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111hı mUnderecat.ından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• ispanyada iki günde bir 
ekmek tevzi edilecek 

1\lndrit 1 (A.A) - H. rp, Ispanynyı Anıeri
kndan yapmakta olduğu buğday nakliyatın
dan mahrum bıraktığından ispanya hükümeti 
buğday stoklarının yeniden tevzii fuıına kadar 
ekmeğin iki günde bir defo tevzi edilmesini 
knrar altına almıştır. 

1 ·-------YE?\1İ ASIR matbaasında basılmıştır 

an arvik •• •• ssu 
.... ALMANL'AR·····ı:r·TAYY"ARir .. K:AYBE.TTiL'ER ... -~.207.JJ2!'W7.Z?Zıll 

Karneci müessesesinin 

Dombas etrafında· mühim 
ı muharebeler oluyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tertip ettiği müsabaka 

Hitleri -·-Getirene 1 m.ilyon 
dolar verilecek 

Dombas ve Trondhaym arasındaki 
asıl demiryolu Norveçliler elindedir 

TRONDHEIM 

~.kdenizde 
ihtiyati 
Tedbirler 

-0-
ŞEVKET BİLGİN 

koytcr njansına göre yiiksck mesuli
~ et ınaknmları işgal ('den bazı İtalyan 
~hsiletlerinin son ~iinlcrdc söylediklc-
11ıutu!dar \c Sknndi!lavyaya Alman ta

lltruzunun başladığı giindcnbcri İtalyan 
~tbuatının müttcf!klcr aleyhinde şid-
1\.Ctlcııcn neşriyatı lngiliz hükümetini 
h'kdcnizde ihtiyati mahiyette bazı ted
I 1t.lcr almağa sevkctmiştir. Bu tedbir
derın neden ibaret oldı·ğu söylenmiyorsa 
~ harbın ilk günll'rindc olduğu gibi 
t ~to\'n yolunun Siivcyş yoluna tercih 
d!lcccği anlaşılmaktudır. 

h Italya hakikaten harp arife:.inde mi 
tılunuyor? 

Ilı llu hususia katiyetl~ hüküm l·iirüt-
3' ek imkan ız ise dEı müttefiklerin İtal
'Y a .ile münasebetleri bakımından \·azi
l ctııı ağırlaşmış olduğu inkar edi
~~cz.. Şuna inanmak ltızımdır ki müt
h· rıklcr bütiin varhklı:ırını alakadar eden 

1 
ır hayat memat mü~dclesinin hiç bir 

t~fh~sında. zuaf göstermek niyetinde de
,~. dırlcr. lngiliz nmir:-Jlık baş Lordu 
ı./k~ton Çörçil miitt<'fiklerin Akdeni2e 
ed ırn bulunduklnrını, bundan şiiplıc 

11~ enler varsa talill'r;nin tec.riibcsindc 
t l.'lr bir sukutu hayale uğramaktan kur
~lnnuyacaklarını ıu;ıkça beyan etmi. tir. 

1 
u sözlerden de anlaşılabilir ki İngil

ı:renin te\'l~ssül edct:Pği ihtiyati tcdbir
t r bir ihtar malıivctinde olacak
f~r. İngiltere hini hac~tte Akdenizden 
~cnret gemilerini çelmıck suretile de im
h Utnforluk ıniinak:ıl:~tım emniyet altında 
~~Undurabilir. İtalya~·a gelince harbe 
llotı~l~hale kararını \'erdiği giin iınpcryal 
f lıtıkasının temelini tc kil eden müs
trıC!lnlckclerindc hilh:>ssa Hııbcşistanda 
1ı_!l' kiini mnlıafnza et•ncsine artık im
.ı ctn kalmıyncnk, cliiuyn ile ticnrcti 
Cth:ıJ duracaktır. Yalnız bu ihti-

- SONU 2 tNCI SAHİFEDE -

;-;--....--~-----------------------' . '. -

~ ieiii"i'a'r'iiii"ö'üyüi('' 
: Romanımız ... 
: Yazan: löiı\HİS AKDUl\lAN 

i aybolan 
1 Bayrak 
it Bir Yeniçeri nrnmısının hatıra1a-. 
'\

1 
• Mcrcidabık muharebesi... Ya-: 

ll~ Sultan Selim Mısırda... Kanlı: 
arpı nalar . B'r çok aşk macera-: 

--*-
lsveçlilcr -·Alman taarruzunun 

~eni bir lıurbanı 
o!malıtan endişe 
i~indedirler 
Londra, 1 (ö.R) - lsveç Norveçin 

istilasını kendisi için bir ihtar telUkki et
mektedir. Isveç gazeteleri diyorlar ki: 
Artık hiç bir bitaraf siliihsızlanmağı ak· 
Jınn getiremez. Kılınc:tIT}lZl keskin, baru
tumuzu kuru tutmalıyız. 

cGotcborger Posten> gazetesi Alman
lar hakkında Klemansonun şu sözlerini 
hntırlatıyor: 

Bu heriflerle işin müthi~ olan taralı 
ölümü sevmelerindedir. Diğer hiç bir 
memlekette harp için harp hususunda 
böyle menfur bir inhimak yoktur. Fran
•ızlar ancak emniyetleri için harp eder
ler. Alman milleti içinse emniyet mana
sız bir sö7diir. Ve Frnnsızlann ikrahı 
bundan ileri gelmektedir. 

Almanlar, Alman zihniyetinin vahim 
bir tezahürü olan 1914 - 1918 felake
tinden beri dünynyı karıştmnağa devam 
ettiler. Jsveç milleti son seneler zarfında 

--·-
Bir mot9r ve üç 
yelkenli battı 

İstanbul l (Hususi)- Karadenizde 
son fırt.ınnlıırda 3 yelkenli battı. Bir 
motör parçalandı. Diğer bir yelkenli 
de karaya düştü. 
Bu kazalarda miirettebatlan beş 

ki.şi maalesef suhmı gömülerek bo
ğulmu:ştur. Boğulnnlardan üçü, Bo
ğaz civarın'da ba'n"l Seferi Hayat 
ınotörü kn7.asıncla lrnybedilmiştir. 

·······················•i••··············· 

Ho\landa Başve
kilinin beyanatı 

-e-
AmstCTdam, 1 (Ö. R) - Hollanda 

Başvekili matbuata nşağıdaki beyanrıt
ta bulunmuştur: 

cMemleketimiz hiç kimseyi tehdit et
miyor. Kimseye iltihak etmek niyetin
de değiliz. Dünya dehşetleri ortasında 
Hollandanın bir barış yurdu olmasını 
istiyoruz. Faknt bu barış yurdunda teh-

Macar ordu kuvvetlerini gösteren bir fotoğraf 

Yakın ve orta şarkta 
Sulhu korumak için iki mühim 

bahsedllmektedir projeden 
Faris, 1 (Ö. R) - cNiyuz Kronikl> 1 Türkiye hükiimeti bir taraftan 

gazetesinin verdiği şu haber Fransız • ·~ 
cle 

· b •... k b' l/!k .1- k t Balkan devletle. rı, dıger taraftan Or-gazet nncc uyu ır a •t a ı e ay 
ve tefsir edilmektedir! - SONU 4 tlNCÜ SAHİFEDE -

vaziyet 

•• unevver Türk kadını 
Alman Hariciye nazırı Berlinde son beyanatını yapıyor Seferde orau emrinde "Hemşire" olarak ça-

Ingiliz-Amerikan hayat telakkilerini ka-ı Alman mantalitesi komşu milletler /ışmak için açı/an kursa kaydını yaptır 
bul etmi§tir. ('imanların galebesi halin· iç~n müthi§ bir facia olmuştur. Fakat 
de bu telakkıler onların tahakkümü al- eger Almanlar Avrupa iizerinde kendi, ASKERLİK ŞUBESİNİN DAVETİ 
tında kalacaktır. - SONU 4 Ü'NCÜ SAHİFEDE - - YAZISI 2 İNCİ SAHİFEDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihtarı!.. Ingilterenin Italyaya 
lngiliz filosu Akdenizde her 

ihtimale karşı hazırlandı 
Amerikalılar vaziyeti şöyle görüyorlar 

Bu çok mühim bir darbedir. 
&atveti bil kuvve 

Müttefiklerin bahri 
kahirdir masun ve 

I..ondra 1 (A.A) - İyi hnber alan mahfillerde dckı İngiliL filosunun harbe amade olduğunu ve 
lx!yan edildiğine göret normal ıı0kilde Akdenizden bnhrl kuvvetlerin Non·eçin dar körfez.inde oldu
gcçmeleri lfız.ımgelcn Ingiliz ticnret ~eınilerinin ih- ğ;,mdan cuk daha müessir bir surette harekete geç
ti\·at tedb:rleri nlma1an hakkında Ingiltere tara- mek irnlttınına l!'alik bulundutıınu Duçc~ e ihtar 
fından verılen karar her halde bu vapurların bun- etmek istenilmiştir. 
d~m sonra Cebclüttnrık ve Sil\.·eyş yolu yerine Nl'vyork Times diyor ki: 
Kup yolunu takip etmeleri icao <'ttigı manasını ta- Bu çok mühim bir darbcdir.Fak<ıt bundan İtalyanın 
zmıunun etmektedir. A.ınnnynnın yanıba~ında harbe ntılncağı ve küçük 

Nevyork 1 (A.A) - Bu sab:ı..lıki gnwtelerin dik- bi'.uraf d vletlerin Alman nı. tnlibütı on ünde teslimi-
kaı lni celbeden iki hadise vnrclı~·. Y<'I giistennc;-•e şitap edecC'kfori neticesi çıkanla-

1 - Müttefiklerın Norvccte ı..ğraınış olcluklr.rı I m:ız. Mutıefiklerin bnhri satve!i bilkuvve maswı-
milşkülfıt. dur vt> kahir vazı) ettedir. H: lb1 l.i Almanyanın de-

2 - Akdenizdekı İııfıilİL ticaret genıilcıin .. ı geri' niı kuvvetleri Norveç harcktıtının bidayetinde 
çekilmesi.. 1 miilhic; <l.ırb<'ll'r<' mar~z kalını~tır. 

:\cvyork Herald ga7.etesi, n,iihim menabi elde J ~ ondra l (A.A) - lngilız m:ıh:ıfili Akdeniz yo-
ebnck arzu ettıği tal.diı'dc Alınanyn t:ır:ıfından lw un İngıliz ticaret gemilerine 'rnpablmnsmın İn
hr.zırlanmıs o]an yeni darbeye iştir< k suretiyle ı g.ıtcreden Hindist:ına ' ~ uznk Ş.P ka giden yolu bir 
müdahal~ etmek mecburiyetinde' buh• ı Musso- miktar unıtacnP,mı kayd~tmekt.:>ıiırl<'r. 
lininin müc;kül \•aziyetinden b:-r~edl' e .. dıyor ki: 1 Anısturalyaya Ümit burunu yoliylc yapılacak 

İngilizleı ticaret filolarmı AJ.rdenizc!cn ÇC'kecek St r 1 t .A.kdcl'iZ yoliylc yapıbc!\k seyahatten bir 
c.lurlarsa bunun ifade edecegi mana Mussolin.nin fazla si\rccektir. 

nız olunun kapatılmasmdan en ziyade 
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Tefrika: 59 YAZAN: Sahin Akduman 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••i••··········· 

Şu dakikada sarayı gerek karadan, gerek5e 
denizden kuşatmış bulunuyoruz ... 

~~~~~~~~-x*x·~~~~~~~~-

Her şey hazırlandı... Sultan Aziz na inanmazsanız lütfen kalkıp pen
dairesinde sımsıkı kuşatılmış bulu- cereden bir kere dışarıya bakınız .. 
nuyor... O ~man .?rtalığı.n. ne vaziyette ol-

Efendimize haber verin de hemen dugunu goreceksınız ... 
hazırlasınlar... Müsaade buyurun da veliaht haz-

Sülyman ağa - Siz içeriye bu- retleri?i alıp gidelim .• V ~ b_u hayır
yurun da biraz oturun.. Ben gidip h iş bıran evvel olsun, .. bıtsın ... 
keyfiyeti efendimize arzedeyim... Şevk efza .k.a~.m, _Sule~an pa-

Affeclersiniz paşa hazretleri .. Da- ~nın bu teklıfi uzenne eger o da
rılmayın .. Sarayda adet böyledir... kıkada ~alkıp. pencereden ~~dı, 

içeriye silahla girilemez.. Ruvel- me ... ktebı .~arbı?:~ ?azınnn k~~dısı.ne 
verinizi beş dakika sonra tekrar si- dogru. soy~~dıgını, onun ... sozlerın
ze iade etmek şartile bendenize tes- de hıç mubalega olmadıgını daha 
lim buyurmalıeınız... yakından görüp anlamış olacak~: .. 

Süleyman paşa - Siz de beni af- Bu anda yalnız kara ta~fı degıl, 
feclin, ağa hazretleri.. Bir asker, Dolmabahçe sarayının denıze rast
silahmı başıbozuklara teslim etmez.. lıyan kısmı da tamamile kuşatılmış 
Böyle bir şey yapmak adete, niza- bulunuyordu ... 
ma aykırı bir hareket olur... Süle>:_ma~ ~şa k~~ayı askerle 

Müsaade edin de onu zabitlerden sardırdıgı gıbı Kayserılı Ahmet pa-
birine vereyim... şa da, gönderdiği harp gemilerile ~: 

Bu sözleri söyliyen Süleyman pa- rayın denize tesadüf eden cephesını 
sa ruvelverini orada bulunan za- abloka albna aldırmıştı ... 
bi~lerden Neci~ efendi isminde bir .. Çamlı~ tepelerinin.. ark~sından 
kolağasına teslim etti.. Ve sonra ka- yu~selmege ... başhyan gunweş ılk ışık
pıclan içeriye girip ağanın peşisıra larıle ortalıgı y~ldızla~aga J:>aşla~ı
yürümeğe koyulmuştu... ğı bu sırada yagmur bırdenbıre dm-

Büyük salona vardıkları vakit miş, gökyüzünü kaplıyan siyah bu
Süleyman ağa mektebi harbiye na- lutlar parçalanmıştı ... 
zırını orada yalnız bırakıp içeriye Şimdi denizin üstünde gunun 

k t yaydığı parıltılar titreşiyordu ... Ve 
oş u... k k . b' d 

Süleyman paşa bu salonda on da- artı çırpınma tan vazgeçıp ır en-
k'ka kadar bekledi Ve her dakika bire sükunet peyda eden denizin 

ı a adeta b'r sen~ .. kadar uzun n-e- üzerinde de ufak, büyük müteaddit 
on ' 

1 *" h ·1 · · d k ld w liyordu. On dakika sonra ağa tek- ~r~ .~emı erının urma ta o ugu 
rnr görünüp Süleyman pasaya hita- goruluyordu ... 
ben: . -BiTMEDi-

- Buyurun, dedi .. lçercle efendi - -·--
hazretlerile valideleri sizi beklerler. Merinosta tertip 

Süleyman paşa veliahdin bulun- edilen müsabaka 
duğu odaya girdiği vakit Murat Bnlıkesir 1 (A.A) -- Merinos yet.iştir
efendiyi ayak üzerinde gezinir bir ıne şefli[,ti tın-afındnn Merinos yetiştiri-

d Şeh b cileri arasında tertip cdılen ağıl, kesim 
vaziyette gör Ü... zadenin Ü- ve yC'ti.'itirme mUsabakası bugün yapıl-
yük bir tela~ ve asabiyet içinde bu- mıştır. 
lunduğu vaziyetinden anlaşılmakta Vali, kolordu komutanı. sivil ve as-
idi... kert erkan ile kalabalık bir halle bu mil-
Şevk efza kadın ise başına hafif sabak?yı \akip eylemiş~. •W• • 

bir ba~rtüsü örtmüs kösedeki kol- Vali bu mUnascbetle soyledigı bır nu-

k d 
· ' ~ Lukta, hükümetin Merinos koyunu ye-

tu ta oturuyor u... ttştirmeğe verdiği ehemmiyeti tebarüz 
Süleyman paşa Murat efendiye ettinniştir. 

üç adım kadar yaklaşmasını mütca- Öğleden sonra köylü yet.iştiricıler şc
kip askerce bir temenna çakarak: r<.>fine halkevinde bir ziynfet verilmiştir. 

- Buyurun efendimiz... Dedi ... 
Asker dışanda sizi bekliyor ... 

O dakikada vcliahdin gözlerinde 
derin bir korku ve çekinmek mana
sı peyda olmuştu ... Ve endişeli gSz
lerile validesine bakarak ne yapmak 
lfızımgeleceğini ondan danışır gibi 
bir vaziyet aldı ... 

Murat efendi hiç ağzını açmadığı 
halde Şevk efza kadın söze girişip 
Süleyman paşaya dedi ki: 

- Pek iyi amma daha vakit çok 
erken değil mi L Bize haber veril
diğine göre oğlumun bugün öğle
den sonra tahta çıkarılması mukar
rerdi... Böyle güneş doğmadan işe 
başlanması bana bir parça tuhaf gö
rünüyor ... 

Süleyman paşa - Evvelce öyle 
olmasına karar verilmişti amma, 
bilahare görülen lüzum üzerine pla
nı değiştirdik. Şu dakikada sarayı 
gerek karadan, gerekse denizden 
kuşatmış bulunuyoruz ... 

Rica ederim, bendcnize tamamile 
itimat buyurunuz ... 

Mahdumunuzun bir hlına bile 
hata getirilmiyeceğine size namu
sum üzerine söz veririm ... 

Artık beyhude geçirilecek bir da
kikalık vP.ktimiz bile kalmadı ... Ba-

--·--
Danimarka ya giden 
hamule/er hakkında 

Londra, 1 ( A.A} - B. Cross, 
Mevridi Danim rka olan vapur hamu
lelerinin müsadere edileceğini teyid c:r
lemi tir. 

Mevridi Almanlaran İ!lgali alhndaki 
Norveç limanlan olnn hamolelerin Lond
radaki ticaret heyetleri ile Norveç sey
riscfaini tarafından lngiliz hükümetiyle 
mutabık olarak kullanılması kararlaş-
mıştır. 

Yugoslavya kendisini 
arslanlar gibi 
müdaiaaya hazırdır 
Londra l (Ö.R) - Belgrat radyosu 

bugün Hırvat köylü partisi umumi sek
reterinin şu beyunntıru nakletmiştir: 
Yugoslav miUeti h:ırp istemiyor. Fakat 
her hangi bir de\•let arazimizden bir kıs
muu zaptetmek eme1iyle bizi harbe mec
bur ederse. ccc1adıınwn çok defa yaptı
ğı veçhile kendimizi arslanlar gibi mü
dafaa edeceğiz. _ _,,, __ _ 
ANTAKYADA 
Çocak esirgeme 
karumanan yarclıını 
Antakya 1 (A.A} - Çocuk esirgeme 

kurumu son wh ayda 606 fakir çocuğa 
elbise ve mektep levazımı temin etmiş
tir. 

,,.,,.h. . .</~·--- . 'ur.ı 
DEMiR MASKE · 

" 

Büyuk tarih ve 
(ıKJNCJ 

macera romanı ı 
KJSIM) 
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EHiR HABERL:ERi 
Fenerhahçe Münevver Türk. kadını -·Pariste ve londrada 

--~~~--~-~--x•x·~~~---~~~~-

iki maç yapacak· 
S efe r de ordu emrinde " Hemşire ,, olarak ça

lışmak için açılan kursa kaydını yap .. ır 
Yapılan bir davete icabet maksadiyle 

bir Türk futbol takmunın İngiltcrl!de 
ve Frruısada ikişer temas yapması ten
sip edilmiştir. Bu hususta Anadoiu ajnn
sı umum müdürü B muvaffak Mene
mencioğlunun temas!ar yaptığı bildiri!· 
mektedir. 

~-------~-x*x·~----~~-

ASKERLİK ŞUBESİNİN DAVETİ 

Frnnsaya ve İngiltcreye gidecek ta· 
kınım Fencrbahçe ola<'nğı öğrenilmiştir. 
Fenerbahçe takum, a11illi küıne maçları
m müteakip bu seyahata takviyeli bir 
kadro ile iştirak edecektir. Bu temas
tan maksat Türk sporunu İngilter& ve 
Fransada göstermek, çok mütevazi de 
olsa futbolumuz ve sporculuğumuz hak
kında alnkadarlnra bir fikir vermektir 

Temsill mahiyette olacak olan bu te
nuıslardan ilki Pariste meşhur .Rasing 
spor takımı ile, ikincisi de İngiliz ama
tör liki şampiyonu ile olacaktır. 

Fenerbahçc takımı İzmir, İstanbul ve 
Ankaranın en genç ve bilgili futbolcu
ları ile takviye edilerektir. --·--

1 tal ya dan 
Pamuğa mukabil 
mani§atura eşyası 
ala~ağız 

Her gün yeni yükselio merhalelerine 
knvuşan Türk kadını yeni ve gurur veri
ci bir merhaleye dnha kavuşmak üzere· 
dir. Sapan baııında. aile hayatında ve 
hayatın her safhasında erkeğinin yar
dımcı olan Türk kadını bu defa da, ae
ferde vazife başına çağnlacaktır. 

Seferde vazife görmek üzere münev
ver kadınlarımız ve genç kı:z1arımız için 
lzmirde ordu emrinde bir kura açılmak 
iizeredir. Münevver kadınlarımızın bü
yük ordunun davetine hemen icabet 
edeceklerinden ve cyardımcı hemşire> 
kurslarına kayıtlarını yaptıracaklarındım 
eminiz. 

lzmir askerlik ıubesi makamının qa
ğıdaki ilanı, sayın bayanlanmızı daha zi
yade aydınlatacaktır. 

tıBir sefer vukuunda hastanelerimizde 
hasta ve yaralılanmwn ilmi ve fenni bir 
tekilde miitfik eller taralmdan bakıl. 
mnlannın temini için diğer memleket
lerde olduğu gibi memleketimzide de 
münevver bayanlannıızm « Yarduncı 
Hein§ire» olarak istihdanllan kanunu 

rnalısusunca tayin ve tesbit edilmiştir. 
Güzel yurdumuzda bu mübrem ihtiya
cın temini için bayanlamnızm bu saha
da bir çok bilgilerle t~ için hmirde 
iki buçuk aylık bir kurs açılacak ve hi
tamında yapdacak imtihanda muvaffak 
olanlara verilecelc vesikalar vekaletçe 
de tasdik edilecektir. 

Bayanlanmwn aeferde yanlancı bem
ıire olarak çalışmaları itibarile bir rüç
haniyet ve imtiyaz kasannuf olacaklar
dır. 

Kurslara İ§tİrak edecek olanlann 
mutlaka lise, orta ve ilk okul mezunu 
olmalan prttır. 

1 Haziran 1940 gününden itibaren f z
mirde açılacak olan bu kurslara yurt 
müdafaasında çok büyük ehemmiyeti 
haiz olan yardımcı b~lik vazifesini 
y.ıpmak üzere asil ve necip bayanlanmı
zm ıimdiden istical ve gayret gösterrek 
ıubeye kendilerini kaydettirmelerini ve 
daha geniı tafsilat almak isteyenlerin de 
keza ıUbeye müracaatlan lüzumu ilan 
olunur. 

Ege ressamları sergisi 
İtalya ile ticaretin.bl inkişaf ettirmek 

için şimdiye kadar yapılan teşebbüsler 
henüz kat.·ı ve müsbct bir netice verme- Dün akşam Valinin k1sa bir nutkile 
miştir. İtnlyndan mal ithal etmek husu-

sunda karşılaşılan .ısıl güçlük, ftalynn to::ı• renle açıldı 
permi dairesinin vermekte nazlandığı 

müsaadedcn ileri gelmektedir. * ·------
İtalyan permi daiı:t'.si ancak pamuk . . x ~·--'--- . ak -.....ı"1.....:r1:.. Şil h ınukabilinde manifatura eyası gönder· Ege ressamlarının senelik rcsım ser- daUllilll iştir e ....... .!~•..u..u· P e 

mcğe muvnfak.ıt etmektedir Buna mu- gisi diln akşam saat on yedide Halkevi edilemez ki bu noksanlık bir kayıp tcş
·~abil İtalyanlar Türk oamwdnrırun fmt .. salonlarında merasimle açılmıştır. Açıl- kil eylemekle beraber, eserlerini Halk
!' : · k .z:ksek .,.:rdUklerini bildir- mn merasiminde vali, Halk.evi reisi, evinde açılan sergiden esirgeyenler için 
ıer.nı ço )l'u ._.o Halk d h k . l d i . b' değil:li nışlcrdir evi i are eyeti ve omıte er aza- e yı ır şey ·r. 1 

Demir· mamulatı icin de vaziyet av- lan ve knlabalık bir halk kütlesi hazır Serginin açılışında bir nutuk söyliyen 
r.ıdir. Hurda demire mukabil demir m"a- bulunmuştuı:. . • . yali bay E~cm Aykut ~yi te~~nn.il7~i 
ınulalı sntmağa razı olmuşlardır. Bu seneki resım sergısınde 175 eser ızhar eylemış, bu scn:?k:i ı:ergının ıyı hır 

- -·-- mevcuttur. Sergi on be~ gün devam ede- sergi olınakla beraber. gelecek seneler-
• • cektir. de daha çok çnlışılm:wna işaret cyle-

H a pı san e gardıyanı· Nazarı dikkati celbeden bir nokta da mişür. Vali sergiye halkın maddi ve 

h k 
. i::u seneki Ege rcssaııılan resim sergisi- manevi mUzaheret eösterınesini temen-

n 111 mu a emesı ne geçen senelerde ıslirak eden bazı ni eylemiştir. 

Salamonun dükk11.nına bıraktığı esra· 
n nlacnğı sırada SU'f ilstl.i yakalanan ha- Ankara mu·· htel;tı• 
pishnne gardiyanı Ali Rizanın muhakc- l 

mesine dün asliye ikinci ceza ınahkcme-
c;indc devam cdılmiştir. Dinlenen şahıt- Atina muhtelitiyle bir 
lcr Ali Hizanın bu •.!srarı dükkfına ko· maç ya acaktır • . 
yarken gönnedikleııni, ancak iki gün Ankara muhtelıtir.!.n Yunnnl.staıı.ı gt. 
ronra almağa geldiği zaman dukkfında dere~ Atina muhte.litiyle bir müsabaka 
bulunan çırak Albcrtonun, ustası S•ıla- yapması tckarrür etmiştir. Bu karşılaş
ınona soracağı zaman Ali Rizanın orta- ma 18 Mayıs tarihind,. Atinada yapıla· 
dan kaybolduğunu ve başka bir şey gör- caktır. 
mediklerini söylemi?l~'"Clir. Yrınnlılnr bu maça büyük bir alaka 

Suçlunun vekili, mildrıfaa şahiilerinin göstermişlerdir. Bu karşılaşma iki şehir 
~on günlerde memleketlerine gititkle· nrr.sında ve temsili mahiyettedir. 
rindcn muhakemenin uzıyacağmı, nıü- • 
ekkillnin serbest bırakılmasını ve mu· • • - - --
hakcmesine gayri me"kuf olarak devam Bir goz sakatlığı davası 
edilmesini talep ctmh;tir. Cumaovnsında kadınlı bir eğlentiden 

Bahar bayramı 
l Mnyıs Bahar bayramı mti.nnsebetile 

dün bir çok aileler şehir civarındaki 
mesire yerlerinde istirahat etmişlerdir. 
Bilhassa. Knrşıyakarun KUçük yaman
lar ınesiresi, Kızılçullu, Buca, Bozynkn 
ve Balçova istikameti çok kalabalıktı. 

Karşıyaka kongresi 
Karşıyaka spor knlUbünUn kongresi 

Pazar günü saat 15 te Karşıyakadaki 
kulüp binasında yapılacaktır. İdare he
yet.inin istifası kabul edilerek yeni he· 
yet seçilecektir. 

Bono hadisesi mühim 
bir saf hada Bunun üzerine mahkeme heyeti, mu- çıkarken şoför Agahın gözhne bastonla 

hakcmenin gayri m'-vkuf olarak deva- vurarak bir gözUnün hafifçe görmeme- Bucalı Mustafa ve Tevfik ile arka
mına ve şahitlere tnlimat yazılmasına sine ve bu suretle Gakat kalmasına sc- daşlannın mübadil bonosu satışı için 
karar vermiştir. Muhakeme, başka bir bcbiyet veren şoför Hamidin muhake- Noterde milstear namlar altında hare-
günc bırakılmıştır. mesine dün asliye cezada devam edil- ket ederek sahtekftrlık yapmak suçun--8- -:..tlP

0 .. ~.... dan ikinci Sorgu hlkimliğincc yaptl-
İMGİL TEREYE Reisin, nasıl olc!u anlat bakalım sua- makta olan tahkikat ehemmiyetU bir 
Gönderilecek line maznun: safhaya girmiştir. Bonolann sahte ol-

-- Bu hadisede hic bir kast yoktur. dukları yapılan tetkikler neticesinde 
~murtalar . . . Kazndan ibarettir. Ben onun gözünün anlaşılmış ve bu sahtekarlığı yapan şe
İngıltereye Ist.nnbul yolıyle ibra~ cdt- !:al::aflanmns.ım istcı· miyim? bekenln meydana çıkarılmalı içJn bu 

leceJ<: yumurtalar için alakadar tüccar- Dc~tir. Maznunun sabıkasının so- noktadan ehemmiyetle tahkikata giri-
lar cıddi hazırlıklara başlamışlardır. Ti- ruıma.sına karar vel'ilerek muhakeme şilmi!ıtir. 
caret vekaletinden yapılan tebligat üze- başka bir güne bıra!a!mıştır. :ı: 
rine, İngiltereye ihraç edilecek naturel - -·-- Adana halkevi 
yumurtaların küçük sandıklarla da sev- • • tem il ~ 1 
kine müsaade edilrrıicrtir. Keyfiyettcıı Suçlu ıltiradan s aO a 
T. t Ud" ı .. -.. · I t"" b bsecl• Adana 1 (A.A) -Temsil vermek ilze-ıcare m ur ugu vttsıtasıy e uccarıar a ıyor re bir haftadaııben' Konya ve Nig~ deye 
haberdar edilmişlerdir • 

-·-- E.srar satmnkla maznun Aı..iz oğlu Ali- giden Adana Halkevi temsil kolu gcnç-
LİMAM BİJılASI nin muhakemesine .iün asliye ikinci ce- leri şehrimize dönmüşler ve garda Halk

Kordonda pek yak~nda bir liman dai
re binası inşa edilece'!dir. İstimWt n.ua
melesi yapılmıştır. --·--Puvantörler kulübü 

Izmirde Puvantörler cemiyeti adiyle 
bir kulüp kurulmuştur. Kulüp tescil 
edilmiştir. Faaliyete geçmek üzeredir. 

:ı:.ada devam edilmiştir. Dinlenen bir şa- evi gençleri tarafından karşılanmışlar. 
hit Allyi, esrar satark"1 gördüğünü söy- dır. 
!emiştir. Şehrimiz halkevindf' verilmekte olan 
Mazmın Ali: konferanslar serisine devam edilmekte-
- Ben bigünahıın. Benim on iki se- dir. DUn gece de Utanbul üniversitesi 

nelik yuvanu bozmak için bana iftira Amme hukuku doçenti HUseyin Nail 
ediyorlar, demiştir. Kübalı tarafından •Fert ve devlet hu· 
Diğer şahitlerin celbi için muhakeıM kuku • mevzulu bir konferans verilmiş-

ba~ka bir güne bırakılmıştır. tir. 

dulnr... Bu hendek onları Bastile yaklaşmaktan biç geriye bakmadan Sc.nlevi köprüsil-
tlerleınekte devam eden işçiler bu sı· menediyordu. Halbuki bu ipe tutunmak ne doğru koşmağa başladılar. 

rada, köprü başındaki nöbetçi kulübe- suretile hendeğe inmek kolaylıkla müm- Jüpiter bu kahraman adamların arkn-
sinin yanında Bastil muhafızlannda:ı. kün olabilecekti... sından, onları takviye etmek üzere altı 
mürekkep kuvvetli bir müfreze ile kar- Hendeğe indikten sonra da korkunç adamı daha hendeğe indirdJ ... 
şılaşınışlardı... z.indarun duvarlarına artık tamamile Faribul ve Mistufle ile peşinden gelen 

lki kuvvet arasında derhal kanlı bir yaklaşmış olacaklardı... adamlar köprünün yanına varmalannı 
çarpışma başladı._ Hendeğin bir ucunda dar bir yol bu- müteakip dCJ"bal baltalarla, köprüyü ka-

Bunu gören Faribol. Mistufle ve Jü- lunuyor ve bu yol birinci avlının etra- palı tutan ~incirleri kırmağa koyuldu
piter amC'leye yardımda bulunmak üze- fmı ihata l!den duvar boyunca ur.anı- lar ... 
re hemen ileriye atıldılar... yordu.- Bu yol Üe duvarın arasında iki FaribUJ kuvvetli iki amelenin omm• 

Bu ikinci çarpışma da pek az bir müd- ufak köprü bulunmakta idi ki bunlar da ları üstüne çıkarak zincirlere yanaştı ... 
det devam etti... Cüz'i bir müddet son- birinci ve ikinci Senlevi köprüleri idi... Mistuflc de arkadaşı gibi yaptı ... 
ra ötekiler gibi bu kuvveUi müfreze de Ve işte bu işte muvaffak olmak için Artık boşlukta baltaların demir ha1-
tamamile' mağl\ıp edilmişti... bu köprülerin yanına kadar ilerlemek kalam çarpmasından başka hiç bir ses 

mütevellit sesler hiila devam edip du- de bulunmakta idiler... Demirci Jüpiter bu arada, vücuduna . icap ediyordu... duyulmuyordu... Fakat Bastildekiler 
ruyordu... Islığın hücum işareti vermesi üzerine baştan başa dolamak suretile birlikte 1 Vakıa oraya kadar ilerledikten sonra buruı daha büyük bir gürültü ile muka-

~.kdenizde 

ihtiyati 
Tedbirler -·-- BAŞTARAFI 1 tsct SA.İİİFEDE _.. 

mtıl halyan dovlct adamlarını itlr• 
dlişündürıneğe kiıCidir. İtalya bar~ ~ 
tansiyclind'J büyük bir kuvvet teş~ e I· 
melde ise de harbe mildahalcslııın A 
mnnynya kuvvet '\'erece i zaııned.Ucnıcf.o 
Zira maliyesi hiç te kuvvetli otınıyanı 
stoldnrı kiıfi derecede bulunmıyan b~ 
mcınlekct Almnnyanın omuzlanndıı 
yükü bir kat daha oTtıracaktır. Diğ~ 
tarnftan renubu şarki Avrupa baş~ 
başa hnrp suhası haline gelecektir. ~'': 
bu yüzden Almruıyu Akdeniz luıpısıY 
birlikte bütün Uallmn kapılannm kcıt
disine kap:ındığım görecektir. 

Bir italyan mildshalesinin en e~ 
tehdit altına a1ııcnğt ınıntaka Balkanlat 
olncnğı düşünüliirse hu miitalea yersİ' 
sayılıımaz. 

Balkanlar barbııı d mda kalmak fl&r 
susundaki nrzulanıun samimiyetine ral• 
men Non•eç tecrli~inden kafi d~~ 
de uyanıklık dersi almışlardır. ııanr 
cihetten vuku bulursa bulsun bir U:~:. 
naz Balkan memleketlerini bit~ 
te harekete sevkcclecektir. Birer h•; 
rer ezilmemek icin cl<'le vermenin kııt. 
bir zaruret old~ğu umumiyetle ta~~ 
edilmektedir. 'iha)•ct bir başka OIP"' 

daha vardır ki ltalynyı düşündiirıne~· 
ten hali lrnlamaz. O da beynelmilel Si" 

yasetin inki~afını kendi zaviy~indeıı !f" 
kip eden Sovyct Rll!)'adır. Daha şiın ı• 
den Sovyct ı:azcteleri İtalyayı Balknnlat 
üzerinde hfıkimiyet tesisine çalışnınkl' 
itham ediyorlar. S~\ yl.'tlcrin Bıılkn~ 
sıırbmnsı ihtimali ltnlyııyı nasıl hüyti 
endişe ve tcll 5ıa dli~ünnekte ise itaJyaJI'" 
laruı Balkanlara karşı bir harekette b&r 
lunmalan ihümali de Sovyct nusyaY' 
ayni suretle lakayt bırakanuyacağı. o;: 
lnplmaktaclır. Blitün hu karışık vazıY 
te Balkanlar i~in sellmet yolu ke..-ll 
kuvvetlerine ve birlik mefkfarcsine clr 
yanmaktan ibarettir. 

Bugiinkii vaziyet ltalyanın harbe ~· 
rar vcnncslnc imkf&n verecek bir vP-· 
yet sa:rılama7 .. Skandinavya harbınııı ':;'; 
ticesi meşkuk bulunduğu bir sır• 
biz italynnm Alnunya ile taliini birlet" 
tircccğini L"UllletıniyOTUz. Kanaatimlıte 
ltalyan matbuatının hararetli n~rir-tı 
Almaııyny:ı mmıevi bir yardamda bulu11• 

mak an.usuna dnyanıyor • F.ak.a.t 
müttefiklerin de tah:ıınınüllcrinin b~t 
haddi vardır. Ah nan tedbirler gii$tcrı
yor ki raris ve Londra İtalyan tehdit• 
lcrindcn korkmıyorlar. Km•\•ct.Icrindeıl 
ve dünya erki'ın umunıiycsinin müdaf~• 
ettiklcı·i davaya sempatisinden cminil;i'• 
ler. İtalyanın gayri mtıhariplik !iyasetfıt' 
de devam etmesi harp fcüıketinin cenub1' 
şarki A \'Tlıpaya ve Akdeniz havzas~~· 
sirayet etmemesi "iphe edilemez ki Pl'!t· 
tetiklerin art.u ettikleri bir şeydır· 
Fnkat 1tnlyn Allll1lll telkinlerine knpılıı~ 
cnk olursn hundan yılgınlığa düşecc1 olan her halde ingiHcre ve Fransa 0 • 

nuyncaktır. 

$EVEE2' BlLGjftl --·--
Mafdıemelerde : 
••••••••••••• 
B!RTEVK.tF 
Peşlamalcılarda l\K..Phınct oğlu Aliııf 

hurdavatçı dül:kfınıru:hn bir valyoz 1 0 

lki mengenesini çalmakla suçlu IW .. °' 
oğlu Salihin dün meşhut cürümler ~uh
kemesinde görülen muhakemesi netıce
sinde tevkifine karar \'Crilmiştir. 

BIÇAK ÇEKMİŞ . 
Halil Rifut paşa caddesinde Recep c~ 

lu Fethi'ye bıçak çekmekten suçlu ıtıı• 
oğlu Kemalin meşhut suçlar kanunu~ 
göre dün muhakemesi yapılmış, sabı~ 
sının sorulmasına kn:ar verilmiştir. 

Çakı ile yaralamış 
Nrunaz.gMıta mücellit Tahsin oğltJ 

Şükrü Özkilkü çakı ile yaralarnalcb 
suçlu Şevki oğlu Odınrun meşhut sıı~· 
lar mahkemesinde yapılan mUhakeıncSl 
sonunda mUdafaa ~itlerinin cclbill• 
karar verilmiştir. 

Müsamere bileti 
satanlar mahkam oldd 
Hasılitı Erzincan fcltlketzedeleri rneı; 

faaUne olın:ık üzere sahte müsamere b11 

leti tabettirip satmaktan ve dolandı~~~ 
lık yapmak, nyni zamanda Fcle~"": 
konsolosunun birinci Kordondaki evı0 

den bir palto çalrtı:ıkla suçlu Mehrttct 
Ali, ve suç ortağı ~i oğlu İbrahim ~,.
hidin muhakemeleri dün asliye üçilncil 
cezada neticelenmiştir. . 

Suçu sabit olan Mc>hmet Alinin ycdı 
ay on bir giln hapsi.ne 68 lira ağır para 
cezasına mahk<ı.miyetinc, evvelce" t~lc 
edilmiş o1an iki ay yirmi yedi gunl~tJ 
cezasının da ayrıca infazına, diğer suç 

9 
Vahidin de beş ay sekiz gün hapsine "

1 
48 lira elli kuruş parn cezasına mahkOrı 
edilmesine karar vl'rilmiştir. ** Mistufle yanına otuz kişi alıp gizli yo- getirdiği kalın bir ipi çözmeğe başladı .. da yenidPn kızı zorluklarla çarpışacak- bele etmekte gecikmediler ... 

Acaba o dakikada Bastilin dışında ne lun solunda bulunmakta olan nöbetçile- Ve onu tamamile çözdükten sonra eski lardı amma, Mistufle ve arkadaşlan tşte karşıda. isti\ıkam üstündeki kule- Şeytana uymus 
ifbi h~diselcr cereyan etmekte idi?.. rin iistüne saldırdL.. silfıh ınuallimine işaret ederek: Mon Senyör Luiyi kurtarmak için kar- terden birinin deliklerinde görünen kırk Tilkilikte Mchmc:din evinin kapısı~· 

Scntantuan mahallesinde oturan işçi- Nöbetçiler silah kullanmağa vakit bu- - Bakınız Mösyö Faribol, dedi .. Bu şılarına çıkacak bütün engelleri yenme- kndnr topu ağzı Faribol ve rüfekasının daki kilidi kırmak sıu·etiyle içeri girl~ 
ler hisarın istıhkamlarını elleTine geçir- lamadılar ... Hücum edenler tarafından ip çok İŞ" yarıyncak!.. ğe azmetmiş idiler ... Bu teşebbUsiln ib- UstUne doğru çevrilmiş bulunuyordu ... bir takım csynsını çalmakla suçlu Ce~:. 
miş mi idiler? hepsi de yakalanıp bir saniye içinde si- Faı ibol Jüpitcrin maksadını hemen tiva ettiği muhataralar ve zorluklar on- O sırada birdenbire kulenin üstüntlen oğlu Kenuılin muh:ıkemesine di.in n:v' 

Demirci Jı.ipiterin çaldığı ıslık üzeri- tahtan ellerinden alındı... çakmıstı... !arı asla yıldırmıyordu... bir kmnanda sesei yükseldi: YC' cezada bnslanmıştl!' 
ne ortalık birdenbire kani?mıştı... Esirlet'in kollannı bağladılar.. Ve Filhakika; bu dakikada bu ip, onla- Jupiterin tuUuğu ipe yapmp. birbiri - Ateş.... bonluk 'b'u'yu"k bır' Ynpılan dunışmn!'r.nda maznun 

Jüpiter, yanında Faribol ve Mistufle başlarına gözcU olarak bir kaç amele bı- rın pek :ziyade işW yanyahilirdi: arkası.na evveli Faribul. sonra da Mis- Ve ayni uunaııda '?" cunu it'raf t 
~:.~~ğu __ 1:8ld~1~ ~akikada1 g .11>~t~a::ra~f~ın~-Jir~ak~ı~lm~a~ı~n~ı~m~u~t~e~a~k2ip>.J_M~i~st~u~f~le~ve~ar~ka!-l...!l~.ı!ejF~a~n~·b~o~l~v~e~ıu~·f~~~~~~!!J~il;.iİılİIİIİıİİİ·~~~~~ıal~;:J.lliiıiiii~ıİlll.i.ıiİll•.i..ılııl••milİllM•MİiİIİiiİİi 
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Norveçte harp vaziyeti 
~--~~~~~--~~ _,,.,,,.,*.....,..~----~------~--~ 

Bazı Alman tankları tahrip edilmiş 
Ve piyadeleri ağır zayiata uğramıştır 

-*-~aria, 1 ( ö.R) -- Norveç harekatı 
I ında Fransız resmi mahfilleri Jngi
q: resmi tebliğinde dün ak§am verilen 

1tltni mn.lWtıatı tefaiı etmekle iktifa 
~dere.k bunun haricindeki haberleri uy
Dllrına diye gösteriyorlar. 

re cenubunda yeni müdnfun mevkilerini l leri müttefiklerin hava dnfi bataryaları 
İşgal etmişlerdir. Bundan nnln~ılıyor ki ve avcı tayyarelerinin fiddetli mukabe
Almanlann Dombasa ulaştıkları olması le iylc knrşılo.ıımışlnr ve mühiın ~ayiat 
mevsimsizdir. lsveç tayyareleri ve lngi- , . mişlerdir. 

ı:l'Gnıbas mıntakwımda vaziyet şöylc
~ır: Pazar ve Pazartesi günleri lngiliz 

liz harbiye nezaretinin tebliği yeni :mev- Müttefik hava kuvvetleri Oslonun 
zilerde Alm n ileri hnreketinin durdu- Fornebu tnyyare istasyonunu bir saat 
iu~u bildirmektedir. Namsosdnki müt- bombardıman etmi~lerdir. Bir lngiliz 
tc~ik kıtal~r arasında Çek v~ Polonya tayyare!Iİ ged dönmemiştir . 
loJyonerlen de vardır. Trondhaymın i
malinde harekatta bulumı.n kuvvetler 
Fraruız dağ kıtl\lariyle Norveç knyakçı
larıdır.Kar ağır toplar ve tankların ha
reketini zorlaştırmaktadır. 

. ~taalan bu mevkiin cenubunda büyük 
'1iratle harp ederek Almanların topçu 
~e ta}')"are himayesiyle yaptıkları hü
~~~ıın durdurmujlardır. Bazı Alman 
"UUarı tahrip edümil ve piyadeleri ağır 
tılyiata uğraml§tlr. Bu muharebelerden 
~nra lngilizler asıl Domhasa cekilmi~- Londra, 1 ( ö.R) -- Oombaıı bölge-
t?dir. sinde büyük CCJI retle harp eden lngiliz 
d Alman müfrezelerinin Dombasa gir- kıtaatı düsmanın ilerleme teşebbüsüne 
I İltleri hakkında lsveç kaynağından ge- mukavemet dmektcdirler. Staynker de 

1
cn haberler dün gece yansı Londrada mevzi çarpışmalıı.nnda düP.man ağır znyi

hCt.tip edilmiştir. Dombaıı mıntakaııında at vermi tir. Nonreç sahilleri ho)'Unca 
llrp h&la devam ediyor. yeni kıtalor ihraç edilmiştir. 
(• F'nınııız mahfillerinden şu malumat cAften Bladct> gazeteşinc göre müt-
1 cı.ve ediliyor: Dombua cenubi ı:nrkiden •-f"kl N •kt Al 1 b 1 \ " Ut" ı er arvı e man arı çen er a bna 
c fimali şnrkiden gelen ayrı ayn iki Al- almal: plnnını tekmil etmişlerdir. Alman 

r-n kolu taarruz etmiştir cenuptan gelen ku\'Vetleri Narvik ctrnfında dağlardaki 
ofun ileri müfrezeleri bu mıntahya mevkilerini terkctmişler ve makineli tü
rkulmutı ise de şimalden gelen kol hl\lc- fenklerle bir ihraç hareketine mani ol
~ndn haber yoktur. Bununla heraber. mak için sahile çekilminlerdir. lngiliz fi. 
a tondhaymdan gelen Almıan kolunun loaunun devamh bombardımnn ate~i At
t.'ri mUfrezderinln cenubdnn gelen ko1- nıırn topçularım susturmuştur. 

temasa cirmi, olması mümkündür. NAMSOSDA 
C fndra. 1 (ö.R) - Müttefl.kler ı Namın dün on dört satte yedi defa 

0 renadalde Dombasın yirmi kilomet-1 bombardıman edilmi;,tir Alman lc:uvvet-

Dombasda 

ALMAN TEnLICI 
Berlin, 1 (ö.R) -- Almıın ordulnn 

b~kumandnnlığı dün gece ~u tebliği 
ne rctnıi~tir. 
Dün~mnn kıtaatını takip ederek lfo. 

diransdnlı takip eden Almnn mlifreze
leri dün Hğleyin pek muhim bir demir
yolu ve şösa jltisak noktası olan Dom
b sa muvaealat etmişlerdir. Trondhaym 
Dombas demir yolunu tnl:iben ~imal ce
nup istikametinde ilerleyen iman kı
tnatı d iyi vnziyettedir. 

INGILIZ TEEUCt 
Pari~. l ( ö.R) - ngiliz harbiye ne

zareti bu kşam fU tebliği neşretm~tir: 
Nnrvik mıntakasında müttefik isgal 

kuvvetleri takviye edilmiştir. Harekat 
nıeınnunİ}•cti mucip bir oekilde devnına 
etmektedir. 
Namsoı mıntaka:ıında vvJyelle değişik. ' 
lik yoltur. Dombosta dü~manın şiddetli 
hücumlarına müthit bir mukavemetten 
sonra lcıtalarıma: önceden hazu\anmı~ 
mevkilere çekilmhılerdir. 

r«P ~NE ·:n 
Başvekil 
Diyarbakırda 
mühim tetkik

ler yaptı 
Ankara l (Husus!) - Bqvekil 

Refik Saydam dUn sabah saat 9 da 
ı·efakatinde İkt.tsat vekili HUsnü 
Çakır bulunduğu halde DiyarbaJa. 
ı·a gelr~ umumi müfettişliği, hallt~ 
vini ziyaret c~tir. Başvekil mın
takanın ihilync.ı üzerinde tetkikler
de bulunm~ur. Başvekil tayyare 
knrnrgahını 7.iynrct etmiş. birinci 
umuın! müfettiş tarafından verilen 
ziyafette bulunmuştur. Ziyafetten 
sonra refakatinde birinci umumi 
müfettiş, Diyarbnkır valisi olduğu 
halde Bismil'c hareket etmiştir. 
Diyarbakır 1 (AA) - Schriınizde 

bulunan başvekil Dr. ıtefik Say
dam refakatinde Iktısnt vekili, birin-
ci urnumt mUfetti,, kolordu komu
tanı, Diyarbakır v~lisi, mAden tetkik 
arama gene] direlttörU ile petrol 
grubu mUdUrU olduğu halde bu sa
bah saat 5 te trenle Bismllc hare
ket etmlglerdfr. 
'~. 

.Başvel<ilin telgrafı 
--lf:--

Yapılan sondajlara 
göre Raman dağı bir 

petrol mıntakoıı 

tezahürü gösteriyor 
Ankara, 1 (AA,.=-Petrol sahası

nı tetkik etınekto bulunan sayın ba~ve
kil Dr. Refik Snydam Siıımilden a~a
ğıdaki telgrafı çekmiştir: 

Raman dn~mda yapılmakta olan 
sondajın bugünkü vaziyeti mütahassı9-
ların .kafi ifadelerine göre, bir petrol 
mıntakasının tezahürüdür. Mmtakanm 
arazi teşekkülünün müsait bulunması 
bu tezahüre huŞusİ bir kıymet vermekte
dir. Bunun hududunu ve verimini tcs
bit için daha müteaddit sondajlara ih
tiyaç vardır .• Bundan sonralti me3aİye 
mütnhassıslarca tesbit edilecek program 
dahilinde devam olunı1calıttu. 

Bu husustl\ icnp eden tl\hsisııt Büyük 
Millet Meclisinden istenecektir. 

İtalyan kabinesi toplandı. 
x*z: 

lngiliz sefiri B. Musolini 
ile 45 dakika S?Örüştü 

. Lo!1dra,. 1 ( ö.R) - Bu ısabaJı ltalyan kabinesi Romada Sinyor MuuoÜru· 
nuı nya~e~de toplanm11 ve muhtelif idad emimamder neşretmi~tir. Bun
lardan bırw harp kazançlan hillındadir. 

Avrupa v~y~ti b~ .~evkalade. kazançlara sebeep olduğundan bunlardan 
alınacak vergı nıııbctı yuzde 1 O ıle yüzde 60 arasında muhtelif niııb ti 
ç.ıkarılmt§br. e ere 

Jtalynn kabinesinin içt.im.aını müteakip Jngilız eefı"n" B M l" · ·ı .. '-
t 

·· - •• •• R .;ı__ • uuo mı ı e uç çeyre.ı;;. 
aaa goruımuıtur. omauaıı alınan haberlere nöre sefir (taJya b k"l" d h"d" ı d ı . 1 . ... .. n a~ve ı ın en. 
k
aon a ıse .er o ayı.şıy e _bı~avnSlta malUınat almı~ ve ltalyanın variyeti hak· 
ında tenvır etmd: l5temıştir. 

Denizlerde ve 
eden çok 

havalarda 
feci iki 

cereyan 
kaza 

-~~~~~~x•x-------
Ams~er~am, 1 (ABA) - Yumiden'de kayıtlı Villy balıkçı emisi bir mayno 

~~:ara atmı~tır. ütün mürettebatın boğulmuş olmıısından korkulmakta-

Geciken Tcnnisje balıkçı gem~i. bugün salimen limana dönmüıtür. 
Londra, 1 (A.A) - E.ssex aahilınde dü~rken Clacton Omeada cvlCJ"e çar

parak yanan. tn~~re hakkında ~e:ımen verilen mnlılmata core. 4 3 kifi hasta
neye n~ldedılmı!ltır. ölen bq kışıdcn dördü Almandır. E.nlı:az altında diX.er 
cesetlerın bul~nmruıı da imkan dahilindedir. 50 ev hasara uğramı§tır. ~ 
Amerıka icabında Avrupaya donanma 
ve hava kuvvetleri gönderecek midir? 

~---~----~-----x*x;~----~~--
Va~ington, 1 (A.A) - B. Ruzvelt Vn~ngtooda iki politisyen tarafında 

kaleme alınan ve hedefi Avrupa harbi muvacehesinde Am "k d-Li1~ ~ 
yaaet" hakk d b" r•-· 1ı: en ıı.run 11(1 l ••• ' · m .. a ır ...... ır v~rme olan Ametilca heyaz: kitabını fevkallde en-
teresan buldugunu aoylemııtir. 
m ~~ ~7az .ki~a~ muharriri Ruzveltin Avrupaya aadcee ordu göndenue

~gı v etmı~ a t donanma ve hava kuvvetleri hakkında bir ıey söylemo
jı§ botd~.ğu~~ knydeyledikten sonra iki eene zarfında Amerikanın müttefik-
erc uguokunden daha 01üsbet tıekillerde yardım ica edi e · ... · 

karar vermek vaziyetinde lcalabil~eği kanaatini gö~crm~t::ı:~gıne daır 

lsv..:~te birçok mıntakalara yaban-
cılc rın girmeleri menediliyor 

~~~~-----x*x~~~~---
.Stokholnı 1 (AA) - Radyo b f • • LI • b . ' 1ı: I . • yıı ancı ann cıremıyecea; erı yerler arasına 

azı yenı mınta a arın tliive edildiğini bildirmiştir. 
Yasak, Cotland ndasile Stokholm, Gothenburg ve Bohus vil', ti · · 

bazı mıntakalarına da t il dil · · et) e erınm eıım e mıııtır. 

•1~ot~~nburg şehri ve Trondheim muharebe bölgesine biti ik olan ja tl nd 
vı ayetı uu yasaktan hariç.tir. • m 

büyük harp 
lngilizler dün No~~ç sahillerine taze 
kuvvetler ihracına muvaffak oldular 
, l.ondrot, l (O. R ı - Douıbas mmtakn-
'tlda lngilli kuvvetleri zaptedilmcz 'bir 

t:-retle hilcumlanı muknvcmct cdiyor
ır" • Ba:ı.a msı1"1n1PM"' ioh.rı:ıin Ar1ilrH&in• 
~~re bunların takip ettikleri gaye va-

....,_*-.-~~~~-~--~~-

harebelerdcn sonra Alman taarı·uzları 
ptisklirtUlm~tUr. Trondhavın fiyordu
nun şimal kı.smındaki Alm~n torpidola
yc«n.d~"lcl'ttıe='rdtılren-..ılu~~nn'.n~. •,1"'. 

mu 0'llsındau hnsının yeni bir ileri ha
rcke•ıue mukavemet ettiğini ve Norveç 
snhilinc yeni kuvvetler çıkanloığmı 

Müttefiki;; Alman tayyareleri yine 
Q....,..1..,....:1__ .!!_ - • 1 

kilerinde knlmı!!lnrdır. 

••.-.,1. - -- 1'. '( _ ... , .. • , - • 

Londra muhabirine göre Ingtltere Not"
veçtc Almanlann tem.elti kua, denb>. ve 
hava üslerine malik olmalannın IngU
t.ere içln ne bllyUk bir tehlike olacağını 
bildikleri cihetle hu füılcri ele geçl'r:ıı1e· 
ğc veya hiç olmn7.sa kullanılıiınz lıa1c 
solcmağn hCT vasıtıı lle calısmak aıınin
dedirler. 

Larer gcl:ll\lyvı \.&'- Paria. 1 (ö.R) - Havatarın bozUkluğu hava faaliyetine daima enıel ol-
·ı maktadır. Bununla beraber Almanlann keşif faaliyeti yalnız; FranAmn tim•· 

"'lt kuannırlk ve Trondhaymde şimal \'e 
~upta blr çok noktalara ihrnç edilen 
'ıUttefik kıt.alarmın kendilerine imdat 
~ellstirnıesine imk!'ın vennckt.ir. 

BriikS'.:l, 2 (Ö. R) - Roytcr ajansı 
Dombruı mıntakn.•unda MUUefiklerin şid
detli ınukav~eıint kaycledet·ck sunlan 

vazıyor: 
" Domba~ ve $tören ;istasyonları A1-

Brtiksel, l (ö. R) - Paris ve I.ond-

Y
e S3 btfSlZ anıyor line değil, aynı zamanda biitUn Belçika araxisinc ıamil olmuttur. Ve öyle ,an

lar dahilinde ki, Almanlar bir ~tikamet yıınlı~lığmı mukadderat olarak ileri 
sürmek mevkiindc de dei:-ilClirler. --·-Pariı. 1 ( ö. R) - Noneç seferi-

Oİter-Oolde Alnuın mUf rezelcri pek nz 
~takki ct.aıi.ı;lerdi.r. Röri>s ve Ştören 
ll~mda bnreket eden kol tevkif edil
t?iş. bir diğerinin Ueri hareketi Norveç
liler tarnfmdan durdurulmuştur. 'Oçün
!!tisUne de imdat bckliycn Mültefik kı
taları karın koymaktadır. Norveç a.skc
l'i ınUfrezeleri Şwrcn mevkiinin Al.:nan
~ın dinn diiı;ti.\ğl1nü t ekzip etmekte
dir. 

mnn1ar tarafından 7,aptedildi~i taktirde 
Oslodnn gelen A1mnnlnr Trondhaym 
mıntakasındaki Atman kuvvctll."rlle blr
lesmiş olurlar. ~u tnktirıcle Müttefikle
rin Norvecln garht kısımlat"lnR ihraç et... 
tikleri kuvvetler birbirinden nyrılmı' 
olaea~ndan tehdide maruz lw.lab\lk. Fa
kat Inglliz tebliği IngiUzlcrin Dom.bas 

1·ndan bildiriliyor: 
Trondhn)'nı şimnHodcki Hegra istih

kamı hala mukav<'m.ct ctmckted;r, Ka
yaklı Nürvcç kıtalan islihkumla tcın.n.c; 
temin rocrek er7.nlc ve mtihhnmat yetıs
tırmişlerdir. 

nin nctieeltti hakkında nikbin o\· 
mak sebcp\er:ini «Niyuz Kronikb 
tngiliz gazetesinden nakletmiş olan 
«EntraruijanJt gazeteıi «ikinci çan 
5esİJ• ba~lığı altında bugün de «Tay· 
mİB» ga~tesinin buna zıt mütalca
ları lc:ayc!etmektedir. « T aymin ga
zete.si, hiç bir sıkıntı çekmeden ~u 
:noktalnn ileri sürüyor: 

Bir Heynkel Alman bombardıman tayyaresi lngilterede küçük bir kasaba 
üzerine düşerek parçalannu2tır. Tnyyare dü2erken küçük bazı evlere çarpmıt
tır. Tnyyarenin içindeki beş kişi telef olduğu cibi evlerin sakinlerinden de üç 
kişi ölmüş, fokat sukut esnasında vuku bulan infilak ayrıca büyük hasaratı mu
cip olarnk bir çok kimseleri varalnmıştır. Bun! nn mikdıın, son habere 
göre, yüzü geçmektedir. 

Yetrn~~ kişilik bir Yugoslav Koro 

'I'rondha} muı imalinde şiddetli mu-

Akdenizde tedbir alınırken 
~~~------~--~x*x·~--------~~---

I< Ciyanonun hariciye
den ayrılacağı şayi oldu 

--~~-------K*x--~-~-
yor. Bu da Tunu.11 ve Korsiknnın I~lya-Pana, 1 (ö.R) - Jngiliı: salahiyetli 

llıahfilleıi. Akdeniz hakkında bildirilen 
t~dbirler mlinnsebetiyle, Akdeniz va
~:Yeti lınt bir vehamet rzetse bile, her 
İhtiml\li gözönünde bulundurnır..k li.izu
tı ı unu knydediyol'lar. 

PartBte ayıu tedbirler müttefiklerin 
Akdenizde imi bir hareket karşısında 
ıı:ııfi) avlanmıyacnk nzminin bir te?.ahü
til olarak kabu1 ediliyor. ltnlyndn lngil-
1.t-rc ve Frnnsıı aleyhinde artan dit taar
"lt.7.Jarı bu ihtiyat tedbirlerini muhakkak 

: slC'rm ktedlr. 

ya ilhnkı talcplcı·l içln bir vesiledır. 
Muhakkal..-tır ki Almanya Non.·eçte 

knwndı!!ı veya umduğu avant.ajfardan 
istifade cdcrek ltaly~yı hıırbe sUrUkle
oıek istiyor. Roma Alman elçjliği mnh-
fillcrinde deveran eden ~ialarla Hari
ciye nezaretinde Kont Cinno yerine 
Roberto An:ırşinin geçmesi, Roma .Al-
man hli}•ük elçiliğine de Fon Maken
zen yerine Prens Bismnrkuı tayini ilıti
malindcn ve Italyadn en mUhim ınt"Vki
lcre en aıılı cermnnoflileri geçil'ccek 
tebedültı.ttıuı bnhsediyorfor. Itnlyn da 
Almanya lehinde hitabet nUmayişleri 
devamdadır. -·--

lngilterenin ltal
yaya ihtarı 

- BA~TAUA1'.l l iNCİ SAllİllKOl~ -
mUtee s1r olacuk oln'l h&t İngiltere ile 
şatkt Afrikn arasındaki hattır. 

Ayni mabufil, İngi 'terenin kendisine 
ınuhtaç olduğu ınevnddın büyük bir kıs
mına geçit teşkil P.dcn iki mi.ihim yol 
olan Ccbclüttarık bo~szı ile Süveyş ka
nalını bilkuvvc kontrol etmekte olduğu 
İi.nlyruun meçhulü değildir. Ayni ınalıa
fil. seyclmt yolunun uzamasının lintm 
ohm mcvaddın muvnralalııu tehir ede
ceğini fakat diğl'r taraftan genıi.lcrin Ak
deniz yolunun nisbct.cn daı· olan knnal
larıncla uğr<ıması mulıteıncl olan ani ta
CUTuzlar karşuundn kı Jmaklnn n1asun 
bulunacağını ve bu ıa:ırruz.lara knrşı da· 
ha iyi himaye cdilcc~j:.tini ilave etmekte
dir. ___ ..,.,.,,.._ 

Norveçtclı::i Müttefik kuvvetleri 
çetin bir devre geçiriyor. Fakat bu 
hal harbin netice.sini !Üpheye düıü
recek mahiyette değildir. Her ne lc:a
d..-u- Norveç arazisine nıuvasal&tla
nnda Müttefik kuvvetleı·i ağı.r en
geller karşmndo. kalını§larsa da ln
giliz ve Fransız milletleri bunun se
beplerini pek iyi anlam~ ve as\a 
ümitı!-ıliğe düsmemiştir. 

Mücadele d~varn edebilir. Halen 
bu mücadele buhranlı bir safhada
dır. Harbin neticesi üzerinde çok 
müeHÜ' olacaktır. Düı?nıan bunu bi
tir. Bunun için mul\Z7Am gayretler 
aarfedecekt.ir. Şu halde 7.afer geciki
yor diye Müttefikler sabırawımm~
malıd:r, filhakika itimadım zı el'au 
bırakmıyoruz. Galip geleceğiz. Ye
ter ki bizler, Müttefiklerimiz ve ce~ 
he gerisindekiler ayni gaye uğruna 
vazifelerini yapsınlar! --Faııist gazeteleri ıimdi Akdcnizin bü· 

hin mahreçleri üzerinde yani Ccbelüt
larik. Süveye ve Çannkk:ılecle lta\yan~n 
ltontrola ~tirn\d iddiıuımı ileri ııürmege 
h lamıştır. 

ltnlyanın Avrupa lıarbinin ilanihaye 
ricinde kalmıyacn~ı hakkında B. Di

isviçrede yeni vergiler 

Kay seride 
K6y muhtarlarının 

toplantısı 
Kayseri. 1 (AA) - Merke.t kazası

na ballı 86 köy muhtarı ve halk partisi 
üycierinin iştirnkiyle dün burada bir top
lanb )'apılmıştır. Bu toplantıda vali Şe
fik Soyerde bulunm~tur. T oplanbda 
muhtarlar köy i:ıleri üzerinde alakadar
hu tarafından tenvir edilmiı1lndir. 

Şimal mcmleket
lerile ticaretimiz 

Bern 1 (A.A) - Federal meclis, u
ker! rnnsnrlfc karşılık olmak ilu.re ser
mnye ve lrattnn alınacak yeni iki vergi 
ihdasına karar vermişttr. 

o rendi tarahndan söylenen nutuktan 
sonra her propaganda vasıtasile Fı-an
• nın Itnlvan birliğine daiınn ofüman
lık gösterdiği nazariyesi mUdnfaa edili-
111
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UCUZ SİNEMA GiJHU 

Kültürpark Smemasıncia 
Sl\Al' 1.:JO JJA.' l'l'İUAltfü'\ 

Duhuliye Büyüklere ıs.. Kü~üklere ıo kuruş ... 
nu n tkı : Damgalı Kadıniar ue Cehennem Yola.. 

GÖSTlillİLl~CEKTiR .. 

l'RIC : PAKAMUNT JUltNAL 
EANST~AR: CFJIENNEM YOl.U : 1.~0 - 4.40 - i 'U DK. 

DAl\fGALJ KAOlNJ .. ~R : 2.4j - ;,,so - !tOO nA .. 
tııııııııııııııııııııııı~;ıııı~ı:::ı::ıııııı:ıııııııcıı1:11:11ıt;::::::=;ı:ı:::;:;:; 

-x-
Bir İngiliz tayyaresi 
BrUkscl 1 (A.A) - Fırtınaya tutulan 

bir İngiliz tayy::ı.r~si Belçika hav;\ "Y
danına inmcğc mecbur kn~tıı. 1 .. y
yare müsadere cdilmi.~ir. Milrettebatı
ııı tcskil eden iiç lti c;i mevkuf bu1unClu-
rulmaktadır. -*-Kırıkbanda Eğitmen 
kursu tedrisata 
başUadı 

-·-İstnnbul 1 (Huı;ust) - Baltık deııizi· 
nin kapanması dolayısiylc şiınal ıneın
lekctleriylc ticaretirüzin dunnnması 
i:in yapılan te~bbüsler müsbet netice 
,·erdi. Evvelce deniz ~·oUyle gelen c~·a 
şimdi Sovyetl r bir\:ği Ulkcsindcn ge· 
1rilmekted.ir. --·--yeni Finlandiya 

Elcisi itimatname-, 
sini verdi 

heyeti lstanbula geldi 
-~--~-----:x*x~~~-~-

btnnbul. 1 (l lususi) - Yugoslav ifendüfercilerinin t~is ettikleri 70 k.i
l}ilik bir koro heyeti bu ı;abnh fchrimize geldi. Heyete Belgmd konservatuvan 
profesörlerinden Bnysanskıj riyaset etmektedir. 

M~firler saat 1 7 de Taksim abidesine giderek merasimle çelenk koydular. 
Yanı kadın olan heyet bu gece ilk konserini verdi ve allu~lar topladı. Ya

rm gece de Beyoğlun Halkcvi yardım şub ... i menfaatine bir konser verecek-
tir. 

lsveç ve Norveçe Anıerikadan 
gönderilen harp malzemesi ne oldu 

--~~~----~----x~K---~--~------
Nevyork, 1 (A.A) -- Ncvyork Tinıes ı;;ıızctesinin Vafington muhabira. 

Frnnk Kludkhem Amerikadıın lsveç ve Norveçe gönderilmiı olan mühim 
mikdardn harp malzemesinin Sergen limanında Almnnya tatafında~ ~apte
dilmi~ olduğunu btihbaratına atfen bildirmektedir. 

Kopenh g, 1 (A.A) - Politiken gazetesi. Alman taarruzuna karııı durnıut 
olmakla ittiham edilen bir çok Norveçlilerin idama mahkum edilmiıt olduklan-
nı haber vermektedir. 

Dr: Klod yu• B~lgrcıddan sonra Ati na ve 
Sof yayı da ziyarete gidecekmiş 

Paru. 1 (ö.R) - Blagraddan bildiritiyor: Alman iktısat mü~aviri doktor 
Klodyus Belgraddan sonra Sofya, BükrC§ ve Atinayı ziyaret edecektir. Almanr 
ya Balkanlardan alabileceği malları arttırmnk istiyorsa da Yugoslavya bu sene 
feyezanların eebep olduğu hasar dolayısiyle geçen Dene kndar dahi mal ver 
remiyecektir. Diğer Balkan devletleri a:rnı vaziyettedirler. HattA Bulgariatan 
Almanyaya ayırdığı kontcnjanlan arttınnait kabul etmiyor. Zira Almanya 
Bulgaristanın muhtaç o!duğu ham maddeleri v«:re-cek mevkide değildir. 

Son harpte deniz zayiatı hakkında 
verilen şayanı dikkat rekamlar 

---~---------~x•x----~---~~---
Stokholm, t ( ö.R) - Harbin batından beri denizlerdeki zayiat 1 nulyo" 

3)7 tona bl\liğ olmu§tur. Bunun 857 bin tonu muhariplere ve 500 bin tonu 
bitaraflnra aittir. En yüksek zayiat lngiltere ve lmanyanındır. Bundan son
ra sırnsiyle Norveç. Frana. lsveç, Fel~mcnk. Yunaniııtan ve Denimarb 

gelmektedir. 

Jtalyanların Alman hayalatına ka-
pılmalarına hiçte ihtimal verilmiyor 

~----------------x*x:~~---~~----
Pari8, 1 ( ö.R) - cPari - Suvar> gazetesinde Andre Someks Almanların 

ltalyayı harbe gimıeğe ikna için ı rfettikleri ııayretler knr!ısınd~ müttefiklerin 
sükunetini kaydediyor. Vaziyetin ilk hcs:ıpl~nnn uy~a?~gını goren. Almanya 
ı:örüııüııü kurtarmak için Norveçtc muvaffa.k.iyd!;~ ~>1ldm7or v~ lngiltere. ka~-

CU 'IA Gü'N1J 

s~ref Yolu Kara .Alay 
Antakya l (A.A) - Kınkhnıun So

ğuk-:u nUınum• çlitl:ğinde açılau eğit
men kursu tcdri ta balaınt!?f.ır. Kursa 
Hatay ve civar viluyetlerden 200 eğit
men ı~tıt'ak ctmi.ştiı:. 

Ankara, 1 (A.A) - Yem Finlandi
ya orta etçi • Bnron Urijo Koakincn clün 
öğleden sonr rei:ıicümhur tarafından 
kabul edilert".1c itimnt mektubunu takdim 
etmiştir. 

Mülakatta hı.uiciyc- umumi katibi bü
yük elçi Numan Mencmencioğlu hazır 
\tulunmu~tur. 

ısında mevki almakla bu memleketi tchdıt etUgını, lngilterenın Akdenız fi.. 
!osunu hafifletmeğe mecbur kaldıt;ını iddi:ı ediyor fakat buna B. Çörçil şöyle 
mukabele etmiştir. Bu sebeple it lyunlnrın Alnı n hayali't.tın k pılmıılarına 
pek ihtimal verilemez. 
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'/ efrika: 43 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
y 0 Jt,.,.1 bu sefer mübayna ettiğiniz. c:ı.ri- (Aydoğdu) Halife ile konuştuğu ~cy
yclevdcn birini kendine ıevce ittihaz el- ler ile fikri meşgul nldui:,ru halde sofr~
meyi mi müreccah görüyorsun'? Faknt ya oturdu. (Afitap) oğlunun sUk\ltun
ben eminim ki bütün Türküstanda se- dan kendisinden ayrıldıktan sonra bir 
nin i ·in intihap ettiğim cariye kadar tebeddül hasıl olduğunu hi.ssederek de
giittl bir kız bulmak kabil değildir. Be- di ki: 
nim onu beğenmem onun ne kadar de- - Emirilmüminini gördün mü? 
jcrli bir cariye olduğunu gö.cıtermeğe - Evet gördüm valideciğim~ 
kfifidir. Cnriye o kadar gUzel, o derece - Ne haldedir? Seni çağırması esba-
aJnllı \e t~biyelidir ki kumandnnlar- hını mllıyabildin mi? 
ds:n bazıları ona malik olmak için bir- (Aydoğdu) bu suoJe çabuk cevap ve
bir t>ı-iyle mücadele ediyorlar. Onu an- rerncdi. Çünkü her şeyi ona söylemek 
~k wnn l:iyık görüyorum. kendisine tevdi olunan mahrem esrarı 

(Aycfonclu) muvafalrat cc,'Ubı verme- ifşa etmek demekti. Maamafih mahrem 
ğe mukt~ir değildi. Ne düşündüğünü olmıyan şeyler He v:ılidesini avutmak 
aüyliycmezdi. Kat'i kararı diğer bir fır- h;tedi. Dedi ki: 
11ttt:ı talik rtmekten ha ka cnre bulnma- - Anladım. Fakat pek tuhaf bir şey 
dı: oldu. 

- $imdilik izdivaç meselesinin taci- - O §ey nedir? 
)ine lüzum giirmiyorum. ÇünkU elycvın (Aydoğdu) Arslan vakasını hikaye 
bi7. bir harp içindeyiz, yahut bir muha- etti. Halüeyi nnsıl müdafaa ettiğini an
rebf' icin ha:ıırlanıyoruz. Bu mühim va- mttı. (Afitap) SQn derecede sevindi. Yü
zileyi hüsnü ifa ettikten sonra Emiril- zü meserret saçıyordu. Sonra (Aydoğ
müminin efendimiz ne emrC'derse emri- du) llalifonin kendisinin ismini değiş
ne ıfbi olurum. tirdiğini, bundan sonra kendisine (Ay-

(Mutasnm) Aydoğdunun ce-vabını ka- doğdu) denilmeyip ·Sahip• denileceği
fı gij,.dü. Onun harbe hazır bulunmasın- ni söyledi, esbabını da anlattı. 
druı memnun oldu. Hul(ıs ve sadakatini (Afitap) bütün bu şeylerden memnun 
her tiirlü siipheden az.ıde görüyordu. oluyordu. 

- Bir muharebe içicde bulunsak bile (Aydoğdu): 
sarayımdan uzak bir yerde ikamet et- - Kendi civarında ikamete beni da-

iman 
Kolonilerine tevzi 
edildiği bildirilen bir 

vesika nesredildi 
~ 

Alman cephesi, 1 (A.A) - Avrupa
daki havlıca Alman kolonilerine tev:zi 
edilmekte olan haftalık Alman vesil:a
ıının 2 7 Nisan tarihli nüshasında ez
cümle §Öyle denilmektedir. 

cAlmanya için Norveçin işgali gade· 
cc müttefiklerin Almanyayı yandan teh
dit etmelerine mani olmak ve müstak
bel planların tatbiki için Almı:.nlnra üs
sülharckeler temin etmek '\o'e bilhassa 
Atlas Okyanosu i.atikametinde hava ve 
denizaltı tnarruzları için müracaat edil
miş bir vasıtadan başka bir ~ey değil
dir 

I~kandinavyadaki harekat müttefik
ler için ele birer vnaıtadan başka bir ~ey 
değildir. Jsk ndinavyada faik bir hava 
kuvveti ile faik bir deniz kuvvetini kar
§1 kar§ıya getiren hem siyasi ve hemde 
askeri bir mese1e karşısında bulunuyo
yuz. Bu meııele aonderece ehemmiyeti 
haiz bir meseledir. Zira Almanların 
ümitleri tahakkuk ettiği takdirde siyasi 
ve ıevkülceyıi münaaebatta lngiliz ale
mine c;ok büyük zararı dokunacak olan 
bir tahavvül h!aıl olacaktır. 

lta)yan tayyuelerinin Hindistan, Sii
vey§ ve Cebelüttarik üuübahrilerini teh
dit etmekte olduğunu işaret eden bu ve
sika şunları ilave ediyor: 

lskandinnv h&diselcrinin ehemmiyeti 
bu hadicıel"rin di~er devletler ve bil
ha11sa dört büyük hituaf devlet, yani 
ltalya, Rusya japonya ve Amerika Ü%e
rinde icra edect'i;İ te!İrler de mündemiç
tir. 

mene rm~ı olmam. S:m:ı dediğim gibi va- 'et eyle<li, <ledi. A k 
liden1e bcrnber buray:ı gelip bana yakın (Afitap) yemek için bir parça ekmek n af a 
oturmaJıqnız. Validcne söyle: Bundan ke:c:iyordu. Oğlunun hu sözlerini işit.ince 
.wnra c:enin ismin •Sahipn tir. Bu unva- parmaklarında rfı:ıe alametleri görün
nı ihrnz ettiğini bUtün ricali devlete Ye dü. Beyaz ohm. göz1erini oğluna tevcih 

Radyosu 

kumandanlara tebliğ edeceğim. ederek dedi ki: 
&life bunu söyledikten .wnra yerin- -·Civarında ikamete seni da\'et mi 

den öyle bir tanda bmıldandı ki Ay- etti? Niçin? 
do~du) ayağa kalbrak: -BiTMEDi-

- Valideme Halife efendimiz.in emri- -./:r·---

---JJ>..---
BUGUN 

DALGA UZUHLUi;U 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ~o ww. 

ni tcb1iğ etmek için ı~ulunuza gitmeğe Balkan tesanüdü 
mü nadc buyurur musunuz? 12.30 program ve memleket s<tat aya-

- İster isen gid~bilirsin. Şimdi saray hakkında görüşler rı, 12.35 njnns ve meteoroloji habcı·leri, 
nazırına ~mir veriyorum. Sizin için der- Bükreş 1 (Ö.R) - Bir Rumen gaze- 12.50 müzik. 
hal bir daire hazırb.cınılar. tesi Bulgar hariciye nazırı Popofun ÇALANLAR: Ccv/ct Kozan, Vecihe, 

n~ 

•• •• ussu 

ES 

arvik hava 
yakıldı 

~---~--~*x------
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Dombas - Storen demiryolunun Mütte-

fıklerin elinde olduğunu bildirmektedir. 
Dombas etrafında en mühim muhare- Ccnupi.an gelecek taarruzlara karşı 

beler cereyan etmektedir. Almanların koymak için müttefik Jutaları bu hat 
bu şimendifer dilğüm noktası etrafına uzunluğunda muhtelif kademeler "te§kil 
bazı hafif unsurlar ilerletmiş olmaları etmektedir. Diğer cihetten Miittelik 
muhtemeldir. Fakat Dombas ile Trond- harp gemilerinin Trondhaym civarında 
hayın arasındaki asıl derniryo1u daimn bir kaleyi bombardıman ettikleri bildi-
Norveçlllerin elinde bulunmaktadır. rilmektedir. 
Domb.ısın Almanlar tarafından iqgal Londra, 1 (A. A.) - Ingiliz radyosu-

edildii:ti hakkındaki haberler Stokholm- nun bildirdiğine göre, Oı::lo ve Trond
dan teyit edilmemiştir. Bilakis Isvcç ga- hayındc bulunan Alınan ı...,t.-ıları arasın
zetelerinin büyük Norveç umumi karar- da irtib.•tın temin edikliğine dair Al
gflhındnki muhbirleri sabahın saat 2 sin- manlar tarafından verilen haber Lcmcl
de gazetelerine çektikleri telgraflarda rada teyit edilmektedir. 
Dombasın ~galinin fili olmadığını bil- P.cıdyo, evvelki gün bir Alınan müf
dinnişlerdir. Ol~a olsa Almanların bazı ?C7.Csinİn dağlarclan geçmeğe teşebbüs 
ön unsurları şehre girmişlerdir. etmişse de Norveç kıtalarının mukavc-

Alman propagandasının dünyayı vel- metile karşılaşmış olduğunu ilave et
veleye verdiği i1eri hareketi hal>E-rleri- mektedir. 
nin sadece bazı devriye .1co1lannın hare- R.ıdyo, Dombas - Storen hattı ile Hı"?r
ket.i olması veya tayyarelerden inen pa- cin nahiyesinin Müttefiklerin elinde oJ
raşütçüJerinin faaliyetinden ibarot kal- duğunu kaydeylemektedir. Diğer cihet
ması muhtemeldir. Şu taktirde bu ~a- ten Gudbransdal vedilerinde Müttelik
atte bunların imha edilmi§ olacak1arı lcr A iman ileri harekatına rnuvaffokı
ınuhakkaktır. yetle mani olmaktadırlar. Rosos civa-

ltalyan gazeteleri Norveç hakkında- rında durdurulan Alman kıt.alan. Nor
k.i Alman haberlerini geniş mikyaı:ta ve veçlile.r tarafından atılan köprülcrın ta
s.•msa ... c:yonel şekilde nc..,c:reoiyorlrır. Bu- mirini durdurmuşlardır. Bidayette bu 
nıınla beraber ~MesaciyE>ro> gazetE'~nin mıntakaya gönderilen Alman takviyt• 
Stokholm muhabiri lS\·eç mahfillerin- kıtaları Gudbransdal \•adic:ine se...•kedi?
dclc.i kanaati hülasa ederek Almanların mişlerdir. 
Norveçteki nıevldlerinin darbelere ol- Steinkjer'in şimalinde iki tarnfın kuv
dukça açık olduğunu kaydetmektedir- vetleıi ):arşı lı-arşıya durmaktadır. Nar
ler. Stokholmdan 5U cihet mfümh<"de vik mıntakasında ise Müttefikler mev
ediliyor: Hareket h~linde bulun~n A!- zilerini h:ıhkinı etmektedirler. 
man kolJarı birbirinden o kadar müst.-.- Ingiliz radyosunun bir lsveç nıenba
kildir ki bunların mütehbilen yekdiğe- ından öğrendiğine göre Norveçlilerin 
rinc yardım etmesi güçtür. Cenubi Nor- Hegra kalesi henüz mukavemet etmek
vecte de va1jvct henliz seyyal bir ~ekil- tl'.'dir. Kalenin garnizonu Milttefik ve 
dedir ve tesbit edilmiş müstakar hlç bir Norveç kuvvetleri He irtibatı temin et-
ccphe yoktur. Diğer taraftan hnrckM meğc muvaHak ~lınuştur. . 
oldukça zayıf kuvvetlerle icra edildiği Radyo, muhtclü Norveç 1mıan1anna 
cihetle her iki tarafın cfa muvaffakıyet- Mült.e!iklerin çok nı.iktarda asker ve 
Si7lik1ere ui;,tramaıoı daim:t mün1kiindi.ir. malzeme ihraç ettiklerini ilave ebnck-

Londra, 1 (A. A.) - lngiliz radyo.su, tedir. 

Yakın ve orta 
şarkta 

Ribbentrobun 
___ TIJ, __ _ 

(A.} doğdu) yüzU Halifeye müteveccih beyanatını ehemmiyetle kaydederek di- Ruşen Kam. 
ol•mık kapıya kadar arkaya doğru yU- yor ki: 1 - OKUYAN: Nf'cıni Riza Ahıskmı. Su/hu 
riidükten sonra selfim verip dışarı çıktı. •Balkan milletleri sulh amili olduk- 1 - 1\1. Celfu<?ddin - Beyati ~arkı: 

-·korumak için 

lsveçi methüsena et
mesi lıvec milletini 

t 

düf ünce ye sevketti 
('Mutasaın) saray na~ırmı cağırdı. (Ay- hırını bir kerrc daha ispat ediyorlar. (Nari firkat şulei ha<J oldukça), 2 -
doğdu) ile valldesinin ikameti için bir Balkan miJJetJeri sulhun muhafazasın- Mustafa Çavuş - BPynti şarkı: (Canım 
dairenin verilmesini emreyledi. uaki menfaatlerini müdriktirler. Balkan tezdir), 3 - Dede ~ Beyati ~arkı: (Nice 
(Aydoğdu) oradan ~ıkınca (Verdan)ı tesanUdU fikrinin Bulgaristnnın harici bir aşkın He feryat edeyim), 4 - Halk 

~ğırilı. (Vcrdan) atl:ırla geldi.Ata binip siyasetine esas olduğunu bir Bulgar ha- tiirküsü: (Yıldız), 5 - Şevki - Hüseyni 
eve doğı. u gittiler. (Aydoğdu) düşünce- rlciyc n:ızırı ilk defo olarak söylemek- şarkı: (Hicran oku), 6 - Hüseyni saz 

iki mühinı projeden 
bahsedilmektedir --·--

HAŞTARAFI 1 inci SAYFADA• -
7e dalarak tUrlü türlü hayalJer tasavvur tedirıo semaisi. 
ediyordu. Halifenin kendisini takdir et- Bir elkenli battı 2 - OKUYAN: Mi.i:t.eyyen Scnar. h .... ı.. ..... ,,.., ... : __ .,,_ ..... ;c,; ... _..; .. 
• ..,oıuuu gıımıyoı cıu. Nlarunafih bu ınese- • - - ... ~·-·uc. ....... .,m•ıa uır yan- J~~ J ! . .., - ~cvk:ı - Hic:ız şarkı: (Bağlruııp l>ır surette iki proje Üzerinde ç~I1ıt.. 
Jey __ c büyük bir ehemmi• et ve:rmı"uordu. gın neticesinde hnrap olmuştur. zülfu hnzan tabına), 4 - Nuri - Hicnz. __ ,__. J__ B' . . ı I!'__ -Y 
r-:ı~k " "' k (V ıncunaUfl'. ıngı, sıfun devletleri .,..uu U mesele sırf şahsi idi. Dev1et :••• .. ••••••u ............................ şn_r ı: ~r mıdır talcrirc hacet), 5 _ aruınd b. k ~ . .f'-'-
umuruna taa11Uku yoktu. Bir bahane : h : Dıvan - Hic:ız şarkı: (Dün gece yeis ile) ·~ · a ır as erı ıtti cıa projesidir. 
bulup ondan Jrurtulm::ık güç bir sey de- E il 8 ehecİ E 13.30-14.00 Müzjk: Bnfü müzik (Pl.),' ~eı: ~aftan d~ &IJ,..an paktının 
ğj1di. · : : • 18.00 program, mcm1eket saat ayarı Turkiye, Bulganstan, Yum~nidan 

- 30 _ : al.'a yanlara E ~8.05 Mü~..ik: Radyo en orkestrası (Şef; Yugoslavya, Romanya ve hc.tta Ma: 
AFİTABIN FİKRİ E : lbrahim ÖzgUr), S<>prano Bedı·iyc Tü- cari.shını da ihtiva edecek bir teda.-

(Aydoğdu) eve varınca (Verdan) : Tecrübeli bir muhasebeci günün E :1:ünün iştinıkiyle. 18.40 konuşma, 18.55 füi ittifak haline aokulmumc Ç&-
.. endisinden daha evvel giderek valide- : ?1U<l.}'ycn ~antlerinde çalı~ak iizere: s~rbcst s.ıat, 19.10 mt:mleket saat ayarı, L kt d Ş 
mn~ haber verdi. (Afitap) (Verdan) 

1 
: ış ararnaktndır. Defterlerini kanuni: aJans ve meteoroloji haberleri 19.30 mii- '§mıı 8 ır. u taktirde bu ittifak 

.es.ın<ll:n tanıdı. Hatırını sordu. Sonra E u.suJ.lcre uygun tutturmak iStiyenJe- E zik. ' zü~res;nin nüfusu 80 milyondan 

Ö
(Ayd. ogdu) ~eldi. Validesi onu karcnJııdı. • rın ıdan•hanemize H. K. Rümziyle • ÇALJ .. NLAR: Vedlıe, Ce\'det Kcıznn •B• mmıyacakhr. 

ptü .. Yemf'ği ha:r..ırl::ınmış icJi. ...,. E nıüracaatlcri.. : Ru~en Knın. ' . Tfü-kiyenin bu :;ayreti fohinık Jngi-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHif'EUE -
hegemonyalarını kurmak isterlerse bu 
emel er~ec; yıkılmağa mahkumdur. 

Eğer büyük demokrasiler Almanya
nın lcıu~ısına clikilmeselerdi küçük mem
leketlerin hepsi, Almanya tarafından 
Norveç ve Danimarka gibi imha edile
Jevcç. bıtaratlığını meth ve takdir etmesi 
lsveçın Alman taarruzunun yeni bir kur
banı olacağını hissettirmektedir. EsaBen 
hu eitnyi~e liyakat keııbetmisse bu Juıl 
Iav.eç milleti için erefli değildir ve müt
tcfıkler zafer kazandıkları vakit Isveçin, 
IJ~r~cst ~evlet olarak kendi mevcudiye
tını tehdıt eden, tayyareleriyle hudutla
rınA tecavüz eden ve kendi ııularm<la 
balıkcı. r.emilerini ınitralyöz ateşi altına 
ala? hır devlet larafmdan böyle bir ıi
tayı~e §nyıın göıülme!<İ pek fena bir ha
tıra olacaktır. 

..... ~.~'°'~~~ 
Kadın mıdesi 

YAZAN: Dr. G. A. 

Kadın midesinin şc:kilce erkek mide" 
sinden farkı olrnaıüs bile. işlemesi bnk1

• 

mından erkek midesinden pek farklı ~l· 
duğu ttı İp0krat hek!mden beri bütu.11 

hekimlerin gözüne çarpmıştır. Hatta bit 
aralık meşhur kadın hekimi Fabre I<a· 
dın1aı;m midelerini, tenbel mide, maY· 
mun iştnhlı mide, k~birli mıde, ahlal<l 
bozuk mide, yaygaracı mide, vırılbcl 
mide, asi mide diy~ vt.di tiirlü ayırmıştı. 

Bu tasnifte biı·&z da fantazi bulun• 
mak1a beraber, kadın midelerinın - et• 
kek midelerine benz<'medikten başka • 
birbirlerine de benzemedikleri şüphe
sizdir. Ara]annda benziyen yalnız bit 
nokta, kadın midesinin kendisine ınab• 
sus halini ya mun:Yycn günleı başl~ .. 
nıazdan bir gün önce, yahut o günleritl 
arasında geçen zamanın tam ortasınd• 
meydana çıkannas1dır. Buna bir ınidG 
hastalığı denilemez. Çünki.i zamanı ge .. 
cince o hal kendi kendine kaybolur. 
· Bir kadının o bell~ zamanlarda mide 
tarafından şikayetine sebep olan hal dn .. 
ima ayni olur, fakat her kadının şikil• 
yeti bir örnek değildir. Şimdiye kadat 
tutulnn istatistik1eı·e göre kndmlar1ıı 
vUzdc altmış biri o uımanlardn midesin• 
den şikayt!t eder. Yüzde üst tarafı d~ 
şikflyet etmcğe vakit hulamıyan, yahu 
şikayetini dinliyecek kimsesi buJunııu
yan kadınlar olsa gerektir .. 

Kimisi _ hep :r.amanlarda - yemekt~ll 
sonra midesinin ve bütün karnının şış
ıF•inden, yarım baş ağru;ına tutuldu• 

o d ~ ğundan, bulantı an ve onun sonra~:ı 
ıjan sikayct eder. Kimisi midesinin, bo
;;a:z.ı~n i<~inden mideye giden borunuıı 
o • r 
ve dilinin yanmasından .. Bazı~ı o z 
ınanlarda hiç yiyemiyecek kadar iştah• 
sız kalır. Bazısının boğazına ispasnı0' 
gelir, gerçekten yiyemez olur. 

Her kadının o zamanlarda şikayet et .. 
tiği hali ayrı ayrı saymak mümkün dd 
[!ildir. Yalnız şu kadarı söylenilebilir 1 
hemen her kadın muayyen güıılerindeO 
bir gün önce yahut o günlerin arasın.d~ 
ge(en zamanın tam ortasında midesııı 
den rahatsız olur. 

Her yirmi sekiz günde bir tekrar gc• 
len bu rahatsızlık hekimlerin gözUne 
çarpmakla beraber s~bebi yakın vak18 

kadar iyice anlaşılam:unıştı. Kadıntarııı 
bir çok halleri gibi o da sinirlere atfol\I. .. 
nur, bazısı dn tam hastalığa bcnzeıniyeO 
bu hale inaıunaz, b:ıynn numara yapı• 
yor, der geçerdi .. 
Hormonların kimyaca terkibi anı.ışıl .. 

dıktan :;onra, kadınlığa mahsus olan b\1 
mide ı·:.ıhatsızlığmın da ı;ebebi mcyda~~ 
Çıkıyor : Tcsbihte hata olmaz, kaideSJl>" , r• kAl,uJ ı:a.t1pr<:f)nİ7 'hnna lro..ı .. "l~unn ı,1111"1'\11 
rw:ımn zamanının neticesi demek mÜOl .. 
kün olur .. O kadar nazilt bir işın tafsi
J5tma girişmeden .şu kadarı söylenilebi .. 
Ur ki o zamanda krıdınlık hormonfaı.1 
f ... zlaca çıkarlar. Bunların hepsinin de? 
terkibi yağdır, kandv yağ nisbeti frızla
la"mc.·a l{arnciğcr onu tutar ve yorulur· 
Onun yorulmasınd.m da midede türhi 
türlii alfımetleı· görü!i.i.r. 

: .......................................... : l - OKUYAN: l;fnstafa Çağinr. lizler tnrnfındnn ileri süriilen muhake-
----------------,,.._--------~=~===== ~ -Hü.Z?.am peşre,•i, 2 - Mc(foni mc şudur: 

Azız - Hüv.aın şarla: (Değildi böyle t!V- Bu devlcilcrden hiç biri melhuz bir 
vel), 3 - Faiz Kapancı - Hlizzam şarkr tanrru,ta laıı·ş:ı yalıuz başına mücadele 
(Seni gördü o şafnl }. 4 - Rakım ~ edemez~ Halbuki, ittifak ganntisi tam-
Hüzzam şarkı: (Su ;mu" geceler), 5 - ruza ~~rıyacnk Miittcfik devle'tlcrdcn 
~~sa~i Asım - Suzin::ık .şarla: (Ayrı her bız:ıno de.rhal diğt•rlcrinin yardımı
du~üm sevgilimden), 6 - Rahmi bey- nı temm <"deceği gibi birbiri ardınca 
Suzınuk s. rkı: (Esiri hnsret etti gön- m~ıhteJif ~phelt"Tc ~dtilmesini de te-

Bunu mcı·:ık eden hekimlerden bazı• 
!arı mideden şikayetçi olan kadınları ınu .. 
a~•yt!n günlerden bir gün önce tartmış-
far Vt! o gün lxı~ka uıman1ara nisbetle 
va:,;ati olarnk bir bu~ıık kilo daha ağıt 
bastıklarını tesbit etınişle.r .. Bu da kara~ 

D l('ll' R OPERA. TOR ciğerde biriken yağlı maddelerin 0 kndnr 

S • K ) faz.la su çekmesinden ... 
SIHHAT VEKALETkNfN RF.SMt RUHSA TiNi HAiZ 

KAŞE 

.. EA , D·ş ağrı· 
O İZMAsan-

cdarını ı iR, rahatsnz
armı derE al geçirir 

, NEZLE ve SOCUK 
al ğma a şı mües-
sir ilaç • 

icabında aiinde l - 3 bfe 
Her Eczanecle balunur. 

a m J u "k ç ı Şu izahtan çıkarılacnk birinci netice, 
z.ıyıflanıayn meraklı hayanlarm o gün· 

Kulak, burun, Boğaz hastalıkları lel'de t~..rtılmaklan salnnmnlaı-ıdır: tabit 
Mütehassısı ve kendi kendine gt;·cecek bir ağırlık 

Muay,,.nehanesi: Birinci Beyler fazJn.,-:ı lüzumsuz ) ere ınerakn ~eb<'P 
~ No. 42. Telefon: 2310 ' olur. 
·; Evi: Göztepc tr~mvay cad. No. !!92 O günlerdl' mide rdıatsızlığına kar~ lümü). :ııı.n cdebılecekt.ir. Ancnk ted. füi bir 

2 - OKUY AI\: Radife Ertem. ıttıfok anfant;ı dahi] <levlctlerin su!' 
l - Lem'i - NilJ:tv<'nd şarkı: (Bin gül e

1
.nmiycti icin hnkiki bir ı:aranti ol~;;~ 

çıl<arırdıın), 2 - S. K::ıynak - Nihnvend ır: 
snrkı: (Kirpiklerinin ::ölgcsi), 3 - S. ş· 0· k 
Kaynak - Neveser ı;;ırkı: (Hicr ... ~Ia hn- . ım ıye ~<lnr, &lkruı nnfantıııa <la-

) ....... hıl dcvletlcrın ckseıisi co~-'i vaz· t ınp • 4 - Dede - Mahur şarkı· (S n ... l · b b'l "t.tiI ' &cu• ' ıyr. -r k • .. .. erı se e ı c J ak gruoJarma <lah"1 1-

Tt!lcfon: 3668 çarelcr varsa da bunlara baş vurmak 
zcılımctinc değmez: c giinlerde istirnhat, 

~ S: 4 1-13 lrnraçiğerin Uzcrine ılık ;-,uya b<ıtmlmı~ 
'CJ":s.r:~C..'.7LZZ2"..YJ..Z2°r.2;T;"~ZS?:~J~ bezler kuyınnk yeti~ir. 

Kdınlığa mahsus olmı bu halden pek 
~...;iO':,~ ~~ de ~ikfıyet etmemelidirler. Çünkü kadın 

ayı - mı), 5 - I..5til - Mahur '"'rkı·. mak 1"0tcnıcn · J d' - ı 0 
(Al 1 .,... • "' 1~ t'r Jr. Fakat bi)vJe b" • c.ı nkhm bir cone::a lcb), 6 - Saz se- B Ik •tt"f k h J ır ' 
maısı. ~ :.an 1 

• 
1 a 1 nkiJd bir Balkan tecc-...a-

WESTİNGHOUSE vücuduna güzeJJik vcıen,kadın cildini 
Z LAPLARJ yunıu~ak ve parfok y:ıjfan gene 0 yağlı 
İ RADYOP •n ı.ormoıılnrdır. Yirmi sekiz günde bir iki 

·
2. o .. 15 konu~ma: (Sıhhat santi)' 20.30 niıdu tesıs. ~debilir. Bununla beraber, 

k ancak tedncı merhalelerle hu hedefe mu:ı-ı : Fasıl heyeti, ?.115 müzik: Nejat k 
A~J?clc tara!mdan k~mnn solofan, 21.40 varma mUmküodiir. $iındililc biltün ' 
muzık: Senfonik mlizik (Pi.), 22_15 gayretler m~nfaatleri birbirinin ayni 
me.m1eket saat ayarı, ajans haberleri, z.i- olup nıevcudıyet ve istikJaIJcri ayni za
raat, esluım - tahvilnt. kambiyo - nukut rurctlere bağlı bulunan bu memJeketler 
~rs. ası (fiyat)' 22 30 müzik: Oda mü- ?Xasın~. e.sascn n~vcut olan siy;ı~t vc-
~ - (Pl ) iktısndi .iştirak :vanmda böyle bir ittifak gı · • 23.00 müzik Cnzband (Pl.), frin de elzem olan unsu J to ı y 

23.25-23.30 yarınki program ve kapanış. rn. ... tur bu1tı..nm.a1't:ıdır r arı P am.:ıga 

A4ft :!Ün rnhntsızlık giizclliğjn bedeli demek-
H01:ÖK ÇEŞİT tir. 

A IZELERİ Bu dünyada heı nimetin bir kUlfeti 
o~ur. C:iizellik te knJmJık için en büyük 

A . z i f fer ~ .;;llllmnetiiiiiitır_. ~--DliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiG.A~. 
TAKDtl\f EDER ~ 1· 

SAMAN İSKEl.ESi )Ş BANKASI 
KARŞISINDA .. 

DOKTOR 

Salih Sonad 

zmirde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYLA ,. 
Askeri Jıas1anesi dıt, saç ve züh

revi hastalıkları nıüteha~sı .... 
2 inei Beyler No. 79 

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

An l<a rada Kwulan diinynmn •• modern Y :·~~·:···M:~:~: .. ··;···~rİ kası, 
Yn.}-la ınak;ımnlannı bir ~neden heri A. k . . 

n ara ,..c ls1anbul pıyasaJanndan kda rik '-''lf Ü d 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜN 

BUtiın sinema meraklılarının sev
diği (Rober Taylar) ve (Barbara 
Stanvik) in en lıiiyük mm·affakı
yctJerinden biri olnn: 

· ·u d . .11u e n buhman sayın İzmirlil&-un nu C'.a dd \•e mütevali ısrarmrı karı;. mda 

Izmirde de T cşkilat Yapmıştır. 
Bnndnn böyle bilünıunı bakkali 

A Y 
ye nu:ı.ğa:ıalannda, toptan "e perakende sa~ depoL-trında 

LA ~akarnalarmı Bulabi:leceksiniz. 
Sipanş lcr Giinii ı:ünlinc dcrhnl ifa edilmelt d" c ır,_ 

anUatura-

N USBORCU 
Ş.1heı,erini görınegw e kosunuz 

?> • 

Bununla birlikte 
DOKTOR SANDO 

Esrarengiz. ve mlill~ş vaka.laı·Ja do
lu büyük bir macera filmi seyircileri 
hE>yecandan heyecana sfüükllyecek

tir. Filmin kahramanı meshur 
CBELL LOGAS) . 

Aynca Metro juı n3lin en son dün
ya haberleri. 

Seanslar: Her gün 3,30-5,15-8.45. 
Cumartesi, Pa1.ar 12-145-510-8.45 
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. . .. _.... : 7 ·, 

FOSFARSOL 

----- .-. ___ ..._ 

FO~FARSOL,. Ka~ ~hayali~ ofan kımiıii yuvnrlncıklllti fazcliyerek çoialtrr. Tnth iştah temin eilet. Vllcu8i 
dmnnılı gençlik, din~llk verir. S.i.ttltlc.ti canlandJrarak asabi buhranları, uykusWluğu giderli. l\luannia ililtıbaZlarda, 
barsak (cmbclliğtııde, Tlio, Grip, Zlltüttie)'e, ıtma ncknhatlerindef Bel ge,·şekliği \'C aOeml iktidarda ve kilo iUmakti 
şnynnı hayret laidclcr temin eder. 

KUVVET iŞTiHA AN, 
FOSFARSOL'ün: Diğer blitün kuvvet unıplanndan ü tünlüğü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, tşTIHA 
TEMiN ET.MESİ \"e ilk kullananlarda bile tesirini derluıl gösiermcsidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi mü aadcsini haizdir. Her cezan de bulunur. 
ŞURUBU 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARITJRMA iLANI: 
,.. IZMJR BiRiNCi iCRA MEMURLU
\aUNDAN: 

Açlk arttırma iJe paraya çevrilecek 
iıa.Yrl menkulün ne olduğu: ev 

Gayri menkulün bulunduğu mevki 

K
rnahalleai, sokağı numarası: Izmir ikinci 

arantina Mısırlı sokak l 9 7 t j nolu. 
Takdir olunan loym t ı Heyeti umu

llliyesine (1200) lira. 
Arttırma yapılacağı yer, gün, eaat: 

lıznir birinci icrn dairesi 4/6/940 Salı 
Rıinü eaat 1 1 de. 

1 - febu gayri menkulün arttırma 
tartnamcsi 10/5 /940 tarihinden itiba
ren 13917 no ile birinci icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görehil
~esi için açıktır. Handa yazılı olanlardan 
aila malumat almak isteyenler, ifbu 

llrtnameye ve 1391 7 dosya numarıui~ 
le tnemurlyetimize müracaat etmelidir . • 

2 - Arttırmaya i~tirak için yukarda 
Yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde 
Pey veya milli bir bankanın teminat 
ltıektubu tevdi edilecektir. ( 124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılıula diğer 
•l~adarlann ve irtifak haklcı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklannı 
tuauaile faiz ve masrafa dnir olan iddia-

ıını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
~n içinde evrakı müıbitcleriyle birlikte 
rnemuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Akai halde haklan tapu ıicilile aabit ol
!.11ıı~ıkça aatq bedelinin paylnıımnıı~nd;ın , 
flilnç kalırlar. 
. 4 - Gösterilen ~ünde · a •• t ı . r.l:y ı iş

tirak edenler arttırma fartnamesini oku
ruş ve lüzumlu malumat almış ve bun
an tamamen kab•ıl rt-:., ~..ı ve itibar 

0 lunurlnr. 
S - Tayin cdılen ~ . nda gayri 

ll"ıcnkul üç defa bağrıldıktan sonra en 
tok nrtbmna ihale edilir. Ancak arttır
hıa bedeli muhammen kıymetin yüzde 
J.'etmiş beşini bulmaz veya satış istiye-
1\il n alacaiına Tuclıanı olan diğer alacnlc
~ar bulunup da bedel bunların o gay-

l'ı ıneılkul ile temin edilmiş alacaklan
lltn mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
~it arttıranın taahhüdü baki kalmalı: 
'Q;Cre arttırma on beı gün daha temdit 
\>e on beşinci günü aynı saatte yapıla
ca.it arttırmada, bedeli ıatış istiyenin ala
ca~ınn ruchanı olıı.n diğer alacaklılnrın 
0 1rayri menkul ile temin edilmiş ala
calc:ları meemuundan fazlaya çıkmak 
ı;ırtile, en çok arttırana ihale edilir. 
0 öyJe bir bedel elde edilemezse ihale 
hpılamaz ve satış tnlebi dü erı 

6 - Gayri menkul kendisine i'hnle 
İlunun kimse derhaı veya •verilen muh
et İ<;inde parayı vermezse ihnle karan 
leııholunarak kendisinden evvel en yük
•ek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, ra
~ olma2! veya bulunmazaa hemen on 
heş gÜn müddetle arttırmaya çıkanlıp 
en çok arttırana ihnle edilir. iki ihale 
lltaaındnki fark ve geçen günler için 
~İilde 5 ten hesap olunacak faiz ve di
l!cr zararlar aynca hükme hacet kalmak
·~ın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
0 lunur. Madde ( 133). 

Bir evin tamamı yukarıda güsterilen 
4/ 6 / 940 tarihinde birinci icra memur• 
luğu odasında işbu iliın ve gösterilen 
llrttırmıı prtnamr•; " : . .. 0 ;,.,de ı:ıatılaea~ı 
ilan olunur 

OPERA1.'U.8 uUKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatöl'U 

Her ~n öğleye kndar Fransız hasta
ncı;iodo, öğleden sonra Birinci Bq.
ler ~oknğında .•.• No. 42... , 

TELEFON : 2310 . 

-----llliıii 
DAlı1Lt VE ZÜHREVi HASTA-

1.TKLAR DOKTORU 

lsmai Hattı 
Her gün şwıt 13 ten itibaren .. 
ikinci Kordon (A.lmao konsolosha

nesi karşısında) 200 numarada bastala· 
nnı knbul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nc9ini tcrketınlştir) .• 

TEl.EFON : 3458 Tarih ve ıcı. • ı runun rcsrı : 
mühür ve imuısı 

.... ,,. ............. !.911 ..... gmB::aıJ~:rGl'lD~ll!ZF~ 
Doktor Baktrlyoloğ DOKTOR 

BehcPt 1 fz Hamza Orhon 
DAHİLi VE SARİ 

Çoculı llastalılıları Hastalıklara bakar 
MiltallasSUJ Denlıli ve civaı111daki, cijerlerine 

llumlannı her «ün saat 1L30 dan hnvıı verdiren luıstalara 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk PUncmotorakis tr:ıtbik eder .. 
tnatbauı yanmdaki husus! kıliniiia· ADRES : Denizli 86!1ediye elektrik 
de kabul eder. fabrikası karşısında hususi muaye-
~~ san- nehancslnde ... 
KUŞADASI ASLiYE HUKUK HA- il ___ _.ı1-•26 ____ _. 

ICfMLit;J: Dosya 72/9-40 
Kuşadaınnın Çamlık istasyonunda 

0 turan Niğdeli Ahmet kızı ve Vasıf ka
rısı Narike tarafından fstanbuldan tay
>'1tre topçu taburunun ikinci hataryasın• 
da iken halen ikamctgAhı meçhul ko
Ca ı Asaıf özkıın aleyhine açmış o1du· 
ili boınnma diivıısırıın 16/4/940 ta
iihli muhakeme celı;esi için diıva olu• 
tıan Aaafa uıuJe göre ve gazete ile il&
rıen tebligat yapıldığı halde gelmediğin
clen muhakemenin gıyahen yüyetine ka
'-r verilerek muhakeme 20/5 /9-40 ta
tihine bırakılmıttır. 
~uayyen günde gryap masrafını muha

~eıne vezne.tine tediye ile gelmediğiniz 
t.kdirde muhakemenin gıyaben görÜle
~Kİ gıyap karan yeTİne kaim olmak üze• 
re ilan olunur. 15 16 ( 83 7) 

1ZMtR BELEDlYESINDEN: 

Kokluca Aui mezarlıkta yol kısmına 
muhafaza davan ile dahilinde bir guil
hane ineası, fen iıleri müdürlüğündeki 
keıif ve ıartnamesi veçhile açılc ebil t
meye konulmuıtur. Ke,if bedeli 2296 
lira 65 ve muvakkat teminatı 172 lita 
:i5 kuruıtur. Taliplerin teminatı ij ban
kasına yatırarak makbuzlarile ihale gÜ· 
nü olan 3. 5. 940 cun\a günli saat 16 
da encümene müracaattan. 

17. 2t. 26, 2 1360 (734) 

Havagazı fabrikasının 8 aylık ihtiya
cı olan 6000 ton Zonguldak zerodis lave 
maden kömtirünün satın alınması, Ha-

"".::'.'""•-··-··-.-.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-....... -•• -.-•• -.-•• -.-•• ---. vagazı mfidUrlilğUnden yUz seksen ku-
: ruş mukabilinde tedarik edilecek şart-: • a vet namesi veçhlle kapalı znrflı eks11tmrı-1e 
~ 3 ınayıs ~lı cuma güırli saat 18 de konulmuştur. Muhammen bedeli beher 
: İ7.lnlr Halkevinde Türle Maarif ~ tonu 12 liradan 72,000 lira ve muvak
: 1y • • h ti topl nacakt kat teminatı 5400 liradır. !halesi 3-S. 
: rn eti uınumı eye a 1ır. 940 cuma gUnü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
: Sayın ÜYelertn tC's.riflerl rica 0 u-: lqınunun tarifatı dahilinde hazırfom:ın 
S nur.. 

1 
_ ı (S3

5
) : teklif mektupları ihale günii saat 16 ya 

: : :kadar encümen riyasetine verilir. 
.......................................... 17-21-26-2 . 1359 (743) 

Bornova Belediyesınden: 
1 - Su aboneleri için 1 00 adet su ııaatı alınncaktır. 
2 - 1 S /S /940 tarihine ınüsadif çarıamba günü saat16 dtı nçık eksiltme ile 

ihalui Bornova belediyeırinde yapılacaktır. 
3 - Muh•mrnen bedeli 2000 ikibin liradır. 
4 150 liradır. 

• ... 
u··~a•m~MM~~=••116;1C•n&.ı1 .. •C~tli!tiı"lliillil:ı&:·~~·""'""'..-....illlil ...... .,, ........ lilil .. lılm.,a 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilci otelin müsteciri 45 seneiik otelcilik milte.bauııı bay ömer 

ütlü Beugü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odaıda ıoğuk ve sıcak akar aulan, banyolan 

~e kalorifeti vardır. Dahili ve harici mfiteaddit telefonlara olduğu gibi 
nsörU ve huausi lokantan vardır. · 

Biltün aıri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine 
, ve lstanbul cihetine de nezareti fevkalid~e maliktir. 
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SPERCO VAPUR 
ACENXASI __ ....,,,..,_ 

LANDAJ ROYALE 
KUl\IP ANY ASI 

DECJ€ALION vapuru 2-5-940 tnrihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda1 

manlru.ıma hareket edecektir. . 
~ SR!Notst motör\1 
~ 1/ 5 / 1940 tarihind~ 

4tl~ 
~7e~1 ~~ pfft°~ 
Btindisi, Zam, Fiuıno 
Tı·jycstc ve V eoedik: 

l\M rJI( Hnınhl~ı için hareket 
V~fJ.\ ~d~ckfir, 

CALDEA vapuru 2, 
l'YlttUIA 3 m 'ıs 1940 tm'ih.in· 

Üe beklcnmckto olup Cenovn ve Rivie. 
n limanlattna hareket ed~cEıkfil. 

ADlGE vaptıto ·VS/1M0 ttıı'.lhinde 
beklenmekt olüp CetAAıa ve RıV1C:ra B.: 
rumıluma hattkct Gda:ektir. 
CİTl'A Dİ BARİ motörli 7/5/940 ~ 

rlhlnde bekJMtıı~kte olup İ.stanbul, ~ 
re, Napoli, Ccnova linranl<il'ftıa hareket 
edecektir. 

ZA1lA motörü 8/S/940 tarihinde ge
lerek ertesi günU !<l-t 17 de Pire, BrJn. 
aisi, Zara, Fiume, Triveste ve Venedik 
limanlarına hareket cdecekti:t. 

LANGANO vapuru 15,15/940 tarihin
de beklenmekte olup Cenova ve Riv!e
ra limanlarına hareket edecektir. 

BR:tNDtst motörU 15/ 5/ 940 tarihinde 
rclerek crt<'ırl günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zarn, Fiunıe. Triyeste ve Ve
ııedik limnnlnrına hnreket edecektir. 

OT - BUtUn bu vapurlar Triycste 
veya Cenovada Şimall ve cenubt Ame-o 
rlkt\ llınanlanna hc.reket eden İTAW 

tı.ll ___ 0.,..01111KllWiiıT-.ııO:iı'...t.RA&ıSıııli!.l~•ı ANONİM seyrisefain şirketinin ve A{ri.-
ka ve Hindistana hareket eden LLOYD 

S 1 
A ~ ~~ı mlYEsTINo anonim seyrisefuin ştr.. 

a a e 1 n keti vapurlarına tcsadilf ederler. 

Tekand 
Çoci1k Hastalıktan l\.IUtahassm 
BERLİN ve KÖLN UNİVER
SİTF.Si SABIK ASİSTANI 

Bastalımnı İkinci Beyler Numan 
zade sokak 5 No. da her güıı uat 
birden sonra kabul eder. 

SERVice 1\1.ARITİME KO'UMAİN 
ALBA JULİA vapuru 12-5-94.0 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar· 
silya limanlarına luın:ket edecektir. 

NOT ı 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun " 
hareket tarihlerinin kat'l olınadı~m va 
bunların hiç bir ihbara lÜZUm olınaksı· 
un değişebilir olduğunu ve btı husustan 
dolayı acenteye bir ınesullyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rlca olunur. 

...... ........ Daha fm.ln tafııil t için CUmburiyet 
ı~----------tiiiıı-•ııii Woa+Mrf•,.._.•~Wa .a. ,.,..._ ... ~.1. ..,.

6 ,........_~ •-l"-

TELEFON: 

~ecek derecede ucuz'dur. Çünıdi bu otel Türkiye otelcilik mütehaum 
!'bay Ömer Lütfü Bengünüiı idaresihdedir. Bir defa %İyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egelı1er, kendinin tahh iaticannda DOK2'0R 

ulun:;~:;::::~M~n memur ahnac:= Sü eyman 1 
ncentesine mUracaat edilmesiH 

TELF..FON : 2004 .. 2005 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ OLfVIER VE ~ 
i ŞVREKASILrD.~ 

TÜRKİYE DEMİR VE (:EJ,,IK FABRİKALARI ç o R u H 
Müessesesinden : 

Müeısesemizde istihdam edilmek üzere 3659 numaralı Barem Çoeulı hastaJılıllll'I 
kanunu hükümleri dahilinde ve bir derece Sf NAt iŞLETME mütaftassısı . 
ZAMMI verilmek ıuretı'yle müsabaka ile lngilizce bilen memur Londra ve Viyana hastancJerintle 

• . .. . . . 

VAPUR ACENTASI 
ATATtl'RK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londrn ve UverpoJ batJan i~in 
piyasanın lhtiyac:ına göre vapurla-
nnıız sefer yapacaklardır. · 

. 
• • • • A 

• ........................................... 
etüdlinü ikmal etmiştir. 

alınacaktır. Muayene ndrcsi: Birinci Beyler W. F. Henry Van der Zee 
imtihan Ankarada Sümer Bank Umwni Miidilrlüğünde, Sümer lsokak No. 42.. · Ve şürekası 

Bank lıtanbul tube.inde, lzmir Yerli Mallar Pazannda Te Kara· TELEFON : 2310 ,..., AMERİCAN EXPORT ı.lNES İNC • 
bükte Müessese mildürliiğünde 7 /5/940 tarihinde yapılacaktır. Ev adresi : Göztepe la.rakolu kar- NEVYORK İÇİN 

isteklilerin Ankarada Sümer Bank Umunıi Müdürlüğü Perıonelffl 1rı._nd1ı1:J:111.!..•34a11tam••------• EXAMELfA V:r.p. Nisan sonlannda 
servisinden, Sümer Bank lstanbul tubeıinden ve KarabGk Müesae- •••••••••t•••••RJ bekleniyor. 
5fl müdürlüğünden tedarik edebilecekleri İf talepnamelerine afağı- Kadın hastalıkları ve EXİRİA Vap. Mayıs iptidasında bek~ 
da yazılı vesaikin aaıl veya ıuretlerini ekliyerek en geç 30/4/940 Doğum Mütabassısı le~~~VJCE l\'IARİTİME ROUl\WN 
tarihine kadar müracaat etmit olmaları llzımdır: BUCAKEST 

1 - Tahıil veıikası (asgari orta), Doktor Operatdr GALAS VE KÖS'l'ENCE iÇİN 
2 - Hizmet Yetikuı, • CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru 

3 - Nüfus kağıdı ve ukerlik terhis vesikası, N ~~I bekleniyor. 

4 - Poliı hüsnühal phadetnamesi, ure ın D. T. ~J'D~~~~P~~fu 
5 - Sıhhat raporu, DUNA vapuru 15 mayısa doğru bc:~-
6 - Altı vesika ve üç boy fotografı. · İC::Diyor. 

24, 26, 28 (788) KASSA motörU Mayıs sonlarmc.1 

ADI SON bekleniyor. 

lzmir Defterdarlığından: 
iz.mir körfezinde kain ve üç senelik muhammen bedeli 1800 Jira olan ve 

içerisinde küçük Gediz azmağı bulunan Ragıp paıa namı diieri •ıilar dalyan 
mahalli ile yine h:mir körfezinde- klin ve üç senelik muhammen bedeli 300 
lira olan eski gediz voli mahallinde üç sene müddetle balık avlamak hakkı 
ıu Ye kara av vergileri umumi talimatnesinin 28 nci maddeai deliletile 2•90 
numaralı artırma ve ebiltme ve ihale kanununun 4 l nci maddcai mucı'binee 
12/4/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle •o 27 /4/9-40 tarihine müea• 
dif cumartesi i?ÜnÜ saat. 12 de ayn ayn ihalelerl icra edilmek üzere mü:ıayede· 
ye konulmuş ise de bu müddet zarfmda e.ki gedi:ı: voli mahalline talip zua 
hur etmemil ve Rakıp paıa dalyanı mü:ıayedeaine i~tirak eden talibin sürdüğ6 
pey muhammen miktarın dununda bulunmıuı huebile haddi llyık görtilme
miş olduğundan 26/4/940 tarihinden itibaren bu müddet on gün daha tem• 
dit edilmiştir. 

Taliplerin lzmir deltarlıiına müracaatla oartnameyi parasız tedarik edebi1e· 
ceklrei dalyan ve voli mahallinin muhammen bedelinin % 7,5 çuğu ayn ayn 
nishette nakden depozito akçesi yatınlmak veyahut bu nisbette bankaların 
teminat mektupları ile d~vletin muayyen tahvil ve bonolarını vermek şartile 
8/5 /940 tarihinde &aat l 5de defterdarlık odasında müteşekkil kômis}'onu 
mahsusuna müracaatları ilan olunur. 149 7 ( 641) 

Hastalarını her gün Tilldlikte Ev
liyazade sokak Orta oktıl k~ No. 
22 de kabul eder. 

SZEGED yopuı::u Bozlran ortalarında 
bekleniyor. 
$0CİETE COMMERCiALE BULGA
RE DE NAVİGA'rtON A VAPEUB 
BULGARİA vapuru 6 mayısta bek

leniyor. Burgas ve Vama için yük ala
caktır. 

UMDAL Vçurlana İIİin ve tariWerf ha.klonda 
-·- hiç bir taahhtit alınmu. 

UMUMİ DENİZ A.CENTALIQı L'l'D. Vaparlann barekeı tarihleriyle DaY.. 

ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR ltmlardilt dellftkllkletden acenta m .. 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten- ıuliyet kabul etnıu.. 

ce ve Vanuı için hareket edecektir. Daha fada ta.f.ttl&t. l~in ATATO'RK 
Yolcu ve yUk kabul edecektir. caddesi 1.S No.da W. !'. Henry Van Der 
LOVCEN vapuru 8 :mayısta K&ten- z.. v. ş.ı. V•pµr acentalı&ma mo.rac. 

u;dcn gelip 9 Mayısta saat 12 de H'ay{&, et edtlm.S :rica olunur. 
Pıre, Durauo ve Triyeste içıA ;hare-
ket ed cektir. Yolcu ve yük ka'bU1 ıe<ı... T'El.DON r rttr/Jtll 
Ct•ktir. 
GOtn..ANDRİS BROTHERS (Hellas) 

J.TD. PİRAEUS 
uNEA HELLAS• 

Lüks tra!Wltlantlk vırpuru · Pire -

Birind Sınıf Mlitalaınu 

Turgutlu belediye riyasetinden: Nevyork h;~ı~~l~~~;reket tarihi: 

Şartnamesi dairesinde 200 bin ocak tuğla81 ile 60 torı kirecin mübayaası Yolcu ve yUk kabul etmektedir. 
Dr. Demir Ali 

27/4/940 tarihinden itibl\ren 15 gün mUddetle açık eksiltmeye V%edimi~tir. Gerek vapurl.nnn muvasallt tarihleri, 
Jhale f 4/5/940 Salı gUnU saat iki de Turgutlu belediye encümeninde ya- gerek vapur l!imleri ve Davlunlan hak-

pılacaktır. 2-5-8--11 1515 (640) kında acenta bir tenhhnt altına gir'ema.. 

--------------------------- - Daha fazla tafsillt almak: içlıı Birlnd 

T urgu.tlu Belediye riyasefinden: 
70 Metre mikap kırık mermer ta$ı pazarlıkla satılacakt.n. 
ihale 14/5/940 tarihine müsadif salı günü Nat iki de Turgutlu belediye 

11 15 16 ( 6 39) 

Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumf deniz .Acentalığı Ltd. mUncaat 
edilmesl ıica olunur. 

Telefon ; 4072 Müdilriyet 
TeW- : 3171 Acwıta 

.KAMÇIOOLU 
Cilt ve Tenasül hastalıktan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55-
İzmir - Elbamra Sıneması arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastalannı 
kabul eder.. TELEFON: 3471 



Narvik bir haftadan fazla dayanamaz 
lı.lman kumanda heyetinden zabitler tebdili kıyafetle lsveçe kaçtılar 

~~~~~~~~~----. 

Norveç harbı blinçosu Roma, Sovyet siyasetini 
Şimdiye kadar MÜitefik ordular lehi-1 alika ile gözlemektedir 
ne kaydedilen esaslı bazı neticeler••• Bir Macar gazetesi Mosk~va - Bclgrad yakınlaşma-

.. .. sında Türkiyenin büyük rolünden bahsetmektedir 
Müttefikler harekatın teşebbüsunu muhafaza etmekte- -·-------

~--------------~--· 

dir. Almanlar umdukları 
Londra, 1 (ö. R) - Stokholmdan §U 

haber veriliyor: Narvik cephesindeki 
Alman kumandanlıiı 9 nisanda ~in 
işgali sırasında esir edilen Norveç as
kerlerini serbest bırakmıştır. Gıda mad
delerinin kıtlığı Almanlan bu tedbiri 
almağa -.evketmiştir. 

Serbest bırakılan 134 askerden mU
rekkep ilk bir kafile Norveç hududunu 
geçmiş ve tecrit kaplarına yerleştiril
miştir. 

c:Dagens Nyeten lsveç gazetesinin 
bildirdiğine göre Almanlar Narvikte 
daha bir hafta bile tutunmağı ümit et
miyorlar. Zabitler alelicele bu mmta
kayı terkederek muhtelif tebdili kıya
fetlerle Isveçe geçmişlerdir. Narvikte 
yalnız küçük zabit kadrolarının idareei 
altında neferler kalmıştır. 

neticeleri alamamışlardır 

Ba-lin, 1 (A. A.) - Alman ordulan 
kumandanlığının bir tebliğinde bildiril
diğine göre, Narvı1t mıntakası civarın
da Ingilizlerin yerleşme tetebbüsleri 
hava kuvvetlerinin yardımile hareket 
eden Alman kıtalannın kuvvetli bir 
mukavemeti ile karşılaşmıştır. Şehrin 
civarına yerleştirilmiş olan bir Ingiliz Narvikten bir görünü§ 
bataryası bu mevzii tahrip eden bUyUk man Başkumandanlığı bütün cenubi maktadır. Bundan başka, harek!t lnki
çanta bombalarla ıskat edilmiştir. Norveci işgale, burada Us1er kurmağa şaf ettikçe, muazzam miktarda benzin, 

Paris. 1 (Ö. R) - Fransız mahfille- ve bu cepheye mühim kuvvetler tahsi- yağ ve hava malzemesi sarf ve istihlA
rinde Norveç harbinin şimdiye kadar sine mecburdur. Dombas mevkiinin ce- kine mecbur oluyorlar. 
rereyen eden safhalannda Müttefikler nubunda bulunan Norveç parçası şi- Müttefiklerin vaziyeti ise bambaşka
menfaatine şu neticeler bydediJiyor: malden cenuba doğru 400 ve şarktan dır. Onlar, harekete geçecekleri sahaJa-

1 - lstillya ufrıyan Norveçe derhal garbe doğru yine 400 kilometre genişli- rı seçmek imkAnmı ellerinde tuttukları 
imdat yetiştirilmiş olması, imde muazzam bir kıtadır. Bu rakam- cihetle, takip ettikleri hedefe göre seç-

2 - Nor:veçteki Milttefik hava OsJe- Jar, Almanların işgalleri altında bulun- me kuvvetler istimal edebilirler. Milna-
rlnln takviye yolunda bulunması, clurmağa mecbur kalacaklan arazinin kale vasıtaları be munhasıran d~niz yo-

3 - Alman harp mosunun mecmu geniş1iği hakkında bir fikir verebilir. lunun kullanılmasına dayanır. Bu saha
tonajmın yüzde 40 mı kaybetmek sure- Bundan başka Abnanlar, Isveçe kartı da Almanlara karşı ezici bir hlkimiye
tlJe bir cerrah! ameliyata uitraması ve bir taarrll'z lumrlAnuılc ihtim=ılil"' l.n +: ı. .. l'i~;;-1 ..... 

• • • -· --. o-·~·~ .......... ,-c •m:ııireitef"lıumIGtlffiJ8"di bii cephe kur- HU , Norvecin istilası Almanyaya 
gemilerinin deovam1ı bir yıpranmıya ma- mala mecburdurlar. Bu da 300 Jdlomet.- umduğu neticelerin hiç birini verme
ruz kahnası. (25 nisandanberl Norveç relik bir hat ilzerine kuvvetlerini yay- miştir. Bi1Akis bu memleketi ciddi de
sulan etrafında 31 Alman nakliye ge- malarını icap ettirir. nlz ve hava zayiatına uğrabnıştır. Müt
mitııi tahrip edilmi§tir.) Hüllsa bu iş için Almanların ihmal tefiklerin mukabelesi ise şimdiden, yu-

Almanya hiç bir noktada kat, bir ne- edilemiyecek kadar mUhim kuvvetler karıda gösterilen Uç büyük neticeyi ver
tic-e elde edememiştir. Işte Norveç harp tahsis etmeleri zaruridir. dikten başka Almanları, kendilerinkine 
plAnçosunun esas unsurları bunlardır. Diğer taraftan, şimal cephesi cenup faik bir yıpranmıya mahkQm etmeğe de 
l"aJaat bundan sanra gelecek harekat sahillerinden uzaklaştıkça Almanlar, devam ediyor. 
Almanyaya acaba ne temin edecektir? münakale hususunda gittikçe daha faz- Müttefikler tarafından harbin idaresi 

Norveç hareketine Almanyanın ipti- la tayyarelere bağlı kalacaklardır. Ara- ancak hu zaruretin ifadesidir. Harbi. 
dadan verdiği baskın Norveçlileri zJsinin mahiyeti ve iklim şeraiti sebebi- ancak takip edilen gayeye hizmeti ol
nfil avlamış olmakla beraber Norveç le bu da kendileri için emniyet verici duğu taktirde, kabul ediyorlar ve MUt
kıtaları her noktada Almanlara karşı bir ihtimal değildir. Müttefiklerin Nor- tefikler harekatın teşebbüsünü muhafa
mukavemete geçmişlerdir. Bu mukave- vece asker ihraclarının ilk zamanların- za ediyorlar. Norveçte, ahval ve şeraite 
met hAlA taarruz kuvvetlerinin arkala- da hemen hiç t~hlikeye maruz kalma- göre başka başka sekil1er alabilecek 
rında bile ağır bir tehdit halinde ken- dan hareket edebilmiş olan Alman ha- olan Müttefik harekatı dalına bu zavi
dini hissettirmektedir. Bu sebeple, Al- va kuvvetleri şimdi ağır zayiata uğra- yeden tetkik ve muhakeme edilmelidir. 

Tunada Alman manevrası 
Yugosıavya ve Romanyanın nıuha

lefetleri Macar teklifini 
akim bırak111ağa kifi gelmiştir 

Paris, 1 (Ö. R) - «Tan> gazetesinin 
başmakalesinde Almanyanın Tuna ve 
Balkan memleketlerindeki Manevrala
rının inkişafı tetkik edilmektedir. Al
man diplomatik faaliyeti, şimdiye kadar 
çarptığı müşkilata rağmen, yavaşlama
mıştır. Takip edilen maksat Almanya
nm harp ekonomisi için muhtaç olduğu 
ve Balkanlarda temin ettiği mevaddı 
nakil hususunda kullanılacak en büyük 
yolu olan Tuna nehrinde seyri seferi 
kontroiji altına almasıdır. 

Tuna iizerinde seyrisefer 

Türkiye ve Yugoslavy_a, Balkanlarda 
sulhun devamını temin edeceklerdir 
Roma, 1 ( ö.R) - Roma siyui mah

filleri lngi)tere ile Sovyetler Birliği ve 
Y ugoılavya ile Sovyetler arasında cer· 
yan eden müzakereleri büyük alaka ile 
takip etmektedirler. 

Belarad, 1 (ö.R) - Moskovada 
Sovyetler Birliği ve Yugoslav iktısadi 
heyetleri arasında başlanan ticaret an
laıması müzakereleri müsait bir aafha
dadır. Yakın günlerde bir anlaşmanın 
alc.d ve imza edilme.ine intizar edilmek
tedir. Bilahare iki memleket araSJnda 
diplomatik münasebetlerin takviyesi de 
mürnlriin görülmektedir. 

Budape,te - Magyar Nemzet gaze
lea.i yazıyor: 

cYugoalavya ile Sovyet Rusya ara
ıında iktıaadi bir anla~ma akdi için ya
palan hazırlıklara büyült bir siyasi ehem
miyet atfedilmektedir. 

Bu hidiae bugün bir çok memleket
leri Danimarka ve Norveçin istilasından 
daha fazla alakadar etmektedir. Roma 
muhabirimizin bildirdiiine göre, Roma 
Iİyaat mehafilinde, Belgrad - Moalr.ova 
yakmlapn.a11 lakandinavya meaeleain
den daha ehemmiyetli bir hi.diae olarak 
telllr.ki .edilmektedir. ltalyada hakim 
olan kanaate nazaran, Yugotlavya ile 
So~et Ruaya araaındaki münuebat bu 

----·IWlllll--~~~~~~~~~-

suretle normal bir cereyan almak üzere- ( velemirde Balkanlann statükosunu JP"" 
dir. hafaza etmek ve Türkiyenin tava..uıur 

Bu meseleye iki bakımdan ehemmi- dan istifade ederek Sovyet Rusya 1 • 

yet verilmektedir. Evvela, Almanya ile anlaıma imkinlannm arllJhrılmuı _. 
Sovyet Rusya arasındaki ihtiliflann or- difCSiyle yapılmqbr. 
tadan kalduılarak iki memleket arasında Bugün Sovyet Ruaya ve Yugosla~ 
doıtluk münaebetlerinin teaisi. yalnız arasında doıtane münasebetlerin s-1• 
Garbd~ tesirini göstermekle kalmıya- mümkün olduğu takdirde, ltalyanııı pli 
c14ğı Alman - Sovyet anlaımasından ev- kan devletleri üzerindeki nüfuzunun ~t
vel bahis mevzuu olmut ve bu ıuretle rılacağına hiç §Üphe yoktur. Bu da, 111~ 
Sovyet Birliği ile .Balkan devletleri ara- tefiklerin hararetle arzu ettikleri bir p:r:, 
sındaki münasebetlerde de büyük tesiri dir. _ _. ~ 
olacağı daha o zaman ıöylenmifti. Belgrad mehafilinde de Yugu-o•1 

Saniyen, bugün ortada dönen ıayİ· Sovyet yakınlaşması; Alman IİY== 
alara göre. Sovyet Rusya ile Yugoslav- den ziyade, Türk - lngiliz siyaae 
yanın biribirlerine yakmlaımaları husu- eaeri olduğu söylenmektedir. ,.1 

ıundaki tqebbüalere Ankarada baılan- ltalyan matbuatı Yugoslav - _ ~~"'l 
rnıı ve lngiliz - Türk Iİyasetinin bir mu- yakınlaımasını . dikkatle talı:ip can-~ 
vaffakiyeti olarak bu hadise meydana dir. ı...4 
gelmittir. c.lngi]iz - Türk - Framız üç Diğer tarahan lngiltere ile Yug-cJiM 
taraflı yardım paktı> imzalandığı za- ya araıındaki bağların da k~e!:İ;Jii 
man, bütün bu anlllJmanın hedefleri müphade olunmaktadır. Bına .,. 
hakkında mütereddit kalmıttı. lngiliz badema müttefik.Jerle Sovyet Ruq• ~1 
Türk - F ranaız ittifakını Sovyet Ruayaya unda mütevauıt rolünil oynamak ~ 
kartı yapa)mıt olarak telllii edenler bu- feai yalnız Türkiyeye k.almıya~ buBiltill4 
Jundufu gibi, bu anlqmanın Balkanlar Yugoslavya da ittirak edecektir., -:::.ı .. .t 
üzerine her hangi yabancı bir devlet ta- bu diplomatik faaliyetlerden ~ 
rafından yapılacak bir taarruzu önle- netice ıudur: Gerek müttefikler ve y 
mek keadile vücude getirildiğini ıöyle- rek Sovyetler Birliği ile Türkiye ve ~ 
yenlerde bulunmuıtu. soalavya Avrupanm cenubu prkl -__,,_ 

Son günlerdeki hldiaelerde üç büyük gelindeki aulhun muhafaza ve deva!llP
devlet araıında yapılan bu an18f111a, ev- azmetmif bulunmaktadırlar. 

"Bir Mayı~" luxiltere ve Fransada nasıl geçti? 
---· 

Parisin aşağı mahallelerine dağıtılan 
el varakalarının basıldığı ve tevzi 
edildiği merkez keşfedilmiştir 

Moskova komünist beynelmilelinin bir Mayıs manifestosu 
münasebetiyle Fransadaki düıünceler 

Paris 1 (Ö.R) - Bir Mayıs iş ve Ka- rulamıyor ve keşfedilemiyor. Sebebi ba- başka bir grup teşkil etmiş olan bu ~ 
ranfil bayramıdır. Bunu kaydeden •Pa- sittir. Fransız komünk11erinin idaresi al- komünist mebuslan harbe tekadd~ 
;·i-Midia gazetesi ilave ediyor: tındaki bu gizli rady" merkezi Alman- eden aylarda çok açık olan görUşle!'P""' 

Karanfil bayramını kutlamak için Pa- yadadır. Bu da Fraru:ız komünist faali- hiç bir suretle terketmediklerini baUt-
risliler zarif çiçekleri yakalarına tak- yetinin Alman propagandasına uygun ol- latmışlardır. . 
makla beraber iş bayramını da -busene- duğunun en açık delilidir. JNGİLTEREDB 
ı§liyerek g~irmişlerdir. ı Londra 1 (Ö.R) - fngiliz amele par-

Paris 1 (0.R) - Fransız devlet rad- Paris 1 (Ö.R) - 1 Mayıs münasebe- tisi milli konseyi 1 Mayıs mtlnase~ 
yosu bildiriyor: Hitl~rcilerle bunların tiyle Moskova komüııist beynelmileli le neşrettiği manifestoda şunları pyde 
komünist iş arkadaşlarının manevralan ! tarafından dünya işçilerine hitaben neş- mektedir: 
hükümetlerin dikkatlerini çekmeğe de- . redilen manifestodak~ nakarat Nazi na- Bu sene 1 Mayıs hem mihnet ,usıU. 
vam ediyor. Cenubu şarkt Avrupada karatma pek fazla hem.emektedir. Esa- hem ümit günüdür. Mihnet günU ~ 
Alman •turistlerine• karşı alınan ted- sen B. Molotof ta nutkunda müttefikle- sı. Bitlerin di.ktatörli!ğiyle ~ 
birler malQmdur. Bunların bazıları, ma- rin bir emperyalist harbı yaptıklan hak- hareketin Almanyada, Avu.sturyadat çr 
halli polislerin işaretiyle, üçüncü Rayh lcındaki Alman iddiaJannı kendi hesa- koslovakya ve Polonyada imha ediJIO"' 
hududunun öt.? tarafına iade edilmiş- hına kabul etmişti. sinden ileri geliyor. fJl"' 
!erdir. Romanyada ecl"rbt propagandası- Sovyetlerin Almanya lehindeki bu dil Ayni zamanda ümit günüdür, ~-Lt-
na karp şiddetli tedbirler alınmıştır. yardımı, belki de Almanlarm ümit et- gilterede, Fransada Skandinav :ın..-: 

Felemenkte siyasi Slhhatin korunması tikleri kadar özlü realiteleri ihtiva et- ketlerinde ve İngiliz do~yo~ 
için vlsi bir hareket yapılıyor. Fele- memektedir. F&kat bu cihet komünist demokrat amele hareketleri Y~ 
menk Nazilerinin bir Amerikan ajansı- militanlarına aidiyeti olmıyan başka bir yürüyerek Nazi taarruzuna nihayet ~ 
na beyanatı urtıumi cfkan heyecana ver- m0 seledir. mek ve hürriyeti, Bitlerin bunu yer 
miştir. Ajans, bir A 1man istilası halin- Diğer taraftan Alnı:uıyada, bir Mayıs serdiği bütün memleketlerde yeııicl4dl 
de Felemenk Nazilerinin ne vaziyet ala- münasebetiyle, Daııimarka ve Norveçi canlandınnak azmini taşıyorlar. 
C'aklannı sormuştur. Hollanda Nasyonal işgal eden kuvvetlern hitaben bir Mani- Norveçin hayranlık uyandıran nıukr 
Sosyalisde_rinin reisi hunların •bitaraf• festo neşredilmiştir. Bunun hülisası şu- vemeti ve müttefiklerin süratli nıU~ 
kalacaklarını söylem!5tir. Bütün mille- dur: Avrupanın şimr.linde Almanya sev- lesi bu ümide imkan vermiştir. Ser 
tin silah kuvvetiyle istiklMini müdafaa kulceyş mevkilerini .l5gal ediyorsa sebe- Avrupa memleketlerinin, Ame~ 
azmiyle bir tezat teşk!J eden bu beyanat bi müttefikler tarafından Skandinavya dominyonlann işçi 'SID1fları dem~ 
umum! infialle karşılanmıştır. memleketlerinin bitnr:ıflığının ihliline sosyal hürriyet, emniyet, adalete nıUI" Berlin, Tuna nehrinde polis vaz.if esi

nin Almanyaya terkini talep etmişti. 
runa ahilindeki devletler bunu reddct
tıler. Bu devletlerin son Belgrad konfe
ransında her birinin kendi mıntakao;ın
da n hri kontrol için emniyet tertibatı 
alması kararlaştırılmıştı. Mesele bu su
retle halledilmiş sanılırken Macar hü
kQmel · son günlerde yeni bir teşebbü,,.te 
bulundu. 17 nisan Tuna konferansının 
kararlarına iştirak etmekle beraber, 
mütemmim tekliflerde bulunmak hak
kını muhafaza ettiğini hatırlattı ve de
mir kapı mıntakasile şellaleler mınta
lrasında kontrolün bütün sahildar mt>m-

rip bir devletin harp gemilerinin mi11i 
sulara kabul edilmesi bitaraflıkla kabili 
telif olamıyacaktı. 
Bükreş ve Belgradın muhalefeti Ma

car tek1ifini akim bırakmağa Hfi geldi. 

leketlrırin iştirakile yapılmasını tek1if BALKAN SULHU 
etti. Bu da Alman top çekerJerinin sev-
kUlceyş ehemmiyeti büyük olan demir Londra, 1 (Ö. R) - Evning Standart 
kapı mınafffaAl bir rol oynama- gawtesi Balkanlar sulbünden bahseden 

Bazı zamanlar Alr.um tehlikesinin ına- cevap vermek içindir. Belçika ve Hollan- tenit bir sulh için mücadele azmin~ 
hiyetini anlamış olan komünist teşkilatı da da tehdide maruı.dur. (Fakat klınin ]er ve bu mücadelede zafere kadar --n.
da Moskovanın emriyle, Alman hırsla- tarafından olduğu tasrih edilmiyor!) vam edeceklerdir. Mü.cıterek zafer 111-

rına Alet olmaktadı:::- Fransada komü- Mainfestonun şu Sfln cümlesi mani- terek menfaati temin edecektir .•• u1ı11. 
nistler bir bozgınıcu mücadelesine gi- dardır: 1 Mayıs 1940 bütiln işçiler için, ou•-
rişı:nişlerdir. Bunlar iiçüncü Rayh ile Sovyet Ruaya, Sc~alizmin menfaat- dünyada işçi sınıflannın müşterek aıtra" 
üçüncü entem&SyonaJin nakaratını bir- lerine uyarak kendi siyasetini idare et- sı olan prensipleri yaymağa bir ~ 
birine karıştırarak tekrar ede duruyor- mektedir. (Fakat Sosyalizmin menfaat- İngiliz amele sınıfları ve sencfilcalarS tr 
lar. terinden ziyade Sovyet hükümetinin prensiplerin sulh tesviyesine ithalini siP'! 

metmiş bulunuyorlar. Yugoslavyada 30 Aklıselim ve azim sahibi olan Fransız Rusyanın menfaatlerini dilşünUp düşün- min etmek azmindedirler. Ancak~ 
lıin Alman turisti hudut harici edilmiş, umum! efkarı üzerinde tesirsiz de kalsa mediği münakaşa edilmiyor.) adalete, ekonomik hürriyete ve ~ 
Alman tayyarelerinin Yugoslav toprak- müsamahası caiz olmıyan polis idaresi Fransız komUnistleri de şimdiki pro- hakkaniyete müstenit bir sulh diln;.t.Js 
Jarı üzerinde uçuşu protesto edilmiştir. Parisin aşağı mahallelerine dağıtılan paganda varakalnrında bu harbı bir em- devamlı bir emniyet. terakki ve 
Rom:ınya petrol kuyuları etrafında 11_ <!1 varakalarının basıldığı ve tevzi edil- peryalist harbı olarak gösteriyorlar. Fa- esası olabilir. tan19 
kı tedbirler almaktadır. Balkanların en diği merkezi keşfetmiştir. Altı mUsel- kat komUnist partisiyle -alakalarını ke- Londra 1 (Ö.R) - Büyük Bridtııde 
büyiik ümidi Türkiyc>nin siyasetindedir. lalı şalus, mühim tabı malzemesi ve kül- ~en eski bazı Fran TZ komünist mebus- Mesai nazırı bir Mo~"IS beyannanı ve 
Türkiye bütün Balkanların hürmetini liyetli kAğıt ele geçirilmiştir. Tahkikat, Jarı buna cevap vererek harpten evvel hu seneki bir Maytsın bir ıstıraP Çr 
kendi üzerinde toplamıştır.> burasının komünist propaganda teşkila- ve hatta harbın ilk giinlerinde komünist ümit senesi olduğumı A~ 

99 Evning Niyuz gazetesi diyor ki· tının en mühim merkPzi olduğunu mey- partisinin Hitlerciler aleyhindeki hazır- koslovakya, Polonya, D~ lıb' 
Balkan! N d · ılan dana çıkarmıştır. Zc.bıta temizleme işine lığı ve askeri kredileri tasvip ettiğini, Norveçin feci Alubetlerlnden 

c ar orveç uvarma ?,~L-- metotla devam etmel..-tedir. Bu suretle ancak Sovyet Rusyanın Lehistanı arka- •atını> duyulcluiunu l'rama..ı 
kaderi okumasını bilmiflsdir. Da1&m1 ~ ecnebi ajar.lannın faaliyetine dan yunıp bir kısmı arazisini et-
devJetleri arkuında cesur 

~ına imkln bir yazısında diyor ki: 
Fakat Roman Ge goslavya bu cŞantajla, ekonomi tazyikle, yıldırım 

"ojeye muhalif bildirdiler. harbi tehdidile veya Kisling usulile Na-
Çünkil bunun kabulü, konfe- zi Almanyuı Balkanları katı ıuretıe 

__ _.:aJllhnda •• ı. ....... n.--a.... a 


