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Parlamentosu 

Zelzele 
t.fıntakasında Roman· 
~anın inşa ettireceği · 
a\Öy kanununu 
tetkik etti ••• 

: Romanya kralı Karol 
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Orta .;ark 
Ordusunun 
Tesirleri ... -·--

ŞEVKET BİLGİN 

•leo · 

T aymis muhabirine göre 
-ııc 

Ankaradaki intiba, harbın 
Balkanlara sirayet 

- - -

etıniyeceği merkezindedir 
Müttefiklefin yardımı, Balkanları 
her taarruza · karşı koymıya kafidir 

Bir habere göre Italya ve Almanya Balkanların garbını, 
Sov yeller Şarkını garanti edeceklermiş 

Londra, 30 (A.A) - Balkanların 8§aiıdaki sebepler dolayısiyle timdilik mitlerdir. Binaenaleyh onlardan tehlike 
vaziyetini tetkik eden Timeı pzetesi. Avrupanm cenubi prlıi kısınma sirayet gelemez. Diğer cihetten Balkanlardan 
nin Türkiye muhabiri fÖyle yazmakta- etmiyeceği merkezindedir. istediği kadar iptidai maddeler temin 
dar: Ingiltere ile Fransa, Türkiye ile iti- edebildiği müddetçe harbi Balkanlara 

cTürkiyen.in hükümet merkezinde Jülar imza etmek ve Romanya ile Yu- tqmil etmek ve burada yeni bir cephe 
ve Balkan devletlerinin bükümet mer- nanistana garanti vermekle Balkanlar- vucüde g-etirmek Almanyanm menfaat-
kezlerinde hakinı olan intiba, barbm da sulhu korumak istediklerini isbat et- _ SONU 3 ÜNCO SAHİFEDE -

Alman Baş Amirallığı 
lngiliz filosu ile karşılaşmak 

Alman filosuna 

•• uzere 

~t ~ıera Della Sera• adlı balyan 
lıa~~: •Yakın Şarkta büyük bir oyun 
•ıaıı.ıı anrnaktadır. Fakat bu oyunun oy
dir.- 't oynanılmıyacağı henüz şüpheli
lt,,aşlığı altında Ankara muhabiri 
lıt. ?İn bir mektubunu ne~retmiş
değnıt:.aüteleri Dr. Göbels'in sihirbaz 1 

~ 'sıle şekilden şekle sokmağa çalı
t,ki 111~.hnbir müttefiklerin Yakın Şark
tde.re~"Yük hazırlıklarım meuuubahs 
İades· •Esasen Finlandiya sulhunun 
l>ag~~eıı sonra. Ingiliz ve Fransız pro
levec •. sının Balkanlar ,.e Yakın Şarka 
ctl.orcuı. edeceğ! fahmin cdilebilirdi.11 
lıı~i . n~rada .Jngiliz • Fransız,, keli
~ Yerıııc •Almanıı kelirncı;ini koy-
ıir daha ınunsifıuu: olur. 

bir huruç hareketi hazırlıyor 

liinı·~ .~enubu Şarki Avrupada tehak
l'İtı.iııll~u tesi e çalı~:ın Balkan milletle
~,~·asi ve iktısadi hürriyetlerini. bal
)'•t a.ııa:uretile B. Bitlerin mahud •ha
~e .. düşüncesini tehakkuk ettir
~ ~raşan AJmanyadan başkası de
llİilct • 11\.Unıen petroJJeri meselesinde 
l:qlikjte . çevrilen entrikalar, yapılan 

er ısc çoktan beri mallımdur. 

. tetr 
''"ele ol bu lıarbın mukadderatı üze-
'-12 l'l\~t'i rolü oyruyacaktır. Almanya, 
~~1 Yonluk petrol a~ğım kapatmak 
lıt> l' hda Sovyet Rusyadan ümit ct
~İitii,_"r.~ın.un onda birini göremeyince 
~a&lanı 11ınıdini Romanya petrollerine 
"ttııa ış gibidir. Biikreş Almanyaya 
'~it il\ 11 Petrol kontenjantmanmı artbra
~ltis adır? Buna ihtimal \•erilemez. Bi-
> 11tıe. 0nıanya hükümeti yapılan taz
llit, ~~. ~iddetle mukavemet etmekte
tıılii .,:~tilüyor ki Yakın Şarkta sulhun 
tibİdir roı .. meselesi üzerinde toplannuş 
lotıy11 •. M';'_ttefiklcr, Çekoslovakya - Po-
t~ "i,~e J. ınlandiya tecrübesinden son· 
:~ ltern8~. Şark devletlerinin istiklitlleri-
ıt ol 1 cesaretle müdafaava mukte-
~ıı ~~~nnı istiyorlar. l\IÜttefiklerin 
h '"l'et t 0.rdusu muhtemel bir Alman 
ı!~tnıeaı?'!~ne mukavemet cesaretini 
.A~i • ıçın kurulmuştur. Asıl söy
"'ıtıaıı. . luzırn gelen hakikat budur : 
tıı~ıy0~ ~yiklcrini son hadde çıkn
~Utıcer aj hıç şüphe edilemez ki harbe 
l~ltıe Çe 0 .ncak bir 1nzyikin kendi alcy
,•tı lıa~ tılcccf,rinc kımi olduI,ru içindir. 
;liıı. ı. hldan Gcnern] Vevgandla Ve-

tı ı.. . f\Unınnd d • 
~ •ıakik asm n toplanan kuwetlc· 
d~l'i 0111~~cn Yangın söndürecek, tehlii
"' t. ıı. .. u .. tl ccek kuvvetler savmak kabil-
•a "1 tcrkı · iti ~ind 1 er Orta Şarkta bir mace-
Lt11lda b c... değildirler. Alman tazyiki 
~Çe te ogulan küçiik milletlere ser
~~. ~r~effüs etmek, serbestçe görüş
~~trtı.ek:tçe kararlar almak imkanını 
otı.... h en başka bir şey düşünmi

' ""'lirada hakiki bir hiirriyet mü
Q\JNu 2 İNCi SAHİFEDE -

Ingiliz filosu himayesinde seyalıa.t eden 1;apurlar 
Paris, 30 (Ö.R) - Almanyadan gelen Verilen haberlere inanmak lazım ge- niyetindedir. 

lıaberlere göre bütün A1man deniz tez- hrse Alman baş amiraUığı yakın gün- Bern, 30 (Ö.R) - Bazeler Nahribte
gahlannda büyük bir faaliyet mevcut- Jerde deniz üslerinden bir huruç hare- nin Alman kaynaklarından aldığı ba
tur. Alman harp filosunun bir çok Uni- keti yaparak Norveç sahillerinde İngi- herlere göre H.itlerin riyasetinde topla
teleri tamir ve takviye edilmektedir. lız filosu ile bir deniz harbine girişmek nan bir Alman harp meclisi Norveç ka

Molotof un 
Nutku, bütün dünyada 
derin akisler uyandırdı 

---*-
Avrupada -·Bu nutıılı bi,. çolı 

tef si,.lere selJep oldu 
Paris 30 (Ö.R) - Siyasi mahfillerde 

Molotofun nutkundaki bazı iddialar 
hayretbahş görülmüştür. Mesela Molo
tof csulhperver niyetlerden>, czaafa 
diişınemiş bitaraflıkt<ın>, cFinlıındiyaya 
karşı aliccnplıktan> bahsettiği zaman 
bu hayret bir kat daha artmıştır. 
Aynı mahfillerde deniliyor ki: cMos

kovanın fikirlerini aksettiren Izvestia, 
bir kaç gün evvel Finlandiya sulhu mü
nasebetiyle vuku bulan neşriyatmda 
Sovyet siyasetindeki sulhpcrverliğin 
manasını meydana koymuştu. Litvino
fun milletler cemiyeti siyasetine ve mU
tearrızı tarif eden anlaşmalar münase
betiyle müteaddit defalar ortaya koydu
ğu noktai nazara mukabil onu istihlaf 

ra suları meselesini ıözden geçirmiş ve 
İngiliz donanmasınca alman tedbirlere 
karşı Almanyarun ne suretle mukabc-

- SONU 4 ONCO SAHİFEDE -

i""SBitY·e· .. ·ı . . 
5 Davasında Refi i BaJ 
yarın b~raeti, Yu-
· suf Ziyanın tec

ziyesi istendi 
İstanbul, 30 (Hususi) - Satiye bi
nası davasına bugün birinci ağır ce
za mahkemesinde de\'aın edilmiş, 
müddeiumumi muavini B. Obeyit 
bir saat de,·nm eden iddiasını s~r
detmiştir. 
Da\'anın malıiyctini 'e hadiseleri

ni inceden inceye teşrih eden ağır 
ceza miiddeiumumisi, sabık Deniz 
bank umum müdürii B. l'usur Ziyn 
Öniş, Dcnizbank crkiınından B. 'l'n· 
hir Ke\•keıı, mühendis Neşet Ye ifa· 
sımın cczn kanununun 339 uncu 
mad<Wsinc g<ire tcczi:velcrini iste
miştir. Bu madde liç seneden on :.e
neye kadar lıapis ceznsmı amirdir. 
l\füddc.inınumi, bu hadisede adı 

ge<:en R<.'nsüraııs miidürii B. Rcfii 
Bay arla diğer bazı maznunların be-: · 
raet)erini talep t:ylemiştir. E 
Muhakeme, su~lulann müdafaaJa- E 
nnı hazırlamaları için on üç nisan : 

Genç lıaı·acılar Ankaradan harcketlerı esnasında 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• ............... ~HAVA OKULUNA~ ............. .. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iltihak eden gençler 
dün Ankaradan ayrıldı 

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

ru .. ıı Jıa11a lıuruınıı llaşlıanı, "" münaselJetle 
......... 11.i!.~!1 bir hitabede IJuJunmu~tuı:!~ .............. . 
Ankara 30 (Hususi) - Türk hava ku- göstereceğinizden eminim. Sizden ayrı

rumunun gedikli hazırlama yuvasının lırken evlfidından ayrılmış bir baba gibi 
ilk devresini bitiren gençler Eskişehir teessür duyuyorum. Fakat şeref ve kah
hava okuluna iltihak için bugün öğleyin ramanlık dolu istikbal1eri düşünerek 
treniyle Ankaradan Eskişehire hareket teselli buluyor ve iftihar duyuyorum. 
etmişler ve Ankara garında kalabalık Hava okı,ılundaki iyi çaJışmalannızı işit
bir halk kütlesi tarafından uğurlanmış- tikçe bu iftiharımız artacaktır. 
]ardır. Gene] kurmay başkanının gedikli ha-

Hava kurumu ba~kanı Erzurum meb- zırlama yuvasını ziynreUerinde size knr
usu Şükrü Kozak gençlere hitaben hı>-
yecanlı bir hitabede bulunarak ezcümle şı izhar etti!:ıi limitleri tahakkuk ettirc
şunları söylemiştir: ccğinize şüphem yoktur. iyi bir havacı 

- cTürk hava kurumundaki vaz.if e- olmak için, iyi bir S1hhat, sağlam bir 
nizi bitirdiniz. Şimdi hava ordumuza il- dimağ, uyanık bir karakter mutlaka ltı
tihak ediyorsunuz. Gedikli hazırlama zımdır. Bu vası!ları kazanmağa ı;:alışı
yuvasındaki mesainizden çok memnu- nız. Gedikli yuvayı unutmayınız. Yolu
nuz. Hava okulunda aynı muvaff akıyeti nuz açık olsun arkadaşlar.> 

Dün lstanbulun müda
faa tecrübesi yapıldı 

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

Sel imi yedeki aon sistem hava dô:f i 
topları, denemede atı,Lar yaptı 

--------------x*x----------
İstanbul, 30 (Hususi) - Bugün şeh

rimizde hava hücum larma kaJ'l?ı dene
me top atışları yapıldı. 

Atışlarda Selinıiyedeki son sistem 
tayyare dafi topları vazife alarak mu-
,.a~akıyetli neticeler verdi. . 

Bu deneme saat on bire kadar de\'am 
etmiştir. 

Top atışları esnaı.ında yakın sahiller
de çalışan vapurlann seferleri tatil 

edilmiştir. 
Ya~ılan denemeden hasıl olan intib:ıa 

göre lstanbula hiç bir düşman tayyaresi 
~ aklaşamıyacaktır. . 
Ayrıca vilayet te, lzmirden gelen 

Fransız kontr amiraJı Murenin iştiraki
le bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıyı müteakip amiral şehirde 
tetkikler yapmış ve intibalarının gayet 
müsait olduğunu ~öyle~tir. 

Botni körfezi sahilinde 
--~~-------x*x-------------

Finler yeni bir endüstri 
merkezi kuracaklardır 

Helsinki, 30 (A.A} - Finlandiya hü
küıneti ile İsveç sendikaları mümessil
leri arasında akdedilen bir anlaşma mu
cibince Helsinkiye yapı endüstrisi ame
Jesinden 9000 kişi gönderilecektir. 

Helsinki, 30 (A.A) - Hükümet mn
kamlan Botni körfezi sahilinde bir Fin 
endüstrisi merkezi ihdası için lauın 
gelen planlan hazırlomaktadırlar. Bura
da Karcliden tahliye edilen halkın bü
yük bir kısım iskan edilecektir. Bu ye
ni merkezde büyük sc:llüloz fabrikaları 
ile biçkihnneler ve Viıpuri ile Hangci
nin yerine olmak ü..:eı e yeni ihracat lı
ınnnları inşa edilecektir. 

Stokholnı, 30 (A.A) - Salahiyettar 
t"ahafilde beyan edildiğine göre, İsveç 
htikiimeti bir nisanda harici siyaset 
hakkında beyanatta bulunacak ve bunu 
müteakip parlamento bu hususta mü
zakerelere başlıyacaktır. Ayni mahfil
lerde hfısıl olan anaatc göre. Fin - Sov
) et harbinin nihayetinden beri siyasi 
İsveç mahfillerinde endişeli bir hava 
hüküm sürmesi bu beyanata 

Fiıı nazırlarmdan Tamıt'.'r 
gazeteler, başvekil mütemadiyen hücum 
etmekte ve kendisini İsveçin milli mü
dafaasını kafi derecede inkişaf ettirme
mek ve Fin - . Sovyt!t harbinde İsveç in 
menfaatlerini layıki veçhile müdafaa et-



........ 

1 ~lrika : 31 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Süleyman paşa Hrbiye talebesile. Dolma~ah .. 
ce üzerine yürüyecek, getirdiğı talebe ıle 
'sarayı karadan baftan bafa kuf atacaktı 

~~~~~~~~-~*x•~~~~~~~~ 

Yıllardan beri beklediği günün Sultan Aziz Dolmapahçede bu 
yanına bu kadar yaklaştığım sez- suretle muhafaza altına alındıktan 
mesi, şimdi Hüseyin Avniyi derin sonra, vükela, ulema ve devlet rica
bir ıurette sevindirmekte idi ... An- li Topkapı sarayına gidecekler, veli
cak. arada sırada vcafcscye düşmek· aht Murat efendiyi padişahlık tahtı
ten, korku ve heyecan duymaktan na iclas edeceklerdi .... 
da kendisini büsbütün alamıyordu.. Sadrazam Rüştü paşa, Serasker 

Ya Hünkar meseleyi çaluverir- tarafından tertip edilen bu hal' 
acL. Ya esrara vakıf olanlardan bi- planına bütün teferruatiyle vakıf 
ri korkudan gider de meseleyi Sul- bulunuyordu ... 
tan Azize haber verirse}... Bu plan veliaht Murat efendi ile 

Vükeladan bazılarile kumandan- anasına dahi ayrıca ihbar edilmişti .. 
lardan ve mülkiye ricalinden bir çok Murat efendi ertesi günü, öğleden 
kimseler bu işten haberdar edilmi§ evvel, T opkapı sarayına geleceğine 
bulunuyorlardı. Vakıa bu adamla- kat'i olarak söz vermişti ... 
nn hepsi de sözlerine ve namusları- lşte görülüyor ya} ... Basit ve tat
na itimad edilir kimselerdi ... Fakat, bik kabiliyetini tamamile haiz mü
ne olur, ne olmaz} Dünya bu, ha- kemmel bir plan ... 
ritada her şey yazar}... Sultan Aziz, haftalardan beri 

Böyle bir hal vukuunda başına düşünülerek en ince noktaları bile 
gelecek felaketin büyüklüğünü dü- büyük bir dikkatle gözden geçirilen 
ıünen H üseyin Avni kendisini oya- bu müthiş planın kendisi için hazır
lamak üzere, arabasının İçinden, ladığı o feci akibetten yakayı kur
yoldan gelip geçenleri gözetlemeğe tarmağa nasıl muvaffak olabilir~ 
koyuldu... di? ... 

Axtık araba, peşi sıra gelen yaver Madamki haftalarca gafil yaşa-
ve muhafızlariyle dik yokuşun en mış, kendi aleyhine bir tuzak ku
üst başına kadar tırmanmış, Babıa- rulduğunun hiç farkında olmamıt-
li binasının önüne yaklaşmıştı... b? ... 

Sokaktan geçen yolculardan ha- Bir ölünün ihtizar demlerini an· 
zıları, onu tanıyıp hemen duruyor- dıran bu son dakikalarda işi çaksa 
lar, Serasker paşayı hürmelde se- dahi, böyle dar bir zamanda bir şey 
lamlıyorlardı... Görünürde şüphe- becenneğe muvaffak olması ve et
sini arttıracak bir sebebe rastlıya- rafına gerilen ağlardan kendisini 
mıyan Hüseyin Avninin duyduğu kurtarması çok şüpheli idi ... 
korku ve telaşı bir parça yatışmış- Hüseyin Avni vaziyetin tamami
tı .•• Fakat ne de olsa vesfesesi büs· le kendi leyhinde bulunduğunu 
bütün zail olmuş değildi... Ve o pek kuvvetli bir surette sezmesine 
dakikada birden bire akLna bir fi- rağmen, hala korkuya dü§Tllekten 
kir geldi: kendini kurtaramıyordu. işte, şu 

işte hazır Babıalinin önüne kadar sırada sadrazamı görüp onunla ko
gelmişti... Meşguliyeti dolaytsiyle nuştuğu takdirde. · duyçluğu bütün 
Sadrazamı ik i günden beri göreme- üzüntülerini giderecek bir mahiyct
mişti... Vakıa, Rüştü pa§a hal'in te, çok faideli bir harekette bulun
ertesi günü yapılacağına vakıf bu- muş olacaktı ... 
lunuyorau... Buna çarçabuk karar veren Hü-

Ertesi günü vükela meclisinin seyin Avni arabanın pençeresinden 
toplandtğı gündü... Bütün vükela başını çıkardı ve yaverine: 
Babıalide toplanacak, veliaht Mu· - Babıaliyc uğrayalım, emrini 
rat efendi gizlice Dolmabahçeden verdi ... 
ayrılıp T oplcapı sarayına gelecekti.. Seraskerin arabası sadaret daire
Veliahtın oradan çıkmasını mütea- sine ~iden kapının önündeki tarihi 
kip, mektebi harbiye nazırı Süley- binek taşının önünde durduğu sıra
man paşa harbiye talebesini yanına da Babıalideki yaverler, hademeler 
alıp Dolmabahçe üzerine yuruye- merdivenlerin dört basamağını bir
cek, getirdiği talebe ile sarayı kara- den atlayup Hüseyin Avni paşayı 
dan baştan başa kuşatacaktı... karşılamağa koştular ... 

Dolmabahçe, bahriye nazın Kay- Serasker, hiç telaş etmeden ya-
serili Ahmet paşanın göndereceği vaş yavaş arabadan indi... İstikba
harp gemileriyle deniz tarafından tine gelenleri vakur bir vaziyette 
da ayrıca sıkı bir surette abloka al- selamladıktan sonra merdivenler
tına alınacaktı... den çıkup Sadrazamın odasına doğ· 

Sarayda dışardan içeriye ve içe- ru uzayan dar bir koridor boyunca 
riden dışarıya bir kuşun geçmesine ilerlemeğe kovuldu ... 
bile meydan verilmiyecekti... -BiTMEDi-

TENi ASJR 

ŞEHiR HABERLERı 
932 yılında 

--·--
Karısını öldüren bi.r 

katil yakalandı 
Bundan sekiz sene evvel şehrimizde 

bir cinayet işliyerek fırar eden Şük
rü adında bir katil Istanbul zabıtasınca 
yakalanm~tır. Şükrü 932 yılında kfs
kançhk yUzUnden karısı Fatmayı ta
banca kurşuniyle öldürmüş, kainvali
desi Emineyi de ağır surette yaralamı~
tı. 

Aslen Azerbaycanlı olan Şükrü se
kiz senedenberi Anadolunun muhtelif 
şehirlerinde dolaşmış, nihayet Bulgaris
tana kaçmağa karar vermişti. Kendisi 
Istanbul dördüncü şube müdürlüğünde 
pasaport muamelesini takip ederken 
sahte nüfus kullandığı anlaşılmıs, hüvi
veti tahkik edilince bir cinayet faili ol
duğu meydana çıkarılmıştır. 

Suçlu Izmire getiril~cektir. - *-

Menemen beledi
ye reisliği 

--ıtc--

Menemen belediye reisi B. idris Tı
naz hakkında Menemen belediye mecli
sinin adem.l kilaye kararı vermesi üze
rine iş Şftrayi devletçe tetkik edilmiş, 
meclisin ademi itimada sebep gösterdi
~ maddeler ~yanı kabul görülmiyerek 
B. idris Tınazın men'i muhakemesine 
karar verilmiştir. 

-·~ 
Müessif bir sar
kıntılık vak'ası 

Evvelki gece saat 23 te Karşıyakanın 
Soğukkuyu ınevkiinde müessif bir ha
dise olmuştur. Tanıdtklarından birinin 
C;vinden yanında niş:mlısı Bn. Feride ile 
avdet eylemekte olan B. Zeki, beş kişi
nin taarruzuna uğramıştır. Bu şahıslar 
Bn. Ferideye sarkıntılık ettikleri için 
arada münakaşa ve kavga başlamıştır. 

A k l.. • l.. L r ns Bu sırada atılan bir tabancadan suç-
fQmRf ROnre Q lulardan Salahiddin Zeybek sağ dizin-

Dün ak~am halkevi salonunda Dr. den yaralanmıştır. Salih Zeki de dizln-
Zeki Yalım tarafından verilen cAl~~ den hafifçe yaralıdtr. 
lizrn, frengi ve sairenin nesiller üzenn- Yaralılar hastaneye kaldırılmış, suç-
deki tahribatı> mevzulu konferansı bü- lular tutulmuştur. 
yük bir alaka ile dinlenmiştir. Konfe- - • -
ransta bir çok münevverler, doktorlar ŞARAP FABRİK.ASI 
ve kalabalık bir dinleyici kütlesi bulun- inhisarlar idaresi tarafından .şehri-
muştur. mizdc inşa edilecek şarap fabrikası in-- *- şaatı geri bırakılmıştır. Buna ı:ıebep, 

Şehir meclisi harp dolayısiyle fabrikanın makine ak
samının celbinde karşılaşılan zorluklar-

şehir meclisi yarın Nisan devresi d 
l 

ır. 

toplantılarına başlıyncnk ve 1940 yı ı 
bütçesini müzakere edecektir. -x-Maalllın tertııerı 

Izmir kız lisesi coğrafya muallimi Bn. 
Zehra Aryal, Türkçe öğretmeni Bn. Sa
bahat Bayurt ve coğrafya öğretmeni 
Bn. Pakize Tanderin maaşları 30 liraya 
çıkarılm~tır. Yilksek mektep mezunu 
olup halen 30 liradan az maaş alan öğ
retmenlerin maaşları 30 liraya çıkarıl
maktadır. -·-KACAK 
Tütünler yalıaJandı 
ödemişin Beydnğı nahiyesinin Akte-

pe dağında üç kişinin dört balya kaçak 
tütünü Nazilli istikametinde kaçırmak
ta oldukları haber verilmiştir. Pusuya 
yatmış olan jandarmalar cdun emrini 
verince suçlular ormanlık içinde kay
bolup kaçmışlardır. Suçlulara ait bir 
merkep, bir at ve dört balya yaprak 1Ü
tün müsadere edilmiştir. -x-
ECNEBİ 
Paraların kıymederi 
Ingillz lirasının dolara nazaran fiati

nin düşmesi karşısında enterşanjabl ta
kasla muamele ~·aptlan memleketler 
için bir Sterlin 481 kuruş hesap edil~ 
yor. Görülen lüzum üzerine bu fiat 520 
kuruşa çıkarılmıştır. Dolar kıymeti 120-
den 148 ze, liret 6 kuruştan 7,5 kuruşa 
çıkarılmıştır. -·-PAMUK 
ipliği flatlePl-
Pamuk ipliği fiatlerlnde göze çarpan 

bir yükselme vardır. Bu yükselme, pa
muk fiatlerinin artmasından ileri gel
mektedir. 

Pamuk ipliği fiatlerinin yeniden ve 
ihtikira meydan vermiyecek bir şekil
de tesbiti için pek yakında Ankarada 
bir toplantı yapılacaktır. iplik fabrika
törleri Ankarayn davet olunmuştur. 

• 

-·-retrtJN FİDELİKLERİ 
Ziraat mildUril B. Refet D iker Imılr 

civarındaki tütiln fideliklerin! tetkik 
etmiştir. Bazı tUtün fideliklerinde gö
rtilen uygunsuz ekim işleri tnenedilm~ 
tir. -·--COCUK ESiRGEME 
ICUl'Uma çalqrnalan 
Çocuk esirgeme kurumu idare heyeti 

Parti binasında mutad toplantısını ya
parak yeni yıl için ne tarzda faaliyette 
bulunacağına dair görü~melerde bulun
muş ve bu arada teşkilatın ge~lemesl 
ınaksadiyle Karşıyaka, B uca ve Borno
vada birer şube açmağa karar vermiş
tir. Çocuk esirgeme kurumuna bu yeni 
teşebbUslerinde dı> muvaffakıyetler di· 
!eriz. --·--TİREDE BiR HADiSE 

Tirenin Bülbüldere köyü bekçisi B. 
Mustafa Ateş, elindeki si!Ahla birden
bire ate~ ederek Burgaz köyü halkın
dan B. Muhiddin ülkeyi sol omuzun
dan yaralamıştır. Yaralı hastaneye kal
dırılmıştır. --·--M AN i SA 
EOJTMEN KURSU 
MUDURLtJOV 
lzmir ilk tedrisat müiettişlerinden B. 

Sıtkı Akkay, Horozköy eğitmen kursu 
direktörlüğüne tayin edilmiştir. --·-J9 HAYJS BAYRAMJ 

19 Mayıs gençlik bayramı hazırlıkla
rına devam edilmektedir. Bayramın bu 
sene Alsancak stadında yapılması i~l 
tetkik edilmektedir. O giln Türk maarif 
cemiyeti rozet tevzi edecektir. 

iııı oııuııarın ıaıuı 
Bilumum ilk okullara, Sah gününden 

itibaren altı giinlük sömestr tatiline 
baş1 ıyacaktır. 

Ulu dağda --·-
Çocuğunu kaybeden 
Burıalı fabrikat6r 

Baytar B. Aziz hakkın· 
da men'i mahakeme 
brarı verildi 
Bundan on bir sene evvel ınudatda 

bir gezinti esnasında Bursanın tanın
mış fabrikatörlerinden B. Mehmedin 
bir çocuğu kaybolduğunu cYeni A~ın 
okuyucuları hatırlıyacaklardır. 

Bu zat oğlunu aramak için senelerce 
seyahat etmiş, çocuğun çalındığını tes
bit etmisti. 
Kend~ine, çocuğunun Aydın vilayeti 

köylerinden birinde bulunduğu haber 
verilince fabrikatör Aydına gitmiş, ço
cuğunu aramı~. bulamamış, ondan son
ra da lzrnire gelmişti. 

B. Mehmet bu defa da çocuğunun Bu
cada baytar B. Aıizin evinde bulundu
ğunu haber almış, zabıtaya ve adliyeye 
mUracaatle çocuğunu istemişti. 

Bu suretle B. Azizin çocuğuna sahip 
çıkan B. Mehmet, B. Azizin çocuğunu 
kendi çocuğu diye almak için Bursada 
mahkemeye milracaat elmiş, fakat bu 
çocuğun B. Azlze ait olduğu hakkında 
Bursada karar verilmiştir. --·--E D t R NEDE 
l'ECt BtR KAZA 
Edirne (Hususi) - Bugün öğleden 

sonra Kale içi mahallesinde Ziraat ban
kası müdürü Kemal Sayanın evinde çok 
acıklı bir kaza olmuş ve bu kaza neti
cesinde Kemal sayanın refikası Bayan 
Hale Sayan vücudunun muhtelif yerle· 
rinden yanm~tır. 

Bayan Hale Sayan ipekli elbiselerin
den hirlni benzinle yıkadıktan sonra 
giyerek sobada kurutmağa başlamış, 
bir aralık sobaya odun koyarken elbise 
tutuşmuş ve vücudunun muhtelit yer
lerinden yanmıştır. 

Vaka üzerine derhal yetişilmiş ve ya
ralı hastaneye kaldınlarak tedavi altına 
alınmı~tır. 

B. Kemal Sayan ile Hale Sayana bu 
kazadan dolayı geçmiş olsun der acil 
şifalar dileriz. --·-EDiRNE • l n'ANBUL 

ASFALT YOLUNDA 
Edirne (Husu.si) - Trakyanın iktısa. 

di can damarlarını teşkil edecek olan 
btitlin yolların inşasına bu yl1 devam 
olunacağı gibi blr kısmına da yeniden 
başlanılacaktır. 

F.clirne - Istanbul asfalt yolu in$aah 
Edirneye doğru ilerlemektedir. 194Ô yı
lı sonunda Edirne kapılarına dayanmış 
olacaktır. Ve müteakip senede asfalt 
yol Türk - Bulgar hududundaki Kapu
kaleye varmış olacaktır. 

Yine ik:tısadi ve ticari işle.rhnlzl ko
laylaştıracak olan Marmara sahilindeki 
bir lwun iskeleler ye.nlden inşa edile
ceği gibi Biga, Gelibolu, Şarköy ve 
Ereğli iskelelerinin inşaatına da başla
nılmak üzere hazırlıklar yapılmaktadır. --·-KOORDblASYON 
HEYETt TOPLANDI 
Ankara, 30 (Husus!) - Koordinas

yon heyeti başvekil doktor Refik Say
damın riyasetinde toplanm~ ve nızna
meslndekl maddeleri tetkik etmlştir. 

NüttelWer arasmcla 
P aris, 30 (Ö.R) - Fransız - İngiliz 

ticaret nazırları arasında müzakereler 
devam etmektedir. 

Orta Şark 
Ordusunııtı 
Tesirleri ... -·-- BAŞTAB.AFI l .iııci SA'YF ADA;; 

cadelesinin bütün incelikleri ktıO 
göstermektedir. 

Kahireden TüJ'kiye hudua--..;: 
dar UzaDat\ _... sürprize 7er ..ııl 

mıyan uyaıılk bir onlu1'Ulll ~~ 
olmasa yalnız Yakın Şark milleti *"' 
emniyetlerini k11v~ iJI 
mamıştır. Aynı zamanda AimanY• ııil' 
Sov:>·ctler Birliği arasında topye~~ 
iş birliğine en kuvvetli darbeyı ·~itıl 
miştir. Kremlin üçüzlü ittifak Pı:c'~ 
iltifat edemqana._ Krealin A~ 
ile tam bir mukadderat birliği ~~ 
olmayı arzu etmiyorsa Orta ~-
~ apılan ba:mlıklamı Krem}iaiıı 'olflr 
di.şelcri "'C tereddütleri üzerinde ~ 
ca müessir olduğunu iddia. etıne~ tr 
bildir. Sovyet Birliğinin eınperyald~ 
mayülitmcla hen vazifesini ıören ti 
vet artık meydandadır. Hatti bu,,; 
dişeler o :kadar ktıvvetlidir ki basa._..,, 
felltt Sovyet Rusyanm 1111111...ı -~~ 
tinde sürprbli lair deiişiklik ~ 
den bile bahsetmişlerdir. Yedi A1 IJlll' 
Almanya ile ittifak ederek dUııyayt dl"' 
.-ette bırakan Sovyet Rusya aY"!_ .__fi 
ce4e şayanı hayret bir kararla ~ 
yaya bü.sbatün urtmı se•irmeie Jll ~ 
tedinlir deailiJw- Bia -iihaJıiPll 
BmWe bpıtm.k isaemnlekle ~ 
fUDa bniiz ki miiUdilder na-1 
feri k.......k müyle AlwıD1a1' ~ 
ki sili.lım mecı.ar Mecek WltüD -~ wn ~-Batta .. ...,., 
ter yihindea Snyet a.sya ile 
ıinaek ~ b....., ~ 
Yüksek harp fitaaam akma ~ 
.... ahhiı bnıbr .tik .... ~ 
şiııheye yer ~ laııllr ... _ld' 
dir. Ne So.,.et • ...,.... De .. ~.J 
IWl ...., ..... bitaraOlkluı ~ 
W'1lri ıiidftleri WWrlere ..,,.._ 

tan mmedyt.Br ·--,,. 
Dün sabahki yanlP",. 

Dün sabah Kahramanlarda ı.549 ~ 
maralı sokakta bakkal Zeynelin ,Jr_ 
bulunduğu sekiz numaralı ilci ka~~ 
sap evden çıkan ate~ o sırada ~ 
surette esmekte olan rüzgAnn t ~ 
büyük istidadını göstererek muhl tel': 
ki baştan başa ahşap olan binaları ;tJ 
dit etmiş ise de yetişen itfaiye 
mev2Ü olarak bastmmştır. ~ 

Ateşin sebebi zuhuru sofada ~ 
olarak bırakılan man!(aldan sı~ 
\lılcıındu. Bina si~ değildir. 

-~·Molotolan nutkun..,. 
bitaraııar 
üzerindeki tesiri ,,,,. 
Paris.. 30 (A.A) - Molotof ~e' 

fındaa ıöyluen nutku.o bitaraf JO fr 
kctlcıde hıraktıjı alialer Natio~~ 
dende ismindeki Danimarka fi 
bu nutku şöyle telhis ctmelıtcclir~ 

Molotof Beaarabya.da harp bitl~ 
c:aimı vaadccliyor. Sovyetler jl_ 
Almanya ile mutabık lr.aldığuı1 ,,,o" 
yor. Ve japonyayı tehdit ettikten 
müttefiklere bir ihtarda buJunuY°'~ 

Hollanda da iyi haber alan rrı So" 
lerde bu nutkuo her eeyden ev"cl yi! fi 
yederin bu harpde bitarafh&ını t~ o1~ 
ıimal memleketleri atasında bir ıt 

1
,; 

aleyhtar olduğunu bildirmek g• 
takip ettiği söylenmektedir. J,l.,-

Bundan maada Türkiyeye ve ,;~ 
dinav memleketlerine yapılan ~d il' 
tebarüz cttrilmekte ve SovYCb r11f' 
müttefikler arıwndaki rnünase ~f· 
femı.laotı~ı kanaati izhar edif mekt 

Yeniden yapılan muazzam şehirler_ On binlerce insan kalabalığının yalın kılın( müthiş boiuşrnaları - Korkak bir kralın zaafı yiizünden bir ülkeye hükmeden bir (ilnlük bir ba,kumaadan - Ayak tabnuna elebaşthk ederek bir meoııelDO' 
kurtaran gözü p4 serseri bir kabrama n _ Şiirleri halkın dilinde geçen şöhretli bir şiir • Güzel bir prensesin ıönlünü çalan avare bir su~tçi - Sözün kısası, MİLYONLAR SABFİLE YARATILMJŞ EŞStz BiR AHf,SElt .... 
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DEMIRMASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

(ıKJNCJ KISIM) 
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- Ne zaman isterseniz yola çıkarım. 
- Dostumuz Dörföyü de beraberini-

ze alabilirsiniz.. G:mç dostumuz :size 
Boveye kadar refakat eder ve orada 
kendisine \'ereceğimiz atlarla bizi bek
ler 

kcnliyi Oltta hulamazs."lm l>aşka bir ge
mi ve tayfa kiralamağa çalışırım. . Me
rak etmeyin .. 

Faribol atıldı : 
- Aman kuzwn.. De~ üzerinde çok 

e:deceksin... · var .. Bu gece biz.imle beraber Beyaz 
- Kuyruğun kopsun, evet .. Oau İn- Tavşan otelinde akşam yemeğini yer-

giltereye kadar ben götüreceğim.. misiniz .. Masamızea bir de demirci us-
- Olta saat kaçta geleceğiniz.i tah- tası bulunacak .. Sizi onunla tanıştırmak 

min edersiniL? istiyoruz .. Bu demircinin Monsenyör 
- Bak orasını pek kestiremem doğ- Luinin kurtarılması içinde bize çok bü

ı·usu.. Bu iş bizim Bastili biraz erken yük yardtmlan olacağını umuyoruz. 
\ eya geç ele geçirmemize tabi bir key- Faribol arkadaşının sözünü şöyle ta-
fiyet... :namladı : 

f..·on Mistufleye döndü : - İsmi Jüpiter ve zannederim bizim 
- Ya sen, dedi, en ne yapacaksın! Mistufle efendiden daha güçlü ve kuv-
- Ben, ben buradQ sizin ve yavrunu- vetli ... 

zun yanınızda kalaca!ım .. Ve artık teh- - Peki aziz dostum Mistufle... Bu 
J;ke kalmadıktan .sonradır ki yine sizin- akşam siz.inle beraber yemek yimek 
I" beraber Mon:.eııyür Luiye ınüllki ol- için Beyaz Tavşan oteline gelirim .. 
mağa hareket edl"ceğiı... - Oh ... Teşekkür ederiz madam. F.sa-

Faribol atıldı : sen sizi almaia biuat ben gelirim .. Şa-
- Belki bu arada ben İngiltereden yet fevka!Ade bir işim çıkarsa mülazim 

dönmeğe ve sizinle beraber tekrar İn- Şadoföyü yollarım .. 
giltereye litmeie irRkin bulabilirim.. Bir uat sonre eak.i a1lih hocuı ve ta-

bitirmez her üçU de umumi salona gir
diler ve orada bir kaç dakika tevakkuf 
ettiler. Işçilerden birinin daha doğrusu 
işçi kıyafetinde bir ndamın kendilerini 
ne kadar büyük bir dikkatle .sUr.düğü
niln farkında değildiler. Salonun bir 
ucunda oturmu~ olan bu işçi kıyafetli 
adam Liveôisten b~kası değildi. 

Mi,hıCle arkadaşlarına: 

- Dostum Jübiter yarım saatten ev
vel gelmiyecektir galiba, dedi. Ben bir 
az sokakta dolaşacak ve Paris halkının 
görüşmelerini dinliyeceğim. 

Mülazim Şadoiö ben de beraber ge
leceğim dedi. Bizim Faribol da ben ele 
beraber deınf'kle iktifa etti. Yavaş adım
larla handan çıktılar. Sed istikametinde 
yolu takip ettiler. 

Casus Livedis içtiği içkilerin bedel
lerini ödemekte iltica! etti ve onlann 



8. Molotofun nutku 
~Yyet devlet ada-~ beyanatında, bü
t\in harici mevzulara temas etmiştir 

k.__. ----------------~*,_,.,_. __________________ _ 
1~\"a ıto ö · 1 h' 1. 
11 
~ ~ • ( .R) - llk toplantısını Battıktan bazı limnnl r istiyeceğinin ta- ıJOliUkaya gc..-çerck .ı;u suret c ıi asa ct-

L..ı ~ vyetler birliği yUksek Şll.ra- mamen asılsız olduğunu ve SovyeUcrin miştir : 
"{ \ıeh~da hariciye komi eri B. Molo- siınal ve cenup komşulariyle samimi bir Sovyetler, mille\\t!ı" aı·asında barış tc
~~ So •tuıda Fin me3ele.c;ine 1emas sulh havası içinde yaşamak btedikleri- ınin clınt'k .ı,;y,ısctinı wkip ctmckledir-
'llıt ~ \'Yet • Fin harbinden ve bu- r.= sôylemistir. leı·. 
~ PoliUkad:ı )'nptığı. beynelmilel Hariciye komiseri, cenup komşuların- Molotof. sözlerine devam ederek, Al-
l de11ıe~~ı ~e .son günlerde Sknndinaı·- ctnn bahsederken, 8cıvyctlerin cenuµ ımm - Sovyet ınüııascbctleı-inin normal 
~da erının bahsettikleri tedafüi kom~ulariylc olaıı ınünnsebcllcrinclc şekilde devam ettiğini söylemi~ ve söz
ı' tİt\ n b~hsederek demiştir ki ; b11· değişiklik olıımdıgını, fakHl mÜllc- lerinİ ınlittcfiklcı·e l'C\'lrcrck ŞU nukta
•~36 harbı Sovyetiere 48745 ölü ve C:klerin Yakııı şarktaki tahsid:ıtmın Sov- ~srclıı ithaıııl;.ıı·ıııı \•ürütınüştür : Fran
~ ırı~!~~ıya ve ayni zamanda mü- yet birliği hükünıetince alf,ka ile takip sız polisinin P<ırist~ki Sovycl ticaret 
i!.ltıa ,;;ıa harp malzemesi sad ve c..dildiğini, Sovyetlcrc yapılacak hl·r miinıessiline hareketi, . on zamanlarda 
'~ldia olmuştur. hangi taarruzkar hiı· hareketin ço~ dii- vukun gelen So"·yctleriı. Pari:. elçisi ha-
~ \"e ı.~ı.. Vaziyetine gelince. Finler slinmeye değer bir me<>ele olduğunu <lisesi, bu \•az.iyet knrşısında Sovyctle
~~ 

01 
''4ll'ıç siyasetinde ınüstakil bir şöylerkcn Tiirki) c ve hanla mevcut rin Pnl'iste bir elci bulundurmakta 

. "llll'et ~ak bırakılmış, Leningraclın olan ademi tecavüz p<ıkllnn bu devletle- menfaatleri olmadığı, İngiliz gemileri
Sı \~~.na alınması ve Finleı-lc olan ıin bağlı olduklnrını tebarüz ettirmiştir. nın, Sovyet gen.ılcrini bcynclmilçl hu-
~ ~•Yetin idamesi dü ünülmü~- Söilerinc devam ""den hariciye komi- hıka aykırı olarak tevkif ettiği, Ingiliz-
{~ ~eri SO\•yct hüküınetinin Romanya ile leı'İn harpteıı cıvvcl sipariş edilen ınal-
l'-lltlt' ~n Skruıdina\•ya anla nasın- olan münnscbctlerinden bahsederek. Be- h.rı vcııneklen inıtiıın ettikleri ııoktala
~ t~n .. "'azlyeti Sovyet - Fin anlaş- !-arabyanm Romanyaya ilhakının esasen r. iizerinde iuıhal verdikten soıu:'a ınüt
tı,.~ ÇuncU maddesi hiiküınlerine Sovyctler birliğince kabul edilmiş olma- lf•fikleı-in Sovyctleı·i Almanya aleyhine 
~l', ~Ve bu muahcdeye göre de dığını, faknt bu h5di<ıenin Sovyet - Ru- ıvhrik etmek gayeleıinin ukim kaldığı 
~ Palc"'Yet~er aleyhine her hangi bir men ınüııaııebctini bozncak mahiyette \ e Sovyctlerin Baltık cle\'letler.i aleyhi-
"Ul'lda ta gırcmeiler. bir mesele teskil ctuıcdiğini söyledikten ne biı· hareket tc.şebbUsiinde bulunma-
~~ Molotof, So\'yctlerin sonra So\'yctlcr Cirliğinin takip elliği <lıf!ıııı iznh etıni~ti r. 

Müttefik kararlarından sonra 

~orveç, kendi kar~~ularına giren Al
tltan tahtelbahirlerini tevkife başladı 
L !la.:_ 
·~~·~ -~-~l~lr\ (A..A) - Franslz. - lngili1. Parls ~W (A.A) - lntransigennt gnzc-
ı~"tind tn Avruparun hilkUmct mer- lesi, yüksek mfüteFiklcr ınccli..sinin 28 
>ı-.. "-~ hUsule getil"diği kuvvetti in- Maıi taı·ihli il;timuında. Alınanyanın di
liıı..~~ ında tefsirlerdt" bulunan ğcr mcınlcketlcrle ticaret ~ ollarınm tccl
~l ~ahfillerlnde Avı·upanm şima- ricen kapatılmasına ınatuf pek 11\ühim 
~--hit n k1'lekctlerln şimdi daha rea- kal'ar1aı· ittilmz cclildiğiııi yazmaktatlır. 
~~ur: tal nazar kabul ettikleri be- Londm 30 (ö.R> - Times gazetesi 
~~ e~edir. Filvaki Nor\•eç, • imal yüksek harp Surasının tebliği bütlin 
~ine uevriye gezen Ingiliz harp dünyada hürriyeti sevenlerin ümitleri
"t!ıı ~ taarruz etmek üzere Norveç ni kllV\"l'tl<.'nclinnis o1duf,'Unu yazmakta
~ i 1ev\~ gi..ren Alınan tahtelbahir- dır. 

ı içıı. tf etmekle haklarının mUda- KONSEY AKlSLERi 
~ ~~:etjik: hareketlerde buluna- Briiksel ~O (0.R) - t•'ransız. - Iny,iliz 
~lıni.ştir. ı ytiksck harp $ürnsmın knrnrJarı bura· 

da biiyiik rıHika ve r.lll'ııımiyctlc knr-lil
lanın ı~tır. Sııli\h.iyct.tar mahfillerin ka
nantine ı.:örc bi~raflık kanunlarını hn
lic:mıc tatbik ~den Bel{;ikanm müttefik
lerin enerjilerini arttırma kararından 
endisc <•ime ınc mahal yoktur. Ablokn
nın ~imaldc \"C şarkta çok sıkı ola~ğı 
kanaati kuvvctllclir. 
Budapcşt.c 30 (Ö.R ı - Yüksek kon

se:rin kararları Macar efkfırı uuıumiye
sindc ku\•\•ctli bir intiba uyandırmL:..tu-. 
Macnr gazeteleri miittefikleı•in btiyUk 
diploımıtık f ıaliyctine ıntiuır etmekte
dirler. 

Balkc.tnlar Sahte mübadil bonosu 
Satmak iki kişi 

Rumen 
Parlamentosu 

Zelzele 
Mıntakasında Roman· 
yanın infa ettireceeı 
köy kanununu 
tetkik ettL-
Bükreş. 30 (Ö.R) - Tür.kiyedo zel

:ıclc ııuntakasında bh köy kurulması 
ıçln mohusan uıl.'clisiııe verilen kanun 
layihasının ıniizakt?r-.'Si.ııde hariciye na· 
ı.u·ı B . Gafenku beyanatt1ı1 bulunarak ~u 
.ı.ciz.lcri söylcmiş1ir ; 

•Bu teklif cesur ve ~aınimi bir do:.~ 
vlan 'fürkiycye karşı tesanüt hislcı·imi
zın bir delili olarak karşılanmalıdır. 

Meclis bu sözleı·ı Ti.irk - Rumen dust
lugumı ccınlanrlırnıı haraı-etli alkışlarla 
hırşıicımı~ ve kı·edi açılması teklifini 
it 1 ifakl.ı knlıul etmiştir 

Garp cephesinde 
Pari:., 30 (AA) - IL:i giinden beri 

mc\:tUu bahi!I olan Frımsız ve Alman 
topçu kuvvetlerinin faaliyeti dün ciddi 
bir şekilde artmış ve iddetli bir hal al· 
mıştır. .Şimdiye kadar Vusların şar
kındnki mıntnknyıı münhasır kalan top· 
çtL atesi dün Sar' ın garbındaki mınta
knya ve iki hat arasındaki sahanın bil
hassa geni !ediği Sarrebruckun cenu· 
bundaki mıntakaya sirayet etmiştir. 
Topçu bu suretle 5 O kilometrelik bir 
cephed.., faaliyette bulunmu~tur. Alm1tn 
topçu ate i ile birlikte ol\"<"I tayyareleri
nin de himayesinde rasat tayyareleri 
bir kaç kerre hücuma geçmişlerdir. 
F ranaız topçu ku\'vetleri muvaffakiyet
le mukabele ederek Alman taarruzlarını 
her tarafta tardc-tmi§tİr. Bir Alman müf
rezesi pusuy;a d\i§ürülmüıtür. Her ilı.i 
tarafın tayyareleri de faaliyet göstermi'
tir. 

RUZVELTİN 
Gazetecilere beyanatı 
Vaşington, 30 {A.A) - Reisicüm

hur Ru:ıvdt gaLetecilere Sumner Velıin 
Avrupa ııcyahati hakkında bir delderas
yon vermiştir. Buna nnzaran Velı Ame.. 
rika hüki:imcti namına hiç bir ~ahhüde 
girişmeğe mezun değildi. Ve girÜ!me· 
miştir. Amerika hükümeti namına hiç 
bir teklifte bulunmamı"' ve ;\merika hü
künıeti de heı han i bir knynnktım hir 
sulh teklifi nlmnmıııt ır. 

ltalya. Almanya, Fransa \'e lngiher~ 
hükümetlerinin Velse verdikleri malu
nınt kntiye.ıı mahremdir. Velqin ıeyahti 
neticesi Amerika ile ziyaret etttiği mem· 
leketler arasındaki münasebetlerin ta
vazzuhundan ibaret olmu.~tur. Nihayet 
hemen şimdi Avrupacla adil müstakar 
devamlı bir aulhu tesis imkanları pek 
az olmakla beraber Vel~in seyahati ne
ticesinde eldf' edilen ma1ümat böyle bir 
•ulhün teıtisi zamanı t;eldiği vakit fev
kaliide bir kıymeti haiz olacaktıı. 

Fransız ve İngilizlerin 
harp gayeleri 
deği~memi$tir •. 
Loııclra, :w {A.A) Time<; g, 11.ct~.'si-

1 in siyasi ınuluırt•iri ) azıyor : 
Frnnsızlar ve İngiH1.lcr heyamıtlarm-

ltQrpten uzak 
~~alabilir mi? 
J'o~~AFJ linci SAY.FADA 
t""-~ J'rirdir. So.yetler Bi.rlİğiınİn 

isti yen yaklandı 
x*x da harp gnyclcıfoden birinin değişmedi-

Aııkara :rn (Husw ı ı - Sarraf ve ko- olup ta do.~ alaı·ında ınuhafauı edilmek- ğ:ini bir kcr:ı·o daha teyit cylemektedir
ınisyoncu Zeynel .i ınindc bi ·mc sahte te olan "'e leda-.·üle çıkmaması icap eden ler. Bu gaye Polonyalılara \'e çeklere 
mübadil bonosu satmaf;n tc ebbiic; cür- bonolar oldu[~U anlnsıhyor. Mevkuf bu- 1 üniyclforini iade etmektir. 

~' ,~ aelirinden şonra yeni sercü· 
~~ cq. sureti umum iyede un. 
~~'h tedir. Niluıyet ; Balkanlar 
~;s ve ~inlandiyaya benzemez
lii..~ tnemlelcetlerine Franml.t 
~~""an edebilirler. Bu mii· 
'hyct.... elkin umumiyesine cött 
~ ~ade Balkanları taarruza 
rıı- l\dra 

3 
a kili gdir. 

~tft. ,.;""O .<~.R) - Timesin dip· 
~ llıa 11} •bnı ya.zıyor: 

~lt.~l>ilda ~nın rnerke:t.i ve cenubi şarki 
lr1~1.lı,~ ~a~tığı iktısadi tazyika nasıl 
~f ~ l\a dıleceği hakkında Fransız 
1ijt .bak1~~1arı ııabırsızlıını; ordu. lktı-
~ltılt ti an Almanya kiiçiikleri ken-

111~1·, fi\ll)c:aretc mecbur etmek için bü-
' iri l.Yett h 1 1 tt1 1 

tri 
0 

d c u unmu!jtur. ınıın 

bttı ıt•bııı ercccdedir ki küçükler bun· 
l~ ~" olıı. ederJerııe istiklallerini kay-

11 ~11~taldardır. Balkanların ötc:ısiıı
tıııtı ""\"e:ı.ol~rak sulh leyhinde bulu

~ı.ıı..~ llatlt 1 hır Türkiye vardır Tiirki. 
~~llt anlcud biribirini kıskanan 
it,- d"-iıt ilrasıııda kuvvetli bir anlaşma 
~~ t l'o,ı~lı tığı malumdur. Müttefik-

~ ~•rın er~~ beraberdirler. icabında 
I ~ lıt ltıh . ~udafaasını temin için orta 
·,~ O}dtı!11 <'ltild.:ri oı·dulan han•kete 

1( 11 hnkkındn 1t"minnt vf'rmis-
' Cipe L • 
<~t . llııag .,O 
Q.~~~~ııir ' ' ( Ö. R) - Politiken 
\">~~ Rorrıa muhabiri lıili!iriyor: 

'lı ~l~ıt ~tlar içinde ltalyanın 
,,to~tı.ı bağlanmakta biç bir men
~~ 11 ii:. r. iyi nıalumaı ahın bir kay-
1,, ı -ercııd W • 

~"l' Avru 1R1ı:nc göre ltalya cenubi 
~l l!Qh Padn bir So\•yct '" Alman 

1 ttl.. lltter~L . , . OO 
" "'dt- oı; !garantııu yennc 

~~ lıt'r L • • · •11rının ayrı ayrı gnran-
tc ih 

miyle Mehmed Nihat Koyum .. -u ile to- lunan Nıhnt Vl' Sndı 15 giin kadar l'\•ı·cl Bu ga~te bu oeyanatm haı·pcuyanc 
pal Sacli ndlat·ındn iki kiı i .şehrimizde Ziraat bankasmm Ankara merkezine bir ınahiyetı olmadı~ını. fakat İngiltere 
te\•kif cdilmi bulunmaktadır. Du mcsc- dl'o cttıklcri bonoların bedelinin büviik iıe Fransaıun harpte oldul,"U gibi sulhun 
le.ve el atan adUve bu sahtekarl•l•ın bir L:,. l·ı<;mını tahl•"ıl·nt "k 1. ·a .. ·ı Pkdinden sonr,ı ela müttehit kalacaklu-,, ..,, mı ' · • ... ın ı ııuı ınc \ ' C \" ... - b'ld' . . 
sebcke tnrdındnn tertip edildiği şiiphe- yetin meydana çı'kmasma inti1 .. ·uen bnn- :ını ı ırcn rnuhtasf!ı bır ve<;ıka oldu-
sh•lc tahkikatını dcrinlcstirmekledir. J.:aya iadt- ~tmiş hulunmaktl\dır gun~ı Yll'Z!llaktadır. 

·Bundan CV\'el 'Uerindcki bonoların M r z· . . Tımes Ingütcrcnin So\')"C~ler birliği-
bir ka"ınt iZiraat 'bankasının lstaııhııl u ıyecc .~ım~t bnııkas.mdan cclbedı- ı-e karşı <lahn dostane hir tarzı hareket 

,. 1cn bonolar uzerındc- 1ctkıkler \'apılını.c;, 'ıtt•ıı1 ... z t ... · · · F t "k tt' 
şub('..sinc kabul ~ttirıncgc> muvaffak olan k fi 1 M h , • • " - c ın"'sı ıÇU\ rnıısrıy1 azyı c ı-
Nilı.~l ve• S ıdi buray.ı gelerc•k bonoların J1:C~ u ~r< aı~ c met ~ılıat ::ıdllyec1e- ğiııi tekzip eylenı~kte ve bu meselede 

kı ıfac!csındl' . ı 'k' 1 .. k. . ı · · ·1~r diğer bir knı;ını dn b::ınkanın Ankara 1cı· ı ı lU ilındın tnm 1>11 ılı a a , ·ar-
.şubesine ciro C>dh·orlar. Bir kısmını <la cBugünc ~.ıdnr . l<mıfımdan Ztraat <lıklarıın hildirıncktcdir. 
Zeynde cirn <'derlerken hfidise nıeyda- bankasın.ı cıro Pdılmis bonobrııı sahte Tiıncs nelı,·e nlllrAk İngiltereniıı Sov
na çıkıyor. Znbıta ınütc'it'bbislcri ciir- olmadık hırını, snhte ıseler lıcdellerini .) et Rusyadan Almany::ıya giden eşyayı 
mii meşlıut hrılindc yakalıyor. Bunların taımııııen tidcmcğe lmzır lıulunduğunu, iwndine cckmck maksndiyle Sovyetler
C'llerinde bulunan bonoların bir kısm1- sen·etınin huna miısait olclugumı <iyle- l1:; ticari ıniiznk('rclere devam ctınegc 
nm 'l::ıhte bir kısn'mın dn iptal edilıni mi tir.> tQr.ıftar olduğunu vc1z.ınakladrr. 

SURİYE 
Skandiuav Paktı 

Stokholnı, 30 (Ö R) - So\•yct. Rus
) ıının ınuhalefeliu~ ıağınen Skaudina\'
yu devlctlt'rİ arru;mda tedafüi bir pakt 
akdi meselesi Stokholında tetkik cclil
mcktcdir. Stokholnı ınahfilleı-i böyle bir 
ittifak projesini hurp çıkaracak bir mu
ahede rlcğil, :mllıu kmin ed"cl•k hir \"e
o.;ıkn ~rıvrııııktndırhır. 

ÇÖRÇILDI NUTKU 
Lonclra ~O (Ö.R) - ingiliz nmiralliğı ~ 
Lordu ba) Mister Çôrçil radyoda mü
him bır nutuk ')ylemü;ıtir-. 

MÜTTEFİKLERİN 
Tayyare faaliyeti 
Londra. :~O (Ö.R) - A.} ns mecmua· 

... :ncla nc..,redileıı hir makalede !'140 ka
l'tınusaııisinde Fransız - İngiliz ıayynre 
f.ıbrikalarının Alman fobriknlarından 
fuzln tayyare yaptıklannı nııcnk 1941 
haziranında müttefıkleorlıı Almanyndaıı 
1.ızla tayyareye malik olacaklannı ye 
dıdıa !!Crİ. el.ıha mi.ikt·ınınel, c1ahıı çok 
imalfıtt:ı bulun:ıcaklarmı vazıvoı. -·-..:... 

Filistin yahudileri 
Kudüs, 30 (A.A) - İngiliz ordusuna 

ı- önüllü ~·.ızılun Fih-:-tın ~ nhudilcrlnden 
ikinci bir ·~rup yakında Frans::ıya fie\•ke· 
dilccl'ktir. İlk grup hundan ikı ,ıy cv
\'d harcl.ct ctınisti . 

:Fevkalade kollliseri 
Aııknl'Ct, 30 (A.A) - Türk - Suriye 

muahedesini imzalamak iizere tayyare 
ile Ankaı·aya gelmis olan Suriye fev
kalftdc komiseıi Püo ve maiveti havala
• m feııalı-;ı \"ÜZiindl"t \'lll'tn ~abah Toros 
'ksprcsivle ·Adanuva h:ırcket edecek ve 
oradan tayyare ile- Suri~·l>yc ,gidl:.'ecktir. 

Merkezi Cin 
hükümetf t~essüs etti 
Lonclra. 30 (Ö.R) U7.nk Şarkta Jn· 

ııonlorın esC'l'i olan merkezi Çin hilkü
meti bugün Nnnkm<le tecssiis etmiştiı·. 
?u hükiimcti Jnponfadan baska yalnız 
ltalyaııııı üınıyn<'nğı i.iğrcnilmiştir. Bü
yük Britanya Çan Kny Şckin Çunkin
dcki milli hi.iküınctini tnnıınnkta devam 
edi~ Ol'. 

re etmektedir. Bu pro-

,~~ ----._.-................................ m&A------------------------------~ 
ılu , ... _ ı·· t L-~t 'ude l'u" ~l·ı·•· 1·· k t'·!>. 1 1 l'{,'( ',l.\.ı.'-" -·• 'ur 1\Al n ~crı u, <>~ııeıtau • ~ .. 'ur sana ııwr arının • ,.., 

je takarrür cdeıae Beılin Roma Balkan· 
larm garp ICIŞllltnt. Sovyetleı iııe şark 
kssmını garanti edeceklerdir Sovyet 
Rusy.ıııın Romanyay garanti verme\.: 
i t~·cccğinden üphc edilmek tedir. 

1 """'"'"' ~Aımsm K Ü 1 t Ü r p a r k 
- TAŞ p AR ÇASI sin e m a s l 

Sa,\ ııı miid:I\ iııılt.•riııi memnun 

H' hınir<le ilk ılda gi)stcrilen 

iki yt•ııi filiııı takdim ediyor 

• 'I'ÜRKCt: SÖ.Zl.Ü \'tı: ~AH.KiLi 
~ """"'- 'l'. • ••••••••••••••••••••••••• ~ ......... . 

llltf(n·EuE İLK DEFA HİÇ (O(l.BÜJ.MDIL":t BİK Yl•;NİLHi 

ı .... Cücelerin korkunç şehiri 
t -- !~R&Hullr HARP JURNALi 

~NICLi M.İXİ 
ffEPSİ BUGÜJlf 

T Sinemalarında 

YEN 1 ŞAFAK 
Jean P. Aumont • Pierre Frasnay 

Harikuhidc he) t'{':ınh , (' nıiistc. ... na bir mt•n:ıı olan lııı filinı sincma<'ılı:f.ın .. . . ~ 

r.m şAJmsımınm .. 

SEVDA KAMPl 
Clltger Rogers. Duglas Fairbanlıs 
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SON HABER 

Türkiye· Suriye arasında 
--------~x*x:--------

Dün, iyi komşuluk mua
hedesi imza edildi 

-------------------x*x----------------~ Anlıı:ıııra, 30 ( Husu.i) - Türkiye - Suriye doılluk ''e iyi komıuluk muahe-
desi bugün nal 12/ 1 S de Hariciye Vekaletinde imza edilmittir. Türkiye n-.. 
mına muahedeyi hariciye ,·ekili B. Saraçoğlu ve hariciye vekaleti ıenel sekreteri 
B. Numan Menemencioilu. Fransa namınn Büyük Elçi B. Masig\i '"e Suriye 
Ali Komiseri B. Piro imzalamışlar ve imza merasiminde Hariciye Vekaleti er
kaniyle gazeteciler hazır bulunmuştur. Hariciye Vekili Suaçoğlu bu mÜn&9e· 
betle irad ettiği bir nutukta Türkiye ve Fransa arasındaki dostluktan hararetli 
bir lisanla bahsetnıi ve Avrupada yegane müşkülit noktası olan Suriye mese
lesinde bu imzalanan muahede ile kat'i olarak ortadan kalktığını söylmi~tir. 

TORKIYE - FRANSA - SURiYE 
Londra, 30 ( ö.R) - Unitcd Prcsııin lııtanbul muhabiri bugün Ankaradıı 

imza edıl<'n Türkiye - Suriye dostluk anlatma11nın geçtm Nisan a.>ında imzala· 
nan anlasmanın yerini tutacağ ı bildirilmeluedir. 

Fransız Büyük Elçisi B. Masigli bu nutka cevap vermiıı Türkiye - Fransa 
arasında fe\"kalide dostane olan münasebetler hasebiyle bundan aonra Türk.i
ye - Suriyf' arasında da tam bir dostluk hüküm ferma olacağını &öylemiştir. 
B.Mneigli muahedenin imzasına hizmet eden hariciye vekilimi~ ve B.Menemenci 
oğluna ve bilhassa birinci daire umum müdürü B. ~cridun Ergine te~ekkürle· 
riııi bildırmittir. Merasime Şamp&nyii içilerek nihayet verilmiştir . 

Fransız Komiseri B. Piro havanın bozukluğu ha ebiylc yarın sabah T oros 
ekspresiyle Adannya hareket edecek ve oradan tayyare ile Suriyeye gidecel.tir. 

Garp Cephesinde daha iki 
Alman tayyaresi düşürülmüştür 

-----......... -----:X*x----------
Paris. 30 (Ö.R) - Garp cephesinde dün biri iki motörlü olmak üz.ere daha 

iki .ı\lman tayyaresi dü ürülmüştür. 
Pl\ris, 30 ( ö.R) - Sazet dö Briikııel Almanyıuun bi.iyiik bir ordu toplamak 

için fevkalade mü külatla l..ar~ıla~tığını yazarak diyor lci: 
Alman Erkanı harbiyesi 1942 aenesinden evvel 300 fırka tqldl edemiye

cektir. E:> lulden beri Almanya ancak 200 fırka teşkil edebilmiftir. asıl m~IW
lit bu fırularm kadrosundadır. Yani Alman fırkalarına ha~·at verecek miite· 
haasıa Almaman bulmalttadır. 

Pari.s. .30 (ö.R) -- Dün Fransız hııtlaruun üzerinden üç \o"C altı tayyarelilr.: 
gruplar halinde Almanların bir çolt. istiktaflar yaptıkları görülmüştüt. . 

lngiltercde vesika usulü 
şekilde yürüyor 

gayet 
müsait bir 

------------x*x------------~ 
Londra. 30 (ô.R) - late nezaretinin Parlamento müııtcşarı beyanatında 

vesika uıulünün zorlubuz yürüdüğünü, bu usulün millete uz.un ve cetin bir harbi 
ihtimalle karıılamak imUnını verdiğini hükümetin istikbal ne olursa olııun mil
lete vuiycli garanti edecek vaziyette olduğunu bugün memleket dahilinde 
mevcut olan stokların harpclen e\•vetkinden çok daha fazla olduğunu söy1e
ıniştir. 

Litvanya, Polonyalı mültecileri 
Almanya ya kendi ~lilc teslim ediyor 

----------------~-x*x--------------........ --
Riga. 30 (A.A) - Kaunasdan btldfrj)diğine göre, Litvanyada mevlı;.uf bu· 

lunan iki bin Polonyalı m61teci ve aaker. A1man ifgali altında bulunan ınıntaka
hıra .iade edilmiftir. Almanya. mühecıleri kabul edeceğini bildirdiği için 
Litvanya makamları bu vaziyette bulunan Polonyalılıırı ııevkcdilmc:k üzere anı
maktadır, 

Bir lngiliz 
vapur 

şirketi bize onbir 
İnşa edecektir 

--~-------x*x----------~ 
Londı.-. 30 (ö.10 - l~oyterin Ankara muhabiri bildiriyor : Müteaddit to. 

nilaıoda iki milyon lngiliz lirasına mal olacak on bir vııpurun inşası için Türk 
hükümetile bir lngiliz inııaar kumpanya&1 ara11nda ihzari anla ma imza ed&lmi'I· 
tir. Kat'i muka,·clenin yakında imzası ümit ediliyor. 

Sovyet - Japon 
Münascbatı gittikçe gerginleşiyor 

----------------X*A~----------------
P.:ı.ris, 30 (Ö.H) - Tokyodan alınan haberlere göre jnponya ve Sottyet 

Rusya arasında siyasi münasebetlerde gittikçe ağırla~an Lir gerginlik mevcut
tur. Molotofun son nutku Sovyetlerin Uzak şarktaki siyasetlerinde bir deği;ıik
lik yapamıyacağı his ini vermekte ve Tokyo ve MoskoYa biribirini karı,ılddı 
olarak hugünkü vaziyetinden mesul tutmaktadırlar. Tokyodan bir anla ma 
için sarih garantiler isterken Tokyo İse Moııkovnııın ilk nclnnı atmasını beklr.
mektedir. 

Scwyetfer japonlanıı beklediği imiyotİ\ i deruhte etmeğe taraftar değillerdir. 
Şimdi jıı.pon Parlamentosunda milli müdafaayı takviye japon tayyareciliğini 
inki nf ettirecek ve orduyu motörle~tirmek ıçin fevkalade aııkeri krcdaerin ka
bulünde neden istical edildiği anln~ılmnktadn. japonlar Sahalın adası \ızcrinde 
\ e 1nnc;ukoda Sovyet tayyarelerinin ) aptıklan tecavüzleri bir az tahrip ma
hi,> etinde telakki etmektedir. 

Al manyaya petrol taşı yan bir motör 
tevkif edildi Yugo•lav hududunda 

----~-----x*x·~------------
Paı;~. 30 (ö.R) - Belgraddaıı alınan mevsuk 11abeı1ere gcire Almanyaya 

petrol lnşıymı on ııahrınçlı ınotör Yugoslavya hududundan geçerken tevkif 
edilmi:-tir. Yı.tgo favya pelrolıi harp kaçağı addettiğinden kendi rizuı olmak· 
sızın knra sulanndan petrol nakliyatına müsaade etmemek suretiyle aktif bır 
Mıaraflrk takip etmek azminde ofduiunu Meydım• k<JYtnU!IUir. Tevkif edılen 
motörlcrden iiçü Tunadaki Belgrad limanına ge1rrtlmiıtttr. , ................. _. ......... .-............. ... 
Tayyare Sinemasında 
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Molotofun 
derin 

nutku 
akisler 

bütün dünyada Alman Baş 
AmiraHığı 

uyandırdı lngili:ı: liloııına karfı 
-------•~ bir huruç hazırlıyor 

BA~ARAFI ı iNCI SA111"''.,...E nın yiyeceği değildir. Zira Ahnanyanın tısadt, mali, sjyasf, ticari biltün sabaJar-
...... ~... .ı.u:.,.., - - BAŞTA.RAFI 1 iııci SAYFADA -*7ı Molotof bu terkedilen politikanın kafi derecede yiyeceği vardır. Çekoslo- da lngiliz - Fransız. l§birliği yirmi sene 
aınhı.J:ırında bir taarruz politika!'ı ya- vakyanın bir harp ihtimaline karşı ha- evvelinden çok daha tamd11'. Bu birlik lede bulunacağını te:;bit eden bir hare-
J'Oıtnıştır. zırlamış bulunduğu bugün :ııtoklara va- zafer Jcauınıldıktan ~nra da dünyaya ket programı ha:ıırlanuştır. 

23 Ağustos paktiylc Almanyayı harbe ziyed ettikleri halde bunlara henüz el müttefiklerin iradesini kabul ettirmek Önümüzdeki günlerde Şmal deniıin-
ıtefVik eden Polonyarun Ieci ~kıbetini sürmemiş oldukları, yiyecek ihtiyaçla- için değiJ, hakiki ve sulhperver bir me- de İngiliz ve Alman filoları arasında ba
mırlıyan Baıt memleketlerini tazyik rmın ;'ıcil olmadığını gö:;;terlyorlar. Al- sai iştirakinin dünyaca örnek ittihaz edi- zı çarpı~alara intizar ebnek icap ede
edttn!k !"tralejik üsler koparan ve niha- manyanın ihtiyacı demir ve petrolden lecek çekirdeği olmalı: için devam ede- ceğj ı;öyleniyor. 
yet Moskova sulhiyle Finlandiyaya hak- ibarettir. Şu halde demir ve petrol yol- cektir. Bizim nazarımızda sulh ve :rafer NO&VEÇİN ENDişELERi 
812 müddeiyntını kabul ettiren bu ~ya- !arını tıkamak lazımdır. Birakalım Mo- aynı kelimelerdir. Almanlar bunu böy- Oslo, 30 (Ö.R) - Norveç mah1illeri 
.tin Molotofun sözleriyle müdafaasına loto( istediklerin söylesin.> lece anlamalıdırlar.> Norveç kara suları meselesinin vahim 
imHn yoktur. NUTKUN tNGlLTEREDEKt ALMAN RADYOSU VE bir mahiyet almak üzere oJduiunu 

•aamafih Molotofun beyanatı müna- AK1SLER1 MOLOTOFUN NUTKU nıüşahede etmektt:dirler. Müttefikler 
ltlfMUyle şu ~ayanı dikkat müşahedeler Ltmdra 30 (Ö.R) - İngiliz. gazeteleri Londra 30 (ö.R) - Alman radyosu yüksek harp ş\ırasıuın kararları muci-
:1lflpılmaktndır: Molotofun nutku etrafında mühim tef- Molotofun nutkunda Romanyaya ve Al- hince şimal memleketlerine karşı ne gi-

- Almanya Finlandiya sulhunun ti- sirlerdc bulunuyorlar. man - Sovyet münasebatına ait olan kı- bi tedbirler alınaccıKı merakla sorul-
.aine hizmet etmekle Sovyet Rusyadan Deyli Telgraf şunu yazıyor: sımJarı meskut geçmiştir. maktadır. 
ıteniş iktısadi yardımlar ve nihayet Al- cSUılin, Hitlerin ateşten çıkarmağa BİR TAHMİN Not'\'t!Ç Almanların deniz harbi yü-
.-nyanın diplomatik kombinezonlarına teşebbüs edeceği bütün kestaneleri ka- Burada baz.ı mahfillerin tahminlerine <.ünd~n en çok zayiata uğrıyan meınle-
MU7.aheret i.imit ediyordu. Molotof söz- bul edecektir. Fakat Almanya hesabına göre dün müttefiklere ihanet eden Sov- kettir. Harbin başından bugüne kadar 
Miyle bu projelere iltihak niyetinde ol- elini ateşe sokmak niyetinde değildir. yet Rusyanın yakın bir atide Almanya- Norvt.>ç 204 bin ton hacminde 59 ticaret 
"'8dık1arını göstermiştir Molotof Sovyetlerin miitteliklerle mil- ya da ihanet etmesi gayri muhtemel de- gemisi kaybetmiştir. 

Sovyı•t hariciye komiserinin beyana- nasebatından bahsederken sözlerinde ğildir. NORVEÇ CEVAP BEKIDOR 
1mda Romanya - SovyetJer münasebc- bir n~vi korku ve tcJaş vardı. Bu nutuk Moskovanın müttefiklerle ticari mü- OsJo, 30 (Ö.R) - Norveç hükümeti-
tine ait olan kısım bilhassa calibi dik- Almnnyaya karşı mutad kortizanlıkları nasebctlere girişmek arzusu burada de- nin son protesto notasına Büyük Bri
'katUr. Molotof Sovyet Rusya ve Ro- ihtiva etmiyor. MoJotof Sovyet Rusya- rin bir itimatsızlıkla karşılanmaktadır. tanyanın cevabı daha alınmamıştır. Ma-
:1nanya arasında bir ademi taarruz misa- nın Almanya He dostluk paktından kı- I..ONDRA MAHFiLLERİNİN amafih bu cevabın Norveçi tatmin ede--
'lnnm mefkudiyetini, halledilmemiş olan saca bahsetmekle iktifa etmiştir.> KANAATİ "ek bir mahiyette olmak şöyle dursun, 
~rabya m<'sclesine bağlamıştır. Sov- Mancester Guardian ·Molotofun nut- Londra, 30 (Ö.R) - Siyasi ınahfille- müttefiklerin Almanyaya karşı müsa-
yet hariciye komiserinin sözünden an- kunu Almanya için kuvvetli bir haylil rin kanaatine röre Molotofwı autJm mahak.5r bir bitaraflığa asla müsaade 
bş>Jıyor ki, Sovyet Rusya Romanyaya sukutu telakki eden yazısında diyor ki: Sovyet Ruıçyamn Finlandiyaya te~avü- etmi~·cceklerini bildireceği his.c:edilmek
hl'S'ı hımamen serbe t bulunmak arzu- Bu nutuk Hitlere soğuk bir duş te~iri zünii mazur ~östernwk ve Hit]erin Sov- tE:dir. 
.ınındadır. yapacak.. :n~t Rusyadan :öreceği yardımların • Stokholm, 30 (Ö.R) - Gazetelerin 

SOV~ETLER1N BlTARAFLIGI TAYM1SE GÖRE nıahdut olduğu kanaatini vermek İ(in yazdıklarına göre Narvik limanına kar-
Paris 30 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 'fimes Molotofun nutku miinasebetiy- ~ylenmiştir. şt İngiliz harp gemilerinin kontrolü bir 

llfo~tofun dün Sovyetler yük.c;ek Şura- le Sovyet - Alman ,.e Fran<:ız - Ingiliz Molotofun Sovyet Rusyarun bitaraflık kat daha mkla~şt.ır. Norveç kara sula
amda irad ettiği nutku uzun boylu tef- ic;birlikleri arasında muazzam larkJarı ~ya5etinden müteaddit defalar bamet- rmı takip eden demir yüklü Alman ge· 
mr etmektedirler. Molotof nutkunda l~barüz ettiriyor. mesi burada eiddi bir tesir yapmamış- milerinin Baltık boğazlarından geçme-
Sovyetlt'rin sulh ve bitnraflığı muhafaza Bu gaz.ete diyor ki: flr. Sovyet Rusyanın Almanya ;Je dost- Jeri ~ok :z.orlaşmıştır. Salfilıiyettar mah-
ar~usundan hnhsctmiştir. c:Miittcfik orduforın sevk ve idaresin- luk paktını yaptığı giinden beri taaliye- fi11er Narvik yolunun Almanlar için ar-

Le Temps bu miinasebetle neşrettiği deki vahdet geçen harpte ancak harbın ti göz öniinde tutularak Moskovamn ta- tık tıkanmış farzedilmesi icap edeceği 
•ir makalede diyor ki: sonunda tahakkuk edebilmişti. Bu harp- ~hhiitlerine fazla itimat ~aiz olmadığı kanaatindedirler. Botni körfez.inde buz-

cSovyetler sulh arzularının mahive- ft• ise ilk günden vücut bulmuştur. tk- beyan edilmektedir. Jarın erimeğc başlamış olması hesebiy-
tinr, Polonyayı arkadan vuran işgalleri le bu yoldan Almanyaya demir ı;evki-
vc Finl:ındiyaya taarruzlariyle göster- Bergama Asliye Hukuk Mah- Bergama Asliye Hukuk Mah- yatı yapılabilirse de Alıruın demiryolla-
miştir. Finlandiya harbı emsalc:h: hir kemeainden: keme•ı"nden .. · b kJ' f kal" d 
barl)arlıkla yapılmu:tır. • rının va2.iyetı u na ıyatı ev a c 

~ Kozaklı Ahmet kızı Emine tarafın- Bergama inhisarlar idaresi muhafaza müşkülle th· ..... IO>tir, Sevy<.>tlerin bitaraflığına gelince, bu -··--ıt-
dan ikametgahı me"hul dmı.malı Mus- memuru Hürrem Tuzcu tarafından Der- Lomlra, 30 CÖ.R) - Hollanda Hin-uydurrnn bitaraflık Almanya ile tam ... 
tafa oğlu Hnlil aleyhinde ikame eyledi- g:ımada mukim iken tegayyüp eden dic;tam Jimanlarındd demirli bulu-

bh- su~ ortaklığı şeklinde kendini gös- ;;i bos.anma davasının icra kılınan mu- Gu"Jlı"ı lbr.:ahı'm Ethem kı"' ..... u"ru'·vvet 7 Al h k t · · 
te'rtrıi"tir. Almanyanın Kızıl orduya ih- h ... k ... m. nan l man vapuru are e emnnı 

a ·emesi sonunda: aleyhine ikame edilen boşanma davası- rılınışlarsn da liman resimlerini ödeme-otiym-ı yoktur. Zira bu ordunun ne kıy- d 
1
• 

Knunu me eninin 132 inci maddes nın icrayi muhakeme:->İ 12-4-940 1ıırihi- diklerinden makinelerin bazı aksamı meltt' olduğunu bilir. Fakat ekonomik 
.,, mucibince tarafeynin bo anmalarına 20- ne müsndif Per<:embe giinü saat 9 tayin kaldırılmak !';Ureti.,·le hareketten mene-ynTnımlara ihtiyacı vardır. ~ .1 

Bundan dolayıdır ki Almanya, Sov- 2-939 tarihinde karar verilmi olduğun- kılınmış olduğundan mezburcnin yevmi ailmislerdir. 
yet _ Fin harbının tasfiyesine ehemmi- dan mezkur hiiküm aJeyhinP M . aley- mezkCırda Bergama asliye mahkemesin- - - ----------

hin bir guna itira:n var ise tarihi ilan- de hazır buhınma!'ı ""'"a musaddak bir 
yel ' vermiştir. Balk:ınJarda ve ynkın . ,, r ı· 

dan on beş gün znrfını!a alelusul ilfıın veldl göndermesi aksi takdirde hakkın- e o R s A Ş&Tl1a Sovyetlerin mtidahalesini arzu surt'ti alarak tP.mviz vo)una miiracaat da gıyap kararı verileceği tebliğ maka-
~f~miştiSOVYETLER VE SULH edebileceği aksi t~kdi~cle hükmü mez- mına kaim olmak iizerc ilfın olunur. _ 

Parı·s Soı'r'da Andre c~me şıınla ı klının kat'ileşeceği kbliğ makamına s sam ;! l"JZU" M 
· - ....,, r krıim olm::ık ilzere il:m olunur. Birin~i Smıf Miltahassıs 

::ruıyor: 169 Y. i. Talat 

ı.:a~v::~~~ d~~~~;:ı :.:k~~l~\!ğ~:y':ı= DOKTOR ı r. ı emı·r Alı· : ~!iiz.~~:~-re~i ~ukJarı Polonyaya hücum ettiler. Ne- 12 Mustafa Şeker 
a~ kendisini tehdit etmiyen Finlandi- 313 YckUn 

;yaya t.ıarruz ettiler. Sovyetler Alman- c 1 A 1 y ~ 542818 ~ Dünkü yekun 
yan'1'n müttefiki oldukça nasıl bitaraflık e a ar 1 n 543131 t Umumi yekun 
Wdiasındn bulunabilirler. Aynı zaman- KAJIÇIOOLU No. 7 
6a hem harp, hem de sulh halinde ol- Cilt •e Teaasül hastalıktan No. 8 
Mt61t imkansız bir §eydir. Molotof iki- VE No. 9 
~~n birini tercih etmelidir.> No. JO 

Mtenıasigeant gazetesinde, Ga11üs şu İZMIR Jf EMLEKEr Elektrik tedavileri No. 11 
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lzmir Esnaf ve Ahalı Bankası 
AK Tİ f' 
Jf~A: 

JJ B,,..nci ııanun 1'39 r....,,,ı 111~ 

T. Lirası K. T. Lirası K. 

Banknot 
Gümüş 
Ufaklık 

I1kllİLi MUHABİR BANKALAR 
lıİilWDUAT KARŞILIKLARI 
SdffDAT CÜZDANI : 

Vadesine üç <AY kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

HmAM Ve TAHViı.A'r CÜZDANI: 
. Borsada Kot.-? olmıyan 

A'VANSLAR: 
~anı - Tahvilat mukaeili avanslar 
a) Borsada kate olanlar 
b)-Bol'Sada kote olınıyanJar 
Emtia ve ver.etik üzerine avanslar 
Sair mii'tencvvi teminat U7.erine avanslw 

~ÇLU HESABI .CARİLER : 
Açık: kredi · 
Kefalet mukabili krt'di 

KA'.aULI..ERiMİZDF.N DOLA Yl BORÇLUJ..AR 
SA'l!R MUHTELİF BORÇLULAR : 

Hi~lar zimmeti 
Muhtelif bon•lnlar 

~~:(•) 
Makineler 
Kaalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

ıtl!NKUL OLMIYAN MALLAR: ( .. ) 
Banka binaları 
Diğer gayri m~ıılluJJer 

:NAzıM H~APLAR 
Yekun 

lJmuıni yekun 

19500 liraya sigortalıdır. 
16600 lira}'.a ~i~ortalıdır.. . 

JZMm ESNAF ve AH.'ı.LJ BANKASI 
J,1,ıre Meclisi Reisi U. Müdür 

187891 00 
1373 25 
?M 10 189548 35 

4729 15 
44318 

803614 4;, 
7696 42 811310 fr1 

13304 40 

3~5 63 
18386 25 

1•'1594 19 
99098 09 120858' ]g 

*• 27 
50330 !S3 56274 80 

'110844 M 

'14118 .. 
283'197 19 35'1985 23 

IMOO 

1993 H 
4061 81 
1314 03 
1575 iN 
4e32 55 13577 47 

21088 69 
21838 16 42926 85 

35485M °' 1781413 95 

5329997 19 ---- -- --- -

K. TALAT MUSKA&A A'lll' iNAN 

SERMAYE 
iHTfYATLAR (Kanuni -ve nizami ihtiyatlar 

(Muhtemel la:raJ'lar brŞahğl 

MUHABİR BANKALAR 

MEVDUAT 

Cari hesaplar 
Tasarruf mevduatı : 

Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir •neden 1ula vadeli 

TALZP OLUNMAMIŞ temettuı. w kupcahr 

x.AR 

PAS il' 
T, Lira11 K. T. Liram K. 

Uııı 

79526 87 
14183 87 

178311 fYJ 

142424 22 
11193 67 
2tU1. 

Y.a6a 

,_.. 

1000080 00 

93710 54 

3ee98 l'l 

-ltMat .. 
l'llWU. -IHllH • ==== =ı 

IZM1R BELEDtYESlNDEN: 
1 - Caraj ••ntıralın bahç~i için

deki 6 aayJı deponun bir .ene müddet
le kiraya verilmesi yazı i§leri müdür-
lüğündeki tart-meai veçhile açık art
brmaya ltonulmuıtur. Muhammen be
deli 70 lira olup ihalcei 10/4/940 
Carıamba günü aaat 16 dadır. l9tiralc 
edecekler 5,25 liralık teminatı İ.f ban
kaaına yahrarak makbuziJe encümene 
geliTJer. 

2 - Garaj .antral bahçesi içindeki 5 
eaydı deponun bir .ene müddetle ki
raya verilmeai yazı işleri müdürlüğün-

deki ıartnameai veçhile açık arttırma
ya konulmuttur. Muhammen bedeli 
70 lira olup ihaleai 10/4/940 Çartam
ba günü saat 16 dadır. iştirak eclecelc
ler 5,25 liralılc teminab iş bankasına 
yatırarak makbuz.ile encümene geliJler. 

3 - Caraj untral bahçesi içindeki 
4 aayıfı deponun bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı i§leri müdürlüğün-
deki tartnameai veçhile açık arttırma
ya konulmuştur. Muhammen bedeli 
70 lira olup ihaleııi 1O/ 4 /940 Çarşam
ba günü aaat 16 dadır. iştirak cdecelc
ler 5,25 liralık teminatı it bankasına 
yatmnak makbuz.ile encümene gelir
ler. 

4 - Caraj ııantral bahçesi içindeki 
3 sayılı deponun bir sene müddetle 
kiraya verilmesi yazı iıleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 70 )i
ra olup ihalesi 1O/4 /940 Çaroamba 
günti 5aat 16 dadır. lıtirak edecekler 
5 ,2 5 liralık teminatı iş bank.asma yatı
rarak makbuzile encümene gelirler . 

• 27, 31, 5, 9 1049 (561) 

LUOUNDAN: ,J' 
hmirde birinci karantinada z: ~ 

mecidiye 30kak 7 numaralı ~~ 
ikametgAhı meçhul olduğu et" 
Ziraat Bankası sabık senedat ~ 
det tarafına: . . M_ 

Ziraat Bankası Izmir ŞubeSJndl , 
hini&e açtığı 363 lira 79 kurUŞU oıı -itf'. 
içinde ödemeniz, borcun tamaxnı~\iıj,t 
bir kısmına veyahut alacaklının t99 ,+ 
icrası hakkında bir itirazınız .-a ~ 
ne bu on gün içinde istida veya~ 
icra daiPeslne bildirmeniz ve. b dl 14' 
di~iniz takdirde bu müddet ıçln 11ııııl' 
üncü madde mucibince mal beY8 

bulunmanız lazımdır. . Je. !.!İ 
Beyanda bulunmaz.sanız hapıs 1 uJIJ"., 

yik olunacağınız ve hakika~ırı Jı•f 
beyanda bulunduğunuz takd ~ 
ile cezalandırılacağınız borcu zda ;..' 
veya itiraz etmezseniz haklanı t•ııı" 
icraya devam edileceği tebliğ JllS 
na kaim olmak üzere ilin olunut· 

1097 (59~ 

Bergama Asliye Hukuk -,,; 
kemeıinden: _ ,J 
Bergamanın Demirciler ~ 

den ölü Filorinalı Mahmut verese f 
oğlu Bedri tarafından ikame ol~ ,il' 
iplik davasının icra kılınmak 
muhakemesinde: j( 

Müddeinin kardeıi Mehmet ~ ~ 
metin sekiz sene evvel gaip o~~ 
dia edilmelde olduğundan rodo:"'....,J 
hayat ve mematı hakkında ~ 
olanların bir ı>ene zarfında ~:.Jo , 
haber vermeleri kanunu m~. 
inci maddesi mucibince ilAn ~ 

1102 (~ 
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Bcyannarrıc i 
'NİSAN CUMARrESİ ViLAYErlMİZDE i 

ÇOCUK YAZIMI GVHVDVR ~ 
Bu sayım 7 dl!n 16 yaşına kadar olc.n okula gitsin gitmesin tahsil ç_a~:wı 

ki çocukların mikdarlarım doğru olarak öğrenmek malı:sadiyle yapıııı-- i 
• dır .. Bunun için : ~ 
: 1-Yazım günil evlerde i2.ahat ve1ebilecek bir kimsenin bulUDd~;, 
E 2 - Yazım için kapınıza gelecek memurun soracağı şeylere doğrU~ 1 
: tezce cevap verilnıesi. ~ 

3 - Yazımda aşar,da gösterilen ya§lardaki çocukların Y~ : 

ur~~ günü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve doğru cevap ".'~ 
vatandaşlar ''e bu işlere mUzaheret göstermiyen mahalle mümessıu-~ 
vazifelerini verilt:n emirlere göre yaıJmıyan Yazım memurlan.h~~ 
Numaralı kanuna göre be~ liradan 25 liraya kadar para ve ıki aya : 
hapis t.;ezası verilecektir. . . . . • 1(\11 i 
Sayın hmirliler~ duyururum. .ızm.ır Yalısı : lı.~M J\~ "{lıf ! 
MiJadi Rumi Yaş Miladı Runu ı2 : 
1933 134!1 1 ı92s 1344 13 1 
1932 1348 8 1927 1343 14 
1931 1347 9 l92G 1342 ıS ' 
1930 ' 1346 10 1925 1341 1• f 
l92fl 1345 11 1924 1340 ,, 

(S. 4) 1 - 9 ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET LJMANLARJ İŞLE'l'ME U. M. IZJl-
ŞUBESİ MiJDiJRLUGUNDEN : ~ 

l - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden t 941 yı~ı ~ayıa ayını~e'J 
gününe kadar ~artnamede istisna edilenlerden maada Jzmır lamanın• i~ ;_ 
devlet denizyolları lıletmesine ait vapurlardaki hamuleyi şartnamecle~uııd' 
lar dahilinde yükleme, boşaltma, aktarma işleri kapalı zarf uauliyle ektı 
Jı.onulmuıtur. ()DO) 

2 - Jş şekilleri ~arlnamededir. Bu ıekillcre göre muhammen bedel(20, 
yirmi bin lira, muvakkat teminat ( 1500) bin beş yüz liradır. .. riii.,.. 

3 - Şartnameler devlet limanları işletme U. M. lzmir §Ubeıi müdur u 
den bila bedel alınır. · il' 

4 - J::kıiltmc 16 Nisan Salı günü saat 15 de devlet limanları ifletıoe:.,,.. 
mir şubesinde yapılacaktır. Tek.lif mektuplarını havi zarflar kapalı ola,.k 
kir gün eaat 14 de verilmit bulunacaktır. 

1
:,,J' 

5 - lsteklilrin kanuni vHikalan ve teminatiyle birlikte eksiltme ... 
hazır bulunmaları liz.ımdrr. • ~ 

6 - Poeta ile eönderilen tekliflerin niMyet ekailtme sünü ... t 1 ..f ~ JI' 
~ ve :ıal'flann kanuni tekilde kapatılmıt olmaeı lüamdu. Po.hlda • 
bilecek secila:melerden dolayı idare meewliyet kabul eımea. 

3 ı. .. . 7 1 o 1 062 ( 60 1 ) 

~---~~~~~--~~~~--~ 
DEYi.Er LİJIAlfLAIU Jf Ln'JIB U. JI. ,.,, 

ŞUBESi MVDVRLVGUlfDEN : ~ 
1 - 1940 yalı Haziran aymm birinci gününden 1941 yılı MayM •1~-

aününe kadar oartnamede iatiena edilenlerden maada lzmir limanına •• .,; v 
mazot veya kömürle ifliyen vapurların yükleme, bota1tma ve aktarına iti 
pala zarf u.uliyle ekailtmeyc konulmutlur. . ~ 

2 - it şekilleri şartnamedir. Bu ,ek.illere eöre muhammen bedel yi.iS 
bin lira, muvakkat teminat ııekiz bin ili yüz elli liradır. .. tuiii" 

3 - Şartnameler devlet limanları ifletme U. M. Jzmir ıubc.i müclö' 
den üç yüz elli kurut mukabilinde alınır. ,,,; Jf 

-4 - Ekıiltme 16 Niean Salı günü aaat 1 1 de devkt limanları ifletJJl -_.,, 
mir tuheıinde yapdacakhT. Teklif mektuplannı havi :ıarQar kapalı olarak 
lı'r sün ... t 10 da verilmiş bulunacaktır. ~ 

5 - l.tekJikrin ~anuni Te•ikalan ve teminatiyle l>ir)ikıe ekailtme ... 
hazır bulunmaları lazımdır. ~ 

6 - Poeta ile cönderilen tek.liflerin nihayet ck•iltme aünü ... ı 1 O da~) 
'H :ııarRarm kanuni tekilde ka.,.tdnut olm .. ı lizamdır. Poıtada "aki obı (6.,, 
ıecikmelerden dolayı idare meauliyet kabul etmez. 3 1, •. 7, t O l 06/ 

DEYi.Ei' LİJIAJILAJU ifı.n'llB U. Jf. ,.,,,_ 
fUBUİ MflDVllLV"fl•DBN : ı1' 

1 - l 9-40 yJı Huiran a~ birinci ıüaünden 19-41 yJı Ma711 a1~ >' 
.... üne kadu bmir liman.- kerQte botaltma itlel'i ka.,.b Mtrf WJlllllWT" · 
•bııoeye konulmupur. .Jtı ,.., 

2 - it tekilleri flU'lnamededİr. Bu tekilleıe aöre mulwımmen bedel 
lin, mu.akut teminat (.fSO) dirt ~elli HrMI•. • ,,,. ~ 

3 - Ş.ıtnamelel' de-Ylet limanlan itletme U. M. b.nir ,ubeein4eA ~ 
al.ur. ~ 

.f - Eiımlbne 18 NiM. Pertcrnbe süi ... t 11 tle de-Ylet ~~ ',)#' 
_.. bmir pabeaiade 7aplleee\m. Teklif mektuplaranı ı.a.; urflar ~ 
JıÜ: meak61' sün ... t 10 da wrilmit Luh.nacaktır. ,;,)' 

S - ı.teklileriD kanuni Yeeilralan Te teminatiyle birlikte eluıil.-C ,.. . .Jt 
.... , bulwunaları llzundıl'. ~ ~ -

6 - Poeta ile ıönderilea teklillerini nilNıyet ekailtme sünü ... l 1 O_., "IY 
-it n zarflal'ın luumni tekilde kapatlhmt olmua lbuncLr. Po.tad• " 
lıilec:elı: 1recillmelerden dolayı idare JneM1liyet lı:abul ebnez. 6')1) 

31, 3, 6, 9 1109 ~ 



Kendinizde Veya ·çocuklarınızda Gördüğünz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağnları, Karın şişmeleri, Burun 
makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer sinir 

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

• j 

. .. Hiç korkmayınız! ' . 
•• 1 ,. 

BanlGP yeyip içilen ıeylerin temiz ue saf olmamasından do~ayı IJarsalılada yeflflp .,,... ue JıanlCll'ıniızı emen solllCCllllaPın ted· 
Pld,,. .. Buniardan ııurıuımlılı için Eczİıneden 8~ ,,,,. lrata alınız- Ve lflıtdeld tCll'lfe ınad· 

Her eczanede kutus:'2Ö ~::;; Ô n / ci, ~...,N 77:s=e dikkat ,O 

Şiddetli BAŞ, oış •Pi· 
larou, RONATtzllAsaİI· 
alarmı SDdR, rahatsız· 

• ·' 1 

lıld8rıiu derhal geçirir 
GaıP, NEZLE Ye SOCUK 
alpnlıima karp mües
sir ilaçtır. 

fcabında günde l - 3 kate 
alınar. HeT Eczanede bulunur. 

----------~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 
=-····· • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " .. 
1..... Devlet Demir Yol/arından . ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Resmi elbise ve palto yaptırı laeak 

O. D. Yolları 8 ci ~letme komisyonundan: · · · 
( lıfuhanunen bedeli '6700) ' lira olan idaremiz ınemur ve müstahdemini için ;:> takım resml elbise ve '(250) ader paltonun dikilmesi 15.4.940 ~azartesi 
eL~ saat 16 da Izmirde ~l~tme binası1nda ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
~tıneye konulmustur. · 

l lc'l'aliplerin Iz.mirde ·ately~i 
0

bulunması şarttır. lsleklilerin 502 lira 50 kur~-
11 M. teminat makbuzlarile. eksiltmeye girmeye kanunen mani halleri ol .. 
~dığına dair beyanname ve teklif mektuplarını havi zarflarını aynı gün saat 
a~ kadar komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 
':lll?°ttıanre!f ifşlefıne blemhtden tpara5ız ı.Uınabtlir. 

28--31~ 1 1065 (571. 

Etibank '.um'iım' müdürlüğünden: 
Krom cevheri müstahsillerine· 1 • .. . . . 

tar Cra Vekilleri karariyle memlek~t dııına yapılacak krom cevh~ri. ~tıtlan 
ıs 1lltı.ızdan . tanzim ve icra edileceğinden aşağıdalı:i mal4matm . azami . 

1
4/940 tarihine kadar bankamıza bildirilmesini rica eyleriz:. . : . 
- Müstahsil firmımın ünvanı: 
a - Mektup adreai. · 
b - T clgraf adresi. 

2 c - Telefon No, su, .. . 
- f ılediği ocakların uimlcri: 

3 
a - Jmtiyaz mukaveleleri.. •. 

· - lstilual ettiği c:evherin evsıı.fı:. 
a - Fizilci evsaf. . . ... 
b - Komple analiz: 
c - Grantileri. 

Cr 2 O~ 
Si "-,·· ! "• . ' . . ·. "· .. I • • • • 

4 Cr : re . , . 
- 1936/37 / 36/ 39 ve 194"0 seneleri zarfındaki: 

•••• 1 

a - lttihealitı: · · 
b - lmraratı cMemleket ve müıteri itibarile> mütterilerinin sarih ünvan 

5 ve adresi: · 
- 1940 senesi iıtihaal programı ı· 

&. - Mevcut 11tolclar. · 
b - Aylık. teslim edilebilecek mikdar. 

6 ° - Senevi istihsal previzyonu. 
-Tahmil iskelesi: . b - Y.eYmİyc tahmil mikdarı. 

"1 - T ahmiJ vesaiti 
-Mer'i mukavelelerinin suretleri. 31, 4 1098 (593) 

~~~~~--~~~~~~~~~ ,:.•vur LJMAllLA.RI İŞLETME u. ,, .. İZMIR 
1 

1 ESi . MUDOJU.Ot;CINOE11 : '. . .. 
tlin .. - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 19.f I yılı May11 ayının son 

· , ~ne kadar Al1Ancak ıimendüfer ialceleıine yanatan vapurların yükleme, 
' 2" ~a ~leri ,lcap~l! .~rf ~!'~iy!e e~~il.tınt;>;e "o~ulml,lftur, ". .. / .. l 

li.._ lı ıelcilleri tartnamededir. Bu ıekillere lfÖre muhammen bedel beı bin 
j rt\uvaklcat teminat ( 375 )"üÇ yetritiş' ir~t 'liradır. ' ~ · ~ " · ~ · : 
~1 - Ş.rfüameler devlet limanlan itletme U. M. lzmir ıubelin<len bila bedel 

4 r. . " ' . . . . .. 
l~ - Ek.iltme 16 Niaa.n Perıeınbe günü ıaat l S de devlet limanları itlctlneal 
lııe~u tuheainde yapılacalctır. Teklif melı:tuplnını havi zarflar kapalı olarak 

· S r gün Nat 14 de verilmiı bulunacaktır. · ; 
~rb lıteklilerin kanuni vesikalart ve temina1iyle birlikte eluiltme Aatind+ 

6 ulunmaları li.zımdır. · ! 
'\oe ~~ Poıta ile gönderilen tekliflerin nihayet elcailtme günü saat 14 de gclmit 

p
09

ta. •rut kanuni tek.ilde k.apatılmıt olması lazımdır. 
' da vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet k&bul eti 
'---- 31, 3, 6, 9 . 1108 (6,0.3) 

J!rnir Nafıa müdürlüğünden: 
~ ( 63 )riyet kız enıtitüaü binasının 1 ve 2 nci kat tuğla dıvarı intaatı ( 5 5 5 4) 
~elan . lcu~ kqif bedeiae ve 15 rün müddetle açık ekailtmeye konuldu
>da ~ •• ;:t~~~eri nmtidürlükteki kqif ve prtnameıini tetkik ederek 2•90 ıa-
16/Niaa n1ukı:mlerine tevfikan hazırlıyacakları teminat melctuplarile birlikte 
)Ofla h l'l 940 Sah günü saat 1 1 de Nafıa müdürlüğünde müteıeklcil komia-
~ VUrmalan. 31, 9, 31, 9 1113 (591) 

~l.A ~~LEDttE UiSIJGllfDElf : . 
~~1Ycatne motörin ile çalqır yeni ve az kullanılmıt 30 - 40 beygir 

Qlr adet ınotör lizundu. 
cudu lu da 1atgıak iste enlerin teklif ettiii fiati ve motörün ev~ 

SPERCO YAPUR 
ACEN'I.' ASI 
-+

ADaiA.TİKA SOSYETA ANONİllA 
Dl NA VIGAZYONE 

Fenni göZlük • • 
ıçın 

ADİCE vapuru 30/ 3/1940 tarihinde 
beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
hrnanlarına hareket, edecektir. • 
CİTI'A Dİ BARİ motörU 28/3/940 ta

rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli 
Cenovaya hareket ~decektir. 

BRiNDtst motörü 3/4; 940 tarihinde 
gelerek ertesi gilnil saat 17 de dolru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Venedik limanlarına hareket edecektir • ...... 

~ 

·Barometre 

Pertevıiz 

· Altimetre 
. . 

Padometre 

ı· .·' 
1 • "1 

Eczacı 

AK T A .Ş 

ltrometre 

Puaula 

Termometre 

Sferometre 

CITT A Dl BARI motörü 9-4-40 ta· 
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

ZARA MOTÖRÜ 10/4/ 940 tarihinde 
ge1crck ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Znra, Fiume, Triyeste ve Ve
ııedik limanlarına hareket edecektir. 

NOT - BUtUn bu vapurlar TriyeSte 
veya Cenovada Şimalt ve cenub! Am~ 
rika limanlarına hareket eden İtalUı 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden ILOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrlsefain fir.. 
k~ti vapurlarına tesadilf ederler. 

NEE&LANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

ACfilLLES vapuru 10-4-40 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
lımanlarına hareket t'decektir. 

SERViCE MARITTME ROMANIA 
SUCEA VA vapuru 31 3/940 tarihinde 

gelerek Malta, MarsUya ve Cenova li
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 

BiJy'ük gözlü.cülülr 
.. ·, !-

toptan ve perakende, optik 
ihtiyaç bütan· fenni 6lçiJler . bütün 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun " 
hareket tarihlmnin kat'! olmadıtmi ,. 
bunların hJç bir ihbara IUZüm oım.ua.. 
nn değişebilfr olduiunu ve bu husu.tan 
dolayı acenteye bir mesuliyet te~p 
etmlyeceğinl mtihterem yllkleyic:ilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

·''• ,, 1' 

•• 1 

1 •• i '• ,; 

•• t ••• 1 •• ~ . . . 

.MER AYIN Y.BDtSJND.E . .. 

c ' •• 

• tı ~ • 

• l • 

. ; . :. 
1 .. ' 

• 1 

. " . ·· -· 
. . , . ... 

M.ft. L İ 
DIY~~[O 

ÇAMALrıruzLASllrlUDURLUOUNDElf: 
1 - Tuzlamı~ için 845 metre mikap toplama taş ınühayaa oiunacaktlh 
2 - Beher metre mikabının muhammen bedeli dört lira muvakkat temi

natı 253 lira 50 kur11ştur. 
3 - Şartnamesi her gün miidürlüğümüzde ve lzmir Ba~ Müdilrlüğünde 

görülebilir. . . 
-4 - isteklilerin ihale günü.,plap 1 Nisan.HO Paıar.tesi .saai 14 (je madil~

yetlmizde mjit~kk,H kpmisyonda hazır bulunınalan,,. 

Daha fula tafsillt için CUmhurtyet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO :vap\11' 

acentesine mUracaat edilmesl .. 
TELEFON : 2004 - 2005 

:•··································!•···· .. 
• Oı.IVIER VE 

ŞUREKASI LTD. 
V APVR ACENTASI IZMIR KULrUR. USE· 

SiNDEN: 
ATATORK CADDESİ Rees binası 

\ Muhterem ga2:eleniı.fo' 13-"14-15 Mart 
sayılı nUshalarında öğretmen aranıyor TELEFON: 2443 ·• ·: 
serlevhasile verilen ilAnın hususi lise- Londra ve Liverpo) hatJan lçİn ! 
lere öğretmen aranmasr dolayısiyle ve- piyasanın ihilyacına g5re vapurla- 5 
rild.iği, nmız sefer yapacaklardır. : 

Kiiltilr lisesinin öğretmen kadrosu ta- ... 1111111111111111111., ....... ~.;.;~ ...... ! 
mamlanınış olduğundan badema öğret- UMD .a • · · 
menlik için müracaat edilmemesi ilan j ......... ....,. 
olunur. 1112 (592) UMUM 0r.1'4u. ACENTALIÖI LTD. 

ZETSKA PLOV1DBA A. O. KO'l'OB 
LOVCEN vapuru 12 Martta K&ttence 

------------•ı ve Varna için har~ket edecektir .. ·YolCU 
Satılık·· ·hane n yük kabul edecektir. 

f ~ LOVCEN vapuru 19 Ma11Uı Kösten-
Al.sancak ntlk~~n sokağında (9) ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 

numaralı hane Sdtılıktır. Talip olan- Hayfa, Beyrut ve Trlyeste için h'aftl. t 
Jar mezkur hanede oturan ev sahi- edecektir. Yolcu ve yUk kabul edec ·k
bine· müracaat etmelidirler. tir. . ' 

1 1 - 4 (589) .. GOULANDRİS BROTREl'ts 
LTD. (HEILAS) 

· .iir · PİRE ·· 
W. F. He....Y·~.an der Zee ·NEA HELLAS· .. .; 

•, · -Ve şörekAsı ·· h·' · Lüks transatlantik vapuru .' Pire 
Al\IERICAN EXPORT LlNES İNC. Nevyork hattı: Pireden bareket tarihi: 

NEVYORK İÇİN 14-3-40. YöJcu ·ve yük kabul. et~lte:· 
., EX.PLORER vaJ>~ıy 24 martta bekle- dir. . 

ruyor.. GtteiC 'HpU.rlann ırttıvual&t mMıııut. 
.~~HANGE vapuru mart so~~mda a~~C!~ va.Pur ~e.rl lfe navlwılafJ :~ 

bekleniyor. ' ' ~ ~ta bir ~uhhtlt altına ~ 
EXMOOR vap~.~3 martta bekleni- Daha fazla (.f..ıw . .ı~ lçiıı ·akmet 

yor.. ' o: T. ıi. T. ~ıBUDAPEŞT Kordonda 152 numarada •UMl>AL• 
BUDAPEŞTE İÇİN umum! deniz A~ntalığı Ltd. m,~çaat 

KASSA mctörü 23 martta bekleııiyor. edilmesi rica olunur. , : ~: • 
SERVİCE M.AajTlME ROUMAİN Telefon : 4072 Müdtııir,et . ~ ~ ' 
BUCAREST K.Ö~CE GALAS Telefon : 3171 At"aata . , . r. 

VE DUNA ı).M/\NLARI İÇİN .. '·: 

CAVARNA .. ~bf: p Nisanda beklen!- .. ---~-----··-
yor. . DOKTO 'A'i'fo NAvic.ATtoN coMPANY R ... ·· 1 

BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV s 1 h ikJI 
. . . :lÇtN PORT SAİJ;>, VE. İSKENDERİYE . 8 a,A . 1 • ıo··.,.. ..l. 

ATID 'vap. 28 M.lrta doğru bekleni
yor. 

V apurlaqn isim ve tarihleri hakkıada 
biç bir taahhüt al.tnmu. 

Vapw,Jann hareket tarihlmyle na•
lunlardald d~lfffklt1derdea acenta m. 
mliyet kabul •tına. 

Daha fatla taf.Ult lpn ATAT(Jmt 
caddesi 148 No.da W. P'. HeDr}' Van Der 
Zee ve Ş.. Vapur wnte, ... ~ ~ 
at eclllmlll ne. ohmar .. , , • : ı · .. ; , 

Tckarid~ ~ 
Çocuk llastahkları Mütahumı 
BEBLiN ve KÖL.."i ÜNİVER

SITF.sf ,SADIK ASisTANI 
llutalaruı,ı. ikinci Be1ler · ~ 

zade sokak 5 Ne., da her ıün · .... 
ıHr•ea iiGW'a ka1'ql ,der. 
'fEl..D'ON: m: 



r&WI A5iR ıı 

Amerika Reisi 
Halen Avrupada Adil 

ve mftstekar bir 
sulh olam z, diyor 

Fakat, zamanında Ve isin topladığı 
malllmat pek kıymetli olacak, diyot 

~~~~~~~~~~---tw*ıww~~~~~~~~~~ 

Alman beyaz kitabında bahsedilen Amerikan diplomatlarına alt vesi" 
katardan Amerika 

Vaşington 30 (Ö.R) - Cümhurreisi 
B. Ruzvelt Avrupa seyahatinden avdet 
eden B. Sumner Yeisin anket raporu 
münasebetiyle bugün matbuata bir dek
larasyonda bulunmuştur. Ruzvelt şun

hariciyesinin haberi yoktur.... .ıı~ıı 

Amerika beyaz sarayı önünde toplanan büyiik bir halk kalabalığı 
ları söy !emiştir: 

cVels Italya, Almanya, Fransa ve Bil
yük Britnnya ricaliyle temaslarında 
Amerika namına hiç bir taahhüde giriş
meğe mezun olmadığı gibi, yine Ame
rika namına hiç bir tekllite bulunma
mıştır. Vels her hangi bir kaynaktan 

matları arasında yapıldığı iddia ew-t" 
görüşmelere dair Polonya hariciye kııf' 
zaretinde bazı evrak elde edildiği ~ 
dedilmektedir. Gerek benim, gere~ 
hariciye nezaretindeki arkadaşlardıJı' 
bu göriişnelerden haberdar olma 
mızı ve bu vesikaları muteber adde::: 
diğimizi mümkün olan en büyük ~ 
yetle beyan ederim. Zikredilen n°~ t• 
nazarlar, hiç bir zaman ve hiç bir ~~fi" 
le Amerika hükümetinin noktai JUP'"' 
na ve siyasetine uygun değildir.> 

Balomdan Almanyaya pet
rol mü nakledilecek? 

Eğer nakliyat devam ederse, bir Sov
yet - Müttefikler harbından korkulur 

Bir Macar 
fiklerin 

nakliyata karşı gazetesi 
mühim tedbirler 

Roma 30 (Ö.R) - Bir Rumen gazete
ı:i Batumdan Vama tarikiyle Almanya
ya sevkedilmekte olan petrol ve manga
nezlerin sevkiyatını durdurmak için 
müttefiklerin mühim bazı tedbirler dü
şünmekte olduklarını yaz.mışllr. 

alacağın1 
Mütte-
vazıvor , .. 

hiç bir teklif almamıştır. 
Hariciye müsteşarımızın ziyaret etti

j!i memleketlerde kendisine verilen ma
lumat katiyen mahremdir. Bugün Av
rupada adil, devamlı ve müstekar bir 
sulh imkanı yoktur. Fakat böyle bir 
sulhun tees.c;üıı zamanı geldiği vakıt B. 
Surnner Velsin topladığı malfunat fev
kalade kıymeti haiz olacaktır. 

Paris 30 (Ö.R) - Amerika Cümhur
reisi, Sumner Velsle ikinci bir müzake
rede bulunmuştur ve iki saatten fazla 
süren bu müzakerede Vels, anket rapo
ru etrafında bazı izahat vermiştir. 

BEYAZ KITAP 
Berlin 30 (A.A) - Alman hariciye 

nezareti dün akşam yeni bir beyaz ki
tap neŞTetmiştir. Bu kitap, iş~alden son
ra Polonya hariciye nezaretinde bulu
nan evrakın ilk kısmını ihtiva etmek
tedir. Bu ilk kısım, Polonya lisanında 
yazılmış 16 ve!'iikadan ibarettir. Bu ve
sikalar fotografi ve Almanca terce,mele
riyle birlikte neşredilmektedir. 
ALMAN BEYAZ KITABI 
MüNASEBETIYLE .... 
Vaşington ~O {Ö.R) - Alman beyaz 

kitabında Polonya taarruzu münasebc-

** ·11bl Nevyork Times, Alman beyaz ~ı adi 
münasebetiyle çok ağır bir lisaP;.~tıı 
eden yazısında bu kitapta ileri su d~ 
müdafaaları bir kasayı soyan hayfıl 
müdafaalarına teşbih ediyor. p• 
Vaşington 30 (ö.R) - Amerika~ 

zeteleri Alınan beyaz kitabında Jl ,v 
dilen bazı vesikaların gCıya AlınaJl fO' 
kerlerinin Varşovaya girdikleri~~e cJetf 

Mr. Kordel Hul lonya hariciye nezaretinde mu5;ı jd-
tiyle Almanyanın kendisine ait olan bü-1 e?ilen vesik:ıJar olduğu ha~kında ıı~ 
yük mesuliyetlerden yakasını sıyırmak ~.aları ve bılhassa bu neş~ıyatla l'~ 
için Amerikan devlet adamlarının isim- cümhur Ruzvelt ve Amerıkanın bit 
]erini istismara çalışan neşriyat burada sefiri .Bulit'e bu harbın zuhurundacicJel' 
hayretle karşılanmıştır. mesulıy.et payı ayrı~mış olmasını şi 

le tenkıd etmektedırler. teri' 
Vaşington 30 (A.A) - Hariciye ne

zaretince neşredilen bir tebliğde Kordel 
Hull Berlinde neşredilen vesikalarda 
Amerikan diplomatlarına atfedilen söz
leri katiyetlc tekzib etmektedir. Tebliğ
de şöyle denilmektedir: 

- c29 Martta çıkan akşam gazeteleri 
Almanya hariciye nezaretinin bir beyaz 
kitap neşrettiğini bildirmektedirler. Bu 
kitapta Polonyaya ve Amerika diplo-

Londra 30 (Ö.R) - ngiliz gazete 
nin Roma muhabirleri bildiriyor: ıııı> 

cMüttefikler harp yüksek şarastiJld' 
kararları llalyan siyasi mahfiJler bit 
ehemmiyeti gizlenmiyen • muazza!11.ıııdi 
tesir yapmıştır. Aynı mahfiller şı ııı1: 
müttefiklerin harp gayesiyle u~~ııiil' 
yan hiç bir uzlaşma sulhunun dUi~ 
mcsine imkan olmadığı kanaatind ' 
ler. __/ 

MACAR GAZETELERINE GöRE 
Magyer Nernzet gazetesi Karadenizde 

Sovyetforin petrol nakliyatı hakkında 
şunları yazıyor: 

- On bin tonluk ilk Sovyet petrol 
gemisinin Köstenceye varmış, garp dev
letleri hükümet merkezlerinde derin bir 
alaka uyandırmıştır. Bu hadisenin 
ehemmiyeti, Sovyet Rusya ile Almanya 
arasında ;,•apılan iktısadi anlaşmanın 
bir kağıd parçasından ibaret olmayıp 
fiili bir safhaya dahil olduğunu göster
mek bakımından pek büyüktür. Sovyet
ler, bu hareketleriyle Almanyaya kar
şı giriştikleri iktısadi taahhütlerini ifa 
(!()eccklerini Ingiltere ve Fransaya fiilen 
ispat etmis bulunmaktadırlar. 

Londra tekzip ediyor 

KARADENIZ VE HARP 
Bir serçenin tek başına yazı getirmc

ğe muktedir olamıyacağı ne kadar ta
bii İS<'. on bin tonluk bir petrol gemisi
nin de Almanyanın harbe devam icin 
petrola duyduğu fevkalade ihtiyacı tat
min etmesıne imkan olmadığı o derece 
tabiidir. ZatPn mUttefiklerin siyasi ve 
askeri mchafilinde heyecan ve alaka 
uyandıran hadisede bu bir tek Sovyet 
petrol gemisinin Köstenceyc gelmesi 
drj"!ilclir. Alrıka ve heyecanın sebebini 
baı.ka şekilde izah etmek lazımdır. MUl
tefikler, bu ilk gemiyi diğer petrol ge
milerinin takip edip etmiyeccğini me
rakla beklemektedirler. Bu ilk geminin 
arkasından petrol taşıyan gemilerin 
Köstcnceye veya diğer Rumen iskele
lerine ve yahut Bulgaristanın Varna is
kelesine seferleri devam edecekse, bu 
gemiler kaç günde ve ne miktarda pet
rol nakledeceklerdir?. 

Işte meselenin alaka uyandıran nok
tası budur. Karadenizden Almanya için 
ne kadar fazla petrol nakliyatı yapılır
sa Karadenizin bir harp sahası olması 
ihtimali de o nisbette artacaktır. Mütte
fikler bir yandan Almanyanın harp mu
kavemetini kırmak maksadivle Alman
yaya ham madde ve harp levazımının 
~irmesine mani olmcık için sıkı bir ab
Jokn siynseti takip ederlerken, beri yan
dan harbe devam bakımından en ehem
miyetli bir madde teşkil eden petrolün 
Almanyaya sorbrstçe sevkine müı.aade 
etmek iı.temivE>cekleri fü;iknrdır. 

PETROL HARBIN KANIDIR 
cPetrol harbin kanıdır>. Bu söz. ci

han harbi zamanında Clemenceau tara
fmdan söylE>nmistir. Cihan harbinde mo
tör0 veril"n ehemmivetle, bugünkü 
hamtr motörUn ovnadıi!ı rolün büyiik
liivünü düc;ünecek olursak, bugünkü 
harntP pı>trolün ne dt>ml'k oldui:;runu da
hcı kolnvca takdir ederiz Petrol nakliya
tır.•'1 <inÜn" geçildiği takdirdl', petrol 
buhrnnına u«rıyan devletin, harp t-ıar
ruı ve m\ıltsıvC"ll<'ti mühim bir ı.urette 
kıPlmıı. olacaktır. 

VC> bunun. o memleket için ne kadar 
fr"i İikıbefü ... doğurıcağını da takdir 
C'1'llemef!e imkfın yoktur. Böyle bir akı
bet lıunn mar1,1z kalan devlete. cephe
dC' döfoüc;er<'k ma~lfıp olmaktan bin kPr
rP dalın nı.-halıya mal olacağı şüphesiz
dir. Ciinkü, ceph<'de döğüserek mağlCıp 
olan bir devlN nihayet galip gclC'n dev
lete icap eden maddi ve manevi tazmi
natı vererek işin içinden sıyrılır. Fakat, 
harbin devam ettiği bir sırada, her tür
lü imkln ve vesait mevcutken, en ziya-
de · · · 

Alman tebliğinin bildirdiği gibi divB" 
nı barba verilmiş zabit yoktur 

Beş A lman 
Zcelandlıya 

tayyaresi 
im tiyaz 

düşüren bir Yeni 
madalyası verildi ·~ 

kadar Belçika makamları bu set"~~ 
Briiksele kadar temdidine dair yal' 
teklifleri tetkike başlam~Jardır. 

Romcınyada Şel petrol ta11kları 

luğundan dolayı taarruz, hatta müdafaa KARADENIZIN ABLOKASI 
kabiliyetini kaybetmek teh1ikesine dü- Şu halde, Karadenizi de abloka altı-
şen bir hlikümetin, yalnız diğer muha- na almak kararını vermeden evvel müt
rip devletlere mağlubiyetiyle iş bitmiş tefiklerin iki meseleyi düşiinmeleri l~
olmaz, bir de bunun dahili reaksiyonları zımdır. Birincisi, Boğazlardan Karade
görülür ki; bu şekildeki mağlubiyet her nize harp gemilerini geçirmek carcsi, 
halde birincisini gölgede bırakacak fa- ikincisi de Karadenizde Sovyet filosiy
clalara yol açar. le karşılaşıldığı takdirde neticenin ne 

Binaenaleyh, bugünkü modern harp- olacağı keyfiyetidir. 
te, petrol nakliyatının önüne geçilme- SOVYETLER VE MüTI'EFIKLER 
sine veya bu nakliyatın devamını güç- Müttefikler ablokanın bir an evvel 
leştirmeğe muvaffak olmanın ehemmi- ve azami derecede şiddetlendirilmesini 
yeti, düşman cephesini yarmaktan hiç arzu etmektedirler. Çünkü, onlar harbı 
tc az değildir. Bu itibarladır ki, mütte- bu suretle kazanmağn karar vermişler
fikler, Almanyaya sevkedilen ham mad- dir. Binacmaleyh, Almanya Karadeniz
dcler arasında bilhassa petrol nakliya- den de abloka altına alınmadıkça, ham 
tınm önüne gcçmeğe büyük bir gayret madde ve petrol bakımından istenilen 
sarletmekte \"e abloka ~iyasetinin baş- mahrumiyete mahkum edilemiyecektir. 
lıca hedefi olarak bu noktayı ele almak- Fakat, müttefiklerin harp gemilerinin 
tadırlar. Aynı şekilde, Alman denizaltı- Çanakkaleden geçerek Karadenize çık
ları da. daha ziyade Ingiliz petrol gemi- maları da Sovyet Rusya tarafından ka
lcrine hücum ve bunları batırmağı ter- bul edilcmiyeceği ve böyle bir hadLc;e

Londra 30 (Ö.R) - Bir Alman tebli
ğinde, Zilt Alman deniz üssiine Ingiliz 
tayyareleri tarafından yapılan müthiş 
hava bombardımanının neticelerini ef
karı umumiyeden gizlemek için glıya 
Ingiliz tayyarecilerinin uydurma rapor
lar verdiklerinden dolayı divanı harba 
verildikleri iddia edilmiştir. 

Deyli Meylin salfihiycttar makamlar
dan aldığı mnlOmata göre bu Alman id
diası baştan sonuna kadar yalandır. Bü
yük Britanya hava kuvvetlerinin tari
hinde böyle hiç bir divanıharp kurul
madığı gibi yalan raporlar verildiği de 
vaki değildir. !simleri Alınan tebliğinde 
bahsedilen iki zabit harbın başındanberi 
kara hizmetinde çalışmakta olup hava 
kuvvetlerine mensup değildirler. Ve 
hiç şüphesiz ü:imleri sulh zamanındaki 
zabit listesinden rastgele alınmıştır. 

Londra 30 (Ö.R) - Düşmana karşı 
uçuşlaı:ında fevkalade kahramanlığı do
layısiyle Yeni Zclandlı yirmi yaşında 
müH'ı\İm Çı>yn'e imtiyaz madalyası ve
rilmiştir. Mülazim Çeyn şimdiye kadar 
beş düşman tayyaresi düşürmüştiir. 

HOLLANDA üZERINDE 
Lahey 30 (A.A) - •Matbuat servisi 

bildiriyor>: 

cih eylemektedirler. Çünkü, bugün bir nin müttefiklerle Sovyetler birliğini müttefik tayyarelerinden fevkalade isti
petrol gemisinin imha edilmesi, bir harp harp haline getireceği ~üphesizdir. An- fode edileceği muhakkaktır. 
gemisinin batırılmasından daha fazla cak, bir kaç gün evvel ortaya çıkan bir Fakat, Sovyetlerin harp gemilerinin 
bir kıymet ifade etmektedir. şayiaya da bakılırsa, müttefikler, Tür- ehemmiyetini takdir etmemek de müt-

MüTTEFIKLER VE BOCAZLAR klyeden Çaruıkkaleyj lngiliz ve Fransız tefikler icin pek tehlikc1i bir hata olur. 
Karadenizden petrol nakliyatının harp gemilerine açmasını istemi !erdir. Böyle bir harbın Ingi'iiz ve Fransız de-

önüne geçecek yegane kuvvet de, hiç Bu da göst<'riyor ki, Karadenizden Al- niz filolarına büyük 7.ararlar vereceği 
şüohesizdir ki, müttefiklerin harp ge- manyaya fazla miktarda petrol nakline şüphesizdir. Ancak, Sovyetlerlc Kara
milC"ridir. Ancak, Almanyanın Karaqe- baslandığı anda müttefikler buna mani denizde bir harbe tutuşmağa karar veı·
nizden de ablok:ı altına alınmasında iki olmak icin her çar(!ye ~ vuracaklar- dikleri takdirde müttefiklerin bütün 
cihetten mür.külftt vardır. Evvelfı 1936 dır. Hattu, Sovyetler birliği ile harp ha- bu zararları göze alacakları da pek ta
senec;inde imzalanan l\"ontrö muahedesi Hne girmek bahasına da olsa, bu fikir- biidir. 
muribinc<' Boğazlardan geçecek harp !erinden vazgC'çmiyeceklerdir. Muhte- Çünkü, Sovyet filosunun imhasından 
gemileri hakkında ba,zı kavıtlar bulun- mel bir Sovyet - Tngiliz - Fransız har- sonra elde edilecek netice pek mühiın
duğu ~ibi, Türk htikiimcti Boğazlar üze- binde, bugi.ine kadar yapılan bülün tah- dir. Sovyet filosu bir kerre imha edildi 
rindeki bütün haklarına yeniden sahip miolere rağmen harbın siklet merkezi mi, yalnız Baku petrolleri müttefikle
olmuştur. Saniyen, müttefiklerin ablo- Kafkasya cC"phcsi olmıvaC'aktır. Harhın rin eline geçmekle kalmıyacak, Karade
ka tccı<>bbü~leri Sovyetforin Karadeniz siklc{ merkezini 1854-56 Kırım harbın- niz sahilindeki bilumum Sovyet kömür 
flo!"iyl0 karşılasncaktır. Almanvadan ve da olduğu gibi yine Karadeniz teşkil madenleri ve zahire anbarları da Ingil
Sovyetler birliC•inden bildirildii'(ine pö- 'Cdecektir. tere ile Fransanın emirlerine amade 
re. Sovyet filolarının en mükemmeli Müttefiklerle Sovyetler arasında bir olacaktır. Bu takdirde AJmanyaya kar
Karadeniz filosudur. Sovyet Karadeniz harp çıktığı takdirde yapılacak en ma- şı tatbik edilmek istenilen abloka, tah
filosunun i.i~te ikisini tamamiyl<' yeni kul iş, Sovyetlere Karadenizden taarru- min ve tasavvur edildiğinden çok daha 
ve son sistem harp gemileri teşkil etti- za :geçmek ve Kafkasya cephesinde mU- müthiş bir şekil alacaktır. Aym zaman
i~ gibi bu filoya bir çok son sistem de- dafaada kalmaktır. Bak.O petrollerJnin da Sovyet Rvaya da çökmeğe mahkum 

Perşembe günü öğleden sonra Rot
tum adası üzerinde iki Ingiliz tayyaresi 
görülmüştür. Belçika hava bataryaları
nın ateş açması üzerine tayyareler garp 
istikametinde uzaklaşmışlardır. Aynı 
gün öğleden ~onra Junker tipinde bir 
Alman tayyaresinin şimali şarki istika
metinde uçtuğu görülmüştür. 

Londra ve Berlin nezdinde bu hadi
seler protesto edilmiştir. 

Brüksel 30 (A.A) - Almanya ve 
Hollanda hükümetleri tarafından Ber
lin ile Amsterdam arasında hava tica
ret seferlerinin tekrar başlaması için 
bir anlaşma imza edilmesi üzerine ala-

-·-Macar Hava '-
kuvvetleri kumaıtd ~,l 
Roma, 30 (A.A) - Macar hava tef'.: 

vetleri kumandanı miralay Hat1 ~ 
k atinde Macar hava ordusu erk~ ası'.j 
bıri olduğu halde İtalyan hava ııı1"1ı"' 
şarı general Pricolo tarafından ~ 
edilmiştir. Miralay Hary, general 1 iJlt' 
loya Macar müdafaa nazırı gene~ 
tha'nın bir mesajım tevdi et~ 


