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-..:. T E L E F O N : 2697 

İ!An lllilndcrecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 
~:--

• 

.. 

lıveçte alarm İf ar eti verildi 
Cöteborg, 12 (A.A.) - Bu sabah saat 5.20 

de ve 6 da bava tehlikeaini bildiren düdükler 
çalmqtır. Bu İfa.ret laveçte verilmİf olan ilk İfa
rettir. Halk son derece endİfe içindedir. 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Deniz Harbı iddetle Devam Ediyor 
lngiliz fiİosu düıi Narvik'in cenubunda . i~inci 

bir ihraç hareketi yapmıya muvaffak oldu 
.Alman Stavanger hava 
karargihı . bombalandı 

Norveç ve lngiliz orduları Bergen 
civarında temasa geldiler 

lngilizler, Almanların Norveçte ycr
leştiği bu karargahı iki defa 

bombalayarak tahrip etmişlerdir 
---~~~~--x*x~---~~~~-

Brtiksel, 12 (Ö.R) - İngiliz hava nezareti tarafından bildirildiğine göre İn
giliz tayyareleri dün Almanların yerleşmiş bullUldukları Stavanger tayyare ka
rargfilıını iki defa bombardunan etmişlerdir. Birinci taarruz esnasında Alınan 
toplarının şiddetli ateşine rağmen tayyareler bombalarını i-;abetle atmışlardır .. 
Bombaların isabet ettiği hedefler arasında benzin deposu da mevcut olup ateş 
aldığı görillmü.ştUr. 

--*--

Alman -·Muhimmat ve nakli.Ye 
ıtmilerinden ekserisi 

berhava oldu 
lin~lo~olm 12 (Ö.R) - Norveç sahille
toplae uç bin Alman askerinin cesetleri 
lı:r nrnıştır. lngiliz tayyareleri torpille 
Sta Alman destroyerini batırmışlardır. 
hu vanger tayyare karargıüııruı yapılan 
de~rnda Ingiliz tayyarelerinin petrol 
ne b~rını ateşledikleri mitralyöz ateşi 
tikı ır çok Alman tayyaresini tahrip et-
l>e~ öğrenilmiştir. 

fots i!.rıs 12 (Ö.R) - Bu gece Royal Eyr
huy .tayYrıreJeri Kategnt, küçük Belt ve 
tlıüh~~elt boğazlarından geçen düşman 
l'uı] .. lUIUlt gemileri tizerine büyük taar-

ar Yapmışlardır. 
._ SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

10lf DAKİKA: .... ········-·· 
Bulgar 

8abillerin; kamilen 
ınayn döküldü 

ll. -·-l'ı.ıp Clris, 12 (Ö.R) - Başlıyan harp Av-
ttıuk kıtasında çok vasi hareketlerin 
lı<ıda addemesidir. Cenubu şarki Avru
'alll A~anlar mühim hazırlıklara de
hqrb·~Yorlar. Berlin hükümeti, şimal 
~~l ı ile prestiji kayholacak bir vaziyet 
~ete olduğu takdirde.> Balkanlarda hare-

l(~CÇecektir. 
butu OStenceye gelen ecnebi yolcular, 
~İtıi n .. Bulgaristan s:ıhilinin mnynlendi
~emişlerdir. 

4lmanya
lıın yanlış 

Hesapları 
--*--

ŞEVK.ET BlLGİN 

ı,~dinavya faciasında Almanyanın 
't<io.:~ Yanhş çıkmıştır. Almanlar, 
di ~ın Danimar~a gibi, Alman tehdi
l'tt 

1 
.. •sında tek silah atmadan tes~i

~d~ereceğini, Almanyanın bütün Is
~"1.it •:av~aya birden haklın olacağııu 
•ıı llltij hnışlerdi. İlk hamlede hesaplan
tııtt) st eden kahrnmanca bir mukave
~ll~ e.\~rşılaştılar. Kfü:iik Norveç kos
liıı.ı ita tnanyn önünıie diz çökmek zille
~tla tlanmak şöyle dursun tokata to . 
.\' ttıukabelc etti . Şimdi fiyordlannı 
ha~r'~ lahakkümiine mezar yapmağa 

So ıa.nıyor. 
<!er. ~lablllr ki Hitler bu maceraya ne
~e ... 1~1hl giirdü? l\liistahkem iis1erin

"ltı . 
tıi~İtı . tııyet altında olan donanmasını 
l'i!latı ~~erinden çıkararak bu kadar pc-

l!u •r \'nziyctc dü. ürdü? 
t>... c·~llnlin cevabı araştırıldığı zaman 
lıtiitt ~belsin tesirini daıma itikir ettiği 
llıcıy: ıkter ablokasının Almanyayı en 
dar- tsa!ıe hareketlere sevk edecek ka
llıck ~.sır-ti olduğunu miişahedc etme· 
~İtı ab~kansızdır. Almanya miittefikle
ı::a ita oka <;cnberini adamakıllı ı;ıkmn
liktcıırar- \'erdiğini :ınlıtyınca harcketsiz
Şc~r· (.'.ıknıağa mecbur olmuştur. Nazi 
a-u~ S.: . i ~andina\·yayn yaptıkları taar
ltıaıı l es~nde evvela inisyativin h!ila Al
til'ı/~~lınde olduğunu göstcm1ek surc
~°'t11ı .~an milletinin sarsılan manevi
~" ~· auvvetlendirmck, saniyen muaz
~ '!_~ürpriz hareketinin bütün bita

-erinde yapacağı tesirden is-

Iskajarak harbına iştirak eden lngiliz tayya,.c acmilerimlcn biri 

Norveç ordusu Alman 
ihata etti. .kuvvetıerını 

Oslo şimalindeki büyük 
müstevliler rüc' at etmiye 

taarruzda 
başladılar 

lngilizler imdada yetişti 
Stokholm, 12 ( Ö. R) - lsveç gaze- KONTtCER'DE HARP OLUYOR göre Narvik ıehrinin biraz şimalinde ka-

telerinin Norveç hnrp sahalarından al- Paris, 12 { Ö. R) - Finlandiya• rad- raya çıkarılan Jngiliz kuvvetleri şimal-
dıklan haberlere göre Oslonun şimalin- yosuna göre gece Kontiger civarında den yürüyen Norveç kuvvetlerile temas 
de Norveç kuvvetleri mütekabil taarru- Norveçlilerle Almanlar arasında şiddet- _ SONU 

4 
"ÜNCt) SAHİFEDE _ 

za geçerek Almanları püskürtmüşlerdir. li bir muharebe başlamıştır. Alman ha-

İkinci taarruzda diter İngiliz hava teşekkülleri tayyare meydanına sıralan
mı~ olan Alman tayyarderini delik deşik etm~]e.rdir . .Mühim hasarat kaydedil
miştir. Bir İngiliz tayyaresi dönmemiştir .. Şiddetli bir ateşe rnğmcn, bir İngiliz 
tayyaresi Almanların bir Henkel tayyaresini tahrip etmiş ve diğer üçünü zede
lemiştir. Bu sırad:ı İngiliz tayyaresinin benzin tulumbası yanmakta idi. Dönüş 
~olunda tayyare bir Yunkers tayyaresini de saffı hnrp haricine çıkarmıştır. 

.............................................. 
Alman Donanma Baş 
Kumandanı azledilmiş 

Sebebi, Amiral Rcader'in son delice 
maceraya muhalefet etmesi imis 

Alınan hududu, 12 ( A.A) - İskandi
navya harekatı hakkında neşredilen 
resmi tebliğlerde Alman donanması baş 
kumandanı Amiral Raederin isminin 
zikredilmemesi Berlindeki ecnebi mü
~hitlerin naznrı dikkatini celbetınekte
dir. Bu müşahitlerin kanaatine göre, bu 
hal Amiralın gözden düştüğüne dair ve
rilen haberleri teyit etmektedir. 

Resmi tebliğlerde ilk defa olarak İs
kandinavya seferi kuvvetleri kumanda
nı general Saalvaechetcr ile muavini 
2miral Carlsın isimleri zikredilmekte
dir. 

İyi haber alan Alman mahfillerinde 
hasıl olan kanaate göre, Amiral Raeder 
pek aşikar olan stratejik sebepler dola
yısiyle Norveç seferinin yapılmasına 
itiraz etmişti. 

Başvekfilctte akdedilen son harp mec
lisi esnasında Hitler Partinin 1azyikiyle 
Raederi dinlemcmeğe karar vermiş ve 

Amiral Rcader 

bütün Alınan kuvvetlerinin başkuman
danı sıfatiyle Danimarka ve Norveçe 
karşı harekete geçilmesini emretmiştir. 

.. .. 1111!1 .. mr.ı ............ mm .... -=--.............. . 
Norveç askerlerinin elinde bulunan Ha- va kuvvetleri sivil halktan tahliye edil
mann yedi kilometre cenubunda Al- miş olan Frederik Ştat şehrini bombar
manlarla şiddetli muharebeler olmakta- dıman etmişlerdir. Şehirde maddi hasa
dır. rat büyüktür. Tronhaym"ı işgal eden 

Sergen civarında Alman ileri hareke- Alman kuvvetlerinin 2200 kişi olduğu 
ti durdurulmuştur. Sergen ıehri Norveç- tahmin ediliyor. Bergen' de Norveç kuv- Hollanda 
lilerin elindedir. vetleri harekata hakim olmuşlardır. 

Narvik'te Almanlar meyus bir vazi- INC tLtZ - NORVEÇ KUVVETLERİ H d d d .. k d 
yettedirler. Otuz bin kişilik bir Norveç TEMAS HAUNDEDIR · 

k_uv_vet_...._i N_arv-ik-üze-rine_il_erle-me-ktc-dir.--P-ari_s. _ıı_cö_. R_) =-So_n h_ahe-•le<e u u u un gece apan 1 

Reyno'nun nutku Belçika ve Hollanda, gafil avlanma
"Almanlar xhakim oldu- mak için hazırlıklarını tamamladılar 

ğumuz denizlerde 
harbi genişletmiştir ,, 

Brüksel, 12 ( Ö. R) - F ranaız Baı· 
vekili B. Pol Reyno bir ltalyan gazete
sine Havaı ajansı tarafından ıu metni 
tebliğ edilen beyanatta bulunmuıtur: 

Skandinavyaya karıı Alman taarru
zu bütün bitaraflar aleyhinde. bir,Jaar
ruzdur ve harp cephesini geni~letmemek 
siyasetini altüst etmi§tir. Hem de Müt
tefiklerin hakim oldukları bu sahada, 
yani denizde genişlenmiştir. 

Ben kendi hesabıma harbe kar:ı vazi
femi deruhte etrim. lktı~di taarruzun 
harbin neticesini tayine yalnız başına 
kafi geleceğini zannetmiş değilim. Şim
di biitün dünya anlıyor ki Alman taar
ruzu bitaraflara karııı bir taarruz olmuş
tur. Bu sebeple bütiin bitaraflann, bil-
hassa Birleşik devletlerin siyasetlerini 
yeniden gözden geçirmeleri icap eder. 

Alman kuvvetkrini azımsamak ta
raf tarı değilim. Bizim karşımızda teııki
lıitlı, muazzam kuvvetleri ve kudretli 
harp malzemesi olan bir düıman vardır. 

Londra 12 (Ö.R} - Aınsterdam ha
berlerine göre Hollanda hududundaki 
Alman askerlerine munzam mühimmat 
verilmiştir. Bundan Almanların Hollan
daya karşı bir tecavüz niyetinde olduk-

llollandadan iki güzel gortıntış 
muhafaza etmesini ve vatanın müdafaa
sında ordunun çelik iradesine dayan
masını tavsiye etmiştir. Hollanda hükü
meti Nazilerin dahilde bir kıyam çı
karmalarına asli müsaade etmiyecek-

Eski Hollanda başvekili Dr. Kolijin 
gazete muhabirlerine beyanatında şun
ları söylemiştir. 

«Faik bir düşman kuvveti bile Hol
landa ile mücadelede muvaffakıyetsiz

Danüurı.. 



$EHiR H BERLERi 
ı·········~~~·~~········· Harice neler sattık? 

Almanya· 
nın yanlış 
Hesapları 

T efrika: 44 YAZAN: Sahin Akduman 
. . 
··rasarruf eylediği: Bir ltalyan heyeti pamuklu mukabi- -*-ŞEVKET etLGİN •••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~~---------Bir gün mukaddem Harbiye mektebille ve .. · h.b. ~ 
3f3ZlnJ0 Sa J ) lindc pamuk almak u··zerC gelı·yor BAŞTARAFI l NCİ sAHiFED -Taş kışla ya arabalarla cephane mtıerin pLinı deniı:, hnva ve 1:: 

h l olu yor ------x*x:----- ku\'Vctlerinin baskınları ile şimali kJlr ve sila gönderi mişti... - Bu mevsimde lzmir limanından muh- çen seneki kadar verimli olmamıştır. Al- rupada her muka\'emeü imkinSJZ tihd-' 
------·x.y.x Bütün köylülerimizin tapusuz ta- telif ecnebi memleketlere yapılan mah· manlar piyasamızdan 300 bin liralık cak bir dehşet havası yarntmağı is 

Bunun için, demin Babıalide Sad- girdiler... sarruf ettikleri .ıraz.ilerin mnsrnf ih- sul ihracatı hakkında bir rapor hazırlan· hurda ve 100 bin liralık incir alacaklar· ediyordu. rot' 

1 Se k tiyarına meydrın verilmeksizin, köy- mıştır. Bu rapora göre mevsim jptida- dır. İnkar edilemez ki hu plan büyük ı 
rıazam ile görüştüm .. Hal'in yarın Bunların ayak ses eri ras eri lerinde tescil muamelelerinin sürat sından 6 Nisan tarihine kadar dış mem- Mevsim içinde 78 bin balyalık pamuk baret ve cel>aretle tnthik edilmiş! .raı:. 
sabah, çok erk.S!n yapılması beyni- ikaz ettiğinden yerinden kalkan ve kolaylıkla ~;apılması lüzumunun leketlere 5 3000 ton ihraç olunmuştur. rekoltesinden 14000 balyası Romanya- ilk hesap yanlı lığı burada kcndını g 
mizde kararlaştırıldı... Hüseyin Avni Redif paşaya hita- birinci derecede nazarı dikkate alı- Bunun 36 bin tonu Jngiltereyedir. Tarım ya, 1500 balyası Jtalyaya ihraç edilmiş, terrniştir. rriled 

Sen şimdi Dan Şuraya git .. Redif ben; narak bu hususta bir kanun layiha- satış kooperatifleri birliği yakında fngil- 2 7000 balya pamuğu yerli fabrikaları- Norveç teslim olmnnuştır. Çe\ il· 
b 1 k k d . · · b d G I b kal m b" d d d" sı hazırlnndıg-ı C. H. Partisi Genel tereye daha 4000 ton üzüm sevk ede· mız satın almıc:lardır. bütün entrikalara rnğmen Non·cÇ ~: .. paşayı u ara en ısını ura a - e a ı ıra er, e ı... " d f ıÇ"' 

beklediğimi ona haber ver ... Bu işi Bizi hiç te arayıp sormazsın .. Seyfi sekreterliğinden şehrimizdeki alaka- cektir. Piyasada pamuk satışları ve ihracı leti hiirriyet \'e istiklfilini mü a DJl si· 
k _ . ._ k f ·ı · d b h darlara tebliğ edilmiştir. Daha 1 7 bin ton üzüm stoku mevcut- için nazlı davranılmaktadır. ltalyanlar snyanı hayret bir azim 'e cesnrctl.~.d 

yaptı tan sonra da, daKi a evt et- ı e şuraya geçıp oturun a sa a tan- Türk köylüsünü behemehal toprak sa da bunların büyük bir kısmı satılmı~. pamuklu eşya mukabilinde pamuk satın laha sanlmu~tır. Kral Hnkon J\~';J. 
meden hemen mektebi Harbiyeye beri başıma gelenleri size anlata- sahibi ynpmak gayesini takip eden fakat henüz ihraç olunmamıştır. Alman- almak için yapılan teklifi gayet müsait bombardıman tayyarelerinin atCŞ~ 
gidip Süleyman paşa ile görüşmeli- yım. Hüseyin Avninin bu sözleri Büyük Milli Şefimizin yüksek işa- ln.r 400.000 lira kıymetinde üzüm almak .karşılamışlardır. Pel.:. yakında bir ltal- tında bile kendisini ziyaret eden ~ ~ 
sin ... Ona ve merkez kumandanı her iki pa§Clnın üzerinde de büyük relleriylc meydan3 getirilen bu ka- karanndadırlnr. yan heyeti Ankaraya gelerek bu husus- elçisinin .şantajlarmn ·~rnlni:,-ını tıkıY tiJ1• 
Mustafa Seyfi paşaya bu gece ken- bir merak ve hayret uyandırmıştı... nun lfiyihasının hemen Meclise ve- 40 bin tonluk incir rekoltesinden 28 ta bir anlaşma zemini hazırlıyacaktır. Osloda binbaşı Guilingin riy~ t•· 

ed R f 
• ·1 ği d .. .,.__ ilrn" t" bin tonu ihraç edilmistir. Şunu kaydey- Macarlar da memleketimizden pan1uk de t-h1r1..::1 cdcıı kukla hükfiıneti dileriyle yalıda görüsmek ist iğimi edi ve Seyfi pa!::alar, Seraskerın rı ece e oı;ren ışır. • ~ .. ~ ır Türk köylüsünü büyük meserrete !emek lazımdır ki bu sene incir işleri, ge· almak arzusunu izhar eylemişlerdir. ıumamışbr. . ·ot" 

söylersin... işaret ettiği yere geçip oturdular. sevkedcccği şüphesiz olan bu kr.rar Almanlar bu muka,·emeli bekleı:ııJ? i· 
Haydi, göreyim seni .. Kuş gibi Hüseyin Avni - Bu sabahtan- İzmirde de memnuniyetle karşılana- Bu g""' u·· n ag""' a" s 1 lardı. Eğer onların tnsavvur ctti~_l~ee 

uçmalı ... Biz, her halde bir şeyden beri işler tehlikeli bir şekil almağa caktır. ~ porCU artffilZ hi Bitlerin oyuncağı olan bir huk··rti· 
şüphelenen Hünkardan daha önce yüz tuttu ... Sultan Aziz, etrafına eeO b M d J "87.İyete haklın olsaydı Norveç b.~(Ü~ 
davranıp artık bu işe bir netice ver· kurduğumuz ağlan muhakkak çak- Koopel'.atif birliklerinin getirmiş 3 Y r a ffi J V 3 r ) S 1 r a gi İ Y 0 Y at yetini tamamen kaybedecek, bu :..,... 

1. · olduğu göz taşlarının yalnız koope- milletin istikmlinden bugün eser 
me ıyız. . . mış olacak!... Kendisini bu a0 dan f 1 ·· __ ıır.__ __,.__ kt 

H Ra ~ rati ortak arma değil, bütün mus- T' ""T" yaca ı. &at1 
acı şit bey Setaskerden bu kurtarmak için silkinmeye koyul- tahsillere verilmesi birlikten bütün Bugün ağaç bayramıdır. Ağacı çocu- Mısır spor birliği tarafından yapılan da- Almanların ikinci hesap ?"antış ~ 

emri alır almaz, Hüseyin Avniyi as- du. Sabahtanberi Babıaliye ve Ser- koooeratiflere bildirilmistir. ğu kadar seven ve sevmek mcvkiinde vet üzerine Kahirede Kızılay kurumu müttefiklerin nıuazzam reaksıyon~i• 
k IA l k od d ld d h ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• b 1 C""mh · klar b •• f k 1 'I _ • • • B" b Cf ...... 1-,relJP"":",. erce se am ıyara a an ayrı ı ... asker kapısına adam gön erip er u unan u urıyet ~ocu ı ugun men aatine Tür - Mısır sporcu an ara- ı:elinniştır. ır ta ya mu\·a ıuu~ ~ 

Yalnız kalan Serasker yazıhanesine tarafta beni arabyor... G k •• öğleden sonra KiiltUrparkta tesit edile- sında atletizm, futbol ve güreş mil.saba- sevkülceyş hataları telafi ede~~YteP. 
doğru ilerleyip makamına oturdu.. Bir defa Hünkarın eline yakayı eren oy oek bayram törenint! iştirak edecekler- kal.arı yapılacaktır. bir kerre daha anlaşılmıştır. Mut te-

d d 
dir. Haber aldığımıza göre, genel direk- ler dcniıleriu hakimi oldukça AJnıal'._ ... 

Bu tenha vaziyetten İstifa e e e· kaptırdık mı hapı yuttuğumuzun Orman kanununun bir maddesine törlük sporcuları tesbit ve göndermek şebbüsünü.n mukadderi hezimette~-~ 
rek uzun uzun dü§ünmeğe koyul- resmidir... Ovasını •ular uyularak tesit edilen bu bayrama vali B. vazilesini İstanbul bölgesine bırakmış- ka bir şey olamaz. Dilnyanııı en us;.. 
du... -BiTMEDi- .;, Ethem Aykut, belediye reisi Dr. Beh- tır .. Alakalı federasyonlar, temsili ma- ınış askeri muharrirleri bu hususta....._-

Evet .. Artık bu işi si:rüncemede çet Uz ve diğer zevat ta iştirak edecek- lıiyette yaptlımyacak o1an müsabakaln- tabıktırlar. Mesela Kolonel Reket ~ ··y1' 
bırakmamak, ne yapıp yapıp mutla- KJSACA : istila etti tir. ra iştirak edecek sporcular ve takımlar hareketini tahlil eden yazısında '° 
ka onu bitirmek Janmgeliyordu. • • • • • • • • Şliphe edilemez ki İzmir vilayeti ve hakkında İstanbul bölgesi ajanlanna fi- diyor: •" 

T 1 b d • . ı- Dün yağmur tekrar başlamış, bllhas- bilhassa İzmir şehri ağaç mevzuunda kir ve mUtalialarını bildireceklerdir. •Alman stratejisi yanlış bir adıJO .,,ı. 
Her tarafta onu aratıp duran a e e ve ISlp lft sa İzmir kazalariyle civar viUiyetlerde cidden büyUk bir ha.!:Sa.Siyet göstenn.iş- Gidecek kafileye İstanbul bölgesi as ınıştır. Kendisine biilün harbı bY ~ 

Hünkardan kendisini uzun müddet -~-- nehir ve çayların taşkınlığı araziyi teh- lerdir. İzmir belediyesi sekiz sene gibi başkanı B. Feridun Dirim tekin reislik tirecek kadar tehlikeli n yanlıf tlll'f' 
gi7Jemeğe muvaffak olamıyacaktı... dide başlamıştır. kısa bir zaman içinde şehrin ağaçlanma- edecektir. Atletler dördü Ankaradan adım-.. Almanya kuvveUerini dalı ~ 
Padişahın zihnine, bilmediği bir el YAZAN: Eczo;cı K. Kimil Akt4f Foça kazası dahilinde Gediz nehri ta- sına gayret sarfederek şehrin güzelliği- olmak tizere 14 kişiden mürekkeptir. hr. Kaynaklarını tüketmeğe ~ 

fı d b. akı - h h şarak Geren köyü arazisini sular istilA ne büyük şeyler katmıştır. Başlarında federasyonun mütalıassısı B. edecek bir maceraya &:inniştir. • • 
tara n an ıt t m şup e to um- Maarif Vekaleti, bazı talebenin ders eylemiştir. Burada bir mikdar koyun Biltün İzmirliler bugünkü ağaç bay- Naili Moran buluna<..aktır. Güreş kafile- bakımdan bu çok kötü bir \'aziyetfif·_.t 
larının serpildi~ini, işte vaziyet ap- :zamanlarında mektepten dışarıda şura- &uların ayırdığı tepeciklerde mahsur ranunda bulunmağa davetlidirler. si biri jdareci, diğeri antrenörden mii- Filhakika askeri muharrirler şo ~ 
açık gösteriyordu... da burada bulunmalannı i~temiyor ve kalmıştır. - -·-- rekkep olmak üzere yedi sporcudur.. l)Oruyorlu: *"'" 

Sultan Azizin şimdiye kadar ka- bunu temine çalışıyormuş. Çok yerinde Bakırçay Bergama ovasında mezrua- 1 • d 4 s· ı · k Futbol takımının da 15 futbolcu ve bir - Almanya Non·cçc çıkardıi' ed" 
b d b . d ~· "kl"k b bir şeyi Bu teyakkuz, elbette, talebemi- tı sular altında bırakmıştır. Sulnr çeki- zmtf • Jr ) idareciden mürekkep olacağı aril ..... ı. vetlerlc irtibatım nasıl muhafaza 

ine e ır egışı 1 yapmaması u zin hepsi böyle yapıyorlar manasını ala- "' ~ .. 
h 1 k f d · · lince zarar mikdan t~bit edilebilecek- maktadır. Atletlerin 19 nisanda, diğer- «ek? _..l 

to um arın onun a asın a ıyıce ye- maz. Bizim talebeligı~"mizde. melttepten k J 1 · {""" 
d 

tir. uru uy or lerinin 3 mayısta stanbuldan harekf>tlc- Btt kuvvetlerin ha\·adan iaşCSI 
şermeğe. henüz vakıt bulaıpa, ığını kaçmak, umumi mahiyette olmamakla --· -- ri kararlaştırılmıştır. zaman "devam edemez. ~ 
d .. . ayrıca, anlatmakta idi. beraber - ender de olsa - bir vakıa idi. H • .. 

.... ç·· k"" k k l k a am 1·t t o··re ııı· İthal~t birliklerinin teşlcili it" çalıff- - - - - Şu halde Norveçe bir mfer y "' 
C':'-er bu tohumların filiz salıver- un u mc tep, açı aca yer manasına lara d , ak dır b Mı.ll"ı haA kı· mı· yet .. _ Al k tlerl n·ındo saP . ~ d r d" h ı d h ' 1 ı ma evam oıwun ta . tan u - yap....... maıı uvve c d~ 

meaine ve kök.lenmcsine meydan hı- ç:kt~~ 
1

da~ak 0::n~:t;e: çı:r!:~dır
0 

;ah~~ Bugün Halkevi s'alonunda saat 16 da da sekiz ve İzmirde 4 ihracat birliği ku- da partiyi kay15etineğe malıkfuıt 
rakılırsa sade tasarladıkları hal' işi makbul sayılırdı. BugÜnün . talC15esinin büyük şair Abdi.ilhak Hamidin ölümü- I ulmac;ı pek muhtemeldir. İzmlrde kah- Da a ına büyük. ..ı~ 
d 1 k k ~ . . ek al d . anif b" yr m İ· '1·-ndı0naV'-'a ...... ı.ı Almanlarll F..ı., I eği, gere enaism.n ve ger se ders zamanlarında başka yerlerde gö- nün yıldönümü tlohyısiy1e bir tören ve ve çay, çuv , erı ve ın atura' ır- ~ ., ~·""' ·" r._ 

lik1 · · k 1 •· kUn ··rül hazırlıklar yapılıyor 11ahalıya mal olacaktır. Alm10"l'~ bütün arkadaşlarının hatta canları rünmesine mana vermek lazım gelse, nıpılacaRtır. Bu büyük şairimizin aziz erının uru ması mum go - ,.,... 
k d .. ·· k · b d k • B h ı ' k h lkı b ektnd' Büyük Millet Meclisinin kurttluşu ve mal denizi knpılarmı sımsıkı ka bile tehlikeye düşmüş olacaktı!... ço u unme ıca e ece tır. u rqüna- atıra arını anma üzere a mızın u m " ır. ur 

sebetle size. bir mektepten kaçma hika- törende bulunmalarını tavsiye ederiz. fstanbulda ve 1zmirde manifatura, Milli Hakimiyetin kayıtsız ve şartsız için arhk hiç bir mani knlına~Ş ~ 
Esasen her şey hazırlanmıştı .. yesi nl\klcdeyim; bizim zamanımızda, --·-- kahve çay birliklerinin kurulmasiyle bu nlillete intikali gibi bilyük bir inkılap Bu harbe bir petrol ve deınır t)e ;d-

Mcktebi Harbiye talebesinin başına askeri tıbbiyede hekim ve cezacı talebe- Torbalıda bir iki birliğin faaliyet sahaları ayrlımış hadisemizi ycnl nesle telkine hizmet namını vermek caizse şwıu katiye~ 
geçen Süleyman paşa. Hünkarın si beraber okur, bazı derslerde aynlır- bulunacaktır. İzmirdt?ki birlik Ege mın- gayesiyle 23 nisan tarihi çocuk bayramı dia etmek kabildir ki AJmanlar b, dt' 
üzerine atılmak için bütün tertiba- dı. Mektebimiz leyli idi, perşembe gü- hırsızlık Vak'ası Oldu takasının ihtiyaçlarını temin edecektir. olarak ittihaz edilmişti. sonra Norveç yolundan bir ton bıle 
tım ikmal etmi"', Serasker tarafın- nü mektepten çıkar, cuma günü akşam Evvelki gece saat 23 te Torbalının Er- --·- - Çocuk esirgeme kurumu çocuk bay- mir alamıyacaklardır, ~ 

~ u··zer" mekt b d"" erd'k B g"" I· . tugr~ ul mahallesinde Bn. Taliha Minare- em· KIZ ramı içı"n büyük hazırlıklar yapmakta- Abloknnın pençesinden yakas1111 a L 
dan "erı·lecek hareket emrini bekle· 1 e e on 1 

• u~ un zmır- il rv 
v de çok maruf ve çok kıymetli bir dok- cinin evine, duvardan atlamak suretiy- dır. tamıak ma.k<:adiy]e harekete g~c llif 

mekte idi.. tor olan bir arkadaşım ile 0 zaman bir le ellerinde sopalar bulunan üç hırsız TAARRUZA UCRADI Dahiliye vekaleti Çocuk Esirgeme ku- manya boğazına geçirilen ~iğırt ı.-' 
Bir gün mukaddem Harbiye mek- sınıfta idik. Bu arkadaş. perşembe günü girmiş, Bn. Talihanın feryadı üzerine Torbalının Arslanlar köyünde oturan rumu şubelerinin vilayetlerde yapacağı Irat daha sıkıldığını göreecktır. A .,,-

tebine ve Taş kışlaya arabalarla cep- çıkmış, cuma günü de hastayım diye bir ' kaçmışlardır. Cemil kızı 12 yaşındaki Ayşe ovada hazırlıklara zahir olunmasını vilayetle- lanın indirdiği darbe ile komşuları,, 
hane ve silah gönderilmişti... kart yazarak mektebe gelmemişti. Ufak Hırsızlnrın fırıncı Dursun Çetin, f1- odun topladığı sırada Süleyman Çak- re bildirmiştir. sında yaratmak istediği dehşet ha~ 

H k 
bir kırıklık geçirmiş ve bunu bahane et· nncı çırağı Ahmet Fındık ve Dirmil kö- mak adında 19 yaşında bir şahsın çir- - -·-- gelince korku siyasetinin bir ~ ;;8" 

ünkarı tahttan indirme işin- mişti. yünden F..sat Balcı oldukları anlaşılmış kin Şekilde taarruzuna uğramıştır. Suç- Gelen m ebuslar siyaseti olmadığı anla ılın.ıştır. ffıU yıı' 
de Taş kışladaki askeri kuvvetten Pazartesi günü, hocalarımızdan bir ve tutulmuşlardır. lu yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. Manisa mebusu B Hilsnü Yaman An- tehlikenin ve Almanlar tarafınd~. ·.~ 
de istifade edilecekti ... Taş kışlada doktor, bu arkadaşın evine mektep ida- ,cgwp •at' H ·&•g>MEP ;;uw karadnn geldi.. Manİsa mebusu B. Relik n~ı:ı siyasi komedyanın mahi)e:ıre~ 
oturan taburlardan, Hassa 5 ci tabia resinden gönderiliyor. Doktor bakıyor, E L H A M R A . İnce Sökeye gittL hilı~or~ar. Her tararto alarm ı,.. iıl ~ 
taburu binbaşısı tzzet efendi ve dör- arkadaşta öir şey yok, fakat muayene Sinemasında --•-- verılmı~ oJm~<;ı mu_ka,·em~t nun~ )'•· 
düncü tabur kumandanı izzet bey, esnasında talebeye neresinden ikayet Sebze bahcelerinde.. ~a~ar şıddeth oldul!unu gostcrnı ğe 

ediyorsa, cHay hay, doğrudur, sana on . J • • , lıdir. . ~ 
elden gelen her türlü yardımlarda gün istirahat raporu vereyim > diyor. BUGIJH MATİNELERDEN irİBAREH . Zıraat n:emur ve mual~lerı İzmır İsveç tehlikenin a?ındad.ır ... ~~· 
bulunacaklarına Kur'anı kerime el Evde hokka, kalem varsa da pul tedari- cıvann~ sebze bahçelenn~e, sebze- ~eyden evvel 1sveçın denurleı:t ~ 
basarak yemin etmişlerdi... Bugün ki zor olacağı için bir snat sonra civar- İKİ BÜYÜK FİLİM BİRDEN lerl~ korpe meyve ağaç. ve fıdanlarmı dır• diyen llitler bu memleketi.~ ,t· 
vapurla gelen Şam askerinden de daki kahveye gelmesini de söylüyor. Bi- - 1 - lahrıp eden dana burnu ~e -~ilcadeleye beri Almanyamn hayat sahasına ı del"~ 
pekala istifade edilebilirdi... zim arkadaş, bir saat sonra, pullar elin- M 

1
• K A D o başlamışlardır. Zararın onune geçecek mistir. Fakat bugün dava yatnıı Jtil 

de, kahveden içeriye gırınce Hkeri her türlil tedbirler alınmaktadır. da~ası değildir. Almanya çalgı.ncJI il'' 
Şu halde, hal' yarın öğleden son- mektep talebesi olduğu için iki silahlı . - -·-- maceraya atılmlljtır. Bu macera• n' 

ra İcra edilecek yerde, bir kaç saat neferin kendisini beklediğini görüyor. VEREMLE seyi kaybedebilir. Almanların İS"ıt.ir" 
daha önce davranılıp sabahleyin er- Doktor hoca da neferlere cBu talebenin Bütün rt!nkli harikulade musiki ve muhteşem mizansen Mücadele cemiyetinin rinden Noneçe asker se\'ketıner ~ it 
kence yapılmasının daha muvafık bir şeyi yoktur, hastayım diye mektep _ 2 _ .-aııe91tiıaları cekleri söyleniyor. Bu takdir<'lc ~ ~· 
olacağını, işte vaziyet apaçık göster- idaresini aldatıyor, bunu yakalayıp doğ- y ":r·- - ter istemez vaziyetini tayin etnıe 

k d . ru mektebe götürün> diyor. ş e M AL o TEL e Verem milcadcle cemiyeti, faaliyetini buriyetinde kala~ktır. cO' 
me te i ı... Bugün lzmirde herkesin hürmet ve arttırarak müracaat eden hasta vatan- Fakat bundan sonr• ne şianaıde ~ 

Hüseyin Avni paşa, bütün bu muhabbetini kaLanmış. cidden bir kud- 1 } cJaşları mcc~nen "?.u~yene ve tedavi ~t- nupta hiç bir meınleketi te~ditle ~ 
noktaları mütalaaya koyulup zihnen ret ve kıymet timsali olan doktor arka- mekte ve !Uzum gorulen hastalara mil- mivete mecbur edemiyettkfu'· ~ diıf' 
fevkalade meşgul bulunduğu bir sı- daşım, bu yazılarımı okuduğu vakit, FRANSIZCA SÖZLÜ .. _ BAŞ ROLDE ; ANNA BELLA tehassıs tabip marifeUyle oltra viyole ~Almanya aleyhinde yeni bil ili'' 
rada birdenbire kapı açıldı.. Önde mutlaka hikayeyi hatırlıyacaktır. Metro Jurnalda : En son ve mühim HARP haberleri.. tatbik etmektedir. Son günlerde cemi- man meydana çıkaracaktır. Avrtl,. 
Darı Şura reisi Müşür R edif paşa, B_ug~nün gencine mekte~ v~ mekte· SEANSLAR : Şimal oteli 1-4.30-8 de .. Mikado : 2.30-6- 9.30 da başlar yet, Fransadaki Vcr~m mücadele cemi- lerin d iktatlanndan usanmıştır. 

ı___ d d k k nd be mtıbak yaraşır, medenı Turk gen- DİKKAT : Cwnartesi ve Pazar 11 de ve hafta arasında her gUn 1 de yetinden bir çok faydalı broşürler ve İki p.ktao biri: ,;-
arIUUJın an a mer ez uma anı cinden zaten başkasını beklememek ge- ucuz HALK SEANSLARI vardır... re5i.mler 8lınış ve kütüphanesini zengin- Hür ,.e müstakil y~ıak istifeO ·dl 

M irliva Mustafa Seyfi paşa odaya rdt.. --.-----·------------------'•• J • • ti • ·•ı ,_,_-._ eştırmL<ı r. letler Avnıpanuı mukadder~~ 
~~"""!""~~~~~~----~~~~~---:o~--~,~~~~"""!""~~----~--..... ~~~~~~""'.""!!~!!!!!!!!!!""~~~"'!!!!!~~~~~--~~~~~~~~~~~~~"""""....,."":""""'""'"...,. .... ""'""'" .... ~ edecek olan bu muazzanı ıau u.e-". 

1 ı Ben onun yirmi adım gerisinden gider, - Evet, sandığıma göre Ak: Tavşan \erini tuhaf tuhaf oynatıyordu. crgeç Jne\'kilerini sarahatle taY 

DEMiR MASKE 
ve Büyük tarih 

(ıKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 
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yaşlarında bir afacan olan nşçı çırağını 
yanına çağırarak kulağına yavaş yavaş 
şunları söyledi: 

- 23 numaralı odanın müşterisini 
iyice tanıdın mı? Gelen gençler arasın
da onu kaybetmed,.n ardından gidebilir 
misin? 

Gözleri şeytanlıkla parlıyan küçük 
garson: 

- Merak etmeyin patronum, kaçır
mam! Gözlerim i i örür. Sonra küçü-

Cevabını verdi. 
Metr Manyo çocuğun eline bir mik

tar para sıkıştırarak kulağına: 
- Haydi bakalım, dedi. Şunu al. Şa

yet bay Livedis öğleyin benimle dön
mezse güzelce kamını doyurursun. 

- Teşekkür ederim nıuhtcrC'nı pat
ronumuz! Siz de aptal değilsiniz ha! 
Herşcyi yerinde düşünüyorsunuz. 

Meyhaneci, çocuğu dürterek: 
- Dikkat, dedi. Işte herif salondan 

gözümden de hiç kaybetmem. Allaha meyhanesinde oturan yalnız asilzadedir On dakika daha geçti.. Külhani tek- bor.turlar. işAe' il" 
ısmarladık, bizim efendi! Ocakların şu adını henüz bilmediğim asilzade... rm· mırıldandı : Aksi halde intiharı kabul dJll 
önüne benim yerime başkasını korsu- Amma yakında onu da öğreneceğim.. - Böyle koyun gibi bir yerde kakı- mektir. _.&9VJ[B,., ••• ~ıfl 
nuz. Bu aralık saat dokuzu çaldı .. Herif hp kalırsam herif dalgayı çakacak.. •oy & .,_ 

Bunu söyliyerek Parisli küçük kül- hala ~çinden söyleniyordu : Benden şüphelenecek .. O vakit, şimdilik - -·---- --•et 
hani güle güle meyhaneden dışarı fır- - Oğleye kadar burada kalırım. Eğer hiç te niyeti yoksa da, buradan aynin- Tabilyetimize gir~t ~ 
ladı. o vakite kadar bayan İvon görünmezse cak .. Beni de bir dar sokakta ekecek.. hı"'- b". 

- Takip edildiğinden şüphesi bile gider bir kaç lokma yiyip tekrar yerime O zaman vay anam vay!.. Yabancı memfoketlerden ge~ ~ite 
olmıvan herif önde, onu gözden kaçır- r.elirim.. B" "Ih bckliy "b' k 1 y iltica suretiyle yurdumuzua ·· etir'":. .. 

J eo ır ı am vnnuş gı ı u agıııı lunan 2658 ınillel'""'mı.zın tabLlta'/ ,.---iı1• 
maksızın kendisi arkada giderken için- Lh•edisin biraz ötesinde, meydanın kaşıdı · _....-~ ~ar·~ 

· alınması Vekiller Heyetince den: bir köşesinde ona dikiz eden aşçı ya- - Kendimi burad:ı işim vannış gibi 
Oh ne ala!. Böylelikle Paris sokak- mağı da sabırsızlıkla söylenmekten ge- zannettirecek bir martaval bulmalı.. eylemiştir. --·--blaı.rrınrdu.:ıya~.zun uzun ge~ineceğim. Adeta ıi durmıyor : kaBrdıun .. u diyerek cebinden mendilini çı- Yeni ic tale~I. ~atl'" tc: 

- Ulen herif böyle duvara yapışıp ta -Y ..... "',.Ji 
Diye sevinçle söyleniyordu. akşamı edecek? .. Biri~i beğendi galiba? - Ne çare ki bir tane, iki tane olay- Amerikadan bir firma rnura 8dd~, 
Fakat maalesef bu sevinci çok sür- Diye söylene söylene, komik bir me- dı şurada açar fala bakardun .. O vakit hum ve baharatla ham gı_da rn da ırv. 

medi .. Bastil meydanını henüz gc~iş- rakla adama bakıyordu.. müşteriler gelir, herif te duvarı bırakır, ıstemiş, İngiltereden bir firltlatfll•ğa ti 
lerdi ki bay Livedis. Apothicaire'in da- Çok uzun görünen bir çeyrek saat o da onlara karışır, benim ne yaptığımm tUrlii toprak mahsullt-ri satın 8 

ima kapalı dükkanının otuz adım kadar geçtikten sonra külhani içini çekerek farkına varmazdı.. lip olmuştur. 
ilerisinde durdu ve gözlerini kapıya ~ekrar söylendi : Tam bu esnada Livedis yola başlıya- - · ,_.._- trol 
dikerek keneli kendine : - Haydi bakalım. yanlış yok .. Herif cakmış gibi bir hareket yaptı.. Akdenizcle kOll ,...t.~ 

- Dikkat. gözümiliü açalım .. Mndam yer değiştirdi. Ne tuhaf eğlence!.. Ah Kiilhani sevindi : Dün şayi olan bir habere göre t~ 
İvon bu sefil evde oturuyor. Belki iki ah! Elimde iğne yerine bir şişle ardına - Hele heJe gidiyor mu? .. Ne gezer! nizde kontrol işleri sıklaşını.ştır. 
arkadaş ta beraber, Farıbolla Mistufle .. geçsem ele hatırı b=ıt•ıwersem, bacakla- Herif eski vaziyetini aldı amma neye ve diğer yollarla Almanyay• 

Sonra, etrafına uzun uzun göz gezdi- nnın uyuşukluğu giderdi!.. bakı or bö le? .. 



Danimarka halkı Alman müstevlile
rine iııkiyat etnıiş değildir 

ltlaoda adaS.·-muvakkaten 
istiklilini ilin etti 

-ıeı-·~·a, l2 (Ö.R) - Danimarkaya ail Londra, 12 (A.A) - İyi bir m emba-1 oldukları surc:tincld~i iddialanna l'ıiğ-
1\ııı A~da adası kraliyet topraklan- dan öf.'Teni1diğin g(ire, Danimarka hal- men Dani~arka "'<'.~~ın.~crvcr1erini~ Al
li.t.....:'""lllin zorbalığma kurban olma kı Alnum ınü tevli'erine istiyerckten m<ınlar~ hır çok mu~kuUil ıka ctmış ol
ıu~ \uvakkate;ı i tikla\'ni llan et • . .. h . l ' dukları ve bir çok Daniınarkalı1ann bu 
~· • 

1 
- mkıvat etmemekte ve mu ım nr m11- v d 1 f ld - ··- · ı · t' · , __ • .. .. k•~"' · ugur a tc e o u:::u ourcnı ınış ır. Ott ıu!\·cmet gos~cnnc «-..... ır. ~ 0 

• 

ı...-.~;ov·"· · 12 (A.A) - B. M:ıkenzi King ~~'- be Alman kıt1tatının kral scıraymın iinii- S kh 1 12 ... A) I) N ı 
~·qç.u :rana\ında: Kanada hUkiimc- . . A • to o rn, ln - agen:. Y ıe-
~l ~l'Oeland \ie iı.Jandaya ~rşı kn- ne geldiğı anda l>:ııuınal'kal~ nı~.lrnhz- ter gaz.et.esine Bcrlinden bildiı·iliyor : 
~lrı~k ;iy t hakkında lngilıere lrırın at~ nçtıklnn ve lıunu hır ınusmle- Daniınarknda hutunun İngiliz ve Fran
~ij-ct\et.i ile temaslarda bulunmakla menin takip cttigi hab<>r.i tc>yit olunmak- ~ız tebaası tevkif cdi!diktcn ~oııra ken
~~u \" Amerika hükümeti ile de tadır. dilerine memlekette bulunmaları anu 
...,,1~ müzakeı-eler .icrasının muhte- Alınanların. Alman kıtaatuıın hiç bir .cdilıniycn eşhas nıuaınclesi yapılarnk 
~nduğunu söylen 'stir. mfuüa,.·a tesadüf e lmck izin il~lc.mi:;: hudut haricine se\ kedilccektir. 

Norveçin mücadele kararı 

Son haberler : 
·········-·-

Norveç 
---·--

Radyo İ•tasyonları 
Almanların elinde -·-Norveç milleti, müttelik 
radyolarında kendi 

lisanlarını ifitece kler -·-Paris. 12 <Ö.R' - Londra Ll'eSmi mah-
fılleri tararından bildirildiğine göre 
Norveç radyo istruyonlan şimdi k&n\
len Almanların elindedir. Bu sebeple 
Norveç milletini hükümctinin faaliye
tinden \"e vaziyetin inkişafından haber
dar etmek üzeı·c müttefikler tarafından 
tedbiı-ler ahnm~ tır Fransız 'e İngiliz 
\lcvlct radyoları Non.~·c lisaniyle neşri
~·ata buşlamış_l!lrdır. 

I'aris, 12 (O.R) - Osloda Almanla
rm B. Kitlinge kurdmduklan •Norveç 
kabinesi• radyolarla bir beyanname neş
rederek milleti \'e orduyu teslim ohna
ğa davet etmiştir. Non.-eç Ha.şası her 
fedakarlığın ılüzumsm. olduğunu, çünkii 
memleketin istikU\linin Almanlar tara
fından garanti dildiğini ilft.n etmekte
dir. Fakat bu telkine rağmen küçük 
Nor\•eç milleti teslim olmağa hiç mütc
mnyit görünmiyor. 

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

Müdafaa 
ttlüttefiklerin ya;dımile hür Norveç 
yakında istiklaline kavuşacaktır · 

İşlerimiz için yeni
den 12 mil yon lira 
tah•İ&at ayrtlıyor 

Anbnı. l! (Tele-fonla) - Milli 
mild.a(aa , ·eUletiM 5~ mil7oll Ura
hk f~·katide tahsi..,at ,·erilmesi hak- • 
landaki konuna ek olarak. bükü.mel : 
)-en i bir kanun la)'ilıuı meclise tn- ! 
di eylemiştir. Hu lrtyiba ile yarılım-: 
ınillt müdafaa iMiyaçlaruıa hara-! 

~ ------~--~---------~·"""""' ~----~-"--~~--~~-
fiti~ (Ö.R) - Norveç.in Paris se- lunmakta olan Non~~ parlamento u :re- hın ayak bastıgı h~r yerde c\·~·elden h;;ı-

Paris radyo!-:undn şu be~·a- isi Lweç gazetelerine şu beyanatta bu- zırlannu.?, salın alınmıs. Norveçteki 
bl.ı·--11-n· luıım""*Ur ·. kukla hükümet baskımı Guisling cibi -11r_.--.......... ...,.... . -· . 

~;~ç bUyt1k ısııraplnra göğüs ger- cNon•eçtc bozgunculuk yoktur .. Bizi bir ruun ve casus daima meydana çıkt-
t~~&Öle ıUarak Alman mUddeiyatm1 müşkül günleı· bekliyor. Fak:at Non•e- yoı-. Almanya, eski Almanyadır. Gö
~~~lr. Adetçe ve te~•ça ço'k çin karan şüphe bırakrıu.ran bir kar.:ır- bct"in çürümüı: organi-ıasy<ınu her yer
>41ttt:!" dü.smana k .. nıı harbedıyonn..... dır. Alm~nya mütc;;ımzdır. Vaı.anımızı de tatbik ediliyor. DC!ima kendi \'atan 
~ltı -ıtklttfmizln _y~rdımiy~ vzıtanım1- h;tiiaya teşebbüs e'lmişur. Bütün Norveç ve vahındaşlaı-ından i:ıtikam almak isli
~ \~'lrnanlardnn tı:ımamen kurtulacağı- çocukları hünt)'el dlvasınm sembolü ~:en hir kaı.; casusu L11lunu~ or. 
~ttilz. Fransa ile birlikte ayni ülkü ofan Nor\'eÇ bayı·ağı altında şen. flc 1.:-ar- İı;te şimdi de Non·ccte Alınanlar hir 
dı:..':'lda harbedeceftiz. BUtUn hürriyet pı~acakJardtr.• tararıcın Gui:-:lingi t<'nıdıklarınt beyan 
~ b~m saftıu1nuzda oldu~ndan Nor\'CÇ hariciye nazırı Dt'. Kohtun ederken diğer taraftan kral Hakonla 
~ ~ bulunuyoruz.. Yasasm htir Nor- . on beyanatı da hu söılPr kadar kal'i ' 'e n.üuascbet \'c müzakerelerin henüz. l;:e-

"aıtıı.nı .. • <'ncrjiktir. silınediğini iddia ediyorlar. Bu mtina
sebetler filhaki.ktı o kadar miikemml'l
<1iı· ki znvatlı kral Hnkonun bulundugu 
verler bombardımnn nltınd11dır. Kral \ ' C 

Non·cç 1ıükfüncl cık~nı. canlarını i,ur
tarmak ve millete yardım işine devam 
c-dcbilınek için gi7.li yerlerde bulunu
:rorlar. 

P.ı...:_ ~ 
tt...~-...,.· 12 (0.R) - Alınan makounalt 
Jlıt~ Norveç hUkUmıetiyle temaslannt 
..... ~ya bGyUk ehemm.lyet '\-Ctmek
t""'""'-· Alman sefiri Norveçln testimi-
"'~ temin iein Nor\'eç kraliyle At-
-.._!•Yyarelerlnin bombardımanı e.!

\~ teraas\ar yapm.ışur. Kral Hakon 
~ Prens Olaf ve hUküınet erklnı
' ltltndıklara köy ha\~adan bombarch
~ edİ1lrkf!l'l elçi krn1tn !'Jllrsılmaı: az
"t lt §antajla kırmağa çal~)-ordu. Kral 
\~Ulı:Unu~t erklnı bu köyti terketmiş-
Aı ~-~öy harap olmuştur. 
s~NYA MfrtEARRIZD IR 
~olm. 12 (Ö.R) - Burada bu-

fıe y n el milel 

NOR VEÇ BA;'l;Kı\ 1 ,AKI K A.PANDI 
l.ondra, 12 (A.A) -- Almanların kon

trolii altında buhm;m Oslo radyO.\ou, 
halkın son iki gün sarlmda muhtaç ol
JuJClan mlkdacdan .aila para çekntL~ 
olmalar,ma blnaen Oslo .b;ınkalarmm bk 
ihtiyat tedbit'i olmak Ute.re bu hafta .so
nuna kadnr kapalı kalacağını bildiTmiş
tir. 

Bankalar gelecek hafta açılacak \'e 
müşledlel'in çekebilecekleri azami mik
dar tcsbit edilecektir. 

SATIN Al.INMJS İNSAN"l.AK 
Paris, 12 (Ö.R) __: Fı·ansı~ radyosu ,u 

miit.alblım kaydcdi~·or : Üçüncü Rıw-

Sovyet 1 

Kalan uitaraffar - eğer artık bitaraf 
kaldı ise - södcriıniz.i dinlesinler ve Al
numyanın yalanlRrını dinleyip aldan
masmlar .. Allı aydan beri her dnh3·c•i 
iı tikap cdeıı Almanya ııe dese ve ue 
yap.sa. dnima cani. \'ahşi, mcı·haıııetsi'T. 
bir politika takip etmektedir. Alnı:.n.,cı
nın 'ba:r.ı yakın dCıstll\n hile arlık huı~ı~ 
biliyorlar. 

Faroe 
Valiai İngiltereyi 

tebrik edi yo~ 

• mak Üt.ere bül~ye yeaiden 1! Mil-E 
: yon liralık tahsisat konttlacakbr. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Millet M·eclisi 
--·--

Şemsettin Günaltaym 
başkanlığında toplandı -·-Ankara 12 (A.A) - B.M. Meclisi ou-

i:iin Şemsettin Günaltay'm bafkanlıjm
da toplanarak birinci Kanun 1939, Şu
bat 19.W aylarına ait rapor lu,k:Jtında 
divanı muhue~t encümeni n:ıazbatası
:rıa ittili peyda eylemiş ve !>ek-diye luı
nununun 2..'.\ lincü m.addeşinin 6 mel fı'k
rasıınn de-ğiştirilmc.sine ait kauuu1 tek
lifi c.iahiliyc encümeninin lalebi ü1.ec-ine 
mezkiır encümene iade e! mi~tir. 

' 

SON HABER 

Fransız ordusunda me
zuniyetler ilga edildi 

Garp cephesinde 
bir taarruz 

Almanlar büyük 
hazırlıyorlar 

-~------K*x.__ _ __, ___ ._ 
Londl'a, 12 (Ö. R) - Fransız ordu- minde iki Alman tayyaresi dfüıürülmüt

ıunda bütün mezuniyetler ilga edilmit- tür, Bir Alman İstik:af tayyaresi gece 
tir. Almanlarm garp cephesinde büyük Parise l.:adar gclmi tir. 
bir taarruz hazırtığt içerisinde olduktan Puis, 12 (Ö. R) _ Dün ak~amli 
nrtılc şüphe götürmiyen bir hakikattir. tebliği: Vojların ga.rb!Lde düşmanın top. 
Bu taarruz: ha:ıırhklannın en !aat olduğu çu faaliyeti kaydedil mi" ve F ranstz top
nokta Mo7el ve Ren sahillt:ri olduğuna çu ate~ile tanledilmiştir. 
gört: taarruzun Mozelle Ren arasında Bu sabahki tebliğ: f 'ara değer lı« 
vukubulacağı ıahmin edilmektedir. Ge· ,ey olmamı tır. 
c;en ilk ve ikinci Ununda yint: böyle bü· 
yülc turruz:lar hanrlanmı~tı. Fakat Al· 
man erkanı harbiy"~i sonradan taarnaz: 
kararını geri alma\c mecburiyetinde kal
mıııtı. 

Parüı, l 2 (ö. R) - Harbiyt: nazırı 
Bay Oaladie Müttefik ordular Ba,ku
mandanı general Gamlen, f ranııız ordu· 
su büyült erkim harbiye reisi general 
Jorj. Fransız hava orduları Be.~kuman
danı general Cıymen. F'l'ansız hava na
zın Loren Aynak'la görü mü,.tür. 

Paris, 12 (Ö.R) - Vojlnnn garlıin
dn Alınan topçularının ateşine Fransız 
topçuları iddetle mukabele etmişlerdir. 
G~cc biri Heinkel diğ<'ri Dorniye siste-

Par is, 12 ( Ö. H) -- J ustİi «Mütto-
iiklerİn Non•cçte yaptıkları harben gup 
cephesindeki tehlikeyi gözden kaçınna
dığınn yazıyor. 

Jurnal diyor ki: 
cAlmanyanın Laıkını ne k•dar müt

kiJ vaziyette olduğunu gösteriyor. Nor
veç ba5kımnı Majino hattına bir taarna. 
zun takip etmesi muhtemeldir.> 

Övr diyor ki: 
ııı Belki de ynrın B l'lfol'dan BeJçikayaı 

kad11r ha'l:alar Vt" topraklar ltararabil.r. 
Almanlar hıızırlanıyo...Iar. Fakat Mütte
fiL: ordulann mukabele hazırlıldan on· 
lardan daha aı değa1dir.> 

Alman t~bliğine b~kılırsa 
----~-----~-x.x:---------------

Zaf er kendilerine 
teveccüh edecek 

Bedin, 12 ( A.A.) - Alman umumi karargahının bildirdiğine göre, No.
veçteki Aimaıı lutalan Narvik nun\ak.asında hiç bir manid.)"a tesadüf ct.mede" 
Eveocs· e kadar ilerlemiflerdir. Troadheiın civaranda bir Jnıiliz: hava taanuzu 
tardeclilmiftir. lnıiHz Eilomnun hafif kuvvetleri Trondheim Ejorduna gjrmeic 
tetebbüe etmiflenc de seri pÜıkürtülmüflerdir. Ru mevldin ci,•arında bulunan 
bir icat Norveç eahil bataryut iteal edilmiıtir. lngiliz. tftyyareleri Stavanger 
iizcrine bir kaç akın yapmıwlar ve b u akınlar t:ınasında hir tayyare 'kayhetmi -
lt":rdi1'. 

Alman Oa1o nuntakaMndaki i~al hareketlerinı geni \etmektedirler. Evvel
ce de bildirildiii gib i Narvick önünde iki fngili;ı muhribi batınlmı tır. Muhare· 
he tayyareled nden mürekkep bir Alman filoıu pe1'tembe gÜnÜ ak-mı Trond
heimin 200 kilometre timali ıarbiainde lnsiliz deniz ltuvvederinc taarruı- d

mİftİr, Bir tayyare ı•mi.i büyük çapta bombalarla ciddi hasara uğrau1m1Şb.r. 
Bir •İv kruvuöre de ilti bomba itabet etMİf ve gemi hareket edemiyec~lt bir 
hale ıelmlft,ir. 

Garpte Alman tayyareleri Fraosanm ·mal ve merkezi üterinden Parise 
kadar ~ıujlardır. Ta;")•ate1f'rden ikisi üSlerine dönmemişlerdir. 

Berlin, 12 (AA) -- Alırum Uıtihbarat büroİsunun bildircfiline göre, Alman 
kt;vve\leri <lslonun 40 .kilonı~t~ şarkında kain Drammenl v~ 0Sloow1 yet
ınis kilometre firuali şarki.sinde klin Eidsvoldu işgal etmişlerdir. Evene deki 
Norv~ gl\n\izonunun silahbn Almanlar tarafından alınmıştır. 

Norveç Kralının ve Veliahdının 
atlattıklaarı tchlükc 
--------~·x•x--------~~ 

Stokholm, 12 (A.A.) -- Alman tayyareleri, Nyvergsunda bulunan Norveç 
orduau umumi ltararphının merkezini bombardıman v~ '-:amilen tahrip <":ttnit
lerdir. 

Alay Norveç 
yolunda 

l'>.... .. 
~ts, 12 (0.R) - Finiandiyada bu-
, <ıl beynelmilel nhıy şimdi Norveç 
lb,~dadır. Alay 22 milletin göni.illüle
trı:- müteşekkildir ve İsknndina\')·a 
~~ llı.leltetlerinde harp için Finl:mdiya-

Sularına da mayo
lar döküldü 

Helsinki, 12 (A.A) - Finlandiya ma
karnalı Pet.samo civıırmdnki şimali kut
bi denizi sularıııuı seyrisefain için teh
likeli telakki cdiln.ckte olduğunu ilan 
etmiştir. Çünkü Finlı>rıriiya Sovyct Rus
ya ınuharcücsi esnasında Sovyctlcr hu 
sulara ınaynlcr koyımışlaı-du·. 

Londra, 12 ( A. . ) - lngiliz siyasi 
mahfillerindt" beyan edildiği~ görr-, 
Faro" •dalannın vali!i Londra~·a bir 
nıcsaj gönd ererek bu adaların i gali 
hakkmda verdiği karardan dolayı fngil-

Istanbul mebusu 7.i}'ll KnraınürseHn 
arzuhal encümeninin haftalık karar oot
\."elindclc.i 351 sayı \ı kararın meclis he
yeti umumiyesind~ müzakere eıiilmesi
ne ait takriri üzerinde geçen göriqme
ll"rden .sonra meclis mevzuu bahis kara
rm tnaUö.k ettiği Ahmet Faik'e verile
cek ikramiyenin tekaüt maa~ına esas 
tutulan, esas memuriyet maaşı üz.erin
den verilmesi hakkında Ziya Karamür
sel tarafından verilen takriri tasvip ey
lemiş ve Pazartesi günü toplanmak iize
n~ içtimaına nihayet vermiştir. 4 --·--

Temyiz 
Mahkemesi 

Dörclöncü ceza reisi 
velat etmiıtlr-

Norvc~ ltralı ile pıcıw Otaf ,..e Baıvekil Ny\•ergıund' da yemek yemekteler 
iken Alman tayyareleri h ücum edeı-e'.k. 30 bomba atmıf)ar ve me\.·kii mitralycu: 
ateı( albna almıffaıdır. lier üçü de k.açmqa tc,ebbüı ctmi,ter ise de bindikle
ri otomobil bira z: eonra Alman bombardıman tayyarelerinin hücumuna uğra
mış olduğundan ormana iltica etmek mecburİ)'etfode kalmıtlardır. 

Kral iie prens v«>: Ba veltil neticede salimen Nyvcrgsund' da dönmü"lcrdir. 
Stoltholm, 12 (A.A.) - Tidnigarnaa Telegram Byraa'nın itimada yan 

bir menbadan öğrendij'İncr ııöre, Norveç kral ailc.i ile Norveç hükumeti erltluıt 
bulunmakta oldukları "eh irdl"n, ahali arasında bazı kimsdcnn yaralanmasına 
sebebiyet vermit o lan Alman tayyarelerinin bomharClımanını müteakip ôa1'a 
emin yerler«>: gitmiolerdir. 

~0k i~·i t~lim ~örmi.iştür. 

R.ey~·~nun 
::•veç milletine 
ll ~anlık hisleri ... 

ıı() ._.ıs, 12 (Ö.R) - Başvekil B. Rey
t ,. ~ sabah Non·e~ . cfirini kabul ede
~\ ~orveç ıniUetinın kahramanca mu
~ etneti k rşısmda :Fransız parliunen
\ıtı~Un '\ie hlikl\m tinin hayranlığım 
tıı~· tır. Norveç sefiri de hük\imeti
~l bi:ltUn asker1 kuvvetlerine mi.ittefik
lııi ~ te!5riki mesai emri verdiğini söyle-

t . 

--111----
/(omedi Fransez 

1 
artistleri 

ı.. l~nbul, 12 (Husu!.i) - Suriyede 
~~"'iUer \•eren Komcdı Fransez sanat
~; ~ı. Parise döndüler .. Yalnız Mari 
~"k ~lırahal elınl'k İ.İ7.eı'c Kahircye ha

eı ettı .. 

• Bolunun kadastrosu 
Ankara, (Husu.si) - Tapu ve Kacla. .. -

lro umum müdürlüc;ü i.Jir müddetten 
beri üzeı'İndc meşgul olduğu Bolu şeh
ı-inin kndastrosunu ikmal cylem~lir. 
Diğer vilib etlerde de calışımılara ehem
miyetle clernm olunınaktadır. 

ter"yi tf':brilc etmiştir. ' 

Amerikanın tedbiri 
Ne\•.rot·k, 12 (AA) - İthalat ve ih-

2acat bankası müdiirü B. Varreu Pieı·
son :-.iwtsi ilimler akadl'ıni!.irıde hiı· nu
tuk ~öyli>·crck; haı·bin İskandinavya 
mcınlekctlcrine sira\·etiniıı Amerıka ta
ı a{ından açılmış olan krt.>dilcrdcu bir 
kısmının kesilmesini 7.aruri kılacağını 
::i:iylemiştir. 

Hollanda milleti ve ordusu uyanık, 
hadiselerin inkişafını bekliyor 

x.x------------
13rüksel. 12 ( ö. R) - l lollanda Telgraf ajansı son hadiaelerin bu memle· 

lceıteki tcı1irlari hakkında resmi kaynaktiln .u beyanatı neşrediyor: 
Ortaya Lir çok §ayialar yayılıyor: Ya dliııüncesi:ılik, :\'a ımlayıtarzhkla b~ fa: 

yinhu• .>ayanlar büyük bir mes' uliyct altına girmektedır. Hollandanın vaJ'.ıyetı 
çolc naziktir. l ·:hikumet tamamt>n uyanıktır ve icap eden guanti tcdbirlecioi al
mıştır. Hollanda en küçük bir muhataraya hile maruz ltalınağı kabul edemez. 
Hükumet huna göre hareket etmektedir. Mesele munhasuan harici emniyet 
meselesi i:leğildir. Dahili emniyet de mevzuu bahis olmaktadır. 

Pariıı, 12 (Ö. R) - Skandinavya hadiseleri Hollanda umumi efkarını lam· 
çılamı!l:tır. Millet ve ordu şimdi son haddine kadar mukavemet taraftarıdır. 

7;~;~n: TAYYARE Sineması Telefon: 
3646 

I\~ leırdan beri 1M1hır, ızlıkla hckledıgini1: kıvrak. lfıhuti , h:.ızin sesiylp dinleyiciledni mest ve teshir eden 

ÜMMÜ GÜLSÜM ün ölmez bir se~ri 

VEDAT " YANIK ESiRE 
Türkce . 

Sözlü 
Arapça 
Şarkılı 

Ankara, (Hu usi) - Temyiz mahke
mesi dördüucil ceza dairesi reisi B. Ab
oullah Mecdi Beydeş yefat ct~tir. 38 
yıldan i.Je.ri yurdun adalet makanizma
sında bulunan ve 12 seneden beri dör
düncü oc1.a reisliğini ifa eden merhu
mun ölümü adliye ailesi için büyük bir 
ka}·ıpiır. • --·--1 st an bul da 

Hamit günü 
İstııınbul, l2 (Telgraf) - Bi.iyük şair 

Haınidin ölümünün ylıdönüınü miinase
beliyle yarın (Bugüıı) merhumun ne
zarı başında büyük )lir ihtibl yaplla
cak tır. Maarif ve-kili B . Hasan Ali Yü
~ı de bu jhtifalde bulunacaktır. --·--Beri inin verdiği haber 

Bruksel, 12 (Ö.R) - Bcrlinde salahi
yettar makamların bildirdiğine göre İs
\•eç nrazisindcn Norveçc asker geçir
mek içın Almanyaıuıı İ.s\·eç hükümctin
den talepte l>ulunduğu şayiaları asılsız
dır. Stollı<>lmda da dün resmi makam
lar tarafıodan, Alnumy11nın Norveçe İs
veç üzerinden a kert kuvveL1er nakli 
için talepte bulunduğuna dair hiç bir 
şey hilinmcdiği t"sbit edilmiştir. --·--Rc y nonu n nutku 
- B A.STARAl'"I 1 İleci SAYFADA -
zanmak· iınkiıneızlıiını Almany-ın tak-
dir etmesidir ve harbe devam etıneme
ğe karar vermesidir 

Fransa ve lnciltere ıH•:tİcc.} e kadar 
mücadeleye devam azmini besliyor. Bu 
mücadele ölüme lcadar gidecek miicade
leden bir veya cliğer tarafın hezimetin
den bıı kn hunu durduracak bir sey yok-

Danimarka vapurları emre rağmen 
müttefik limanlara iltica ediyorlar 

~----~~~-~~x.~:------------------
Paris, 12 (A.A.) - Paris Soir gaz:eteıinin bildirdiğine göre, denizde hulu· 

nan Danimarka ticaret vapt-rJarınm kaptanlıırına Alınaıl ı ndyosu tarafından 
bir an <"vvel Alman veya bitara f memleketluin limanlarına gitmeleri halı:k•
da verilen emre rağmCA kaptanlar Fransa ve lngilteredelı:i Danimarka konao· 
loelarmın tdai.z.le verdiği talimat mucibince Müttefik memldcetlcrin Hmanlan
na gitmelttedirler. 

•• • • 
Devlet tayyareleri • 

pazartesı gunu 
yolcu nakline başlayacaktır 

1.st.anbul, lZ (Telgra(I - Havaların ~ü1.clınesi ü~erinc il'kıtua uğrıyan a
vit luwa ı;eferforine İzmir, Ankara ve Ad .. na arasında paı.arte5ı günü ~ 
lıyac~ktır .. Tayyareler puzarte.9i günü yolcu da la ımağa ha laınaktadır. Ha-
va )'olculuğu ! .. l'.ifesi \"eniden tesbit edılmiştir. . . . 

Ankara - h.mir seferleri ~idi.ş ve ~elit 37 lira. l tanbul - İzmır cıdiş ve 
geliş 47 liradır. ............................................. 

B IJ G CI H 

Kültürpark s;nemasında 
7..evlci.ne, uameıine, gUzeHiğine J"lyan olınıyan ıki filim birdıeiı .. 

CEBELİ1TARIK CASUSU FİLMİ KAHRAMANI 
VİVİAN ROMANCE ve ROGER DUCHESNE 

Tarafından ureti fovkaladedc lemsi! edilen 

ZEVK GECESi 
Fihn.inde n1üstesna bir mevzu ve b\iytik bir a!>k hiktly~si görüte<":ektir .. 

AYRICA 
Kangı;terlerin icnlatına sed çekmek i tiyen polislerle mücadelesi 

Kangıstcrler Cellad ı 
İlfıvi! : PARAMUNT JURNALDA en Son harp Hav di<ılerl... . 
SEANSLAR : ZEVK GECESİ : 2.20 - 5.20 - 8 45 TE 
KANGSTERLER . 4.10 - 7.35 TE .. 

Cumar'~sı. pazar saat 1 de KANGSTERLERLE. başlar .................................... 
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Tefrika: 29 YAZAN: Curci Ze_ydan - -
(Cihan) sevgilisinin maksadını der

Jaal anladı: 
- Burada ancak matem günlerini ge

çirmek için kalabilirim. O günler biter
se hemen Bağdada gitmek fikrindeyim. 
ÇUnkü babamın vefatnı<lan sonra bııra-
41a kalmağa tahammül ederniyeccğim. 
Ahali tarafından sevildiğimc rağmen, 
Wıuaus sen gittikten sonra, kendimi 
'81rada yabancı, bikes bulacağını. 

(Saman) kalben hiç bir muhabbet 
~u duymadığı halde muhavereyi 
*ıiliyordu. Hemşiresinin: cBahusus sen 
attUkten sonra> dediğini işitince söze 
karışarak dedi ki: 

- Çünkü hemşirem en aziz dostu 
elan valideni görmeğe miltehassirdir. 
Oau, onun sohbetini çok sever. 

(Cihan) hafif bir dargın nazarla kar
.. ne bakarak: 

- Kardeşim! ben açık sözlülüğü. 9er
lııe.t fikirliliği severim. (Aydoğdu) yu 
aıevdiğimi söylemekten korkar mıyım 
unııedersin? Sevmek bir ayıp mıdır? 
Fakat eyvah ki ecel pek çabuk geldi. 
Conabı Hürmüz babamın ecelini bir se
ne daha temdit etmiş olsa idi bizim için 
lifi idi, (Aydoğdu) bu dünyada yegane 
emelimdir. Bunu sana daha evvel söy
lemediğim halde bilirsin zannederim. 
Bunda bir beis görüyor musun? 

- Hemşireciğim! (Aydoğdu) yu .sev
melde bir beis görmiyorum. Kendisi 
ınuhabbetine lUyık bir zattır. Benden 
evvel onu sevmi§ olmasa idin onu ben 
a~cektim. Fakat zannetmem ki ken
dbi ~nin yerine beni sevmeğe razı ol
aun. 

(Cihan) kardeşinin vasiyet me.seJesi
ni işittikten son1'8 kalben hasıl eıttilti kin 
ve adaveti bildiği halde söze latife ka
rı~rmasına taacciip etti. Onun diisiin
düğiinU göstermez. kin tutar, hilekar bir 
adam olduğunu biliyordu. Yüzüne dik
katli baktı. Sonra (Aydoğdu) ya hitap 
t>derek dedi ki: 

- Azimetin beni mahzun edecektir. 
Fakat gitmek zanıridir. Ben de çok geç
mNen sana iltihak edeceğim . 

(Saman) hemsi resinin sözünü kese
rek: 

- Sana veya validene isal edinceye 
luwlar ben de onun refakatinde buluna
cajtm. dedi. 

(Cihan) sözüne devam etti: 
- Dünyada hiç bir şey aramızda hail 

olabilir zannetme. Buradan mü!araka
timden evvel belki sana yazarım. En zi
yade nazarı ehemmiyete aldığım şey 
lbmim için müsterih olmandır. 

(Cihan) bunu söyler iken bu yolda 
uğrıyaca~ı mii'>külatı, yorgunlukları ne 
kadar takfür ediyordu. Fakat kendi nef
alne çok itimadı vardı. Her şeyi iyi dii
filnmeklc, iyi hareket etmekle olur fik
:.inde idi. 

(Aydoğdu) ise halifenin emrine imti
aalen derhal yola çıkmak farz olduğu
nu 'bildiği halde (Cihan) Jn buna mani 
olmasından korkuyordu. Sevgilisinin 
ketJ«lisini gitmeğe teşvik ettiğini görün
~ vazifesi başına gitmekten ziyade ora
dan ayrılmamayı, (Cihan) ın yanında 
kalmayı arzu etmeğe başladı. Ne ıaöyli
yeceğini bilmeksizin sükilt etti. (Ci
han) onun tereddüdü sebebini anladı: 

lCRA MEMURLU-

- Senin burada kalman benim ıçın 
saadetlerin en büyiiğüdür. Hep buna 
çal~ıyoruz. Fakat vazife mukaddestir, 
seni davet ediyor. Mert bir kumandan 
çağrılınca derhal vazifesi başına koşar. 
Seni çağıran zat memleketin padişahı 
olan halifedir, dedi. 

(Saman) yine söze karıştı: 
- Müsterih olunuz. Bağdada kadar 

(Cihan) a refakat edeceğim. Hiç bir 
zahmet çektirmiyeceğim. Sizi orada bu
luruz. 

(Aydoğdu) vazifenin ne kadar mu
kaddes olduğunu takdir etmekte esasen 
kimsenin teş\•İkine muhtaç değildi. Fit
reten mert, cengaver, vazifeşinas doğ
mu" idi. Ancak matemden dolayı kendi
si ile beraber azimete muktedir olmı
yan (Cihan) ı matem ve hüzün içinde 
yalnız olarak bırakıp gitmeğe kıyamı
yordu. Onun teşvikini görünce müfara
katc karar verdi: 

- Madam ki öyle münasip görüyor
sun ben de emrine ittiba ederim. Yarın 
i~an1lah yola çıkarım. 

(Saman) orada kalmasının münasip 
diismiyeccğini artık hissetmeğe başladı. 
Diğer cihetten kendisince yapılacak bir 
takım işler düşünüyordu . Gitmek için 
ayağa kalktı. 

Cihan: 
- Kardesiın! eskisi gibi çok geç kal

ma. $imdi hal değişti. Her vakıt konak
tn bulunman lfiı.ımdır, dedi. 

(Saman) tnsdik manasında başını eğe
J·ek ornd::ın çıkıp gitti. (Aydoğdu) sev
gilisi ile yalnız kaldığını görünce ken
dini sanki bu fılemden gayri olan bir 
alemde iıniş gibi zannetti. Yola çıkma
yı, harp ve darbı, rütbe ve lakapları 
hep unuttu. O dakikanın bir a!'ır veya 
ilelebed uzanmasını temenni eyledi. Ye
meğe, içmeğe, makam \'e rütbeye, bü
tün maddi şylerP. muhtaç olmıyan ru
hani bir hayat düsüni.iyordu. Öyle bir 
h .-yat ki cesedin bekasını veya zevk ve 
salasını temin için müftekir olduğu 
maddi esbap ve vesaitten münez1.eh ol
sun. Sanki aşkın asıl ve esası iki ruh 
arasında sırf manevi bir incizaptır. Ce
set kC'ndi şehvrt ve tcınayi.ilatı ile onun 
saffet VP. kudsiyetini bo7.ar. A~k bövle 
saf, maddi saibelerden Azade kaldıkça 
kuvvet ''e siddetini muhafaza eder. Bi
naenaleyh her kim aşkın devamını is
terse onu cesedin nrzularından münez
zeh tutmalıdır. Buna muvaffak olanlar 
sermedi bir bahtiyarlık ile yaşarlar. Siz 
isterseniz buna: •B u bir hayali şairane
d ir> diyiniz. Faknt bu nünyada haya1i 
şairanenin öbür d ünyada bir hakikat 
olmıyacağını k im temin edebilir? 

Iştc (Aydoğdu) ile (Cihan) o dakika
da sennedi bir bahtiyarlık içinde idiler. 
Ruhani bir incizap ile konuşup dertle
şiyorlardı . Biraz sonra (Hayızran) içeri 
girmese idi bu alemi maddiden ayrılmış 
gibi bir istitrakı ru~i içinde kendilerini 
unutmus kalacaklardı . 

(Hayızran) bu matem halinde hanı
mını yalnız bırakmak istemiyordu. (Sa
man) çıktıktan sonra onu orada valnız 
zannetmiş iıli. Oraya firip te (Aydoğ
du) yu görünce utanarak kapıdan dön
mek istedi. (Cihan) onu ?ıemen çağırdı. 
(Hayızran) yanların~ geldi. 
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Norveç : -:-".[ndüstriy.eJ mamiiJlerin Ankara Radyostl 
~--

BllGOlf • • 

o.dusu Amn 
kuvYetlerini 

ihata etti -·-- BAŞTABAJi'I 1 İNCİ SAHİFEDE -

temin etmek üzeredirler. Oç gündenberi 
fevkalade tiddetli bir soğuğa rai:men 
kar albnde harekatta bulunan Norvec;li
ler Finlandiyalaların muzafferane tatbik 
ettikleri taktiği kullanmaktadırlar. Al
manlar.n Norveçte cenuba ve şimale çı
kardıkları kuvvetlerin yekunu 40 bin ki
tidir. 

iHATA EDILDtLER 
Aakeri münekkitlerin .kanaatine göre 

bu kuvvetlere Müttefikler tarafından 
ihata edilmiş nazarile bakJabilir. Al
manların denizden ihraç kuvvetlerile ir
tibatları tamamen lı:esilmiatir. Nazilerin 
bugünkü fevkalade müıkilat içinde ls
vcç topraiında gcçid aramaktan başka 
çareleri kalmaml§tır. Bu takdirde lııveç
le harbi tahrik etmeleri icap edecf!ktir. 
Kopenhag civarında Iıveç nhillerine 
kartı Almanların büyük tahşidat yap
tıklan öirenilmittir. 

ALMANLAR RJC' AT EDiYORLAR 
Stokholm, 12 (Ö. R) - 0.lonun 

ıimalinde Norverliler hücuma geçmişler
dir. Alman kuvvetleri şiddetli bir tazyik 
altında ric'at ediyorlar. 

Bergen'de, Tronhaym·da Almanlann 
İşgal noktalarını genitlctmelerine imkan 
bırakılmamıttır. Almanların nakliyatına 
mani olmak İçin Norveçliler köprüleri, 
demir yolunu ve tünelleri tahrip etmit
lerdir. Oslo fiyordunda bazı istihkamlar 
Almanlara kar11 hala kahramanca mu
kavemet ediyorlar. lsveçten ve Finlan
diyadsn her gün yüzlerce gönüllü Nor
veçe gitmektedirler. 

satışı kontrol edilecek 
' 

toptan ve peraken· 

DAJ.GA. llZllNWOll 
1111 ... ı.a Ka,/lJI ,,., 

I'. A. Q. 11.74 ...Ults Ko.I.,,.,. 
r. A. P. 11.11 ... "" ita./ ıo fll•• 

SatlL"ları aı .~ h L-d CUMARTESİ 13/4/940 r D.,z..... a ına . 8Nlll ı 13.30 Program ve memleket saet aY~ 
-------x*x 13,35 Ajans ve meteoroloji haberler• 

iktısat vekaleti tarafından hazB'lanan yapalan tetkikler neticaiDc:k tesbit olu- 13,50 Müzik Çalanlar: Fahire ıeısan. 
entüatıiyel mamUlatan maliyet ve k>p&an 'nacak fjyallaııla birlikte •alffırıutM eine- Rilık FePSaD, Buri Üfler, Fahri Kof'l9 
satış fiy&tlannın kontrol ve &abitine L.ioe Ye .._.,etlerine 'ft ticlllf t•- Okuyaa: MU&tafa Çağlar 
dair olan nizamname İcra veJ.illeri hey- ..wllewe gwe 1atıılarda en az ne mikta- 1-P~v. 2- Dede l!""erebnak şar~il 
etince kabul edilmi§tir. Nizamnamenin nn toptan Mlbf )Mıpılac.11 da .... ,... 9enni efendim) 3- )!usta • 
ihtiva ettiği eeaslara göre Jktıaat Vekil&&- lin oluaaeübr. Ef. ~şarkı: (Bir sebeble gilc~· 
iince endüatriyel mamulattıan han~ert- • T optaa Mbf fi.yat ve ın•taduı ön ~) "'- Jlikogoeı ~a Eviç §81'k\: (Sar 
nin maliyet ve toptan .. ti§ liyatlannm ~ea bunlann hanci tarihten ltfba- lıııOI 1'0UMl eda) 5-- Halk türküati: ( ..... 
teebit olunacağı tayin ve ilin edilditten ren tatbik olu-.oaiı da açakca bildinle- baoe gözler) 6- Salit. efendi: (Ey sl.J>i 
l!Onra ııaJahiyetlİ memurlar 'ValltUİle estir. eİhaD) 
ıınai müeaaeaelerde icap eden tetkikat Jstıı..a) merkezleri bericinddi toptan ~ Okuyan: Seuaı.t.at Özde.mel ..__L 

7aptırılacakhr. Mt1f tiıy .... 'l'IAln teshiti lçia WMl'lıtezdel:i 1- M Pına Hicaz prlu (SWayaD ~ 
Tetkike memur edilen kimeelett, mi- •a, onla•a kad. yapt)Kak •lııil bün) 2 • ŞeVkı bey HKaz şarkı (~ 

eııseselerin miidür ve Mhiplerine ıöete-· inMrall.ı da illve edili.. tc.bmda mul.- cana gönülden) 3 - Şevkı bey Hicaz f81P 
rilmelc üzere, "Yazifelerini ve hüviyetle- İıel6f tel.U.lerdelU toptaa Ahf liyulan (Zannım bu iki cana) • 
rini açıkça bildiren birer vesika verile- blM V elülliiinu .,... •"1ı 4&n oa-.. 14,20 Müzik Halk türü1eri 
cektir. oakbr. Ad! Şen.ses ve Sarı Recep 

T etltikat, müeuesenin açık buhtndu- Hik6metçe tipleri Ye aonnlan teebit 14,JO Müzik Iti)'a.eticumhur ~ 
ğu zamanlarda, itlerini ve c;ahtmaltmnı edilmi, olan emai mamullerin ~ .._ 9.a (Şef İbean K~r) 1 - Zati: )(8.-JI 
aksatmıyacak bir tekilde yapılacaktır. !'f fietleri mezkCir tip ve normlaıa eöre, tıfart) ! - Valdteulel : L.EstudiaD~~ 

Maliyet ve toptan eat11 fiyadannm tip ve IMM'lnları tesbit edilmemft olan· (Vals) 3 - Gllbriel Pieme: RemUDWI""' 
tayin ve teabiti için müeeeeselerde tetkik ema1 mamulaba 1atıı fiyatları da ımLa). (Vveftür) 4 - Glwck: Orfeo upes-
olunabilecek hueualar tunlar olacaktır. li lıeamüllere yahut memlekette tanmm19 Bele'li. 5 - E. Tavan: l·iııci Mac:9I' faJttt' 

l 
Müeueae veya fabrikanın kUYUluf veya beynelmilel tip ve normlara söre ı.iei. 

P iinlarile tamir, tevsi, tadil ve tecdit teebit ve lan olunaeakbr. ll.OOl15.30 Müz.ik : Cazband (pi.!_., 
hareketlerine eeaa oaln plaa ve vesikalar T eabit ve il&n olunan toptan aabf fi- 18. Pıogram ve memleket ıaat .,-:. 
ve edevat ve yedekler. iptidai, yan yatlannan tatbikatı, lkmat Vekilliii teı- 18.05 )ı(özik radyo caz orkestrall J.1.~ 
mamul ve mamul maddeler. ltc;ilik .Bü- k.ilatile mahalli belediyeler tarafmdan KonUfD1a (Yurt Bilgisi ve sevgisi) 11,.,., 
tün hususiyetleri ve teferrüatile ifletme kontrol ve talip edilecektir. Serbest saat. 19,10 Memleket saat •Y-:! 
usulleri lcayıt ve muhasebe sistemleri. Memleket içinde istihtal edilecek mal- Aj808 ve meteoroloji haberleri. 19,..
M1aliyet ve satıt fiyatlannı teahite medar lan, toptan olarak tesbit olunan fiyattan Müzik fasal heyeti. 20,10 Konuşma (GO"fa• 
o an her türlü kayıtlar, vuikalar, Ur ve fazlasına sattık.lan görülen mÜC89ele sa- uQn metielesi) 20,25 Müzik. ~ 
zarar heeapları, bilançolar, satış teşlcilatJ, hiplerile salahiyetli adamlan hakkında bire l'ersan, Refik Fersan, Basri ti~, 
Müessese bünyelerinin huauaiyetlerine kontrol ile mükellef memurlar tarafın· abr · Jljııl 
göre diğer lüzmnlu noktalar. dan bir zabıt varakaaı tutularak 3003 88• ~~oi~~~;;a~~::; ~ J1a• 

Jlctısat Veldlliii yukarıdaki mal6matı yılı kanun mucibince cezaf takibat yapıl- ee-
mMüesseaelerden yazı ile de istiyebilir. mek üzere mahalli Cumhuriyet müddei- :::ıın~~:"~:u-:~~~ ;:rll.J 

Ücl!leseler, istenilen bu malumatı ka- umwui1iğine verilir. Zabıt varakasının P°" 
1 (Ben seni aevdim seveli) 4 - Habzeçdi) yıt ara müstenit olarak ve konulan müd- bir wreti 48 aaat içinde müessese aahibi-

NORVEÇULER CENış BiR CEPHE _ı • Be6tenigir şarkı (Çok sürmedi g 
aet ıc;inde göndermeğe mecbur olacak- ne veya mümessilliğine tebliğ edilir. Bir .,,;.ı .. ..e) 

VOCUDA CETIRDtl..ER 1 d 5 - Suphi Ziya Saba şarkı (semti oiıu- -
ar ır. eureti de lktıut Vekil)tğine gönderile- 6 _Hacı Arü bey Muhayyer ....... ıu (Fer-

Stokholm, 12 (AA.) - Dün ak- Müeas~e sahipleri, lkt198t Vekilliği cektir. ~ 
şamki Isveç gazeteleri, Norveçlilerin Is- tarafından tetkikat icrasile tavzif edilen Tutulacak zabıt varakaeım müeuese yade ne hacet fjse 
veç hududuna muvazi geniş bir cephe memurlara her türlü kolaylığı gösterme- sahipleri veya llftlahiyetli adamlan imza- 2 ,,- ?kuyan Melek Tokgöz l • ~e U) 
vücuda getirmiş olduklarını bildirmek- ğe ve istedikleri malumat ve izahatı ver- lamağa ıınecburdur. itirazları b.Junduiu Celal Hicazkar şarkı (severim her güze 
tedir. meğe ve yanlarında salahiyetli ve ioe takdirde bunu zabıt varaka91nm alhna 2 - Nikoğos ağa HicazkCır şarkı (Akşa; 

Norveç orduaü bütün nakil vasıtalan· vakıf muhHip, mühendis veya memur- yazdıktaR eoara imzalarlar. imzadan ka- olur güneş gider) 3 - Medeni Aziz • 
na vaziyet etmiştir. Norveç müfrezeleri lanm beraber bulundunnağa mecbur çınmalerı halinde bu cihet memur ta- Hizam ~rkı (DeğiHi böyle evvel) 

4
) 

lsveç hududu yakınında harekat icra et- bulunacaldardır. rahndan zabıt varaka11na terbedilmek- Hayri Hüzzam şarkı (Ölürsem yazıktı~a 
mekte olan Alman kıtaatı ile Trodjhem- Yukarıda gösterilen esaslar dahilinde le iktifa olunacaktır. 5 - Kemani Sadi Segah şarkı(Rublln 
deki Alman kuvvei külliyesini tardet- ölen) c;:,.f 

2115 M "-'1- K " "k O k t (..,.. meğe uiratınaktadır. • U41A: u~u r es ra ·det' 
Alınan bir çok haberlere göre, Guis- Tabı·ı" Servet(erı·mı•z Necip Aşkın) ı - Hans Schneı . 

ling hükumeti ötedenberi hazırlanmıştı. Meşhur nekaratlardan (Potpuri) 2 : 
Ve Norveçin bir çok limanlannda ve -------:x*x.------ 3 - Haydn: Yaradılış. 4 - Ganglberget• 
bilhaua Narvikte bir çok taraftarları bu- o Küçük Flüt için konser parçası. 5 • ı.aı>: 
lunuyordu. rma •• ner: Romantikler (Vals) 6 - J. Stra~ 

Londra, 12 (A.A.) - lngiliz hava n ve su muvazene- Büyük Vals. 7 - Armandola: tspanY 
kuvvetlerine mensup tayyarelerin Al- aşk Fkısı 

manların i~gali altında bulunan Stavan- sı• 
01

•
0 

mu•• nasebetlerı• 22,15 Memleket saat ayarı, AjanS ba" 
ger hava meydanına iki kere taarruz et- berleri; Ziraat, Esham, TahviJAt, l{aıP"' 
tikleri resmen bildirilmektedir. biyo, Nukut borsası (Fiyat) .. 

Tayyarelerden biri Ü!llÜne dönme- 22,30 Komışma (Ecnebi dillerle - yal ----------x*x--------- k dal mittir. ıuz ısa ga pot.1asile) 
Yazan: Or. J,ımi,. bölge$1 §e/i 22,30 Müzik: Cazband (Pl) (23 e kada' BtR ALMAN HABERi 

Berlin, 12 (AA.) - Elveru~un İ§
gali esnasında Almanlar 80 zabitle bir 
kaç Norveç taburunu esir etmiştir. 4 
top ve 500 tüfek iğtinam edilmiştir. 

Norveçin garp sahilindeki istihkam
ların heıınen kaffesi Almanların elinde
dir. 

Dün Oslo, Bergen ve Stavangere mü
him takviye lutaları çıkarılmıştır. --·--
Ask~ ri Okullara 

Ormanların , suların dağılması üze
rinde, ekonomi ve müvazene tesisi hu
.susundaki rolleri çok büyük ve sayıla
mıyacak derecede mühim olduğu gibi, 
toprak işletmesine de en müessir bir .ş~ 
kilde aktiv hizmetleri dokunmaktadır. 
Suların dağılma, toplanma ve müvaze
nesinde orman1ar, ınüsbet veya menfi 
bir tarzda kendi ahenktar muhitlerinde 
vazife ifa ederler. 

Onun için ormanların, suların ekono
mi ve müvazenefilndeki tesirlerini müs-_*___ pet veya menfi bakımdan etüd ederek 

Her tarafta kavwt çıkaracağımız neticeye göre her iki .şık-

Miihendis Ce1'Gt SaMOJ! yalnız uzun druga postasile) 23,25 ~)O 
Meşhur 51im profe~ Mayerin hassas Yannki proğram ve kapanış 
tecrilbelerine nazaran toprak örtüsü ol- ----------------
mıyan bir orman toprağmın yüzde 62 ·--------------]-. 
nisbetinde (100/38) yani (2,6) toprak~ e o R s A•{ 
örtüsü olan bir orman t.oppağmda yilzde J · : 
82 nisbetinde yani 5,6 (100/18) defa da- _ ~ 

t)zt)M 
449 A. R. Üzümcii 
140 P. Klark 
589 Yek\ın. 

547252 i Dünkü yek<ın 
547841 i Umumi y~kWı 

No. 7 
No. 8 

50 12 2S 
10 ı~ 2S 
10 25 • 

tZMtR 2 inci 
CUNDAN: 

~ ...... lllllBCE~ ... 1 ............ . ., - kı da formüle edip muayyen bir sistem 
KARŞIYAKA Ve kabul lftUaftlelesine dahilinde fikir yürütebiliriz. Orman, bir 

lıx>tekli bir alacağın temini istifa•n b uJ 
M aşlanddı. taraftan s arım artırır ve toplarken 

ha az su tebahhUr ettirdiği kıymetli tek
nik, ilmt tecrübe ve milfıahedeler neti
cesinde tahakkuk ebni{'ti~. Netice itiba
riyle su mUvazeneei ve bunun temini 
hususları ormanlı ve onnansız muhitler
de başka mühim farklar aneden rakam
lar vermektedir. Suların şiddet prensi
bine tabi olarak akışı. tabiatiyle biDıa~ 
sa son senelerde yurdumuzun muhtelif 
köşelerinde sel ve tuğyanların tahusu
liyle acıklı neticeler vermektedir. Hü
ktimetimiz müşfik kollannı her ne ka
dar bu müthi' ve korkunç akıbete uğrı
yan vatandaşlarımı7..a uzatıyorsa da 
bunların, bu tabit Mdic;ele-rin vuku bul
maması temenni olunur. Bundan bir 
müddet evve1 lzmirde vuku bulan sel 
ve tuğyanlar, Adana seylabı, nehirleırin 
kabarıp köy ve §ehirlere insafsızca hü
cum hep ormaruıız muhitlerin fazlalığın

No. 9 
No. 10 

9 z5 
ıı 25 
13 
15 .,, 

için açık artırma suretiyle pnraya çcv- elek s.· nemasında .. (müspet tesir), digMer taraftan yagMmur 
rilmesine karar e ·ı Ah t ~ Yeni ders yılı irin Kuleli, Maltepe ve v rı en me aga ma- .,.. sularının kabili nüfuz veya vasat taba-
ha11esini Ça x. d kJ!I' 12 ]? Bu G ü N Bursa askeri liselerine yeni talebe ka-n nı-;ın çarşısın a <.Un - w kalardan kısmen toprağa geçmesine rna-
emlak numaralı ve 245 adanın 23 par- İki büyük film birden yıt ve kabul olunmasına başlanılmıştır .. ni olmakta ve kısmen kendıs' ı· tarafın-
sel .. nyılı h d d ı · d ı t AŞK Ş A nKISI Bu yeni talebeler mezkfır a'>keri mek-.,.. u u u P anın a yazı ı ve a- ..a ,,._ dan (menfi rol) sarfedilmektedir. Or-
mamına 1000 ı· k t t kd' d·ı teplerin her üç sınıflarına da kabul olu-

ıra ıyme a ır e 1 en Meşhur tenör (Niıı~ Marnini) nin r.acaklardtr. mani.arın bu bakımdan nüfuz ve tesir-
dükkfinm nısıf hissesi yani 2 hissede fevkalade d:lenc• li müzikli ve B l d ld 1 k l 'k be leri, Üzerlerinde bulundukları sahanın 
bir hissesi ile Hasan hoca mahallesinin - u un u arı yer erin as er ı şu -
bakır bedestanında kfün 6 taj numaralı şarkılı bir ast filmi ile }erine müracaat t.>decek olan talebe ha- jeolojik ve mineTolojik durumuna, ara· 

337 d 98 ı YENİ RAF AK len okumakta oldukları sivil mektep- zi iltivalarının teşekkül tarzına, meşce-
ve a anın parse sayılı hududu ~ relerin morofoloJ0 isine, toprak o"rtül' erı·-
planında yazılı darüss d ~ h (Jan Piyer Amont) ve (Piyer Fors- lerde hazirana kadar tahsillerine de-
beşlr ağa vakfına ica:C~i ev:gt:s~m~c~ tey) in yarattığı büyük bir Fransız vam edebileceklerdir. Yalnız bunlann; nin bulunup bulunmadığına nihayet pe-
300 lira kıymet takdir edilen dükkan- eseri: Baştanbaşa heyecan ve fAcia şimdi müracaat kftğltları kabul oluna- dolojik ahval ve karaktere tabi olduğu 
lann 21-5-940 tarı'hin'" rastlıyan salı gu" dolu bir filin .. _.. c:aktır. i~.inl bu kte~rlke:_ hakkında kat'i bir şey 

"° - soy eme ım i.Uıını göremiyorur... Bu-nü saat 14 de Izmir ikinci icra dairesin- Aynca: Metro Jurnal en son dünya Sınıf geçmelerine dit vesikalar da ha-
d ı..l!.d · da bul duklan il ır._1_ nunla beraber 'Umumiyetle şunu dry·, e-e aşağıda yazılı şerait dahilinde peşin ım isatı.... 2ll'8Jl un siv' me ... ...,.~r- b 1 k k 
para He satılacaktır. Seanslar: Her gün 4-5,45-9 den askert liseler müdürlüklerince cel- i iriz i topra örtüsü mevcut, Silvi-· 

1 1 b d h 1 C rt · P 1 2 30 5 45-9 bolunacak ve bUtun·· lemeye kalmadan kültür esasatına ve amenajman pren-- ş u artırma a mu ammen kıy- uma esı, azat' "iii - ' siplerinin icaplarına göre idare edilen 
metin yüzde 75 şi bulduğu takdirde iha- ı sınıflarını geçmiş olanlar bir •Seçme sı- muntazam bir ormanda ve tahsisen 
lesi yapılacaktır. Bu artırmada böyle nav1» na çaiJ.rılacaklardır. Bu smavlan dağlık arazide, kollektif tesir ve hizrnet-

dan ileri gelmektedir. 
Onun için yurdun boş sahalarını. 

genç nesille, fidanlarla kaphyarak yeşil 
sahaların çoğalmasını temine çalışmak 
ve yeşiJin insanı saran koyu g~in
den, onnanm doyulmaz, nihayeflık te
nevvülerinden istifadeye koşmak llzım
dır. 

Orman Izmlr bölgesi şefi 
Mühendis 

CEVAD SANSOY bir bede-1 elde edilemerliği takdirde en OPED •TOR DOKTOR kazanıp askert liselerin 2 inci ve 3 ün- ler orijina bir hassa ibraz ederler. 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak ~ cü sınıflarına girmeğe muvaffak olanlar e 

No. 11 

ZAHİRE 
313 çuval Arpa 
157 balya Pamuk 

ı• 

37 

DOKl'OR 
Behçet Uz 

Çomlı ltadaldıl,,,.. .. ,., ..... .... 
Hastalannıı her ıtln ... t 11.31 .,_ 

1 e bdu Beyler 90kajmda ~ 
mat...._ r-m"eki hmmıl )Dil 'lı. 
de kebal .... 

üzere artırma 15 gUn temdit edilerek Ah c ı 940 yılı kamplannı ileride askert okul- Ormanların suların artırma ve toplan- - ~ 
ikinci artırması 5-6-940 tarihine rast1ı- m c t em j larda yapacaklardır. yaşım bUyültmüş mumda yaptığı tesirler, yani müspet, Bir lurslzb Yall'asa 
yan Çarşamba günü ayni saatta ve bu ve yahut küçültmüş olanlarla, yqları aktiv f~~iyet b~ kaç esasat ti.zerinde F.mniyet mildürlün araştırma daire- Kulübümüzün umumi to~ ı&-
artırmada gayri menkuller 2280 numa- Ora) veyahut boyları, •'"•hklan müsait ol- toplanabilır. Hakikaten, ormanlarda ya- si memurlan .,,. t"' _. 1~'- L---1-1- ""°'° alı glinü saat 17 3C) da beY1et' "°" 

-- ğan yağmur miktarlan cival'ındaki mu- .. -ye 11=• !_~ ~ • • ---_ 
rah kanunla alakaları olmadığı için en mıyanar kabul olunrruyacaklardır. bitlere diifen yağmur gi'af.iğinden ]'tik- yapan §Ofor Osman~ bir l8l:m ya- kaiuıda parti blnas~~ı hwlull.-~ _ _. 
çok artırnnın Ü7:t:'rinı- illRlP!eri icra kı- FPansız ltadaneal Müracaatler 30 mavuı akpmına ka- seklik trae ederler. SW.., apç lıı.4lçt* kalannşlardır. Yapılan tMkllata göre, da :yapılacakb.r. ~ueasıa ve ın11P7r~ 
hnır. o..__...w-u dar makbul olacaktır. ve köklerile yumu§8m1Ş, ıevcemJı olan Osman~~ l'ord ~ tıefriOeri nca olunur. 

2 - Artırmaya cıknrılan işbu gnyri P~·--vrN ·~·-••••• .. ••••• ... ----.. daha kolaylıkl Ul 'S _..:ı_'I_ ecıenteeiııden ve Avnı lleııenetçi müe9- Rumame: 
menkullerin nrtırma şartnamesi 5-5-940 Her gün öğleye kadar Fransa hasta- ..,_.....,.. a n uz aw:s-aer. n &!bnan ve Rohnan DUn1 1 - idare he,eti seçimi, 
tarihinden fübaren icra dairesinde her nesinde, öğleden sonra Birinci Bey- Bu ~ten dolayı da orman tc.>l>railınm c-tePn<Jen b&r batarya, ·' ~ J - Bthçenin tasdiki 
kesin görebilmesi için açık bulunduru- ler sokağında .... No. 42... Kadm hastalıkları Ye ~~ tabakal~n, -~~anstz to~n m6euesesJndeın bisiklet = çalımı 1 - lki mQnkip aeçimt 
lacaktır. Jlanda .vazıh olanlnrdan fazla TELEFON : 2310 ft.Mlram M....,_.__SSISI uawıı mesama 1 <narak teşekkül etmek- 'L--1 muht ~ı la da 1307 (715) 

--li llSMIUUI tediPler. öltı, diri toprak örtilstt ile ve aw arı eu nınetLr ~ ___... 
malumat almak istiyenler 939-8514 dos- ağa~ bizzat, :mihanikt tesirle, suların U.. 
ya numarasivJe nıemuriyetimize müra- Doktor Oneratdr "... --•-
caat edebilirler. masından hariç kalırlar. r yava, yavaş .athi olarak cereyanını v~ -

3 - Artırmaya iştirak için yukarıda 5 - Gösterilen günde artırmaya işti- N ~~ 1 toprağa süzülmesini lmkan dahtlinde Amel'Dul, İsbadinaY• 
yazılı kıymetin .vüzde 7,5 nisbetinde rnk e>dcnler artırma şartnamesini gör- ur I ın bulundururlar. Kar ve yağmur 1hısu- --dald teb8 .. ftl 

·· I" 1 liyle orman k>prağma geçen su'-- ,__ °' -pey akçası veya milli bir banka temi- muş ve uzum u malumat almış ve bun- _. "' .-..•ı-
nat mektubu verilecektir. ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar man gtineş ve auhunetinin azl>it, aiact- ~or ... 

4 - Jpotek sahibi alacaklılarla diğer olunur. larm gölgesi, haYenın staıkuneti ve fazla Vaş6ngton, 12 t,A.A) - B. Bull, ı. 
alAkadarJarın ve intifa hakkı sahipleri- 6 - Gayri menkul kendisine ihale rütuhetli bulunmasından dolayı açık ridye nezareClnlıı .Aune6m lısckılım 
nln gayri menkuller üzerindeki hakları- olunan kims0 derhal ihale bedelini ver- ADJSQN ?~ nisbetle daha az w ~ ıdrlal' nm, Amertbn Wln ••n AlrnanJıa t. 
nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan mezse ihale kararı fesh olunarak icra ıtibariy]c btiyUk farklar gösteren 1ıe- .r~ lweç, lfouet W DMduw•wlım 
lddialannı işbu iifın tnrihinden itibaren ve iflas kanununun 133 üncü maddesi- Hastalannı her gün Tilkilikte Ev- behhtırata maruz bulunurar. Ormanlık ç4ı •'iDi tıallıl1 9';ln --.=ipeıl ~ 
2f) gün içinde evrakı müsbiteleriyle bir- ne göre muamele yapılacağı ve gayri liyazade sokak Orta okul karşım No. mıntakalardaki karlar dana had erir, mit cJidulumı .._ ... ,~ 
lİkte memuriyetimiw bildirmeleri iC"an menkuller işbu ilan ve gösterilen artır- 22 de kabul eder. onun için toploaf!ın içme hasası, açıl ~ ...,_ Cıı;:;:m:e•ı•n-••~ı 

__ e.ı:.:.;.ft'~~a~k~si:....:ilı~k~d~i~r~d~e~h~a~kJ!!!!a~rı~ta~u:!.....,;s~ic~i~li~le~nı~a~şEn~r~tn~a~m~e~s~i~d~a~ir~esı~·n~d~e~sa~b~la~,.~v!.....!:j)!!!!jDLlJ .. llllllllllll ................... llliıllllıt.oplıa]dardan..__...,...ı ... ~~Miil ... faWı~l•ad•ı•~•.•OnDID...ııı .. .-IM .. lı> ... liııim ~ 11111111111111111111111111 
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Kirahk Büfe 
D. D. Y4 8 inci iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Buca istasyon büfesi açık arttırma usulü ile bir sene müddetle kiraya veri

lecektir. lhatesi l 9 / 4 /940 Cuma günü 5aat 15 de Alsancakta işletme bina· 
sında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen kirası ( 150) lira olup isteklilerin 11,25 liralık muvakkat te
ıninat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri laEımclır. Şart
namesi işletme kaleminde görülebilir. 

3, 7. 10. 13 1150 (61 7) 

·----·~----~-----~------~~~~--~~~--

Mersinli fidanlığı müdürlüğünden : 
Fidanlıkta 7 46 lira 65 kuru' bedeli keşifli kfı.rgir bir havuz inşa edilecek

tir. Havuza ait evrak ve keşifname fidanlık miidüriyetindedir. Eksiltme 30/ 
4/940 Pazartesi günü saat 15 te Fidanlıkta teşekkül cdecc-k kqmisyonda ic
ra ve ihale edilecektir. Taliplerin 56 lira 1 S kuruş muvnkkat teminatı Mal 
sandağına yatırarak makbuzlarile komisyona müracaatlan. 

13 18 24 28 1298 (712) 

. ıHHiSARIAR UMUM MVDVRLUOVHDEH : 
1 - Kelif f8rlnamC4İ ve planı mucibince idaremizin Papbahçe fabrika

sında yaptıracağı Revir ve Çocuk yuvası inşaatı 'iıi. kapalı zarf usulile ekailt· 
meye konulmuıtur. 

2 - Kefif beddi 15 192, 70 lira. muvakk2't teminatı 1 139.45 liradır. 
3 - Ek.ııiltme 29 niaan 1940 pazartesi günü aaat 14.30 da Kabataşta Le

•azun ve mübayeat fQberindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gÜn Levazım ıubesi veznesinden ve lzmir, Ankara 

BawmüdürlüJderinden 75 kuruJ munbainde alınabilir. 
5 - Münakasaya girecekler mülıürlü teklif mektuplarını, kanuni vesaikle 

'1 7.5 güvenme parası makbuzu, veya Banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek bpala zarflarına. ve ,artn..menin F. fJknmnda yazılı Yeaaiklerile birlikte 
llwde gllnü ebilbne aaatmdan bir aaat evveline kadar mezkur komisyon Bq
kanlriına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

. 13 16 19 22 1297 (714) 

MAMUL fttrON SATIŞ il.ANI 
öDEMtŞ iCRA MEMURLUCUNDAN: 
1 - 936 yılı mahsulü 43 balyada 2400 kilo tütün açık arttırma surctile sa

ta,. çdcardmqtır. 
2 - Muhammen kıymeti beher kilosunun 12 Kı. olup arttırma ödemiı 

icra dairesinde 22/4/940 Pazartesi nat 10 da yapılacaktır. 
3 - Muhammen kıymetinin % 75 tini bulmadığı takdirde 29/4/940 Pa

a&rtesi ırünü aaat 1 O da ayni yerde ikinci arttırma yapılacaktır. 
4 - Sabi pqin para aedir. Anealt kafi teminat alınmak ve bedeli ödenin

ee,.e kadar mal teslim edilmemek prtı1e alıcıya yedi günü geçmemek üzere 
lntlhlet verilebiUr. , 

S - T ransver 'masrafı ve dellaliyeai alıcıya aittir. 
6 - Tütünleri gönnelc iıtJyenlerin ve daha faila izahat atmak arzu eden

ler tatil günlerinden mada ber ğün ödemiş icra dairesinin 9 39 / l 2 36 sayılı 
doşya!lına müracut edebilecekleri ilan olunur. 129 3 ( 716) 

IZJfiR DEFrERDAAUOINDAN : 
Mükellefin adı Ticaretgôh adresi • işi 

Dul Kristin Vidori Birinci kordon No. 32 Panayoncu 
Yukarıda ismi ve ticaretgah adresi yazılı mükdlefin ticaret müddeti olan 

1/1/936 dan 10/7/ 936 tarihine kadar hcsalıatının tetkiki için her ne ka
dar aranılmıf ise de ;ticarethanesini terk ederek nereye gittiği tesbit edileme
~iıtir. Bu mükellefin yukarıda gösterilen müddete ait hesabatının tetkiki 
~cwin Defter ve vesaikini hamilen ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfuıda 
Bahçeliler hanında ikinci katta lelin beyanname tetkik bürosuna müracaat 
etrneai lüzumu 3692 sayılı kanunun 1 1 ci maddesine tevfikan ilanen tebliğ 
olunur. 1304 ( 709) 

BARGAMA NOTERI.JôtNDEN: 
leollektif şirket mukavelesi: 
'l'araflar şerikler: 

il l - Bergamada zahire loncasında 19 
l \Unaralı mağazada mukim Ibrahim oğ
.; Öıner Dağtaş, 2 Bergamanın Talat 
_ l.f. Mukim Yakup oğlu Ramazan Ka
" l'Cı, 3 Bergamanın Zafer M. mukim 

Ustafa oğlu Ahmet Şensesli. 
le 1 - Taraflar işbu mukavelede yazılı 
ha l'alt dairesinde 14-9-937 tarihinden iti
~ h1la müddet - bal, zahire ve saire 
.\. t evi ö. Dağtaş, Ramazan Kaşarcı 
d,ı Şe~sesli - unvanı ~ltında Bergama-

ıahıre loncasında 19 numaralı mağa
~ T. kanununun 146 ıncı ve mütea
lt()~} rna.ddeleri hükümleri dairesinde bir 

ekttf .şirketi tesis etmişlerdir. 
~k- Şirketimiz 14-9-;937 den itibaren 

. ltQo kül etmiş ve şerikler tarafından 
llak bin Türk lirası sermaye konularak 

8 den şirket kasasına yatırılmıştır. 
~ - Şirketimizin merkezi Bergama
ı. lahire loncasında 19 numaralı mağa-

0l•rak açılmıştır. 
~ - Şirketimiz yukarıda birinci mad
~e Yazılı olduğu üzere kollektif şir
ed olarak cahsacak ve icrayi ticaret 

ecektir. 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekano. 

Çocuk Hastahklan Müta.b»slSI 
BEKLİN ve KÖLN ÜNİVER
SİTESİ SABIK ASisTANI 

HestalarlDI ikinci Beyler Nwnaa 
zade sokak 5 No. da her gün saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEf.'ON: 0 

E\1: 

JZMIR BELEDlYESlNDEN: 
14 üncü adanın 280 metre ınurabba

ındaki 17 ve 18 sayılı arsaların satışı ya
zı işleri müdürlüğündeki şart.ruınıcSi 
veçhile açık artll'maya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2520 ve teminatı jse 

189 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatı~ 

rarak makbuzlariyle ihale günü olan 
29~940 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

13-18-2·1-28 1308 (711) 

, ... ________________ .. _!Em_ ... atWıilllMıliil-.. -~ 
' Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

BlOG~iNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gistercn bulunmaz bir devadır .. 
Grip, nezle, cnfloenza, sıtma gibi hnstalıklara tutulmamak içİD sağlığmm BİOGENİNE lwı ve derman haplariyle 

sigortalayınız .. 
HİOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği ıiderir, hariçten ıelecek her türlü m.ikn_plan öldü

riir. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sailamlaştmr, zekayı yükseltir_ Bel ıevşekliii ve ademi iJdi.da. 
nn en birinci devasıdır .. 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI --·-AD.IUATtKA SOSYETA ANONİMA 

Dl NA \'İGAZYONE 
DİANA vapw·u 13 14/940 tarihinde 

beklenmekte olup 'fricste limanıba ha-
1 cket edecektir. · 
BRlNDİSİ motörü 17/ 4/ 940 tarihinde 

gelerek ~rtcsi günü saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zard, Fiuıne, Triyeste ve 
Venedik limanlarına hareket edecektir. 

CiTrA Dİ BARİ mctörü 23/4/940 ta
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket edecektir. · 

ZARA MOTÖRÖ 24 4 940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi. Zara, Fiumc. Triycstc ve Vc
ı.edik limanlnnna hareket edecektir. 
FEDERİCO \•apuru 25/4/940 tarihin

de beklenmekte olup Ccnova ve Rivic
ra limanlarına hareket edecektir. 

NOT - BütUn bu vapurlar Trtyesı. 
veya Cenovadn Şiınall ve cenubt Ame
rika limanlanna hareket eden İtalia 
Anonim seyrisciain şirketinin ve Afrib 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRIYEsTİNO anonim seyri9efain fir
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

NEERLANDAlsE ROY ALE 
KUMPANYASI 

ACHİIJ.ES vapuru 16/4/940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
lıman1arma hareket edecektir. 

SERVİCE MARlTIME BOUMAİN 
PELES vapuru 16/4/940 tarihinde 

beklenmekte olup Malta, Cenova. l'ııfar. 
silya limanlarına hw-eket edeceldir, 

NOT ı 
BİOGESİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kışlan, soluklan ve bavalann değipnesindeo müteessir olmailar. • • 

Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthit ikibet.lerle neticelenen GRiP, nede, cflo- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun " 
enm, sıbna gibi hastalıklardan korur. Bu htitahklardan korunmak için büyükler sabah, ö(te, akşam, birer, sekiz hareket tarihlerin.in kat'l olmadı~ vıe 
yaşından üstün çoctiklar yalııa sabah, akşam birer BiOGF.NtNE almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de bu bir bunların hi~ bir ihbara lüzum olmaba-
mikdar arttınlmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. mı deiifebilir olduğunu ve bu husmUın 

\ı.w,::::::::;;;::::;;ı--.ıı:•----------------------' dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
1 isr ANBVL BELEDİYESİNDEN : etmi~ceğirtl muhterem yilkJeyiciJerin 

Birinci Sımf !Uütahassıs d kayıt ve işaret etmelerl rica olunur. 

O O 
• Al 1 24/4/940 Çarşamb.:ı günü saat 15 te Istanbul Belediyesin e Daimi eneli- Daha faıla üfsi.l&t için Cilrnhuriyet 

men odasında Me-Lbaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lüzumu olan caddesinde FRATEU.J SPERCO vapur 

r. em lr 1 
mecmuu 55.000 lira muhammen kıymetli 2 adet kamyon ile 14 adet kamyo- acentesine müracaat edilmesi .. 
netin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakele ckşlltme ve fenni şartnameleri 138 kuruş mukabilinde fen işleri TELEFON : 2004 - ?005 
Müdürlüğünden vcrilt'cektir. lduvakkat teminatı 4000 liradır. Isteklnerin 

KAMÇIOOLU 
Cilt ve Tenasül hastalık.lan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sok.atı No. 55-. 
İzmir • Elhamra Sıneması arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastalannı 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

fJil&ll_..~J!Cr~Zi".'"Bt'Y:7.ZZ» 

DAHİLİ VE ZÜHREVi BASTA· 
UKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~tı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itı"baren .. 
İkinci Kordon (Alman koosolosha· 

nesi karşısında) 206 numarada hastala· 
nnı bltul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha· 
nesini terketmiştir) .. 

TELEFON: 3458 

' çi?!.,~ J nditalacusıa 
? Londra ve Vi7ana hastanelerinde 

etiklünll ikmal etınipir. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

TELEFON : 2319 

teklif mektuplarıw bu işlerle i§tigal eden bir muessesenin sahip veya mli
rnessili olduklannı \"eya bu gibi işlerle mütevekkil bulunduklarını müsbit 
vesaik ve 940 yı\ına ait Ticar~t odası vesikalarile teminat makbuz, mektup 
,veya 2490 numaralı kanunun teminat gösterilmesini kabul ettiği diğer ev
rak vesaik ve imzalı şarlnaınelerile 24/4/940 Çarşamba günü saat 14 de ka-
dar Daimi encümene vc.rmeleri. 9 13 17 22 1183 (669) 

~ .......................... llllllli ................ . 

T. C. Ziraat Bankası 
Klll'ulllf tarifli : J888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Türk lirası .. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zirai ve ticari her nıeYI Blnb muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LtRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası lıu)ıınanlara senede 4 defa çekilecek-kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramiye Jağıtılacaktır : 

f Adet 1.000 Liralık 1.008 Ur9 
4 • 500 • 2.00G • 
4 • Z50 • 1.Me • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • so • 5.000 • 

.120 • '° . 4.800 • 
lfıO • ZO • S.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir ~ne içinde :SO liradan aşağı dlljmi· 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde yQzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 1 EylUJ, 1 Birinci kinwı. l Mart ve 1 Baziran tarih· 

lerinde çekilecektir. 

............. _.. ......... m!ıl ...................... . 
ÇAMALr ıruzusı MCIDVRLCIGtllfDElf : 
1 - Tuzlamızda mevcut sofra tuzu fabrikasının dahili b.mında çimento 

harçlı sıvanması pazarlığa konmuştur. 
2 - Beher metre murabbaının muhammen bedeli 1 14 ku~tan keşif tu

tarı 15 O lira 12 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminab .S6 lira 25 k111111tıar. 
4 - Şartnamesi her ııün miidürlüiümüzde ve lzmir baıımüdürlüiümüz:de ıö

riilebi1ir. 
5 - isteklilerin bu gıôi işleri yaptıklarına dair vesikalan ile birlikte 15 Ni

san 940 Pazartesi günü saat 14 de komieyonumuzda hazır balunmalan. 
30, 6, ıl 3 1077 (S84) 

w. F. Renry Van der Zee 
Ye $ilrekisa -·--AMERfCAN EXPORT UNFS lNC. 
~EVYORK 

NEVYORK İÇİN 
EXİLONA vnpllru 19 nisanda bekle

niyor. 
ATİD NA VİGATİON COMPANY 

H A İ F A 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

İÇİN 
ANTAR vapuru 15 nisanda bekleni· 

yor. 
V•parlann İlim \"e tarihleri hakkındı 

hiç bir taahhüt alınmaı. 
Vapurlann hattket tarihleriyle . nu• 

lunlardaki deliJiklilderden acenta m• 
auliyet kabuJ etme&. 

Daha fazla taf.illt için ATATURK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Del 
Zee ve Şaı. Vt,pUr acenıal.ıtına mllraca
at edilmesi riea olunur. 

n:t.a'ON : ZHf /ıtll 

.. .....................................•.••. . . 
~ OIJftER VE ~ 
~ ŞUREKA.llLTD.~ 
: . 
: YAPUR ACEllTASI 

ATATÜRK CADDF.Sİ Rees bi.nasl 

TELJ!FON:Z443 
. . . . 

Londra ve Liverpol hatlan için : 
~ın ihtlyacma l&"e vapurla-: 
nmız sefer yapacaklardır. : 

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

UJIDAI. -·-UMuld DENİZ ACt.:NTAlJÔI LID. 
ZETSKA PLOVİDBA A. O. KOTOR te () .- Sirketi her şerik münferiden 

e~il edeceği gibi müsterken de imza 
ı-ak ~k her nevi senedat 'POliçe ve ev-

F' §ırketimizi ilzam edecektir. 1 
sebk No. 4! .. 

Ev adresi : Gizt~pe brakola kar· 
şısında 834/I.. 

Belediyemiz zabıtası kadrosunda ha- • sa:r•••••••-
len münhal bulunan zabıta memurluk- ı•••••••••ı•••••llt! !ZJliR TUIUSTtK YOU·ABI MINTAKA llD

DORLUCUNDEN: 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten· 
ce ve Vama için b.,reket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten

U"den gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayf:1ı 
Pire, Durauo ve Triyest.e için hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede
ct:ktir. 

nen·- Şirketin kar ve zararları her s"'" 
Pli ın birinci kanun ayında yapılacak 
~Ço mucibince şerikler ara:ı;ında si
i~b en olarak taksim edilecek taraflar 
lec~k len_ıettuattan sermayeye ilave edi
""'LI ınıktarı kar nisbetinde tavin ede-
~~~ Crd" . 

2 
ır. 

ceıt - ~irket bila müddet devam ede
lind ve ~er hangi bir şerikin vefatı ha
Cakte nıırasçıları halefi hukukileri ola-

ır. 

tl'!k Şerikler şirketi münferiden, müş
den hn temsil ettikleri cihetle şerikler
ttıay er .hangi biri şirket ga~·esine uy-
a. 1;,n bır işit' şirketi iuar edecek olur
rı~ u Ulrarı kendi vukını Jretirdiği se-

4 n te:nettüatile ödeyecektir. 
let hk~ırketimiz T. K. kollektif şirket
~- 1ndaki hükümleri aynen kabul 

larına veniden memur alınacaktır. As-
kerHği~i bitirmiş \"e orta derecede 1ah
sil görmüş bulunan isteklilerin 17-4-1940 
günü yapılacak müsabaka imtihanına 
girmek üzere zabıta müdürlüğüne mü
rac.aatları ilAn olunur. 

13-U-L5 (708) 

Adres: Bcrı:amada zahire loncasında 
l9No. mağazada bal 1ahire vesaire Ömer 
Dağtas R. Kaşarcı ı\ Şensesli kollcktif 
sirketi ticaret evi. 

Doktor B~otoğ 

Hamza Orhon 
DAHİLi VE SABi 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve civarındaki, ciierlerine 

hava verdiren hastalara 
Pünemotorakis tatbik eder .. . 
ADKF.S : Denizli &lediye elektrik 

fabrikası knrşısında hususi muaye
nehanesinde ... • işbu mukavelenin altını yukarıda ad-

ları \'e c:anları ya7.ılı Ömer Dai!tas, Ra- l - 26 
ma7.an Kac:arcı Ahmet Senc:e.c;linin ya- •••••lliB•lllİiıiiılln••••llli 
nımda imzalac!•klarını N.K.M. 44, tev- ZATI 
fikan t~dik eyledim. Dokuz vüz kırk 71 genel numaralı 18-8-936 tarihli Or-
senrsi Mart ayının 30 uncu Cumartesi ta mektep diplomam zayi olmuştur. 
günü Be""ama Noteri mühür ve imzası. Yenisini ç1karacağundan eskisinin 

· u 10 kwıışl~ tay.. hükmil kalıpadığmı bildiririm. 

1 - Kal"flYllb Ala~ sahi cadde.inde 97 /99 sayıh eTİn lııedmi ve 
lafından mada malzemesi mÜfterİytr ait olmak iiaere 41 Z lira 16 karat mu
bammen Mdel mubblinde arttırmaya Çlk_.riilfbı. 

2 - Müzayede 18/4/940 ~günü auıt 11 de lnnir Turistik yol
lan Mıntab Müdürlüğünde yapllacalcbr. 

3 - isteklilerin müayede bedelinden bafka ihale bedelinin % 1 S nis
betinde bir teminat venneğe mect.uıdmlar. 

Şartnameyi görmek istiyenler lzmir Tariltik yollan Mmtaka Midürliğü-
ne müracaat edebilirler. 12 13 14 16 1285 (699) 

Gümrülı muhafaza genel lıomatanlığından : 
Bodrum Gümrük Muhafaza taburunun eski hesap memuru iken vazife

sinden çıkarılan ve Izmirde Keçecilerde Şerifiye sokak 7 numaralı evde 
oturnn Ekrem hazin~ye 143 lira 5 kuruş borçludur. 

Bu borcu ödeme~iğindC"D hükmün tahsil edilmek üzere Izmir Müstahkem 
Mevki mahkrmesine veri!miş ve mahkemece aranmış ise de bulunamamıştır. 

17.ınir Emniyet Müdürlüt\inden yapllan tahkikatta nerede bulunduğu an
laşılamamıştır. Nisamn yirminci gününe kadar bulunduğu yeri ve adresini 

GOULANDKIS BROTHEKS (Hellas) 
I~TD. P.iRAEUS 
"NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihiı 

11 MAYi::) 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlann muvasallt tarihle~ 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 
kında acenta bir tNhhUt altına ıiremez, 
Daha fazla lafsillt almak için Birlnd 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umum! deniz ACf'ntabtı Ltd. rnilracut 
edilmesi rica olunur. 

T.W-:~~ 
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............................... 
•• ••• ••••••••• • ••••••• • • 1111111111"' ••• . 

• • • • 
Stokholm Endişe içinde .. ······················•·• ........................ :-:7 

• • • 

Sovyetler Birliği, Almanların Gotlandı işgal etmesini iyi karşılayamaz 
Stokholm, ı2 (0.R) •• isveçte yakın harp tehlikesine karşı hazırhklar devam ediyor. En çok tehlikeye maruz bulunan GOTENBURG şehri 

sivil halktan tahliye edilmiştir. Geceleri bütün büyük şehirlerde e lektrikler söndürülınektedir. 
Stokholm, 12 (0.R) ·• Hükümet mahlillerinden t~reşşuh eden haberlere göre Almanya İsveç arazisinden Norveçe asker ve mühimmat nakli• 

yatında bulunması için geçit talebinde bulunursa lsveç hükümeti bu talebi derhal reddedecektir. Alman donanmasının İsveç sahillerine ihraç 
hareketinde bulunmak ihtimallerine karşı icap eden bütün tedbirler alınmıştır. Havadan Almanların asker ihracı teşebbüsleri de göz önün• 
de tutularak bazı mühim tedbirlere baş vurulmuştur. 

Paris, 12 (0.R) •.• izvestia gazetesinin neşriyatından anlaşılıyor ki Sovyetler Birliği Almanlarm isveçe ait olan Gotland ve Finlandiyaya ait 
·.~~-~-~-~~?!~ .. ~~~~~.~.~IJ.~~!:.~.~.~~~~!!!!:.!:~!?!!:~~-~~!!~~!:~.~~~~!:.~~~~!~.~~~!~~: ................................................................................................................• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Norveç ordusu ayaktadır 
Alman kuvvetlerinin ilerleyiş~ bütün 

noktalarda tevkif edilmiştir 

Tunanın kontrolu Alman· 
yaya terk edilemez 

Norvcçtcki Alman 
edilmesi 

hava yoluyle ordusunun 
artık imkansız sayılıyor 

takviye 
Almanya tarafından bu hususta yapı· 
lacak tazyike Ita)ya yabancı ka)amaı 

~~~--~~~~~-Nwıw*,,.,,._,_~~--~---~~ 
Stokholm 12 (ö.R) - Burada bulu- ferberliği metodik bir şekilde Çevam et- anlaşılabilir ki Almanlar deniz tarlkiy

nan Norveç parlamentosu reisi Roytere mektedir. Askerler bol bol gelmekte ve le takviye kuvvetleri alamıyorlar. Bu 
beyanatında cbizlerl intikam günleri Norveç arazisinin müdafaası tedbirleri da deniz yolunun müttefik kuvvetleri
bek1iyor. Ne kndar uzak olursa olsun snğlamlaşmaktadır. Norveçlile-r dün El- nin hakimiyeti altında olduğunu göste
bugünler Norveçe kısa gelecektin de- veron üzerine ilerlemeğe çalışan Alman rir. Bu sebeple, Pariste tahmin edildiği
miştir. kuvvetlerini tardetmişlerdir. Tronsö ci- ne göre, Almanya Norveçteki kuvvetlc-

Stokholm 12 (ö.R) - Norveç askeri helinde de müdafaa kuvvetlenmektc riiıi takviye etmek ve bunlara mühim
kaynaklan Almanların askeri harekatı- Almanlar bu taraftan ilerliyemiyecek- mat ve erzak yetiştirmek için ancak Is-
nın yalnız Osloya inhisar ettiğini Tron- ]erdir. veç yolundan istifade edebilir. Faknt 
hnymdan ileri hareketinin yalan oldu- buna teşebbüs ederse Skandinavyada 
ğunu bildiriyor. Brüksel 12 (Ö.R) - Norveçten tafsi- harp umumileşmiş olacaktır. 

latlı haberler alınmamakla beraber Havas ajansının askeri müne-kkidi şu 
Goteborg 12 (A.A) - cHavas ajansı 

muhabiri bildiriyor>: 
Alman ve Norveç kıtalan arasında 

muharebe devam etmektedir. Ingiliz fi
losunun Bergen'e döndüğü teyit edil
mektedir. Fakat, Bergen radyosu daha 
bu sabah Almanlann ellerinde bulun
makta ve Alman menbalarmdan aldığı 
haberleri neşretmekte idi. 

Fransız mahfilleri vaziyetin Norveçliler izahatı veriyor: 
lehinde inkişaf ettiğini tahmin ediyor- Norveçte münakalat çok güçtür. Zira 
lar. Bergenin hiç olnıa1_c;a kısmen Nor- münakale hatları azdır. Ancak üç bü
veçliler tarafından istirdat edildiği id- yük demiryolu hattı varsa da bunlar
dia edilebilir. Diğer taraftan Norvcçe dan da pek istifade edilemez. Zira ilti
çıknrılan Alman askeri kuvvetinin ye- s.,k noktaları olan Bergen ve Trond
kunu ancak 30.000 olup bunlar da ka- hayın Almanların elinde veya hiç ol
rarsız bir vaziyettedir. Çünkü bir çok mazsa harekat sahası içindedir. Hava 
müfrezeler birbiriyle irtibattan mahrum münakalatı da güçti.ir. · Zira Stnvanger
olup nncak haYa tarikiyle takviye ala- den başka elverişli hava karargahı yok
bilirler. tur. Buna mukabil fiyortlar deniz tay-

Londra, 12 ( ö. R) - Times'in Bük
re~ muhabiri bildiriyor. Tuna mülaka
tında intizam ve asayişi temin için Al
mnnyanın bu nehirdeki seyriseferi kont
rol edece~i hakkında salahiyettar bir 
Alman şahsiyetinin Utro adındaki Bul
gar gazetesinin Berlin muhabirine be
yanatı burada hayretle karşılanmıştır. 
Şimdiye kadar ne Romanya ne de Yu
goslavyaya böyle bir talep yapılmamış
tır. Nim resmi Clasnik adlı Yugoslav 
gazetesi neşrettiği bir makalede gerek 
Romnnya ve gerek Yugoslavyanın ken
di hududları dahilinde T unanın münn
knliıtını bizzat idare edeceklerini ve ha
riçten hiç bir müdahale kabul etmiye
ceklerini yazıyor. 

Bükreş, 12 (Ö.R) - İngilizlere ait 
harp malzemesi dolu beş sarnıçlı gemi
nin Romen hükümetince tevkif edildi
ği hakkındaki haber uydurmadır. Ayni 
suretle Almanların T unada kontrol va
zifesinin Alman polisine tevdii istedik
leri tekrar tekzip edilmiştir. 

Paris, 12 ( Ö. R) - Alman radyosu 
Romanyaya bir ültimatom verildiği hn
berrni tekzip etmekte ise de T unada 

Goteborg limanında 18 Alman ticaret 
vapuru bulunmaktadır. Isveç resmi me
murları bu vapurları kontrol etmişler 
ve neticeyi tnl?mnuniyete şayan bulmuş
lardır. 

Brüksel 12 (Ö.R) - Norveçten gelen 
lelgrnflara göre Norveç ordusunun se-

Deniz hadiselerine gelince bu husus- yareleri için çok müsait iniş yerleridir. 
ta avam kamarasında B. Çörçil tarafın- Stavangerin lngiliz tayyareleri tarafın
dan yapılan beranata hiç bir şey ilavesi dan bombardımanı Almanlara dmiz yo
mümkün değildir. Deniz harekatının liyle imdnt gelmesini oldukÇa güçleş
müsait şekilde cereyan ettiği şundan tirecek mahiyettedir. 

kontrol meselesinin dostane bir şekilde f h z .. 
h il Al 1 R h k

• Romanyada petrol tas iye ane en , 
a i için manya i e omanya ü u- tan, Yugoslavya ve Romanyaya bir no- Roma, 12 ( ö. R) - ltalyan siyası 

meti arasında müzakereler yapılması d •.:-ta tev i ettiği haberi Berlinde tekzip mahfilleri şimali Avrupada h:ırbin gcnı1 
gayri muhtemel olmadığını bildirmiş- edilmektedir. Berlin salahiyetli mahfil- lem~i üzerine ltalyanın bazı ihtiyat ı!l' Büyük Deniz Hava Harbı tir. !erinde lngilizlerin T unada yapmak is- nıflarını siliıh altına çağıracağı hakkında• 

Fransız gazeteleri Tuna zabıtasının dk el'l -
Almanlar 6 Kruvazör, 1 Destroyer 

1 Tahtelbahir ve 12 Nakliye 

te i ·)eri sapotaj hareketleri münasebe· ki haberleri tekzip etmiştir. ltalyanın ,_1 Almnnyaya tevdiinin manası ne olacağı- tile temas edilmekle beraber, bahııedi- büyük alakası Tuna ve cenubu şat .. 
m pek iyi bilen Roınanyanın böyle bir len notaya dair hiç bir haber alınama- Avrupaya dikilmiştir. Almanya tarafı~: 
talep karşısında şiddetli bir mukavemet mıştır. Bahusus Romanya ve Almanya dan Romanya üzerinde bir tazyik yapı~ 
göstereceğini tahmin ediyorlar. d T d f ı · ld d w kd d h b" b k• A'\'f\l~ arasın a una a vapur se er erinı, e e ıgı ta İr e ar ın ce!1u u şar ı l• 

Bertin, 12 ( Ö. R) - Almanyanın mevcut blitün vesaitle emniyet altına paya sirayeti ihtimali gÖzönünde tulU 
guya Tuna nehrini kontrol için Macaris- almak için tam mutabakat mevcuttur. maktadır.> 
~~--~~~-~~~~~~------~--~·---~----~~---~~~~-~~--___....-

Deniz harbı şiddet_le dev an~ ediyor 
kaybetmişlerdir • • ~~-~~---~~·,,.,,._,_ *----~~---~~~~ gem ısı lngiliz filosu dün Narvikin cenubunda ikinci 

oldu 
bir 

~~~~~~~~~~,,.,,._,_*,,.,,._,_'~~~~~~~~~~ 

Faris 12 (Ö.R) - BütUn gözler tari- dıklarmı kaydettikten sonra D.N.B. da küçük bir Alman garını bombardı-
hin en büyük deniz - hava harbının ce- ajansı şunları yazıyor: man ettikleri haberinin asıl ve esası ol-

ihraç hareketi yapmıya muvaffak 
cereyan eden feci muharebe hakk~n:. 
Berlinde hiç bir kelime söylenmeınts. 
Halbuki Alman umuınl efkarı bu ın ·tD 
demelere büyük ehemmiyet verme1'.r 
ve neticelerini hyecanla bekleme:ıcted~~ 
Eğer Almanlar Norveçte kalmağa fil 1-' 
vaffak olurlarsa harbın ehemıniyetsll' 
bir parçasını kazanmış olacaklardır. ~1.1 
kat menfi netice ile hitam bulursa, tJlll 
beyhude faaliyet Almanların bnŞ ut· 
en büyük felaketini getirmiş olacıık ctc
Bunu bildikleri içindir ki Almanlar ıcli• 
niz harbı haberlerini heyecnnla be 

reyan etmekte olduğu Skandinavya sa- Bu taarruza ehemmiyet vermek icap madığını beyan etmektedir. 
lıillerine çevrilmiştir. Kat'i haberler eder. Çünkü, bu harpte bir düşman tay- Brüksel 12 (Ö.R) - Alman tebliğine 
mevcut olmamakla beraber muvakkat y~resinin Alman münakalat merkezle- göre Stavangerde bir İngiliz tayyaresi 
planço daima şu şekildedir: Fransız za- rinden birine taarruzu ilk defa olarak düşürülmüştür. Alman tayyareler!, de
yiatı hiç yok. Ingilizler 4 destroyer kay- vaki olmaktadır. Eğer bu gibi hareket- niz filosu ile işbirliği halinde, dün hare
bet."llişlerdir. Alman zayiatı ise 6 kru- ler tekerrür ederek sistem halinde tat- ketlerine devam etmişler ve sahil üze
vnzör, bir destroyer, bir tahtelbahir ve bik edilen bir usul olduğu anlaşılırsa rindeki hareketlerin himayesini temin 
12 nakliye gemisidir. Yalnız kruvazör hava harbının idaresi tamamen yeni bir eylemişlerdir. 
zayintı Alman filosunun mecmu tonajı- cereyan alacak ve Almanya bundan icap Trondhaymın 200 kilometre şimali 
nm onda birine muadildir. eden neticeleri çıkaracaktır. garbisinde düşman harp gemilerine ta-

BrUksel 12 (Ö.R) _ Ingiliz tayyare- arruz eden Alman tayyareleri bir tayya-
lerinin Şle-Lvig Holştayn'da bir demir- Brüksel 12 (Ö.R) - Royter ajansı re gemisine bir bomba ve diğer bir kru-
yolu garını neticesiz olarak bombala- lngiliz tayyarelerinin Şlezvig Holştayn- vazöre 2 bomba isabet ettirmişlerdir. 

ol landa - g+tESff 

Hududu dün gece kapandı 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
Brüksel 12 (Ö.R) - Royter ajansının 

istihbarına göre Ingilizler Narvikin ce
nubunda bu limana kısa mesafede bir 
mevkie ihraç hareketi yapmı~lardır ve 
§imdi bu mıntakadaki Norveç kuvvetle
riyle birleşmeğe çalışıyorlar. Bergen 
civarında Ingiliz ve Norveç kuvvetleri
nin sıkı temas halinde olduklarını da 
ayni Jngiliz ajansı beyan etmektedir. 

Londradan alınan resmi haberlere gö
re lngiliz tayyareleri Kategat boğazın
da Alman nakliye ve mühimmat gemile
rine taarruz etmişlerdir. Bu hususta 
Ingiliz hava nezareti tarafından atideki 
tebliğ neşredilmiştir: 

Geçen gece Royal Ejrfors bombardı
man tayyareleri Kategat boğazında ve 
büyük Belt ile küçük Belt boğazının ce
nubunda nakliye ve mühimmat vapur
larına tanrruz etmişlerdir. Alınan foto
grafiler tnnrruz edilen hedefleri sarih 
olarak göstennektedir. Bunların arasın
da takriben 8bin tonluk bir vapur vardı. 
Şiddetli bir infilak neticesinde berhava 
olmuştur. Bunun bir mühimmat \'apu-

------ - ----"""-*----------- ru olması muhtemeldir. 
- BAŞTARAFI 1 .NCİ SAHİFEDE- ber şayed Almanya tarafından bir taar- keşfedebilme arzusudur. Şayiaların di- ALMAN Fil.OSUNUN KAYBI 
nın sürprizine maruz kalmamak için ruza uğrarsa bu taarruzu 1914 te oldu- ğer bir kısmı Hollanda aleyhtarı unsur- PEK BüYüKTüR 
bütün tedbirlerini almıştır.> ğundan daha şiddetli ve daha kuvvetli lar tarafından bir kastı mahsusla ve I...ondra 12 (Ö.R) _ Gazetelerin ver-

Amsterdam 12 (A.A) - Fransa ve olarak karşılıyacaktır. Harbiye nazırı esassız olarak çıkarılan şayialardır. dikleri malumata göre dün akşama ka-
lngilterenin Hollanda topraklarından general Denis gazete muhabirlerine be- Hollanda halkı en büyük ehemmiyeti dar Alman filosunun muhtelif deniz 
geçmek talebinde bulunduklanna dair yanatındn Belçika ordusunun vatanı milli hüki.iınetin azami teyakkuzuna at- hnrplerlndeki zayiatı altı kruvazör, üç 
verilen haber. salfıhiyettar bir menbadan müdafan hususundaki yük.sek kuvveti- fotmelidir. Vaziyetin icap ettirdiği ted- torpito, bir çok tnhtelbahir, on iki mua
tek:r.io edilmektedir. ne güvenilebileceğini söylemiştir. Dün birlerin vakıt kaybetmeden alındığını vin gemiden ibarettir. Batırıldığı mu-

Ho11nnda makamlarının Nymege ve Brüksel sokaklarında i.iniversiteliler bilmelidir. Şu cihet.ten emin olmak Hi- hakkak olan bu gemilerden başka Al-
Arnhem şehirlerinin tahliyesini emret- ikinci defa olarak n~mayiş yapmışlar- zımdır ki bahis mevzuu yalnız harici mnnlnrın en yeni Şarnhost ve Gnny
tikJcrin" dair verilen haber de katiyetle dır. Bu nümayişlerde talebeler ya~asın emniyet değil, ayni zamanda dahili em- şenov zırhlıları mühim hasara uffer<1mı~
tckzip dilmekt :lir. Biiyük Britanya. yaşasın Fransa, kahr- niyettir. Hiikiimet gerek hariçten ve ge- !ardır. Muharebeye iştirak enen diğer 

Londra 12 (A.A) - Amsterdamdan olsun mütcarrizler diye bağırmışlardır. rck dahilden Hollandayı tehdit edebi- Alman kruvazfülerine de az cok ic:ıbet-
Deyli .Ekspres _gazeterine bildiriliyor: HOLLANDA HUDUDU lecek tehUkt-leri tamamiyle müdriktir. Jer vaki olmustuı·. Harbın ba"°şındanberi 
Almanynnın Belçika ve Hollanda nez- Londra 12 (Ö.R) - Deyli Ekspres Bu kararc;ı7.1ık giinlerinde yalnız hükü- Graf Spce ıırhlısiyle birlikte Alman 

<lindPki diolomatik müme5'c;il1Pri gece muhabiri bu gece Hollanda hududunun metin de~il halkın da kuvvetli bulun- ham filosunun za1yiatı yüzde elli sayı
yarısı Berline harek0 t etmişlerdir. ~iMilen Hizum üzerine kapandığını ha- ması luzmıdır. Alınan tedbirler memle- labilir. Buna mukabil !ngili:r. filosu d'1rt 

FJollanda istihkfımlarını takvive ve her vermiştir. Bu tedbirin huduttaki ketin miimki.in olduğu kadar kuvvetli torpito kavbctmiştir. Müttefiklerin har
hududun bazı mınta'kalarınd'! c:ivil aha- Alman hazırlıklariyle alakadar olduğu hale koymak için herşey yapıldığının bın başında iki yi.iz elliden fazla torni-
liyi tahlivr etmektedir. zannediliyor. delilidir. toya malik bulunduğu dü~ünijlürc:e 1)'1 

BELÇtKA TAARRUZA UôRARSA Amsterdam 12 (Ö.R) - Yarı resmi Aınsterdam 12 (Ö.R) - Hollanda zayiat ezici fnikiyetin lizerinde hic bi .. 
Brüksel 12 (Ö.R) - Haricive nnzırı Hollanda menbaından vaziyet şöyle 1as- matbuat umum müdürlüğü bir tebliğ tesiri haiz. değildir. Alman Ü"lerinrlen 

Spaak Fransa. İngiltere, Amerika sefir- vir ediliyor. Son günlerde bas gösteTen neşrederek dahilden ve hariçten eelecek tccrid edilmiş olan Alman h'.lrn ı;'P!T'iJC'
l erinin 1Jyaretinden sonra milli müdafaa şaşırtıcı hildiselerin c:iddetli aksülamel- her hangi bir tehlikeye karşı hüküme- riylt- deniz muharr-bdcri h.,.niı7 hitı•m<> 

--s:..u."-~:~~il~e~g~o~·r~ü~!;~m~üşt~· ~u~· r~B~el~ç~ik~a~b~it::~:ı~T~a~f-::le:r~·::ası:;~ta~b~i~id~i~r~B=ıı·:ı·ı.ı·iP•ı:ıı"mmİİİİil'iiiiİiiiiİİ • ~ --.~.:.\ ·~~··-· ~ .... ·.t.'j 

kfıtın hitamından sonra öğrenilecektir. 
Londrn 12 (ö.R) - Harp malzemesi 

nakleden 8000 tonluk bir Alman nakli
ye gemisi batırılmıştır. Şiddetli infilak
lar olmuştur. 

Londra 12 (Ö.R) - Iskajarak boğını 
mcdhalinde ve Norveç açıklarında Al
man harp gemileriyle vukubulan deniz 
harbından bugün fazla bir haber yok
tur. Bunun sebebi düşmanla irtibat te
sis eden harp gemilerinin mevkilerini 
bildirmemek için telsizlerini kullanma
malarıdır. Kategatta büyük bir deniz 
harbı vuku bulduğu haberi tekzip edil
mi~tir. 

Paris 12 (Ö.R) - Fransız donanma
sının Dünkerk ve Foş adlı büyük zırh
lılarının guya deniz harplerinde batırıl
dığı veya hnsara uğradığı hakkındaki 
haberler yalandır. Deniz harplarında 
li':ansız donanma~ından hiç bir ünite ha
sara uğramamıştır. 

BERL1N HEZiMET! GtZLlYOR 
ParL<; 12 (Ö.R) - «Stokholm Tidni

gcn> gazete.sinin Berlin muhabiri tarn
fıı1dan bildirildiğine göre Skagerak'ta 

yorlar. at• 
Paris 12 (ö.R) - Bütün Fransız ıJ'l 1'• 

buatı Norveçin cesaretini bi.iyi.ik .. ~i)İ' 
dirle karşılamaktadır. Fakat en b~} tit• 
ehemmiyet deniz harbına \'erilnııŞ 
Matin diyor ki: t11l• 

cMüttefik donanmalar heyeti ıırn° 
yesiyle vaziyete hakimdir.> Jall 

Populer chenüz batırılmamış. 0ri~ 
düşman gemilerinin kapana girdıkle ııtı• 
ve Norveçe girıniş olan Alman kıta 1151 
nın arkasından kapanın kapanfll 
muhtemel> olduğunu yazıyor. ___.,,. 

Hiitriyct ancak Alman dostluğu 
ile kaimdir, diyorlar 

Londra, 12 ( Ö. R) - Norveç şeh~~~ üzerine halkı Almanya ile anlaşına• 
ğa davet eden kağıtlar atılmıstır. Bunlarda deniliyor ki: 

cAlma.nyanın dostu olmaksızın hiirriyet imkaıısızdır.:ı> 
1
• rıı 

Londra, 12 (Ö. R) - ltalynn gazeteleri Danimarka ve Norveçin isti 11~)
tnsvip etmekle beraber c.!'!keri vaziyet hakkındaki haberleri neşrede~keıj ·r. 
manyanın büyük tehlikeye maruz olduğunu ve ciddi zayiatını kaydedıyor 11 

A lmanya Norveçte tutunamazsa 
kendisini vahim neticeler bekliyor 

---------x*x ·Öl' 
Pari-=, l2 (A.A) - İngiltcrr sefiri Cmnpbell ile Papanın vekili Moı~;11ı1 

ValP-rİ<> \'alcri ve .Franşanu. Macaristan elçisi Kerlet, bu sabah ba~~~ ı görC 
Reyn) tnrafıncfan kahu! edilf'.işlerdiı·. Bu mahfillerde bevan edi~dıg"ı:~ıce)1 
Almnnya, Daniınarka \e Norveçtc tutunabildiği tnkclirdl· kuvvetlı sev·ddi Jll""' 

noktalnrına 'llalik olnc<Llttır Aksi takdirde vnziyet Almaı1yada pek cı 
t iceler t C'vlit nd('cC'ktir. Alm n • k ı 1 • 


