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HAKKI OCAKOOLU 
A BONE ŞERAiTi o:v Al4 MUDDE'l1 Türkiye için Hariç için 

~liJc ..... " 1400 !900 
Altı aylık ....... 750 1650 t GUntı geçmiş nUshalar ( 25 ) kuruştur. 

• T ELEFON : 2697 

~ tnUnderecatından gazetemi:ı mesuli yet kabul etmez --

• Macaristanda bir Nazi 
kıyamından korkuluyor 
Paria, 15 (ö. R) - Budape,teden alman 

laaberlere l'Öre, Macar Nazileri, Kont T eleki bü
kUmeti aleyhinde faaliyettedirler. Macariatan
da bir Nazi lnyama ipıı bazı hareketler miiplıe
de edilmİftİr. 

Macar billwneti, icap ede. tedbirleri al-

mlfbr. --' 

YENİ ASia matbusmda buılmıftu' 

lsveçe asker ihracının önüne -geçildi 
lngilizler Norveçte bir çok 

yere " asker çıkardılar, 

~. 

Alman Admiral Şer Cep 
kruvazörü tôrpillendi 

Narviki işgal ettiler Norveçe saldıran-Alman donanması 
15 lngiliz tayaresiBergene hücumetti intihara veya teslim olmağa m~hkUrn 

x.,x 

Norveçteki Almanlar mühimmat 
çeki.varlar sıkıntısı 

~~~~~·x~x·-~~~~~ 

~ 15 ( ö .R) - H arb iye ne- mesi m eselesi ıimdiden kendilerini 
~U· ve amirallık bq Lordunun düıündürmeğe batlamııtır. 
~ t lerinde, lngiliz ordusunun bu- Stokholm 15 (A.A) - Oslodan Trond
fıiıı.... ~ir çok noktalarda Norveç aa- heime Alman takviye kıtaları gönderil
d·-rİrıe ihraç edildiğini resmen bil- diği Norveç tebJiğinde bildirilmektedir. 
lt'tr:ıekted· N?.rveç hududundan alınan malön:ı.a-
~ 1~· • • • ta gore, Haldende bulunan Alman muf-

ı-.ı_.,; lımanı ve ıehrı, lngıliz kı- rezelerl, Kornisjol hudut karakolunu iş-
Otı :afından İ§gal 'edilıni~tir. gnl ederek gümrük dairesini ele geçir-

turn § Ingiliz tayyaresi Bergl"Ile hü- mişlerdir. 
%· etnuşlerdir. Burada bir nakliye ge- Norveç kıtalarının, Isveç hududuna 
llir 

1
JJ_e bir hücum botu batırılmıştır. yirmi kilometrelik bir mesafede bulun

~ d illan deniz tayyaresi alevler için- dukları haber verilmektedir. 
dr.ıllrn llŞ?nUş, bir Ingiliz tayyare:si geri NARVİKTEKİ ALMANLAR 

riştir. MAHVOLDU.: .. 
~ONDRA 15 ( ö .R ) - Londra, 15 (Ö.R) - İngılız kuvvet
~ A •tak haberlere göre Norveç- !erinin Norvcçte karaya ihraç edildiği 

Kat'i zaf~ri kolay
laftıTacak müthi f 
bir darbe indirildi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~·olu da Alınan ticaret gemileri için ka-
pamnıştır. 

isveçe Almanlar tarafından asker ilı
racı ihtimalinin de şimdilik önü alınmış 
gibidir. 
ALMAN ZAYİATI PEK FAZLADIR .. 

Londra, 15 (Ö.R) - Dün akşam neş
redilen amirallığın bir tebliğine göre, 
Admiral Şer adlı Alınan cep kruvazörü 
Spediş adh lngiliz denizaltı gemisi ta
rafından torpiJlenmiştir.Admiral Şer, iki 
torpil yemi~iir. Sperii~ 670 tonluk kü
~ük bir denizaltı gemisidir. 

Graf Spcenin bir eşi olan Admiral 
Şer, çok ağır hasara tığramıştır. 

İL ... ' bnan kuvvetleri üç fırkadan haberi, bugiin Londra gazetelerinde mü- D .. N 
~ olup yeni kuvvetler gelme- teaddit tabılar halinde bildirilmiştir. in- un orveç sahillerinin bir çok noktalarına çıkarılan Ingiliz askerleri 
~ harekitm !-L:--e.. imkinnz- gjliz ve Fransız efkin ummniyesi bu şılabilecek askeri sebepler dolayısiyle 

Amirallığın ayni tebliğinde, Knrlsru
he adındaki Alınan kruvazörüniln İngi
li2.lerin Truand adlı denizaltı gemisi ta
rafından torpillendiği Ye bir İngiliz tah
telbahirinin Kategat boğazında dört 
nakliye gemisini batırdığı bildiriliyor. 

Londra, 15 (Ö.R) - Almanların Nor
vcçe saldınlıklan günden beri muhtelit 
deniz harplerinde 19 küçük ve büyük 
harp gemisi ' 'e 26 vapur kaybettikleri 
resmen tesbit edilmiş-tir. 

""· ..lL --: 
0--~· haberi büyük heyecanla beklemekte idi. ihraç noldalan henüz gizli tutulmakta- Alman yanın yalnız ~imal denuile ae~il, 

~~ar. havadan kuvvetler Harbiye nezaretinin ve amirallığınm dır. Yalnız Narvike asker çıkanlmış ol- "/' 5 

~ekte ıaeler de harp malze- tebliği çok kısadır .. Ve kolayhkla anla- doiu malômdur. - Somı' Sa. 3 TE - Baltık memleket/erile de irtibatı keaildi 
~lf DAKİKA: .... 
&cı~ik~-~~-H~llan-
dada fevkalade 

tedbirler 
l~~tis, 15 (Ö.R) - Belçikada her ih
l..ıbt ~ ~ı bütün tedbirler alınmıştır .. 
~ ~Jik gazetesi diyor ki : Hudutta 
dq b,..~iret, dahili ve harici her saha
~i~ ihtiyat tedbirleri ve nıemlcke
lllnh e . karşı her taarruzun neticesini 
1~ ee}j ~österen unsurlardır. Belçika
~ l'~Yeti için en kuvvetli esas, yüz-

' hazır bulunrnnsıdır. 
~U 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

/..Jitlerizm 
s -*--
4andinavya ma-

~eraaında şifa 
lllrnıyacak bir 

llqra almıştır -·-ŞEVKET BİLGİN 
iL ltit~· 
~ ~ ın Yıldirım harbı Skandinavya-
~-t~ ettiği neticeyi vermem~1ir. Haf
~ beri gizliden gWiye hazırlanan 
~~ ~lnıanyada şuurun büsbütün 
~ haıınde olduiunu gösteren bir 
~~~tle karşılaşnu~tır. Nasyonal Sos
~'l .. n udeniiler hfıkimiyetineu nam
~~:~ğı Alınan donanması şayanı 
~'iti bır perişanlık iı;inde tarihinin 
~~~ağır hezimctl<'rinden birine uğ-
'-" · Nor..-cçin Oslo, Kristiansand, 
~ld~r, Bergen, Trondheim \'C şi
~ """eu ~k liınanma çıkarılan .Alman 
~İlnı· erı, Almanya ile · irtibatlannm 

~tte .ıti 0~ası yiiZü~den sıkışık ~az~-
~~ ı..._ Şlnltşlerdir Dır.er taraftan lngı-
1' 'Ql\' • .. 
~~t ~ğ 8 kuvvetleri Skajarak - Kate-
~~t!tin a~arından Baltıktaki Alman sa
;, 'lllanı 1e t nd.ar uzanan geniş sahayı m<ı
•ıtı bi ş ır. işte Skandiruı\'ya macerası· 
> ~llit~e:;.afta!ık hilinçosu ..• 
~dılct klerın Norveç karasulannı ma
,~~t' ~rı gün Almanyanın hareket 
~ıı 0;~•ni kaybettiğini yazmıştık. Al
~'-ıde ist~ ~· Danimurkayı bir kaç saat 
~ tıtlce.. ala ederek Non•ese asker çı
h~ Celi d'bu iddinnuı yeri olmaması la· 
·"ta ~ 1; llalbuki biz şimd! de ııyni ka-

le liyoruz. Almanya, tedhiş . me
•ukavemeü imkinuz bırabia 

Garp cephesinde harp 
birden şiddetlendi 

--~~-.,...-..,-.•x*x~~~~~ 

Londra, 15 (Ö.R) - Resmt kaynak- diya ve Botni körfezinden gelen bUtün 
lardan verilen malumata göre Memele yollar Alınan filosuna kapandı .. 

Batırılan harp ı:;emileri iki :zırhlı, 
dört kruvazör, on bir torpito muhribi 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -kadar uzanan Mayn tarlalariyle Finlan- Yalnız Narvik demiryolu değil, Lulea 

Alsasda bir 
Alman 

Fransız 
• • 

arazıs1ne 

müfrezesi 
girdi 

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

Paris, 15 (Ö.R) - Garp cephesinde noktalarda topçu hareketleri olınuştur. 
faaliyet çok şiddetlidir. Mozelin şarkında oldukça .şiddetli atış-

Rende ve Alsasta ~ık sık istikşaf ha- lar kaydedilmiştir. Vujlarm garbinde 
reketleri olmuştur. Mozelin şırkında düşmanın bir çok sokulma teşebbüsleri 
topçu faaliyetleri kaydedilmiştir. ve ileri mevkilere hücumları kolayca 

Vujların şarkında Almanlar, Fransız tardedi1miş ve Almanlar bir çok ceset
karakollarına sokulmağa teşebbüs et- ler bırakmışlardır. 
mişlerse de bir çok ölü bırakarak püs- DÜŞÜRÜLEN ALMAN 
kürtülmüşlerdir. TAYYARELERİ 

Alsasta bir Fransız müfrezesi Alınan Faris, 15 (A.A) - Lille'de intişar 
arazisine derince girmiştir. etmekte olan Echo Du Nord gazetesi 

P aris, 15 (Ö.R) ....:.. Garp cephesinde yazıyor : 
vaziyet : Dünkü gün ve gece muhtelif - ~ONU 3 ÜNCÜ SJ\IIİFEDE -

Sovyetler 
ve Almanya 

,. - ·--
Askeri ittifak 
yapılmıyacak -·-Paris 15 (Ö.R) - Alınan nim resmi 

D.N .. B. ajansı, Leningrad - Murmansk 
demiryo1undan istifade suretiyle Sovyet 
toprağından Norveçe 1:5ir Alplan ordu
sunun naklini. temin için Moskovadaki 
Alınan büyük elçisi Şulenburgun Sta
linden müzaheret istediği hakkındaki 
haberleri tekzip etmiştit-. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Almanya~ yeni bir darbe 
daha mı :ha_zırlıyor? 

---------~~-.~--~.----------~--~-----

Bu seferki kurbanların . lsveç, Hollan-
da veya Yugoslavya olması mıihtemel 

Londra, 15 (Ö.R) - İngiliz donanma
sının büyük muvaffakıyeti dolayısiyle 
prestijinin sarsılmasından korkan Hitle
rin yeni bir darbeye teşebbüs etmesi 
bekleniyor. Bu takdirde yeni kurbanla~ 
rın İsveç veya Hollanda olacağı tahmin 
ediliyor. 

Roytcr ajansına göre, Holfundanın 
Londra elçisi hariciye nezaretine gide
rek hariciye nazırı ile beynelıniiel vazi
yet hakkında görüşmüştür. 

Bu miilfil<ntta. Hollandaya karşı bir 
İngiliz gnrantisjnin mevzuubahis olup · 
olmadığı hilinmi'.\·or. 

Tokyodan gelen bir habere göre de, 
Japonya hariciye nazın Harita, Hollan
danın Tokyo sefirini davet ederek Hol
landa Hindistanı hakkında Japon hükü
metinin noktai nazarını bildirmi~tir· :. 
YUGOSLA~YAYA AliMAN "'rlJJPST 

AKINI! 
Bi:Jgrad, 15 (Ö.R) -

Büyük bir zafer kazanan Ingiliz filosunun iki parçası ateş açarken 

Alman hezin~eti, Romayı 
kararsızlığa düşürdü 

Arn~.vutluğ~ 
rildiği 

25000 
tekzip 

Paris, 1 5 ( ö. R) - Fransız gazetele· 
rine ,göre Romada büyük bir kararsızlık 
mevcuddur. Roma •iyaıi mahfilleri, Al
man 1aauuzunu müteakip Norvec;in tes
lim almaiını bekliyor~u. Bu teslimiyetİJı 
geçil"11le.ı:İ 've Alman filosunun duçar ol
duğu hezimctl ı?r Romada derin bir tesir 
yapmıştır. 

«ROMA NEDEN ttLAŞT A ?» 
Paris, 15 ( Ö . R) - Gallüs Enteran-

Bijan gazetesinde j talyanın vaziyetini 
· tlı.hlil ederek diyor ki: 

cHarp ilan edilince İtalyanın gayri 
muhariplik vaziyetini ihtiyar etmesinden 
herkes memnun olmuştur. Fakat şimdi 
Almanyanın kuvvetleri inhitata haşladı-
1~ bir sin.da Roma acaba neden telaşt:ı
dır h 

AP.NAV ÜDLUt .A ASKER MI 
C öNDERDiLER? 

Paris, 15 ( ö. R) - ltalyadan gelen 
haberler te~le1le doludur. 

asker göndc
edili vor 



~_;;.~~~~~.,._.,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~6~N~l~S~A~N~S~A~L~l~~l~ 

iR -ERLER. 

1 elriko : 46 YAZAN: Şahin Akdum~n 

Tiftık ve yapağı 
için köylüye 

para verilecek •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

işimiz, Hünkarı devirmek ve saltanat maka. 
mına Veliahtı geçirmek olacaktır 

--*--
Maksat, müstahsili ve 
liaOeri korumaktır 

~~~~~~~~~:x*x~~~~~~~~-
Tiftik ,.e yapağı kırpım mevsimi baş

lamıştır. Müstahsilin, gerek günlük ih
tiyacını ve gerek vergi borcunu karştla
mak ınaksadiylc bütün istihsalini bir
den piyasaya atacağı, eski senelerin tec
rübeleriyle anlaşılmış bulunmaktadır .. 
Fiat düşüklüğünü, dolayısiyle müstah
silin zarannı intaç edecek olan bu vazi
yetin önlenmesi için ticaret vekaleti ted
birler alnuştır. Bu meyanda tiftik ve 
yapağı ihracatcıları birliğince işlenmiş 
tiftik ve yapağı için tesbit edilen asgari 
ihraç fiatleri alakadarlara bildirilmiş 
ve iltın olunmuştur. Fiatler mühim nis
bette yüksektir. Müstahsil ve köylü bu 
fiatleri nazara alarak malını ucuzca 
vermemelidir. 

Türk bahriyesinin iki meşhur 
kwnandam, bahriye nazın Kayse
rili Ahmet paşa ile Mirliva Arif pa
şa yanyana oturmuşlardı. Ahmet 
paşanın sağında Serasker, Arif pa· 
şanın solunda ise Mektebi harbiye 
nazırı Mirliva Süleyman paşa bu
lunmakta idiler ... 

Süleyman paşadan itibaren sıra
siyle, Seraskerin bacanağı Hüseyin 
Sabri paşa, merkez kumandanı Mus· 
tafa Seyfi paşa, Mirliva Necip paşa, 
Miralay Hacı Raşit beyle Hüseyin 
Avninin yaveri Mustafa bey, masa· 
mn etrafında mevki almışlardı .•. 

Dan Şura reisi Redif paşa ise 
oturmayıp, elleri pantalonunun ce
binde, düşünceli bir vaziyette odada 
dolaşıp duruyordu ... 

Bu toplantıda bir çok işlerin gö
ı üşüldüğünü ve heyecanlı müzake
relerin cereyan ettiğini bütün bu 
adamların vaziyeti apaçık anlatmak
ta idi ... 

Hepsinin de yüzleri kızarmış ve 
alınlarının üstünde iri iri ter katre
leri sıralanmış bulunuyordu ... 

Masanın üstündeki sigara tabla
ları ise ağızlarına kadar izmaritle 
dolmuş görünüyorlardı ... 

Hüseyin Avni konuşulan ş~yleri 
bir lıülasaya bağlamak ve herkesin 
göreceği ifleri kendilerine bir ker
re daha anlatmı olmak için dedi ki: 

- Bütün arkadaşların fikirlerini 
kendi düşünceler.me uygun buldu
ğum bu dakikada gönlümde son de
recede büyük bir ferahlık sezmekte
yim ... 

Memleketi kurtarrrak için, onun 
üstüne çöken bu müthiş ağırlığı gi
dermek Jazımgeldiğine, işte siz de 
benim gibi tamamiyle emin olmuş 
görünüyorsunuz .. Konsolit işi, güm
rük varidabnın ecnebilere verilmesi 
tasavvuru gibi rezaletlere bizden 
ba ka hangi milletin tarihinde rast
lanabilir?,. 

Sultan Aziz bu teşebbüsleriyle 
memleketi kendi eliyle A vrupalıla
ra teslim etmeğe karar verdiğini bi
ze açık bir surette anlatmı§ olmıyor 
mu? ... 

Hünkarın işi gücü kendisine ve 
gozu hiç doymıyan anasına para 
toplamaktan ibaret... işte Oolma
bahçe sarayına hazinele; dolusu al
tın topladı ... Bu paralan zevk ve sa
fası uğrunda avuç dolusu sarfet
mekten ve Ömrünü dilber cariyeler 
arasından geçirmekten başka bir 
şey düşünmiyor .•.. 

Millet, devlet batarsa Hünkann 
ne umuru!.. Topladığı paralar öm
rünün soııuna kadar onu rahat ra
hat yaşatacak değil mi L. 

Allah göstermesin, böyle bir hal 
vukua gelirse en büyük felakl!te yi
ne biz maruz kalmış olacağız ... 

Onun için, yarın inşaallah ilk işi
miz, Hünkarı devirmek ve saltanat 
makamına Veliahd Murat efendiyi 
geçirmek olacaktır ... 

Bu cihet aramızda artık katiyen 
kararlaştırıldı değil mi L. 

Herkeste sükut ... Esasen kim ne 
söyliyebilir? Hüseyin Avninin bi.i
tün anlattıkları, noktası noktasına 
hakikate tamamiyle uygun bir mana 
taşımakta idiler ... 

Seraskerin sözleri orada bulunan
ların üzerinde derin bir tesir yarat· 
mıştı ... 

Herkesin zihnini vatan, millet 
kaygısı, tehlikeli bir vaziyete düşen 
devleti Sultan Azizin elinden kur
tarmak düşüncesi kaplamış bulu
nuyordu ... 

Odada dolaşan Redif paşa ( f4:) 
gerek kendi, gerekse arkadaşları na· 
mma Seraskere cevap vermiş olmak 
için dedi ki: 

- Biz de sizinle aynı fikirde ol· 
masak hiç kelleyi koltuğa alır da bu 
işe girişir mi idik~ .. Evet sözleriniz 
hakikate tamamiyle mutabıktır... iş 
bu tarzda devam ederse ergeç mem
leket mutlaka batacaktır ... 

Vatanı kurtarmak için derhal ha
rekete geçmek lazımdır .. Ve bunun 
zamanı ise gelmiş, hatta geçmiştir 
zannederim .. Geçirilecek bir dakika
lık vaktimiz hile kalmadı. Ve biz 
esasen burr ya tarafınızdan verile
cek emirleri öğrenmek ve onları har· 
fiyyen yerine getirmek maksadiy
le toplanmıs bulunuyoruz ... 

çirmiyelim .. Şimdi siz bize yarın sa
bah göreceğimiz işleri anlatın da va
zifelerimizin başına geçmek üzere 
artık buradan dağılalım .. 

Bu teklif üzerine Serasker etra
fında toplanan arkadaşlarına vazife· 
lerini anlatmağa girişerek: 

- Herkes yapacağı işi iyic.! bel
lemelidir. 

Dedi .. Sarayı kuşatacak olan as
kere ve Mektebi harbiye talebesine 
Mirliva Süleyman paşa kumanda 
edecektir... (Merkez kumandanı 
Seyfi paşaya dönüp) vapurla bu
gün gelen ve akşam karaya çıkarı
lan Şam askerine de siz kumanda 
edeceksiniz. Aynı zamanda hal' es
nasında şehrin inzibatından da yine 
siz mesulsunuz... Bütün caddelere 
sokaklara kuvvetli devriyeler çıkar
malısınız ... Bu devriyeler, geceden 
itibaren vazifeye çıkarılmalıdır ... 

Veliahd Murat efendi hazretleri 
bu gece sabaha karşı "Babı Seraske
riye getirilecektir... Biat merasimi 
burada yapılacağına göre dairenin 
inzibat ve asayişine de çok dikkat 
etmek l~zım ... 

(Hüseyin Avni bu dakikada ba
canağı Hüseyin paşaya bakıp) bu
rada iki tabur asker bulundurula
caktır ... Bunlarada siz kumanda ede
ceksiniz ... Bahriye nazırı Ahmet pa
şa hazretleri geceden itibaren harp 
gemileriyle Dolmabahçe sarayını 
denizden abloka altına almış bulu
nacaklardır.. Ferik Arif paşa haz
retleri de gemileri Haliçten çıkar
mak işine nezaret edecektir ... 

-BiTMEDi-

( f4:) Mü§Ür Redif paşa, hal' in İc· 
rası sırasında Dan Şura riyasetinde 
bulunuyordu... Genel Kurmay baı
kanlığuun o devrede adı Dan Şürıı. 
reisliği idi... 

ikinci Sultan Abdülhamidin cülu· 
su i§İnde de çok mühim bir rol oy
nıyan Redif pll§a, bilihara bu padi. 
ıahm iradesiyle Midilliye nefyedil
di ... 

Ve uzun müddet bu adada menfi 
vaziyetinde oturduktan sonra meı
nıtiyetin ilanından bir kaç sene mu
kaddem hastalanarak orada vefat 
etti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuğu refahd kavuşturmak isti-

yorsanız, Çocuk Esirgeme kurumu
na yılda bir lira verip te üye olunuz. 
Çocuk Mı1letin en kıymetli hazine

sidir. 
Çocuk F..sirgeme Kurumu 

: Genel Merkezi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ki.SACA: ---····· 
Yaşasın Mehmet Çavuş •• 

---tr-
T AZAN: Eczacı K. Klmil Akt«,1 

Türk benliği içine giren sıfatlardan 
biri de çavuştur. Köylerde, şurada bu
rada bay kadar ~vuşlara da tesadüf 
ederiz. Çavuş, bilirsiniz, askerlik mer
tebelerinden birinin adıdır. Vaktiyle 
ınckteplerdc de sınıf başı veya ~muf ça
vuşu diye arkadaşları içinden seçilmiş 
talebe vardı. Türkün büyük inkılabı, 
aristokrasi kokusu veren lakapları kal
dırdı, fakat çavuş duruyor, çavuş as
kerlikten sonra da yürümekte, köyde, 
işte, hayatta çavuş yine çavuş olınakta
dir. 

Türk, tarihindeki htık müdafaalarında 
öyle cidaller yapmış ve o kadar nsker 
olmuştur ki umumi hayata askerlikten 
getirdiği pek çok kelimeler vardır. Me
sela Türk köylüsü vazeline mavzer ya
ğ. der, vazelin ile o nncak ınaV7.erini 
~·ağlamıştır, bugün makinelerini ve 
traktörlerini de yağlıyor. Türkiyedc he
men hemen bütün hastanelerde ifakat 
hularak çıkanlara, taburcu oldu, derler. 
Çünkü asker Türk, hastaneyi terkettiği 
\akit taburuna döner, bugün hususi 
hastanelerde parasiylc tedavi olanlar 
bile iyilc~likle.ri vakit taburcu oluyor· 
iar. 
Yakın zamanlara kadar, her hangi bir 

yerde şaka ile karışık menfi cevaplara 
•Soldan geri marş!• derlerdi. 

Bundan başka, derhal alıcı bulamıyan 
müstahsilin ihtiyacı olacak parayı teda
rik edebilmesini ve ayni zamanda istih
.. alin piyasaya tedricen çıkmasını temin 
için, Ziraat bankasının şube ve ajanları 
vaSltasiyle, küçük miistahsillere kadar, 
tiftik ve yapağı mukabilinde ikrazatta 
Lulunulması kararlaştırılmıştır. Banka, 
tiftiğin beher kilosuna 100 • 125, kızıl ve 
Anadolu yapağılarına 45, İzmir havali
si yapağılarına 50 ve Trakya yapağıla
nna 55 kuruş avans verecektir. -- --
Son dersim isya-
nının bir başı 

Kamber ağa, İzmir 
hapishanesinde öldü 
Dersim isyanı ele başılanndan olup 

otuz yıl ağır mapse mahk\ım edilen sek
sen yaşında Dersimli Ahmet oğlu Kam
ber, İzmir hapishanesinde eceliyle öl
müştür. --·--
Bir senelik kahve 

temin edildi 
~Y ve kahve ithalat limitet şirketi 

tarafından Brezilyaya siı;>ariş edilmiş 
c.lan 40 bin çuval kahve Istanbula gel
miştir. 30 bin çuval da yeniden siıınriş 
edilmek Üzeredir. Ewelce gelen 30 bin 
çuvalla beraber 100 bin çuvAl olacaktır. 
Bu mikdar memleketimizin bir senelik 
kahve ihtiyacıdır. Artık kahve buhranı 
korkusu kalmamıştır. Kallctl.tadan bol 
bol çay getirilmektedir. Ka1kfıtada çay 
fiatlcri yüzde on düşmüştür. Bunun, 
bundan sonra gelecek mallarla piyasa
mızda da tesirini göstereceği umulmak
tadır. --·--B. ATIF İNAN 
İstanbulda bulunan vilayet parti ida· 

re heyeti reisi ve Esnaf ve Ahali Ban
kası umum müdürü B. Atıf İnan dün 
snbah şehrimize dönmüştür. --·--
Almanya zeytin-

yağı jstıyor 
Almanya hesabına memleketimizden 

.tyetinyağı mübayaa etmek üzere bir 
heyet İstanbula gelmiştir. Heyet, ticaret 
ınüdüriinü ziyaret etmiş ve İzmir zeytin 
yağı ihracatçıları birliğinin müınessiliy
lc görüşmüştür. 

Son zamanlarda İtalyaya ve diğer ha· 
zı memleketlere mühim zeytinyağı gön
derildiğinden, Almanyaya ihracat yapı· 
lamıyacağı zannedilm<:ktedir. Memleket
te bu işe kafi stok kalmadığı söylenmek-
tedir. · --·--Adliyede nakiller 

Ceza evi müdürü B. İbrahim Hekim 
oğluna bir ay mezuniyet verilmiştir. 

Müddeiumumi baş katibi B. Sabri Al
ışık, hapishane müdürlüğü vazifesini de 
'ekaleten görecektir. e Karaburun mahkemesi baş katibi 
Hasan Ok, Çeşıne baş katipliğine, Çe.ş· 
me baş katibi İhsan Ulcay da Karabu· 
run baş katipliğine becayiş edilmişler
dir. --·--AN BAR 
Haşerelerile mücadele 
Memleketimizin mahsullerine senede 

on milyon liraya yalan zarar veren an
Lar l:µışerelerine ka111 yapılacak müca
dele tecrübeleri tesbit edilmiştir. Bor· 
nova istnsyonunun mücadele şekli, res
mi mücadele usulü olarak kabul edil
miştir. --·--
Çiftçilere konferans-

lar verilecek 
Asker Türk, özünde ve sözünde as- Bomovadaki haşcrat istasyonu, halk 

ker olduğu kadar bu~tinün hayat icap- ve köylü için pratik bilgileri havi bro· 
ları~ önüne .katmış, ~ütün medeni in-

1 
~ürler hazırlatmıştır.. Bunlar, mahsule 

sanhgı kcndıne mal etm~tir. Asker müsallat olan hastalıklar hakkındadır .. 
Türkten büyi.ik ilim adamları, tüccar, Resimlidir .. Yakında tevzüne başlana· 
endüstri alimi ve her şey yetişmiştir .. caktır. 
Mehmet çavuş silahı başında da, tarla- Haşcrat istasyonunda bir de konfe
sında, fabrikada Mehmet çavuş, hava- rnns salonu meydana getirilmiştir. is
larda da Mehmet çavu'?. Jaboı·atuvarlar-' tasyonda mayıstan itibaren çiftçil<'re 
da da lVIC'hmet çavus olarak çalı ı or.. ha talıklar hakkında · · 

Hava seferlerine başla
mak mümkün olmadı 
Devlet hava yollarının tenzilatlı 

bildirildi yeni tarifeleri 
~~~~~~-x*x~~~~~-

Havanın yağmurlu ve tayyare pistle- diş dönüş yolculuğu 4 saat 15 dakikada 
rinin gayri müsait bulunuşundan dolayı yapılacaktır. 
İstanbul ve Ankara için sekiz yolcu Bu sene yolcu ücretlerinde tenzilat 
mevcut olmasına rağmen, dün şehrimiz- yapılmıştır. Yeni tarife şöyledir : 
den hava ~erleri başlıyamamıştır. Ha- lzmir - Ankara gi~Hş 26 lira, gidi~ dö
vnlar düzelince Ankaradan her gün sa- nüş 37 lira, İzmir • Istanbul gidiş yirmi 
bnhları saat 7.30 da hareket edecek olan gidiş dönüş 28 lira, İzmir - İstanbul-An~ 
t.ayyarc 10.~5 te İzmire gelecek ve 10.30 kara gidiş 33, gidiş d.i>nüş 47 lira, İzmir 
aa tekrar lzmirden hareketle 13.15 te Ankara - İstanbul gidiş 38, gid~ dönüş 
Ankaraya .varacaktır. Yani beş saat 45 54 lira, İzmir • Ank;ıra - Adana gidiş 
dakikada famir - Ankara gidip gelme 40, gidiş di;nüş 64 lira, 'izmir - İstanbul
yo!culuğu yapılacaktır. Ankara - Adana gidiş 48, gidiş dönüş 68 

Istanbuldan 8.15 te hareket edecek liradır. 
olan tayyare 10.05 tt! İzmire gelecek, Bu bilet ücretlerine 1000 liralık sigor-
10.40 ta tekrar ha~ketle 1~.30 da is- ta dahildir. Ayrıca her bin lira sigorta 
tanbula varacaktır l.lITlir - Istanbul gi- için 58 kuruş vermek J§zundır. 

Bf r adam, eski karısı 
bıçaklıyarak öldürdü 

ı 

~~~~~~~~~x*x~~~~~~~~ 

Dün sabah saat beş buçukta; Borno- için bazı teşebbüslere girişmiştir. 
vada sokak ortasında müth~ bir cina- Kadın bunları reddedince, 13 Nisan 
yet olm~tur. Katil, 29 yaşlarında aıne- günü Hasan Kokulu sabık karısının 
le Ali Kokuludur. Mekiul, onun eski önüne geçerek kendisini tehdit ctmiş
karısı 40 yaşlarında Giritli Bn. Emetul- tir. 
lahtır. 

Bunlar, karı koca iken aralarında zu
hur eden şiddetli geçimsWikler yüzün
den beraberce mahkemeye müracaat et
mişler, 15 Mart tarihinde ayrılma kara
rı almışlardır. 

Hasan Kokulu, aradan bir ay geçince 
karısının hasretine dayanamamış, onun
la tekrar müşterek bir hayat geçirmek 

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

Dün Dikilide 
zelzele oldu · 

Dikilide, dün .sabah saat 7,05 ta üç 
saniye devam eden hafif bir zelzele 
kaydedilmistir. Ha~arat yoktur. · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonlar 35000 
ton tuz istiyor 

Japonlar, İnhisarlar idaresi umum 
müdürlüğüne müracaatle, Çamaltı tuz
lılsından 35 bin ton tuz satın almağa ta· 
lip oLnuşlardır. Ankarada müzakerele
re başlanmıştır. Son zamanlarda dunnu~ 
olan tuz ihracatı, yeniden başlamak üze
redir. --·--Hollanda ile yeni 

ticari anlaşma 
Yeni bir ticaret .ınlaşması akdi için 

Hollnndaya giden heyetimizin mlizake
ı elere başladığı haber verilmektedir. 

Yeni anlaşmanın bu hafta içinde im
za edileceği sanılıyor . 

Hollanda ile ticaretimiz son bir sene 
içinde hayli artmıştır. 

-~·-ŞEHİRLER ARASI 
TELEFONLAR! 
Evvelki gece ve dün, İstanbul ve An

kara ile telefonla görüşmek kabil ola
mamıştır. Dün hir aralık mükalemelere 
başlanmışsa da bilhas..c:a Ankara ile sa
lim bir şekilde konuşmak mümkün ola
mamıştır. --·--Doktor Riza Nura 
dair bir kararname 
Eski Sıhhat Vekili doktor Riza Nur 

hakkında Resmi gazetede Maliye veka
letinin şu kararnamesi intişar etmiştir: 

•Doktor Riza Nur tarafından tekaüt 
kanununun 61 inci m~ddesine tevfikan 
mütevali yoklamnfara müracaat etme
mesi sebebinin mazerı>ti meşruaya müs
tenit bulunduğu cihetle mazeretınin tes
biti ve müterakim aylıklarının tahsili 
talebiyle ikame olunan dava neticesin
de mumaileyhin ad\!mi müracaatindeki 
mazeretin kabulüne ve müterakim ma
aşlarının tahsili talebinin vazife cihe
tinden reddine dair sndir olan kararın 
temyizinden sarfı nazar olunmuştur.• --·--KEMALPAŞADA 
Mahsul iyi olacak
Kemalpaşada bağ hnstalıklariyle mü-

cadele edilmiş, iyi neticeler alınmıştır. 
Tripis ınilcadelesinden sonra bu sene 
Kemalpa~da lıağ mahsullerinin gayet 
lyi olacağı anlaşılmaktadır. 

:········································· • • Mevludu Nebevi 
MevlOdu nebevinin önümüzdeki 

cuma günü akşar.ıı, yani cumartesi 
gecesi olacağını sayın ulusa bildiri
rim ... 

• 

Dün sabah ta, işine gitmek üzere evin· 
den çıkan znvallı kadın, H.asanla yolda 
karşılaşmıştır. Hasan hemen bıçağını 
çıkararak Emetullahın vücudunu tam 
beş yerinden yaralamıştır. Kadın he
men ölmüştür. 

Suçlu tutulmuştur. Hadiseye müdde
iumumi muavini B. Ethem Tüfcnkçioğ
lu vazıyed etmiştir. 

Kömür navlunu 
ucuzluyor 

Tarifelerde yeniden 
büyük tenzilat yapıldı 
MünakaHlt vekaleti, kömür navlun 

tarifelerini 15 nisand&n itibaren tenzil 
etmiştir. Yeni tarifeler şöyledir : 

Ereğli ve Zonguldaktan i~anbula 195, 
Derince, İ7.mit, Gölcük, Mudanya, Gem
lik 215, Bandırma, Erdek, Tekirdağ, Ça
nakkale 220, Aayvalık, İzmir 225, Fet
hiye, Marmaris, Karaburun, Samsun 
235, Antalya, Trabzon 250 .. Hopa 275, 
Mersin, İskenderun 310 kuruştur. 

Bu husustaki proje Vekiller Heyetine 
verilmiştir. 

Yeni tarife yüz t?lli tondan yukarı 
nakliyat yapan vapurlara aittir. Kok 
kömürü nakliyatı il;in tarifedeki fiatle
re yüzde on zam yapılması kabul ediJ
~iştir . 

Bu tarife, Havzadan yüklenecek kö
mürlerin yalnız bir iskeleye tamamen 
tahliyesi kaydiyle muteberdir. Tarife
nin müddeti 1 ikinci tt:şrin 940 tarihine 
kadardır. --·--y aptlacak yeni 

Demiryolları 
Demiryollarımızın Irak ve lrana ka

dar tcmdidine dair olan layiha, Biiyük 
Millet Meclisine verilmiştir. Uyihaya 
göre, demiryollnrının Diyarbakır istas· 
yonundan itibaren Irak, Elazıktan da 
Iran hududlarına kadar temdidi tekar
rür etmi~. bu hattın bir noktasından Bit
lise bir şube hattı in§tlSı da kararlaştırıl· 
m~tır. Bundan ba~ka, demiryolunun 
Van gölüne vasıl olduğu noktada yanaş· 
ına iskeleleri vücuda getirmek üzere elli 
milyon liraya kadar sarfiyat yapılması 
hususunda Nafia Vekiline mezuniyet ve· 
rilmiştir. 

-*-Kacak bir mahkum , 
· lstanbulda tutuldu 
936 yılında, Alsaııcakta Saadet soka

ğında 8 s:ıyılı evde kansı ile otunnakta 
iken evine mi.sa!ir gelen bakkal Sıtkı 
ve onun metresi Sıdıka ile kavga ede
rek her ikisini öldüren Şükrü, ağır ceza 
mahkemesince yedi yıl ağır hapse mah· 
kOm edilmiş, ciğerlerinden rahat.sızlan
dığı için cezası bir eene müddetle tecil 
olarak tahliye cdümisti. 

Müddetinin hitamında hapishaneye 
girmek üzere müracaatte bulunmıyan 
Şükrünün yakalanması için İzmir zabı
tasınca alınan tc.rtihat semeresini ver
miştir. 
Şükrü, İstanbulda tutulmuştur .. Ya

kında İzmire getirilc('("ktir. 

--*-
GeneralVeygandın 
başvekile cevabı 
Paris, 15 (Ö.R) - Yakın şark Fran· 

sız kuvvetleri başkcmandanı general 
Vcygand, başvekilin mesajına şu cevabı 
vermiştir : 

•Hükümetin 

Hitlerizm 
-*--

Skandinavya ma"' 
cerasında şifa 
bulmıyacak bır 
yara almıştır -·-ŞEVKET stLG~ ----------
- BAŞTARAFJ 1 inci SAYFAD~ 
bir harp sistemini tatbik edebildiği kl
det~e vaziyete haklın olduğunu. ~~ 
tın te§ebbüsünü kendi elinde tun--
nu iddia edebilirdi. Bugün artık bu:. 
iddia edemez. Zira darbeye daha ':ete 
hiş, daha iunansız darbelerle muka 
eden yenilmez k.uv\·eHer karşısın:::; 
Ve bir mukavemet ~österildiği .. t 11 
llitler harbinin ınuauam bir blof c 
başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır. tc 

Filhakika Danimarka gibi Nor,·c~ • 
Leslim olsaydı, müttefikler bu cütc~ 
taarruz knrşısında tnm bir hassas•~ r
göstenniycrek emri vakii kabul ctsC ~ 
di teşebbüsün ha.la Almanya elinde rıı· 
duğunu kabul etmek hiç şiiphesiz ıD ğil· 
ri olacaktır. Bugün nz.iyet bu _de de 
dir. Almanya bir sinir buhranı ıç~ 
hesapsız hareketlere atılmıştır. Bu tse 
hakikaten bir sinir harbinden ibare~ 
Almanyanın sinirleri zaafa uğ111dı,, 
iddia etmek kabildir. t+ 

Almanya gibi elinde muazzam h-U'~ı;t~ 
ler Jmhınduran bir memleket her cı)ıll 
kamcttc 4'ılgmlıklar yapabilir. FakB'&· 
cılgınlıklnnn bundan sonra kendi h del 
hına ciddi ve müsbet ınuvaffakı~·~ot' 
bahşetmesi beklenemez. Alrnanlıır~ cfııt' 
veçc saldırırken zannetmişlerdi ı.1• ol• 
benin şnşırtm bir siiratle iııdirihtı~~· 
mnsı bütün bitaraflnn, hatta ınütt ~· 
lc.ri yıldıracak .. Norveç teslim 0111~11• 
Müttefikler hi!; hir mukabelede flU~ 
mıyncak. .. Js\·eç korkudan Alman h IJtJ. 
yesini kabul edecek .. Hollıında "e. f'' 
~ika Almanyaya boyun eğmenin b•f 
rurct oldu!;'Unu anlıyacak.... rıı" 

Bu hayalleri lıudutsuz sukutu 11' Jıt' 
ler takip etm~ir. Zira AlmanyaJllll ctiıf 
saplan yanlış ~ıkmıştır. Hür miJletldıP 
damarlarında dolaşan kanın donJ1111 ~ 
sabit olmuştur. Alman isübdndlJl p• 
nefret eden milletler zorbalığa Jaıtt' .11~ 
ha kuv\'etli ve daha zinde olarak 4ıc~ 
lanmışlnrdır. Noneç ıt?edeni bir ~ti'' 
layık olan canlılıkla istiklalini ,d· 
manca miidafaa ediyor. Norveç fil'0~ 
larında sağlam bir ~ckilde yeri~ pt 
Hcligolanddan Atlas Oseanına ~ 
uzanan Norveç sahillerini Alınan fı ~ 
nıın mü tnhkenı iisleri haline koY• ~~ 
ccğini tnsa,•vur eden Almauya bB)IJll' 
nin uçurumlan içindedir. Ve yu,,•atcl~· 
dığı girdaptan kolay kolay çıkaınıY11 Jı:ll' 
hr. Almnnya büyük fedakiırlıkla.111 ;,Jt!_ 
!anmayı istilzam etmiyecck bı~ ·r6' 
&ratlı. Bir şimşek darbesi ile zafcrı go fi' 
gibi oldu \ e kaybetti. Şimdi yine 1'~ 
lığa gömülmüştür. Ve bu karnnl~ ,dJf 
sinden daha nıütlıişfü. Zira düne lc tJil" 
Baltıkta, Şimal denizinde nefes ııl~ııll' 
ccği ınenrcz1cr ''arclı. Bugiiı1 b 
mı hepsi tıkannu~tır. r.I· 

Ilülfüm Skandinavya macerm.ı11dıı ıısı' 
manyanın kuvvet ,.e satveti f:13.,. 
ba~vckilinin siiylediği gibi ~ifa bil! ~ 
rak bir yara almıştır. Norveçte 

11 ıııı· 
kuvvt-tlerinin harekata iştira.ki IJ~ıı· 
!eri acı <lüşüncelere sevkctnıİŞ 0 

dır. 

Almanya şimdi ne yapacaktır!"' ~ 
Omidsiz hareketlerinde dc~1l 

edecek? 1 'fı1~ 
Norveçtc nulhsur kalan gener~ cıtc$' 

Falkcnhorstun ordusunu tcsliıll~ct'~ 
kurtarmak için İs\'cce taarruz ıı"61 
biitiin Slmndinavyayı istilaya tr$ tv' 
etmesini muhtemel ırörenler vnrd•f·111~· 
husus ki Almun san~;dini bcsliyeıı tcdi« 
tıur Kiruna demir madenleri lsvc(tıır'~ 
İsveç bu ihtimali na1an dikkate • '1'0· 
bir taarruza karşı nefsini şiddcll.e 510~· 
ıfafaa edeceğini itan efmiştir. \'all~ etır 
holm lıükiiıncti aylardan beri tai<'~c f.1· 
ği korkak politikayı bırakmıştır.!~ 
man tasallutunun bir ikinci ııetı~eSt11111' 

Hitlcr etrafa deh~t saçarıılc dn 51r 
yet bekliyordu. Bütiin hudutlar~ _..cıll 
s.ılmaz bir mukn\'emt-t azmi ile p.n 

~·~·or. 

Bunun manası ~udıır: ğt'.1'4ıl1 
Almanynnın askeri salında uSDJılld' 

muvaffakıyet.'iiztik diplomatik -'IJJl,ıı>" 
bir hezimete inkılilp etm~tir. ·1cçe 4" 
im hezimetin avnkıb1nı gtin gc<tı 

ha şiddette;~~~~; sııGI~ --·--
Çoç u k aranıv0' 

İkinci Lise doku- --""" 
zuncu sınıf talebe
sinden Halit santç. 
oğlu on gündenbe
ri evine gelme
mektedir. 
Ailesi endişe içe· 

risindcdir.. Fotoğ
rafını neşrettiği 
miz bu ı,;ocuğu gö 
tenler ve hulun 
duğu yeri bileıılt· 
\'arsa Keçecilerck ı ,,. 
Lale sineması ya- . ·fahcıı ~ 1• 

moda terzi Necmi Değerlıye ~· t pııti' 
yn yazı ile bildirmeleri insanı)'e 
na rica ediliyor. --·_,,.-

İTİZ~ . 1 ~·n?~ 
Dünkü nüshamızdttki ıhtifo 1 ~ ~ 

Kubilay ubide inin rE. .;mi kf11~=-:1<ll 
makin<' dairesinde yanlı"lık a 
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Denizdeki hezimetlerini 
itiraf edemiyorlar 

z::s 

Müttefiklerin Bali~k denizine 
koynıa işini tayyarelerle 

mayo 

yaptıkları tahmin olunuyor 
kuvvetinin yıkılacağına bir alamrt te
lakki cttikll'ri Narvik hezimetini sakln
ınağa çalıştığını beyan l'tınektedirler. 

i'~~ hududu 15 (A.A) - Alman- dakj Ingiliz \'C ~::::yiatı hakkında 
tılllaı ulunan ınüşahitlr, Brlin matbua- hiç bir 'tahminde bulunulmamaktadır 
' .Alman donanmasının dstroyer fi- ~iğer cihetten, Ingilterenin deni~de 
SUnh üçte birlnl kaybettiğini itiraf hezınıete uğradığından bahseden Alman 
M .... ,_eı enUz. cesaret etmediğini beyan rad ı u· d -eıdedirler. Y?5:1• ng ız eniz kuvvetinin yenil- BALTIK DENtZtNE MAYN KOYAN 

t\hn ı~ezlığı, harbın acı hakikati karsısında MüTI'EFlK TA yy ARELER1DIR ' 
detı ban gazeteleri, Hitlerin cesaretin- bır hayal mahiyeti aldığını ve Alman-~~ devam etmekte ve muma!- yanın ?.eğil, Ingilterenin kendi limanla- ~ndra 15 (A.A)Henüz teeyyJ'• etıniyen 
~et\ hır yıldırım hareketile müttefik- r~a donmek mecburiyetind~ kaldığını hır habere göre, Baltık ' denizine mayn 
laau.nu e~vel .davr~dığını ve Ingiliz fi- :soylemcktcdir. koya~ . tay~arel~r, müttefiklerin tayya-
lb..ı... ~· agır hır hezımete ugvrattıgvın M "' h ti relerıdır.Mutlefil: tayvarelerın· bu am"'-• ~d ı yaz- uşa i er netice olarak, Alır.an pro- ~ .. -~ ~~~~:.:.~~nunla beraber Alınan pag~nda servisinin muzaffer yıldırım liyeyi icra etmek için çok ağır mayn 
"eltatınd ~-. ~arvlkteki Inglliz ha- deruz harbı blöfünü azami haddine "Ötü- y~ünü hamil oldukları halde çok uzun " ehemmi-

yere asker çıkardılar, 
Narviki işgal ettiler 

ıs -·-
,11 lngiliz tayaresiBergene hücumetti 

t\şTABAFI 1 İNCt SAHİFEDE_ -*---------
.. N~rveç ~kerlori ınüstevliyc k:ırşı BERGENDE c:::ıooE'I t lı...~lar N--.ıL!_ b~~ .cesacrtle dövüşüyorlar. Cocuklar ..., 'L MUKAVEMET ~ " • IKV.oain ~imalinde ve şa.t· bile sılih altına aluuu:~lır. Elvc-rou mın- Stokholm 15 (ö.R) - Dün ncsredi-

·M·- h•·• .. k hn-la..t• . • tak d ·ı len bir Norveç tebliği , mühim I~giliz 
~....., ~ çalıprorlana u-1fti rı..trvRfc -::~1!.L!. muharebe ~iddetlidir. Narv•L_ ku tl · · lda ~ tllll _ ~ . AA vve crınm yo olduğunu Norveç 

diden mahvt'lmuı nazarile ha- memıup iki nefer lsveç hududunu geç- wı~ı..ru .. -.,., "bL-•- -.1: •• - • ..ı.. r,...., t 

.&L...._ ~· mifler ve t~vki( edilmişlerdir. maktadır. Bergende Norveç kuvvelren 
~ ya cbıilarda açlıktan öle- Alınanlara şiddetle mukavemet ediyor-

....._~.>'• İaveç hududuna doiru bir )'el 1SVEÇLt VE FtNLANDıYALI lar. ı.~ ~le çekilecekler, bu suret- GöNOLLULER BugUnkU .Norveç tebliğine göre, Trod-
~oneç hrbsuuıl eline esir Londra 15 (Ö.R) - Non"''l b .. ku- bayın cophcsinde va>.iı•etıe hiç bi< do-

r.. maudanlığı muhtelü Norveç kuvvetleri ği§iklik yoktur. 
b.-._ arasında tam bir iştirak ve irtibat te- NORVEÇ KRALININ 
~--:a'QBEBIJK iLKRıJYOB min edildiğini bildiriyor. BEYANNAMESl 

tl\aM.~' 15 (Ö.R) - İyi malfunat alan IsvC9li ve Finlandiyalı gönüllüler cep- Stokholm 15 (Ö.R) - Kral Hakon, 
~re göre Norveç ordusun\ll\ se- heye gelmişlerdlr. Bilhassa cenup cep- orduya ve millete mesajında, sivil hal
~~li teknik ınüskülata rağmen mu- hcsinde Iı::veçli gönüllüler büyük ya- kı bombalarından korumağı düşünroi-

lfo Yetle ilerliyor. r~~l.~klar giiste;mişlerdir. Almanların yen barbar bir düşmana karşı :.·apılan 
'i.lt tveç. erklnıharbiyesi yeniden ten- bulun gayrı;~len, c;e~upta Isvc.-ç hudu- mücadelenin ehemmiyetinden bahisle 
~ ~. Norveçin deniz ve hava duna teveccuh etmıştır. diyor ki: ı...~l rı cKudretli düşmanımız. sulhperver bir 
;2"\>e ed bUytik zayiata uğramakla DOSORO'LEN ALMAN millet olan Norveçe saldırarak, bizi ıs-

tırap ve mateme nı em ten içtinap ir. " üsmana karşı hareket halinde- TAYYARELERt sU ··kt ek · 
?for-. Stokh<>lm 15 (Ö.R) - Bir Norveç etmedi. Kadın ve erkek bütün Norveç-

)ii~ ·eç u.yyareleri bugün bir Alman tebliği, dört Alman deniz tayyaresinin lilcr, hayatlarından daha kıymettar olıın 
Vapurunu batırmışlardır. Norveç dafi topları tarafından düşUrUl- hürriyetlerini ve mukaddes vatanı kur-

~OStoDA VAZlY"i"'W" VAHİ"'l.. düğünü ve mlirettebattan sağ kalan ye- tarmak i~in mücadele edeceklerdir. Al-
ıı:..a 1• disinin esir edildiğini bildiriyor. lRh Norveçi korusun.> 

tU ... r, OSlo ruwtakasında bir k\)p· 
~ _ı tesisine muvaffak olmuşlardır .. 
~lksb: kalan ~loda vaziyet va
'-ho r: Mahiyeti bilinıniyen b~ı çok 

taJlar vukubulrnaktadır. 

S~l\IANLAR GERİ ÇEKİLDİ 
~~ ltllolm, 15 (Ö.R) - Royteıin bit 
~~ ne göre, Alman kıialan İsveç, 
l'~ ~ç hududunda ı~gal ettikleri on 
t~~,~~liyeye mecbur kalaral< Halver.e 
~lerdir. 

Türk - Yunan dostluğu 
daima sulha hidimdir 

Yabancıların fena vasiliği 

geçmiştir devri çoktan 

:········································ı 

~ Almanlar i' . . . . 
: -----.~~- : 

~ Norveç kralını ~ 
~ mutlaka öldür- i . . 
! mek istiyorlar i 
E ~n~a 1~ (A.A) - Norveç hü- E 
: kUmetı, Ingıltere hükümetine, Nor- : 
5 veç kralına hilcum etmeleri için : 
: Alınan tayyarecilerine emir veril· i 
: miş olduğunun muhakkak bulundu-: 
• ğ . • : unu, zıra Alman tayyarelerinin : 
E Norveç hükümdarının gitmiş oldu~ : 
: ğu bütUn yerler.i birbirini müteakip 5 
E ~m~rdıman etmiş olduklarını bil- i 
: du-miştir. : 
: Almant ı · . • ayyare ermin bu suretle: 
5 hareket etmelerine &ebep, Norveç : 
: kralının, Oslodaki Alman sefiri ile : 
E ~~en müzakerelerde bulunmaktan: 
: ınıtına etmesidir. : 
: Stokholın 15 (Ö.R) _ Isveçka 5 
E Tagblat gazC'tesi, Alınnnların, Nor-: 
: veç kralı Hakonun karargahını: 
5 bombardıman ederek kralı öldür-: 
: meğe çalışmalarını nefretle karınlı- : 
:yor. ~ : 
...........•............................. : 

Amerika, harbe 
daima lakayt 
kalamıyacak -·-Vaşington 15 (Ö.R) _ B. Ruz\•cltin 

www::ı:a: 

·soN H~a-~E .. R ,. 
• • • • • .' !". _":'• ......... 

, ·, 

lsveç, Alman tehdidi 
karşısında hazırlanıyor 

x*x•~~~~--=----~-

Müttefikler her yardıma amade 
-----------------x•x~----------~ 

Stokholm, IS (Y. A.) -1..,eç- tedir. 
le Nazi tqllilatı ciddi kontrol al- Stokbolm, ıs (ö. R) - Alman mat
tına alınmıftır. Almanlaı-ın Nor- =tmm ineç aJeYhinde ateı pÜllri8u.._ 
veçte olduğa gibi bir auikcud "an.. devamraimened. lneçte askeri hamlld. aJ . " r ıyor. 
~. arına ~ bır kulda hü.kiımet Sosyal .Demokraten ve lzveska da 
v.acu_da getırmelerine imkan ve- Gebal! gazeteleri, Norveçlilerin muka-
rılmıyecelıtir. vemetınden hayranlıkla bahseden yazw-

Paris, 15 (Ö.R) - 11 - 12 ni an Jarında, açık Norveç şehirlerini bomba· 
si İsveç hükümeti bir N . k :. gdece- lıyan ve Norveç milletinin siyasi hürriye-

be 
. . azı uvvet ar- tine suikast Al 

.!!lDI beklemiştir. Nazilere taraf b 1 . • yapan manyanın bütün 
zı Isveç teşekkülleri h'lemleketin tar ~- ~orveçlıle~~. k~alları etrafında toplama-
cafaasını felce uğratmak . . ı:;.u- ga sevkettıgını yazıyorlar. 
Lmzı merkezleri işgal edcc~ki'erdimP ;~ ~~zetel~r: J>:lorveçin müstevlilere kar
müteyakkız davrannrak suika~ f ıs tı go:ıterdı.gı oıddetli mukavemet hak
tevkif etmiş ve bazı kimseler de :fa~ a;ı h ~1c~a tefsır~erde bulunmakta ve meşru 
nezareti altına alınınıs1ır. ı a d~ uınetın ıcraatını tasvip cylemckte-

Brüksel 15 ·· ' · · ır . . 
garbi sahiİine (0~ ::-- Ifeçın cenu~~ . Sıy~i ~nüşahitler Cuisling hükumeti-
d ( . . m asır o an her ınu- nın hıç bır otoritesi olmadıv nı b" 
e~~;~yetı bütün memlekete teşmil çok müşkilatla karşılftşbğınıgı kay~:.yı: 

B " k ırİ I mektedirler. 
b l ru se • 5 (A.A.) - Kopenhagda iKI ALMAN TAYYARESi 

u ~nan c;cnebi mü nhitler. 9 Nisandan- EDiLDi T AHRtP 
ber1ı f?~nımarkaya yığılan Alman kuv- Stokholm 15 (ö R) c·· b 
vet erının yakında J d . . · · - ote orır 
ceklerinden emindirl:;eTI taar:u: e e- yakıbn~nde Udvela şehri üzerinde dola-
Isve İn idd 1 . mumı anaat, şan ır Alman tayyare.i dafi bata alar 

k
ç . !I ~t e mukavemet edeceği tnrl\fından dü•ütüldu·· e· d•V Aryl 

mer ezındedır " · ır ıger man 
lsveç - Nor~eç hududu 15 ( \ A ) taykyar~si de yere !nmeğ~ mecbur edilC" 

d-:lava f b l"k . .' .. J • · - re murettebatı eııır edildi. 
n ıı~ er ı;r ı . bütun memleket- !iSV.EÇE DE y ARDIM EDiLECEK 

te normal bır ıekılde devam etmektedir. Londra IS (Ö R) . • 

akşam Amerika radyosunda ::;öylcdi«i 
n~tuk, bütün siyasi mahfillerde en bÜ
yuk alaka ile karşılanm~lır. Gazeteler 
h~ nutuk münasebetiyle, Am::?rikanın 
h • taraflığı. korkak bir sessizlikten ibaret 
değil~ir, diyo:tar. ve anlatmak istiyor
lar kı medenıyetın ve insanlığın tehli
kc~c old~ğu bir mücadelede Amerikn 
sakıt ve lakayt kalamıyacakhr. 

No.rveç k~talarının karada ve Müttefik- lerde kat'i etle a,.; em::aaı .mabfl.lerın denız.de elde ettilderi muvaffakı- bir taaı-na!ı u1r..!'.:n Müt.t. or ID; _ı.wıc 
yetler halka cesaret ve emniyet vermek kat•• :!...-L ___ ... • ' efildenı • - 1 m~ı.ıne istinat edebilir. --·--Ista n bul da bir 

kadın sevgili
sini vurdu -·-lstanbul, 1 5 ( y «'ni Asu muhabirin-

den) - Bugün, Mercanda ı.ok.ak orta
&ında genç bir kadın, sevgilisini vurmuı
tur. 

Bah~iye İsmini ta~ıyan kadın, on gün
den_berı beraber yaşadığı terzi Asımın 
b b 

.•. , .. .. ..ı 1 
u aa ah ldun slloanı·DT·.1~\..~nJ....., .. _ 

ceğini ,öyliyerek evden çıkmıştır. Bah
riye de hemen .sokaia fırlayıp onu ara
mağa başlamıı. Mercanda bulmuı. eve 
dönmesini kendisinden İltemiıtir. Asım 
reddetmiıtir. Bunun üzerine Bahriye, 
çantasından bıçağını çıkarıp Asımı omu
zundan tehlikeli surette yaralamıştır. 

Asım hastahl\neye kaldırı\mı~. Bahri· 
ye yakalanmıştır. --·--lk i kişiyi öldürdü, 

iki kişiyi de 
yaraladı 

Kayseri (Huswl) - Hacılar nahiyc
sindl!'n olup burada Keçikapı ınevkiin
de oturan Hacılarlıoğullarından sabıka
lı Asun, bir dükkanda gördüğü ve ken
dilerine düşman olduğu Mustafa ile Du
rana ansıun hüeuın etmiş. ikü;l'li de 
kursunla öldürmüştür. Katil, Kazım is
minde birini de yaraladLktan sonra kaç
ınış, bir mezarlığa iltica etmiştir. Ora
dan, kendisini takip eden polislere ateş 
açmış, bir çocuğun yaralanmasına sebe
bi~·et vermiştir. 
Asım, polisler tarafından atılan silah-

larla öldUri.ilmüştür. --·--Mütekaitler ve maaş-

25 Danimarka askeri 
tayyaresi lsveçe kaçtı 
B 

.. k 1 x.-x.---------
ru ·se 15 (A A ) a· t k 1c· 1 Al lan canası,nda 19.20 - • ı~ a ·.ım 1 ıınse er.. . maf\lann Danimarkayı istili-

miş olan Schlesvigin :~;:~;n aer~a_pı an. plehı~ıtten sonra Danimarltaya geç
ateş açmı• olduklarını' .. •- ş k ıııdı?dl ekı Danımarka kıtaatmın müstevlilere 

•V " soy1eme te ır er. 
ta!~:i~~~a:::n iyile maluma:d al_?taktıı olan mahafll, Danimarkanın 25 askeri 

Pari 
15 

(;~ açmıf 0 • ugunu be~an etmektedirler. 
oenha:·aef . d .: . t - ~a~ımarkadalu Fransız kolonisi ile Fransanın Ko
tı\rafindan 'i~~ı~n~ı~::: ...... ~rıse gelmişlerdir. Danimarka.dan gelen Fransalar 

Sahte bono yapanlar 
200000 lira çekmişler 

~~~~~--~~~-x•x~·-~~~~~-

Sahtekarlık, 
daha 

z an nedi l d İ ğİ nde n 
"' . 

vası 

lstanbul. 1 5 (Yeni Aıır muhabirin
den) - Sahte mübadil bonoıu tahkika
tı, bu itin zannedildiğinden 1ıeniş oldu
ğunu göatermektedir. Yeniden bir çok 
sahte bonolar meydana çıkarılmııtır. 

Malvaayan isminde bir sarraf, zabıta
ya müracaat ederek, elindeki 200 bo· 
noyu teslim etmiı. Lunlann sahte olup 
olmadığı anlaşılmnk üzere tedkikat icra
sını istemiştir. 

Bu bonolardan bir kısmının sahte ol-

mikyasta 
duğu ilk tedkikat sonunda anlaplmı~hr. 
Diğerleri tedkik olunmak üzere Maliye 
Vekaletine gönderilmiştir. 

Sahtekarların, eski Maliye Vekili ye 

şimdiki Büyük Millet Meclisi Teiai Ab
dülhalik ile halen Maliye Vekili olaa 
Fuadın imı:a\arını taklid ettikleri anlaıd
mıştır. 

Sahtekarların yaptıkları bonolarla 
şimdiye kadar 200 bin lira kadar para 
çekmi§ oldukları söyleniyor. 

lngiliz tayyareleri Al
manlara göz açtırmıyor 

Sovyetler ve 
Almanya 

...._ ll"-ŞTARAFI 1 inci SAYFADA 

~~~~~~--x•x~~~-~-
Atina - Proia gazeteai yazıyor: leti ruhiyeyi, filen, kalben ve vazihan 
cDün iane albümlerinin teslimi esna- izhar fırsatını hiç bir vakit kaybetme

.. nda Türkiye sefiri B. Eniı bir nutuk mişlerdir. 
ıöyliyerek. -.ızun aüren kanlı ıuitefsirler- Diğer taraftan, bu müşterek çığırdan 
den aonra, Türk ve Yunan milletlerinin edileceği de düşünülecek olursa, Elen 
aralannda sarsılmaz bir dostluk teessüı Türk ilt~kının faydalı neticeleri daha 
etmit bulunduiunu bir defa daha teba- iyi anlaşılacaktır. İşte Balkan milletlcri
rüz ettirmiştir. Bu günkli kararsızlık ve nin anlaşınnsı, vahdet, tesanüt ve sulh 
karı~ıldık içinde, bu söı:ter hususi ehem· haleti ruhiycsinc samimiyet ve sadakat-

la girebilecekleri 
dereceler 

Maliye Vekaleti, ınütekaidlerin han
gi derecelere ınaaıla girebilecelı:lerini 
tesbit etmiıtir. Maaşlarını almakta bu
lundukları rütbe ve memuriyet derece-

Bir Alman tayyare karargahı tahrip edildi 
üç Alman gemisi batırıldı 

arruz etmiftir. Birisi geri dönmemiştir. Londra, 15 (A.A.) - Hava nezare
tinin 14 Nisan tarihli akıam tebliği: lngiliz hava kuvvetleri, Stavangıer ha· 

va limanına taarruz ederek ,iddetli tay
yare dafi ateşine rağmen bir çok büyük 
çaplı bombalar ve yangın bombalan 
atmışlar. hiç bir hasara uğramamışlar-

tı;as ajansı da nynı mahiyette bir tck
ne~re'-' ti l\l ... nış r. 

~a. ~~suk haberlere gi.irc, Sovyel Rus
llıak n.ıanya ile askeri bir işbirliği yap-
t fikl ru.yetind~ değildir. Bilhassa miit
llıtıaı erın deniz .zaferleri Moskovada 
tı"\uh ıa_ıu bir tesir yapmışhr. Norv~te 
ı~ lelif. noktalara Ingifü askerlerinin 
ll'ait~ edildiği hakkındaki haberler, bu 

1 a!'tı.rnustır 
~ . 

~arp -~~h~sinde 
hl\ŞTARAFI l N<.'İ SAHİFEDE -

ai ~1öait tarihinde iki Alma.n tayyare
Q11 ~ n mıntakasında tahrip edilmiştir. 
'oSll YYarelerden biri tayyare dafii 
1Çin~tın ilk atışını nıiitcakip düşmüştür. 
1~1 e. bulunanlardan biri paraşUtle al
o~~ ıse de yere konduğu sırada telef 
l\lt .. ~ur. Diğer iki kişi de telef olmuş-

lk· aralı pilot esir edilmiştir. 
dUsı~nUci Alman tayy.1resi alevler içiııdc 

ş, içindeki dört kL'li ölmüştür. 

~llal'il ve 1~ye 
eldlıerı Ankarada 

miycti haizdir. le bağlanmak esasına istinat etmektedir. 
iki milletin içinden "elerek müşterek Balkan milletlerinin Balkan birliğini 

menfeatleri üzerine kurulan bu dostluk, vicdanlaştırmaları ve hazmetmele!·i için 
bugün beşeriyetin büyük bir kıamının epey vakit geçmic;tir. Zira bugünkü ne
aallanmftkta olduiu sarsıntıdan bu iki sil den bir kı c;ını , Balkanların barut f ı
milletin uzakta ve aüklınet içinde yap· cısı olduğu devirde ya.c;amışlardır. 
masanı temin etmiıtir. Bu büyük saadet, O, devirde Balkarunr ~ahip~iz. bir 
iki milletin teınki meni etmelerinin ve mandra idi. Bu nıanclrada bir çok mr.n
bunun kıymetini müdrik bulunmalarının featle,. ,.arp•sırdı. Çi.i.nkii o devirde- B~l-
hir neticesidir. kanlarda anlaı;ma haleti ruhiyesi yoktu 

Esasen yabancıların vasiliiinin neti- Bur.ün _ı!erek ô~vletl<."r. gerek milld-
cclerini. bu iki millet pekala bilirler. Jer, hu anleo:ınan•n kıvmı>tini kavr<'nu.;-

Bu suretle sıırsı1ma7. bir vahdet tcş- lıır<lır. t B.,lknnlnr B1.lkanlılar•ud ı r .. " 
kil eden Türk ve Yunan milletleri. arc\- doktrini, Balkan terakki ve istiklalinin 
larındaki kuvvetli tesanütle sulhçu ha- f r P'"li:'li r .. ı. 

Bir Jngiliz 
rıldığı 

.kruvazörünün 
haberi yalan 

batı-

Londr,1 , 15 (A.A) - İyi malUınal almakta olan mah.ıfil, Gtascov tipinde 
bir f ngiliz YrU\ azörünün b•ı ayın <lolaızunda ~eUand oıdaları şimalinde bir 
Alımın trı.hte1l.ldhiri t.aı.ıfmdan batırılmıs oldugu suretind~ki idman iddüıla
rmın asılsı~ olduğunu ~..ıeyan etme.\tcdirler. 

1 Alman kuınanda heyetinin bu gibi iddialarln Alınan fılosunun 

sinde bir terfi müddeti veva daha fa7.la 
bir zaman kaldıktan sonr~ tekaüd edil
miş olanlar; o derecelerde geçirdikleri 
hizmetler nazarı dikkate alınarak teka
üd edildikleri maafın bir üst derecesin
deki maatlı hizmetlere tayin edilebile
ccklerdir. 

T ekaüd edildikleri derecede bir terfi 
müddetini doldurmadan tekaüdlükleri 
icra edilmiş olanlar • .ııu dereceye muadil 
maaşlı bir vazifoye tayin edileceklerdir. 
Bu ~ibilcrin ilk tarfilerindc. tekaüd ol
dukları maaşta :geçen hizmet müddetle.ri 
lıe,aba katılacaktır. 

Bulundukları rütbe ,·eya derece ma
aııını iki sene nlmamış olmalarından do
layı 1683 numaralı kanun mucibince bir 
evvelki rütbe veya memuriyet moıatı Üze· 
rindrn tekaüde sevkedilmiş olanlar. ma
aş~ı bir vazifeye tayinlerinde tekaüdlük-
lerine rsas olan ri.itbe veya memuriyet 
derecelerinden dei(il, filen maaşını al
mıs oldukları riitbe ı.•eya memuriyet de .. 
rerell'rİ üzerinden tayin edileceklerdir. 

Son 24 saat zarfında lngiliz hava kuv• 
vetleri şimal denizinde ve Norveç sa
hillerinde faaliyetlerine devam etmişler-
dir. 

1 3 Nisanda fecir valcti Stavanger ha-
va meydanı alçaktan uçan tayyareleri
miz tarafından yeniden bombardıman 
edilmiştir. Hangarlar ve meydanda Lu
lunan bir çok tayyareler düşen bomba
larla hasara uiramıttır. Alman hava da
fj toplan mukabele etmiş ,ise de lngitiz 
tnyyareleri yollarına devam ederek 
Halıf jorda · tekrar -taarruz et miller ve 
körfezde bulunan deniz tayyarelerini 
mitralyöz at~i altına almıılardır. Bura.: 
da bulunan dü man mitralyöz mevkıı 
susturulmuştur. 

Brüksel, 15 (Ö. R) - Royter ajansı 
bildiriyor: Londradan reMllen haber ve· 
rildiiine göre ln~iliz tayyareleri yeniden 
iki Almırn nakliye ıemisini batırn1ıılar-
dır. 

Jnıiliz tayyareleri, Beriernİ bombar-
d nnan ederek diier bir nakliye ıemiai
ni yakıwflar ve en.ak yüklü bir semiyi 
Wıımtlflardl!'. Yine Royter ajanıı tara
fından bildirildiğine jtÖre, lnıilis tahtcl
bahirleri Nonreç yolunda bir Alman 
nakliye semili kafilfiine taama:& etmİJ· 
lerdir. 

145 2 ve 14 5 3 sayılı kanunların m"'ri
vete ı;irdi~i tnıihlen evvel tekaiid!iikleri 
icrl\ edilmiş olup da tekaiid edildikleri 
rütbe veya mrmuriyetin, mezkur kanun
lnrln yükselmiş oları derecelerine mua
dil m aslı memuriyetlerr tayin edilecek-
lerin hu memuriyetlere bir 1crfi müddl"· 
ti e :rd !.:ten ııonra daha vübek. dere-

Dört torpilin hedefe i.abet etti~i tah· 
min edilmektedir. 

· iz \a)'Y&ıuİ Bcrııene ta· 

dır. 
Amsterdam, 1 S (A.A.) - Bir lngi-

liz tayyaresi dün öğleden sonra Alma• 
arazisinde vukua gelen bir muharebeyi 
mütoakip hudud yanında kain Batberich 
de alevler içinde yere düşmÜ§tÜr. 

HOLLANDANIN PROTESTOLARI 
Londra, 15 ( Ö. R) - Laheyden bil

dirildiğine göre, Hollanda hük<imf':ti. 
karasuları üzerindeki UÇutlar dolayıaite 
Londra, Paris ve Berlinde protutoy• 
karar vermittir. Bu hareket Hollanda· 
nın tam bir bitaraRık muhaf aı:a etmek 
azmini ııöatennektedir. 
Par~. 15 (A.A) - Stavenıen hava 

meydanının Inciliı. tan•areleri taraft.D
dan iiçüncü defo bombardıman ~itme
si keyfiyetinin ehemmiyeti tebarüz. etti
rilmektedir. Bu üçüncü taarru~dan son
ra Norw~çin en mühim hava meydanla
rından biri olan Stavengen n1eydanının 
Almanların isine :varamıyaca~ı kuvvet. 
le tahmin edilmektedir. 

Lcındra. 15 (A.A} - Stavengcr ha
va m~ydanına taarruz eden tav:;arelef'w 
den birinin mürettcbab, bir infilak ne
tice inde büriik bir kmnızı ıo:ık görü1-
dügltnü beyan etmiştir. 
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- Pek çok defa; pederimden size olan 
mucip olsa pederinin vasiyetine muha
lif bir harekette bulunamam. Senin hiz
metin benim için yorgunluğu mucip ol
maz. Bilakis bunu kendim temenni edi
yorum. Bu cihetten müsterih ol. Irak 
ile Ferganenin arasındaki mesafeye ge
lince bunu telifi etmek benim için güç 
değildir. Ya sen Iraka gelirsin'.y~ ~n 
Ferganeye gelirim. Her halde ikimızın 
bir yerde bulunmamız JfıbüddUr. 

12.50 Müzik 
ÇALANLAR : Cevdet Kozan, Ru."?en 

hir çok amele taburlannın sevkedilmek- Eski zamanlarda, uyuz hasta ıgın~ u- Bugün bin dokuz yüz kı~~ ~nesi-~;, 
te olduğu JoğTiıdur. tulmuş meşhur adamların m~enıyete san ayının on ikinci cum~ gunü 1~ de 

dostluğunu, sizin yüksek xn~amınızı 
~tt.im. Andcan hükümdarı (Afşin) haz
'"":l' d d 7h1 her yerretleri yalnız Fergane e eı;,u, 
de büyük bir makam ~bi. 0~~k ~eş
~dur. Onu tanunıyan, ısmını ışıtmıyen 

Kam, Reşat Erer, V~cihe .. 
OKUYAN : Muzaffer İlkar 
ı _ Küçük Mehmet Ağa - Mahur Beste 

-x- hizmet etmiş olmalarından . de~ı~, ~yuz Jzmirde birinci belediye caddeısill ı;.. 

Almanya yeni bir hastalığının kendisi insan fikrının ıle!'- 72-1 numaralı hususi dairede vazif~ !ıt .. 
lemesine sebeb olduğu için: ren Izmir ikinci noteri ben Zeki '!?1!1 ed 

darbe daha mı Ondan dolayı, uyuz hastalığının ~.dı 1 . imin başında iken aşa~ıda huvıY 
çirkin olmakla beraber ona saygı g~ ;:~t iş sahibi daireme g~lerek anld: 

hazırlıyor? tererek nedan ileri geldiğini ve medenı- cağı gibi bir vekMetnamerun ~~f~ )ta-
~l%in) Cihanın kendisini böyle _bü
,.llk görmesinden hoşlandı. Manevıya: 
tmı iz.har için bundan cüret alarak dedi (Cihan) Afşinhı maksadını artık açı'k

tan açığa anlıyordu. Fakat yine bilme
mezlikten gelerek: 

(Ey gözü ahu) 2 - Rahmi bey - Mahur 
şarkı (O gülün geçti güzellik ça~ı) 3 -
Refik Fersan • Mahur şarkı (Bır neşe 
yarat) 4 - Tanburi Cemil B . - Muhay
yer şarkı (Pür lerze olur) 5 - Ha~ Fa
ik bey _ Muhayyer tilrkU .~sen sc~ na
zın) 6 - Muhayyer türku {Bugun ayın 

. yet tarihine nasıl girdiğini bilmek lhım- resen yazılmasın.ı istedi. Ken~, ..... 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIDFEDE - dır be nuni ehliyeti haız olduğunu gor<lu-·· kfe 

Bu hastalık pek eski zamanlardan - Şahitler Izmirde birinci Süleyınall·~ .. 
ki: k .. 

- Senden methü sena işitme ıçın 
<Cl "SUali sormadım. Sualimin cevabını işit
mek istedim. indimde s~in ne ~adar 
muazzez bir mevkiin olduguna daır ba
~dan hiç bir şey işit~edin mi~w. 

on dördü) 

ı?n mikdarı endi~e edi1ecek bir mik~ 
bulmaktadır. Hükümet, bunların vazı
yetinden şüphelenmektedir. Almanların 
meşhur turist taburlarını Yugoslavyada 
ihya etmek istemelerinden korkuluyor. 
Diplomat turistler, Belgrad se~ıs~ 
küşadında bulunmak üzere gel~lerını 
.söylemekte iseler de küşat resmınde pek 
az turist bulurunu!ltur. 

ri bilinmekle beraber hekimler onun ne- mahallesi Kavaklı Pınar caddesi 59 n e 
reden geldiğini anlayamam~ardı. A:?- marada Ibrahim oğlu Nuri Taş~bad~ ~9 
lak nazariyesi her şeye haklın °~~ugu Izmirde Bucada ıstasyon caddesın ~ J1. 

(Cihan) muhatabının ızmar ettigı ma
.aları anlıyordu. Fakat bilmemezlikte 
devam ederek: 

- öyle bir şey işittiğimi d~~b.~tı~ ~.t
miyorum. Hakkımdaki teveccüh~.uzun 
benim sizin bir kızınız ve pederımın de 

..gizin iyi bir dostunuz olmamızdan ileri 
geldiğinde şüphe yoktur. Bu hissiyatı-
nızdan dolayı teşekkür ederim. Ha~~ım
da hüsnii teveccühünüz var ise musaa
denizle sizden bir şey ~orayım. 

- Sorunuz. 
- Liyakatim olmasa bile siz ben~~ 

akıllı ve dirayetli bir kız olduğumu ıtı
raf ediyorsunuz. Şu halde bana vesayc
tinizin ne manası vardır? Anhyamıyo-
rum. 

(Afşin) gülerek cevap verdi: 
- A-z.izcm! vesayet senin o meziyet

lerinden hiç bir şey eksiltmez. 
- Efendim! siz bir hükümdarsınız, 

bir asker kumandanısınız. Sizin o kadar 
büyük ve mühim işleriniz içinde benim 
gihilerin işleriyle uğrasma7•a . vaktiniz 
yoktur. Siz Irakta ikamet <'dıyorsunu·•. 
Ben Fer~anede bulunuyorum. Bu i<ıi 
tizerinizden atsanız. daha iyi olınaz mı? 
Böyle bir lütiifte bulunmanızı rica ede-
rim. 

(Afşin) hiç tereddüt etmeksi1Jn ve 
Jı:cmnli ı::üratle cevap verdi: 

- Asla. Asl:ı .. N"' kadar vor(funhıi'ıu 

- Efendim! böyle bir irtibata hiç bir 
sebep bulamıyorum. 

(Afşin) müstatifane bir sesle: 
- Bana efendim deme .. 
_ O halde babacığım veya amcam 

diyeyim. Bu irlibatn hiç bir sebep bu
lamıyorum. 

(Afşin) tebessüm ettiği halde kaşla
nnı çattı. Sanki (Cihan) ile sevişiyor
muş gibi sandalyasını biraz yaklaştıra
rak: 

- Bana amcam demen, efendim de
menden ziyade beni rencide eder. Sana 
nasıl hitap ediyorsam sen de niçin bana 
öyle hitap etmiyorsun? 

(Afşin) bu söz.lcri ı-öyledikten sonra 
Plini cebine sokarak kıymettar taşlar
dan müteşekkil pek giranbaha bir ger
danlık çıkardı. Gerdanlık avucunda par
laclıf,ı halde ona dot:rru elini uzatarak: 

- Ben sana azizem diyorum. Sen hfı-
ıa bana niçin amcam diye hitap ediyor-
sun? 

(Cihan) Afşine gazup bir nazar fır
lattığı halde yüzünil ondan çevirdi. San
dalya~ını uzaklaştırdı. Ellerini arkasına 
cektiği halde cevap verdi: 
• _ Hayır, efendim.. Gerdanlığa ihti-
yacım yoktur. Hüztin ve matem içinde
yim. O yolda hitapta bulunmanızı caiz 
görmivorum. 

(A~in) Cihanın rcd ve nefretini ga-
rin gördü: 

OKUYAN : Safiye Tokay 
ı _ Osman Nihat - Hicazkfır şarkı (El-
lere uzaktan bak) 2 - NasibU: Mehmet 
Hicazkar şarkı (Görmezsem eger) 3 -:
Refilt Fersan - Suzinak şarkı (C~ k~ 
mi isterse) 4 - Hafız Post - Suz.ına 
sarkı (Nedir bu cevrü tegafül) 13.30-14. 
Müzik : Karışık hafif müzik (pl.) 18.00 
Program ve memleket saat ayarı 18.05 
Müzik : Debussy - Kuartet (pl.) 18.40 
Konuşma (Çiftçinin sa.ati) 18.55 Ser~st 
saat 19.10 Memleket saat ayarı, a~.a~s 
ve meteoroloji haberleri 19.30 Muzik 
Türk musikisi ve Yahya Kemal 
İnşat : Necmettin Halil . 
Musiki : Koro ve küme saz heyeti .. 
İdare eden : Mesut Cemil 20.15 Konu.~
ma (İktısat ve hukuk saati) 20.30 -~~
zik : Fasıl heyeti .. 21.15 Müzik : Küçük 
Orkestra (Şef : Necip A kın) 
ı _ Hanns Löhr : Bavyera (Vals) 
2 _ J. Brahıns : Macar dansı No. 8 

3 _ Franz Lchar : Eva operetinden ~t. 
4 _ Valdemnr Gibish : Çakır Keyfıın. 
(Viyana şarkısı) 5 - E. Arno Maundorf 
Arı;u (Vals) 22.15 Memleket saat a~a;ı 
Ajans haberleri, Ziraat, esham, tahvılat 
Kambiyo, ,nukut borsası (Fiat) 22·35 
Müzik : Ra.vcl _ Sol için piyano konçer
tosu (Pl.) 22.50 Müzik : Cazband (pl.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapa-
nış .. 

ALAŞEHlR tCRA DA1RES1NDEN: 

lZMtR BELEDtYESINOEN: I Tin~ iCRA MEMURLUCUNDAN 
- Akdeniz mahallesi 1328 sayılı "o- ı • Gayn menkUl m~lann açık artırma 

kakt.n 7 nci adanın 28,25 metre murab- ilanı D. No. 938/367 
ooındaki 8/3 sayılı arsasının satışı, ya- Ac;ık artırma ile paraya çevrilecek 
zı işleri müdürlüğlindeki şartnamesi gayri menkulün ne olduğu: 2inci ıırtır
mucibince açık arttırmaya konulmuştur. ma 2~./..?./..?,fg,9ftl\>fÜ~~~~:;"'~~ki,1 ~:~ 
- •• '\.u.,um ,ymu<u"c!K-nfaJCbuzile enciime- hailesi, soknğı numara<ıı: Tire Çıra pa-
ne gelirler. 6, 11, 16, 21 (653) zarında 

Do. No. 940-161 . . 
Alacaklı: Alaşehir inhisarlar ıdarcsı. 
Borçlu: Ala:,;ehir<le Çavuş oğlu Şev

ket Alakend. 
Borç: 992,56 lira. . . 
Borcun müstenidi: 14-&-938 la!ihlı v~ 

,·,ıu.ı:. .. uı(:vıuıncıe 30-11-931 tarih ve 
372 sayılı tapuya !-ağlı şarkan şekerci 
Salim bağı garben tariki am şimalen 
uzun oğlu Mehmet çavuş zevcesi cenu-

1 Takdir olunan kıymet: tamamı 5000 
Belediyemiz zabıtası kadrosunda ha- be§bin lira değeıinde 

len münhal bulunan uıbıta memurluk-! Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 
larına ye'Iliden memur alınacakbr. As- ı Tire icra M. odasında 13/5/940 pazar
ikerliğini bitirmiş ve orta derecede tah- ı lesi saat onda 
sil görmüş bulunan isteklilerin 17-4-1940 1 - lşbıı gayrimenkulun artırma prt
günü yapılacak müsabaka imtihanına namesi 4 15 /940 tarihinden itibaren 
girmek üzere zabıta müdürlüğüne mü- 36 7 No. ile Tire dairesinin muayyen nu-
racaatları i16n olunur. mnruında her kesin görebilmesi ıçın 

13-14-15 (708) nc;ıktır. Ilanda yazılı olanlardan fazla 

lZMtR 2 inci 
CUNDAN: 

malümat jstiyenler, işbu şartnameye ve 
1CRA MEMURLU- dosya numaraııile memuriyetimize müra

:aat etmelidir 
Emlak ve eytam bankasına ipotekli 

olup artırmasına karar verilen Izmirdc 
birinci karantina tramvay caddesi eski 
514-l taj 630 kapı numaralı ada 703 par
sel 24 numarnda kayıtlı ve sair lüzumlu 
izahat ve malumatı dosyasındaki tapu 
kaydiyle va7Jyet raporunda yazılı bu
hımın 6500 lira kıymetindeki evin mUl
kiyeti açık artırma suretile ve 844 No.
lu emlak ve eytam bankası kanunu mu
cibince bir def aya mahsus olmak üze
re artırması 21-5-940 salı günü saat 14-
te dairemiz içinde yapılmak üzere bir 
ay miiddetle satılığa konuldu. Bu artır
ma neticesinde satış bedeli her ne olur
sa olsun en çok artıranın üzerine ihalesi 
yapılacaktır. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki buçuk dcl-
15liye masrafı alınır. Ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklan tapu sicillnce malum olma
dıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 1-5-
40 tarihinden itibaren şartname herke· 
~e açıktır. Talip olan1arın yUzde yedi 
buçuk teminat akçası veyn milli bir ban
ka itibar mektubu ve 939-2608 dosya 
numarnsile Izmir ikinci icra memurlu
ğ\Jruı müracaatları ilan olunur. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin ';~ 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edecektir. ( 124) 

3 - ipotek snhibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifa hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklanm hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
ic;inde evrakı müsbitl'lcrile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak.
si halde hakları taoo sicilile sabit olma
dıkça satış bedeli~in paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arbrmaya it
tirak edenler arttırma şartnamesini oku
mu' ve lüzumlu mnlumat almıf ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

ben aşçı Mehmet emin ve kalaycı Emin 
ile çevrili bir kıtada yirmi altı dönüm 
bağın tamam· 

Birinci artİrma günü mahal ve .snntı: 
Alaı::ehirde adliye binasında icra daire
si odasında 24-5-940 tarihinde Cuma gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar müddet için
de açık artırma ile satılacaktır. 
Bağın evsafı: Bilmesaha iki hektar 

1704 metredir. Içinde bir bnğ kulesi var
dır. (700) lira kıymet biçilmiştir. 

$artname: yukarıda yazılı gayri men
kul 12 Nisan 1940 tarihinden itibaren 
30 gün müddetle satılmak üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Şartnameler 
adliye koridoruna ve kalnbalık yerlere 
asılmıştır. Bu gayri menkul yuknrıda 
yazılı mahal ve günde ve saatte birinci 
artırması yapıfacaktır. Üç defa nida et: 
tirlldikten sonra gayri menkuller en 
çok artıran üzerinde bırakılır. Su ka
dar ki sürülen bedel muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini tutması şart
tır. Tutmadığı takdirde üzCTinde hıra~ 
kılma muamelesi yapılmıyarak gayri 
menkuller 2 inci artırmaya konulur. 

2 inci artırma gün mahal ve saati: 
Alaşehirde adliye binasında icra daire
sinde ve odasında 10 Haziran 1940 ta
rihinde pazartesi günü saat 9 dan 12 ye 
kadar müddet içinde ve açık artırma 
suretile yapılacaktır. 

Bu turi!'l~ akmınm, Yugoslavyayı Al
m:ın hayat sahasında gösteren haritala: 
rm dağıtıldığı zamana tesadüf etmesı 
dikkate şayandır. 
Sofyada da diplomatik pasaportlu sey
yahların sayısı hayretle karşılanacak bir 
mikdan bulmuştur. -·-Belci ha ve Hollanda-, 
da fevkalade tedbirler 

- SONU 4 'ONCÜ SAHiFEDE -

zamanlarda uyuz hastalığı da, tabu, ah- 1. vl R · öı.merge 
So 1 numarada A ı og u amız lol' 

lak bozukluğuna atfedilirdi. nra arı, Yukarıda isim ve adresleri yazılı oJllll .. 
iskoçyalı meşhur Bruvn hekim bunu ~- iş sahibini tanıdıklarını ve şahadete .. nu .. 
yıf düşüren hastalıklar arasın_?a 1~~ ni halleri olmadığını söyle~.e~ ve ~:-hiı-
etmiş, fakat sebebini söylcmege uzum n1 evsafı haiz oldukları go~~ jriıJ 
görmemişti. . . lerin tariflerile şahıs ve huvıyet e 

İs li b ··yük· tabiat alimi Liıme bır veç u •t tesbit ettiğim. . ca<İ-'. 
nralık, hastalıklardan bazı~aı:run ~ Iş sahibi Izmirde Bucada Izmırd 11.ı; - nil davetsiz misafirlerın ınsan vucu- desinde 5 numarada mukime Ab u 
cıdeunaenkon.m"'~'"dan ileri geleceğini söy. le- C d ....,..... kızı Güner an an. . etti: 
miş ve o hastalıkların arasında uyuz ille- ~u suretle arzusunu bana takrır at" 
tinin de bulunduğunu anlatmışsa da ne MEVZU: J:z.mirde hurdavatçılaG~et' 
.. züne kulak asan, ne de uyuz hastalı- şıı::ında 20 numaralı m~ğ~ ( teınlf 

ğ°ının sebebi diye tarif etti~ AKAR adın= Candan) ticaret unvanı ıle tesıs ey 0 , .. 

cıaki hayvancığa ehemroıyet veren ol olduğum tica.rethanemin bilumum .:,."e
muştu. melMmı benim namü h~bım.a }>allıı 

Mikroskop icat edilip te yayılınca, ta- kAle idnre ve alım satım ışlerıni ıti1'1 
b' t aliminin haklı olduğu meydana çıktı. izafetle ifa etmeğe, hükmt ~e !':batı .. 
~:skin gözlerin mi.kroskopsuz görebil- eşhas ve müessesatla olan munn t' cate .. 
dikleri AK.AR hayvancığı mikroskop al- mı tanzim ve idameye ve mevzu ı ltıla~ 

Hollanda da ayni ihtiyat tedbirleri al- tında iyice görüldü. . time dair muameleye mUteallik ~ toıl~ 
mış ve örft idare mıntakaları tevst Bu davetsiz misafirin görülmesı be- Uzere her mahiyette :1t~. ve f.e~h tatbj,)ı: 
€dilmiştir. Hudut mıntakasında duvar- kimlerin fikrinde bir inkilaba se~? old~ kaveleye, mukavelC' hukumlerıru tı adi
lara ya~ıştırılan ifılnlarla ahali akşam 0 zamana kadar filozofl~ .~hızım go- ve infazını ta1ep ve icraya, sencda ih~' 
saat sekizden ~on~a. evlerinden ç~a= rebildiğim alemderi daha kuç.ük .aı.e.mler ye ve ticariyenin bana izafetle . te" 
mağa davet ~ıştır. Bu saatten ıtiba vardır• diye ileri sUrdükle:ı ıddi~ın temlik, ciro, havale, tediye ve .~d~~ıosı 
ren telefon ışlememekte ve. yollarda belki doğru olacağı düşünülerek, milt- diye bankalarda usul ve taamul 1 ıcıı
devriyeler dolaşmnkte1dır. Za~ı~ casus- skop altında hastalık sebebleri ararunı- olan' muameleleri icra ve ;mtea. fll~rıo
forın faaliyetine mani olmak ıçın :ahar- r: başlandı. Almanyalı meşhur Koh he- bili veya teminatsız ve muddetlı eJe1' 
riyatta bul~uyor. Casuslukla ıth~ ~imin verem mikrobunu görmesi, ~an- tarla istikrazlar akdına, kefalctnauı }tl .. 

edilen bir pıyad~ ça~ş~ ve 17 ~aşında sız Daven hekimin şarbon ~as~lı~n imzalamağa, bana izafetle istikra~ ~ıB• 
ki nişanlısı tevkıf edilmış, evlerınde ta- mikrobunu gönnesi, hekimler>:11.filtrınahade nacak mebaliği tahsil ve abzu ·tloJll• 
harriyat yapılmı~tır. . hasıl olan 0 inkılabın neticesıdir. D hesabı cariler açmağa, hesaplar! ı Jller-

Brüksel, 15 (Ö.R) . - Royter a1ansı "Onra büyük Pastör meydana ç~arak borçlarımı tesviye etmek surctılC'k cdi .. 
bildiriyor : Lord Halliaks Hollanda se- - . diki medeniyetin temeli olan mikrop- hun ma1lar1 istirdada, kredi ve ~ \,e-
firini kabul etmiştir. Mülakatın mev- lşımil .. kurdu. tifler ve avans muamelelerine gırlŞ il>~ 

d v •1d. ar mını be b 1 v ·thal ve zuu malum _egı ır. _ İlimde bubüyük inkıU'ıba se ~ uyuz. . ~e taahhüdatta u unmaga, ı . ilfll .. * ld - b ' 1' t• • m içın g .. hastalığını yayan ha~ancık .. o. u~ ıçın raç olunacak evma ı ıcarıye e mtıll 
Yeni ne~riyat onun medeniyet tarihinde mühim bır ye- n7ı~~~le;ini' hıi~c~: d·e;;rlt·~·";~ ~e Ld:: 
• • • • . ..!"-~~.· ,,,~..:11ıuası J:Sundan dolayı olacak ki uyuz has- dadına, her türlU evrakı, konşıı~eıı,,. 

talığı medeniyet merkezi olan şehirlerde manifsto, ordino ve beyannamelerı ,u
1
t!' 

Kültür mecmuasının 93 üncU sayısı dahaçoktur. O hayvancık köyleri pek d k e1e zime, imzaya, evre, ta as muam .... 
dolgun yazılar ve kıymetli tetkik ve ma- ~evmez. Şehirlerde de en ziyade, fabrika- f -.3-1 k .3~ :tıl" - rini i aya, ticaret uuwarı ve i tısaoı ,.fi 
kalelerle intişar etmiştir. Asım Kültü- tarın ış· çilerine musallat olur. Uyuz bas- l•t "d · · .. in 1 oı..,.. ame a m ı aresını uzer c a mış _.., .. 
1 ün •Cephede çıkan gazeteler• hakkın- tnlığını yayan hastalığın dişisiolduğun- resmi ve husust milessese ve makıv~ 
da nefis bir tetkikiyle bir fıkrası, İrfan dan insanların erkeklerini terciheder. 1 da .3 ft -.3 ] k h k t ol 11' ar , ue el'Uar ı , i racat on r . _..,t 
Hazarın Hitlerin şahsını tetkik eden bir Bunu kadınların erkeklerden daha temiz l u k b" Ud'" ıu;;·· tıcıı>· mur ugu am ıyo m ur .,u, ııetı 
portresi, Amiral Brydin kutup seya- olduklarına atfederlerse de, hormonların ve sanayi odası nezdinde beni tems··ııı-
hati, Anton Çekofun bir hiUyesi ve kokusu olduguv anl"'"'ldıgıu ndanberi, Al~i 'f 1 b e Jtltl 

1 
k• 

1 
...... ~ ı ayı muamc eye, eyanı rey v b'--~ 

mes e ı yazı ar cidden güzeldir. akar'ın da erkek kokusundan hoşlana- ıaaya, zimmeti ibraya, )eh ve aley il'~ 
- - - - - lileceği hatıra gelmektedir... açJmış ve açılacak ve tahaddüs et1ııt 

r B O R S A ~
. Bir deriye bulaşınca ilk işi çene kemi- ve edecek bilumum ihtilaf ve da"ate"' 

• ğiyle deriyi yırtarak onun arasında ken- için Türkiye Cümhuriyeti mahkeı:1er0fl 
·' disinin sığabileceği kadar (boyu bir mi- rinin, mecalis ve dairelerinin kornl~ i.t1" 

_______________ .. Umetrenin üçte biri, eni de dörtte biri a- ve heyetlerinin her kısım ve dereces·te 

ÜZtlM dardır) bir yol açıp onun içerisine gir- de kanun! hak ve sıfatların kAffes
1
,9 

97 Albayrak tica. 11 11 mektedir. Orada bütün işini gördükten muhakeme muhaseme ve munı:faa~ 8~ 
83 E.c;naf Bankası 8 75 8 50 başka, bir taraftan zehir çıkararak mu- dava ve ihtilafların hallü faslı iç~ıı .:u.. 
45 y. 1. Talat 7 50 9 sallat olduğu insanı kaşındırır, bir taraf- pılması usul ve kanun hükümlerı ı 1111 
14 Öztürk şirketi 9 25 9 25 tan da yumurtalannı ıkanr .. ç. Dişi bay- zasından olan merasimi son safha5~e-

239 Yekun vancık deriye girdiği vakıt açtığı yol il- kadar tarafımdan bilvekAle takibe, 0 .. 
548187 -! fJ :.inkü yekfu> kin bir, iki milimetre olursa da orada şif talebine, ehli vukuf ve hibre ve ~ıı 
548426 ! Umumi yekfuı uzun milddet kalınca yolun uzunluğu iki hasip tayin ve azline, tetkiki hcs?ht~ 

No. 7 9 santimetreye kadar varır ... O yolun için- iflas talebine konkordato akdınn, ı t• 
No. 8 11 de çıkardığı yumurtalardan bir dişi ile ra, ve tebliğatta bulunmağa, cevap "cİs-
No. 9 12 75 bir erkek bir araya gelince, üç ayda bir meğe, ahzu kabz ve sulhu ibraya. Jet" 
No. 10 15 75 buçuk milyon dölleri olacağı hesaplan- valardan feragata, icabında bu vele~ .. 
No. 11 18 m.ıştır. Onun için uyuz hastalığı kendi name hükümlerinin bir kısmı veya ı]e 

PALAMUT haline bırakılırsa bütün vücuda yayıl- fesile başkalarım dahi tevkil ve a ğe, 
400 kental 250 250 masına ve devam etmesine hiç bir mani hüküm ve kararların icracıını istemedaf 

ZAHiRE bulunmaz. icra muamelelerini son haddine 1:ıbi1' 
390 çuval susam 15 50 Fakat bir hekime gösterilip de ilacı takip ve ikma1e, ihtiyati ve icraS t . et-
111 balya Pamuk 50 onun tariiine göre sürülürse pek çabuk ve hacizler vaz'ını istemeğe, salnhıY 0 .. 

35 ton Buğday 6 125 geçer. Bulunduğunuz yerde hekim ve tar olmak üzere benimle birlikte t 11 .. 

i1Aç yoksa kolayı sabah, akşam bütün kim Zevcim (Salik oğlu Ahmet ~11'· 
Tr2.~~~SL1YE HUKUK MAH- vücuda gazyağı sürdük.ten başka gecele- dan) ı umumi vekil nasp ve tayin etti 11 .. 
.IU!U.V~. • : • • yin de gene gazyağm:ı batırtlmış don, Yazılan bu vekaletnameyi şahitler ~ 
. .Ö~emışın Kıraz ~~yesinln karaman gömlek, eldiven ve çorapla yatmaktır. nında kendisine okudum ve anlatt JJla 

koyünden. Fatma gümuşbaş .aynı köy~ Gazyağının uçmaması için, yarısı kadar Münderecatının istediğine ve bey~ dt" 
112 hanesınde kayıtlı SelAnik muhacır- zeytinyağı ile gene 0 kadar san bahnumu aynen uygun olduğunu ve başka ~il' re
lerind~ ~~m~ ve Fatmanın oğlu 309 katmak iyi olur ... Bunun kokusuna da- yeceği olmadığını bildirmesi üzerın~ .. 
D.lu .~ Gumuşb~ş. ile ~1 ~ne evvel ev- yanabilmek, bir de, yambaşmda kibrit sen tanzim ettiğim bu vesiltayJ t '1'• 
le~~gı h~de evli?Jtlerı nüfusa tescil çalonaınak şartile uyuz hastalığı iki gün- kan hepimiz imzaladık ve mühürle0;1 .. 

etti?,lm~ış ve~ AJı de 29-1-940 tarihin- de kaybolur. Bin dokuz yüz kırk senesi Nisan 11 

de olm~ oldugundan bahisle evlilikle- ••••••••••••• nın on ikinci cuma günü. 12-4-940. 

1337 (728) 

··-------- - AS!J1 OPERATÖR DOKTOR 

5 - Tayin edilen zamanda gayYİ 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya aa.tış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer alacaldılar 
bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arth
ranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beş gün temdit ve on beşinci 
günü ayni aaatta yapı)acak artt1Tmada, 
bedeli satış istiyenin alncağına rüchanı 
olan diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak ııartile, en çok arttı
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilemezse ihale yapılamaz ve satış ta
lebi düşer. 

2 inci artırma günü gayri menkuller 
üç defa nida ettirildikten sonra en çok 
artıran üzerinde bırakılır. Bu gayri 
menkulde hakları, ilişikleri irtifak hak
ları bulunanların i1An tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
icra dairesine müracaat etmeye mec
burdurlar. :&lilmediği takdirde hakları 
tapu sicillile sabit olmadıkça artırma 
tutarının paylaşmasından hariç kalırlar. 
De11l\1iye ve tapu harçlan müşteriye ait
tir. Vergi borçları mal sahibine aittir. 
Artırmaya iştirak için yiizde yedi bu
çuk nisbetinde depo akçesi veya milll 
bir banka mektubu getirmeleri şarttır. 

rinin nüfusa tescili hakkında açılan ve 1 Akitler imzası. 
hasımsız olarak yapılmakta olan duruş- DOK2'0R Şahitler imzası. ...ı.]ıJ 
masında davacının iddiasına karşı hu- B h t u T.C. Izmir ikinci noteri Zeki Eh1~ 
swneti kabul ve itiraz edecek ölü Alinin e çe z resmi mührü ve imzası ıo1 
hısımı varsa duruşmanın muallAk bu- Umum! No. 8451 Hususi No. 5-Jl!İı 

Ahmet Cemil 
Ora ~ 

Fransız hastanesi 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
Opef'UfÖf'Ü olunan kimse derhal veya veriJen müh-

let içinde pnrayı vermezse ihale karan 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta- fesholunarak kendisinden evvel en yük
De$İnde, öğleden !'ionra Birine} Bey- sek teklifte bulunan kimse arzemtiş ol-
ler ~okai:ında .•.• No. 42... duğu bedelle almağa razı olursa ona, ra-

"iııı••••••:lllTEıııilLEFON : 2310 zı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş 
HUKUK gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en MENEMEN SULH 

İf<.1MLtô1NDEN: HA- çok arttırana ihale edilir. lki ihale ara

Camaltı tuzlasında Ahmet Çelik: 
Hasan Külahçı tarafından açılan ala

r~'· davasının cari muhakemesi sırasın
i(la ikametgah ve mcskeninizin meçhul 
tlmasına. m.e~ni Unnen tebligat ifasına 

arar verildiğınden muhakemenin ınu
llak bulunduf!u 29-4-940 pazartesi saa• 

!0,10 da Menemen sulh hukuk mahkı>
'9riesinrle hazır bulunmanız i1Anen tehli2 
ofunuı 133:> (726) 

•• ......, ,....._. ı••t 

~ındaki fark ve geçen günler için % S 
den hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mc
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 1330 (730) 
\fadde ( 133) 

Jsbu han hissesi yukarıda gösterilen 
13/51940 - 28/5/940 tarihinde Tire 
km memurluğu oduında jşbu ilan ve 
vöst~rilen erttırma şartnamesi dairesin
de ııaıılacağı jlan olunur. 1330 ( 730) 

Alıcı üzerinde bırakıhna kararı veril
dikten sonra satı., bedelini icra dairesi
ne l<rtenildiği zaman vermeye mecbur
dur. Vermediği takdirde daha önce pey 
koyan a1ıcJya veya bu bedel ile almağz 
talip olan her hangi bir mUşteriye tek
lif olunur. Eğer böyle bir müşteri çık
ma7..sa üzerinde bırakılma kararı bozu
lur. Gayri menkul 15 gün müddetle tek
rar artırmaya çıkanlır ve tekarrür eden 
bedel mukabilinde satılır. Aradaki fark 
hiikiim istih~aline hacet kalmaksıztn 
ihalenin bozulmasına sebebiyet veren 
müsteriden alınır. 

Birinci ve ikinci artırmalar arum.da
ki farktan milsteriler aynı .şeknde mes
utn11rlar. 
Yukarıda yazılı gayri menkul yazılı 

sel'ait dairesinde ve acık artınna 9Ul'e

tiy1e ~atılacain ve fazla mnl<bnat almak 
istiyenlerin AJaşehlr icra dah-esfne mü
racaat etmeleri ilAn olunur. 

lunduğu 6 Mayıs 1940 Pazartesi glinü Çoc:ulı flastaJıJılarl l§bu vekaletname örneğinin dalre842s 
saat 10 da ödemiş asliye hukuk mahke- JfittaflassUI dosyasında saklı 12-4-940 tarih ve d ğtl 
mesine müracaat etmeleri lüzumu ilan llastalannı her gUıı saat ll.30 dan umumi numaralı aslına uygun ol ~~ 
olunur. 1328 (724) ı e kadar Beyler sokağında Ahenk bittasdik alaltadara verildi. Bin. d~ cil 

Kadın hastalıkları ve 
Doium MütahaSSISI 

Doktor Operat6r 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalannı her gün Tilkilikte Eıv
liyazade sokak Orta okul karşım No. 
22 de kabul eder. 

matbaası yanındaki hususi k:ıHniiin- yüz kırk senesi Nic;an ayının on UçüD 
de kabul eder. cumartesi günü. 13-4-940 . •lıJ 

Clllmısıaıa .. 1111mm ........... 
DAHİLİ VE ztlHREVt HASTA

LJKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her ıUn ... t ıs ten itibaren.. 
İlıind Kordon (Ahnan .komolosha

wl .kupsmda) Z06 numarada h.,t-
.... bbuJ eder. 

(Çivici hamamındaki mua~ 

T.C. Izmir ikinci noteri Zeki Ehıtog 
resmi mührU ve imzası 

1332 

DOKTOR OPERAT0Jl 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz ~taJıklatl 

Miltehassısı 
.Muayenehanesi: Birinci SeYJ.et 

No. 42. Telefon: 2310 9fJ 
Evi: Göztepe tramvay cad. Ne>· 

Telefon: 3668 



ı 

1 . . .. . . - .'\.... . ... 

Veya Çocuklarınızda Gördüğünz: 1 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, 

~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~...:.....-...:.~~~~~~~~~-'-~~ 
Burun 

makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 

hallerı, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 

Hiç korkmayınız! 
Bunlar yeyip icilen f eylerin temiz ve saf olmamasından dolayı IJarsalılarda yetişip üreyen ve Jıaıdarımızı emen solucanların tesl· 

rldfr.. Bunlardan lıurtııJmalı için Eczaneden 8 bir ııuıu alınız ... Ve içlndelıi tarife mucf· 
IJlnce lıuJlanınız- a• _,.- Derhal lıurtuluPsunuz .. 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur n l (l, SAN TA ısmıne dikkat • 
• ": ~,.. • • • " , .... _,. ' • .,.. ._. r ?o ...... , ı. 

GAYRI MENKUL MALLARIN AÇIK ARTfIRMA iLANl 
MENE.MEN fCRA MEMURLUCUNDAN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün 

tarlanın 64 biıısede dokuz hissesi. 
ne olduğu: 26 parça 

Bir dönüme 
Muhammen Takdir edi-

kıymeti len kıymet 
Lira Lira Dönümü Cinsi Köyü Mevkii 

20 1 20 Tarln Seyrek Maltepe. (Orman kuyu) 
360 10 36 c c G ünerli Taşlı tarla 
400 10 40 c c c Uzun tarla 
200 8 25 < < < Menemen yolu (Meh-

met ağa T. 
840 12 70 c c < Küçük azmak . 

1800 12 150 c < c Büyük c 
350 5 70 < c < Uyuz tarla. 
700 s 140 c < < < < 

1600 10 160 c. c < Ada içi, (Gen tarla) 
400 2 200 < c c. c çukuru (Kum yer) 
330 3 110 · < « c Dutlu Tarla. 
750 15 50 < c. < Tokat Tarla 
112 6 14 c c c Dolma Arap me7an. 
912 8 114 • c c c Sınır Havlu. 
8 00 8 100 < c < < c 

1390 10 139 « < < Ma ndallar. 
200 s 40 c c « Misak o. 
100 5 20 c < c Rumika. 
75 5 15 c c c c 
so s 10 c c c c 

125 5 25 < < < Çıkırdak. 
1000 10 100 c c < Çakallar (Ulucak altı) 
350 s 70 < « c c c c 
240 6 40 c « « < c c 

1000 10 100 < < < Kara yer. 
1200 12 (x) 100 < < < l~ki Gedi7 (Kum 

tarla) 

' • • o • ' oA.:.~~ 0 l.; ,y...... ' U. ;..,.__, ' 0 
• ' < 

... ! • ••.• - ' ... ·. :· . ;.~. '• -~-~": u ~ ~"l" ~·~~ ~·~.il.' .. ·~· "':. • • ' • ••• 1 

la.. 4 • 

. ~;,'.'.,·~.,; .. -· · illi .. -PiYANGO;~-.: .· ıoARESI . -·_ -
-.,, ·~ • • - ' • - • 4 • • • • .. , • : - ' • ' ;. • • ••• • ••• . • . i -·,. • - .... 

. : ·::.:\. .... ~e.r . ;l1.'rca.~et .. Y~)Ş' sa~ipleri1.1e, bi.fot satma·k istiyen ~O:~O.J1~~a~.lar~ 
~.:;~ :.: ... ,her .. d~f~;.e.ij·- o:.t ·.~? · bilet almak .şartiyle ' hiç bir kaydot~bi':. olmadon . 

. :\ ·-, bayilik _rUbsatg.~lqe$i ver~c~ktir 
1 • ' • . "' ,-. ..... • • .. • • ,. 

~~~ ~tı;,-ı;; i: i:.;~~~y~t~!; ı:~~~· da ı:ımı ~i_yanao· idaıeı~ne .• ~Üraıaaı itmelidir. • ~ 

_·;z:·X MilltfiY.ango Bayiliği zahmetsiz 
·~· .. :.: ve k6tay· bir ka:Ziınç kaynağıdır ·· . 

İNHİSARLAR UMUM MtiDVRLVCilNDEN : 
J _ Keşif §llrtnamesi ve planı mucibince idaremizin Paşabahçe. fabri~a-

sında yaptıracağı Revir ve Çocuk yuvası inıaatı işi, kapalı zarf usulıle eksılt-
meye konulmu~tur. . 

2 - Keııif bedeli 15 192, 70 lira, muvakkat teminatı 1139.45 lıradır. 
3 - Eksiltme 29 nisan 1940 pazartesi günü saat 14. 30 da Kaba taşta Le~ 

vazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaknr. 

-;:;;:;;o:;;;:.:;ı 
Hamza Orhon 

DAHİLi VE SARİ 
Hastalıklara bakar 

SPERCO VAPUR 
ACEH'J'ASI 
--lf.--

ADRlA'I1KA SOSl'ETA AN01'1MA 
Dt NA vtGAZYONE 

BRİNDİSİ motörü 17/ 4/ 940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 
Pire , Brindisi, Zara, Fiumc, Triyestc ve 
Venedik limanlnrına hareket edecektir. 

ZARA MOTÖRÜ 24/ 4 940 tarihinde 
gelerek e rtesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zara, Fiumc. Triyest.e ve Vc
uedik limanlarına hareket edecektir. 
FEDERİCO vapuru 25/ 4/ 940 tarihin· 

de beklenmekte olup Cenova ve Rivie
ra limanlarına hareke t edecektir. 
ADİGE vapuru 3/ 5 mayısta beklen· 

meJ:...-tc olup Ccnova "J<' Riviera limanla· 
rına hareket edecel..-tir. 
BRİNDİSİ motörU l / 5 940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat l'i de Pire, 
Brindisi, Zara, F iumt:, Triyeste ve Ve
rıedik limanlarına hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar T:rlyestı 
veya Ccnovada ŞimaU ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
\•e Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTINO anonim seyriscfain fir
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

?t.'EERLA.'IDAISE ROY ALE 
KınfP A.NY ASI 

ACHİLLF.S vapuru 16/ 4/ 940 tarihindo 
beklenmekte olup Aıwers ve Hollanda 
lımanlarına hareket edecektir. 

15304 1958 Yekun 
(x) bu tarlanın içinde altüst il.i odalı ( 1) kule. ( 1) dam, (20) ye mi , 

( 4) dut, ( 1 ) kara ağaç ve bir su kuyusu muştemildir. 

4 - Şartnameler her gün Levazım şubesi veznesinden ve lzmir, Ankara 
Ba müdürlüklerinden 75 kuruş multabilinde alınabilir. 

SERVİCE MARiTi:\IE ROUMAİN 
ALBA JULİA vapuru 3/ 5/ 940 tarihinde 

Denizli ve civanndaki, ciğerlerine beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar-
hnva. verdiren hastalara silya limanlarına h&reket edecektir. 

Artbrmanın yapılacağı yer, gün, saat: Menemen icra MemurluğunCla 16/ 
5 /940 Perşembe günü saat ( 11) dedir. 

S - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplnrını, kanuni vesailde 
% 7,5 güvenme parası_makbuzu, veya Banka tfjmİnat mektub~nu ~tiv~ ~de
cek knpnlı. zarflarını, ve şartnamenin F. fılc.rasındn yazılı vesaıkler~le bırlıkte 
ihale günü eksiltme saatından bir snat evveline kadar mezkur komısyon Baş

Pünemotorakis Uıtbik eder.. N O T ı 

ADRES : Denizli Belediye elektrik Ahvali hazıra dolayısiyle navlun "' 

1 - ltbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 26/ 4/ 940 tarihinden itiba
ren 940/9 No. ile Menemen icra dairesinin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi jçin açıktır. ilanda yazılı olanlardan faı:la malumat almak istiyen
ler, işbu §artnameye ve 940/ 9 dosya numarasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

fabrikası karşısında hususi muaye- hareket tarihlerinin kat'I olmadığını ve 
nchancsinde... bunların hiç bir ihbara ]Uzum oJıııaksı-kanlığına makbuz mukabilinde \'ermeleri lazımdır. 

13 16 19 22 1297 ............................ 
(714) 

~· 
~ = 1 1 ım ~--

26
Aiiii2ii& zın değişebilir olduğunu ve bu hUSUstan 

llil••••~,----~---• dolayı acenteye bir mesUliyet terettüp 
OKTOR etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 

2 - Arthrmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya millt bir Bankanın tem.inat mektubu tevdi edilecektir. ( 124) Doyçe Oryent 

OllESilNER llANK 
1 Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

D kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
jı 

tı 
1 11 Daha fazla tafsilAt için Cilmhuriyet 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahip·· 
lerinin gayri menkul üzerindeki haklarım hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilile 
snbit olmadıkça satış bedelinin payla~masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i~tirak edenler arttırma şartnamesini oku
rnu,1 ve lüzumlu malumat almı' ve bunları tamamen kabul etmİıJ ad ve iti
bar olunurlar. 

S - Tayin edilen umanda gayri menkul üç defa bağınldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arthrma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
Yetmiş beşini bulmaz veya satı, istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacak
lılar bulunup ta bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının 
rnecmuundnn fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma on beş gün daha temdit ve on beşinci günü ayni saatta yapılacak 
arttırmada, bedeli satış istiyenin rüchanı olan diğer alacaklıların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış 
talebi düşer. 

6 - Gayri mnkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
İçinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetrni, olduğu bedelle Almağa ra7t olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarı
lıp en çok arttırana ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
% S ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahıül olunur. Madde ( 133) 

Mezkur tarlalar yukarıda gösterilen l 6/ S/ 940 tarihinde Menemen icra 
lllt:murluğu odasında i§bu ilan ve gösterilen a.rttırma şartnamesi dairesinde 
'latılacağı ilan olunur. 1318 { 7 3 1 ) 

ödemiş otomobilciler cemiyetin
den: 
3512 sayılı cemiyetler kanununa uymıyan Ödemit toförler bir

liğinin taıfiyeai için heyeti umumiyesinin 19/4/940 Cuma günü 
•aat 20 de Halkevinde toplanmaları rica olunur. 1335 

İZNİR P. T. T. Mth>üRLUCüNDEN : 
Müstahdimin için yerli malından ve uslcardan olmak Üzere 72 çift fotin 

'Ve 166 çift iskarpinin imali açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur, 
Muhammen bedel fotin için 650 iskarpin için 550 kuruş olup mecmuuna 

nazaran 1361 liradır. 
Muvakkat teminatı 103 lira 51 kuruştur. 
Eksiltme müddeti 16/ 4/ 940 tarihinden itibaren on beş gündür. 
30/ 4/ 940 Salı günü saat l 4/30 da ihale yapılacaktır. l~teküler her gün 

Müdürlük levazım kalemine müracaatle teminatı muvakkatelerini vererek 
şartnameyi görürler ve daha fazla izRhat alabilirler. 

16 20 24 26 1334 (725) 

Merkezi : BEKLiN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye çe ilı.iyat akçesi 

ı71,500,ooo Rayfasmarlı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ve ız~ım 

Mısırda subeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka muamelatını üa ve kabul eder. 

İZMİR DEFrERDARLJGINDAH : 
Eski Belediye Müfettişi Ahmet Nureddinin Başdurak şubesine olan Em

lak salış bedeli borcundan dolayı haciz edilen birinci Sultaniye mahallesinin 
Kapani zade sokağında kain 49 sayılı ve 384 lira kıymetindeki evi vilAyet 
idare heyeti kararilc 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
29 Nisan 940 pazartesi günü saat 15 de Vilayet idare heyetine müracaatları 
nan olunur. 9 16 23 1236 (671) -T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi: J888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Ziraf ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 IJRA 
İKRAMİYE VERECEK 

•• 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senP.de 'defa çekilecek kur'a ile aşa~daki plana göre ik-

ÇORUH 
Coculı faastalılıları 

miitahassısı 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etüdünü ikmal etmiştir. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

1 
sokak No. 4.2 •• 

TELEFON : 2310 
Ev adresi : Göztepe kaarakolu kar

sısında 834/1 .. 
~e·sy ec•r •ııi.ııa••••• 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk Hastalıklan Mütahassısı 
BERi.İN ve KÖL.~ ti1'1VER
SİTESi SABIK ASİSTANI 

llastalannı ikinci Beyler Numan 
zade sokak 5 No. da her gün saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON : • 34.53 
EVİ: 3459 

ramiye dağıtılacaktır: W. F. Henry Van der Zee 
' Adet ı.ooo Uralık 4.000 Ltnı Ve ıürekası 
4 • 500 • 2.000 1 - - ·--

4 • 250 • LOOO ı AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. 
40 • 100 • 4.000 ı N E V Y O R K 

100 • 50 5.000 ı NEVYORK İÇİN 
120 ı 40 1 4.800 1 EXİLONA \'apuru 19 nisanda bekle-
160 20 niyor. 

' 

1 3
·
2

00 
1 ATİD NAVİGATION COMPANY DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşmJ· H A t F A 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecektir. BEYRUT, HAYFA, TEL A VİV 
Kur'alar senede 4 defa, 1EylO.I,1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih- PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

Jerinde çekilecektir. İÇİN 

------------------------------· •••••••••••••••l!!!!l••••••ı•••••••'fl.. ANTAR vapuru 15 nisanda bekleni-

Jstan bu I belediyesinden: İZMİR TURİSTİK YOLLARI MINTAKA MU· yo~apurıann isim ,.e tarihleri hakkında 
.!aksim bahçesinde yeniden yapılmış olan Belediye gazino ve lokantasile DÜRLÜGtJ'NDEN : # hiç bir taahhüt alınmaz.. 

mu t ·ı· ı h b K _,_ · J • h d • Vapurlann hareket tarllıleriyle nn· k 1 emı ntı tes im tari inden iti aren 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 1 - arııyaaa Alaybey sahil caddesınde 97 /99 say ı evın e mı ve 
apalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. taımdan mada malzemesi miqteriye ait olmak üzere 412 lira 16 kurut mu- tunlardaki deti4iklik..lerden acenta m• 
Yıllık kira b edel muhammeni 1 6000 lira ve ilk teminat miktarı 3600 li- bıunmen bedel mukabilinde arttırmaya çıkanlm1Jtır. ıuliyet kabul etme%. 

~hdt1" Şartname 120 kuruş mukabilinde Emlak Müdürlüğünden alınacaktır. 2 - Müzayede 18/4/940 pe11embe günü saat 11 de lzmir Turistik yol- Daha faı.la tafsiltt için ATATURK 
21 

e 2Mayıs 940 Perşembe günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. ları Mıntaka Müdürlüğünde yapılacaktır. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Det 
Taliplerin arttırma eksiltme kanunu şartlarına uygun ilk teminat makbuz 3 - IstekliJerin müzayede bedelinden baıka ihale bedelinin o/o 15 nis-

vey~ mektuplarile 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları betinde bir teminat vermeie mecburdurlar. Ze. ve Şıı. Vapur acentalılma mllraea-
ar daimi er.cümene vermeleri Şaı:tnameyi görmek iatiyenler lzmir Turistik yolları Mmtaka Müdürlüiü· et edJlmesl rica olunur. 

N ı ZM'1 

ncentesınc mUracaat edilmesi.. 
TELEFON : 2004 - 2005 

...•.....•....•...•...............•..•.••• ,. 

OLİVJER VE 
Şt.IREKASI LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra \'e Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rınuz sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL 
-4'--

UMUMI DENiZ ACENTALJ('.a LTD. 
Zl!."1.'SKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten 
cc ve Vnma için hr.reket edeceh'iir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten· 

c.edcn gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa 
Pire, Durazzo ve Triycste için hare · 
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul cd 
ccktir. 
GOUIANDRiS BROTHERS (llellas) 

LTD. PİRAEUS 
aNEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire · 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

l1 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurların muvasallt tarihleri, 

gerek vapur Wmlerl ve navlunlan liak:
kında acenta bir teahhUt altına ılttmez. 
Daha fazla tafsillt almak için Birlncf 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umumJ denh A~ntalıtt Ltd. mUraeaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : •072 MUdilrlyet 
Telefon : 3171 AC'ellta 

1 ws iC?HlBCa~ 
Birinci Sınıf Mütahasst!I 

1 
~ 

1 
Or. Demir Ali 

KAMÇIOCLV 
Cilt ve Tenasül hastalıktan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
İmıir • Elhaınra Smeması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder" TELEFON: 3479 
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Almanlar, lsveç hududuna vardılar 
Norveçte şiddetli muharebeler oluyor Almanların yıpranıp yenilmesi yakın 

""""""* Norveçte vaziyet Skandinavyada deniz harbı 
devam edecek - iki Alman Almanlar uğradıkları müş .. 

kül&tı itirafa başladı, 
Norveç sulha yanaşmıyor 

Kanşık ve yıkıcı harekata sahne olan 
N0T1Jeçlc ciı:.ırını gösterir harita 

Brüksel, 15 (Ö.R) - İngiliz amirallı-
1.ığı ve harbiye nt!zareti öğleden sonra 
saat 16.20 de müşterek bir tebliğ neşre
derek, İngiliz kuvvetlerinin Norveçin 
bir çok noktalarına ~ıkarıldığını bildir
mişlerdir. Askeri muharrirler, bu hare
Utın tafsilatına intizaren yalnız şu nok
tayı kaydediyorlar : Tebliğin bahriye ve 
harbiye nezaretleri tarafından rnilştere
ken neşredilmiş olması, karaya çıkarı
lan kuvvetlerin donanma himayesinde 
hareket eden kara ordusu müfrezeleri 
olduğunu göstermektedir. 

ALMANLAR GÖRMEMİŞ! 
Londra, 15 (Ö.Il) - Alman resmi 

tebliği, bütün şimal denizinde ve Nor
veç sahilinde Alman tayyarelerinin ke
şif uçuşları yaptığını, hiç bir taraftan 
İngilizlerin ihı aç hareketine tesadüf 
edemediklerini bildirmiştir. 

İngiliz mahfilleri bunu •Karanlıkta 
keşif• diye göstererek alay ediyorlar. 

Briiksel, 15 (Ö.R) - Alman gazete
leri, Norveçte baş gö teren müşkülattan 
bahse başlamıştır. Norveçlilerle muka
nmetten vaz geçmiyecekleri anlaşıl
maktadır. 

Kral Hakon, Nurvc1< ahalisine hita
ben bir beyanname neşrederek Alman
ların bizazt kendisini, yanındaki prens
leri ve hükümeti bombardıman ettikle
rini, yarın kendisiyle hüküınetin ;nere
de olacaklarının belli olmadığını bildir
miş ve memleketin hürriyet ve istiklali 
için yaptığı mücadeleden dolayı millete 
teşekklir etmiştir. 

NORVEÇ, MÜZAKEREYE 
GİRİŞMİYECEK .. 

Havas ajansırtın bildirdiğine göre kral 
Hakon, Alman1ıtr sulh teklif etseler de, 
müzakereye girişmiyt!ceğini bildirmiştir. 
KRALIN RİY ASETINDE BİR İÇTİMA 

Paris, 15 (Ö.R) .... Norveçliler, istila 
kuvvetlerine karşı gittikçe daha çetin 
bir ınukavemet gös~iyorlar. Helsinki 
radyosu şu haberi vermiştir : Norveç
ten nlınan haberlere göre Norveç hükü
meti dün, ismi bildirilmiyen bir mevki
de kral ve veliahdın iştirakiyle içtima 
etmi~ir. 1\1.illi müdafaa nazırı, ac;keri 
vaziyeti ve şimdiki ahvale has olan 
hava müdafaası, seferberlik, iaşe, tahli
ye gibi bütün meseleleri ilan etmiştir. 
Ahaliye taalluk eden kararlar, radyo, 
ilan. matbuat vnsıüısiyle ilan edilmiştir. 

DAHA EVVEi, YIPRANACAKLAR 
Brüksel, 15 (Ö.R) - Jlelga Ajansının 

Paris muhabiri bildiriyor : Fransız mah
fillerinin fikrince nıüttefiklerin muka
bclcsi, Almanyanın şimalde açtığı 13000 
kilometrelik yeni cephenin sevkülceyş 
kıymetini daha iyi göstermektedir. Al
manlar ancak Norveclilerin hiç bir mu
ka\'cmet göstermemeleri sayesinde mu
vaffak olabilirdi. Bunun ekonomik ne
ticeleri ise şimdiden ablokanın sıklaş
ması, Alıiıanlnrın her çe!;it malzemeyi 
daha büyUk ıniky~sta yıpratmak ve 
mayi mahrukatı tüketmek mecburiye-

tinde kalmalarıdır. Bu suretle Msıl olan 
vaziyetin Almanlar jçin vehameti gün-
den güne artacaktır. 

NARVİK YANMADI 
Brüksel, 15 (Ö.R) - Narvik şehrinin 

bu sabah ateşler içinde olduğu bildirili
yordu. Fakat bu haber teeyyüt etme
miştir. Royter ajansının İsveç kaynağın
dan verdiği bir habere göre İngiliz bah
riye kuvvetleri karaya çıktıktan sonra 
şehri işgal etmişlerdir 
AUIANLAR iSVEÇ HUDUDUNDA .. 

Brüksel, 15 ( ö.R) - Havas ajansı bil-
diriyor : Pariste iyi haber alan mahfil
ler, şimdi Norveç vaziyetini nikbinlikle 
telfıkki ediyorlar. Her halde Narviki 
tahliye eden Almanların tehlikeli . bir 
\aziyette oldukları muhakkaktır. 

Almanlar ancak Oslo mıntakasında 
köprü başlnrını genişletmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Oslonun garbinde Nardiki 
ve daha bir iki limanı işgal etmişlerdir. 
Oslonun şim:llinde vaz.iyet kararsızdır .. 
Eloron daima Norve~lilerin elindedir. 
Şehrin şarkında ise Fredrikştadı işgal
den sonra Almanlar İsveç hududuna 
vasıl olmuşlardır. 

Brüksel, 1 5 ( Ö. R) - lsveçten alı
nan haberlere göre Alman kuvvetleri 
şiddetli muharebelerden sonra bir çok 
noktalarda lsveç hududuna vasıl olmu;ı
lardır. 

tSVEÇE tLTtCA EDENLER 
Brüksel, 15 ( Ö. R) - Alman kay

nağından verilen haberlere göre, 3000 
kişilik Norveç kuvveti, Korensu civarın
da llsveç hududunu geçmiştir. Silahları 
alınan bu Norveç askerleri kamplara 
yerleştiril miı;lerdir. 
300 NORVEÇLt KURŞUNA DtZtLDt 

İsveç kaynağından bildirildiğine göre 
Almanlar kundakçılık hareketlerine ait 
olmak için 300 Norveçliyi kurşuna diz
mişlerdir. 

ALMAN RESMi TEBLtCl 
Brüksel, 15 ( Ö. R) - Alman resmi 

tebliğine nazaran Alman kıtaatı İsveç -
Norveç hududunda Halden şehrini işgal 
etmişlerdir. Alman kıtaları, Oslo fiyor
du istihkamlarını işgal ederek ııür' atle 
müdafaa vaziyetine konmuşlardır. Bu
rada ele geçirilen toplar arasında 28 
pusuluk büyük toplar vardır. Bu sayede 
Oslonun müdafaası kuvvetli bir şekil al
mıştır. 

Brüksel, 15 (Ö. R) - Belga ajan
!!ının Berlin muhabiri bildiriyor: Alman 
mahfillerinde temin edildiğine göre dün
kü güne ait hadiseler şimalde vaziyeti 
değiştirmemiştir. Almanlar Kitling hü
kumetile gittikçe daha sıkı bir mukare
net tesis ediyorlar. 

Alman gazeteleri açık bir şehir olan 
Sergenin bombardımanını şiddetle ten
kit ediyorlar. 

cALMANLARIN HEDiYESi» 
Londra, 15 (Ö. R) - Nevyork Tay

mis> gazetesi, şimali Avrupa hadiseleri
ni şöyle tahlil ediyorlar: dngilizler bu
güne kadar böyle nefis bir hediyeye ka
vuşmamışlardı. Almanlar, Danimarka 
ve Norveçi istila etmekle, bu iki memle
ketin kıymetli harp filolarını Müttefik
lere hediye etmiş oldular. Bu filolann 

·· · · ············· · · ·· · ····· · ·· ········· ··~ ltal yanlara g6re Al.: 
manlor ne istifade-
ler temin etmifler? 
Roma, 15 (Ö.R) - Giyomale Di

talya gazetesi Almanyanın Norveç 
istilfısından Uç cihetle kazançlı çık
tığını yazmaktadır .. 1 - Manevi ci
hetten : İngiltere ve Fransada tela
şın artması, bunların propaganda 
yaptıkları memleketlerde derin te
sir yapmJ.Ş olması, 2 - Askeri cihet
ten : Askeri neticeler birinci derece
de mühimdfr.. Almanya, böylelikle 
le kendisine cihan denizler.inde yol 
temin etmiş ve İngiliz adalarına bi
raz daha yaklaşmış oluyor. 3 - İk
tısadi cih<:ttCI\ : İngiltereyi en yakın 
iaşe memb~lnrınôıın tecrit ederek 
bunlnrı kendi istifadesine hasretmiş-
tir .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FransJz Reisicümhu ru, .. Norveç 
~ralına bir mesa j gönderdi 

-~-~---~--x*x·~~------~---
P&..ris, 15 (ÖR) - f'ümhu!"ıeisi Lebrön, krnl Hakona lıir mesaj göndcr

ıiı!ştir. M&.ıjda deniliyor ki : 
•Norveç, l Utiın hür ınil_l~tJerin takb1h etUkl~i bır tah!Tuza uğramJ.§tır ... • 

Asil milletınfain tek aclaı.n !!ıbi ;mfü.tevlilere 11\Ukavemetten mütevellit hay
ranlı~mı ve sempatimi bildıt<ırim. 

M' fi bütün 

tutarı, harbın iptidasındanberi lngiltere
nin uğradığı deniz zayiatım telafi ede
cek derecede mühimdir.:» 

Paris, 15 (Ö. R) - Meşru Norveç 
hükumeti mahfillerinde siyasi vaziyet 
şöyle mütalea ediliyor: 

cAlmanlarla art~ biç bir münke:e 
yapılamaz. Millet, kralm etrafında top
lanm1'tır. Milli topraklar d~mandan 
kw1arihnyaca kadar mücadeleye devam 
edilec~ktir.» 

~lDDETLt MUHAREBELER 
Stokholm, 15 (A.A) - Dün akşam

dan beri Skarnes mıntakasında şiddetli 
muharebeler cereyan etmektedir. Al
manlar, Mjosenin cenubundaki mıntaka
ya kadar cpheyi uzatmışlardır.. İsveç 
telgraf Ajansının muhabiri, bu sabah 
s:ıat ikide Eidsvoldun işgal edildiğini 
bildirmektedir. Sosyal demokraten gaze
tesinin muhabiri, Alman k1talarının 
Kornsjoc hudut istac;yonunu ic;gal et
t 'kten sonra tekrar Haldene çekildikle
riQi bildirmektedir. Almanların bu mın
tak~da faaliy.ette bulunan Norveç kıta
lnrının baskınına uğramaktan korktuk
ları tnhmin edilmnktedir. 

Hel<-inki , l :'> ( cRadyo> Bohuspo.sten 
ismindeki İngiliz gazetesi dün saat 14 
te Moos de bir muharebe rereyan etti-
1'1ini yazmaktndır. Norveclile-r ricat ct
ıni c:l er ve kiinrüvü berhava etmek va-
1ifesi jl a g!'ride iiç k ic:i bırakmı~lardır .. 
Almanlar. Kornc:joe'P gelclHderi zaman 
ic tas,ro~-1:ı bir cok Norvecli mülteciler 
'?örülmüstür. Alm:mlar billlbarc Ostvol
ta taha~c:iit Pden NorvPç kıtalarının ta
~rnuun<lon lr:orkıırak Kornsjoeden °Hal
dnne l'Pkilmic;Jerdir. 

Stokholm, 15 (A.A) - fsvec gazete
lerinin l. i]d irdiğine 11öre, E1verün mın
takasındl'l bulunan Norvec kıtahu;ı ri
cat etmic:lerdir. Norvec kuvvetlerinin 
kısmı kü11i,i Vorma nehrini geçmişler, 
emin ııdd<>dilen mevzilerde tahkimat 
yapm:ıktadır. 

tKt TARAFIN GAYRETt 
Paris, 15 (A.A.) - Askeri mahfil· 

lerde bevan edildivine göre, Norveçte 
yeni ııcvkülceyo yollarını ele geçirmek 
için iki taraf arasında muharebeler ya
pılmaktl\dır. Almanlar Oslodan memle
ketin içine doğru . muvasala yolları uzun
luğunca mümkün olduğu kadar çok iler
lemeğe çalışmaktadırlar. Bundan mak
sad. Norveçin seferberliğini güdeştir
mek ve Norvecin garp limanlarında ka
raya çıkan diğer Alman müfrezelerile 
temasa geçmektedir. Norveçler ise; 
yolların telaki noktaları ve göl üzerinde
ki geçitler gibi muhtemel nüfuz nokta
lannı miidafa etmektedirler. Bu suretle 
seferberlik sür'atle ikmal edilmektedir. 
Norveç hava kuvvetlcrile donanma!lının 
bakiyesi, düşmana taarruz etmeğe baş
lamıştır. 

NORVEÇTE KITLIK BAŞLADI 
Stokholm, 15 ( A.A.) - Lindingen 

gazetesinin muhabirine göre: Norveçin 
şark mıntakalarıİıda kıtlık baş göstermiş· 
tir. 

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

Hollandada Al-
ma I'la r la al~~ ! 

Amsterdam, 15 (Ö.R) - Roterdam
nişe Kurant gazetesi, l:Iollandaya ihraç 
edilmek üzere büyük lngiliz kuvvetleri
nin yolda oldukları ha)tkında Alman 
radyoları tarafından verilen haberlerle 
alay ederek diyor ki : 
cEğer Ingiliz kuvvetleri yolda olsa

lardı, şimdiye kadar gelmeleri lazımdı .. 
Gelmediklerine göre bu habrler Alman 
propa~andasının şüpheli maksatlarla 
tasni i(.ttiği haberlerden fazla bir kıy
met taşıyamaz .. > 

--*--
BClgradda Mütte-

fikler lehinde 
.nümayişler 

Paris, 15 (Ö.R) - Dün .Belgrad sine
malannCla, milttefıkler lehinde büyük 
tezahürnt yapılmıştır. General Gtıtnle ... 
nin Kanadalı kuvvetleri teftişine ait bi~ 
filim muhtelif sincınnJnrda gösterilirken 
halk Marseyyezi söyliyerek o kadar bii
;:ük nümayişler. ynpmışlardır ki polis, 
büyük caddelerde .ıümayişlerin önüne 
geçmek için, filmin gösterilmesini mu
vakkaten durdunmığa mecbur kalrriış-
tır. 

Fransız başvekiliftin 
·gÖJ'M§anelerL.. ·. 
Parli, ıs (A.A) .....,. BqvekU'Reyno 

muhribi intihar etti 
Bir lngiliz muhribi batırılmış 

Paris 15 (Ö.R) - Narvikte uğradık
ları deniz hezimeti neticesinde Alman
ların Norvcçteki mevkileri vahamet 
kcsbetmiştir. Oslo mıntakasında bulu
nan başlıca Alman kuvvetleri hiç bir 
terakki temin etmemiştir. Narvik lngi
lizler tarafından işgal edilmiştir. Bu da 
Almanlara karsı :müttefiklerin inkar ka
bul etmez 'l)if'ı Uziiz üstünlüğünü teyit 
etmektedir. Skandinavya deniz muhare
besi devam edecek ve müttefik filosu 
Alman donanmnsı üzerinde tazyikini 
gün geçtikçe artıracaktır. 

Paru 15 (ö.R) - Narvik deniz 
muharebesinde batan yedi Alman 
muhribinden ikisi, bntmadan evvel 
lngiliz deniz kuvvetleri tarafından 
zaptedilecekleri sırada keneli kendi
lerini batırmışlardır. 

Bir Ingiliz destroycri Ingiltereye 60 
Alman esiri getirmiştir. 

ALMANLARIN 1DD1ALARI 
Brüksel 15 (Ö.R) - Alman başku

mandanlığı, Danimarka ve Norveçin iş
galinden sinra 9 Nisan sabahı başlıyan 
deniz harbının neticelerini şimdi şu su
retle bildirmektedir: 

Ingilizlerin bu deniz muharebelerine 
bağladıkları ümit nazarı dikkate alınır
sa ehemmiyeti derhal anlaşılır. B. Çör
çil avam kamarasında Alman harp ge
milerinin şimal ve cenuptan sıkıştırıla
cağını ümit ettiğini söylemiş ve şunları 
ilôve etmişti: 

«Denizde muvaffakıyetin neticesi ka
radaki gibj kestirilemez. Fırtına, sis ve 
karanlık gibi unsurlar nazarı dikkate 
alınırsa kara ordularmın harekatiyle d~ 
niz kuvvetlerinin harekl\tı arasındaki 
farklnr anlaşılır.> 

Bu sözler, sayıca yüksek bir düşmana 
karşı Alman bahriyelilerinin knhraman
lığını gösterir (!!) Ingilizler, Alman va
purlarını tuzağa düşürememlşlerdir. 
c.Rinvov> safı harp zırhlısı hasara uğ
ramıştır. Alman harp gemileri ise bu 
esnada hasardan ma!;un kalmış ve işgal 
muntauıın surette hadisesizce devam et-

Norveç sahillerinde bir lngilfa gemisinden Alman tayyarelerine ate§ ediliyor 
miştir. kruvazör, tayyare gemileri ve di~et 

Narvik önünde Alman deniz kuvvet- kuvvetleri ile karşılaşmışlardır. Halbu• 
leri, altı Ingiliz harp gemisini tardetmiş ki Almanların harp gemileri daha evvel 
ve Glenborn destroyerini tahrip etmiş- bir kaç defa deniz harbında bulunrnuŞ" 
tir. Bir Alman tahtelbahiri tarafından !ardı. Bu muharebede Alman tahtelba" 
bir lngiliz kruvazörü batırılırken kuv- hir ve tayyareleri büyük yardımlarda 
vetli Alman orduları, harp gemilerinin bulundular. Bir tahtelbahir, GlaskoV' 
himaye::;i altında Trondhaym ve Narvik- tipinde bir Ingiliz kruvazörünü batır
tc karaya çıknnşlardır. ilk gün, bütün mı.ştır. Halbuki Alman kuvvetlerinin 
askeri harekatın birinci safhası bundan kendi üslerine olan mesafesi, Ingilizlc
ibarettir. rin Skapa Flov mesnresinden iki misH 

MÜDAFAAYA GEÇMtŞLER! fazla idi. 
DOCRU MU ACABA.1 !kinci safha ise müdafaadan ibarettir. 

Ingilizlerin bu suretle kaybettikleri 
prestijlerini maham 7.aferlerle iadeye 
kalkışmaları hesaba katılmakta idi. Bu
nun için Alınanların Norveçin en şima
linde işgal ettikleri noktayı intihap et
tiler. 

Malumdur ki Narvikte bulunan altı 
Alman muhribi tarafından yedi Ingiliz 

Evvelisi gün Narvik muharebesinde 
lngilizlerin Kossak muhribi batırıbnI.ş
tır. Bu muhrip 2400 ton hacminde ve 
36,5 mil sUratte olup mürettebatı 240 
kişi idi. Kossak Norveçin işgalinden ev .. 
vel kara sularında Altmark Alman va• 
puruna taarruz eden harp gemisi idi. 

muhribi batırılmıştır. Ingilizler bu ta- Stokholm, 15 (A.A.) - Norveçt• 
arruzu daha büyük kuvvetlerle tekrar- Cneishau zırhlısının batırıldığı ve içind• 
lamışlardır. Almanların hafif harp ge- 1 5 00 kişinin bulunduğu teyid edilmek" 
nüleri, düşmanın safı harp gemileri, tedir. 

Alman Admiral Şer Cep 
kruvazörü torpillendi 

Norveçe saldıran Alman donanması 
intihara veya teslim olmağa mahkiiıtJ 

~-~------,_ıw·_.,.--~~~~~~~--~ 

- BAŞTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE - tonluk.. Posidonia petrol gemisi: 2.593 tillasını imha ile kalmamış, ayni zaman· 
ve iki tahtelbahirdir. Dört Alman va- tonluk .. August Leonhardt vapuru 2309 da İskajarak ve Kabgat boğazlarına cC; 
puru kendi kendilerini batırmış, diğer tonluk .. Kreta vapuru 5261 tonluk. Rio rerek Memelden Aland adalarına ka 
dört vapur v:.ı;tcdilm~tir. De Janeiro vapuru 3102 tonluk. İonia uzanan mayn hatlarım tesis e~· isi 

Salahiyet'ka- deniz mahfillerine göre, vapuru 2593 tonluk Antares vapuru 321 Almanyanın artık yaliuz şiınal ~~~.Je 
Norveç sahil bataryaları ve İngiliz filo- tonluk Moorsund vapuru 4000 tonluk.. ile değil, ayni zamanda BOtni körf~' 
.ı:-unun büyük fntıliyeti sayesinde, Al- Hüviyeti tesbit edilemiyen diğer bir \'e Ballıkla münasebeti kesilıniştlr: del' 
manların Norveçi istilaya başladıkları vapur.. Berlin tebliğleri, Alınan millet.iil 0 .. 
günden beri yalnız torpito muhribi ola- Diğer cihetten söylendiğine göre Kat- hakikati saklıyabilir Fakat dünya ul'Jl 
ı·nk ~yiatı on dokuza baliğ olmuştur. tegat ismindeki petrol gemisi İskajarak- mi efkarı aldatılamaz. • e" 
Londranın bahri mahfillerine göre, ta Norveçliler tarafından batırılmıştır. Bu deniz harbinde, bütün harbın Üıif 

Alman donarunası o kadar sarsıl.nuştır Bundan başka isimleri tesbit edilemi- ticesi üzerinde müteessİ'r olacak ınU 
ki artık Sovyet Baltık donanmasının } en iki Alman vapuı u daha batırılmış darbe Almanlara indiribiiiŞtir. 
pek dununda kaldığı muhakkaktır. Bi- ve kafile halinde seyreden dört vapura ALMANL~R SÜK'ÜT EDİYO~;ıerl 
n.aenaleyh dünyanın kuvvet müvazenesi da torpil isabet etmiştir. Paris, 15 (0.R) - Alman tebl~l!t vıı .. 
birden değişmiştir. 8.544 tonluk Alster vapuru zapiedil- ve propagandası, bir haftadan berhnl)Jl 

Müttefik donanmaların üç yüze yak- miş, Friesland, Nordland ve Blakens- kubulan deniz muharebelerin~ /\.ha~' 
J3şan torpito muhriplerine karşı Alınan· be.rg isimlerindeki Alınan balıkçı ge- filosuna verdirdiği bi.iyük zayıat vıı.• 
ların yalnız on yedi torpito muhribi kal- mileri de bir İngiliz limanına getirilmiş- kında sükut etmektedir. Blüher krU ,.ı~ 
mıştır. tir. zörünün battığı haber verilmişse de C"f" 

Paris, 15 (Ö.R) _ Paris _ l\Iidi gaze- Bu listeye, geçen çarşamba günü Nar- man filosunun en çok gururlandıtll'Jle" 
lesinin, Alman zayiatı hakkında en sa- vik açıklarında batırılan cephane yüklü naipşernav zırhlısından hiç bahse 
labiyettar mahfillerden aldığı malfuna- altı vapur ile Raucnfels ismindeki va- miştir. -~ 
la atfen şunları yazıyor : puru da iliivc etmek JazmıcLr. Dcni~ci memleketlerin ıuütalıı telif 
•Almanyanın harbe girdiği gün ya- göre, mlittefikJerin tesis etti~ ~~bBt" 

ııi 31 ağustos 939 da 106.000 ton hac- • İNTİHAR EDEN AL.l\IAN mayn halları sayesinde üslerıyle irtliteri 
minde yedi saffı harp gemisi mevcuttu.. VAPURLARI lan kesilmiş olan Alman harp ~ell~eC" 

Bugün dört saffı harp gemisi kalmış- Londra, 15 (A.A) - İskajarak ismin- ~·a intihara, yahut ta teslim olnıaga 
tır. 50 bin ton hacminde sekiz kruvazö- de 6.044 tunluk bir AlmiID petrol va- bur olacaklardır. 
ründcn bugün 4 kruvazörü kalnuştır .... puru bir İngiliz kruvazörtinün dur cı.n- RARAYA OTURAN iNGiı.JZ 
46 bin ton hacminde 35 torpito ve muh· rinl dinlememiş ve kendi kendini batır- TORPİTOSU t rpidO 
ribi vardı. Bugün yı.lnız 21 torpito ve mıştır. Londra, 15 (AA) - HardY Nardl« 
muhribi kalmıştır. 71 tahtelbahfrinden Bir Norveç destroyerinin taarruzuna muhribinin on nisan tarihinde h e~o 
20 tnhtclbahir kalmıştır. Bu zayiat, AI- tığrıyan Maine isminde 7624 tonluk bir 2çıklarında vukua gelen ınu. a:.sidlr : 
man filosunun yarısından fazlasının kay- Alman vapuru da krndi ken<lini batır- vermiş olduğu zayiatın resnıi ]ıst stul"· 
bcdildiğini giistermcğc kafidir. mıştır. 20 zabit ile 14 nefer telef ol~dte ya" 

AL~fANLARA l\fÜTHİŞ DARBE 3 wbi! ile altı nefer ağır .su~ b<>ğıll" 
Londra, 15 (A.A) - Karlsruhenin 

torpüJendi§i evvelc;o bildirilpıişti. Al
manJar., "da hunu iilııtf etmişterdit. 

İİıgilililçr wraf.-ıdan, bittırıfun Alınan 
naklij>e, ilfe:. ve oephane 19fuileii şun-

İNDİRİi .MİŞTİR ralıdır .. lki kişi kayıptır . . İhtirn 
Pariş, 15 (Ö.R) - Gazeteler, mütte,, muşlardır. ~etleri• 

!JkJcrin tevali ~den <leniz muvaffakıyet- Hardy'nio dü$m • .mın faik Jtu v~ 
!erini tebarüz. ettiriyorlar. Le Te:mı>!> ne karşı hücum etmeie karar &lG.'.: 
gazetesine İngiliz doıianması .ql6 o~ Ku.ınaıutan:ı Bav - V arb 


