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Başuıuharrir ve umum! neşriyat mi.idUrU: 

HAKKI OCAKOöLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDETt Türkiye içın Hariç için 

Se7'eli1c ....... 1400 2900 
Altı a11lık -···- 750 1650 
Gilnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

C TELEFON: 2697 ----· lJAn münderecatındaıı gazetemiz mesuJiyet kabul etmez 

No. 10487 Kırk Beşinci Yd 

il Yeni letonya sefiri geldi 
:b-tanbul, 24 (Hususi) - Letonya hükümetinin 

yeni Ankara sefiri geldi. RcisicömhuI\Umuza iti
matname-sini takdim eylemek üzere bu akşamki 
trenle Ankaraya hareket C'tti. 

·------' YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Müttefikler Alman kuvayı 
külliyesile temasa geldi 

Havalarına 
Hakim olmıyan 
Milletler 

jBQYöK .. M.EYDA·N····M·uH·A·REBESi···aASLADI~ 
. , : .. .. . 

--*--
Hürriyet ue istilıliJle· 
rini ltoruma lıudretin· 
.den mahrum ııaımağa 
mahlıumdurlar ••• 

-e-
11AKK1ocAKoCLu 

Som'un cenup mıntakası düşmandan temizlendi 
Fransız ordusu APıiyen varoşlarına sarktı 

• 

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

İnsanlar birbirleriyle boğazlaşmak 
için yer yiiziiyle iktifa edemediler. Ka
rada, denizde olduğu gibi havalarda da 
t;arpışmak usullerini icnt ettiler. 

1914 - 1918 harbinde ilk tccriibcleri 
)'npıL"ln bu yeni silahın son yıllarda maz
har olduğu tekamül. kendisinin ne müt
hi ve ne korkunç bir hnrp ''nsıtası ol
duğnmı 1939 facia ında biitiin çıplaklı
ğiylc ortnyn koymııstur. 

33 milyonluk Polonyanın, i~ i teçhiz 
edilmiş ordularının iiç haffa içinde ha
ı-eket snha ından çckilıneğe mecbur kal
masmda Alman hava hakimiyetinin bii
.}iik bir lıi~sesi vardır. 

Alman harn filolnrı harp ba~lar baş
lmnaz Polonyanın havalanna hakim ol
rnuslar, hin kiisur Polonya tayyaresi
nin mühim sayılabilecek bir hareket 
yapmasına meydan bırakmanuşlardır. 
A~'li' hava hombardımanlariylc ,.e ha'\·a' 
keşifleriyle inzimam eden motörlü kıta
lnrın r-:cri hareketleri üç hafta içinde 
Pblonya i~g linin tamam]anmnsına im
kan ve fır:;at vermiştir. 
Almanların NorYeçe yaptıkları tias

'ktn.da da han km">etlerinin rolü çok 
bü iik olmuştur. 

Diiııkü harekcit salıasını gösteren Jıaritcı 

Paris, 24 (Ö.R) -· Garp cephesinde Flandrde üç günden 
beri bnşlamı~ olan meydan muharebesi Arras - Kambre-Va
lnnsiyen hattmda çok şiddetli çarpışmalar halinde dcvrun 
ediyor. Burada Fnınsaıun şimali şnrkisindeki ingiliz ve 
J<'ransız orduları Alınan kıfnatınırı kuva;) i kliJliycsiylc mü
cadeleye giri!:nıiştir. 

Som nehri hattında Fransızlar en sağlam bir şekilde bir
Jcşmcğc matuf bir seri mahalli harckntı muvaffakıyetle icra 
etmişlerdir. Alınımların garp sahilinde ycrleş-tirmC'ğc mu
vaffak oldukları kfü:iik köprii Lnşlannın ekserisi tasfiye 
edilmis ve Somun rcnubundaki mmtaka dii mandan tcmiz
lcnmistir. Som nehrinin sağındn Amyens varc;şlarına kad:n 
varan· Fran~İ'i:' kuvvetlerinin vaziyeti seri surette iyil~tirc
ceği ümit '!dilnıcktedir. 

Som ile J• lanllr meydan harbinin <·enup hududu arasında 
\"C ancak eni kilometrelik bir mesafe vardır. Alman hafif 
motörfü tm,urları bu dar koridordan hava kuvvetlerinin 
daimi bombardımanı altmdn get,:irilmektedir. Bu kun·etler 
enerjik bir mukavemete .;arpmıştır. 

Bu :~nridurda motörlü cüzütamlnr arasında bazan küçi.ik 
ve lıazun büyük çarpışmalar olmaktadır. Bu gedikten Al
manla-:· nncdı: hafif motörlü unsurhnnı geçiriyorlar.. Ağır 
zırhlı makineleri ise Arras - Kambrc cephesi üzerinde sak
lıyorlar. Dün cephenin cenup kısmında yalnız bir piyade 
fırkası kullanılmış ve zırhlı kuvvetlerinin himayesi altında 
olmadığı için teşebbüsü akim bırak1lıruştır. 

Son habedere göre Sedanın cenubunda düşmanın geçır
meğe muviliak olduğu küı~ilk ----·müfrezeJer temizlenmiştiı-. 

BÜYÜK TAARRUZ 
PARİS, 2.t (Ö.R) - HAVA..ç; BİLDİRİYOR: 
Berlin radyosu mütekabilen büyük tnarruzun başlamak 

üzere hulunduiunu ilan ediyor. Bu haber yanlıştır. Her iki 
taralın mulıabil taamıza g~Jeri ihtimali \'arsa da, gene
ral Veygand bütün plaıllaruu lıazırlalnndan F'raııia bakı-

Fransız 1-:ııuı:etlerı ı itpm u;ı:ın ,,., • 

mmdan lıii.} le bir taarruz henüz pek er• 
kendir ve belki de bir kaç gün için bu· 
na ihtimal l oktur. 

BULONYö ŞEHRİ 
Paris 24 (ö.R) - Sedan şehri civarın
- SONU 3 ONCO SA RİFEDE -Müttefik orduların cenubi Norve-;ten 

~clôlmelerini icap ettiren sebepler izah 
olunurken bu ordulnrın Alman hava fi
lolarmm lıiicumlarından korunması im
kansnbğ1 da bilhassa tebariiz ettiril

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

Bir Alman mühimma1 
ıniştir. 

Hollanda istilıisında keza Alman hava 
Filoları ve para!)ütcüleri çok miihim bir 
rol oynarnıştır. treni berhava oldu 

-* Bugün de Belçika ve şimali Fransa 
topraklarında cereyan eden çok kanlı 
~arıuşmalarda her iki tarahn hava fil~
larııun faaliyetleri muharebelerin neti
rcleri üzerinde miiessir bulunmaktadır. 
Devam etmekte bulunan muharebeler 
biitün modern ~iliihlara talilerini dene-

Abbeville mmtakasında iki Alman 'ıırhlı kolunu 
İngiliz tayyareleri bombaladı -· nıek fırı.atım \·ermiştir. Londra, 24 (Ö.R) - Milttefik hava lar savurmuş, askeri yol ve köprülerl 

~ihai zafer elde edilmeden bu silahla- kuvvetlerinin son 48 """'at içın· dn göster- B ı· .. · d b' · · 
rın hangisinin zafer amili olduğu şimdi- diği büyük faaliyet, b; harbin ~n geniş ~~~~~ş~~.ve er ın uzerın e ır gezıntı 
tlen ı.öyleneınez. . h h k tJ d ·ı bil" B 1 b d ) Fakat muhakkak olan cihet şudur kı ava are e eri arasın a gösten e ır. ritanya tayyare eri (Bom ar ıman 

· Fransız hava kuvvetleri yalnız memle- düşmanın münakaJc yollarına baskın 
nıotör kuneti silah ibtünliiğünii temm 

ket içinde vazife görmekle kalmamış, ~klinde taarruzlarda bulunmuş, avcı 
etmektedir. düşmanın en uzak şehirleri üzerine ka- tayyareleri devriye ve himaye uçuşla-

Simdiyc kadar cereyan eden çarpış- d k ı 
ın:ıİarda· karada, denizde, havada motör ı-a_r_s_o_u_m_u_ş_,_u_s_k_e_r_i _h_e_d_efl_er_e_bo_m_b_a_-_rı_n_d_a_ı_e_n_1a_y_u_·z_. _ct_ın_i~_li_r_. ------
kuvveti ağırlığmı hissettirmiş, harp 
usullerinin yeni esaslara istinat cyled.iği
ııi kat'iyctle canlandırmış bulunmakta
dır. 

l:tbettc ınotörlcri Jmllananlar insan
lardır. Bunlan idare cdeıılerin cüret, 
Ct!sarct kabili .. ·c! \'e kahramanlık bas-

' J Lfı letlcrinin te-;irntı inkar olunamaz. -
kin ~ki harplerde olduğu gibi ) alnız 
topa ,.e !-.iingüye gii\'cnenlerin. ne ka· 
dar feragat ve '"'? fedakarlıkla ölüme 
atılmış olsalar, yine motör kuvvetleri 

Narvikte vaziyet ciddidir 

Alman kıtaatı sahile 
doğru ric' ata başladı 

karşısmda dayaııamıyacakları inkar ka- -*-
bul etmez bir hakikat. haline gelmiştir. Norveçteki Almanlar 
Vakıalar önünde, motör ku\'vetleri 

:ırasında da tayyarenin iistün bir teca- paraşütle indirilecek 
\'ÜZ \"e miidafaa \'asıtast olduğu mÜna- ekmeklerin YOIUftU 
kasa:;ız kabul edilebilir. ı· ) 

Binaenaleyh havalarını kanatlayanu- bek ıyor ar ••• 
lan, havalarında tam ve kafi bir haki- --·--
ıniyet temin edemiycn memleketler bu- Faris, 2·1 (Ö.R) - Stokholından bil-
nun feci iıkibctlerine katlanmağa malı- diriliyor ; Narvik cephesinde müttefik 
kilmdurlar. ve Norveç lutaları son günlerde büyük 

Bu hakikati kavramış bulunan mütte- bir faaliyet ibraz etmişlerdir. Almanlar 
fiklcr nihai zafere ulaşmak için bütiin bir çok mevkileri terke ve sahile doğru 
gayretlerini mutlak bir ha\·a iistünlüğii çekilmeğe mecbur kalmış olup şimdi 
te,min mnksndına tc\'cih eylemiş bulu- filen muhasara altındadır. Narvik mın
nuyorlar. Hürriyet \ 'e istiklfılini koru- taka5ında ölü ve yaralı ve esir Alman 
lnağı biitiin dlişünC'elcrin iistiindc tutan .zayiatı 600 tahmin ediliyor. Alınanların 
'I'ürk milleti, bu hakikati çok e\'vel tak- Narvik civarında bir fiyorda asker çı
dir eylemiştir. Bu noktayı burada şük- karmak teşebbüsleri akim kalmıştır. 
l'anla kaydetmeği \'azife biliriz. Eryelki Alınanlar bu maksatla bir Norveç nak.
giin yedinci kurultaynu yapan TURK liye gemisini istimal etmişlerdir. Alman 
UA VA KURUI\IU'nun faaliyet raporu kıta1aı·ına paraşütle bir çok noktalarda 
Jnilletimizin bu mevzudaki hassasiyet takviye kuvvetleri gönderilmi:;;tir. 
\'e gayretini pek canlı bir şekilde teba- Leh kıtaları tarafından esir alınan Al
riiı ettirıni~tir. Devlet biitçesinin balı- manlar Laponyalı dört rehber sekiz 
Şeylediği imkiınlar dahilinde Milli Mü- günden beri kendilerine yol göstermeğe 
dafaa~a tahsis edilen ınikdarlardan baş-
ka bir halk t~ekkiilii olan HAVA KU- mecbur olmuşlardı. Bu rehberler gıda 
llU.rtıU elli dört milyon liralık hava si- olarak günde yalnız bir iki dilim ekmek 
lihını ordumuza hediye etmi~tir. yiyebildiklerini söylemişlerdir. Narvik 

Bu netice kafi midir?.. mmtakasında bulunan ve yekOnu ilci 
f üç bini geçmiyen Alman askeri iaşe ba-

de çinde bulunduğumuz şartlar dahilin- kurundan tamamiyle havadan indirilen 
Ü~e yoktur ki hayır!.. . . . gıda maddelerine bakıyorlar. 19 Alınan 

normal sartlar dahilmde 'e askeri Norveç hatlarını geçerek teslim 

Almanları Messerş:mit tayyareleri de 
dahil olmak üzere dünkü harpte yirmi 
Alman tayyaresi düşürülmüş ve yirmi 
beş tayyare de hasara uğratılmıştır. İn
$İlizlerin kaybı sek.iz tayyaredir .. Dört 
Ingiliz tayyaresi de yere inmeğe mecbur 
kalmıştır. 

BÜYÜK TAARRUZ 
Askeri kaynakların verdikleri en mü

hiın haber de :;;udur ı 
Düsınanın en büyük askeri karargiıhı 

üzerine, hiç bir iz vermeden çullanan 
İngiliz tayyareleri bombalannı muvaffa
kıyetle savurmuşlardır. Bir mühimmat 
treni berhava edilmiş, muhtelif depola-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
• . . Hollanda 

Kraliçesi dün 
radyoda bir 

okudu • mesaj 
Londra 24 (Ö.R) - Hollanda kralı

çesi Vilhelınin radyoda Hollanda Hin- .. 
distanı halkına hitaben müessir bir 

.hitabede bulunmuştur. Kraliçe mesa
:jında ezcümle şöyle söylemiştir: 
: cMilletiriıizın uğradığı ağır ve unu
: tulmaz !elôkete rağmen istiklale .bar
E sılmaz inanınu muhafaza ediyorum. 
: Mazide olduğu gibi Allahın lülüf ve 
:yardımına sığınıyorum. Yeise diişme
hiniz. Bu karanlık gilnlerde ne mille-
: tim, ne nnzırlarıın, ne de ben vazife-
: mizden ayrılmadık. Aynı karar ve 
: sükunetle Hollanda için sükun ve ce
:saretlc yolumuza devam edeceğiz. 
: Sulh, nizam, emniyet ve adaletin 
: nişanesi olan bayrağımız da1galan
: makta devam etmektedir ve bundan 
: sonra da dalgalanacaktır. Ağır ve 
: mii§kül vaziyetlerinde müttefiklere 
: yardun ediniz. Dahili an laşmaı.lıkları 
: terk ediniz. M~terek hedefimiz ya
:kmda tahakkuk edecektir. Düşüncem 
: hep sizdedir. Allah •İzleri takdis etsin .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük bir yangın 
Elmalıda 54 dükkanla adliye 
ve hava kurumu binaları yandı 

---~--~-x*x------
Ankara, 24 (Telgraf) - Elmalı, büyük bir yangın felaketiyle 

karfılafarak maaselef harap olmuştur. Alınan ilk haberlere göre 
Elmalı yangını tevessü ederek 54 dükkan, bir cami, bir hamam, 
Hava Kurumu binası, adliye binası ve elektrik santralı yanmıştır. 

Yangının daha ziyade tevesıüüne meydan verilmemiştir. Mad .. 
di zarar büyüktür. Adliyece yangın tahkikatına başlanmıştır. 

Maıeste Jn9,ıu tc kral ve kraliçCEı 

lngillz Kralı 
~--------~x*x:-------------

Dün gece radyoda heyecanlı bir 
lisanla bir mesaj okudu 

--~-----x*x·------
Kral tehlikeye işaret etmi$, fakat zaferden em• 

niyetle bahsetmiştir .. -
Londra 24 ( ö.R) - Büyük Britnnya müşkül unları ve nihai zafere itimadı 

imparatorluk günii münasebetiyle kral tebarüz ettirn1~ ve ezcümle demiştir klJ 
Jorj bu gece radyo ile bir mesaj vermiş- Geçen sene bugünün şerefine Kana• 
tir. Kral imparatorluk halkına heyecan- dadan, Vinepek şehrinden hitap etm~ 
la hitap ederek ya~anmakta bulunan - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

... 



~GÖRÜŞLGR~ DUYCJŞLAA. 
d 1 

Havalarına 
Hakim olm yan 
Milletler 

Italya ve Harp Manifaturacılar -·- Kermes Şenlikleri --*-
Hürriyet ue istilıUill • 
rini horuma Jıudretin· 
den mahrum ııaımağa 
ntaltfıimdurlar-

Ak J • h .. k. · · ı l b" h fd" Ve deri-kösele x*x 
aenız a ımıyetı ıta ya ıçın ır aya ~r birlikleri kuulınuıtuı' 8 k 8 d b 1 k 

Bu hayal onu bir &ergüzeşte sürükl~yebilir mı? Merkezi İstanbul olmak üzere deri, u a şam ergama a aş ıyara 
.. rfı d .. kü . d <l. k 1 k • kösele, ve deri sanayii yardımcı mad- b• h ft d d k Harbe tekaddum eden seneler za n a gun v~ziyetin en e ço şey er . a~- deleri ithalatçıları birliği ile manifatu- ır a a evam e ece -•-- BAŞTARAFI 1 iNCI SAlliFEDE -

zaman zaman ttalyadan hazan muayyen bcdecektır. Şu halde İtalya Akdenızde cıl "th ttı.t b" ·ı·v• . ku ld gvu ve 
· · d haki · . k ğ .. 'k' ra ar ı a cı ıı ıgmın ru u 

devletlereihbcı.zandil de hehmen bhUdt~d~ . Un- hb~k. . ıruttyetıb. ~~mtıyrclac~ U:~err!ı; ı bütün memlekete ~nil bulunduğu Ti- ~~~~~~-x*x.~~~~~- ·' 
yurddaşlanınwn mali kudretleri göı 
föıüne getirilerek bu rakam ele alınır~ 
övünç vericidir. l\lilletimizin hava tchli· 
kesinin azametini müdrik bulunmasuıın 
canlı bir ifadesidir .. 

:yaya tevc c en ve arp te ı ıru ta- a ımıye en ınnı e e v- t kr.l tind ·ı: t b'ldirilmi"-
h b 1 k V h eks 1 k"' dcd' O · · h i er olan ve care ve cı e en vı aye e ı ~ 

şıyan ita e ealr }kşittid . de eme~l ':~ - .ıınd' ırka. dnu\ ıç~· ~ veh; t h kk tir. Bu maddelerin ithalfıtiyle iştigal 
sinde bizi de a a ar e en pasaJ ar gor- şım ıye . ar en. ıs~ne . . ya a ı eden tüccarlar İstanbulda kurulan bu 
dük. !tal h . . ve~i ~ngı~t:-1'\~fı~ı~ı~~.ın~ ~~~u~ edr birliklere auı olabileceklerdir. Aza ol-

Son gUnlerde ya arıcıye na~ırı re . ta ya ıçl 
1

1ç e ıy~ ı:I'k!5 ttl vtl - mıyanlar bu maddelerin ithalatını ya-
Kont Ciano yine b

1 
una
1 

benzher bir hı ta- e~ıyen ve tab.yanın a kı melmaa e- panuya~klardır. 
bede bulundu ve ta yanın ayati men- rıne uymıyan ır maceraya apı aması * 
faatleri ve yaşama imkanları bakımın- icap eder ki İtalyan zimamdarlarını te- - ----
dan arnzlye ihtiyacı olduğundan bahs- reddüt ve teenniye sevkeden cihet te POLİS KURSUNUN 
ettl bu olsa gerek. ÇAY ZİYAFETİ 

Trablus Garp ve 1talyaya imparator- Mantıkan düşündüğümüz zaman, bü- Halkevinde açılan İzmir polis kur-
luk unvanını bahşeden Habaşistanın tün hazırlıklarına rağmen, İtalyanın bu sundn imtihanlar bitmek fü:eredir. Kurs
arazl genişliğini nazan dikkate alacak muharebeye bilhassa Almanlar lehine tan mezun olanlara sertefikalan mera
olursak gerek fazla nüfusunu iskan, ge- girmemesi icap eder. İtalyanın hakiki 

f l b l simle verilecektir. 

Bergamanın tariht Kermes şenlikleri 
bu akşam Bergamada kalabalık bir kit
le huzurunda açıla<'ak ve bir hafta de-
vam edecektir. Diğer Kermes şenlikle
rinin hepsinden daha başka hususiyet
ler taşıyan Bergama Kermesine bugün 
bir çok kimseler iştirak için İzmirden 
ayrılacaklardır. V nli ve diğer zevat açı-
lışında bulunacaklardır. 
Yarın sabah Bcrgamada a5arı atika 

gezilecek ve öğleden sonra saat 14 te 
açılış töreni spir alanında yapılacaktır .. 

Açılış merasiminde bir nutuk söylene
cek, okçular, ciridçiler, mUll oyuncular 
cidden güzel dakikalar yaşatacaktır. 
Ayni zamanda ehli hayvan sergisi de 
açılacak, ayın 28 zinde Kozak günli, 
Ko7.ak çamlığının şiirli köşelerinde ya
şanacaktır. Yalnız Kozak gününü geçir
mek için dahi İzmirden Berg:ımaya gi
decek olanlar çoktur. 
Haftanın devamı müddetince her ge

ce Hnlkevinde oyunlar oynanacak ve 
son gece bir çocuk balosu verilecek ve 
gürbüz çocuk müsahakası yapılacaktır. 

Tiirk milletinin \·atanseverlik hasleti 
hiç bir milletle mukayese edilemez. 

Nitekim geçen kurultayda l\lilli Şefin 
hava tehlikesine karşı verdiği işaret, 
memleket şümul bir heyecanla karŞt· 
fontnı~, HA VA KURUMU üyelerinin 
yekunu yarım milyona çıkarılmış, halk 
teberrüleri bir kaç misli arttmlmrştır. 

rekse muhtaç olduğu mühim iptidai men aat eri, hayalden başka ir şey o - Birinci devre mezunlart tarafından s 
maddeleri istihsal bakımından; İtalyayı, mıyan bir çok davalarından feragat ede- ulh mahkemesı· Tu·· rk Hava ku 

h d k Cuınart"sı· ·akşa111ı saat 18 de Halkevin- -asırlarca me!ıgul ve tatmin edecek ma- rek müttefikler Je in e hare et .....-::::;; " 

Cereyan etmekte bulunan barplerdCJI 
alınan neticeler, isaret eclilen tehlikenin 
.zan ve tahminlerin ~ok üstünde bulun· 
duğunu gözlerimi7. öniine sermiş bulu· 
nuyor. 

Biitün milli ga)TetJerin bu mühiıd 
nokta üzerinde toplanmasına kafi za· 
ruret vardır. 

hlyetted1r. dahi, tam bitaraflık muhafaza eyleme· de bir çay ziyafeti verilecektir. 
Şu halde ltalyanın asıl davası arazi sindedir. Gerek coğrafi vaziyeti, gerek- - *- koridorunda 

bir hadise 
meselesi değildir. İtalyanın bugünkü se harp ve iktısat endüstrisinin muhtaç Zafer ve 7 Eyıu·· ı 
davası Akdenizdc tam hAkimiyct kur- olduğu iptidat maddelerle kendisini do-
mak, CebelUttarık, Süveyş kanalı ve bel- yuracak gıda maddelerinin, sulh :zama- Piyangoları izmır· de -·-Dün sulh ceza mahkem~i koridorla· 

~ında gürültülü bir vak" a olmuştur. 

ki de Akdeniz havuısını kuşatan bütiln nında bifo İtalya yarım adasında ihtiya-
mUhim sevkulceyş noktalarını ele ge- ca tekabül edecek derecede yetiştirile- çekilecektir •• 
çirmek arzusundan dol{an maceralı bir memesi bütün bu ihtiyaçlarını müttefik- Milli piyango idaresi 30 ağustos zafer 
davadır. lerin hakimiyeti altında bulunan deniz- bayrnmı münasebetiyle İzmir fuarında 

Son asır vukuatını dikkatle gözden lerden geçirerek getirmek mecburiye- çekilmek üzere bir piyango hazırlamış
geçirecek olursak İtalyanın bu davnda tinde olması; ona bugünkü gibi bir har- tır. Bu piyangonun hilctleri yakında pi
muvaffak olınası için haiz olması lazım be girişmek imkruıını veremez. Nihayet ~asaya çıkarılacakbr. Bu hususi .zafer 
gelen vasıfları kaybettiğini görlirilz. Bu- bu harp ne Tı-ablus Garp seferidir, ne tertihi• nin büyük bir rağbet göreceği 
na muvaffak olabilmesi için kendisinin de Habeşistan.. muhakkaktır. Ayrıca mill'l piyango ida
hem bugUnkUnden çe>k daha kuvvetli İtalyanın, Almanya lehine harbe gir- resinin 1 7 eyhiı. tarihli piyango keşide
olmnsı hem de göz koyduğu ülkelerin ınesi, belki harbı Balkanlara sirayet et- si de izmirdc Kültürpark dahilinde, ya
sahlplerinin pek zaif ve geri olması ik- timıek suretiyle biraz daha umumileş- kın bir ihtimatle açık hava tiyatrosun

~ \.ıdullah adında bir sabıkalı namus· 
lu bir aile kadınını karakolda dövmek 
ve tehdit etmekten auçlu olarak meşhut 
suçlar mahkem~ine aevk olunmuştu. 

tiza eder. Halbuki İtalya kuvvetini ne ürir ve uzatır. Fakat harbın neticesini da yapılacaktır. 
o dereceye çıkarmıya muktedirdir, ne değiştiremz. - *-

Abdullah, mahkemesi yapılaca~ı bir 
sırada suçlu bulunduğu hadisenin şahit
lerinden Mazhar adında bir jandarma 
neferini tokatlamış ve Üç dört zabıta 
memuruna da tekme, yumruk vurmak 
suretiyle karıı gelmiştir. 

Şiddetli bir buhran içinde bulunan 
Abdullahı jandarmalar yakalayıp neza
rethaneye koymuşlarsa da Abdullah, 
buradada rahat durmayup nezaretha
nenin kapısını kırmış ve kendini yerden 
yere atarak delilik alametleri yapmış-

de Akdeniz havzasında yaşıyan Mkim Almanların büttin Umitlerini bağla
milletler, onun tahmin etti!'!\ gibi zaif- dıkları yıldırım harbı için hazırladıkla
tlr. rı vasıtaların tamamen imha edileceği 

150 senelik metodik bir mesai ve in- gün uzak değildir. Ve Qnlarm mezarı 
kişaf sayesinde İngiltere yalnız Akdeni- da bugün hnrbın cereyan ettiği cenubi 
zln milhim geçitlerini değil, Britanya Belçika ve şimali Fransa topraklarıdır. 
imparatorluğuna bağlı bütün ülkelere Eğer Sinyör Mussolinl Hitlere mukad
giden mühim geçitleri ve bu dominyon- der olan kat'i mağlubiyetten kcndi!line 
!ara civar sevkulceyşi ehemmiyeti haiz bir arkad~ payı nyımınk istiyorsa onun 
Uslere de hakimdir. 1ngilterenin bu mu- bu arzu ve hareketine kimsenin bir di
azzrun deniz yollarlyle geçitlerine ha- yeceği olamaz. 
kimiyetine nihayet verecek kudret te 
İtalya da mevcut değildir. Kaldı ki ta

HADt C.DURA 

rihi hlidlsat Fransa gibi ttalyadan çok KIS'ACA : 
daha kuvvetli bir devletin de ınukadde- • • • • • • • • 
ratını İngiltere ile birleştirerek yarım 
a.cıırdanberi aynı davayı İngiltere ile bir
likte müdafaa etmeğe sevltetmiştlr. 
Almanyanın bugün ele aldığı dava, 

'tngllterenin dilnya deniz hakimiyetine 
nihayet vermek gayesiyle başlar. Ve 
bugünkü mlicadeleye de onun için atıl
m1 tır. Şu halde İngiltere galip gelirse 
bu hakimiyet kafi olarak yine büyük 
Britanyanın elinde kalacaktır. Farzı ma
hal Almanya kat'i zaferi kazanıp ta bu 
ezeli ve büyük gayesine muvaffak oldu
ğu takdirde ise hakimiyet hiç şüphe yok 
ki Almnnyanın eline geçecektir. 

İtalyanın mevcudiyetini bugünkü şek
liyle muhafaza ettiğini nazarı dikkate 
alacak olursak. millt varlık ve milletler 
camiası arasındaki mevkii itibariyle 
İtalyanın İngiltercnin bu hakimiyetin
den iddia ettiği şeklide' zarar görmediği 
~abul edilmek lSzımgelir. 

Halbuki bu hakimiyet Almanlar eline 
geçec<.'k olursa ltalyanın bugünkü hali
ri hasretle anacağı günler pek yakla~
"""IŞ olur. ÇUnkU Alman hakimiyeti dl
~erlerine en küçük bir hayat hakkını 
vermiyen kahir ve gaddar bir hakimi
''ı>ttir. Doymak bilmiyen Alman hırsı
nın şilmlıl derecesini anlamak için ya
kın ve uzak tarih sahifeleri arasında pek 
çok misaller bulmak mUmklindür. Al
manların bu hırsının en bariz misalini 
kendimizde bulabiliriz. Müttefik olarak 
harp ettiğimiz halde bile harp sonunda 
Tilrkiyeyi bir Alman müstemlekesi yap
mak gayesini istihdaf ettiklerini unut
madık. Almanlar, muzaffer oldukları za
man en sadık dostlarının da yaşama 
haklarına tecavUz. etmekten çekinmiyen 
bir karakter taşırlar. 
Almanların muzaHeriyeti halinde de 

ttalya eski Avusturyadan aldığı araziyi 
ve Tiryesteyl birinci kalemde Almanya
ya iadeye mecbur kalacağını her halde 
hesaba katmalıdır. 

Demek oluyor ki ltalya için Akdeniz
de kurmak istediği hAkimiyet yine htr 
hayAl olarak kalacak ve belki ltalya bu-

s mas 

Yandan görünü.$ 
YAZAN: l'cucı K.. K•mil Alctaf 

Bundan otuz sene evvelki bir mi7.ah 
gazetesiyle günde1ik gazetelerden biri
nin renkleri uçmus biM'r nüshası elime 
geçti. 

Mizah gazetesinde «Babıali yokuşuna 
kar yağdığının resmidir> diye bir ı·eslm 
var. Yokuş etrafındaki dükkanların sa
çaklarından buzlar sallanıyor, ci.ippeli 
şişman bir hoca efendinin ayağı kaymış 
semsiyes:i ve kavuğu yere dü.şmüş. ken
disi ele sırt üstll yuvarlanmış. ötede or
ta yaşlı bir zat kayarak düsmi.iş. yerdm 
kalkar bir vazlyelte. Fesi düşmils, püs
külü kopmuş .. İhtiyar bir nine d" sen
delemiş. G.enç bir kadının et~kleri ha
valanmış .. 

Gündelik gazetede cdünkü merasim
den sonra Sadrazam efendimiz hazretle
rinin köprüden g~inin resmidir> diye 
dört atlı bir arabanın resmi var. 

Kendi kendime düşi.indüm, o zaman 
matbuatta resim ve klişecilik yeni idi, 
bazı karikatürler işaret ettikleri şahsa 
hiç benzemediği için altlarına, meselıi 
cSabahın baş muharriri> diye işaret 
edilir, karikatür yazı ile beslenirdi. Kli
se altındaki yazılar ya cdünkü içtimada 
falanın nutuk söylediğinin resmidir>, 
ve yahut cyandan görünlişünün resmi
dir> diye lldeta bir alay mevzuu olmuştu 

O günün nüktedanları ve miıahçılan 
bugün yaşamış olsalardı, cAlınanlarm 
paraşütle indiklerinin resmidir> veya 
dngiliz - Fransızların Alman üslerini 
bombaladıklarının yandan görünüşü:t 
diye şakalar yapılırdı. 

Bazı hususiyetler vardır ki şakaya 
gelmez. Son günlerde şakaya gelmeme 
vaziyetlerine cciddi> diyorlar. Her hal
de bundan, ciddi denUmiyenler için şa
kacıktandır manası çıkarılmaz. Zaman 
şaka zamanı, mevsim alay mevsimi de
ğildir amma l!tifeyi Iltif yapmak insanı 
giildürmese de tebessüm ettirir. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

(ıKıNCl KJSIM) 

- 190 --
Senin araban nerede? Her halde se

nin de bir araban olacak. Değil mi? 
Meğer ki asilzadeliğin arabaya binemi
yecck kadar külüstiir olsun. 

Cucı• c<'vap vermedi, fakat parmağiy-
, )e 50 metre kadar uzakta bulunan bir 
arabayı gosterdi. tvon arabaya doğru 

yürüdü, bizzat kapı ını açtı, Gniafonu 
içeriye itti. Sonra kendisi de binerek 
·abacıya gideceği yeri şöylece bildir-

Bildiğiniz yere. 

miitebessim bir tavırla arabanın arkası
na dayandı. Araba iki atın süratli gidi
şiyle ilerlerken uz.un hir mesafe katetti
ği halde Cüce sükutu bozmağa tehaliik 
göstermiyordu. 

Zira lvonun hal ve tavrı hakkında 
hiç yanılmıyordu .. İstihsal ettiği tecrübe 
ile onun ne kadar azim, eürct ve bilhas
sa şiddetle projelerinin tahakkukuna ça
lıştığını bilirdi. 

Vaktiyle, çocuğunu tehdit eder<.'k onu 
hilkmü altına almış ve inkıyad ettirmiş-
ti H ~ · 

Yine zelzele 
Gece saat Oçte Dikili kazasında altı 

snnİ)'C devam eden orta şiddette bir 
zelzele olmuştur, hasarat yoktur. -x-

İlkkurşun Merasimi 
Yarın Ödemişte İlkkurşuıı merasimi 

yapılacaktır. Adsız kahramanlar adına 
\•apılacak olan merasime Tireden ve 
Odeınişten binlerce kişi iştirak edecek
tir. Bu münasebetle hususi trenler tnh
rik edilecektir. -·-.. Çiçek koparmışlar 

Uç kişi Kültürparkta çiçek kopardık
larından dolayı beşer lira cezaya çarpb
nlmışlardır. 

tır. 

Bir müddet sonra kendine gelen suç
lu Abdullah, jandarmalar nezaretinde 
muhakeme huzuruna getirilmi:, ve ifa
desi alındıktan sonra tevkifine lcarar 
veril ıniştir. 

Muhakemeye bugün saat 1 l de de
vam edilecektir. --·--Bir esr ar davası 

Evinde esrar bulundurmaktan suçlu 
bakkal Hasan oğlu Mehmedin muhake· 
mcsine dün asliye üçiincü ceza mahkc· 
mesinde başlanmıştır. Maznun: 

- Ben evimde esrar bulundurma
dım, esasen kullanmam. Bana iftira edi· 

O .... fu.; m rorlnr. kabui etmem. · 
Demiştir. Şahit Ali de suçlunun dük-

Po'ita ve telgraf başmüdüriyeti baş- kanına jilet almak için gittiği sırada si
ldil.ibi merhum Bekir Stt!u eşi İzmir vil memurların evde araştırma yaptığı
nıebusu Kamil Dursun ve Avukat tb- nı, fakat Psrarı görmediğini ve sattığını 
rahim Ethem Postacıoğlunun validesi da bilmediğini söylemiştir. 
Baya 1 Hesna Postacıoğlu kısa süren bir Muhakeme suçlu vekilini dinlemek 
hastalıktan ktJrtulamıyarak dün irtihal için başka güne bırakılmıştır. 
eylemiştir. Cenazesi bugiin saat 12 de - -·--
Karşıyakada yalı cadclesind<> o~lu Avu- Hayvanat bahçesind e 
kal 1. Ethem Po3tacıoğlunun :no numa- Kültürparktaki ha)'Vanat bahçesi ye-
ralı evinden kaldırılacak ve Soğukkuyu niden celhedilen hayvanatla zenginleş· 
camiinde öğle namazını müt·~akip na- mektedir. Zıngal şirketi İzmir hayvanat 
mazı kılındıktan sonra Karşıyaka asri bahçesine bir çift ayı göndermiş ve bu 
mezarlığında aile kabristanına defnedi- yardımından dol~yı Belediyece bu şir-
lecektir. kete teşekkür edilmiştir. 
,... ~ uwımw.ı .. _ 
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rek onu kendi em~llerine muti kılabile
ceğini de ümit · etmişti. Halbuki ~imdi 
bizzat istemiş, aramış olduğu bu haşhaşa 
miilakatta, bütün hayatına vakfetmiş ol
duğu bu temellükte titremeğe başlıyor
du. 

Çünkü kendi tuwğına kendL<;i diiş
mi.is ve bu kndının hflkimi olmaktan zi
yade esiri olduğunu hissediyordu... İn
siyaki bir şekilde anlıyordu ki o dakika
ya kadar kudretinin teminatı, cezası7.lı-
ğının sebebi olan şeyi kaybolursa o ken
disi de mahvolacaktı. Ve kendi kendine 
yangının knrgaşalığı arasında kolayca 
elde ettiği 7.afere kanarak adamlarını 
beraberinde almamasından pişman ol
muslu. 

Dlişündiikçe sersem<'e j~ine atıMığı 
hu tehlike daha sarih ve içtinabı imkan
sız bir halde göziine çarpıyordu. fvonun 
gösterdiği cesaret ve soğukkaplıhğın ve 
fütursuzluğun sehebi şimdi şüpheye ma
hal kalmıyacak ~ekilde tezahür ediyor
du. 

Monsenyör Luinin çocuğu, Mistufle. 
Faribol. Ekzili ve f::e'IlÇ köylü yanan evin 
harabeleri altında gömülmüş kalmışlar-

unü 1. • '-

tulnn lvon zalim düşmanına karşı inti
kamını almak için teslim olmuştu. 

Kambumn damarlarından bir dehşet 
ürpertisi geçti, şu halde bu kadar kine 
tahrik ettiği kadın, bu derece nevmit 
bıraktığı anne ona karşı amansız ve 
merhametsiz davranacaktı. 

tvonun dudaklarında kıvrılan tebes
sümlere, alaylı göı.lerinin parlayışında 
müthiş önüne geçilmez bu cezanın kat'i 
ifadesini okuyor gibi oluyordu. 

Genç kadının yeni bir istihzası onu 
bu kasvetli düşüncelerden uyandırdı: 

- Vay Ganiafon cenapları! En aziz 
hayalinin böyle inanılmıyacak şekilde 
tahakkuku neden seni bu kadar kara 
düşiincclere sokuyor da çehren mum gi
bi uz.anıyor? ... Fütuhatına şhndi surat 
ediyorsun! Allah cezanı versin, bu ki
barlığa hiç te yakışan bir hareket değil. 

Cüce yalnız bir homurdanma ile cevap 
verdiği cihetle lvon devam etti: 

- Düşiincelerin ne kadar karanlık 
olursa olsun ben onları pek açık olarak 
okuyorum ... Hem de sana ispat edeyim 
ister misin? Gniafon sen korkuyorsun! .. 
Evet benden korkuyorsun. yani en miit-
L· •• ...ı,,_ .t 11•r •• -.• .NJ.11 A.1:11 

romu bugün Eti 
Mesut ta bir 
miting yaptı -·-Ankara, 24 (A.A) - Türk hava ku-

rumu yedinci kurultayının toplantısı 
münasebetiyle buglin Etimesuttaki tay
yare meydanında büyük bir hava mitin
gi yapılmı.ştır. Başta başvekil Dr. Refik 
Saydam olduğu halde Vekiller, Parti 
genC'l sekreteri Dr. Fikri Tüzer ile me
bwlıır, kuru\tay delegeleri, rnilll mü
dafaa erkanı ve kalabalık bir halk kit
lesi gençlerimizin bu tezahüratında ha
zır bulunmuşlardır. Dört saate yakın 
bir zaman devam eden ve baştan niha
yete kadar bliyük zevk ve takdirle sey
redilen bu hava mitinginde genç hava
cılarımız. plA.nörlerle muhtelif tipte tek 
ve çift motörlil tayyarelerle uçuşlar yap
ını.şiardır. Bu arada genç planörcüler 
tayyarecilerimizin akrobatik hareketleri 
ve paraşütçülerin toplu atlama gösteri
leri ve filo uçuşları büyük bir alaka ile 
takip edilmİ:ilİr. 

Bu te7.ahüratta planörcülerimizden Ali 
Yıldızın pHlnörle yaptığı akrobasi hare
ketleri ve Sabiha Gökçenin kumanda
sında Naciye Toros, Muzaffer sel, Saha
vet Yılmaz Türk, Edibe Sayımn idaı·e et
tikleri beş tayyareden mürekkep filo
nun uçuşları fevkalade takdir edilmiş ve 
alkışlanmışlardır. 

Mitingle tayyare me>delleri gösterileri 
de çok cazip olmuş yüzlerce Tilrk yav
rusu kendi eserleri olan muhtelif tipte 
renk renk liistlk ve behzin motörlü mo
dellerini uçurmuşlardır. 

Bunlardan bugünkü tar-.hi taşıyan 
benzin motörlü biiyi.ik bir model takri
ben bin metre lrtifaa yükselmiş ve ha
vada bir saate yakın kalmış ve arızasız. 
mevdana inmi§tir. 

Mitingin sürprizli bir gösterisi de bir 
keçinin 100 metreye yakın bir irtifadan 
o:ıra;ıütle atılışı olmuştur. Bir çok de
falar bu gihi atlayışlarla ünsiyet peyda 
etmi§ olan keçi bu defa muvaffakıyetle 
yere inmiştir. 

Çok güz.el bir hava içinde ~eçen bu 
tezahürattan sonra Başvekil Dr. Refik 
Saydam ve bütün davetliler sahadan ay
rılırlarken kurum başkanı Şükrü Ko
çaka takdirlerini ve tebriklerini ifade 
eylemişlerdir. 

Ankara, 24 (A.A) - Türk hava 
kurumu yedinci kurultayına vilayetler
den gelen delegelerden lcur' a ile seçi
len Ali Nadi Onlcr (Gaziantep) Sabri 
Gül (Seyhan( Tcvfilıc. Öğütlü (Malat
ya) Vahap Tunçer {Bolu) ve Naili Kü
çüka (Denizli) den mürekkep bir heyet 
Türk hava kurumu ba§kanı Erzurum 
mebusu Şükrü Koçakın rei~liğindc bu
ı;:iin kurultayın tazim ve bağlılık duygu
larının arzı için reiaicümhur ismet f nö· 
nü tarafından kabul buyrulmu:ıtur. 

Milli Şef kurultayın çalışmalarından 
çok memnun olduklarını selim ve sev
gilerinin kurultaya iblağını bildirmişler 
ve muvaffakıyet dilemişlerdir. --·--GÖRÜNMEZ KAZA 
Gaıi bulvarında inşa ettirmekte oldu

ğu binayı gezmekte olan B. Hüsnü bir 
buçuk metre derinliğindeki bir kuyuya 
düşerek muhtelif yerlerinden yaralandı. 

Malımızı, canımızı, hürriyetimizi, is· 
tikı.ilimizi koruyabilmek için befıeoıc• 
hal havalarmııza hfıkim bulunmalıyız. 

Bu htıkimiycti elde etmek için biltiill 
vıırlığımıu ortaya koymağa ınecbunJı.. 
Zira saklanacak varlıklar hava masuni· 
yeti temin edilmeyince hiç bir layınet 
ifade edeıniyecektir. 

Anlaşılan ve miinakaşa kabul etıni· 
yen hakikat şudur : 

HavaJnrma bikim olnuyan milletlel 
hürriyet ve istiklallerini ve bütün me'\'· 
cudiyetJerini korumak kudretinde• 
mahrum knlmağa nıahkUnıdurlar. 

Türk milleti böyle bir mahkfuniyele 
asla riza gösteremez. Ilavalannumı ınJ• 
uniyetini temin l olunda fedakilrlık v• 

(eragatkirhk yarışına finneğe hazırdır· 

HAKKIOCAKOCLl1 - ·--
Veremle Mücadele Ce-
miyetinin çalıfmaları -·-Çocuk genç veya yaşlı bir çok yurt!· 
daşlarımız var ki boyunlarında boğaı
lannda veya diğer beden aksamında 
şişmiş bezeler taşırlaı·. Bu bezeler za· 
nıanla büyüyerek ; ceiahatlanırlar ve 
açılırlar ve sıhhat için tehlikeli bir v~· 
ziyet alırlar. Bundan başka bedende bıt 
~ok kemik hastalıkları vardır ki yıllar
ca devam ederek tehlikeli tıkibctlere 
mlincer olurlar. 

Beyler sokağındaki dispanserinde 
mevcut mtraviyole tesisatı daha zlyıı· 
de tekamül ettirilerek mütehassıs bit 
doktorun emrind., her gün tatbikatttı 
bulunınağa başlamıştır. Mütehassıs dok
tor, yukarıda sayılan hastalıkları pek 
kısa bir müddet zarfında tedavi etmek· 
te \'e her gün öğleden evvel müracnBt 
edecek olan yurddaşları meccanen ınu· 
ayeııc etmektedir. Faide ve şüası b~ 
kadar aşikar olan bu faaliyetten İzınir~ı 
ve taşralı yurddn;ıolarımızın hemen istı· 
fnde etmelerini umumi sağlık bakımın· 
dan faydalı buluruz. Cemiyeti de b.u 
yoldaki ((alışmalarından dolayı takdır 
ve tebrike layık görüyoruz. - *-BİR TAYİN 
İzmir tapu sicil müdürlüğü fen ıne· 

ınurluğuna bu vazifeyi vekaleten göre0 

B. Kemal Yiğit asaleten tayin edilmiştir· 

······ ············· ·· ·· ······· · ······· · · ·~ 
E ANKARA POSTASI : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA - Yeni faaliyet yılına gı· 
ren Türk hava kurumu çalışına progra• 
mında bazı tadiller yapmıştır. En ıosa 
bir zaman içinde ordunun pilot ihtiyııC1 
azami hadde çıkarılacaktır. Yeni parol 
şudur: 

c2500 tayyare ve 10.000 pilob... . 
ANKARA - tcra vekilleri heyetı, 

lktısat vekaletinin teklüi üzerine kon~ 
plak nizamnamesinde bazı tadiller kabll 
eylemiştir. 

ANKARA - P.T.T. idaresi, yabancı 
memleketlere, Maliye vekaletinden mü· 
saade alınmak şartiyle kıymetli mektUP 
içinde para gönderilmesini tensip eyle
miştir. 

ANKARA - Meclis adliye encüıneol 
sabahleyin, ziraat encümeni, dıthifü'e 
encüm~i, arzuhal encümeni de öğled7° 
sonra heyet halinde içtima etmişlerdır· 

ANKARA - Yarın Halkevinde J{n· 
min tehdit etliği hançeri göğsüne sapla- zım Nami Duru tarafından ınünakaph 
maktan çekiıuniyecek olan bir kadınım. bir konferans verilecektir. .

11 Gülerek ilave etli: ANKARA _ Ticaret vekaleti, kred1• 

- Hiç şüphesiz. bu naho:? vaziyet ha- ith.a15t vaziyetinde malın tediye şe~~ 
şına gelebilir. Budalalıkla hareket et- tine göre bedeli taksitle Cümhurwe

1 meğe kalkışırsan öyle olacağı muhak- Merkez b:ınkasına yatırılmak şarti>' .8 

kak ... Esasen ufacık bir tırmık seni tec- de ihracattan önce ith:ılat yapılabihnesı~ 
ziye etmeğe kafi gelir. Zira bu hançerin ni kararlaştırdı. 
ucu Ekzili tarafından tertip edilen bir ANKARA - Teşkilatı zayıf olafl 
zehire baLırılmıştır ve onun bu işlerde köylerde ekseriyetle tutulmakta ols" 
ne kadar usta olduğunu da bilir5in ... Fa- mahalli işlere ait defterin köy sandı.lc
kat bugün benden korkmana hiç bir se- Jarına külfetler tahmil ettiği görülınµf 
bep yok ... Bilakis en iyi dost olacağımı- tür. BU tün köy işleri yalnız iki deftere 
7.1 i.imit ediyorum... idare olunacaktır. Emri verilmişti~. k· 

Böyle beklemediği lbir JLsandan şaşa · ANKARA - Beden terbiyesi dıre 
1 kalan ve adeta ürken Gniafon şaşı gö- törlüğüne gelen malUmata göre ~i~in~ 

ztini.i kadının mütebessim çehresine dik- bisiklet Balknn oliınpivadına ı.ştıra. 
tı. O, sükunetle devam etti: eden sporcularımız ilk ·günde iyi netı• 

- Sana teklif ettiğim bu mukavele- ccler almışlardır. t 
nin sebebini de öğrenmek istiyor mu- ANKARA - Tüccar elinde mevcı.ı 
sun? Gayet basit: Artık senden kork- afyonların depolara teslimine de:aın 
mıyoruın da onun için. olunuyor. Mübayaat büyük bir yekun• 

Cüce hiddetle haykırdı: baliğ oldu. 
- Kendini sakın lvon! Çocuğun öl- ANKARA - inhisarlar idaresi tnr~· 

düğü için kendini kuvvetli sanıyorsun! f ından Fransaya satılan tütünler ta~~ 
Genç kadın bir kahkaha ile mukabe- ben dört buçuk milyon kilodur. tstan 

)e etti: 
1 ::ıau:;uu ar m 

' 



Istanbulda iki ~inayet 
~~--~--~~---~-_.....*_._~--~~~------~---

Bir köylü yatakta uykuda bulunan ka-
rısını bıçaklıyarak hayatını söndürd··. 

İstanbul, 24 (1'elgı·af) - Bid gece, 
dığeıi bu sabah şehrimizde iki cinayet 
l<:lendi. Birinci cinayet Bc.şiktaşta, Ya
lovanın Kiraz köyUndcn Ahmet ismin-
6e bir salııs işlemiş ve yntaktn uykuda 
bulunan kansını bıçaklıyamk uldür
rnii.ştür .. Sebebi kıskançlıktır. 

Hadiseden sonra tevkif edilen Ahmet 
<;ok sc\·diği \"e Uzcrine titrediği kansı 
Asiyenin köy ınuhtmiyle münasebette 

Tunadan -·-Silahlı ticaret gemi .. 
leri geçmiyecek 

Bükre'1, 24 ( ö.R) - T unanın Boraih 
l!e Karadeniz arasındaki kısmında silah
lı Cicaret gemilerinin seyrüseferinin Ru
rnen hükümctince men edilmesi kararı 
runn Avrupa komisyonunca tasvip edil
nıi tir. Gemilerin mürettebatı da ~ılcı 
lcontrola titbi tutulacaktır. Bu tedbirler 
Belgrnt, Tuna konareııinin mukarreratı· 
na muvafık bulunmaktadır. 

- *
ltaly an üniver•iteli-

Leri döğü~meğe 

amade ımıs 
"' Roma, 2.f (ö .R) - Oniver~ite üç 

bin talN>esi Duçeye bir mesaj göndere
rek Akdeniz i mparatorluk isti1tlalinin 
lcurtarllma11 için dövü,mece aınadl'! o1-
dulclımnı bildirmilllerdir. İtalyan h arp 
ınalüUeri komitesi de Duçeye gönd er
diği mesajd a şunları bildinni~tir: Evvel
ce vahim anlarda olduğu gibi b ugün de 
harp malülleri harbin ön 'lııfında ver lll
lTıl\lc ar711~und1tdırl ar. 

-·- *-
SOY.YET • ISVEC 
l'İCARE2'i . 
STOKHOLM, 2+ (A.A) hveçJe 

Sovyetler Blrllği arasındaki ticaret mil
.takerelerl iyi bir yol takip etmekle be
raber bir müddet dtıha devam edecektir. - ·-İSVİÇREDE 
VAZİYET NORMAL 
Bem, 24 (A.A) - İsviçre hududunda 

bir kaç günden beri kendini hissettiren 
alalı iizerinc hUkUmet bir tebliğ neşre

derek Bale kantonunda çocuklarını tah
liye etmiş olan ana bahaları bunları 
t~krar c-ell>e davet etmiştir. __ ....,*.,. _ _ _ 

YUNANİSTANDA 
Haftada iki gün et 
ATİNA, 24 (A.A) - Et istihlakiııiu 

haftanın iki gününe yani perşembe ve 
Pa7.ara hasredilmesine karar verilmiştir. 

-ıı.:-
bulunduğunu ve A-.iyc ile muhtarın oğ-
lu HUscyinle yatakta gördiiği.inü söyle
miş ir. ~uçlu, köyden kaçan kansını ta-
kip ctınis \"C B~ı:iktn<-:tn nkrnbasınm 
evinde bulmuş, ııffctmL-: gibi görünmü~ 
\C geceyi k rısiylc beraber gc<,:Jıınistir. 
Suçlu sabahleyin emayeli işlcıni~liı· 

İkinci cinayet Fenerde ll!mu~lur. Ge
mileı·dc calısan Hiiseyin sarho. olduk-

t .. rı soıll'a, bir müddet evvel a)·nldığı 
ııışanLsı Esmanm Fenerdeki evine :torla 
~irmck istemiştir. 

Mütecaviz müııınncat görünce E:.~ 
~ ı yuralaınış, !cryat üzerine yetişen 
.oınşu)nrd n Mu.stdayı da ağı.r surette 
:Yü1~lıyarak firar~ı teşebbüs etmiş, fakat 
) a1mlanmıst ır. 

Mustnfa, kn!dırıldı{~ı lınstanede öl
ınil,<rtür. 

Dün lngilterede araştırnıalardan 
sonra bazı tevkifat yapıldı 

--------------x*x--~~~ 
Londı·a 24 (ö.R) - fngilteredc en j Londrn 24 (Ö.TI) - ZabılB bugün 

ıhtılülci telflkki c<lilcbilccek anan'} · M nc<Acrdc İngiliz fa~ist tc~kilatının 
muhnlif bir tedbir yarından sonra tat- iki rııns:nı tevkil etmiştir. Lonclr.ıdaki 
bik mcvkiine girN'"klir. Bu da Pa,. r leskil,"ıl m<'rkt'Zİ muhafaza altındadır. 
t?1~in1n .. il"ıı .ıdır. B. ~\tli 1ngıliz ın'llt.'- Ve ıkalar tetkik edllmektedir. Londra
ünın muttchıt gayretınden hahsc<l"'r- nııı nıuhtel r mahallelerinde ba1.ı evler
ken büli.in ıııC'sainin teksifi lüzumunu d 

1 
b" k L:-.. 

göstcrınislir. Bu suı'C'fü• dalın fazla hı~·- C ~~<ı~t~rmn]ar .yapılı~ş ve ır ~ .ıuuı.-
"d l f ı ··1 · · ı· SPlPrın ündel<>nne muracaat ed~tlr. 

yare ve n rn nz ıı mu ıınıınat ını.ı ı B ·!( , 1. l l la d c·· h · , t 
miinıkün olacaktır. Düşman ajanı olınc;- t :>st ln po ıs er r n a um Un}! e 
.sı muhtenwl olan şahıslar zabıta tara- ordusu nzalarından hir çoklarının ev
rmdan şicldctlı• takip eclilınekto<lir. Hol- ll:rinde nraşlırmalarda bulunmuştur. ~ 
la:n<la mi\ltedleri nrMındn gc-len 311 Na- k~i j:;Licvaµ cdil<lik~n sonra serbest bı-
zi tevkif cdilm~lir. ra1cılınıştır. 

Eski Amerika Reisicümhuru Al
man tehlikesinden bahsediyor 

----~~---~-~-x*x~----------------------
Paris 21 (Ö.Rl - Eslti Amı.-rika reic:i ciimhuru Haver hlr nutuk ~öyliyerek 

demok.rn.o;;iyi tehdit eden tehlikeye isarE.'t elmiş ve deınlc;tfr ki: Bugünkii harp fA
cinl arı !Mlm kcndi dahili mcsdelcıi.mizle meşgul olmamı7.a mani oluyor. Sulh 
halinde ya~ıyaıı millctlcrhı i.<:ti!:lalin~ h<\lı:.'ınc verildii"ini kııdın ve çocuklaı·ın 
''ahsiyanc Ulıfüriiltlii-·tinii ö~renincc infüıliıniz artıyor. 

28 ileri gelen prolı.;~tnnclan mürekkep bir grup t.ı Ame-.rika i<·in Alman tehli
ke~in<' knrsı çaıp~an ınilldlcrc yunhın clınrnin hir vtwif~ o!ıluğunıı bllclit·mis 
ve şunları il!ivc etmi~tir: Müttcliklerin icll'a1i tchlikl•<le<llr. Uütlin manevl ve 
maclıll kavnaklnrımı:n ıni.itll'fiklC'r" tnh"1i.~ eltıw~ıi nt• kııdıır t~%İVe l L<:"k v 1nf' 
Al.dır. • . . 

ltalyanlar Müttef ihler yanında harbe 
kutladı !(irdiklerinin yıldönümünü 

--~--------~•x----------
P. r.is, 2 l (Ö.R) - lt.'\lyo 1!.ll4-191R harbi~ Müttefikll'r yanında ~ti.rakiuin 25 

inci yıldönüınilnü bugün kutlulnmaktnd ır. BUt~\n .şehirler donanmı~ ve mili~ 
ıniifrezcfori geçitler yapmışlardır. Gazeteler Italyanm bu Unkü vaziyetiyle 
1915 te mUttcfiklcr lehine harbe miidahalesi arasında te1.at mevcut olınadıfünı 
ispat'\ vılı.şıyorlar. 1915 .tc İtnlya milli birliği için hmı> etmişti. Fakat hu ı;ulli 
birlik- tahakkuk ederek llalya tabii huduUa.rına vardıktan sonra r.hnlinin fnzla.cıl 
iç-in yer bulr~ ve lınm maddeleri tcclın-ik etmek me.s ·lesi ortnya çıkını!! ve bu 
mücnılelede Itruyn gnrp denwkrasilcrint kemli kar,\?ı,,mda Almanya ise yanında 
bulurunu!jtur. İt..'llynn mill('ti flrlalet ,.c ş ı·C'f icindt' lwndinr> ln7.:m olan yolu hu
lnca~ında emindir. 

Büyük meydan mu
harebesi başladı 

HUSSOLJJtf-
KOHVŞACAIC.MJŞ.. -UAŞl'.\RAD ı İnci SAYFADA- x*himaycsine sığınan Alman müfrczcleri
ROMA, 24 (A.A) - B. Mussoliıı..i pa- da devam eden harp, henüz istikrar nin imhası pek wrdür. Çiinkü Fransız 
~ günü bir asırdan beri ziraat işlerile kesbetmiş dcf.rilclir ve şiddelle devam ve İngiliz mnknmlnrı, hocli hı•lkını esir
uğrnşan ve bu suretle toprağa sadık etmektedir. Bulonyö şehrine do~ru sar- gcmek mecburiyetinde kalmaktadır. 
ttnvanını alınış olan nilplcrc diplomalar kan Alın::ın moWrlU kuvvetled bugUn bu Di(.;ER HARFK \T 
verecektir. selıri işgallerine geçirmişlerdir. Bu şe- Diğer harp ınıotak::ılarından alınan 

Düçcniıı bu ınurnısebclle hak• ııygun hlrde nıotörlü kuv\•ctlcri ve ıntidafan hnberler ise ınilttcfikJer icin tnıımmen 
hıtihlyettc bir kac s81. söylemesi \"arit teı"libatı gayet az ve 7aif o'du~u için Al- memnuniyet bahstır. Alman motfirize 
V.Örillmektedir. man işgal kuvvetleri zorluk çekmemiş- kuvvetlerinin sahil .şehirlere sarktıkları 

- -·- - lerdir. Bu isgal. şehre fln1 bir baskınln kısımlıırdn mültcfiklcr her cihet<" foik 
Belçika tebliğine tahakkuk ettirilmiştir. olduklarım ispat ctmislcrdır. · 
IÖre vaziyet Bulonyönlin kaybNülmcsi esef cdilL"- Aralığın genişliği <'h·e,·m on bes nııl · 
PARİS, 24 (A.A) _ Belçika rusın'i cck bir netice olmakla beraber askeri ındirilmiştir. · 

tebliği : DUn Oudenarde civannda Es- bakımdan büyük bir dıemmiyct atfma Som nehri hoyuncrı ıntıttefik kuvvet
eautyu geçmeğe muvaffak olan Alman layık değildir. Ciinkii bu .şc:-hrc Alınan leri vaziyete tekrar hakim olnm<ılar ve 
kuaiarmın biraz sonra pi.i<ıküı1.\ildiikle- takviye kU\'\' • <'rinin ycLİŞID\!Si zor ve Alınanlara a/:!ır zayfot \'cı·dirnıi.şlcrdir. 
ı·ini bildirmektedir. hatta inık:ınsızdır. l\liinakale volları Fransız nf;ır nıotürlü kuvvetleri bu cep-

Valansiycn, Kambre ve Arra5 bölge- Fran ız.ların konlrohl altın<laclır. • hede müteaddit köprii başlannı di.i.~ 
~inde .şiddetli muharebeler cereyan edi- HABER VERtLM1YECEK nuınd:rn icıtirdada ınuvaff.ık olmu~ur. 
Yor. Som ile A1Tas arasındaki gedikten Müttefik başkuımındanlıgı halkın me-- OüNE NAZARAN 
batı istikametinde yani Manşe doğru ı·akını tatmin için sık sık verdiği bazı Dünkü . a.skeri harekatın inkişafı. 
haru Alman kıtnlan nüfuza devam et- harekat haberlerini bundan sonra ver- Fransızl,ır ıçın çok düştincliirikii bir va
nıektedir. Bu mUfrezeler dün ı.:ündi:i1. nıcmck karnrını nlım<ıtır. Milttefik ba.~- z!vC'l m-..ı:l'clcrkcn, bugUn Fransız l<ılnn ı 
Çtık şiddetli bomb:uclımnnlarn maruz hı- kumnndanlı~ı açılan . aralıktan girmesi elde cttiklC'ri bUytlk nvnntajlarla va7J-
ı·nkılnu~lnrdır. muhh'ınel Alıu;m istilii kuvvetlel"inin yrll<'t ini kurhıı·rıHı: sayılıyor. Alman 

- ....-.•-- pek İ!ıİnc yarıyan l>u haberleri. zaman mofiirHi ktı\'VCill'rinin lıMdmiyeti ::ün-
ROMANY ADA \"e askeri ehemmiyeti g<'cince vemıevi ıııi:cıtür. 

m. AM CEZASI faydalı görmektedir. . • Fnknt Almnn pivnde kuv\•elleri imdi 
ASKERi HiLE hareket,.. ı;eçmi~ btılunuvorlar. 

BÜKREŞ, 24 (A.A) - Bu· sene ev- Fılhnkika ıniittefik ha§kuman<lanlığı Selci boynm.•n l't'rryan eden ınuha:- _ 
\el idam eczasını tekrar tesis eden hü- bazı mı;,· küllerle kar. ı karşıyadı... Al- b h k'· .l k ı · b ı ~ .• .. e n teımın P • a;ı: m« uınat nlımı i -
kümct knrnrnamcıil bir sene daha l.lZll· man tethi~iletinden kaçan halle kafile- nıi!'ltir. Alnııınlar yalnız UdE.'n:ıld'de Vf' 
tılrnı tır. leı inin nrasına sokulan \'e yollarda halk bir noktadan nehri gecnıislcrdir. 
••••.-•••••••••••••-••••- ~ iman 1nyyareleri Metz adındaki 

······-···· 
Feci bir k m 

neticesinde 
Meşhur sinema yıldıza 
J'ozette Bay öldü 

Hollivud, 24 (Ö.R) - Hollivuduıı ma
:ruf sincmalanmlnn tnmnrnı.' sinema vıl
dl7.I Jozcttc Day, bir oto~obil ka;.a,.ı 
netice ind~ ölmüstür.. Meşhur yıldız 
•Amerika harbe girerse• f"ılminin mUh
dii idi. Bu filim bf!nUz ikmal cdilmi..<rti .. 
1ki haftadan ~ri Nevyork sincmala~ın
dn gU teri1iyonhı. 

Balkan ekono
mik konseyi 

Delgrnt, 24 (ö.H) - 2'3 May13ta 
Dubrovninı:de toplnnmıısı mukarrer 
olnn Balkan antantı okonomik konseyi
nin içt.imaı bir Haziuına talik ~dilmi .. -
tir v~ llel!,!r.ılta '\'uku bulacaktır. 

--*--· 
$arki Karahisarda 
zelze le oldu ••• 
ANKARA, 2 l (Hw;usi) - Şarki Kn-

1 ahi.,. rda s:ıal 18 de orta ~id<lctte bir 
zr.l1f.'lt• oldu. Hruı::ır~t yoktur 

Japon başvekili
nin beyanatı 

TOKYO, 21 (A.A) - Bnc;vekil B 
Yonrıi Çin - Japon münascheÜeri hak
kmda ) aplı••ı bir beyanatta Japonya
nın Cung Kin h.ikümNi Japon aleyhta
rı iynsctinc d vaın cttF'·i müddetrC' 
Jnpon hükümctinin onuna kad•ır rniit:a
deleye dc,·nm edece-;ini tc:ı·it eylemiştir 

B;ışv{•kil J.ıpon:, anın bcynelmilC'l va
zi~·cli knro;;ılı~ abilmck üzere Çin harbi
ne nihayet vcı nıE''>i için memleket my
d:ıfa.-sını topyekun harbe ~iire ha;:ırla
ma<ıı ic ıp cdc·cc-..,ini söylemie;tir. -- ·- -
Mısır Meclisinin 

ltararı 
1\01\1.\. 2..t (.\.A) - D. N. B, Stcfa

nı aiansının Kahiredcn öğrendiğine gö
r<', Mısıı· meclisi hava müdafaası hak
kındaki kanunu k.tbul etrni~tir. 

Mr>clis pamuk hoı-s.ısının kapatılma
sıııa ·arar vcrıni,.tir. Bu tedbir lngilte
reye p.ı.nıuk ihracatının :nkıtaı ilı: iwh 
cc1ileb1lmektedir. -·A vustural y ada 
kapanan gaz~teler 

Canberra, 24 (.A.A) -- i\vuŞtural
ya hiikümeti 9 k.omunist 1'a7eteyi k111pnt· 
ınıstır. 

--*--
Yunanistanda ki 

ecnebiler 
B U G Ü n Fı·nnsız şehrini bomlml~ınıo;;lardır Buna 

ıinıt, . .!4 (AA) -- bugünkü mat
lıc .ıen muknbelt• eden Francıız hıw~ 

K I k 
Luatta iıılişar eden ) eni bir kanuna na-

u_.,• tu .. rpar s,·nemasınd'a KU\"\'l"tleri bir Alınan ·chrine bomb1br d b 1 uıran Yunanistan a u un.an her ecnebi avurarflk tnhrip rtmislcrdir. 
sıkı bir kontı olla tabi tutulacaktır. Yu---·--İZ 1'JİUD•~ İLK DEFA 2 RP \'fr l< J•il.İM niRDl•:S nırnisuına gelen vey.t evvelce Yunanis· 

HEMŞİRE 
FLOREHCE KİCE 

1'arnt rııdı.uı H: di;rt ~ü:ııel kız refakati,v]e temsil t.'<lihni:- on dt'rt'ce mii~ .... ir 
RtTYÜK AŞK VE İH1'iRAS 1'1L'Mİ . 

SAHRA YILDJZJ 
.t\rap~·~ sarkılıulu ~ii .. Jt'nmis \ 'C snlıraıını hin hir esnı rııı ı ranlımdırım 

. IlUYÜK lllffECA~l.I URAM 
11.A \'J-:J'lo:..'I' : P RAMU.NT JPRNAT.D A ~n son HllR I" lla ,•adisleri.. 
~l:ı.\NSl.AR : BEYAZ llEl\JSİKJ-: : 2.4;t - :l.:>u - 9.Mı DA ... 

IZ1 : ıt.:tl - 1.35 TE_. 

Mısırda gizli bir t.ında hulunaıı ecnebiler 48 saat zıufm· 
telsiz ke$redildi da nıakaınata miiracaaı etml"k mecbu-
}~ahire 2.J t ö.H) - Zabıta Mı ır ve riy<"tindedirler. AncaL: Yunaniıtanda 

Yakın Şark hadiseleri etrafında Alman- <l<'-;mus olan veya 1936 dan beri Yu
yaya haber veııncğe matuf gizli bir tel- 'ııanistanda yal'amakta olan ecnebiler bu 
:.i:r: 111ürsile i t:ısyonu kcşfetmistir. Bir mecburiyetten muaftırlar. Bu yeni karar 
çok ecnebiler 1cvkif olunmuştur. Tah- hilafınn h.-reket ed~n her :ahu mcınlc· 
kiktıt cle\'nın ediyor. ket haricine çıkarılac .. k ve.ı- ah ut tevkif 

- - +-- edilecektir. 

Şavani dildta~ ziyaret ... - -•--
soFYA. 24 (A.A) Alman spor te- Çekirg e m ücadelesi 

"kJ iillerinin rı:-isi ischnmıntr O.sten Vilfıvr-tinıizde ~kirge mücadel~ne 
dun ö •led •n sonı·a tayy~re ile Sof ya} a de\ am cdilmcktedır. Bazı mıntakalarda 

Ü8\Üt 

•• • 1 

·soN H.ABE~< 
' ~·. lr 

Büyük Millet Meclisinde 
---------~~~--~x*x------~·-----

T ürk ... lngilii ticaret an-
laşması tasdik edildi 

~--~~~~~x*~------~---
A.nkara 24 (HusuSı) - BUyük Millet Buı dan sonra Türkiye - 1n,silt r .. • ti· 

ıneclisi.ün bugünkii toplantısındd Zon- carct ve tediye nnl:ı~mnsiylc tnelfuffon
guldak mebusluguna seçilen B. Atıf Ku- nın t:ısdiki hııkkmdaki kanun layihaıa-
yuook and içnıi§tır. nın mliz~1>C'r ·s·nC' ·~çilıni~tir. 

Müzakerata başlanırken söz ulan Ma- Bu :ınl.ı n, mLinasebetiyle soz nl:ııı 
lıye \'ekUı B. Fu. t Ağralı kazanç \'e hatiplerin u:ıllt'riııc c-.\·~p vt>rt'n Ti:::a 
muamele vcr~ilcri kanunlar·nın müsta- r t \• kili D. N<:umi Topçuoriltı tm:il+ 

re} e yupılııc'.'lk: ilır ca a muknh ·ı alına· 
celı,yet knrariylc C"\k:ırılrnasını ic:temicı 'k cık s • b st dJviı:l~r hakkımla ~ nı.. 01-
ve bu tckllf abul edilmiştir. çı.id iz.ahatl.J bulunmuc; ve bir para ve 

:Milli ınüd C ..ı V ! .• iletinin mi.i t l'Cl al.ac k t rakü ıii n v ~uub«hi.s o]ın.:1dı
:n aatı için hazırJaru.n ltıyi~anın rnuh- gını s\.i!o' lemi Hr. Bund n "Onr.ı Türkiy ... 
idıt bir en ümen tarafmdan müzakcı~- !nı;:iltt'rl' tic..,rct anl ·m:ı.c;ı tasdnc cdil
.,i teklif edilerek bu d \ kabul d;lmis- ı~t.i:-. 
tir. Meclis P.,, arlcsi glinu •oplanac.-aklır. 

Çekoslovakya da flüttef·k or
dularla birlikte muzaffer olacak 

----~-----x~x-----~-------
Pari~. 24 (ö.R) - Çekoslovakyanın Pari!I firi B. Oziski ~u beyan:ıtta bu-

lunınuştur: Frıınsn çocuklarının ht\rp stıhalarında canlarını verdiklerini görür
ken Çekoslovak milleti elem içindedir. Birlikte uğlıyor. birlikte istirap çekiyo
nız ve birlikte muzaffer olacağız .. 1 Jerke bilmelidir ki, Fransa medeniyet dün
~·nsının b:ıcbatlık dünynsından ayıran mem\ckettir. Frunsa n "mağluptur. Zir 
Hıri6tiyan!ığın ve med~niyetin on kalesidir. Biz ölmek i temivoruz. Bu sebeple 
F'ransadn bulunan biitiin vatandaşlarımız her vuıtı. ile mii terek müdafaay 
İ8tirnk edeceklerdiı. 

Samuel Hor'un Madrid se
firliğine t ayini muhtemeldir 

x•x---------~-~-
Lo11dra. 24 (ö.R) - T•ynıis 1;aletesinin diplomatik. muhabiri lngiltercnin 

sabık dahiliye nazırı Sir Samud Horun MAdrit sefirliğine ta)'İn edileceı;ini teyid 
etmektedir. Bu ta)•in İn~itterenin ispanya ile olan münnsebetlerine ne l:ad'"° 
büyük ehemmiyet vcrdi~ini göstermektedir. Sir Samue1 Hor 192 2 sene.sinden 
beri Hint valii umumiliğmdt-, bahriye, harbiye, maliye, dahiliye ve hariciye 
nezaretlerinde bulunmustur. 

lapanyol gazeteleıirıi~ müttefiklere lcııl"fı hatı1 hareketi de itnlyan gazctele
l İnin BerJine yardım eden ncıriyatı hilafına olarnk opjektif olmaca çalıl!mak
tadır. Maclrit hükiimeti bitaraf kalmalc istediğini iki defa beyan etmi~tir. Al
mrmynnın Fransaya karşı doğrudan doğru} a taarruza geçmeaide bu va.r:iyeti 
değittirmemittir. Maaınafih ispanyadaki Almanlar bazı müfrit unsurlarla Lir
le~rek bu nıemlel.:ctin nıüttefilder aleyhine cephe almak için tahrik yo!undıa 
hüyük gayret sarfcdiyorlar. 

f ransız Edibi Andre Morva 
Çörçili anlatıyor 

x~x-----------
Paı is. 24 (ö.R) - Mq.hur Fransız muharrirlerinden Andre Morva İngiliz 

başvekili Vi ton Çörçil hakkında fU beyanatta bulunmuştur: General Veygan· 
dın Fransız. orduları ba~ında bulunma. ı ne kadar iimidimiz.i takviye etmİpc, 
lngilterenin başında Viaton Çörçilin bulunması da aynı derecede kuvvetli bir 
itimat ehebidir. Viston Çör~il dıkkate yan olan karyerine süvari wbiti -olarak 
b:ıffl nıı~tır. Sonra parlamentoya intihap edilince bc1agath·le kendi ini göster· 
mi., ve ynlmz lmpıuatorluğun a?..mini onun programının değişmez noktası ol
mu:ıtur. Daha li ya ındtt iken lngilizler için en yüksek mevki olan bahriye n&
znretine ~eçmi. ve 1914 harbinde İngiliz filosunun gafil a,·lnnınası için miieıt
sir olıııu:şhır. Umumi harpte bir f 0 koçyn !ayına kumanda ctıiktcn onra tdcrar 
knbincye ginni tir. Şjmdi dl" ıek hedefi düıomtmı mn • ıi'ıp etrn!"ktir. 

Amerikada t ayyare imalatı 
yeknesak bir hale getiriliyor 

x~x--------------
Va~ington, 24 (A.A) -- Hariciye nazırı B. Cordel Hull dün S<1rayda 8. 

Ruzveltle görü mü~tür. 
Vnşington, 24 (A.A) -- Hazine nazırı B. Mor~cntıw matbuata verdiiCı 

beyanatta hava mütehasdıslarmdan mürekkep bir heyetin ordu ve donanma 
için en iyi tayyare tiplerinden birinin seçilmesi ve bu sureti~ ımalaıın yekne
sak bir hale getirilmesine memur edildiğini sii>•lemi,.,tir. 

Amerikada casusluk 
Almanlar tevkif 

eden bazı 
edildi 

x.x------------
Ncv) oık, 24 (A.A) - Aflanta Ceorgie de oldukça iyi bir aksanla Alman-

ca L:onu!lnn bir ahıs tevkif edilmiştir. llu snh"ın iizerinde yolların haritası ve 
gcız mecraları ile demiryolları hakkında ~emalar bulunmustur. 

Buenoı Aires, 24 (A.A) - Paranc De Knrl Cunther isnıindt"ki iipheli bir 
Alman subayı tevkif edilmiştir. Bu subayın iizcrinde kı!!lnlıırın, ha' a üslerinin, 
liman ve yolların foto~rnflan '\'e te is:ıt pl:mlıırı bulunmuııtur. 

Cunther beşinci
1

kola mensup olduğunu reddetmİ!I. Alman sefareti ıçin at 
satın ıılmak üzere mı:-murcn geldiğini söylcmi~tir. 

Isveçe giden Norveçlilerin 
dönmelerine müsaade edilmiştir 

ıc~x----

t\lman Hududu. 24 (A.A) - Havas J\jansınclan: 
lmlln İ!4tihbarat biirosunun nlmı olduğu bir habere göre, Alman maksı

muıı iltica etmiş olan NorveçlilNin, 'orvcçe dc;nmelerim: miisande etmıd:c 
karar vermişlerdir. 

Alınan İstihbarat büroau 24 Ma) ısınn itibaren bu multecilerin hususi tren· 
lerle nakledileceklerini ilave etmektedir. Kadınlarla çocuklardan htiviyet va
rakası istenilmiy"celctir. Yaloır 1 3 iliı 5 5 '\ ac:mdaki erkeklerin pa~aportu ol-
maları lnr.ımdır. • 

lngiliz mahfilleri askeri hare
katı nasıl mütalea ediyorlar? 

--------~--~----x~x------~-------
Londra, 2.f (A.A) - Salahiyettar lnı.;ili;c, mahnfili Çörr,;:ilin irad etnıit ol

duğu nutuk ,imali F raneadalci cepht' Vl\Zİyetinin vahim olduiunu ancak t•
ımııniyle tehlikeye di.iı~mrmis bulunduğunu göstermektedir, miitalauını ser
deımekıedirler. 

Londradaki ııııkeri ricalden bir 2at Frıulilız hagl,;;umandanının parlaL: mezi
yetlerinden ve mesleğinde seri kararlar ittihaz. etmek hm111s11ndaki ehliveti dc.-
layısiyle kaunmıı olduğu oıöhretten bahsetmektedir. -

ııkeri eksperler Alm11n cüz.ütamlnrınırı miittcfik kuvvetlerinin münaltali
tırıı ınüııküllc tirmek ve karga•alıklıır çıkarmai!a teı:ebhii! etmderi ihtimalini 
1'abul etmekte iseler de Alman hatlarının pek uzun olduğu ''e muntazam 11u
rette enak '\ e miihimrnat almaktan ınahrum kalmak tchliL:e İne maruz bu
hındui:unır kaydetmdaedir. Bu hcıl karsıııında Alnıanlnrın vaziveti hoımla· 
calctır. 

Dıicr taraftan müttefiklerin hava ku~ctlerınm ~eui mık> al!takı faalıyeti 
düıman1 münakalat yollarmı her gi.in bir al daha tt'\ ,.i etmek tehlihsinc ma
ruz. buakmaktadlr. 
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Milli Roman: 4 YAZAN: Adnan Bilget 

Ankara Radyosu 
---...ı:~~---
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DALGA VZVNLVOV 

1'31 m. 183 Kca../120 Ww 

Alman iıtillısından evvel Hollanda aarayı 

Kraliçe ile damadı 
geçinemiyorlarmış! 

------------------~x.,x--------------------

Turbanın kalbimi saran askını acaba 
babama anlatsam mı? İyi karşılamaz 
mı, dersin. Öyle tahmin ederim ki, bc
niıh tanıdığım babam, bunu da hos gfir
memczlik edemez. Öyle ya .. B en onun 
biricik kızı değil miyim. Bir genç kızın, 
bir genç erkeği c:evmesinden daha fabii 
ne olur. Eninde sonunda evimi tcrkede
rek, bir yuvanın icindc ana olmıyncak 
mıyım. Hem bu, bir hazırlık maçı vazi
fesini de görmez mi? Babam neden mu
lialelct etsin. 

Görüyorsun ya defterim, babamla r. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
aram şeker renk.. Bunun sonu ne ola-

Bir Amerikan gazetesinde 
muştur: 

okun- dan sonra geçirecekleri hayatın ilk nü-

Bugün Alman çizmeleri altında çiğ
nenen Hollandanın daha düne kadar 
büyük kaygularından biri Krnliçe Vil
helminn ile damadı Prens Brenhart ara
sındaki r:eçjmsizliklerdi. 

munesini veriyordu. Fransız. Riviyer .. -
sındaki balayı seyahati çok eğlenceli 
geçmişti. Prenses ve kocası her tarafı 
dola~mı.Jar Vf! sabahlara kadcır danset
mi§lerdi. Prense;; bu balayı seyahatin
den on kilo zayıflamış olarak döndü. 
Fransız. modasının en aon modelleriyle 
ııÜalenmi ti. Saçları, iyi ondüle olmu tu. 
Yüa.üne boya sürüyordu ve yeni evliler 
Hollandaya dönmeden evvel onların 
s_tcçirdik.leri balayının dedikodusu · Hol
Jandaya gelnU,ti. 

NOTLAR:7 
Aşkıından ve heyecanlanmdan Lah

uaince babam kaşlarını çatarak büyük 
bir cJikkat \'e endişe ile beni aüzdü. 
Ayakta, tahliline muvaffak olamadığım 
hif!sİyat içinde beni inceden İnceye let
lrik edi.> ordu : 

- Ne oldun bnba, dedim. Sendeki 
'değişikliğe sebep ne.. Kalbimi saran 
heyecanlan anlatmakla acaba fena mı 
~ttlm. Yolaa bundan .. onm ııana da nçı
l<ımıyacnk mıyım~ 

Babam, bu iyi kalpli adam, çehrrsini 
~üslrdij;i cehri tebessümiiyle hana bir 
•n daha yakınlastı. Sonra, .) anıma otu-
7111ak snçlnnmı parmakları araııına aldı: 

- Bil<lkis kızım, dedi. Bana her şeyi, 
olduğu gibi anlatacak ın. Sunu daima 
hatırlamnn lazımdır ki, ben aynı zamarı
~a ıırnin arkadaşınım. Çocuk yaıı:ındnn 
beri bir birimize knrşı duyduğumuz ya
lınlığın sebebi de, bu açık konu malın 
(J('f,il midir? Yalnız bir nokta var kı
::rım .. 

- Neymiş o baba? 
- Son hareketini hiç tc bcyenmedim 

Filı.rct.. Eğer güccnmc~f"n seninle bir 
az sertçe konuşmak ~terim. 

- Dinliyorum sizi baba? 
- Kızımın ortn mektebi ikmal edi i 

bana ne kadar büyiik bir ,.vinç vermiş-
11e. f'nİn acullüğün de o kadar canımı 
ulctı. Sen daha pek kiicük•ün Fikret, 
hayatı bilmiyor, hiç mi hiç tanımıyor
sun. Kızımın genç kızlık rağına "'irme
e,;, li_eye devam etmesi. derslerine ça
lı ması ve genç kızlık hiiviyyeti altındn 
pek tabii olan heyecanlarına makcs ara
ması ne kadar tabii j,.e, onun hemen bir 
aşık buluverme"i de o lcndnr s::ayrı tnbii
~ir. 

Henüz o kadar küçuksun ki. l.ızım, 
~ni bekliyen tehlikelerin ağulıihnı ' e 
cr.sametini fark edemiyorsun. Tanı .. tı
iın çocuğun mak adını anlamadan ona 
hemen dini ve arlcasından dakika fevt 
etmedl"n kalbini uz.atman, çok t('hlikeli 
bir şeydir. 

Ben de genÇ' oldum. Fıkrct.. Benim 
de, kendime göre hu kabilden heyecan
larım oldu. Senin gibi, henüz hayata 
kar ı adımlarını hesaplamak mevkiinde 
bulunan çocuklar için a k çağı, bu yaş
ta başlamamalıydı. Bundan ııonra ders
lerini sevemiyecek ve hayata kar ı inan
lannı kullanamıyacaksm. Yann, bu yol
da lı:arşılaşacağın basit Lir reaksiyon 
eeni fazlaca üzecektir. O 7.aman eninle 
birlikte üz.ülmelı: ve dü ünmek sırası 
hana da gelecektir. Rund 11 n rök l.oı-lcu
ynrum Fikret. 

Babam duraklamıstır. v . 
- Devam et baba, dedim 
- Hepsi bu kadar kı7.ım. Ben ı;enin 

Y"•inde olsaydım, daha o gençle tanış· 
mrıdan babama haber verir ve onun fik
rini öğrenmek i terdim. Bunu bana or
mayıŞJn hnta, hem de affedilmez. bir 
hatadır. 

- F k. t b b cığım, bir çok li eli
inin birer aşıkı var. Hepııi de hem tıe
viyor, hem derslerine çalışıyorhır. Hem 
ben fena bir şey yapmıyorum ki .• Tur
hanL, arkada lığımın imdiki derecesi, 
müt kabilen roman alın V<"rm-ktcn iba
ret . 

- Ben bunların h e p ını bilir ve tah
min ederim kızım. Bir gün, hiç hatırın!\ 
gelmiy~n bir sırada, arkadaşından ala
cağın romanın içinde itina ile kıvrılmış, 
iğnclenmi~ bir kağıt veya zarf bulacnk
eın. işte tehlike o gün bir mi .. Ji daha art
mıe olacaktır. 

- Ya .. Öyle mi baba, acaba bu ka
ğıtta n~ yazılı bulunacak> 

- Onu da tahmin ediyorum. Büyük 
bir itimatla kendisine bağlandığın bu 
çocuk, aenin safiyetinden istifade ede-
7elr, gayet ha7jn bir liıanla ıana karşı 
olan bağlılığından bahgedecek n .. 

- Durma baba, böyle zamanlarda 
eoıü yarıda bırakırlar mı? 

- Jliinı a;k edect"k. .,,.nın için çıl
dırdığını söyleyecek. 

cak, acaba T urhandan vaz geç em mi, 
ona bir mektup yazarak babamın bu 
alakamıza muhalefetinden bJ..h.,etsem 
mi acaba gücenmezmi bana> 

Bunu yapmıycıcağım defterim. Çünkü 
böyle bir şeye hem hakkım, hem de ce· 
scıretim yok .. Turhanı üzmiye hakkım 
var mı> Jşin kötüsü, bu alakasız.lığım 
bmi de fena halde müteesair eder. 

NOTLAR:S 
Bu eıkılltılı günlerimde bann yegane 

teselJiyi lnalin metaneti ve ııözleri vere 
biliyor. Bu iyi kalpli kız, aırf heni le
.elli etmek için her gün ve her gece vak
tinden en büyük kısmını bana ayırıyor. 
Şimcli onunla mütalaa salonunda da be
raberiz. Beraber oturuyor, ders zama
nında yava'" yavn~ vaziyetimizi görüşü
yoruz. 

inal - lstcrmi•in, diyor. Bu hcıfta 
Cumartesi günü eve gitme, haftanı mek
tepte geçir. Cumartesi günü beraherce 
ııinemaya gideriz. Sonra, çıkı-ta tekrar 
mektebe döneriz. Sinemada Turhan da 
biz.imle beraber olacak. Bir az konu~
mu .. ' 'e açılmış olursun. 

Ben - Nasıl olur, diyorum. Babam, 
annem merak etmezler mi? 

Ve .. Sonra dü.,ünüyor, kabul ecliyo
ruın: 

- Kabul inal, bu hafta Pazar tatili 
yapmıyacağım. Pazar t tilinclcn i tifa
de ed.-rek Fiziifüe çalı ırım. E'.!a en pek 
geri kaldım. 

Söylediğimiz harfiyen tatbik ediliyor. 
Ben Cumıırtesi r,ünü einemada lnali bu
luyorum. Bir az ıonra Turhan karanlık
ta yanımıza geliyor. Aramıza oturuyor. 
Sonra. nasıl olduğunu anlamıyorum. 
İnal bir aralık kayboluyor. Ben Tur• 
hanla yalnızca kalıyorum. • 

Aradan dakikalar geçiyor. Sinema 
pcrde~ine takılı kalan gözlerim, per
ded,.ki ı;ölgeler!e hiç mcşı;:ul olamıyor. 
Gözüm mütemadiyen T urhanda.. İşin 
garibi bana, yeni aldığını söylf!diği bir 
roman uz.atıyor: 

- Fikret, diyor. Bu romanı dikkatle 
okumanı isterim. Seni pek alakadar 
,.decek ? 

- Adı nedir bu romanın? 
Karanlıkla, Gönlüme kadar nüfuz 

eden ~ıcnk n,.feııJerini hisııediyorum: 
- lvan Türg,,nyefin •llk Aşktı .. 
- Okudum hu romanı Turhan? 
Şaşın.> or z vallı çocuk.. Tereddüt 

içinde bir cceyler ııöylemek İstiyor. Bu 
tereddüdünü anlıyorum ve soruyorum: 

Bir ey ııö lemel: istiyorsun gali-
bn'? 

Ha) ır, hi bir şey yok.. Y nlnız 
bu romanı hatırım için bir defa daha 
gözden geçirmenizi rica edecektim. 

Karanlıkta, romanın snyfalan arasın
da dola n parmaklarım. iğnelenmiş, 
bükülmüş bir 1c· ğıt tomarına tesadüf 
ediyor. Her şeyi anlıyorum. Demek ha~ 
bnının hnlckı varmış .. Onun aöylcclikleıi 
sıcnğı 11ıcnğma ol Lnuştu. 

Pazar sabahı t rkcnden mektebin te
' lefonunda babcımın aesi) le lcar ılaştım: 

-BiTMEDi,,,_ 

::aııııııııııııı; -- Cihan Hatun ~11111111111111:: 
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Tefrika: 60 YAZAN: Curci Zeydan - -

13.30 Program ve memleket saat ayarı 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.50 Müzik. ÇALANLAR : C. Çağla, 
Kemal N. Seyhun, Şerif İçli, İv.ettin 
Ökte .. OKUYAN : Radife Erten 
1 - Lemi - Sultaniyegah şarkı (Andık
ça geçen günleri) 2 - Etem cfondi-Sul
taniyegah şarkı (Bu gülzarın yine bir 

nevbaharı) 3 - Yesari Asım - Sulteni
)"egfilı şarkı (Biz Heybelide} 4 - Suphi 
Ziya - Uşşak şarkı (Neden hiç durma-
dan yanmış) 5 - Şevki bey - Uşşak şar
kı (Aşkolsun o rindaneki) 6 - Refik 
Fersan - Uşşak şarkı (Kız bürün de şa
lına) 14.15 llüzik : Halk türküleri 
Ahmet Gürscs) 14.30 Müzik : Riyascti
cümhur bandosu (Şef: İhsan Künçer) .. 
1 - arkey : Marş.. 2 - Ancliffc : Gelin
cikler vadisi (Antrakt müziği) 3 - Ve
ber : Der Freischütz operasının uver
tfüii 4 - Leroks : Basit bir fikir (Flüt 
\le obua için fanta2.i 5 - Franz Lehar : 
Şen dul operetinden potpuri.. 15.15-15. 
30 Müzik : Cazband (pi.) 18.00 Progı·am 
~e memleket saat ayarı, 18.05 Müzik : 
Karışık müzik (pi.) 18.30 Müzik : Rad
yo cuz orkestrası (Şef : İbrahim Özgür) 
19.00 Konu.,<'Illa (Yurd bilgisi ve sevgisi) 
19.15 Müı.ik : Nuri Halil Poyrazdan se
çilmiş eserler.. ÇALANLAR : K. N. 
Seyhun, Cevdet Çağla, Şerif İçli, İzzet
tin Ökte .. OKUYAN: Az.ize Tözem 

Çok muhafazakar olan Kraliçe, kızı 
Julianayı gayet sıkı bir terbiye ile yeti -
tirmeğe gayret etmişti. Vakıa harp so• 
nunun demokratik telakkileri bunun ta
mamiyle tatbikına mani olmuştu. Onu 
sarayda husu'"i profesörlerle yetiıtirme
miş, Lnhayde ıeami bir mektebe vermiş, 
sonra da l..eyd üniversitesine yollamış· 
tr. 

Üniversiteye ve mektebe, kızına İs· 
tisnai muamele yapılmaması ve onun da 
diğer çocıuklar gibi yetiştirilmesi için hu
su~i 9\lrette emir vermişti. 

KALIN BACAKLAR 
Genç prense• şişman bir kızdı. Gü

nün birinde mektepte kızlar hi!man 
bacaklılar kulübü) diye bir kulüp aç
mışlardı. Ona ittirak etmesi için bir da
\'Ct r.elmediğj ha1de bu kusurunu bilen 
genç pren9es kendiliğinden onlara ilti
hak etmi, ve reİ!! ııeçilmi~ti. 

Bir ha~ka defa da bir baloda kendi 
ayak bileklerinin hlın1ığı hakkında ar
kasında bulunan ba7.ı kimselerin tenkit 
yaptığını işiten prenııes arkaya dönmüş 
ve gülerek ckalınlıklan bir kusur değil, 
bilakis bir fazilettir. Çünkü onlar günün 
birinde devlete destek olacaklardır> de
mi,ti. 

tZDiVACA DOC.RU 
l - Lemi - Karcığar şarkı (Bir gölı;c Pren!cs üniversiteyi bitirdiği zaman 
ol beni peşinden koş) 2 - Hüseyni tiir- Avrupanın en tahsilli fakat az beyeni
kü (Kara koyun yayılır) 3 - Türkü len prenüeııi idi. Bekar pıenıler hep baş
(Değirmene un yollndım) 19.45 Memlc- ka prenseslerle evleniyorlardı. 
ket saat ııyarı, Ajans \'e meteorolopi ha- Nihayet julianayı daha görmeclen 
berlcri 20.00 Mi.Wk : Fasıl heyeti 20.30 onunla evlenmeğe karar vermiş olan 
Konuşma (Günün meseleleri) 20.50 Mü- prens Bemhard, izdivaç i:lerine kanş
zik ÇALANL~R : ~· Çağl~1 Kemal N. mağı pek ııeven ve a!!len Amerikalı olan 
Seyhun, Şerif içli, hzettin Okte.. Kontes Paul de Kotz.ebuenin yardımiyle 
OKUYAN : Radife Erten genç k12ın karşıııına çıktı ve onun lcalbi-
1 - Ali Rifat - Suzinak şarkı (Kar et· ni kazanmasının yolunu buldu. 
medi zalim) 2 - İsak Varan - Suzinak Jzdivaç teklifinden gonra Pıen!I hak
şarkı (Bir gün eleceksin) 3 - R. Fer- kında tahkikat yapan nazıılar onun bir 
san • Hicaz ~arkı (Ey benim konca gil· Alman hoya fabrikasında çalıştığını öğ
lüm) 4 - Hicaz kosma (Ebrularının renmişl,.rdi. Aleyhinde yegane bildik
zahmı uihandır) OKUYAN : Mahmut leri şey, onun Nazi partisine mensubi
Kanndaş ... 1 - Yesari Asım - Hi.izzam yeti idi. Fakat izdivaç merasiminde Hol
sarkı (Ümitlerim hep kırıldı) 2 - Sa- landn bayrağının yanında gamalı Hit
dettin Kaynak - Hiizzaın türkii (Çıkar ler bayrağı görlilmedi. Nazi Almanya11 
yücelerden haber sorar) 3 - Halk ti.ir- bunu kötü görclü. Fakat prens Hollan
küsü (Mecnunum Leylamı gördüm ... ) dadn dn'1a sevildi. 
21.20 Müzik : Siret Tayfur tarafından tlK KOKTEYL PARTİSi 
Gitar Havayen soloları 21.35 Müzik : .)reruı~in nişıınlısı .ıcrefine iz<livaç-
K\içük orkestra (Şef : Necik Aşkın.~ lan evvrl bütün sefaretler birer ziyafet 
1 - Brwıo Hartmanıı : Parlnk guneş \'erdikleri sırada Prenses juliana, Bcl
ı,,.cnğında dans (Entcnnczzo) 2 - Hanns çika sefaretinde \ 'erilecek eğlencenin 
Löhr : Düğün marşı 3 - C. Schmnlstich bir kokteyl parti olme.sımn hoşuna gi
Aşk ve ruh (5 kıSJmlık aş~ .~ikfiyesi: .. ) tleceğini söylemiştir. İşte Hollandada i,Jk 
4 - Leo ~all : İstanbul gulu operetin- 1 oktcyl parti bu suretle yap?ldı. Pı·en
den potpurı .. 5-~oszko~ky: İsp~n)ol "es juJiana ile n~nlL5J barın küçük ta
dnnsları G - Lcgınc : Humoresk -2.3? bore1erinde otururken kraliçe içerjye 
~emleket s.-ıat ayn_rı, ajans . haberlcrı, girmişti. 
zıraat, esham, tahvı15t, knmbıyo, nukut Kıziyle damadını selamlamış ve pek 
bol'f:ası (Fint) 22.50 Konu ma (Ecnebi çabuk ortadan çekilmişti. 
dillerde - yalnız lr .. ısa Clalga postnsiyle .. ) O gece kraliçenin kızına sarayda ne-
22.50 MU7.ik : Cazband (pi.) (Saat 23.20 ler söylediğini, onu nasıl tekdir etti"•ini 
ye kadar yalnız uı.un da1gasa ile) 23.25 bir Allah bilir! 
23.30 Yannki progrnm ve kapanış işte bu l:oktey) parti, yeni çiftin bun-

Mutaassıp ananeli zümreler bunu c;ir
kin buluyorlar, bu hayatı gazetelerinde 
tenkid ediyorlardı. Fakat Prensesle ko
casını sosyalist gazeteler müdafaa edi
yordu. Kraliçe iııe çok müteeuirdi. 

Yeni evlilerin krali~yi üzen modern
likleri yalnız bununla kalmamıştı. Genç 
evliler Lahaya dönünce izdivaçları sı
raııında kraliçenin lı:cndilerine hediye 
ettiği sarayın mobilyasını eski bularak 
değiştinnişler, modern mobilya almış
lar, İçine kalorifer ve elektrikli mutfak 
lı:.oymuşlardı. Etraflanna Hollanda ııos-

yetetinin en cenç ve açık fikirli kimsc
lerini toplamışlardı. Veliaht Paris mo
deli elbiseler giyiyor, yüz.ünü boyuyor 
ve müct:vherat kullanıyordu. Prens de 
otomobilini gayet hızlı sürüyordu. Kra
liçe, prens Konora bir mÜfavir tayin 
etti. Eğer Hollandalıların hoouna gitmek 
Almani<rtilfısından evvel HoUnnda sa. 2 
istiyorsa bu müşavirin sözlerini dinle
mesini t<waiye etti. 

BAŞKA iHTU..A.FLAR 
Kavga küçiik prensesin aoğumiyle 

bitmişe benziyordu. 
Halbuki kısa bir zaman sonra çocuğun 

yetiştirilme 1arzı clriıfında iki kayna~a 
arasında cıkan ihtilaf yine t::araya bır 
tatsızlık sokLu. Bu arada Alman prensin 
erkek kardeşinin Hollandalı dul bi~ ka: 
dınla evlenmeğe kalkışması k.ralıçcyı 
büsbiitün hırslandırdı . Çünkü bu kadın 
kraliçe indinde biraz hafü bir in.sandı. 
Kraliçe, prens Bemhardm kardeşini bu 
fikirden \•azgeçirnıesini istedi. O da kTa
]içeye erkek karde.şinin bekçisi olmadı
ğını ı-öyledi. 

DEDlKODULAR VE FELAKET 
Bu hadiseden kısa bir uıman sonra 

prens erkek .kardeşi ve bazı dostlariylc 
birlikte Akdenize bir tenezzühe çıktı. 
Bu seyahat, prenses Juliana ile kocac:ı 
arasında bir nnlaşmazhk olduğu dedi-
kodusuna vesile oldu. Halbuki sonradan 
öğrenildi ki, bu seyahat esnasında prens 
her gün karı.siyle telefonla görüşmek
teydi. Ve seyahatten dönüşte de yine 
Jcarısiyle neşeli ve mesut hayatlarına 
devam ettiler. 

İste Hollanda ~arayının ve muhafn
zakfu.lıırının bütün derdi, btitün d~di
kodusu ve kavgası buruL'\n ibaretti. 
Prcnseı:ı Juliana ile kocası kokteyi iç
tikçe kıyamet kopuyor zannediyorlardı. 

Fakat şimdi Hollandalı muhafazakar
lar ve Hollanda sarayı asıl kızılca kıya
metin ve ac;ıl kavganın ne olduğunu, 
maalesef pek acı bir surette öğrenmiş 
bulunuyor. 

·························································································: 
ltalyan Makarnasına haaret cekenler! , 

Ankaranın y AYLA Makarnalannı 
Mutlaka tecrübe ediniz: 

Daha Üstün bulacaksınız. Çünkü; 
• : Dünyanın en son fenni, ıabhi makine n tesisatile yeniden kurularak ifleyen . . . . Modern YAY LA Makarna fabrikası 
:Makı.ma1ann1 dünyaıun biç bir tarafmcla yetİfmeyen fm.Jade )'Üllsek evsaflı 
: ANKARANIN MEŞHUR 

E Yayla sert Buğda yl"rının irmiklerinden 
: i m a 1 e t m e k t e d i r. 
E Bütün baklı.ali)'e mağazalarından •r•ymız. Bulacaltama:. SiparitJer cünü gü-• •• L--ı :nane~.., .... 
EDiltkat! Yayla Makarnalarında boya yoktur~ 
E Umumi Sahi Depoıa: Pqtamalcdarcla Esnaf bankumm etki balunduiu : 
:bina 7uuncla Numara 53. Enis Se-ril YAYLA MAKARNALARI büyiik ıahf : 
:ctepoıu... TELEFON : 2 2 3 6 : ......................................................................................... : 

yonunuz. Ona hiisnü muamele ederse- nına gelerek Ermenistanda bulunduk- miler o zamanın bugünkü bolşevikleri, 
niz dünyaya hikinı olursunuz. larını. yakında (Erdbil) e vMıl olacak- komünistleri idiler. HAkimiyeti kendi 

(Cihan) herifin ne demek :istediğini larını söyledi. (C.ihan) bu sözlerden ellerine geçirmek ve cehaleti beşeriye-
anhyamadı: (Babek Hanemi) ye götürillmekte ol- den istihsali mümkün olan menafii ken-

- Maksadını anlıyamıyorum. O bnhs- duğunu anladı. Vaktiyle (Babek) kesı- di nefislerine hasretmek için beynelbe-
ettiğin adam kimdir? disini babasından L.iemi.ş idi. (Cihan) şer lıAkimiyet.., Mldmiyet erbabına 

- Bir kaç güne kadar her şeyi anlı- reddetm~ idi. Şimdi Y.orla alınıp oraya 
yacaksıruı... Sizi izaz ve ikram ile götii- götürülüyordu. Zavallı kız kendini mü- düşman görünürlerdi. M~leklerine hem 
r~eğimize emin olunuz. Gideceğimiz dafaa etmek için !ıa2.lrlanmağa başladı. dini, hem siyasi renk vermişlerdi Bü
yere vardığımızda si?.i en Irn!SUt bir ha- Böyle bir tuz.ağa dü.,.cnncsi karde~i (Sa- yük ve muntazam bir cemiyete, te~kllatı 
yat karşılıyacaktır. man) ın hiyanet ve gadri eseri oldu~u- hafiyeye, lüzumunda ikaı cinayet ve fe

(Cihan) mürebbiyesiyle beraber biHi nu arJadı. Ona itimat ettiğine son de- zahate muktedir azgın adamlara malik 
ihtiyar eşluyeya refakat ediyordu. Er- rece pişman oldu. · idiler. Her Uirlii ceraimi Biyasiyeyi, ftdi 
te.si gün e'loya (Cihan) jJe mürebbiye- (Cihan) ın (Saman) a tevcih ettiği katilleri bile caiz görürlerdi. Tenasühü 

mnğa t~nezzül etmez. sinin bnğını çözdUler. Kendilerine f ev- suizan pek doğru idi. Çünkü (Saman) ervaha, yani ruhun bir hayvandan diğer 
- O kızn meftun ise, ihtiyarı elinde kalade hürmet ve riayette bulunuyor- pek alçak ve gaddar bir mahlOk idi. Ba- bir hayvana m\ikaline, eerbestil mlina-

1940" 

lngiliz Kralı 
---ııc--

Dün gece radyoda 
heyecanlı bir liıanla 

bir mesaj okudu 
BAŞTABAFI linci SAYFADA -

tim. O zaman sulh içinde idik. Her n• 
kadar ufuklaı·da tehlike bulutları ö
rüniiyor idiyse ele ümidimiz bu bulut
ları .sulh içinde dağıtmaktı. Maalesef bu 
imkanı bulamndık. Mücadeleye mecbur 
edildik. 

Giriştiğimiz bu mücadele bizim icin 
bir hayat ve memat meselesidir. Hezi• 
met, içinden yeni bir kuvvetle çıkabile
ceğimiz bir kiisuf olmaz. Dünyamızın 
tamnmiyle tnhribi, kaybolması demek 
olur. Harabeler ve karanlıklar içine gö
rniilmemiz olur. 

Bugiin size imparatorluk hakkında 
yeni bir görüşle hitap ediyorum. Artıli 
bizi mahvetmek istiyen kötU kuvvetle 
karşı karşıyayız. Düşman bu imparator• 
luk hakkında çok defa bir kelime kuı. 
landı: Emperyaüzm. 

Bununla tahakküm filo-ini, filtuhnf 
hırsını knsdediyor. Biz imparatorluğun 
serbest milletleri bu telakk1yi reddede
riz.. Bu onların kendi temayillleridir. 
Bi7.im hedefimiz milletlerimize serb<?stçe 
inkişaf şeraiti temin eden sulhtur. aı.. 
zim muhafaza etmek istediğimiz her e-
yi onlar tahrip etmek istiyorlar. Biı.inl 
hüniyet ve adnlet ruhumuuı karşı is-
tibdat ve cebrü şiddet ruhiyle çıkıyor
lar. Karşıla..,r;an bu kuvvetler arasında 
tam bir tezad vardır. Millet]erimiı.in yı.
ğın halinde kalkınması );İzin hangisini 
tercih e'ftiğinizi gösterir. Kat'i bir iOeal 
birliği içinde hayatta yaşanmak kıym~ 
tini veren şeyler için m ikadele ediyo-
ruz. 

İmparatorluğu tehdit eden tehlikeler.iıa 
azametini gösterdiğim için emniyetimin 
sarsıldığını kimse sanmasın. Bilakis eJJloıe 
niyetim sizin emniyetiniz kadar harn• 
retli ve kuvvetlidir. Fakat yalnız. cmnl• 
yet kf.{j gclmez. Metanet, fednkarlık ta 
lazımdır. Bu anda fi.kirlerimiz muhrırip
lerinıize ve onlara yardım edenleı·e çevı
rilnıl~tir. Deniz.in hu tarafında knlao 
anneler, kadınlar ve ni,şnnlılar Frans12 
topraklarında vatanı müdafaa eden as
ke:rleriınizi düşüniiyorlar. Onların ya• 
nında Fı·an.c;anın, Polonya ve Norveçinr 
Belçika ile Hollandnnın askerleri var:. 
BUti.in bu milletler hnin ve tahriksiz b~ 
hücuma maruz kalmışlardır. 

Bu dindar memlekette Pazar giinü .. 
nlin bir dua günü olmasını emrciiin1.c 
Deniz aşırı kardeşlerimiz de bizim bu 
duamıza iştirak edebilirler. Tek kalp vo 
tek ruh ile Allaha sığınalım ve bize ta• 
nımak imkanını verdiği hürriyetleri 
muhafaza etmek iktidarı vermesini de 
niyaz edelim. Dünyanın her kısmındaki 
miHetlerimin kadın ve erkekleri, vaz:i.. 
fenizi cesaret ve enerji ile yapınız, kn]p
leriniz sağlam olsun. Tek b ir ndam glbl 
kalbimizi Allaha tevdi edelim. Ve va7.i
femiz.i tam olarak yapalım . 

Londra 24 (ö.R) - Bugün BriUınya
nın her tarafında imP,arntorluk günü 
heyecanla tes'it edilmektedir. Kralın 
Londra radyosunda verdiği nutuk he
yecan la dinlenmiştir. 

Times gazetesi diyor ki: 
«İmparatorluk günii bu sene, Britan

ya milletlerinin en buhranlı günlerin
den birine rastladı. Kral imparatorluk 
halkının müşterek gayret ve fedakftrlı-
ğından heyecanla bahset1i. Ve bu gnyrct 
ve le<lakarlıktan k1ıvvet alarak konus
tu. 

Britanyanm kudret ve harp kuvvetle
ri her glin bir az daha artacaktır. Knna
ciada üçüncü bir fırka daha teşkil ei!Jli
yor. Hava lJülükl ri dokuzdan on ikiye 
çıkarılmıştır. Kanada gemi fabrikaları 
giinde 24 saat çalı.ş.,caklarclır. 

Londra 24 (ö.R) - Bütün imparo
torluk harp gayretini tezyit ediyor. Ka
nada mücndelcye iştirakini :ızamt dere
ceye çıkarmı~tır. 

Milhimmat nazın endüstri müessese
lerinin gece gündüz çalışarak mühim
mat ve tayyare imnl etmelerini ve hal
ta tntiıinin Hgasını emretmiştir. Yeni Ze
Jand hüküıncti de miJii konınma için 
tngiltercdekine müın:ısil bir kanun ka
bul edecektir. Avusturalyadn yalnız 
Sidnny vilayetinde son dört gün zarfın· 
da 4 bin göniillü yazılmıştır. Diğer vila
yetlerde gijniiJJü kaydı aynı şiödetle de
vam ediyor. --·-YUNANİSTANDA 
Ciddi tedbirler_ 
Atina 24 (Ö.R) - Atinada ecnebile

rin kontro1ünii takviye için iyi tedbir
ler alınmıstır. 1936 danberi memlekette 
yerleşmiş olan ecnebiler mü.stesna di
ğerleri zabıtaya müracaat ederek koy
dolunmağa mecburdur. Hila.tında hare
ket edenler tevkif ve hudut haricin~ 
def edilecektir. 

ALMANYA 
VE HOLLANDA 
BERN, 24 (A.A) - Essende çıkan 

Nationale Zeitung Hollanda halkının da 
Almanyadaki tahdidata Ubil olacağını 
ve Almanyanm ihtiyacı olan gıda mad· 
deleri ile ham maddefore ve t\itünc el 
koyacağını bildirmektedir. 

mnddetcn ınnğlCıp olmaktan korkınıyor
du. Cünkü kendi nefsine malik cesur 
ve JJU?tin bir kızdı. Fakat sevgilisinden 
uzun zamnn ayn kalabilmesi pek ziya
de gücüne gidiyordu. Dnha ziyade iza
hat almak maksadivle reise ded i ki : 

deği]ce.. tardı. (Cihan) arzu etse idi bunöan bil- basının !kendisini mirastan mahrum et- h:Ahat.a l<&il idiler. Makamı üluhiyet ve-
- Bu bahsi bırak. Siz bu hal ve ha- istifade kaçabilirdi. Fakat inetine!si öy- ~1esi onun babasına ve hemşin-sine pek ya nübüvvette bulunan bi.r adamın ru- tlZÜM 
k t . · l 1 k d k '-- .. M· b' k h (B '--'-) · h h 1A1 tt'ği 37 S. Paterson re e ınız. e mn nr ;ısın a oşnn ıwy- le bir harekette bulunmasına mnni olu- i"'"'it ır in ve adavetini celbetmic; idJ. unun aoeA m şn sına u u e ı - 10 25 ıo 25 

.- Fakat hu ynptığınız şey büyük 
adamlara lftyık cfalc benzemiyor. 

- Bir insan mecburi~ et görür. c b, s
ka türlii nasıl y. pmrılıclır? Biiyiik bir 
edam bir kız i"t de o kız kc>nrli ıne 
varmaz • h '" ' " • , il. hir f Pdl ı r ' ar 

dutlnrdaıı başka bir şeye benzemiyor- yordu. fzzetineCs ile büufr1.•en bir insnn (Saman) yükselmP.k, büyük bir a<lam ne kani bulunurlar, bir adamın valide- 55569R i &ki yekun 
U M 11 · t b d d AJ " " l k · · d K d d · l k 555735 i Umınnf yek\ın 8 nuz.. n arım11. ış e ura a ır. ı- bazı hnllercle Cilümd~ bile kaçmak is- o ma ı..c:tıyor u. en in e büyük adam- sı, ıemşiresi, ızı ile iktiranını mUbah - 9 oız, gidiniz, bizi ""'erbcst bırakırsanız si- temez. lan büyük kılan akıl ve dirayet, ikdam görürlerdi. Onun için bu dine Harmi, No. 7 

10 75 
.. c hu malların bir kaç mislini dnha ve- (Cihan) bu gnsıp1ar ile yolcu]ub'll es- ve şecantten eser yoktu. BüyilklUğü yani ferah dini itlU: ederlerdi. No. 8 

12 50 
rcceöiıni t. nhhüt ederim. nasında bir çok köyle-rden, dağlnrdnn, meUinet ve habaset tarikiyle aradı. Mah- Erdbil Emiri (Babek) o devirde bu No. 

9 
l!S ~ 

- B'ze mallnn 'crirseniz size pek çok derelerden, ~arp yerlerden geçiyor, rumiyci uçurumuna düşlü. cemiyetin reisi Azamı idi. Büttin Harmi- No. ~~ 18 
k t~lur~eri&~k~~zi~brr~ muht~if in~~arn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~-N~0~· --~--------~~~----------~--~-L... __ _ınıdu:!.2-------------~~----~J....------------.....o;.;~:.:....::=-";.=:;.,,.;;;;;.;;:.a.....-...;.;~~~~~~-
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FOSFARSOL FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan bnnızı yu\'arlaoklan tueliyerek çoğaltır. Tatb iştah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik \'erir. Sinirleri canlandırarak asabi bnbnuılan, uykusmluğu giderir. Muannid inkıbularda, 

barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nckahatlcrinde, Bel gevşekliği \'C ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı hayret faidclcr temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFARSOL'ün: Diğer bütün kuvvet şuruplarından üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, İŞTİ 
TEMİN ETME.5İ \'C ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletin.in resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

' - • ' • ~ • .... • t'. ~. J_, " .:. . ' . 

Dikkat 
Radyo meraklılarının sabırsızlıkla 

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

TÜRKİYE Ul\fUM SATI~ YERi 
HÜSNÜ ÖZ ÖDEl\HŞLI 

HALEFLERi 
Sulu han civan No. 28/9 
H.3 1 - 15 (912) 

.... lnllml ........ r~Y~//~ 

w ]] -

ADiL IMER 

Piyano akort ve tamiratı yapılır 
Piyano ahnu V-' satılır. Bilfunum 

müzik aletleri bulunur 
ADRES : Keçeciler caddesi No. 557 

TELEFON: 3695 

•s euttıiliPl'r.Jl•"JCl it j 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütebumı bay Ömer 

ütfü Beııgü'dir. 
Bri&tol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar ıulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
~ Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul ebni
~ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
ll\bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

MUt.?bassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 

WV rı ~meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticannda 
D ·O K TOR ~ulunran otellerde bulusurlar. . 

Evi: Göztepe tı·amvay Cad. No. 884 
Telefon: 3668 

Bu. ştu.. Ostay · "" ,,.,, 1 

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

~ Devlet Demir Yollarından a . . 

iZi 

S: 4 1-13 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • 
DiKKAT 

: Buz deposu bir de Şaşal suyu de-
Sposiyle .şerbetçi dükkanına ait tezgah 
5 ve bütün tefcr,rüatı acele satılıktır. 
: Taliplilerin 1kiçeşmelik caddesinde 
iAsmalı Mescitte 140 numaralı dük-
:klna müracaatları. (1037) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ASKERİ HASTANE 
Dahiliye mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

saat üçten itibaren İkinci Beyler 
sokağı 45 No. da kabul eder . 
TELEFON No: 3806 

www -'I bi~z;&;G ts &PWli•RfSQ.8._ 
Birinci Sınıf Mütahassıs 

DL Demir Ali 
tzMtR BELEDtYE.51NDEN: KA.MÇIOCl.U 
1 - Otobüslere 28 kalem muhtelif Cilt ve Tenasül hutaLklan 

yedek parça 5atın alınması, yazı işleri 
mildilrlüğündeki listesi ve sartnamesi VE 
mucibince kapalı zarflı eksiltmeye ko- Elektrik tedavileri 
nulmuştur. Muhammen bedeli 14713 li- Birinci Beyler Sokal'J No. 55-
ra, muvakkat teminatı 1104 liradır. tha- lmıir • Elhamra Sıneması arkasında 
lesi 5-6-940 Çarşamba günil saat 17 de- Sabahtan akşama kadar hastalanm 
dir. 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gll- •'•ka•b•u•I •edlEei&lr'12.. TELEFON : 3471 
nU azami saat 16 va kadar encümen ri- ~I~"IZ'l"'W'1iQ 
ynsctin~ verilir. • ~ 

19-25-~o-" c9Bi> PERA TOR DOKTOR 

2 - Knrşıyakada Osman zade mev
kiinde deniz banyolarının bir mevsim 
için kiraya verilmesi, yazı işleri müdür
lüğündeki şaı1namesi veçhile yeniden 
açık artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 2100 lira, muvakkat temina
tı 157 lira lira 50 kuruştur. Taliplerin 
bu teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlarile ihale tarihi olan 3-6-940 Pa
zartesi günü saat 16 da encümene mü
racaatları 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatöf'I 

Her gün öğleye kndar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 4? ... 

TELEFON : %310 
n • 19-25-29-2 (988) 

AYDIN C. M'ODDE1UMUMILtCtN- ı 
DEN: Sayı: 3254 

1 - 14 Haziran 940 tarihinden Mayıs 
!l41 sonuna kadar Aydın ceza evi mah
kunllarına vasaU günde 350 adet veril
mek Uzere muhammen bedeli 10858 lira 
75 kiıruştan ibaret beheri 960 gramdan 
yerli buğdayından yapılmış ikinci nevi 
ekmek ceza e\ine teslim edilmek sarti-
1e bir ay müddetle eksiltmeye k~nul
mu.ştur. 

DOKTOR n 

Sali~ Sona~ f 
2 - Eksiltme kapalı zarf usulile ~·a

pılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 814 

lirn 41 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler tek

lif mektuplarını ve bu gibi teahhütJere 
girebileceklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte 14 Hazi
ran 940 Cuma günü saat 14 de kadar 
makbuz mukabilinde- C.M.U. liğine tev
die nıecburdur. 

5 - Eksiltme ve ihale 14 Haziran 940 
Cuma günü saat 14 te Aydın C.M.U. li
ği dairesinde toplanacak komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

6 - Masraflar müşteriye aittir. 
7 - Daha fazla malumat almak ve 

şartnameyi görmek i.;;teyenler Aydın 
C.M.U. liğine mUracaatları lazımdır. 

25-30-4-9 1884 (1043) 

Askeri h:ıstanesı cilt, saç ve züb-ı 
re\·İ hastalıkları mütehassısı .... 

? inci Beyler No. 79 

cam--D İ Ki L i SULH HUKUK HAKİMLİ-
CİNDEN: 

21/22 EylUI 1939 gecesi Dikilide vuku 
bulan yer sarsınllSlndan enkaz altınd:ı 
kalarak ölen .. çarşı mevkiinde ahçılık ya
pan aslen Usküp \•ilayetinden Bizrcn 
kasabasının Kora nahiyesinin Lava K. 
den Zeynel oğlu 1316 doğwnlu Talip 
Dolğun \"C Dikilinin Meşrutiyet mahal
lesinde semerci Yusuf kansı 55 yaşla
nnda Havva ve İstanbul Beşiktaş orta
köy fındıkla sokak 41/1 hane ve cilt 12 
.sahife 28 de sicili nüfusa kayıtlı 'Mehmet 
oğlu Huriyedcn doğma 129811300 do
ğumlu Ahmet Hamdi Iraya ait eşya ve 
saat aletleri ve Talip Dolguna ait bir 
adet saat ile dükkanından çıkarılan para 
ile satılan eşya bedeli olan yüz elli bir 
lira yirmi dokuz kuru~ ve Hın:\'a kadı
nın evinden çıkanlan eşya bedeli olan 

------- otuz üç lira otuz üç buçuk kuruş mah-
lZM:tR SlCU.t TlCARET MEMUR- kemcmiz emanet dairesinde muhafaza 

LUôUNDAN: altına alınmıştır. Tarihi ilandan itibaren 
Oskar L. Titineı·o ticaret unvanile b:- bir ay zadmda müteveffalarm varisleri 

mirde Yeni kavaflar çarşL'fmda 7 numa- mahkememize müracaatla isbati verasat 
ralı mağazada kaunir ticaretile iştigal etmelcl'i aksi takdirde mevcut eşyaların 
eden Osknr L. Titieronun işbu ticaret da aleni müzayede ile satılarak mevcut 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö- paralarla birlikte hazineye irat kayt edi
re sicilin 2747 ,ıumarasına kayt ve tcs- leceği ve varislerin 1/ 6 No ile müracaat 
cil edildiği ilan olunur. 1892 (1014) etmeleri ilnn olunur. 1885(1042) 

•• 
Odemiş Cümhuriyet müddeiu-
mumiliğinden: 
Ödeıni~ c"zıı e\'inin MO mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf 

usuliyle 1-!i-940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye konul
muşsa da ıhale tarihi olan Vi-5-940 Perşembe günü saat 15 e kadar talip çık
madığı yeniJen eksiltmeye vaz edilmeyerek pazarlık .suretiyle bir ay içinde 
ihale eidlmesine karar v.?rilmiştir. Beheri 960 gram olmak üz.ere günde ikinci 
neviden 257-280 adet ekmek verilecektir. 

İstekliler lıer gün mesai ~aatlerincie şartnameyi ıniiddeiumumilik ve ecza 
evi daire:,in:- miiracaath gö.-\.'bilirleı 

Muvakkat teminat miktan (663) lira olup tcshit cdııen 9GO gramlık ekme
ğin rayici 8 kuruş 64 santir.:ıdir. 

İsteklilerin gösterilen miktar üzerinden bir senelik ekmek taahhüdünü ifa 
edeiblecek~erine dair ticaret odasınd:.n vesika ibraz edeceklerdir. 

İhale taribı 27 ·5-9'0 Pazartesi günU saat 15 olup isteklilerin o günü vaktin-
. önUnde ha-

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

Benzin alınacak 
D. D. Y. SEKİZlNCİ İŞLETME KOMİSYONUNDAN : 
İdaremiz ihtiyacı için on beş bin kilo mukabill yirmi bin dört yüz litre ben

zin 3/ 6/ 940 pazartesi günü saat ll de Alsancakta işletme binasında komisyo
numuzca açık eksiltme usulüyle mübayaa edilecektir. Muhammen bedel ilç 
hin sekiz yüz seksen altı lira yirmi kuruştur. 

i-;teklilcrin iki ytiz doksan bir lira kırk yedi kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzlariylc muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir .. 

17 - 21 - 25 - 28 

Karbonat Veyahut içme Sodası 
isimleriyle tandan ba maddeyi alırken dmbt ediniz: 
Zira çuvallar içinde gayri sıhhi bir ıekilde getirilerek gelitigüzel kutulara 

doldurulup satışa çıkarılan bu madde saf ve temiz olmadığından faide yerine 
zarar tevlit eder. 

Ekseriya hazımsızlıkta, mide bulantasında ve mide ekfimderinde kullanılan 
ve ismi kimyevisi cBicarbonate de soude:t olan bu maddenin saf ve temi.ıı: 
olmadığı takdirde midede birtakım taharrüşat yapacağı ve bir çok mide rahat
sızlıklarına sebep teşkil edeceği muhakkaktır. 

Binaenaleyh gerek eczanelerden ve gerekse diğer ı1atıcılardan karbonat alır· 
lcen safiyeti ve temizliği ile temayüz etmiş c:Berk> müstahzarat laboratuvarının 
karbonatlarını tercih ediniz. 

Sureti hususiycde lngiltereye sipariş edilerek getirilmi~ bilkimya saf ve temiz 
lngili.z karbonatıdır. 

Hususi kutular içiodeclq.. ~ E R K İsmine dikkat: 

Izmir. 
den: 

Seneliği 
L. K. 

Vakıflar ~üdürlüpn-

Cinsi Emlak No. Mevkii Gay. M. N. 

18 Dükkan 23 Tepecik Altay So. 293 
18 Dükkin 25 Tepecik Altay So. 294 

200 Birleşik Dükkan 404 427 Hfıl binnsı 204 427 
200 Birleşik Dükkan 405 428 Hal binası 405 428 
200 Birleşik Dükkan 406 427 Hal binası 406 429 
208 Birleşik DükkAn 407 430 Hal binası 407 430 
100 Bir Dükkan 408 Hal bina<>ı 408 
100 Bir Dükkan 409 Hal binası 409 

96 Bir Dükkan 410 Hfil binası 410 
204 Bır Dükkan 411/ 431 Hal binası 411/431 
60 Bir Kahve 36 Bozyaka 62 
60 Bir Ev 5 Dcğirmendağ battal So. 513 
24 Dükkan 59 Yemiş C:ırşısı 331 
24 DükkA.n 32 Değinnen dağ ··~ 511 
24 Dükk8.n 34 Değirmen dağ 512 
Yukarıda yazılı vakıf gayri menkuller teslim tarihinden itibaren 941 senesi · 

mayıs gayesine kadar kiraya çıkanlmıştır. İhalesi 29 mftyıs 940 çarşani,ba ,gUnU . 
saat ondadır. isteklilerin yü7.de yedi buçuk teminat parası yatırmaları, ve ihale 
saatinde Vakıflar idaresinde bulunmaları... 18 - 21 - 25 1775 (975) ' 

Izmir Vakıflar müdürlüğiindeiı: 
Seneliği 
L. K. 

Cin.si Emlak No. Mevkii Gay. M. No. 

470 Dükkln 102 Anafartalar 1~ 
50 Depo 46 Gön hanı 183 
40 26 dö. tarla bila Balçova yanıklık 265 

240 Ev · 41 Ha.ftanl sokak 395 
221 Dükkan 400 Hal binası 400 
130 Ev 16 Kirpi sokak 152 
42 Depo 15 Miri' kelam hanı 68 

108 DUkUn 1~ Keçeciler 348 
200 < 30 Odun pazarı 162 
372 c 412 Hal binasında 419/436 
180 c 412 c c 412/431 
Yukarıda yazılı vakıf gayri menkuller teslim tarihinden itibaren 941 senesi ' 

.Mayıs gayesine kadar kiraya çıkarılmıştır. thalesl 27/Mayıs/940 Pazartesi 
günü saat ondadır. İsteklilerin 'yüzde yedibuçuk teminat parası yatırmaları 
\'e ihale ııaatında Vakıflar idaresinde bulunmaları. 16 20 25 1742 (753) 

D~ni'6 P. T. ·T. Müdürlüğünden: .. 
1 - Denizlinin Çam başı Devlet ormanlarından kesilmek üzere şarfrıame

de ebadı yazılı S 70 kUl'Uf mul:uunmen bedelli 1200 adet çıralı çam telgraf 
direği kapalı zarf usulile 13/51940 tarihinden itibaren 15 gfin mllddetle ek
siltmeğe konulmu,tur. 

2 - Eksiltme 28/5/940 tarihine müsadif Salı günü saat · 16 da Denizli 
P. T. T. Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvaklcate 513 liradan ibarettir. İstekliler teklif m~ktupla
rını ihale saatlnJer. bir saat evveline kadar komisyona v~meleri, fazla iza
hat almak isliyenlerin Denizli Müdüriyetine müracaatlan Han olunur. 

16 19 22 25 1744 (949) 

Turgutlu Belediyesinden: 
2225 lira bedeli sabıklı Urganlı ılıcalarının icarı müzayedeye konul

muştur. ihalesi 3 1-5-940 tarihine müsadif Cuma günü eaat 14 te Tur
ptlu belediye dairesinde müte,ekkil belediye daimi encümeninde ya-

DAHiLİ VE ZÜHREVİ HASTA- SPERCO VAPUR 
LIKLAR DOKTORU ACEHT ASI 

1 ~ CİLİCİA Vapuru 
~ mayıs sonlarına aoğru 

belkenmekte olup 

Akarça y ~~IATf( 4 ~~~~ ıa~~ 
beklenmekte olup İs
tanbul, Pire, Napoli, 

Cenova limanlarına hareket edecektir. 

Her gün saat 13 ten itibaren.. 
İkinci Kordon (Alman bosolosha

ncsi karşısında) 206 numarada hastaıa
mıı kabul eder • 

(Çhici hamamındaki muareneha
nesini teı'ketmiştir )-

TELEFON: 3458 

Kadın hastalıkları ve 
Doğum Miitahassısı 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalarını her gUn Tilkilikte Ev
liyazade sokak Orta okul karşısı No . 
22 de kabul eder. 

QUİRİNALE vapuru 7-6-940 tarihin
de beklenmekte olup Venedik, Tri)'este 
Ancona limanlanna hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimal! ve cenubi Ame
rika limanlanna h.ö.ı-eket eden lTALİA 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afri
ka ve Hindistarıa hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefaln fir
keti vapurlanna tesadlif ederler. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ft 

hareket tarihlerinin katı olmadığuu ft 
bunlann hiç bir ihbara lilzum olmalr-
zm d~bllir olduğunu ve bu busustaD 
dolayı acenteye bir mesullyet teretttlp 
etmiyeceğinl muhterem yUkleyicileria 
knvıt ve isaret etmeleri rica olunur • 

Daha fazla tafslllt için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilme&. 

TELEFON : 2004 • 2005 

,--n·.,··ş··rı·a·b-ib_i _ _.. -····oi1J::;::~·::: .... 
Hatıce Azra AT:=AD~=~ 

Demircili 
İkinci kordon (Cümhuriyet Mer

kez bankası arkasmda) 88 nnmara
da hususi muayenehanesindo hasta
larını (tatil günleri hariç) her gün 1 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON: 3%87 
.... r;m ..... :.... - -· 

Pa1-i, lakültuinden diplomalı 
Diı tabibi 

esip Oolunaf 
ikinci Beyler Numan zade sokak 
No. 36' Saat dokuzdan. itibaren 
hastalarını kabul eder. 

1 - 13 (310) 
mıı • .. .,..a a• -

ÇORUH 
ÇoC&ılı · flastalılıları 

mütahassısı 
Londra ve Vjyaıµ hastanelerinde 

etfldüail ilunll etmiştir. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

'

sokak No. 4~. -
!J'ELF..FON : 2310 

.E'• adresi : Göztepe lwrakolu kar
enda s:wıı .. 
- il 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoaılı luıstalrlıları 

Hütaluusısı 
llMtalamu ber etin saat 11.38 dala 

1 e War Beyler sokağaada Ahmk 
.. tbum JWDdaki hususi laliniiia
M bbul eder. 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk Hastalıklan Mütahassuı 
BEKLİN \'e KÖLN tiNİVEB

Sh'Esl SABIK ASiS'IANI 
Hastalarını ikinci Beyler Numan 

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

)1 EVİ: --FIRSAT 

TELEFON: 2443 

Londra ve Uverpol batlan için 
piyasanın ihtiyacına g6re vapurla
rımız aefer yapacaklardır. 

............................................ 

W. F. Renry Van der Zee 
Ve $ürekisı --·--- . AMERICAN EXPORT LİNES lNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXPRESS vap. 24 Mayısa doğru bek· 

leniyor. 
EXİRİA ~puru 5 mayast.& beklenl· 

yor .. 
D. T. R. T. - BUDAPEST 

BUDAP&<>TF İÇİN 
BUDAPEST mot. 18 Mayısa doğru 

bekleniyor. 
KASSA Mot. 5 Hazirana doğru bek

leniyor. 
DUNA vapuru 15 nınyısa doğru bek

lE<niyor. 
SZEGED \'opuru Haziran ortalarında 

bekleniyor. 
SERVİCE MARiTİME ROUMAİN 

BUCA REST 
GALAS VE KÖS'rENCE içlN 

CA V ARN A mot. 24 Mayısa doğnı 
bekleniyor. 
SOCiETE COMMERCİALE BULGA· 
RE DE NAVİGATİON A VAPEUR 
BULGARİA ''apuru 6 mayısta bek

leniyor. Burgas ve Vsma için yük ala
C'aktır. 

Vapurların isim ,.e tarihleri baklanda 
hiç bir taahhüt aluıma. 

Vapurlann hareket tarihleriyle n.a•
lunlardald deliJiklilderden acenta m9" 

ınıliyel kabul etmft. 
Daha fazla tar.tllt için ATATt.1R& 

caddesi 148 No.da W. f'. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acent.alıtına mü..raC8· 
at edJlm_. rica olunur. 

TELEFON : ztt7 /1tll 

UNDAL -·-UMUMi DENiZ ACENTAUCa Lm: 
ZETSKA PLOVtl>BA A. D. KOTOR 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten
ce ve Vama için hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN -; apuru 8 mayısta Kösten· 

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
Pire, Durazzo ve Triyeste için hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede
et·kti.r. 
GOUIANDJUS BBOTBERS (Hellu) 

LTD.PlaAEUS 
•NEA HELLAS· 

Lüks transatlantik vapuru Pire . 
NeV)•ork hattı: Pfreden hareket tarihi. 

11 MA YlS 19~0 
Yolcu ve yük kabul etmektedir . 
Gerek vapurlann muvasallt tarihleri 

gerek vapur lsimlm ve navlunlan hak· 
kında ecenta bir teahhUt altına gireme-z. 
Daha fazla tafslllt almak için Birind 
Kordonda 152 numarada • UMUALı 
wnumt deniz Aef'fttalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : C012 MOdilıi.yet 
Telelon : 311l A<"enta 

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

Devren satılık Şer

betci dükkanı 
Sahibinin askere gideceğinden acele • 

devren satılık gazino ve kahvehane fiat Asmalı Mescitte 140 numaralı .şer-
çolı:: müsaittir. MUracaat saat 10 dan betci dükkanı acele devren sablıktır. 
1Z ye kadar Kemeraltı Cad. Foto Sü- Taliplerin içindekilerine müracaatle- i 
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2 1940 

Harp beş cephede devam ediyor 
Motörlü kuvvetlerin Manş sahiline sarktıkları mıntakanın şimalinde 

Müttefiklerle Almanlar arasında şiddetli bir muharebe oluyor 

Almanlar müşkül vaziyette 
lngilizler Möz nehri üzerinde köprüleri 
uçurdı.lar. Lahey hava meydanı ile Leipzig 

elektrik santralı da bombalanmıştır 

~~~~~ 
-ı y .,~i 

......... ~_' , 

Garp cephesinde Fransı-: kuvvetlerinin harPkütmı gösteren bir f otograf 
L<Jndra 24 (Ö.R} - İngiliz mahfille- şarkına kadar bombardıman edildiği gi- ras ile deniz arasında şimale doğru iler

rinde askeri vaziyet şöyle gösteriliyor: bi Uihey tayyare meydanı da bombar- Jiyen kuvvetli Alman zırhlı müfrezeleri 
Halen harp beş cephede devam etmek- dıman edilmiş ve bir İngiliz tayyaresi düşmanın Manş kanalı limanlarına yak
tedir: Layipzig şehrine kadar ilcrliyerek elek- la~ınışlardır. Cenupta diişmanın hafif 

1 - Man~ denizi sahili ile Bulonya trik santralını bombalamıştır. Bütiin ilerlC'Jl1e hareketi tardedilmiştir. Ve baş-
civarında. tayyareler üslerine dönmüşlerdir. öğle- kaca mühim bir hfidise olmamıştır. $i-

2 - Alman motörlü müfre-zelerinin ye kadar cephede kırktan fazla düşman maide Alınan kuvvetlerinin düşmnn or-
girdikleri sahaCla Arrasın cenubunda. tayyaresi tahrip edUrniştir. 6 1ngiliz tay- dulnrına karşı harekatı tayyareler tara-

3 - Som nehrinin cenup kısmında. yarcsi kayıptır. Bu harekat 23 Mayısta fından himaye edildiği gibi düsmanın 
4 - Almanların şimali Fransada gir- tekrar edilmiştir. münakale hatları ve karargahları da 

dikleri noktanın cenubu şarkLc;indc Se- Fransız harbiye nezaretinin söze sa- bombardıman edilmiştir. Müsellah ke-
dan mıntakasında. lfilıiyetli şahsiyeti yalnız Fransız arazisi sif hava kuvvetlerimiz Manş denizi sa-

5 - Alman ileri hareketinin şimali üzerinde bin düşman tayyare.sinin dil- hilinde Bolonya açıklaı;ında bir düşman 
garbi kısmında. şürüldüğünü bildirmiştir. kruvazöriyle üç torpilo muhribini hasa-

Dünkü giln B. Çörçil Alınan kuvvet- ra uJ;.tratmış ve altı adet yüklü nakliye 
)eriyle Bolonya şehrinde muharebenin ALMAN TEBLtôl gemiı;ini batırmıstır. Dün düşmanın 49 
devam ettiğini bildirmişti. Bolonyanın Berlin 24 (Ö.R) - Alınan başkuman- tayyaresi düşürülmüştür. Bizim zayiatı-
şimdi Almanların e1inde olduğu bildi- danlığının tebliği: Şimali Fransadaki mız 16 tayyareden ibarettir. 
rih~iştir. Bu liman ~ephed~~ çok fazla muvaffakıyetli hücumlar müttefiklerin Narvikte tayyarelerimiz düşmanın as
ge:ıde olması s~b;bıyle kafı derecede işgali altındaki mıntakayı daha ziyade ker'i karargahlarını, nakliyatını ve ns
mudafaa ~u~etının burada bulunma- daraltmıştır. Flanderde Alman !ırkları ker ihracatını muvaffakıyetle bombar
masından ıstıfade e~en .Almanla.rın b~- müstahkem Şelde mevkile·rini yararak dıman etmişlerdir. Bir düşman avcı tay
nu kol~yca zaptettiklerı. tahmın edıl- Belçikada Lis nehrinin garp sahiline yaresi düşürülmiiş ve bir kruvazörle 
mektedır. BoJonyada dafı bataryaları ve varmışlardır. Belçikanın Turne şehri bir nakliye gemLc;i hasara uğratılmıştır. 
fank kuvvetleri mevcut olmadığından zaptedilmiştir. Artuvaz'da Alman kıtaa- Düşman tayyareleri Almnnyanın garp 
Alman m?törlü kuvvetlerinin bu şehri tı harbu umumide şiddetli muharebele- ve cenubu garbisinde gayri askeri hcdef
znptetmesınc karşı konamamıştır. re ı;ahne olan Arrasın şimali garbisinde- !ere plansız olarak bombardıman etme-

Askeri müşahitlerin vaziyeti vahim ki Loretta tepesini işgal etmişlerdir. Ar- ğe devam etmişlerdir. 
olarak göstermelerine rağmen diğer diirt 
noktadan gelen haberler daha ziyade ce
saret uyandıracak mahiyettedir. 

Motörlü kuvvetlerin sahile sarktıkla
rı mıntakanın şimalinde müttefiklerle 
Almanlar arasında vuku bulan muha
rebeler neticesinde Alman motörlü kuv
vetlerinin geçtiği aralığın genişliği tak
riben 15 mile indirilmiştir. 

Som nehri boyunca Fransızlar ktw
vetli mevziler almışlardır. Fransız kuv
vetleri Som nehrinin cenubunda düş
manın almış olduğu mevkileri istirdat 
ederek Som hattında kuvvetle tutmak
tadır. Som nehri cenubunda Almanların 
bir aralık tesis etmiş oldukları köprü 
başları tasfiye edilmiştir. Bu mıntaknda 
motörlü kıtaat hfıkimiyetini kaybetmiş
tir. Fakat bunların şimdi Manş sahilin
de faaliyete geçtikleri anla~ılmaktadır. 
Sedanın cenup mıntakasında Alman hü
cumları devam etmişse de müthiş topçu 
hazırlıi!ın<'I rai!men netice alamamıslar-
dır. · 

Faris 24 (Ö.R) - Niyet nehri üzerin
de Almanlar, şiddetli topçu hazırlığını 
müteakip Lonyujon mıntakasında hü
cumda bulunmuşlardır. 

Londra 24 (Ö.R) - Hava nezareti 
bildiriyor: İngiliz hnva kuvvetleri şimali 
~arbi Fransada ve Belçikada düsınan 
kuvvetlerinin harekatını miitemadiyrn 
işkfıl etmiştir. Tunk kolları ile ıuotörlii 
cüzütam1ara yapılan hücumlar müthiş 
perişanlık tevlit etmic;tir. İngiliz tayya
relerinclen beşi üslerine dönmemiştir. 
lngiliz tayyareleri Alman nakliye yol
larını ve cephedeki askeri hed ... flere ton
larca bomba va~dırmışlardır. B--lçikanın 
cenubunda Möz nehri üzerinden geçen 
yollar vc ki1ori.iler mühıın hasarata uğ
ratılmıştır. Bilhassa Sarloruva 'da ikiye 
avrılan cl"ıniryolunun tahrip edilmis ol
ması miihim bir neticedir. Namürdc 
Möz nehri üzerindeki könrü1ere isahet
li endahtlar vaoılmıstır. Ağır bombalar 
Alman mlinakall' hatlarını ve iac;<> mer
kezlerini tahribat::ı uğratmıstır. 

22 Mayıst::ı düşmanın tank ve zırhlı 
otomobil tahşit merkezleri bonıbardıman 
edilmiş :ve hava filoları münavebe ile 
taarruzlarına devam etmişlerdir. Alman 
kıtaatı Möz nehrinden Eks Laşapelin 

Bir Alman mühimmat 
treni berhava oldu 

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

- BAŞTARAft'l 1 İNCİ SAHİFf:DE - rak düşi.irmüşlerdir. İngiliz avcı tayya
ra ve deıniryollarına isabetler vaki ol- releri 360 tayyareyi ınuhakk~k clüşür
muştur. müşlerdir. Ayrıca 76 tayyare Ingilız da-

fi hntaryaları tarafından düşürülınüştür. 
ALMANLAR MÜTTEFİK HAVA Hollandalılar 200 ve Belçikalılar 126 
KUVVETLERİNDEN ŞİKAYETÇİ Alma ntayyaresini düsürdiiklerini bil-
Paris, 24 (Ö.R) - Almanlar da vazi- dirınişlerdi. Bu surctJe Alınanların 7.a-

yelin çetin olacağını itirafa başlamışlar- yialı 1000 tayyareclir. Bu malzemenin 
dır. l\Iücadelc şiddetli ve amansız ola- ve bilhas..-;a pilotların telafisi son derece 
caktır. Müttefik kıtalan güzide kıtalar- gü<'lür. 
dır ve ç~~ iyi silahlara mal~tir. :1"1üca-, Bu zayiat miktarı müttefik tayyare
dele. he?uz başlamıştır. En şıdd~tı hava !erinin materycl ve efrat itibariyle kali
faalıyetı buna refa!cat etmektedir.. Al- te3 inin yüksekliğine en büyük delildir. 
man zırhlı kolları Ingiliz tayyareleri ta
rafından şiddetle bombardıman edil
mektedir. Binlerce mülteci dalgaları 
arasında gizlenmeleri bunları koruyamı
yor. Tayyare bombaları altında tanklar 
tuz buz olmaktadır. Almanların müna
kale hatları sevkülceyş yolları bilhassa 
bombardımana maruzdur.Abbville mın-
1akasındn iki Alman zırhlı kolu bir çok 
İngiliz tayyareleri tarafından muvaffa
kıyetle bombalanmış ve dağılılmıştır. 

MEYDAN MUHAREBESİ 
Muharebe bilhassa Arras - Kambre-

Valansiyen nuntakac;ında en çetin bir 
şekilde cereyan etmektedir. 

Müttefik başkumandanlığı Almanla
rın denize inişlerine kat'i olarak niha
yet verecek olan faaliyeti büyük bir giz
lilik içinde hazırlamaktadır. 

ALMANLAR BİN TAYYARE 
KA YBETi\Jİ$TİR .. 
Faris, 24 (Ö.R - 10 - 20 mayıs ara

sında Alman hava zayiatı hakkında elde 
edilen e'llniyetli haberlere göre bu za
yiat en nz 1000 tayyare olarak tahmin 
edilebilir. Bu de,·re esnasında Fransız 
avcı tayyareleri ve dafi bataryaları 363 
Alman tayyaresini muhakkak surette 
' e kırk bir tayyareyi de muhtemel ola-

ALMAN YARALILAR BOMBARDI
MANLARDAN KABUSLA 

BAHSEDiYORLAR 
Seyyar hastanelerd~ki Alman yaralı

lar müttefik bombardımanlarından ade
ta kabusla bahsediyorlar. Hepsi şunu 
itiraf ediyorlar ki Alman avcı tayyarele
rinin mukabelesi adeta tesir:-;iz kalmış
tır. Alman tayyareleri adetçe daha fozla 
ise de kalite bakımından müttefik tay
yarclerinden aşağıdır. 

HASTANELERE TAARRUZ 
Paris 24 (Ö.R} - Almanların seyyar 

hastanelere karşı taarruzları sayılamı
yacak kadar çoğalmıştır. Bunların Kı
zılhaç işaretini ta~ımaları kendilerini 
koruyamıyor. Amerikan seyyar hasta
neler de bombardıman edilıniş ve key
fiyet persünelleri tarafından teyit edil
miştir. 4 Amerikan kondöktörii ve iki 
.sayyar hastane kayıptır. 

Kölnişer Zaytung Alman gazetesi bu
nu zımnen itiraf ederek 21 Mayıs nüs
hasında şunları yazmıştır: c1şgal altın
daki arazide cereyan eden hadiseler har
bın amirane zaruretleridir. Ve bu zaru
retler diğer bütün mülahazaları berta
raf eder ... 

Cephelerde son vaziyet 
~~~~~~~~~~--~*""""ıN-~~~~~~~~~---

S edanın cenubunda Fransız mukabil 
taarruzu muvaffak olmuştur 

FARİS, 24 (Ö.R) - 24 mayıs akşam 
tebliği : Bir kaç günden beri şimalde bil
hassa Kambre ve Arras arasındaki mın
takada cereyan etmekte olan ve şimal
de Sent Oml'r ile Boionyaya katlar uza
nan şiddetli harp ~imdiye kadar cephe
nin de\'amlılığ•nı iade imkfuunı verme
mi tir. 

Sedanm cenubunda Alınan ordusu bu 
~abah şiddetli vasıtalarla taarruza geç
miştir. Mukabil taarruzumuz çok sarih 
bir muvaffakıyet kaydetmiştir. 
Bombmdıman tayyarelerinin çok faal 

hareketleri kaydedilmiştir. Avcı tayya
reler de dü~mana karşı kıtaatı himaye 
vatifesi~ le beraber Alman motörlii kı
talarına top ateşiyle taarruz etmişlerdir. 

AKŞAM TEUI.iGİ 
PARiS, 24 (Ö.R) - Gizlilik mm·af

fnkıyetin ilk şartı olduğu cihetle akşam 
tebliği harekat hakkında pek fazla taf
silat vermemektedir. Şimal cephesinde 
frunaıniyle sevkülceyşi sebepler dolayı
c;iyle müttefıkler b!r kaç kilometre geri
de Yeni mevziler işgal etmişlerdir. 

KnmbrE' mıntaknsında dün işgal edi
len mevkilerde akşam muharebe şiddet
le devam etmiş ve taarruzlara mukabil 
taarruzlar birbirini t:ıkip etmiştir. Bura
da daimi bir ccphı:? yoktur. Bu harekatı 
harita üzerinde çizmek lfızım gelse ha
kikat ile hiç bir .ılakası olmıyan arazi 
kazançları veya kaybını hissini verecek
tir. Muharebe ancak başlamış bulunu
yor ve Alman propagandası da bunu 
pek iyi anladığı için eski zafere füruş 
teranelerinden vaL geçmişlerdir. Alman
lar son derece mükemmel bir şekilde 
müsellah seçme kıtalarla karşılaştıkla
rını itiraf ediyorlar ve motörlU kıtala
rının hareketlerine artık ancak ikinci 

~~~~~~~*ııww~~~~~~~~~~-

derccedc bir ehemmiyet atfediyorlar .. 
Bu motbrlü kıtalar Arrasın cenubunda
ki aralıktan k.:ydıktan sonra bir çok şe
hir ''e köyleri işgal etmişler~e de burn
Aaki vazivetleri pek kararsızdır. Askeri 
v~iyet s~yaliyetini muhafaza etmekte
rlır. Yalnız üç nokta taayyün ebniş bu
lunuyor: 

1 - !vfüttdik o~·clu]ar F;sko nehrinden 
K:-mbrcye karlar olan noktayı sağlam 
bir şekilde tutmaktadır. 

2 - Som nehri hattı üzerinde zapte
clilen mevkiler muhafaza ve kuvVl't li 
şekilde organize edilmiştir. 

3 - En nehrim.!en Sedana kadar cep
h ~ kuvvetli bir surette tahkim cdilıni~ 
ve diişmana şağlam bir mukavemet gös
terilmekte bulunmuştur. 

Şİl\IAJj FRANSADA 
LONDRA, 24 (Ö.R) - Şimali Fran

s."lda vaziyet hfılfı karışıktır ve şöylece 
hülfısa edilebilir : Şiınnlde İngiliz ve 
Belçika kuvvetleri, şimal denizinden 
Bapuma kadar hir hattı işgal etmekte
dir. Bu hattın cenup mıntakasında Va
Jansiyen, Kambre ve Arras arasında 
müthiş bir harp C('reyan ediyor ve Al
ınanlar hücumda bulunuyorlar. Cenup
ta Fransızlar Som nehri hattını ve bu 
hattın şarkından Longviyc kadar olan 
mevkileri tutuyorlar. Alınan motörlü 
kuvvetlerinin şimale doğru kaydıkları 
aralık daralmaktı:ıdır. Bu motörlü kuv
vetlerin taarruzları sebebiyle İngilizler 
geçen gece Bolonyadan çekilmişler ve 
bu hareket esnasında pek az zayiata 
uğranuşlardır. Bir çokları tecrit edil
miş vaziyette olan bu motörlil kuvvet
lerin harekatı hakkında başkaca malu
mat verilmiyecektir. Müttefik kuman
danlığı şimali Fransada .Fandrde sivll 

ahalinin !5ehirleri terketıneınelerini tav
siye ediyorlar. Alınan radyoları halkın 
şehirlerde - sivil ve askeri hedeflerin 
birbirinden ayrılamaması ~ebebile - teh
likede olduklarıııı ve köylere dağılmala
rı Hizıın geldiğini inandırmak istiyorlar
sa da Alman tayyareleri kırlardaki aha
liye ınitralyözlc hücum ettiklerinden 
bunların şehirlerde daha az tehlikeye 
maruz kaldıkları beyan edilebilir. 

ALMANLAR ŞAŞIRDI 
FARİS, 24 (Ö.R) •Pari Suval'• 

gazetesinde Andre Şameks şu mütala
aları yürütüyor : Almanyanm dünyaya 
fahakküm tcşcbbü~nde bütün kuvvet
lerini garbe atarak bu istikamette neti
'.:cyi nrıyacağı nı::ı'umdu. Alınanların hu.ı 
<;usi silahlar istin ali suretiyle ilk unda 
hasımlarını şaşırtarak bazı avantajlar 
elde ctme1eri zaruri idi.. Fakat çok geç
ınedrn mukavemetin ne kadar şiddetli 
Q]duğunu anlamışlardır. Bu da mücade
lenin devam edeceğini göstermektedir. 
1914 te ayni şekilde Almanlar dört ay 
mütemadiyen taarruz ettiler ve harbin 
bitmesi için de miittefikJeriıı dört aylık 
mütekabil taarruzları lazım geldi. Şim .. 
di modern silübların kuvveti bu devre• 
!eri kısaltabilir. Müttefikler için muka• 
v~nıet etmekten b:ı~ka yapılacak bir şey 
yoktur. 

Moskova, 24 (Ö.R) - Sovyet gazete• 
leri Garp cephesinde Almanların vazl• 
yetini pek parlak görmiyorlar. Gazete
lerin fikrince Almanya harbin ilk par• 
tisini kazanmış ise de müttefikler mu• 
kavemet ve mukabele ctmeği bilecek
lerdir. Pravda gazetesi Almanların garp 
cephesinde muazzam zayiata uğradıkla• 
nnı ve harbe uzun zaman şimdiki şid· 
detle devam edeıniyeccltierini kaydedl· 
yor. 

Yugoslavyada Vaziyet 
Romanyada bir ay devam edecek 
bir seferberlik planı tatbik ediliyor 
Paris, 24 (ö.R) - «Tan~ gazetesi 

cenubu şarki Avrupa vaziyeti hakkında 
şunları yaz.ıyor: 

Avrupanın şimali garbisinde müthiş 
bir harp cereyan etmekte iken Avru-
panın cenup şarkisindeki vaziyet de na
zan dikkati celbetmektedir. Müttefik
lerin enerjik kalkınması bu mıntakada, 
dünya mukadderatının tayin edildiği bu 
~aatte layik olduğu veçhile takdir edil
miştir. Almanlar eğer garp diinyasına 

saldırmakla cenubu şarki milletlerini 
yıldıracaklarını ummuşlarsa çok yanıl-

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

mışlardır. Şu takdirde bu taarruzun ma- lşkodrayı ziyaret etmesi manidardır. 
nevi hedefi şimdiden akim kalmış sa- Balkanlarda en nazik vaziyette bu .. 
yılabilir. Taarruz bilakis serbest millet- lunan memleket Yugoslavyadır. Bu 
!erin müdafaa azmini ve hazırlıklarını memlekette istiklal ve bitaraflığını mu• 
takviye etmiştir. Almanlar zaferin ümit hafaza için kafi ihtiyat tedbirleri almıf" 
ettikleri kadar yakın olmadığını anla- tır. Keza Romanya bir ay devam ed~ 
mağa başlamışlardır. Bu mücadele es- cek olan bir seferberlik tatbik etmekte" 
nasında cenubu şarkinin Alman tasav-
vurlarında ne kadar büyük bir yer tut- dir. Bu hal bu memleketin gafil av]an-
tuğu malumdur. B. Mussolininin geçen mak ietemediğini gösteriyor. Romanya• 
harbe İtalyanın iştirakinin 25 nci yıldö- yı bu tedbire sevkeden tehlikenin nere• 
nümü münasebetiyle söyleyeceği nutuk- den geleceği malum olmamakla berabeı 
ta vaziyeti tavzih etmesi mümkündür. Rumen milletinin tam bir azim ve baai
Kont Cianonun Arnavutlukta Tiran ve retle hareket ettiği muhakkaktır. 

BULGARİSTAN BİTARAF 

Tahşidat haberi yalan 
~~~~~~~~~~~ıwow*----~~~~~~~~~~ 

Bulgaristan şu anda en büyük karın, 
kaybetmemek olduğuna kani oldu 

SOFYA. 24 (Ö.R) - Bulgar siyasi mahfilleri, son zaman
larda ı\lman D . N. B. ajansı tarafından verilen yanlış ha
berleri ~u suretle tanih ediyorlar : 

gücüyle mt;~gul olmaktan başka bir kaygı beslenıemektediı\ 
Guya Bulgar hudutlarında tarafımızdan veya iyi müna.0 

sebetl<!r tesisiyle se,·indiğimiz kom!'!ularunız tarafından tali• 
şidat :yapıldığı sık sık işaa olunmaktadır. Bulgaristan, bd 
tahşidııt haberlerinin ortalığı kan tırmak maksadına matuf 
olduğunu l!eyan ederken hakikati ifade eylediğine kanidir. 

B ulgaristan komşuları için, Auupruım ~u kan}ık zaman· 
larmda hiç te kötii bir emel beslemeyi habnndan geçirme
mi~tir. Kral Boris, böyle nazik bir zamanda en büyük karın 
kaybetmemek olduğunu söylemi~ti. Bu itibarla Bulgar mil
le!_!, lıükiimctin bu husustaki i~retine inanmıştır ve işiyle, 

Sofyu, her ~eye rağmen harp öniinde bitarafhr, muhasınt 
devl<'tl~rle ticaretin<: devam etmektedir. Fakat bun1ardaJ1 
birini, diğerine tercihi kat'iyen hatmndan geçirmemiştir. 

FRANSANIN TEŞF.KKORü 
Paris, 24 (ö.R) - General Jorj, 

Britanya hava kuvvetleri kumandanına 
gönderdiği bir telgrafta ezcümle şöyle 
yazmaktadır: 

«Britanya tayyarelerinin çok alçak
tan uçmak suretiyle hayatlarım hiçe 
!!aymak suretiyle gösterdikleri harikii
lade gayretler bize son derecede yardım 
teşkil etmektedir. Bu kahramanca gay
retler dolayısiyle sonııuz te~ekkürlerimi 
bildirir, canlarını feda edenleri Fransız 
ordusu adına hürmetle anarım. 

BiR HA TIBE CöRE 

ri hatibi Hollanda ve Belçika harbinin 
ba~ladığı günden heri yalnız Fransız 
topraklarında düşürülen Alman tayya
relerinin bine baliğ olduğunu söylemiş-
tir. 

MOTIEFiK KUVVETLERi 

Aynı hatip sözüne şöyle devam et
miştir: 

«Şimdiye kadar Amerikadan mütte
fiklerin satın aldıkları 65 00 tayyareden 
2300 tayyareyi teslim almış bulunuyo
ruz. Kalan kısmı da bugünlerde teslim 
edilecektir. Daha 4000 tayyare sipariş 

BELCİKA 
Diplomatları isviçrede 
BERN, 2 4(A.A) - Almanyadald 

Belçika diplomatlarını hamil tren on b~ 
günlük bir teahhürle dün Zurihe gel .. 
miş ve Fransaya hareket etmiştir. -x-

Kağıt buhranı 
FARİS 24 (A.A) - Kağıdın fazla 

mikdarda
1 

istihlak edilmesinin önUneı 
geçmek için mevkut matbuat sendikasl 
bütün mecmuaların kıtalarını ve sahlfe
Jerin adedini yilzde elli nlsbetinde ek .. 


