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B9§ruuharrir ve umumi neşriyat mUdW'ü: • HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MUDDE'I1 Türkiye için Hariç için 

Sn«lik ···- 1400 2900 
Alı. cı11hlc -· .. ~ 7W 1650 
GUnil geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELEFON: 2697 

İlftn mUnderecatındau gazelemız mesullyet kabul etmez 

lngiliz hava nazırı Samuel Hocıreile harbiye nazırı Oliver Stanley 

Harbın 

lngilterede büyük de
ğişiklik bekleniyor 

Lord Halifaks'ın veyahut 
Basvekil o/cağından da • 

Loit Corc'un • 
bahaediliyor 

--~~~~~~~x~x•-~~~~~~~~ 

Londra, 9 (A. A.) - Mak Donaldın Lordu olan Alexanderin tenkitleri de 
amele fırkası kahil'\esinin ı1ukutundan- Kamara azası üzerinde büyük bir te~ir 
beri Avam kamarasında jJk defa ola- hasıJ etm~tir. 
rak görülen heyecanla müzakerelerden Celsenin sonuna doğru Kamarada ·Mu .. tte.cı·kler SON DAKİKA sonra Çemberlayn kabinesi 81 Teylik fi- ııürültüler başlamı2 ve iki hadise meclis J j • • • • • • • .. • • • • )i bir ekseriyet elde etmiştir. Hükôme~ reisinin müdahalede bulunma!ına tebe~ 

l l J l tin resmi taraftarlarından olup hük..Ume- biyet vermiştir. 
--*-- ngi iz • ta yan mü • tin siyaseti aleyhinde Tey vermiş olan iKi HAL SURETi 

A • b / • d / k 44 meb·ustan başka 130 meb·us da Te- Salahiyettar maha!a dün akpm alı-qfmanya gibi müteca11ız naae et erı üze ece ye iştirak etmemiş olup bunların arasın- nan neticeden ıonra iki bal suretinin 
OlalriJir mi? •• Buna fıolay 'b . • • • da 30 namevcut, basta ve bir miktar da mümkün olduğunu beyan etmektedir-
lıolay ellet denemez.. gı l gorunuyoT orduda çalışan meb·us vardır. Maama- !er. 

--·- Brüksel 9 (ö.R) - Saliihiyetli Lon- fih ihtiyari olarak istinkaf edenlerin ade- Çemberlayn, Pantekot tatilin-
HAKKJ OCAKOGLU dra kay':aklar.ı.na göre tı:gilte~enin Ro- ?inin 50. veya 60 şa ~aliğ olmuş oldu- den istifade ederek ya amele fır-

ına se{ırı henuz Kont Cıano ile temas gu tabının edılmektedır. • • il . l b 

A.varn knmarasında Norveç muvaffa
~1Yetsizliği üzerine açılan miizakereler 
~un •ona ermiştir. Amele ve liberal pu
lilerine mensup mebuslar, en şiddetli 
~nkitıerini biikümete tevcih eylemiş-

r, Çemberlayn kabinesini beceriksiz
~~le itham etmişler ve ısrarla •Çekili
~!. diye bağmnışludır. 

lfarp içinde bııhman bir memlekette 
'°"n bu hudutsuz hürriyet havası dün
h yüzünde çok az milletlerin nail ol
~llklıırı biiyiik bir mazhariyettir. De
~•krasinin tam manasiyle h3kim bul~
~atu bu !ilkede görülen bu serbesti, 
~ ınilletin sarsılnıaz bir bünyeye, yıkıl
ııı.., ve yıpranmaz bir kudret ve lruv-

li~•te sahip bulunduğunun en canlı deli
dir. 
. Nitekim muhali! ve muvafık partile
~~ bütün bu gürültüler arasında birleş
~eri bir tek nokta vardır ki o da ni· 
aı zafere beslenen hir itimattır . 
. hu kadar soğukkanlı ve bu kadar ba
~~etfj ve siyasi terbiyesi olgun bir var
L J.:'tn nihai zar ere inanması da en tabii 
... kkıdır, 

~. C::•mberlnyn milletinden biç bir ha
\'.lı.ati gizlemeğe lüzum görmemiş, hiç 
~~ idari endişeye kapılmaksızın veka· 

:
11

, icaplarını ''e neticelerini anlat.mı~ 
\oo nıuhali! reye karşı 281 reyle itimat 
31•ıınuştır. 

,, ftl r~ylik bir ekseriyeti kali sayarak 
"l"t11hc-r]ayn mcvkiini muhafaza edecek 
~idiT? Y~k•a biiyükçe bir grubun iti
~ adını ka;ybe,Ylemi~ hulunn1asından do· 

~·ı <:ekilecek midir? 

3 
:ı,ırasını ~1Mdiden söylcmeğe İlnkfut 

•·'•ktur. Bııntfan bir kac ay evYcl de 
ttcuısa-ta rteyn~ kabinesi bir rey ekse· 
h'. e~b·le itirnat kazann11~ bu kadar zaif 
b 'l' iti&ıadı k~{i ı?Örcrek nıevkiini mu· 
d:_foza etıni~. müteakip celselerde de 

~ı hüyii!c itimada ınazhar olmu~tur. 
h <~ınbcrla.v:ı;n de ayni şekilde Norveç 

) ad,~c!erindcn tevellüt eden menfi ecre· 
·a ı 

t 11
• °'' so~ukkaolılıkla karşılaması ve 

llı~"'""n etrafında tam ve kiimil bir iti· 
bı~t hrı.vası yaratma::-a muvaffak olması 

11 ~ )-.?l'at hir ihtimal sayılamaz. 
1 Avam Kamarasında kopan gürültüler 
~~'•ltercnin dahili bir meselesidir. Bel
• 

1 
bununla bizlerin [azla meşgul olma· 

A~~.• llizum yoktur. Lakin İngiltere 
l• 

11 lteükimizdir. Ve hubin mukaddera
'\·lc kı ~· sı bir ş~kild" oıaı..ı. bulumıyo-

~-·ı:. Binaenaleyh nııizakerelcrin cere· 
.~n !,arzı bizi de ehemmiyetle meşgul 
Atı.ıcge değer bir kı~•met taşımaktadır .. 
•t~halifler Çemberlayni ağır hareket 
.. ,.,~ek, tedbir almakta geç kalmak, be· 
h. 1•ksiz davranmak ithamları altında 
tı 1 ltndunnu•lardır. Filhakika Türkiye 
l>ı llıuını efkiirmda da buna benzer bazı 
l{ tılalaalara rastlandığı muhakkaktır .. 
dı~h"ı .. etmek lazımdır ki harbin başla
l· ' 1 IOinden beri hareket daima Alnıan
b Q tarafındadır. l\fütle!ikler, Almanya
~:•1 teca,·i.izlerini ancak tecavi.izün vu· 
~ •tıtıdan sonra karsılrunak liizum ve 
t~"thuriyetini duyuyorlar. Bu hareket 
qJ·;ıın 

J; . .'n manası geç kalmak. beceriksiz. 
• ~0stermek dcnıek midir? 

~ijllk nazarda ve zahire · bakılarak hii
ri( ~·~eril irse bu suale evet cevabı ve
~o \ılır: Lakin hadiseler inceden ince
ı111 ~lıJ, ve haı-p gayeleri göz öniinde 
bin" ••ak mütalaa edilirse Çemberlay
ltıı llıosai tarzını beceriksizlikle ilhanı 
!\.~k biraz da insafsızlık .. olur. 

lard nıanya harbe tekaddum eden yıl
ı,,.d a Ve harp icinde beynelınilel mua· 
J..ı·e· \·e teaınüllerle kendisini asla mu-
1,.;11 hl tutnıanııı;, Alman menfaatleri 
ıı,, hor liirlü tecavüzleri bir hak tanı
li~ı~ıı at~a küçük milletlerin ha)· at ve is
ı..,.. f'tıni m11nasız bir mcfhuın saymış· 

1
"ciltere bunun tamamen aksine ola-

etmemiştir. Fakat yakında görüşmesi Miifabitler bilbaua mubafasaku fır- kast tle hbera enn muta ~ atını 
muhtemeldir. Sefirin B. Mussolini ile kanın disiplini ve bu disiplini temin eden nazarı itibare almak auretıle ve
görüşmek talebinde bulunduğu tekzip makanizma hesaba katıldığı tak~e yahut kendi dütünceaine göre ka
ediliyor. h!i"ümetin Avam. ~~ı:asmda muh!m binede cezri tadilat yapabilir. An-

Belga ajansının Roma muhabirine gö- hır muvaffaluyetsu:liğe ugramlf olduııu- .
1
• h l"fl · 

re Romadaki İngiliz mahfilleri lngiliz- nu kabul etmek lazım celeceğini beyan cak bu tadı atın mu a ı erı tat-
ltalyan münasebetlerinin ıslah edil ece- etmektedirler. min etmiyeceği muhakkaktır• 
ğini ümit etmektedir. Müşahitler B. Çörçilin hitabet kudre- Salahiyettar mebafile göre, 

Bu hazırlık ti ve yüksek salahiyeti ile hükiimetin im- ikinci hal sureti kabinenin iıtifa-
dadına yetişmemiş olsaydı elde edıle- L d H r fak l uhte 
cek olan netice daha berbat olacaktı, il ve or a '.. 1 O .maaı ~ • -kime karşı? demekte ve müzakeratın ilk kısmında mel bulunan dıger bır tahııyetın 
hükumet namına aöz söylemi} olan ha- idareai altında hemen hemen ta• 
tiplerin kamara azası üzerinde kuv:v;tli mamile yenilettirilmeai. Alınan hududu 9 (A.A) - «Havas> 

Alman kılaatının Bohemya ve Mo
ravyada Slovak hududu istikametinde 
bir taknn harekatı görülmüş olduğu bil
dirilmektedir. 

bir tesir bırakmamış olduklannı ılave A • b f•I h ı·fl • h•• 
k d. 1 ynı ma a ı mu a ı erın u-

etme te ır er. • • l -
Duff Cooperin nutku ile amele fırka- kümele ıttirake karar Yerme erı 

sı hükumeti zamanında bahriye birinci - SONU 6 iNCi SAllİF'EDE -

Hollanda ya ültimatom verilmedi 

Almanlar lngiltereye asker 
ihracını düşünüyorlar! 

Amaterdam, 9 (A. A.) iyi 
malumat almakta olan Hollanda 
mahafili, bir Alman murabhaaı
nın ültimatom mahiyetinde bir 
mesajı hamil olarak Laheye gel
mif olduğuna dair olan •ayiaları 

lngiliz sefiri dün 
Sof yadan 

lstanbula döndü 
--*--

Bulgaristandalıi 
müzalıerelerinden 
pefı memnun.-

İstanbul, 9 (Hu
muhabirimiz

den telefonla) -
Geçenlerde Sofya
ya giden İngiltere
nin Ankara büyük 
ı lçısi Hueges ~u
~ünkü tksµ:·es ile 
şehrırnize dünrriU~· 
tür. 

İngiliz sefiri, . hu 
'eyahali \'e Sofy3-
duki mesaisi hak:.. 
kında malümat is
tiye~ "' gazetecilere 

ğuna dair olan fayiaları da tekzip 
etmektedir. 

Paris, 9 ( ö. R) - Belçika ve Hol-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Mussoliniye sulh tavas
sutu mu teklif edilmiş? 

ltalyan 
adada 

harp g~milcri 
toplanmamış 

Nevyoık 9 (A.A) - Nevyork Times 
gazete~inin Roına muhabiri yazıyor : 

B. Mııssolini Avrupa ihtilfıfında la· 
\•assutta bulunması için B. Ruzvell ta
rafından Jap:lmış olan teklifi nazikane 
bir tarzda \'e fakal kat'i surette reddet
ıni.ştir. 

Bu teklif, Aİnerikan sefiri B. Filips 
tarafından 1 mayısta B. Mussoliniye 
ıe,·di edilmi~ oları şahsi bir mektupta 
nıünderiç idi. Bu vesikada hususi hiç 
bir teklif bulunınıyor, yalnız bir tavas
sutta bulw1ması telkin ediliyordu.. Ta
Va.>.'uf teklifinin esas itibariyle kabulü 
takdirinde leferriiatı bilahare B. Mus-

on iki 
• • 
ımış 

rnliniye bildirilecek idi.. ll!lllll~llL~~ll Gazete1 Amerikan sefiri ile B. Musso-
lininin görüşmeleri hakkında tafsilat 

CUM 1'40 

• 

Finlandiya Aland ada· 
farını tahkim ediyor 

Stnl<holm, 9 (Ö.R) -- Bım haberlere göre Fin
landiya Aland adalann• yeniden tahkim etmekte
dir. Bı. hareket Sovyet Ru•yanın muvafakatiyle 
yapılmaktad.r. Sovyet hükümeti de Hangö deniz 
üssünü takviye etmiştir. l•veç hükümetinin de 
Aland adalarının tahlmnine muvafakat ettiği söy
leniyor. Finler adaların etrafında mayn tarlalanl 
te~.sıs.· •emtm..ılişlmer .. dir.· •• .................. ...,.. 

YENİ ASIR matbaasında basılın.ıştır 

lngiliz tayyarelerinin üslerinde denıiTli buluan Aln1a11 Ztrhhlanru bir lıücuınu 

Norveçte harp 
~~~-~~~-~~-~x~x--~~--~-~--

• gördü Alman çok tayyareleri ış 
--~~~~~--x.x·-~~-~~~~~-

N ar v i k t e Almanlar dai-
mi bombardıman altında 

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

Londra, 9 ( Ö. R) - Narvik mınta- haberlerine nazaran Almanlar ıimdi Ma· 
kaaında §iddetli muharebeler devam et- yaıkovanın 45 kilometre cenubuna ka· 
mekte ise de alınan haberler azdır. dar ilerlemişlerdir. 

StolJ>olmdan dün cece alınan haber- NORVEÇLiLERiN MUV AFF AKI-
lere .,....,.n Narvik etrafmdaki Alman YETLERI 
aiperleri Ye makineli tüfenk yovalan de- T rondbaymin cenubunda ulak Nor-
niz.den ve havadan daimi bombardıman veç müfrezeleri Ştoren, Rörös arasında 
altındadır. tesirli bir mukavemet göatermektedir. 

Norveç erkanı harbiyesinden bildiri!- Stokbolm, 9 (A. A.) - Alman kı-
diğine göre Narvlk şimalindeki dağlar- taalı lııreç - Nornç hududundaki bir 
da Norveçliler Almanları Gestavale vô.- çok gümrük mevkilerini ve bilhaHa 
disine doğru kovalamıılardır. V aldaleni İfgal etmiıler ise de bir müd-

Diğer taraftan ufak Alman müfreze· det sonra bu son noktadan çekilmişler
lerinin Namsoı şimalinde ilerlediği Nor- dir. 
veç kaynağından bildirHiyorsa da buna Diğer taraftan Norveç Tadyosu topçu 
pek ehemmiyet verilmemektedir. İsveç - SONU 6 iNCi SAHİFEDE 

• • 
ışı Otobüslere yapılan zam 

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

Nafıa ve Dahiliye veka
letleri meselenin tetki

kini vilayete bildirdiler 
------x~x-~~--~~ 

Şehir meclisi, Naiıa vekiletine sormadan kanu· 
nen zam kararı vermeğe salahiyetli değildir ... 

Taksi sahiplerinin müracaati 

Vcretlerinın artırıl11ı.ası hiikil1net4n na:arı dikkatini celbeden otobüslerden b.ri 
$ehir meclisi son Nisan içtimamda keybcylcmiş değildir. Bir kısım vatan

şehir otobüsleri tarifesinin tezyidine ka- daşlar devlet şUrasına müracaat ederek 
rar vermiş. bir kuru~luk zammı \'iliıye- iptal davası açmak teşebbüslerinde bu
tin tasdikiyle derhal tatbik mevkiine lunmuşlardır. 
kovn1ustur. Fvkat men1nuniyetle öğrendiğimize 

Karilerimiz ha'tırlarlar ki daha kara- göre Nafıa ve Dahiliye vekaletleri hfıni
rın v<'rildiği gün g~zrtemiz bu t!'zyidin seye el koymuş, vilayet makamı bu hu
yer~izli~ini, haksııhğını, ınevzuata uy- susta tahkik ve tetkiklere memur edil
gunsuzluğ:unu iddia etmiş, yüks~k ma- n1istir. 
ka·natıİı. :dfika~ını rica etmişti. Dahiliye vekaleti, gazPlcmiz nesriya-

Hatta henüz Türkiyenin hiç bir ye- tının nazarı dikkate alınarak tetkikat 
rinde nqkil vBc;ıtalarına zaın ml'vzuu- icrar;ını viJfıyete bildirmiştir. . 
bahis olmamışken. lzmirin, hüküırıftin Nafıa v•kaleti de verilmiş olan zam 
ana pr •nsipJt'rinP aykırı olarak bu mev- kararını usulsüz bulmustur. Vekalet İ~· 
zuda öncülük e1 mi.ş bulunmasını tees- arında, Şehir nıecli-"i 3611 numaralı ka-
sürle karşılamLŞtı. nun muribincP umumi hizınetleri alfi. .. 

İzmir umu:ııl efkfirında bu kada" nd•n işl 0rde bir karar ittihaz tl-
NCI SAHİFEDE -



- .. ----------------------:r~E;':N:";J;""'.A;,S;l;:R;----------------;1~0-;;M AY 1 S CUMA 194! 
SAM - ... 

Otobüslere yapılan zam işi - C • .. 
afıa ve Daxhiliye veka- ~~-E-=-H_ı_A.-.....ıııı.H~~--~-... 

Jetleri meselenin tetki- Ankaralılar 194° Fuar!*x:-ha_zı_rl_ıkl_arı 
kini vilayete bildirdiler lzmirde Muhtelif demiryolları 

Ücretlerinde tenzilit ------~---x~x-------------
Şehir meclisi, Narıa vekaletine sormadan kanu· 
nen zam kararı vermeğe salahiyetli değildir ••• 

Taksi sahiplerinin müracaati 
~--------~-x*x-----------

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - biliriz. Yarın Nafıa vekaleti yeni ta-
rif eyi tasdik eylemediği takdirde 

meden önce usulen keyfiyeti Nafıa ve- halktan fazla tahsil edilmif paralann 
k&letinden istizan eylemesi icap eder- vazi eti ve mesuliycti ne olacaktır 7 
ken neden Vekalete sorulmadan zam .Y.. . d 
k ·1d·w• · bild' kt k yf" Vilayet makamının emrm e hukuk-aran verı ıgıru ırme e, e ıye- . d 
t • t tk"kl ·1 ·ım · · ·sı k çular vardır. Meselenın bu bakımdan a ın e ı ı e cevap verı esıru ı eme - . . . . 
t d. tetkık ettırılerek icıl karar alınmasına 
e ır. iht· d 

Viliyet makamı, Nafıa vekaletinin ıynç var ır. 
sualini belediyeye ve Nafıa komiserliği-
ne tebliğ eylemiştir. 

Belediye hukuk müşavirleri Nafıa ve
kaletine verilecek cevabı hazırlamakta
dırlar. 
YENİ ASIR - Nafıa ve Dahiliye vc

kAlctlerioe, gösterdikleri hassasiyetten 
dolayı teşekkür ederiz:. Yalnız bu vesi
le ile tekrarlamak isteriz ki belediyeler 
amme hizmetlerine ait tarifelerini imti
yazlı şirketler misilltl Nafıa vekaletinin 
tasdikine arz.etmeden tatbik mevküne 
koyamazlar. 

Vekalet te tasdik için hesabatı tetkik 
etmek mevklindedir. 

Bu muamele tamamlanmadan 
zamh tarifenin tGtbiki1 hilafı USU) 
halktan fazla para tahsili neticesini 
doiunnaktadır ki bu mesele üzerine 
de nazan dikkati celbetmeği vazife 

** 
Belediyenin otobüslere yaptığı zam 

üzerine tahmin eylediğimiz gibi İzmirde 
taksi otomobillerini işleten mUhtelif 
müesseseler ve hususi taksi sahipleri be
lediyenin istinat ettiği esbabı muciheyc 
yani yedek parçaların, bcoz.in fiatlerinin 
yükselmekte devam etmesine dayona
rnk belediyeye müracaatte bulunmuş
lardır. Taksi sahipleri kilometre başına 
12 kuruş olan tarifenin 15 kuruşa çıka
nlmasını istemişlerdir. Bu iş bir hafta
danberi belediye daimi encümeninde 
tetkik edilmekte, henüz kendilerine bir 
cevap verilmiş bulunmamaktadır. İstan
bul belediyesi bu yoldaki talepleri red
deylemiştir. Bununla beraber İstanbul 
taksileri mevcut tarifelerinde hususi 
tenzilat yapmak suretiyle müşteri kabul, 
etmektedirler. 

lngiltere için fındıkların 
takaslı ihraç fiatleri 

Giresun, 9 (A.A) - İngiltere için fm
clıkların takaslı ihraç fiatleri şu suretle 
tcsbit edilmiştir : 

Cif. London. Liverpol, Takas O/O 40 
hesabiyle iç fındıklar için navlun 2/5 li
ı·a .. Kabuklu fmdıklar için 2/30 lira be
her yüz kilosuna ilave edilmiştir. 

İç fındıklar Standard 34.28. 
Sıra naturel 33.57. 

riyete girmiş bulunan bu fiatlerde sler
ling 5.20, Fransa frangı 2.94 esası üze
rinden hesaplanmıştır. -·--Kırkpınar güreş-

lerine doğru 
Sivri iç 32.85 Edirne (Hususi) - Kırkpınar güreş-
İnce iç 28.455 leri haz.ırlıklan sona enniş, 500 kişilik 
Kabuklu fındıklar sivri naturel 15.87 tribünde bitirilmiştir. 
Sivri 20.15.. C. H. Partisi Genel sekreterliğinin ka-
Fransaya yapılacak ihracat için ~ umanlara \•eritmek Uz.ere aldığı 12 altın 
Cif Marsilya takas O/O 40 hesabiyle saati Kırklareli mebusu B. Şevket Ödül 

iç ve kabuklu fındıklar için navlun be- şchrimiz.e gelinniştir .. 
her yüz kilosuna 3.10 lira ilave edil- Bu sene için güreş ağaları olarak se-
mlştir. çilen SUlcyman Uzruı ve Şaban Edimc-

İç fındıklar .. Standard 34.88 ye geldiler. Pehlivanlarımızın da gelmc-
Sıra naturel 34.17 si bekleniyor. 

Sivri içi 33.45 - -·--
1nce iç 31.65 Bir firmanın müracaati 
Kabuklu fındıklar Sivri naturel 16.67 Bükreş ticaret alaşeliğiınizden gelen 
Sivri 18.10 bir ynzıda Bükreşle mühim bir fabri-
Tomhul naturel 17.40 kanın Türkiyede her nevi asfaltlı kar4 

Tombul ekstra 20.95 ton ve kağıt satmak üzere faaliyet gös-
Tombul krible 18.81 kuruş lermek niyetinde olduğunu bildirmiş-
7 mayıs 1940 tarihinden itibaren me- ı tir. 

~~·wwmm111rJwa__, ....... ..,,.. .. ~ ... mıııo~~ ...... 1 .. ~ ...... , 

EL HAMRA Sinemasında 
BUGÜN MAriNELERDEN iriBAREN 

Beyaz perdenin KOMİK KRALI ,·e heı>imi1.in sevdiği llAUOLD I.l.0'..0 D 

(LUİ) nin en son çevirdiği EŞSiZ ŞAHANE Komedisi 

Türkçe Sözlü 

FiRA YUNUN KIZI 
AVRICA : İstanbulda yapılan llMO RAl .. KAN KOŞUSU 

VE 
METRO JURNAl..DA: Eo son ve en mühim HARP hahcrleri .. 

SF..ANSl..AR: Hr.r gün 1.3-0 - 3.38 - 5.30 - 7.30 ve 9.31 da .. 
Cumarte i ve Pa7.ar 11.30 da ve hafta arasında her gün 1.30 da UCUZ 

HALK SEANSl..ARI VARDIK .. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıK,NCJ 

macera romanı ı 
KJSJMJ 
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!von kesik bir sesle fısıldadı: 
- Aman yarap~ Zavallı mahvoldu! 
Faribol maruf küfürünü savurarak: 
- Kuyruğun kopsun, bu felaket te 

nasıl ba ına geldi~ Mösyö dö Şadofö be
nı takip ediyor ve arkamdan geliyordu. 
Koridor kapısının arkamızdan kapandı· 
gını duyunca onun da içeriye girdigine 
ve kapı) ı kapadıgına 2ahip olmuştum. 

Biraz sustuktan sonra tekrar küfür 
savurdu. 

v 

sanki. .. Vay canına artık dayanan11ya
cağım, ne olur a olsun, Marsilyalı Fari
bolun bu cesur asilzadevi serserilerin 
pençesinden kurtarmak lçin bir şey 
yapıııadıgını kımseye söyletemem. 
Yalın kılınc, yarasını unutarak Fari

bol dısarı atılmak üzere idi. Fakat Mis
tuflenln kocaman .eli omuzuna dı.işer<'k 
onu ) erine mıhladı. 

Filhakika korkunç Lc;lihkamın asma 
Y.opr · ü g çece~i sırada kapıların ka 

-*-
Yarın Ankara ve 
İzmir takımları 
karşılaşacaklar -·-Ankarnnın Gençler birliği ve Muha-

fız gücü takımlarını teşkil eden fudbol 
kafile i dün gece Afyon trenile şehrimi· 
'Ze gelmişler, Basmahane istasyonunda 
sporcular tarafından hararetle karşılan
mışlardır. 

!zmirde ötedenberi oyunlarını zevk
le eyrettiğimiz Ankara takımları bu se· 
ne lzmire daha derli toplu bir şekilde, 
tam kadrolarile ı;!l'lmişlerdir. Sporcular 
iki otele yerleştirilmişlerdir. 

Gençler birliğinin orta hafı dün gece 
gelmemiştir. Bu tı:e<:e lstanbuldan gele· 
cektir. Gençler birliği orta hafı B.Hasan 
askerlik hizmetini ifa için İstanbulda Ye· 
dek subay okulunda bulunmaktadır. 
Oynamasının Beden terbiyesi nizamna
mesine göre itiraz uyandırması muhte
meldir. 

Tem iz ve güzel oyunlannı alkışlatmı· 
ya alışan Ankaralı çocukların izmirde 
yarın ve pazar günü yapacakları maçlar, 
her şeyden önce bize güzel spor günleri 
ha7.ırlamalorı bakımından ehemmiyet
lidir. 

Muhafız gücü yarın saat 1 5 te Al
tayla, Gençler birliği de ~aat 1 7 de Al
tınordu ile oynıyacak1ardır. 

Mübadiller de serbestce gelebilecek • 
-~~~~~~--~x4x:----------~--~--

T rakya umumi müfettişliği bu sene Filistin demiryollannda c~ 50 tenzi
lzmir Fuarındaki paviyonunu daha iyi lnt ynpllacakbr. 
bir şekilde hazırlıyacnktır. Bu iş için Fuara Bulgaristandan geleceklere ve
Tralcyadan bir memur gelmiştir. Trakya ya bu maksatla transit suretile Bulgar!s
paviyonunda yapılacak tadilat için Ti- tandan geçenlere gelişte tenzilatsız tam 
caret Vekaletinden Mıntalca Ticaret bilet verjlecelc, dönüşte % 50 tenzilat 
müdürlüğüne 1000 liralık havale de gel- yapılacakbr. 
miştir. Eşya için de gelişte tam tarifeye tabi 

GöSTERILEN KOLAYLIKLAR tutulmak ve dönüşte meccanen nakledil-
Muhtelif Fuar kolaylıkları hakkında mek kaydile % 50 tenzilat yapılacak

Fuar komitesine aşağıdaki malumat gel- tır. 
miştir: Yunanist.andan doğrudan doğruya 

1940 Fuarını ziyaret edecek ecnebi- veya transit suretile geçip İzmir Fuarı
lerin pasaportları Türkiye sefaret ve nı ziyaret edeceklere veya teşhirde bu
konsolosluklarınca parasız vize edile- lunacaldara Fransız - Yunan demiryol
cek, bunlar iki aylık ikamet tezkeresi al- lan şirketince, umumi yolcu tarjfesi üze
maktan muaf tutulacaklardır. rinden % 30 tenzilat yapılacak, dönüı 

Yunanistandan gelecek mübadillere e~yası da meccanen nakledilecektir. 
istitratsız vize verilecek ve bu seyyahla
rın lstanbula da gitmelerine müsaade 
edilecektir. 

Ayni kolaylıklar Mısır ve Suriyeden 
gelenlere de gösterilecektir. 

Fuara İştirak edecek ecnebi firmala
ra veya ecnebi firmalar namına iştirak 
ve satış yapacaklara 1 O Nisan 940 ta
rihli ve 2/ 1 3246 sayılı kararname ah
kamına tevfikan iki bin liraya lcadar 
serbest döviz verilecektir. 

tTAL YADAN GELECEKLERE 
KOLAYLIK 

Fratelli Sperko vapur acenteliği Fua
ra i~tirak edeceklere Türkiye - ltalya 
arasındaki iskeleler seyahat Ücretlerin
den yemek de dahil olduğu halde ~o 50. 
cmtea ve nümuneler için de iki bin kilo
yu tecavüz etmemek ıartile % S O ten
zilat yapacaktır. 

ETlBANK ve 1Ş BANKASI 
F ABRtKALARI 

Geçen hafta lzmir takım1arının An· 
karada aldıkları neticelerden sonra bu 
haftaki maçlar hakkında tahminde bu
lunmak oldukça mü~kildir. Mesela iz. 
mir şampiyonu tam on gol sırtlnnaralc MUHTELiF ŞiMENDiFERLERDE 
ve tek gol atmcadan Ankaradan avdet TENZlU T 

Fuar sahası dnhilindelci Etibank pn
viyonunun senenin diğer aylannda da 
cumartesi ve pazar günleri halkın istifa
desine arzedileceği ve lıı Bankasına bağ
lı fabrikalar namına sipariş kabul etmek 
Üzere Fuarın açık bulunduğu müddetçe 
İş Bank.uı paviyonunda hususi bir rne· 
mur bulundurulacağı Fuar idaresine bil
dirilmiştir. 

etmiştir. Devlet Demiryolları idaresince Fuar 
Şüphe edilemez ki bu iki maçın ne- münasebetile yapılan tenzilat Avrupa 

ticderi norma1 sayılamaz. Bunu Anka- hattına da teşmil edilecektir. 
ralılar da pek iyi bilirler. Ezilmeden i~i Belçika demiryolları yolcu biletlerin· 
oyun çıkaran, fakat büyük farkla mag: de 5;, 25 tenz.ilat yapacak, eşya için de 
lup olan Ahınordu takımı için yannkı hususi 1 1 O numaralı tarifeyi tatbik ede
ve öbürgünkü maçlar her ıeyden evvel cektir. 
bir preztiş meselesidir. Yani Altınordu. 
geçen haftanın kötü izlerini unutturmak 
için bu hafta gayet iyi oyunlar çıkarmak 
mecburiyetindedir. 

Altaya gelin~; eğer ınill.i küme .maç
larında hakkı olan dereceyı almak ıster
se oyun fırsatlanndan lzmirin yüzünü 
güldürecek kadnr oyun fırsatlarından is
tifade etmelidir. Kaldı ki bu hafta ken
di sahomızda oynıyoruz. 

s~rgamada yine 
2~lzele oldu 

Evvelki gece saat 23.30 da Bergama 
kazasında üç saniye devam eden hafif 
bir zelzele olmuştur. --·--Bayındırda çekirge 
ile mücadele 
Ziraat müdlirü llayındıra . gitmiştir. 

Çekirge mi.icadelc işiyle meşgul olacak
tır. 

Hususi muhasebe 
mületti$i değişti 
İzmir hususi muhasebe müfettişi B. 

Vahap Hamurlu Ordu husuSı muhasebe 
müdürlüğüne naklen tayin edilmiştir. --·--Bu hafta yeni 

birlikler kuruluyor 
Bu hafta içinde şelu'inuzdc yeniden 

bazı birlikler kurulacaktır. Ticoret ve
kaleti, palamut birliği ile canlı hayvan
lar birliği, hububat, bakliyat ve yağlı 
maddeler birliklerinin kurulmasını şeh
riınizdeki alnkadarlara bildirmiştir. Baş 
kontrolörlük ve birlikler umumi katip
Uği dün bu işle meşgul olmuşlardır. 

Zahire birliği teşkili için dün toprak 
mahsulleri ofisinde ihzari mahiyette bir 
toplantı yapılmıştır. Bu birlikler, for
maliteleri hemen tamamlanarak faali
yete geçirilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parti müfettişi B. Galip Bahtiyar İs

tanbuldan gelmiş, Kuşadası kaymaka
mı 8. Ethem İstnnbula gitmiştir. 

Yeni barem 
ve muallimler 

Eski haremin liiğvolunan derecelerin
de evvelce bulunmuş ve '}'eni barem ka
nununun neşrinden evvel terfi etmiş 
olan muallimlerin millga derecelerde 
rteçirdiklcri hizmet müddetinin terfi et
tikleri maaş derecelerinde geçmiş sayı
lıp sayılamıyacağı tatbikatta bazı tered
dütleri mucip olm~tur. Maarif vekaleti 
vaziyeti bir izahname 'ile alakalılara bil
dirmiştir. Buna göre 16 ve 17.5 lira maaş 
aldıktan sonra 20 liraya terfii yapılmış 
olanlardan yeni barem kanununun neş
ri tarihinde 20 lira Ü7.erinden maaş al
makta bulurunuş olanlar, 22 lira maaşı 
bir terfi müddeti aldıktan sonra gene 
yeni kanunun neşrinden evvel 25 lira 
maaşa terfii yapılmış olanların 16 ve on 
yedi buçuk lirada geçmiş hizmetleri 20 
lirndn, 22 lira maaş almak suretile ge
çirdikleri hizmet müddeti de 25 lirada 
geçmiş sayılacak ve müddetler 25 veya 
30 lira mnaşa terfileri için geçirilmesi 
lazım gelen müddete mahsup edilecek
tir. -·-Limanımızdan bir 
haftalık ihracat 
Mayıs ayının ilk haftası içinde İz.mir 

limanından muhtelif ecnebi memleket
lere yapılan ihracat tutan 1.053.727 H
raya haliğ olmuştur. İhraç edilen muh
telif maddeler 5.619.242 ton ağırlığında
dır. 

İngiltereye 330 bin liralık, İtalyaya 40 
bin liralık, Çekoslovakyaya 10 bin lira
lık, Romanyaya 224.479 liralık, Eston
yaya 587!) liralık, Yugoslavyaya 2155 li
ralık, Belçikaya 6900 liralık, }3ulgarista
na 15 bin liralık, diğer memleketlere 
9000 liralık mal sevkedilmiştir. -·-BELEDİYECE 
Tecziye edilenler 
Parklaı·da çi\ek kopardıkları teshil 

<:·dilen 4 kişi, yerlere çöp atan (i kişi, 
yerlere tüküren 9 kişi belediyece teczi
ye edilmiştir. 

19 Mayıs bayra
mtna hazırlık 

Dahiliye vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde 19 MayL-. gençlik ve spor 
bayramının vilayetlerde gayet parlak 
bir şekı1de kutlanmnsı ve valilerin bay
ram hazırlıklariy]e yakından alakadar 
olmaları bildirilmiştir. 

lzmirde ve kazalarında 19 Mayıs bay
ramı için hazırlıklar son safhaya ginniş
tir. fzmirde yapılacak gençlik resmi ge
çidine takriben 2000 genç iştirak ede
cektir. Önümüzdeki hafta içinde kız ta
lebenin umumt idman provaları yapıla
caktır. --·--DOKTORLAR 
Arasında nakiller 
Memleket hastanesi nisaiye ve vila· 

diye asistanı Bn. Perihan Tin Konya 
doğum evi asLc;tanlığına, dahiliye asista
nı Bn. Adalet İstanbul Haseki kadın 
hastanesi asistanlığına naklen tayin 
edilmişlerdir. --·--Polis kursunda 

imtihanlar baflıyor 
İz-;Ur polis kursunda tedrisata bugün 

nihayet verilecek, pazartesi gUnü imti· 
hanlara başlanacaktır. 

imtihanlar Halkevinde şifahi ve tolı
riri olarak yapılacak, Türk ceza kanunu 
ve tatbikatı, tarih, coğrafya ve yurd bil
gisi, talim ve beden terbiyesi, meslek 
terbiyesi ve fiili hizmet, sağlık bilgisi, 
parmak iz.i \ 'e fotoğraf, polisi alakadar 
eden kanun ve nizomlar, hesap ve yazı 
işleri \'e hnva tehlikesinden korunma 
derslerinden olacaktır. --·--HIFZISSIHBA 
Meclisi toplandı 
Vilayet umumi Hıfzıssıhha meclisi 

dün sıhhat ınüdiirlüğünde aylık toplan• 
tısını yapmış, vilayetin sağlık işlerini 
giizdeıı geçirmiştir. İzınird~ flari hasta· 
lık olmadığı neticesine varılmıştır. 

Müttefikler 
--*--

Almanya gibi mütecavl• 
olabilir mi? •• Buna 1ıoıa1 
lıolay evet denemez .. -·-- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

muahedelere beynelmilel niuama r~a?'t
ti bütün milletlerin hayat \"e istiklahnl! 
:ıygı gösterilmesini .şior edinmiştir. l_JU· 

~tin İngiltere ve Fransa yalnız kendıle
rine ait bir tehlike için değil dünyan: 
emniyeti ve bütün milletlerin muka,_~ 
dcs hakları için kan döktüklerini ba
hir gururla cihana iddia ediyorlar... ~k 

Jfarp gayesi olnrak küçük ve buyu 
büfün milletlerin istiklillerine .. ~1: 
gösterilmesini \'e bu gayenin isuıD;. 
uğrunda mücadelenin kabul edildiiiJll 
ilin etmiş bulunu)·orlar. Bu kadar bil: 
yük ve iddialı bir gayeyi prensip .ola 
ıak ileri siirmüş \'e bu yüıden cihaA 
umumi efkanmn sempatisini ~ 
olan miittefilder, nasıl olur da teo~ 
uğr.unası muhtemel milletlerin top elı 
lannda Almanyaya tekaddüm eder 
müdafaa tedbirleri alabilirler. 

Son Norveç hidisesini ele a1alııO : 
l\tüttcfilder Non·eçi bir çok aylar ef· 

\'el ikaz etmişler, tehlikeyi ıöst~~ 
kendisinden hareket istemişler, (iiJi ..,; 
avenet teklifinde bulunnuqlardır. 1' 
vecliler bitaraflıkla kendilerini koJU1•· 
caktan hayaline kapılarak bu t~ 
reddetmişlerdir. Bu şerait altında rrı; 
halifiere göre İn:iltere ve Fransa 

1 manyaıun yaptığı gibi Norveç toprak. r 
rını önceden işgal etmeliydi demekti'" 
Eğer müttefikler böyle blr hareket Yı:: 
tnı'i olsalardı, ilan ettikleri harp pY~il
riyle tezada dü mezler, cihanın ve 
hassa başlı başına bir kuvvet olan ~ 
rikamn scmpafüini ve müzaheret' 
kaybetmiş olmazlar mıydı? ede-

Alman tecavüzlerine tekaddüııı ..,. 
rck, miite<'aviz vaziyete geçmek A~ .1, 
yanın me,·kiine düşmek olur ki bö~ 
bir vaziyetin inkişaf tar:z:lanmn ne 0 ; 

cap bU&"iindcn tayin edilemez.. l]~ rt 
gitmcğc lüzwn yok. Bugü.o Balkall ~ .. 
Belçika \'e Hollanda tehdit altıntla~cl• 
Az çok bu memleketler ablokanıJl şı ~ 
delini tenkis ettirecek şekilde J\lıılaflı,.. 
Ue ikiısadi münasebetlerine de\"aJ11 ı\lo' 
dırlar. Müttefikler bu memleketlere ~r
manlara tckaddüm ederek asker çı 111 ınak. müdafaa tedbirleri almak kararı il 
1tlmıs olsalar, menuuhalıis milletler 
hangisi bu karara iUiba edebilir? ca 

Görülüyor ki Çemberlayne ~~;~ 
edilen tenkitler tamamen haklı del~ 
Müttefikler harp gayesi olarak ~ 
ettikleri prensiplere bağb kaldıkça ';; 
vüz hareketlerinde Almanyaya te . il 
düm edemezler. Bunu )·apabilm".1' :f,,, 
mütccavi:ı.c karşı milletler ccınııe ,. 
dahil bütlin de\'letlerin el bliiib. ~ 
anasına ihtiyaç vardır. O ceıuiyeti ~ 
:vam ki bugün biç bir kıymet t.a~tr 
bir mevkie dü müş bulwıuyor. )t~ 
fi.kler zaferi mütecaviz olmakb ; 
tükenmek bilmiyen menabi , .e ~"'' tır 
lcrine dayaııar.ak tahammül yolıyle 
min etmek yolundadırlar. . ·rletf 

Bu yolda da muzafferiyet ~! oılf" 
hikim olmak. ınuvakkat ve ote\"ll1 ""' 
vaffakıyctsizlilderi so~ukb.nlılıkl• 
ılamaJda mümkündür. fi 

HAKKI OCAKO~ 

ICISACA: 
•••••••• 

DERS KESİMİ 



~MAYIS CUMA ~E'Nl ASI 
uxıac ı ı usa azsa s • Si ;g S X A i Stil x C±JE 

BİZ VE İNGİLİZLER 
-jf:--

JErzincanda daimi 
lı1 "' • 'l1astane yapılacak 
lYlUsso}İnİnİn kısa Ve anıdar nutku ingiuz üni4!ersiteıerin· 

--*"""''"__________ de Türkce kurslar ... 

M ee t 1 k il h A Londra 9 (Ölt) Britanya ve Şark Us em e e Yo arına a ınecmuası, İngiliz - Türk yardım cemi-

• ~f:i~~ı k•:r~:~~!~}~;1~ıa~1;~ ~~~~ 

k 1 
l>iisc girişnıi~tir. Bu hastane 15000 ster-

k • 1 • t • !in sarfiylc yapılacaktır. im O ma Is lyor ar 'rürk - İngiliz amınevi dost.lugunu iki 
ıııeınlckeLtt• daha ıyi duyuımak ve yer
leştirmek için ınütcknbilcn neşriyat ya_____________ ... __ _ 

ltal~a ordusu 
etmekte 

bu 
pılması da derpis edilmiştir. Türkiycde 

h k • • • bır İngiliıcc yevmi gazete çıkarılması a İ ffi l Y C t V C e Ri n) y C ti tem f 0 !çin tcşcbbüsata ~irişilmiştir. Bu g.ızete 
ln~iltercdc ele yayılacaktır. 

gÖstermİyecekmiş lııgiliz i.iııiver.:;itcle.rindc Türkçe kurs-
lar açılması tetkik edılmektedir. tereddüt 

------------.ı1:-·----------- --·--
l loııdra . Ö .H) - Hoınadan bildiıili- f...111 davetlerine ınukabele olarak daha İtalya, müstemlekeleri ile 3.na /nönü Vt! Leh Reisi-
't.or: B. Mussolini D:.ılacyo Venezıa bal- ü kc.rre balkona cıkmıştır. Halk bai!;ı- vatan arasındaki yolları emniyet 
llıonu~dan halka kısa bir nutuk irat et- rı ınııları nrusmdıı Fran"n alc~hinde altında bulundurmadıkça müsta- CÜmhUTU ara&ında 
... ~·.lteılvau impar.atorluğwmn tesis ta- s(;,ll•r -.ii~ lem istir " ( 
' 1•1.U) " kil bir devlet addedilemez. Yeni Ankara, .., . A) - Lehi!ltanın lı l ııt dördüncü yıldönümü müna be- ·11· b ·· b 1 ·ı D • • h 
~ ~ Homu, 9 (ö. R) - l\lusso1ininin irad ı'talyan ı'mparatorlug-unu kurmua. nıı ı ayramı munase e ı e l'\eıs~um u-

• sunları sövlemi tir : rumuz Lehistan Reisicumhuruna tebrik-
•Nutukl · di ] d' · · dl 1 s·· ettig"i nutuktan bahseden °azeteler. bıı · _ı • ~· aru111 n c uıız, şıın < e • u- 0 olan ordu, bu cmniyetı oe temın !erini telgrafla bildirmişlerdir. Vr-. müşa-lllurn.. 1 1 B "k~t u nutku manidar buluyorlar. Bu ga1.ctdc-t'k .. a ışına ı.muz~ u su ·u um an- etmekte tereddu''t go"'stermiyecek- rünile,•h de tahassüs ve te!;e'kkürl~rini " h ·d· ] bo • rin miıttefikan tebari.iz ettirdikleri cihet ~ ti a ıse er 1.aca .ır.• _ c~yaben tclgraflamı !ardır. 
~ . onra içeriye çı.•kilıni se de hal- şudur: tir. 

lsveç sahillerini kapamağa başladı 
~--~-...,......------~._..._.~-~------~-

S t kh ool m adalarına mayo 
koymağa ka-rar verdi 

Alman huducI .. 9 (A.A) - <;Havas~ 
i Alman istihbarat bür.)suna t;Öre, İsveç hükümetinin Stokholm takım adalarınııı bazı aksamına mayn
ar koymağa karar vermiş olduğu l"esmen Stokholm'dan bildirmektedir. 
. Stokhohn 9 (A.A) - İsveç hükümeti erkaıundan mürekkep bir komite. İsveç ile Almanya arasındaki 
tıcc.rct mübadeleleri, İsveçin Danimarkaya yapmaktu olduğu ihracat hakkındaki rniizakerelere devdm et
ll\ek maksadivle Berline hareket etmistir. 

l>ads 9 (ö.R) - Jweç ~leriııi çok iyi tn;ıı)'<trı bir Norvt.•ç gazeteci.'>1 şu beyunatl ı bulunmuştur: l ·vcç bitaraflı~ı me
~lesini halletmek b!.'nim işiın de~ilclir. lsnt;in bitaraflığını muhafaza etmek i..-.tcdiğini biliı·sini1.. Dllna nıuv::ıffak ulıı
Ca'\c: ını? Bunu ancak istikbal göı;tt>recektir. Fc.knt Norveç. hveçin bitarnrtığım terketmek z,ırnretinde kalnııısıru arzu 
~tın ez. 

luna komisyo11u 
taplanıyor 
---"'•~ 

/(omisyonda muha-
riplerin mürahhas
ları karsılasacah a .. .. 

~ \ıkr~. 9 (A.A) - Avrupa nr. ,.,ı l'u-
la. lconıisyonu 20 ın yısı.a Gahıls'da top~ 
Ilı ll.ıtcnktır. Bu toplnnuya 1ngiltere, Ro
g ~tı Fransa. ltalya \'l' Almanya del~ 
e eı ı i: Urak ed"'ceklir. 
~ l'oı>lanlı ruznamesinde Tuna ınunsap
r· rı.ncla seyrisef. in h kkmd eksperle-

dın r:ıporlnrının t etkiki mesC'lesi vaı
ı.r. 

--·-~ lngilteted~ bir inti-
habın neticesi 

l l.ondrn, fi (Ö.RJ - F..ski Maclras \•ali
t~ tn~hafaznkfırlardan Lord Erskiıı Dray
ııı n tnlilıap dniı·esind~ rakip iz otııı: .. k 
ltı hus seçilmistir. Ev\•t.•lki mcbu-. yme 
ltı~hufnzakfir olup Lordluğa terfi rdil-

ıstj. 

-ııc-
Miiasta hayvan adedi 
'f}·1uf.1a, 9 (A .• ) _ Vilıi\-ctiıııiı:de ha~:
t'tı 11 alımı yrıpılı:nıştır. Eu ~~una gv
~aj \'Oı1yet d;,ıhilinde 135.6i5 Kovun. 
a99·740 kl•ci. 44 Tiftik keci. 7.flfıl dt \'<', 

~ nda. 112.0lG .ıgıı ın \cuttur. 

·••••··•·········••··••••••••··················•·•·•··········•·•········•···•······•··· . . 
,l Almanya yeni bir teca-
' ~ ~vüzde bulunursa Anke-. . 
l rika harp ilan edecek 

~-----~-----x~x:-~------~-
Flrüksel 9 ( ö.R) - Belga aj<m- pa Üzerinde hegemonyası Anw-

sr \1 aşinglondan istihbar ediyor: rika için acil \'e doğrudan doğru-
Birle ik devletlerde teccrri.itçüler- ya bir tehlike addediliyor. Mevcut 
le ml.idahale taraftarları arasında kanaate g(;re eğer ilıtilaf diğer 
mücadele devam etmektedir, Son memleketlere daha tevessü ederse 
gi.inlerin hadiseleri Amerikan Birle ik Amerikn devletleri lakavt 
umumi efkarını lıeyecan.ı dü~iir- kalınıyacaktır. Almanyanın ye~1İ 
müştür. Alman mu\'affakıyetle- bir taarruzunun Amerikayı rnütte-. 

.. rirıin tevessüünden korkulmnktn- fikler yanında müdahaleye sevk- : 
! dır. Halbuki Almanyanın Anu- 1 edeceği zannedilmektedir. : . . . . .......................................................................................... 

Müt-Yugoslavya ve 
tefiklerin 2arantisi 

~--------x~x----------
Bdgnıd, ~J (A.A) - Avımı a1an ı bildiriyor : 
lııgiltcrc n· Fransnuu. \' ugoslm yaya gnrantileı mi ver·nıek teklıfiııcle hu

luııduklm·ı ~ınkkıııda yabancı membulardan verilen haberlerle alakadar Qla-· 
ı·ak Yııg<ıslm· scılfıhiyctıar ı'lrıhfillı·l'i bö~ le bir IL'kliften ııuı!Cıınatları bulun· 
mc:ıdıJmı <-i.iyl<'ınektediı. 

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

Almanlar Macaris. 
tandan asker geçir

mek ıstememi~ 
PaYİs, 9 ( Ö. R) - Ecnebi ga

zeteleri Almanyanm Macaris
tana bir nota vererek Macar 
arazisinden kuvvetlerini geçir- : 
mek talebinde bulunduğu ha- : 

: berini vermitlerdi. Macar Ha- : 
: riciye nezareti bir tebliğ netre- : 
E derek bu haberin tamamen : 
~ .aaılıız olduğunu bildirmittir. ~ . . .. •..........•.....•.......•..............•. 

lsvcç - Sovyctlcr 
·t 'c:>. re ti 

Stokholm. 9 ( . A.) - Bir tııveç 
gazetesinde inti ar eden ve lsveç ile Sov
yet Ru~ya uasındıı ticari müzakerelere 
ba !anılmış olduğunu bildiren haber do
lı,yısile hariciye neznreti bugün bu mü
zakereleri icraya memur edilecek komi
tenin henüı: tayin edilmemiş olduğunu. 
fakat yarın aLaedilecek olan kabine iç
tinıaında bu L:.omisyonun tayin edilme-
İnin muhtemel bulunduğunu hildirmi~-

tir. --·--
Şarki Erdün Emi-

ri memleketimi
ı.c geliyor 

Ayın 27 sinde Ankarada 
bulunacak 

istanbul, 9 (Y f·ni A::ıır) - Şarki l·~r
dün ~·miri Abdullalun bu ~yuı yinni ye
disinde Ankaraya gelmesi beklenilmek
tedir . 

'Emir, Ankarad.ı üç ,gün kaldıktan 
sonra iı>tirahat etmek üzere ~ehrimi7.e 
gdeceklir. -x-___ * __ _ 

Almanların ltalyan
lara ziyafetleri 

Berlin. 9 (A. A.) - Propaganda 
nnz.ırı B. Göbel&, ltalyan kültür nazırı 
B. f>a,,·elininin şerefine bir ziyafet ''er
miııtir. 

Alman Hariciye nnzın B. Fon Rib
bentrop dn Berlinden n)'rılmal.:ta olan 
Hal.) ıuı sefiri B. Attolico ş::refine Lir z«

lyafct vermi tir. 

Garp Cephesinde harp 
------~X;ır.X 

lngilterede düşürülen 
Alman tayyareleri 

A vusturyanın istiklali 
için mücadele edilecek 

----------X~A·~------~-----

simdi ye k ad ar 69 u buldu 
!> •• . 

hı, "'11 ll (Ö.R) - Londru "1afi topları 
d •1Ôah l'rkenden gürleme" • ba lamı~

bt lt, Cenup ahilindc \'erilen alarm 
L,.,

1 llfıt ürıniısti.ir. Avcı uwvareleri 
''<•\' 1 .• 
la Eı &111nıslıırdıı-. Ha\•a nezareti lnnıliz 
'i<ı h '. r ·!erinin I kocnı sahilinin "?İmali 
llLır tı inde dii man tny~·arelerinin yolu-

1, k~ tiklerini bildirh•ur. 
s~b <ıtı,, 9 (Ö.R) - Gam cephPc:incle hu 
koıt h Mo7.elin sarkında Alımın ke if 
'. tdnrı. Fı·anc:ız piyade \'P topçu at!'şiyle 
Al edılıııL"ti-r. 1\Jiet nııntnknsında bir 
,,.~ rn n b skmı :Fran ız mevziinin ınuka
v.. ~(!tiyle akim kalın ıs ve imd<lt kolları 
""l'et· . 1 .. 
l "' ı ıac e c·lmıs1ır 

l'.I 'I' . 
\•fi t ız ln~ ~ areleri Almanların Nor-
111 l' (! h:ıl'eketlerine iis olan tayyare 
l'ı~Y~ ııli.lrı iizerindc sistematik uçusla
t '1 \anı c•diyurlar. Fransı~ in~ yarele
lar naııy,ıd d!.'rin bir cok kesif ucur;
~ ~l apınıslul'dıı. Alınan t:ıyyarcleri d\! 
:ıra knıntnk ma Jc;koC"yava hattfı Alp
., r a • r ucmu-..lardır. Harp hatları 

111rl fa,,}j) ~ok gibıdir Yalmz iki 
dem 1 11 a. da Alın n-

ntcıııi tir. Sabı:ıh bir Alman tayyare i 
merkezi Frnnsanın bir nahiye. inde ceb
ri hir inis yaprnı~tu·. Jçindekı dört k~i 
çiftçiler t;rafındnn esiı• edilmiş ve hükii
met makamına tcslinı cılunmu~lur. ln
giliı: avcı tayyareleri Iskoçyanm simalı 
sarki sahilinde bir Alman tnyyarcsiııi 
dü ·i.irmüslerdir. Halk sahild(•n bu mu
harebeyi takip c>dcbilmi.,...Ur. 
Harbın iptid:ıı;;nıdanberi İngiliz sahi

linde dü~ürlil~n ()!I zuncu di.lsnı~n tay
ynresidir. 
ING!LTEREDE ALMA.NIJ\Rl.N' 
HAVA HÜCUMU BF:KLENiYOR 

Londı·a !l ( A.A) - Tayyarecilik eks
perl<'rlnden biri Vcekly Magazinde hıı
\'a harbinde biiyiik Britanyanın ilk adı
mı atınasmı ta,·<:İy<' ctrııckfeilir. Bıı eks
per diyor ki: 
Almanyanın bizi belki de pek yakın

da bonıbardıınan ccll•cl'ği mu ha kknktır. 
Hiıdi. clcrin ı.reri inde• kalmamamız 1 i
.111nd ır. H::ırcket sahasını Almam•;ı, a 
nakletmeliyiz. Alnıanyanın mtimık,ıl.il 
\ ollarına, sil<lh v<' lavynrl' fubı ikalnrına, 

~--~---x~x·~--------
Pari::. n (Ö.R) - Avusturyalı prufe

sör Vazi!':kı şerefıne bır 7.İyafet verilml5. 
ziy, rette bir ı·ok .J\\•usturyalı şahsiyetler 
hazır hulunınu'?lur. Bu ziyafet ımıhlelif 
A vust ur) a siyasi temayülleri ara ıııdn 
ıııcmleketin istikli\li içın isbirligi arzu-
sunu göstcnııi rtir. Serbest Avu fu!J"<l 
unvnni)•le bir mecmua ıutişara b:ı Ja. 
mıştır. Hu mecmua Avusturyaııın kur
tarılması için Avusturyalılar arasmda 
}>arı~ ta\•r;iyesinde bulunuyor. Ziy· f<'tte 

Zelzele nahiyesinde 
tetkikat 

Ş. Karahıs.:ır, 9 (A.A) - Jeoloji tet
kikata memur heyet dün Gire undan 
Ş. Karahisara ~elıni \"e sabahleyin 
Alucraya hareket ctmişk"l"clir. 

taarruzlarda bulunmalıyız •. 
Eksper Büyi.ık Ilı·itanyanın hu harp-

te11 mütec ir ve mutazarrır olacağını. 
ancak harbin başlangıcında bunun tah
min eclilcli~i kadar hi.iyiik olnııyaca~mı 
ilave etmektedir. 

hazır bulunan Ptıris Kardinal vekilı 
Fransa Cumhur reisinin Avusturyayı 
kın·l:!rmak i ini Çekosloval }anın tahll
si gibi harp hedeflerinden biri olar.ak 
gösteren beyanatını hatJrlntnııştır. Pro
fcsöı- Vnziski Pariste kurulan A\•ushır
ya komHesinin reisidir. V c Amerika ha
ricµye nazır \•ekili B. Suınner Vclsin 
Parİ$ 7.İyart>ti esnasında bir muhtıra 
vererek Avu-.turvalılnrın valanla1mı 
kurtarmak için mUttcfiklcr yanında çar
Pll!acaklarını bildirıui~tir. 

Maliye Vekili 
lstanbulda 

İstanbul, 9 (Yeni A:sır) - Maliye ve
kili h-.y Fuat A •ralı bu sabah Ankara
clan sehriınir.e gelınistir. --·--

Macar Hariciye 
nazırı evlendi 

Buclape'-'k 9 (Ö.R 1 - .Macnrbtıın ha-Eksı>t>r netic!.' olar~ı' la.} yarelerini 
kullrındı<•ı takdirde İn ıllerl'nin hava ı ici.} e nazın Kont Çaki K,mte Marya 
frıik i.} c•tine m.ıl'k ol c.,<>1nı !';İİ) IL•m kit'- Anna ndıııda bir A vusturyn1ı ile cwl~n

mı 'c nıkfth mer.-1 imı \·apılını$llr. 

Sovyetler - Yugosiavya 

lktısat anlaşması pek 
yakında imzalanacak 

Voroşilof un riyast!tinde yeni bir homi&yon 
Moskova fi (A.A) - B. Molotof Yu- Mos'kO\'d 9 (A.A) - Ta njansmdan: 

goslav iktısat heyeti tızasını kabul ede- Halk komıserlcri meclisi hükürnet er-
rek kendıleriyle görUşmüşti.ir. Bu gö- kanından bazı ZC\'attnn ınürckk<'p bır 
ri.ışme bç saat devam etmiştir. komisyon \•ücuda ı;ctirmi tir. 

Salahiycltar mahafil ınüzakercle.ı in Voroşılofun rıya eti altındcı bulunacak 
memnuniyeti mucip bir şckHdc devam olan bu komisyon lrnlk koınisel'lcıi nı c
etmekte olduğunu beyan etmektedirler. lisine ordu ve donunıua \ üksek kuınan
Bilkuvvc bir prensip itilafı hasıl olmu. lıgı için ali meclıs tnrafı~dan ihclru edıl
olup dört bes gün sonra hır ıtilnfnaıne nıi5 olan general ve amirallıklarm ııaın-
' lll7..a edilmesi muhtemeldiı-. zetlerini irae edecektir. 

Balkanlarda harp 
tehlikesi uzaklaştı mı? 

-~--------x~~·~---------
Brüksel. 9 (Ö.R) - Hıwaı:. ajansmuı llelgnıd muhabiı·ı bildiriyor : Yu

goslavya mahfi11criııin Balkun vaziyeti hakkında ıııkbiıı olmalarının baslıca 
bir ~C'bebi dt' So\•yet hüküı..,c·tiyle tekrar münaSf'bet1eı·e giıisilmesi ihtimali
dir. Çünkii Yugoslav ahalisinin ek criyetı So\·~ l'l Rus~·a.} ı hiılii İ la\• millet
lerin hfunisi telakki ct•.\ektc.--dir. 

lngilterede mühim yeni 
tedbirler alınıyor 

------~·x~x·-----~--
1.ond ra, 9 ( Ö. R) -- Kral Altıncı ınceli e \•ermistiı·: 

Corç 27 - 36 ya~ları arasmda hl"r erke· 1 - Hali harp sebebiyle hudut art· 
~in askeri hizmet içtn 'kaydl" mecbur cine çıkarılamıyan gayri muharip har:ı 
tutan bir emirname neuctmi~ir. 1 Q • 2 7 ecnebi tcbaasınııı tecrit kaıııplarma • ev
yaş arasındakilerin lcayıtları İkmlll edil- ki husu unda h\.ikümete :ıınlfıhiyet veren 
mı:ktedir. kanun, 

CASUSLAR ıDAM EDİLECEK 
Londra, 9 (Ö. I{) - Bu gün Dahili

) e nazırı Sir Con Hendeuon hüklımetin 
dü~man :aıanlllrına. ve düsnıana temayül 
gösterilmesine \:.ar ı salahiyetlerini tez
yid ~den bir emirname teklif etınistir. 
Bu emirname mucibincr-. Laıı hallerde 
casualara kar ı idam cer.ası tatbilt edile
cektir. Dahiliye nazırının düsman tc~a
ııının tec.:tiyı: salahiyeti tevsi edilmi!;tir. 
Milleti dfa dü ürecek bir propat:anda 
yapanlar şiddetle tecziye olunacaktır. 

** Lond.ra 9 (ö.Rı - Dahiliye nazırı Sir 
Con Hcndcrson şu kanun lô~·ihalarını 

~ - D~man i g~li altındaki toprak
lardan lngilterc) e gelen e.<ıhn..sın kont
rol salı1hiyeUni \•eren kanun, 

3 - Vahim hnller<lc casusluktnn ha,
ku ~bohıj cüriiınlcrini idamla cımılan
dınlan kanun, 

4 - Milletin zafer j tıh aline kadar 
harbe devam azmini sarsabilecek 1esm
blisleri tecziyeye matuf kanun. 

Bu son kanunun başhca hı.iklimleri 
mucibince aUıkadar kiınselere hareket
lerini dcğl.-;lirıncleri icin ilk önce ihb· 
;rntla bulunacak ve buna 'kulak asm:ı7.
hırSll kendileri mesut tutularak yedi se· 
m~ye kadar h::ıp.sc "''e 1000 liray::ı kadat 
ııar:ı cezasına .mahkCım edilebilecektir. 

lngiltere Sovyet elçi
• 

sıne bir nota verdi 
------x~x~-------

1.ondra, !l (A.A) - Lord Halifak" So\·yet Rusy büyük elçisi B. Maiskiyi 
k:.bul etmiş fr. I..ordun elçi~ e ~on So\')el nol ında kafi derecede vazih gii
rünmircn hı•zı noklabrı t<.ıwir edilmesi talebini mulazamnun biı· nota tevdi 
etmiş old Jr:u zaıınedılnwkL.!i!ir. 

reni ter a,nemiz 
-----~---:x~x----~------

lstanbul civarında 
Pendikte kurulacak 

istanhul, 9 (Y cm Aı-oır) Y ıcni tersanenin nerede kurulması lazım gele-
ccgi lı!ıkkını1.ı tt:lkikle• de bulunan he} el işini hitirnıistir 

Heyetin haz.ırladığı '"apor" göre, miıslakbel Türk ter nesi, İ tanbulun 
Anadolu yal<.ı ındnki p0ııdil:ten sonra gelen \'C Pa\'li rıdasının karşısında bu
lunan k,wda l!!1.İs edikıelidir. Bur .. :.ı, en muvafık hır yer göriilıniistür. 

Necidde y ~niden elli 
petrol _kuyusu açıldı 

-------X.y.>ı: 

Paris, !1 (Ö.R) .._ c;.Jndnıı bıldıriliroı· · Amerikan St:Ulctard Oil kunıp:ııı
~ a:."l tarafıncfan Bru;rn körfcz'nin garp s.-ıhilinde Neccl arazisi dahılindc elli 
petrol kuyusunun haf:i bitmiştir. Bunl~ rııt dördündt•n mühim mıkdard.ı J>el
ıol !ı kınnak1:ıdır. 01!'.,cr t<1raftan ':luudi hiikünıeti Cidada bir buçuk milyon 
galonluk bir ı>etrol sarnıcı insa ettırmı<;lıı". Bu suretle kuyuların \•erdı •i ı>et
l'Cıhı ınuhafaY ... ooebıl!•.-cktir. 

Ş. Karahisarda şiddetli soğuklar 
Ş. KaralıL:ır. 9 (AA) - :Siddetli soguk fırtıııasından kasabaya b glı iki 

oğul, bir oğul, A\·utımı • Kutkut. Oynnı~l. Kırkgöz, Kavaklar ve Tanw.ara 
bahçelerindeki lneyve a[!acl:ın fevkalade nıi.itecssir olrnu lur. • " ----•mm UCUZ SİHEMA GÜNÜ 

Kültürpark Sinemasında 
B U G ii N 

SAA.T 1.45 TES İTİSAKI<: • 

Büyülı lıüçüJı duhuliye hususi ı;, llirinci ıo lıf. 
BU FiATI..E: 

Ş~ref Yolu ve Kara Alay 
filimleri \C PAUA'M • 'T JUK:-ıtAI~ GÖRÜI.El'l:KTm .• 
SF.A 'SLAR : EREF YOLU l,4i>-.:i - 8.4:l - K. ı: \ ALAY :l.4;; - 7.tlt . .................................................................................. ~ 

CUMA G . o: 
Hata ve Sürgünler .. ............................................. ... 
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Tefrika: 49 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
(Aydoğdu ) teşekkrii makamında ba

,ını eğdi. Sonra is tizan ederek Halife
nin huzurundan çıktı. (Saman) ı bul
mak için doğruca camie gitti. (:Muta
oam) ın kendisi hakkında gösterdiği iti
mat ve teveccühten pek çok me·nnun 
idi. Fakat (Cihan) ve (Afsin) e dair al
•ÜJğı malUmattan pek ziyade sıkılıyordu. 
(Cihan) ın hali, (Afsin) in cüreti ken

ı4:1isini pek ziyade n1iiteessi.r ediyordu. 
(Afsin) hala (Samra) ya muvasalat et
.memiş id '. Aydoğdu iyi düşündükten 
"6nra bir dakika kaybetmeksizin hemen 
(Hemdan) a hareke{ etmekten başka 
müna<ip bir tedbir bulamadı. En büyük 
aürat1e oraya varabilınek i~in posta at
·larıyle gitmeyi münasip gördü. Atların 
bazırlanmas1nı emretti. (San1an) n ken-
41i~ini beraber alacağını söyledi. Sonra 
valide!\inin yanına gitti . Muvakkat bir 
memuriyeti mahsusa i1e bir yere gitmek 
icap ettiğinden bahisle valide~iyle \'C'da 
etli. Validesi kendisini öptü, muvafla
lııyeti için dua Pyledi. Aydoğdu hemen 
o ak.c:am yola çıktı. Kalbi fartı ıstırap
ları (Hemrfan) a doğru ucuyordu . Yol
da posta ınerkezlerine vardık~a hayvan
Ja.,.ını değistiriyordu. Gece. gi.indüz sü
ratlc yol katediyir, geceleyin pek az 
uyuyorrlu. Nihayet (Hemdan) a yaklo<
tı. (He-mdan) nın civarında sarp bir dağ 
v~rdı. Bu dağ posta merkezi yapılmı< 
idi. (Aydo~du) oraya \'armca (Samanla 
""1'<lu: 

- Vakanın cereyan ettiği yerı foıhat-
1ur edebiliyor musun? 

- Bu dai!'ın arka~1ndaOır. zanncdı>
rim. 

A :ydot?:du buraya ak. Am ezanı zan:~
»mda n1uvasalat etmis idi. Posta mcr
)cez memuru o gece yatması ve istirah~· 
Pknesi için bir yer hazırlamıştı. Fakat 
r.ıhat uyııınak. yarını beklemek l)nun 
icin mümki.in de~i1di. Sililerden, kühe~·
li'ınlardan (dağ istiksaf memurları) . 
.po<ta tatarlarından bir kac ki'i orad.1 
le!ındüfen bulunuyorlardı. H"r biri hir 
tarafa gitme~,. memur idi. Merkez nıP
muru (Aydoğdu) nun Halifonin ha«~ 
ndam1arından old11i?unu ve nıtih~m hir 
i~n tahakkuku için gpJdi!Uni anlı~ · .ır.ı 1 • 
dijter1erinc haber vernıiş idi. H~p ontın 
hJımetine amade. idi1er. Ayrloğdu mPr~ 
1'-ez memuruna wrdu: 

- Co~n bo.ri mi buraria mernur~u
nu:z.7 

- Bir kAr h t~1rlnnbf"ri burada bah 1-

nuyorum. Posta memurları bir mevkhle 
çok durmazlar. Daima mPvki dPı~:i<:ti
rirJer. Efendimize bir hizınet ıa7ım j..-c 
lcrnt:1na haz1rım. 

- Teşekkür ederim. Sendon bir ""Y 
wrmak istiyorum: Bir takım ha)•dutla
J"ın veya eskıyanın bu derelerd,. vt>y~ 

dağlarda dolaştıklarını i~iltini• Jlı.i? 
- Bu taraflarda eskıyanın vücudu 

pek nadirdir. Fakat diin isittim: Bir t:ı
}nm yol k•sen haydutlar bu dz•1ın arka
fitnda 1ahassün etmisler. YiJculara f!'C~
vüt erliyorlar. Hi.ikümet bunların viicu
dwlunrlan daha haberdar olmamıstır 
ıannederim. 

·Aydoğdu bu malumatı alır alma> he
TTM!'n iotP b~oc:l- ma~·ı miin<lsip göı·dii. M~r
J.:ez menıuruna: 

- F.~!<ıyanın bulunduğu yeri bana 
ı;t.:rtt"""ncek bir adam benin1le gel!=!in. 

Df'djkten oı:onra h\'.!:nen yüriidii . 
M(\n1ur. (Ayrlo·~du) nun öy1r- hir za-

manda karanlık çökerken yalnız olarak 
eşkıyanın buJunduğu yere gitmek iste
mesindf'n hayrete düştü: 

- Efendim! müc:aade ediniz. Bir 
adam göndereyim. Evvela eşk1ya hak
kında malı1mat alalım. O adam avdet 
edinceye kadar burada kalmanız daha 
münasip olur z.annederim. 

- Havır, memur efendi! bana yolu 
göı;ter...,;k bir adam göndermekten baş
ka bir ~ey istemiyorum. 
Aydoğdu kılıncını bir tarafa asınış, 

abasına sarılmıs, ba~ına bir küfiye sar
mi' oldu~u halde yürüdü. Arkasından 
Saman takip etti. Posta kılağuzlarından 
biri önlerinde yol göst•rmek için yürü
dü. Biı· takım •arp tepe ve derelerden 
geçiyorforc!ı. Güneş batmı~. karanlık 
gittikre kesa(et peyda etmcğe başlamış
tı. (Aydoğdu) hiç bir tarafa bakmıyor, 
f':Öz ~öyleo1iyor, sükCı:t ile yürüyirdu. 
Nihavet dağın dolambaçlı bir yerine 
vardılar. Kılfığuz durdu. Karşılarmda 
bir {(\penin üzerinde zaif bir ziyayı eliy
le ~ö"tererek: 
Eskıyanın bulundu~u yer işte burAsı

dır. ıı .. ri gider isek bizi takiplerine gel
miş adam addederek bize fenalık yap
ma,arından korkarım, dedi. 
A~·doğdu - Korlı:r.ı~. bir şey yapa

nıazJar. Siz burada Saman ile ber1'ber 
durunuz. Avdetin1i beklf':viniz, çabuk 
gider. cabuk ?f'lirim, eledi. 
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MUTASAM VE ARAPLAR 

(Saman) Aydoğduya refakat etmek 
arzusunda göründü. Fakat (Aydoğdu) 
onu orada bırakarak kC'ndisi yalnız yii
ri.idü. GidC'rken karanlıkta ayak1arını 
t.a.c:lara çarpıyor. aya_L:ının sesi epeyce 
u7 ... ıktan i-.itiliyordu. Gadap ve hiddetin
den Öl·lc bil' yel'de )'alnız olarak gitme
sinin ne kadar tehlikeli olduğunu unut
muş idi. (Aydoj;Ju) bütün manasiyle 
kahraman bir asker idi. Kendl nefsine, 
krn 11i kuvvetine çok itimadı vardı. Teh
li!<eleri ç-ok düsünınf'zdi. Gördüğü ziya

ya bir ok atınıı !...: dar yakla~ınca ziya
:,ın <'trafr:ıd.1 bir k~c insanın gölgesini 
rördii, Küp.,kler havladı. (Aydoğdu) 
h!ç ald~rn~adı. E~'-.ıya yanlarına yalnız 
ilarak tek bir adamın .ııelmekte olduğu
nu görünce onu düşman diye telakki 
etmediler. Çünkü düsman yalnız öyfo 
tek bir n.dnm olarak geln1eğe cc~aret 

ed~mrzdi. E~kı. ·adan biri: 
- Kimdir o? ~iye bağırdı. 
(Aydoı;du) - Zayi olan bir şeyi sor

mak h"!in geliyorum. Ro.i!i:inizi görmek 
i~erim. 

- O h<ılde yerinde dur, yaklasn1a, bir 
adım ileri atarsan haya tını tehlikeye dü
silriirsün. 

(Aydordu) bir 'fıhza yerinde durdu. 
F kıya nra~ınrla bir hareket ~örüldü. 
Birhirlerine bir şr vler fmldadılar. On
larclan biri elinde bir cıra oldujiu h•ldc 
Aydoğduya doğru geldi. Bu adA111, ba
şına ~arnıı'; o!duğıı kflii.re ile yü1,iinü 
örtmÜ!', Ü7.erin(" bfr aba almış idi. l\y

doğdu onun yüzün' baktı. Tanıyamanı. 
lhtiyatJı davran1nayı münasip gördli , 
Elini kılıncının kahzec.;i üzerine koydu . 
Lüzumunda hücum ve\·a. nıiidafaa vazi
yrtini alrlı. Çır~yı tutJn adam Aydoğ
duya yakla,.ınca ta lı hir ses ile: 

- Aydof.cl:ı, Sa'1ip merhaba' Safo 
geldin. d~di. 

•• •• ita iv an goruşu ile Türkiye 
----------x4x----------

Müdafaa 
.. . 
ıçın ne 

hazırlığ·ınıız 
diyorlar? 

------x..,x--------
Bir çok tayyare daha alıyo:-uz 

-----~"X•X • 
İtalyanca tCa:t.ella di Vcnezia> dan: 1 Jetlerin ilcra2 ettikleri 25 milyon sterlin
Ankal'a hükômet adan1Jarı sulh taraf- · 1-'"ff · gın Lı eaı tayyare, top tank ve mühim· 

ıarı olduklarını müteaddit defalar aöy- mat iştiraıına aarfolunmu'itur. 120 ye 
ıcmi• olmalarına rag" men Türkiye, har- yakı C · · A y n urhss tayyaresı merikadan sa-
bi her hangi bir zaman zuhur edebile~ tin ahndığı gibi memleketin muhtelif 
cek bir hakikat ,eklinde gördüğünden yerler~.ndc müteaddit tayyare meydan
hummalı bir "ek.ilde hazırlanmaktadır. ları vucucla ~etirilmiıttir. 
Türkiyenin hüJcUm~t merkezinde bir kaç 
ı.-Un kalıp yerli ve ecnebi sclahiycttar 
kimr.elerle temas etmek fırsatını bulan
lar, hu devletin demokratlar cephıe•in
de harp ctn1f"ğe hazır olabilmek hu u~ 
•unda 1'arfcttiği azim gayretin d~rhal 
farkına vermaktadır1ar. Nitekim Yük,.ek 
Mii<:lafaa Meclisi, Cumhur Başkanının 
riy !'lf"fİ altında her harta toplanmakta
dır. Bütün memleketin hayati ise harp 
hazırhğıea mÜtt'VCC'cih bulunmaktrulır. 

MEMNU MINTAKALAR 
Yabancıların ziyaret etmeleri memnu 

olan altı mıntaka vardır. Birinci!li Ça
.nakkale t~raflarıdır .. ıklncİılı l"tanhul 
boğa7ının iki ~ahilidir. OçüncÜ8Ü İzmir 
limanı, dördüncüsü Bulgaristan hududu, 
h~incisi Jzmirin civarı, altıncısı Er7u
rum ve Karatan Sovyt"t hududuna kadar 
. olnn mıntAkalard1r 

MODAf' AA HAZIRLIKLARI 
Harbin ba 0 Jami\•1ndanberi memlrkc

rin modern o:urr.ltr ~ilfl.hlanmııtr:ı ve m~v
f:Ut t«hİ7ahn t">f~hı iı;in fevlal:tdt" r.ay~ 
, ,.tlf'r p.ay(,.cJilrrek.r~ılir. n,mokra, de,·-

MOITEFIKLERIN YARDIMI 
Hl'!'r gün lngiliz ve F:ans12 öğrcticilc· 

ri gelmektedirler. iyi nıaliimat sahibi bir 
kim~eye ~öre bugün bunlar 2000 kişiye 
baliğ olmaktadırlar ve aralarında bir 
çok sanayi ve maden mühendisleri bu
lunmokıadır. Sabotaj korkusundan do
layı Türk makamlan, bahriye tezgahla
rında çah~makta olan Alman mühendis 
ve ö .. rcticilerini tedrici surette memle
ketlerine göndcrmİJtİr. 

Türk ve demokrat devJctleıi genel 
kurmayları arasındaki t~maslar gün 
~eçtikıo::e sıkla~makta ve ingilterenin 
Tiirkiyeye silah ve mühimmat vermek 
hu1'usundAki taahhütler! ~ittikçe daha 
,·üsat kt"~bt"tmt'lctedir. Filhakika gclc
C<"lc ay zarfında bir c;ok. tayyarenin vü~ 
ıuduna intizar edi1m~kt~ olduğu gibi 
F rsn ıı z r mir.~fi ı 1ourin, ı·ürk hava mü
clafa , ku'\·vetll"rini tcdkik ettikten sonra, 
hava k•.lvvctlerini~ yeni bir takviyesini 
mü•rakin Ankara Cumhuriyetinin, Tür
J.:iyrnin hudutlarına ve bahriye üslerine 
,·..ıki olacak ht'"r hangi 'bir taarruza mu
ka,·f!ml'.'t ıedehileceiini beyan ctmi,tiı.> 

IOMAY S CUMA 1940 

şehitleri ihtifali Hava Mahlıemeıerde 
••••••••••••• 

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

Hidayeti 
vurup öldüren 

deliliği iddia 

Bayan otuz yerinden 
Mchmedin 

ediliyor 

Herkes bulunduğu yerde 
bir dakika duracak 

-~-------~x*x-------~--
-~-----x4x~------

ihtifal hakkında hazırlarıan program Bn. Hidayet adında evli bir kadını sese tarafından istenecek pru·anın ınil:" 
vine gôltürcrek içki içtiklerini iddia et- ekkili tarafından verilip verilmiyeccğİJll 

liği odada bıçakla otuz yerinden yarala- wrmu.~tur. Ma211un vekili, mUek.kiJiııil' 
mak ve öJdUrmekle maznu11 yorgancı mali vazjyeti sebebiyle bu ~rayı vere-
Mehmet Tanganın muhakemesine dün miyeceğini beyan etmiş ve talebinden 
ağır cezada devam edilmiştir. vaz geçmiştir. Ayni zamanila müekkilı' 

--~~--x~x--~----

15 Mayıs Çarşamba günü hava şehit- Yam 
!eri ihtifali yapılacaktır. Bu hususta ha
ZJr1anan programın hü13sası ~udur: 

İhtifale iştirak edecek askeri ve ıniil
ki erkin, iimera, zabitan, mernurin. kı
taat, mektepliler, te~ekki.iller, n1üesse
sel.,r, ticarethaneler ve halk çelcnkleri
le sabah >aat dokuzda Cümhuriyet mey

e<lccektir. 
HERKES OLDUGU YERDE 

DURACAK 

.Jarunda toplanacaktır. 
İHTİFAL ALAYI VE HAREKET: 

Tam bu anda merasim yerindeki bay
rak yava~ yavaş yarıya kadar indirile
cek ve bayrağın iıü~ini bildirn1ek için 
Kadife kalesinden atılacak birinci topla 
şehirdeki bilCunun1 devCtir, ntüessesat, 
ticaıcthaneler ve limanda bulunacak 
olan selain dahi buna imtisalen bayrak
larını yarıya kadar indireceklerdir. 

Maınun vekili, maktulün duvar
larında bulunan yazıların alınan fo
toğrafileri üzerinde tetkikat yapan 
ehli vukufun, bu yazıların müekkiline 
&it olduğunu bildirmiş olduklarını söy
lemiş, yazılarla müekkilinin yazısının İs
tanbulda Güzel sanatlar akademisinde 
mütehas.•L<tlara tetkik ettirilmesini iste
m.iştir. Mahkeme reisi, bu hususta mües-

nin asabi vaziyetini ileriye sürerek şuU" 
runda halel bulunup bulunmadığının 
tesbiti için bir asabiye mütehassısın• 
n1uayene ettirilmesini, d3va 't'vrakı ata" 
sında raporu bulunan memleket h..,,t:ı
nesi baş operatörü Dr. Asil Mukbilin d<ı 
mahkemeye celbi ile yeminle şabitli1' 
etmesini talep etmiştir. Mahkem" bu ta
lepleri kabul eylemiştir. 

:İhtifal alayı (Kolbaşı Turkm•az barın
da olmak üzere) tam saat 9,30 da Cüm
huriyet meydanından hareket ederek 
birinci kordon ve Gazi bu]varının sağ 
taraf1nı takiben itfaiye parkına ve itfai
ye parkından da İsmetpaı;a bulvarı, İki
çeşmelik yoliyle Şehitliğe çıkacaktır. 

Yine bu anda sefain, fabrikalar dü
düklerini çalmakla, yürüyüşte bulunan 
halk ve bilumum vesaiti nakliye bulun
dukları yerde bir dakika tevakkuf et
mekle şehitlerimizi selamlıyacaklardır. 

..... 
Kolbru;ı itfaiye önüne geldiğinde dura

cak ve yaya koldan otomobil koluna 
geçmek istiyecekler beş dakika devam 
e<lecek olan bu tevakkuftan istifade ede
rek bulvarın sol tarafını takiben geçe
cek olan otomobill~rinc binebileccklcr
dir. 

Otomobil kolu (Kolba~ı Akdeniz apar
trmanrnda olmak üzere) yaya kolun ar
kası alındıktan sonl'a hareket ederek bi
rinci kordon \:C Gazi bulvarının sol ta
rııfını takiben yaya kola müvazi olarak 
itfaiye istikametine ve itfaiye öni.inde 
duracak yaya koldan binecekleri aldık
tan sonra da yaya kolu geçerek İsmetpa
şa bulvarının yine sol tarafını takiben 
~ehillik istikametine yürüyecektir. 

Alayın gcceceği yol üzerindeki bilu
ınum mebani, n1üe~s-<':'lat, halk aJayı se
lamlıyacaktır. 

MERASİMİN YAPILIŞI: 
Şehitlikteki mernsim t.am saat 11 de 

İ•'tiklal marşiyle ba.~lıyacaktır. Marştan 
sonra mera~im ko\nutan hazır bulunan
Jarı hava ~ehitlerini ve bütün şiihcdal, 
•elamlamai(a davet edecektir. 

Kltaat komutanları lutalarına (Dık
kat) kumanda5ı ''erecek ve lutalar se
lam vaziyeti ald1kları zaman siviller de 
... apka1arını çıl.arn1ak şuretiy1e resmi se· 
lfımı ifa edec.,klerılir, 

Bu selam ve ihtiram bir dakika de-

Mussolinive sulh 
tavassutu mu 

teklif edilmiş? 
- BAŞTARAFI 1 İ'IÇİ SAniFEOE -
B. Filips vesikayı B. 'ıfussolini~·e uzat

mış, o da hunu yarnş yavas ve dikkatle 
okumu~t.ur. B. ~{ussolini mektubu oku~ 
yup bitirdikten sonr.ı kat'iyen tereddü
de kapılmaksızın ce'vabını vern1i~ir. 

B. Mum;olininin sefire, B. Ruzveltin 
jestini takdir etmekte, yalnız zamanın 
ihtılillı teskin icin r ır hangi bir hare
kette bulunınağa ın.üsait olmadığını, 
~ünkü halihazırda müzakerat için Hizını 
olan esa~ları buJmağa imk5.n ınütasav
ver olmadığı müta15asında bulundub'Unu 
söy lemistir. 

Va~ington, ~ (Ö.R) - Nevyork Tay
ınis gazetesi tarufından Romadan alı
nan ve reiı::icümhur Ruzveltin güya B. 
Mu~<;0lini ne2dincle tavas.c;;utunu bildi
ren haber beyvz s-.ıı·ay tarafından şu teb
liğle tekzip edilmiştir : 

Hahe!' tamamiylc yanlıstır, Ve hiç bir 
hadiseye istinat etmcmckte<lir. 
ON İKi ADADA BİR ŞEY YOKMUŞ 
Londra, 9 (Ö.R) - Bir kısım İtalyan 

harp g~milerin]n on iki ada civarında 
!oplandıklan hakkında Assosye~in Pres 
tara(ından wrilcn haberi Roma tekzip 
€1mistir. İtalyan harp gemileri halen, 
evvelce bulundukları üslerde bulun
maktadır. 
İTAJ,y ı\N fttUH.'\RİPLERİNE NİSAN 

Roma, 9 (Ö.R) - B . Mussolini ~eç
hul asker 5bidcsi öniindc Habeş, İspan
ya \'e Arnavutluk >eferlerinde temayüz 
eden muhariplere nisanlar dağıtmıştır ... 
Hükümet reisi kıtaatı teftiş etmiş ve 
meçhul asker mez:ırı önünde eğilmiştir. 
Mu,.solininin önünden geçit yapan kıta
at süratle dağılmıştır. 

Norveç Ticaret 
filosu ne oldu? 

Bir ruıkikanın hitamında merasim ko
mutanı (Rahat) kumandası verecek, 
merasim yerindeki bayrak yerine çeki
ltcek, atılacak ikinci topla yarıya kadar 
indirilmiş olan bütün bayraklar yerleri
ne çekilecek, diidükler susacak, durmuş 
'>lan insanlarla vesaiti nakliye yürüyü;:e 
gcceceklerdir. 

Merasimi mütec.kip bir tayyare suba
yı tarafından ve Hava kurumu İzmir 
şubesi fahri ba.~kanı vali bay Ethem Ay
kut tarafından birer hitabe irat e<lile
cektir. Askeri nluzika tarafından hazin 
bir mar<? ~a1ınacak, bir manga asker ta
ra(ından havaya üç defa ateş edilerek 
ıne-rasime nihayet verilecektir. 

$ElfİTLERİ SELAl'wlLAYJŞ VE 
DÖNÜŞ ... 
Bundan sonra kapıdan çıkılarak ~e

hitlik önündeki yol takip edilecek ve 
çeşmenin yanında bulunacak olan mu
zikanın önünden geçilirken sola •Şehit
liğe• bakılmak suretiylP şehitler selam
lanacaktır. 

Geci~ ve sel3:1nlayı~ esnasında şehit
lik içinde hiç kimse bulunmıyacaktır. 
Geçiş sırası şöyle tertip edilmiştir : 
Askeri ve mülki erkin, iimera, zabi

tan, nıen1urin, aske-r'i kıta]ar ·Merasim• 
komutanın1n tertibine göre, Po1is müf
rezesi, İzciler, mekteolrr, te,.kküller, 
müesseseler, tirarethaneler, halk, Bele
diye zabıta mlifrezesi ... 

Ankara· Radyosu 
~-

BUGVN 

Büieden çalman 
sigaralar ... 
Bn. Behiyenin Basmahane otobüs du

rak mahallindeki büfesinden gee" ya
rısı biı· çok sigara paketi çalmaktan 
maı.nun pepe Kenıalin muhakemesine 
asliye cezada devam edilmiştir. 

Bn. Bebiye, büfesinden bir çok siga
ra çalındığım, fakat çalanın Kemal 
olup olmadığını bilme<liğini söylemiştir. 

Şahit şoför İsmail ve arkadaşı Veli, 
maznunun gece yarısı birjnci Kordon
da kendilerine 15 şer kuruşa sigara sat
tığını ve bunları Basmahanedeki büfe
den aldığını itiraf ettiğini söylemi~ler
dir. 

Maznun da şu ifadede bulunmuştur: 
- Benj ihbar eden Veli ile dargınım. 

Bana iftira ediyor. Sabıkalı olduğumuz 
için bizi hemen yakaladılar. Bu işi ben 
yapmadım. 

Bunun üzerine, Kemalin z.abıtada 
verdiği ifad" okunmuştur. Bu ifadesin
de yalıuz on paket sigara çaldığını iti
raf eden Kemal, reisin kendisini ikaz 
etmesine rağmen, hiç bir şey çalmadığı
nı söylemekte ısrar etmi§tir. 

Şahit sabıkalı Velinin aranılması için 
muhakeme ba.~ka güne bırakılmı~tır. 

** Bacadaki yangın davası 
Bucada B. Emin Araçın bağ kulesin

de dikkatsizlik yüzünden yangın çıkar
dığı ididasiyle mahkemeye sevkedilen 
Hüseyin oğlu Hasanm muhakemesine 
di.in asliye üçüncü cezada devam edil
mh;tir. 

Şahitler yangının, o gün havanın faz
laca soğuk olmasından dolayı Hasarım 
yakbğı ateşin etrafa sirayet etmesinden 
ileri' ( geldiğini ve bu işte onun kasdı 
bulunmadıi\ıru ifade etmi~lerdir. 

Maznun da: 

12.30 Program ve Memleket saat ayarı 
12.35 Ajan' ve meteoroloji haberleri 
12.50 Müzik : MuhtPlif ~arkılar (pl.) 
13.30 _ 14.00 Müzik ; Karışık program - Ben bunu istiyerek yakmadım .. 
pi. 18.00 Program ve memleket saat Hava çok soi':uktu, koyunlara b..ıkmak 
ayarı, 18.CS Müzik : Solistler ve melodi- için dısarıya çıktığım zaman yangın çık
lcr pi. 18.30 Müzik : Hafif müzik ve caz- llll-1', suçsu:ıum .. 
band pi. 19.10 Müzik Demi~tir. Muhakeme', dığcr şahitlerin 
ÇALANLAR : F. Fersan, Relik Fersan, celbi için ba~ka güne bırakılm1ştJr. 
Fahri Kopuz.. Okuyan : Radife Erten ** 
l - Yesart Asım - llicaz sarkı (Bil- Bir hakaret ve 
mem niye bir bus .. ni) 2 - Udi Cemil yalancı şahitlik 
Hicaz :şarkı (Ne kiistün bisebep) 3 - R. Karata~ta tramvay caddesinde oturan 
Fersan - Hicaz ~rkı (Cihanda biricik B. Kazımın evine geceleyin sarhoş ola
'evdiğim sensin) 4 - Fahri Kopuz : Ut rak taarruz etmek VC! hakaretle bulun
tal<>;imi 5 - Refika - Karciğar şarkı maltla ma:ı.rıun Abdullahın muhakeme-
(Hcp neşeli ..ev.da dolu) sine asliye ikinci cezada başlanmıştır. 
OKuYAN : Azız $enses Davacı B. Kazım, Mdiseyi anlattık-
1 - Kemal Emın Bora - Uşşak şarkı : tan sonra ma211un, o gece Kazımla ko
<,Bağı hüsnün o gıi7~1 gülleri) 2 - Eyip- nuşmak için evine gittiğini, hakarette 
h Mustafa - Hicazkar şarkı (Bak şu dil- bulunmadığım söylemiştir. 
ber kadına) 3 - Sad~~tın Ke .. nok - Hu- Şahit olarak dinlenen B. Kazımın ka
seyni türkü (Yanık Omer) ;j Mem- rısının evvelce verdiği ifade ile bu de
lt:kct saat ayarı, Ajans ve n1eteoroloji faki ifadesi arasında mübayenet görü1-
haberleri 20.00 Müzik : Ni~aburek faslı nıüş, iddia makamını işgal eden müd
Çalanlar : Fahri Köpuz, Cevdet Çağla, dciumumi muavini B. Sad1k Tüzel, ka
Hayri Tümer, Zühtü Bardakoğlu, Celfıl dın hakkında yalan yere sahitlik etmek 
Tokses, :Mustafa Çağlar. suçundan kanuni muamele yapılmasını 
20.30 Konuşma (Milli kahramanlık men- istemiştir. Mahkeme bu talebi kabul et
kibeleri) 20.45 Müzik : Saz eserleri ve miştir. 
münferit taganni 21.10 Konuşma (Sıh-
hat saati) 21.30 Müzik : Küçük orkestra 
$ef : NE'Cip A.-,kın .. Johann Strauss ge- Yeni neşri:tıat 
ccsi : 1 - Artist hayalı • • • ••••••••• 

2 - Binbir gece masalı (İndigo 
opereti 

3 - Şark hikayeleri 
4 - Viyana kanı 
5 - Güzel Mavi Tuna 

22.~0 Memleket saat ayarı, Ajans ha
berleri, ziraat, esham, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (Fiat) 22.50 Mlizilt : Caz
band (pl.) 23.25 - 23.30 Yarınki pr-0gram 
\"e kapanış ... ••••• Her gün Öğlenleri 
19.74 Metre / 15195 kilosikl TAQ 

Ve Akşamları 
31. 70 Metre / 9465 kilosikl TAP 
Kısa dalga postalarile yapılmakta olan 

F..cnebl dillerde haberler neşriyatı 
programı 

Birinci servis 2 inci servis 

YENİ ADAM 
Yeni Adam'ın 280 inci sayısı dolgun 

bir ş"kilde çıktı. Bu sayıda Baltacıoğlu
nun Ankara Çocuk tiyatrosunda temsil 
edilen Karagöı piyesi tefrika olarak ve
rilmiye başlanmı~tıı" Ayrıca İsmail Hak
kı Baltacıoğlu, Yaşar Nabi, Haşim Na
hit, Ziya Somar, Saim Sağlık, Recai 
Eri~, Mahmut Cuda ve Zahir GUvemli 
imzalı yuılar ve resimler, haftanın bü
tün sanat ve fikir aktüalitesi vardır. 

HAV ACIUK VE SPOR - 261 inci 
sayısı zengin mündereeat ile çıkmıştır. 

İLK öCRETiM - Maarif vekilliği 
tarafından neşredilen bu haftalık gazete
nin 48 inci sayısı çıktı .. 

Kahramanlardaki 
hırsızlık... 
Kahramanlarda Ali oğlu Osmana aı·ı 

bakkaliye dükkamnın kepengini gece 
yarısı kırarak içeriden bazı bakkaliY• 
eşyası çalmakla maznun sabıkalılarda" 
Hüseyin oğlu Mehmet Reşııdın ve ken
disine yardım etliği iddia olunan .Al>
dullah ile Muzafferin duruşmaların• 
dün asliye ceza mahkemesinde başlan
m1ştır. 

$ahitlcr dinlenildikten sonra ~~İ 
maznunların sabıka kayıtlarının iJaDw 
edilip edilmediğinin alakadar maJ<anl' 
dan sorulması için muhakemeyi başlı• 
bir güne talik etmiştir. 

** Esrar satmıf mı? 
Menemende bir şahsa esrar sattığı id

diasiyle mahkemeye verilen sabıkalılar 
dan arabacı Çolak Ahmedin dün asliy• 
cezada muhakemesine başlanmıştır. 

Maznun: 
- Ben bir garaza kurban gidiyoruJD" 

Kimseye esrar sahnadın1, suçu kabu1 
etmem deıniştir. 

Şahitler, m3.1.llunun evinde ve üzeı·iJJ"" 
de yapılan araştırma neticesinde bir ":'!>' 
bulunmadığını söylemişlerdir. 

Reis, gelmiyen ba:ı.ı "3hitlerin celbine 
karar vermi~tir. 

** Bir elbise meselesi 
Selvili Mescitte ot uran maliye rnc· 

murlarmdan B. tbrahimin yeni yaptır· 
d1ğı elbiseyi muvakkaten giymek baba7 
nesiyle alıp kaçmak suretiyle emniyetı 
suiistimalden ınaz.nun Ismai1 ve arkada. .. 
sı berber Ali Demirkıranın muhaken1r .. 
ierinc asliye cezada ba~lanmıştır. 

İsmail Isparlada bulunduğundan 
mahkemeye gelmemi. , diğer mazouı> 

Ali Demirkıran hadiseyi söyle anlatmı~ 
tır: 

- 1snıai1, ni~an1anacağun 1 Iakat elbi: 
sem yok, dedi. İbrahim d" elbiselerin> 
satmağı teklif etti. Yirıni lirada mu!J>
bık kaldılar. Benim bu alı•veri>le biç 
bir alakam yoktur. - · 

Şahitler de Jbrahimin elbisesini 20 
liraya sattığını, yalnız tsmailin patBS1 

olmadığı için üç gün sonra verec<'ğinl 
söylediğini ve baska bir şey bilmedik· 
Jerini söylemi~lerdir. 
Davacı B. lbrahim de dinlenmis; el· 

bisesini satınadığını, bir gece gi,Yrnesi 
için verdiğini, fakat lsmailin üç dört 
gün sonra I<partaya kaçtığını söylemiş
tir. 

Suçlu İsmailin celbine karar verile
rek muhakeme ba5ka bir !(Üne talili 
edilmiştir. 

l!İR İZAH** 
Bornova ziraat mücadele istasyonuıt" 

daki 700 liralık ihtilas davasında adı ge
çen Cavidin soyadı Öngel olduğu, bıl 
müessesede Cavit adiyle çalısmış diğet 
bir memurun da bulunmasından dolaYJ 
görülen lüzum üzerine tasrih olunur• 

lngiliz sefiri Sof ya
dan latanbula döndü 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
"yrıldım .. Söyliyecek fazla bir şeyifll 
yoktur" 

Sefir, bir kaç gi.ın burada istirahat ev 
tikten l!Onra Anltaraya gidecektir. 

ALMAN - BUJ.GAR TİCAKETi 
KALDI 

Paris !) (ö.R) - Norveç ticaret filo
sunun va~iyeti hakkında Pariste şu ma
lumat verilmelcte<lir: Norveç vapurla
rmın bir klSinı işgal esnasında tabit 
Norveç limanlarında bulunuyordu. l:Jun
lar beşt .. iki tahmin edilebilir. Fakat 
Norveç filosunun diğer kısunlan Alman 
kontrolünden kurtulmuştur. Bu ticaret 
filosunu idare için on gün evvel Londra- İRANCA 

Saat Saat 
12.00 17.30 

Londra, 9 (Ö.R) - İngilterenin "'1-
kara büyük elçisi Sofya elçisini dörl 
güu ziyaretten sonra Ankaraya cJöıunel<
te<lir. Ziyaret hususi bir mahiyette o!
makla beraber büyük el~i Kral BorJ! 
tarafından kabul edilmiş, başvekil ..,e 
diğer hükümet azasiyle görüşmüştür· 
Ankara büyük elci.'linin Sofyada bulUI>'. 
duğu günlerde Alman iktısat müşaviri 
doktor K.lodyus ta burada idi. Nis#' 
başından beri devam etmekte olan .Al· 

1----------------,ı~ - Bulr:ar ticaret müuıkereleri,.bt 

d!a•b•ir..ımiiiliiıdiiıüiii.riiiiylıeiiitmteiiı'ı,iisiıııleılıdıiiı'lmiiiiilsiitiiiirıiıı. ••I ARAPÇA 
ELENCE 

12.15 17.45 
13.45 18.45 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜNKÜ PROGRAM 
İki büyük filim birden 

Günahkar Kızlar 
Gecen sene Venedikte yapılan bey 
nelmilel filim müsabakasında birin
ci l:'<'l<'ttk alhn kupayı kazaiıan filim 

DOKTOR ŞAHDU 
Mabadı ve S<ın devresi en hcye<anlı 

kunmları 

Ayrıca .Metro Jurnal en son hadisat 
SEANSLAR : Her gün 3.30 - 5.15 
8.45 .. Cıınıarte'i pazar 1.15/5.15/8.45 

FRANı'''. 

İNGİLİ?, 
BULGARCJ> 

14.00 21.00 
14.15 21.15 
14.30 18.30 

Dikkat 
Radyo meraklılarının sabırsızlıkla 

beklediği 120 ve 150 voltluk ve 500 
saat garantili Anut Batarya ve her 
cins pillerimiz gelmiştir. 

TÜRKİYE UMUM SATIŞ YERİ· 
HÜSNÜ ÖZ ÖOEMİŞLİ 

HALEFLERİ 

T O
•• d neticeye varmadığı anlaştlmaktadır. 

:"· ire - emiş ·-: 
Gezi•i 2 Hazirana S 

bırakıldı ~ 
l - 12 mayıs 1940 pazar günü Tire 

ve Ödemi.,e yapılacak tren gezisi ha
vanın kapalı ve yağmurlu geçmesi 
yüzünden umum! arzu üzerine bu ge
zinin daha müsait bir gün olan 2 ha
ziran 1940 pazar gününe bıralulması 
uygun görülmüştür . 

2 - 12 mayıs 1940 pazar tarihli bi
letler muteberdir ve bu biletler satuı 
kişelerimizde ve Zafer okulunda bu
lundurulmaktadır. Muhterem halka 
ilA 

• 

Birinci Sınıf Mlitahaıısıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇI06LU 

Cilt ve Tenasül hastahklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No._ 55.

İzmir - Elhamra Sıneması arkası1141a 
Sa 



llllA YIS CUMA 1940 

·····················································································: 

i Devlet Demir Yollarından i 
: .................................................................................... . 

San'atkar aranıyor 
D. D. Y. UMUM MUOORLOCONDEN: . 
Sivas demiryol atelyesinde çal11tırılmak üzere birinci •ınaf tornacı, ferezec:ı 

''e dökmeciye ihtiyaç vardır. . . ' 
imtihan ve matlup evsafta liyakatı görülenlere 7 7-1 00 . lır~ arasınd3: hır 

Ücret verilebilecektir. imtihanlar 1zmirde 1stanbulda, Eskışchırde ve Sıvaata 
Yapılacaktır. · .. .. .. • . . . 

Talip olanlann lzmir ve Sirkecide io)etme. m~durlu.~lerıne Es~ehır ve Sı
vasta atdye müdürlüklerine Ankarada cer daıresıne muracaatlan ılan olunur. 

5 8 1 o '2 1 5 64 ( 8 72) . 

Doktor ve Eczacı aranıvor -idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlerine v~ 
eczacdara ihtiyaç vardır. Hekimlere verilecek maaı 177 lira olup eczactlannkı 
100 liradır. Serbest bulunmalt ve yaşları 45 den yukarı olmamak üzere talip
lerin O. D. Y oltan Zat işleri Müdürlüğüne müracaatları. 

10 11 12 1616 (896) 

Devlet Denizyolları lzmir şubesi 
müdürlüğünden: 
Şubemiz memurları için yapbrtlacak yinni bet takıı:n :t~iae -~~- ppk~ için 

3/5/940 ta yapdan eksiltmesinde verilen fiyat haddı layalt gorulmemıt ol
duğundan eksiltmenin 1 3 /S /940 pazartesi günü ~at 14. 30. da . Devle! ~~ 
nizyolları lzmir tubesi binuında yeniden y_apalacagından talıplerın aynı gun 
Ve saatte müracaatleri ilan olunur. 1 S96 (911) 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
J -Şutnamea mucibince 231 O adet bira fıçw pazarlıkla aabn alınacaktır. 
2 - Mabaaımen bedeli 22)94 lira muvakkat teminatı J 694,50 liradır. 
3 - Pazarlık 23/5/940 Pe?fCmbe günü saat 15 de lıtanbulda Kabataıta 

Jeyazun mübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname her gün levazım f\lbesi vez.neaindcn ve hmir Ankara başmü· 

dürlüklerinden 1 12 lturuı mukabilinde alınabilir. 
5 - leteldilerin pazarlılt için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte mezkur komisyona gelmeleti ilan olunur. 
8 10 12 14 1601 (886) 

lzmir sicili 
dan: 

ticaret memurlu~un-

lzmirde Halimağa çarşıunda 50 
rıurnaralı mağazada ithalat, ihracat 
Ve komisyon i~lcrile i~igal eden 
(Mehmet Nebioğlu ve şerikleri kol
!ektif §İrlceti) nin 3-S-940 tarihinden 
•tiharen feshine mütedair beyanna
me ticaret kanunu hükümlerine gö
te sicilin 2725 numarasına gayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1zmir sicili ticaret memurluğu res
tni mührü ve F. T enik imzası 

1 : Beyanname 
Bu gün Bin dokuz yüz kırk sene

li Mayıs ayanın üçüncü Cuma günü. 
3-5-1940 

lzmirde birinci belediye caddesin
de 72-1 numaralı hus\ısi dairede va
tife gören lzmir ikinci Noteri ben 
2'.elti Ehiloğlu işimin baımda iken 
~da hüviyetleri yazılı iş sahibi 
daireme gelerek anlatacakları gibi 
bir BEYANNAME' nin tarafımdan 
tcaen yazılmasını istediler. Kcndile
tİnin kanuni ehliyeti haiz oldukları· 
IU gördüm: 
ŞAHllLER ~ 1zmirdc Voroşilof 

bulvarında 3 Numaralı apartımanda 
Oturan Rafael oğlu GIONIO MARl
NE!J...t ve lzmird~ lnönü caddesin
de 419 Numarada mukim Avram 
oğlu Rafael Bevi. 

Yukarıda isim ve adresleri yazılı 
olup iş sahiplerini taiudıldannı ve 
khadete mani halleri olmadığım 
8Öyliyen ve kanuni evsafı haiz ol
dukları görülen şahitlerin tariflerile 
fclhıs ve hüviyetlerini tesbit ettiğim: 

1Ş SAHiPLERi: Dairemiz 936 
senesi birinci vesaik dosyasında 144 
•ıra numarasında saldı sirküler mu
~~cc lzmirde Birinci belediye cad
\IQİnde 18 numaralı mağazada ti
~t eden (HOSEYtN iZZET AK
v~MAN VE MEHMET FEVZi 
SEYREK) Kollektif şirketi namına 
lııiiııfciiden im2aya mezun şerik 
~MET FEVZJ SEYREK Şirke
~ tneikureye izafetle ve· ayni cadde-

e 23 Numaralı mağazada ticaret 
Cıdcn Osman oğlu MEHMET NEBt. 

2725 
OCI .U ve izmirde Halim ağa çarşı
~nnda 50 Numarala mağazada tica
ret f'den Salamon oğlu SiNTO SAL
TIEL: 

Şu suretle müttefikan söze baş
ladılar: 

MEVZU: fzmir ikinci Noterliğin
ce l 0-1-940 tarihinde (t 187 numara 
ile resen tanzim edilmiş mukavele 
ile müteşekkil ve merkezi İzmirde 
·bulunan MEHMET NEBiOô.LU 
VE ŞERiKLERi KOLLEKTlF ŞIR
KETt) unvanlı şirketimizi bu gün 
fesh ederek bilcümle matlubat, mev
<;udat. ,hukuk ve menafiini ve bil' u
mum duyunat ve taahhüdatmı mer
kezi lzrnirde bulunan (SEBAT ÇU. 
VAL, KANAViÇE TORK LIMt
TEO ŞiRKETi) ne devr ettiğimizi 
beyan ederiz. 

Yazılan bu beyannameyi §ah itler 
yanmda kendilerine okudum, ve an
lattım. Münderecatmın isteklerine 
ve beyanlarına aynen uygun oldu
ğunu ve başka bir deyecekleri olma
dığını bildirmeleri üzerine resen tan
zim ettiğim bu vesikayı tasdikan he
pimiz imzaladık ve mühürledik. Bin 
dokuz yüz ktrk senesi Mayıs ayının 
üçüncü Cuma günü. 3-S-1940 

K.AC: 
Akitler: Firma ve im7.alan 
Şahitler: imzaları 
İzmir ikinci Noteri Zeki Ehiloğlu 

Resmi Mühür ve imzası. 
Umumi No. 8942 
Husuai No. 5/184 
işbu beyanname örneğinin Daire• 

miz dosyasında saklı 3/5/ 1940 ta
rih ve 8862 numaralı aslına uygun 
olduğu bitta!ldik alakadara verildi. 
Bin dokuz yüz kırk senesi Mayıs 
ayının altıncı Pazartesi günü. 

K. Aô: 6/5/1940 
Resmi mühür üzerinde 30 kuruş~ 

luk. damga pulu ve 6 Mayıs 1940 ta
rih. 

izmir ikinci Noteri ZCki Ehilo~lu 
Resmi Mühür ve imzası. 

1645 (910) 

En Son Sıtma IlAeı 
FORTOKiN 

Bütün dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan birisi de (SITMA) dır. Bu hastalık fenni bir şekilde te
davi edilmiyecek olursa az bir zamanda insanı kuvvetten düşUrilr, iştihasını kesip kanın cevherini bozar, vahinı 
akibetler de bunu takip etmekte gecikmez.. 
Sıhhat ve İçtimal Muavenet Vekaletinin resmt ruhsatnamesini haiz kuvvetli bir kinin müstahan olan (FORTO
KİN) istimali sayesinde sıtmanın bütün şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedavi olunmaktadır. FORTOKİN ayni 
zamanda iştihayı tenbih ederek vücudun çabucak gelişimine yardım eder .. F O R TOK İN bütün eczanelerde 
bulunur .. 

SPERCO V APVR 
AC:Eın'ASI --·--NEERLANDAİSE ROYALE 

TRAJANUS vapuru 18-S...940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
liınanlanna hareket edecektir_ 

~ ZARA motörü 9/5/ 
~ 940 tarihinde g~lerek: 

A 
l!1. ~ ;~:,~E:~~~ 
~hJA.JJ(·~ ~;~e;~; e~~:~:.ına 
V(JA BR t N D I Sİ vapu-
w.utııt• ı'U 15 • 5 - 91IO tarlhm~ 

· de gelerek ertesi gü-
nü saat 17 de Pire. Brindisi, Zara, :Fiu-~~~;:._~~~~------~~~~------------~--~~~~~--~~--~--~~--~~--~--~~- me, Triyestc ve Venedik limanlarina 

Gönül Kolonyası 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Ga17edld, alk, füsun ve 

neşe saçan twlamh genç koku

DORT BOY ŞİŞE 

Depo: Hilal Eczanesi 

Tire Askerlik şube bina
sı kurma cemiyeti 

nizamnamesi 
1 _ 3512 numaralı cemiyetler kanıı

nunun verdiği haklar dahilinde şahsi 
hiç bir kazanç maksadı girmemek üzere 
~~ğıdaki şekilde bir cemiyet kurulmur 
tur: 

2 - Cemiyetin adı {'fire askerlik şu
be binası kurma cemiyeti) dir. Merkezi 
Tire, toplantı yeri Halkevi binasıdır. 

3 - Cemiyetin gayesi: Tirede bir as
kerlik şubesi binası in_şa .ettirmektir. 

4 - Müessis azaları: Türkiye Cümhu
riyeti tebaasından Kurtuluş mahallesin
de mukim fabrikatör Hayri Yörüko.~lu, 
Kurtuluş mahallesinde mukim tüccar
dan Nihat Gide!, Kurtuluş mahallesinde 
mukim terzi Ekrem Erkara, Kurtuluş 
mahallesinde mukim avukat Ziver Ce
mil Özkan, Kurtuluş. 'mahallesinde mu
kim avukat Ahmet Gündoğu, Yeni ma
hallede mukim hancı Ali ülker. Kahrat 
köylinde ziirradan İbrahim Eliboldan 
milreklceptir. . . 

Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden: 
3780 numaralı kanuna müstenKJen 2/12699 numaralı ltararnamenin 

3 sayılı kararına göre tqekkül eden 

nEreğll ffauzası Jıömörleri Sat" BirBğL.n 
Merkezi ZONGULDAKTADIR.. 

Birlikten kömür almak isteyen müsteh1ilderin 15 Mayıs 1940 larilaine 
kadar lıtanbulda Tophanede iskele c.addesinde 28 numarada 

· ve 15 Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya 
Zonguldak ta SATIŞ BtRLtet meTkezine müracaat 

eylemeleri liızımdtr 

KOMVR &A'l'IŞ ŞERAlrl : 
1 - Kömür alıcılarının kömür bedelini peşinen ödemeleri prttır. 
2 - Kömürler havı:ada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

Telgraf adresi: ZONCULDAK-SATIKöMOR -Telefon: 14S Zongulclak 
.. ızıı ........ 1n1 ... mam ......... .,~~~~z.ııı:xı,...,~rm'!l•zm IKdfi 

fstanbul elektrik, tramvay ve tü
nel işletmeleri umum müdürlüğün
den: 

hareket edecektir. 
CİTTA Dİ BARİ motörü 21/5/ 1940 

tarihinde beklenmekt~ olup İstanbul 
Pire, Napoli, Cenova limanlanna hare
ket edecektir. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde ge
ld"ek ertesi günü s:t!lt 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiwne, Triveste ve Venedilı: 
limanlnnna hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 29/5/940 tarihin

de gelerek ertesi ıtiinü saat 17 de Pire, 
Brindisi. zara, Fiume, Triyeste ve Ve· 
nedik limanlanna harekte edec-ektir. 

NOT - Bütün bu \'apurlar Triyest. 
veya Cenovada Şimali ve cıenubl Am .. 
rika limanlarına hoı·eket eden 1TAL1A: 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afri· 
ka ve Hind.istaniıı\hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyıUefain F
keti vapurlanna tesadilf ederler. 

SERvlCE MAaf'rtME ltOUMAİN 
KUMPANYASI 

ALBA JULİA vapuru 15-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silya limanlarına hıareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali buıra dolayısiyle mTIWl H 

hareket tarihlerinin kat'! olmachğmı ve 
bunlano hiç bir ihbara lllzum olmaksı
'Zln delifebilir olduğunu ve bu llusustao 
dolayı acenteye bir mesuUyet te~p 
etmiyecetini muhterem ~ 
knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO ''apur 
acentesine müracaat edilmesi •. 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
01.fYfER VE 

$t1REILUJ 1.l'D. 
VAPUR ACENTASI 

• ATATÜ'RK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2"3 

Londra ve Liverpol hatlan ic;iD 
piyauın ihtiyacma göre vapurı. 
runız seler yapacak.lardır. 

............................................ 5'..:... Cemiyetin maksa.t \'f.' gayelCTirı..i 
kabul edpn \'e medeni haklara sahip 
(18) yaşını bitirmiş her vatanda~ aza 1 - iki adet muhavvil~ merkez.inin tesisi işi eksiltmeye konmuştur. W. F. RenrJ Yan der Zee 
olabilir. Taahhüdatını ita elmiyenlt>r he- 2 - Muvakkat teminat 2),350 liradır. · Ve fÜrekASI 
yeti umumiye karariyle cemiyetten çı- 3 - Eksiltme 1 /8/940 Pertcmbe günü saat 1 S de Metrohan binasının --•---
karılabilir. beşinci katında toplanacak olan arttırma ve ~ksiltme komisyonunda yapıta- ııı.a.nıoatCAN DYnn.RT 1 'hYll:'eo lNC. 

6 - Cemiyet.in şubesi yoktur. caktır. · l'.Ufu:. ır-..nJv Af'llıı:A> 
7 - İdare heyetinin daveti iizerine 4 - Bu işe ait prtnamcler 2 7 lira mukabilinde idare veznes;nden tevzi NEVYORK İÇİN 

senede bir tesis e~ildiği ayın Uk hafta- edilmektedir. -EXİRİA vapuru 5 mayısta beldeol-
smda n'ıutad umumi içtima.mı yapar. 5 - Teklif mektuplarının haznl.anarak kapalı ve mühürlü hiT zarf içinde yor .. 
İdare heyeti lüzum gördiiğü takdirde saat 14 de kadar dördüncü kattaki komisyon katipliğine imza mukabilinde SERViCE MARITİME ROUMAlN 
umumi heyeti fevkalade içtimaa davet verilmiş olması lazımdır. 8 1 O t 5 79 890) BUCAREST 
edebilir. GALAS VE KÖSrENCE İÇİN 

8-~u~h~~~~a~: P•••••••N•-------------------~ı ~~A.Ll8~~ ~ İdare ve mürakabe heyetlerinin ra- bekleniyor. 

por]arını ve tekliflerini tetkik ve intac Er•g""lı· ko··mu··rıerı· ı·şletmesı· D.T.B.T.-BUDıl.PEST 
eder. Cemiyetin bütçesini tedkik ve ka: '-' BUDAPEWIT İÇiN 
bul eder. İcabında cemiyetin feshine ka- K •• •• s ş b • d DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek-
rar veriT", idare ve rnürakabe heyetlerini omur atış u csın en: kniyor. 
seçer. Umumi heyetin en az iiç gün ev- KASSA motörü Mayıs sonlannda 
vel toplantıya davet edildiği ilan edilir Ereğli kömürleri iş1etmesi kömür satış tubesinin bilumum mevcudat taah- bekleniyor. 
ve bu suretle yapılan toplantıda ekse- hüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı kanuna SZEGED vopuru Buz.iran ortalarında 
riyct hasıl olmazsa toplantı bir hafta müsteniden 2/ t 2899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı hükmüne bekleniyor. 
sonraya talik edilir, ikinci toplantıda ek- ıı:öre teşkil edilen SOCİETE COMMERCiALE BULGA-
seriyct nranmnz ınevcut aza ile kaı·ar uEreğli Hauzası KömÜPlePI Satlf Blrlfğln ne BE DE NA \'İGATtON A VAPEUR 
verilir, verilen kararlar Halkevinc nsıl- DevrediJmi§ olduğundan alakadarların her türlü işleri için l S Mayıı 1940 BULGARİA vapunı 6 .ma}•ısta bek:-
mak surctile diğer azalara duyurulur. tarihinden itibaren merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan adı leniyor. Burgas ·ve V::ıma için yük ala-

9 - 1dare heyeti: Umumi heyetin geçen satış birliğine müracaat etmeleri. ("aktır. 
aralarından ·seçeceği yedi kişiden ibaret- 1 Vaparlana isim ve taribJeri h•kkı•M 

tir. . ------------------------------ m( bir &uhMit almmeı 10 - Seçilen idare heye(j kendi ar:ı- I· m ,· r D ft d 1 ... d Vapu.rlann hareket tarnıı..iyle nav-
larından bir reis bir muhasip ve bir ka- 6J c er ar ıgın an: tunlardaki deiiJildilı:lerden acenta me-

tip seçer. \'eni Maliye şubesi çevreMnde Fev.:zipap bulvannda silahçı Tevfik hanı 1/ 4 suliyet kabul etn-.u. 
11 - İdare heyeti cemiyetin varida- .ayılı mahalde icrayı ticaret etmekte iken feahedildiii anlaşılan Talk limited 

tını tanzim ve idart> eder. Maksat ve şirketinin 9 36, 9 3 7 yallan asgari kazanç vergisi hakkında vergiler temyiz ko-
gayesi dahilinde her türlü faaliyetlerde misyonu ikinci dairece ittihaz olunaR S /2/940 tarihli ve 4 7 3 sayalı nihai ka-
bul un ur ve cemiyetin sartiyatını karar rarın tebliği için §Ürekanın halen nerede bulundukları anlaşılamamlf olduğun-
altına alır. dan keyfiyet 3692 sayılı kanun mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere 

12 - Cemiyetin zararları senede (20) ilan Olunur. 1644 ( 909) 
lz-ı·r Beledi"esinden •• liradan fazla ve bir liradan az olinaınak 

••• .7 •••••-~--------.. şartile aidat verir. ··~l'az tatili münasebetiyle İş B.ınwı DOKTOR 13 - Cemiyetin varictat ve sarfiyatı 

Daha far.la tafsillt için ATA 'lÜRK 
caddesi 148 No.da W. F. Heney Van Der 
Zee ve Ş.ı. Vapur acenlaJı,ma mflnıCa. 
at edjlıneılA rica olun ur. 

!ZLEroN ı IM7/2tll 

~leden sonra muamele yapmadığından umumi heyetçe seçilecek iki ınurakip 
lediyemlzin eksiltme \'e arttırmaları- s 1 A ~ ~~I tarafından teftiş ve murakabe edilir. 

~ i~tirak edecek olanlann tatilin de- a a I ın Murakabe hcreti en az senede bir def.a 
.. arnı ınüddeUnce muvakkat teminatları- murakabesini yapar neticesini mutnd iç-
i~ öğleden ev\·e1 yatımıaları lüzumu timnlarda umumi heyete arzeder. 

n olunur. 14 - Cemiyetin nizamnamesi idare 
9 - 10 1628 (898) T k heyetinin teklifi ve umumi heyetin ka-

ij lia\•agazı {abrikasının sekiz aylık ih- c an d . . rarı ile değiştirilebilir. . 
,.~'<acı olan GOOO ton Zonguldak Zerodis 15 - Cemiyetin feshi halinde mevcu-
~'Ve nıadcn kömürünün salın alınması Çocuk Hastalıkları Mütaba!l5W dat ve matJCıbah Halkevine devrolıJnUr, 
tn "agaz.ı müdi.irlüf!iinden 180 kuruş BEKLİN \'e KÖLN ONfvER. ]6 - Cemiyetin varidatı: Aza ta~lı-
ai Ukabiiinde tedarik edile<.-ek şartname- SlTESt SABIK AStSTANJ hiidah, teberrüat ve mm!aate tertip 
aıı.~Uc.ibince ,Yeniden kapalı zarflı ek- llastalannı ikinci Beyler Numan edec~i müsamereler hasılatıdır. 
~teye konulmuştw-. Muhammen be- 7.ade sokak 5 No. da her gün saat 1632 (906) 
"akthcr tonu 2 liradan 72000 lira mu- birden 8ünra kabul eder. ıım••••••• ---••!! 
5_

1 
t teminatı 5400 lira ve ihale"İ 2Q- TEl.EFON : 3453 

2.4~40 Pazartesi günü saat 17 dedir . . IWtııiiEIİVıl1•:••••••••34•59M•i 
~ S.l)•ılı kanunun tarifatı dahilinde 
l\ii laıu~ teklif mektupları ih~le gü
t-i~· <l?.arnı saat 16 ya kadar encümende 

aS{>lc verilir. 
...____ 5-10-15-19 1576 (870) 

Z AY i 
1zmlr Esnaf \'C Ahali bankası ödemi§ 

~ubcsinde.ıı 3-S...933 tarihinde ve 7291 
numarada kayıtlı tamamen ödenmiş 20 
lira kıymetinde iki adet hisse senetler.i
min muvakkat makbuzlarını zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

öde . te rif Ali 

DOKTOR 

Büstü Ostay 
ASKERi HASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

saat üçten üibaren i~ Beyler 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müıteciri 45 aeneiik otelcilik miit~ı..w.. bay ömer 

·• fü Beurij'dir. 
Briatol oteli elli oclaL her odada soğuk Jre a.cak akar ıalan, banyoları 

e blorifm yardır. Dahili Ye huici müteaddit telefonlan oldufu gibi 
IÖrÜ ve huıuıi lokantaıı vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizin 
e btanbul cihetine de nezareti feyblideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
yecelc derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehulm 

y ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahta iıticann 

1bulunan otellerde bufuturlar. 
•• 

Balya Beledi~e Reisliğinden: 
Balya Büyiik hayvan panayın 27 /Mayıs 940 günü açılacak 29/Mayıs 940 

akşamına kadar devam edecektir. 
Evıafı Yüksek Ziraat \1 ekaletince takdir edilen meşhur boz ırk kara sığır 

bayvanlannı buradan tedarik edebiliniaiz. Diier hayvanat ve emtca ~ sabmı 

UllDAL -·-UMUMi DENiZ ACENTALJCI Lm. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTO& 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösteo
ce ve Yama için h:.ireket edecektir. 

Yolcu \'e yük kabul edecektir. 
LOVCEN \'apuru 8 mayısta Kösten

c.ooen gelip 9 Mayı:.-ıa saat 12 de Hayfa. 
Pire, Durazzo \'e Tl·iyeste için hare
ket edecektir. Yolcu ve vük kabul ede-
ct-ıktir. ~ 

GOULM'DRİS BKOTHEKS (Hellas) 
l,TD. PİRAEUS 
cıNEA ID::LLAS• 

Liiks transatlantik vapuru .Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek npurlano muvaaltt tarihleri, 

gettk vapur bin\lerl ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına giremez. 

Daha faila taf$illt almak için Blrlnd 
Kordonda 1S2 numarada ıUMDAL• 
umumi dem Ac.ntahlı Ltd.. mllracut 
edilmeli rica olunur. 



Londradakl mft.nakaşalar 
Fransızca Tan gazetesi lngiltere~e 

milli birlik hükümetine ihtiyaç 
var. Hitler ezilecektir diyor 

Par is, 9 ( Ö. R) - c Tan> gazeteai 
Avam kamaraları müzakereleri hakkın
cla şu tefairde bulunuyor: Müzakereler
den çıkan netice harbe azimle devam 
a72uıudur. Hükumet vaziyete cesaretle 
laroı koymak için her gayreti aarfetmiş
tir. Bu gayretin en iyi şartlarla muvaffak 
olması için bütün partilerin müzahereti
le bir milli birlik hükumetine ihtiyaç var-
drr. B. Çemberlayn buna muhalif değil
dir. Fakat yeni adamlarla knbineyi tak-
viye fikrini reddederse yeni bir hüku
met ekibinin teşkil olunması ve harp 
gayretinin azami dereceye çıkarılması 
memuldiir. 

Amele partisile liberallerin bu buh-

- · -------------------------
ranlı dakikada kabine tebeddülünü arzu diaelenlen ibret deni çıkannqbr: Bb. 
etmeleri zannedilemez. Vaziyet bu ak- çok bitaraf olduğumuz cihetle harp mu
§Sm tavazzuh edecektir. B. Çemberlayn raflannı ödeyoruz! 
kral tarafından kabul edildikten sonra Artık bitaraflar ödemek vaziyetinde 
muhafazakar partisinin idare komitesile kalmamağı tercih ediyor ve hazırlanı
görüşecektir. yorlar. Çünkü hepsi kendilerini tehdit 

altında görmektedir. Bitaraflık evvelce cPari Suan gazetesinde B. Andre 
garanti idi, şimdi ancak Almanya için 

Şömeks diyor ki: İngiltere Almanyanm bir tecavüz hevesi uyandırmaktadır. 
dünyaya tahmil ettiği facianın lüzumlu s·· 1 h h k"ki h. tı' • 1 "'br oy ece arp a ı ma ıye nı a m.,, · 
kıldığı gayıeti takdir etmektedir. Bu ha- Almanya herteye hakim olmak için 
kikat oimdi 1914 senesindekinden daha her teyi imha ebnek istiyor. Fakat d~
ziyade anlaşılmıştır. yada Hitler gibi adamlar tarihte biç bır 

ingiltere ve Fransa bayat mücadele- zaman muvaffak olmamışlardır. Şu ka
aine girmİ§lerdir. Hatta bir çok bitaraf- dar var ki on1an mukadder ikıbetlerine 
lar da bu vaziyeti anlamqlardır. Norveç u'rratmak için milletlerin ve teflerin 
Hariciye nazın B. Koht fU sözlerle ha- azimlerine ihtiy2ç vardır. 

Harbın idaresi şiddetlendirilecek 
-------·-------*------------

lngilterede büyük de .. 
ğişiklik bekleniyor 

------------------ ·- ·-------------
- BAŞTARAJo'I 1 İNCİ SAHiFEUE -
takdirinde Çörçilin id aresi altın
da çahtmayı tercih edeceklerini 
ilave etmekte iseler de Çörçilin 
Çemberlayn' e halef olması fÜp
helidir. 

Ayni mahafil amele fırkasının hüku
ınete iştirakine memlekette bir çok kim
aenin taraftar olduğunu ve bu ciheti he
saba lcatmamağa imkan mutasavver ol
madığını beyan etmektedirler. 

Salahiyettar mehafil netice olarak 
Avam kamarasının bu hususta bir ka
rar almak için tamamile hakim bir vazi
yette olduğu mütaleasını serdetmekte
dirler. 

LOYD CORCU ISTIYENLER 

MUHTELİF TAHMİNLER Deyli Meyi ile Nevs Chronicle başve-
Paris, 9 (Ö.R) - B. Çemberlayn mu- kilin az çok yakın bir zamanda istifası 

haliflerini kabineye almağa karar ver- muhtemel olduğunu açıkça yazmakta 
diği takdirde amele partisiyle B. Loit ve sebep olarak muhalif amele fırkası 
Corcun B. Çcmbcrlayn riyasetinde ka- üe libcrnllerin ve kendi fırkalarına kar
bineye girmcğe razi olmalarından şüp- şı vaziyet almamasını ileri sürmektedir
he ediliyor. B. Çemberlaynin kabinede ler. 
tadilat yapacak yerde istifasını krala TA YM1S NE DlYOR? .. 
vermesi ve tekrar yeni kabineyi teşkilc Times gazetesi başmakalesinde kabi-
memur edilmesi muhtemeldir. Parla- nenin tevsii işinin müstaceliyet ve za
mento mahfi!Jerinde tahmin edildiğine rureti noktasında ısrar etmekle beraber 
göre dünkii mü7.akereler İngilterede is- amele fırkasının hükümetin siyaseti 
tihsalin arttırılına'iı lüzumunu göster- hakkında reye müracaat edilmesini ka
miştir. Bu bakımdan amele partisinin rar altına aldıracak derecede kabineyi 
kabineye iştirakine ehemmiyet veril- zaafa düşiirınilş olmasına teessüf etmek-
ınekterlir. tedir. 

Kral bu sahalı Bukingham sarayında Times gazetesi bu tazyik tabiyesinin 
hususi şurasını toplamıştır. bir parHlmento harbi esnasında ifa et

L ondra, 9 (A. A.) - Deyli AVUSTURALYA GAZETELERİNDE 
Mey) gazetesi dün A vam kamara- Brüksel, 9 (Ö.R) - İngiliz parlamen
aında irat etmİf olduğu k uvvetli, tosundaki müzakereler İngiliz mahfille· 
ısırıcı ve tealiyet ver ici nutkunu ri tarnfından daha azlmkfir bir hareket 
medhüsena ettiği B . LoydCorcun daveti şeklinde telakki edilmektedir. 

k b Avtısturalya gazeteleri imparatorluk 

mesi lazım gelen role hiç te uygun ol
mıyan bir fırka zihniyeti olduğunu yaz
makta ve amele fırkası mensuplarını B. 
Çemberlaynın kabinesini tadil etmesine 
ve daha büyük bir enerji ile vazüesine 
tekrar başlamasına müsait olacak tarz
da mcsuliyetlerini tetkik etrneğe davet 
eylemektedir. -riyaseti altında yeni bir a ine harp kabinesinin yeniden tesisini talep 

tetkil edilmesini iltizam etmekte- ediyorlar. 
ÇEMBERLA YNE lSTtF A EDINtZ 

dir. ÇöRÇJLIN BEYANATI DtYE BACIRDILAR 
Ba,vekil muavini B . Çörçil ola- Londra, 9 (ö. R) - Avam kamara- Londra, 9 (A.A) _ Royterin parlft-

cak ve İmparatorluğun sevkül- sındnki miizakcratta söz alan Bahriye mento muhabiri yazıyor : 
cenini tamamile kontrolü altın- nazırı B. Vinston Çörçil Trondhaym IIükümetin diin akşa maldığı 81 rey-

etrafındalci harekatı şu ııuretle izah d- lik ekseriyet hükümeti tenkit eden1e-da bulunduracaktır. miştir: 
· J-' ı·r k h k b' · d k 1 lct rin ihtimal verdiklerinden daha uıif -ıa ı a " arp a ınesın e a aca ır. « - Trondbaym koyuna zorla gir-

A h'b Jd s· 1 • h · · B A t ny olarak tC'relli etmic::tir. Bu rakam i!Bn re ı a ınc aır arıcıye, · n ° mek ve limanı ele geçirmek i"'İn filomuz '"" 
Ed 1. ı.ı b M · h "' edilir edilmez muhalefetin ve bir. kısım :. en ma ıye, ner ert orrısson arp hazırdı ve bunu yapmak kabiliyetini 
1 1 ki d ht d Cek muhafo .... karların sürpriz ile karışık cva:z.ımı nazırı· arını eru e e e - hai:zdim. Fakat Namsos ve Andansese as- "'" 
1 d. memnuniyet tezahürlerine vesile olmuş-er ır. ker rıkararak Trondhayme şimalden 

D ·v ti 1 f k sından es- " tur. fstifo sesleri de işitilmiştir. Bir kaç ıger nezarc er ame e ır a ' ve cenuptan hücum etmek erkanı har-
ı_ • b h · b" · ... L d Al ander ile dakika salon" büyük bir gürültü hakim 
Al a nye ırın"ı or u cx biye tarafındnn tercih edilmiştir. Evvela " 
B. Duff Cooper. Amery Dalton, Grin- bu hareketin muvaffakıyetle neticelene- olmuş ve nihayet biitün muhalefet hep 
vood Bevin, Sir Anderson ve Sir And- d · • birlikte hükümete hitaben : 
rev Duncane tevdi edilecektir. ceği tahmin edilmişse e dva:z.ıyet anı İstifa ediniz ... Gidiniz artık •. 

olnrak aleyhimize döndüğün en geri çe-
A VAM KAMARASI T ATiL kilmek yegane çare telakki edilmiştir. Diye bağırınağa başlamıştır. 

YAPIYOR Donanma ve erkanı harbiye reisleri- Nazırlar, Çemberlayn başta olmak 
Londra, 9 (ö. R) - Avam kamara- nin müttefik oldukları rey hilafına ola- ÜZC'rC" kalkarak yavns yavaş kapıya doğ-

111 bugün resmi mesai ile meşgul olduk- rak Trondhayme asker çıkarmak doğru ru ilPrlcmişlerdir. Bu esnada muhalefet 
lan Sonra tat'ıl devresine girecektir. Har- l d z· .. f'k k tl · · yeniden : o amaz ı. ~ıra mutte ı uvve erının G 
Lin inkişaf. elzem kılmazsa Avam ka- mühim bir kısmı Skandinavyaya sevke- idiniz artık.. 
mnmsı 2 1 Mayıstan evvel toplanmıya- dilmiş olsalardı burada yeni tehlikeler Diye hitaplarına ba. lamış, başvekilin 
caktır. Tatil esnasında Norveç harp muhtemeldi. Çünkü diişmanlar gayri taraftarları ise B. Çemberlayni alkışla· 

.av .... A Z .1 O ~ U 1'I A 

Narvikte Almanlar dai
mi bombardıman altında 

Miittefik filonun 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ve hava lrnvvetlerine dayanan Norveç 
ordusunun Alman kıtaatını Leigasting 
dağındaki mevzilerinden çıkarını' oldu
ğunu haber vermektedir. Şimdi Norveç
liler bu kıtaatı bu dağın eteğindeki va
dide takip etmektedirler. 

Paris, 9 (A. A.) - Tromsoe radyo
suna göre, Norveçliler Trondelagda Al
man hücumlarına mukavemet etmekte
dir. Şimaldeki Norveç ordusu da yeni 
baştan tensik edilmektedir. 
NORVEÇTEN ÇJKAN INCtUZLER 

Havas Ajansının bir muhabiri, Nam
sostan gelen ilk İngiliz kıtaatının bir ts
koçya limanına muvasalatlarında hazır 
bulunmu,tur. Bu kıtaat general Sir Ed
mond lron!lide ve general Carton De 
Viort taraflarından karşılanmışlardır. 
ALMAN TA YY ARELERlNlN TESIRl 

Bir çok zabitler Havasın muhabirine 
Namııos ve Andalsnes mıntakalarındaki 
harekatın inkişafı ve hitamı üzerinde 
müessir olan amilin Alman tayyareleri 
olduğunu söylemişlerdir. 

BAT AN 1NGlUZ BALIKÇI 
C EMJLERi 

Londra, 9 (A. A.) - Amirallik dai~ 
resi tebliğ etmiştir: 

Norveç sahilleri açıklarındaki harekat 
esnasında Trondhaym mıntakasının tah
liyesi sırasında donanmaya mensup Va
vickshire ve Chelyuskin balıkçı ~emileri 
düşman tarafından yapılan hava hücum· 
ları neticesinde hasara uğramış ve bir 
müddet sonra da batmıştır. 

Jardine, Saint Coran, Caul ve Aston
villa adlarındaki diğer dört balıkçı ge
misi de Alman tayyarelerinin taarruzla
rı yüzünden hasara uğramıştır. 

himayesi altında Norvcçe asker taşıyan gemi kafileleri . 
Bu gemiler şimal denizini geçebilecek taarruzu arazi arızaları ve Norveçlilerın 

halde olmadıklarından lngiliz kuvvetle- mukavemeti sebebiyle güçleşmiştir. 
ri tarafından batırılmıştır. Trondhaymdan ilerleyen kolların Mosj<J 

Nüfusca zayiat fazla değildir. cenubunda durdunılması muhtemeldir. 
NORVEÇTE HARP DEVAM Müttefiklerin yardımı bu hususta pek 

EDECEK kıymetli olacaktır. 
Paris, 9 (ö. R) - Norveç Hariciye İsveç haberleri Almanların İsveç hu• 

nazırı B. Koht Norveç hükumet ve kralı- dudundaki Norveç hudut karakollarını 
nın sonuna kadar mücadeleye devam tedricen işgal ettiklerini bildiriyor. Nar
az.mini bir daha teyit etmiştir. Kral Ha- vik mıntakasındn harekat müttefiklere 
kon demiştir ki: Ben Norveç Kralıyım. müsait şekilde fakat pek yavaş cereyan 
Memleketimde kalacak ve harp edece- etmektedir. Yeni ihraçlar sebebiyle ~ 
ğim. bir etrafındaki müttefik kuvvetleri art-

NORVEÇ TEBLlCl mıştır. Ancak buzlann çözülmesi esasen 
Brüksel 9 (Ö.R) - Norveç tebliği pek az olan yolları kullanılamıyacak 

Norveç kıtalarının mevkilerini tahkim şekle sokmuştur. Maamafih Almanlar 
ettiklerini bildiriyor. Namsos mıntaka- müttefiklerle temas kabul etmemekte 
sında küçük Alman kıtalarının şimale ve karşılaştıkları zaman çekilmektedir. 
doğru ilerlemeleri kaydedilmiştir. Bazı Bu ricat doğrudan doğruya Narvik şeb-
devriye muharebeleTi olmuştur. rine değil, şehrin şarkında şimendüfer 

ALMAN RESMi TEBLlC1 hattı üzerindeki köylere doğru yapıl-
Alman başkumandanlığı ştı tebliği maktadır. 

neşretmi§tir: Alman harp tayyareleri Bazı haberlere göre Naınsos şimalin· 
Narvik cephesinde düşman deniz kuv- de Almanlar süratle ilerlemekte iın~
vetlerini bombardıman etmiş ve yedi ler. Fakat Havas ajansı pek fazla ile:.
bin tonluk bir nakliye gemisini batır- liyemediklerini tahmin ediyor. Çünkil 
mıştır. tskajarak boğazında bir düşman yollar pek bozuktur ve Norveç kuvvet
tahtelbnhiri batırılmıştır. leri Almanların terakkisine engel ol~ 

NARVtKTE VAZtYET maktadır. 
Norveç haberleri Grong şimalinde TAHL1YE ESNASINDAKİ ZAYJA'f. 

devriye faaliyeti kaydediyor. Narvikte Brüksel 9 (Ö.R) - lngiliı amirallıt1 
Almanların vaziyeti gıda fikdanı dola- Norveçteki kuvvetlerlıl tahliyesi sır~· 
yısiylc her gün daha na7JJctir. Hatt.:'i ba- sında bir çok müsellah balıkçı gemilerık 
zı noktalarda mühhnmat kıtlığı bile var- nin battığı, fakat nüfus zayiatının ço 
dır. Muhtelif İngiliz nakliye gemileri olmadığını bildiriyor. 
sahilin bir çok noktalarına asker ihraç Salahiyetli Alman kaymıkları Robert 
etmektedir. Kley adlı sekiz bin tonluk Alman nak• 

Havas ajansının şimal cephesindeki liye gemisinin tskajarak boğazında ba· 
muhabiri bildiriyor: Almanların şimalde tırıldığı haberini tekzip etmiştir. 

Hollanda ya ültimatom verilmedi 
_________________ .....,""""~*~-----~------~-

Almanlar lngiltereye asker 
ihracını düşünüyorla~! 

--~~~~-------ıwo.ıw·---~-----~~--~-------

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - ı yarelerinin ani iniş yapacakları tayyare leceğini ümit ediyor. 
1 

için yapılan müzakerelerin neticesını müsavi şerait dahilinde harp ediyordu. mışlardır. 
gözönündc tutarıık B. Çemberlayn hü- Ancak Narvik mıntııkasında muharebe- Hükümet mlihim mikdarda azalmış landada yeni bir şey yoktur. Fakat mu
k.umetin vaziyetini tedkik edecektir. Bu ler dnha müsavi şekilde cereyan etmek- olmakla beraber ekseriyeti muhafaza et- hakkaktır ki Hollanda ordusu hiç bir 
maksatla öğleden sonra kral tarafından tedı'r.> mL<j olduğundan hiikümetin ekalliyette zaman şimdiki derecede mebzul askere 

meydanları, otostratlar, hava üssü ola- Brükselden ııelen haberler her_ ~ 
bilecek bütün noktalar daima tarassut bir hadise çıkmadığını temin ~.~ 
altında tutuluyor. beraber Alman kuvvetlerinin Iasnıı l'U" 

lisi Hollanda, Belçika, Lüksenbmrt ...,
dutlanndan İsviçre hududuna kadar t.h-k b 1 d 1 k k 1 •"kd' · d "d ld v h'l l'k b 1 t y d' d b · ıNCtLTEREYE ASKER ÇIKARA-resmen a u e imiştir. Vaziyet arı· Norveç istilasının siyasi ve askeri ba- aması '-<! ırın e et et o ugu vcç ı e ma ı u unmamış ır. e ı ay an en BtURLER Mt'>. 

kt f ı~'- L-b· muhalefet hükümctten, ne yapmak ni- devam eden muazzam gayret sayesinde 
§

1 
ır. kımdan nazi rejimi için e ôet seuc 1 "d f · h db" 1 d v Paris, 9 (ö. R) - cPari Suar> ga· Siyasi müşahitler harbin idaresinin olacagvı kanaatini tekrar ettikten sonra yetinde bulunduğunu sormamıştır. Bu Milli mu a aa ıçin er te ır a ın ıgı kk I k 

'dd ti d!_., v• d hük' • t• b t d l h 1 h"k" r · ..... gı'bı' cBeşinci kolun> hareketlerine kar- zetesinin askeri müne idi A man ıta-;ı e en JnJecegın e ve ume m B. Ço''rç:l dem'ı.,t"ır kı· .• Norveçin büyük se ep en o ayı a en u ume ın nlYt:•· H il d 'h 
d b d·ı·t ıl w d " 1 · b'I k d' d k d 1 k d Al t lannın Jngilıere ve o an aya ı racı t...,kilitm a azı ta ı a yap acagm a bı·r kısmı Almanlann ı·•galı· altına 1 ,,,.,_ erı ı inmeme te ır. şı a uyanı uru ma ta ır. man ay- d k I 

1 Y --y imkanlarını tedkik e ere şun arı yaz-hemfikirdir er. miı olmakla beraber Müttefikler Al· maktndır: 
GİZLİ CELSE MUHTEMEL manlardan daha az :zayiata düçar ol- N h • • tngilterenin Şark sahilinde müsait 
Pmis. 9 (Ö.R) - Avam Kamarasın- muılardır. orveç arıcıye nazırı noktalara münasip bir anda birdenbire 

daki müzakerelerin sonunda muhalefet HARP AZMi KUVVETLiDiR • ihraç hareketi yapmağa Almanya teşeb-

pt edilmittir. " 
Cenubu şarki Avrupadaki Alırt~ 

kuvvetleri bu kadar mühim değilcJıf• 
Her ne olursa olsun bir Alman pror: 
gandaııının manevraları karşısında ~1 d: 
nacak değiliz. Onlar bu gün Akdenı:ı ~ 
yarın Şimal denizinde telaş uyandırro;.1 
için gayret &arfediyorlar. Biz her tara 
harekete hazır bulunuyoruz.'.) ı-cisi başvekilden sormuştur : 

21 mayısa Londra, 9 ( ö. R) - lngiliz matbua- büı ebe bile bu kıtalann iatesini ve mal-
kadar devam edecek olan parlamento tı Avam kamarasında hükumete veri- • b t zemenin naklini nasıl temin edebilir? FELEMENK DEMiRYOLLARINDı\ 
tatili nihayet bulduğu 7

.aman harp ha~: len itimat reyinin manasını tefsir eder- nın y.en1 eya na ) Kaldı ki böyle bir teıebbüs tngilterenin NORMAL MUNAKALAT .1~ kınrla umumi bir müzakere yapılacagı ken bütün partilerin harp azimlerini tek- içinde müeuir bir mukavemetle kuııla- Amsterdam, 9 ( ö. R) - 11 Ma~" 
lmkkmcla hükümet teminat verebilir sif arzusunu tebarüz ettirdiğini kaydedi- -----------x*x·------------- nacaktır. Bellidir ki filosunun dörtte bi- cumarle!'li gününden itibaren Fel~':~ş-
mi? yorlıtr. N Af k k / k rini ve bir çok nakliye gemilerini kay- demiryollarında normal yoku rnu~at 1 

Muhalefet lideri bu hususta icabında Deyli Telgraf ga:z.ctesi diyor ki: Gc- OrVeçte manyaya arşı azanı aca betmİf olan Almanya kendisi için muaz- latı iade edilecektir. Bu münaka ve 
,J?iz.li bir celse istemiştir. rek ekseriyet ve gerek ekalliyet değişen b f • h b k l k zam bir hezimetle neticelenmesi mukad- mayıslanberi askeri izinlerin j)gas~ se• 

Bnşvekil her iki noktada müsbet ce- vaziyetleri müessir şekilde karşılıyacak ir za erı ar l ısa t aca tır der olan böyle bir maceraya kolayca mezunların kıtalarına davet edil~CSI ııh-
' 'ClP vermiş ve meclis reisinin, hüküme- ve harp gayretlerini takviye edecek bir ------x.x·------- atılamaz. behile tahdit edilmi ti. Salfıhiyetlı ro bit 
tin muvafakatiyle miaddan evvel avam hüklımetin teşekkülüne cahdediyorlar. Paris, 9 (A. A.) _ B. Koht gnzete- B. Koht kral hanedanının Norveçte Gerçi cenubi Norveçi ele geçirmekle fillerde bu tedbir umumi vaziy.ette ktC"' 
kamarasını içtım:ıa davet edebilece~ini cTaymİS> şunları yazıyor: cSon harp cilere beyanatta bulunarak Londra ve bulunmakta ve kordiplomatiğin Norveç Almanlar İngiliz sahilJerine dahn yakın yatı~ma emnresi olanık tefsir edılnıe 
ı;ildinnistir. neticesinde askeri krallıkların düşmesi Pariste siyasi ve askeri makamat ile gö- hükumetini takip edebilmiş "olduğunu deniz ve hnva üsleri lemin etmişlerdir. dir. 

CEMBERLAYN KAl ... l\'OR ve yalnız demokra .. ilerin kalması bir l~- rüşmcler yapm~ ve bu görüşm~ler esna- teyit etmiştir. Fakat bu dn yakın deniz ve hava üsle- iKTiSADi CASUSLUKH"'kuroet 
Brüksel, !) (ÖR) - Roytcr ajansının sadüf eseri değildir. Hür mi1letler fda- sın da kendisine lngiltere ve Fransa hü- .Mumaileyh Norveç kuvvetleri mikta- rinden hareket etmeleri sayesinde mÜm· Asterdnm. 9 ( Ö. R) - \ ~3h· p~rlamento muhabiri vaziyeti şu suretle ketten ibret alırlar. Britanya mi1letinin kumetlerinin mlittefiklerin kuvvetleri ile rının takriben altı fırkadan ibaret ve şi- kün olmuştur. ınakamatı mühim bir siyasi ve. rn~k~ ~3cli 

r·;stc>riyor : ceşaret ve iktidarı en yüksek derecede Norveç kuvvetlerinin mesai birliklerini moldeki fırkanın tamamile el sürülme- Nazizmin şefleri İngiltereye karşı bir siyetin tevkifile neticelenen hır l k eG' 
Parlamento müzakereleri vaziyeti tav- fclekete mnruz kaldığı vakit kendini gös- takviye için ellerinden geleni yapncnk- miş bir halde olduğunu ilave etmiştir. taarruzu veya bir ihraç hareketini heran casusluk işini keşfetmiştir. Casus Jmıtk• 

7Jh etmiştir. terir. Zira hiir bir millet icabında lideri- lan hakkında teminat verilmiş olduğunu Norveç kıtalnrının iaşesi meselesinden düşünebilir. Fakat şimdiki halde zaman nebi bir hiikumet menfeatine yapı ıciu· 
n. Çcnıhcrlayn bu anda hiikiinıeti ni değiştirerek felakete cevap verebilir. söylemiştir. bahseden mumaileyh, hiikumetin icap böyle bir projenin tatbikine mi.isait de- ta idi. Suçlunun bazı suç orta~rrı Afl'lll' 

nııılıafa7 .. ı arzıısımdadır. :\luhalefcl yir- Ve yeni azim knynaklarından kuvvet Mumaileyh, Norveç harbinin umumi ede_n bütün tedbirleri almış ve bir sene ğildir. • ~u· tahn\in rdilmektedir. Tahkı a!
1 

eclil-
ni bir mayısa kadar tatili kabul etmiş- bularak yeniden basladığını kendine ve harbin bir ciızü olduğÜnu ve şimdi Al- kfıii gelecek miktarda buğday stokları Almanlann Amans12: bir hava taarru- terdamın bazı mahfillerine teşmı 
tir. Bu müddet zıırrında alııslarda ya- ·ihana isbat eder.> • manyanın kendi hudutları haricine çık- vücuda getirmiş olduğunu söylemiştir. zunda bulunmaları :zanıri olarak ayni miştir. 
pılacak tchcddiilat gfüiişülccektir. Bu- tNGlLt ZGAZF.TELERlNtN mış olmasına binaen hezimete mahkum ı l lükumet şimal ile cenup arasında tekild~ mukabeleyi davet edecek ve ec- ND.t\ 
nunla hcrahcr ııc muhalif partiler, ne MO'TALAALARI bulunduğunu ilave etmiştir. ~ünakalfıtın tesisi işine hız vermiştir. n.ebi memleketlerde husumetli aksüla- HOLLANDA HiNDISTAN~ 
l.öit Corç U. Ccmbcrlayııc riyasetinde Londrıı, 9 (A . .A) - Sabah gazeteleri B. Koht sözüne şu suretle devam et- Norveç l:ıükUnıeti Ingiltereden esliha ve melleri mucip olacaktır. Vakıa Führer KAPATILAN GAZETEH Jland• 
hizmet ctmcği arzu etmiyorlar. tabi tutulduğu imtihandan göze görünür miştir: tnühimmat satın almakta ve bir çok in- bir numaralı dütmanına karşı her vasıla· Amsterdam, 9 (A. A.) - ı° n l-let 

Bclga Ajansının Londra muhabiri bay derecede zaif olarak çıkmış olan Çem- Meselenin bu safhası en mühim saf- kiliz ticaret gemileri emrine amade bu- YI kı;llanmaktan geri çekilmiyecelrtir. Hindistanında intişar etmekted 0 daki ~ 
Çemberlaynin istifası halinde Lord Ha- berlayn kabinesine dün parlamentoda hadır ve Norveçte Almanyaya karşı ka- lunmaktadır. Bunun için timdiki halde Hollanda- Light ve National Dagbl:~bnJ:ki 
lifaksm yeni hükümet reisi olmağa en verilmiş olan reylerin onun için ağır zanılacak bir zafer Almanyaya karşı 1 B. Koht lsv~ bitaraflığını terket• nın iatilismı dİİfÜnÜJor ve 'bu .-etle nazi aazeteai bitaraflık b 
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