralan
mıştır. 

DENİZLİDE 
1 - Garaj santral bahçesi içindeki 4 
yılı deponun bir 1ene müddetle kira-

Mimar Sinan ihtilali !ya verilmesi işi yazı i§leri mildUrlüğün-

D nizl. (Yeni A ) _ H Ik • d öeki şarlnamesi veçhilf~ 22-4-940 pa7.ar-
e ı sır a cvın e •-..: .. .. t l6 tılm•..+ ,, M" s· an ihtifali ılmıştır Türk ...,,.,.. gnnu saa ya uza "S'.ır. .ıuu-

ımar 11.ın. T h . b~0!>ük . • h - hammen bedeli 70 liradır. iştir.ak ede-
çe mua mu a sın, uy mımarın a- ekl 5 25 1 · lık t · t · banka 
yatı hakkında iznhat vermiştir. c t er k' ırkab .1 em.ın.:. ı ış 1

. sı1na NAZİLLİ DENtzıJ MAÇI ya ırara m~ uzı e cncum~n? ge ır .er. 
D ·zı· (Y · A ) N ill" s·· 2 - GaraJ santral bahçc~;ı ıçlnaekı 5 
cnı 1 enı sır - az 1 umer sayılı deponun bir sene miidd .. tle kira-

Futbol taknru ile Denizli muhtcliti ara- .., ilm · · . · l · lid-ür1ü"Y•• 
d 

. ln . . . .r- wr esı ışı yazı ış en m gun-
sın a hır maç yapı 11ştır. Denizlılıler deki {lartnamesi veçhile 22-4-940 pazar-
sılıra karşı dört sayı ile galip gelmiştir. tesi gtinU saat 16 ya uzat.ılmıştır. Mu-
S'OM~RBANKJN · hammen bedeli 70 liradır. iştirak ede-
YEHI BİR $VBESİ oeWcr 5,25 lirahk . temi~!· iş bank~sına 
Edirne (Husus!) - Sümerbankm şe~ ;vatırar.ık ~buzılc encumene. gelırl;r. 

rimlzde bir ~ açmağa ka~ar verdifil 3 - Garaı santral bahçesi içmdeki 6 
haber alınmıştır. snyılı1d~un btr sene müddetle kira-

• 
.ya ,vel'il.mes1 işi yM.l iŞieri müdill'lüğün-

-- -- deki~ veçhlle -22-4-940 pezar-
Meneınende bir yangın t.eıııl gtınU saat 16 ya uzatılmlJUr. Mu

Menemen kazasının T'ülbe.ntli mahal- hammen bedeli 70 liradır. ~ ede-
leeinde oturan Yakup limanın alıuında ~25 1tralak teminatı ış benkası-
yangan çıkllll§ ve kısmen yandılttan _... 

ZAHİRE 
15 ton Buğday 
27 çuval Buğday 

295 çuval Fasulya 
15 Ton Fasulya 

136 balya Pamuk 
12092 kilo T. B. içi 

1754 kilo acı B. içi 

5 50 6 375 

18 375 18 50 
40 68 
66 88 
50 65 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tckand 

Çocuk Hastalıklan Müta}wsısl 
BEKLİN ve KÖLN fiNtVEB

Si'mst SABIK ASİSTANI 
Bastalanm İkinci Beyler NUJIUlll 

zade sokak 5 No. da her ıün _,.t 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 3453 
EVt: 3459 

lZMtR SULH HUKUK MA~ 
StNDEU: 

hmir telef on idaresi vekili aYll)<at 
Murat Çınar tarafından Izmirde aısaı;; 
cak me&udiye caddesinde 100-2 saYl 
dükkAnda bira bayiliği yapan Avni }';ll
mekçi aleyhine açılan 49 lira 10 ~ 
alacak davasının cari muhakeırn ul 
mUddeialeyhi.n ikametgAhmm :ıneÇh }>
kalmasından dolayı davetiyesi bilA te 
lii iade kılınmış ve ilAnen tebligat tlb: 
sına karar verilmi§tlr. llüddeialeY 
duruşmanın muallak buhındutu ~ 
940 tarihine mü.sadif cumartesi goıı 
saat 10 da lzmir sulh hukuk 3 ~.,.. 
mesinde hazır buhınması veya bir .,eldl 
göndermesi lüzumu tebliğ ınakaınJJ"I 
kalm olmak üzere il!n o1unur. 

1287 (702) 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜN 

İki büyük film birden 

AŞK ŞARKiSi . 
Meşhur tenör (Nino Marnini) nın 

fevkalade eğlcnccll müzikli ve 
şarkılı bir aşk filmi ile 

YENİ ŞAFAK 
(jan Piyer Amont) ve (Piyer Fors
tey) in yarattığı büyük bir Fra~ 
eseri: Baştanbaşa heyecan ve fAcıa 
dolu bir filin ..... . 
Ayrıca: Metro Jurnal en son dünY• 
hidisatı .... 



OSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

lzmır Vild.yetınden 
Demir stoklarının beyanına dair kararname .. 

Madde 1 - l'vlilli korunma kanunu
nun 31 lncl maddesinin lkirtcl fıkrasının 
ihtiva ettiği salMıiyete müsteniden, ti
Clırethane veya lkmnetg&.hları Ankara, 
lstnnbul, Izmir, Içel, Seyhan, Zongul
dak, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sivas 
ve Diyarbakır vilayet merkezlerinde 
\'e Iskenderunda bulunan ve ikinci 
lnaddedc sayılan hakikt ve hUkıni şahıs
lar ellerinde bulunan demirleri, işbu 
kararname hükümleri dairesinde, be
:Van etmeğe mecbur tutulmuşlardır. 

Madde 2 - Yukarıdaki maddeye tev
fikan beyanname vermeğe mecbur tu
tulan şahıslar: 

a) Ithalatçı, ihracatçı, komisyoncu, 
toptancı, yarı toptancı., perakendeci, 
:fabrikncı, imaliltçı, depocu, emanetçi, 
llakliyecl, müteahhit ve bankalar gibi 
tacir sıfatını haiz bilumum hakiki ve 
hUkrnt şahıslar ile, 
J __ b) Taclr olmıyan sair bilumum ~hıs
IWll'Utr. 

Muvazenei umumiyeye dahil dai.J'e
Ierıe mUlhak ve htısusi bütçe ile ·dare 
01unan daireler, be1ediyeler, vilayet hu
rnıst idareleri ve burilnra bağlı resmi 
~ahiycti haiz teşekkül ve müesseseler 
evnıuıame vermekten mütstesnadır. 

Ancak, bu vaziyetteki bankalar dahi, 
~?§kalarınn ait olmak üzere, her hangi 
ır suretle muhafaza ettikleri mallar 

hakkın<1a beyanname vereceklerdir. 

1 
Tacir olmıyan şahıslardan iki yüz_ k.i

boya kadar mevcudu bulunanlar ne so
bacı ve çilingir gib1 küçük sanatlar er-
a!>ından ancak sanatlarının ifasına ye

tecek kadar mevcudu bulunanlar bun
ları beyana mecbur değildirler. 
l..~dde 3 - ikinci maddede yazılı şa
~ yedinci maddede yazılı demirler
den, kendilerine veya ticarethanelenne 
alt olup ta: 

a) Tasarrufları altında bulunan dük
~~· mağaza, depo, fabrika ve imal!it
<lillle gibi yerlerde, ikametgahlannda 
~e sair bilumum mahallerde bulundur-
Ukları demirlerle, 
b) Rehin teminat veya emanet ola

l'ak veya sair her hangi bir sebep ve su
betle' başkalarının tasarrufları albnda 

1 ulunan dilkkan, mağaza, depo, fabrika, 
lllalathane ve ikametgah gibi yerlerde, 
a:ıtrepolarda, gilmrilklt?l'de, bankn ar
:1Yelerinde ve sair bllumum mahaller-

e bulundurdukları demirleri beyan 
-~~kl . .1!-eruır. 

h ~adde 4 - Jkinci maddi!de yaz.ılı Ş!l
d ı&Jar yedinci maddede yazılı demirler-
en, b katarına ait olup ta: 

i nukkan, mağaza, depo, fabrika ve 
dllıalfithane gibi yerlerde, ikametgahlar
a a,. antrepolarda, gümrllklerde, hnnka 
l l'diyelerinde ve sair bilumum mahal
;rde rehin, ~at ve emanet olarak 

1 eya sair her hangi bir sebep ve suret
~ muhafaza ettikleri demirleri beyan 

eceklerdir. 
~~dde 5 - Ticarethane veya ikamet
S L_rı Ankara, Istanbul, Izmir, lçcl, 
~l.JQil, Zonguldak, Samsun, Trabzon, 
ltı l'Seri, Sivas ve Diyarbakır vilayet 
~~ederinde ve Iskenderunda bulunan 
el ikJ ve hükmi §ahıslara ait ve yedin
d tnaddede yazılı demirler bu şehirler
~ başka şehir ve yerlerde bulundurul
~ dahi, bunların da beyanı mcebu-

1.fb~' yedinci maddede yazılı olup 
~u kararnamenin neşri tarihinde baş
liın ına _satılmış olduğu halde henüz tes
~edilmemiş bulunan demirler satıcı 
les U~dan, ve satın alındığı hnlde henüz 
tın e urn edilmemiş olan demirler de sa-
~ alan tarafından beyan edilecektir. 
~ . d~e ~ - Birinci maddedeki şehir 
~ d.idı ınuteahhitler hakkında cari ol
lu Yıp, bunlar nerede bulunurlarsa bu
d~nlar. beyanname vermeğe mec.bur-

r. 
ıı·· dil ~teahhitler, beyannamelerinde, ken-

le~rıne ait olanlardan başka, taahhüt
l'i.tıde dolayısiyle ellerinde veva emirle
d bulurum yedinci maddede yazılı 
l'l!~le.rj ve bunların hangi taahhüt1e
leroı,~hassas olduklarını beyan edeoeek-

tu~ı dde 7 - Beyan edilecek demirler 
ardır· 

C:Ub) Re; kuturda bilumum yuvarlak 
l r. Uk demirlerlıv köşeli çubuk demir-

~t lier eb'atta inme demirler. 
lllltj Putreı, T demjri, U demiri. Z de

' ll'IÜS<ıvi ve eyrimüsavi dılılı kö
llıirl ~~er gibi her eb'atta sair profil de
~ ı. 

~bdd.e 8 - Beyannamelere derci 
a) urı olan malumat şunlardır: 

b~~ Beyanname sahibi tacir sıfatını 
t'ati olduğu takdirde, adı ve ~oyadı, ti
hesin~nvanı, ticaretinin nC"V'i, ticaretha~ 
lldresf1 . ve şahsi ikametgahının vazih 

b) erı, 
tııı..di Beyanname sahibi tacir olmadığı 
llatı rıe, adı ve soyndı, meslek veya sa-

c)' ı a~etgfilunın vaTih adresi. 
ları nenıırlerin nev'i, cinsi, farik vasıf
~ecb ( v: valnız ithalatçılar hakkında 
ttı.errııurı olmak Uzere. demirlerin hangi 
lıe\l'i e~etten ithal ediJmiş olduğu) ve 
"Ytı '.,..~~ns Ve maliyet flatına göre ayrı 

d) ·•u.ıttarlar.ı. 
~ e d ~annameyi verenin bt>yanname
~ tcettiği demirlnre, mal sahibi, mür
f lla 'rrıe...i-ınetçi, yediemin eibi hangi sı

") 1) 0 ı~ veya zilyed olduğu. 
etnırlerin 'Türkiye dahil ve\•a 
d h na h ·· · -~ ıcı vevn muec:sese-

f) Beyannameyi veren tacir ise, 31 
Ağustos 1939 tarihindeki ve bu tarihte 
satış yapmamış ise buna tekaddüm eden 
ilk satışındaki satış fiatı {tarihi kayde
dilmek suretiyle). 

g) Bu malların bulunduğu yerlerin, 
şehir, kasaba, cadde, sokak ve numara 
itibariyle vazih surette beyanı. 

h) Beyanname milnderecatının haki
kate tamamen muvafık olduğu beya
niyle, tanzim tarihi ve imza. 

Tacir olmıyan şahıslardan, bu madde 
ile istenen malômatın tamamına sahip 
olmıyanlar ellerinde mevcut demirlerin 
cinslerine göre miktarlarını ve maliyet 
fiatlerini bildirmekle iktifa edebilirler. 

Madde 9 - Beyannameler, işbu ka
rarnamenin resmi gazetede n~ri günü
nü takip eden üç iş günü içinde, ve bi
rinci maddede sayılı şehirlerden başka 
yerlerde bulunan müteahhitler için de 
neşir tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında mıntaka Ticaret müdürlüğü 
bulunan yerlerde bu müdiirlüklere ve 
bulunmıyan yerlerde en büyük mülki
ye memuruna makbuz mukabilinde tev
di olunur. 

Mahallinin en büyük mülkiye memu
ru, takdir ed~eği muhik bir sebebe bi
naen, bu müddeti uzatabilir. 

Madde 10 - Beyannameler, dokuzun
cu maddenin birinci veya ikinci f ıkrala
rında yazılı müddetlcrden hanglc;i dahi
linde verilirse verilsin, işbu kararname
nin resmi gazetede neşri gününe ait 
malumatı ihtiva edecektir. 

Madde 11 - Milli korunma kanunu
nun 31 inci maddesinin 2 inci fıkrası 
hükümlerine tevfikan, mahalli en bü
yük mülkiye memuru tarafından beyan
nameler münderecntı hakkında istene
cek malıimatın verilmesi ve bunu tevsi
ka yarıyan fatura, satış mektubu, kon
şimento, gümrük beyanname makbuzu 
gibi her nevi evrak ve vesaikin alaka
dar tarnf ından ibrazı mecburidir. 

Madde 12 - Işbu kararnamenin neş
ri tarihinden itibaren her ayın sonuncu 
gününü takip eden beş iş günü zarfın
da alakadarlar birer müte.mmim beyan
name vererek, o ayın birinci (dahil) gü
nünden sonuncu {dahil) gününe kadar 
yeniden demir satın almak veya mevcu
dundan sat~ yapmak, malların yerini 
değiştirmek, bankalara ve sair müesse
selere teminat olarak vermek, terhin et
mek, merhun malı rehinden kurtarmak 
ve saire gibi vaki değişiklikleri munts
zaman beyan etmeğe mecburdurlar. 

Bir değişiklik vukubulmadığı takdir
de, alakadarlar yin~ mütemmim beyan
name vcnnejie devam ederek keyfiyeti 
bildireceklerdir, 

Mahnllinin en yüksek mülJP.>·e me
muru, ilk beyannameler münderecahna 
ve icabında yaptıracağı tetkikata naza
ran, inşant icrası gibi hakiki bir ihtiya
ca tekabül edip bu ihtiyaç ile miitena
sip miktarda olan demirlerin sahipleri
ni, yalnız bu miktarlar için, mütemmim 
beyanname vermek mecburiyetinden is-
tisna eder. ' 

Madde 13 - Bu kararnamenin neşri 
tarihinde elinde beyanı mecburi demir 
bulunmadığı için beyanname vermemiş 
olanlar. beyanı mecburi miktar ve va
sıfta olmak üzere bilfıhara ellerine ge
çecek demirleri ellerine geçtiği tarih
ten itibaren beş iş günü içinde ve işbu 
kararname hükümleri dairesinde bt-yan 
etmeğe ve 12 inci mnddede yazılı oldu
ğu üzere mütenıınim beyannameler ver
meğe mecburdurlar. 

Madde 14 - Milli Korunma kanunu
nun on dördüncü mnddesinin verdiği 
snl!hiyete milsteniden, işbu kararname
hfikümleri mucibince beyan edilen de
mirlerden tacir sıfatını haiz hakikt ve 
hükmi şahıslar elinde bulunanlar ile 
tacir olmıyan şahıslar elinde bulunup 
ta inşaat icrası gibi hakiki bir ihtiyaca 
masruf oldub'U ve bu ihtiyacın icap et
tirdiğinden fazla bulunmadığı ispat edi
Jemiyen nevi ve cinsleri aşağıda yazılı 
demirle.rc, değer fiatı tediye edilerek 
satın :ılınmak üzere, hükümetçe el kon
muştur: 

a) Kutru 8, 10, 15 ve 20 milimetrelik 
yuvarlak çubuk demirler. 

b) lOXlOO milimetrelik lama demiri. 
c) 20 s:ıntlmctrelik putrel (NP.) 
Bu madde hükümleri müteahhitlerin 

ancnk i,,pat edecekleri taahhütlerinden 
fazla kalan demirlerine tatbik olunur. 

Madde 15 - On dördilncii madde 
mucibince hükümet tarafından el ko
nan demirler, bu kararnamenin neşri 
tarihinden iUbaren başkalarına satıl
mayıp mezkU.r tarihten itibaren hükU
mete satılmış sayılır. 

Ancak, beyannamelerin tevdü icin ve
rilmiş olan mehlin hitamından iUbarcn 
bes gün içinde, birinci maddede yaz.ılı 
yerin en büyük mülkiye memuru, kem
miyet ve keyfiyet itibariyfo muvafık 
görillen demirlerin satın alındığını tnh
rircn eshabına bildirmediği takdirde hu 
demirler serhest kalır. 

Madde 16 - Satın alınacak dcmirle
rin değer fiatı Ticaret vekaletince ''az
edilecek esaslar dairesinde takdir olu
nur. 

Madde 17 - işbu kararname neşri ta. 
rihinden itibaren mer'idir. 
D<'ınir stoklarının beyanına dair karar

name hakkınl~·ı Ti.-nrct \ 'ekalctinin 
tebliği.. 

11 Nisan 940 tarihli rt'smi gazetede 
rıc rcdilip yukaı-•y:ı. dt•rcedilmiş bulu-

olmakla beraber, uşağıda yazılı olduğu 
vcçhile bazı noktalar üzerinde alaka
darların tenviri faydalı görülmüştür : 

1 - Bu kararname ile hüküınet, 
memleketimizin başlıca ticari merkezle
rinde ne mikdar inşaat demiri bulundu
i;'Unu öğrenmek ve bundan böyle de ay
da bir kerre verilecek beyannameler 
vasıtasiyle stok hareketlerini takip et
mek istemektedir. 

Hükümetimiz.in demir gibi mühim bir 
madde stoklarını bilmek \'e stok hare
ketlerini takip etmek istemesi çok tabi
idir. Çünkü, memleketin demir ihtiyaç
ları tesbit edilerek ithalatının ona göre 
lanzimi ve bu maksatla, sık sık demir 
~toklannın mi1'darı öğrenilerek hariç
ten getirtilmesine ihtiyaç olan mikdar
ların sıhhatle tayini lanm gelmektedir .. 
Binaenaleyh, stok beyanı usulünün va
~edilmiş olmasında fevkalade bir ted
bir mahiyeti görmeğc kat'.iyen · mahal 
yoktur. 
Eğer demir stoklarının beyanına mü

teallik olan bu kararnamenin bir husu
siyeti var ise, o da, mevcut inşaat de
mirlerinden ancak mahdut bazı nevile
rinin hükümetçc satın alınması hüll:
milnü de ihtiva etmekte olmasıdır. Fa
knt, kararnameyi iyice okuyanlar göre
celderdir ki, burada milli korunma ka
nununun adil bir 'ölçü ile halka verdi
ği teminata mUstenidcn, •değer fiab te
diye edilmek şnrtiyle yapılacak bir mü
bayaadan bnŞkn bir şey bahis mevzuu 
değildir. Hükümetimizin ise, alacağı de
mirleri, depolarda beklemelerinden çok 
C:.aha faydalı surettt' kullanacağında 
~üphe yoktur. 

2 - Bu kararname tncir olan ve ol
mıyaıı her kesi alakadar etmektedir. Bi
naenaleyh, ticaret erbabı gibi sair bi
lCımum vatandaşlar, bu kararnameyi 
dikkatle okuyarak kendilerine bir be
yan mükellefiyeti terettüp edip etmedi
ğini vakit geçirmeden tayin ve ona gö. 
re hareket etmelidirler. 

Bu nokta üzerindcı duruşumuzun se
beplerinden birisi de, bu kararname ile 
vatandaşlara tahmil olunan vazifenin 
üa edilmemesinden tevellüt edebilecek 
olan neticeler üzerine vnk.tinden evvel 
halkımızın dikkat bakımını çekmek ve 
bu suretle bir ikaz ve irşat vazifesi gör
müş olmaktır. 

Bu kararname ile vazedilen beyanna
me verme mecburlyetine riayetsizlik fi
li, Milli korunma kanununda yazılı ce
zaların tatbikini zaruri kılacaktır. (Mez
kur kanunun 53 üncü maddesini ve bil
l:assa beyanname münderecatının sıh
hntini teyit eden hilkiimler ookımındnri 
da, 61 inci madd~n.i okuyunuz .. ) B4 
(azaların biç bir vıttandaş için, günü 
geldiğinde, sürpriz t~kil etmesini iste
miyQruz. Bunun içir.<Ur ki, kanun hti
küınlerinin her kesçc mnlumiyeti mef
ruz bulunmakla bernber, bir kerre da
ha ve tam zamanında halkımızı ikaz ct
meği ve cezai müeyyidelerin harekele 
getirilmesi wruretinin tevellüdilne ma
hal bırakmamnları tav.siyesinde bulun
mayı zait gönncdik. 

Bu meynnda bir noktaya daha işaret 
edeceğiz : 

Ü.midimiz, istenilen mallımatın sahih 
surette beyannrunelere dercedilerek ln· 
yin olunan mühlet içinde hüki.imete ve
rileceği merkezindedir.Bununla beraber 
muhterem halkımıza hitap eden bu teb
liğde, istemiyerek, fnkat vuzuh ve sa
rahat lüzumuna riayetten dolayı, kötü 
niyet sahiplerine temas eden bir fıkra
nın da dercini lüzumJu gördük. 

Eğer memleketimizde mevcut ise, bu 
gibi kimseler, beyan mu'kellefiyetinden 
kurtulmak için mallarını saklamak ve
ya başka mahallere kaçırmak gibi ha
reketlere te\•essül etr.ıeleri halinde, Mil
li korunma kanunundaki ağır cezalar 
ile kaı·şılaşacaklardır. Bundan başka, bu 
hareketlerin neticesiz kalacağını da bil
melidirler. Zira, memleket hudutları 
dahilinde nereye götUrülürse götürUl
sUn, bu mnllann meydana çıkanhnaSJ 
mfi§kül olmıyacaktır. 

Keza, maliyet fiayti beyanının sıhha
tine azami itina gösterilmeğe mahal 
vardır. 

3 - Karamamed~ beyan mükellefi
> etine tAbi tutulan şahıslar vaz.ilıen ifa
de edilmiş bulunmakla beraber, esaslı 
görülen noktalar aşaj;'lda bir kette da
ha izah edilml~r : 

Evvelemirde şu noktaya dikkat edil
melidir ki, bu kararname, yalım birin
ci maddesinde yazılı olan on iki şehirde 
ticari veya ~ahst iknrnetgfilu bulunan 
.,ahıslan beyanname usulüne tabi tut• 
maktadır. Bu hükmün bir tek istisnası 
vnrsa, o da müteahhitler hakkında olup 
bunlar Türkiyenin nt'resinde bulunur
larsa bulunsunlar beyan mükellefiyeti
ne t1lbi tutulmuşl:ırdır. Binaenaleyh, 
aşağıdaki izahatı yalnız bahsi geçen şe
hirler hakkında anlmnak. lhım gelir : 

Tacir olmıyan şahıslara müteallik 
başlıca hükümler şunlnrdrr : Elinde 200 
kiloya kadar demir bulunan şahısları bu 
kararnamenin hiç bir madde:;i alnkadnr 
etmez. Bunlar beyannameye tabi değil
dirler. 

Tncir olmıyan şahıslardan anc:ık bu 
mikdardnn f~la demire malik bulu
nanlar bcvanname \•ereceklerdir. Bun
lar da, m~sela, ev, apartman, dtikkfın 
yaptırmakta olduğu için veya sair her 
hangi bir suretle e1irıde 200 kilodan fnz
ln demir bulunan şahıslardır. İlk beyan
name verildikten sonra, beyanname 
me\''ZUU olan demirlerin bina inşnsında 
kullnnılmak gibi hakiki bir ihtiyaca te-

FOSFARSOL, Knnın en bayati kısmı olaıı kırmızı yuvnrlacıkları tazeliyerek ço~nltır. Toth iştnh temin eder. Vücuda 
dcvamh gençlik, dinçlik verir. Sinirleri cmilandırarak asabi buhranlanz uykusmlul:'ll giderir. fuannid inkıbazlarda, 
barsak tembelliğinde, Tüo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nckahntlerinde, Bel gevşekliği \•e demi iktidarda ve kilo almnlrta 
şayanı hnyret fnidcle.r temin eder. 

FOSFARSOL'ün: Diğer bütün kuvvet şunıplanndnn ü tünliiğü DEV Al\n..I Bin SURETLE KAN, JCUVVET, tş 
TEMİ~ l!.'TMF .. 51 ve ilk kullanarilarda bile tesirini derhnl göstermesidir. 

Sıhhnt Vekiletinin resmi mUsıınde ini haizdir. Her eaancdc bulunur. 

kellefiyetinden istisna edilebileceklcr
dir. 

1ZM1R StCtLt T1CARET MEMUR
LUCUNDAN: SPERCO VAPUR 

ACENTAS'I Bahsi geçen şehirlerdeki tacir sıfatı
nı hfilz şahıslara gelince, ellerindeki de
mirlerin mikdan ne olursa olsun, bun
ları beyan edeceklerdir. Yalnız, sobacı, 
çilingir ve sair gibi küçük sanatlar er
babı istisna cdilnıiştir ki, bunlar da sa
natlannın icap ettirdiğinden fazla de
mire sahip iseler yiııe bildirmeğe mec
burdurlar. 

Tescil edilmiş olan (Osmanlı bankası 
Izmir şubesi) nln 9-4·940 tarihile tas
dikli sirkille.ıi ticaret kanunu hükUmle
'rine göre sicilin 2707 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

Izmlr sicili ticaret memurluğu resmi 
mUhrU ve F. Tenik imzasL 

1 : Sirküler 

--·--ADBiATİKA SOSYETA ANONlıU 
Dl NA V1GAZYONE 

DİANA vapuru 13.'4/940 tarihinde 
beklenmekte olup Trieste limanına hn
l'Cket edecektir. 
BRİNDİSİ motöril 17/4/940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Vcncdik limnnlanna hareket edecektir. 

Şu noktaya bilhassa dikkat edilmeli
dir ki, kararnamenin beşinci maddesi
nin birinci fıkrasında ifade edildiği veç
hilc, ticari veya şahsi ikametgahları mu
ayyen on iki şehirde bulunan tacir ve 
gayri tacir şahıslara ait demirler, bu 
şehirlerden başka şehir ve kasabalarda 
bulunsalar dahi, sahipleri tarafından be
yan edilecektir. 

4 - Knramnmenin 3 üncü ve 4 üncü 
maddelerinde beyan.:ıameye tabi Şahıs
lar iki bakımdan tadat edilmiştir .. MU
hirn olduğu için bu ııoktayı izah ediyo
ruz: 

3 üncü madde bizzat demirin sahibin
den bahsetınel"tcdir Mal sahibi, kendi 
diikknnında veya evinde muhafaza etti
ği demiri bildireceği gibi, başkasınm 
dükkfuıında, evinde ve sair yer.inde mu
hafaza ettirdiği demir varsa bunu da 
bildirecektir. 

Demirlerinin bir kısmı kendisine ait 
depoda ve diğer bir kısmı emtea üze
rine avans teminatı olarak bir Banka
nın deposunda bulwlan bir tacir 3 ün
cU maddenin trun misalini teşkil eder. 

4 üncü maddeye gelince, bu madde 
yalnız başkalarına ait olan demirleri 
muhafaza eden kimseleri istihdaf edi
yor. En tipik misali demir üzerine avans 
venniş olan bir bankadır. Bu banka, 
beyanname vererek, başkalanna ait ol
mak üzere muhafaza eylediği demirleri 
bildirCcektir 

5 - Beyan edilecek demirler, karar
namenin yedinci maddesinde yazılı ol
duğu üzere, yalnız profil deniir denilen 
nevilerdir. 

Tacirler, profil demirden ne kasde
dildilğipi çok iyi bilirler. Tüccar olmı
yan şahıslar için şu izahatı veriyoruz : 

Yuvarlak çubuk demir, maktaı dai
re teşkil eden uzun çubuklardan iba
rettir. Bunlar, uzunluklarına göre de
ğil, kalınlıklarına göre cins cins aynlır
lnr. Jl.1eselfi 8 milimetrelik yuvarlık çu
buk demir denince, kalınlığı, yani mak
tai teşkil eden dairenin kutru 8 mili
metre olan çubuk demir anlaşılır. 

Potrel her kesçe nınlumdur. T demiri, 
U demiri, Z demiri ilH diye anılan de
mirfor y.ine çubuk halinde ı.ızun demir
ler olup bunların maktaı T. U. Z. harf
lerine benzer. 

Tereddüt ettiğiniz hususlar için mın
taka Ticaret müdürlüğüne, Ticaret oda
sına, Vilayete müracaat edip malörnat 
alabilirsiniz. 

6 - Beyannamelere derccdilecek ma
ltimatın nelerden ibaret olduğu karar
namenin seldzinci maddesinde yazılı ol
makla beraber, ınıntalta ticaret müdür
lüklerine, ve bu tt!şkilat bulwunıynn 
yerlerde, mahalli en büyük mülkiye me
muruna göndermiş bulunduğumuz be
yanname nümunelerinden alınarak be
yanruımcler bunlara göre doldurulmalı
dır.. (Kararnamenin neşredildiği gün 
bu niimuneleri mahallinde hazır bula
caksınız.) 

Beyanname sahifosinin her satırına 
ancak muayyen bir cins demirin muay
yen bir .kıılınlıkta olanı yaı.ı.labilir. Zi
ra, topyekun şu kadar ton yuvarlak çu
buk demir diye yapılacak beyan hiç bir 
şey ifade etmez. Diğer taraftan, mese
la 8 milimetrelik yuvarlık çubuk demir 
mevcudu, biri diğerinden farklı iki fi
nte maledilıniş ise, beyannamede bu 
stok ikiye bölünerek kendi .fiatine göre 
her parti bir satırn yazılacaktır.. (Bu 
hususlarda nümunelerde verilen misal
lerden daha ziyade teııeV\"Ür edilebilir.) 

Demirlei-in kaça mal edildiği yolunda 
sorulan sual ile istenilen mallımat, her 
cins demirin satın alınma {iatine, ma
ğa?.adn teslime kadar, nakliye masrafı 
ila\•csiyle elde edilen fıattir. 

7 - Beyannamelerin tevdii için ve
rilmiş olnn mühld, kararnamenin tat;.
bik edileceği on iki şehirde bulurum ale
lumum tacirlerle müteahhitler ve bilu
mum hususl şahıslar için Resmi Gazel.e
de m~şir tarihinden itibaren üç gündür. 
Yalnız bu şehirler haricinde bulunan 

müteahhitlere on beş gün verilmi~r ki 
bunun da sebebi, kararname hükümle
rinden daha geç haberdar olmak vazi
yetinde bulunmalarıdır. 

8 - Hüh.-üınetçe yapılacak mi.ıbayaa
ya gelince, bu mübayaa kararnamenin 
14 üncü maddesinde yazılı o1duğu veç
hile, ancak bir kaç cins demire inhisar 
etmektedir. Ayni m~ddede, hangi şahıs
ların elinde bulunan bu ne..,ri demirlerin 
satın alınacağı da va7ihen beyan edil
miştir. 

Diğer tnrnfüm, karnrnamenin on be
şinci maddesinden anlaşıldığı veçlııle, 
lıükiimetimiz bu mi;bayaa muamcbsı 
colayısiyle halkı bcklct.ıneınck için kC'n
disini muayyen bir müddet ile tahdit 
c. tmiştir : Beyannamelerin verilnıe~i 
için layin edilmiş olan mühletin hita
mından itibaren nihayet beş gün zar
fında maha1Hnin en büyük mülkiye 
memuru, satın alınan demirler hakh.'ln
da mal sahibıni tahriren haberdar cde
cek ve bu tebligat yapılmadığı takdirde 
bahis mevzuu dcmirlc>r serbest bırakıl
ınıc:: olaC'aktır 

tzMm OSMANLI BANKASI: 
Izm.ir şubemiz namına muhtelif sı

fatlarla imza atmağa mezun memurların 
iınuı nüınunelerini bağlı olarak sunu
yoruz. 

tşbu sirkülerin evvelki sirkUleri ip
tal ettiğini bildirir, keyfiyeti not etme
nizi dileriz. 

Saygılarımızla, 
OSMANLI BANKASI 

Tilrkiye umum müdiirlüğil 
Umum müdür 

lm7.a okunamadı 
Mesul munıhhas 
imza okunamadı 

OSMANLI BANKASI 

Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 23/4/940 ta
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoll, 
Cenovnya hareket edecektir. 

ZARA MOTÖRÜ 24/4/940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
lirindisi, Znra, Fiume, Triyeste ve Ve
ııedik limanlnnna hareket edecektir. 
FEDERİCO vapuru 2514/940 tarihin

de beklenmekte olup Cenova ve Rivie
rn limanlarına hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triye$ı. 
veya Cenovada Şimall ve cenubt Anı .. 
rlka limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefnin şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 

Izmir §Ubesi namına imza atmağa me- TRİYESTİNO anonim seyrisefain fir-
zı,ın memurlar: keti vnpurlanna tesadUl ederler. 

lsünle.ıi aşağıda yazılı memurlann bn- NEEBLANDAISE ROY ALE 
zalan tmıir şubesi için Banka cari mu- KUMPANYASI 
amelCitı hnkkında muteberdir. ACHİJJ.ES vapuru 16/4/940 tarihinde 
Bankayı taahhüt altına sokan bUtün beldenmekte olup Anvers ve Hollanda 

mektuplar ve .sn~r ~esikalar Atide gös- liınaiılanna hareket edecektir. 
terilen §erait <laıresınde iki memurun SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
im~ı havi olmnlı~ır. . PELES vapuru 16/4/940 tarihinde 

Gen alınmaz krediler, temmat mek- beklenmekte olup Malta Cenova Mar 
tupları ve kabuller c~ sın~a dahil silya linuın1annn hcıreket edeceklir. -
iki memur tarafından ımza edilecektir. N 0 T c 

Gayri umumt kredi mektuplan, çek- . 
ier, poliçaLır gibi diğer vesaik ile alel- Ahvali h~. ~olayısıyle navlun •t 
umum muhabereler bila tefrik yn cA> hareket ta:ll1lennın kat't olmadığını ve 
sınıfına dahil iki memur, yahut cA> 51• hunla"!1 h~ç. bir ihbara lilzum olmabı
nıfındaki m~urlarm biriyle cB> sını- zın değişebilir olduğunu ve bu hustman 
fındaki memurlardan biri tarafından dolayı ncenteye bir mesuliyet terett{lp 
müşterek.en imza edilecektir. etmiyeceğini muhterem. yWdeyicilerfn 

Bu izin umumi kredi me.ktuplanna knyıt ve işaret e~eleri. nca o!unur .. 
şamil değildir. Umumi kredi mektupları D~ fazla tafsılAt ıçin CUmhurryet 
vermek salfıhiyetini haiz şubelerimiz na- caddesı?de FRA TELLİ _SPERCO vapur 
mına imza atmağa mezun memurların acentesıne mürncnat edilmesi.. 
imza nümuneleri için Bankamızın mu- TELEFON : 2004 - 2005 
hnbirlerine dağıtılmış olan hususi Mec- ---------------
muaya bakılmalıdır. w. P. Ren..v Van der Zee 

cA» SINIFI: •-' 
Müdür bay H. llafruş bu suretle imza Ve şürekası 

ntncalctır: H Hnfruş, __ ..,. __ 

Müdür bay E. Bakioğlu bu suretle Al\IERICAN EXPORT UNEŞ İNC. 
imza atacaktır: E. Bakioğlu N E V Y O R K 
Baş muhas1p bay M. Hananel bu su- NEVYORK İÇİN 

retle imza atacaktır: 'M:.Hananel. (X) EXİLONA \'apuru 19 nisanda bekle-
Servis şefi bay A. Akkum bu ~urt!tle niyor. 

imza atacakur: A. Alt.kum ATİD NAVİGATİON COMPANY 
Servis şefi bay C. Barabıch bu suret- H A İ F A 
le~ abcaktır: C. Barabıch BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 

cB> SINIFI: PORT SAİD VE İSKENDERİYE 
Servis şefi bay R. Cocchını, bu suretle İÇİN 

imza alaC'aktır: RCocclunı ANTAR vapuru 15 nisanda bcklenl-
Servis şefi bay A. Y. Erkmen bu su- yor. 

ret.le imza atacaktır: A.Y. Erkme.n Vnpurlnrın isim \'C tarihleri ha.k.lwtda 
Baş kasadar bay Ch. Recluchı bu su- hiç bir tanhlıllt alınmaz. 

retle imza atacaktır: Ch. Rechıchı Vapurlann hareket tarihleriyle DaY• 

R. Daumas bu suretle imza atacaktır: lunlardald deği~ikllklerden acenta m .. 
Daumas 

P. t. Katnlan bu suretle imza ntacak- sullyel kabul etmu. 
P r K l {x) Daha fa7.la tafallAt için ATATÜRK tır: . . ntn an 

4174 caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
103G Zee ve ŞsL V•pur acent.ıt.l.ığına mllraca-
Bu bin dokuz yüz kırk senesi Nisan at eclilmfti rica olunur. 

ayının 3 üncü günü tarihile olan bu sir- ~FON : ZOC7 /HOi 
killer zirine mevzu imzalar şahıs ve hü-
viyetleri dairece m:ırufum Philippe Gn- .......................................... . 
relli ve Della Sudda imzalarilc tt>msil 
edilen Osmanlı bankasının olduğunu 
tasdik ede.rim. 

T.C. Beyoğlu dördüncü noteri MiUınt 
Cemal Kuntay resmi mührü ve S. Or
mnncı imzası. 

Umumi No. 13628 Hususi No. 19-211 
T§bu sirküler altına konulan (X) işa

retiyle gösterilen imzaların şahıs ve hü
viyetleri maruf Osmanlı bankası Izmir 
şubesi baş muhasibi .M. Hananel ile yi
ne mezkiir banka Izmir şubesi memur
lnrından P. İ. Katalanın olduğunu tas

OLiVJER VE 
ŞVREKASI ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londrn ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

..•..•••••...•.••.......••..••.......... ~ 

dik ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi -------------
Nisan ayının dokuzuncu salı günü. 

9-4-940 
T.C. Izrnir üçüncü noteri Süreyya 

Olcay resmi mührü R. Giray imzası. 
Umum! 13629 Hususi No. 19-211 
işbu sirkiller suretinin dairede saklı 

9-4-940 tarih ve (L'.!628) umumi numa
ralı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz kırk senesi Nisan ayının 
dokuzuncu salı günü. 9-4-:940 

Iı..rnir üçüncü noterliği resmi mührü 
ve R. Giray imzası 
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ZAYİ 
Izmir vilayetinden aldığım nüfus tcs

keremi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Tepecik riği ller mahallesi sakinlerin
den Ahmeı Oğlu Recep 

1276 (701) 

dir. Fakat, demir muayyen ihtiyaçlara 
tekabül ettiği ve bu ihtiyaca binaen 
kimlerin satın n1abileceğ~ demir ticare
tinde malın kaç el d!:ğiştirebilcccği ve 
kimlerin demir ticaretiyle meşgul oldu
ğu malum bulunduğundan, bazı mak
sr.tlarla bu demirleri demir ihtiyaciyle 
\e demir ticaretiyle hic alakası olmıyan 
şahıslar arasında elden ele geçirtmek, 
·Zincirleme tic::ıret • denilen fili mey
dana getirir. ki. Milli korunma kanunu
nun 32 inci maddesi bu fili menetmiş ve 
5!.J uncu maddesi de cezalandırmıştır. 

Bu yol sapılmaınalıdu·. Zikrettiğimiz 

UMDAL -·-UMUMİ DESİZ ACEN'l'AI.Jra LTD. 
ZETSKA PL0,1DBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten· 

cc ve V ama için h.:ıreket edecektir. 
Yolcu ve yiik kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten· 

ceden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
Pire, Du.razzo ve Triyeste için hare-
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede
cektir. 
GOULA 'DRİS BROTllERS (Hellıu) 

Lm. PİRAEUS 
•NF..A HELLAS· 

Lüks transatlantik vapuru Pire .. 
Nevyork hatb: Pireden hareket tarihlı 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek: vapur)arm muvasallt tar.lhJerl. 

gerek vapur isimleri •e navlunlan bak· 
kında accnta bir teahhUt altına ıtremeL 
Daha fa.da taf.allit almak l.çhı Bfrtncl 
Kordonda 152 numarada • UMDAL, 
umumi deniz Acentalıb Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUriyet 
Telefon : 3171 Arenta 

ZAYİ 
iz.mir Esnaf Ahali Bankasından 7 / 

12 / 939 tıırihinde ıı tın aldığım 20 lira 
kıymetinde iki hisse Sl"nr.di makbuzunu 
zayi t'ttim. Y enis.ini alacağımdan zayi 

1 n • 
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• • • • • • • • • • • • . . . . . . 
• ~imali Norveçteki Norveç ordusu kumandanı, hükümetinden, mümkün 

olan sür'atle lngiliz kıtalariyle temasa geçmek emrini aldı . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

Hortene çıkan Alman 
kıtaları teslim oldu 

Norveç'in Oskarsborg kalesi kah
ramanca bir m ·· daf aa yapmaktadır 

Norveçlılcrin istirdat ettikleri Narvik limanı 
LONDRA 11 ( ö. R ) - Şi- du. Vapuru muayene için gitmiş olan nu uzun bir mukavemetten sonra teslim 

mali Norveçteki Norveç kuvvetle - Norveç gümrük muhafızları vapura çı- olmuştur. 
rinin J...11mandanı, hükümetinden müm- kınca esir edilmişlerdir. Londra 11 (A.A) - Bu sahalı saat 
kün olduğu kndar sürntle Ingiliz kuv- Alman kıtaları karaya çıktıktan son~ 9.30 da Londra deniz mahafili mütte
vetleriyle temas haline geçmek emrini ra iki üç giindenberi yolda olduklnrını fiklerin Bergen ve Trondjhem'i istirdat, 
nlmıştır. Bu haber, Stokholma gelmiş söylemişlerdir. Narvike deniz askC'I'i ihraç etmiş ve Os-
olan Norveç parlamentosu reisi B. Hah- Diğer bir telgraf ta Alınanların aske- lo hükümetine bir ültimatom gönder-
ro tarafından bildirilmiştir. ri şeref hakkındaki telfıkkilerini göste- miş olduklarına dair olan haberleri tek-

Narvikten Alman kıtalarının, memle- riyor ve Danimarkadan gelmiştir. Buna zip etmekte idi .. 
ketin iç taraflarına doğru ileri hareke- göre Alman kıtaları Danimarkaya gir- Elverum 11 (A.A) - Evvelki gece 
tinin durdurulduğunu da mumaileyh te- mek için Almanyada Vasnbot ile Dani- TNmsce telsiz tel'tl'af istasyonu bir me
yit etmiştir. Yine bu zatın ifadesine na- markada Jüdense arasında işliyen Fe- saj neşretmiştir. Bu mesajda, lngiliz de
zaran Norveç hükümc1inin Hamardan ribotu kullanmışlardır. Bu Feribot Da- niz kuvvetlerinden, iki Alman harp gC'
Elyerine çekilmesi, faik Almnn kuvvet- nimarka hükümetine aittir. Almanlar misinin nsker çıkarmak üzere bulun
lerini durduran zaif bir Norveç müfre- marşandiz vagonlarında giı.li idiler. Da- dukları Aalesund adındaki Norveç li
zesinin himayesi altında vuku bulmuş- nimarkalılar bunu alelade bir katar zan- manının derhal yardımına koşmaları ta
tur. Esasen, şiddetli bir mukabil taarruz nederek Feribotun geçmesine müsaade lep edilmektedir. 
neticesinde, Norveçliler Hamnrı istirdat etmişlerdir. 
etmişlerdir. Londrada şu mütalrtalar yüri.ltüliivor: 

Jsveç kaynağından gelen haberlere Effeer Almnn siyaset adamları ve askeri 
göre muharebe şiddetli olmuştur. Al- şefleri, kıtalarını Balina yağı veya kö
man zayiatı pek yüksektir. miir kılı_i!ına sokmak için sarfettikleri 

Elyerina karşı Alman taarruzu püs- zeka ve dirayeti, Norveçte maruz kala
kürtiilmUştUr. Şehri muhasaraya çalı- cakları sevkulceyşi gtıçlüklerin tetkiki
şan Almanlar bizzat çevrilmek tehlike- ne hasretmiş olsalardı, böyle müşkül 
sine maruzdur. Zira arkalanndaki köp- bir vaziycle düşmezlerdi. 
rü tahrip edilmiştir. MUKA VEM.ET ARTIYOR 

Hortene çıkanlmış olan Almnn kıta- Stokholm 11 (A.A) - Norveçlilerin 
ları lıciz bırakılmış ve teslim olmu~lnr- mukavemetleri dakikadan dakikaya art
dır. maktadır. Norsk Telegram Bureau, Al-

Bergende de istila kuvvetleri gece man kıtaatının kanlı bir muharebeden 
defedilmiştir. Sahilin diğer kısımlarında sonra Norveç kıtaatını Elveruma beş 
Norveçliler mevkilerini muhafaza edi- kilometre mesafede tevkif etmiş olduk-
yorlar. !arını bildirmektedir. 

Londrn .11 (Ö.R) - Alman kıtaatı- Charlottenberg'den bildirildiğine gö-
mn Norvç sahilinin muhtelif noktaların- re, Oscarsborg kalesi kahramanca ve 
da karaya çıkmalannı mümkün kılan müessir bir mukavemet göstermiştir. 
garip '.metodlar şimdi meydana çıkmış Oslonun harici kısmındaki Balaerne 
bulunuyor. Işgal sırasındn Nnrv1k lima- tabyası henüz Norveçlilerin elinde olup 
nındn bulunup bfüıhara hududu geçen Alman nakliye gemileri üzerine ateş 
ve hfıdise:leri kendi göziyle takip etmiş etmektedir. 
bulunan bir müşahidin ifadesine naza- Oslodan gelen seyyahlar üç harp ge
ran Narvik'e çıkan Alman kıtaları mu- misinin Salı günü Oslo körfezinin geçi
tat olarak Balinn yağı nakleden ve Snlı dini zorlamakta iken batmış olduklarını 
akşamı Nnrvik limanına giren 10 bin söylemektedirler. 
tonluk bir sarnıç gemisinde bulunuyor- Norveçlilcrin Horten kalesi gamizo-

NORVEÇE YARDIM 
Londnı 11 (Ö.R) - Ottavndan bildi

riliyor: On bin Kanndalı Norvec safla
rındn ~öni.illü olarak hizmc1c talip ol
muslardır. 

Stokholm 11 (A.A) - Buhusposten 
gazetesinin Norveçteki muhnbiri dün 
Osloda iki defa hava tehlikesi işareti 
verilmiş olduğunu bildirmektedir. Bir 
panik esnasında üç kişi telci olmuş ve 
bir çok kişi de hastaneye kaldırılmış
tır. 

Nya Dagligat Allehnnda adındaki ls
veç gazetesinin hususi muhabiri, iki 
metre irtifaından uçan Alman tayyare
lerinin Oslo halkı üzerinde tevlit etmis 
olduğu misli görülmemiş heyecanı tas: 
vir etmektedir. içinde tüfenklerini po
lis kooorunda gerisindeki halka cevir
miş 20 Alman askeri bulurum ilk bir 
kamyon soğuk bir sükut içinde şehrin 
ana caddesinden geçmiştir. 

iyi bir rnenbadan bildirildiğine göre, 
Alman askerleri her tayyareye 30 kişi 
bindirilmek surc1iyle hava tarikiyle 
nakledilmiş, müteakiben nakliyeye de
niz yoliyle devam olunmuştur. 20 kadar 
Alman tayyaresi dün nkşam Moss üze
rinde uçmu§tur. 

Norveçe çıkan Alman müf .. 
rezeleri fena vaziyette 

A man radyosunun dünkü şevkine 
mukabil bugün siiklltuna sebep ne? 

-~-~~-~-~~-'WIWW*"""'---~-~~~-~~~ 

Paris 11 (ö.R) - lngiliz. hava nC"Z.a
reti bildiriyor: lngiliz tayyareleri bü
yük bir faaliyet göstererek vapur tay
falarının emniyetini korumuş ve şimal 
denizi üzerinde ve Norveç sahilleriyle 
Alınan deniz üsleri \ize.rinde sıkı keşif 
uçuşları yaparak Alman kara, deniz ve. 
hava kuvvetlerinin vaziyeti hakkında 
çok kıymetli haberler toplamışlardır. 
iki bombnrdıman ve bir keşif tayyaresi 
kaybedilmiştir. Hiç bir harp tayyaresi 
kaybolmamıştır. 

DENlZ ZAYİATI 
Paris 11 (ö.R) - Son muharebeler

deki deniz zayiatının plfinçosu şudur: 
l - Fransız donanması hiç bir zayiat 

kaydetmemiştir. cKoktüs> destroyeri
nin battığı haberi esassızdır. 

2 - Ingilizlerden dört destroyer bat
mıştır. Bunlardan ikisi Narvik deniz 
harbı Psnasında batmıştır. 

3 - Almanların zayiatı dört kruva
zördür. Bunlardan yalnız ikisi, ynni 
Blühen ve Knrisruhe kruvazörler! yal
nız başına Alman kuvvetlerinin onda 
birini temsil etmektedir. Bundan bnşka 
bir Ingiliz tahtelbahiri tarafından Nor
veçin cenubunda bir Alman kruvazörü 
batınlmıştır. Başka bir kruvazör de 
Bergen limanında hava bombardırnani
le isabete maruz kalmıştır. 

Almanlar ayrıca bir tahtelbahir, bir 
torpito muhribi, 12 askeri nakliye ge-
misi kaybetmişlerdir. 

Bu suretle <lenizin dibine giden ge
milerin yekfuıu 22 dir. Bunların 18 zi 
Alman ve 4 Ü müttefiklere aittir. 

Paris 11 (ö.R) - Norveç sahiline çı
knrılan Alman müfrezelerinin vaziye
ti gittikçe nazikleşmektedir. Zira bun-

lar Alman kuvvetlerinin mütebaki kıs- Alman esas kuvvetlerinden t.ecrid edil• 
mından tamamiyle tecrid edilmiş vazi- miş vaziyette olan Norveç ihraç kuvvet• 
yettedir. !erinin hareklltı hakkında ciddi hiç bi~ 

Norveç hükümcti Elverin ~ehrini ter- haber :vermemiştir. Dündenberi bir tek 
ketmezdrn evvel burada dört Alman yeni mevki işgalinden bahsedilmiyor. 
tayyaresi düşlirülmüştür. Bergenden Sadece Bergen Trovdhaynın Ingllizlet 
Alman ileri hareketi tardedilmiştir. Ha- tarafından işgali öğleye doğru te'kzlP 
mar ve Elverin civarında harp devam edilmiştir. Dünkü şevk ve heyecanla 
ediyor. Norv~ kuvvetleri Almanları bugünkü sükut nrasında bariz bir fnrli 
durdurmnğa muvaffak olmuş ve muka- vardır. 
bil taarruza geçmiştir. Stokholm 11 (A.A} - Charlotten-

Bay Kültling tarafından Osloda teşkil bergdcn gelen bir telgrafta şöyle denll• 
edilen yeni hükümete gelince Norveç mekteclir: 
milli meclisiyle alakası yoktur. Bunun 200 kişiden miirekkep motörlü bit 
yc-gane maksadı Alman işgalini kolay- Alman kıtasının Salı gecesi Elverunıuıı. 
laştırmaktır. F..sasen Küitlingin yakın batı civarında tevkif ve mağlôp edildiği 
dostu olan bir Norveç albayının yardı- öğrenilmiştir. Bu işi 20 neferle bir ka9 
mı sayesindedir ki Almanların Narvike zabitten miirekkep küçük bir Norve4 
asker çıkarmalnrı mümkün olmuştur. müfrezesi yapmıştır. Bir buçuk saat sil .. 

Elverin muharebesinde 100 Norveç ren .muharebede Alman kumandanı öl .. 
askeri 200 kişilik bir Alman motörlü müştür. Norveç1iJer 10 yaralı vc.nniŞ" 
kıtasiy1e karşılaşmıştır. Ormanda giz- !erdir. 
lenmis olan Norveçliler Almanları ga- Bu gece Eidsvold'da büyilk bir ınU• 
fil avlamışJar ve yarım saat silren bir sademe olmuştur. 
milcadefoyi milteakip tardetm.Jslerdir. Stokholrn 11 (A.A) - lsveç gazete-' 
Almanlar ağır zayiata uğramışlardır. leri, Oslonun ancak 400 Alman tarafın• 
Fakat bir çok NorveçliJer de ölrnUştür. dan zaptedildiğin1 bildirmektedir. 131.1 

Bergen radyosunun bir aksiyonu ge- hilcum esnasında 120 Norveçli ölmiiŞ• 
ce geç vakıt Almanlnnn bu noktadan tUr. 
tardedildiğini haber vermiştir. Stokholm 11 (ö.R) - Doges Nihtere 

Norveç hariciye nazın B. Koht de- göre Norveç hilkümetl E1veronadail 
miştir ki: - Nebersona çekilmiştlr. Neberson Jsv~Ç 

cBütün milletin hürriyetini muhafa- hududundan 155 kilometre mesafededi.l'Ô 
za etmek istediğini biliyoruz. Hiç bir Yalnız kral Elveronada kalmıştır. 20 
tehdit, ne hava hücumları, ne toplar bu kişilik bir Alman motörlil kıt.ası Eh•t' 
arzuyu değiştiremez. Almanya ile harp rona ginniş ise de bir kaç zabitin k~· 
halindeyiz. Binaenaleyh Almanya ile ll'nndasında bulunan bir Norveç bölU~ 
harp eden her memleketin müttefiki- tarafından muhasara edilerek bir buçu 
yiz.> saat devam eden bir mUsademede irnhll 

Pari.s 11 (Ö.R) - Alman radyosu edilmişlerdir. 

Norveç boyun eğmedi 
~~~~~-~~~---'~*~-~~~---~~~~~ 

Almanların teklif ettiği kukla hükü-
metini Norveç milleti tanımamıştır 

Stokholm 11 (A.A) - Norsk Teleg
ram Bureaunun Elverıunadan öğrendiği
ne göre, kral Racon ile Norveç hüküme
ti, Alman elçisi Brauer'in Guis1ing tara
fından yeni bir hükümet teşkili hakkın
daki teklifin~ reddetmişlerdir. 

Müttefik filoların büyük zaferi 
22 Almanlar parça • 

gemı kaybetti!cr 

Kral dün akşam Dr. Braueri kabul 
ederek kendisiyle görüşmüştür. Alman 
elı:isi Krala, Norveçin müstakbel vazi-

- yetine karşı Alman hükümetinin ittihaz 
edeceği hattı hareketi izah ve teşrih ey
lemiş ve bilhassa Almanyanın, bundan 
böyle Norveç hükümetinin Guislingin 
riyaseti altında bulunması lflzım oldu
ğu fikrinde bulunduğunu söylemiştir. 

___________ :;,_ 
- HAŞTAKAl~I 1 NCİ SAHİFEDE - tebliğleri resmen tekzib ediJmiıtir. Tar-

Londra, 11 ( ö. R) - Bahriye ma- tuf adlı Fransız torpidosunun batmldı
hafilinde Norveç donanmasının Alman iı hakkındaki haber de yalandır. Ber
donanmasına kaqı muvaffakıyetli çar- gen'de bir deniz harbi yapJITllftır. lngi
pqmnlan takdir ve hayranlık uyandır- liz hava kuvvetleri iki Alman kruvazö-
mıştır. rüne isabetle bombaJamqlardır. Harp 

MUHASARA AL TINDA OLAN gemilerinin himayesi altında asker do-
KUVVETLER lu on nakliye vapuruna taarruz edilmİf-

Oslo fiyordundaki Norveç kara kuv- tir. Bu nakliye vapurlanndan dördü ba
vetleri ve istihkfunlan Almanlara kartı tırdmıt biri ağır hasara uğratılmı~tır. 
muannidane mukavemetlerini terketme- OSLONUN T AHLtYF.St EMRt 
mİ§lerdir. Almanlar burada büyük zayi- VERtLDI 
at vermiılerdir. Son haberlere göre Nor- Londra, 11 (A.A.) - Stokholmdan 
veç deniz üssüne iltica eden Alman harp Roytere bildiriliyor: 
gemileri mahsur bulunuyorlar. Öğrenildiğine göre, lngiliz harp ge-

ALMAN FiLOSUNUN ZA YIA Ti mil eri dün sabah Oslo körfezine girmi~
Stokholm, 11 (Ö. R) - Almanlann lerdir. Jngiliz gemileri tayin edilmiş olan 

:timdiye kadar m&Jum olan zayiatı ıu mühletten evvel teslim olmad ığı tak-
surctle hulasa edilmektedir: dirde şehri bombardıman etmek tehdi-

Dört kruvazör, iki torpido batmıştır. dinde bulunmuşlarelır. 
Oç to11>ido safıharp haricine çıkanlacak Oslo halkına şehri tahliye etmeleri 
kadar hasara uğrnml}lardır. Bir Alman emri verilmiştir . 
tahtelbahiri batın1ml§tır. Dört nakliye Stokholm, 1 1 ( A.A.) - isveç sııhil
gemisi, sekiz gaz vapuru batmıştır. Bu- leri açıklarında Pelagas ve Pater Nos
nun haricinde bir çok hıı.rp gemileri de- ter takım adalarının Morstrand' dan ha
recesini ıimdiden ta~İne imkan bulun- her alındığına göre, Alman nakliye ge
mıyan hasara u~ramışlardır. mileri olduğu farzedilen 1 O gemiden 

Londra, 11 ( Ö. R) - Stor gazetesi mürekkep hir kafile taarruza uğramı'!tır. 
Alman donanmasının bu ııon deniz hr.r- R'r mıkliyl'! gemi!;inin bntmıtı olduğu mu
hinde 51600 tonluk gemi kaybettiğini h>ıkkak olup diO.,.r üç nakliye rewi'linin 
ve 31000 tonluk geminin de hasara uğ- ~,. blltrru~ oHu~u muhtemeldir. Raşka 
radığmı yazmıştır. bir n,,klivl'! g,.misinde de yam.rın çık>ırıl
UYDURMA HABERLERtN TEKZlBt mı~tır. o;~,.r be~ ı;temi kazazedeleri kur-

Londra, 11 (Ö. R) - 48 s attenbe- tnrnu~~a ı•ğrnşmaktadırlar. 
ri devam eden deniz harplerinde dört Evvelki gt>ce KarinPoen açıklarında 
lngi1iz zırhlısının ve dört kruvazörün bir deniz muh'trebt>"İ olmuştur. Sidd,.tli 

t:'• '·"· nmı?m ıaaıuı~rl :f:initımıyfc U - ' Cı [ 

görülmüştür. 
MA YN BARAJLARI YARILDI 

Stokholm, 11 (AA.) - Coetberg 
havıılisi balıkçıları denizin bir çok ce
sedi sürükleyip götürmekte olduğunu 
söylüyorlar. 

Henüz teeyyüt etmemiş olan haber
lere göre. lngiliz donanması Skajarak
taki mayn barajlarını yarmağa muvaffak 
olmuş olup Almanların zayiatı 4 kruva
zör ile 2 veya 3 nakliye gemisine baliğ 
bulunmaktadır. 

Almanların asker yüklü iki nakliye 
gemisi bir lsveç kruv&Lörünün refaka
tinde lsv.eçin Morstrand limanına vasıl 
olmuştur. Bunlardan birisi fevkalade 
hasara uğramıştır. Öteki de lsvcç kara• 
sularında barınmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Alman gemileri ile askerleri mevkuf 
tutulacaktır. 

JSTtMDAT EDEN ALMAN GEMtSt 
Stokholm. 1 1 (AA.} - Lysekilden 

bildirildiğine göre, f svec;in garp sahilleri 
açıklarında istimdat İşareti göndermiş 
olan geminin askeri kıtaat nekletmekte 
olıın bir Alman nakliye gemisi olduğu 
zannedilmektedir. 

İçindekilerin kaffesinin telef olmuş 
oldukları söylenmektedir. 

Stokholm, 11 (AA.) - Röyter ajan
sı Antares adındaki ve 2.593 ton hac
mindeki Alman naklive gemi'1İnİn lsve
çin garp sahilleri açıklarında batmış ol
duğunu bildirmektedir..:.__ 

Bu görüşmeyi müteakip kralın, riya
seti altında nazırlar meclisi toplanmış 
ve bu toplantı esnasında hükümet kral
dan milletin Guislinge itimadı bulun-
madığını ve onun riyaseti altında kanu
nu esasi ahkamına tevfikan bir kabine 
t ~kiline imkan mutasavver olmadığını 
iHin etmesini ısrar ile rica etmiştir. 

Bunun üzerine krrıl Dr. Brauere bir 
Guisling kabinesini iktidar mevkiine 
getirmek istemediğini ve Nyga Ardvold 
kabinesini mevkiinde ipka etmek arzu
sunda olduğunu bildirmiştir. 

şi Lysekilde karaya çıkmışlardır. Bunlar 
geminin bir mayne çarpmış olduğunu 
söylemişlerdir, 

Stokholm, 11 (A.A.) - Iııveç ma
hafili on Alman gemisine lngiliz kuv
vetleri tarafından hücum edilmek sure
tile yapılmış ve bu gemilerden üçünün 
batması ile neticelenmiş olan büyük Go
ctborg deniz muharebesi hakkında mü
sait mütalcalar aerdetmektcdirler. 

Bu mahafil lngiliz donanmasının Co· 
ctborg açıklarında kazanmış olduğu 
muvaffakıyetin Norvik' ele elde edilmiş 
olan muvaffakıyeti ikmal ve fakat mu
harebe meydanını lsveçe yakla~tırmak 
suretilc onun için yeni bir takım mesele
ler ihdas etmekte olduğu mütalea~ında 
bulunmaktadırlar. 

Seliıhiyettar mahafil Alm!lnya tara
fından her hangi bir teşebbüs yapılma
mış olmasına rağmen Almanynnın b~zı 
İmtiyazlnr ve bilhnı;sa lsveç demiryolla
rından i~tifade ctm<"k imtiyazım istt-mek-
~ 

Oslodan güzel 

Stokholm 11 (A.A) - Norveç başve
kili bu sabah Norveç milletine hitaben 
bir beyanname neşrederek: Norveçin 
Alman taarruzuna mukavemete karar 
vermiş ve Almanyanın Guislingln ı·iya
seti altında .kukla mahiyetinde bir hü
kümetin teşkili için Almrınlnr tarafın
dan yapılan teklifi reddetmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Berlin 11 (A.A) - Umumi Alınan ka
rargahı, dün öğleden sonra hiç bir ha-
dise vukun gelmeksizin Danimarkalıla
rın Bornholm adasına Alınan askerı çı
karılmış olduğunu bildirmektedir. 

Alman kıtaatı Norveçin işgalini tak
viye ve tevsi ebnişlerdir. Hamar'ın 25 
kilometre şarkındaki Elyerinn, diin sa
bah işgal edilmiştir. Osloda sükun hü
küm sürmektedir. Oslo körfezinin bii-
tlin istihkamlan Almanların elindt" bu
lunmaktadır. Oslodaki Norveç kuman-
da heyetleri Frnnsız ve lngiliz tay~·are
lerine karşı yapılacak müdnfaaya işti
rake hazır olduklarını beyan etmio:;1er

Norveçte-ki Alman 

bir gorıımış 

13crge.1S 
yanlış haberler hilfıf ına olarak ıun" 
ile Trondheim Almanların elinde ~ı.ı bit 
maktadır. Bu yerlerde düşman bıÇ)')·ıı" 
hücumda bulunmamıştır. Alman tatctıı5' 
releri dün şimal deni7.inin her .n° uıiij 
üzerinden uçarak düşmanın dcniZ cı~tift 
tamlarının harekatını tarassut et~.~ alt 
Bir Ingiliz torpito muhri~i~e ;:;.•ıı" 
çapta bombalar isabet etmışt~~· Scll" 
re dafi bataryalariyle projektorler bııııı· 
pa Flov mıntakasında Alman bo;\ıt1ıf' 
rının tesiriyle harp harici bıra 1 

tır. ]ceŞif 
lngiliz avcı tayyareleri A1ın3nbı.ıtı.ıP" 

tayyarelerine karşı hücumlarda ıt1ıl" 
muşlarsa da netice elde etmeğe 
vaffak olnmamışlardır. ·r Jıtgi" 

Shetland adaları yakınında b~ p..'t
liz avcı tayyaresi düşürülm~şt~;~ıınıJ' 
man avcı tayyareleri Danını ·ııf 18" 
garp sahilleri ile Norveç .sahilleJ~~f11ııJ1 
rac:sut f'l~ler ve bu sahillerin . tı)'ır 

k ı bırtl ı="" kuv\·etleıinln akınlarına arş Jıı$l .,. 
sini temin eylemişlerdir. Yalnız ı1l lf' 
lerin bir krıç tayyaresi Alın~nl~dılldıı" 
gali altında bulunnn Stnvnnhın. 


