
44 - GAZI BULVARI IZMIR • 44 
No. lo.t63 R.lltt Be1IDC1 Td . PIAl'f (5) ıwauırua ı llATIS ÇARŞAMBA 

imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN • Çiftçi Yurddaı! Ba,muharrir ve umum! neşriyat mUdilrU: 

HAKKI OCAKOöl.U Tdrkiyecle her Mile 50 INn ton pamuk yetİfİ· 
yor. Ba, tonu bet yiiz liradan 25 milyon liralık 
bir kıymettir. Pamak malamliimiizü en •taiı yüz
de yirmi arttannak, yurdumuza S milyon lira 
fazla kaundınnq oluruz! 

- ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MlIDDJ:Tl Türkiye için Hariç lçiD 
Senelik ·····- 1400 2900 
Alta c11hk •••••.• 750 1650 t GUnU g-!ş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

Pamuk mahaulümüzü en ataiı )'iizde yirm.i 
arttırmak amin elindedir. Kollan ava, pamuk 
cenaine ahi ! 

·-------' 11
ftn rnilnderecatından gnetemiz mesuliyet kabul etmez YENİ ASIB mat~da basılmıştır 

Almanlar Narvikte çok nevmidd.irler 
''N_orveç, Alman askerlerine mezar olacaktır,, 

•. • 
' ~ • . • 
''\ 

..... v·erk·ı-.ıe .. ···s·a·rka·n·····bır······· 
Alman kolu 

imha edilmiştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük Müttefik 
himayesinde 

kuvvetleri harp scfinclerinin 
Norveçc müvasalat etti 

Ostnal vadisinde de Alman ile
ri hareketi durdurulmuştur 

LONDRA, 30 (A.A) - Nor.,eçte yapılan hare
ki~ hakkında neşredilen son tebliğlerin müttefik
lerin lehinde olduğu İngiliz mahfmerinde müşahe
de edilmektedir. Bu mahfillerde Almanlann faik 
kuvvetlere malik bulunmalarına rağmen şimdi her 
tar:ıfta durdurulmuş oldukları kaydedilmektedir .• 
Diğer cihetten AlmanJar kuvvetlerini yeni hat

lara daiıtmak mecburiyetinde bulunmaktadırlar .. 
Bu mahfiJlerde beyan edildiğine göre, Mütte

lild~ yakında yeni üsler tesis edebileceklerdir ve 
bu sayede Alman hava kuvvetlerinin faaliyetine 
müqsir bir sG.rette karşı koyac~klardır. 

Stokholm, 30 (A.A) - iyi haber alan mahlil
lcrde bildiri,diğine göre, Norveçteki harekat hak
lmıdn Almanlar hiç bir tebliğ ncşretnıem~lerdir .• 

dikleri beyan edilmektedir. 
Amsterdam, 30 (A.A) - Hollanda Nazileri şefi 

B. Mussertin bir Alman taaruzu halinde Hollanda 
Nazilerinin hiç bir harekette buhınmıyacakları su
retindeki beyanatı efkarı umwni~·ede bir heyecan 
tevlit etmiştir. · 

Londra, 30 (Ö.R) - Norveçte bir noktadan bil
dir:liyor : 

Yugoslav ~l nai~i Prct1s Pol ve Belfr;at sarayı 

Bulgaristan Başvekili 
~~~~~~~~--x*x~--~~~~~~ 

Sofyanın, Balkan ailesine sad1k kala • 
cağını yeni beyanatiyle teyit eyledi 

~~~~~~~x*x·~~~~~-

Yugoslavya üzerinde uçan sekiz Alman tayya· 
resinin yollarını şaşırdıkları iddia edildi 

~~~~~~-x*x•~~~~~-

Londra, 30 (Ö.R) - Royter ajansı
nın Belgrad muhabiri bildiriyor : 

Hükümet Yugosbvya hudutlarında 
uo:cak yabancı tayyarelere dafi topla
rın ateş açmasına k:ırar verdığini Al
ınan. Macar ve İtn1.~·an hükiimetlerina 
ihbar etmiştir. 

Son zamanlarda, bir günde .sekiz At
man tayyaresinin Yugoslav hlldutları
uın bit.araflığma tec.ıvüz ettikler; görül
müştür .. Bu uçuşlar en ziyade Alman 
ekalliyetinin fazla olduğu Maribor üze
rinde vukubulmaktadır. 

- SONU 3 0NC0 SAUiFF..DE -

Dii11kü lıarekiit sahasına göster en harita 

Ayni mahfillerde müttefiklerin Domlıaas - Sto
ren demiryolunu muhafaza etmeleri lizmı gcldi
fi, çünldi Alıniuilann ancak bir tek yolu bulunan 
anzalı bir araziden bu demiryoluna doiru ilerle-

Roroswı şimalinde müttefikk•r Alman taarruz
farını kırmışlardır. Bu havaJid .. mühim harekat 
devam ediyor. Almanlar Norv~ mukavemetinin 
artmış bulunma.smdan asabiyet duyarak açık şe
lurlerin bombardımanına, sivil halkın mitralyöz 
.;tcşine tutulm;ısına 'iİmdi .sıhhiye kollarıııın ve hcıs
tanelerin bombardımanını ilave etmiştir. Açıkça 
Kızılhaç i.şaretlerini taşıyan bir sıhhiye kolu taar
ruza uğramıştır. Yaralı taşıyan beyaz renkte ve 
K.z.ılhaç işcırctleı-ini havi iki hastane gemisi de ay

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
s 5 

ita/yaya Italyanın Londra sefiri 
Ne oluyor? -·=·---

1 lngili:: harp gemıleri Norveç mlarındcı 

lngiliz donanmasına beş 
zırhlı iltihak ediyor 

-~~KEIBİLGIN ltalyanın harbe mudahale niyetinde 
Bu :zırhlılardan biri Akdeniz filosunda 

tirlltinlanın gözleri Norveçe çevrilmiş
ltı~~nrada 9 Nisandanberi devam eden 
t\Jtı tebelerin ne netice \'ereceği me-

V a !>ekleniyor. 
~~~ıyete kim hakim olacak? 
il 11ftefiklcr mi, Almanlar nu? 

~a. ll suali biiyük endişe ile ~oranların 
\ 111 ında Ah!1aJlyanın biitün komşula~ı 
\-iç~nuyor. lsvcı;, lfollanda. Belçika, Is
~ t', Yugoslavya 'c hatta Romanya 
1-J~~~eç harbııun kendi talileri üzerinde 
te •nı l'ol oynıyacağma kanidirler. Di
tt rd!ara!tan giizlerir_ıi heyec~ıa. ~orve
\oa dılunl!j oJaıı gayrı muharıp hır ltalya 
~r ır. Kiiçük Noneç milletinin mukad
.ti:'tıııa alaka beslediği için değil, Skan
tQ a~ ada oynanan Vicianın netİ<·esine 

re kar ..... ar \'ere~egı ıcın ... 

~:.1hıanlar Norveçlc knt'i bir galebe 
!tıı ın ederlerse, miittefik ordular ihraç 
"nı"'-kalannda tutun:ımazlarsa italya
tııı hu vazi~·etten i<;tifadeye kalkışaca
-..111 •• ku~·~·etle iddia t>denler mevcuttur. 
~if"nku ''aziyete gi.irt> böyle bir ihtimal 
ıeı ?lınakla beraber İtalyadaki düşün-

. erı ·· .tikk ~ostennek b:!kınıından şayanı 
tarad attır. ltalyan ga:ıetelerinin neşriya
~°Y«~ ~~klet merkezi f'ransa ,.e İnrilte-

n·ı hucumlar üzerinde toplanmıştır. 
~/hassa Norveç harhı başlıyalıdan 
)t .. 

1 Almanya lehinde hararetli nesriyat 
.. ""' t b . lıcısıa c ulmuş ve hir harp taraftarlığı 

~ı't nuş gibidir. O kaJar ki bitaraf mü
&or ı ler .. ttnlyaya ne oluyor?" Sualini 
i~ktan kendilerini nlaıruyorlar. 

lıalJ ta hakikaten harbe girmeğe mi 
lıir r ~hıyor? Hu ~i.irüllülü tezahürat 
hth hll Udahale zemini hazırlamak için mi 

.. ı lYor? 
Pı· 1 ,ıc ('t~o ar \c l{orpcr.ıs~onlar meclisiıı-

}':ııı -~ınta'nın miittefikll're meydan oku
ltaı cyanatı bir i~aret midir? Yoksa 
hiııJnda efkar ,.c his .. ivahıı Alman~·a 1c· 
lJitı ~.olduğunu ~iistermek suretiyle 
t'cvnerın gittikcc art:ın tazyiklerine bir 

1-r !1 olsun diye mi s(iylcnnıiştir? 
\;ıJı er Şeydl'n cv\'eJ ~u kısa sualin ce-

İtı~ı . Vermek laırnıdır: 
<•lttı n l'a Alman~·anm Auuım<la hakim 
lan asını arLtt t•dcr ınl? En hararetli ital
t.b; ı. ~llıllC~ alistleri dl' bilirler ki rakip. 

oır hf k. . d. . 
ttıa11 ı ıınıl et :1\ a~ı takıp t•dcıı Al-
~ i~a hedeflerine wırdı~'l kiiıı Akdeni
ltinı ~ek hatta hu •lcnizc sahip \'c ha* 
fit. Şu nıak hü~yasınd:m 'azgeçmiyecek

? halde ltalyanın kazancı ne ola-

olmadığını ihsas eylemiştir diğerleri Norveç ıularında vazife alacaktır 
LONDRA, 30 (ÖR) - Britanya do-

ltalya kralının damadı Hitlerle görüıtü 
nanması, pek yakın ıtünlerdc dünyanın SON DAKİKA 
en biiyük, en kudretli silahlı ve en ye- • ........... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra 30 (ö.R) - United Presa'e göre ltalyanın Londra sefiri, 

ni z.ırhlanmıs beş bürük ı.ırhlısile takvi-

llalyanın harbe müdaha1e niyetinde olmadığını Lort Halifaksa ihsas 
eylemiıtir. 

Paris 30 (ö.R) - Romadan gelen bir telgrafa göre kral Viktor 
Emanoelin damadı olan Alman prensi Filip dö Hes Berlinde bay Hit
lerle görüıtükten sonra Romaya dönmüş ve bugün B. Musaolini tara
fından kabul edilmiflir. 

Brüksel 30 (ö.R) - cBelga» ajansı
nın Londra muhabiri bildiriyor: Ingiliz 
diplomasi mahfilleri geçen gece hariciye 
nazırı Lort Halilaksla It.alya büyük el
çisi B. Bastianini araSlndaki mülakatı 
müsait bir alamet telakki etmektedir. 

Bununla beraber Ingiliz mahfillerinde, 
Roma ile müttefikler arasındaki müna
sebetlerin salaha doğru inkişaf ettiği in
tibama tesadüf edilemiyor. 

Italyanın harici siyasetinin inki.;afı 
Fransız mahfillerinin de dikkatini ~el

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

ye edilecektir. Bu hnrp gemilerinden bir 
~~ 1 i & & I 1 •9,"K/.' ndedi Akdeniz filosumı iltihak edecek, 
1 :-~r•i Grubunda: di~erleri ana vatan filosunda ve bilhns-

• • • • • • • • • • • • • ~ sa Norveç kara sularında vazife gi)rc-
cektir. 

Hariciye 
Vekilimiz harici 

Bu gemiler şunlardır : 
·Kral beşinci Cor..;•. •Prens Of Gal

les•, •Dük Of Yort~~ •Jcllicoc• \'e •Bc
atty. adlarını taşıyan bu gemiler .şimdi 
tecrübe edilmektedir. Bunlar İngiltere-

• • • • ' de inşa edilmiş zırhlıların en büyükleri-
Va :zı yefımı:zı dir. Ancak ıLioıu ve ıTemeraire• sını-

'
. ""ah ettı• fından halen teLgaht:l bunlardan daha 

~ M kuvvetli gemiler dt! vardır. 

YAZISI 2 INC1 SAHJFEDE - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFE'nE 

Müttefikler 
Tiyertıni işgal ettiler -·-Londra, 30 (Ö.R) - Narvık mıntnka· 
sında müttefik ordm.u şehre doğru iler
liyor. Narvikte maden şirketine ait hi· 
nalar yanmaktadır. Müttefikler Tiler
tini işgal eylemişlerdir. 

Bugün Alırum deni7altı1arma kadar 
müteaddit hücumlar yapılmış, Norveç 
cenup sahilleri nefes alamıyacak şekil
de abloka edilm~tir. 

İngiliz bahriyesi tarafından üç Alman 

Müttefik donanmaaı 
Kategatta tazyikini 

yeniden arttırdı 

l.. . . . Hood gerçi 42.100 ton hacmindedir, 

mı ••~• ımmw;~ - • ~ :.u -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nakliye gemi.si butırılmı~tır. 

-·-Stokholm, 30 (Ö.R) - Müttefik do-
nanmanın Kategatta tazyiki artmıştır .. 
Burada pazar gece,,;inden beri bir ağ 
barajı kurulmuştur. Denizden büyük 
infiH\k sesleri gelmişfü. 

Londra, 30 (A.A) - Gayri resmi bir 
membadan öğrenildiğine göre1 Danimar
kaya ait Sjacland adası ile Iskandinav 
!'.ahili arasında üç bin tonluk bir Alman 
vapuru bntınlmıştır . 

Londra, 30 (Ö.R) -- İki İngiliz tah
telbnhirinin üslerine dönme zamanları 
geciktiğinden bunlar•n kaybolmuş far
zcdilmesi icap edeceği bildirilmiştir. İn
cıilizlcrin 59 talıtelb:ıhirinden bu suretle 
harbin başından beri yedi tahtelbahir 
kaybolınu~ oluyor. Fransız ve İngilizle
rin müştereken 13'i deniznltılnrı me\·· 
cuttur. 

Alın~ n hava 8.slerl bombalandı 
Bir ln~iliz tayyaresi, 12 Alnıan tayyaresile harbe
derek birini düşürdü~ Bir denizaltıyı da batırdı 

16 tayyarclik bir Alman 
yalnız altı tayyare 

filosundan 
kalmıştır 

-------x*x:-------
Londra, 30 (Ö.R) - İng11iz avcı tay

yareleri Norveçte Alınn~lara büyük w
yiat verdirmektedirkr. Ingiliz avcıları
ı.ın fiyortlardn muvaffakıyetlcri Alınan
ı~m şaşırtınaktadırlar. Bir İngiliz dcni1. 
tayyaresi Henkel sisteminde 12 Alınan 

bombardıman tayynresinin taarruzuna 
uğramıştır. İngiliz tayyaresi bunlarla 
muvaffakıyetli bir çarpışma yaptıktan 
ı:onra 110 Messerşmiı tipinde bir Al
man tayyaresini düşürmüş beş bombar
d man tayyurcsini 01ğır hasara uğral
m•<rt.ır. 

····································~··············································· 'ı: ine Sunderland <-i~tcmindc bir İngi-
1 ız deniz tayyaı-esi istik"?af uçu_şları l'S
nasında hır Alman tahtelbahirinc hu
cum f'dcrck batırmıc;tır. Tayyare bu 
muvaffak,ıyetinın fotoğraflarmı da al
mıştır. Tahtelbahire birbiri ardınca üç 
bomba isabet etmi v~ hiiyük infilakla
rı müteakip geminin 'Lattığı ve deniz.in 
üs.tünü geniş bir yağ tabakasının kapla-

Yeni tarihi büyük Romanımız : 
Yazan : ŞAHİN AKDUMAN 

Kaybolan Bayrak 
Bir Yeniçeri aca 'lJSUUD hatıraları .. Mercidabık muhard Psi. Yavuz Sultan 



BERLERi 
i:ıc , • ....._ 

- -· - - ---

ltalyaya 
Ne oluyor. 

Voleybol Topr· k ollsl -BAŞT~~d SAYFADA-
dir!• saatini w Nai lnldplllll ... 

. • . rex ~e eftemeı ki.,. mevkide,.,_ 

1 I . L - S'o vAZAN "-ı... Alıduman l - - l Y • 40 000 b .., d tt hftlmlyettntn yerteşfllbıl ı&wk,:; ...! .. ':.~~.:. a ~ ............... : .. ~:~.~..................... zmirfGmpi~n ufa- unanıstana • ton ug ay sa ı =:-~~ . .:.;'!:..O• 
Nihayet v elialatın i~inJe bulundufu daire na Kız 6fretmen Zahı·rrc·ııer b ·ırligv i teşekkül etti ıuretleri tanıyarak 31\a hatları itı,_.,.. 

T 1~-l"l okulu lıazanmıfflr bir muvazene poliüka~ı o ... 18 tr kapıaının 6m1ne lıatlar ilerı .. ı er... s•• ... 8-.......... IWıaa IDil:tl e 
--------••x Orta dereceli )m okulları arasında JWkanlarda tuiJan, reb1te nobanı va sair •beplerden •Jqı hububat tı h' • t ld • oda ... ipt ıla• _.,.._ 

,..._ .. da Mektebi Har- geçen sene oldutu libi bu sene ele v~ ihti7acı artarak memleketimizden bir çok Jelli taleplerle bqdaplmakWır. ~ 11aş1m Wır -- ,.....,.ll.1•IJI 

Sülqmaıı Paf8 ° dMi\ada duy• SU11:yman aga .. ·· leybol mu.bablan_ ~ "··şampı- Şhndiye kadar hububat ihraciyle tanıtan bazı memleketler ele hububat iatep 1ML 
duğu öfkenin tesirine kapılarak bu biye nazınnı tanımakta guçlu'k çek- y~n~ maçlannm neticelen taayvun et- eden memleketler aruındadır. Hakikat şudur: Almanlar bütün~ 
.özleri yük.ek 1e1le ve hiddetli bir mecli. ·· .. . . rniştir. . iz- ** ....--. nıtmen Sbndinavyqa 
bmlla eiiJlemifti. AiaLu' papn•n Veliphtia oil~ teh~e Salihı~~ ~u müsabakala~ geçen senenın aka Toprak masulleri umum müdürli.iğü aizamname$ini tetkik eylemiştir. Ni- olwanuşlanlır ve olanuy~l 
öfkmiai eenllrleri için arbk bp.Jı efeardiyi Mektebi Harhiyeye aetiriP mır okulları şarnpı.yonu olan ı<ar_şır . yaptıjı bir anlaşma neticesinde dost ve zamıwne inceden inceye tetkik edildik- Mattıetikler fima1 dsdrin;--ı.. fliF · 
öıtmektıea •-.eçtiler.. Ha lldnn- aötiiıdüifi için LaJa Süleyman ağa Kız. öiretm~ ?kul~ ~1eybol_. ekibı. ile komşu Yuııanistana 40,000 ton buiday ten sonra zahire ihracatçıları birliğinin mudan uı. tok h&kimlirh. ~ 
ı_..ı_ ~-L! L~..1--·ı ..s.: L--- ile -- aruında evvelce bir tanışık- İzmır Kız lisesı ekıbı ve Cümhunyet. satmıştır. Bu buğdaylar muhtelif liman- kurulması esas itibariyle tensip edil- uizde hikimiJet meselesine ~ 
~ __. IYIWl.1'.__ .... -. ....- r-s- Kız enstitUsü vuleybol timi işnrak eyle- larımızda teslim edilecektir. mlştir. Keyfiyet hemen Ticaret vekile- fltllJis ft l'rwls dı ' ilf//l1 
nın ÖDilMlen uaklefblar... ilk peyda olmuı bulunuyordu. Şim- ınişlerdir. 'k . Toprak mahsulleri umum mUdürtil- tinin tasvibine arzolwıacaktar. t~ ita h&ldııııııiyeti bpıl WCI~ 

Lıbitler bp.ya omuzlaytp tama- eli Süleyman paşayı kapanın önünde Ya~~ ~üsabakaıarına telaıi neti- itilnün if'arı üzerine lzmir limanından .~NAF J?1VANI ......... ..._ şti,a. d w ~ 
miyle aıçblar .. Ve S6leyman pafll görünce daha ilk bakışta onu tqhia cel1erı şqK~ledir :k k .. w tm kulu Yunanistana, bu uı1aşma •mucibince lfÇi ve Esnaf bırlikleri di~~ ...... tt.17 = sekk a,yf 1zt .......... ~ 
önde abitler pefinde içeriye daldı· ebnifti... - arşıya a ız ogre ~n ° 14.000 ton buğday yüklenerek hemen kaza idare heyeti reisi B. Tahir .DUi" un dil ihtiptMr ,.......,. •• • •• ....: 
lar ... ' Ayni zamanda plenlerin bir k~ voleybol takunı, çok hararetli ~ sevkedilecektir. Bu buğdayları yükle- riyasetinde birlik binasında mühim bir ........ si)watl t1ıkf1t ı•ueiW _,, 

1-"ve .n-ler. bir taarruza du- tülük ya--L niyetiyle plmedilrle- geçiren bir karşılaşmadan sonra ..:ıı_ ir mek üzereı limaııa üç Yunan bandıralı toplantı yapmıştır. aetm ek mit' •WUr. m' •• ~ 
,,--..., e-- .,........ kız lisesi voleybol takımına birinci ~v· vapur gelmlftir. Divan, birliğin bugünkü ~a du- lana lldmi Wır r f'ıeleft .... ~ 

çar olmaları düfiinceaiyle rcnelver- rini derhal farlteden Süleyman ağa rede 11 - 15, ikinci dt?vr~ ~kar- Yunanistana satılan bu buğdayların rumuna göre Esnaf ve işçilerin ihtiyaç· O ü llidıniwa JJk111na .... b • ~ 
lerini çakanp ellerine almıt bulunu- paşaya hitaben tatlı bir 9e91e: P 15 sayı yapmak suretıyle galip gel- büyük bir kısmı serbest dövizle ödene- larını karşılamak üzere hazırlanan tali- alulır. 
,........ - Ne var>... dedi ... Hayırdır in· miştir. cektir. matnameyi müzakere ve kabul ef'lemlş- Eler ı..- balyaın =i'hti=i= ... 7'\, 

Bu balııle bir çok 90falardan geçip pallah pap hazretleri ... Böyle va- 2 - Kız öğretmen okulu takımı, :ıon ZAHtRE BtRLtOt tir. Talimatnamede işçilerin sı.hht ve iç- dan ...... Wır realilıe he ...... "" 
nihayet Velialıtin içinde bulund+ kıtaaz bir surette tefrifleri her halde karşılaşmasını Cümburiyet Kız enstitü· Zahire ihracat komitesi diin toprak timal yardım işlerine gayet geniş bir yer rlt 0 t nası mq. eMr. illi 
daire L--unmn önüne kadar ilerledi- mühim bir aebebe mistenit olsa ge- sü voleybol takımiyle yapwştır: J!ali. mahsulleri ofisi binasında bir toplantı ayrılmış, esnafın mesleki ihtiyaç)an ela tı.1pa !i7111eti w- t •aıit5j 

_.., tü voleybolcularına f\Ok üstün hır oyun yaparak Izmirde tqkili kararlaştırılan tanzim yoluna girmiftir. Birlik tahsisatı Mır ..,._ ~ lı:i il 7_, 
ler... rekL çıkıµ-an kız öğretmen okulu çocuklan zahire ihracatçılar birlijinin hazırlanan son zamanlarda yoluna girmiştir. .m eWedir. Kanin w•eeek .... 

Süleyman pqa ve maiyeti tanuı· Süleyman pqa - Doktor Kapol· parlak bir derece elde etmişler, ilk d~v- Mu..&nl willecipi b6ytik 1ıir --~ 
madıiı için zabit kıyafetinde bir çok yon bu gece gel~ei!mizi efendimi· ~ ı .- ıs. .ikinci devreyi de 3 - ıs il• Kızılrullu Dog" an çocugv u • 8tmak mesuli,..W der9ılıs 
adamlann içeriye girqaeleri bütün ze haber vennedı mı>... batırmişlerdir. ~ mi! Buıün vuku ~ulrna ... .._ 
dairede derin bir korku ve telaş vü· Süleyman aja-Doktor bize bu- Kız öğretmen_ 0~~u voleybo~ •a m.--A9~e .._ _. •-•--a- ... Avrupanuı mubcldenıb .._1911!!! 

h be ed .... ib" d"ncJ be• geçen sene oldugu gıbı bu suretle 1ZID1I' .. US' ..... Cr•nu 1111Sr ....... ~r.-....e muuzam te!lir1er JW.PRaiı. UııltA 
cuda 8~ti~iıti... . . . . nu. a r ve~ }gıgı ı u en rı kız okulları arasında Voleybol şampiyo- lıaza olcla- gtilnclL den tabmiııa ztibell hnkinm 1ııı111.ır 

Zabitlerin elleriacle silah mçenye daıreye de hıç ugramadı... nu olmuşlardır. Düa Kml ull dakl bentleri ü e· Karpyab Ornek köyünde Abdülb- ._. ,.ı açacajı aaubakkakbr. Ytılll 
girdilderiııi ve Murat efendinin .~ai· Süleyman paf8 - A!lah Allah.. -tr rinde do1-ftı~ ;rillen bir phu nuıba cHr sokajmda oturan Hakkı kızı Bn. ru- kurulacaktlr. FMat .. ~ 
resine doğru .koıuftUldan!'ı ~nm Şapla~ ,eyL. Halb~ Serasker Bahar bayramı muvazenesini kaybederek düşmUJ ve Fatman_m bir .. çocu~ dolurduiu ve me- anı ~leıin isteiilderi ... ~ ... a;;+..,Cirı 
harem aia)ariyle kadın hizmetçiler· pqa, Ziya bey VMatuiyle Kapolyo- alır surette yaralanmıştır. iki ayağı la- zara atimdQğü adlıyeye ihbar edilmlt- urllük nıumı o~. 
dea ortada hiç kinue lralmamlfb... na maelmin haber verildiğini ve Bugtln ı maym 1-har baJramldır· Ba- rıJan, vücudunun muhtelif yerlerinden tir. inanhim buu taMıı r• 
Hepsi de ötede beride birer deliğe doktorun da meaeleyi efendimize har bayramı, B6yük Millet Meclisince ağır surette yaralanan bu şahsın bayatı Bir iddiaya göre çocuk uıl doimuş, ~ cereyanlar otta!· il~====~~~ 
• mitlerdi arzetmekte gecikmiyeceiini bana kabul edilen bir kar.unla resmi tatiller tehlikededir. ifade veremiyecek bir va- bilihara öldüiü için d>milladttGr. Bir ••Mrt11111durlar. isteseler .. 

aın .. · M c d' . b'ld' · • nw.ı fend'miz bu erasmda bulunmaktadır. Bu itibarla ziyettedir. ltendisl bentler tt7.erinden bafb iddta)'a Stire de çocuk ölU dol- .._ 
Süleyman '!818. urat er~ •_?tn 1 ınnifti ... ~ e• resmi daireler, okullar tatildir. dereye düşmilştllr. muştur. Dolum nastl olursa olsun, dok- Bia ttalyaınm gayri m..._., 

bulunduiu daırenın kapa• onune saatte .,elecegmuze vakıf bulunmı- Bahar bayramını !arf babarm güzel Billhara yapılan tahkikatta kame- tor raporu almadan çocuk gömmek bir btiyiik hir rol o)'ftlyank ........ 
aıelmesini müteakip burada birden· yorlaı L. havasından istifade etmek gayesıyle tat· denin Anafartalar caddesinde amele Er- suç teşkil erlemektedir. . tum t..dlk eleriz. Fakat lbıl,a ..ııw~~ 
bire durdu... Kapıları açtırmakta bu kadar stı bik ettiğimiz için, bir çok aileler bugün zurumlu Salih Balat oldufu anlapmış- Ceset m~n Çtbn1m1§, ~~ riDlia oyuncalt .matı kaW .lııdlll!E 

Ve maiyetine de durmaları için kıntı çekmemizin aebebini işte şim· havanuı müsaadesi nisbetinde kırlara tır. Son haftalar içinde bunda kazalar yaptlmıştır. Tahkikata devam ediliyor. ,..& lm'bıa AWen~ ......._ 
. . ı· le ka .. t" "k' di anhyoruml yayılacak bahann yeoillikleri arasıcda artmıştır. ---·-- - ı .. ı•iret venne .,..._. 
•:,:enp .y .:k~s une 

1 1 
Lala Süle ... v _ Ne var).. iyi vakit ~eçireceklerdir. --*-- ROl'YBT TBD.iPi yine badisi arar göreeeldir. 

üç vu ··• ft • y oba Y~. i!;pmua1t · · · Bazı talebe grupları cif me::ire yerle· Dön geceJıl lllİUClllH!l'e Çeşme kazasının Uzun kuyu nabiye-
Süleyman .papnın intizarı çok -u· . 0 ha>;lir ı ıp .-la ek açın mı rinde istirahat edeceklerdir. Karşıyaka Kız lisc.-,inin yıllık müsa- sine bqlı Birgi köyünde oturan Ro- A...-ire 41talia pntesi ~ Wr 

uzun sürmedı... ...-ınız)... ye pa n t rar sor· --·-- meresi dün gece saat 1930 da Halkev1 manya göçmenlerinden İsmail oAlu J'lk- kah • de 111--::ı:.....,,4_.: 
içenle, biriainin kap.ya doiru du .. :. A 1f K A R A salonunda verilmiştir. Müsamerey~ :Is- ri Eren, ailevi bir mt?Sf'lecien dolayı ita- ·~ ." hris ~- .... 

yaldqtaiım anlatan ayak telleri Süleyman pap - Evet ... Ev~... Ta~ l'OM81... ükW marşiyle bqlanmış, üç perdelik in biraderi Veyselin karatolca tazJik dı.....m.- .ı-:- ...,t.;ı*" 
peyda olduiunu 0 aırada 9üle,aıia EMılimizi aLp _ptirmeie aelcfik. bir komedi temsil edi1mif, .müzik, milU edilmesi ve şildyet~nin dinlemr.emlli lıatl .-UU 7 .,_. 1• lllaa 

birde bire f k • Ayak •• •INMI-.- B~ lıaldt oyunlar, şan, masal, ~!ir, Cın dansı ve için onbqt Mustafa Yeşiltaşa yedi bu- lar " AMena tlAw. • il in ıek 
~.::- L-~· ar etti.; __ .ı__ Pi-le- Dun havanın fevkallde bozuk, yağışla Ate~ dall,'ll müsamt>f'f!ve bir hususiyet çuk lira rüşvet teklif ctmi} ve haklancla ~ 
™" ...-nan yanına &.aoar ae ..-~.-..a .• ve fırbnalı oluşundın İstanbuldan İz- vermiştir me§lıut suç muamelesi yapılmıştar. Şa ....__ ~-·- la.lltlll~a; 
rek bunda birdenbire keeilımif. fa;. __...,.. mire gelmesi beklenen tayyare postası · -·-- , , ·-- na aoleıleklan şey budatsaz bir=:; • • • • • • • • +_.__ Ankar ..ı.ı. lr 1 ..ı.-
kat buna rağmen yine kapıyı açma- &SMUıbuldan hareket e!memi§ür a K k .RLBTLE y &MI.ADI JA . ··n:•r erme • epe 
mı•lardı Reyeli• tayyare postası, muayyen saatte Anka- a myon azası y . B't -----..1 u:~ .. -.ı.. ğl •- daha imkinsaz oı.. bır ~ ~~ ..... -.,: 

Y .. ... ıadan hareket e~ de Eskişehir isti- em 1 ~~a ,_,.,., __ 0 u u- mez. Bir FnDllZ ~ ...-~ 
~yman. papnm artık ~- r AZAlf: ı:ea::. K. Ollil AJccq kametinde oreila ~ ve bir 1b- ... wele mmt İpiE, bllA ebe.P ıs ~ Meh· İtalyan ıli••i!i, h •untlul • '# 

mege mccalı kalmayıp o dakıbda tiyatt tedbir olmak \Uere Eskişehir be- ezllelell llcltl rnedin .ı keş Gz.winden ıiletJe ağırca dutu bilinmeli6? 
canı burnunun ucuna gelmiş bulu- BuKUalerde be~• heyelan üstüne .. va istasvonuna inm~tir Degw• d nahi . . nda Ka yaralamış ve tutulmuştur. ,_.._..2' •fi-

. HeaMa her yerde bir lunuldama var. . " . . ve İstanbul ınnen ere yesı cıvarı - -•--.- .,,...., --·--;,,,,-
nuyordu... An arızaları içinde aadir ııkiilen bir Dün Izmırden Ankara valalı B. HUseyinin çiftliğinde amelelik TBEllDE BiR OLUM.. 

Bu gece neydi bu çektikleri Alla· ıey varsa o da heyellndır. Zelzeleyi için 12 yolcu mevcuttu. eden Osman ollu Hasanın ölümfl ile . . . a•- ••ı la 
hun). Onlar zorlukların, tehlikenin -•- ıaeticelenen kam.yon kazası tahkikata, İzmirde tedavı edilerek ~ıe sr, SH safll' : 
batka taraftan zuhur edeceğine in ti- ~k d~=linı endf"I' göı:'lliir bir şey 1ncira1t1 y o 1 u müddeiumumilik makamı tarafmdan in- tre~e avdet etmekte olan Ayclm. Yl~ - •••••••••••• 

zar ederlerken, bütün güçlükl~re Dikili n Enincaa zelzelelainclen · · taç edil~tir. ~~ ~p "'7taı::=e~ TENis KUJ,CBC ... ...1..._ 
kendilerine kolaylık göstermesi Ji- 10nra ,urada burada heyelanlar görül- ,,.,,.,., IMlz..... ....... Tahkikata göre mahsul taşımakta olan ~ Sıe' ... o :~aşın da durd tu Buıün açılacağı eV9elce b~ 

1 1. h · da' · d t dii Kızdçulladaki lumddama derken bi- fıad 11..._.._elda.. kamyon İzmir belediyutnde karıtlı bu- _...........J_ --''-'- .. ._~;.un u Kültürpark t.enU kulUbil, haza~ 
zım ge en .v~ 18 tan ıresm e ras - aın Yamanlar da oyaamıya batlad1. Ve· ~GI' ~-:r-ecr ~ .. lwıuyordu. Kamyon lnza yaptığı için m ....,....,,._ -.~-· 1annın ikmali için 11 mayıs tariblll' ~ 
gelmekte ıdiler... rem mücadele cemiyetinin unatoryo- .. Guzelyalı turastık ~olunda ~ilJ Ş>för işçilere : --.-e--.- hir edllmlştir. Açılma töreni u ....,_. 

Bu düıünce Süleyman paıaya. munu yerinden oynanHf sörmek tuhafı· ışıne bqlanrnıştırG .. ~n~~a~;.: A~- - Makineyi arkaillldaıı itin!. ruaC'(urı.u tesadüf eden cumartesi gtlDU -
bu vaziyette gösterilmesi icap eden ma sitti. nun ılıcalarına uz ... ~a itibaren Ricasında bulunm~ ve işçiler maki- HAl.KEYiJIDB } cdide yapılacaktır. 
bütün hürmeti, nezaketi unuttur- lzmirde Ça&alkaya ile Yamanlar birer ~~ ed~Jt!çilb~-:1·~ıe~ neyi harekete getirmişlerdir. Bu sırada ...... Kollf••• BEBGAMADAKİ sganl~ 
mu9tu ... Eliyle kapaya müthiş bir ~~~· ~i~d· . baromeb' treli!1in~ mllt:ahhit çalışma~n:ı :~eylem.:. bir ~_:_~t ~;~~~=ı: Tuqrutlu (Bwll) - Mania Ziraat p~ :~ ... Be~L~- ~ 

___ L ._.J! ___ • • •• __ L· • yapar1LC11 ot e yaman ır .... " . _..ı·ın bel . . yon ·~ ..... ~ u_.......,,,.e " .. . . ~-1 serlisi CM&. ve m~ 
yum~ lnwnne9lnl mutcaAıp. kamp olmuttur. Heyelan arzın Y&fl ile Bu yol ıkmal ea nce edıyenın tg.. üzere olan Hasan Jüşerek kamyonuo müdürü bay Ali Okknn tarafmdaıı .n.u· edilecektir 

- Nedir bu ıece sizden çekti· ölçül:rse kimbilir ka~ yılda bir olmakta ristik otobüsleri lnciral~.ına ijli~ecektir. arka tekerlekleri altında kplmııpır. keviııde •Ödeml.s ve. Pornos ~- YERİ.DE~ 
ğim be adamlar, diye haykırdı .. Ben böylelikle denizler, yanardailar. kör- inşaatın başia:nası :ı:ı:ıuna.sebetiyle .ev- Zavallı Hasanın kaburp kemikleri rınm dolutu ve tahrihatınm ontlne ıe- Dokuz kişi şehrin muhtelif ~ 
Mirliva Süleyman papyım ... Efen- fezler ve adalar meydana çakmaktadır. vele~= yoldakı köt':{e ~r k~ıle~ kırılmış ve ağır surt>tte yaralanmıştır ... ~· mevmlu Mr lmDfftan? 'Yel'IDif" de yerlere tUkiirdüklcrl için bet 
dimize haber verin... Kendilerini Tabiata bakar oaun derinliklerine da· yo b la ~)e '°d.~una tarla .. veka ıne Yaralı dört saat sonra ölmUştOr. tir. d w li ~--dalı , __ .c.,_ ~..._ tecziye edilı:nif1erdir. 

•• .. w • 1 beterin iktiaadi ve ukert aa• ara a rıy ıı;;er vası a r ıçın pana- -x- Bu eger ve~· a.uu.r.ııı:dlDSI uaa- ÇEKISGE S~VAŞI 
alap aötünnege geldik... h-:i:,d' biribirlerine açtıklan cidaller cakttr. Arabalar arkadaki bahçeler yo- !iyen Turgudu çiftçileri, büyüklerimiz M.n Sef. ·.hisar ~ 

Bu sözler k•pantn önüne kadar ralardan ne kadar yerliz söriinür. Bu l~nclan geçerek lzmire gelip gidecekler- MAL İSTİYORLAR tarafuıdaa bu &ibi &ini Jr.omeranslann ~ ~ &rı ! rberllll ~ 
aelen aıdaau tatmin etmit olmah ki. :örüniite bakuak cidale bUU' olmamak dır. atı!=~n:d::a ~~ ;1~C:~ ıakrar edilmesi"' Wmenni etmektedir- ediyor. Villyetin h:ı. ':a~cle ~ 
içeriden anahtarın kilit m.erinde 1eınada yıldmann, bürçlerin düsturla· -•- d bi firma da 1Asası edi Jer. kişilik ekipler çekirge gördükleri 
çevn1meeinden -- oL.n ... ı .. riylr ..... -· ~~ :~~·d~ KÖY çocuıwuıı ğ~ni bu.ıımı... J>lllmnut hll lst • • u • .t D J r. allnceklm ...:.tn>l ·---s.. 
duyuldu... \-ukuru gormeraesı bziyesane UU" nazı. Eğıtmenli köy mektebi mezwılarınm RalM SKRGtsa U~lt ile Pal'll tesad6f edilen yerler hemen 

Ve biraz 80Dl'a kapayı yavat ya- re hazırlamak olma~ mı? dojrudan cloiruYa ~ilk okul· li' .. __ 1 ___ ,_ u-tL-..: --•-- da _.._......_._ 118S..,llall haber verilecek ve mUcadele a 
• Zaman eana uylllAD& .en zamana lann dBrdUncQ smıfbnn b . ~e •--..cuuu ~ı ..-ıWl ...... ,.. • .,...._. .,. MAABb' MP.CLlst ~ 

• va9, ancak tek bir bat ..... bir uy... . . . . 8 1Nllen w- bazarled•khn resim 8ff1Psi bueün m< Muradiye, 30 (Huswıi) - Evvelki Maarif inzibat mecllsi dUn ya}blla P.-
derecede llÇtılar... N- cüael biır eözdür. kAletÇ9 tensıp edilmiştir. 17 de açılacakl!f. gflll Parti Dllıettilıl D. Oa1ip Behtiyula . *9~ 

Gelen na '\l9 .a.ie bir limba y._.._ o,.aması INa.ka ~ MOeal>ls • I • villyet ve kaza Parti reisleri k~ ~cW!°::ıt;;::yUyerek il"' 
bulunduğu için Süleyman P8f8 onu 1ara benzemez. lznıirin bu .allık eahı- T~D.EJd GEtltOR Tilrk.ı 118• IMetesl.. aelmlşler ve HalkevlMe "-l&lerle l»ır arlar almlfbr 
ilk .. ·· te de;hal taıumıfb ... Evet kua oynaaa oynaaa zeybek veya har- t .. tanbul yüksek mühendis mektebi İstanbul. 30 (H~<:i) - Bir müddet hasbihelde bulwunuşlaniır. r OKUYAN C'octııa.&R 
b = .. k ndia · V elialıt M 1 mandalı havuiyle tempo tutacak. he- su şubesi talebelerir.den bir ll'UP yurd evvel Vekmer Beydi karariyle kapatıl- Çok istl&ıdell olan bu haabihal esna- Halkevinin Mum~u bhvesl ~ 

u • ~--e. ı, Lala ~ yellna bile lzmire nete ve tetaret bta• içinde &eJ&hate çıknuştır. Yakıiıda İz· mış olaıı İsıtanbulda münteşir Almanıııa smda Parti müfettifimiz, yeni okula vi- deki çocuk okuma odasına nisaD aJP'2_ 
efendiıun .-. _... • n •t1r. ADah cyirü> clediy1e ne ~..,... mire ıeleoekler ve Garbi ~ su· 'l'\irkişepoat paeteslniıı tekrar çıbrd- ilyet tarafmdan )'ardım yapılaelliı va· 510 çocuk de"'m ederek kita~ tr 
ağa iid... zavalb... lama işlerini tetkik decelderdlr. mastna mUtaede edilmi4ti1'. dinde bulunmuştur. tifade etmlştir. 

EMIRMASKE 
Büyuk t•rih ve 
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MUAi.Lhn..Df TAKDiS ""11. 
mıdana neye hapaW ye beni de sizinle je hiç bir vali:ıt elina vanııu.r-k... Ay- beni kurtancak olurlana size bir fena- Millet mekteplerinde hiç bir ~ ~ 
birlikte buraya necleft kapadı biliyor ni •manda. MoDleJl.Yör ... 4't1raclaParı· lık yapmalarına mani olacaiıına ü ve- ya menfaat beklemeksizin "°!'~ ... ~ 
musunuz?... nız buraya geldikleri vakıt, eğer onJar.a ririm... c...derek muvaffak olan bmirdeld.... Jıl" 

Senmars bu fikirde bulunmaktadtr ki: karşı ht!ni koruyantınnı taahhüt ..._ Beaim kurtuldutum dlıkibda mazi- öjretmenlerlne maarif vekltettnd 
Zından Bastilin en uzak ve en tenha bir cek olursanız, ben de buradan kurtul- de y..,t&iın• hareketlerden dolayı aılll rer takdirname g&ıd~ 
köşesindedir... manız için size her türlU yardımı yap- bir cea IÖnJıiYecetiniz libi hayatam MALiYi: VEZMDt ~ 

Dostlarınız sizi burada bulabilmek maja söz veriyorum.. da hiç bir tehlikeye dÜfmÜf oJmı,aeak- HUkilmet konalı avlusunda fi?. 
için bir çok zaman kaybedec~ ... on- Monsenyör Lui ince bir istihza taşı- tar. Bu hususta katlyen emin oluntıE ... bir bina inşa ettirilmclrtedir.~ ...... 
lar bu kapının önüne gelinceye kadar yan sesiyle cevap verdi: Ro&arj Aeraretli bir ifade ile: kında ikmal edilecektir. Bu ~ 
ben de bana ısmarlanan işi yapmak için - Açıkça buna korkmak derler, mö. - Ah.. Tetekkür ederim, Monsenyör.. tekait ve yetimlerin maaş işle!L.. .,_ 
bir hayU vakıt karanmış olacağım. Bas- yö Rozarj ... Dostlvlnun intikamından Teşekkür ederim... diye sevincinden ve tedvir edilecektir. Bu bina -a-
til kumandanı, dostlarınız kapmm önU· o kadar çok mu korkuyorsunuz?.. kekelemeğe koyuldu... ya yapılmaktadır. 
ne yaklaşacak olurlar ise. himil oldu- Binbaşı Rozarj cayt-t yavaş bir sesle: Monaenyör Lui gibi bir zatın sözün- RAKAMLARIN yAZUJtl ;tJI'; 
ğum tabanca ile sizi öldünnekliğimi ba- - Evet.. Bunu sizden neye saklıya- den asli dönmiyeceğini ve taahhüdünü Maarif müdürlU!il. ilk olculJ~~ 
na emretti... yım? ... Beni muhakk~k bir. ölümden mutla~.!.e~i~e ~etireceğini .. ~~ yak~- derdiii bir yazıda, rnüfredat "'°[$ ~ 

- llomenyör, dedi .. Beni hiç bir v~ı nun farkına vardıjım dakikadaııberi... lvonun kocası bu sözlere zerre kadar kurtarmanı~ı tekrar sızden nıyaz ede- dan bıldıgı ıçın bınbaşının gonlunde hır- larmda yazılı rakamlar arasın~ ~ 
hiJ8 affetmek niyetinde oJmed•lmn _.. Mahpus, audiyanın sözünü birdenbi- ehemmiyet vermediğini anlatır bir tan- rim .. · lenblre derin bir ferahlık hasıl ~ldu ve !) rakamlarının, Maarif vekAletlnit' ~ 
~r •. Bu manayı bu dakikada göz- re ~rek dedi ki: da hafifce omuzlarını silkti... Sefil herifin sesinde peyda ol:ın tit- g~ bir nefes almasını milteakıp ken- eylediği şekilde yazılmasını ve tel 

· Jerinizin içinde okumıo.ktayun.. - Çabuk söyleyiniz... Benden Me- Binba~ı devam ede-rek dedi ki: reklik, onun bu dakikada cidden bilvilk di kendine: belletilmesini bildinr.istir. 
Momenyör Lui hinbepya hayretle cfiiiniz nedir?... - Oh, emin olunuz... 'Monsenyör... bir korku içinde bulunduğunu ap;çık - Oh, hele şükür.. diye söylenmeğe GELENLER G1DENL0 

bMmaktan kendisini Abımemaştı. Binbaşı boynunu biik~k: Bu ağır işi arzum hilafına olarak ka- anlatıyordu... başladı ... Faribol ile Mistufle buraya "rork Hava kununu mGfe=-
Rosarj sözünde devamla decll ki : - Sizden bunu rica etmek istiyorum, bule mecbur oldum. Bastil kumandanı- Mahpus binbaşının bu haline acımak- gelin Monsenyör Luiyt kurtarsalar bile Emin Alt Ayvalıktarı geldi .. 
- Evet... Monsenyör ... Dfif1Pı9nl•n· Mo~ ... cleAı BeGi affMiniz ve nın \tt-rdiği emre nasıl muhalefet edebi- tan kendisini alamadı.":.. Ve yübek, va- artık bana dokunamazlar .. Simdi Ol)lar- taka mtıfettql B Galip B*tit8I 

mauıyanmdamevklalmqmıadulu~:~:.ı:içla:JLce~n=ı:m~ı~IMme'.:::.:~~~~~i..~ .. ııJ~lirdim~~!.~ • .:..-e...&11ı-. ...... ..w.....-1&..:.o.a.a.. ...... .w..;:..fk~u~r~b~i~r~s~le~on~a~ch~~~ki~':1.-...ı.ı...-......&._rcfan~~laiç~'~b~~ko::rku:ı:m:_.:k:aJ:m~ad~ı~ .. ~·ala-.....,ıj...J~~~~illllİllilİılmlıiıİil1iıllll ... ,__~_, ... l.....Mr._t!l!DVae=-=...ı.tih~ 
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Parı; Grubunda : A 

nakil al arı 

ANKARA - Ankaranın ilkbahar at 
yarışlarına pazar gilnU başlanacak ve 
dokuz hnfta devnm edecektir. Yarışlara 
Türkiycnin her yerinden en namdar 

Japonya ya Göre cıLlar iştirak edecektir . 
• .. .. • - ••••••• 1111 

Hariciye 
esını vası 

Bütçe encümeni bu husustaki kanun 
projesini yeniden gözden geçirdi 

ANICARA - Mazınınların kelepçe ile 
te hir edilmemeleri hak.kında bir tema
yül vardır .. Adliye vek!-\letince tetkik 
ediliyoı·. 

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

Am e rİ k a Avrupa harbına 
cdeccktır 

ergeç 
Vekilimiz harici 

vaziyetimizi 

ANKARA - İngıltcred.. inşa edile-
cek on bir vapurun inşaatını üz.erine 
al;m finrwnın mümessili şehrimize gel
di., Vekaletle temaslara başladı. Vapur
ların in a ınüddetle1 ı i ·i heniiz halledil-.\ izah etti 

tet~~~ 30 (Husuı;i) - Cuınhuri
lıa .. ~k Partisi mE-clis trrubu bugUn 
ı-: linsan S.knnın riyasetinde top-
11\fl llrak hariciye v !:ilimizin beynel
~71 ~·az.iyet hnkkındn iznhatını din
İlllı ~tı.r. Hariciye vekilimiz Grup 
be ~ını hc1·etinin 'iOn içtimaından 

111 tt 15 gilıı icinde Türkiye siyascti
~tıkındnn ve Pzcktan alakadar 
~a tnesclcler üz<>rinde etraflı iza
tı-·/ "CJ'rnlşlerdil'. Srıat 17 <ic tC\plnn-

Ankara. 30 ('l'dcfonla) - Büke cn
cfüneni bugünkti toplantı ında resmt 
nakil vastfa1arı hnkkındnki kanun pro
Jesiııi yeniden görUşmüşti.ir. Encümen 
meclis umumi heyetinin dünkü toplatı
tısmda ileriye sürülen arzu ve temenni
leri göz önünde tutnr"lk resmi nal·dl \'a· 
sıtalannın tnhdidi meksadiyle evvelce 

ha:.urlamı~ hulundu~u pı·ojeyi umumi 
heyete sc .. ·ketmeğc k-.rar vemıi.şti. En
cümen dünkü topla.:ıtısında bu pı oje 
mucibince bazı maknmlara tahsis cdil
ıni~ bulunan bazı otomobilleri de ilgn 
etml.ştir. Emniyet umum mi.idürliiğUne 
tah'3is cdilmi~ olan o!C'mobil ıie bu me
)"nnda kaldırılmıstır. 

ıneıni~tir. 
A?\'KARA - Stokholm sefareti baş 

katibi Hasan Nurel~in BUkl'\: : büyük 
elç.iliğiıniz ha katipliğine tayin edildi. 

A 'KARA - Toprak mahsulleri ofi
s i 36 bin lira sarfiyle Corlu i<>tasyonWl
dn bir silo inşa ettir<>cek ve burada buğ
daylar muhafaza edilecektk.. Buğday 
• toklarunız artmıştır 

n nlhavct verilmiştir. 

--·~ Kızılay 

Bulgaristan Başvekil: 
Sofyanın, Balkan ailesine sadlk kala
cağını yenı beyan tiyle teyit eyledi 

---------------·x*x------

---~---

~ve ç t e -·-Milli müdafaa istikrazı 
Stokholm, 30 (A.A) - 500 milyon 

kuronluk yeni devlet i Likraz.ı daha baş
langıçta mühim bir ıı>uv;:ıffakıyct elde 
ctmi~iir. 

Umumi heyeti 
toplantı•ı 1:;ara, 30 (A.A) Kıı.ılay ccnuye- Yugoslavya üzerinde ucan sekiz Alman tayya .. Kral Cüsla\' He :-.ilesı 500 bin kuron-

luk talwil nlınışlardır resinin yollarını pşırdakları iddia edildi 
------------~•x*n----------~ 

a ~o yılı kongresi bugiln saat onda 
~ ~ Mccli i ı-cis \•eltili Aydın nıcbu u 

aıhar Germenin dyasetinde mer-
Utnumi bina.sındo is.1:ima ederek 938 

~ l'ılı hcsabat ,.e m1.ınmcl5tını tetkik 
ttı..~.\·c mcrk z.i u.ı1um1 heyetmi ipkn 
e ~ıuş \•e 1940 - l!M 1 biitçe.inı tasdik 
~tdeın ıurasiyle merkez umumt aza
~. :a~ çık.ıualnn !~:ıp cd 11 lmşvel_<ll 
il~ efik Saydam d•yanet i leri reısi 
~ ~örekçi, Corurn mebusu Dr. Mus
' U'ntel in, :Lıpnrta mebusu Müker
~nsaı, Tüccurdan Hasan Alcmd rın 
~ .intihapları ve roUnhal olan ıner· 

- BAŞTARAFI l İNCi SAHİFEDE - ailesinin sadık bir :tı.a ı olduğunu Bal-

Almanlar b·r 
üniversite kapattılar 
Pnris, :ıo (A.A) - Polonyanın 136'1 Klııgcnf urttcki Yl•goslav konsolosu kan milletleri ar :.ıod~· karşılıklı ltiına

Almnn tnyyıu-elcı·iuin Yugosla\' toprak- da saısncuk heı· haı::.kettcn içtinap ede
larınm bilar !lı[,'U\1 ıhüd etmelerini pro- ccğini söylemiş ve Bıtlkanların müşte
testo ettiği w.ınım, pilotların tallın es- ı·ek davasma bağlılıktan bahsetmiştir .. 
mı~ındn yollarını . a-:.rdıkları CC\'abı "c- Bulgar başvekili prok"ör Filof tn Bulga
l'ilıni.ştır. Bu ~urtl::ır dahilinde Yugoslav ristanm diğer B.ıtk:ıın milletleriyle Bal
hükiimeti ihtiyntt tedbirlere teve "iil el- kanların em.niyeti idn teşriki ın 

yıluıda ncılmıs olan en eski üniversitesi 
\"c A vrupanın na en pc;kil rinden birisı 
vlan Kı·akovı üniver~· tcsi Almanlar tn
rafından Alma11 Şark is cnstitü,.U hali
ne konulmulitur. 

-~-Letonya • Finlandiya 

'UınUrni lWıUğuu. başvekalet müstc
llıı ~ehhi Demlrelin ve tetkik komis:.;o
l'~ lıklarma Kocaeli mebusu SelAh 
~it. lt.ony• mebusu Haum Ol a, , Em.
~de :eytam bRnkası genel mUdlirU 
tq et Göletin 1n•ihaplan icra kılınd1k
ı~tır kongre heyetinin Milll Şefe 

k tazimlerini B. M. Meclisi ı·eisine, 
~ ekU \'e Genel Kmınal' reisine yük
~Ygılarını, Tiirk hava ve Çocuk 
erne kurumların kard~ te.şkilAtına 

ve ınuhabbetJc .. inl nrz 'e iblılğa 
~~o ri.} etini me:nur ed rek içtiman 

et v rıniııtir. .. --·--• llharrir Dr. Cemil 
li tlıeyman öldü •.. 
~1m1bul, 30 (Telefon) - Fecrati to
~ llnUn kıymetli l.lr.U\·laı·ınd<ın mu
'-t et~~ktor bay C.emil Silleyman ve
~ta;WJUr, Cenue::ıi. yarın Cerrah~sa 

'tılı~OMktır. 
:Ilı-sa hapishanesln· 
e e1t kaçtı 

Sllt Ut-sa, ~O (Hu ~ıJ - Pa:uu· akşamı 
~ll\f:nın lnegöl kn?.ası hapishanesinde 
~ , ı delmek ur1;:tiyle hırsızlıktan :iki 
~ 1~P e mabkClm edilen HUsnü Ya
~tl ırar eylemiştir. Mahküm ehemmi· 
ile araıunuktadır 

lı- kuduz köpeğin 
~~Ptıkları 

\'lls ana ~O (Husu.'>i) _ Adanada H c-ı 
ıı:ııd Uf n~ahallcsindc çiftçi ÖmErre ait bir 
~ U?. köpek 22 kl§iyi ve bir kaç hay
~~ ~ll'dıktnn sonra ynkalnnabilmiştir. 
\'ar;. l'tn kuduı. olduğu sı:ıblt olmu;tur. 
~t~ılar ·uduz mi.lesse ine sevkedl1-

Jltıttefi 

menin tnbii old.uüwı" kanidir. edeceğini söylemiştir 
Londm, ~O (Ö.R) - Tuymis gaıete i Tayınbin Sofyn muhabiri bu ikı be

Dalkanlar luıkkmda neşrettiği ı, r ınn- yanatın ~'Ok mühim olduğunu kaydedc-
knlerle diyor ki : ırck diyoı· ki : 

•Belgrad Oslo \'e Kopenhag d~r.::ıih· ıBaşvekil Bulgaristanııı Balkan blrll-
den i tifadel<'.r 1emin etmiştir. Alınan ğine \'e Balkan ailesine &ıdık knlacağı
lru· müdafaasu. iki krallığı istila ede.r- m ilk defa olnrak söylemiş bulunuyor .. 
ken, Yugoslavya Alınan turlstlcl'inin is- Bu sözler Balkan milletleı·i arasında ma
tiJıişırıa uğramaktu idi. Yugoslavyanıo nidar bir yalqnlığın d<'lilidir .. • 
enerjik hareketi hütiln Tunn ve BnlkM Paris, :rn (Ö.R) - Bulgar 'l'el!;r~( 
memleketleri nele mükt:mmel tesir :-ap- Ajansı Jıal'iclyc naza ı bay Popofıın u 
mı.ştır. • beyanatını bildiriyor . 

Londra. ;}O {ÖJU . 'I'aymis gazetesi - Bulgn.ristanın lrnrid \"<lZİ)'cti hsr-
Almunyanm. sinir muhnrcbcsinde Yu· bm dışında olan ve muharebeye sürilk
gosla\'yayı hedt!! ittihaz elliğinc dniı· ci- lenmem<'k için mUte:-akkı7. davı·anan 
de başka emareler •llt'\ cut olduğunu ya· hilliin ınenık>kctlcriıı \'D.7.iyeline milşa· 
uırak diyor ki : bihtir. Dostlarımızlo miln::ıscbatımız: da-

"Karantiynda Aln an tahsidntıııdıın imn do.sbıncdir ve Bı.lkan me.mlekctle-
bahsedilmistir.• riniıı menafiinden ith<an almuktadır. Bu 

Taymis Macari.stau \'e Yu~oslavyn memleketlerin vazifesi aralarında karşı
aras.ınd~t müna~betlcrin c,:ok smnimi ol- 1ıklı itimat atmosferi yLll'atarak huzur 
du4unu Yuıtoslavya ticaret nazın dol - ve sükünu \'C sulhu kurtarmaktır. An
tor Andersin Buclııl)l!ştede bulwıcluğu- cak bu sayt.>dedil' ki ınlişteı·ck menfaat· 
ı1u bildiriyor. Doktot Anders Pc:>,lcr Lo- lcri namına, nra!arıoda mevcut her me
id gazetesinde biı• makalesinde cenubu sclc kelayaı hallcdilebiliı-. Komşuları
.şarki Avrull'lch sulll \"e tm-akki ümit· mızı tehdit <.-den y kuı hiç bir tehlike 
l"rinin sıkı bir ekonr.ınik iş hirlll!lne görıniyorum. Manmnfıh, böyle bir teh
bağlı olduğunu .)'aznuştır. likc baş g&.;terirsc. Br.lknn ailesinin bir 

Londra, 30 (0.R) - Bulgar luu·lciyc uzvu olarak Bulgaristan koınsulal'ının 
nnzıu Popof bugün matbuata bcynna- ''aziyetinl vahimlcsfüecek · hiç hir ~y 
tında Bulgaristanın Balkan milletleri vapıruyacaktır. 

Haliçte 
Yeni bir tersane 
inşa edilecek 

İstanbul. 30 (Huı:;11<-t) - Haliçteki 
fabrika ve havuzlarm ıslahı üıerinde 
tetkikler yapılıyor. Yeni tersane inşası 
i~in yapılan tetkikfor ilcrlcmi tir. 

r\ctice kısa wmnııdn raporla ınUııaka
lnt \•ekaletine bıJdirileccktfr. 

Ordu 

Fransanın 
Kömür ihtiyacı 

B.rü el 30 (Ö.R) - Belga ajansının 
Pııristen istihbaratına naz.aran Fransız 
Le\•ıu:im nnzm beyanatta bulunarak 
Frrınsanın ~ömUr lstihsal.iitında harp do
layıslyle hır buhran mevcut olduğunu 
~ö~Ie:n~tir. 1:'nınsanın senelik kömlir 
ıstihlaki SO milyon tondur ve bunun mü
him bir kısmı hal'içten gelir. Binaena
leyh hükilmct iındı kömiir vesikası ih
dasınn karar vermiş1ır. Bu vesikalar ay
~i zam?.nda fia~lerin spekülasyon ek
imde ~ ukselmesıne de mani olacaktır. 

-~·---~-----------------x*~------~---------- Norveç Milli Bankaaı 
Hc~gÜn yeni işler başarmaktadır 

------~------x*x------------h t;ondr , 30 (A.A) - Bugün üğleden onrn ıuıkeri mahafılde alınını olı:ın 
S erlerin en mühimleri Stoercn İstasyonuna ait olan haberlerdir. 

\o boer n, cenuptan Tronclh ym ile olan dcmil}·olu nıünakali.tına hak.imdir 
he u i ta .>onun müttefikler tarafından kati olarak j~gali Alman kumanda 
ll\eY7tinin Osloya çıkarılmı olan takviye kıtantını Trondhjeme doğru sevket· 

lıne İınknn bmıkmıy calctır. Halbuki lngiliz kıtaatı ilerliycbilece1derdir. 
ondr , 30 (A.A) - <Norveç tclgra( Aiıın'ı bildiriyor.> 

Aaj 0 rveçin c:Prand 4 ha tahane gemisi> dUn Bcrgenin 25 kilometre imalinde 
~d·ıea~nd çıklannda Almnn tayyart-Jeri ıar.tfındnn ~ddetle bombardıman 
la ı nı tir. Biri Ooktor olmak üzere be ki!!İ ölmü ve hir çok kim9eler \ara· 

rıını tır. 

•dNorveç hududu, 30 ( .A) -- Ncr~ı telecram. Bur~au Brıınd ve Bethel 
tndnk' ·ı.:· h h · · · Al 1 f edil . ı ı ı asta ane gemıınnın man tay}are erı tara ınd n hombarrlıman 
a~!ş olduklarını haber vermektedir. 

Stokholm .. 30 (AA) - NOl'\'CÇ ruu 
ı~ank?-" yem merkezlııi Nor\'cçiıı her 
hangı bir tnmfırıda uc..ııu hı'. Yeni direk
siyon heyeti riyasetiıı0 eski hariciye na
zırı D. Amold Rest..1d getirilınistir. - *-Sivas valiliği 

Ankara ~O (l'elefon) - Euuaiyet 
ınüdüdl ha~ Sirıasinin Siva valiliğine 
tııyln l'dilel'egi mcvzuubahb olınnktadır. 

- ~ --
GJLJZ --

yeni ticaret muahedesi 
Hclsinki, 30 (A.Al - B. Brkko, Fin-

landiyaya dönmek için Stokholm ~!~ili
ğinden gelecek ay h•ndi istei;i iizerine 
tıyrılaca/),.ı.m teyit e,rl<'mi~Ur. 

Helsinki, 30 (A.A) - Letonya ticaret 
\•c sanayi nazırı bir tlcat'Ct muahedesi 
için müzakerelerd.,. twlumnak Ü7.ere bu
raya gelmiştir. --·--AMERiKADA 
Bir tayyare kazası 
Norfoulk. Birlcsik Amcriluı. 30 (A,A) 

İki donannuı ~ı~·yaresi bir uçuş sahasın
da çarpışmts, tnyyar 1"rdcn biri alevleJ· 
içinde düşmüşlUr. 

Radyo memuru olmii · pilot p~ıras'iUe 
kurtulmuştur. 

--~-
Arjantin, Norveçe 
buğday satıyor 
Buenos - Aires, 30 (A.A) Noı·vcç 

.ı.efirinin tf'şebbüsü üzerine Arjanliu 
hiikümeti Eucnos - Aircste demirli Nor
veç vapurları vnsıtusiylc Norveçe yirmi 
bin ton buğday SP-vkine karar vermiştir. 
Bu buğday bedellerinin ödcnml'si için 
mliclc!et tayin l'dilmivcceklir. - *-Slovak profesörleri 
Moskovada._ 
Mo.:.kovn, ::o (A.A) - Slovak pror~ 

örlerindeu mürekkep bir heyet Mos
kovnya gelmiş \'C Moskova üniversitesi 
rektörü ile maarif komiserliğinin bir 
mümessili tarafından kn1'Ş'llanmıstır. -x-FİN • S'OVYE!' 
Protolıolu teati edildi 
Moskova, 30 (A.A) - Sovyct Rusya 

ile Finlandıya nrnsındaki hududun tah
clicünc ıniitcalHk So\·yet • Fin pro oko
lu 12 mart tarihli mt•nhedeve tcv:f'ikun 
dün Moskovacla bir taraftan ·a. Moloto!, 
diğer taraftan B. P ... , ;ki\; ara ındn im~ 
za edılmiştir. -- --·ısveç ve Alman ya 

Stok11olm 30 (ÖR - So yal dcmok
ratcn ı•azete i Ribbcııll'Opun bP. ·anatı 
müna cbetiyle diyor kı: 

cAlıruın devlet adamloı ının her söziı 
ve her Jesti bir hususi maksat talıyor. 
tsveç a kPri mahiyette hazırlıklarını ns
la gevşctemez. Millet bu "l)'a etin ttıki
binde tamamen mUttehittir. 

- *-Olimpiya 
Müsabakaları 
yapılmıy cak ol •rınci gemide bir doktor ile iki hastab kıcı ve mürettebattan bir ki j telef 

'-'~llı~ıılnrdır. Bir çok da yllralı vardır. Her iki vapur da beyaza boyanmıştı ve 
ıu crı"._de göze çaı;pncıık bü.>üklükte lcızılhaç isaretleri bulunmakta idi. "f ur-
~ &upcgündüz ve çok alçaktrın y pılmıştır. 

el 1/.n?ra. 30 (A.A) - Amirallık daire9İ Bradman ve Cap~ :)iretokc dııı
J ı ıh halıkc;ı ;,:emi inin bom~nl~rla batırılmıs olduğunu h tlhcr ,·ermektedir. 
na nca telef t vulcuun daır hıç bir haber yoktur. 

Donanmasına beş 
zıhlı ıltıhak 
edıyor ... 

BrükSel. 30 (ÖR) - 12 ııci bcyn 1-
ınilel Olimpiyadın yop1lınrunasına kıırnr 
verilmiştir. 

~·----19-mı:ıı--m!lm:ııssı:~;gs:ıl!l!lil:lra .. !lll!!:!J~-3:11ıumB'!!llllll!!'.:Rl!S;':...,.t, - lCASTAUA lt'ıl l i NCİ SAm.nınE -
UCUZ SiNEMA. GİİNV amma o biı' muharebe kruvazörUdil.i'. · 

K •• •• k Bu be~ yeni g~mi 356 milimetrelik 

turpar S1nemasında onar topla mücclıh";.dil'ler. Bu toplar 
ikisi dört \"C hil'i dft topluk taretlerde 

11 an 
BANKA KOMf:HCİl' AU~ 

\-'ANA .• 
BANKO Oİ RO. IA .. 
DOYÇE ORİE~TBANK- I>llE D· 

NERBA K ŞUBESi.. 

müdahale 
Tolyo, 30 (ö.R) - Oomei Ajanı bildiriyor: 
Japon hariciye naz.niyle Amerika aefiri arasında samimi bir aörüıme ol· 

muftur. Japonyanın fevkalade elçisi Kato Vaoingtondıı cenubi Amerika •• 
Kanada ,cfirleriylc bir konferansda bulunacaktır. 

Y omi Yuri adh japon gazetesi diyor ki: 
c:Amerika Avrupa harbine müdahale ~tmek niyetini besliyor. Japonya ile 

anlaşmağa m~bur olacaktır.> 
Tokyo. 30 (ö.R} - Çindeki Japon ordusu büyi.ık erkanı harbiye reisi ge

neral ltagaki Çin - J pon çarp~masından bahsederek japonyanın Çini garp 
cmperyalizmasından k.urtnrmağa çalı~tığını söylemiftir. General Çinde bu1unan 
japon a kerlerine Çin halkının itimadını kazanmıığa büyük ehemmiyet venne
lerini ta\'sİye etmiştir. 

Mart ayındaki ihracatımız 16 
milyon liraya baliğ oldu 
~---------------~x*x------~--~~~--

Anka ra. 30 (Hususi) - Ticaret Ve.k~leti Konjoktur bültenine gÖrt: Mart 
ayındaki ihracatımız l 6 milyondan f zladır. ithalatımız 1 milyondan fazladır. 
192 7 9enesinden berı ihracatımız bu kadar yükselmemİflİr. Ticaret muvazene· 
mizde 3 ayda 20 milyon liralık bir aktivitc vardır. Halbuki 193 7 st"ne3İndf' 
bile bu nktivite 1 S milyon lirnyı geçmemi ti. 

Yüzaltmış har 
lstanbulu ter cc 

· rtisti 
davet 

bu gece 
edildiler 

---------~-----x*x------------------
l:stanbul, 30 (Hu usi) - ehrimizdeki bari rda ve eğlence ) erlerinde ça· 

lışan 160 kadın ve erkek ecnebi artist yarmdan itibaren vazifelerini terkede
celdcrdir. Tiyatro artistleriyle Kon ervatuvardan diplomalı müzisyenler 
bundan müstesnadırlar. 

Sahnelerde numnrn yap~ın VC.) a yapmasın, bütün ecnebi artistler ehrimizi 
terke davet edilmi !erdir. Bar sahipleri lftkadtn makamlara müracaat ederek 
bu vaziyet karşısınd barlarını kapatacaklarını 9Öylemi,lerdir. Bunu fiil ıı
hasına çıkarıp c;;ıluumıyacalıtları yarın aqanı nla ılacalı:tır. 

Danim rkada, devlet 40.0DO ton 
hububatı müsadere edecektir 

--~~------~-----~~x-----------~~---
Stokholrn. 30 (A.A) - Danimarkada 40.000 ton hubuhat ve hayvan ye 

nıi mü adcrc edilecektir. Her çiftlikte mevcut olan hububat stokları teabit 
edilecektir. Çiftlikler kendi ihtiyaçl:ırından fazlıı olan mikdarı Oanİn\arka dev
letine terkedecc1r.lcrdir. 

Devlet piynsa fiyatından beclcllerini tes\ İyt: edecektir. 

lngiliz başvekili Alman milletine 
de rncsuliyet hissesi ayırıyor 

----------x*x------~-.-~ 
Londrn. 30 (O.R) - Avnm Kamarasında B. Çemberla)'n lngiliz hükiime-

tinin Alman milletine karşı hattı hareketini ta1rih ederek demiııtir ki : 
Alman milletine ka.nıı intikam emeli beslcmcmekle beraber kanaati.mace 

bu milletin şu ook\ yı anlamıısı icap cderlci harbin ve tev\it ettiği ıstıraplaran 
meauliyeti şefleri hd r kendisine de r cidir. lngiliz hükümeri bu bahi deki 
noktayı nn"Zarı muhnfazll etmektedir. 

Lon<lrn, 30 ( A.A) - lııçi partisi ııcfletinden Attlee ve Crenwood, dun 
ak am dohiliye nazırı John Anderson ile görü,müşlerdir. 

Pr~s Assodation'un bir muh biri, nazırı harp aleyhindeki prop.ag nd ya 
kartı milli miidafa nın takviyesi hnklcında muh lcfet reislerile isti~rderde 
bulunduğunu yazıyoT. 

1-lollanda Nazi partisi ~eisinin sözleri 
Amsterdamda fena karıulanclı .. 

--------------x•.~··-~------
Amstcrdom, 30 ( ö.R) -- Amerikalı bır muhabir l loll nda na7j partisi rei-

sine vu suali sormu tur. 
- Alman ordusu Hollanda) a taar.ruz ederse ne \ azıyct lacaksınız. 1-tol

lnnda nazi pnrtisı reisinin verdq;-i cevapsa Hollandl\ efkan umumiyesinm 
hayretini ve infialini mucip olacak ltad r ıhanetlcaranedir. Bu cevap üzerin~ 
anlfihiyettar Hollanda mahfilleri nnzi p rti.sinin d ğıtılmn mı dü linmcktedu
ler, 

Kremlin, /ngiliz - Sovyet ticari müza
kereleri hakkında Ct!Vabını vermiştir 

-------~---x*x 
Londra, 30 (Ö.H) -- Bir bç gün evvel Sovyctler Birliğınin Mo kova hü-

yuk elçisi Maislci tarafından Sovyct Ruııyn ve Jngiltere ara ında iktı adi mü· 
z kerelere ba lanmalc için bir teklif yapılm~tı. lngiltere bu teklifi reddetme
mi§. yalnız iki memleket arasında ticari münasebetlerin inki~fındnn Alman
yanm istifade etmemesini ileri sürmü~tür. M iski lngiliz noktai nazanna lıu
gün Kremlinin cevabını getirmiştir. Sovyeıler Birliği Alm ny ile tictui muna
Bebeıleri üzerinde lngılterenin her hangi nolı:tni nazar Leslemeııini kabul et
memekte, yalnız Alımın,)a tnrafmd n yapılan mübaynatm azalması arzu edı
liyorsa lngiltercnin Sovyctlcr Birliğinden dnhıı fazla mübayıınttn bulunması 
icap edeceği bildirilmektedir. Bu cevap in iltercyi t tnun etmemisse de tetkık 
edilecektir. 

Ruzvelte 
mellıttnı 

harp zamanında borsa mua
menetmek salahiyeti verildi 

V, şi~ton, 30 (AA) - Aylin Meclİ9i reisicümhur hinıhacette ve 'bilhııııııa 
harp zamanında kambiyo bora sı muamelelerini tanzim veya menetmek sel:ı
hi> etini 'eren bir lrnnun layihasını kab11l ederek, mebusan meeli ine 8 ev'ket
mi tir. 

Hükümet, Dıuıimarknnın ve Norvcçin istilasını mlİtcakip bu memlcketlerın 
hükümetlerine ve teba sına ait mut lebııtın döndünilmesi hakkında Ruz:vet 
tarafından İttihaz edilen karının kanuni bir mahiyeti haız olup olmadığın d11· 
ir bank" mahfillerinde orulnn suallere cevap vercbılmek üzere hu me,,ele 
hakkında bir Karar Verilme ini ayan ''C meb11san meclislerinden tafep etmi~ttr. 

Y pılan müze\cereler esnıunnda ~yan meclisi bu hususta rei.sicüml-ıura \'eri· 
len selahiyetlerin tahdidı hııkkındll cümhuriyetçi ih•ii.nd n Tnft ve Danave~. 
tarafındnn yapılan teklifleri rcdd•tmi tir. 

Çeniber1a:vn bu hafta ·içinde Avam Kama
rasında Norveçteki vaziyeti izah edecek 

Briikscl, 30 (ö. H~ - Avam Kam rasında bir çok mebu lar 'orvcç h ~ 
rekatı hnlckında hüluitnetten m.Jumaı İslemi !erdir. B. Çcmberlayn imdililc 
izahat vermenin milli menafic uygun olmadığını sÖ} lemi fak ı bu haf 
icinde parli.mentoya izahat vereceği umidıni izh r etmiştir. 

Brüksel. 30 ( ö.R) -- lngilterc f\ rbiye nezareti Norveçte müttefik lrnv• 
vetleri baıkurnandanlıKının lngilizlerden Fr n,.ıı]ar intikııl ettiği haberini 
tekzip ediyor. 

1) SAAT ı.:ıo D.\:-; İlWAll~N 

11 ~uliye Büyüklere ıs.. Küçüklere ıo kurll$-· 
11 

ı tle: Damgalı Kadın)ar ue Cehennem Yolu •• 
GÖSTERh.ECEKTİR .. 

yerleşmiştir. 126 nıil'ıretı·elik 16 topla
rından başl·o tayy: ""!ere karsı bir çok 
toplara malikt.irleı·. lfor hiriııde ilç tay
yare \ardır. Müreltch<ıtları 1500 er kişi
deu ımirckkeptıı. Sıiratleri :~o ınil ola
caktır. 

EMLAK VJ~ EYTA. 1 BANKASI 
İZMİR 1' .ı AF VE AHALİ BAN-

KASI .. 
OSl\lANJ..1 BAl\KASI.. 

Hrül.:sel, 30 (ö.R) - Rol ter Ajansı 8 Ni ıtndan beri müttefiklerin 28 Al
man nakliye vapurunu batırdık.larını bildiri.> or. Ayrıca 8 vapur da mil) ne 
çarparak hntrnı tır. 

A:nuc : l"AıtAl\IUN'l' JURNAi. 
SL NSJ.AR : CEHENNEM 'OLU : l.31> - 4.4U - 7.'iO DK. 

lllıır 1 AMGALI ICADINl.f/C. : 2.45 - 5 .50 - 9 00 HA 
ı:ııtıııı:ııı:ıııı::ı:rrrıısıı~ııı:ıııırııııııı:ıııı::::cı:::ıi•.ı•ıı·ı·~ıı·ı··· 

':u c:O'Ne • •• ••• 

' ref Yolu - Kara Alay 

Bu he gemıııin hb~ınetc girmesi Bri
lan) a zırhlılarıııın .ıdt>dini Hl a çıknrn
caktıı 'c Fransada Jn edilmiş veya 
ccülnıektc olan 11 Zlı hlı ile multcfikle
nn t>liııde 30 ... ı!ft h.''1> ~eıni i bulun -
caktır. I3iıyuk Bl'it.,n~ la halen tezgah
ta hulu nan • Lioıı. YC • remeralre• sıru
fınd.ın <l<lft •ı.>ını bu 1 "lkamııı h.ırıcinde-

TVRKfYE i ~ BANKASI.. 
TÜJtKİYE C. ZİRAAT BANKASI 
İz.mir ubeleri 6 maVlS 1940 tarihin- ~ 

den iş'arı ahire kod~r .gişelerini aıın
ğıda ya~ılı Ratl rdo .ıçtk hu1undu
nıcnkJardır. 
Her gün saat 8,30 dan 12.30 ~ı kad r 
Cumartesi gılnl01 8.:ıo dan 11.:m a 

kndar .. 
'>~ _, 1-3 

Dr. Klodyus dün Budapeşteden · 
B lgr da hareket ~tmişt'r 

Budope~te, :ıo ( .A) - Kisusıak ga:zctcsı. Dr. Clodiu "un Bud pesteden 
Belgrada hareket ettiğim )azıyor. Clodius, M. caristandakı ikameti ~ na ınd 
Kont Teleki ile ve ticaret ne.taretinin seluhiyettar memurlari)le görü miı~tur 

Budapeıte, 30 ( A.A) - Bir Macaristan, Hıristi) ıın, lova.k partisinin tef

kil edildiği bildirilmektedir. Partinin orğanı Mac r yurdunn karsı kııt'i sureli 
dürüst dav;ranm l.: ve S!o .. alıı: menfaat ve haklarına müznh ret .. ım,.l:ıir 
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G1ZLl IÇT1MA 
Halifenin geçirdiği kaza haberi her 

tarafa yayılmış idi. Vezirler. kuma:ı
danlar, sair ricali devlet saraya gelıp 
Halifenin sıhhatini soruyorla,.dı. 

l'eşrifatçı Halife n.a~ına. onları kabul 
e~jyor, sıhhatine daı~ ıtının~nbah.5 m~
),Umat veriyordu. Halife o gun (Aydog
olu) yu yanınd•n ayırmadı. Aydoğdu 
Arslan vakasından sonra ellerini yıkı
yarak ve ii•tünü başını düzelterek Hal 
lifenin hu~usi salonuna gir~i. Mutasam 
Aydoğdu girerken ona ayaga kalkmak 
i.•tedi. Aydoğdu hemen Halifonin yanıı:.a 
'ko:ıarak ellrrini öpn1eğe, vukubu.1.an c~
r_.ctinden dolayı yine ma1.eı-ct m~eınege 
)>aşladı. Muıasam. yanında oturmasın.• 
eınretti. Aydo~du ken1ali terbıye ıl~ ~ız 
çökerek oturdu. Muta~aın kendısıne 
hitap ederek: 

- Aydoğdu! Şimdi ha;·atımı sana 
medyunum. anlıyor musun? derli. 

(Aydoğdu) hicabından voro bakarak 
cev&lp verdi· 

- Sev ket n1eap! Affınızı islirham ede
rim Bu dorece mübalai!a ile methe 1u
yı1c bir sP~' yapmadım. Arslan daha ev
vPJ EnıirH:niiminin efendimizin oku ile 
boynundan :ı.ldı~ı yaradan ölmek üzere 
idi. Saraydaki hücumu ~on bir ihtizar 
Jıare1<Pti idi. Bir şey yapnıış o1~am bile 
Emirilmünlinin efendimizin bir kulu ol
maktan baska bir şey değilhn. Kanımla, 
hayatımla ;fpndimize froaki\r ohıak be
nin1 irin bir fır~attır. 

- Senden b~klcdiğim ele bu idi. Öte
«lenbt'ri ce~ı·et ve besa1etini, hultts ve 
r;arlaltatini takdir ederim. Etrafımı sa
T::ınların bazıları istisna edilir ise diğer
leri umunıPn riynkAr ve münafık kim
sel·'!'rdir. Ciiın1f"ı:;iyle ho~ geçinivor~am 
Ga on1ar1n p<'k azına itimat t-diyorum. 
&>nin huli'ıs ve sadakatini ötedenberi 
'bilirdim. Onun için seni :nuhn!aza R.ske
rim kumandanlığına tayln eylcmis idiın. 
Bu mAkama sendt-n daha 15-~·ık kim~f" 
yoktur. Makam da sana layıktır 

(Muta'"m) yutkunduktan sonra ora
ıun yabancılardan h!ili olduğunu anla
mak için kapıya ve penr;errlPre do~ru 
göz gezdirdi. Sonra siik01 ile yere bok
tı. (Aydoğdu) dahi sük(ıl ile yere ba
luyor, gizlice Halifenin harekatına dik
lıat ediyordu. Bir 11\h>a 50nra (Muta
sam) başını kaldırarak: 

- Seni Ferganeden a)placele niçin 
~ağırdığımı biliyor n1u5un? 

- Hayır, efendimiz!. 
- Bu1'ada (Muta.som) ın hıız11rnnda 

'bulunduğunu biliyor musun? 
- Evet, efendim, biliyornm. 
- Dev1etimlıin esrar muhafazası üze-

Yin<' kaim olduğunu da biliyor musun? 
- Evet efendim, bunu da biliyorun1. 

Eft>ndimiz emin olsunlar ki kendileı·ine 
eit o1an ~nrların muhafazac;ını kendi ha
yatımdnn daha muazzez ve mukaddes 
addederim. 

- Seni tecrübe ettikten sonra hu1Us 
"e sadakatlni anladım. Smi emniyet ve 
itimada Hiyık namuslu bir adam gör
düm. Bütün kalbimle sana emniyet et-
1im ve ediyorum. Seni müste~n~ bir 
mevkide tutuyorum. 

(Aydoğdu) Halifenin bu kadar methü 
~enasına karc:ı kendi nefsinden utandı. 
S~f'ti tazim ,.~ hilr'llnt olmak üzer.,. aya
ğa l<alkarak· 

- Bu kadar iltifat vo atıfet livakati
min pek ook fevkindedir. Efendimizin 
nezdindf' kulunuz gibi bir a.!'lkCT öyle 
ali bir makamı hangi liyakatle ihraz 
ed~bilir? Hizmeti<> hult'ls ve sadakat 
v~terir iseın bundn ne faziletim var? 
Hrr kesin üzerine bu, farz değH midir? 

(Mut;ısam) eliyle (Aydoğdu) yu 
o1urtmaya çal~tığı halde dedi ki: 

- Evet, böyledir. Fakat hulus ve sa
dakat sahipleri az bulunuyor. Böyle ol
ma<a idi Ba~dadı bırakıp bu şehri tesis 
etn1eğe. Türkistanın uzak yerlerind!"n 
ve Ferganeclen bu orduları teskil eyle
mej!e, onları kt>ndi öz milletim olan 
araplara ve merhum kal'de.,im (Mamun) 
tarafından gösterilen müsamaha ile dev
leti ele almaya göz diken ac~mlere kar
şı bir kuvvet olarak tutmağa me<:bıır 
olmazdım. Her taraftan düşmanlar ile 
muhat bulunuvorunl. Azerbaycan ve 
Taberistanda b;ılunan uzak dü<manlar 
yetişmiyormuş ıtibi daha yakın düşman
lar bizzat bu sehirde ve hatta bu <aray
da ikamet ediyorlar. Maiyetime aldı
ğım, bf."Tıim ve devletimin himayeınizi 
kendilerine tevdi eUiğim kimseler bile 
paranın hatırı olınazt;3 bana muavenet 
•e müzaheret etmC'ller. Bunu hep biH
)IOrun1. Sabrediyorum. Mümasat c-yJi
forum. Onları aldn1mağa calışıyorum. 
Onları para kuvveti ilP kullanıycrun1. 
Halbuki onl·ır hPn alclnnıyorum ZAnne
diyorlar. 

(Muta.sanı) huratla sözünü koo;;erek 
ıükfıt etti. Gö1leri teessürden cidrli bir 
ıekil almı•h. Öyle parıldıyordu ki ba
lan, o gözlerin üzerinde yaş var z2nne-

derdi. (Aydoğdu) Halifenin bu tavrın
da bir heybet hissederek ondan sudur 
edecek harekata inti7,aren yere bakma
ğa başladı. 

Halife gözlerini (Aydoğdu) ya -doğru 
kaldırarak: 

- Aydoğdu! (Afsin) i Ferganede gör-
dün mü? 

- Evet, efendimiz!. 
- Acaba oraya niçin gitti? 
- Oraya niçin gittiğini kulunuza söy-

lemedi. Nevruz bayramı vesilesiyle 
memleketini ve akrabasını görmek için 
gittiğini zannederim. Yakında buraya 
geleeei:?ini ümit ediyorum. 

- Bittabi buraya avdet edecektir. 
Çünkü buradan daha iyi para kazandı
ran bir yer bulamaz. Fakat ... 

- Emiri1müminjn efendimizin bu ?.a

tın hulus ve sadakatind.., şüpheleri 
var m1dır? 

- Sadakatini şüpheli goruyorum. 
Bununla beraber bu şüpheyi müeyyit 
kaı'i bir delilim de yoktur. Hissiyatıma 
~alebe için çalışıyorum. Kendimi aldat
:Tliık istivorum. O adaına itimat gösteri
yorum. Baska türlü yapmayı doğru bu
lr.mı)lorum: Çünkü harp halindeyiz. 
(Afsin) den ve adamlarından müstağni 
olamıvoruz. (Afsin) in hakkındaki sui
?..;.nnı;nın do.CTu · 0Jn1amasın1 temenni 
Pderiın. Siındi .l:iPnden istedjğim şey is
tinatpahım olmak ve bu '°raydan ayni· 
mamaktır. 

( Ayıloğd>ı) hemen ve bili\ tereddüt 
cevao verdi: 

- Emirilmüminin efendimizin emir 
kuluyum. Her emrini bütlin varlığım1a 
icraya hazırım. 

- O hnlde bundan sonra benim ar
kadasnn o1acaksın. Senin kumandan ve 
reis l~ka1'ın şecaat ve besaletinle daha 
ziyode yakı<makla beraber •ana •Sahip~ 
IUkabırıı tevcih ediyorum. Bundan sonra 
sana •Sahio• den;Jecektir. Çünkü be
ni•n ınüsahihim olacaksın. Anladın mı? 
Sah;p efendi! 

( AydojMu) minnet ve şükran ile ba
. ını e[!!"rek:: 

- Emirilmüminin eft'ndimizin 1ütuf 
ve Rfı(eti Jivak~tin1in k~t kat fevkinde 
rayeg5n bu.Yuruluyor. Kendimi bu ina
vetı:> C"hil yörmivorurn. Efendimiz ku]unu 
ihya etmek istiyor ve ... 

Halife onun sözüni.i keserek: 
- Hayatımı Arslcnın di5lerinden kur

larmı.CJ ikC'n buna nasıl ehi] o1mıyorsun? 
( Aydo~dn) daha ziyade utanmağa 

ha':'ladı. Yüreği sevincinden çarpıyordu. 
Çiinkü Halifen!n y-1n1nda bu suretJe 
viik~Pk bir ınakanı l{az..ınmasının ı-:evgi-
1isi (Cihan) ı mPınnun kılacağını ve 
krndiı.;ini ona daha ehil gösterf"ceğ:ini 
anlıyordu. Bununla bernber (Aydoğdu) 
bira?. cl!'lha miif Pva7' bir tavır ile cevap 
verdi: 

- Bu nimetl.,,·e karşı teşekkürden 
5ciz bir mevkide bulunuyorum. Kulu
nuzu n\azur ~örünüz. 

- Bu ufak tefek s<'yleri büyük ni
mctlPrden addediyoı·san hak iki nimet 
olarak •enin için ne düşündüğümü bil
sen araba ne yap:ıc~ksın? 

(Aydoğdu) sakit kaldı. Halife söziine 
devam etti: 

- Simdiye kadar evlenmediğini, val
nız validenle yaşal1'akta olduJ!unu ha
bf."T aldım. Validen]' beraber 1>u •ara
vın civarında tah.~is ~dcceğim bir ~irc
de ikamet etmenizi i .tiyorunı. Senin e-v
lennH:" zam.rının da !!eldi. Doğ!'u değil 
mi? 

(Aydoğdu) ihtiram ve tazim ile yere 
bakarak cevap verdi: 

- Emir ve ferman efcndintlzindir. 
- Senin için zeka ve dirayetini, gü-

2ellij!ini ~ayanı takdir gördüğüm bir ca
riye hazırladım. Bu cariyeyi bir seneyi 
nıütecaviz bit· zaman evvel gördüm. O 
gündenbeıi bu cariy· nin senin için en 
iyi zevce olduğunu diişiinüyorum. 

(Aydoğdu) bu cariye bahsini L5itince 
şa.şırıp kaldı. Çünkü kalbi kendisinin 
dej!ildi.. (Cihan) ı sevmiş idi. Başkası
nı artık sevemezdi. Fakat Halifeye mu
halefete muktedir değildi. Sözünü ka
bul de edemezdi. Ne yapacağını şaşır
ıiığı halde sükllt etti. 

(Mutasam) Aydoğdunun halinde te
reddüt asarı bulunduğunun farkına var
mış idi. Maamafih teklifini reddedece
ğini hatıra getirmiyordu. Dedi ki: 

- Niçin cevap vernıiyorsun?. TekH
fimi beğenmedin mi? 

- Estajifirullah. Emirilmilminin efen
dimizin cjvarında bulunmak benim için 
~erefin en büyüğüdlir. 

Halife (Aydoğdu) mın izdivaç bahsi
nj süki'ıt ile geçi.~tirmf"Sini ut.anmasına 
hamlederek: 

- izdivaç? Buna cevap vermiyorsun. 
Herkesten başka bir insan mısın? Or
dum da evlenmek lstemiyen bir asker 
yoktur. Onun için malt'lm olduğu gibi 
cariye mübayaa etmek üzere Türküs
tana heyetler göndermekteyim. Askeri
min hmalarda yerli kızlar alarak ah
l5kl:ırının bozu]masın1 istemiyorlım. 

:····················································································· . . . . 
l • • • • • . • 

Çiçek Mcrakhlarına: 

: Halkevimizin açacaiı ikinci çİfd< •eroi.inin d•Jı..• faydalı hir tekilde kuru-: 
;ı.ı,;ı..,.,.; için tehrimizdeki çicekçi e•n.,fı ve çiçek Laloçe<İ .. hiplerile biletim-: 
:ı~ çiçek seven, ve ~içek meraklısı bayan ve bayların 2 Mayu per4eınbe rünü: 

Ut 17,30 dıt E"imbi teıriflertn: rit"a ttdf'rİz. : . . 
• 

. ··········!········································································· 

1 Mb YIS ÇARŞAMBA 

Mahf:e~ıeıerde : 

---··------·· Tepecil11: cinayeti dava
sana devam edildi 

Ankara Radyosll 
---.ı:-----

B V G V N 
DALGA VZVHLVGV 

1639 m. 183 Kca./UO Vl/fl 

Tepecikte Tenekeli mahallede kadınlı 
bir toplantıda Ömer oğlu Şerifi bıçakla 
yaralıyarak öldürmekten suçlu Orhan 
Riza, Bahri, Mehmet Ali, Hilmi ve Ah- T. A. Q. 19. 74 m.15195 Kes./ 20 Vl/fl• 
met Yayıkın muhakemelerine dün Ağır ,,ı 

ikinci 
ceza mahkemesinde devam edilmiı;tir. 12, 30 Program ve memleket .. 'h•' 

L• • h J d ..., ti t" Vak'anın şahitlerinden Osman oğlu ayarı 12,35 Ajans ve meteoroloıı ıJ JSeDID azır 3 JgJ a C IZm Şükrü, başka bir •u:;wJdan dolayı ceza berleri 12,50,13,30 müzik: Muh••,. 

ı k 
evinde mevkuf bulurunı:'ktadır. Jandar- şarkılar (Pi) 14,00 müzik küçükR 

0
1> VC Spor bayraOll yapı aCa tır ma nezaretinde m.ıbkemeye getirilen kestra (şef Necip Aşkın) I - ".,. 

Şükrü : Brecht: Bir hikaye (küçük puça) 2 0 
Izmirimizin en kalabalık lise gençliğini safirlerin ve tale-be velilerinin icrt.irakiy- _ Ben bir ~Y giirmedim, hiidiseyi Becce: Amalfi serenadı 3 -( SP

1
::) 

yuvasında toplıyan ikinci liseliler, bu le dolacak olan stadyumun böyİe nezih bilmiyorum.. Kochmanm: Ebedi arkadaşlar rııo 'ı 
seneki spor bayramını çok güzel ve par- bir gün geçirmesi ve bunun tekran ve Demiştir. Halbuki Şükrü evvelce sor- 4 - Brahms: Macar dansı, no 1 - ,1 
lak bir şekilde kutlamak için aylardan- ananele•mesi Izmir için, meml.,.ket için gu hllkimlig"inde verdiği ifadede şöyle 5 - Ceoar Cui: Cantabile (viyolol "~,ı 

' •olosu) 18,00 program ve mem e ,; beri hazırlanmaktadırlar. çok hayırlı sanılmaktadır. söylemişti : 
8 0 

k f ı heY'" 
Kış yaz, sıcak soğuk demeden srne- Türkiye Cürnhuriyetinin Ankarada - •Hadise gecesi orada idim. Meh- aaat ayarı 1 ' 5 müzi ası J(•• 

nin her gününde muntazaman çalışan açtığı yüksek beden terbiyesi enstitü- met Ali bi1' kama ile Orhan Riza da bir 18·55 müzik: Okuyan - Mahmut .ar~' 
bu gençlerin yarış günü olan önümüz. sünden yetişen M. Öz ve Yahya Su'nun sustalı çakı ile Şerifi öldürdüler. Ve bu rındaş 1 - Rifat Bey - hicaH 'p.rJ 
deki Pazar günü lzmirin •bir çok spohr haıırladıkları ve •alıstırdıkları bu genç- bıçakları da bana verdiler. O gün sa- h(~teşi skuza(nAı lirkdat).12 - ,; .ıai' 

b 1 · d k' k J k kları ta :t - k d k 1caz şar ı man ag ar canı "''' .,, şu e erın e ı re or arı ıraca - !ere muvaffakıyetler diler, beklenilen bah ilk vapurla Karsıyru aya g:i er en lar) 3 - Rifat Bey hicaz şarkı (ı•'i';. 
min edilmektedir. rekorların kırılmasını lemenni ederiz. her iki bıçağı da den•ze attın> .. • bülbül figan eyler) 4 - S. Kayn•k t,ı 

Bilhassa bu seneki spor bayramının Mabk · · S"'~'-un·· bu ı'fade 1•• 
Kal k kt · "k k 1 Tü'rk eme reısı, ,u,.ruu - caz•arkı (Batan gün) 19,10 mem•bf' geçen yıllardakine nazaran en büyük ası, ar<ı en yu se 0 an ı k • 

, . b d d "stü' ld gu" bu sini kendjsine hatır atara : saat ayarı, Aı"ans ve meteoroloı'i haa~~ hususiyeti, güzel ı'imnastik gösterileri- gcncının e enen e u n o u nu . b . D • h o• 
- Ifadelerin bir irim tutmıyor. og- leri 19,30 konu•ma (dı• politika _, nin bulunn•u ve (Hendbol) el topu oyu- farkla da görmek hepimize gurur verir. 1 B ğırd • • 

1 
,... 

-, ruyu söy e.. unun cezası a ır. acleri) 19, 4 5 müzik, çalanlar: F all •)ot nunun oynan••ıdır. Bir çok güzide mi- GençleTe başarılar dileriz. D . . ş··k ·· · inkArd srar ç • 
-. emıştir.. u ru yme a ı heyeti 1 - Okuyan: Mustafa •• ,ı •**• etmiştir. 1 - ferahnak peşrevi (Zeki MehıYI ı• 

Atıetler·ımı·zı"n Mısırda elde ettı"klerı· Bunun iiz~rine iddia m~k~nı ~g~l ağa) 2 - Cevdet Çağla ferahnak~, 
!den müddeıumumi muavını B. Rüştü kı (Akşam ol9un şu perdeler inoıP 

1 
Üskent şahit Şükrü hnkkında yalan ye- 3 - Mdekset ferahnak şarkı (Tııt', 

muvaffakıyet bizi gururlandırmahdJf re şahitlik ettiğine kanuni muamelede yüreğim)-4-ŞakirAğaferahnak'8', 
bulunacağını söyliyerck .ifade~erinin su- kı (Genç ömrümde ruzu şeb) 5 - r~ 

1500 metre - Riza 4.2.4, Velkuplos retlerini mahkemeden istenuş, mahke- kir Ağa ferahnak yürük semai: ( 
1 

Mısıra giden Türk atlet milli ekibi 
Mısır, Yunan, Filistin, Italyan ve İngi
liz atletizm takımlariyle karşılaşmış ve 
birinciliği kazanmıııtır. Altı birincilik 
alan atletlerimizin elde ettiği rekorlar 
çok şayanı dikkattir. Bilhassa Riza Mak
sut Balkan, Mısır ve Türkiye rekorları
nı 800 metrede kırmıştır. Mısırda alı
nan neticeler şunlaı·dır: 

4.6 me heyeti m~k~rede b~~nnıuş. ve b'.1 dilbere dil) 2 - Okuyan: Safiye Tok:, 
5000 metre - Abusabah (Mısır) 15. iI~delerin, m~dd~ıu'.'.'mnilıge verılmesı- ı _ Le.~i muhayyer şarkı ( B"..k~k~ 

33.4, Manopostolos (Yunan) 15.47 nı muvafık gormuştur. hüsnü guvenme anına) 2 - ScliiJI ı,e~ 
10.000 metre - Abusabah (Mısır) Mahkeme şahit KAzımın aranmasına Ahmet muhayyer şarkı (Görünce )J 

33.45, Kiryakidis (Yunan) 33.52 ve Şükrü ile karşılaştırılmasına karar seni) 3 - M. Celaleııin hüoeyni t•' P 
110 mania - Faik 15.6, Skiadis (Yu- vermiştir. Muhakeme btışka bir gline (Sevdiğim cemalin) 4 - Refik Fe~j 

nan) 16.1 bırakılmıştır. hüseyni şarkı (Birkaçı birleşerek) 20Y•• 
400 mania - Gardina (ltalyan) 57.2,ı ;;:;;;;;;;;;;;;;;==========:=:::;~ıkonuşma 20,30 temsil: Per Günt 'h• 

100 metre - E.skenazi (Mısır) 11, 
Muzaffer 11.1 

Skiadis (Yunan) •r• ~ 1 :ıan: Heinrich lboen tercüme: _s.,nı ıY 
Sırık atlama - Tamvakoplos (Yu- . e o R SA, Bedri Göknil. 21,30 müzik: Riya•• ı· 

nan) 3.795, Tanos (Yunan) 3.795 cümhur bandosu (Şef Ihsan KünÇp',.. 
Uzun atlama - Muzaffer 6,87, Hari- 1 _ F erederic Curzon: Bravada ( I )' 

200 metre - Val<;anidis (Yunan) 22,4 
Muzaffer 22.6 

son (Ingiliz) 6. 74 üzi'IM so doble) 2 - L. Ganne: Zafer ( " 8 ~ 
Güile atma - Arat 13.93, TeTyazo 196 Albayrak üca 12 25 15 3 - Saint - Saens: ölüm danıı 4 . 1 400 metre - Gören 50,8, Enfi 50.9 

800 metre - Rfaa 1,58,4 (yeni rekor), 
Stratakas (Yunan) 1.59.8 

(Yunan) 13.78 110 Y. İ. Talat 9 11 50 Moszkowıki: Serenata 5 - Franz ~5 
Disk atma - Teryazo (Yunan) 38.90 32 Ş. Bencuya 10 50 10 50 Les preludcs (senfonik parça) 2 

1
• il 

Stili (Filistin). 25 M. Beşikçi 11 50 11 50 memleket saat ayarı, Ajanı haber ' 1
,,. 

18 P. KJark N. 11 25 13 ziraat, esham - tahvilat, kambiyo - .. ~~ 

llmiihaber 
lzmir puvantörler cemiyeti nemile bir kulüp kurmak iatediklerinj mezklır 

kulüp müe.sai.9Jeri lbrahim Metfun Akauner, Hurrem .Vural, Emin Gökç~n,, 
Mustafa Enver ve Halil Alpak tarafından vilayete nrılen 20/1 l /939 tarıhlı 
beyannamelerinde bildirmişlerdir. 

Beyanname ve nizamname]eri münderecehnın yasalarımıza uygun olduğu 
ve müeasislerinde matlup evsaf haiz bulundukları görülmüş olmakla ietekleri 
veçhile tescili yapılarak bu ilmühaber verildi. 2/4/940 

lzmir Valisi Ethem Aykut 

Tüzük Cemiyetin 
ve merkezi 

MADDE: 

adı 

1 - lzmirde Atatürk caddesinde -46 numarada (IZMIR PUVANTöRLER 
CEMiYETi) namilc bir cemiyet teşkil edilmiştır. 

Cemiyetin müessisleri ve mevzuu ile gayesi. 
2 - Cemiyetin müe~,isleri şunlardır: lbrehim Meftun Akl'uner, T. C. Te

beıuıından acenla memuru. Alsancak 148 1 ci ıokak, 9.2) Hurrem Vural, 
T. C. Tebeasndan, serbest puvantör, Kar§ıyaka, Siizan sokak, 27.3) Emin 
Gökçe, T. C. tebeasından, •erbest puvantör, Dolaplıkuyu 741 nc:i ıokak 
11,4) Mustafa Enser. acenta puvantörü, lkiçeşmelik 757 nci ıo~~k 20, T. C. 
tebeasından. 5) Halil Alpak, T. C. tebeasından, ocrbcst puvantor, Etrefpata 
685 nci sokak 8. 

A - Cemiyetin mevzuu ve gayesi ~un1ardır: lzmir limanına gelecek va
purlara eşya yükleme ve boşaltmasında çah~acak puvantörleri teshit ve tea.ci1 
etmek. 

B - iş sahipleriyle puvantörlcr arasında güze] geçinme yolları bulmak ve 
vukuu melhuz ihtiJAfları sulhen ha1etmck ve hükümcti Cümhuriyemizin kanun
ları dairesinde mensupların hukukunu müdafaa eylemek. 

C - Kftnun ve nizam dairesinde azalarına gelir yolları aYamak.. 
Ç - Cemiyet mensuplarının bilgi ve duygularını yükaeltmeğe çalıtm~ 

ve aralarında kardeşlik uyandırmak, sıhhi ve za1uri ihtiyaçlarını, imkin dahı· 
linde, temin emektir. 

Cenıiyete çıkma • 
gırme ve 
şa~tları 

3 - Cemiyele girme ve çıkma şartları şunlardır: 
A - Cemiyet Jzmir limanında çahşan ( 5 1 ) puvantörden ibaıettir. Bunlar 

polis ve Hmanca müseccel olup bun1ardan mada cemiyete kimse giremez an
cak bu azadan birinin istifaaı. vefat veyahut ıuihali dolayısiyle ihıaç edildiği 
takdirde yerine alh ayhk staj dcVTesindcn sonra hu İ§İ yapabilecek kabiliyette 
olduğu tehalc:kulc ettiği takdirde heyeti umumiyenin muvafakatiyle cemiyete 
aza kaydedilir. 

B - Bu azalar cemiyetin bütün nizamatına ve idare heyetinin kararJanna 
ıiayet edeceğine ve aidab bjJi. teallü] muntazaman verebileceğine dair teah
hütname ve iki fotograf vermekle mükelleftir. 

C - Cemiyet azasının medeni hakka ııahip olmaeı ve l 8 yatını bitirmi, 
bulunma8J ,arttr. 

D - Cemiyetten çıkn1ak, terki sanat ve vefat gibi hadiselerle veyahut ka
nunu medeninin gösterdiii şekilde olabilir. 

Cemiyetin tubeleri. 
4 - Cemiyetin hiç bir §ubesi yoktur. 

Heyeti umumiye 
5 - Cemiyetin umumi aza8Jnın bir araya gelmeei heyeti umumiyeyi te,k.il 

eder. Senede bir defa idare heyetinin divetiy]e ve cemiyet azasının bette 
birinin göstereceği lüzum vya idare heyetinin ait olduğu malc:amdan muoaddak 
kararı veyahut doğrudan doğruya bu makamın talebi üzerine fevkalade ola
raktan içtima eder. Adi toplantJlarda, o toplanbyı idare edecek bir reia ve 
zaph tutacak ve iri toplıyacak bir kitip ile iki aza reyi io'arı ile ayrılır. Bun
lar ait olduiu makamca gösterilecek mürakip nezaıeti a1tında it görürler. 
F evka1Bde toplantıda dahi aynı suıetle bir 1eis ve iki kfttip ayrıhr ve yine mü .. 
rakip nezaretinde it görürler. intihap icap ederse bir \İÇ.Üncü aza daha ayrılır. 

6 - Adi tonplantıda ruzname, idare heyeti ve fevkalade toplantdarda, 
toplantıyı isteyenler tarafından tanzim olunur. Fevkalide toplantı ruznamesi 
makamı ajdince musaddak olmaı1 §8.Ttllr. 

7 - Adi ve fevkalade toplantılarda mevcut azanın yarıoından bir fazla.ı 
eluıeriyeti teşkil eder. Birinci toplantıda ekacriyet olmazsa on beş gün geç
memek üzere ikinci bir içtima yapılır ve bundaki me"Ycut ekseriyet eayılır. 

8 - Adi toplantıda: 
A - Geçmiş .sene heaabatı ve idare heyeti raporu okunur. Kabul veya 

red o]unur. Red olunuraa heyeti tahkikiye teşltil olunarak makamı aidioin mü
raJcibi önünde keyfiyet tetkik ve ikinci içtimada arz olunur . 

B - Gelecek sene hcaabatı tetkik . 
C - idare heyetinden çıkanlann yerine yenMinin intihabı. 
D - Nizamnamede tadilat yapılır . 
Fevkalade toplantdarda yalnız ru2name dahilinde görüşülür. Haricinde gö

rüşmek yokıut. Adi ve fevkalade toplantılarda ver~en t.akrirlerin en nihayet 
toplantıdan 24 ıaat evvel idare heyetine makbuz mukabili veri1meıi JaJlttr. 
Şifahi takrirler umumi heyetin kabuline bağlıdır. 

idare heyeti 
9 - idare heyeti. umumi heyetin ıeyi hafi.si i.k ayıılac.ak bet kitidc-~ 

381 Yekün kut borsası (fiat) 22,35,23,25 mu,,,. 
553324 i Dünkü yeklın cazbant (Pi.) 23,30 yarınki progt• 
553705 i Umumi yekfın ve kapanış. ..-". 
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8 Da"' vet • •• No. n 13 , 

No. 10 15 75 de: 
N 11 18 3 mayıs 940 cuma günü saat 18 ı 

o. İNCİR İzmir Halkevinde Türk Maarif """: 
miyeti umumi heyeti toplanaca]ctltJ 221 Şerif Remzi 

33 Alyoti biraderler 
254 YekUn 

201604 Diinkü yekün 
201858 Umumi yekf.ı:ı 

fi 
3 75 Sayın UyeJerin te~rifleri rica. oltJ ! 

7 
3 75 

• nur.. : 
: 1 - 2 (835) : 
• • •• : •...••.....•••••....•.•........•.•.• ::,... 

tt' intihap mazbatası taadik edildikten sonra içlerinden birisi reisliğe biri~j 
re ır, 1 • ·1· K"t' . . bubı• kitip]iğe~ birisi veznedarlığa ve ikisi de aza ıaa seçı ır. a ıp reısın gay 
yetinde ona vekildir. lat 

J O _ idare heyeti cemiyete mütea.llik umur ve husus~tı . ~evzu ka~un er 
dairesinde ve işbu tüzük dahilinde TUY et ve aza araaında ıhtılafatı cemıyetl 
kanunu ahkimı dairesinde ha] ve fael eder. 
J 1 _Azanın aidatını tah!il ve musaddak büh..:e .. dah.ilinde sarf~d.er. ,. . e 

12 - Heyeti idare 15 günde bir kerre mecburr ve :teabında reısıo davetıyl 
toplanır. Mecburi toplanhlarda di.vet istemez. 

13 -Bitil mazeret üç defa biribirini müteakip heyeti idarelerde bulunmayatı 
aza mü11 tafa addedilir ve yerine mükemmellerden en çok ıey kazanan ge
çer ye makamı aidine bildirilerek intihabı tasdik edilir. .. . e· 

f 4 - Heyeti idare, heyeti umumiyeyi vaktı zamanı~da. davet eder .. ~~' ~ ... 
nelik muameli.tı ve hesabatı arzeder. Tüzük hakkında ıkhza eden deg11'1khk 
)er için tekliflerini bildirir. . . . k·)· 

f 5 - Reis, heyeti idare ic;timalar1n1 idare eder, Cemıyeh re'8 vey~ ve 1 • 

ki.tip ile devairi resmiye ve gayri rc11miye ve müeesesat nezdinde temsil eder. 
Muhaberatı açar cevaplarını ki.tiple birlikte imza eder. 

16 - Varidat makbuzlarını reis veznedarla birlikte imza ederler. 
f 7 - Veznedar varidatın tahsile ve sarfiyata ait aenedat ve makbuzlatJ 

muhafa2a ve idare heyeti kararlarına ve rejı veya vekilinin «verile> iprete 
iktiran eden masrafları tesviye eder. ] 

18 - Heyeti umumjyede görüşülen her U:Y zabıt lc:itipleıi tarafından yazı•' 
ye bunlar dosyasında hıfzedjlir. 

H d · k 1 bı'r suretı' merkeze asılmak suretiyle 19 - eyeti i arenın arar arının 
azalara bildirilir. 

divanı Haysiyet 
20 - idare heyetinden mada biri reis ikisi aza olmak üzere 3 kişilik bit 

haysiyet divanı heyeti umumiyecc İntihap olunur. 
2 1 - Bunların azaların yaptıkları işlerde vaki olacak yolsuzluldar vey• 

yekdiğeri arasında ihdas hôdiı anlaşmamazlıkları halleder ve icabında hakkında 
muamele yapmak üzere idare heyetine havale eder. 

22 - Cemiyetin menafiini, milli haysiyet ve şerefini ihlal edenle.r hak.k.ınd• 
Yerec~ği karar heyeti idare tarafından tasdik edildikten sonra tatbık edıhr. 

Varidat ve Masarif 
2 3 - Cemiyete giren her fert evveli duhuliye olarak bir T. liıaaı veım~ 

mecburdur bundan her aza her ay cemiyetin mesarifine karşdık ol 
üzere peıinen 25 kuruş veıecek.tir. Dunu takdirinde heyeti umumi~e ~atar• 
ile bu mebl&ğ çoialtı1abilir ancak cemiyet azasının senevi vereceiı rnıkdat 
120 lirayı geçemez. .

1 A - Varidat alelsül ve şah•a matbu ve numarah dip koçanı makbuzları ı e 

toplanır. L • ·11· .. 
B - Cemiyetin masraf, idarehane icarı, kırta~ye, tenvir, .•e.snın. mı ı ~un: 

leıe iftirak. defatir Ye eaire evrakt ~~tbua, demı~~at -:!Y• gıbı. ı~y)erden ıb~j 
ret olup tanzim olunacak bütçe: dahilınde sarfedılır. Butçe hanemde mecbu 
oarliyat ait olduğu makamın taodikine bağlıdır. 

C _ Maaraflaı fatura senet gibi eVTakı müsbite üzerine verilecek idare he-
yeti kanrlarına atfen tanzim olu~aeak ted.iy~ •enetleriy1~ olur. . ,,_ 

D - Cemiyetin bir kasa defterı, aza defterı, karar ve bırde gelen ııden e 
rak defterleri ve birde dcmirbaı eıya defteri bulunacaktır. Bunlar makarı>J 
aidince gelecek müfettişlere götterilebilccek vaziyette tutulacaktır. 

E - Kanun •e nizam dairesinde, cemiyetin feshi halinde, mevcut olacak 
nukutun Ye demirbae efyanın ne ıuretfc taafiye edileceği heyeti umumiyeoin ° 
günki fesh içtimaında vereceği karara bağlıdır. 

24 - Heyeti idare fahriyen çalışır. , 
25 - Heyeti idarenin yal'ıSJndan bir fa:ı:laeı mükemmeHere geçtiği gün yen,.. 

den intihap edilir. .. t 
2 6 - Cemiyet azaaı akalli haftada bir gün cemiyet binasında iebatı v?c~ 

etmeie mecburdu1. Hastalık ve aaire mecbur aehepler heyeti idareye bı~d,... 
rilmesi şarttır. Bili. aebep devamtız1ıiı görülen aza hakkında divanı haystyet 
icap eden kararı verir. ... 

27 - ltbu tüzüğe ilive veya tadili.t heyeti umumiyenin kararına bag~dtr. 
28 - işbu tüzük makamı aidince tasdik edildikten ıonra muteberdır. 
29 - işbu tüzük yirmi dokuz ( 29) maddeden ibarettir. 
imzalar: J. Akwn« H. y,..J, M. Enser, E. Gökçe. H. Alpak 
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1 MAYIS ÇARŞAMBA 

ICarıı~alıa Spor lııılübü 
Riycuetinden : 

5-5-940 Pazar günü l<ulüp azalarının 
""•t 15 te kulüp liinasında yap ılacak 
lı:ongreya gelmeleri rica olunur. 

Ruzname: Idar" heyeti istifasının ka
bulü ile yew idare heyeti seçimi Y'•pıl-
>nası . 1494 (828) 

IZMtR BELEDlYEStNDEN' 
1 - Karşıyak.ada belediye sahil gazi

nosunun üç sene müddetle kiraya veril
Itıesi, yazı. işlen müdürlüğündeki ke~ 
Ve şartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 2100 
lira muvakkat teminatı 157 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatını iş banka
•ına yatırarak makbuzlacile ihale tarihi 
olan 15-5-940 Çarşamba günü saat 11). 
da encümene müracaatları. 

2 - Kar~yaka Fahreddin paşa cad
desinde 42 sayılı belediye gazinosunun 
Uç sene müddetle kiraya verilmesi, yazı 
41ert müdürlüğündeki keşif ve şartna
ıu~ı veçlıile açılt artırmaya konulmuş
tur. Muhammen bedeli 1500 lira muvalı:
l<at teminatı 112 lira 50 lı:uM1flur. Talip
lerin teminatı iş bankasına yatıracak 
Itıakbuzlarile ihale tarihi olan 15-5-94~ 
Çarşamba günü saat 16 da encümene 
nıuracaatları. 

3 - Güzelyalida belediye deniz ban
Yolarının iki sene müddetle kiraya ve
ril.ınesi, yaz• işleri mildürlüğündeki. şart
tıamesı veçhile açılı: artırmaya lr.onul
ınuştur. Muhammen bedeli 1400 lira 
muvakkat teminall 105 liradır. Taliple
rin teminatı iş bankasına yatırarak malr.
buz!arile ihale tarihi olan 15-S-940 Çar
!!aınba günü saat 16 encümene müra
caatları. 

4 - Karşıyaka - Bostan!• abır kuyu 
civarında belediyemlıe ait yerde milste
cir tarafından yapılacak inşaat ve tesi
sat masrafı olan 951 lira keşif bedeli 
tnukabilinde ilı:l sene müddetle kiraya 
lrerilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
951 lira muvakkat teminatı 72 liradır. 
'l'aliplerin teminah iş bankasına yatıra
rak makbuzlarile ihale tarihi olan 15-S-
940 Çarşamba günü saat 16 da encüme
ne milracaatlacL 

1-5-~1( 1510 (833) 

tZMtR ASLtYE MAHKEMESt 2 inci 
litJKuK HAKtMLtC:tNDEN: 

hmirde Karşıyak;ıda büyük çiğli 53 
numaralı evde Ahmet oğlu Ramazan 
Pervan tarafından Karsıyakada polis 
karakolu karşısında 153 notu evde Na
hidin nezdinde Milinin kızı Ayşe Per
van aleyhine açılan boşanma davasına 
llıütedair dava arzuhal suretile davetiye 
Varakası müddeialeyhin tahakkuk eden 
iltametgfilıının meçhuliyetin~ mebni İz
llıirde ç.Jtan Yeni Asır guetesinln 23 
Nisan 940 tarihli nüshasile ilAnen tebliğ 
lre 29-4-940 tarihinde mahkemey" da• 
lret edildiği halde gelmediğinden müd
deialeyh Ayşe Pervanın hakkında mu
•ınelei gıyabiye icrasına ve muhakeme
nin lt>-5-940 Perşembe günü saat 10 na 
talikine karar verilmiş ve usulen tan
~iın k.Jınan gıyap kararnamesinin bir 
•ureti mahkeme divanhanesine talik k•
hnmış olduğundan müddeialeyh Ayş~ 
I>ervanın tayin olunan gün ve saatta biz
tat hazır bulunması veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde bir daha mahke
ıııeye kabul edilmiyeceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere i!An olunur. 

1488 (830) 

Blrind Smıf Mlltd • 

Dr. Demir Ali 
ICAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenuül hutahklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sobiı No. 55.. 

• 

1-;r . EJh•mn $memıq arbsm .. 

1 Sabahtan akşama kadar hastalanaı 
kabul eder. TELEFON: 3471 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tckano 

Çocuk Hastalıldan Mütabassw 
BERLiN ve KÖLN CNİVElt

slTEst SABm ASİSTAN! 
Hastalarını ikinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her ciln ııaat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 
EVt: 

3453 
3459 

Doktor Baktriyoloğ 

Hamza Orhon 
DAHtt.ı VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Denizli \ e civaı ·uıdaki, ciğerlerine 

hava verdiren hastalara 
Pünemotorakis tatbik eder .. 
ADRES : Deni~li Belediye elektrik 

fabrikası karşL,ında hususi ınuaye· 
tıehaneo;iııde_ 

1940 

~o~ 
~' . ,no.oO So"'' 

'U ooo . ~, ·:ı.ııllİl't' 
\ \\ıall'ı~' 1. o. o \ 
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500 •• \\Q) ~oo 
~~1.o.O 
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- ... ' ... 
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İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmfrde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekf>84, Değinnen, Geyıl< 

ye Leylak markalannı havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

TelefonNo. 2211 ve 3079 
1'elgraf Bayrak lzmir 

Böbreklerin çal11;mak kudretini arlunr .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
,·e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağnsuıı, Sik sık idrar bo>.mak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

tdcarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur .. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrarmızı temizliyerek mavileştirir. 

Sı.lılıat Vekfiletinin rııhslıtını biüzdlr •.. HER ECZANEDE BULUNUR -·· Izmir Mıntaka ticaret •• mu-
dürlüiündeo: 

Yumu ta ibracatçılarının 
nazarı dikkatine 

lngiltereye ihraç edilecek natürel yumurtaların küçük sandıklarla da sev
kine, yumurta ihracatının mürakabesine dair nizamnamenin muaddel 16 ıncı 
maddesi hükmüne müsteniden, ticaret vek.iletince müsaade o1unmuıtur. 

1496 (631) 

IZMİR ruRJsriK YOLLA.Ki MIHr A.KA MV
DVRl.VOVHDEH: 

1 - Güzelyalıdan itibuen ılıca ayrım noktasına kadar olan yolun i , ıau~ı 
eınasında aeyriseferin bahçeler arasında ve bu yolun munzi olan idi yoldan 
icrasını temin makaadile mevcut çukurları kumlu ve çakıllı malzeme ile tamir 
ve isli.hına ait olan 360 liralık tamirat işi eksiltmeye konmuştur. 

2 - Pazar!&: 2/5/940 Per~mbe günü ıaat 15 de lzmir turistik yolluı 
mıntaka müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Ke,if ve ,artnameyi görmek isteyenler lzmir turiştilc yollan mıntaka 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 1463 (627) 

lzmir mıntaka liman .1eisli
ğindeo: · 
Liman dairea.i inta edHmek üzere istimlakine karar verilen gayri menkule 

ait belediye encümeninin 26/ 4/940 tarih ve 762 saylı karan af&iıda yazıl
mıştır. Bermucibi karar mczkUr gayri menkulün beddi dairemizce tesviye 
edilip tapuya tescil muamelesi ifa edilmek üzere keyfiyet istimli.lc kararname
sinin 13/ve ı 17 nci maddeleri mucibince ıli.n olunur. 

BELEDiYE ENCOMEN KARARI SURETi: 
Hukuk işleri müdürlüjümüzün riya.setten cncümenimize muhavvel 

26 14 / 940 tarih ve 1098 aayılı yazısında: 
Liman daire binuı inşa edilmek üzere Izmir mıntak:a liman reisliğince vaki 

talep ve İ$
0 

ara binaen istim1ilc.inin menafiiumumiye icabından bulunduğuna 
viJiyet makamınca karar verilip istimlAk kararnamesi hükümlerine tevfikan 
encümenimizce intihap olunan komisyon marifetiyle takdir edilen kıymete 
mınt&lc.a liman reislijincc müddeti zarhnda itiraz vuku bulunduğundan mez~ 
kU.r kararnamenin 1 1 inci maddet:ine uyularak. keyfiyetin tetkiki ve bir karara 
bağlanlması istenilnıekle icabı müzakere olundu: 

lstimli.k dosyasında mevcut mıntaka liman reisliği tarafından yapılan itiraz 
ve takdiri kıymet mazbatası tetkik edilerek Ahmet ve Celal Ekizlerle Hikmet 
Akim.sara ait olup Kültür mahallesi 1 196 ada altı parsel numarada müseccel 
5 68 metre murabbaından ibaret arsanın komisyonu mahsusca takdir edilen ve 
beher metre murabbaı 30 lira üzerioden 17040 lira kıymetinin bu civardaki 
arsaların emsallerinin alım satım fiatlerine göre fazla olduğu görülerek beher 
metre murabbaına on lira noksanile 20 liradan 11360 liraya tenziline ve mü
teakip muameleleri ifa ve ikmal edilmek Üzere dosyasının lzmir mıntaka liman 
reisli~ine tevdii için yüksek viliyet makamtna sunulma~ına karar Verildi. 

1ZM1R 1 inci SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

GIYAP !LANI 

lznıir avukatlarından Ali Kemalin 
Ziya hl'mşiresi Fahriye aleyhine açtığı 

alacak davasında müddeialeyhin 

1509 (832) 

ligata rağmen gelmediğinden hakkında 
gıyap kararı veriln1iş ve durusma 9-5-
940 günü saat 10 na bırakılmıştır. O 
gün Izmir birinci sulh hukuk mahke
mesinde hazır bulunma<ı ve aksi tak
dirde muhakemenin gıyaben bakılacağı 
gıyap tebliğ makamına kaim olmak ÜZ&-

• 
' M.11..l' ....... - , - .. 

Beyoğlanda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin ınüıteciri 45 senelik otelcilik müt"bauıaı bay Ömer 

ütfü Ber.ıgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, oanyolan 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
_ .... aörü ve huauıi lokantası nrdır. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lstanbul cihetine de nezareti feTkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauıa 

Ey Ömer Lütfü Bencünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
ydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tabıı iıticannda 
lunan otellerde buluıurlar. 

Al??:lıwril:ı._W 

iLAN 
693 sayılı Onlü An11:zca Tarım Kredi Kooperatifi 690 aayılı Öz

lüulucak Tarım Kredi Kooperatifi ile birle,me kararı vermit ve 
keyfiyet 2836 sayılı J<anunun ana mukavelenameai mucibince T. 
C. Ziraat bankası unıum müdürlüğü ile ticaret vekaleti tarafın
dan taıdik edilmit olduğundan kooperatifin hali infiıaba crrdiği 
ve alacaklılann ilan tarihinden itibaren en geç alt. ay içinde ev
rakı müabiteaile birlikte müracaat ederek alıı.caklarını tevsik ey
lemeleri lüzumu ilin olunur. 

T. C. Ziraat bankası Kemalpafa 
ajansına bağlı 693 numaralı On
lüAnsızca Tarım Kredi Koope-

17, 24, l 1331 (739) ratifi. 

·!-----------------------------bank Ooyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z MİR 
ŞU B ES 1 

Merkezi : BEKUN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,.soo,ooo Rayllsmarlı 
Tiirkiyede şubeleri : ISTANBUL ve lZ~UR 

&ınla şubeleri : KAHiRE VE ISKENDERJYE 
Her tl1rlU banklı mnaıııelitmı ifa ve kabul eder. ,. . .. 

T. C. Ziraat Bankası 
Klll'ıılrq tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 
$ube ve ajan adedi ~ 262 

Zinıf ve ticaJf Mr nevi Bıınka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
tlmANtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u: (50} 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna CÖft ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 

• 
• 
• 
• 

LOOO~ 
soo • 
Z50 • 
lOI 
50 

• 
• 

2.900 
LOOO 

• 
• 

4.000 • 
5.000 • 

120. 40. , ..... 
160 • 28 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan qalt dllşml-

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yilzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey!OI, 1 Birinci lıinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. 

--------------------------· lzmir Defterdarlığından: 
1 - lzmirde Alsancak mevkiinde ikinci kordonda 190 numaralı maliye 

muamele ve iatihlilc şuheti binasında yapılacak inşaat 2490 numaralı kanunun 
46 ncı maddesinin B. fıkrası mucibince pazarlığa konulmu,tur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 9 71 lira 77 kuruştur. 
3 - Teminat akçası 72 lira 66 kuruştur. 
4 - lhae 2/ 5 / 940 Pertembe günü saat 15 dedir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameyi milli emlik. ~rvisinde görebilirler. 
6 - Pazarlğa iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralk in aatı hüı· 

nü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmakıuzın ifa ettiklerine ve bu İı;İ vale.tinde ve 
dürüst blr surette yapabileceklerine dair nafıa müdürliiğünd"n alacak.lan ve-

. · · ibraz etme"e mecburdurlar. 1462 (826) 

SPERCO VAPUR 
AOE TA.Si 
::...::...;:!l:·-

Hmau.A:ND.AJSB ıtOYALK 
KUMPANYASI 

01I:UCAhION vapuru 2-5-940 tarihinde 
~ te olup Aı>vers ve Hollanda 
UıMıllımna hareket edecektir. 

~ t&itNDİSl motörü 
~ 115 / 1940 tarihinde 

A !!1 ~ 
ıı;;re~7 e~:si p f~~ 
Brindis i, Zara, Fiume 

1\ 'Criyeste ve Venedik 

v~IATK :~~:~~~. için hareket 

tr{HCtl4 CALDEA vapuru 2. 
3 rnııyıs 1940 tarihin

.la beklenmekte olup Cenova v~ Rivie
ra limaıilıirına hareket edecektir. 
ADİGE vapuru 4/ 5/ 1940 tarıhinde 

beklenn:ıekte olup Cenova ve Rlviera li
manlarına harekat eJecelı:tir. 

Ctt'r.İ\ Dt BARİ mutörii 7 / 5 1940 ta
rihiİıde beklenmekte olup İstanbul, Pi
re, Napoli, CeRova limanlarına hareket 
edecektir. 

ZARA motörü 815/ 940 tarihinde ge-
1.,,..,k ertesi günü saut 17 de Pire, Brin
dlsi," Zara, Fiume, Triveste ve Venedik 
litrtanlanna baceket edece-ktir. 

LANGANO vapuru 15151940 tarihin
de beklenmekte olup Cenova ve Rivie
ra lımaıılarına hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 1515/940 tarihinde 

gelerek e(lesi güni! saat 17 de Pire, 
IHİf\diİıı, Zara, Fiunıe. Triyeste ve v.,. 
ıoedik limanlanna hareket edecektir. 

NOT - Biltün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimalt ve cenubi Ame
rika limanlarına b..ı-eket eden İT ALİA 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afri
ka ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefaln .ır
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

SERvtCE MARİJ1ME ROUMA.t.~ 
ALBA JULİA vapuru 12-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta. Cenova, Mar
silya limanlarına hörcket edecektir. 

NOT ı 
Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun .,. 

hareket tacihlerinin katı olmadı~ ve 
bunların bic; bir ihbara lilzum olmaksı
mı deği~bilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesu.liyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cilmhurivet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
acentesine mllracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLIVIER VE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASJ 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
nmn sefer yapacaklardır. 

...............•.......•.............•.... 
W. F. Henry Van der Zee 

Ve5ürekası 
AMERlCAN EXPORT 1.INES INC. 

NEVYORK İÇİN 
EXAMELİA Vr.p Nisan sonlarında 

bekleniyor. 
EXİRİA Vap. M.ırc. iptidasında bek:· 

!eniyor. 
SERVİCE MARİTİ.ME ROUJ\IAİN 

BUCAREST 
GALAS VE KÖSTENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 MayL<;a doğru 
bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUD·\PEST 
BUDAPE.<;TF İÇİN 

DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek· 
itmiyor. 

KASSA ınotörü Mayıs sonlarında 
bekleniyor. 

SZEGED vopw·u Haziran ortalarında 
beklenivor. 
SOCİEİ'E COMMERCİALE BULGA
RE DE NA VİGATION A V APEUR 
BULGARİA vapuru 6 mayısta bek

leniyor. Burgas ve V ~rna için yük ala .. 
rakbr. 
Vapurların isim ve tarihleri haklaııdo 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
Vapurların hareket tarihleriyle n•v· 

lunlardalı::i detiJiltlilı:lerden acenta m• 
ruliyel iı:ıbul etme:<. 

Daha fula tııfR!lt için ATA TtJRK 
caddesi 148 No.da W. F. Heııry Van Der 
Zeo ve Şııı. Vapur acentalıtına mllraCA· 
at ed.11.ır...ı rica olunur. 

Tl!:LUON ı Zet1/ZMI ,, 

UMDAL 
-.lf-

UMUJllİ DENİZ ACENTAUGI Lm. 
ZETSKA PLOVİDBA A. O. KOTO& 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten
ce ve V ama için h:..reket edecelr.tir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösteu

ceden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
Pire, Durazzo ve Triyeste için hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede
Ct·ktir. 
GOULANDRis BROTHERS (Hellu) 

LTD. PİRAEUS 
•NEA HELi.AS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyorlr. hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 .MAYIS 194-0 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vıpurlann muTıuallt tarihleri, 

ıı.,..,k vapur lai.mlerl Ye naYlunları balı:
lcınd.a acenta bir teahhUt altına Cİtt'lnft. 
Daha farlı tafsillt almalı: için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deniz. Acentalıiı Ltd. mUnıcaal 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdWiy9t 
Telefon : 1171 Ac.'911ta 



Norveçliler kahramanca harbediyor 
Norvec batar yaları clün iki Alman • 

tayyaresı düşürmüşlerdir 
' ~~~~~~~--~~----.Mll--~----------~~----

K at' i haberlere göre 
~~~~~~~~~~----. 

Almanların St8ynkere ta· 
arruzu tardedilmiştir 

Osloda Alman daf i topum 

Londra 30 (Ö.R) Skandinavya diğer üçünü de yere inmeie mecbur 
cephesinde harekat hakkında pek az Jalmıılan:lır. Hülisa Alman hava 
haberler vardır. Son tebliğler müttefik- kuvvetlerinin IOD günlerdeki zayİab 
)erin lehindedir. Almanların faik kuv- mühimdir. Alman hava üslerinin 
vetlere malik bulunmalarına rağmen 
fimdi her taraf ta durdurulmuş olduğu yakınlığı ve Noneçte lnsiliz tayya
bildiriliyor. Müttefikler yakında yeni relerinin azhiı nazarı dikkate ab
bava üsleri tesis ederek Alman hava mna bmıun ehemmiyeti bir kat cla
kuvvetlerinin faaliyetini tamamen aka- ha tebarüz eder. 
mete uğratacaklardır. Müttefiklerin asker ve malzeme semi-

Stokbolm 30 (Ö.R) - Isveç gaze!eci- }erine karşı Alman hava 1aarruzları ko
&eri Norveç cephesini ziyarete davet }aylıkla tardedilmektedir. Alman ku
Nilmişlerdir. Gazeteciler Staynker'de mandanlığı bir çok Ingiliz gemilerini ha. 
Norveçlilerin yeni mevzilerini fevk:ıla- tırdığını iddia ederek övünürken ancak 
de tahkim etmekte olduklarını mütt.efi- kendi kendini aldatmaktadır. lki küçük 
kan tasdik etmişlerdir. Ingiliz ve Nor- gemiden başka vapur batırılmamıştır. 
veç kuvvetleri Alman öncüleri ile dai- Halbuki müttefikler erzak taşıyan üç 
inl temas halindedirler. Zengin surette büyük Alman vapurunu torpilliyerek 
teçhiz edilen hava bataryaları, A!man 9 Nisandanberi batırdıklarmın sayısını 
hava faaliyetine ağır darbeler indinni~- otuza çıkarmışlardır. 
tir. Royal Fors Alman hava taarrı.nlaı ına 

lsveç muhabirleri lngili:Uerin Haliç- şiddetle mukabeleye devam ediyor. Os
le gizli bir hava üssU kurduklarını Nor- lo tayyare me~danı son bir taarruzla 
veç askerlerinin atl§larda ve gizlemeler- ağır hasara uğramıştır. Narvikte hava
de Finlilerin usulünü tatbik ettiklerini ların fenalığı yüzünden harekat kesil
bildiriyorlar. Gazeteler tarafından istic- miştir. Almanların Staynker taarruzu 
vap edilen başkumandanlık subayları da kendileri için ağır zayiatla tardedil
ınüttefik ordunun Uç haftaya kadar miştir. 
Staynekrde vaziyete hakim olacaklarını GAZETELERE GöRE 
söylemişlerdir. Londra 30 (Ö.R) - Ingiliz askeri 

FRANSIZ MAHFtLLERtNE GöRE mahfillerinin bütün dikkat nazarı Trond
hayma müteveccihtir. Gazeteler başve

Paris 30 (ö.R) - Norveçte vaziyet kilin beyanatını sabırsızlıkla bckliyor
Fransız mahfillerinde şöyle tefsir edili
yor: lar. 

Dey li Herald diyor ki: 
Norveç harekatı içinde hava faaliyeti «Vaziyet sarih surette salah bulmuş-

bilhassa nazarı dikkati celbe devam et-
tur. üç taraflı Alman ileri hareketi dur-

mektedir. Her ne kadar şimalde kar durulmuştur. Efkarı umumiye Rusya ve 
yağması, cenupta ise karların erimesi Italya cihetinden diplomatik haberler 
tayyarelerin ve bilhassa Alınan boınbar- beklemektedir.> 
dıman tayyarelerinin faaliyetini bir hay- Deyli Meyl gazetesi cSkajarakta şid
n tadil etmiş ise de bunlar yine miihiın detli deniz harekatı yapılmasını> istiyor. 
ha...arata uğramışlardır. Taymis «milttefiklerin itiraz götürmi-
Almanların Namsos ve diğer iki şeh- yen deniz hakimiyetine, hava hakimiye

re hava taarruzları askeri hiç bir netice tinin de ilave edilmesi icap edeceğine 
vermemiştir. Staynkere karşı yaptıkla- kanidir.> Ayni gazete müttefiklerin Ak
rı hücumlar ise şehri tahrip etmiş ve al- denizde uyanık bulunmaları Jaı.ımgeldi
pktan uçan Nazi tayyareleri bir :.ılibi 
ahmer kafilesine de hücum etmislerdir. ğini yazıyor. 

Deyli Heralda göre Almanya, Maca
Ingilizlet" bu hareklt esnasında dilşma- ristan ve Romanyaya taarruz ederse 
nm bir çok bombardıman tayyarelrrini ltalya da Yugoslavyayı iştiliya teşebbüs 
düşürmjiş1erdir. 

Non- lcunetleri tesirli bir IU• edeeektir. Gazete böyle bir hareketin 
~ müttefiklere k:a...ıı cephe almak olacağı-rette haY& L-..L-- :-!-L ,..._:,.ı__ -,.. 

-vma .,Ull"_ .. .......,.... nı kaydederek Italyaya bundan sakın-
ıre iki Alman tayyueaini dütürerek masını ihtar ediyor. 

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

Belçika 
--·---

:Eski başvekilinin: 
~Amerikada söyJ 

ı~diğ1 mühirıı 
nutuk 
---·--

e<Su harpten sonra 
!tDlh yapıltr yapıımzz. 
dünya mühim mese· 
leler karşısında 
kalacak..n -·-VAŞİNGTON, :·W (A.A) - ESki 
Belçika başvekili Van Zeeland bir 
nutuk irat ederek umumi harpten 
sonra dünya med~"liyetinin istikbali 
geniş mikyasta dünya iktısadiyatmm 
tanziminde Amerikanın eynıyacağı 
role bağlı bulunduğunu söylemiştir. 

Hatip, karışıklık dünyanın diğer 
kısmına da sirayt:t ettiği takdirde 
hiç bir memleketi., bundan kurıula
mıyacağını ilive ~tmiştir. 
Van Zeeland. muharip milletlerin 

kendilerine sulh muahedesini tan
zim etmek hakkın• verecek ol8n bir 
fedakarlıkta bulunAcak!arını, fakat 
sulh akdedilir edilmez dünyanın 
mühim m~selele.r karşısında kalaca
ğını kaydetmiştir. 
Mumaileyh aJtu.m geniş mikyasta 

taksim edilmesi ve beynelmj}e) bir 
miyann makul bir şekilde tatbik 
ediJebilmesi için Amerikanın muaz
zam ihtiyat aİtınlarının ikrazat yolu 
ile tevziini teklif etmiştir. 
Van Zeeland, İııgüiz - Fransız iktı

sadi ittifaklarına tE'1mih ederek eş
yanın daha serbest bir şekilde tea
tisi için halen mP.vcut olanlardan 
daha geniş iktısa-1i gruplar ihdas et
mek lazım geldiğirıi söylemiştir. 
Hatip. gümrük tnrifelerini tahdit 

eden Cordell Hull'un ticari itiliflar 
programından sitayişle bahsetmiş ve 
netice olarak, hürriyet ve genişleme 
zihniyetinin muhacerete de teşmil 
edilmesi arzusunu izhar etmiştir. 

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

Kanada 
Başvekili A meri

kaya varmıştı r 
Brüksel, 30 (ÖR) - Royter Ajansı 

hildiriyor : Kanada başvekili B. Ma
kenzi King Vaşington hilkümetinin mi
safiridir. 

Amerika hariciye :ııazırı B. Kordell 
Hull ve muavini B. Smnner Vels ile gö
rüşmüştür. 

~--------~~~~~---·----,~~~~~~~~---~ 

Alman hava üsleri 
bombalandı 

Italyanın 
Londra sefiri 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
betmektedir. Gazeteler bilhassa lta1yrm 
siyasetinin Almanya tarafından harbe 
müdahale ihtimalini nazarı itibara al
mağa imkan verecek şekilde baş göste-

~-----------x*&------------
- BAŞTARAFI 1 tNci SAHİFEDE - bava Usırilnü muvaffakıyetle bombardı

man etmlslerdir. 
Paris, 30 (Ö.R) - Alman havacıhğı

mn Norveçteki zayiatı müttefik tebliğ
lerinde bildirildiğinden çok f aZladır. Esir 
Edilen bir Alınan tayyare zabiti on altı 
tayyareden mürekkep olan kendi filo
sunun on tayyare kaybettiğini bir çok 
Alman filolarının ayni teşebbüs daire
!'inde zayiata u~dıklannı. söylemiştir. 

Stokholm. 30 (Ö.R) - Amsterdamda 
Norveç mültecilerine yardım eden İsveç 
lnzılhacı Alman bomk.,rdıman tayyare
lerinin taarruzuna uğramıştır. Kızılhaç 
arnhal:ırı htıc;ara uğrar.ııstır. 

Stokholm. :rn (ÖR) Oslonun Fer-
nebu tayyare istasyoı una İngiliL hava 
taarruzunun büyük tahribat yaptığı öğ
ı enilmi~tir. Bu taarru~u müteakip h:ıva 
mevdanı etrafında SJkı bir kordon tesis 
cdilınis olması Alma':'ll<ırın yapılan tah
ribatı gizli tutma'<: ic;teıtiklerine delil sa
yılıyor. 

Paris, 30 (Ö.lt) - İhgiliz hava neza
ft'~ bil4liriyor : Royal Air Forc tayyare-

Lo dra 30 · ren alimetleri tebarüz ettirmekle hera-n , (A.A) - Ingiliz sahil ka-
rakol deniz tayyareleı·: filosu rUesasın- her Mussolininin realist ve oportüvist 
dan biri ~ beyanatta bulunmuştur : siyasetinin böyle bir ihtimale pekte uy-

- ·Hali hazırda bizim harp gemileri- madığını kaydediyorlar. Fransız mab-
1,ıız müstesna olmak üzere Norveç sihi- filleri her şeye rağmen müttefiklerle 
Jj boyunca seyrisefain yapılamamakU&- Italya arasında bir anlaşma husuliinü te
Jır . .Almanların takviye kıtalarını yuka- menni ediyorlarsa da AkdeniL vaziyeti 
rı J'iorveçe hava yoliyle göndermekte hakkında tamamen endişesiz ve nıUtte
C"ldukları muhakkaktır Almanlar her fiklerin deniz kuvvetlerinin hakimiye-

tinden mutlak surette emin olduklarını 
l>;ıldc İskajarak boğaıında bazı naklıv-at da beyan ediyorlar. 
yapmaktadırlar. Fnkat bu işler hiç te Yine (Belga) ajansının Berlin m•ıl12-
Almanlann arzu ett:Heri gibi gıl~ne- biri şu habe.rleri vermektedir: 
mektedir. Tayyareleıiıı refakat etmekle B. Dino Alfiyerinin Berlin Itnlyan 
c.lduğu hiç bir İngiliz kafilesi Alman büyük elçiliğine tayinini sureti mahsu
tayyarelerinin hücuınlanndan nıütees- sada tefsir etmemekle beraber Alman 
sir olmamıştır. mahfilleri nıumaileyhin Kirinale ve Va-

Ayni zat, Namsosun Almanlar tara- tikan saraylarında haiz olduğu nüfuzu 
fından yapılan bombardımanlar netice- kaydediyorlar. Bununla beraber, Al
~inde tamamiyle harar olmuş olduğunu man mahfillerinin fikrince, harbe girip 
söylemiş ve netice olarak şöyle demiş- girmiyeceğini tayin etmek Italvanın 
tir : ancak kendisine ait bir iştir. Almanya-

Bize geJince ; Biz Stavanger ve Ber- nın yalnız başına galip gelmes; müm
gen tayyare meydanlarına karşı müte- kündiir. /1ncak, belki Italyanı·ı ria mü
addit seferler yaptık ve lr\İtralyöz.lerle dafaa edilece~ menfaatleri vardır. Eğer 
ve yanpı ~ l>oı,balaı-la bUcwn- l9}y'- PY:ti muhariplik siy.aaetinde de-

Müttefikler kazanıyorlar 
~---------~~~-----.-----~------~~~~----

Nam sos D. Yolunun Şarkını Norveç-
liler, Garbını Fransızlar işgal eylediler 

Londra 30 (ö.R) - Trondhaymın ce
nubundaki Hegra N\)rveç istihkamı blla 
mukavemet ediyor. Istihkama erzak ve 
mühimmat yetiştirildiği cihetle mukave
metin uzaması mümkündür. Bu istüıkam 
Trondhaymdan şa.l'kta Isveç hududuna 
doğru, ~imalde Namsosa doğru uı.ıyan 
dcmiryollarını toplarının ateşi altında 
tuttuğundan l>u münakale hatlarından 
Almanlar istifade edemez olmuşlardır. 

Londra 30 (Ö.R) - Goteborger Pos
ten~ Isveç gazetesinin Namsos cephesin
deki muhabirinin bildirdiğine göre 
Trondhaym fiyordunun şimali şarkisin
de 40 kilometrelik bir sahayı kaphyan 
~ölün iki sahili de müttefik kıtaatının 
ic::gali altındadır. Namsos demiryolunun 
ı:;cıçtiği ş:ırk sahili Norveçliler tarafından 
garp sahili de Fransızlar tarafından is
gal edilmiştir. Gölün garbi ucundan 15 
kilometre mesafede olan Relstatta Fran
sız mt'vzileri Alman mevzilerinden 200 
metre mesafededir. St.aynkerin şimalin
de Fransız ve Norveç kayaklı müfreze
leri yolları tutmuşlardır. Ingili7Jeı-in i~ 
gal ettikleri mevkiler ise mUdafaaya çok 
elverişlidir. lsveç hududuna kadar kuv
vetli Norveç ve Fransız kayakçıları bu 
cepheyi yandan korumaktadır. Bu se
beple Almanlar çevirme hareketi yapa
mazlar. Yol ve köprülerin tahrip edil
miş olması sebebiyle cephe hücumu da 
çok güçtür. 

Nannkten güzel bir gürünü§ 

Norveçte bulunan 
takviyesi. 

müttefik kıtalarının ri, ayni filoların Kategat boğazını zorlao 
mak imkAnları da tetkik edilmiştir. HARP KONSEYi 

Berlin 30 (Ö.R) - Amsterdamda şa
yanı itimat menbalardan öğrenildiiine 
göre Ingiliz - Fransız harp ş(lı-asmın 
Londra içtimaında müttefik asken kı
taatmm Norveç vaziyeti göriişülmUş .şe 
iki mesele konuşulmu§tur: 

1 - Müttefik askeri kıtaatının bütün 
Norveçten veya cenubi Norveçten geri 
çekilmesi, 

2 - Vaziyetin değişeceği ümidiyle 

Neticede hiç bir şey nazarı itibara 
almmakswn Norveçe tekrar Ingiliz ve 
Fransız askeri kuvvetlerinin gönderil
mesine karar verilmiştir. 

Bundan başka müttefik hava kuvvet
lerinin Alman hava istinatgahlarına hil
C\UllU ve Trondhaym Alman sedlerinin 
ele ıeçirilmesi için Ingiliz - Fransız fi
lolannın Trondhaym fiyordunun med
halindeki istihkimlara hücum etmeJe-

Londra 30 (Ö.R) - Harbiye neure
tinin bu akşamki resmt tebliğinde Not"" 
veçte merkez cephesinde Ingiliz kıtar 
tının sevkulceyş mahiyetinde önceden 
hazırlanmış mevkı1ere rücatinden bah• 
sedilmektedir. Almanlar Namsos v• 
Undalsves ihraç mevkilerine karşı tr 
arruzlarına devam etmişlerdir. Namsot 
ve Narvik mıntakalarında vaziyet de
ğişmemiştir. 

Yakın Şark ordularında 
~~~~~--~~~---<WW. 

Rodezya kuvvetlerine mensup yeni 
kıtaat Süveyşte merasiPlle karşılandı 

Kahire 30 (Ö.R) - Royter ajansı bil
diriyor: Radezya teritoryal ordu.suna 
mensup yeni kıtaat bugün Süveyşe gel
mişlerdir. Bunlar topçu, istihkam ve 
motörize kuvvetlerle takviye edilmiş 
olup orta şark Ingiliz ordusuna iltihak 
edeceklerdir. 

Londra 30 (Ö.R) - Süveyşe çıkan 
ce'l'lubi Radezya kuvvetlerine Kahire 
Mısır sefiri namına bir mesaj okuyan 
sefaret mümessili demiştir ki: Buraya 
gelmeniz lngiliz deniz kuvvetlerinin ha
kimiyetine bir nişanedir. Harbe ne za
man davet edileceğinizi kimse tahmin 
edemez. Parolamız şudur: Hazır olalım. 

Mısırın Süveyş valisi de kıtaata hoş 
geldiniz temennisinde bulunmuştur. 

Londra 30 (A.A) - Salsburg'tan bil
dirildiğine göre, cenubi Redesya maliye 
nazırı, Ingiltere bankasının Ingiliz hazi
nesi namına cenubi Redesyanın bütün 
altın istihsalatını satın almak teklifinde 
bulunmuş olduğunu bildirmiştir. Mmnn ıniidafaa batarycılan 

uhaf · · S d d 11· rfi le takvı·yesine karar veriJ. Amsterdaın 30 (Ö.R) _ Bataryeden ı emniyetini m aza ıçın . uva yo . ~- ı~as.ı sa Y 
bildiriliyor: Felemenk Hindistanının niz üssülharekesinin 6 milyon lngılız mıştır. 

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

Almanlar Narvikte 
Çok nevmiddirler 

-· - BAŞTARAn ı tsct SAHİFEDE - karılmıştır. Bunlar derhal yeni hava 
ni suretle taarruza uğramışlardır. Ce- üssüne gönderilmiştir Yeni ihraç kuv
n~vre mukavelesine bıı sarih tecavuzler vetleri Gobrensdal vadisinde Kvamı ve 
Norveç halkının Almanyaya karşı infia- Dombaastan Storene giden yolu tumak-
1ini bir kat daha arttırmıştır. ta olan müttefik kuvvetler cephesine 
· Londra. 30 (Ö.R) - Norveçtek'.i iogi- gönderilmiştir. 
tz sefer ordusu baskumandanı Ko~·tere Burada Alman ileri hareketi durdu-
beyanatında şöyle demiştir : rulmuştur. Yerkine sarkmağa çal.şan 

"Zaferden eminiz. İngiliz halkına şu- bir Alman kolu imh:ı edilmiştir. Kuitno
nu temin ederiz ki Norveç karalan, de- da diğer bir Alman kolu ağır zayiatle 
nizleri \'e havalan Alman askerlerine ricate mecbur edilmiştir. Ostradal vadi
yakında mezar olacalctır .. 11 sinde Alman ileri hareketi Niplasta 

Londra, 30 (Ö.R) _ Norvcçe mütte- durduru1mu~tur. Miihim bir sevkülccyş 
fik kuvvetlerin ve h~rp malzemesinin noktası olan Kvama lcarşı Alman taar
ihracı dün de muvaffakıyetle devam et- ruzları düşmanın büyük zayiatiylc tar
miştir. Bir çok dafi bataryalar daha çı- dedilmiştir. 
-· Non•eç harekatı h:ıkkında neşre~ilcn 
dahale etmesi için Almanya bu bükii- tebliğe göre Staynkerin şimalinde Ingi
met nezdinde ısrar etmiyecektir. Harbe Jµler Almanlarla temas,,halinde olup, 
iştirake karar verdlği takdirde dahi mevzii çarpışmalarda Almanlardan bir 
ltalya bunun en müsait llnını kendi kaç esir alınmıştır. Pllsuya dijşürillen 
~tlerine- ıere bizzat tayin ~yliye. ltir Almaıi mtlfreıie9i uyiM& 

ler vaziyetlerini ıslah etmişlerdir . .ihrat 
larının teşebbüsleri :ıltim bırakılmıştır .. 
limanlarına karşı Al'11Bll hava ta~ 
Harp scfinelerinin müthiş himnye per
desi altında büyiik mUttefik kuvvetleri 
Norveçe gelmektedir. Narvik civarında 
şehrin şimalinde ve cenubu şarkisinde 
gerilla harbi devam ediyor. Almanlat 
burada nc\'lllidane vaziyettedirler. ----Garp cephesinde 

Paris, 30 (Ö.R) Dün akşamki teb-
liğ : Gündi.iz cephenin heyeti umuınlye-
sinde ~ülç(ınetle geçmiştir. d 

Bu sabahki tebliğ : Geceleyin kay • 
değer bir hareket olmamıştır. -·KARPATLAR Al.Ti 
VKRANYASI 
Moskova, 30 (ÖR) - ~ ~ .. 


