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Jlo. 10446 Kırk Beşinci Yd FIA2'1 (5) K11Rl1f2'VR 14 il I SAM P A ZAR Açık denizlerdeki 1 
Danimarka vapurları 

HAKKIOCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM M:ODDE'l1 Türkiye için Hariç için 
Sn~lik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 150 1650 

1 
GiinU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

[ T E L E F O N : 2697 

~lan tnUnderecatındaıı gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

il Londra, 13 ( ö. R) - Danimarka bükUıneti 
Alman tazyiki altında faaliyet aerbeatiaini kay
bettiğinden, açık denizlerde bulunan bütün Da
nimarka gemilerinin Müttefik limanlannda top
lanmalan kendilerine tebliğ edilmİJtir. 

İngiliz limanlarına tirJıdiye kadar yirmi Dani
marka vapuru ve on iki balıkçı gemisi gelerek 
zaptedilmfttir. Kanada hiilı:Uıııaeti de kendi li
manlannda bulunan Danimarka vapurlan bak- ı 
kında mümasil tedbirlere bat vunıcakbr. 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Majinoya -Alman taarruzu yakın mı? 
Bir Alman Alman filosu yarısını 
~askını niş bir sahaya 

kaybetti. Ge

akım kaldı 
N -e-

........ -01e Zurİfer Çaytung'un verdiği ha-
~ göre Hitler~ g~ cepbeaiode 
LJlno batbna kal'fı büyük bir tecavüze 
~il baılanmasma taraftardır. 
1 Mareşal Cöring de bu hususta Hitler
~ mutabıktır. üçüncü R~yşın Danimar
~ Ve Norveç için yaptığı gibi Hollanda 
~Belçikayı da Müttefiklerin tehdidi al
d da ilan ederek taarruza bu noktalar-
ıın 1başlamnsı da muhtemeldir. 

111.1901 - 1904 ihtiyat sınıfları alelacele 

11 
oth altına çağmlmıştır. Alman ordusu

~ llıı bu suretle beş milyon kişiyi geçeceği 
t~ ltitle hücumlarile bir netice alabilece
r 

1 ~mit edilmektedir. Almanlarm lsviç
l c. Ududlnnnda dahi seyyar hastahane
ı~;n :miktarını mühim mikyasta çoğalt-

arı görülmektedir. 
~ONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

IONDAKİKA: ............... 
Bir ltalyan 

gazetesi 
Mısıra çatıyor -·--~aedin, 13 (Ö.R) - İtalyada haftada 

"-ı~.ıkan Aksiyon Kolonyale gazetesi 
~--ta •İhtarda• bulunuyor ve şunları 
-..ıyor · 
~•sırı~ İngiltere ile olan 11 Ugursuzn 
~uğu, İtalyaya göre, bu memleketi 
~ .. vaziyoıc sokmaktadır. İtalyada 
~Un Mısırın tekmil siyasetine bir is
~tn işareti konuluyor. İngiliz ve 
~ah sız askeri kuvvetlerini Mısır ~eden 
~ uı ediyor ve neden bila itiraz Ingil
~ e Ve Fransanın her istediklerine baş 
!ıftYor? Neden müstakil ve •Liyakatli» 
l .harici siyaset takip etmiyor? Neden 
d~il~erenin şimdiki müşkül vaziyetin
tıı!:ı lSUfade edip tc milli taleplerini tat
~a ~etmiyor? Şimdiki vaziyette kaldık
lıed ısır bir şey knzamımaz ve çok kay-

ebilir • ..............: .. 
--------------------~----

Memleket 
--*--

Me&elelerinde 
Hatalı yoldan 
Dönmek bır 
Fazilettir 

~illeri• phsi izzeti 

•-..nC::::_hallne 
HAKKI OCAKOOLU 

'~ meclisinin otobüs tarifelerini 
t\ll karar vermesi umumi efkirda 
)~~ akisler yapmıştır. Bu karann 
'-UCini ve haksıLlığını tebarüz etti
"'-' Yazımız etnfmd:ı bir çok kimsele
~ .... le~fonla ve yıuı ile: gazetemize baş 
L.':'IGllları menfi akislerin tesirlerini ifa
~e L~ •• 
~ -ıı celecek kudrettedir. Her şey-
it; e\tvel şurasını kaydeylemek isteriz 
"-_~ÜS servisleri, belediyemizin ba
ti;~ bir çok müspet ve verimli işle
~ ~lllda gelir. Bu güzel eseri hatalı 
~ ar yüzünden hırpalamak, halkın 
~ Yeye karşı ~lf'cliği sevgi ve iti-
' ~ak en çok teessürü mucip 
~1bir hadisedir. Biz belediyemizin bu 
~İt ı..~ri üzerinde belediyeden üstün 
~ -...ıçlak hissi bnliyoruz. 
'Y~k ki hakikatler önünde bunun ' >' ttirlü mütalaasına imkin göremi
tı~ lyiye iyi, kötüye kötii demek şia-
~ r. 

~ ~~~ztıun esasına girmeden evvel ba
'tiltif ır. rneclisi azalarından öziir dileriz. 
liııitıdenın tezyidine ait karar. şe1* mec· 
lat t en ittifakla c.;ıkmnmışhr. Bazı aza
tibi •Pkı ~~lkın ve bizim düşündüğümüz 
ltt le:ıyıdın yersizliğini beyan eylemis· 

'tnuh ı· " ll~tf . a ıf rey vermişlerdir. Bu kısmın 
>-~ı!ılmcmiş o!masım hatamız olarak 

" gı ,.~zire 1>ilirim 
'~1enın esasına gelince: Filhakika 
~ fiatieri yükselmiştir. Yedek par

..!._~rilünde naüşkülit vardır. Fa
~embin bu ~ ödemeie 

mayn döküldü 
Norveçe çıkan Almanlar tamamen tecrid edildi 

Alman filosunun yarısını mahveden Ingiliz tayyare ve t0rpitolanndan bir kısmı 

Baltıktaki Alman tayya
re üsleri tahrip edildi 
4 Alman daha düştü 

Londra 13 (ö.R) - Gazeteler Skan
dinavya cephesindeki harekat hakkında 
aşağıdaki malumata veriyorlar: 

Almanlar dört gündür kendilerine 
hiç bir netice vermiyecek olan bir taar
ruza girişmi§ bulunuyorlar. Şimdi bir 
felAketle karşı karşıyadırlar. Müttefik
lerin vUcuda getirdikleri muazzam mayn 
tarlaları, Norveçe çıkarılan askerleri ta
mamen tecrit edilmiş bir hale düşür
müştür. 

ALMAN FiLOSUNUN ZA YtATI 
Şimdiye kadar en mevsuk haberlerle 

teeyyüt eden vaziyet şudur: Alman fi
losu yarısını kaybetmiştir. 

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

Boğulan Alman 
askerleri 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cnayşenav zırhlısının Osio fiyordun-

da battığı teeyyüt etmiştir. Gnayşenav, 
inşası iki sene evvel ikmal edilmiş olan 
Almanların en yeni zırhlısıdır. Narvik
te ağır surette yaralanan Şamhost zırh
lısı harp sahasını terketmiş ise de bii
tün yollar tutulmuş bulunduğundan Al
man üslerinden hiç birine dönemiyecek
tir. Bluher, Karlsruhc, Emden kruva
zörlerinden maada daha iki kruvazörün 
batırıldığı, fiyortlarda bir çok Alman 
destroyerlerinin, dragörlerin battıkları 
muhakkaktır. Bunların hakiki sayısı 
vaziyet tevazzuh ettikten sonra Han edi
lecektir. 

BATIRILAN VAPURLAR 
Londra 13 (A.A) - Haber alındığına 

göre, evvelki gece lngiHz tayyarelerinin 
Baltık denizinde yaptıklar1 taarruz es
nasında bombaların isabetiyle batan 
cephane yüklü bir Alman vapurundan 
maada erznk yüklü 5.000 tonluk diğer 
bir vapur da iki bomba ile ciddi hasara 
uğramıştlr. 

Stokholm 13 (ö.R) - Tidingen gaze
- SONU 3 ÜNCÜ SJ\JUFEDE -

Hitler ve Mııssolıııl 

Hitler, ltalyayı 
harbe sürükle
meğc çalışıyor 

--·--
Ba teşebbösiin de akim 
kalması ihttmaU 
daha lazladır 
Londra, 13 (Ö.R) - Deyli Ekspres 

gazetesi, Bitlerin Mussoliniyi müttefik
ler aleyhine harbe sürüklemek için tek
rar büyük bir gayret sarf ettiğini yazı
yor. Ayni gazeteye göre Skandinavya 
taarruzunun İtalyadaki reaksiyonu, bu 
teşebbüsün de akim kalacağını düşün
meğc müsaittir. 

Yurdumuz .. 
da şiddetli 
zelzele 

lsveçe de taarruz ede
cekleri söyleniyor 

Yeni zcıf erler kazanan lngiliz 
Londra, 13 (Ö.R) -- İngiliz hava kuv

vetleri, Baltık denizinde Alınan deniz 
tayyare üslerini tahr;p etmişlerdir. Nor
veçin Almanlar elini' düşen Stavanger 
tayyare üssünde yirmiden fazla Alman 
tayyaresi tahdp edilmiştir. Burada vu
ku bulan bir hava harbinde dbrt Mes-
scr Şmit düşürülmü~tür. · 

ALMAN TAYYARELERİNİN SEBEP 
OLDU(iU FACtALAK 

Vaşington, 13 (Ö.R) - Birleşik Ame
rikanın Norveç sefiri Madam arimon 
beyaz saraya gönderdiği rapprda, Al
man tayyarelerinin Norveç şehirlerine 
hücumlarında yaptıkları feci tahribata 
bildirmiştir. Tayyareler, küçük Elveron 
şehrini harap etmişlerdir. Burada elli 
~i ölmüştür. Norveçte hava harbinin 
yarattığı facialar, beyaz saray mahfilin
de derin bir infial uyandırmıştır. Har
bin başında Bitlerin verdiği sözü bir 
kerre daha çiğnediği görülmüştür. 

ALMANLARA HAV ADAN YENİ 
HÜCUMLAR 

Londra, 13 (Ö.R) - Bahriye nezare.. 
ti resmi bir tebliğinde, deniz harekitı
nın bugün de devam ettijini, İngiliz ba
va kuvvetlerinin Bergende Alman nakli
ye ve erzak gem ilerine taarruz ederek 
üç büyük gemiyi bombaladıklarını, bir 
torpitobotu mitralyö.t ate~e tuttukları
nı, Britanya tayyarelerinden birinin ya
kın bir adada yere inmeğe mecbur ol-

Rumen ve Macarlar da tehlikede 

tayyarecileri bir uçu§tan sonra 
du&runu, diğer tayyarelerin salimen üs
lerine döııdilklerini bildiriyor. 

Uzun mesafeli bir İngiliz h;tikşaf tay
yaresi, şimal denizinde vazifesini ya
parken bir Alman destroyerine tesadüf 
etmiştir. Tayyare destroyere hücum et
miş ve yüz metrcy.-? kadar inerek gü
vertedeki efradı mitralyöz yağmuruna 
tutmuştur. Bu sırada Dorniye sistemin
deki bir Alman tayyaresi göründüğün
den İngiliz tayyareısi buna da hücum 
ederek delik deşik olan Alınan tayyare
sini kaçmağa mecbur etmiştir. 

Londra, 13 (Ö.R) - Hava nezaretinin 
tebliğine göre Kristiyansan fiyorduna 
giren İngiliz tayyareleri şiddetli bir ha
va ateşine rağmen limandaki Alman 
harp gemisine taarruz etmiş ve bunla
rı ağır hasarata dil~ar etmişlerdir. 

-·-40 ev yıkıldı, 2 ölü var .. 
Yozgat 13 (Hususi) - Bu sabah saat 

8,25 te, on saniye süren bir zelzele ol
muştur. Hasarat yoktur. 

lstanbul 13 (Yeni Asır) - Bugün 
(dün) saat 11 de, Yozgat ve havalisinde 
şiddetli iki zelzele olmuştur. Dede Fa
kili köyünde 40 ev yıkılmıştır. 2 ölü 
vardır. 

Zelzele Madende ve Peyikie de hasa
rata sebep olmuştur. 

Kat'i zarar miktarı henüz tesbit edi
lememiştir. Yozgat valisı, zelzele mın
takasına hareket etmiştir. 

Ankara 13 (Hususi) - Bu sabah saat 
8.35 te şehrimizde orta şiddette bir zel
:&ele olmuştur. 8.30 ile 8.40 arasında 
Kırşehir, Sivas, Kayseri ve Tokatta 
muhtelif şiddette yer sarsıntıları kayde-
dilmiştir. . . 

Tokattaki zelzelede yeniden bazı bi~ 
nalarda catlakhklar müşahede edilmiş
tir. Saat 9.30 da da Samsunda dipten 
gelen bir zelzele hissedilmiştir. 

Çorumda 8,35 te 55 saniye devam eden 

- SONU 3 CNCC SABİF'EDE -

Tecavüze uğrıyacağı söylenen 
Paris 13 (ö.R) - Gazeteler, şimal 

denizinde vuku bulmakta olan muaz
zam deniz. harbı kadar diplomatik har
be de ehemmiyet vermek lazım olduğu-

Norveçte harp şiddetli 
--------------~~-----·---'-------------------

Mü tt ef iki er Narvik civarına asker 
çıkardı, lngiliz filosu Bergende 

Stok7ı.olnıun tayyareden görünüşü 
nu yazıyorlar. 

Jan Fahri (Matin) gazetesinde bütün 
dünya payitahtlarında devam eden dip
lomatik harbe nazarı dikkati celbedi
yor. 

(Joumal), Almanların Isveçe taarrua 
edeceklerini muhakkak sayıyor. Dani
ınarkada yapılan Alman tahşidatı, Is
veçe karşı bir şey hazırlandığını göster
meldedir. 

Ayni gazete, bu taarruzu Macaristan 
ve Romanyaya bir taarruzun takip ede
ceği kanaatindedir. 

Oeuvre, lsveç hakkında Alman mat
buatında yapalan hararetli nesriyatı bu 
memlekete mutasavver olan Alman ta-

- SONU 4 ÖNCÜ SAHb'EDE -

Dün Bayramı Yapıldı 
Roma, 13 ( 8. f) - HaYU ajamı

nm venliii bir habere sön Miittefilder 
Nanik cİYanna asker ~. 
·Ayni ajana, lagiliz filCMUnun Bersene 
girdiğini iddia etmektedir. 

Londra, 1 3 ( ö. R) - Stokholmdan 
gelen haberlere göre Norveç kuvvetleri 
enerjik bir mukavemet göstermektedir
ler. Alman İ§gali Kristiansant, Stavan
ger, T rondhaym, Bergen ve Osloya 
munhasırdır. lngiliz filosunun B~rgene 
girdiği de •öyleniyor. Norveç Başku
mandanl.ğı, Alman motorize kuvvetle
rine faaliyet imkanını bırakmamak için 
mühim tıevkülceyş yollarını tahrip etmiş
tir. · Norveçin seferberliği sürat' le devam 
ediyor. Norveç halkı akın halinde va
tanlarının müdafaasına koşuyorlar. 
ALMAN iŞGAL SAHASI MAHDUT 

PaU.. 13 ( ö. R) -- Norveçte vazi-



ın. 

Elazıgı su bastı, halk 
büyük heyecana kapıldı 

~-------~x*x:------------
İpsala civarında so insan ve 600 hayvan sular 
içinde mahsur, kurtarılmalarına çalışılıyor-

---------x*x----------
Elazıg, 13 (A.A.) - Dün saat 16 da fus zayiatı yoktur. 

burada emsali hiç görülmemiş bir yağ- ** 
murdan ıonra wehrimizi .eller baamıı ve Edirne, 13 (A.A.) - Buraya dün 
ana caddelerin üzerinden 2 metre yük- gece gelen haberlere nazaran İpsalada 
eeldikte seller akmağa başlamıştır. Sular 1 O hayvan boğulmuş ve su altında ka· 
bir çok evleri, dükkanları daireleri isti- lan evlerden biri daha yıkılmıştır. İpsa
la eylemiftir. Bu korkunç tufan karııı- la - lbriktepe arasında sularla çevrili 
amda halk büyük bir heyecana kapılmıı- olan 50 insan ve 600 hayvanın kurtul
tır 'Umumi müfettiş, vali, emniyet mü- masına devam olunmaktadır. Aynalıda
dürü, jandarma kumandanı derhal icap ki hayvanlar kurtarılmış ve kasabaya 
eden tedbirleri almışlar ve tehlikeye ma- getirilmiştir. Sular çok ağır bir surette 
ruz kalan evleri tahliye etmişlerdir. Nü- çekilmektedir. 

Karadenizde Abloka? 
Sovyetlerin A lmanya 
harp etmeleri ihtimali 

ile birlikte 
çok zaiftir 

---~---x*x·------
Budapefte - Magyar Namzed'in raailerile harbe tutuşmalarından istifade 

Belgrad muhabiri bildiriyor: ederek japonyanın da Sovyet Rusya 
Budapeşte Alman - Sovyet - ltalyan aleyhine harekete geçmesi çok kuvvetli 

ittifakının meydana gelmesi ihtimali git· bir ihtimal dahilindedir. 
tikçe azalmaktadır. ideolojiler arasında- ** 
ki tezatlan bertaraf etsek bile, Sovyet- Magyar Namzed'in Belgrad muhabi-
lcrin Almanya ile müıterek harekete ri bildiriyor: 
gcçmderi pek büyük mahzurlarla dolu- Bükreşten bildirildiğine göre. Mo
dur. Çünkü: Sovyetler, Almanya ile bir- ment isimli gazetenin neşrettiği bir ma
likte harbe giri;tikleri takdirde. lngiliz kale, Romen hükumeti merkezinde fev• 
ve Franıız filolarile Karadenizde karıı- kalade bir alaka uyandırmıştır. Makale
lapcakları yüzde yüzdür. Bu taktirde ye nazaran, Müttefikler, Sovyetler tara
Sovyetler aakeri bakımından fevkalade fmdan Almanyaya yapılan petrol ve 
güçlüklere uğrıyacakları gibi, petrol is- ham madde scvkiyatına kat'i surette 
tihıalleri de yüzde altmış düşecektir. mani olmak için, ablukanın Karadenize 
Bundan baıka, Sovyetlerin garp demok- de teşmilini derpiş etmektedirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E MemleJıet haberleri E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir müddeiumumi 
t ren altında ezildi 
Kütahya (Hususi) - Konyaya git· 

mekte olan Eskişehir treni Alayund İs· 
tasyonuna geldiği zaman, sabık Kütahya 
Müddeiumumisi Cemal Günay, tren dur
madan inmek İstemiştir. Fakat trenin 
altına giderek sol ayağı kesilmif, hasta· 
hanede ölmüştür. 

Gördesln tahliyesi 
düşünülüyor 
Ankara (Hususi) - Dahiliye Veka

leti, heyelana maruz ve tehlikeli bir va
ziyette bulunan Gördes kasabasının 
tahliye ettirilmesi imkanlarını tedkik et· 
mektedir. Yakında karar verilecektir, 

Mersinde bahcell evler 
kooperati2L. .. 
Mersin (Hususi) - Hem ev buhra

nını gidermek, hem iman temin etmek 
üzeTe burada bir bahçeli evler koopera· 
tifi tt'şkil edilmek üzeredir. 

Urlada Abdülhak 
Hamit ihtifali 
Urla (Yeni A!llr) -Ayın 12 - 13 ün

cü gecesi Halkcvimizde, Abdülhak Ha
midin ölümünün yıldönümü münasebe
tile bir ihtifal yapılmıştır. 

Baş muallim Bedri Tanyerinin müsa
habesi dinlenilmiş, büyük pirin çocuk
luğu, gençliği, hayatı ve eserleri hakkın· 

Her ay yapılması 
lizun müzakereler 
Vılllyet idaresi kanununun 41 ıncı 

maddesine göre valilerin idare şube re
islerini her ay sonunda ve lüzum gör
dükleri sair zamanlarda heyet halindri 
toplıyar.nk vUayetin muhtelif işleri hak
kında müzakerelerde bulunmaları lil
zımdır. Bazı vilayetlerde böyle toplan
tılar yapılmııdı~ı anlasılmıstır. Muhte
lif .işlerin müzakere yoliylt" kolayca hal
li ve daireler arasında ihtilfıflı mesele
lerin bertaraf edilmesi için tensip edi
len bu müzakerelerin her ay yapılması, 
görüşülon mcselclC'I' hakkında bir zabıt 
hazırlanması Dahiliye vekaletinden bir 
tamimle vilayete bildirilmiştir. · 

Bu müzakerelC'l'in mühimleri hakkın
da Vekalete de mnlUmat verilecektir. --·-Yarınki konierans 
Yarın saat 18 de Döçent bay Cahit 

Arif tarnf ından H'alkC'Vİnde, (Modern 
fiziğe dair) mevzulu bir konferans ve
rilecektir. 

EDİRNE DE 
ARICILIK KURSU 
Edirne, 13 (HU$USİ) - 15 mayısta 

umumi müfettişlikçe içtimaa çağınlan 
arıcılık kongresiyle beraber Edirnede üç 
ey sürecek bir arıcılık kursu açılacak
tır. 

da izahat verilmiştir. 

Tokadın kadastrosu 
Tokad (Hususi) - Şehrimiz.in ka

dastrosu bitirilmi§tir. 
~~IJi!AAIF!'ıi!Aıll'AK023PW!mi!l!!ll ......... ftll .... *Elll .... ll!l!~Xlml'll .. liİ .. l.ı77EE .. ı..m .......... ._. 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGUN MAriNELERDEN iriBAREN 

İKİ BÜYÜK FİLİM BİRDEN 
-1-

M i K AD O 
Bütün renkli harikulade musiki ve muhteşem mızanscn 

-2-

ŞiMAL OTELi 
FRANSIZCA SÖZLÜ.... BAŞ ROLDE; ANNA BELLA 

Metro Jurnalda . F.n son ve mühim HARP haberleri .. 
SEANSLAR : Şimal ~teli 1-4.30-8 de .. Mikado : 2.30--6--9.30 da başlar 
DİKKAT : Cuınartesı ve Pazar 11 de ve hafta arasında her gün ı de 

ucın. HALK SEANSLARI vardır ... 

··----------------------------------! 

Büyük tarih ve 
fıKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

- 165 -
Livedisin baktığı kimse, kolunda bir 

~petle kasap dükkfuıı ve fırına gitmek
te olan genç Dorföy idi .. 

Espiyon, yeniden duvara yaslanarak: 
- Bu çocu[,'ll takipten bir şey çık

maz .. Ne gerek almağa gidiyor.. Bu da 
bana bayan h·onun bu kulübede otur
duğunu ispat eder. 

Halbuki Livedis bu kulübe sandığı bu 
zavallı gösterişli evin altında lüks mo
bilyalı, gayet süslü oc!alar bulunduğun
dan lıaberi yoktu. 

Dorföyün, evin kapısından dışarı çıktı
ğını görmüştü. 

Çok geçmeden Liv'!disin hep ayni ye
re, yani kor:idor kapısına ne kadar dik
kat ve sebatle baktığmın farkına vardı 
kendi kendine : ' 

- Oğlum, sen bir hayvanmışsın be! .. 
Met.r Matyonun mutbc.k .şişlerini çevir
mekten başka bir şeye yaramaz. bir hay
van! .. Herifin hep oraya yapı.şık bu ka
dar durduğunun sebebi her halde ora
da bir işi olQuğ~ ileri 

Kubilay ihtifali 
bugün 

---"'---
Saat 12.20 de Karşıya· 
kadan, 1240 ta Basma· 
haneden t r enler 
kalkacak .... 
Bugün Menemende Kubilay ihtifali 

yapılacaktır. 
Parti başkanlığınca hazırlanan prog

rama tevfikan, lzmirden ihtifale iştirak 
edecek olanlar 12,20 de Karşıyakadan 
ve 12,40 da Baamahaneden tahrik edi
lecek iki hususi trenle gideceklerdir. Ma
niaadan civar kazalarla köylerden de 
tren, otobüs ve otomobillerle Meneme
ne heyetler gdecektir. 

Kubilay abidesi önünde inkılap şe
hitlerimiz için büyük tören yapılacak, 
istiklal marşından sonra lzmir ve Mani
~a Parti teşkilatı, Ordu, Öğretmenler ve 
Menemenliler adlarına nutuklar irad 
edilecektir. 

Abideye konulmak Üzere yüzlerce çe
lenk hnzırlnnmııtır. 

Saat 16.45 ve 17.05 te Menemen
den kalkacak trenlerle izmire dönüle
cektir. 

Tayyare seferleri 
başhvor 

Yanndan itibaren Ankara. lzmir ve 
İstanbul arasında poıta tayyarelerile 
yolcu nakliyatına b&Jlanacaktır. 

Haber aldığımıza göre Izmirden An
karaya ve lstanbula gitmek için ıekiz 
kişi, tayyarelerde yer ayırtmlflardır. 
Mevsim münasebetile bundan sonra 
posta ve yolcu tayyare seferleri intizam
la yapılacaktır. --·--Dünkü Abdülhak 
Hamıt ihtifali 

Abdülhak Htımidin ölümünün yıldö
nümü münasebetiyle dün öğleden son
ra Halkevindc bir ihtifal yapılmıştır. 
Büyük şairi sevenler ve onun eserlerini 
takdir edenler, Halkevi salonlarını dol
durmuşlardı. Müteaddit hatipler tara
fından şairiazrunın hayatı, eserleri hak
kında nutuklar irat edilmiş, bazı genç
lCTiıniz de eserlerini okumu~lardır. 

Ihtifalde şfurinzamın hatırasına hi.it
m<'tC'n be~ dakika ayakta durulmuştur. --•-ww-
Romanyaya 
ptt~uk ihracatı 
Türkiye - Romanya ticaret anlaşması 

hükümleri dahilinde Romanyaya 14000 
balya pamuk ihraç edileceğini yazmış
tık. Şimdiye kadar Romanyaya 13000 
balya pamuk ihraç edilmiştir. Mütebaki 
1000 balya da bugiinlerde sevkoluna
caktır. --·--Roman y adan alacağı 

olan tacirler 
Ticaret vekaletinin iş'an üzerine 

mıntaka ticaret müdürlüğü, Romanya
dan alacaklı olan tacirlerimizin alacak 
miktarlarını tesbit etmeğe başlamıştır. 
Yeni ticaret anlaşmasının meriyetinden 
evvel veya sonra Romanyaya mal sevk 
etmiş, fakat heniiz bedellerini alamamış 
olanlar mıntaka ticaret mUdürlüğüne 
müracaata başlamışlardır. Bunların pa
raları, VekAletin teşebbüsiyle alınacak
tır. --·--Vilayet inzibat 
komisyonunda 
Vilfıyet memurin inzibat komisvonu 

yarın saat 17 de vilayette vali B. Ethem 
Aykutun reisliğinde toplanacak, bazı 
memurlara ait evrak üzerinde müzake
rede bulunacaktır. 

. --·--PiYANGO 
Makineleri Ankarada 
1\-lilll piyanko ichiretinin Fransadan al-

dığı otomatik piy~nko makineleri An
karaya götürülm~tUr. Fransız fabrika
sının montörü de, bu makineleri kur
mak UzeTe Ankaraya gelmiştir. 

Ve birden bire sevinçle sıÇradı : 
- Ah ne güzel bir fikir geldi bana ... 

Şimdi herife canını sıkılmaksızın dikiz 
edebilirim .. 

Dedi.. İki adım ileride bilya oynamak
ta olan on on bir ya~larında iki çocuğa 
doğru sıçnya sıç.rıya gitti .. 
Çocukları beraber oynamağa ikna et

ti .. Hatta büyüğüne bir kuruş verip ye
ni bilya aldırmağa gönderdi. Araların· 
da kardeşçe taksim ettiler. 
Beş dakika sonra üç çapkın Levide

sin yirmi adım yakınında derin bir bO
yı:ı oyununa dalmış bulı.muyorlaı-dı. 

Saat on birden bir:ız önce Faribol ile 
Mistufle nıeycfandan geçtiler. Lokanta· 
larına gidiyorlarclı. 

Yılan gibi ihtiyatlı Levides, geniş ke
narlı şapkasını burnunun i.ızerine indi
rerek yüzünii knp:ıdr. 

Saat on hir buçuğu çalınca : 
- Alimallah knı mm açlıktan zil ça

lıyor. Gidip bir lokma yiyeyim, sonra 
yine yerime gelirim . 

Bö} le diyerek Sen Anluvan foyurgu
na dogru ileri adımlarla ilerledi .. 

Amerikaya köpek balığı 
derisi ihracı için ..• 

Köpek balığı 
yapılması 

etinden tavuk yemi 
da düşünülüyor 

-------x*x------
Amerikada bulunan bazı firmaların Raporda diğer mühim bir noktaya 

memleketimizden köpek balığı derisi sa- da temas edilmiştir. Köpek balıklarının 
tın almak istediklerini yazmıştık. Şehri- derilerinden istifade edildiği gibi etleri 
mizdeki alakadarlar, lzmir körfezile de kurutularak ~oz haline getirilmek •u
muhtclif sahillerimizde pek çok ol9n retile en mükemmel tavuk yemi elde 
köpek balıklarının avlanması suretile edilmektedir. bmirde bile dış memle
Amerikaya köpek balığı derisi ihraç edi- ketlerden getirilmiş toz halinde köpek 
lebileceği neticesine varmış ve hazırla- balığı eti, kilosu 60 kuruştan satılmak
dıkları raporu Ankaraya göndermi,ler- tadır. Balık tozu yemi ile beslenen ta
dir. vukların giinde üç, hatta dört yumurta 

Bilhassa İzmir körfezinde çoğalan kö· yumurtladıklarını söyliyenler vardır. Kü
pek balıkları kolayca avlanabilecektir. çük bir fırın vücuda getirmek suretile 
fakat bunun için 5000 lira sarfile avla- tavuklar için bu mükemmel yemi imal 
ma te9İsatı vücuda getirmek icap etmek- ederek piyasaya çıkarmak ve hariçten 
tedir. Bu paranın lunir balıkçılar cemi- getirilenlerden daha ucuza satmak müm
yetine kredi suretile verilmesi rica edil- kün olabilecektir. Bu mühim iş için de 
miştir. 

Dünkü 

Vali, dün ağaç dıkCTkcn 

Vekaletin nazarı dikkati celbedilmiştir. 

Demir için verile
cek beyanname 

Ellerinde 200 k.ı1odan fazla demir 
stoku bulunanların mıntalta ticaret mü
dürlüğüne beyanname verme müddeti 
yann akpm aona erecektir. 

Dün bir çok kimseler beyanname ve
rerek ellerinde mevcut demir stokunu 
bildirmi§lerdir. Pazartesi akşamı. topla
nacak malumat Veülete bildirilecektir. -·--Linyit kömiirü 

arı yanlar 
Vilayet dahilinde linyit kömürli ta

harrisi için ~has tarafından vaki mü
raeaatlnra verilecek cevabın tehiri Iktı
sat vekaletinden bildirilmlstir. Yalnız 
Cuınaovası nahiyesinin Sa~dı köyU ci
varındaki linyit madeninin, maden te1-
kik ve arama enstitüsünce yapılan tet
kik neticesine göre devlet işletmesi için 
mevzu teşkil ctınlyeceği anlaşılmış, o 
havaU<le linyit için eşhas tarafından vu
ku bulacak müracaatlar üzerine tahar
ri ruhsatnamesi verilebileceği iş'ar olun
muştur. --·--ıy:abancı melitleketler· 
den gelenlerin 
ev eıyaSL ... 
Yabancı memleketlerden yurduınuza 

gelenlerin muafen geçirecekleri ev eş
yalarını muhtelif gümrüklerden parti 
parti geçirmeleri suretiyle yapılabilecek 
kaçakçılığı önlemek maksadiyle bun
dan böyle muaf ev eşyasının gümrük 
beyannamelerinin pasaportlara kayde
dilmesinin usul ittihazı kararlaştırılmış

Memleket ---·-
Meselelerinde 
Hatalı yoldan 
Dönmek bır 
Fazilettir -·-Millet ifleri şahsi izzeti 

nelisdivasıhallne 
getirilemez-

HAKKI OCAK.oGıJ1 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE ,... 
mecbur olduğu paralar ne sermaye)'• 
zarar vereeek ve ne dt' işletme)i zararl' 
neticelendirecek mahiyette bulunmıY~' 
Nihayet mesele kar nisbctini azaltaJ! bit 
hadise teşkil eyliyor. 

Otobiis servisleri eski tarife ile be~ 
diyerniz için çok karlı bir iş olmuş~ 
llugün me\'cut kuk otobüsün dört tii' 
bin lirayı aşan .sermayesi kardan te~ 
tylenıiştir. Belediyemiz qletme kin ıll 
bir taraftan otobüslerin mübayaasa ~· 
!>İtlerini iiderkcn diğer taraftan da ktll" 
di bütçesine varidat temin etmiş bul~ 
maktadır. Halbuki bir tarife mesel~ 
münakaşa edilirken nazara alınJO"' 
esa!'ılı noktalar serma:renin hakkı, .-ot' 
tismı:ın bedelleri, işletme masr~ 
Eğer böyle bir hesapla gelir, masr
karşılıyaınaz, veya amortisman bedelJr 
rini çıkaramazsa bu takdirde zllJlllDJ dtt' 
piş eylemek mfüııkün olur. Böyle ~ 
hesapla karşımıza çıkılabilirse biz Jıall' 
mızı kabul ctmcğe, :ıaDlJlll müdaf~ 
hazırız. Lakin •geçen sene iki yüz ~ 
lira kazandık. Bu sene kiırıınız yüı !'.J 
bin liraya iniyor, biıınenaleyh tarifelt'I" 
tezyit zarureti ıvardırn denecek ol..,
biiyle bir iddianın haksızlığını ve ~ 
hksızLğını beyan etmekte asta tcrecldP" 
giistercmeyiz. İste elıir meclisinin ~ 
kararının mesnetleri ikinci şekildeki Y 

noksanlığıdır. Bize öyle geliyor ki 1 
hiis işletmesi bcledin•mizin elinde 
mamış hulun!!aydı, işİetmenin tem.ill_ ~! 
!ediği biiyiik kir karşısında bugün ~· 
fclerin ucuzlatılması bile bahis ıne'~ 
olabilirdi. Nerede kaldı ki benzin .. ıa 
mı:ızot fintlerirıin yiikselmesinin moto~.Jı 
vasıtalnrın tarifelerini tezyit etti~ 
mahiyette bnlunmadığuıı iddia cyli1el 
bizzat helediycmizdir. J 

Bir buçük ay ewel İzmir şoförl 
benzin fiatlerinin yi.ikseldiğini beY~ 
taksi tnrifolerinin tezyidi için beledi!~ 
ye miira<'aat cylemi~lerdi. BcledİY~ 
23 Şubat 1940 tarih n 930-3616 n..,..-~ 
ralı tezlmresiyle kendilerine şu ce"' 
vermiştir: • 

aS-2-1910 tarihli istidanmla, ~~ 
tatbik edilmekte olan taksi ücret!e~ 
İdare etmediği, son zamanlarda ~ 
fiatlcrindc görülen yiiksctişin, ücrc ,J 
de yükselişini icap ettirecek csbaptııı ı:a. 
<ılunnınsı ~·olundaki dileğiniz tetkik Co'" 
di. • 

Dlin saat 16 da Kültürparktn ağaç 
bayramı yapılmıştır. Törende vali B. 
Ethem Aykut, belediye reisi Dr. Beh
çet Uz, müstahkem mevki komutanı 
tuğgeneral Mahmut Berköz, orman çe
virge baş mühendisi, ziraat müdürü ve 
muhtelif daireler müdürleriyle kalaba
lık halk bulunmuştur. 

tır .. 

«Sözü g~en liat yülueliıld" 
nin tatbik edilmekte olan ücreti' 
rinde yükultilmuini icap~ 
cek ni•bette, motörlü ve.aiti~ 
liyenin isletme ma•ralına miiP'. 
bulunma

0

dığı ve bu itibarla laf~ 
--• -- nin tebdiline lii:uım görülnıeıl 

Törene Istikltıl marşiyle başlannıı~. 
müteakiben ha7.ırlanan çukurlara ev
vela vali, komutan, belediye reisi ve on
ları takiben diğer zevat ağaç fidanları 
dikmişlerdir. Bundan sonra orman mü
hendisl B. Cevat Sansoy tarafından ağaç 
ve ormanın değeri hakkında bir nutuk 
irat edilm~. bu nutuk hoparlörlerle ııe
hir meydanlanna da yayılmıştır. Dav~t
lilere ve halka limonatalar ikram edile
rek törene son verilmiştir. 

talebemize bir bildirilir.-. ,le' Hepiıni:ı biliyoruz ki otomobil 6' İf 

t kk.. ri, lastikleri, yedek parçalan yft~ 
C şe Ur tir. Benzin, mazot kadar hatta ftt' 

Bu yıl talebe, şehirdeki parklardan. fazla zam giinnüştiir. Buna rağtııeJJ jf 
ıı da b ld b k di teşebbüsler hakkında bu UP~ı;f' 

geçen yı ar azan ° uğu gi i çiçe letme ma rafına müeso;ir olmadığın• ~1' 
ve yaprak koparmadıkları, bu suretle liyen beledi~·emiz, kcndisioe al~-' 
parkları muhafaza ettikleri anlaşılmış, mesele üzerinde nasıl alW bir rt' 
belediyece blittin talebeye teşekkür edil- tarzını tas\•ip ederek iezyit kararı vt 
miştir. W bilir? ti' 

İ Yarın tako;iler, Buca, Bomol'R __.~rsf 
T E M S büsleri tezyit taleplerini te~' --·--Telef on tesisatı 
Kulübünde intihap belediyemiz bunlarn naal meofi ~ 
Şehrimizde yeni teşkil olunan (Kül- verebilir? ,.sJi 

genifletiliyor türpark tenis kulUbü) müesıdsleri, Salı Akıl ve mantık bu kat'i tezadı 

Otom.atik telefon müdürlüğü, tedricen 
bütün Izmir halkınm telefon ihtiyacını 
karşılamak için muhtelif istikametlerde 
tesisatı tevsi etmeğe başlamıştır. İzm!r 
Aydın otomatik telefon hattının ikmali 
için de malzeme mübayaası teşebbü.siln
de bulunulmuştur. 

güni.i saat 17,30 da Beyler sokağında telif eyliyuıez.. , 
Parti binasındaki huswt salonda içtima· Bununla beraber şunu da ilive ~ 
ederek idare heyetini seçeceklerdir. Ku- lim ki belediyemiz bu zamdan ~~ 
Jüblin senelik bütçesi de mü1..akere ve temin eyliyecek değildir. Miişt~)it 
tasdik edilecek, ikl de mürakfp intihap ck5eriyetini teşkil eden ameleler .b"--tı· 
olunacaktır. kunı u vermemek için otobüse b~ 

ten de vaz. g~<".eklerdir. Crti~ 
tramvay otobüse rekabet ettecetctit· 1" 

Yani hasılat azala~tııktır. O ~...,,e.., 
niden bir ktı~ daha zam mı r.det""" --·--BUGÜMKti KOŞULAR 

Bugün saat 14 te Kızılçullu alanında 
at yarışlarına devam edilecektir. Bu
günkii koşular, geçen haftakilere naza
ran daha ehemmiye1lidir. 

................... ...................... 
i Gel~nler, Gidenler ~ ......................................... 
famir mebusu B. Mustafa Bengisu Is-

tanbuldan, Manisa mebusu B. Refik In
ce Sökeden şehrimize gelmiş, Iran kon
solosu B. Hiheyin Kod ıstanbula git
miştir. 

dı .. Onun .. d~ kamı zil çalıyordu?-ç=;;:'-::::-y~ni bir şey öğrendiniz mi'!--
cuklara donerck : . ,_. Bay zabit, benim aşçı yamağına so· 

-:-- H~y dostlar~ dtdi .. Öğleden sonra runuz.. Ben bay Livcdisi tarasımda gi-
gelm yıne oyıuyalım.. diyorum .. 

Çocuklar : Peki' dediler.. - Durunuz, güzel Allahnn! .. Bir ke-
Biraz sonra Livt.'<iis, Beyaz Tavşan lime .. 

lokanta~•. salo~unu? bir tarafına otur- - Buyurun bay! .. 
?"uş! ~ızı~ ~ulhanı de a\·lı kapısından - Kiracuıızın burada ne yaptığını 
ıçerı g~ıştı. ~ ~nu görünce otelci : bildiğinizi anlatacak ona hiç, hiç bir şey 

Kulagınn egılerek : söylemeyiniz.. Ne için olduğunu size bu 
--: Ey, nasıl oldu? akşam anlatacağım. 

. Dıye so~~ .. F~t külhan1 manasız - Nasıl istersenlz bay Mistufle .. Ma-
bır dudak bükmesıyle : aınafih ne düşündüğUmU ona söylemeği 

- Gezmem hiç bir şeye yaramadı... isterdim .. 
~.erif ~ni B~tilden bir adım öteye gö- Otelci dışarı çıktı, millaziın, aşçı ya-
turmedı .. Dogrusu ınemnun değilim! mağmı isticvap etti .. 

Dedikten sonra olanı biteni patronu- Gösterdiği zekAvet eserinden memnun 
na kısaca anlattı.. olarak çocuğun eline bir kaç kuruş sı-

Otelci ayağa kalkarak : kıştırdı : · 
- ~rka.mdan .gel! . . . - Al, emeğinin hakkı, senden ~'Ok 
Dedı. ~ır dakika sonra ıkısı de, ar- memnunum .. Ne vakit görülecek zorlu 

kadaşlarıyle beraber yemeğini yemekte işlerim olursa fiana gördürürüm .• 
o~an mül!izlm Şadofönün odasına gir- Çocuk : - Bay 22bit, çok cömertsi-
dıler. Kapıyı kapar knpamaz otelci : rıiz.. Şimdi bir lokma ekmek yedikten 

- Bay zabit, dedi benim üçüncü kat- yine Livedisi gözetmeğe gidece-
laki kiracının melun bir espiyon oldu-

tir? (141' 
Hadiseyi her han:i bakımda~ 

lia edenıek edelim r.am kararı ~· 
olunabilmek kabili~ f'tinMn 1d!' ~ 
Evvelki ıün de tıö,·If'tfifimiz_ gı~..,
hizmetlerini miicerret gelir ~ .... -
t>le almak en hatalı biT yoldur. ~ 

Mem16et meselelerinde hatalı )I' 
girildiği zaman oradan dönmek~ 
yük faziletkirhktır. Memleket ~ 
ri hiç bir zaman şahsi izzeti nefis ...... 
lan haline :etirileme-1:. Getiri~1 

üzerine hata işlemek olur. . • ~ 
Nitekim Büytik :Millet Medi51 ~ 

lan iki defa reye konur. Bllll~ e j,,il' 
bir manruu \'ardır. Her hanıi .bır ~ ı!' 
dan ricat imkinını \'ermek içlJI 0 r fıı'• 
rektir. Şehir meclisi vaziyeti tt"kJ11 
talaa eyli~·cbilir. ~ ~· 

Vil~yet hu karan tasvip et~c~,e1'1' 
retiy~ yt>niden tetkikine irn":8°1~ ~ lir. Niha~·et hiitün nakliye tsrıfe 1111 ~ 
rinde mutfak !'ıaliıhiyeti hii~:t. bu1•;,...-ı kalct son sözii sö\·livcbilır. 1 a 

de iste~A~K~ oc:d OiJf,fl --·--İNGİLİZCE 
Maalllm •e~ 
Ege liJeSi orta kısmı lnlP~ 

ki 



ili SAN PAZAR 

lmanya ,Sovyetlerin Mur
mansk limanını 

~ 

solarak kullanmak istiyor 
~Oskovada mühim bir i~~;a - Groenland.? tecavüz 
~ ihtimali ve Amerika - Izlanda ne olacak ? 

1t ~~I, l:t (.R) - l.ih-an)·a ~azetek.rindc yazıld.ığma gö-1 Bu ~ebepJc, Grol'nlaudm hitara(lığına teca\"ÜZ lmliııdc 
,~.ramn Mosko\'a sefiri, Suvrct Kuı.) anın l\Iurmansk l l'ılonrO'.! kaidesinin tııtbik edilip cdilıniyc('('ği rcb.icümlıur B. 
~ 'i"' Alman bahriyesi tarafından buz deniı.indc hareket ltu:.wclttr.n . orulmu,tur. 
liııJ ı_~ llrak kullnnılnıasına S°'·yct lıiikiinwlinin miisaadc· B. Ruzvcl, ıne:-elcyi bilhassa insani bnkıından lctkik elti-

'I> c:ıniıitİr. <~ini \'(' Dı.nimark.a vapurlarmın scfoı·lcrinclen mahrum ka-
~ l\los~<W ADA IÜHİM BİR iÇTİt\lA lan biı· ime ;,ıüz hin ki!jilik Grocnland nh:ıli~iniıı iaşesi mc-
Staı:U: l~ {0 .. R) - foskovadan bıldiriliyor : Kremlin- s lesiy!e ım.-şgul olduğunu. Amerika Kızıllmçı tarafmdan 
~tıtnın riyasetirıdc fevkalnde bir i<;tiına yapılmıştır. Bu bunlar.. yarrl•m <.."<'lileceğini söylemiştir 
llıtıi da mareşal Voro ilof, Kızıl donanma bas kumanda- Naz.Her Grocnlan<la ayak ha tıklan takdirde ne olacağı 
~·~l Kutnec:of ve erkfuuharbiycsi hazır bulunmuslar- sualin' cev4'bcn de rcisicüınhur böyle bir far.aiyenin ~k 

lllkerE' mevzuu, şimal denizindeki vaziyet olmuştur. uzak ve imkansız göı·ündüğiinü, mmmıafih Avrupa hadı.se-
~ 'UZAK ŞARl\."TA ZİGIBİO HATTI lerinin güncl._n güne artnn ncznket w ehemmiyetini Anu .... 
~ bıt.A - Sovyet Rusya Mançuko hudutlarında 4f,00 riknn hükUmctinin dikkatle tnkip ettiğini söylemiştir. 
~ U7unluğunda bir müdafaa h~ttı jnc;asma başla

' it~ ~u .muazzam hat Sigfrid istihkfmılan şeklinde kaza
ıhtıva edecektir. 

İZLANDA:-.;r~ VAZİYETİ 
Pari<; ı:~ (Ö.R) - İzlnnda meselesi. Londra diplomatik 

ımıhfıll.•rind .. bir çok muhavcrelcrin meV".WU olınağa devam 
edivor. İzh.•.dn iizet'indc bir müttefik himave~inin tesisi kc~·
fiy~ti nmnedıldiğim göre müttefiklerle İzlanda hiikünıeti 
arrısmd<ı rnü:1akerc edilmektedir. 

~IUıılfl ~~OENI.AND VE AlUEr.İKA 
t:oı1' 13 (O.R) - V::ısingtondnn bildirıliyor : Groeıılan

'-._~~·a bılkımından Amerika kıt~c;ının ayrılmaz bir 
~ığu iddia edilmektedir. 

Maarif Vekili 

.~.s~~~~~1da Maar;f 

~idi ~n Ali Yfü.'Cl bugün şehri.mi
~ S, U'ni\•e.rsitc rektörü, Dekanlar 
'v,il ericln.ı turufından karşılandı.. 
~ ~ltı, '..\tlet matbaasmda tetkikat ic
~ huıı.ı illhak Hamit ihtilalinde ha
~ lıtıctlJ.~du., Univer::>itcde de telkikatta 

~ dtı lan ı:;onra yarın akşam Anka
t\e~ektir. 

L~h eee 
~· . .\~l, 13 (Hususi) - Maarif ve
~l\U Ull_ıak Haınidin ölümünün yıl
~h . rnunast:betivle bü.rük ~irimi

lı.atut-.rt haşında bir hitabede lıulun-

• • 
tr Ve ıyı SU 

~l!Q~~ 13 (Husw;i) - Urfanin kurtu
L 11 tdj{~ldönüınü parlak merasimle 
~lqr dl. l<olordu kumandanı, me-
t.. l birıVali, . tümen kumandanlığı, as
~ ~ltj.J ıkien, esnaf teşekküllerini tef-
.~ Şr{·helediyc reisi bir hitabesinde 
ı ll\hlır e ın hatırasını taziz etli. Rcisi-

l~il'lluıu ve büyüklerimizi 1atlm
l!ı-r adı .. il . 

de \clı.ıinin su t~isatının açılma tö-
)\ UgUıı yapılınıstır. 

r' - ·---~tsamo Finlerc 
~ t~slim edildi 

~ova 1 .. 
l!er · 3 (O.R) - Kızılordu mü-

1\ trıu~ P~tsamo şehrini Finlandiya-
C'SSıllcrine teslim etmişlerdir. 

t\q - · -t"' "•ada hava 
~esine karsı 

~ A.dtırı beler · 
~ tq~ 13 (Hususi) - Dün yapılan 
ılQ<ı. 11"uzu tecrübe inden sonra ge
lı~ tı ınnskeleııclırınc ve söndürme 

1 lapılmıstır. 

"" --·--~~ .. -Uallim okulları 
~ <\ıı~a;•ası Mecliste 

Clııı1 ~ 13 (Hususi) - Bi.iyiik Millet 
ıtt{!llle ~ıartcsi günil, köy muallim 
· rı layihasını mi.izakCTe edecek-

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

Avrup .. nın Cenubu Şarkisindc de 
pek yakın 

hareketlerinden 
Alman 
bahsediliyor 

Macar hududunda mühim askeri ta•dat var .... 
Paria. 13 ( ö. H) - cParia-Suau gcnfurttn mühim askerl tnhşidat yapıl

Cenubu şarki Avrupada Almanların ye- dığı l!Öri.ilmüştiir. 
ni bir harelteti ihtimalini ileriye sürerek BUtiin oteller ve: umumi mÜc5sese1er 
diyor k.i: Bu da, Almanların Mütlefik- askeri kumanclcmlnrın eınrinc \•crilmis
lere taarruz etmektense biıarafları. hü- tir. 
curq clmcği tercih euiklerinin bir delili YUGOSI.AVYANIN V AZlYETl 
olacaktır. 

Paris, 13 (Ö. R) - Avrupanın ızİ· 
ınalindeki ahvale tnÜ\·cu.i olarak cenu· 
bu tarlı:i Avrupada da Almanların bii
yük bir faaliyeti gÖLt". çarpıror. Bıı ha
reketin amİlferİ henÜL ıt}'dınlık dc~i)
dir. Tuna kıyısındaki dedetlcrden Al
manyanın bu nehirde kontrol hakkını 

kendisine terketmelcrini i11tediği tekzib 
edilmiştir. ltalyadan gelen haberlerde 
kah teyid, kah tek7.ib ediliyor. Almanlar 
Italyanın Balkanlardaki rolünden sık 
sık bahsediyorlar ve Avrupanın bu kıs• 
mında bir şeyler olacağını ihsa- etmek 
istiyorlar. Bereket versin Balkan dev\et
leri tam manasile uyanıktır. 

Alman hududu, l~ (A.A) - Di.in 
Avusturvada Bruckandt'rmur ve Kt•
lasha ve. Macar hududu civarındn Kla-

Roma. 13 (ö.R) - cCurnale Ditalyn> 
ismini hildirınediği bir Yugoslav de\'let 
adamının ştr 'beyanatını koyctcdiycır : 

~ - Yugoslavya, Avrupanm şimalin
de ~ .. revan eden h.acllielel'i sükünetle ta
kip ediyor. ln~iltere ve Fransa ile olan 
dostluğu gibi Almanya ile ananc\'i dost· 
Juk münasebetleri de değişmeden ~wncn 
devam edecekUr. Almanyanm Yugosla'I.' 
hi.ikiin-ıetindcn Tuna vasılasiyle eş)'a 
naklini ecnebi ajanların suikasllerinden 
korumak içiri bu şehirde inzibat \'C po
lis t~kilatınm kendi emri altına va20-
lunmasına müteallik bir nota verdiği id
diası yalandır .. Esasen Yugoslavya. Al
ınanyn ile mevcut muahed • mucibince, 
vapur ıniinnkalatının t•mniyeti için Hi
wn gefon 1edbirlt>ri almıştır.> 

Alman filosu yarısını kaybetti. Geniş 
bir sahaya mayo döküldü 

RAŞTAUAFJ 1 ind SA \ ' FADA 
tesinin verdiği malumata göre Norvı>ç 
kara sularında en a7. yetmiş bin ton hac
minde otuz Alınan vapuru balınıştıı·. 
Be~ bin asker boğulmustur Yalnız O!i
lo fiyordunda batırılan Alınan v;ıpurla
l'J otuz bin tondan az değildir. 

YENt MA YN SAHALARI 
Londra 13 (Ö.R) - Müttefik donan

ma, Hollanda sahille.rinden ba~hynrak 
Alınanva, Danimarka. Norvel· ve lS\'eC' 
kara s~larma kadar uzanan ·bütün sa: 
hnya maynlar di)şeıni ]erdir. 

Bu mayn tarlaları, .Norveçin garp sa
hiline çıkaı~lan Almanları tamamen 
tecrit etmiştir. Mayn iarlaları lskaja
raktan Qc;lo fiyorduna Kategat boğazı
rı.ı Isveç kara sulnrımı luıdar uzamak
tadır. Yalnız 1:,-veç \•e Hollanria kara su
larına ma\·n konmamı. tır. Maamafih Is
veç hiikii;neti kendi kara .sularının pazı 
noJ..."i.alarını maynlnnuştır. 

20 FRANSIZ HARP GEMISI 
Londl'a 13 (Ö.R) - Yirıni Fl'ansız 

harp gemisiyle Polonya tol'pitolnrı In
giliz filcılariyle şimal denizinde işbirliği 
yapmnktndırlar. 

Ingiliz hava filoları K ristiansani fi
vord ııııda abloka cdilmis olan Alman 
İıarp gemileri üzerine tekrar hücum et
mişlerdir. iki Alman kruvaı.Ori.ine bir 
c:ok bombalaı· -düşmüştür. 

Askeri malıfilleriu kanaatine göre tc
sl-; edilen nıayn lıatları o kadar genis
tir ki Alınanların Norveçtcki kara ve 
denız kuvvetleriyle irtibat tesis etmele
ri iınkimsızdır. 
BtR ALMA~ EStRtNJN 
SÖYLIW1KLER1 

Göteborg 13 (A.A) - iki gi.ın cwel 
Götebor~ açıklarmda batan kllaat yük
lü sekiz vapurdan birinin tavfası olan 
ve -ı;.imdi Martran hastanesind~ bulunan 
bir Alınan bahriyelisi şu beyanatta bu
lunmustur: 

Bayan Hayriye 
«-- Vapuruınuzda 1600 insan ve i5 

at vardı. Bunların hep i kaybolmuştur. 
Bat.m bütün vapurlarda kaybolan Al
manların adedi 5000 olarak tahmin edi-
lebilir.> 

Son Moda Kadın Dikiş Evi 
Gazı Kadınlar sakak No. 24 

Londra rn (A.A) - Resmi mahfiller· 
de heynn edıldiğine göre, dün Kattegat
ta hiç bir deniz hareketi yapılmamıştır. 
Bu hu. usta ecnebi matbuatı tarafından 
verilen haberler asılsızdır. 
MüTl'EFlKLERIN VAZfYETI 

1 COK MüSAlT 

--~~--9"'••••••••••••••••••••••••i ~ Londra 13 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri, 
tı - büyük Skandinavya deniz muharebesi 

1nı.ırni . • münasebetiyle müttefiklerin vaziyeti çok 
ıstck üzerine BİR V AR~U~ BİR YOKMUŞ senenin l'll gi.izel filmi daha ıniisait bir safhaya girdiğini kay-

TÜRK<;E SÖZl.Ü ŞARKILI dC'diyorlar. 
Deyli Ekspres, Noı·vcçtC' Hitlt•r kuv

vetlerinin vaı.iyeti tutunaımvacak bir 
1-i MEMiŞ 

lr.: \•c YE r· t NI TAN sineınalarmda bir haftn daha dc\•nm 

4LEDE 
edet·cktir. 

ikinci BÜYÜK FİLM 

~4\llZAN ADASI 
tenın en dch,l'tli filmi 

AYRlCA 

TANDA 
İKİNCİ BÜYÜK FİLM 

JANE'I' MAKDONALT NİLSO~ 
EDİNİ.' E~ r:üzF.L FİLMİ 

Leylaklar Açarken 
AYRICA 

HARP JURNALi 

vaziyet olduğunu yazıyor. .. 
NORVEC DONANMASININ ZAYİATI 

Londra, 13 (Ö.R) - Salahiyettar 
malı fillcrch·ıı verilen ınalfımata göre, 
NorYcçteki Alınan kuvv<.'tleri birbirin
den ayn olnrak tecrit edilmiş hir halde
dirler. Erzak, cephane \'e yardım i.imit
leri ikPsilmis gibidir. 

Bı>rgen<le asker tnşıyan bir Alınan 
gemisi batırılmıştır. Norveç sahil hatar
~ aları VC' Non•eç donanması Alınan 
harp gcmilC'rine karşı miicadclelerindc 

üh"rn rn vaflakı etlE'r kazanmıslardır. 

NORVEÇ KRALI 

Şayanı dikkat 
beyanatta 
bulundu -·•<Alman istilasanctan 

beri cizmelerlmi 
ayatimdan çıkaraına
dun...ıa 

HeJsinki 13 (ö.R) - Bir Finlandiya 
gazete;inin ınuh biri, kral Hakonla gö
ı·üşmüştür. Kral, Alınan istilasındanhc
ri hiç istirahat etınedigini, o gündenbcri 
çizmelerini bile ayağıncl:m çıkarnıadı
ğındnn bitap olduğunu. fakat bir karış 
Norveç toprağı me\'cut oldukça vazifesi 
ı.ncmlckcttc kalmak olduğunu söylemiş
tir. Kralın yakınına düşen dört bomba
dan yaralanmaması biı· mucizedir. Bom
balar düşerken kral yere yatmış bulu
nuyordu. --·---
Bir Alman 
baskını 

akim kaldı -- RAŞTARAFI l XCİ SAllİFEDF. -
FRANSIZ RESMi TI~BLICLERi 
Pari .. , 13 (ö. R) - 12 Ni an akşam 

tebliği: Vojlerle Ren arasında topçu 
fanliyeti kaydedilmi!(ti r. 

1 3 Nisan sabah tebliği; 12 Nisan ak
samında Sar nııntakasında topçumuz 
düşman İnşaatı Üzerİnt- atı~larda bulun
muştur. Gece Ren nehri kenarlarında, 
Mülhm:un şarkında ve Strasburg civa
rında piyade faaliyeti kaydedilmi,..tir. 
Ren nehrinde lutaattmızın elinde bulu
nan bir adaya lcar~ı düşman muvaffalcı· 
yetsi.t bir baskın le ebbüsünde bulun
muştur. 

Pn, 13 (O. R) - Franuz ce91aeain
de en mlihim hidise Ren nehrinde Fran
az itıali albndaki küçük bir adaya düt
manan baskın t.,ebbüaüdiir. 

Sabahın saat 2 sinde lcayıklarla ada
ya yakluan Almanlar Fransızları nl\fil 
avlıyacaklıuını tahayyül ediyotlardı.~ Fa· 
kat kolaylıkla ta.rdedilmişlerdir. 

Ren nehri üzerinde Molhozun şarkın
da ve Strazburg mıntakasında pİyacle 
faaliyeti olmuıtur. .•\şağı Alaaada 
da Almanlar topçu atıı1ları yapmuıfar
dır. Fransız topçusu bilhassa Sar mınta
kaııında iyi faıUiyet gösterınİftİr. 

Fran1a bataryaları bir miiddetteabe
ri kumanclanlıj1n nuan diliatini celbe. 
den Alman iıtihki.m İnfaatına atef aç· 
mııtrr. 

1 fava faaliyeti: 1 1 Nisan gec:eııi F rırn
aız tayyareleri Alman hatlarının gerile· 
rinde keşif uçuşları yapını$lardır. Dün 
havanın fena olması bu faaliyeti inkıtaa 
uğratmı ıır. Almanlar F ransanın şimalin
df': mutat keşif uçuşlarını yapmıışlllrdır. --·--Yurdumuzda 
şiddetli zelzele 

- RAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
ı;iddctli bir zelzele olımıstur. Zilede 
8.30 da bir dakika devam eden ook l."Uv
vetli bir zelzele olmuştur. Has;r yok
tur. 

Turhalda 3.30 da 8 .saniye oevam 
eden şiddetli bir zelzele olmuş, halk hc-
yccana kapılarak sokaklal'a f ırlaınıştır. 

** Triyestı:-. 13 (A.A.) - Tiyeste ra· 
sathanesi bu sabah sant 7,33 de şiddetli 
bir zelzele kaydetmi tir. Zelzelenin mer
kez lİstii takriben cenubu şarki İstika· 
metinde 1600 kilometrelik bir meı;afe
dedir. 

KARADENİZDE SİS 
Istanbul 13 (Hususi) - Karadeniz 

&ahilleri kesif bir sisle örtüli.idiır. Va
purlnr müskülfüla seferlerine devam 
ediyorlar. İstanbuldan Sinoba giden 
Ankara vapuru, Siııopta sis yüzi.inden 
kalmıyarak Samsuna geçmiştir. --·--
Ça maltı tuzlasın-
da yeni inşaat 

Çama1tı tuzlasmda inhisarlar idare
since bazı if1iiaatla bulunulacaktır. Tuz 
naldiyatının kolayla!ıtırılması için ikinci 
bir dekovil hattı döşenmektedir. Sofra 
tuzu fabrika.sı dahilinde de cimento 
harçlı sıva yapılacaktır. Bu yıl· tuz is
tihsalatının fazla olmasını temin etmek 
maksadiylc tedbirler ittihaz olunmuş
tur. 

SON HAB·ER 
,' ... 

Almanya, Hollandaya ve 
Balkanlara da mı 

taarruza hazırlanıyor? 
Hollandada bazı tedbirler ahndı 

Londra, 13 (Ö.R) - Llh.:ıydan gel n 
haberlere göre Hollanda hükilmeti bir 
Nnzi puncundan (İhtilftlinden) şüphele
nerek Nazilerle münasebetleri bulunan
lara karşı büWn tedbirleri almıştır. 

Askeri mahfiller, bir taarruz ihtimali 
karsısında Hollandanın kendisine düşen 
vazifeyi kemali cco;"lrctle yapacağma 
~min olup \'aziyt:ti süklınetle miitataa 
etmektedirler. 

l.ondra, 13 (Ü.R) - Dcyli Eksprese 
ı!Ürc A1manyanın Hollandaya ''e Bal· 
kanlnra kal'Şl bir hareketi yakmdır. 

Deyli Ek"pres, Belçika \'E' Hollanda 
arasında pek ynkınd:ı bir t.. .mrük itti
hadı yapılacağını ynzwor. 

HOLl..A 'DA BİT~RAl<'Llla VE 
.ı\IUH.t\Sll\ILAR 

ı..;haye, 13 {A.A) - Neşredilen bir 
Turuncu kitapta, Hollanda hariciye na
?Jrı, bilhassa Ho1landnnın haklannın ih
Jfılini protesto etmek mecburiyetinde 
kaldığı zamanlar Hollanda ;;iyasi mü
me.:.silleri ile muharip devletlerin .mü
mcsilleri arasında cereynn eden göriiş
melcri anlatmaktadır. 

Kitapta, Holland;,ı hükiimetinln bila
rnflıgınt nasıl müdafaa ettiği hahrlaül-

mnktn ve Enlo hudut hadi e 1 bilhassa 
zikredilmektcdır. 

Bu kitapta, Hollanda hükümctinin bir 
sureti halle vasıl olmak üzere hukuku 
düvel kaidelerinde gösterilen bütün ç .. 
relere müracaat olti,ği kaydedilmekte
dir. Faknt Hollnndanın tafsilat almak 
için yaptığı tnleplcrd n hlç birine Al
manya cevap vermemiştir. 

LAHAl'DAKİ ALMAN l'.l.CİSİ 
DÜNMF.:\lf.,. . 

Berlin, 13 (A.A) - Brükseldeki Al
man büyük elçisinin ve Lahaydaki At. 
man orta elçisinin Berlinc hareket et-1 

tiklerine dnir verilen haber tekzip edi.I. 
ıncktedir. 

HOi.LA. DADA ıODAlı'A.t\ 
HAZlRl.IKLABI 

Loııdra, ı:~ (Ö.R) - Bugim öğlcd~ 
sonra Liihayda neşredilen bir hey~ 
ınede her ne olursa ül un Hollandana 
istiklal ve toprak lamaıniyetini şiddetle 
müdafaa siyaS<'tind~ hiç bir değişikliJC 
yapmıyacağı \'C bu HoUnııda si)•aselinia 
ınuharfplerce ınalUm olduğu bildiril,. 
ınektedir. Hollandada Alman hüc~ 
:km-şi müdataa lumrhldarı devam eli .. 
yor. Mühen4isler su barajlannı açıulC 
tçin eınre mü.laenadırlar. 

Ağır zcl yiat verdiklerini 
itiraf ediyorlar 

Londrll, 1 3 ( Ö. R) - Resmi Alman tebliğlerinde büyük ıuııferlardeaı ~
yade 11ğır nyiatın bddenilmeıi icap ettiğinden bahsedilmiştir. ille defa olarak 
bu şekilde bir 16..~n kullanılmaıı, şayanı dikkattir. Almanlar Norvcçtc muka
vemetle kar~ılatmadıklarım iddia enilderine göre bek\ediklf':ri büyiilı: ~ayia.tıft 
bahri 7ayiattnn ibaret olduğu anla~ılabilir. 

Norveç, Nüttefik yardı
mının tesriini istiyor 

x..,x 

Bir şehir, Alman tayyareleri 
tahrip edildi tarafından 

Londra 13 (AA) - Dün a~m Lon
dranın iyi ınah1mat alan mahfillerinde 
öğrenildiğine- göre, halen Norveçte bu
lunan Alınan kıtaatma Danimarkadan 
takviye müfrezeleri gitmektedir. 

Norveç sefiri dün akşnın Lord Hali
faksı Z.i)·aret ederek bu münakalatı dur
dunnak için müttefikler tarafından alı
nacak tedbirler hakkı.oda görüşmüstür. 
Aynı mah!illerde ila\·e edildiğine gö

re, Almanlar ağır malzeme ile cephane
yi hava yoliyle se\'ketmekle biiyük 
miişkiilata uğr1yacaklardır. 

Ingiliz tayyarelerinin Danimarka ile 
Norveç ara~ındaki nak1iyata mani ol
mağa çalışacaklarını da un11tmamak lfı
zımdır. 

Alakadar ın::ıhfillcl'de beyan edildiği
ne göre, Alınanlar Danimarkada 4 aske
ri hava meydnnı, 2 veya 3 sivil hnvıı 

meydanı ve 5 deniz tayyare üssü işgal 
etmişler ise de Alman 1nyyarcleri ve 
i.isleri adetleri ne olursa olsun hnrp ge-

mileri ve ınaynlar va.sıtasiyle lngilizl&. 
rin Iskajarakta yaptıkları kontrola kar.. 
şı mücs.c;ir olamıyacaktır. 

Londra, 13 ( ö. R) - Müttefikim. 
Norveçlilere yardururun ne mahiyeti ne 
de miktarı hakkmda biç m.:liımat ved
miyorsa da bu yardımın yolda oldgp 
fÜphesizdir. 

ALMAN TAYYARELERi BiR ŞEHRt 
TAHRiP ElTi 

Stokholm, 13 (A.A.) - E.lven-. 
Alman tayyareleri tarafından Üç saat 
bombardıman edilmi~tir. Şehir hemea 
lı:anıilen hıuap olmmıtur. Eidavolt ehd 
de yer ile bir olmustur. En şiddetli m11-
harebelcr Clommen civarında Askın'da 
cereyan etmektedir. Burada Norveçliler 
bir köprüyü tam iizerinden Alman aske
ri yüklü bir kamyon geçerken tahrip et~ 
mi~lerdir. Şimendifer hatları Norveç ae
kerleri tarafından muhtelif yerlerde •talı
ıip edilmi~tir. 

Dünkü Satye davasın
da avukatın bir iddiası 

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

M ü dd e İ Um Um İye şiddetli ve direk-
tifli tezkere yollanmış! 

lstanbul, 13 (Yeni Asır) - Satyc binasının alınması davnsııın Luglin de
vam edilmiı. maznunların müdafaası dinlenilmiştir. 

Mülga Denizbank umum müdürü Ziya Önişin avukatı Sadi Rı7.a davayı 
lctrih ederken, Adliye Velcüliğinden başka birisinin Müddciumumivc şiddetli 
ve direktif mahiyetinde bir tezkere yazdığını, işin sür'atle neticelendirilmesi 
İstenildiğini iddia etmiş. sorgu esnasında da suçluların yalnız cFr.-et, hayır» 
şeklinde cevap vermelerine müsaade edildiğini iddialarına ilave eylemi tir. 

Müdafaalar dört saaı.ııürmiiştiir. Mu hakeme devam edecektir. 

•• 
Telefon: 
3646 TAYYARE Sineması Telefon: 

3646 
Aylardan beri sabırsızlıkla beklediğiniz kıvrak, lahuti, hazin sesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden 

•• •• •• •• 

UMMU GULSUM ün ölmez bir se~ri 

VEDAT " YANIK ESiRE 
Türkce • 

Sözlü 
AYRICA : EKLER JURNAL No. 9 .. Son dünya ve Harp hadisatı .. 

OYUN SAATLERİ: 1 - 3 - 5 -- 7 - 9.15 'fE 

Arapça 
_ Şarkılı 
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POLİSrE: 

----··--· Keçecilerde 
evvelki 

bir terzi atelyesi 
gece yandı 

~~~~~~~x*x•~~~~~~ 

Evvelki gece saat 24.30 da, Keçeci- Hakkı oğlu şoför Salibin idaresindeki 

11erde Kantarcı oğlu hanında Madam otomobil, Mustafa oğlu 16 yaşında Mus
;;.Kali adında bir kadının isticarında bu- tafa Erbaylıya çarpmış, çocuk ağır su
~nmakta, Hayim oğlu Mui~ ve oğlu rette yaralanmıştır. 

itali taraflarından işletilmekte olan Bergamada bir hırsızlık 
4 - 5 sayılı terzi atölyesinde yangın çık- Bergamada tütün ve pul bayii lbra-

,mı~~;işen itfaiye, etrafa sirayetine mey- him oğlu Ömer Lütfünün dükkanına gi-
ren hüviyeti meçhul bir hın;ız tarafın

dan vermeden yangını söndürmüş, fa- dan on lira ve elli lira kıymetinde dam-
lat dükkün içinde bulunan üç dikiş ma- ga pulu çalınmıştır. Hırsız zabıtaca 
kinf".silc kumaşlar tamamen yanmıştır. aranmaktadır. 
Yangının, dükkan içinde yanık bırakı-
Jan ütüden çıktığı tahmin ediliyor. Za- SAHTE PARA 
rar miktarı 1000 lira kadardır. Dükkan Sürmek istiyenler 
ve içindeki eşya ııigortasızdı. Tahkikata Kemalpaşanın ören köyünde Mithat 
J\dliycce t-1 konmuştur. kücük ile arkadaşı Abdullah Güleç, 
Tabanca ve bıcak 1869 tarihinde basılmış on leptalık ma-
taşıyanlar... .. deni parayı kalay]amak suretiyle köy 

.Kemerde K&.ğıdhane caddesinde Meh- bakkalımı sürmeğe teşebbüs etmişler, 
met oğlu lsmailin üzerinde bir bıçak, Is- sahte para ile tutularak adliyeye veril-
,, b b mişlerdir. mail oğlu Cemalin üzerinde ir ta an-

«:4l bulunmuş, zabıtaca müsadere edil- Ada,Pdede hırsızlık 
'miştir. ödemiş kazasının Adagide nahiyesi 

1 5 1 k 1 da --~u halkından amele Bekir ve Abdurrahman o o un n Y...-U inhisarlar tahail memuru B. Ömer Güre-Kemerde Yeni mahaJlede Ramazan 
~lu Hüseyin kendi babası Osman nin kol saati ile bir tabancasını çalmış-
cıilu Şevket aramnda alacak mcııelesin- tardır. Suçlular aranmaktadır. 
den çıkan kavgada babasının tokadan- Torbalıda bir tehdit-
masına kız.mtt. bıça.kla Şevketi sol ko- Torbalı kazasının Muhacir mahalle-
lundan yaralaml§tır. sinde Ali oğlu Celalettin Yılmaz, koyun 
Sol gözünden vurdular otlatmak meselesinden Ahmet Balıkçıyı 

iz.mire bağlı Cumaovaaı nahiyesinin tabanca ile tehdit ettiğinden yakalan
Güner köyünde Veli oğlu Osman Bay- mıştır. 

raktar ile kardeşi Yaşar Bayraktar, ay- MENEMENDE 
ni köyden Hamza oğlu Osman Cüneri tR 
bıçakla sol gözü üstünden tehlikeli şe- B YARALAMA 
)ulde yaralamışlardır. Suçlular yakalan- Menemen kazasının Helvacı köyünde 
mış, yaralı hastahaneye kaldırılmıştır. Mehmet oğlu 14 yaşında Mustafa Kılıçlı 

Cır.kin bir taarruz ile Mehmet oğlu 14 yaşında Hakkı Per
çin arasında kavga çıkmış. Hakkı bıçak-

Öd~mişin Birgi nahiyesinde Ceviz ala- la Mucıtafayı muhtelif yerlerinden yara
m köyünde Süleyman Kaya, İsmail ka- lamıştır. 
rısı 25 yaşında Hava Kavağın evine gi- Tireci bir •·--
rcrek kadını zorla kirletmiştir. Suçlu tu- e ~a 
tularak adliyeye verilmiştir. Tirede arabacı Mehmet, idaresindeki 

E GAMADA arabayı Hatice ve Safiye adlarında iki 
B R kadına çarptırarak her .ikisinin yaralan-
Bir otomobil kazası masına sebebiyet vermiştir. Arabacı tu-
Bergamada Ertuğrul mahallesinde tulmuştur. 

Amerika, Müttefiklere istedik
leri tayyareyi verecek 

~~--~-x~x:-_..;~~---~-

Londra, 13 (Ö. R) - Amerika hü- en modern ve en seri tipte tayyareler
lnımeti askeri tayyareler mübayeasına den arzu ettikleri miktarda mübayeatta 
memur bulunan lngiliz ve Fransız mü- bulunabileceklerini bildirmiştir. 
hayca komisyonuna bazı tip tayyareler Önümüzdeki haftalarda 2600 - 2900 
hakkında bugüne kadar mevcud karar- Ultra modern Amerikan tayyaresi Müt-
912.Jığın izale edildiğini ve Müttefiklerin tefildere teslim edilecektir. 

Almanyaya ihrAç 
edilecek fındıklar 
Giresun, 13 (A.A) - Dün Ticaret 

odasında va1i Akmanın riyasetinde bü
tün Iındık tilccarlarının iştirakiyle mü
him bir toplantı yapmış ve bu toplantı
d~ Parti vilAyet idare heyeti reisi ve 
ihracat kontrolörleri de hazır bulunmuş
lardır. Toplantıda valimizin Almanya

:ya ihracı mukarrer fındıklanmız ihraç 
formalitesi hallınd&ld izahatından son
ra tacirlerimiz.in bu husustaki dilekleri 
diolenm~. 

Bir radyo istasyonu 
beş dakika işgal edildi 

Cork, 13 (A.A) - Silahlı bir kaç 
şahıs radyo istasyonuna giderek mu
vakkaten neşriyatı idare etinişlerdir .. 
Bunlar, millete hitaben bir mesaj neş
ı ederek hükümeti sidaetle tenkit etmiş
lerdir. 

Meçhul şahıslar he'? dakika sonra is
tasyondan ayrılmışlardır. ..,...---
Dahili ticaret eşyası ve 
gümrük anbarları 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti, bun~ 

dan böyle dahili ticaret eşyasının güm
rük anbar ve antrepolarına alınmama
sını alakadarlara bildirmiştir. ·-!··· 

Fenni gözlük 
Eczacı 

Barometre 

Pertevsiz 

Altimetre 

Padometre 
• 

AKTAŞ 

lsveçe de taarruz 
Edecekleri 
Söyleniyor 

Ankara Radyosu 
BV~CIH I 

SIHHAT VEKALETININ RESMi RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
arruzunun başlangıç ateşi telakki edi
yor. 

· 12.30 program, ve memleket saat aya
rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12,50 müzik. 

ÇALANLAR: Fahire Fersan. Refik 
Fersan, Fahri Kopuz, Basri üfler. 
1- OKUYAN: Melek Tokgöz. Bayan Gönevyev Tabui tarafından 

•Övr> gazetesinde bildirildiğine göre 
Norveç kralı ile B. Hitler arasında sulh 
lehinde bir tavassut temini için Alman
ya Kremlin sarayında bir teşebbtiste 
bulunmuştur. Fakat Sovyet hükümeti 
bu talebi nazarı itibara a1maını~tır. 

l - Faize - Şarkı: (Kime halim diye
yim), 2 - Udi Ahmet - Şarkı: (Bir ve
fasız yare dü~tüm), 3 - Sadettin Kay
nak - Şarkı: (Karşıda kara yonca), 4 -
Halk türküsü: (Kız pınar ba§ında). 

2 - OKUYAN: Necmi Riza Ahıskan. 
1 - Suphi Ziya - Muhayyer sarkı: 

(Titrer yüreğim), 2 - Hacı Arif bey
Muhayyer şarkı: (iltimas etmeğe yare). 
3 - Hafız Post - Hüseyni şarkı: (Saçın 
hükümleri), 4 - Şevki bey - Hüseyni 
şarkı: (Çektim ellini), 5 - Dede - Güli
zar köçekçe: (Nazlı nazlı sekip gider). 
13.30-14.30 Müzik: Küçük orkestra (şef 
Necip Aşkın), 1 - Emest Fi.seher: Ta
til günleri, 2 - Eduard Künneke: Dans 
suitinden Blues, 3 - Besim Fahri: Bo
ğaziçi dağları, 4 - Arnold Meister: Bo
hemya Rapsodisi, 5 - Giulio de Micheli: 

Şiddetli BAŞ, D!! a-!:
laruu, ROMATiz....-
cdarını SİNİR, rah~~ 
hklarını derhal l~..4 
GRİP, NEZLE ve so011.,. 
algınlığına karşı ıntlel' 
sır uaçtır. 

Excelsiyor, Norveçin asil ve kahra
man örneğine lsveçin ve diğer bilar.af 
memleketlerin de ~tirak edeceğini umu
yor. 
tSVEÇTE FEVKALADE TEDB1RLER 

Londra 13 (ö.R) - Isveçte umumi 
seferberlik yoktur. Fakat bazı fevkalade 
hazırlıklar vardır ki bu da başka isim
de bir seferberliktir. Iıweç tayyare mey
danlarına karaya inmek istiyecek olan 
muhtemel bir düşman tayyareleri için 
istimal edilemiyecek bir hale Ani ola
rak koyacak tedbirler alınmıştır. 

Stokholm 13 (A.A) - Isveç hüküme
ti, memleketin cenup ve batı sahilleri
nin büyük bir kısmında bundan böyle 
geceleri ışık yakılmamasına karar ver
miştir. 

Berlin 13 (A.A) - Isveçin Berlin se
firi dün Alman hariciye nezaretine git
miştir. Bu ziyaret hakkında hiç bir ha
ber verilmemiştir. 

Pari", 13 ( Ö. R) - lsveç Başvekili
nin nutku lsveç gAzetelerinde hararetle 
tefsir ediliyor. •Sosyal dö Mokratan> 
gazetesi diyor ki: Mem]eketin tamami
yetini korumak ve en aziz varlığı olan 
istiklalini müdafaa etmek a7minde bü
tün millet tamamen Başvekille beraber
dir. Bu hitabe, bu !laatte duyulması la
zım olan hitabe idi. lsveçli adını taşıma
~a ]ayık olan her vatandaşın dosdoğru 
kalbine nüfuz etmiştir. Şark ve garpteki 
kardeıılcrimizin örnek oldukları gibi, 
l!!veç hiç bir zaman muharebesiz olarak 
kuvvete boyun cğmiyecektir. 

111 

Mahkumiyeti azaltıldı 
Bir gece eczacı B. Mehmedi kadın 

meselesinden yarnlıyarak öldüren Arif, 
şehrimiz ağır ceza mahkemesince 15 se
ne ağır hapse mahlrum edilmişti. Arifin 
iadej muhakeme talebi üzerine tekrar 
muhakemesi görülmüş, eczacı B. Meh
medi kasten ö]dürdüğü, fakat hadise es-
9asında B. Mehmedin küfretmek sure
tiyle ağır şekilde tahrikte bulunduğu 
dinlenen şahitlerin ifadelerinden anla
şılmı~. bu .sebeple cezasının üçte biri 
azaltılarak Arifin on yıl ağır hapsine 
karar verilmi~tir. 

[eoRSAj 
OZOM 

139 M. Beşikçi 
81 j . Kohen 
71 Y. i. Talat 
29 P. Klark 
26 Öztürk şirketi 

346 Yekun 
.547841 i Dünkü yekun 
548187 ~ Umumi yekCın 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 
12 çuval Bakla 
10 ton Fasulya 
30 çuval Fnsulya 

• • 
ıçın 

9 50 
10 
12 75 
10 50 

8 75 

19 

/frometre 

Pusula 

19 
11 75 
13 50 
12 
8 75 

9 
11 
12 75 
15 75 
18 

4 875 

19 50 

T ermontefre 

Sferometre 

Memleke-t hasreti, 6 - Mainzer: Düğün 
töreni, 7 - Robert Leuschner: Mazur
ka (fanta1J). 

18.00 program, ve memleket saat aya
rı, 18.05 müzik: Radyo caz orkestrası, 
18.30 çocuk .!aati, 18.55 serbest saat, 
19.10 memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 19.30 müzik: Fasıl 
heyeti, 20.15 konuşma (tarihten sahife
ler), 20.30 müzik. 

ÇAI...ANLAR: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Fahri Kopuz, Basri Ofler. 

1 - OKUYAN: Semahat Özdenses. 
1 - Raif - Eviç şarkı: (Yürüdükçe 

servi boylu), 2 - Lemi - Ferahfeza !!ar
kı: (Dinlendi başım), 3 - Lemi - Hü
seyni şarkı: (Zaman olur ki), 

2 - OKUYAN: Mustafa Çağlar. 
1 - Ismail Hakkı - Nihavend ağır 

semai: (Seni hükmü ~el), 2 - Rakım 
Nihavend şarkı: (Ne yanan kalbime 
baktı), 3 - Ethem efendi - Nihavend 
şarkı: (Gönlüm yine bir), 4 - Artaki 
Nihavend şarkı: (Layık mı sana), 5 -
Hacı Arif bey - Nihavend şarkı: (Bak
mıyor çeşmi siyah). 21.00 müzik: Halk 
türkiileri ve oyun havaları, Azize Şen
ses, Sadi Yaver Ataman, San Recep. 
21.15 mü:dk: Walter Gerhardt ve Ce
mal Reşit tarafından. Keman ve piyano 
sonatları. (Bach, Faure). 22.00 müzik: 
Melodiler (Pl.), 22.15 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham
tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat), 
22.30 ajans ıq:><>r servisi, 22.40 müzik: 
Cazband (Pl.), 23.25-23.30 yarınki prog
ram ve kapanış. 

!ZMIR BELEDtYEStNDEN: 
1 - Eşrcfpaşa mezarlığının daha 

bir kısmının Cümhurİyet koruluğuna 
kalbi için su tesisatı malzeme.si satın 
alınması, Fen işleri müdürlüğündeki ke
şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1273 lira 75 kuruş olup 
ihalesi 15 / 4 /940 Pazartesi günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 96 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zu ile encümene gelirler. 

2 - Şehir oteli yapılmak üzere te
mel kazıklarının çakılması ve çıkacak 
enkazdan kabili istifade olanları beledi
yeye terkedilmek şartiyle mevcut ga
zino binasının yıkılması işleri. Fen itleri 
müdürlüğünden 1, 75 lira mukabilinde 
tedarik edilecek keşif ve şartnamesi 
veçhile kapalı zarflı eksiltmeye konuL 
muştur. Keşif bedeli 34309 lira 25 ku
ruş olup ihalesi 15 / 4 /940 Pazartesi gü
nü ııaat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü a~imi saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. Mu
vakkat terninab 25 74 liradır. 

29, 3. 9, 14 1081 (577) 

l - Karşıyakada belediyeye ait sahil 
ve belediye gazinolarının üç sene müd
detle kiraya verilmesi, yaıı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
arttırmaya konulmuştur. Oç senelik 
muhammen bedeli icarı 3600 lira olup 
ihalesi 19-4-940 cuma günü saat 16 da
dır. Iştirak edecekler 270 liralık temi
natı iş bankasına yatırarak makbu1jle 
encümene gelirler. 

2 - Belediyeye ait Güzelyalı deniz 
banyolarının 28-5-940 tarihinden itiba
ren iki sene müddetle kiraya verilmesi, 
yazı ~leri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
Iki senelik muhammen bedeli ican 1400 
lira olup ihalesi 19-4-940 cuma gunu 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 105 li
ralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene. gelirler. 

3 - Belediye otobüs atelyesine pres 
makine.siJe pilyet Aleti ve V. yatağı Sle
ti salın alınması, yazı işleri müdürlü
ğünde.ki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
3645 lira olup ihalesi 19-4-940 cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 274 
liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzilc encümene gelirler. 

lcabmda günde 1 - 3 .... 
almır. Her Eczanede bulunur. __..,/" 

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

iZMİR NAFIA Mtb>ORLOCtbmEN : 
Atölyemizin 50 lira aylak ücretli demirci ustalığı münhal bulund~ 

bu hizmete istekli olanlann daireye bat vunnalan. 12 14 1282 y 
İZMİR DEFrERDARLIGINDAN : .. 
lzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli ( l 800) lira olan ve .İç~ 

de de küçük Gediz azmağı bulunan Ragıp Paı& namı diğeri sığlar daly.•111 oJ-11 
halli ile Jİne lzınir körfezinde üç senelik muhammen bedeli ( 300) lira ~ 
eelıı:i secliz Yoli mahallinde üç sene müddetle balık avlamak halda su ve -:...ı. 
av Yergileri umumi talimatnamesinin 28 nci maddesi ddiletile 2490 n~~ 
arbnna Ye eluilbne ve ihale kanununun 41 nci maddesi mucibince 12/4~_..,; 
tarihinden İbÖaren on bet gÜn müddetle 27 / 4 / 940 tarihine müsadif cuıııa'j;,
sünü saat on ikide ayn ayn ihaleleri icra edilmek üzere açık artırmaya ç tr 
nldrimdan taliplerin tzmir deftardarlığına müracaatla J&rlnameyi parP~ 
darik edebilecelderi ve her dalyan ve voli mahallinin muhammen bed b" 
o/o 7,5 iunmı ayrı ayn nisbette nakden depozito akçası yatırmak veyabud o
nisbette Bankaların teminat mektuplariyle devletin muayyen tahvil ve ~~ 
lanm vermek f&l'lİ}e muayyen gün ve saatte Defterdarlık odasında müt~) 
komisyonu mahswuna müracaatları ilan olunur. 12 14 17 19 1286 ~ 

T. C. Ziraat Bankası lzmir Şube-
sinden: . ;· 
3 Niaan 1940 tarihinde yapılan açık artırmada teklif edilen fiyat haddB 1.,.. 

yıkında görülmediğinden dolayı lzmirde Meyveter gümrüğünde kain ve •.11 
ita hanı namı ile maruf Bakırcıyan hanının Bankamız tasarrufu altında bulullrıl· 
dörtte Üç müfrez hissesinin mülkiyeti tekrar açık arttırma ile satılığa c;ıkll tİ" 
ml§tır. Satış petin para iJe olacaktır. Şu kadar ki bedelinin dörtte biri. r ele 
mütebakisi şartnamedeki esaslar dahilinde 3 - S sene içinde müsavi taksıt er 
ödenmek üzere vaki olacak tekliflerde tetkik edilecektir. o , •. 

Talip olanların maktuan on bin lira pey akçcsile birlikte 15 Mayıs 94 ı,etİ 
rihine müsadif çarşamba günü saat 14,30 da T. C Ziraat Bankası lzmir şu 
muhasebesine müracaat etmeleri ilan olunur. , k•r• 

Arttırma şartnamesi bu günden itibaren lzmir lstanbul Şubelerıle A0

9
) 

Merkez Müdürlüğünde görülebilir. 14 18 13 1 O ( ~ 

• 
Bornova Ziraat mefıtelJi müdürlüğünd~~1 • 

Cinsi Muhammen bedeli % 7,5 temın• 
Lira Kr. Lira Kr. -

96 Takım yerli lacivert elbise 20 00 144 O~ 
63 Adet melı:tep kasketi 2 00 9 4 )teıi 
Mektebimiz talebeleri için yaptırılacak harici elbise ve mektep ka9 tıJf• 

4/4/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açıl eksiltmeye konulmuş!~ 
Eksiltme 19/ 4 / 940 Cuma günü saat 15 de mektepte müteşekkil satın a ıer 
komisyonunda yapılacağından taliplerin iğreti teminatını lzmir me~teP rt• 
muhasebccüiğine yatırarak makbuzu komisyona getirmeleri ve bu işe aıt ~ 
nameyi görmek isteyenlerin her gün mektep müdürlüğüne müracaatları" 

4, 9, 14, 18 1160 (620 / 
~~~~~~~-_;,,~~~~~~--

JZMtR SıCILi TiCARET MEMURLUCUNDAN: 
T esci] edilmiş olan (Şark sanayi kumpanyası Türk Anonim Şirk~ti) 

tezyidi sermayeye mütedair beyannamesi Ticaret kanunu ·hükümlerıll~ 
l'C sicilin 2 71 t numarasına kayıt ve teııcil edildiği ilan olunur. 

1 : Beyanname .. .,, 
ınu··hrıJ lzmir Sicili ticaret memurluğu resmi 

T. C. 
Ticaret Vekaleti 

iç Ticaret Umum Müdürlüğü 

Genel 
Şirk. 

öz.el 
. 

Eki 

F. T enik imzası 

Sayı: -4/ • 

Sermaye artt1rma beyanname~!. c1e 
Şark Sanayi kumpanyası Türk Anonim ,irketinin 18/ 9/19 39 tarı ;;;,,. 

akto1unan umumi heyet toplantısında 5 00. 000 liradan ibaret şirket ~ ooO 
yesinin 1.000.000 liraya çıkarılmasına karar verilmi~ ve arttırılan 50 ' 
liraya ait muamele ikmal edilmiştir. • d ilı' 

Bu suretle arttınlan 500.000 liranın tamamının taahhüt ve fevka.1~ eıJre
tiyat akçesile husu~i ihtiyat akçesi hesaplarındaki meblağın tahsısı 11jd•' 
tile temin edilmiş olduğu Vekalete gönderilen vesaikin tetkikinden °": y•P' 
re meclisi ile mürakipler tarafından tanzim olunan müşterek imzalı e tl<i' 
nameden ve lzmir Mıntaka Ticaret Müdürlüğü vasıtasile yaptırılan te ile 
kat neticesinde anlaşılmış ve bu sermaye arttırılmasının Ticaret ka~~~rr11iiŞ 
tirket esas mukavelenamesi hükümlerine uygun olarak yapıldığı goru rttıf' 
olmakla Tiıcaret kanununun 391 ci maddesin~ l~vfikan bu sermaye 8 

ma beyannamesi verildi. .
1
. ~· 

16 Kr. Pul Ticaret Vekı ~ 
Ticaret Vekaleti S. Ağa oglu 

iç Ticaret umum müdürlüğü 13/ 4/ 940 
•eıımi mührü 30 kurutluk Damga pulıJ 

Aslı gibidir .. eııf't 
lzmir Sicili ticaret memurlugu r 

11 ··h ·· F T "k irntll· / mu ru ve . enı ~ .... 
,.r" 

lZMtR 1 inci ICRA MEMURLU- MiLAS tCRA MEMUR~~(;V~b": 
CUNDAN: lbrahim akpınarın Selımı~e Je)'~ 

EmlAk ve eytam bankasına ipotekli sinden IJyas kızı Fatma gürn_iıŞ ~8tpi1V"' olup arttırmasına karar verilen Izmir- bir kıta resmi noter senedı1e d it ~ 
de Bomovada Bülbül sokak 14 Nolu istediği 600 liranın tahsiline 8 e etfl" 
ve tapunun kaydına göre 21.ll-936 ta- ziın edilen 940-8 numaralı öde~ıırı ~ 
rih ve. sahife 37, cilt 9 da kayıtlı vesair ikametgahı meçhul bulunduğu~larıeıı ~ 
lüzumlu izahatı dosyasındaki tapu kay- haJli muhtarına bırakılmış ve ~ old 
dı ve vaziyet raporunda yazılı (100) li- tebligat icrasına karar verilflllŞ crği ,.e 

k · h ı· · ··ık· - d ··dd ı · d ·t· ·1ü01e ı de' ra ıymetı mu ammene ı evın mu ı- gun an mu e ın e ı ıraz PO • a)'ıı 

yeti açık arttırma suretile ve 844 Nolu para tediye olunmadığı halde ıcr jJ9tl 
emlak ve eytam bankası kanunu muci- vam olunacağı tebliğ ınaknırıırııı 

Büyük gözlükcülük toptan 

bütün ihtiyaç bütün 
ve perakende, 

fenni 6lçüler 
optik 

4 - Annfartalar caddesinde 217 mı
maralı dükkônın 20-4-940 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle kirava ve
rilmesi, ya7.ı i•leri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 112 lira olup 
ihalesi 19-4-940 cumn günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 8 lira 40 kuruş
luk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

5-10-14-18 1192 (635) 

Belediyemiz zabıtası kadrosunda ha
len münhal bulunan zabıta memurluk
larına yeniden memur alınacaktır. As
kerliğini bitirmiş ve orta derecede tah
sil görmüş bulunan isteklilerin 17-4-1940 
günü yapılacak müsabaka imtihanına 
girmek üz~re zabıta müdürlüğüne mü-

hince bir defaya mahsus olmak üzere olunur. (723) ~ 
arttırması 20-5-940 pazartesi günü saat , 111v 
14 de icra dairemiz içinde yapılmak üze- de evrakı miisbitelerile birli~;;.~ 
re bir ay müddetle satılığa konuldu. Bu riyetimize bildirmeleri icap cJiiıfl t 
arttırma neticesinde satış bedeli her ne halde hak1arı tapu sicilince. ına)call'Jıle ' 
olursa olsun en çok arttıranın üzerine madıkça paylaşmadan harıÇ ~ 
ihalesi yapılacaktır. 18-4-940 tarihinden itibaren ş rDV~ 

Satış peşin para ile olup müşteriden herkese açıktır. Talip olanların ~ 
yalnız iki buçuk dellAliye masrafı alı- yedi buçuk teminat akçası veY

9 

nır. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala- bir banka itibar meoktubu ve 
cakl 
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Kendinizde Veya Çocuklarınızda Gördüğünz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 
~~---------

maka d kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sınır 
----

hallerı, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi. gayri tabıi haller; 

Hiç korkmayınız! 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ı.ıe saf olmamasından dolayı barsalılarda yetişip üreyen ı.ıe lıanlarımızı emen solucanların tesl· 

ridlr- Bunlardan lıurtcılmalı için Eczaneden 8 bir Jıutu alınız-. Ve içindefd tarife mucl· 

IJinc:e lıııllanınız... a n ~[-fl DserAhaNl lıurtT Acııurıssıınmııızn-e d1kkat 
Her eczanede kutusu 20 kuruştur ~ o 

iZMİR s;ciLi TİCARET MEMVRLUCUNDAN : 
Tescil edıiıniş olan (]ARK SANAYİ KUMPANYASI TÜRK ANONİM ŞİRK.ETİ) n'n 18 - 9 - <J39 brihinde fevkalade olarak toplanan umumt heyeti 

zabıtnamesi Ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2710 numarasına kayıt ve tescil cdildıği ilfuı olum•~ .. 

1: 
2: 

Zab1tnam~ 
Hissedarlar 

İzmir Sicıli Ticaret memıu-luğu Resmi mühürü ve F. Tenik imzası 

Cctveil 
Şark Sanayi lrumpan)Psı T. A. Şirketinin 18 Eylül 1939 tarihinde yapılan fevkalade genel h~yet t.ıplaotısma ait zabıt varakiiıdır ... 

Esas mukavelename:ıin 26 ıncı maddesine göre ve İzmirde çıan Yeni Asır 
gazetesinin (24 ıs ve 8/9 tarih ve 10216 ve 10230 No.lu) nüshalariyle yapılan 
davetnameler dairesinda Şirket heyeti umumiyesi 18 eylw 1939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü sa&t on beşte İzmirde Şehitlerde kfiln fabrika dahilin
deki Şirket merkez binasında sureti fevkaladede toplantıya davet olun
ınuşlardı: 

tında açıldı.. 
Hüküınet komiseri olarak İzmir mıntakası Ticaret müdür muavini Bay 

Cevdet Arıkut hazır bulurunı~lardır. 
Reis tarafından ara r.amiliğine Bay Halit Onaran ve Dr. Ali Agah Dinel ve 

!<..tip olarak bay Fevzi Beler tayin olundular ve divan teşkil ettiler. 

Ruznamei Müzakerat 
Heyeti umumiye divanı bu sıu-etle teşekkül ettikten sonra işbu toplantıya 

iştirak için 10125 adet hisse senedi tevdi edilmiş olduğunu kayıt ve tesbit 
ederek top'antının usulü d~:ıesinde teşekkül etmiş olup kararları muteber 
olacağını bej'an eder-

l - Sermayenin tezyidi Ruznamenin 1 inci maddec;i olan ~ennayenin tezyidi rn~lesi evveli görü-
2 - Sermayenin tezyidine dair karar verildiği takdirde esas mukavele- ~üldü ve mnkür sermoyenin bir misli tezyidi yani 1.000 000 liraya ibliğı it-

namenin 5 inci maddesiyle 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda yazılı tifakla kabul edilerek :;osas mukavelenamcnin 5 inci madde~iyle 35 inci mad-
§ekilde tadili : denin 2 inci fıkra.>mın aşağıdaki şekilde tadiline ve 5 ind maddesinin son 

Toplantı işbu illin eJilen gün ve ı.aatte bay K. T. Muşkaranm reisliği al- fıkrasının aynen ipka•ına ... ------ • 
5 İNCİ MADDENİN ESKİ ŞEKLİ : 5 İNCİ l\lADDENİ'll YF.'l!İ ŞEKLİ : • 
Madde 5 - Şirketin serm&yesi beheri 25 lira kıymetinde yirmi bin hisse

ye nıünkasim beş yüz bin Türk lirasıdır. 
Madde 5 -· Şirketin serm.'ve•i beheri elli lira kıymetinde yirmi bin hisse

ye ınünkas;m bir milyor. 'I'ü: k lirasıdır. 
Heyeti umumiyenln !şbu &'rmayeyi bir misli tezyit elmeğe salfilıiyeti ola

cağı gibi tenkis de edebilir .. 
HPyeti uınumiyenin isbu .>ermayeyi bir misli tezyit etmeğe saliibiyeti ola-

cağı gibi tenkis te edehilir. . 
Tezyit sermayeye karar verildiği zaınan hükümete malUn1at verilecektir. 
Serınayenin bir misliT_ıden iazla leı.yldi e\rvelemirde hükümetin muvafaka· 

tinin istihsaline müteva!daftır. 

Tezyit serrr>Jyeye karar verildij\i zaman hükümete malumat verilecektir. 
Sermayen;n bir mislinden fazla tezyidi evvelemirde hükümetin muvafaka· 

tinin istihsaUne mütev·;kkıftır. 
Şirketin ihraç edeceği hissP senedalının nümuneleri kablelihraç liecelittas

dik Ticaret vekiletine :evdi edilecektir. 
Sirkeliıı ıhraç edeceV,i hisse senedatının nümuneleri kableliliraç liecelittas

dik Ticaret veUletıne tevdi edilecektir. 
Şirketin l<!Zyit sermayesin<' karar verilmek için (26) ve (30) uncu mad

deler hükmüne tevfikıın hareket olunacaktır. 
Sermayenin tezyidi l•aliude ' çık.mlacak hisse senedatının Şeraiti Meclisi 

idare tarafından tayin tdilecaktir. , , 
Yeniden :hraç edilecek işbu hisse senedatına Meclisi uınumi bazı imtiyaza! 

ve menafi l'elnin ve ita edebilir. 
Şirketin ""rmayesi s~rma~ ei şirket olabilecek her türlü nukut Ye emval 

ile tezyit edilecektir. 
Kıymeti itihariyesinden drJıa aşağ. kıymette hisse ""nedatı ihracı caiz de

ğildir .. 
35 İNCİ MADDEl\İN 2 İNCİ FIKRASININ ESKİ ŞEKLİ : 

2 - Hisse senedatın!ll tediye edilmiş veya geriye verilmemiş mikdarına 

Şirketin te1.ylt sermlyesine karar verilmek için (26) ve (30) uncu mad
deler hükmüne tevfik hareket olunacaktır. 

Sermayen;n tezyidi holinde çıkarılacak hisse senedatının şeraiti Meclisi 
idaı·e tarafmd~n tayin •dilecektir. 

Yeniden ohraç edilecek işbu hisse s..nedal!na Meclisi umumi bazı imtiyazat 
ve nıenalii ternin ve ita edebilir. ' 

Şirketin c:;ermayc..c;i sermayei şirke• olabilecek her türlii nukut ve emval 
ile tezyit edi.lebilir. 
Kıymeti itibariyesindcn ·iaha a'!"ğ ı kıymette hisse sencdatı ihracı caiz 

değildir .. 

35 İNCİ l\1ADDENİS 2 İNCİ FIKRASININ YENİ ŞEKLİ: 

senevi yüzde beş temettü temin etmek için !hım gelen meblağ, mütebaki 2 - HL.se swedatının beherine senevi 125 kw-uş temettü temin etmek 
ınikdar berveçhi Ati tevzi olunur.. için laz.ım ıı.-Ien meblağ. mütebaki mikdar berveçhizir tevzi olunıu-. 

tadiline ve işbu tadi!Atın : . 
(18/9/ 1939 tarihinde içtima eden heyeti umumiye taraf:'1dan şirket sermayesi hır milyon liraya :bliğ <>Jilmiş ve b1.1 sermayenin eskisi gibi 20.000 hisse 

tarafından :emsili kararlaşru-ilarak esas mukavelenamenin 5 inci maddesiyle 35 inci maddenin 2 ;,~ci fıkrası tadı! olunmuştur) şeklinde hisse senedatı 
üzerinde tasrihine karar verilmişti.r. Mfü:akerata saat on altıda hitam verilmiştir. 

H. u. Reisi 
K. T. MUŞKABA 

İzmir : 18 Eylw 1939 
Re~ toplıyao 
H. ONARAN 

KAtip Komiser 
F. BELER CEVDET ARIKUT 

Rey toplıy~n . 
Dr ALl AGAH DiNEL 

30 kuruş pul .. Şark Sanayi Kumpanyası T. A. $ mühürü ve 
,Aslı gioidir .. 

F. BELER imzası 

Şark Sanayi Kumpanyası T. A. Ş. 18. 9. 939 tarihinde yaptığı 

listesi hcveti umumiye toplantısında hazır bulunan hıssedarlar 
!lissedıırın iszcl : Oturduğu Hisse senedi No. Hisse adedi Rey 

Bay K. Tal.at Mwıkara 
Bay Belloy 
Bay A. Mathot 
Bay Alfred Mathot 
J;;ıı:ı.vali Gayri menkul işletme 
Sirketi .. . 
Bay Maris Verbek 
Bay A. Petit 
Bay Halit Onaran 
Bay Textim 
Bay Jak Neef de Sainevel 
Bay Jak Neef de Sainl'vel 
Bay Ed. H. Giraud 

fer 
Izmir 

Brüksel 
Brüksel 
Brüksel 

İzmir 
İzmir 

Brüksel 
İzmir 

Brüksel 
Brüksel 
Brüksel 
İzmir 

H. U. Reisi K. T. MUŞKARA 

4901 - 494-0, 5151 - 5210 
Muhtelli 
Muhtelif 
2808 - 2907 
Muhtelif 

Muhtelif 
Muhtelif 

4941 - 4980, 5091 - 5150 
Muhtelif 

4866-4900, 5401-5405.5011-5070 
Muhtelif 

706 - 900, 1001 - 1400 

Yekiln 

Katip : F. BELER 

Kimin tarafından temsil Rey 
adedi edildiği adedi 

100 1 Bizzat bulundu 
1251 12 B. K. 'I'. Mwıkara tarafından 
1000 10 B. Fevzi Beler tarafından 
100 1 B. Fevzi Beler tarafından 

1130 11 B. Fevzi Beler tarafı!\dan 

2096 20 Bizza t bulundu 
1385 13 B. M. Verbek tarafından 

100 1 Bizzat bulundu 
1030 10 Halit Onaran tarafından 

100 1 Halit Onaran tarafından 
1233 12 Dr. Ali Agah Dinel tarafından 

600 6 Bizzat bulundu 

10125 

13 

22 

33 

12 

12 
6 

98 

İmzası 

K. T. Mu:;kara 
K. T . Muşh>ra 
F. Beler 
F. Beler 
F. Beler 

M. Verbek 
M. Verbek 
H. Onaran 
H. Onaran 
H. Onaran 
Dr. Agah Dinel 
Ed. Giraud 

) 

. ı 

"-?· -:-~. ~ ...... ·._· .... ~ . .' ,· ~ . ~ 

·= ·-DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tckand 

Doktor Baktriyoloğ 

Hiılmza Orhon 
DAlfU.I VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Deui:zli ve drnrmdaki, ciğerlerine 
• bava verdiren lıastalanı 
PUnemotorakis tntbik eder .. 
ADRES : Deni.di Belediye elektrik 

fabrikası karşısında hususi muaye-
nehanesinde ... 

1 -26 

SPERCO VAPUR 
ACEHTASl _ _ ,,. __ 

ADRİATIKA SOSYETA ANONİJılA 
Dİ NAvtGAZYONI: 

DİANA vapuru 13'4/ 940 taribind, 
beklenmekte olup Trieste limanına ha
teket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 17/ 4 940 tarihinde 

gelerek ertesi giinü saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zarc1, Fiume, Triyeste ve 
Venedik limanlarına hareket edecektir. 
CİTTA Dİ BARİ mctörü 23 14(940 ta

rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

ZARA MOTÖRÜ 24/ 4 ı940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brinclisl, Zara, Fiume. Triyeste ve Ve
liedik limanlarına hareket edecektir. 

FEDERiCO vapuru 25 14 194-0 tarihin
de beklenmekte olup Cenova ve Rivie
ra limanlanna hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyes!A 
veya Cenovada Şiınall ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİN O anonim seyrisefain ıir
lteti vapurlanna tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

ACHiI.I.ES vapıu-u 16/ 4 ı 940 t.arihinda 
beklenmekte olup Aı>vers ve Hollanda 
lınıanlarına hareket •decektir. 

SERVİCE lllARİTİME ROUlllAİN 
PELES vapuru 1f 4 940 tarihinde 

beklenmekte olup M•lta, Cenova. Mar· 
silya limanlarına h&reket edecektir. 

NO T ı 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun 'fi 

hareket tarihlerinin katı olmadığını v. 
bunların hiç bir lh bora !Uzum olmak.!ı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir meruliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için CUmhuriyel 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapuı 
aCPntesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE 

ŞVREKASl LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

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

Birinci Smıf MUtahesıs 

Or. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55.

İmıir - Elhamra Sıneması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanıu 
kabul eder_ TELEFON : 3471 



NOrveçteki Alman kuvvetleri mahsur 
Yakın Şark ve Iogilizler 

"Taymis,,, tecavüze mukavemet için 
maddi yardıma hazırlandığımızı 

Balkanlılara anlatmak lizımdır, diyor 
---·---

Londra, 13 ( Ö. R) - Tirnes cBal-
kanlar da müteyakkız bulunuyor> başlı· 
ğı altında ıunları yazıyor: 

cAlmnnyanın iki Skandinavya mem
leketine yaptığı taarruz sebebile Balkan
larda insicamlı ve pratik bir siyaset ha
zırlamak çok ehemmiyetlidir. Skandi
navyadan sonra Macaristan ve Balkan
lar taarruz tehlikesine en ziyade maruz
dur. Bütün Tuna memleketleri Müttefik
ler davasına az çok mütemayildirler. Bu
nunla beraber teşebbüsü kendilerinden 
heklemC!lek Almanya ile ticaret müba
delelerini azaltmağa kendilerini ikna 
edemeyiz. 

Bu memldc:etler Almanyaya mukave
met halinde Müttefiklerin yardımından 
emin olmazlarsa herhangi bir taarruza 
mütavaat ta edebilirler. 

Bu memleketlerde son vaziyetten 
şüphe ve endişe vardır. Kendilerine ta
nnuza mukavemet için manevi olmak
tan ziyade maddi bir yardıma hazır ol
duğumuzu anlatmak iktiza eder. 

Bu memleketlere harp bittikten sonra 
dahi mahsullerini satabilecekleri piyasa
lar temin edebileceğimiz anlatılmalıdır. 
Harpten sonra tekrar Alman piyasasına 
dönmeğe . mecbur olacaklar~ kısa bir 
müddet için anlaşma yapmak faydasız 
olacaktır. 

SEFJRLER KONFERANSI 
Londra, 13 (A.A.) - Lord Hali

faksın riyasetinde toplanan Balkan 
memleketlerindeki İngiliz diplomatları
nın konferansı es.,asında tedkik edilen 
mevzulardan biri de bu memleketlerde
ki lngiliz propagandasının inkişafı mese
lesidir. Bu memleketlerde yapılan pro
pagandanın gevşek ve tesirsiz olduğu 
anlaşılmıştır. 

Londra, 13 ( ö. R) - İngilterenin 
Balkanlardaki diplomatik mümessilleri
nin 1 5 Nisanda Hariciye nezaretinde 
aon toplantılarını yaparıık vazifeleri ba
şına döneceklerini Royter bildiriyor. 

FRANSlZ BAŞVE.KIUNIN VEYGAN
DA TELGRAFI 

Paris, 1 3 ( ö. R) - Başvekil Reyno 
Yakın şark ordul.m baı1kumandanı ge
neral Veyganda şu telgrafı çekmiştir: 

cHarbin bidayelindenberi memur 
edildiğiniz mühim vazifenin başına av
det ederken Cumhuriyet hükumetinin 
Yakın şark ordusuna ve ordunun başku
mandanına itimadını tekrar bildirmek 
isterim.> 

Rl'.'isicüm1ıurumuz Ankarada atl ı gezintileri esnasında 

Milli ~ef, Başvekil ile bir arada .. 

Norveçte harp şiddetli 
Müttefikler Narvik civarına asker 
çıkardı, lngiliz filosu Sergende 

- BAŞTARAFI 1 NCi SAHİFEDE
yct: Bütün Norveçte şiddetli bir kar fır
tması hüküm sürmektedir. Hemen her 
taraftan Alman ve Norveç kıtaları ara
smda vuku bulan muharebeler, Finlan
diya harbinin ilk günlerindeki vaziyeti 
andırmaktadır. 

Alman müfrezeleri, iıgalleri altında 
bulunan Oslodan hareketle işgal mınta
kalannı genişletmeğe gayret ediyorlar. 
Norveç kıtaatı ise, seferberlik inkişaf et
tikçe kuvvetlenerek daha müessir bir 
mukavemet göstermektedir. 

Muhtelif kaynaklardan alman malü
mata ıöre Alman itıal mmtakaaı, Oalo 
civarından ibaret bulunmaktadll'. 

Grenairi gölü ile Dravni körfezi ara
smdaki mıntaka daima Norveçlilerin 
elindedir. Bu mıntııkada ilerliyen Alman 
kıtaatı kat'iyyen Dravniden ileri geçme
ie muvaffak olamamı§lardır. 

cHAMARıt NORVEÇULERDE 
Oslonun oimalinde Alman motörlü 

kıtaatı, hükumet merkezinde müsadere 
ettikleri otomobillerden istifade ederek 
Bako civarına kadar gitmi§lerse de bu 
mevki Hamar ve Elverunun cenubunda
dır. Binaenaleyh bu iki şehir civarında 
yapılan muharebe Alman kumandanlı
ğının iddiası gibi muvaffakıyetle neti
celenmediği ne Hamar. ne de El
verun Almanların eline düşmemiştir. 

Norveçliler Almanlan durdurmakla 
geri kalmıyarak ric'ate mecbur etmişler
dir. 

lsveç hududunun garbında denize 
dökülen nehrin munsabı daima Norveç
lilerin elindedir. 
NORVEÇULER TELGRAF VE TE-

LEFONLARI KESTiLER 

zannedilmektedir. 
Alman kıtaları Ha iven ve F rederiluı

tadın oirnali prkisinde faaliyette bulun
maktadırlar. 

Fossum ve l..angenesde muharebeler 
cereyan etmektedir. Burada Norveçliler 
köprüyü berhava etmeğe muvaffak ol
muılardır. Halven kimilen tahliye edil
mıştır. Halven ahalisini taşıyan 200 
kamyon, lsveç hududunu geçmeğe ça
lışmaktadır. 

SEFERBERLiK DAHA BiTMEDI 
Stokholm, 13 (Ö. R) - Resmi bir 

Norveç tebliğine göre Finland bölgesin
de altıncı Norveç fırkası seferberliğini 
ikmal etmiıtir. Kıtaat cenupta Alman
larla muharebe için sabırsızlanmak
tadır. 

Londra, 1 3 ( Ö. R) - Royter ajan
sına göre Norveçliler oimalde seferber
lik yapmakta vakit kaybetmişlerdir. Mu
kavemet teşkilatı ciddi engellerle karşı
laşarak yapılmaktadır. Narvik ve Trand
haym' da Norveçlilerin harekatı iti bir 
surette baılamııtır. 

Londra, 1 3 ( Ö. R) - T randelagand
da Norveç kuvvetlerinin seferberliği ik
mal edilmiştir. Bu vilayet Trondhaymın 
hinterlandıdır. 

ALMAN KUVVETLERi NE KADAR~ 
Stokholm, 1 3 ( Ö. R) - Norveçin 

cenubunda muhtelif noktalara çıkarılan 
Alman kuvvetlerinin elli bin kisi olduğu 
tahmin ediliyor. Elli bin kişilik başka 
bir kuvvet de Danimarkadan Norveçe 
geçmeğe çalı acaktır. 

ALMAN IDDIALARıLF. Al.AY 
Paris. 13 ( Ö . R) - cPari-Midi> Al

man kıtnlarının Norveçte iyi karsılandı
ğını iddin eden Alman gazet~lerile alay 
ederek divor ki: Bu İyi istikbalin delili, 
denizin d ibinde batan f.Gunayşenav>, 
cBlüher> ve cKarlsruhe> Alman zırhlı
larıdır. 

ALMANLARA GöRE V AZiYET 

Stokholm, 13 (A.A.) - Oslo mınta
ltası kumandanı general F rikson, Nor
veç kıta1arının Almanya ile bütün telg
raf ve telefon hatlarını kesmeie muvaf
fak olduklarını ve oyu ~en el._ 

~~===--ı1ı11 

mel bir ihraç teşebbi.islerine kar~ı takvi
ye etmişlerdir. Bazı haberlere göre Da
nimarka parlamentosu, Almanya ile 
Norveç parlamentosu arasında tavasııut 
teşebbüsünde bulunuyormuş. Diğer ba
zı Alman haberlerine göre Danimarka 
kralı Kristiyan, Norveç kralı Hakonun 
harpçı tavrı hareketini takbih ediyor
muş ve lsveç kralı da ayni fikirde imi§. 

ALMANLARIN T ANIDICl YAPMA
CIK HOKOMET! 

Beri in, 1 3 ( A.A.) - Selihiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre, Almanya 
Guisling'in riyaset ettiği hükumeti yega
ne Norveç hükumeti olarak tanımakta
dır. 

Merkezini mütemadiyen değiştirmek
te olan diğer hükumetin Norveç milleti 
ile teması kaybettiği ve bu itibarla Al
manya tarafından bu hükumete milleti 
temsil eden bir hükumet nazarile bakıl
madığı kaydedilmektedir. 

Kral Hakon ile ba~lıyan müzakerele
rin inlutaa uğramadığı ayni menbadan 
teyit edilmektedir. (}) 

Almanya sefiri, tahmin edildiğine gö
re, dün kral ile yeniden görüşmüştür. 

iDAM EDiLEN NORVEÇULER 
Berlin, 13 (Ö. R) - Oslodaki Al

man k11mandanlığı beyannamesinde ba
zı Norveçlilerin sabotajdan idam edil
clikletini bildirmiştir. Ayni beyanname, 
Alman himayesinde bulunan Guisling 
hükl'ımetine karşı hareket eden Norveç
lilerin de bu akıbete maruz kalacakları
nı bildirmektedir. 

--*--
BELÇİKADA 
Büyük bir yangın 
Brüksel 13 (ö.R) - Gand antrepo

larının tiç hangarı bir yangın neticesin
de harap olmU§ ve 20 bin balya ·Dil.ık. 

l'lliittefiki"er·Norve·çe··asker-
, çıkarmadı, Hollanda ya 

asker ihracı muhtemel • 

~~~~~~~~~~-ıııııww ........... ~~~~~~~~~~-

ln gi liz donanması ve askeri yolda 
Berlin, 13 (Ö.R) - ·İvning star .. gazetesine göre, fn- haberini sabırsızlıkla bekliyenlerin bütün tehlikeleri göz 

gilfa donanması bir kaç askeri fırkayı hamilen denizlere Önür.de tııtmadıkları kaydediliyor. Çünkü ihraç hareke
açılmıştır. Bu fırkaların Norveç veya Hollanda sahillerine ti, hrşılanacak mukavemetin derecesi malô.m olmadık-
çıknnlması ihtimali vardır. ça ft>Hikctli bir =:ıetice verebilir. 

Fokat -Alman propagandasına göre- Almanları Nor- YAKAI~~NAN ~LMAN BALIKÇI GEMİLERİ . 
veçten çıkarmak mümkün olmadığı cihetle, İngiliz fır- Poris, 13 (0.R) - lngiliz harp gemileri tarafından şı-
kalarmın Hollandaya çıkarılması ve İngiltercnin Norveç ma! denizinde teykif edilen müsellah Alm~ .balıkçı ~e-

• sahUlerinde Almanyaya karşı ancak bir gösteriş harbi ınilcı·inden ikisi Iskoçyanın şimali şarki sahılıne gelmış~ 
yapması muhtemel imiş!.. tir. Norve~ sahilleri açığında ele geçirilen diğer iki ba-

Brükscl, 13 (Ö.R) - Royter ajansının İsveç kaynağın- lıkı.1 gem:si de. mürettebatiyle birlik.te sevkolunmuştur. 
dan istihbarına göre 10 İngiliz harp gemisi ve bir çok INGlL1ZLERIN ZAYiATI . 
tayyareler Trondhaymın 75 mil şimaJinde Holderfor<l Londr?. 13 (A.A) - Gurkhanın b:..tınası üzerin~ bı.r 
mev.kiinde görülmüştür. Burada düşmanın hiç bir deniz zayı:ıt füıtesi neşredilmiştir. Bu listeye göre beş za_bıt ka
kuweline tesadüf edilmemiştir. ühim bir ihraç hareketi- yıptır . BLınlann öldüğü zannedilmektedir. 10 bahrıye nE?4 
nin hazırJandığı tahmin ediliyor. feri kayıptır. Bunların da öldüğü tahmin olunmaktadır .. 

İHRAÇ DAHA BAŞLAMADI Bir bahıiye neferi ölmüş ve üç 1!7fcr yaralannuştır. 
BRÜKSEL 13 ( R.Ö)- Royter ajansı bildiriyoT : B. FRANSIZ KRUVAZORO BATMADI 

Çör~-ilin rnn ' İngiJiz bahri muvaffakıyctleri hakkında Paris, 13 (A.A) - Emile Bertin ismindeki Fransız kru· 
Avam kıımarasında vukubu!an izahatı, Jngiliz filosunun vazörünür. şimal denizinde Alman harp gemileri tarafın
şima\ deniz.inde bir hezimete u~dığı ~abcrin~n. esassız dan batırıldığına d~i~ Alınan ı;>ropagandası tarafı~dan Yn= 1 
oldnğuım göstererek umumi e!kan te!'kın etmıştır. yılcm hal-erler salfıhıyettar bır membadan tekı.ıp ed 

Bununlp beraber Norveçe bir müttefik ihraç hareketi mektedir. •••• 
································································· ······························································••,:..:..--ı 

Almanlar, tayyare ile 
asker n~klediyorlar 

____________ * ___________ _ 

All'lanya ile mÜ· Norveç kralının 
zakeratta bulunduğu yalandır 

Paris 13 (ö.R) - Almanların Narvik 
ve Stravangerde vaziyetlerinin son de
rece nazik olduğu habeT alınmaktadır. 
Buralardaki Alman kuvvetleri denizle 
dağlar arasında ablok:ı edilmistir. Deni
ze çıkamazlar, zira Ingilizler k:ırşıların
dadır. Knraya da bir :ıdım atamaı.lar, 
zira karşılarında şiddetli bir Norveç mu
kavemeti vardır. 

Norveçte nhali memleketin her tarn
fınd:ı seferberlik emrine üaat etmekte
dir. Almanlnrm teşkiline çalıc:tıkl:ırı va
tan haini Kitling hükümetinin tarnftnr
l:ırı vntanperverlcr tarafından tepelen
ınektedir. Tşgal mıntakasında da Alman
lar ahalinin vaziyetinden hiç emin de
ğildir. O:.lodaki Alınan kuvvetleri ku
mandanı radyo ile ahaliye bir ihtarda 
bulunarak seferberlik emrine itaat ede
cek olan her şahsın kurşuna dizileceği
ni bildirmiştir. Bu da Almanların vazi
yetten emin olmadıklarını göste,rmekte
dir. Almanlar Sovyetlerin Finlandiyada 
takip ettikleri usulü Norveçte tekrar 
ederek hava bombardımanlarını b:Jhas
sa açık şehirlere ve sivil ahaliye tevcih 
etmek suretiyle halkın cesaretini kır
mnğa çalışıyorlar. 

BtTARAF MUHBtRLERE 
GÖRE VAZIYET 

Brüksel 13 (ö.R) - Belga ajansı Ber
~inden istihbar ediyor: 

Danimnrkadnn gelen bitaraf muhbir
lerden öğrenildiğine göre Norveçte as
keri vaziyet şimdi şöyledir: 

Norveçliler memleketin içinde birçok 
noktada hayranlık veren bir mukavemet 
göstermişlerdir ve gösteriyorlar. Sahil 
bataryaları şayanı dikkat bir isabetle 
at~ ederek Blüher kruvazörünü batır
mışlardır. Şimdiye kadar Kategat boğa
zında hakiki bir deniz muharebesi ol
mamış, ayrı ayrı hareketler cereyan et
miştir. Ingiliz tahtelbahirleri Alman fi
losunu ciddi ha~arata uğratmışlardır. 
Şimdiye kadar Norveç sahilinin bütün 
sevkulceyş noktalarını Almanlar sımsı
kı ellerinde tutuyorlar. Son iki gün zar
fında Almanlar yeni kuvvetler alarak 
Oslo ve Bergende mevkilerini takviye 
etmişlerdir. Yalnız Trondhaym ile Nar
vik arasında Alman kuvvetlerinin mü
nakalatı ciddi olarak taarruzlara maruz
dur. Almanlar bir çok harp gemileri 
kaybederek ağır zayiata uğradıktan 
başka bir çok askerlerle dolu bazı nak
liye gemilerini de kaybetmişlerdir. 

Diğer taraftan Havas ajansının iş' a
rına göre Bergen lamamiyle tahliye edil
miştir. Şehrin şimali garbisinde Alman 
kıtaları harekettedir. Hamar ahalisi 
200 kamyonla Isveç hududunu geçme
ğe teşebbiis etmi~se de geri çevrilmistir. 

Londrada iyi hnber alan mahfillere 
göre Almanların Norveçteki kuvvetle
rini hnva tarikivle takviye ediyorlar. 

Bu hava nakliyatını kesmek için miit
tefiklerin nasıl bir faaliyette bulunabi
lecekleri Londrada Lord Halifnksla 
Norveç sefiri arasında tetkik edilmiş
tir. 
ALMAN MATBUATI SUSUYOR 

Paris 13 (Ö.R) - Hollandada çıkan 
c Algemayne Handc-lsblat > gnzelesi 
Stokholmdan şunları istihbar edivor: 
Alman matbuat ve radyolarında Nor-

Norveç askerleri bir manevra esnasında.. düı::iiı-Ol-
ALMANLARIN YEN! YALANLARI !ardır. Tayyarelerden birisi "$ 

Faris 13 (Ö.R) - Alman radyosu, müştür. ]rJ'lll1l 
Norvec kralı Hakon ile kendileri ara- Dün Trondhayın müdalaası J\ ]cViY' 
sında "temasın kesilmediğini iddia edi- ağır toplnrının muvasalatiy]e ta. etti 
yor. Hakikat halde hu temas kralın il- edilmiştir. En mükemmel bir ".'az;:atal"" 
tiea ettiği kasabayı bombardıman eden Almanların elinde bulunan sahıl 
Alman tayyarelerinin bombaları vasıta- yaları takviye olunmuştur. . ınııı 
siyle idame edilmektedir. Almanlar di- Brüksel 13 (Ö.R) - D.N.B. a1an~rÇ<'le 
ğer taraftan hain Kitling hükümetini de bildirdiğine göre Osloya yeniden bıl 0 1· 
radyoda müdalaa ederek Polonyada iş- kuvvetli Alman müfrezeleri vas:arJ· 
!erine yaradığını zannettikleri bir usu- muştur. Bunların bir kısmı diğe\·r et· 
lü tekrar ediyor ve meşru Norveç hü- lara scvkedilmiş, bir kısmı da şe 1 iyet· 
kümetini müttefiklerin elinde bir alet rafında karargah kurmuştur. ~al~vsııle 
olmakla ithnm ediyorlar. Kral Hakonun tar kaynaklardan alınan yenı ın rfında 
Almanya ile müzakerede olduğu haberi haberlere göre son bir iki gün ı; talat' 
kuru bir hayaldir. Norveç Almanyaya Narvik limanına bir çok Alınan • 1 rJ'le,:• 
harp ilan etmiştir ve lngiltere ile Fran- muvasalat ederek oradaki as~erı dit· 
sanın vanında nihai zafere kadar har- kileri takviye ve tahkim etrnışler{Jrdl! 
be de~am edecektir. Norveç milli mec- ALMAN RADYOSUNUN aüC lrJ'lda 
lisi reisinin dün Stokholmda söylediği Brüksel 13 (ö.R) - Stokh?.dafall 
gibi seferberlik, ağır da olsa, devam et- Norveçin milli mücadelesini ~~ p.I• 
mektedir ve memleketin teslim olacağı- eden parlamento reisi B. liaın di> ol· 
na dair hiç bir yerde hiç bir işaret gör- man radyosu tarafından «Yahu 
mek mümkün değildir. makla ith:ım edilmektedir. aLtvl 
BOŞ lDDtALAR BiR NORVEÇ TE kuJ1lBJ1 .. 

Brüksel 13 (Ö.R) - Alman radyosu Brüksel 13 (Ö.R) - Norveç 'k rJ'l{i9" 
propaganda haberlerinde Norveç sahi- danlığının tebliğine göre: Nar;' NorVeg 
linin Alman işgali altına geçmesinin in- tesna, memleketin bütün şiınaN rVUctef\ 
gilterenin :şimal sahilini tehlikeye ma- kuvvelterinin elindedir. a ğe te"' 
ruz bıraktığını, bu sebeple bütün kuv- memleketin içine doğru ilerl~:J~ }<ıW 
vetlerini bu cihette toplamağa mecbur şehblis etmiş olan Alman motor biJdiril• 
kalacak olan lngilizlerin Fransaya mü- tarının muvaffak olamadıkları 
him askeri kuvvet gönderemiyecE-kleri- mekledir. 1eıceti11 
ni, bundan dolayı Fransızların Norveçe Norveç haberlerine göre ırıfc°1nın se
bir ordu göndermeğe mlitemayil olmı- en şimali kısmında altıncı fır \uV"et, 
yacaklarını , Norveçi işgal etmekle Al- ierb<:rliği ikmal edilmiştir. Bu ınıı~ııJ1 
manyanın Ingiltere ve Fransayı birbi- şimnl sahilinin her taarruzdan cenııb9 
rinden ayırmağa muvaffak olduğunu id- olduğu kanaati hasıl olunca, 
dia etmektedir. doğru harekete geçecektir. tf AJ{S 

Briiksel 13 (Ö.R) - D.N.B.' ajanc;ınm NORVEC SEFtRt _ LORD ~J\;uıtef: 
bildirdiğine göre di.in, plan mucibince, Paris 13 (Ö.R) - Norveçıd µorı • 
Norveçe takviye kuvvetlerinin varma- milletlr>rle işbirliği artmakta 1.{;ord JJa• 
siyle umumi vaziyet tahkim edilınistir. ra sefiri bugiin hariciye nadz~rı iŞtir. 
Narvikten hareket eden Alman kuvvet- lifaks tarafından kabul e 1 rrı 
leri işgal sahasını genisletmeğe devam 
ederek mühim askeri üslC'T temin etmiş
lerdir. 

lngilizler hi_ç bir mevkide kar a th-

1 


