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İlaıı .. d 

ınun erecatınduu gazetemiz mesuliyet kabaj etmez 

• lav~ç, yakın bir tehlikeye 
maruz görülmüyor 

Paris,. l6 (Ö.R) - Londra gazeteleri, Alman
ranın Isveçe taarruzu ihtimali hakkında, böyle 
bir teşebbüse girişebilmek is:in Almanların Da
nimarkada kafi derecede yerleşmedikleri ve e5a

sen Baltık denizindeki mayn tarlalannuı böy
le bir hareket gilçlilğilnil bir hayli arttmnış 
olduğunu kaydediyorlar. ~ 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

1 alya vaziyetini tayin edecek_ gibi .... __ 

Norveçe Fransız ve Polon
ya kuvvetleri de çıkarıldı 

Oslo etrafında şiddetli harp oluyor, 
bir şehir Almanlardan geri alındı 

Paria 16 ( iJ.R ) - Norveçin 
garp aahillerinJe bir çok nokta
lara ~ıkarılan lngili:z mkerlerinin 
harekatı hakkında büyük ketu
miyet muhafaza edilmekle bera
ber Narvikteki lngiliz kı.tvvetle
rinin altıncı Norveç lırkasile bir
leştiği öğrenilmi~tir. 

Roma 16 (ö.R) - Bir ltalyan ga
zetesinin Amsterdam muhabirine göre 
lngilizler Trondhaym ile Narvik arasın
da muhtelif noktalara asker ihraç et
mişlerdir. 

Londra 16 (ö.R) - Resmen teyit 
edlimemekle bero\,ıer Norveçe çıknnlı:ın 
Britanya alnylan arasında Kanadalı 
alaylar da vardır. 

Paria 16 (ö.R) - Franaız baş
vekili Pol Reyno Norveçe çıkarı
lan müttefik askerlerin Norveç 
kuvvetlerile irtibat teaiı ettikleri-

~l · ni bugün F ranıız parlamentoaun-
,ll<ınlara bii.yiik bir darbe indiren Ing iliz filosundan Ark Royal tayyare da aöylemi,tir. 

....._. gemisi ve amiTalı - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
-------~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~-DAKİKA: Son deniz muharebesinde 
So~""ıt;i;~~-~eşri~A· ı f• x*x • 

Yatı karşısında 1 man ılosunun zayıatı 
l Tür~iyc yüzde kırkı buldu 

l-'an orıdra 16 (ö.R) - Türkiye, ltal- x*x.-----
dikk matbuatının tezahürlerini büyük bir Alma ·n den 

1
• z kl. 

t'ta llt .ve teyakkuzla takip etmektedir. na ıya tı 
IUn}~lllis> gazetes.inin lstanbul muhabiri 

durdu 
t."f~ Y.nzıyor: 

litcr Urkıye pek iyi anlnmıştır ki T ota
~clc ~evletleri tahakküm ve fütuhat ga
Vctt rı takip etmekten menedecek kuv
'cbee~ b~şka hiç bir vasıta yoktur. Bu 
'<ln.ı P edır ki Türkiye, lngiltere ve Fran
beı>ln müttefiki olmuştur. Ve yine bu ae
bİtli~· ~alkan devletlerile en sıkı bir iş 
dan t?1 

•• takip etmiştir. Çünkü bunlar
l~tct ırısı sukut ederse diğerleri ayni fe
~nru.:ı: kalabilir. > 

J\ücük 
' 

IJir hadise 
:ı-:a:va hal~ lizun dl en mühim bir 

•a çıkarmıştır -·4--HAKKI OCAI\.OOLU 

~~ Meclisinin otobüs tirifelerini 
~~susunda verdiği karar Viliyet 

llhı. ca tasdik olunmuttur. 
~ ~aleyh Belediyemiz dilediği 
"1~ ıtibaren yeni tarifeyi tatbik 
~ e koyacak, bilet baıına halktan 
)'ve çocuklardan, mekteplilerden 
)aca~ Para fazla para almağa La,lı-

Q· • 
)'1-ı ~-Raxetenin vazifesi yerinde olmı
la,""1-rar ve hareketlere ka111 mütalaa
~Ya~ınak, balkın dütüncelerine ter-

le.._ 0 ~tır. 
~~kıd "8 ZJyeti salahiyetli makamlann a ır. 

tind:"hnla beraber bu hadise bize üze
~ l>ağİ eınıniyetle durulması ve bir esa
l>ı o11a. anması gereken diğer bir mesele-
1\~a çıkarmıı bulunuyor. 

CI~ e .. hizmetleri bir kir mevzuu 
b\j i 1 ~utalaa edilemiyeceğinden bu 
~ _al~ erin bclediyc:_ ~~ifeleri meyanı· 
~ ka'b1nsı medenı dunyanın çoktan
l>l'erısipf uJ ettiği ve tatbik eylediği bir 

l'·· ır. 
h ~kiye Cümh" • • d • • • f C\rile unyetı e prensıp ıü-
~ler-j atnıne hizm .. tlerini belediye vazi-
biı;rasına. almak karanndadır. 
~ R e bu ııler ötedenberi yalnız ka
t~.l~~y~~e hareket eden imtiyazlı tir
~ İb· -•nde olduğundan bu mevzu 
~ ~ gelen bir diva halinde bii
~ profnmlannda ,.. al-

Nor~cçe çıkarılan Ingiliz askerlerinden bir kısmı anavatana gelirken 

Paris 16 (ö.R) - Ingilizlerin döktük- dediği gibi, Danimarka ve Norveçin is
leri maynlar dolayısiyle şimal denizi, tilası Alınanlar için vahim bir strate
Danimarka geçitleri ve Baltık denizin- jik hata olmuştur. Gerçe, muvakkat bir 
de Alman deniz nakliyatı lnkıtaa uğra- mUddet içln1 Almanlar diğer sahalarda 
mıştır. geçici muvaffakıyetler arıyarak vaziye-

Son deniz muharebelerinde Alınan fi- ti örtebilirler. Fakat Norveçte mağlQp 
losu mecmu tonajının yUzde 40 ını kay- olduklarına şek ve şüphe yoktur. 
bebniştir. Norveçin cesur mukavemeti, Londra 16 (ö.R) - Ingiliz gazetele
coğrafi vaziyeti ve bu memlekete deniz rinin verdikleri malfunata göre, Norveç 
nakliyatının meşkukiyeti sebebiyle Al- harbında yilz yirmi beş hin tonluk 25 
manyanın şimdiden Norveçte karşılaş- Alman vapuru batırılmıştır. Yüz on :Uç 
tığı müşkülfit gittikçe artacaktır. bin tonluk vapur zaptedilmlştir. Mütte-

Hlç şüphesiz, Almanlar hava sil8hına fiklerin Alman ticaret filosuiıa indirdik
baş vurabilirler. Fakat tayyareler ne leri darbeler böyle devam ederse Al
devamlı bir iş görebilir, ne de teK: başı- man zayiatı, tnlıtclbarur harbı yUzün
na nakliyatı temin edebilirler. den Ingill.Z ticaret filousnun uğradığı 

Fransız başvekili B. Pol Reynonun Uıyiattan çok fazla olacaktır. 

Müttefikler Amerika. 
dan bol bol 

tay yare alacaklar -·- . Vaşington 16 (Ö.R) - Amerika hazi-
ne nazırı Morgentav, Amerikan tayya
relerinin müttefiklere satılm~ını güç
leştiren bütün engellerin ortadan kal
dırıldığını bildirmiştir. Ingiliz - Fransız 
mübayaat komisyonu, en mükemmel 
ve en seri tayyarelerin inşası için ileri 
sürUlen şartlan kabul etmiştir. Bu §8tt-

Almanlara göre ge
neral Veygandın ya
kın Şarktaki vazifesi -·-Londra 16 (Ö.R) - Bir çok memle-

ketlerde, general Veygandın Yakın 
Şarkta müttefik ordulann umıun ku
inandanı olduğu söylenmektedir: Gene
ral, Jurnal de Jenev gazetesine beyana
tında, Alman radyolarının uydurduk
ları bu haberi bizzat tekzip etmi§tir. 
Gene'l"al eben, yalnız Suriyedeki Franr 

ln•manda 

········ç~~l;·~·~·i;·:;~· ..... . 
mühim beya

natta bulundu 
uKuduz gibi saldıran 
Nazizm imha edilme· 
dikçe, dünya rahat 
etmiyecektir .. » 

---·---
Londra 16 ( ö.R)- B. Çember-

layn, Skandinavya istili.smdan beri 
Avam kamarasında ilk büyük nut
kunu bugün ıöyliyerek demİftİr ki: 

«- Az evvel, barbın iptida.sma 
nisbetle, zafer kanaatimin on misli 
artbğuu söylemiştim. Bu emniyet 
ifadesini bugün tekrar ederim. Hür 
Norveç milleti, taarruzun en son 
kurbanı olmuıtur. Bu hareket daha 
ziyade belli ebniştir ki hiç bir millet 
ne kadar sulhçu ve zararsı:z olursa 
olsun, l>u kuduz köpek imha edil
medikçe emniyet bulmıyacaktır .. 
Nazizm aleyhindeki mücadele, eze
li iyilik ve hötülük mücadelesinin 
bir safhasıdır. Eğer kötülük galip 
gelirse, bütün dünya tekrar barbar
lığa dönecektir. Fakat Almanya 
zafer kazanamıyacakbr. » ............................. , ........... . 

Fransız Başvekili 
diyor ki: 
-*--

İlk karşılaşma olan 
deniz harbiy Alınanlar 
için tam bir hezimet 
teşkil ettico. -·-Paris 16 (ö.R) - Başvekil B. Pol 

Reyno ~yan meclisinde 11Skeri vaziyet 
bakında beyanatta bulunarak bilhassa 
şu noktalan tebarüz ettirmiştir: 

Norveç sahillerindeki deniz muhare
besinde Almanya, harp filosunun yüz
de otuzunu ka)'hetmiştir. Filhakika kru
vazörlerinin yüzde 20 sini, torpidolan
nın yüzde 25 ini kaybettiği gibi diğer 
yüzde 15 i de ağır hasara uğramış ve 
bir çok Alman denizaltıları batırılmış
tır. 78 bin tonluk Alman nakliye gemisi 
de batırılmış, hasara uğratılmış veya 
tevkif edilmistir. 

MUttefiklerle Almanya arasmda fİm
diye kadar muhsrebe bilhassa deniz 
muharebesi §Chli:nde olmuı ve müttefik 
za.ferile neticclerunittir. 

Balbk denizi bir mayn tarlası haline 
dönmiiştür. Bunun maddi ve manevi 
tesirleri kendini göstcnneğe başlamış· 
tır. Almanların lsveçten demir getirdik
leri yol kesilmiıtir. Narvik limanını mu
hafazn eden yedi Alman torpido muh
ribi batınlmıştır. 

Elde edilen diğer bir netice de ıudar: 
Almanya yeni bir cephede mücaddeye 
mecbur olacaktır. Norveç sahillerine 
çıkarılan müttefikler Norveç kuvvetle-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Amerika harbe girecek 

Japonya, fırsattan isti
fadeye çalışıyor 

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

Ortaya şimdi 
Hindistanı 

b i r de Felemenk 
meselesi cıktı 

Vqington 16 (ö.R) - Nevyork 
Post gazetesinin V qington muha
biri bildiriyor: Askeri mütehaaaııla
nn kanaatine göre, önümüzdeki in
tihahatta hangi parti kazanırsa ka
zanım, Birleşik Amerika Cümhuri
yeti bir buçuk seneye varmadan 
harbe girecektir. 

Memlekette müttefik.le'l" lehinBe bir 
müdahale havası esmektedir. Bu hava, 
Danimarka ve Norveçe vukubulan ta
arruzun bir aksülfunelidir. 

JAPONY ANIN VERECE(;! NOTA 
I..ondra 16 (Ö.R) - Tokyodan bildi

riliyor: 
Japon hariciye nazırı Harita, muha

riplere ve Birlesik Amerikaya bir nota 
göndererek, harbın Pasifik denizine si
rayetine Japonynnın muhnlefet edece
ğini ve Hollandanın harbe sürüklenme-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

~ 

Ameri](an:n nafiz siyasilerinden 
ayan azası Pitman 

Alman tehlikesi Balkan
lara doğru yaklaşıyor 
Romanja 
buğday 

hükümeti, petrol ve 
ihracatını durdurdu 

Alman tahrikatına maruz bulu1ınn yerlerdeıı Budapeştc 
- YAZISI 3 'ÜNCÜ St\HİFEDE -

• manevra şayıa .. 
sına ehemmiyet verilmiyor 

Paris, 16 (Ö.R) ·- Faşistlerin Arnn· 
vutluğa yeniden 25 bin asker gönder
dikleri ve İtalyan filosunun on iki ada
larla YUJtanistamn garp snhilindc ma
ne\Talar yaptığı hakkındaki şayialara 
ehemmiyet verilmiyor. 

Brcnner mülakatında Bitler \'e l\lus
olini, ayrı ayrı siyasetler takibine ka

rar vermişlerdir. Ayrıldıklan noktalar· 
dan biri de Balkan 5tatükosu meselesi 
;di, Ancak bundan sonr:ıdır ki Hit!cr 
lıazırlıklannı Skandinavyaya çevirerek 
Danimarka ve Norvt..-çi istilllya karar 
vermiştir. Fakat Norvcçte tesadüf etti
ği mukavemet şimdi onu başka snhalar 
rırnınağa sevkctmiştir. De\•nnı etı ıclcto 
olan Norveç ınuka' emeti, Tuna devlet
lerine ümit verebilir Ye onlan teşvik 
edebilir. Bunun içindir ki Rumen mat
buatı, Bcrlinin ihtnrlnnna rağmen, lmıl 
Hakonu \"e kahraman Norve~ milletini 
rılkışlamaktnn geri kalmamaktadır. 

İTALYA, HARBE l\Iİ GİRİYOR? 
Pnris, 16 (Ö.R) -- İtalyanın vaziyeti 

hakkında sansasyonel bazı haberler ve
rilmektedir. '.Maamafih müttefiklerle 
İtalya arasında harbin başından beri 

SAJlinDB ..J 



.. 

.. -·····--
: -ŞEHiR HABERlERi ~ 

Salihli yolunda heyelan var 

Küçük 
Bir hadise 

--*--
Ortaya halli lazım 

Tefrika: 47 YAZAN: Şahin Akdumıın 

Zeytinyağı ihra
catında biiyük 

artış var Küçük Menderes, Bi~gi 
çayı ve Bakırçay taştı 

gelen mühim bir 
dava çıkarmıştır 

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

Göreyim seni pafa •• Ne yapıp yapıp 
Veliahtı dairesinden cıkarmalı 

• • 
En çok İtalya ve cenubi 
Amerika alıyor 

-·-HAKKI OCAKoGLV 

- BAŞTARAFI 1 NCI sABiFEDE_. 

Diğer arkadaşlara gelince, Mira
lay Hacı Raşit bey, (*) Süleyman 
pap ile birlikte ve onun emri altın
da bulunacaktır ... 

Umum kumandanlık vazifesini 
bizzat hen yapacağım .. Müşir Re
dif paşa hazretleri de, harekatı sevk 
ve idare İ§inde bana muavenet ede
cektir... Alakadarlara verecegım 
emirler, seryaver Mustafa ve diğer 
yaver beyler vaaıtaaiyle tebliğ olu
nacaktır ... 

Tarafımdan köt'İ bir emir alın
madıkça sarayı kuşatan askeri kor
don yerinden asla oynatılmıyacak
tır ... 

Dolmabahçe sanldıktan sonra içe
ı iden dışarıya ve dışarıdan içc:-iye 
ufak bir kutun bile geçmesine 
meydan verilmiy -cektir ... 

Süle:1man paşa askeri kıtaları 
yerli yerine koyduktan sonra sara
ya girip Veliaht hazretlerini daire
lerinden alacak ve dışarıya çıkarıp 
bana teslim edecektir.. Ben o daki
kada Dolmabahçede saat kulesi 
önünde kendilerini bekliyeceğim ... 

Meselenin en mühim, en can ala
cak noktasını teşkil eden bu işin ya
palmasında Süleyman paşa hazret
lerinin bütün gayretlerini ve bütün 
kiyasetlerini göstereceklerine emi
n im ... Murat efendi hazretlerini da
irelerinden alıp dışarı çıkarmak 
maddesi bizim için tıpkı bir hayat 
memat meselesi gibidir ... 

Ufak bir muvaffakıyetsizlik bü
tün teşebbüsü altüst etmeğe kafi
dir ... 

Bu işte bir mümanaatla karşıla
şılacak olursa cebri vasıtalara müra
caatta, hatta kan dökülmekte dahi 
zinhar tereddüt edilmemelidir. 

(Süleyman paşaya bakıp) göre
yim seni paşa ... Ne yapıp yapıp Ve
liahti dairesinden behemehal çıkar
malı ve getirip hemen bana teslim 
etmelisin ... 

Bu i~in muvaffakıyetle başarıl
masıµı senin dirayet ve fatanetin
den beklerim ... 

itte vazifelerimiz bundan ibaret
tir arkadatlar ... 

Şimdi artık hellalaplım da her 
kes İ§İnin başına gitsin ... 

Her ne kadar hiç güçlük çekme· 
den bu işin olup biteceğini ummak
ta isem de, maazallah bir aksilik 
çıkması da melhuz ... Ne olur, ne ol
maz.. Böyle tehlikeli zamanlarda. 
bu insani vecibenin ifası da unutul
mamalıdır ... 

Seraskerin sözünü bitirmesi üze
rine vatani bir vazife yapmağa ha
zırlanan bu adamların hepsi de 
ayağa kalktılar. O dakikada odanın 
içinde gayet ulvi ve müessir bir va
ziyet peyda olmuş bulunuyordu ... 

Herkesin birbirinin elini sıkma
sından ve derin bir heyecan ve sa
mimiyet içinde yekdiğerini kucak
lamasından hasıl olan bu manzara, 
bakanın tüylerini ürpertecek dere-

ecele tesirli ve canlı bir mana taşı
makta idi ... 

Artık bütün ağızlar, heyecanlı, 
kesik bir ifade ile hep bu cümleleri 
tekrarlamakta idiler: 

- Hakkınızı helal edin paşam ... 
- Anamın ak südü gibi helal ol-

sun .. Sen de helal et 1. 
Bu sözlerin on çift dudak tara

fından birbiri arkasına söylenmesi, 
o dakikada odanın içinde fırtına gü
rültüsünü andıran derin bir uğultu 
tevlit etmişti... 

Şimdi bütün zihinlerde, vatanı, 
üstüne çöken ağır kabustan kurtar .. 
mak düşüncesinden başka bir endi
şe mevcut bulunmıyordu ... 

Bütün paşalar ve beyler büyük 
bir samimiyet ve heyecan içinde ar
tık bu son işi de bitirdiler ... 

Serasker odanın kapısına kadar 
arkadaşlannı teşyi ederek onlardan 
ayrılacağı sırada: 

- Allah selamet versin arkadaş
lar ... Evci Allaha, sonra da sizin sa
dakatinize, gayretinize güveniyo
rum, demesini de ihmal etmemişti. .. 

Hep bir arada odadan çıkarak 
bahçeye indiler .... Ve birer ikişer 
rıhtımda bekliyen sandallara atladı
lar ... 

Müşterilen binmesini müteakip 
sandalcılar hemen küreklere asıl
mışlardı ... 

-BITMEDl-
----tr---

LAdlk köyündeki 
cıva madeni-
Konya (Huausi) - Mebusumuz Ka

zım Gürelin oğlu Ertuğrul Gürel tara
fından 934 te ruhsatnamesi alınmış olan 
Kadınhanının Ladik köyündeki cıva 
madenini i§letme hakkı, buna dair olan 
muameleler ikmal edilmediği için, ma
adin nizamnamesine tevfikan vilayet 
idare heyetince iptal edilmiştir. 

ICISACA: 
• ••••••• 

tKtNCt TABI 
-i:r-

T AZAN: J:czcıcı X. X•mil Aktq 

Bu seneki zeytinyağı rekoltesi 35000 
tondur. Şimdiye kadar İzmir ve Ayva
lık limanlarından ihraç edilen 12 milyon 
kilo zeytinyağının .ı,:?kiz milyon kilosu
nu İtalya almış, mütebakisi cenubi Ame
rikaya gönderilmiştir. 

Cenubi Amerika, zeytinyağlarımıza 

Yağmurun 
yaptığı 

ve dolonun civarda 
zarar büyüktür 

büyük bir rağbet göstermektedir. Son x*x•------
zamanlarda bilhassa Rafine yağlarımız Son yağan §iddetli yağmurlardan kü- uğramııhr. 
cenubi Amerikada alaka uyandırmıştır. çük Mendres, Bayındırın Hasköy civa- Dikilide Bergama ıosesi civarındaki 
İzmirde zeytinynğı fiati 43 kuruştur .. rında ta~arak ekilmiş araziyi basmıştır. arazi ile Düzyatan ovası ve Bakırçayın 

İhraç fiatleri 54, 56 ve 58 kuruş olarak Sular peyderpey kabarmakta ve tahri- taşmasından Çandarlı ovasile Grandoğ-
tesbit edilerek muamele görmektedir. bat yapmaktadır. Bir köylü boğulmak lu ve Karahayıt mevkileri tamamen su-

--·-- tehlükesi geçirmişse de kurtanlm11tır. lar altında kalmıştır. 
A ltınordu ve Altay Bergama ovası kamilen sular altında IZMIR, MENEMEN VE ÇEŞME-

kalmış, fzmir - Bergama yolunun Simitçi DEKi ZARARLAR 
Jstanbula gic/i yor çiftliği civarındaki kısmı geçilemiyecek Çorakkapıda Abdullah efendi ma-

hir hale gelmiştir. Dün akşama doğru hallesinde Rana sokağında Madam Co-
Izmir şampiyonu Altınordu ve lilt burada ıular kısmen çekilmiştir. yaya ait evin tavanı ıiddetli yağmurlar-

ikincisi Altay takımı Cuma sabahı Is- ödemişte Birgi çayı sulann hücumile dan çökmüııtür. 
tanbuln hareket edeceklerdir. yükselmişse de vaktinde açılan kanalla Dolaplıkuyuda Hacı Ali caddesinde 

Tnkımlarımız Vefa ve Beşiktaş her türlü zararın önüne geçilmiştir. 174 sayılı evin çatısı yıkılmışbr. 
ile yapacnklnn maçlar için tama- Bozdağ - Salihli yolunun takriben iki Menemen kazaaı dahilinde Kunduz 
men hazırlıklı olnrak gidiyorlar. Izmir- kilometrelik kısmında heyelan olmuş. çayı taşarak Çalgılıdere mıntakaaında 
de Galatasaraya galip gelen her iki ta- görülen Hlzum üzerine yol kapatılmıştır. ıosenin 200 metrelik kısmını baamqtır. 
kımımızın Istanbulda elde edecekleri Cevizalanı civarında, ceviz büyüklü- Münakale kesilrnittir. 
neticeler, milll küme şampiyonasında ğünde dolu yağmış, bağlar ve meyva Çeımede yağmurlardan bir samanlık 
lzmirin derecesini tayin edecektir. ağaçlan yüzde yirmi niabetinde hasara yıkılmı§tır. --·--

DUf bulmıuyorda. 
Netekim imtiyulı ıirketlsin ın.,_. 

yaası devletçe kararlattırılmq ve bir ço
ğu da mübayaa edilmittir. 

Miibayaa edilen bu gibi müe11e ..... 
rİn belediyelere devri de yukancla ~ 
deylediiimiz prensibin tabü bir icabt
dD'. 

lstanbul elektrik, tramvay, tünel ..... 
tiyazlan satın alındıktan sonra beleeiiJr 
ye devrohmmU§lur. Devir eski im~ 
hükümleri ve bütün vecaıöi ile b~ 
yapıldığı için timdilik orada ifletJD!_ ~ 
kisine niıbetle biraz daha itinalı ....
tarifeler eskisinin aynidir. 

lzmir otobüs tarifesinin bir bel~ 
meclisi kararile tezyid edilmİf buldt' 
masa, itiraf eyliyelim ki bu gibi ~ 
lerin belediyeler elinde tedviri ~ .,_.. 
zı endİfeler te-..lidine fırsat v~ 

Eğer tiriteJer üzerinde beledir-':-:.. 
mutlak bikimiyeti ve salahiyeti ~ 
olunursa bu ialihiyetin hüsnü ~ 
keyfiyeti cidden münab,.ya ~ 
mevzu tetkii edecek bir mahiyet ..... , 
lemektedir. 

Yeni otobüs f iatleri •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Demir stoku 
tespit edildi 

Belki bugün bidise izam ~ 
derecede telikki edilebilir. Fabl lı' 

Amerikaya yazılan küçük hadiseye kıymet um.emek,.,halkanız için aztırap kaynağı olac:d "'!" 
bugün başlıyor 

Şehir meclisinin tesbit eylediği yeni 
otobüs tarifesi vilayetçe tasdik edilmiş
tir. Yeni tarifenin tatbikine bugünden 
itibaren başlanacaktır. Mıntaka ticaret müdürlüğü, limir-

--·-- de tüccar ve e§h.as elinde mevcut 
Bay Emin Solakoğla demir sto~arını, aIAkadarlar "tara-
irtihal etti fından verilen beyannamelere göre 

ı . . . . d K tesbit eylemiştir. Stok yeldlııu he-
zmır vilayeti umumi meclisin e a- men Ticaret vekAletine bilditilmlş-

raburun ~ı olan bay Emin Solak oğ- : tir. 
lu, tedavi altında bulunduğu Eşrefpa§a : • 

• · k l anam hadiseler yaratmak isticladoO ill" sıparış me tup arı kir eylemek olur. 
Ticaret vekAleti.nden gelen bir yazıda, Yarm belediyemiz her bansi bir lfll' 

son zamanlarda Amerikaya .makine ve bep ve nsile ile otobüs tirifeleriaİ::.. 
otomobil Uzerine bazı siparişler yapıl- kuruta Çlkanr ve ba karar yalnd ~ 
dığı, fakat sipariş mektuplannın Türk- yetin tudikile tatbilı: mevlôine k_...
çe yazılmasından dolayı, teknik kelime- 1ine bunmı netayİcinİn neler ~ 
l~~ ~aşılmasında zorluk çıktığı bil- iuıı 'tahmin eylemek güç oJmu. 
dirilmlştir. N-' • d w 7 Son • A •• - --1 .,., 

B d bö. 1 Am rik I gilizc ıcıer mı ogurur badJ911'7" un an y e e aya n e k daha .. d geçirelim. 
mektuplarla siparişte bulunulması mu- ~ ::,z ~ tandatİar ~ 
vafık olacağı bildirilmiştir. çatma ~erle ~ miinable ..-

-·-- utalannı iclanı ediyordu. 
Belediye reis muavini Devlet olgunluk Benzinin tenekesini dört buçuk~ lmtlhanlaroun sualleri ya alıyorlar ve bir bayii de para 

hastanesinde diln vefat etmiştir. .. ...................................... .. 

Cenazesi bugün öğle namazından ev
vel hastaneden kaldırılarak namazı sa
at 12.30 da Tilkilikte IIatuniye camiin
de kılındıktan sonra Asrt kabristana 
defnedilecektir. --·--Köylere ait emir ve 

Ankaraya gidiyor İmtihan talimatnamesine tevfikan nıy= . h' k 'ffl'!'d"' 
Maarif vekt\lcti tarafından tesbit edile- b emız b .. ~. s~e aldo 'fJlll' 

Belediye ve tuar cek (Devlet olgunluk imtihanı) sualle- kon.don bet otd ~.~ t. 's·e b ~: .. ~ 
k-1 rinl t ki d k rinin, umumi ma.lıivette olmak üzere, or on att?' a 1.i'ettL rr .u~.-.-_d
·~ e a p e ece bütUn lise tahsiline Şamu olacağı, veka- de bu makınel~ b':dellenn~ ÇllP"'~ 
Belediye reis muavini B. Suat Yurd 1 1.,1_ d lar . h bild" .lm. ı· Oste de aynca kir lemm eyledı.. ~.~ 

K:oru 'bu sabah Ankaraya hareket ede- etçe a UAa ar a ıza en ırı ış ır. rübenin verdiği cesaretle otob~~~ 
Dahiliye vekaleij, kendisi tarafından cektir. B. Yurdkoru, Ankarada beledi- --·-- adedi kırka iblağ edildi. Yeni ~ 

ve Piler vekaletlerden köy idarelerine yenin muhtelif vekMetlerde me.vcut iş- t)Ç BERAET KARARI açıldı. Yeni arabalarm da taksitlerı , ... 

teblljtler 

gönderilen mı.ihtelif i~ere ait mal!Unn- J.eri;ıi takip ve intaç edecektir. Kuyumcu bay Nadirin dükkAnından işletme. kinnd~ ~dandı. -•"" 
tın, emir ve tebliğlerin köylere geç gön- 940A İzmir enternıısyonal fuarı ~lerile altın bilezik çalmak ı.uçu ile maznunen Yaıµ beledıye~ on P~. ~ 
derildiğini ve bu sebeple köy işlerinin de alakadar olacaktır. mahkemeye verilen Osman kızı bayan k?~wn ~u,ıun ~ otobüsöd .-Jr"' 
sekteye uğradığinı görmüştür. VekAlet. Hükümetimi~ fuar işlerine ehemmi- Nigar ve Emin kızı Eda hakkında yapı- bıdar. Ve mütemadıyen kazan 
bu kabil emir ve tebliğlerin vil!\yet ve yet v.crmekt~ı;. .. .. . lan duruşma sona ermiş, maznunların dır. • . • . ~ 
kazalarda derhal teksir edilerek en kı- Rcıs muavını, Ankara donuşiliı.de İs- suçu sabit görillmediğinden beraetleri- Hatlara ~ '~~ makinesı ~ 
sa bir zamanda köylere gönderilmesini tanbula uğrıyacak v~. ~:ada bir bro~U: ne karar verilmiştir. dığınd~n. Y~ '?illik ara~.alara _,ti' 
valilerden istemiştir. hazırlatacaktır. Bu buyük fuar broşürü ** otuz kİfı bınmesme de musaade 

Radyo gibl neşir vasıtaları yokken, • derhal ecnebi memleketlere tevzi cdi- mektedir. '!!_,,., 
öğle Uzeri oluveren fevkalade hAdisatı - -- lecektir. Torbalının Fetrek çayından araba ile Ba tartlar altında kan kili r:~ ~ 
haber vermek için ertesi sabahki gaze- Tahsil çatmdaki · ı ''--- geçerken arabasının devrilmesiyle ka- mekte Mazot fiatlarmm yüks~ .,. 
teyi bekletmemek istiyen gazeteciler, köy .. ocakları Halriyat I~ mütehas· rısının ve bir yaşındaki yavrusunun silesile tarifeleri yÜkseıtmekte, .. .,.... 
b. k"' ··k il" karı lar müvezziler 3" 515 mimar geldL ölümüne sebebiyet vermekten suçlu insaf mefhumlarile telifi münıkiill ~ .. 
ır uçu 

11
ve çı r ' ' Köy bütçelerinin hazırlanması sıra- ih + ._ olarak tutulan ve ağır ceza mahkemesi- lunnuyan bu karar üzerinde ,,...r 6'' 

cilAve> dedikçe, hbadise susamış halk sında tahsil çagın.. dakl köy çocuklarının Tar· kurumu namına ızmir hafriya-
kapu:a kapışa bunu a1ırdı. 313 harbini tın l"' ini w edil ne verilen göçmen Abdullah oğlu Bey- mektedir. -~ ,r 
P

ek .,.hatırlamıyorum amma, 326 Arna- mikdan tesbit edilerek Dahiliye vekAle- d ın re ovdes yapmaga memur - tullah tedbirsizliği sabit olmadığından, Yann belediyen.in istinat ~,.-~ 
tine go··nderilmekte idi. İstatistik umum iğini yaz ığımız miltahassıs mimar B. be be 1 d ----•- B Barno.- .,... .JAI vutluk isyanında, 327 Garp Trablusu Süleyman Örnek şehrimize gelmiş ve raet etmiştir. P ere ayananuL uca, ~ 

harbında, 328 Balkan muharebesinde müdürlüğil, bu m31Uınatın şimdiden işe başlamıştır. --·-- büsleri ve taksiler tekrar tarife 
müvezzilerin cilAve, ilbe> feryatları sonra kendisine gönderilmesini alfulı- Ala~öyük, Çankırı kapısı ve Anka- POLİSrE : talebinde bu1unacaklardD'. ~ 
halli kulağımdadır. O zamanın mektep Iardan istemiştir, . Umum müdürlük, ra mabedi hafriyatını idare eden B. Sti- Belediyemiz bu talepleri recfd ~ _ _., 

d 1 • d A • • • • • • • • • y-: bll'' bakı--'-'- ve adaletsizlik ,r-P'.:,:. çocukları, Fransızca ers erın en c v- tahsil çağındaki köy çocuklarının da is- leyman Örnek, İzmir hafriyatının relö- ...... u.na biPI' .... 
var> cfiilinin> chikayetülha1i filmazisi- tatistiğini yapacaktır. vesini üç ayda ikmal edeceğini ümit et- Mefhar bir birsiz olacak, kabul edene halk aley, bit td 
ni> ezberlemiş olduklarından, (Jave, --·-- mektedir. Detay ve orijinal plfuılar tarih r:akalandı yat bahalılığına kendi elile yenı 
füva, ilave) diye IDÜVezzİ.lerle alay lhr• acat birlikleruun• • k tak.elim dil k, b dan L--n} h_ __ __ dı ilave etmİJ olacaktır. , ... il'. urumuna e ece un son- zabıtası, TralHA.1 u ınsaıı a n- Buna ilaAveten yamı ele'__._;:ı.

2
, , ,..-~ 

ederler, ilave sözünil Fransızca sahip ol- k trtiks" · · ılacaktır +._ - h ~ fi1P't 
toplantısı... r.ı re. ons ıyo.n. ışı yap .• da bir hırsız yakalamıştır. ınsanm mu - ketlen' luna' 0 vaparlan i·1 ·--ıert, 

mak fiilinin hikAyetillhfili filmazlsi ile Haf t fh daha iki b k tl d 1 .. em-
karşılaştırırlnrdı.. Gel zaman git zaman Yarın bUtiln ihracat birliklerinin li rıy:O ~ asıttiığiç~.w ~:ı~~· ın telif tarihlerde bir 'w'O sem edr en ça - esbaba dayanarak lzmir bel~~ 
cilnve> adını değiştirdi, c:ikinci tabı> umum! heyetleri içtima edecek, milli ra sa ıcap e .1,,ogre~.ır. dığı eşya, bir kamyon dolusu ur. Bu ömek göstererek talepler ıenl~,ıl 
yaptı .. dkinci tabı>, ad değiştirdiği hal- korunma kanununa göre birliklerin ni- DANA BURNU eşya, sahiplerine iade edilecektir. Nafıa komiserliği veya Nafıa 
de, ilaveden başka bir şey değildir, yani zamnamelerinde icap eden tadilatı ya- v bani Kaçak kuinq satnuş bunlara ne cevap verecektir? ~ 
hikllyetülhAli filmazi olmaktan kurtul- pacaktır. e S8 U SU... Suriyeden gümrük resmi ödenmeden lzmir belediyesi için dofru 0~ ~ 
muş olınıyor. Geçmişe mazi denildiği ** Evvelki .günk~. niish.amızda çıkan getirilen 30 metre ipekli kumaşı muhte- sebep diğerleri hakkında nasd P 
bir vakitte radyolar her köşede söyler- Zeytinyağı ihracat birliği idare heye- mektupla hır karümi7, bıze bahçelerine lif evlere sattığı tesbit edilen Fatma is- rit görülebilir? • -'.. 

(*) Hacı Raşit bey eski Sadrazam- ken, ilAveyc ilô.vc edilecek bir şey bula- ti diln B. Atıf İnanın iştirakiyle bir top- musallat olan Dana burnuna karşı bir · d 40 aşlannda bir kadın t tulm Yann belediyemiz yine bir~..-~ 
Zardan Müşir Gazi Ahmet Muhtar pa- mıyorum. Bu böyle olmakla beraber lantı yapmıştır. ilAç tarif ediyordu. Ziraat mUdüril bize :::r:y:ye :e .. n-: ... ı. u uş lisi kararile mezbaha resinıl~ il" 
ıanın kayınbiraderi idi .. Hal'in icrasını radyolardan evvel haber verecek şey -------------- gönderdiği bir mektupta aynen diyor _____ & ...... _~_ı.u_. ------- gazı tarifelerini tayİt edene blP ~ 
müteakip rütbe3i terfi edilmiş ve az m- yoktur iddiasında değilim. Haber veri- ......................................... ki : ........................................ raz edecek bir nlAkam bul~ 
mancla feriklik paye.tine kadar yüksel- lece'k şey bir müjde olmadıkça iş yine i Gel~nler, Gidenler ~ •Gazetenizin 15 - 4 - 940 günlü nüsha- Çocuğu refah.d kavuşturmak isti- mıdw? . ~,. 
miştir ... 93 muharebesinde Anadolu or- avvar fiilinin (Jave, tüva, üave) sinden ......................................... sının üçüncü sahifesinde (Dana Burnu) yorsanız, Çocuk Esirgeme kurumu- imtiyazla fİrketlerin ~-~-1 
dusunda fırka kumandanlığı varifesini başka bir şey olmıyor. Dediğim gibi, Belçika fahri kon.solosu B. 

0

Verbeck haşeresine karşı tavsiye edilen yüzde 2 na yılda bir lira verip te üye olunuz. rinde Naha vekiletinin kOlllJV";" ~ 
yapan Hacı Rafit pa§a, biWı.ara Sultan verilecek haber bir müjde olmadıkça, İstanbuldan gelmiş, Posta ve Telgraf baş sabunlu suyun hiç bir tesiri olmıyaca- Çocuk Milletin en kıymetli hazine- cu'lta. Şirketler nezdinde h..-ı 
Hamit tarafmdan Kiitah11a11a siiTgiin iM kıtlığında asmalar budayım oluyor, milfettişi B. Hasan Ersoy Aydına, İş ğından, halkın beyhude masraf ve zah- sidir. serler bulundaraluyorda. .,...,. 
edildi ... Ve bir kaç •ene aonra orada. mevsimidir, budayalım denllirse, ona Bankası müfettişi B. Rifat İstanbu1a met ihtiyar etmemesi için bu yanlışın ÇocukGe~:.r=k~urumu Hatta ~bile dev~~~ 
mevut eceliyle öldü... söz yok. gitmiştir. düzeltilmesini rica ederim .. • .......................................... nan liman inbısarlannın tlU"ll""'-~ 
~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!~"'!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!""'!!!!~~!!!'!!'!!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ oclaamdan belediyeden relen~"°.,. 
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DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

(ıKJNCJ KISIM) 

- 167 --
- Sen Antuvan fuyorgu amelesinde ladı .. 

hareket var. Yeni konulan vergiyi ka· Birinci katın hayatına ayak bastığı 
bol etmiyorlar. Bir kelime ile, bay Gni- zaman Mistufle birden bire dikilerek 
afon havada isyan kokusu var. ona yaklaştı .. 

- Peki Livedis, .>telinize dönünüz... - Affedersiniz sinyor .. Fakat bir kaç 
Yarın madam Markizin huzuruna gide- dakika için sizin}~ ~örtişmekliğim Iazun 
rek fuyorgda olup biteni anlatacağım . geliyor .. Lütfen beni takip eder misiniz. 

Daha biraz görüştiiktcn sonra Livedis Büyük bir nezaketle bu sözleri söy-
cüceden ayrılarak otele geldi.. liyen hergül gibi kuvvetli adam, hafiye-

Umumi salonu geçtikten sonra odası- nin elinde tuttuğu mumu söndilrmekle 
nın anahtarını istedi.. Bir elinde kandil, beraber, onun kaçma..qna meydan bı

merdivenleri rahat rahat çıkrnağa baş- rakmamak için •1 elini de koltutunun 

altına sun sıkı kıstırmıştı. 
Hafiye bu hale maruz kalacağını hiç 

aklına getirmemişti. Biraz şaşırmaktan 
kendisini alamadı .. Fakat zeki ve kur
naz bir adam olduğu için her tilrlU mu
kavemetin beyhude olacağını da o da
kikada sezmişti. Dudaklannda nazlkA. 
ne bir te~Um göstenneğe çalışarak 
cevap verdi : 

- Hay bay Monsenyör, işte emrinizi 
bekliyorum ... 

Ve hiç itirazsız Mistufieyi takip ede
rek, onun deWetiyle civarda bir odaya 
girdiler .. 

Odada bir masanın başında Şadofö 
ile Faribol oturmakta idiler .. 
Masanın üzerinde yanan bir mum 

odayı aydınlatmakta idi .. 
- Mösyö Livedis lütfen oturmak zah. 

metini ihtiyar buyurur musunuz? 
Bu sözleri söyliyen Mistufle hafiyeye 

oturması için "de bir masa gösterdi. 
Hafiye eğilerek işaret edilen yere 

oturmuştu .. Ve bu sırada, o dakikada 
elindeki büyük bir mendille oynamakta 
olan eski sUMı hocasına gözilniln ucu 
ile U111uni11Ji;1.-

Derin bir teslimiyet içinde : 
- Şimdi efendiler. dedi .. Benim gibi 

fakir bir adama ne söylemek istediğini
zi bildirmek lütfunda bulunur musu
nuz? 

Faribol, hafiyeyi söyletmeğe başlama
sı için eski dostuna işaret etti. 

Bunun üzerine Mistufle hafiyeye hi
taben yavaş bir sesle dedi ki : 

- Şimdi anlatın bakalım, mösyö Li
vedis.. Neden dolayı bütün vaktiniz.i 
burada geçiriyorsunuz? .. 

Size bu saatte Bastil meydanındaki 
böyle emin bir evdt! rastlamak saadeti
ne bizi nail eden sebebi lütfen izah eder 
misiniz.? 

Hafiye. kendisiyle alay edildiğine za
hip olmuştu .. 

Ve dudaklarındaki tebessümü muha
faza ederek yüksek bir sesle cevap ver
di: 

- Sizi temin ederim, efendiler. Bü
tün gün madam , İvonun ikametgahı 
önünde dolaşmak, buradan bir tarafa 
aynlmamak hiç te hoşuma gidiyor de
ğil.. Bilakis bu meşguliyet fevkallde ca
mım 

ödevi ifaya mecburum.. ittinılcile Ye hesap neticesinde 
Hanri Şadofö müdahale ederek dedi tebdil edilmektedir. dol"~ 

ki· Halkın ıiddetle alakalı bul~ ~ 
. E t ·· ·· Li '.....:ı:_ bili' s· rife mevzulannı 1alııız beledif~-" ,,_, - ve , mosyo Vıı:u.ı:J yoruz. ız • • • ilk a.a...-

madam İvonun harekltını gözetlemek- le"!'°' elind e b~bul·-·-"'·~ 
&-..:-:- Ayni da k be · cesı mey ana ~ulf ... - .. ~uu..c... zaman gere nım ve . 1uanı.::. -'!....::-.lea ,_.. 
gerekse arkadaşlarım hakkında da te- Gelll' no uaı Y.- tArif.a-'. 
cessüslerde bulunuyorsunuz. ~ bulunan ~~IJ'el:b.'bi ~ 

Bu işleri kimin hesabına yaptığınızı rinde m~ • ulihıyet , _ ~ıdisJ ~ 
de bildirir misiniz? b~~ n~sı amme hlJ:IDCV .-Jı .-v; _. 

- Bunu sizden niçin saklamalı? Ben ~d .. bU' "t° mebavzua~acalk ~ 
b .... ""G. r · 1 smı ogunır • ., va 

u ışı mosyo nıa onun emrıy e yap- büyük bir tebllike tetkil eder· • ,_r 
maktayım.. . ekiJetiolP ~ ..!df 

Faribol kendini tutamıyarak hiddetle Bınaenaleyh Nafıa v .ı.-.-~ 
haykırdı : seleyi ehe.~etle ele ~ ? .. 

- Evet, bunu biz esa<;en biliyoruz ... ':ardır. Tarifeler. ancak masraflatl ~· 
Fakat .şunu da anlat bakalım .. Demek o ~man haklan, 11letıne ~ '/ -
piıı kanbur artık sokaklarda gezemiye- taı hareket olarak ele al ro~~ 
c~k derecede bir korku duymaktadır... tesbit edWrw:J~· bu. be:r:;et ':ekil,,\İJ 
Muhakkak bize rast geleceği endişesiy- eller~en ceça~eli, ı~":..a~ 
le dışarıya çıkamayıp bu gözetleme işin- ::~e katiyet ~ ~ 
de seni kullanıyor? 

1 
D' ed.~ ibinden fll8tlİIP. ,.r 

Hafiye : .en te~ u pren11 ~ ıtJlf!' 
E t ·· ·· F "bol d" iatihaalı ununak deiilt. _Lı~ -• - ve , mosyo arı , ıye cevap ticel tecell" ıemesiıü ~~ 

v~rdi .. Senyör Gniafon sizden çok çeki- 1 wd: ol~. N#ıa ~, -
nıyor .. Luvrdan pek seyrek çıkıyor. Ve • • 
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Aln.anlar lsveçe saldırırsa 
---~~~~~~~""""*""""'-~~-----~ 

Müttefikler derhal demir 
sahasını işgal edecek 

~~~~~~~~~~ ............... 
~ndr& l6 (Ö.R) - Baltık denlzlnde PAStF MtIDAFAA HAZIRLIKLARI 

~is edilen mayn tar lalan, Isveçe karşı Stokholm 16 ( ö.R) - İsveç hilkUme
""' bir taarruz ihtimalini önlemiş ise de ti, şimdiye kadar cenuba münhasır olan 
ı..,eçin muhtemel bir taarruza karşı pasif müdafaa hazırlıklarını bUtUn 
lııUcı.faa teşlri!atını süratle takviye et- memlekete teşmil etmeğe karar vermL7 
lıı•111rı~ ihtiyac olduğu kanaati vardır. tir. Petrol satışları \•esikaya tAbl tutu

1-.ır. 16 (ö.R) - Askeri mü
telıldtlerin kanaatine göre, Alman
lıii laveçe kartı bir harekete lefeb-

1 ederlerse Narvik' e çıkarılan ::::•file kuvvetler buradan kolay

lııir lıveçe geçecekler ve laveç de-
1\ı madenlerinin merkezi olan Ki
~a7a derhal sarkacaklardır. 

Zonguldakta iki 
vapur birbirine 

bindirdi 
1.~a. 16 (Husus!) - Karadenizde 
>''illa yüzünden Zonguldak limanında 
~ Antalya vo> Firuzan vap\lfları
!'u;; !erini tarıyarak birbirleri üzerine 
~ llşlerdir. Vap\lfların borda iskele-

llluçalanınışb.. -·--yeni muamele 
Vergisi layihası 

~~ara, 16 (Hususi) - Muamele ver
b::, "!"!ununda yapılacak tadilat halı:

'~ln lAyiha, iktısat encümenince he
., taç edilmemiştir. 
t~0Uınende münakaşalar devam edi-

... ~~ layiha, matbaaları da muamele 
•"'ine tAbi tutmaktadır. -·--I>rof e8Ör Bn. Afet 

nifanlandı 
~ 18 (Hususl) - Dil, Tarih ve 
~ Na fakültesi profeııörlerinden ba
~ et ile Ankaranın tanınmış dok
' ından nisaiye mütahıssısı Rifatln 

lllerasimleri icra edilmiştir. 

4.C --•--
~!bayramı 

~ ... 'al 16 (Husus?) - Dün Ağrının 
"da~uı 711 dönümü parlak surette teait 
~"' ~inlerce köylü, mektepliler me· 
~> ~ ııtirak ettiler. Halkevinde bir 
~. ~lYdeti verildi. Gece fener alaylan 

ent'eler tertip olundu. 

liür oa:~arka
. l.o nın mümessili 
~ lldta, 16 (A.A) - Ingiliz diploma
~ıllerinden blldir.ildiğine göre, 
~ hu. tkıının Vaşington elçisi, kendisl
~ıı .~animarkanın müme••ili olarak 

•tir. 

~~b.TEREDEKi 
. 1.o~htan tebaası 

~,~ .~. ra, 16 (A.A) - Gece yarısın-
~'-a,~ıbaren, düıman memleketleri te
"tiıt ltı, Kent' de dahil olmak üzere, 
l\oı~tı~~~~l Oıİn 7 mıntakasında ikametleri 

· 1 mi tir. ,. --·--
' ll- li'eıemenk limanı 
.... ~ htürakabe altında 

~d• terdam, 16 (AA) - Almanyanın 
lıoıı il. limanının karşısında bulunan 
»·ı ~ Eros nehri ağzındaki De1f
--~tı~ı sıkı bir milrakabe altına alın
't · u_nun aşikar sebebi, Alman ti
~~ ııı~ınilerinin muhtemel tehaşşüdü-

i4() Olmaktır. 
lı.:14ıı tondan daha büyük olan vapurlar 
~ 14b~ deniz. makamlarının kontrolü. 

1 tutulacaktır. 

larak tahdit edilmiştir. 

lsveç tarihinde ilk defa olarak 
sosyalist, liberal ve muhafazakar 
gençlik hep birlikte, ihanete ve boz
gunluğa lı:ar§ı enerjik tedbirler alın
masını istemİ§lerdir. 

ALMAN TAYYARELERİNE ATEŞ 
Stokholm 16 (Ö.R) - Dün de müte

addit defalar Alman tayyareleri Isveç 
toprakları üıerlerinde dolaşmışlardır. 

Isveç dafi bataryaları bunlara ateş aç
mıştır. 

BiR ÇOK UMANLAR KAPANDI 
Paris 16 (ö.R) - Almanyanın kom

şuları giln geçtikçe daha ziyade endl
şededir. Isveç hükümeti, bir çok mühim 
limanları ve bu meyanda Goteborg li
Jllanı da ecnebi gemilerine seddedilmlş
tlr. 
Başlıca üç büyük parti muhafazakar, 

liberal ve sosyalist partilerinin gençlik 
teşkilatı m~terek bir beyanname neşre
derek ihanet hareketlerine karşı ener
jik tedbirler alınmasını istemişlerdir. 
Şimalde Norveç hududunda da Al

man tayyareleri bveç arazisi fuerinde 
uçmuşlardır. 

Almanlar nihayet haki
katı itiraf ediyorlar 

---------x*x--------
İngilizlerin Norveçte bir kaç yere asker ihraç 
etmeleri mümkünmü~, fakat bunun askeri bir 

kıymeti yokmUf! ... 
- --- x*x------

Paria, 16 ( ö.R) - Alman hüküme
tinin dahili cephe ile de epey kaygıda 
olduiu anlatdıyor. Ahalinin maneviya
bnı korumak için radyolar Norveçe müt
tefik kıtalarının ihracını gizli tutmuşlar
dı. F alı:at bu sabah bu ihraç hareketini 
bildirmeğe mecbur kalmıılardır. Son 
güne kadar zaptedilmez kale diye gös
terilen ve •evkü1ceyo ehemmiyetini an .. 
!atıla &n!atda bitirilemiyen Narvik, §İm
di kutup dairesinden oldukça uzakta 
ufak bir tehir olarak gösterilmektedir. 

Müttefik ihraç hareketinin sebep ol
duğu huzursuzluk Berlin borsasında ma .. 
keı hulmuı ve derjn bir inhitat havası 
hüküm aünnüştür. Her taraftan bir çok 
k1;ymctler satıp. arzolurunupa da alıcı 
bulunamadığından fiatler bir hayli su-

kut etmi,tir. 
Alman radyosu, fimal! Norveçleki Al

man hezimetine efk&n hazırlamağa çalaı
maktadır. O. N. B. ajanaı diyor ki : 

cHaliçlerde bir kaç yere ihraç yap
mak mümkündür. Fakat bunun .. ked 
bakundan manası yoktur. lngiliz kıtaatı 
Trondhayma karşı h&rekatta buluna
maz. Norveçin merkez ve cenup k111m
lan Almanların elindedir.> 

Ayni ajans, lngilizlerin Baltık denizi
ne mayn döktükleri doğru olmadığını, 
bu haberin bitaraflar üzerinde ıeyrisefa
ine tesir yapmak için yaylldıiını söyle
mekte iıe de daha bu sabah iki Alman 
ıüebinin Kategatta mayne çarparak ha
rap <> l coıaa, lngiliılerin Baltık denizine 
mayn döktüklerine ıüphe bıralı:mamıttır. 

Garp cephesinde mevzii 
şiddetli çarpışmalar 

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

Paris, 16 (A.A) - 15 Nisan tarihli ak
~m tebliği : 

iki kqif kolumuzla d~man müfreze.. 
leri arasında biri Mozelln şarkında, diğe
ri Palatinat hududunda olmak üzere 
mevzii şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Berlin, 16 (A.A) - Garp cephesinde 
topçu ve keşif kolu faaliyeti olmuştur .. 
Mozel hudut mıntakasında SpicheTU i\oe 
Palatina ormanı ve Ren arasında düş
man hücum millrezelerinin taarnızları 
zayiatla geri püskilrtillmüştür. 

HARP KOMITESI TOPLANDI 
Paris, 16 (A.A) - Harp komtiesi, sa

at lZ.15 te Albert Lebrönün riyasetinde 
toplanmıştır. 

Londra, 16 (ö.R) - Fransız ayan 
meclisi, başvekilin beyanatını milteakip 
ordu, bahriye, hava komisyonlarının ra
porlarını tetkik için hafi komite halinde 
toplanmıştır. BugUn vukuu beklenmek
te olan hükümetin umum! siyasetine ait 
gizli mllzakere diğer bir güne talik edil
miştir. 

REYNO iZAHAT VERECEK 

Paria, ~6 (A.A) - Reyno, hariciye na
zırı sı.Catiyle perşembe günü hariciye en
cümeninde encümen Azasının suallerine 
cevap verecek ve Avrupadaki diploma
tik vaziyet hakkında eneUmenl tenvir 
edecektir. 

Edirne ve Antebi yeni
den seller bastı 

Bir çocuk ve 400 koyun boğuldu 
---~~~..-x•x~~~~~-

Edirne 16 (Hususi) - Cumarte- zar akşamı Gaziantebin merkez ka· 
si akşaınındanberi yağan sürekli zasiyle köylerine şiddetli dolu düt
yağmurlar Tunca ve Meriç nehirle- müştür. Seller 320 koyunu sürük
rinin tekrar ansızın yükselmesine lemi§tir. Bütün bağ ve bahçeler ha· 
sebep olmuştur. Tunca 5, 6, Meriç rap olmuştur. Akçaköy nahiye.sin· 
4,82 metreye yükselmiştir. Tahliye de fırtına ve dolu on köyün mahsu
ettirilen kenar mahalleler su altın- !atını ve bahçelerini harap etmiştir. 
dadır. 12 yaşında bir çocuğu ve 40 koyu-

Gaziantep 16 {Hususi) Pa- nu seller ıürüklemiftir. Halepten 
gelen trenler Akçakoyunlu istasyonun-._...., ____________________ ~ da kalmışlardır, 

UCVZ SiNEMA GVHV 

Kiiltürpark Sinemasında 
_.. . <;AAT 2.30 DAN GECE YARIBINA KADAR 

"Yllk ve Küçüklere Hususi 15 talebe 10 Kr~ 

Zevku;~;~i ve Kangstcrlcr Celladı 
GÖSTERiLECEKTİR 

AYRICA 
PARAMUNT JURNAL 

"~~~~!"AR : ZEVK GECESİ 2.20-5.20--a.45 KANGS'l'ERLER 4.10-7.35 
c:~··;;~~~··tri:İii:İt~~ .. ~······································ 

Gece yarısı şarkısı ~ ölüm hc.rbı 

Ankara 16 (Husus!) - Anteple bera· 
ber Kili.s ve Nezip'te de sey!Ap olmuştur. 

ERZINCANDA SEYLAP 
Diğer taraftan, Fırat nehrinin ta}ması 

üzerine Erzincan havalisindeki Mahmut
lu ve Alibey köyleri su altında kalmış
tır. Erzincan vali vekili, seyHlp yerine 
gitmiş, köyleri kurtarma ameliyesinde 
bulunmuş ve tehlükede olanlar ba•k• 
köye nakledilmiştir. 

BURSA VE ŞAVŞATTA 
HEYELAN 
$avşııt kazasına bağlı bir köyde, bil

yük bir dağ kiltl"'l heyelAn etmiş, de
renin önünü kapamı~u'. Bil~har• dere
de bir g~dik açılarak, •ulara mecra v•ril
mistlr. 

Bul""1da Muradiye caddesinde 12 met
re uzunluğunda bir toprak parçası çök
mü•. dört evin bazı yerleri yıkılmıştır. 

SAHiFE J 

Hariciye vekili 
--·--

Dün parti Meclisi 
grubunda 

izahat verdi Alman tehlikesi Bal an- . • -·-Ankara 16 (Hususi) - Cİi.tl\h11ri;ret 
halk partisi meclis grubu bugün aaat 15 
te bay Hilmi Oranın riyasetinde toplan
dı. Celsenin açılınıuınt ınütealı;ıp harlci
ye vekili bay Şükrü Saraçoiilu kiiuüye 
gelerek, dünya oiyul Wi.oeleıiniıı iııki
ıaf ve ııeyri üzerinde l>ariciYeınWn ııö
rüşlerini ve intibaını izah etmiştir. Bazı 
hatiplerin suallerine hariciye ve. dahiliye 
vekilleri tarafından tatminlı::ir ce ... plar 
veri.imiştir. --·--Lon d r2da ki 

sefirler 
içtimaı bitti -·Görüşmelerin büyilk 

ehemmiyeti hAiz 
neticeler verdiği 
bildirili or-
Londra 16 (l.R) - Hariciye nezare

tinde Lord Halifaksın riyasetinde top
lanan Balkau memleketlerindeki Ingiliz 
elçilerinin konferansı nihayet bulmuş
tur. Bu konferansa Ingilterenin Roına 
ve Moskova elçileri de iştirak etmişler
dir. Görüşmeler hakkındaki tebliğ pek 
yakında neşrolunaeaktır. Resml mahfil
lerde, görüşmelerin neticesi hakkında 
ketumiyet vardır. Bu mahafil, sadece 
müzakerelerin, geçen hafta başlıyan hA
diselerle bunların ınevzuubahs sefirle
rin bulundukları memlek..Uer üzerinde 
husule getirdiği akisler bakımından bü
yük ehemmiyeti haiz olduğunu kaydet
mektedirler. Diplomatların ekserisi bu 
hafta içinde vazifeler! başına dönecek
lerdir. 

Paris, 16 (ö.R) - Ingilterenin Bal
kan sefirlerinin mül.akatı nihayet bul
muştur. Fransanın Ankara sefiri B. Ma
sigli de Ankaraya dönmek üzeredir. -·--Bclçikada yeni 

emniyet 
tedbirleri -·-Brülı:sel 16 ( ö.R) - Garbi Flandr' de 

Buisled' de bir tecrit kampı açdmııtır. 
Şüpheli yabancJar bu kampta toplana
caklardır. Nuırlar meclisi dünkü top
lanwında buna karar vermiıtir. Belçi
kanın dahili emniyeti aleyhinde en kil
çük bir harekete müsamaha edilmiye
cektir. 
HARtCtYE NAZIRININ BEYANATI 

Par!s 16 (Ö.R) - Belçikada beynel
milel vaziyet hakkında Ayan meclisinde 
izahat veren hariciye nazırı B. Spaak 
demiştir ki: 
•- Sekiz aydanberi Avrupada harp 

devam ediyor. On gündenberi iki bita
raf devlet taarruz ve isti!Ayn uğramış
tır. Her ikisinin daima tam bir bitaraf
lık muhafaza ettlğini biliyoruz. Norve. 
Çin hattı hareketinde kendimize bir ör
nek ve bir ders görüyoruz.• 

Eski Belçika b~vekili B. Van Zelnnd, 
beynelmilel milliyetçiler komitesi reisi 
sıfatlyle, Nevyorka hareket etmiştir. 
Oradan Brezilya, Bolivya ve Arjantine 
gidecektir. -·--lngilizler, bir Dani-

marka ada&ını 
işgal ettiler 

Paris 16 (ö.R) - B. Çemberlaynın 
öğleden ıonra avam kamara.sına verdiği 
malUuıata nazar&n, bir lngiliz kuvveti, 
ıimal denizinde Norveç aabili ile lzlan
da arasında Oanimarkaya ait olan Far .. 
ve adalarına çıkanlmı§tır. -·--Fransız başvekili 

diyor ki -·-- BAŞTARAFI 1 lnd SAYFADA -

rüe biftikte bu yeni cepbey; t.U. etmİf
lerdir. 

Nihayet b&fka bir netice de Alman 
hükiiıneti için miııevi bir hezimettir. 
Bütün medeni dünya umwni efkin Al
marılarm hareketine karıı isyan etınİf
tir, Beyaz llU'&)'dan, kuvvetin istinıa1iM 
kartı biiyük bir ... yiiksebnİ§tir. 

Fakat Alman filosundan batka bir 
kurban da vardır, bu da Alman propa
gandaaıdır. 

8. Reyno demlıtir ki: 

lara doğru yaklaşıyor 
---~~~~-~x*x--------

Romanya 
buğday 

h ü k Ü m etİ, petrol ve 
ihracatını durdurdu 

-~~--~~x*x.~~~~~-
Paris 16 (ö.R) - :Seynelmilel müşa- yatı da menedilmittir. 

hitler, diplomatik vazlyetl ş8yle görü- Londra 16 (Ö.R) - Büyük Brit.an-
yorlar: . y&nın Norveçe asker ihracı, Almanya-

Ş!mall Avrupadaki askcrl hAdJ~eler nın komşularında iktısacll ve aiyasl ~ 
yakında cenubu şark! Avrupada akısler yiklere karşı müdafaa azmini kuvve'\-
yapacaktır. lendirmiştir. 

Bu mıntaka, Almanlarca Skandi- ALMANLARA BOYUN 
navya hezimetini unutturacak neti. ECtLMIYECEK 
celere müsait sanılmaktadır. Balkanlardan gelen haberi re göre 

Tuna il.say~ini bizzat temin hususun- Romanya ve Yugoslavya, Alman tehdi
da ' "'&nların iddialan, tehlikenin bu dine boyun einleıneta karar vermişleı
tarafa yaklaştığına bir .iprettil'. . dir. Romanyanın ihracat Uıerine vazet-

Fakat Tuıuı devletleri, Avrupanın en tlği tahdidat, Almanyanın mübrem ih
sağlam organizasyonuna sahip bir aeyrü tiyaçlarını Romanyadın ted11rik ümit
sefer yolunaAlmanyanuı vaz'ı yed etme- leıiııi suya dilşüttcektir. Yugoslavy;t ve 
sine pek o kadar yanaşmayıp buna mu- Romanya, Tuna nehrinde inzibatı mu
kavemet ediyorlar. halaza VI" kontrol husu.'llarında anlaş-

Diğer taraftan Yugoılavyaya bir ınışlardır. 
çok Alman turistlerinin gelmesi, bu YUGOSLA VY ~AN 
me~lekette endİ§e u~dırm.~ Yugo..lavyaya turist olarak giren Af. 
halı kalmamı§br. Danımarkanın •t- man muharriklerin• karşı ciddi tedbir. 
gali hakkında alınan haberlere müa- !er alınmış ve bunlardan bazıları tev
teuiden, bu turistlerin de Alman as- kif edilerek hudut harici edilmiştir. 
keri üniformaaını tqunağa namzet Belgrat 16 (ö.R) - Yugoslav hükü-
kimselew- oldugun" ··ph kt metl, Gestaponun emri altında çalışan 

Alın . • a fU • e , yo • ur. bir çok şilphell şahısları ve Yugo~lav
aıı mahfillerinde Üen aUrülen yanın milU müdafaası aleyhinde faali

kanaata göre, Almanya bu mmta- yette bulundukları zannedilen bazı 
kada ini bir zafer istiyor ve Avus- kimseleri tevkil etmiştir. Bilhusa Lub
turyada asker tahfidab artmaktadır liana'da Almanların talırilı:Atına kat'Şl 
ROMANYA tHRACA TI . tedbirler alınmıştır. 
TAHDITE'ITI 

Biilıret 16 (ö.R) - Ordu ihti· 
yacı için stoklar yapılmull\& karar 
verildijinden, yabancı memleketle
re petrol, benzin Ye madeni 7ai 
aevkiyatı bir müddet duracalı:m. 
Bu sene mahsulün fena olmasın· 
dan korkulduğu için buiday sevki-

MACARtSTANDAKl TAHRtKAT 
Parüı 16 (Ö.R) - Mevsuk haberlere 

göre, Buda~tede ve diğer büyUk Ma
car şehirlerind"ki Nazi teşkilatları bil
yük bir hareket hazırlo.ınaktadırlar. 
Kont Teleki büküınetlnl devlrmeğe ma
tuf olan bu harekete Macaristan umu
mi efklrı ve kral N aibl Horti şiddetle 
muhalefet etmektedirler. 

Bnzveltlnnnt.ku 
Hitlerizmi kuvvetle 

mahkum etmiştir 
-~~~---x*x:~~~-~-

Paris, 16 (Ö.R) - Ruzve!tln aon nutkunun aklsleri çok derin olın11:;Lur
An1erika rei.idlmhuru •Sulh, korkuya istinat edemez• sözleriyle bütün bi· 
taraflara en l:Uyük bir h&ki.kat dersini vermiştir. 

Pnris - Soir bu milnasebet!e diyor ki : 
•Amerika •ulh iste~ ve bilhassa sulha derin bir aşk besi~ içindir ki 

müttefiklerin zaferini frter .. • 
Gailus, Enlransajan ıtaıet<>sinde, Hitlerimıin hiç bir zı;man bu kadar kuv

vetle ve sükı1netle malıkfun edilmediğini kaydediyor. 

NorveçtekiAlman ha va 
tahrip edildi •• •• ussu 

-~~~~~-~-~·~~------~ 
Loııdra, 11i (Ö.R) - İngiliz hava filoları, Almanların elindeki Stavange1 

hava Ussünil yedinci iefa .ılarak büyük muvaffakıyetle bombardıman etı:n1f> 
!erdir. Burada yapılan tahribat pek büyüktür. Bir çok yangınlar çıkmı§tır.. 
Stavanger, !'imanların Büyük Britanyaya karşı hava taarruzlarında kullan· 
ıru.ğı tasavvur ettikleri yegftnc modern bir hava ilssil idi. İngiliz tayyarele
rinin bombardımanı o kadar büyük tahribat yapmıştır ki bu Uııten artık b
tifade itnklln.ı kalmamıı gibidir . 

Londra, 16 (Ö.R) - Stav•nger tayyare istasyonunun bugün vukubulan 
hava taarru•larında iki Alman deniz tayyal'e•i düşUr!Uettk parçalanmıştır. 

Sahte bonoculardan 
beşi tekrar yakalandı 

-~~~~--x*x---~--
lstanbul 16 (Yeni Aaır Muhabirinden) - Sahte mübadil bono•u meselesı 

gittikçe ııenişlemektedir. Ellerinde bono bulunanlardan bir çoiu zabıtaya 
müracaat ederek. Bu bonoların aahte olup olmadığının teabit edilmesini İalc
mektedir. 

Kdıköyilnde ve Şiflide bazı evlerde taharriyat icra edilmiıtir. Pangalt•da 
Haçik adında birinin evinde iki bono bulunmuş, sahte olup olmadıkları tea
bit edilmek üzere bunlar defterdarlığa gönderilmiıtir. 

Sahte mübadil bonosu meselesinden evvelce tevkif edôlmiıken bilahare 
serbest bırakJan b"f kişi tekrar tevkif olunmuıtur. 

Manisada ağaç 
bayramı yapıldı 

lktısat Vekaletin
de yangın çaktı 

•- Hitler, cinayete ııömüldükçe ııö- Manisa, 16 (A.A) - Manisada ağaç 
mülüyor. Norveç kralı majeste Hakonu, bayramı yapılmıştır. Önde şehir bando
Cekoslovakyanın H&1&U zannetıniıtir. su olduğu halde büyilk bir kalabalık 
Kinle hareket edenler kinlerine kurban teşeir edilmekte bulunan sahaya gitmiş 
ııideceklerdir. Muharebenin minası ııiin ve 25000 ağaç dikilmiştir. Merasimde 
geçtikçe daha iıri anl&§ılmaktadır.ıo vali Faik Türel, parti ve Halkevi reis-

Ankara, 16 (Hususi) - Iktısat vekA
letinde bugün bir yangın çıkmıştır. Ve
Uletin bodrum katında bulunao cill 
atelyesinde yanmakta olan karpit !im
hası birden patlamış, at .. Jye içinde bu
lunmakta olan benzin ve boyalar ateş 
alarak atelyenin a~p kısmına sirayet 
etmiştir. 

• 

Bat~~in nutku ve blllı&SS& nutkun !eri de hazır bulunmakta idiler. Ağaçla
fU nebce&ı hararetle alkqlanınıftır: rın dikilmesini müteakip 6 numaralı 
• • Diitman bir ~-d~ ?fren-=k- parti ocağında huırlanan büfede ınisa

tir ki FraN1S milleti hürriyet ıçin muha- firlere ı;.ılY ve pasta ikram edilmifti 
rebe ettiği Ye tehJüke anlJnde birf.,tiii -·- r. 

Itfaiye gaz ınaskesi kullanarak yan- ' 
gını söndürmüştür. 

zaman yerıilmezdir.ıo N O R V E C --·-- ~ 80.000 Lira ~=ar: ~~rlk!~!ıann 
Milli Piyangonun 1 inci çekiliş biletle- Norveçe uker çıkarmalarından evvel 

ri satılığa çıkanlmıştır. Biletlerinizi bu- yola çıkmıı olan Bergensf Jord adında
günden alınız. (80.000) lirayı kazana- ki Norveç tranaatlantiği, 19 milyon do
cak olan bilet b<>lki de yarına kadar ,..,_ lar kıymetinde altın hamule.i ile Nev-

-·-Yunus Emre ihtilali 
Antalya, 16 (A.A) - Dün gece Hal

kevinde, başta vaU, komutan ve Parti 
başkanı olduğu halde binlerce halkın 
iştiralriy le Yun us Emre için bir toplaı>
tı yapılmıştır. Bu toplantıda Yunus Ern
renin hayatı anlatılmış ~lirler okunmuş 

r. 
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Amerika harbe girecek 

Japonya, fırsattan isti
fadeye çalışıyor 

Ortaya şimdi 
Hindistanı 

• 

bir de Felemenk 
meselesi çıktı 

• 1 

rnı ASııt 
-- [ _ -.... ii#l 

Akhisar TütüQcülcr ~-nkw Türk Anonim ~ prketioi.ri 

AKTİI' 
İZAHAT 

---~-~~~ 30- 12 -1939 Blinçosudur 
T.L. K. T.L. K. T.L. K. 

PASIJl1 
T.L. iL T.L. K. T.L. JQ 

KASA: ,. İZAHAT 
Sermaye 
İHTİYATLAR : 

1000000 
Banknot 
Gümüş 
Ufaklık ' 1 

Dahili muhabir bankalar 
SENEDAT CÜZDANI : 

Vadesine U(f ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

48b86 25 
426 25 
168 '15 

1M295 'l'l 
26466 63 

.f9481 25 

'4'177 81 

Kanuni ve nizaml ihtiyatlar 
İleride vukuu muhtemel ..._. kar,.:&ıia 

MUHABİR BANKAl.AR : 
MEVDUAT: 

Cart hesaplar 
TASARRUF MEVDUATI: 

13'131 3'1 
eal3'11 .. __ 

- BAŞTARAFI 1 tNct SAllİFEDE - deler, kauçuk ye kalay menbalarını ele 
geçirmeğe uğraşmaktadır. Emteai umumiye 

ai takdirinde harbın Hollanda Hindsi- 2 - Japonya, Hollandayı Nazi istila- ESHAM, TAHVİLAT CÜZDANI : 

180762 40 

67966 63 
37553 91 

20745 75 
tanındaki akislerine karşı lakayt kala- sını mutavaatkarane kabule ikna etmek 
Jll\J)IRCağını bildirecektir. için Alman diplomasisi tarafından sarf-

Tokyodaki Ingiliz !diri, Japonya ha- edihnekte olan mesaiye ve yapılmakta 
ı1:çJye nazıriyle aynl mesele etrafında bulunan tazyika, Hollandanın bu şekil-
lft)rjlşmüştür. de hareket etmemesi halinde :Felemenk 
l'Bl:;EMENK HtNDlSTANI Hindistanı adalarında Japonyanın dai-
~.JAPONYA mt surette yerleşmeğe mecbur olacağı-

1.}erlin 16 (ö.R) - Tokyo matbuatı nı ileri sürmek suretile müzalıeret et
~ından verilen bir habere göre, Ja- meğe çalışmaktadır . . 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote oJmıyanlar 

Umum mevduat karşılığı 
İhtjyatlar kaişıbğı 

Yekfuı 

Mevcut diğer esham ve tahvil.it 

345 
81196 27 

81541 27 
--------

11314 10 
15136 20 
~o 97 81541 27 

Bir ay kadar vadeli (Vadesiz) 
Bir aydan bir aıeneye kadar 
Bir .eneden fazla 

TEDİYE EMİRLERİ : 
Sair muhtelif alacaklılar 

20'145 15 
o 

Kabullerimiz (Kefalet ve ıeminat meldtupları) 
Talep ol1mınamış temettü ve kuponlar 
Dahill muhabirler 
Nhun beılaplar 

-- 58299 • , 

900 
1990.f H 

, 1568'18 u 
4025 21 
4609!· 

ı:= ~ hariciye erlinmdan bir zat, A vru- Amerikan mahafili, bu ilci faraziyenin 
~harbının Felemenk Hindistanına ka- yekdiğerini nakzetmeyip belki de itmam AVANSLAR • 
-.. tevessüü ihtimali hakkında JU be- etmekte olduğunu beyan etmektedirler. · 

KAr 
~ ... -------

~tta bulunrnU§tur: Her iki tekilde de Amerika, Ja- Esham, tahvi!St üzerine avanslar: 
er- Cenup denizindeki memleketler- ponyanın Hollanda Hindi.tanına (A) Borsada kote oTanlar · \ •. bilhassa Felemenk Hindistanında Ja- kU'fı tebditkir bir vaziyet almasına (B) Borsada kote olmıyanlar 

Ponyanın büyilk iktısadi münasebetleri göz yumamaz. Zira Felemenk Hin- (Zinet Altınları) 

46&9 23 
-. 

2227 9'l 
ftl'dtr. Bunmı tevessüil ve hıldşafı, 
B.ollandanın muharebeye karl§tırılma- diatamna Japonyanın el koyması 
e halinde mUmkU.n olamaz. Şu takdir- Panamanın aevkulceyf vaziyetini 
:.le Asya sulhlyle telifi mU.mkün olını- tehlikeye diifürebilir. 

Emtea ve vesaık üzerine avanslar 
Mahsul terbini mukabili avanslar 
İpotek mukabili avanslar 
(Taksitle satılan arazi bedelleri) 
Senedat üzerine avanslar 

-- '897 20 

689M M 
1376'15 85 

11022 80 
1011 31 225593 ?O --

ran bir vaziyet hasıl olur. Onun için Gözden kaçırmamak lazımdır ki Çin
IJ'ap<>nya, Felemenk Hindlstanında şim- Japon Jıarbı henüz bitmemiştir ve Ja-
41iki vaziyete temas edecek her hangi ponyanın Çinden başka şimalde Sovyet
bir muharebeyi ciddiyetle takip edecek- ler cihetlnden ve dahilde iktısadi ve BORÇLU HESABI CARİLER : •.> mali darlık yüzünden büylik endişeleri 

\ 
\ 

ltc:>ndra 16 (Ö.R) - Japonya harici- vardır .. 
Je ruızırı Haritanın Tokyo Hollanda el- iyi malumat alan Amerika mah-

lps;lyle görüşmeleri burada büyük a1Aka fillerinin kanaatine gört, Japonla
-~dırmıştır. Haritanın beyanatından rın Felemenk Hindistanına uzan
~lan mana tudur: 

J•ponya nazannda Felemenk mak istiyen tehditkar bir hareketi, 
Hindiatanınin küçük bir Avrupa Amerika ile Japonya arasında bir 
tlffleti tarafından idareaiyle kuvvet- harbı gayri kabili içtinap bırakır. 
li bir Awnlft9 devletinin hükmü al- Bu rnahafil Japonyanm Felemenk 

• • -- Hindistanı adalarına karşı Japonya ta-
tma geçmai aruinda büyük fark rafından yapılacak bir taarruz ihtimali 
YUdır. karşısında Vaşbıgtoıı hUkilmetinin m\lt

.TAPONY ANIN MAKSADI NEDffi? lak bir ihtiyat h81"f!~~stıanwkt~ ol-
Vaşington, 16 (Ö.R) - Amerikan duğunu navP 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 
Teminatlı kredi 

Kabullerim.iz.den dolayı bo~lular 
Sair muhtelif borçlular 
Henüz talep edilmiyen sermaye 

MENKULLER: 

887 37 
61156 07 
153'13 '16 --

Kasalar 1924 99 
Makineler 392 03 
Kumbaralar 357 
Yayaköy fabrikası makine, &ınt, edevat ve tesisatı 10074 .54 
Mefrwıat 2787 45 

13739'1 20 

156876 32 
38'15'1 

375000 

15536 01 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

ilplomasi mahfilleri, Japon gazetelerin- Japonya, mühinı _ .. c~roı "'e kauçuk 
"M intişar eden ve Japon hariciye neza- menbalarından mahrumdm. Fakat Fe- GAYRİ MENKULLFJt : 
fttinden mülhem olduğu zannolunan lemenk: Hindistanı adalarının işgali, va-

\ 
makaleler dolayısiyle, Felemenk değiştirecek ve istik-

~~~~~~~~ \ 

~ının vaziyetine gittikçe J 'ilosunun Japon filosu 
.ıAka göstermektedirler. . .up8851 takdirinde Japonya 

Japon gazeteleri, Hollandanm..- , hılQwzırda ecnebi menbalardan 

Banka binaları, depolar 
Yayaköy fabrikası binas! 

• Di~er <Yavri menkuller 

1&952 93 
8539 02 

18151 '13 

pa ihtilafına girmesi takdirinde, Japon- ve bilhac;sa Amerikan menabünden te
,anın bu adalar üzerinde bir himaye darik etmekte olduğu mazotu bu adalar
~ etmesi ihtimalinden· bahsetmekte- dan tedarik edecektir. 

TESİS MASARIF ı 
D.AHİLt MUHABİRLER: 

43643 es 

570 46 
2120 M 

185649 'lO 
\ 

9rfor. Deniz mahafili, Japonyanm siyasi nü- NAZIM HESAPLAR : -----.Ayni mahafil, Tokyo hükü.rnetinin bu ' fuz dairesinin büyük Okyanosun cenu-
etJe hareketinin esbabını bilmemek- bunda Filipinler yakınında tevessü et-
rler. Yalnız iki faraziye ileri sürü- mesinin, Amerika donanması için pek 

or: çetin bir müdafaa meselesini ortaya ata-
1 - Japonya, ilk fırsatta iptidai mad- cağını beyan etmektedirler. 

.Ankara Radyosu ------
BllGVN 

DALGA UZUHLVCV 
1m m. 183 Kea./120 Ww 

r. 4. Q. 19.74 m.15195 Kc../ ZO Ww. 
R. A. P. 31.70 m. M65 Kes./ ZO Ww. 
12.30 Program ve memleket saat ayan 
U.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
Q2,50 Müzik : Muhtelif şarkılar (Pl.) 
53.30 - 14.00 Müzik : Küçük Orkestra 
'(Şef : Necip A§kıı:.) 
1 - V. Kalman : :Minyatür Sultl 
1 - Franz Abt : Ormıında hülya ve nin
ni 3 - Brusselmans : Felemenk Dansı 
4 - J. Brahms: Macar dansı No. 9 
18.00 Program v~ memleket saat ayan 
18.05 Müzik : 
ÇALANLAR : Refik Fersan, Fahire 
Fersan, Vecihe, Cevdet Çağla. 
OKUYAN : Müzeyyen Senar 
l ., Peşrev 2 - Medeni Aziz Ef. - Hüz
zam şarkı (Kerem eyle mestane kıl. .. ) 
3 - Kemal Emin - Müstear şarkı (Bu 
neşeden sana) 4 - Yorgi - Malıur şar
kı (Hain kanayan) 5 - Osman Nihat 
Kürdili H. Şarkı (Akşam güneşi) 6 -
Saz semaisi ... 
OKUYAN : Mahmut Karındaş 
l - Kcmnn taksimi .. 2 - Udt Ahmet 
Karcığar şarkı (Zahmı hicranınla) 3 -
Lemi - Karcığar şarkı (Hüsnüne etvan 
nazik) 4 - Şilkrü-Karcığar §al'kı (Has
ta bir ümit ile) 
OKUYAN : Semahat Özdenses 
1 - Süreyya - Hüzzam şarkı (Sen san
ki bahann gülüsün) 2 - Leyll Hanım 
Hüzzam şarkı (Ey saba hüsnil An) 3 -
Rakım - Hilu.am şarki (Aşkın bana bir 
gizli elem) 18.50 Müzik : Halle türküle
rL.. ÇALANLAR : Cevdet Çağ]a, Fahri 
Kopuz, İzzettin Ökte .. 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri .. 19 30 Konuşma: Dış 
politika hadiseleri 19.45 Müzik : Fasıl 
heyeti 20.15 Konuşma 20.30 Temsil : 
(YEMEN) Yw.an: Ahmet Naim Kanca 
21.30 MwJk : RiyascticUmhur Bandosu 
Şef : İhsnn Künçer) 
1 - Fucik : Marş 
2 - J. Strauss . İlkbahar ncvesi (Vals) 
3 - Mendelssohn : Senfoni Kantatenin 
allegrosu .. 4 - E. Reyer : Salammbo 
operasından FantaLi No. 2 .. 22.15 Mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat, Kaınl:iyo, nukut borscı
&ı (Fiat) 22.35 Müzik : Güzel sesler pl. 
23.00 Mil7Jk : Cnzband (Pl.) 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış 

---~---
Narvikten lngiltereye 
2eıen demirler 
Londra, 16 (A.A) - Almanların Nar

:riki işgalinden biraz evvel, lsveç demiri 
7liklü olarak bu limandan hareket ede-

. . .. . i i 

İnönü Halkevi temsil 
kola Eskişehircle 
ESkişehir 16 (A.A) - C. H. Partisi 

umu.mi kAtipliğinln tensibi üzerine şeh
rimize gelmiş olan Istanbul EminönU 
Halkevi temsil koluna mensup gençı_er 
dün partiyi ve belediye reislerini, hava 
kumandanlığını ziyaret eylemişlerdir. 
Gençler, hava meydanındaki Atatürk 
büstüne merasimle çelenk koymuşlardır. 
Gençler, şehrimizde verdikleri temsil
lerde fevkalade muvaffak olmuşlar ve 
bu temsillerde bulunmakta olan halkın 
takdirlerini toplamaktadırlar. 

Giresun Vilayet 
umumi meclisi 
Giresun, 16 (A.A) - Valimizin riya

betinde, bugün saat 15 te toplantlSlm 
yapmış olan umumi meclis, vilayetin ye
ni sene bütçesini 529 bin lira olarak ka
bul etmiştir. Daimi encümen, a.zaiannı 
seçtikten sonra milli Şefimize ve bü
yüklerimize şükran ve bağ1ılıklnnmızı 
nrzını karar altına almış ve valimizin 
bir nutku ile mesaisine nihayet vermiş
tir. 

Moskovadaki Fin 
selirinin itimatnamesi 
Moskova, 16 (AA) - Finlandiya 

eefiri Paaeikivi 1 5 nisanda Sovyetler 
Birliği yüksek ıurasının riyaset divanı 
reisi Kalinine itimatnamesini takdim 
etmiştir. 

Bir İngiliz silebi kayıD 
Londra, 16 (AA)- Atlantik de· 

niz.inde seyreden Graig ismindeki Ingi
liz ıilebi imdat işaretleri vererek bir 
tahtelbahir tarafından takip edildiğini 
bildirmiıtir. O zamandan beri şilepten 
bir haber almamamı.ıtır. Mürettebatı 3-4 
kitiden ibaretti. 

1ZM1R ASLtYE 2 inci HUKUK 
MAHKEMEStNDEU: 

Izmirde Karşıyakada bostanh mektep 
sokağı numara 29 da Ibrahim kızı Ha
cer Bezdan tarafından kocası aynı yer
de mukim Ferit oğlu Mustafa Bezdan 
aleyhine açılan ihtar davasında gösteri
len ikıımetgahta beorayi tebliğ gönderi
len davetiye varakası tebliğsiz geri çev
rilmekle zabıtaca teşbit ettirilen Izmir
de Kemeraltı karakolu arkasında ~hçı 
boşnak Osman ağanın lokantasında ba
bası Feridin yanında diye gönderilen 
ikinci davetiye de yine tebliğsiz geri 
çevrilmiş bulunduğundan mahkemece 
bu baptnki teb1iğatın ilanen icrasına kn
rar verilerek muhakemesi 26-4-940 ta
rihine bırakılmış olduğundan müddei
aleyh Mustafa Bezdamn muayyen mu
hakeme günü olan Perşembe saat 10 
raddelerinde asaleten veya vekaleten 
muhakemeye gelmesi aksi halde aley-
hinde gıyap kararı verileceği H.U.M. 
K nun tebli nt :faslına tevfikan tebli~ 

YekOn 1603673 97 1603673 91 

Mürakip 
ENVER BAKIOOLU 

)l~beci 
A.TUNCEI' 

ZDDIET 
İZAHAT 

Masraflar : 

Maaş ve UcreUer 
İdare masrafhm 
Vergiler 
Gayri menkuller masarifi 
Müteferrik m:l"D'aflar 
İcarlar 

Verilen faiz ve komisyonlar 
Aınortislnanlar 
KArı safi 

Yek<ln 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Kar ve Zarar Tablosu 
T.L. K. T.L. K. 

21682 12 
2305 47 
2053 33 
1398 '" 
2300 17 
1991 87 31731 20 --

5712 72 
967 3e 

38602 24 --
77013 ~2 

tZMlR 4 eli tCRA MEMURLUôUN
DAN: 
Açık artırma ile paraya çe'°'ilecek gay
ri menkul Izrnir kemer caddesinde 106 
No.lu adada kapular mevkii Demir yer 
lu geçidinin ağındaki 445,72 arşın 201 
No.lu arsa (halen bardak kttp ve saksı· 
deposuna müştemil arsa). 

(1850) lira (OO) kllrU§ kıymeti mu
hammineli işbu· gayri menkul açık •
tırma ile satılığa çıkarıldı. 

İZAHAT 
Alınan faiz ve komisyon 
Ardiye ve Sigortalar 
lıfuhtelif khlar 
İcarlar ve gayri menkuller basılAu 
~en seneden müdevver kh 

Yekful 
1363 

MATL111'~ 
T.L. K. T.L. 18 

61193 !~ 
918 .,.. 

14125 ~ 
7'9 1 

26 3 

IZMJR DEFrERDARLJOIHDAH : 
Bucada berber Ali Rizanın köyler servisine olan kazanç vergiei borcundj( 

dolayı yıkık kemer mevkiinde 4 dönüm miktannda ve 60 lira kıymetin~~. 1 

baiı ile Balpazan mevkiinde bir dönüm ve 30 lira kıymetindeki zeytinlıŞ~ 
S de bir hiaaeai tahsili emvaI kanunu hillümleri daireeinde haciz edilerek .. ~ 
liyet idare heyeti kararile kat'i ihaleeinin icrası için on iJÜn müddetle ınu:ıa 
yedeye çıkanlmıotır. . tine 

Taliplerin 29 Nisan 940 pazarteei günü saat 15 de vilayet ıdare heye 
müracaatlan ilan olunur. 

1351 (73>) 

Birinci artırması 22-5-940 Çarşamba 
gi.inil saat 14 te dairemizde icra edile-

l _ Şehir rehberi için 75 adet k~e cektir. Bu artınnada yüzde 75 nisbetin-
d 1 v d de bedel verihnezse en çok artıranın 

Yk~pk~lfması, :fen işle~i mçhiü .f r ü~ :: taahhüdü baki kalmak şart ile ikinci ar-

1335 inci sokakta 956 sayılı adanın 
245,25 metre murabbaındaki 20 sayılı 
arsanın satışı yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1962 
lira olup ihalesi 22-4-940 Pazartesi gi:i
nü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 148 
liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzu fle encümene gelirler. 

7-12-17-21 1217 (655) 

--~~~~~~~~--~~~~~~--____.. 
iZMİR DEFrERDARLIOIHDAH : 1•1 , 

Kasap Mehmet Alinin karşıyaka şubesine olan kaza~ç vergiei ~orcu?da? d:orÇ• 
Alaybey Zafer eokağmda kain 118 sayılı ve 268 lıra kıyınetındekı evın ı~ 

l L h"1-··m1 . d . . de hac 
ı eşı ve şartnamesı ve e aç e - tırm ~6-940 p be ilnü t d 

siltmeye konulmuştur. Muhammen be- . a . . erşem g saa e 

luya ait olan 5 de bir hissesi taheili emva -.anunu ~u en aıresın .. ··cl-
daerek Villiyet idare heyeti kararile kat°i ihalesinin icrası için on gun mu 

d 1i 337 lira ro k 1 temi"nat ak- yme daıremızde yapılacaktır. Bu artır
e oJ uruş 0 up mada da keza yüzde 75 nisbetinde talip 

çesi 26 liradır. Taliplerin te~atı !§. zuhur etmezse satış 2280 No.lu kanun 

detle müzayedeye çıkanlm11tır. . . eti.Pe 
Taliplerin 29 Nisan 9-40 pazartesi günü saat 15 de vilayet idare hey 

aıüracaatlan j)in olunur. 
ban~~1;118 yatırarak makbuzla~~Y~~ Iha.- ahk.Amına tevfikan geri bırakılacaktır. 135 3 ( 7-41) _______. 
le gunü ~~an 26-4-~40 cuma gunu saat Bu gayri menkul üzerinde hak talebin- ---------------.. ------------
16 da encumene muracaatları. de bulunanlar ellerindeki resmi vesa- ZA n 

2 - Kemer caddesinde 235 sayılı ba- ikle birlikte 20 gün içinde mUracaat et- lla"' 0 . t o~u-
rakanın 24-4-940 tarihinden itibaren bir melidirler. Aksi halde hakları tapu si- .Alrhlaar Çiftlik ziraat aıneliya .Jınlf 
sene müddetle kiraya verilmesi, yazı cilince malfun olmadıkça paylaşmadan s lunun 1333, 133-4 eenelerinde yi ef" 
işleri müdürlUğündeki f8rlnamesi veç- bari~ kalacaklardır. Satış Min para ile. . U ret olduğum diplomamı her nasdaad_. eP 

tim. Bu kerre yenisini a)acaiıın an hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu- dir. Yüzde 2,5 dellaliye ve tapu harç- l ur 
hammen bedeli 61, teminat akçesi 5 li- ları müşterjye aittir. Şartname 11-5-940 Mıntak.a Liman daire binası ~a et- lıİnİn hükmü olmadığı ilan ° un "İu 
radır. Taliplerin teminatı iş bankasına tarihinden itibaren her kesin görebil- mek üzere vilAyet idare heyetinin" 7-3- Urlada yetim Mehmet otJ 

yatırarak makbuzlarile ihale günü olan mesi için açıldır. 940 tarih ve 296 No. suyla istimlAki me- Ahmet i~f(< 7'6~ 
26-4-940 cuma günü saat 16 da encüme- Daha fazla malı1mat almak istiyenler nafii umumiye icabından bulunduğuna ~ . 
ne müracaatları. dairemizin 939-371 dosyasile münadiye karar verilen Atatürk caddesinde Şark --------H-U_K_U_K ___ MAJ-11{~ 

12-17-21-25 müracaatları liizumu ilan olunur. Halı kumpanyasına bitişik, Ahmet ve IZMlR SULH 

Kokluca Asri mezarlıkta yol kııımına 
muhafaza dıvarı ile dahilinde bir gasil
hane İnşası, fen işleri müdürlüğündeld 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt-
meye konulmugtur. Keıif bedeli 2296 
lira 65 ve muvakkat teminatı 1 72 lira 
25 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlarile ihale gü
nü olan 3. 5. 940 cuma günü eaat 16 
da encümene müracaatları. 

17,21.26,2 1360(7~) 

Fen heyetimizin yapı ıubeei kondok
törlüğü münhal olduğundan isteklilerin 
25. 4. 940 perşembe günü eaat 11 de 

1362 (745) CelUl EkWerle Hikmet Akimsara ait MESINDEN: . . 8~1'~t 
1196 ada, 6 parsel No.lu 568 metre mu- Devlet demir yolları v~ild bele~ı· 

işleri müdürlüğüne miiracaatları. ırabbaından ibaret arsa için i5timl~ k:a- Murat Çınar tarafından lzınHa:an o.~~~ 
17, 19 1338 (737) ~inin 6 7 ci maddeleri hüküm- ye tanzıfat hanında damcı da .,ıu 
Havagazı fabrikasının 8 aylık ihtiya-,. lcrile beledi.ye' daimi enctii:rieııioin 27- Aöeeyin aleyhine açılan davaçhul 1'!1• 

cı olan 6000 ton Zonguldak zerodis lave 3..g40 tarih ve 570 No.lu karadle intihap deialey~n ikamet~ahmın i:~ teblİi8t 
maden kömUrilnün satın alınması, Ha-

1 
k. • ahs . Xıntaka mae1ndan dolayı ilanen vac1\nclen gt" 

vagazı müdürlüğünden yüz seksen ku· ~=n =:u ~ t.im~ca.mukarNr üzerine ıınahkeme~e aelmebl'·iiııe 1'::,-' 
ruş mukabilinde tedarik edil~ şar.t- m~ a ~ı:r metN ~ ~ ~nnın ~da ~~ed .~,;hin ın ;o 
namesi veçhile kapalı ıııa~ e~,.,~ 30 lindim ~ ~e <Jll ~ -.~ olmaila mücl d ğu 1S. S.:...:. 
konlıtlmuştur. llulıaımnen be~~ um . <Cemenm muallak bulun u giinli 
tonu 12 liradan 72,000 lira ve ıauV"fı.k~ hin kir.1ı: ~ ~ ~ ~ tarihine müeadif çarf8mba ahkelSl~ 
kat teminatı 5400 liradır. Thsle:!t'" J..;S.: den ~ lneKQ.r ~ 8-: onda lzmir eulh hukuk. ırı ekil göndet-
940 ea.uıe gi.inU saat 17 dedir.· MOO sarılr lnci: ma~ ıwularek ıo eu..-oadd~ hazır hulunmaaı veya b•\:.neoiP .,,.,. 
kanı.mun tarifau dahillnde ~~ hükmft ~~& ıMn ve ~ mea akei takcfüde ın~lii ~ 
teklif mektupları ihale" gl.nU 1aat ıg ,._ tt"-1lm. .,.... 8,.aln &ar:fmda biliaiye.: banda devam edeceii 
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FOSFARSOL 
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FOSFARSOL, Knnın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tnth iştah temin eder. Vücuda ... 
dcv8mlı g~lik, dinslik verir. Sinirleri cnnlandttarak asabi buhranlnn, uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, 

barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ,.c ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı hayret fnideler temin eder. 

KAN, KUVVET 
FOSFARSOL'ün: Dfğ.cr bütün kuvvet şıirupJanndan listüıılüğö DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, tşTiHA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sılı~t V: ekaletinin resmi müsaadesini hai:ıclir. Her eczanede bulunur • iŞTiHA ŞURUBU ..... 

Emlak ve Eytam ·Bankasından: 
A. No. ları 

Esas No. Yeri Eski. YenLTaj. Nev'i Kıymeti J?epozito 

i345 Güzelyalı Tenezzüh yeni 21 inci 37 - 7 Arsa 
Sok. 169 M2. Ada 893 parsel 13. 

13(6 GUzelyalı Şefkat yeni 36 ıncı Sok. 777 - -
790 M2. · :A.da 894 Parsel l . 

1347 Güzelyalı Reşadiye ybi 23 üncii 
Sok. 261.25 M2. Ada 897 parsel 1. 

1348 Güzelyalı Reşadiye yeni 23 üncü 
Sok. 263.75 M2. Ada 897 parsel 2. 

1349 Güzclyalı Erik yeni 34 üncü Sok. 
266.25 M2. Ada 897 parsel 3. 

37 -

37 -

37 -

37-

19-

1350 Güzelyalı Tenezzüh - yeni 21 inci 
Sok. 243.75 M2. Ada 897 parsel 4. 

1351 Güzelyalı Reşadiye - yeni 23 UncU 
Sok. 77.50 M2. Ada 898 parsel 7. 

1352 Güzelyalı Reşadiye - yeni 23 üncü 37/9 -
Sok. 128 M2. Ada 904 parsel 7. 

1353 Güzelyalı SelAmet, Ferah - yeni 
28 inci Sok. 705.25 M2. Ada 911 
parsel 2. 

1354 Güzclyalı Recai - yeni 39 uncu 

1 
Sok. 862.50 M2. Ada 919 Parsel 1. 

3S5 Güzelyalı Recai zade - yeni 39 un
cu sok. 242.50 M2. Ada 919 par-
sel 3. 

1356 Güzelyalı Recai zade - yeni 39 un-
cu Sok. 209 M2. Ada 919 parsel 4. 

1357 Güzelyalı Akgöz - yeni 108 inci 

2-

12-
16 

12 -
16 

227-

1 
Sok. 1925 M2. Ada 922 P~rsel 1. 

358 Güzelyalı Akgöz • yeni 108 inci 209/2-
Sok. 320 M2. Ada 922 Parsel 4. 

1359 Güzelyalı Akgöz - yeni 108 inci 217 -
l'l .... Sok. 1470 M2. Ada 9~2 parsel 5. 221 
""°"' Güzelyalı Tenezzüh - yeni 21 incl 

Sok. 148 M2. Ada 1789 Parsel 1. 
1361 Güzelyab yeni yol Sokak. 144 M2. 

Ada 1789 parsel 2. 
54-

34 -

2 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

Arsa 

c 

c 

c 

1362 Güzelyruı Çiçek ~ yeni 19 uncu 
ı• Sok. 35'7.25 M2. Ada 896 parsel 14. 

->63 GUzelyalı Çiçel$: - yeni 19 uncu 
h... Sok. 362.25 M2. Ada 896 parsel 15. 
_,. Göztepe Mah. Tramvay cad. -yeni 609 - 735/2 c 

92 inci Sok. 622 M2. Ada 838 par-
1.365 sel 3. · 

Göztepe M. Akşam yıldızı - yeni 4,6,8 - 6 
102 inci Sok. 280 M2. Ada 839 10, 12 

1 ".,,. parsel 5. 
uvo Göztepe M. Turgut reis çıkmazı -

Yeni 102 inci So'k. 165 M2. Ada 
839 parsel 7. 

1367 Göztepe M. Turgut reis çıkmazı 
Yeni 1 102 inci Sok. 100 M2. Ada 

1 
839 parsel 8. 

368 Göztepe M. Turgut rcic; cıkmazı -
yeni 102 inci Sok. 195 M2. Ada 

12 

c 

·c 

c 

c 

839 parsel 10. · ı 
1389 GBzt~M. Turgut re\f~~tnazt '." • 3 - 3 ··ı c :, 

Yeni 102 inci Sok. Ad~ '8391 parsJı 
la 14. c155 M2.> 

70 Göztepe M. Hnlit Ziya • yeni - 95 

137 
inci Sok. 454 M2. Ada 842 parsel 3. 

1 Gözt~ M. Sinan _ yeni 82 inci 
Sok. 3?.5 M2. Ada 851 parsd 2. 

13
72 Göztepc M. Sinan - yeni 82 inci 

13.,.. Sok. 293.75 M2. Ada 851 parsel 3. 
'.ı Göztepe M. Tepe - yeni 88 inci 

ıa7 Sokak. 815 M2. Ada 851 parsel R. 
4 Göztepe Mah. Mısırlı cad. 486 M2. 

137 Ada 859 parsel 4. 
S Göztepe M. Mısırlı caddesi. 

13
76 

3427.50 M2. Ada 859, par. 6. 
Göztepe M. Eşrefpaşa Sok. yeni 
77 inci Sok. 621 M2. Ada 931 par-

la7 sel 2. 
7 Göztepe M. Eşrefpaşa Sok. - yeni 

77 inci Sok. 561 M2. Ada 931 
la? Parsel 5. 

8 Göztepc M. Tepe - yeni 8S inci 
1379 ~~· 586 M2. Ada 931 parsel ~· 

Göztcpe M. Eşrefoaşa - yeni 77 ın
cl Sok. 469.75 M2. Ada 935 par

l38Q sel 2. 
Göztepe M. Eşrefpaşa ve Tt>_c;adüf
Yeni 77 inci Sok. 322 M2. Ada 944 

las l>~~el ı. 
1 Goztepe M. Eşrcfpaşa ve Tesadiif 
çıkmazı - yeni 92 inci sokak. c494 

138 ~· Ada 944 Parsel 2. 
2 Goztepe M. Eşrefpaşa ve Tesadüf 
çıkmau - yeni 92 inci S. 648 M2. 

ıaaa A~a 944 pnrsel 3. 
Goztepe M. ,Esrelpaşa - yeni 92 

1384 in_:ı Sok. (i95 M2. Ada 944 parsel 4. 
Goztepe M. Te5adüf - yeni 92 inci 

ıa85 so~. 285 M2. Ada 944 parsel 17. 
Goztepc M. Tnşocaklan mevkiin

l386 de. 207 M2. Ada 94G parsel 10. 
Köprü Malı. Mısırlı caddesi. 

ıa87 25?.75 M2. Ada 1732 Parsel 1. 
Koprü Mah. Mısırlı caddesi. 

ıaas 281.75 M2. Ada 1132 parsel 2. 
~öprü Malı. Mısırlı caddesi. 

1389 3.~ ~· Ada 1732 parsel 3. 
~opru M. Mısırlı caddesi 31525 

1390 ~· Ada 1732 parsel 5. 
lCoprU Mah. Mısırlı cad. 222 M2. 

lası .A~a ~.737 parsel 63. 
~opru Mah. Mısırlı cad. 376.50 

1392 ~· Ada 1739 parsel 1. 
~'lrü ''t. Türkoğlu - yeni 137 inci 

1393 k .k .. ?47 M?.. Ada 354 parsel 1. 

lsöpru M. Nazım Sakızlı - yen! 
O inci Sok. 1070 M2. Ada 354 

1394 Parsel 2. 
RöorU M. Tenezzüh _ yeni 153 ün .. 

1395 ~· ~~· 88 M2 Ada 828 parsel 6. 
.. 0 Pru Mah. Tenezzüh - yeni 153 
Uncu Sok. 88.50 M2. Ada 828, 

1396 p~:-'el 7. 
~0Prü Mah. Tenezzüh - yeni 153 
uncu Sok. 119.25 M2. Ada 828 

1397 k~:se~. ıo:. v 

S 0 Pru Turkoglu - yeni 187 inci 
l398 k~~· ~9.50 M2. Ada 830 parsel 20. 

• 0 Pru M. Sehit Nazım - yeni 131 
ınci Sok. 258.50 M2. Ada 1729 

~ ~rsel 4. 
öı:>rU M Aralık - yeni 152 inci 

19 -

7 
9-

11 

201 -

205 -

217 -
221 

6 - 14 
16 

-- --- ........ 

--
-- -

-
-- ........ 

-- -

70 - 64 

c 

< . ' 

c 

c 
ı .. 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

Ev. 

Ana 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

« 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

"59.00 

237.00 

105.00 

92.00 

107.00 

85.00 

23.00 

38.00 

282.00 

345.00 

73.00 

42.00 

25.00 

5.00 

15.00 

44.00 

43.00 

107.00 

109.00 

93.00 

28.00 

8.00 

5.00 

10.00 

:..\ •ft.00 I\' 
J. 

34U)O 

49.00 . 
44.00 

82.00 
f •• ,. 

10.00 

35.00 

31.00 

28.00 

29.00 

47.00 

48.00 

74.00 

97.00 

104.00 

70.00 

52.00 

39.00 

42.00 

65.00 

47.00 

44.00 

56.00 

75.00 

107.00 

9.00 

9.00 

12.00 

16.QO 

26.00 

11.80 

47.40 

21.00 

18.4{) 

21.40 

17.00 

4.60 

7.60 

56.40 

69.00 

14.60 

8.40 

5.00 

1.00 

3.00 

8.80 

8.60 

21.40 

21.80 

18.60 

5.60 

1.60 

1.00 

2.00 

68.20 

9.80 

'· 8.80 

16.40 

2.00 

7.00 

6.20 

5.60 

5.80 

9.40 

9.60 

14.80 

19.40 

20.80 

14.00 

10.40 

7.80 

8.40 

13.00 

9.40 

8.80 

11.20 

15.00 

21.4-0 

1.80 

1.80 

2.40 

3.20 

5.20 

iLAN . . 
248 sayılı Dereköy Tarım kredi kooperatifi, 86 :sayılı KemalP'llŞıi Tanın kre

di kooperatifile birleşme kararı vermiş ve keyfiyet 2836 sayılı kanunun ana 
mukavelename.si mucibince T. C. Ziraat Bankası ile Ticaret VelC&leti tarafın
Qan. tasdik edilmiŞ olduğundan Kooperatifin hali infisaha girdiği "Ve alacaklı
ların ilfuı tarihinden itıöaren en geç altı ay içinde evrakı milsbitesi ile birlikte 
..mijr;ıcaat ederek alacaklarını tevsik eylemeleri lüzumu ilan olunur. ı 

T. C. Ziraat Ba.tıkösı :X-eırtalpaşa Ajansına 
bağlı 248 sayılı Dere köy T. K. Kooperatifi 

10 17 · 24 1246 ' (679) 
, .... 

İZMİR DEFTERDARı.l(;JNDAN : 
İzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli (1800) lira olan ve içeriain

de de küçük Gediz umaiı bulunan Ragıp pqa namı dii:.eri uğlar dalyanı ma
halli ile yine fzınô- körfezinde Üç senelik muhammen bedeli (300) lira olan 
e.ski ,ıediz voli m~linde üç sene m~.detle b~ık .avl~ak !ıakkı su ·~ kara 
av vergileri mnwni talimatnamesinin 28 nci maddesi deli.letile 2490 nmnaralı 
artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 nci maddesi mucibince 12/4/940 
tarihinden itibaren on bet gün müddetle 27 /4/940 tarihine müsadif cumartesi · 
günü saat on ikide ayn •.yn ihaleleri i~r• e~lilmek üı.ere , açık ~y.a. çıka
nldığından taliplerin ~ .~ardarlığına müracaatla §Br~yi parasız te
darik edebilecekleri ve her C:ltilyan ve voli mahallinin m~men l>~elin.in 
~o 7 ,5 iuJ?un ~~I ayn ~hett.~.· n.&kden depozit~ akçU.' yalıryıt!'~ verahad bu 
nubette .Bankaların temm!t mektuplariyle devletin muayyen tahvil ve bono
lannı vermek !fITTİJe muayyen gün ve ~atte Defterdarlık oda,smda müte,ekkil 
komisyonu·.~~~ 'ttna müracaatlan ilaihC?J.H.nı.ı.r. 1 12 J4 i7 ! H~ ~2Ş6 ~698) 

1 1 

İS'rANBVL BELEDİYESİNDEN : · 
~.f.~/940 Çai1Amb günü saat 15 te Istanbul Belediyesinde Daimi encü

men odasında Me-Lbclıa et nakliyatı işinde kullanılmak Uzere liizumu olan : 
mecmuu 55.000 lira muhammen kıymetli 2 adet kamyon il~ ilı adet kamyo
netin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

~~.va.~e~e e.ı&~tme. ve feJ?-nl şartnameleri 138 kuruş mukabilinde fen işleri 
Mudurluğünd&ı veTJlecektır. Muvakkat teminatı ~000 1iradır. isteklilerin 
teklif '.mekfuplarıni bu işlerle iştigal eden bir müessesenin sahip veya mü
messili olduklnrını veya bu gibi işlerle mütevekkil buh.ınduklannı müsbit 

' vesaik ve 940 yılına ait Ticaret odası vesik:ılarile teminat makbuz, mektup 
veya 2490 numarah kanunun teminat gösterilmesini k.lbul ettiği diijer ev
rak vesaik ve imzalı şartnamelerile 24/ 4/940 ÇarŞamba gilnü''saat H de ka-
dar Daimi encümene vermeleri. 9 13 17 22 1183 (669) 

. ·. iLAN 
693 sayılı Orilü Ansızca Tarını Kredi Kooperatifi 690 sayılı öz

lüulucak Tarını Kredi Kooperatifi ile birle,ıne kararı vermit ve 
keyfiyet 2836 sayılı kanunun ana mukavelenameai ·,mucibince T. 
C. Ziraat bankası umum müdürlüğü ile ticaret vekaleti tarafın
dan tasdik ediltnif olduğundan kooperatifin ' hali ' infisaha girdiği 
ve ~lacakltlan~. ilan tarihinden itibaren en. geç ~I~ ay~ ~çiıide ev
rakı müabitesile birlikte müracaat ederek alacaklarını tevsik ey-
lemeleri lüzumu ilan olunur. , ., . · · · 

.. T. C. Ziraat i baiıkaıı Kemalpaıa 
ajansına bağlı 693 numaralı on: 
lµ~ızca Tanın Kredi Koope
ratifi. 

İZMİR DEFrERDARLIGINDAN : 
lbrnhlmin Karşıyaka şubesine Milli Emlak satışı bedeli borcundan dola}'l 

tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan haczedilen Karşıyaka Alaybey 
mahallesinin l\1ügteri sokağında kain 6 eski 8 yeni sayılı ev 800 lira kıymetin
de~ evi viliiyel idare heyeti kararile kat'i ihalesinin icrası' i'çm on1 gün müd
detle müzayedeye çıkarılmıııtır. Taliplerin 29 Nisan 940 pazartesi günü saat 
15 de viluyet idare heyetine müracaatları ilôn olunur. 

1352 ( 7~2) 

İzmir M.intaka iktısat müdürlüğünden : 
Seferihisar lca~ının Doğanbey köyünde krom mad~ .aı;amalt için l:ımail 

Hakkı .ve arkadaşlan namına verilmiş olan 5. 7. 931 tarih ve 1/4 sayılı ruh
satnamenin müddeti bitmiş ve nizami müddet zarfında mütcharrirler made
nin ihalesine teşebbüs etmediklerinden maden nizamnam.e!;inin . .22 foci mad-
desine tevfikan ruhsatnamenin iptal edildiği ilan olunur. • . 

Sok. 230 M2. Ada 1732 parsel 7. 
1401 Köprü M. Sakızlı • yeni 150 inci 

Sok. 647.25 M2. Ada 1732, parsel 8. 
1402 Karşıyaka Osmanuıde Rahmi bey 

yeni 1743 üncü Sok. 1617 M2. Ada 
103 ~rseL 25. 

1403 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
çıkmazı - yeni 1767 inci Sok. 
130 M2. Ada 113 parsel 9. 

1404 Alsancak Ali Çetinkaya bulvarı 
Demir çember sok. 182.50 M2. 
Ada 1209 parsel 4. 

1405 !kinci karantina Uçüncü Kasım 
Sok. 112.50 M2. Ada 753 parsel 4. 

1406 Göztepc Malı. Madenci Şükrü 
yeni 108 inci Sok. 5280 M2. Ada 
942 parsel 1. 

1407 Ballıkuyu Mah. Kuyu • yeni 1042 
inci Sok. 62.50 M2. ~da 1618, 
parsel 17. • 

1408 Ikinci Tepecik M. Akşam - yeni 
1151 jnci Sok. 75.89 M2. 

1275 Hacı Mahmut M. 848 inci sokak. 
Ada 180 parsel 35 74 M2. 

1278 Eski gümrilk - yeni 859 uncu So. 
Ada 214 parsel 11. 60 M2. 

1280 Alsancak Mesudiye • 1450 inci 
Sok. 381.75 M2. Ada 1213 par. 37 

1281 Şehitler Cad. Yalı - yeni 1529 
uncu sokak. 

1282 Şehitler cad. Süvari - yeni 1495 
inci Sok. 

1340 ( 736) 

c 

17 - 13 c 

72 - 13 Barakalı 
arsa 

12 - 29 
11-

10 

55 - 61 

36 - 40 

Arsa 

Ev. 

Arsa 

Ev. 

Ev. 

65.00 

3234.00 

33.0Q 

913.00 

80.00 

53.00 

S0.00 

100.00 

51 - 83 iki dukka.n 
53 85 ve Otelin 1667.00 
55 87 12/36 his. 
51 49 41 DükkAn ve kah-

1/1 1 1 vebanenin 125.00 
1/1 1/1 3168/50688 

hissesi. 
- - 45 Mağaza ve 

47 arsa 1800.00 
DükkAn, fı-

125 - 1,3.5 rın ev ve 4000.00 
7 depo ve 

arsanın 

2/3 his. 
19 Ev. 100.00 

1283 Karşıyaka Mitatpaşa cad. - yeni 157, 149, 151 Dıvarh 524.00 
1675 inci Sok. 874 M2. Ada 1 
parsel 4. 

1285 Karşıyaka Soğukkuyu medeniyet 
Sok. Ada 151 parsel 56-

1286 Karşıyka Bostanlı • yeni 1700 
üncü Sok. 

55 48 48 

-145 145 

arsa 

Ev. 200.00 

c 40.00 

1287 Karşıynka Bostanlı Mevkiinde. - - - Sebze bah- 100.00 

13.00 

646.80 

6.60 

182.60 

16.00 

10.60 

16.00 

20.00 

333.40 

25.00 

360.00 

800.00 

20.00 

104.80 

40.00 

8.00 

20.00 

Birinci Sınıf l\lütahassıs SPERCO VAPUR 
ACEN'J' ASI . 

""'~~..L.7...7.Z.Zl~ 

O D . Al' --·-.NEERLANDAİSE ROY ALE r. em ır il ACJillrn>K~.=~~~~40 tarihlnde 

KAMÇJOCLI/ 
Cilt ve 'tenasül bastalıklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
r - Elhamra Sınemasa arkasmda 
htan akşama kadar ha~ 

ıil eder.. TELEFON : 3479 
,...,~)"..2Zr~ 

1 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
lımanlanna hareket edecektir. 

~ BRİNDİSl 
'~ motörü 17/4/940 ta-

A eı~ 3~:~!~1! f\~ı A"JJ( ra, Fiume, ·Trlyeste 

V(14 . =~:~=~: 
ZARA MOTÖR'O 

2414/ 940 tarihinde 
YtHUlıt. 

gclel"ek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zara, Fium~ Triyeste ve Ve-

• ııedik fünanlarına hareket edecektir. 

R~2.xz.o~rzLJCl"~.A.T...-... 

~ Doktor Baktriyoloğ ~ 
. Hamza Orhon 
DAHİLİ VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve civanndılkl, ciğerlerine 

hava verdiren hastalara 
Pünemotorakis tatbik eder .. 
ADRF..S : Deniı:li Belediye elektrik 

fabrikası karşısmda hususi muaye
nehanesinde •.. 

1 - 26 
~Blff~~.A.P'.Jllıiiııiim•± .... IDlllBIZ ..... 

DOKTOR 

Sal8he~~in 
Tekand 

Çocuk Hastaliklan MiUaheM'Sll 
BEKLİN ,.e KÖ~ ÜNİVE&

siTEst SABIK ASisTANI 
Hastalarını ikinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her rUn saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 
Evi: 

3453 
34.59 

1ZM1R 4 cü ICRA MEMURLUCUN
DAN: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkul Izmirde Fevzi paşa bul
varında 50 taj No.lu arsa üzerine yapıl
mış kfırgir bina. 

(1300) lira (00) kuruş kıymeti mu
hammeneli işbu gayri menkul açık ar
tırma ile satılığa çıkarıldı. 

Birinci artırması 22-5-940 Çarşamba 
günil saat 14.30 da dairemizde icra edi
lecektir. Bu artırmada yüzde 75 nisbe
tinde bedel veorilmezse en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile ikinci ar
tırma 6-S-940 perşembe günil saat 14.5-
~ yine dairemizde yapılacaktır. Bu ar
{ırmada da keza yüzde 75 nisbetinde ta
lip zuhur etmezse satış 2280 No.lu ka-

..FEDERİCO \•apuru 25/ 4/ 940 tarihin
de beklenmekte olup Cenova ve Rivie.: 
ra J.iıTıanlanna hareket edecek.tir. 
ADİGE vapuru.3/ .5 mayısta beklen

mekte olup Cenova v~ Riviera limanlil"' 
rına hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motöril l / 5/ 940 tarihinda 

gelerek ertesi günü saat . 17 de Pire, 
Brindisi,· Zara, FiUllM:, Tri}'l?ste ve Ve
r.edik llmnnl.nrına h:ırekct edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovnda Şiınall ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain fir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

SERVİCE l\IARİTİMI<~ ROU~IAİN 
ALBA JULİA vapuru 3/ 5/ 940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silya limanlarına bhreket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyJe navlun •• 

hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara )Uzum olmakst
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
ctmiycceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELIJ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 
:··········································· 

OLIVIER VE 
ŞVREKA.SI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol '?atlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL -·-llMUMi DENİZ ACENTAUCil LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vnpuru 30 nisnnda Kösten

ce ve Varna için hnreket edecektir . 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vnpuru 8 mayısta Kösten

U:den gelip 9 Mayu.1a saat 12 de Hayfa, 
Pire, Durazzo \'e Triyestc için hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede
cclct.ir. 
GOULANDRiS BROTHERS (Hellas) 

LTD. PİRAEUS 
•NEA HELi.AS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihiı 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlıınn muvasallt tarihleri, 

gerek vapur lsi.mleri ve navlunlan hak .. 
kında acenta bir teahhUt altına gireme.,. 
Daha fula tafsilAt almak için Birind 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umwnl deniz Ace-ntalığı Ltd. milracıı r • 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

W. F. Henry Van der 7.ee 
Ve şürekAsa -·-AMERİCAN EXPORT LİNES tNC. 

NEVYORK , 
NEVYORK İÇİN 
EXİLON A vapuru 19 nisanda bekJ4,. 

niyor. 
ATİD NAVİGATİON COMPANY 

H A t F A 
BEYRUT. HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAID VE İSKENDERİYE 

tçtN 
ANTAR vapuru 15 nisanda beklenı. 

yor. 
Vapurların isim ve tarihleri haldanQ 

hiç bir taahhUt almnın. 
V apurlann hareket tuilılertyle na.,.. 

lunlardakı det1Jik1iklerden acenta m .. 
ıullyet kabul etmu. 

1838 M2. .. çcsl 
İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 18.4.1940 ta

rihine.mlisadif perşembe gtinU saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere arttırma
ya konulmu_ştur. 

. nun ahkamına tevfikan geri bırakıla
caktır. Bu gayri menlml üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ~lle-rindeki resmi 

Daha fu.la ta!.illt i~ln ATATORK: 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtına mUraca. 
at edJlmem rica olunur . 

ftl..UON : %007 /2IOS 

1 - Istekli olanların hizalarında depozito nkçelcrini veznemize yatırarak 
arttırmaya girmeleri. 

2 - "Müzayede sırasında bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
elerl ve mUhih' kulla .. 

vesaik1e birlikte 20 gün içinde müracaat tarihinden itibaren herkesin görebilme
etmelidirler. Aksi halde haklan tapu si- si için açıktır. 
cilince malOm olmadıkça paylaşmadan Daha fam malllmat almak istiyen
hariç kalacaklardır. Satış peşin para ler dairemizin 940-4338 dosyasına ve 
iledir. Yüzde 2,5 4elllliye ve tapu har- münadiye müracaatları lüzumu iliıa ....................... __ ~ 



Norveçteki · kukla h·ükümet çekildi 
~~~~~~~~~~Ml'IN* 

Bitlerin işledi&"l hata 
Almanya, Norveçe saldırmakla müt
hiş bir hata irtikô:p etti. Güvendiği 

kukla hükümet ihaneti yürümedi 
~~~~~~~~~~--"""*MNIJ~~~~~~~~~~ 

Paris 16 (ö.R) - Jurnal gazetesi as- dır. diklerini iddia eden Almanları gülünç 
kerl :muharriri yazıyor: Gazeteler, bu ihraç hareketile Ingilteı- mevkie düşünnli§tür. Times, Sovyetler 

c Hitler, Norveçe saldmnakla müthiş renin ve Fransanın Norveçe yaptıklan birliğinin Alınnnyaya fena bir oyun oy
blr hata irtikap etmiştir. Kisling'in kuk- yardım vaadini yerine getirmiş oldukla- nadığını yazarak diyor ki: 
la hükümeti istifa etmiştir. Alınan zl- rım ve bu hareketin Norveç halkının c Sovyetler birliği Finlandiyaya taar
mamdarlarının güvendikleri ihanet yU- maneviyatı üzerinde pek iyi bir tesir bı- ruz etmeseydi, biz Finlandiyaya gönder-
rümemiştir.> rakacağını yazmaktadırlar. mek için bir sefer kıtası hazırlamış bu-

Populer gazetesi şunları yazıyor: Evening Nevs gazetesi, Narvikte ya- lunmıyacak idik.> 
c Bitaraflarm bugüne kadar takip et- pılan ihraç hareketinin Norveçlilere ce

ükleri halisane hattı hareket bizzat ken- saret vereceğini, fakat bunun yüzlerce 
dileri için nasıl bir hile ocağı haline gel- kilometre uzunluğunda olan Norveç sa
d.iğini artık aşikar bir surette görülmi- hillerinin .kontrolüne doğru atılan ilk 

? adım olduğunu yazmaktadır. yor mu .. > 
MOTI'EF1KLER VAADLERfNt i.ondra 16 (Ö.R) - Fransız - İngiliz 
YERtNE GET1RD1LER: gazeteleri, müttefiklerin Norveçteki 
Londra 16 (A.A) - Amirallık maka- muvaffakıyetli hareketlerini tebarüz etti-

mı ile harbiye nezaretinin Norveçin riyor1ar. Deyli Telgraf, ihraç hareketinin 
muhtelif noktalarına asker ihraç edildi- Norveçte olduğu kadar Ingiltere ve 
ğinc dair mli§tereken neşrettikleri teb- Fransada büyük sevinçle karşılandığını 
Jiğden, donanma ile kara ordusunun ha- yazıyor. Ayni gazeteye göre bu ihraç ha
rekata iştirak ettikleri anlaşılmakta- reketi, şimnl denizine hakim hale gel-

m .Y e 

TAYM1S1N BiR MAKALESİ 
Londra 16 (Ö.R) - Times gazetesi, 

Ingiliz erkanı harbiyesinin vaktinde ha
reket ettiğini kaydeden bir makalesinde 
diyor ki: 

c Seferi kuvvetin hazırlanması, gemi
lere bindirilmesi ve uzun mesafeye sev
ki için ne kadar vakte ihtiyaç olduğu 
düşüniilürse vakit kaybedilmediği anla
şılır. Hatta Almanlar tarafınd:m hafta
lardan beri yapılan Norveç istila plllnı 
gölgede bırakılmıştır.> 

şes 
~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~ 

d-• o a e 
a askeri e rsa ... 

~~~~~~~~~~ılWW'lw*~~~~~--~~~~-

Berlin 16 (A.A) - Kopenhag'dan Alman istihbarat bürosuna bildiriliyor: 
Danimarkanın resmi mahfillerinde beyan edildiğine göre, Groenland ahalisinin iaşesi için lazım gelen 

tedbirlerin alınacağına dair Amerikan kızılhaçı tarafından verilen karar hiç bir veçhile muhik gösterile-
mez. Çünkü Groenland'ta iki sene yetecek kadar mühim miktarda erzak vardır. . . 

Yan resmi Danimarka mahfillerinde, Amerikan kızılhaçı tarafından yapılan bu hareketın, Amerıka
ya Groenlandın idaresini deruhte etmek ve burada askeri üsler vücuda getirmek imkanını vermeğe ma
tuf bir behane olmasından endişe edilmektedir. 

!".48!1 ~ rxJ!Z7-Z:,tZ7-Z7".T..LZz:/.../ ./.7.Z:/.7Z/./.Z77.AT./.M 

ltalyaya karşı şüp eler arttı 
-*-~~~~~~~~~~ 

12 Adada • 
ş ya .. ma ev 

• s e e yo 
-~~~~~~~--~~·~··~·*~~~~~~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
mevcut olan voziyette henüz bir deği
şiklik yoktur. 
İTALYA, HİTLER KAZANACAK 

SANI YOR 
Paris, 16 (Ö.R) - Londrada çıkan 

Niyuz Kronik! gazetesi, İtalyayı göz
den kaçırılmaması lazım gelen bitaraf 
memleket diye göstererek şunları yazı
yor: 

•İtalya, dövüşmt?ğe karar verebilir .. -
Zira Bitlerin kazanacağını zannediyor .. 
Brenner mülakatında Mussolini, Hitle
rin taarruz niyetlerinden haberdar edil
miştir. İtalya bu ganimetlerden belki 
payını kaçırmamak istiyecektir. Yugos
lavyayı ilhak ettiği tnkdirde İtalya Ad
riyatik denizine tamamen lıakiın olabi
lir. Fakat miittcfiklcr aleyhine harekete 
geçmeden önce itııJya adamakıllı dü
~iinmelidir ... o 

İTALYA GAZETELERİ.NE VERiLF.N 
J:."'l-IİR 

Londra, 16 (Ö.R) - İtalyan matbua
t; ve radyoları, müttefiklere karşı gayri 
dostane neşriyata devam ediyorlar. Ti
mesin Roma muhabiri, devlet kontrolü 
altında bulunan İtalyan matbuatına şu 
noktalar hakkında emir verildiğini ya
zıyor ; 

1 - Alman zaferleri mümkün oldu
ğu kadar büyütülmelidir. 

2 - Müttefiklerin zaferleri ehemmi
yetsiz gösterilmelidir 

Gazetelerin Londra ve Paristeki mu
habirlerinden aldıkları haberlere müm
kün oldu,btu kadar nz yer verilmelidir. 

Bu sabahki İtalyan gazetelerinde 
manşetler halfı Alınan propagandasının 
tesiri altında en uy<lurma haberlere 
tahc;is edilmişti. 

Faris, 16 (Ö.R) - Ordre gazetesi ya
zıyor : •Müttefiklerin şimalde ve Bnl
tık denizindeki zaferleri bitaraf memle
ketlerde harbin dönüm noktası olarak 
selfünlanmaktadır. Yalnız İtalya bun
lardan haberdar görünmiyor. İtalyan 
gazeteleri hfıla İngiliz filosunun uydur
ma ricatinden bahsediyorlar. Hiç şüphe
siz Faşist hükümt!t, Hitler ordularının 
Norveçteki muvaffak:yetinden bir çok 
şeyler ummuştu .. • 

FRANSIZLARA ÇATIYORLAR 
Roma, 16 (Ö.R) - Nim resmi Cur

nale Ditalya gazetesi, Akdeniz vaziyeti
ni mütah1a ederek şöyle diyor : 

Tekmil Akdeniz meselesini etraflıca 
tetkik z.amanı gelmiştir. Son asrın tari
hi Fransanın bir entrika çevirdiğini gös
termektedir. Bir buçuk asırdan beri 
İtalyan Korsikn adasını zaptetmekle 
Fransa Akdenizde siyast ve askeri he
gemonya ile İtalyayı daima tehdit im
kanını takip etmiştir. Tunustaki Fran
sız işgali de senelerden beri Fransayı 
İtalyadan ayırmaktadır ve iki memle
ket arasında henüz halledilmemiş olan 
Akdeniz memleketlerinden biri olarak 
kalmaktadır. Fransa daimi olarak İtal
yanın haklı milli menfaatleri aleyhin
de çnlışmaktaclır. Hali hazır muharebe
de İtalyan milletinin menfaatleri, aske
ri ve emperyalist Frmısız siyasetile kar
şı karşıyadır. Fransa, nüfusu İtalyanın
kinden aşağı iken AUao; okyanusunda ve 
Akdenizde serbest ınahreçlcre maliktir. 
Frruısanın Akdenizde mevkii milli bir 
menfaatten ziyade. emperyalist bir men
faat teşkil etmektedir.• 

Berlin, 16 (Ö.R) - İleri gelen İtal
yan gazcteci!Prinden Ansaldo, İtalyan 
ordusuna hitaben şöyle demiştir : 

Narvikteki A!man deniz kuvvet
leri taman1en in1ha edildi 
~~~~~--~~~.x*x 

Stokholın 16 (A.A) - Havas muhabirinin aldığı haberlere göre, lngiliz 
deniz kuvvetleri, Narvikte bulunan Alman deniz kuvvetlerini tamamile imha 
etmiştir. lngiliz bahriyelileri lngiliı. toplarının himayesi altında şehrin bir kıs
mını iımal eylemişllrdir. Bombardıman neticesinde bazı binalar ezcümle Ro· 
yal oteli harap olmuştur. Nnrvikteki Alman kuvvetleri Narvik kiruna demir
yolu boyunca geri çekilmi~lerdir. Norveçliler bu Alman kuvvetlerini ihataya 

•İtalya kendisini bir sürpriz knrşısın
da bırakmı~ acaktır. Hı.orbin sonuna ka
dar İtalyanın ihtilat dışında kalacağını 
tnlımin etmek hülyadır. İtalya hazırlan
makta olup kendisi için en müsait za
man ve imkanı beklemektedir ... 
iTALYAN FiLOSUNUN MANEVRA-

LARI VE MAKSAT 
Paris, 16 (Ö.R) - Birinci ve ikinci 

İtalyan filolarının ilkbahar manevrala
rına başladığına dair burada şayialar 
vardır.. Bu iki filo zaten 15 mart
tan beri manevra yapmaktadır. Birinci 
Taranto filosunun Draça kadar, ikinci' 
filonun Sicilya ada<;ı civarında manevra 
yaptıkları bildirilmektedir. 

ltulya bu suretle müttefiklerin Ak
deııizdeki kuvvetlerinden bir kısmını 
çekerek şimal denizine gündemıelerine 
mani olmak için Almanlar lehinde bir 
ihtarda bulunmak istemiştir. 

İtalyan mahfillerinde söylendiğine gö
re, asıl büyiik manevra, inşa halinde 
bulunan dört büyük saffı harp gemisi
nin ikmalinden sonra temmuzda yapı
lacaktır. Faşist matbuat şu kanaati ver
meğe çalışmaktadırlar : 

•Avrupada hiç bir millet bu harpten 
hariç kalamaz.• 

ROl\IADAKİ AL~IAN' SİYASI 
l\IÜMES~İLLi(;İ 

Berlin, 16 (Ö.R) - Alınan hariciye 
nezareti siyasi şube şefi sefir prens Bis
mark, Roma büyük elçiliği birinci müs
teşarlığına tayin edilmiş ve ikinci müs
teşar Fon Pletzcrin derecesi elçiliğe 

çıkarılmıştır. Roma Alman siyasi mü
messilliğinin takviyesi, iki müttefik dev
letin müşterek mes~ilerinin dalıa fafıl 
olacağına yeni bir delil olup Faşist İtal
yanın Almanya ile miinasebatının ehcm
mivetini göstermektedir. 

Romn 1fı (A.A) - Royter bildiriyor: 
Italyan birinci ve ikinci filolarının dün 

ilkbahar manevralarına başladıklarına 
dair burada bazı şayialar devem etmek
tedir. Fakat, harp gemill'rinin muhtelif 
harekatı hakklnda hiç malumat alınma
dığını resmi mahafil l.."min etmektedir. 
Bu iki filo zaten 15 Marttan beri kısmen 
manevralar yapmakla meşgul idiler. 
Bunlardan Torento üssüne merbut bulu
nan birinci filonun Drac'a kadar bir ce
velan yapacağı ve lspecya'ya merbut 
bulunan ikinci filonun Gaetnyn do~ru 

Norveçte Almanlar ilerleyemiyor 
~~~~~~~~~~~ww*~·~~~~~~~~~~-

H ava dan paraşutla indir· 
dikle i askerler eme 
avlanıp öldürülüyor 

Londra, 1fl (Ö.R) - Müttefik kuvvetleri Norveç sahilinin 
yarım düzinC' kadar mevkiine çıkarılmış olup halen mevki
lerini takviye etmek ve genişletmekle meşgul bulunuyorlar. 
Bunlahın arr-sında bir Kanada müfrezesinin de bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Bütiin Norveç llUikamatınn, İngiliz ve Fransız müttefik
lerle fE'ınasl çirmek emri verilmiştir. 

NARVJKE NASIL ÇIKILDI ? 
Lollllra, 16 (Ö.R) - Narvik ihraç hareketi hakkında alı

nan malfuruıta göre, İngiliz harp gemile.ri fiyorda girdikten 
sonra bahriye kıtanlı filo ateşinin himayesi altında karaya 
çıkmıştır. Bunların hücumu karşısında Almanlar şehrin ar
kasındaki tepelere cekilmişlerdir. Şimdi, ayni dağlarda mev
zi tutmuş olan Norveç kuvvetleriyle müttefikler arasında 
sıkışmış olduklarından kaçmak imkanları yoktur. 

Londra, 16 (Ö.R) - Non·eç sahilleriııe çıkarılan mütte
fik kuvvctl~rinin ehemmiyeti, isgal noktaları hakkında ta
bii malumat verilmemektedir. Almanlar. casus teşkilatına 
rağmer., miıttefiklerin kararl:ırı hakkında pek az malumat 
sahibidirler. 

ALMANLAR iLERLİYEl\IİYOR 
Lon<lı·a, l6 (Ö.R) - Norveçin cenubundan alınan haber

lere göre, Almanlar bu noktada memlekeHn' içine doğru ile
ri hareketine devama çalışmakta iseler de Norveçlilerin 
mukav<•meti bu te~ebbüsü durdurmakta ve ileri hareketi 
yavaşbtmaktadır. 

Almanlar paraşütle askc.r indirmek suretiyle Norveç or
dusnnıın arkasınd.ı clemiryoJu münakalelerini kesnıeğe uğ
raşıyor1ar. 

Falrnt Fir.lerin karşısında Sovyetler nr.sıl bu tecrübenin 
muvafiakıyetsizliğini görmüşlerse, Norveçliler de bu suret
le havadan ındirilen kuvvetleri esir etmekte veya kurşuna 
di.lllle~tte güçlük cekmiyorlar. . . 

FRANSIZ HARP GEMiLERi 
Paris, 16 (Ö.R) - Dünden beri, Fran'>lZ harp gemilerinin 

Skandmdv sularındo1 mevcudiyeti kaydedilmiştir .. Bugünkü 
gnzetclcr bu Fransız iştirakinin ehemmiyetinden bahsedi
yorlar. 

AL 1AN TAARRUZU NASIL BAŞLAI\UŞTI ? 
Stokholm, JG (Ö.R) - Salahiyettar Norveç mahfillerinin 

vcrdikieri mı.lfunatıı göre, Norveçe karsı Alınan taarruzu, 
Oslodaki Alınan sefirinin hariciye nazın Kohtu ziyaretinden 
evvel başlamıştır. !) nisan salı sabahı snat beşte Alman sefiri 
doktor Bave ... , Norveç hariciye nazırını ziyaret ederek, Al
manyanın Norveçi istilaya karar verdiğini bildirdiği zaman 
Alınan filosu muhtelif Norveç limanlarına girmiş bulunu
yordu. 

Baverin Norveç hariciye nazırına verdiği on üç madde
lik muhtırada, Norveç hükümetinin orduya ve millete hi
taben bir bcyanna.ne neşrederek Alınan istilasına karşı mü
tevekkilfuıe bir tesl;miyet gösterilmesini tavsiye etmesi is
teniy.>rdu. Yine bu muhtıradn, Norvçin bütün istihkamla
rının !nhrip edilmeden Alman kuvvetlerine teslimi, mayn
lenen kara sularda mayn tarlaları haritalarının verilmesi 
talep Pclilm1::kte idi. Sefir, Alınan hareketinin büyük sürat
lc inki§af t.?ttiğini, <ılınan kararlarda tadilat yapılması im
kansız olduğunu v.:: sabah saat 9 dan evvel bir çok Norveç 
limanlarının i~gal edileceğini bildiriyordu. Yine bu muhtı
rada, Kislingin Norveç başvekili olarak tanınması isten
mekte idi. Kral Hakon Alman muhtırasını reddedince sefir 
şunu sormu~tu : 

- Niyetini·, mukavemet e~mck midir'? 
Kral şu kısa cevabı vcnnişti : 
- Evet.. 
- Alman darbesi fımansız olacaktır .. 
- Biz, müttefiklECrin yardımına güveniyoruz .. Norveçin 

hürriyet ve i<tikH'ılini korumağı bileceğine emin olabilirsiniz. 
Muhavere burada bitmişti. 

AL.'1ANI,ARIN İDDİALARI 
BerJin 16 (A.A) - Christiansandin ~imalinde kısa bir 

muhat·cbeden sonra Norveç üçüncü fırkasına mensup 150 
zabitle 2000 nefer teslim olmuşlardır. 

Centıbu şarki mıntnkas:ında 36 top iğtinam edilmiştir. 
_ Alman körfezi üzerine bir uçuş yapan ve Veser halicine 

orveç F 
ya kuvve 

a 
er 

Bir kaıı deryası halini alaıı Norveç tıe 1ıavalisini 
gösterir harita 

hiç bir muvaffakıy~t elde edemiyen bombalar atan bir tıı: 
giliz tayyaresi Heligolandın şimalinde cereyan eden mu~ 
rebe E:snasmda düşürUlmilştür. Başka bir İngiliz taYYnl' • 
de Sk·,jarakın gar, methalinde bir avcı tayyaremiz tarnfı.P 
dan diişürübıüştür. . . _..tı• 

Dti§maııa karşı narekete geçen bir Alman tayyaresı ils:>" 
ne dönememiştir. • . i.l· 

Bcrlın, 15 (A.A) - Alman yüksek kumanda heyeti b 
diriyor : . }· 

15 nisanda İngiliz kıtaları Alman kuvvetlerinin işgal~ de 
tındn bulunan mıntakalarda karaya çıkmak teşcbbüsiın l· 
bulunnıuşlardır. İngiliz tayyareleri hiç bir muvaffakıyet c d 
de etmedı:ıı Narvike taorruz etmişlerdir. Narvik ve HnrstD 
öni.indeki su!arda İngiliz deniz kuvvetlerinin ve nakliY~. ~.f. 
milerinin genis mikyasta hareketlerde bulundukları gor~ 
müştiiı". Tl·ondhjem ve Bergen mıntakalarında gün sn 

0 geçmi~tir. İngiliz tayyareleri tarafından Stavangere yn~~~
hava akınları esnasında Kockhend tipinde iki tayyare du, 
rülmüştür. 

MEVZİi MUVAFFAKIYETLER Je-
Lonclra, 16 (A.A) - Royter, İs\•eçten gelen son ha~er iJl 

re gör-::, Almanlar Norveç.in batı cenubunda Norveçlıtcr • 
kahramanca muka\Temetine rağmen boLı mevzii muvnff~. 
yetler kazruunı.şlardır. Söylendiğine göre, İngiliz den~ J1lJ3it 
~czelc,·i çok büyük toplarla föırv~ki iş3al ~~iş~er~ı:· riJl 
Italyan gnzctesiııin Amsterdamdakı muh~bırı, Ingıli~lc ce' 
Narvıkin 100 mil şimalinde Troınso ile Narvikin 90 ınU çtıt 
nubunda Flodcnfjor arasında muhtelif noktalara ihrB :,ıÇ 
bulunduklaıını bildiriyor. Bununla beraber Loııdrada iht 
noktaları ifşa edilmemektedir. ,_,/ 

• 
sız vePo on
de ç ka ıldı 

·~~~~~~~~-~*--~~~~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 N'Ci SAHİFEDE -

BiR ŞEHiR ISTIRDJ\ T EDILDI 
Stokholm 16 ( ö.R) - Norveç baş 

kumandanlığı, Oslonun 45 mil şimalin· 
de Kovosingerin Almanlardan istirdat 
edildiğini daha cenupta Almanlarla şid
detli müsademeler vuku bulduğunu bil
diriyor. 

Londra 16 (ö.R) - Narvikten ricat 
eden Almanlar Nnrvik ~ehir ve limanı
nın arkasında tecemmü eden Norveçli
lerin şiddetli nteşile karşılanmışlardır. 
Almanlar dağlık araziye dağılmııı bulu
nuyorlar. 

KURTULUŞ MOJDESl 
Sotkholm 16 (ö.R) - Norveç hü

kümeti, Norveçin garp sahillerinde 
muhtelif noktalara büyük müttefik kuv· 
vetlerin ihracı hareketini bir kurtuluıı 
hareketi olarak Norveç milletine müjde
lemiştir. Narvikin ve civarındaki mıntn
knnın istirdadı, bu yardımın ilk tezahü
rüdür. Bütün Norveçli vatandaşlar, ln
giliz ve Fransız parasını kabul etmeğe 
davet edilmişlerdir. 

FRANSIZZ VE POLONYA KUV
VETLERi iHRAÇ EDILDI 

Bwıdan anlatdıyor ki Norveç arazisi
ne Fransız kuvvetleri ele çıkanlmıflır. 
Fransızlnnn ihraç noktası henüz malum 

n~filleri, Norveçte müttefik ordulann hiyetini Alman milletinden daha ne 1';: 
harekatı önümüzdeki günlerde inkiıaf dar zaman saklıyacaklarını bileıneıne 
edeceğini beyan etmektedirler. tedirler. 

Fransız kuvvetlerile birlikte BERLIN YEiS iÇiNDE . b 11• 
Alman hariciye nazırı Von Rıh 71jt: Polonya kuvvetlerinin de Norve- trop daha bir hafta evvel tek lııS\,0 

çe ihraç edildiği öirenilmi~tir. ve Fransız askerinin bile Dnniınar~ le" 
Dünden itibaren Norveç ıularında Norveçe çıkmamaın için bütiin ted 1~p, 

mühim Fransız deniz ve hava kuvvet- rin alınd_ığını bildirmi,Şti Ribben1;
0
1"' 

)erinin faaliyeti kaydedilmiştir. harbın ı:ıonuna kadar Skandinnvyn ıol: 

OSLO ETRAFINDA 
MUHAREBELER 

Londra 16 (ö.R) - O~lo civarrncla 
şiddetli muharebeler olmaktadır. Al
man donanmasının mühim kısmının tah· 
ribinden sonra lngiliz ve F rnnsız kuv
vetlerinin Norveç. topraklanna ihracı 
Almanlar üzerinde muazztim "bir 'tesir 
yapmıştır. 

Bitaraf müphitlerin Berlinden bildir
diklerine göre, snlahiyettar Alman 
mahfilleri, Norveç harbının hakiki ma· 

raklarının müttefikler nüfuzundan u tıtl 
kalacağını ilave etmişti. Bu beYj";aiı 
üzerinden uzun zaman geçmeden 11 etli 
ve Fransız askerleri Norvcçe kuv"" 
yardımlarını vermiş bulunuyorlar. 

JSVE.ÇE MERMiLER DOŞ~e et' 
Stokholm 16 (AA) - KornJ 11.,• 

rafında vukubulan bir muharebe .. e! iW 
sında lsveç arazisine mermiler d;~e}; 
tür. h:veç mnkamlnrı, bayraklar . l reli!· 
suretile hudut hattını tahdit etın•j.c 
Alm:ınlar derhal geri çekilmişi~ 

in gi' teı'e 
milhim 

ve Kana daya 
bulundu 

Fransa, 
siparislerde 

Nevyork 16 (A.A) - Nevyork l·imes gazetesine Ottovndan gelen bJ: 
telgrnftll. lngilizlcıin Kanadn fabrikalarına 25 milyon dolar kıymetinde. rn 
himmnt si aris e ti · e • · ·· ' 


