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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Ba,mubarrir ve umum! neşriyat mUdUrll: 

No. 10465 Kırk Beflnd Yd Ji'JA2'1 (5) IWRVŞrt1R 3 il.AY 1 8 C V M A 

HAKKIOCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MtIDD&Tl TUrkiye için Hariç için 
San.lik ·-·- 1400 2900 
Altı aylık _.... 150 1650 

1 
GUnü geçm\ş nUahalar ( 25) kurupur. 

TELEFON: 2697 ............................................ 
İlan mUnderecatındwı gazetemiz mesuliyeı kabul etmez 

il Bulgaristanda bir 
fabrika yandı 

Sofya 2 (A.A) - Tronjandaki muazzam ip
likhane bir YaJll'lft yiiziinden tamamen harap 
olmuttur. Yanguun bir lnmdakçılık .eri oldu
iu tabmin edilmektedir. Hasarat 40 milyon 
...... mildanndadır. . _________ ....) 

YENİ ASIR matbaasında ~ 

Almanlar şimdi de fena vaziyettedir 
Çemberlayn dün bir nutuk söyledi 

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

"Biz, kendi askerlerimizi boşuna 
i harcamak niyetinde değiliz,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiltere Norveçi tili bir harp sahası 
halinde bırakmağa niyetli değildir 

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

Londra, 2 (Ö.R) - İngiliz başvekili birimiz insan harcamamak içindir. 

1 
B. Ncvil Çcmbcrfayn bugün öğleden Norvcçtcki harbin biiyük elıcmnıiye
sonra Avam knrnıırasmda beyanatta bu- tim n1iidrikiz. Harbi kazandırabilecek 
Junnrak İngiliz km•\•ctlerinin Andnls- scvkiikcy~i ' 'nziyctleri unutmamalıyız. 
neste tekrar gemilere bindirildiklerini Alman donanrnasmı öyle bir hezimete 
haber vermiştir. nu beyanatın başlıca uğrattık ki, aranıızdaki bahri miivazcne 
noktaları şunlardır : trunamiyle bozulmuş '\'C lehimize dcf,<iş

uGet:cn hafta Trondhaymi cenuptan mi~tir. Halen Nan:ik nuntaknsında Al-
znptetmck fikrinden vaz geçtik ve ora- manlar muhasara edilerek açlık tehlike
dnki km·,·ctlcrimizi, l>:-ışka yere nakle- şiyle knrşı kar!2ıyadırlar. 
dilmek iizere, geri c;<'kmeğe karar ver· B. Çemberlayn diğer taraftan Akdc
dik. Ru kuvvetlerin kısmı küllisini, bir niz müttefik filolarının Normal dcrece
fek ncfor hile ka,·h~tmeden, Aldalsnes- yi bulacağını da haber vermiştir.. Bir 
ten geri çektik.. Fransız - İngiliz harp filosu şarki Akde-

.. ııaJcn. Norveç ı.<'rt-rinin bir b1anço- niz havzasında, iskenderiyede üs kur
ıstmn yapmak için henüz pek erkendir.. muş bulunmaktadır. 
Fakat Norn-ç ceph~ini tali derecede Londra, 2 (Ö.R) -- Avam kamar.ısın
bir harp sahası halinde bıralonağa asla da başvekil nutkunu bitirince bir Jibe-
niyetimiz yoktur. ral mebus ayağa kalkarak yüksek sesle: 

A.c;kerlerimiz Norveçte kahramanca - Mr. Çörçil de hi7i tenvir etmez mi, lttgiliz ba1ıriye nazın B. Çörçil 
çarp~arak düşmana telifi edemiytteğİ onun da elbet bilclikfori vardır, demiş· Londra, 2 (Ö.R) - Gazeteler Mister 
kadar alır zayiat verdirm~tir. Şunu ha- tir. Çembcrlnynin nutkcnu çok enerjik bul
tırlamaruzı isterim ki, biz kendi kuvvet- B. Çörçil gülen'k ~öyle mukabele et- makta ve başvekilin lngiliz ordusu hak
lerimizi boşuna harcamak niyetmde de- miştir : kındaki takdirlerine işaret etmcktedir
~liz. Eğer bazı nokfalarda geri ~ekil- - O bildiklerini başkalarına söyle- lcr. Bu nutku Frans12. gnzete]eri de ga-

••· d. Çemberlatf!l mek zaruretini hİ!ıkylanişsek, 'ba ted- r.ıemek karnnndadır.. yet iyi karşılamışlardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

$OH DAKiKA . . . . . -. . . "" ~ . 
Yunan hükümeti 

--·--
1 O •ınıf ihtiyat zabi-
tini ailah altına davet 

eylemiştir -·-. 
d'~ndra, 2 (Ö.R) Atinadan bildiril-
} ~?~ göre vaziyet dolayısiylc Yunan 
1ukurneti ihtiyat tcdl.>irlerine tevessül 
l1tnıiş ve on sınıf ihtiyat zabitini silah 
il tı na çağırmıştır. 
ta!u tedbirler Yunarıistanın istiklal ve 
bil «rniyetini muhafo.!a için harbe gire

<.'Ceği hakkında g.meral Metaksasın 
Yaplığı beyanatı takip etmiştir. 

~ Atina, 2 (Ö.R) - 1 mayıs Yunanis
ıf1da halkııı geniş i.ştirakiyle kutlandı. 
h.ıer taraftan krala ,.e milli hükümete 
}>· ğlıhğı teyit eden tclgrnflar gelmiştir. 

Müttefikler Narvike yaklaştılar 

Kahraman Norveç askerleri Müttefik 
muvaffak himayesinde Rorosu -·-Paris 2 (ö.R) - Aıkeri vaziyet 

Fransız mahfillerinde fÖyle görülü
yor: 

Norveçin !İmalinde müttefikler 
mevkilerini tahkim ve takviye et
mekte iken Trondhaymm cenubun
da da muharebe, dünkü ve evvelisi 
günkü ehemmiyetini muhafaza et
mektedir. Bu hareketler, Norveçli
lerin askeri kıymetini bir daha ispat 
ediyor. 

Narvik mmtakasında vaziyetin 
aükôneti muhafaza ebneıi temizle
me ameliyatını kolayla,tırmı§ ve 
hızlandırmıştır. 

işgale 

Oslo ı:e Bergcnin harekat haritası 

kuvvetler 
oldular ·· 

Norı:eç S1ılamıda batan bir Alman gemisi 

lsveçin Garp sahilinde 
ı ki saatten fazla devam eden şedit 
-- -- __. --- ---

karşılıklı top ateşinden sonra iki 
- ~ 

Alman gemisi denizin dibini boyladı 
Stokholm, 2 (A /'.) - Tjdningnma<; nu söylemektedirler. Gemilerin ekserisi 

Telgrambyran, Gokhorgdan istihbar şimale doğru yollarına devam etmişler
ediyor : dir. Diğer taraftan Almanların iaşe ede-

Harp gemilerinin relakat etmekte ol- miyeceklcri için serbest bıraktıkları 129 
du@ bir takım nakliye gemileri İsveçin İngiliz bahriyelisinin üç gilndenberi is
~p sahilinde kain Joem adasının on veçte bulundukları hunların arasında 
mil açığında İngiliz tayyareleriyle harp cu1unan bir kaptanın ifadesinden anla
gemilerinin hücumuna maruz kalmıştır. şJlmı§tır. Ayrti kaptan Narvik limanının 
Top ateşi dün öğleden sonra iki saatten artık kat'iyen kullaııılamaz bir hale gel
far.la devam etmiştir Hadiseyi gözlerly .. miş olduğunu söylemistir. Köife2in di
le görmü$ olanlar, b:r gemide yangın- bina-batmış o~ kadar gemi vardır ve 
çıkmış ve bir diğerinin batmış olduğu- - SONU 3 0NCti SAHiFEDE -

Davalarda harp 
Almanların Norveçteki üç hava Üssü 
dün yeniden bombardıman edildi 

Stavanger hava üssünde 
yangınlar çıktı. Alman 
difi bataryaları sustu 

-~~~~-x*x·~~~~~ 

LONDRA, 2 (Ö.R) - Royter bildil".iyor: 
Sah, Çaf'l?31Dba \ 'C Perşembe günleri Noneçteki Alman hava \.islerine yapı· 

lan taarruzlar, Alman hava ku\·vetleriniıı büyiik kal·ıplanna sebebiyet vermiş• 
tir. Stavanger, Alborg ve Fornebu üslerine salı akşamı başlıyan faarruzlar bu
gün yeniden tekrar edilmiş, bunlardan Stavanger bu~in ii!'. defa, diğer iki Ü! 
te birer defa daha bombalanmıştır. - SOSU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

.~rede 150 bin işçiy<! hitaben bir nutuk 
~Yl!Yen başvekil B. Metaksas bükü
l· ctın işçiler için nder yaptığını hntır
•dtıktan sonra demiştir ki : 

Norveçte mevcut Alınan kuvvet
leri müttefiklerin tehdidi altındadır. 
Müttefik kuvvetler bunların İBfC üs
leriyle irtibatını kesmek üzeredir. 
Almanların tayyare himayesi altın-

.................................................................................................................................................................................. 
t~unanistaıı sulh istiyor ve ancak top
. . arının tamamiyetini müdafaa etmek 
'Çın harbe girebilir. - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Japonya hariciye 
Başvekil x~alityada Amerika sı;f Müttefikle-

liükünıet, Meclisten petrol işleri için d k . . b 
yetişen nisbettc tahsisat isteyecek re yar ım etme ıçın ~ 

r~~~~~~~~;onl;~ptıkı!~ş~=~:- harbe mu··dahal d k i~~en avdetinde Ankarada hükümetçe e e ece 
f'lJ az olunacak korarlara iktısadi mah
~Uk.?e büyük bir e1'ernmiyet veriliyor .. 
k·ı llnıetimiz petrol bahsini artık bir 

; hnıinde eline alını~r. 
l'in etrol arama, sondaj ve tesisat işlc
cclt,e sarfcdilınck üzere meclisten istene
oia ~isatın büyiik bir yckfuıa baliğ 

sc:agı :zannediliyor. 
g" Urttcn alınan mütE:mmiın malumata 
lı~ Yapılan sondajm neticesi ancak i.iç 
tır. Ya kadar kat'i ~ckildc anlaşılacak-

~~~ara, 2 (Hususi) - ~aşvckil Dr. 
ıle ık Saydam yanlarında Ikbsat vekili 
du~llıaden tetkik enstitüsü miidüri.i ol
~a gu halde bugün saat 10.15 te Malnt
ıatl gelmişlerdir. İstasyonda vali, vi
htr e~ erkanı, Parti erkanı ve kalabalık 

eyet. tarafından karşılanmışlardır. 

Amerika bahriye nazıri da Japon~arın 
yeni deniz kuvvetlerinden bahsediyor 

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

Tokyo, 2 (Ö.R) -- Domei Ajansı bil-· denizde ve hnvnda ta~viyede devam ede-
diriyor : cektir. Denizlerde, C"'nanmamıw iltihak 

Japon hariciye nazırı B. Arita bir eden yeni kuvvetler ıse, bize yapılacak 
nutkunda ~öyle <leı;nistir : t~nrruzlan karşılaınağn pek elverişli· 

- uJni>ooyn. A\Ttıpa harbinin yeni dit.• 
takip eylemekte o1duğu seyri pek kötii . V<ı§ington , 2 (A'.A) - · · Japonyaıun 
bir' gidiş olarak mütalaa ediyor. Ame- muazzam zırhlılnrdan mürekkep bir filo 
rikadan l·üksclcn sesler biıc itminan inşa etmekte olduğuna clair olan ha'ber
\: ermiyor. Zannedilir ki Amerika, sırf lerden bahseden bahrive nazırı B. Edi
müttcfiklere yardım için 1914 te olduğu son, Amerika donamri~ının bahri ın
gibi hu defa da miitlcfikler lehine lıar- şnnt hakkında Japonya ile malumat tca
be girmek için bir miisait fırsat kollı- tisinden pek ziyade memnun olacağını 

söylemiştir. Mumnile~·h halihazırda Ja-

nazırı söylüyor 



s 

~ Beşinci Murad~,., 
' Ve Annesi 

Tefrika: 60 YAZAN: Sahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğer ecdat u.zamının tahtına culüsun mu
kadder ise, şüphesiz takdiri ildhi yerini bulur 

~~~~~~~~~x*x,__~~~~~~~-

Bu gemilerden denize bir çok fi- bu suretle hal' işinde kendisinin zer
likalar indirilmişti... Bunlar sarayın re kadar alakası olmadığını, tahta 
önünde dolaşmakta ve hariçten arzusu hilafına ve zorla geçirildiği~ 
oraya küçük bir kayığın bile yak- ni ortalığa yaymak istiyordu. 
!aşmasına meydan vermemekte idi- Abdülhamit efendi bu tez.kereyi 
ler. bittabi adamlarına okuyacak, bunlar 

Fakat Şevk Efza kadın pcnçere- da dillerini tutamayıp rastladıkları 
den bakmağa lüzmu görmedi... kimselere anlatmak suretiyle onu Is-

Süleyman paşanın büyük bir cid- tanbulun her tarafına yayacaklardı .. 
diyet ifade eden tavrı ve onun mert Ve bunun neticesi olarak ta efkarı 
bir asker vaziyetinde söylediği kısa umumiye, Veliahtin amcasını de
sözler kadın efendinin gönlünde de- virmek işinde alakası bulunmadığı
rin bir emniyet ve itimat hissi uyan· na kanaat getirmiş olacaktı ... 
dırmıştı... Halbuki meselenin iç yüzü böy-

Gözleriyle işaret ederek bu iti- le mi idi~ ... Murat efendi Sultan 
madmı oğluna da telkin etmesini Azizi devirmek işinde Avni ve Mit
müteakip: hat paşalara desteklik vazifesini 

- Hiç çekinme arslanım, dedi... yapmağa Tazı olmasa}·dı, onlar bu 
Paşa çok doğru söyler .. Senin için çetin teşebbüse atılmağa bittabi ce
ortada hiç bir tehlike görmiyorum... aaret edemiyeceklerdi •.. 

Bu cesur, mert askerle hemen Hakikat güneş gibi meydanda idi .. 
durma git ... Eğer ecdadı izamının Fakat Murat efendi kendisini sağla
tahtına cülusun mukadder ise, şi.ip- ma çıkarmak için bu tezkereyi, gü
hesiz takdiri ilahi yerini bulur... neşi~ ~~r~na karşı tut~l~n bir per-

Valideainin bu sözleri Murat de gıbı ıstımal etmek ıstıyordu ... 
efendinin korkusunu biraz yatıstır- Yazdığı tezkeresini biraderi Ha-
dı... ~ mit efendiye verilmek üzere Lala 

Süleyman paşa ile odasından çık- Sül~y~a? ağ~':a .. t~lim ettikten ve 
mağa hazırlanırken birdenbire ak- valıdesının elını opup. ondan en son 
ima yeni bir fikir gelerek geriye olarak hayır dua dahı aldıktan son
döndü ... Kendisine hokka kalem ra arkasına ince bir pardesü aldı ... 
ve kağıt getirmelerini emr~tti. .. Mektebi Harbiye nazıriyle birlikte 

M f d. · · ec1·w · 1 · odadan çıktılar ... 
urat c en ının ıst ıgı şey erı K l d k M k b" H b" 

derhal getirdiler... alpıbear. a~ çı ık~I eledt~w ~ aflr ı-
Veliaht odadaki küçük bir masa- ye ta e sının teş 1 ey ıg~ sa ara 

ha · k d · Abdu··ıha yaklaştıkları vakıt, mekteplıler za. 
nın şına geçıp ar eşı - . . . 
mit efendiye verilmek üzere kısa bıtler~en ald~~ları ta~ı'?at veçbı~e 
bir tezkere yazmağa koyuldu... hep bırden .. tu.~enklerını kaldırı~ hır 

Murat efendi tezker 5 · 0 başlık az sonra hukumdar sıfatını ıhraz 
olarak «Biraden kelim:S~n~ kullan- edecek olan Şehzadeyi selamlamış
mıştı ... 

Bunu takip eden satırlar ise ay
nen şu kısa cümlelerden ibaret bu
hınuyordu: 

cBu dakikada askerler daireme 
geldiler. Beni götürmek istiyorlar. 
Başıma neler geleceğini bilmiyo· 
l'Um.. Bunun için çoluğumu çocu· 
ğumu evvel Allaha, sonra sana ema
net ediyorum ... 

Onlara benim yokluğumu hisset· 
tinniyeceğinden emin bulunmakta
yım... Allaha ısmarladık birader ... > 

Bu tezkereyi o dakikada yazıp 
bitiren Murat efendi şöyle düşün
mekte idi: 

Guya kendisinin hiç bir şeyden 
haberi yokmuş ta asker gelerek onu 
zorla götürmüşler .. O da muhalefe
te muktedir olamıyarak askerin pe· 
şi ıra gitmeğe mecbur olmuş .. Ve 

lardı ... 
Ve bu selam hareketi Veliahtin 

geçtiği yoJlarm üzerindeki bütiin 
askerler tarafından aynı şekilde hep 
tekrar edilmişti ... 

Fakat kordonun artık en son ucu
nu teşkil eden saat kulesinin önünde 
duran askerin yanına yruda tıkları 
vakıt, burada Veliahtle Süleyman 
paşa birdenbire can sıkacak bir aksi
likle karşılaftılar. .. Burada duran 
asker beşinci orduya mensup efrat· 
tan ibaret bulunuyordu ... Hepsi de 
Suriyeli olup bir kelime Türkçe bil
miyorlardı ... 

-BiTMEDi-
-*_.,. 

KIZKAÇIRMA 
Tire ~uı Arpadere köyünden 

Mustnfa kw 12 yay""ltlda Fatmayı ayni 
köyden Haydar kaçu:nuş ve tutulmuş
tur. 

3 MAYIS CUMA 1940_ 

IU.SACA: 

iR H· BERLERi 
•••••••• 
Kadm çoraplan 

--*--

Bergal'lada 
-*-

Bakırçayda bir 
ceset bulundu -·-Zavallı adamın yüzme 

bilınecliğinden boğul· 
dup sanılıyor ... 
Bergama kazasının Zeytindağ nahiye

si mıntakasında ve Çandarlı köprilsü ci
varında Bakır çayı içinde hüviyeti meç
hul çıplak bir cesedin bulunduğu Ba
kırçayı su şirketi ameleleri tarafından 
görülmüş ve mahalli adliyesine haber 
verilmiştir. 

Mahallinde yapılan tahkikatta cese
din bir söğüt dalına takıldığı ve boğula
rak öldüğü anlaşılmıştır. Cesedin dok
tor tarafından yapılan muayenesinde 
beş altı gün evvel boğulduğu ve tefes
süh etmesi üzerine cşkalinin tanınmı
yacnk hır hale geldiği anlaşılmıştır. 

Tahkikat derinleştirilmiş, bu cesedin 
Bulgaristanın Rasgat kasabası halkın
dan ve eski göçml'nl<'rden olup Zeytin. 
dağ nahiyesinde oturan 35 yaşlarında 
Şakire ait olduğu ve elbiselerini çıkarıp 
çaydan g<-'çerk~n akıntıya kapılarak bo
ğulduğu anlaşılmıştır. -- --B. SEV ET BİLGİN 

LONDRAYA GİDİYOR 
Gazetemiz imtiyaz sahibi B. Şevket 

Bilgin dUn sabah Ankaraya hareket et
miştir. B. Şevket Bilgin hafta başında 
Londraya gidecek Türk gazeteciler he
yetine dahil olarak Londraya hareketle 
tetkiklerde bulunacaktır. --·--

Beşikte 
Bir çocuk boğulmak 

suretiyle öldü 
Dün öğleden sonra Mcrsinlide Borno

va caddesinde 66 numaralı evde çok fe
ci bir ölüm vakası olmuştur. 

Dul bir kadın olan ve Halkapınarda 
şayak fabrikasında amelelik eden ba
yan Hatice Tukuk bir buçuk yaşındaki 
kız.ı Şiikrlyeyi ablası Remziyeye terke
dcrek fabrikaya gitmişti. Küçük karde
şine karşı büyük bir ihtimam gösteren 
Remziye her gün yaptı~ı gibi dün de 
kardeşine öğle yemeğini yedirmiş sonra 
salıncağına yatırarak uyutmuştur. Bir 
isini yapmak iizerc soka~a çıkan Rem
ziye eve döndüğü zaman karde~inin sa
lıncak iplerinin hoğaz.ına ta.kılarak bo
ğulmasiyle ölü bulmuştur. Tnhkikata 
miiddciumumi muavini B. Kemal Ber
kada el koymuştm. Yapılan tah'kikatta 
uykudan uyanan Şükriycnin ağlıyarak 
salıncaktan aşağı inmeğe tcşebbiis et
tiği ve salıncak iplerinin boğaı.ına takıl
ınnsiyle öldüğil anlaşılmıştır. --·-

liermes şenllg-1 
--~~~-----x*x---------~-

Be r gama Halkevi 25 tarafından 
merasimle açılacak Mayis tarihinde 

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

partl Genel sekreterllil Bergama Halke•ine 
6SO lira yardımda bulunmuştar 

Vali Fazli Güleç zamanında ortaya atılan ve anane haline gelen Bergama
nın tarihi Kermes şenlikleri her sene olduğu gibi bu sene de Mayıs ayının son 
haf tasında yapılacaktır. Bergama Kermes Komitesi kermea ıenliklerinin mü
kemmel bir şekilde yapılabilmesi için her türlü tedbirleri almış ve hazırlık
larını tamamlamı~tır. 

••*• Bu seneki Kermes şenlikleri 25 Mayıs kaldırma, ok. nişan atma, kermes pi-
cumarte!!i günü başlıyacak ve 26 Mayıs yangosu, saz ve halk türküleri, çocuk 
Pazar günü devam edecektir. Kermes balosu ve gürbüz çocuk müsnbakası .. 
şenli~lcri bir nutukla açılacaktır. Ayın Bergama halkevi zeybek oyunlarına 
27 ;nnde Bergama at koşuları yapılacak hususi bir ehemmiyet ver..rek bu oyu· 
ve ehli hayvan sergisi mutad merasimle nun üstadı la h H ç k 
açılııcnktır. 11" 1 o kn meş. u~ Basan a ıy~ 

28 M 1 
•. •• K k .. "d"' mua ım o ara scçmıştır. u zat yenı 

ayıs sn ı gunu oza gunu ur. bek 1 • · k d" 
D.. Ü I . I ğ zey oyuncu arı yetı~ırme te ır. 
unyanın en g ze ve şnırane çam ı •ın- P . •W• 

da geçirilecek müstesna dakikalar daha artı genel aekreterlıgı de okc;ululı:, 
şimdiden bir çok kimseleri Kerm;se çe- ciritçilik ve kalkancılıkta büyük işler ba
kecek kadar cazibelidir. ıaran Bergama hallcevine, bu meuisine 

Kermeste yapılacak oyunlardan bir yardım olmak üzere 650 lira vermi,tir. 
kısmı şunlardır: Ayrıca kalkancılar için hu&usi elbiseler 

Zeybek oyunları, tek çift ve dortlü de yaptınlmnktadır. 
harrtıan dalı ve kalkan, 2 5 efenin iştira- Bergamanın Eskülapyon rcatorasyo· 
kile Bengi oyunları, Arpazlı oyunu, 1 5 nu ilerlemiştir. Kermes zamanına kadar 
efenin Dağlı oyunu, koroğlu, cirit, cop yetişecektir. 

Fransa hükümeti 

Aile bütçelerinin b:ışma çorap ören :P· 
dııı Ç9rapları şon za~ımlarda o }\adar in• 
ç~lQl, o ltn~ar inceldi hl çor@.P.Şlzln!la ÇO
"'Plıltıt\ fırk blt llkaoar gilçleşti. ~y· 
huda Jl{U"i\ vermenin önijne gQÇım~. ka
dın çorabına bir şekil vennek ınilli vt 
ıktısadi bir iş oldu. Çörap her nedense 
kadım iskarpin kadar alAkalandınnakta
dır. Ruhi tababet ma':azi dw~lar ııra· 
sında kadın ayağına, iskarpin ve çora
bına Aşık olanları da söyler. 
Kadın ay~ deyip ge~iyelim. Jkı 

~ahada erkek ile yarış etıni , his alant' 
nın topunu kuvvetli bir şilt ile aşk ka• 
lesinden içeri atını} a muvaffak olınur 
tur. Bugün milli iktırndın tedbirlerine 
yan yan bakan kadın ayağı, hAlli o ince 
çorapların içinden sedefli pembe tı1" 
naklariyle gülümsiyor, bu tatlı tebcS
stimleri bozmadan bu mini mini aiacaP· 
lara birer iktısat kö~1eği vurmak eerck .. 

Belki ilk günlerde biraz sendellyeccik· 
ler, fakat ikttsat lilemlııde ayağı denk 
almayı da, hayata ay3k uydurmayı da 
beraber örenmiş ohcaklardır. 

Veteriner işleri 
Urla hayvan sağlıl:: memuru HAzılll 

Okay İzmir veteriner kadrosuna nakle
<lilmi.ştir. 

Veteriner müdürü Nazım Uygur tet· 
klklerde bulunmak üzt're Bergaına>'3 
gitmiştir. -·-

BİR ZİYARET 
İngiliz general konsolosu dUn öğledell 

sonra vilAyet makammda B. Ethem A'/" 
kutu ziyaretle bir mUddet görüşmUştilt· -. """""' İzmir iuarına resmen 

i~tirak ediyor 

Bari panayırına 
Tüccarlarımızın işti· 
rakleri şayanı Bir mahkumiyet karaJ'I 
arzu oörttıma~tür Nurten isminde bir kıza tecavüı.dell 1940 İzmir Enternasyonal fuarına 

Frnnsı7. hükümetinin resmen iştirak 
edeceği ve Belçika Devlet demiryolla
nnda 1940 fuarını ziyaret edeceklere gi
dip gelme biletlerinde yüzde 25 tenzilat 
yapılacağı fuar idaresine bildirilmiştir. 

Ayni zamanda 1940 İzmir enternasyo
nal fuarına Sümerbnı k, Etibank ve İş 
bankasının iştirak eneceği ve Etibank 
pavyonunun senenin diğer aylarında da 
cumartesi ve pazar r,ünleri açık bulun
durulacağı ve İş Bonknsı pavyonunda 
bankaya bağlı fabrikalar namına sipariş 
knbu! etmek üzeı·e hususi hir memur 
bulundurulacağı da bi?dirilıniştir. ---·-- . 
Devlet hava pos-
taları genişliyor 
Devlet hava yolları -idaresi yurt iç.in

de hava nakliyatına btlyük bir ehemmi
yet vermektedir. Posta nakliyatından 
sonrn biiyUk paketler nakliyatı için de 
hazırlık yapılıyor. Bu vaziyet halen ha
va postalarına dahil merkezler arasın
da iç t1careti genişleteceği hissini ver
mektedir. Bunun icin tetkikler ilerle-
mistir. • 

Bir Ingiliz şirketi hükümetiınize mü
racaat ederek Türkiye ile diğer ecnebi 
mcınleketler arasındaki tayyare sefer-

. " • NtJ' . ~uçlu Cemalin ağır cezada mevkuf el' 
Tıcarct vekaletınden Mıntaka Tıcaret ıla h k · ti 1 ~ uÇ 

müdürlüğüne gelen bir yazıda, İtalya- yap n ~u a emesı ne cc e ~ 
nın Bari şehrinde 6 - 21 cylfil arasında scr:ıe ~c. dort ay ağır hapse ro 
açılacak pannyire rec;men iştirakimizin t-dılmışür. 
rica edildiği. bllcllrilnıiştir. 

Hüküınetimizcc e~:rıebi memleketler
de açılacak panayir ve fuarlardan en 
mühimlerine iştirak esası kabul edildi
ğinden bu sene İtalyanın Milimo fuarı
na resmen iştirak etmiş bulunuyoruz ... 
Şu halde Bari panayirine resmen iştira
kimiz. mümkün göriilememiştir. 

-·-ithalit itleri 
Ticaret vck!leti t~kilatlanchrma P' 

nel mUdUrli.iğU ithalnt birlikleri işifle 
ehemmiyetle altıkadar olmaktadır. "Y,. 
kında bu iş hnkkındn esaslı bazı kafat" 
lar ittihazına intizar edilmektedir. 

----JJ..-----
Ancak hükümetirniz, İzınirden Bari 

Şark panayirine iştiıak arzusunu :izhar Malllıemelerde : 
eden bilumum firnn ve mücs5eselerin • ••• • •• • ••••• 
hemen Ticaret müdilrlüğü vasıta:;iyle 
müracaatlerini rnünac;ip görmüstilr. __ .,,,,.,,.,.,,_ 

İSTATİSTİK 
Umuin müdürü 
istanbula gittL .. 
Şehrimfzde bulunan istatistik umum 

mildürU B. Cell'tl Ay'bar İstanbula git· 
miştir. 

Tepeköy cinayeti 
Torbalıda Tepekö)' pazarında' seyt.S · 

kitap sntıcısı Mahmut oğlu Mustafa 00-
ğanı parasına tamaen Tcpeköy civarı'; 
daki Kız mcıarlıkı mevkiinde boğara 
üzerinde bulunan parasını aldıktan son~ 
ı a cesedini ayaklarına taş bağlamak sıı; 
retiyle su kuyusuna atmakln mnznu 
ve mevkuf İbrahim Yüksel ve arkacıaşı 
Mehmet Arifin ağlr ceza mahkenıesi_n· 
deki durucınalarına ~ün devam edilnı1t 
tir. ~ 

}erini uhtesine almağı istemiştir. Bun-
/ran ve Felemenk elci- dan maksat Türkiye • Ingiliz tayyare.-

• clliğinin daha geniş bir şekilde takviyesi 

Bize verilen mall.ıınata göre İzınirde 
numarataj işleri noksansız olarak ikınal 
edilmiştir. İstatistik rnüdlirünün yaptığı 
tef1işte şehrin en hilcra mahallelerinde 
bile numarataj ~lerinin tamamlandığı 
görillmtiş ve keyfiyet istatistik umum 
mtidürlüğüne bilcli.rilmiştir. İzmir vila
yetinin bütün kaz...~larında numarataj 
tetkikleri ikmal edHrnisl.ir. 

Ölümün suda boğulmak suretiyle ıJltl 
yoksa boğaı.ı ip veya buna ınüınaS • 
başka bir şeyle sıkmakla ına vukubuldll 
ğu hakkında adli tıp müessesesinden ıs
tenen rapor henüz gelmemiş olduğuı;: 
dan muhakeme başka bir güne bıralo 
mıştır. leri şehrimize geldi ve nizamlı bir hale ifrağıdır. 

Kardeş ıranın Ankara büyük elçisi Ç O~ U-K-·--
Nilfus sayımı teşrfole\'vel ayının son 

haftasında yapılacaktır. Günü henilz tes
bit edilmemiştir. 

evvelki gece sant 11 de !stanbuldan '" 
Q!!';~~l:IE!mll!lll!IRl-IJ'll'l!mllla~m:IB!l~:l!ll'!-llli•1-umı---·11 ekspresle şehrim.ize gelmiş ve Basmaluı- Esirgeme kurumunun 

EL H A M R A ne istasyonunda Iran konsolosu ve kon- •••- 1 --·--Kira bedellerini 

Feci bir kazanm 
muhakemesi 
Karşıyakada Soğuk.kuyu mahallcsiıt 

de Hürriyet sokağınd'1 idare.sindeki ot.O" 
mobili dikatsiuik ve todbirsizlik yüı.i111; 
den maliye memuru Kemale çarptırara 
ölümtine sebebiyet vermekle ın~~ 
~oför Abdurrahimln muhakemesine . 
asliye ikinci cezada devam edilınişttr" 
Maznun demi.,tir ki : 

Sl.nemasında solosluk erkO.nı tarafından istikbal olun- ça~ .. a arı-. rttı 1 muştur. Iran elçisi bu sabah trenle An- Çocuk Esirgeme J...-urumu dispanserin- a rnuş ar 
karaya hareket edecektir. de nisan 940 ayı içinde 481 çocuğun mu· İzınirde bau eml~k sahiplerinin Milli 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
Nefis bir musiki - Şahane bir uşk ve lıarikuladc bir mc\~.ru içinde anısalsiz 

biı· kahkaha tufanı 

MEŞHUR ÜC PALAVRACI SiLA.ffŞORLER 

Türkçe Sözlü 

Kraliçanın Elmasları 
Görülmemi kahkaha Şuh rinde 

AYRICA: Tabii renkli en son moda PLAJ e1bbelcri filmi .. 

l\IETJtO JURNALDA: En son ,.e eıı nıülıim HARP haberleri .. 
SEANSLAR : Her gün 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ''e 9.3t da •. 
Cumartesi ' 'e Pazar 11.30 da ve hafu. arasında her gün !1.30 da UCUZ 

Felemenk sefiri bay Vissen de Anka- ayenelcri yapılmış ve ilaçları meccanen korunma kanunu ahkAmına muhalif 
radan şehıimize gelmiş dün sabah vali- \•cri~miştir. . olarak kira bedellerine zamlar tatbik et
yi makamında ı.iyaret etmiştir. Fele- • Yı?e aynı ay ı.arfı~da. 200 fakir çocu- tikleri ve zamların ev mukavelelerine 
ınenk sefiri de bugün Ankaraya gide- ga gıyecek eşya verılrnış, 390 çocuğun kaydeylemedikleri şehrimizdeki alaka-
ccktir. da sıcak yemek ve mektep Ievaz.unlan dar bir makama şikayet edilmişti?". 

Ankara Ingiliz büyük elçiliği deniz temin edilmiştir. Bu iş ehemmiyetle takip edilmekte. 
ataşesi Kapiten Donnell Ankaradan --·- dir. Suçlular hakkında hemen kanuni 
şehrimize gclmi~r. Bağlarda tedbir almak takibat yapılacaktır. 

- -•--- zarureti hasıl oldu - -•--
Mektep müdürleri Havalar yağışlı gEtiği için bağlarda BURSA HALKEvt 
toplantısL.. Mildiyö ve Külleme hastalıklarından Temsll kolu tzmlrde 
Orta oku1lar ve Liseler müdiirlerinin endişe edilmektedir. Vilayet ziraat di- Bursa Halkevi Temsil kolu başkanı 

" uı· - B. Kemal ve arkadaşları sarboŞ.. • 
lar. Yerler ıslaktı .. Otomobil virajı dfaı 
düğü Slrada korna ~aldım. Fakat o~ r 
sarhoşluk saikasiylt? olacak, şaşırdı ~ 
sağa sola kaçtılar. Kendilerini ezmem•' 
için otomobili duvara çarptırdım. fal< dl 
B. Kemal duvarla otomobil ar:JS111 

0 
kaldı, ayağı kırıldı, hastanede 'farla )es 
myi ettiği için ölm~.. • _.u 

Şahitlerin celbi için muhakeme 1>11r 

bir giine bırakılmıştır. 
aylık toplantısı dün öğleden sonra ma· rektörü bu hastabklara karşı ilk tedbir B. Hulki Kurtkayanın riyasetinde on 
arif mUdUrli B. Ali Rizanın riyasetinde olmak üzere çiftçilerin kilkürt ve göı: dört Aza Kütahya, Afyon, Burdur, İs
yapılmıştır. 19 mayıs gençlik bayramı taşı kullanmalarını tavsiye eylemiştir. parla, Denizli, Nazilli ve Aydın Halkev-
programını hazırlı.vacak otan komite de --•-- terinde muhtelif piye~ıer temsil ederek Bir cinayet davas ... sa· 

1 valinin riyasetinde b:ı: toplantı yapmı,ş Dikilide zelzele şehrimize gebnişlerdir. İz.mirde Halke· Tepecikte Çayba;-;t mılhallesirtde ıa· 
ve programı hazırlam•ştır. Mektepler- Dün sabah saat 4.~0 de Dikili kaza- vini ziyaret eden Bursa gençleri dün lcyman oğlu Mehıncdi bıçakla yar~9, 

HALK SEANSLARI VARDIR .. de umumi jimnastil: provalarına önü- sında altı saniye dl!%ın eden orta şi~ Manisaya gitınişlerd~. Manisa ve Balı· ınaklu :ıuçlu ve ıncvk.ıf Şükrü oğl~ \t' 

••lhı•----·-----••••••••••m••••••• müz.deki hafta içinde başlanacaktır. dette bir zelzele olmuştur. hasar yoktur. kc!-iit·de ıemsillcr Yereceklerdir. mania kardeşi Hurşit haklarındakı ~·1· 
._ .... ._._-.. .... __ ;;;;.;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;,;;;-..;;;,;.,;;,;;;;,,;;,,...-.:;;;;;,-..; ... -.-.,-..iiiiiiii-.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;;;,... __ ~-iiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;oo;l;öiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0i ... --...__.iiiiii_.iiiiiiiiiiii._i&iiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii~---------...;.;....-.,;.; ... -..:_...;.;.;;;;;;_.;,,;o.;,;;;;; .... -..;;;,;o;; hakcmeye diln uğır cezada dcv•:r.t euı 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih. ve 

(ıKJNCJ 

macera romanı 1 
KISIM) 

-178-

Burada bir çeyrek saatten beri çok mekte olan İfçilcrden mürekkep bir ıu- burllya Lu kadar kuvvet göndermC$i her 
mtihim işler vuku buluyordu. ruba İşaret ederek onları yanına çağır- halde onun hir taraftan ilham aldığını 

Şadöfö cuafı gözetlemek üzere mü- dı ... Ve yükack seale: gösteriyor .... 
nasip mevkilere bir çok gözcüler koy- - Kahraman arkadaşlarım, dedi... Sonra yanında duran yirmi kadar 
muftu. Bunlar civarı tarassut ettikleri Sentantuvan mahallesini korumak \ize- İtçiye dönüp: 
sırada, birdenbire ilerde hükümet a1- re bir ıiper vücuda getirmek lizm1. Bu - Hadi ... Arkadatlar ... diye emretti. 
kerlerinden mürekkep bir taburun iler- işi ynpmağa hemen ba§lamalısınız. Mızraldannız.ı alıp peıim •ıra ııeliniz .. 
!emekte olduğunu farkettiler... Bu emir dakikasında infaz edildi. Genç zabit tam sözlerini bitirdiii eı· 

Gözcülerden birisi vaziyeti haber ver· Amele, içi kalaslarla. tahta parçalar rada üçüncü bir gözcünün daha koprak 
mek Üzf're derhal miilazimin yanına dolu arabaların yanına koştular. Ve tah- yanma doiru gelmekte olduiunu fark 
ko~tu. Büyük bir telaş ve heyecan için- ta parçalan. direklerle yol üzerinde me- etti ... 

miştir. w 
Oşman Alınnn kule<;i civarında ·.!'idi.it· 

1an Sevgiye i.smlndQ bir kadını~" 
mcklc de maznı,mduı-. Dilnkii ki1' 
Sevgiyenin Blümüne dair raporla~ tetp(e
f'dilmiş ve doktor da dinlenmiştır. ııd' 
ticede ölümUn hakiki sebebi baldo 11,,. 
adli tıp işleri medi~inden rapQr ~ 
masına karar verllrni!!, muhakerne b: 
bir güne bırakılmıştır. 

-•-......-de ona: h H · y · 1
- d ) tin ir siper İnşa etmeğc koyuldular. anrı - ıne ne var ar .. a •t ... 

- Zabitim, dedi... ilerde kralın as- Amele ite dört el ile sarılarak beş da- Yokaa sen de Ötekiler gibi fena bir SON KA~ __ .a. dl 
kerleri göründü .. Şu dakikada üstümü- kika zarfında hariçten gelecek her han- haber mi getiriyorsun) KURBAR~;ısı 
ze doğru ilerleyorlar. ıı;i bir taarruzu (inleyecek metanetle Gözcü keıilt kesik nefC5 alarak ona Londra, 2 ( A.A) _ Clokton ~':.':.ar 

da bir çok mermilerin, işçilerin bulun- Ve baltasını elinde tutamıyarak onu Mülazim: kuvvetli bir istihkam vücuda getirmi~ dedi ki : kurhanlannın altı kişl olduğu al~~ 
dbu" ğu hendeğe çdarpmasıld ndan mütevellit Ylle dü~ürdü... _ Dostum... Bunlar hangı" ı"stı"kamet"ı lerdı".. - Zabitim ... Siyah silahşörler lfU da- L lı:I 1 •·tedır y lana nezaret tarafından ui iri mel\ .:,.,,ı6i-ır sarsıntı pey a o u.... ara n işçi ise: takip ediyorlar ... Diye kendisine haber Tam bu ı" yapılmıs ve bı"tı"rilı11ı"ş ı"dı" kik.ada koşar adımlarla Sentımtuan mn- B 1 d d. d"" \1 tnvynı.,-

B kada la k 1 b da k"'fü B · d k rd la d' , h il • • 1 un ar an ör u ı .man J viit. 
u r a mayıp u ara u r - enım e omuzumu 1 ı r ıye getiren İşçiden !lordu.. L:i ikinci bir gözcu daha zabitin yanına a esıne ıniyor ar. dir. Ynralıfar 3'1 ü ağır olmak üzere J 

savuran bir ses ve bunun arkasından bağırdı.. - Onlnr bu dakikada Sen Pol 80kn- reldi. ilk gelenden daha telaşlı bir ifade O dakikada genç zabitin alnını derin elli altıdır.. . 
da acı bir feryat du~·uldu... Arkada tarı yaralı ameleyi arkaları- ğma gidffl yolun üzerinde bulunuyor- ile: bir düıünce birden bire lmıştırmJ.flı ... 

Küfür Faribulun ~dan fırlamış- na alıp Jüpiterin yanına götürdüler. lnr... _ Bastil muhafızlarından ibaret kuv- Bir kaç saniye düfiindükten sonra hafif - -•-; n•DS 
tı. Acı acı haykıran da endekte bulu- Onu iple bağlayıp yukarıya çektiler. Ve. - Bunlar piyade mi. yoksa süvari vetli bir miifreze üstümüze do~ru geli- bir sesle kendi kendine: THORE ZB,..,.-. .. 

0
i>t" 

nan Dmt'leden biriydi.. nöbetçilerin kulübesine yerleştirdiler. mi~ yorlar ... Diye zabite haber verdi. - Evet .. artık me.ele tahakkuk et· Pads, 2 (A.A) - Sabık kod.PUluk.1~'".: 
Faribul sağ koluna bir merminin dey- Faribol ve ameleden birinin yara! n- - Piyade zabitim ... Fakat oldukça Genç zabit alaylı bir tebe88ümle gü- miş oldu ... Hükümet her :halde tqeb- kaçak mebus Thorczin Bade 

digini ve yaralandığını hissederek: dığı ou sırada Hanri dö Şadöfönün bu- kalabalık görünüyorlar. lümsiyerek: büaümüzü önıceden haber alm" olacak 1 da bulunchıguntı ve 
- Kö kler dedi .JlEstt~e~kko~l~u~m~U!!_!l~SU"~-:l!l~un~d~ı.aa~w~u~m~e~v~k~id~e~.~a~ca~b~aJn~e;_ı:ib!2!,_iJh~a~d~iA~e~-l_JB~u~m~u~h~a~~!e~re~i~m~u~·te~a'5111~.s.!ifii..2.1:a:..1-.;;;;.:.t:.kı1&.8Mıııı11ı1ıııııiı.1İı1.alıiııılıııİmllllllıı .. llllı-'ılıiiilıİl
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CUMA 1940 YEl'lı A.-I K 

Çemberiayn Nor veç harbını anlatıyor 
~----------....... • ...... ~-~--------

''Düşmanın Cenubu Şarki Avrupada-
ki masum komşuları Üzerine atılması 

ihtimalini gözönünde tutuyoruz,, 
"Düşman 

Bunun 
Ingiltere üzcrıne inmeğe de çalışabilir 

dağıtmıyoruz,, kuvvetlerimizi • • 
ıçın 

-~---------,.....,. * ....... ~--~-----~-
Pario 2 (ö.R) - Avam kamara ın

"• ı. .. velcil B. ÇembCTlayn Norveç ha• 
r~kitı haltltmda ,imdilik muvakkat ma
~1Yette olmak üzere mühim beyanatta 
lılunmuı ve gelecek hafta iptidaaında 

8. Çör~ilin ve kendiainin daha eaaalı be
hllaıta bulunabileceklerini ümit ettii:i
l'ıi aöylemiıtit, 

Danimarka ve Norvcçin. bitaraflığın 
ttadilerini kurtaracaiına inanarak ıe .. 

lyYij( bile etmedikleri bir taarruza kar
(' hiç bir ouretle hazırlanmış olınadık
e.nnı hatıtlattıktan sonra başvekil Nor
\~ç kferinin iptidasında müttefik kuv
~etlerinin kazandıkları deniz 7aft-rini 
atulatmış ve demiştir ki: 
Takip ettiiimiz hedef cenupta du,. 

1fllna mukavemet etmekte olan Nor ... 
\'eçlllcre yardım etmek ve nıcvkilerini 
1tkviye etmelerine imkin vermekti. 

Bu te;rebbüaün güç olmaoı için bir çok 
••bepler vardı. Norveçte kullanJabile
~tlr. biricik kararıAhı olan Stavangerin 

Uf<nan elinde olması güçlükleri arbrı-
{Otdu. Buna raimen ihraç hareketine 
arar verdik. 

. T rondhaymın Jimal ve cenubunda. 
•it; nokta intihap ettik. Şimalde Namaos 
<ııtntalı:aama 14 nisanda ihraç hareketi 
baıtadı. Emniyetli ve tecriibeli Franm 
kııvvetlerWn de bu noktaya gelmesi M· 

kederimize ltuvvet kaynağı oldu. Ayni 
derecede ceıaretJe, T rondhaymın cenu
bunda Andalsve•~· de ihraç hareketi va-
~ıldı . . 
. Ba~vekil hu iki ihraç kuvvetlnin, 

'
1rndt malGn1 olan hareketlerini tarif et

ti. Bunların biri.si Namsosa tılca.n1Rn 
~lıvvet cenupta Staynı;:ere kadar ilerle-

1· Diferi. Andalsve•e ihnç edUen lı:uv• 
~et te Norveç1ilere imdat yeti,tinnek 
J • 
Çin cenup mıntalı:aamda Lillehamnete 

ltadar yllrüdü. Bu kuvvetler Alman 
lı:1ıl"Yetleri1e ilı:i nolı:tada ·iddetle çar· 
J\ı"'tıfat . 

Başvekil bu muharebelor hakkında 
hiç bir tafsilat vermenıekle beraber .. öy
lt" devam etti: 

c ı\skerlerinlİZ Ct''IL\l"et ve tedbirlerle 
harp ettiler ve 5eferin arzettiği ciddi 
güçlüktert" rağmen dütımatu ciddi zayi· 
ata düçar etti1er. Bu güçlüklerin en mü
hinlmİ memlekette kahili istimal olan 
bir tek tayyare karargahının yani Sta .. 
vangerin AlmRnların elinde olması idi. 
Bu ~ebcple Trondhaym1n cenubunda 
kuvvetlerimizi geri çekmeğe karar ver
dik. Almanların ınahalli hava h8kiıni
yeti ~ebebilc top vr tankların ihrac:: et
menin imkansız oldu~u anla,ılınıqtı. Bu 
mukavemet va8ılalan mevcut olmayınca 
cenuptan gelen takibe davanmak kabil 
olamazdı. 

Bu suretle .\ndalsne' ihraç kuvvetleri 
biç bir zayiata uğramadan geri alına
bildi. Bu da askerlerimi~in .kahramanlı
it. harekiltı idare eden general Paç.ct'in 
.tedbiri. deniz kuvvetlerimizin h&kimi
yetl ıayesinde mümkün olmu:-4tur. 

Ba,veka bunu miiteakıp iki tarafın 
deniz zayiatmt gözden geçirmi,tir. 

Alman .ıayi.atı: Haea.ra uğrayan 2 
aaffılıarp zırhlm. lr.at'i olarak batırılan 
3 ve bel.ki 4 kruvazör, 1 1 destroyer. 
5 tahtelbahir. 30 nakliye ve iaşe 1<emi•İ 
(Bunların içinde binlerce <-t,kcrler de 
telef olmu~tur.) 

1ngiliz: zayiatı •ise, batan 4 deı1troycr 
ile 3 tahtelbahirden 1 avizodan ve 5 
balıkçı gemi.sinden ibarettir. 1 ia,c gc
miai ele bir dü,man torpilile batırıhnı,
tır. Bu zayiat lngili"E filo~unu pek az 
hatıl kuvvetten dü ürmez. Halbuki /\i
man donanmasının zayiata o kadar ntü
himdir ki /\kdenizde, bir aralık •imal 
denizinde deniz kuvveti ihtiyacilt- bo
zuJmuş olan bahri kuvvet tevziatını nor
mal şekilde iadeye imkan vermiıtir. 
içinde saffıharp zırhlılarile kruvuörler 

ve diğer ınuavin cüzütamlar bulunAn bir 
lngiliz - Fransız filo111u fimdiden arki 
Akdcnizdc olup lskenderiyeye dojiru 
yol almaktadır. ~ 

Bav Çemb"r1ayn ~öyle devam etıni,-
tir. 

f' Norvcçin ikincı derecede ehen1nli
yetı haiz bir harp ahne.!İ olmasına ka· 
tiyen müsaade ,,.•mek niyetinde değifi7, 
Bununla beraber tuzağa düşmt-k ve 
mevkilerimizi dağıtmak gafletinde de 
bulunmıyacağız. Çünkü düşmanın her 
hcngi hayti bir merkezimize hücu!'.n et
mesi mümkündür. Düşman taarru:ıu her 
hangi bir harp sahnesinde yıldırım süra
tile yayılabilir. Biliyoruz ki o hiç bir su
retle çekilmeden Felemenk veya Belçi
ka•ı ve hattl her jkisini birden .istilaya 
ha~ırd1r. Yahut cenubu '!arki Avrupa
daki masum kom,uları üzerine ahlm~sı 
ihtimali vardtr. Bu tiH harp sahnelerini 
terk ederek g rp cepbesiode geniş mik
yaşta biT taarıuza geçmesi ve hattA ln .. 
giltcre üzerine inmei:ıoe çal1tm•M bite 
mümkündür, Bu sebeple kuvvetleı-imizi 
dağıtmamağa ve hareket serbestin'li-ıi. 
muhafaza etmefl' mecburuz. Oüm\anı 
zayiata uğratmak için her fır a.ttal'l isti
fade edelim. Fakat bu harbı kazandıra
cak o(an U.t:Un vi\cf.elj_ !leVküJcey~j de 
gö-zden kac;;lrınıyalım. 

Ba.\vckü. ln~ilizlerin parlak n1u"·af
fnkn ~ti olan J\ndelsnes tahliye harele~. 
tini bir hezime-t hali.nde göstcrroeğe r;.a
lı13.n ,abahki . .:'\Lmr\n tebliğinin ml;nasız • 
lıiınt c;Ö$tC"nni~ ye demi~tir ki: 

,\imanlar ancak bo, bir oahoda iler
leıni•lerdir. Onları daha fazla durdur
n1ağ~ nİ)·ctimi:ı olmayınca kuvvet1~rimi 
zin geri alınmasınt emrettik. 

Alman ha,,a ke~if kotlarının mütt.cfik 
kuvvetlerin rücatinden vaktinde haber
dar olmaması kendisi için bir muvaffa
kıyet •ayılamaz. 

~~--------_,.....,. . .....,._~--~------
In giliz tebliğine göre 

Müttefikler dün 
mevkiinden de 

Almanları V am 
tardetmişlerdir 

----~-----_......., ........ ~~~---,:---~--
Parl, 2 (Ö.R) - Bu dk:ıaınki Jngili7 lilcr tar<1fınclan zaptını •nüteakip Al- tt>bli~ ediyoı: 

1<>bllf:1 şunları l<aydetmektctlir: ınanlru· 40 mil cenuba çekilınişletdir. ll90 tonluk Dıller a'·!w<unun batlı-
Ceçen gUnler zarfında Norvc-çin ce- Müttefikler Almanları Vaa1 mevkün- ğını tees•ürle bildiririz. Dili\ınan tayyA-

11\thunda Alman ilerl hat'ekcUni geç bı- den de tardetmi•lerdir. Almanların za- relerı tarafından müteaddit hücuınlara 
t~ınalt için harekAtta bulunmu~ olan yiatı çok ağırdı~. Norveç kayakçıları ınat·uz kıılan bu gıımi düşmaıı taryarc
tı\Uttef.ilı: ku,'\•etleri şiddetli dü,man ta- O:,lervcılda Alınan münakalatını bozm~- !erinden biri,ıni alevler içeri.inde dü>ii
•rl'UzJarıru tardettikten sonra . !!itli~e ğa clevaın ediyorlaJ·. Bununla beraber reı·ek clii:~rlcrini h~sara uf,rallıktaıı 
l<'tan hasım kuvvetleri karsmnda An- Norveçlilerin bu parlak mahalii ınuvaf- &onra kondl•i ates alın'" ve ul;vleri .Uin
~~l vadisinde ricat ctn~ \'; dU~tıl.:ının fakt)'etioin kat'i nıahıyelte olaca~ı zan- dürın~k irnkfu-ıı olınat11f1ndun miir~t t·.~
uoınba ile tnünakale- yollar 1nı ıahrip et- nedilınlyor. OlSJ ol~a Alınanların hart. .... bat diğer hrıl'p qc:nilcrine ncıkl,..rl:l:1d'
ıtlel hususundaki gayretine rağmen k.etinı bir kaç gü.n geç bırakan rnütte- tiJ". Ditter .Sl"~·rii~efeı• irin bir 1t:hlike 
~~alsnes'te tekrar vapur1aı-Q iı-kS.p cdi- fiklere bundan istifade iınk~ınını h01z1f"- tc~kil etınen1esi ıçul kendi kuvvl"tleri-
ebılınlştir. Narvikte harekat cle•aın et- lıyacaktır. mi.z tarafından hatırılınıstır. 

lllekted.lr. Müfrezelerimiz düşmanla le- Paris 2 (Ö.R) - Inı;ıliz tebli~ınde 
11.'lls halinde bulunuyor. Namso.• ceplıo- kaydedilen hava bombardımanları ınü-
sıncte ~~ıvd~ de~er hir ~e~· ~·oktur. na.-.ebeti}·le ~u noktalar hatırlatılıyor. 

h llrük.sel 2 (ö.Rı - Norveçten ;~ol~, 
rl~berfo~- vaziyetin Norveclller lehine 

1<eldlğın; gost<"rmektedır.Royter eıon
•ıııın bildirdli:inP ~öre Rol'O"'un Norveç-

$imdiye kadar lngiliz ta.vyarelcri 
Sta\ ankeri lG defa, Alborı;u i defo. Ü•· 
lo tayyorc karargahını da li dola hoın
bardınıaı\ ctn1işierdir. 

ParL' 2 (Ö.R) - I:ı~ıliz aıııirallı;:ı 

Bir Itc.lyan geı zetcsi Amerika lı l a rın 
m' ra k ı n ! tatmin etmek istiyo r 

· -~~x*x~----~ 
Roma 1 (ö.R) - Popolo d"ltalia r:azetesi, >'·~•iiı bır nıak.ıled,, ltal

Y&nın ne zaman ve uuıf bir va2iyct alaca~ını nıerak eden r\merik.an ı:a.t:e:
te1erinin bu ıncraklannı tatmin etmek i!itt:"rİct diyor. 

Gazete yazıaına devamla: 
c Her memleket kendisi için en az tehlil.e}l tercih etınck .i.:ster. hal}a da 

elbet ayni siyaseti tak.ip edecektir. ft•lya biclayettenberi harbın jçindc bu
lunu.yor, demektir. Biz bugünkü ~iyasi durumda Majjno arkale.rında bclı..
li.rerı fransı.ı \;e lngilaz aı.kcrlerile. tarlada, fabrikada, sınai mİJe&ıi.-;Jclerdc 
Lcldiyen ltal)an a.skerleri araaıncla fark görcmi,·oruz. Şu lıald. lıayla. hn
di ~t.tr"İyeti ha.kkınd.ı. hiç kim eye hesap ,.-erec"k değildir.• 

·---------------------------------~ B VG ii N 

K ültürpark s,nemasında 
? FlLl.M BlRDEN 

(;<·ıı~liji;İn >evdiı:i ve takdir tttlği iir hiil·ük )ıldu 
ı.om:TT YUNG - DO.' AMECllE - HEN'ltY !'ONDA 

1';ırafınıl:uı fr,·k.ıliide hir >tıretlc teıı1'i1 ~dilen a>k , e. h~rik.ıl•r filmi 

ŞEREF YO LU 
J 'i1ntinde ~z1~ri "'erertcrc. s.aadt>tlC"re ::-arkedl·tektir ... 

AYRICA 

KARA ALAY 

Lomha '.! (A.,\) - ?lllirctt.•bat olan 
;ı zabit ve 24 neferi<• biı·likte zayi ol
OlU~ oJduttu dün ı.uniralllk daire.si tar·a
fuıdan bildirilntl..' olan Dunoon adında
ki maytl tara1uu genıi:si 710 ton hat'lnin
dt idi. Süratı 1fı ınil idi. Dört ıııcclik 
bir ve :1 inc.-.lik bit· topla nıücehh~·1dır. 

Havalarda harp 
- BA!)TAR,'\FJ 1 inri SAYFAO.!\ -

Sta\1ange.t'l' )·apU.~111 devanlh taarı·u.z
laı o.snasınd~ İngill7. thryareleri ~i.stemli 
hir sekilde bnnlbalarını savurınu~lar ve 
yangınlar cıkarınışlar<lır. Stavanger iis
lcrjni müdafaa eden Alman dafı batar
~aları >On dakikalarda artık yorulınu.' 
gibi su ... rnak Hıechtıri_\ <'tinde kaln11slur
dı .. 

Dün gCCC" l lcligoh":nc1 koyu i.\zcı·inde 
Jn~iliz tttyyarelerı nıuvaffakıyetli istik
•·J{ ucu.Jarı yapmışlardır. İki Alınan 
tayyare.-;i ch.•ni~~ dU!!türiilmü~tüı. . 

Londra, 2 (0.R) - ~aı·vikteki lnı:i
lız kuvvetlen >ahi! boyuna ~ ... kilmi 
o]aıı /\ln1anlurı bonıhhrdıınan etnti~lt~r
dir. 

Arnirallık cl~iresi ~u t~bliğ:i neşretnlİŞ
tir : 

1ngiliı. ha\'ili ku\'v~t!ı-rine ınensup tay~ 
yareleı· Norv"c vt Darıimarkadaki Al
ınan hava u~ıcri ilz~rine tazyiklerine 
de\'tnn ctıııi~lerdlr. ":itavanger hava nley .. 
d .. nı iki d~fa boınbordıman edilıni til'. 
Bundan ba_~ka O>lo ,.~ Albor!( tan·~re 
ıne;•danlan da İngili1. hava ku\'Vetleri
nin hücu111una ugraını~tır. 

Siınal denizinın cenup nnnlakasında 
UcJnaktu nlan bir İngi!iz ta}·yare. i Nor· 
rlrr\·ek ~dası l"i\'arınd te.~dilf Pttıği 
Lir di..i l1Hn lt•y~·art:'~i l dü":'ünnüslür ... 
.R:.ı harC'kt-tler e"-ıt:bntda İnt?il!.z hava 
1 :ı~ \' ~lr . .:;;r hır hJ .. ra u 'r.lMauuş ve 

Heyetimiz Bükre
şc gidiyor 

İsıanbul. 2 (Husu.>i) - Romanyaya 
v,idı.~cek olan heyetin11z, tüccarlarla te
ınaslaruıa devam etmektedirler. Heye! 
<'wnarre•i ı::Unil BUhcs<> hor<>kd ede
cektir. - *-Nafıa vekilimiz 

Istanbulda 
İstanbul , 2 (Hu.us!} - Nafıa '7ekilı 

B. Ali Fuat Cebesoy bu .sabah An1tıı:ra
dan ""hrimi•e gelmiştir. Nafta vekili bir 
kaç gün .şehrimizde 1---alarak nafıa i~le. 
rini t<>tklk edecektir. -·-fn giliz elçisi Sof

ya ya g idiyor 
İstanbul, 2 (Hususi) - İııgjliz büyük 

dçfai B. Hugcı;sen Sofyaya gitmek Üze· 

1<' hugün Ankaradan .•elı:riınize gelml;;
Lir Mwnaileyh Sofy&da ikametinde İn
gilterenio Bulgarlı;;t..:ır. elçisinin 1nisafi
ri o]acaktır 

,.,,,,,,.,.,, x,.,,,,,,,,,, 

Ecnebi artistler 
S uriye yolunda 
İstanbul, 2 (Hıu.u,i) Yabancı tabi-

iyetindeki artistlerin calı.şmalarınuı me
ııedilme.si üzerine dW\ geceden ıtibattn 
Larlarda Türk tabüyetinde olaıı arl.lııt
ler çalu;mağa ~lardıı'. Ecnebi ar
tistlerin in ~'Oİ:U '!Chrimizden ayrılım~
laı·dıt'. Bunların ~k.~ri~i Suriyeye git
ml'ktedirl.,,·. 

Kanada başvekili 
Memleketine döndü t 
Londı·a, 2 (A.A) - Ro; tet Ajaruıının 1 

verdiği bir habere göre, Kanada ~ve
kili Makcnzi bugü:'l A "'ledka St"}-ahatln
clen dönmüştür. 
Başvekil Ruzvclt ,.~ Hull il .. yapUi,~ 

mülakatlar hakkında boyDnatıa bulun-
1naktan Untina ctml.şt~r 

"'ll'W'W'W X ,,,,,.,.,,,.. 

İ$ Bankası ik ramiyesi 
Ankara. ~ (Husu.<til - İs Bankasının 

lıugüııkü ke~idesinde İzmirde 6881 mı
nınralı hesabın sahib;ı.e 1000 lirahk ik-
r<ımiyc isabet elmi~tir. --·--BUDAPE$TE 
BELEDİYE REİSİ... 
Vencdik, 2 (A.A) -- Budapeşte bele

dıye reisi ı·eoml bir J:i:·arette bulunmak 
•iıere bUJ'aya gdmi<JLir. __ * __ _ 

lsveçin garp 
sahi linde 

- BAŞTARAFI 1 i~Cl SAHİFEDE -
nhtıınlar dinamitle •2hrip edilmi.<ıtir. 

10 nisanda Naı·vikt.- batırılınL• nlan 5 
kargonun ınlire!lt•hatı olan l 8i kL•iden 
elli altm kayıptır. 

Londra, 2 (A.A) İngiliz ı·ı.ıdyosu. 
Lir İngili:z harp g~misiniıı N amso .. ta 
Heinkel tipinde ii<: '""nbardıman ta~·
yare.sinln hticurnun..ı ınaruz ka1mı ol~ 

duğunu blldirmi.•tir 
iki Alman tayyaTesi d~ürülmü t ÜJ' ... 

Diğer tarı1 ftao Norvf'c' sahilleri aÇikla
ıındaki harekat~ l'tirak etmi> olan 
Shark ,.,.. Sea\'ol! oJmdaki ;ki İngilfa 
t.ahtelbahiri İngilter ..... ~~ki üc;slilh~rt .... keLe .. 
riııe dönntü lı:'rdir 

Scavolfun h~tırdı~ı Alınan nakliye 
gemilerinin h.aelrn yt•kıinu 8{)00 tuna ha .. 
lı~ bulumn~kt;,dır. __ * __ _ 

Japon haricıye 

na zırı söylüyor 
- BAŞTARı\FI J İNCİ SAHİ.-J,'l>E -
ponyanın bahri programı h•kkında ına
lCtmat elde l'lme,i nıfl.nkiln olmudığuıı 
hlh haber, Japonyd:ıın •n azı ddrt zırhlı 
ın.~a etmi .. olduğu h"herldir 

B. Edison. BüyUk Okyanu,l<ı yapıl
nl.ış olan uıane\ "lalarııa hava hi.lahımn 
rrıilessiriyetini f...,pat ~tıni~ olduğunu s~·
lt-ıni~ ve bundan y<'ui ztrhlılar in~sı 
.i~ln der.s alınması u1c··.afık olacağını be
yan etrni> \'C hallln>1rda tayyarelerin 
harp gemilf'nne ol.a_o trfenuku. gemi
lerin gtiverlE" krlprUle~inin ve toplarının 
daha iyi bir şekild,. himayP cdilıne'i 
suretiyJe notı·<allı: ... ~J.Hn1eı-.i ınüınkün
dür, demi,tır. 

lt-?'Y7/F..t'/..&XF//~7///ll'A~ 

11 a n 
BANI<A KO,!Elt('İ\'ALt:: ITAL

YANA .. 
BANKO Dl ROl\JA .. 
DOYCF. ORİENTBANK- DRESO

NERBA. ·ıc ~UBF:Si.. 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İZMİR t;SSAF VE AHALİ Bı\N-

KASI.. 
OS~tASLI Bı\. KASI.. ~ 
TÜRKİ\'l; İŞ HANKASI .. 
TtlJUdYE C. ZİRAAT BA.'IKASl 
İzmir §ubderi G nıayı 1940 !arihlıı-

den i~'arı ah.ire k•dar gi!jelerini U'lll· 
ğıda yazılı s.ı•tlerd• açık "'ılundu

. racaklardır. 
Her gün 'aat 8.31l il•n 12.3U a kııdar 
Cumart.>'i günl~ı i 8.30 dan 11.30 a 

kutlar. 

• w • 4 • 

Dün Irak kralının yıldö
•• •• numu törenle kutlandı 

-------~~-x•x:~--~-----
Ba~daı 2 (ö.R) - frak kralı Majeste faysalın yıl dönümü münasebcti

lc Baiidatto ve diier Irak tehirlerinde burün hüyük ••nlikler yapılmı,tır. 
Şenlikler sabaha kadar devam etmi~tir. 

Gazeteler bu mesut hidiıeyi uzu" uzadıya kaydediyorlar. Kralın yıl dR· 
nümü münasebetil~ dünyanın her yerinden krala tebrik telgraflftrı geln'"'"" 
tedir . 

Londra 2 (ö.R) - lngiliz kralı Altıncı Corc Jrak krahnıtl yıl dönümü 
nii hararetle tebrik edrn bir telgraf göndeTmİ"tir Bazı hediyelerde ıtön· 
derilmi~tir. 

Parti Halkevlerinde Koro heyetle ri 
faaliyetini teksif ediyor 

Ankara 2 (Hususi) - Halk pı:arti i umumi ml"rk'"zi halkcvlerinin çalLf· 
malarJna yeniden h.1z vermeie karar vermi!'tir. 

Bu kararda ilk olarak koro heyetleri faaliyeti vardır. 
Parti, kompozitörlerin eıerlerini jüride t'"tkik ettirerek. k"ndilrrint t<t"lif 

hakkı verecektir. 
Aranılan şartlar ~unlardır. 
l - Halk türküleri 
2 - $arialar ve marşlar. Piyano ve.fa yalnız koro ile olacaktır. E.erler 

Ankata halk partİ:iİ genel sekreterliğin~ gönderilecektir. 

Dün /3tanbul - Bükreş seferlerine başlandı 
l•tanbul 2 ( Huousi) - lstanbul - Bülı:reş arasındakı hava seferlerine bu 

gÜJl baslandı. ilk tayyare B. Ekrem ısmindt- bir Türle pilotunun idaresinde 
Bükre.!'lten lı1tanbula geldi. Tayyatc ile bir de yolcu ~dmi~tir. Yann buTa
dan da ilk tayyare BUkre"f:' gidecclctir 

Hükümet mütevassıt elinde bulu-
nan eski Af yanları satın alacaktı 

---------x*x-------~-
Ank.ara 2 (Huau&i) - H Ukümet, &:eçen senelerde ve mutavassıt elinde 

kal~n ve iyj. fiat vermedijj için toprak mahaullerl oflaine tealim cdilmiyf!"ft 
afy0tJarı daha iyi fiat vererek aat•n alduruaia karar vermiıtir. 

Halen mutaYaa51tlar elinde meTcUt 9~9 ve daha evvel lr.i seneler mahııulü 
afyonlar p9fİn para ile toprak mahoulleri tarafından mlibaya• edileceltti• 
Satın •lınaealı: ofyonların fiatleri için bir barem hazırlanmı.ıır. 

Merşin Çocuk eairgeme kurumu merke. 
zinde muayene ve tedavi edilen cocuklar • 

------~x*~~~---~ 
ANKARA, 2 (A.A) - 940 yılı dt;rdilncü ayında Çocuk Eıurgeıne ku~uuıu 

ı:cnel mcrke%i polilnlıııi;ine müracaatte bulWlan 886 hasta oocuk muayene ve 
tedavi edilınl~ \'e 621 rocuk diş bakun evinde di~leri muayene ve tedavi edil
miştir. Süt .Jamlasındar. her gün 110 yavruya 2355 kilo rocı.;.k sütii ve~, 
iiç çucuğn 11 lira para yardı'Tlı \'e 15 eocu!'ıa da elbise, avakkabı, çamafll' ve
ıilıııi•, :;271 çocuk ve anası kurumun sıcak banyolarmda'l banyo almt• ve 
10055 ~ocuk ta c'OCuk bahç~indcn i tlfade etmişlerdir. 

Kurumun Kedören<h•ki ~ocuk yu,·asındıı 225 yavru da claiml bakım alluı
da J,.,(unarak bu suretli' çoeuk esirgeme kurumu genel rr>erk<"Zinin bir ayda 
korudu!!'u "'Cuk .ayı;ı 17~7ı; yı bulmuştur 

Mersin ve köylerine bir Mayıs 
bavramı hararetle kut/ulandı 

-------~-:x*x--------~ 
Meı·,,;ıı, 2 (A.A) - 1 Mayı:; bayramı dün Halkevlilerin. maarif ınenaupla

rmuı ve ö~bnenleri" i;<tirakiyle Elvanlı nahiresi ınerke~i,.de yaı>tlnu.'!bJ'. 
Etı-aftaki 24 köyden ,;elen bini mütecaviz halk bahar bayramına iı!tlralı: içuı 

\,uredat oplıııım.şlardı. Ba)TUm çok eğlenceli olmus w H'•lkevi genclel'i ta· 
ı-a(u1dar. Hi'lttnetin oğlıı piy(\;;i tero.s.il edilmhtlir 

Bu toplanud:.n bill.st:fadp l<öylUlcrin sıhhi durıııları ·•i;n\cn gecirilıni .. ve 
kendik>rlyl<' lolifaddi '..ı>bibıllcr } ap<lınL~tır. 

İçlerinde bir bayan d<>kt~ı · bulunan Halkevine m•n•up h;.yanlal' ki>y evle
rini 1·irer b;ı~r do~a.~are:.k c.vlerin .. ·hipleriyll" ~ok ~amintl konu.~malar yaır 
ınısfol'dır 

Alman sahil şehirlerindeki ecnebi-
ler Gestuponun kontrolü altındadır 

A~ııan cephesi 1 (A.A) - 1-Iı.vao ai•mından 
Mü,ahitler her ~u\lftan Alman kttaAhtun V cstfalya Rhin nunta.k.A.1ı1nd._ 

ofn1a1c Hambu:rg. Bremen ve Danimarkava doğru mütemadiyen harekette 
bulunmakta oldu.k.larını ~öylenlcktedirler. Bu m~ahitler bütün Hamhurc 
nııotaka ının. Gestaponun ıııkı nezareti altaoda olduğunu ve Alman ~ahill e
rindeki ınfktarlnrı mahdut t-cncbilerin kontrol alunıla bulundurulduiurttı 
illv'" t"tmektedir 

Mavna şek line konulan Alman ge
mileri aşağı T unaya geldiler 

~-~----x*x-----~ 
Londra 1 (A.A) - Havas ajansından 
lyi bir menbadan öğcenildijS:ine göre, Mavna Aeklinıt konulsnu-4 olan n1u,. 

aellih bir takım Alman kontrol ı<emileri &4J1İit T unaya ııelmiftir. Bunla.rdaa 
bazıları Bulgaristanda k.5in Ru-.cuk. önünde demirlemi. leTdir. Bu da göste-
rıyor ki, Almanya kendi. karasuları ileriıindt- de Tuna nehrinin inz.ibatt VUl

fea'ini üzerine almııtır~ Bu iec mezk.Ur nehir İnzibaltn ın ancak nehrin sahille· 
rinde bulunan memleketler taratind.a.n ve kendi aabi.lleri boyunda lf"min 
c-dilm'",ı;ini natık olan Bel~rad konferansı kararına nluiayirdir. 

Amerika 
bakır 

Sov y eti er birlit ine yaptığı 
ihracatını tenzil eyledi 

LO:\DR.-\. 0 (.'\ •• ~) A11"'l'ikaı1.1ı Sovyet Rusya;·a , ;ıpıııakta oldu~u iM-
kır ihı-ıı:tc·.at.Jn•ı' wenlş ntıky.ası-. t<.'nc.t ... i.U l'tnl<" i Lonrlrada ... ~t.'1nnunlyel1" k.ar
:ıLınınl!!olır Çilnlcü l"ks).Jc-rlet hu bak1rlt<rın So,·yet Rtt'i~ o.ıclan Alnıanyaya 
'~~kcdilnıe!o.ıe olduğu•·~ kanidlrl~r. 

Amer;l<an isU.tbtlkhl'i V!:diı•o;,tok yolu ile yapılıuukla o!an ilır•catııı 9rl0 
4l("nl !"inde 2(': bin ton ikı.:'n 6 ·c-en ına1' ~yında 56:\3 tona f1Üotmüs oldu unu 
ı;ös\rrıncktcdir. 

,,,._ ............................... , ...... .-ın~,~ 

T;~e;;n Tayyare Sinemasında 
JJu.,.iin iki büyük Fran~ıı filnu Girdr-n .... 

LU iZ OYNIYANLAR : c;aACE l\IOORE 

C.EOllGE."; TlilLL 

O~nt)ttnlar · DASİELLE DARRİEUX 

1 -
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AYIUCA: EKLER JUK~AL So. 12. SOS D( . "YA H\OİSATI 
Sitıenı:ınm.da ) apılnıakta olan soğuk hava (ICl.İ\IATİZ \SVOS) l~au 

il..-.nal edilerek raolivcte baıı~tır .. 
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Tefrika: 44 YAZAN: Curci Z eydan ---- -
- Daima ona yakın bulunmanı için .. 

Jlu büyük bir teveccüh eseri değil mi:' 
(Afitap) ağZJnda bulunan lokmayı 

l utkunarnk dedi ki: 
- Benim de seninle beraber bulun

ıınamı istiyor mu? 
- Evet, valideci~im! Bilhassa ~ni 

sikrctti. Validenle bert.her burada ıka
Jıhet edeceksiniz, dedı 

(AfiUıp) ın rengi iittı. Yemek yemek
le meşgul göründü. Acele acele ycmeğı 
(ijncmcsinden meraklandığı anla ılı
,arilu: 

- Ogluın! Sen ya!mz git. Halifenin 
Aroyında ikamete b'"nİın ihtiyacım yok
tur. 

- Niçin? Vnliqecı~im! Sen bcni~le 
)k;nıbcr gitmek iste>nezsen ben de gıt-
91K'm. 

- Yok. Sen git. Hıtlifeye tekanüp 
l>ütiin kuman<lanların temenni ettiklel'i 
"bir ~reftir. Ben ise b•ırada kalırım. Ara
e>ra yanıma gelirsin. Seni ok~ar, öpe
rim. Bann dünyudn hu kafidir. 

(Aydoğdu) vaJidesinin saraya gitmek 
~h!memesini garip görerek eledi ki: 

- Valideciğim! Benimle beraber ge
lir ~ n. burada nasıl oturuyorsak orada 
tfa birlıktc otururuz. Halifeye söz ver· 
dim. Siizümden dönmt:k miimkün değil-
41lir. 

(Afitap) bir müddet ürkmüş gibi dur· 
cJuktan sonra d~di k:: 

- Bu husus için daha ~onra konu· 
1tır, bir kar:lr vcriri:ı .. 

- DüşUnmek içir. vaktimiz yoktur. 
Yann tasmmak laumdır. 

(Mesude) ye her scyi hazırl:ımasını 
emret. Ben de (Vcrdan) a ona mu vc
:nettc bulunmasını .söylerim. Halifenin 
ıwrayın<laki kndınhmıı müsahnbctiylc 
i)•İ v~kıt]ar geçireceğine eminim. Orada 
•onuşrna.kla. ~arkı \'C ınu,,,iki dinlemC'kle 
eğl neceksin. Orası borada yalnız başı
"8 yasamaktnn clbettt daha iyidir. Faz.
)u olarak benimle beraber bulunman bc
aim Jrn .. u i bir i im icin zaruridir. 

(Afitap) ın iki yar~nğı kanın hücumu 
lle pcnbelcşmiş, yüzünde bir tebeddül 
~sıl olmuş idi. Gözlcıiniıı içini fikrine 
fırız olan tcl{ışı ifşa edecek bir hareketle 
lııımıldattıktnn sonra cevap verdi: 

- Eğlence ve tesliyetin :senden haşka
mndan gelmesini istemem... Yegane te
eeJlim sensin. Baska tesliyet arz.u etmi
)or\Jm. Hattfı orada ;kmnet ctmekliğim 
wıutlaka lazımsa yalnız yaşamak, hlc bir 
kimse ile görüşmemekte serbest bulun
Jnnmı şart koyacaÇım. Hususi bir is için 
er.ıda seninle beraber bulunmanın za
:nıri olduğunu söyliyorsun. Benim elim
.len ne gelir? Gözü görmez bir kadın 
~ yapabilir? 

- Gözlerin görmiyor ise akıl v~ kal
bin her hakikati görür. Halifenin h<'
nim için düşündiiğü bir sadetten bc
:ni lrnrtnrmıık icin c:<'ni vasıta yapaca
imı. 

- ScJ11 bir saadetten kurtarmak için 
mi? Ne elemek L-;tiyorsun? 

- Demek istiyorum ki Halife beni 
çolc dtişündüğü, snadetimi arzu ettiği 
için beni bir cariye ile cvlc>ndirmek is
tiyor. HaJife bu cariyenin güzellikte em
sal: iz olduğunu, onu benim için sakla
ihğını, kumandanL1rının bu kız için mii
nrızaa ve mücadt'leye düc:tüklerini söy
Jiyor. 

- Sen ona ne söyledin? 
- Cf'vabı tehir <'yledim. Çünkü red-

dMnwkten utandım. 
- Onu ileride reddl'tmek mi istiyor

sun? 

- Ne yapayım? Kabu1 etmeJi mi
yim? 

(Afitap) sükiit etti. Sonra (Cihan) ı 
sevmekte olduğunu derhatır ederek de
di ki: 

- Ha1üenin emrini nasıl t'<'ddedecek
sin? 

- Cihanı unutuyor musun? Cihan 
rıişnnl ım değil midir? 

- Bunun için seninJr bCTaber bulun
nuıklığımı i.-;tiyorsun. Bu izdivaçtan se
ni kurtarmnk için bir hile düşünmemi 
arzu ediyorsun. Bu, kolay bir şeydir. 

(Aydo~du) kalben müsterih oldu: 
- O halde yarın hepimiz taşınırız .. 

(Mesude) ye taşınmak icin hazırlanma
sını söylı-. Bundan sonra bana cSahip> 
di)·c hitapla bulun. Eski ismim olan 
(Aydoğdu) ile beni <:ağırma. Halife 
muğber olur. 

- Peki, istediğini yaparım. 
O vakıta kadar \•alide, oğul _yemekle

rini bitirmi.<;lerdi. (.AJ:il.ap) Mesudeyc 
taşınmak tedarikfıtında bulunmasını 
emretti. (Aydoğdu) dn (Verd:ın) a mu
• vl'nett" bulunnuıc:ını tenbih eyledi. 

Erte<:i gün cümlesi HnJi!enin sarayına 
hışınnrnk sarayın yan tarafında bir dai
red ... yerfo'itiler. Yanlarında hademe ol
mak üzere (Mesude) ile (Verdan) dan 
ba.,kn kimse gi>türmediler. Çünkü ken
dilerine ı:ızım olan hizmet saray hade
m si tnraf ındnn ifa olunuyordu. 
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(Sahip) Cihana dair bir haber işit
mek \"Cyn onun Bağckıda gelmek üzere 
ff ergane) den miifaraknt ettiğini havi 
kendic:indc.n bir mek1up almak ümidiy
le Hnlifonin civarında bir kaç gi.in ~e
çirdi. lfalüenın intihnp ettiği cariyeden 
kurtulmak icin (Cihan) ın bir an evvel 
w•lmtc'iiıü arzu ediyordu. Sahip HaHf'-'
nin (Cihan) ı görecek olür ise onu bü
tün dünya kadınlarının fevkinde göre
ceğine. kendi "nin diğer bir k1z ile ev
Jenmck istememesini pek haklı bulaca
ğına emin icli. Fakat uzun znman geç
mis iken (Cihan) dan bir haber alama
mıştı. (Cihan) matem günleri bif Pr bit
m<:'z yola l·ıkacağını kendisine vaadct
ınis idi. Vnadı üzere oradan hareket 
f'tmi.c; iol' (Samra) sa çoktan gelmi~ oJa
caktı. Kızın sıhhatine dair kiiciik bir 
hnber bilf> yoktu. (Sahip) merakn düş
tii. Nihnyet dayanamadı. Bir gün (Ver
aan) ı ~ağırnrnk fikrini anlamak mak
sadiylr sordu: 

- Verdan! Fer • ncdek1lerden !;İmdi
ye kadar bir habeı· gcrlme.mesine ne rrıa
rıa verebilirsin? 

- Cihan hntunu mu murat ediyor
sun? 

- Evet, bittabi o:ıu demek istiyorum. 
Mtıtem günleri bitrr bitmez buraya gel
mek iizere (Fergane) den yola çıkaca
('ını vandı•tmis idi. l3ir çok haftalar geç
ti. Ne kenrlisi geldi, ne de ona dair bir 
hnber nldık. Bu hu-;usfa fikrin nedir? 

- Gidip kendisini aram:lklıiiımı is
ter misiniz? 

(Sahip) Vcrdanın kendic:inc karşı bu 
derece sadakat ve fedakarlığına t:ıac
cüp etti. Tt•bessüm \'e memnuniyetle 
muknbelc eyledi: 

- Te ... kkür ed0 • im, Verdan! Fakat 
!ana bu k<:dar büv Jk bir z.ıhmet ver
miyel'eğim. Bu hu- ısta .. eninle istişare 
t•tmck istiyorum. 

(Verdan) y<'re bııkarnk dü~ündi.ıkten 
sonra CPVnp \'<'rdi: 

-
M acar devlet adamları Şarki Avrupada 

vaziyeti nasıl görü yorlcı r? 
---~-~-----x*x-~----~---

Pari~. 2 (ÖR) - Avrupc.ı vaziyet.nin inkişafı Macar dt!\ let adamlarının 
dikkatini celbetmektcdir. Bı:dapc.ştcde tahmin edildiğine gt re İtalyanın ka
ı~rl:ın Macaristan üzerir.de de çok mtiessir olacaktır. Zira renubu şarki Av
nıpa dcvlctlednin mu'kr.dd-.rab Romada ittihaz edilecek karara bağlı bulun
maktadır. 

IJiğer taraftan Macaıistaıı Sovyet Rusya ile de müna.>ehtının arttınnak
tadı.r Bu memleketin (enuhu şarki A'\TUpada nüfuzu tc::aytit etmektedir .. : 
.Macar - Sovyet görüşım:lerinin bu mıntakada sulhu korumak için şimali Av
nıpada İsveç bitaraflığı lehinde Alr.umyanın verdiği temin'"lt kadar ehemmi
yetli olacağı k.nydedi1nıektedir. 

1139 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. Q. lt.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program, memleket saat nyan, 
12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 Mlirik: Muhtelli şarkılar (Pl.), 
13.30-14.00 Mürik: Karışık müzik (Pl.) 

18.00 Program ve memleket saaL aya
rı, 18.05 Mi.izik: Bir Konrerto (PJ.), 18. 
40 Müzik: Snz eserleri. , 

ÇALANLAR: Rusen Kam, Bac:ri üf
ler, Cevdet Çağla, Refik Fersun. Nuri 
Halil Poyraz. 

18.55 serbest saat, 19.10 MemlPkct sa
at aynrı, ajans ve meteoroloji haber!C'ri, 
19.30 konuşmn: (Milli kahramnn!ık 
menkıbeleri), 19.45 Müzik. 

ÇALANLAR: Cevdet Cağla, K "nuıl 
N. Seyhun, Fahri Kopuz, lz.zettin ök1c. 

1 -OKUYAN: Mustafa Çağlar. 
ı - Cemil bt•y - Kürdili Hkazkar 

peşrevi, 2 - Tatyoı- - Kürdili H. sarkı: 
(Ehli aşkın nisvegahı), 3 - Yeı::nri 
A..c;ırn - Kürdili H. şarkı: (Kedcrc;iz hiç 
coşar ağlar :mı), 4 - Hıric:to - Kfü'dili 
H. şarkı: (Gülsen açılan), 5 - Hıristo
KüroiJi H .. ,arkı: (Misket geliyor mi~
ket), 6 - Bbnen Şen - Kürdili H. şar· 
kı: (Seninle ey gülü ahsen). 

2 - OKUYAN: Azize Tözem. 
1 - Kemençe bık.simi, 2 - Hafız Yu

suf - Suz.ina"k şarkı: cNedir bu cevrü 
fcg:ıfül), 3 - Hıri~o - Suzinak ~kı: 
(Ey nice dağlar), 4 - Arif - Su:r.inak 
şarkı: (Uslanmndı hflla), 5 - Ali efen
di - Uşs.ak ~arkı: (Benim y!irim güller 
serveri), fi - Mustafa Cavuş - Uşşak 
snrkı: (Yrıvrucaf!ım güzellendi). 20.30 
Müzik. 

ÇALANLAR: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Vecihe, Fnhri Kopuz. 

1 - OKUYAN: MeJek Tokeöz. 
l - Tnhirpselik peşrevi, 2 - Ziya 

bey - Tahi.rpuseJik sarkı: (Nim ni~aha 
kail oldum), 3 - Refik Fersım - Tahir
pu~clik şarkı: (Canlandı hayalinde), 
4 - Tatyos - Rast Ş<!rkı: (Bir gönlüme 
bir hali perisıınıma baktım). 

2 - OKUYAN: Az.ize Şen.~es. 
1 - Kanun takshni, 2 - Udi Ibra

hiin - Ktirdili H. şarkı: (Seneler a-şkın
Jn inler). 3 - Kemani Mustafa - Kiirdi
lı H. şarkı: (Nı•redesin ı:en), 4 - Fahri 
Kopuz - Kürdili H. şarkı: (O fett.-ln di
linin), 5 - Nihnvent sarkı: (Sabah yıl
lardanberi). 

3 - OKUYAN: Mefharet Samak. 
1 - Hacı Faik - Rast şarkı: ~(Jaleler 

snçsın), 2 - RHırt - Saba şarkı: (Hayali 
yare değme), 3 - Rakım - Usşak ~arkı: 
<Bıına hiç yakışmıyor), 4 - Hnlk tür
kiisii: (ince cayır btcilir mi). 21.15 ko
nuşma, (Bibliyograf:va). 21.30 Mii2Jk: 

Altınordu ve Altay ta
kımları yarın Ankarada 

iki maç yapacaktır 
--~-~~~-~~~x*x----~---~-~~~ 

Uruguvay Brezilyayı Fransız havacıları İıtgiliz
leri mağlup e tti. Arnavatlar Romaya gidiyor 

h.mir şampiyonu Altınordu ve Izmir 
ikincisi Altay takımları, milli kUme 
maçlarına iştirak için Ankaraya gitmiş
lerdir. Altay takunı bir gün evvel baret 
ettiği için ilk maça yorgunluk hi:;ı;et
mek~i.7fo dahil olacaktır. 

lzmirin iki .kıymetli takımı Cumarle-
si giinU Ankara takunlariyle ilk karşı
laşmalarını yap~aklardır. Muvaffakı
yet oilf'riz. 

••• lNG1LlZ - FRANSIZ 
HAVACILARI MAÇI 

ln.giliı - Fransız hava ordularına men
sup futbolcular arasında Pariste bir 
maç yapılmış, Adeta bir askeri ıezahUr 
şeklinde takip edilmiştir. Bu maçı Fran
sız tak1mı 6-3 kazanmıştır. 

ISKOÇYA - 1NGlLTERE 
1ngiliz ordusu - Iskoçya ma~ı da E

dimburgta oynanmış ve maçla 50000 ki
;i bulunmu~tur. Iskoçyahfar güzel bir 
oyun çık:mmık maçı 1-4 kazanmışlar
dır. 

Bu maçtan sonra İngiliz ordusu takı
mı kaptanı beyanatında şunları -tiyle
miştir: 

•Futbol maçında kazanmalıydık. K.auı
namadık. Fakat bir söz hatırımızdadır: 
Kumarda kaybeden aşkta kazanır. Biz 
de futbolda kaybettik. Amma hnrpte 
gnlibiyeUmiz garantidir.> 

ARNAVUT M1LL1 TAKIMI 
Arnavut milli futbol takımı, iki maç 

yapmak üzere, ltalya fedcra.c:yonu tara
fından davet edilmiştir. 

İtalyn federasyonu, bu temaslariyle, 
imparatorluk milli takımJ için yeni isti
d:ıtlnr keşfetmek maksadiyle hareket 

etmektedir. 
Arnavut milli takımı i1e yapı1acak 

olan knrşıla~ma.ların tarihleri 5 ve 9 
MayL<>hr. 

URUGUAY - BREZİLYA 
Riyodöjaneyroda yapılan maçta Uru

guvay Brezilyayı 4-3 mağltıp etmiştir. 
Bu Uruguvay takımının son zaman

lanla kazannH§ olduğu bilyUk bir mu
vaffaluyettir. 
Şimdiye k.'"ldar cenubi Amerikada 

Uruguvay, Arjantin ve Brezilya arka
.smda ikinci derecede bir r ol oynamakta 
idi. Bu lcerre Brezilya Uruguvay karşı
sında mağlup olmuştur .. Bu acaba Uru
guvay futbolünün yeniden canla.ndığına 
bir işaret midir? 

MACARlSTANDA L1K MAÇLARI 
Macar şampiyonası için geçen hafta 

yapılan maçlarda Uypcşt ancak bir be
raberlik kazanabilmiş, buna mukabiJ 
Fer'-'nçvaroş, Kişpeti 5-1 gibi açık bir 
farkla ınağlöp etmiştir. Bu vaziyete gö
re §imdiye kadar Hungaryaya kolay bir 
yem olan ~mpiyonluk ortada dolaşıyor 
demektir. 

1TALYAN LfK1NDE 
İtalyan liki ş::unplyonasında Aınbro

zinnn takımı birincilik vaziyetini takvi
ye etmiştir. Cenova takımını mağJfıp et
mekle Ambroziana mühim ve tehlikeli 
bir raldpten kurtulmuş oluyor. 

Fakat .Ambroziana'run en mUhim ra
kibi olan Bol<ınya da Cenovayı ınağlQp 
elmi§tir. Puvan vaziyetinde Ambrozia
na iki puvan ileridedir. Bu vaziyete gö
re Bolonya - Ambroziana maçı lta]yan 
liki f«'\mpiyonunu meydana koyacak de
mektir. 

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

Müttefikler Narvike 
yaklastılar ••• 
~~~~~~~x•x.~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 isd SAHİFEDE - yeni bir haber gelmemiştir. 
da yap~W.fan bir taarruz ağır zayiat- SteirikjerJe Namsos araıımdaki mınta-

ı 'edihn' . Al akt b' kada bombardımanlar dt"vam etmekte-n tan~ ıştır. ç an uçan ır dir 
çok Alman tayynrelerinin müdaha- İ>ombaas mmtakası: Störenle Dombn
lcai düşman lehine hiç bir netice :ıs'ın Almanlar tarafından işgal edildiği
vennemiıtir. ni teyit eden hiç bir haber alınmamış 

ALMANLARIN iAŞE VE olmnkla hc:aber, Lond7a~a b~ ~?~rin 
... ---- --------.,1 MOHtMMAT ZORLUö.U kısmen. cognı olması ıhtima1ı soylen-

[ B O R S A:J· Stokholm 2 (A.A).-Norık Te.leg- m~:~~k .kuvvetlerin yaptıkları bom
~- ram Bureau gazeteaı, Alman esırle- bardımnnJardnn vukua gelen hasarattnn 

rinin anlattddarına göre, Alman la- dolayı Alman kıtaatının geri hatlat'la 

Küçük orkestra: (Şef: Necin Aşkın) . 
l - Ralph Benatzky: Bebekler perisi 
filminden neşP.livim ~arkısı, 2 - E. Kal
man: Prenses Çardaş operetinden Pot
puri, 3 - PauJ Lincke: Capri (Sere
nnd), 4 - Mn.sc:ıpni: CavallerJa Rusti
cana operası iizerinc Tavan tarafından 
fantezi. 22.15 Memleket saat ayarı. aj::ıns 
hnbcrleri, :.-.iraat, esham - tahvilat, kam
biyo - nukut borı:nsı (fiyat). 22.35 mü
zil<: Cazband (Pi.), 23.25-23.30 ynrınki 
program ve kapanı<:. 

. ÜZÜ.'\f ta.atının Roroa'tan çekilmelerine ia- muvasalfısı ~ktPye uğrıyacağı umnedi-
65 Y. ı. Talat 7 50 8 maddeleri ile mühimmat fikdanı liyor. 

118 Albayrak 11 50 14 §e . . . . • Mevzuubahs irtibatın sadece, Oslo ve 
ıo P. Klark 12 25 12 25 ıebebıyet 'Yennı§tır. Fılvalri Roroı- Trondahymdaki küçük Alman kuvvcl-
3 Akseki Ban!:ar.ı 10 50 10 50 tdc:i Alman müfrezeleri Alman kuv- leri arasında vuku bulduğu tebeyylin 

196 Yekun vei külliyesi ile temularmı kaybet- ettiği takdirdeAlmanl81' O!>lodan Tron<l-
553705 i Dtinkii yekiin mil bu!unuyorlardı. Diğer taraftan haym'a fmıılasız surette asker ve mal-
553901 ~ Umumi yckfın Almaniann Tynset'i tahliye eyle- 7eme gön?ermekte bilyi;lk müşküla~. Çl' 

No. 7 9 25 • ._, ld b'Jd' '! kted' keceklcrdır. Lonclradakı kanaate gore, 
No. 8 12 2.5 mıı oaau en 1 ın me ır. AJm:ınlar bu irtibatı temin için çok bti-
No. !J 13 yük gayretler sarfctmişlerse de muva-
No. 10 l5 '15 Stokholm 2 (A.A) - Havas sam h:ıtforından çok uzağa gilmi.'}lerdir. 
No. ıı 18 ajansının Rorostan aldığı malfuna- ALMAN TEBT.JG:t 

ZAHiRı~ ta atfen bildirildiğine göre, Roros'un Bcrlin 2 (Ö.R) - Alman tebliği: Os-
2004 çuval Buğdııy 6 25 fl 375 14 kilometre cenubunda kain bir lo şimal ınıntaknsında askeri harekat 
2577 çuval Arpa 5 5 mevki olan Os ta Norveç kıtaatı ile savaştan 7.İyade diişmanı takip ~eklini 

20 cuval Fasulv:t 21 21 alın~tır. InglJiz askeri kıtaatı And::ılsne-
. · 15 25 Tyıuet'i yeniden ele g-irmei!e te- · ·· ı hl" tm kt eli ı ·ı· 547 cuvaııSusaın l!:i 25 ~;ı- - sı mustace en ta ıye e e e r. ngı ız 

58500 kiJo Pamuk çckird. 3 75 4 tebbüs etmi! olan Almanlar arasın- kıtaatı Andalsnesin cenubu ~arlti5ine 
™~~.A3'',...,., da bir müu.deme cereyan etmekte- doğru çekilmi~ir. Aynı mıntakada ricati 

d. · himayeye memur 300 Norveç askeri Doktor Baktriyoloğ 

Hamza O rhon 
DAHİLi VE SARI 
Hastalıklara bakar 

U'. 
Stokholm 2 (A.A) _ Roros'un Almanlar t.'"lrafından esir edilmiştir. 

Dombos ile Trondhaymın cenubunda 
1 Mayısta fecir vakti Noneç kıtaatı Öı.oorg arasında bir şimendü!er ıstasyo-
ile bu kıtaata müzaheret eden ecne- nunun Alnwı kuvvetlerinin eline ~
bi gönüllüler tarafından iıcal edil- mesiyle Bergen<l~ ~rka ve Oslodan şi-
mİf olduğu resmen teyit edilmekte- mal.ı doğru ilerliyen Alman kuvvetleri 

Denizli ve ~ivaı ındaki, ciğerleriııe dir. Norveçliler Almanları Tynset- Bergen - Oslo Jemiryolu il!!!e-riode 11'\i-
hava "'erdiren hastalara K-...!1-- do v • k' le bat temin t-tmişlerdir. 

Kral Karol ve Yeni Eserler : Pünemotorakis tntbik eder.. ten vuuıcY~d gru pus urtmüt r- Narvikle Trondhaym civarında kay-
ADRES: Dcni~Ji & lediye elektrik dir. Tromsoe eki Norveç hülriimet de değer hiç btr hadise olmamı§tır. Al-

P r esn P ol mülakatı • • • • • • • • • • • • rabrika.<ıı kar§ısında hususi moaye- radyosunun nqriyatma nazaran man kuvvetleri düşmanın ka:raya ihraç 
Roma 2 (A.A) - fyi malumat al- '\'ENİ AllAl\1 ha • ... _ müttefikJer Narvik'e y-L1 .. ·makta ettiği mıntakaları devamlı bombardı-
lı: 1 h fi R k 1 K l Profesör İsmnil Hakkı Bnltacıoır.lul1\/n ne ncsın_.,,,. -ac:ıt 

rna la o an ma a ı omanya ra 
1 ııpro b k I ti ı _ 26 'Ve bütün mmtakalarda bij..::ı. bir manlarla tahrip etmektedir. Narvik dWr 

ile Yu .. oslnvya naibi hükümeti prens o- cıkardıg·ı iricı ikir ve sanat g"'"'Atesı· 1!1149» yua b ta ] d b d .. _L_· 
.. """""' --- fıav .. ~--l!ycti go"rülmekt-.ıır· . man a rya arı a u meyan a ı.anr-ıp )un ortodoks paskalvnlarında iki mem- olan Yeni Adamın 279 uncu sauısı kıy- "" ıu.ı:uı ıı:u J .,. 

ldı:et hududu üzerinde bulunan bir ma- metli yazılarla cıktı. YC'ni Adam, hafta- .... &.UKu.&.ıO U" - .r.:. Lond- 2 (A.A) - ı_-:ı:_ ra_. lo•un•m•um'!l•·ur.·---·· - ---1! 
halde buluşncnklarını bildimektedir. nın baslıca mevzuu olarak •Köy ensti- KARŞIYAKA yoıu, Roros'u 200 kqidcn ibaret -.e 

j N G i L i z tü1cri• hakkında güıel bir tetkik neş- Melek Sinemasında Norveçli ve ineç gönüllülerinden 
Kral ve Kralicesi retmistir. KÜCÜJ{ l\IBNDRFM>') mürekkep bir müfrezenin İfga1 et-
Londrn 2 (A.A) - kral ve kraliçe. · l d b d BU G 'ÜN miıt. oldu!!unu tasrih ve Roros'un 25 

Tire Halkcvi tnra.ın an u nam a Bütün sinema meraklılarının sev- ~ -
lmgün Lnng I-lay Şiredeki harp mıntn- güzel bir mecmua hg:z.ırlanarak ilk sa- diği (Robcr Taylor) ve (Barbara kilometre cenubunda kain Tynae.. 
lmlarını ziyaret cımiıılerdir. M dr tin' de dü'•man ta-L__ _ıan ı-.1-ecJiJ-yısı cıkmıştır. Küçük en es mecmu- Stanvik) in en lıtiyük muvaffalc- :r nuıno era. 
Macar Nazi seli ~ı SİZ(' Tire kazasının hir çok hususi- yctlcrinden biri olan: mit olduğWlU teyit etmektedir. 

W~TİNGHOUSE 
BUZ DOLAPLA.ili 
YENİ RADYOLARI 

BÜYÖK ÇEŞiT 
AVİZELERİ 

dahiliye nazırını yetlerini her sayı~ında tanıtdcaktır. NAMUS BORCU Londra 2 (Ö.R) - Müttefiklerin Nar-
düello'-·a davet etti Mecmuayı idare eden genç şfilr Nahit Şaheserini görmeğe ko~unuz.. vikte ~gal ettikleri mmtakalar gcoi§le-- TAKDİ",• EDER 

"" · •' .. Nn{ız 1'.:dgiier, bu c;ayıda güzel bir şiir Bununla birlikte:• miştir. Roros şehri, müttefik orduların •n • 
Bufüıpeı;tc 2 (A.A) - Oğrenildjhtinı• gö- \"ermektedir. Tav~iyt! <'deriz. himayesinde harp eden Norveç latalım SAMAN İSKELESİ tş BANKASI 

A. Ziffet 

re bu sabah Macar naz.ilerinin şefi bay iLK ÖCiRFTİl\J DOKTOR ŞANDO tarnfmdan işgal edilmiştir. KARŞJSINDA .. 
Hubay cL-ıhıJiy'-' .ını.ırını düelloya davet Mnnrıf vck!Uetinin çıkardığı İlk Öğ- Esrarengiz ve mülhiş vakalnrla do- Londraya gelen en son habexlcre gö- ,_.,8Vic.~.a••lfiil:'Bla•Z::J:Dı:iaRlillllQlt'l 
etmiştir. Bu düellonun sebebi Macar retim mL>cmun-::ının 47 inci sayısı "ık- lu bilyilk bir m3cera filmi se-yircile:ri re Norv.......,,~J .. ~Jtcıi hare'k~ şu nokta- · 
Parlametonsunda bu iki zat arac:ında çık- " ___ ,_ ' ~-..:a - '6t · • ••• • • •••••••• •••••••• • •• •• • • • • ••••••••••• mıştır. Bu mecmua ~ittik~e büyük bir heyecandan heyecana sürükliy~"t:A- yı nrzetmelctt"dir: K • f k d • J • 
mış olnn ~iddetli blr münakaşadır. 'd:.I a t•ml. m.ri-tadır. tir. Filmin kahramanı meşhut' Narvik mıntaka.•n: Inıpliz•lutaatı Na.J-. ıra 1 aıre er : 

Garp cephesinde HA\'ACILIK VE SPOR (BELL LOGAS) vike ynlt.laş:ımştır. Fevı.ipaşa bulVl!l"lnda ZEYBEKE 
Paris, 2 (Ö.R) - 1 nınyıs akıpm teb- H .. v.ı('ı]ık ' ... Spor mecmuasının 260 Ayrıca Metro jurnalin en son dün- Namsos mmtakası: Londraya gelen apartmanında kiralık dai.reler var-: 

Hli : Gündiız <'cphC'-:IT' heveti umumi- ıncı .-, ~ ı~mı bilha~ tavsiye ediyoruz... ya haberleri. dtin1di tarihli bir habere ~ bu mr. Taliplerin apartmıın bekçisine: 

CUMA 1940 ..., 

1 - ; 

IP.~~:~":.8 ~ ~,..~ 
c·11 yet neoıen 

artar 
-+-

YAZAN: Dr. G. A. 

Gazete• okuyan hcı·1..esin gözüne ..;ar· 
~n bir şey vardır: bnzı günlerde, gaze
telerin y~dıkları cinayet haberleri Çoğa· 
Jır. İki arkadaş güzel güzel konuşurlar• 
ken aralarında, meşhur hikayedeki fi: 
hidin dedigi gibi hır çıkmış birbir]erını 
yaralamışlar. Yahut bir damat kaynana
mna öfkelenmiş, onu da, karısını da V\11" 

muş ... 
Cinay~t haberleı·inin böyle kakit va

kit -,"Oğalması bir te~diü eseri sayılanı'!-7'· 
İnsanın kendini serbest zannettiği vnkit· 
lerde bayağı işlerde gerçekten serbest 
olduğu kabul ediline bile bir cinayet iş· 
]iyen adamın onu i~leyip işlememekte 
serbest olduğunu kabul etmek güçt~· 
Fikrinin müvazene~i yolunda olan bır 
adam cinayet iş)iyeml'z. Anatolc F:ran
ce'in Mösyö Berjere'sini okudunuzsa 
~ahut daha iyisi onu tiyatroda gördü· 
nüzse muvazenesi y.?rjnde olan bir ada· 
mın cinayet işlemekte haklı sayılacağı 
bir vaziyette bile çekilip gideceğini ko
laylıkla tasdik edersiniz. Cinayet onu if
Hyen kimsenin fikrinde muvazenesi.iliği~ 
neticesidir. Bir hastalık için istidat gibi· 

Bu mütalea tabijdir ki, cinayet işJe.
~enlere karşı tertip ~dilen cezaların haJc
lı veya haksız olduğu meslesine dokun· 
maz.. Ce7.a, cinayeti işlemiye istidadı bu
lunan adamın o istidadını meydana çı
karmama.c:ınn mani ofacak ~ebeplerden 
biridir. 

Hekimlikte dü~ı.ülen mesele başka
dır: nasıl oluyor da einayet istidadı bazı 
zamanlarda daha fa~la o]rak meydana 
sıkıyor? 

Her işi istatistiklerle halletmeye ınc· 
raklı elan Amerikalılar, ilkin Amerika
nın garp tarafında bulunan San Fran· 
sisko şehrinde cinayet ı:ayılarınm, nüfu
sn nisbetle, Londradnkinden sekiz defa 
fazla olduğuna dikk3t etmi§le. Bunun 
ti.zerine kendi memlf'ketlerinde cinayet
lerin hangi mıntakaforda daha az veya 
daha çok olduğunu gösteren bir harita 
yapmışlar. . 

Alkolün insanfarı cinayete göti.irdli· 
gü eskiden beri iddia edi1diğincleJl 
ve fabrika işçilerinin fazla alkol kullan• 
dıkları bilindiğinden o cinayet haritasın· 
da fabrikaları çok ~nıntakaların başta 
gelecekleri ZaD1'edilıni~. Halbuki hiç ~e· 
ğil. Cinayet sayısınm fabrika sayısı ıle 
münasebeti yok. 

Sonra cinayet .:;ay•lan çok olan ının• 
lnkalıırda iklim sartları tetkik edilmiş 
ve o mıntalrnlard.; cinayetlerin daha çok 
olınrısına mühim bir sebep bulunmucı: 
vralrırda hava ta.zyikir.in başka yerlere 
nisbctle daha düşük olması. 

Fakat yalnız hava tazyikinin dü~iik 
olması da cinayet sayısını artırmıyor· 

muş. Havadaki tazyik düşmekle beraber 
havanın sıcaklığı artarsa cinayet sayıları 
daha çoğalıyor. Bunurı aksine hava t.'l~· 
yiki yükselir, hava da soğuk olursa cı· 
nayet sayıları azalıyor. 

Amerikada San Fransisko şehri ha· 
vasının tazyiki düşük ve sıcal<lığı yük
~ek bir ikJim olduğun~an orada cinayet 
~ayılarının neden her yerden faila oldu
ğu bu suretle .ın1nşıl.mış. 

Dikkat edilen bir nokta daha: cinaye· 
tc sevkeden iklimde canilerin sayısı o 
ikHme yeni gelen insaulnr arasında daha 
çok oluyor. Bu da, t;ıbii, iklime henUı. 
dh~ık olmamanın ncıiC'esi ... 

Amerikrılılann btatistiklerden ~ıkar
dıkları netice ıaten iıtcdenberi her yer
de herkesin milsahcdt?sine de uyğundur. 
Havada 1azyiklıı diişrnesi ve sıcakhğın 
artması lodos dediğimiz havadır. Lodo& 
havalarda, herkes bilir kj, insanı sinir· 
]endirir. Evler<:!e, kar. kocn kavgaları 
en ziyade lodos havalarda çıkar. Eskiden 
.:tlı arabalar varken arabaların durak 
yerlerinde atlar biJe lodos havalarda da· 
ha ziyade tepinirler vcbirbirlerini ısır· 
mayn çalısırlardı. 

Demek ki havada taı.yik azalıp sıcak· 
lık artınc:1, muvazen~;i tam yerinde olan
lar cinnyet i!jleyecek vaziyete düşseler 
bile : 

- Bir kitap nraımığa gelmi..,tim .. Di· 
ye çekilip giderler .. 

Müvazenec::i az boı:uk olanlar sac)ece 
kavga çıkanp sonra y:ıtışır]ar. Muvaze
ııeleri büsbütün bozuk olanlar da mah· 
kemelerin işlerini ıı. tmrlar. 

11 an 
Sek.W.nci j~etme memurları koopera· 

t}{ şirketine ait olup tasfiye dolaylfJiyle 
muhtelif cinste -100 kadar çuval yüz ka
dar muhtelif ~and•"k 200 kadar boş te
ncike kooperatifin Basmahane garı içe
risindeki mağazasında müzayede ile sa· 
hlacağmdan talip olanların S..5-940 Çar
şamba günü snat l4 te mezkur ma~aaa
ya r.elmeleri ilan olunur. 

Kooperatif tasfiye heyeti 
1525 (847) 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇI06 LU 

Cilt ve T enıısül hastahklan .t 
VE 

Elektrik tedavileri 

~ ndo sül .. unı:;tle ı.;~•·Miştir. 'I'iı i h. v. kurumunun "ıkardıgı· bu Seanslar: Her gün 3,30-5,15-8.45. mıntakad.'"l vaziyetin iyi ielAklô" edildiği JRÜP tle · • 
" acaa rı.. : 

2 Mayıı; nb. h f ,.ı-..1 ~m~:~h~a~~~o~c-t~le~ı,~~:'rJ;~· ~u~d~hh~rık'~· ~1liığ:ıa~ai~t~e~n~tC'=rc~·s~a:n~m~a:-11L.:C~t:ım:a:rt:e:s~i,..:P:auı:· :r:..ı:2:-~J~.4~5-:5:·~10-8:~·4~5!1ao:·~·y~]!erun:;~e~k~tedi~·~r.~D~u:·n:den:!~bu~gttne=:.:k~ad=ariııl.Iİl•••ııi•li•••llilllll•••• lııç bır <'' fll•1 J • ' l r \'(' l \, ıJ r -.,L....;.. __ 
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Kendinizde Veya Çocuklarınızda Gördüğünz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun ----
makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benz_er si~ir 

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

• 
Hiç korkmayınız! 

Bunlar yeyip ~ilen feyler Jn temiz 11e saf oımarnmından do!ayı barsaıııarda yetişip üreyen 11e 1ıanlaranızı emen soıucanı,,,.ın te.sl· 
ridlr.. Bunlardan JıurtuJmalı için Eczaneden. 8- llir lıutu alınız- Ve islndeld tarife muel-

. ilince lıııUanınız--. a n 
1
• ,-;- Derılıal tıarıuıaraıınıa.. 

Her eczanede kutusu 20 ku~uştur . 0 _ ~ SAN TA ismine dikkat 

1ZM1R ASLtYE MAHKEMES1 2 nci 
JiUKUK HAK1MLtC1NDEN: 

Iınılrde Karşıyakada Bostanlı mek-
. tep llQkağı numnra 29 dı:ı Ibrahim kızı 
llacer Bel.dan iarafından kocası n)'nı 
Yerde mukim Ferit oglu Mustafa Bez· 
~ aleyhine açıl:ın ih~f davasma mü-

. tedair dava arzuhal suretlyl~ da.yetiye 
Varakası müdd .. Uıleyhiıı tahakkuk r.dt>n 
ikametgahının meçhulıyetine mebni Iı.
tnirde çıkan Yeni Asır gazetesinin 17 
?-Ji n 940 tarihli nilshasile iUi.ncn tebliğ 
ve 26-4-940 tarihin,de, mahkemeye da
Vet edildiği halde gelmediğinden mUd
delaleyh Mustafa Bezdanın hakkında 
llluamelei gıyabiye icrnsına \'e muha
lcenıenln 9-S-940 Perıembe günü saat 
10 na talikine karar verilmiş ve usı,ılen 
tanz.lm kılınan gıyap kararnamesinln 
blr .sureti mahkeme divanhanesine ta
lile kılınm11 olduğundan müddelnle)•h 
ırustafa Bczdanın tayin olunan gün ve 
8-atte bizzat haıır bulunmrısı \'eya bir 
Vekil göndermesi aksi takdirde bir da
ha mahkemeye kabul edilmiyeceği teb
lit makamına kaim olmak üzere ililn 
olunu.. 1519 (845) 

İZMtR SULH HUKUK HAKtMLt
OlNDEN: 
Davacı Knrşıyakada Süleyınanlye so-

lcak 53 numarada Re~t Kibare zevcesi 
Lf.a'kbulc Kibare tarafından acılan is.
tlhkak davası davacı tamfındn~ devam 
talebine bırakılmış oldu~undan işbu 

0

dn-
"a haı.inci maliye vekili avukat Sa<lik 
Sata.tav tarafından 940-1!78 numara ile 
tahrtk edilen işbu istihkak davas,ndnn 
dolayı müddei namına gönderilen davc-
U1·e varakasının ikamctg!Jhın•n m~çhu1 
kahnnsına m \mi gpzete ile ilAncn v;alı!l 
davet ilıe,rin~ de mun~'Y.en ,günd.e, ,ge~ 
tnediğlnden hakkında gıyap karnrı ve- -... 
\'ilmiş ve muhakemede 1,5-5-940 tarihi- '' Z A \' 1 ne müsadlf Çarşamba günU saat 10 ,J)a 
bırakılmış oldu~undan yevmi ve vakti 
trıeıkQrda mUddelnln bizzat ispatı vUcut 
<ıf.nıe.sl veyahut tarafından bir vekil gBn
derrnesi aksi takdirde gıyabi muhake
meye devamla knrar verileceği lüzumu 
tebliğ makamına :kaim olmak ve bir 
l'lUshası divanhaneye talik kılınmak eu-
:t'etllc ll~n olunur. 1528 (851) 

· Nüfus ctizdı:ı.nımla a kert vesikamı 
ikisi bir arada olduğu halde gaip ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan C!Skisinin hük
mU yoktur. 

lzmir merkez telgraf tevzi memuru 
Yusuf Ziya o~lu Mu::t:ıfa Onay 

'1530 (8!l0) 

Afyonka rahisar Belediyesinden: 
Belediye elektrik •ııntralının 1940 mali yılı ihtiyacı olan ve •taiıda m~~

tar ve tahmin bedelleri yazılı motörin ile makine yağı t S gUn mllddetle 1c 1" 

zalannda gös~erildiği gibi motorin lcapal ı zarf usul ile ve diğer mevat ta açı . 
ınünakasay~ konmu;tur. ihalesi 1 O Mayıa 940 cuma günU saat 14 te encÜ· 
rncni belediyece icra edilecektir. 

Eğreti teminllt mezkur mevaddın ll§ağıda clnsleri hizalarında yazıh t?h
ınin bedellerinin yüzde yedi buc;uğudur. 

Şartlannt ve ~ir hususatını öğrenmek istiyenlerin her gün belediyeye mil· 
racaatla öğrenebilirler. Motörine talip olanlann 2490 ıay ılı kanunun k~palı 
Zarf hakkındaki hükümleri ve şartlan dairesinde teklif mektuplarını ılıale 
saatinden bir saat önce belediye encümenine tevdi etmeleri ve diğer mad
delere talip olanların da belli gün ve saatte dairci belediyede ha71r bulunma· 
ları ilan olunur. 
Muhammen bedeli 

Lira 

26800 
1900 

450 

260 

Beher kilosunun 
Fiat Kuru~ 

t6 
50 

50 

65 

3, 5. 7 

Miktarı 
Kilo 

1 R0.000 
,.800 

900 

400 

Ginıi 

Motorin 
DlE EXTRA 

Heavy 
Dte ~tra Heavy 

yara kalın yazlık . . 
ClOll 

Aero Red Mobi -
lioil. 

1506 (646) 

Buca Belediye reisliğinden: • •• 1 

Elli lira ücreti maktu& ile Buca belediyesi mezbaha baytıultiı münhaldir. 
Talip <>lonlann lazım olan nsikalarile birlikte müraeaatlan ilim olunur 

3-7 !495 (844) 

Jzmir o~ft~rdarlığından: 
lıtanbulda Fcriköy maliye ıubr:ıi QCVresinde Artaciona fakirhane.tinde 

1 3 / l /9 3 7 tarihinde vefat eden ltalya devleti teb · a11ndan Ciyani Pi)•er S.l
toviçin terkkettiği mülki}•etin oilu Piyrtro S-altoviı;e intikal etmeşi ij;tet"İno 
l6rhcdilcn ver~ct ve intikal vergisine ait tanzim edilen l / 7 nyıli ihbarna
~enin tebliji için mumaileyh her ne kadar .aranılmıı iıe de jiumctgahı mec-
•nıl bulunduiu anleşılmı.;tır. 
b 8inaenaleyh ilan tarihini takip eden a-ündcn itibarene 30 6'Ün içinde itir1tz 
d akkının roevcut bulunduğu 3692 oyılı kanunun 5 nd JJladd esine ittina-

cn teblii mllbmırıa kaim olmak üıere ilin olunur, 1529 (849 ) 

-..----------~~~~~~-----------------------...-----
Devlet 
lzmir 

Limanları işletme U. M. 
şubesinden: 

Bir yıl milddetle limanımıza gelecek Devlet Denizyolları işletmesine ait 
;;krur ve neplerin yükleme. boşaltma ve aktarma işleri bir ay içinde paz•r
bi il ekailtmt'ye konulmuıtur. Pazarlık 15/5/1940 çarşamba günü uat on 
~ ıube binasında yapılaçaktır. Muham~n bedeli yirmi bin lira muvakkat 

at bin bet ylix Jiradır. Şartnameler b ilibedel v erilir. isteklilerin günün· .. . . . . . 

SPERCO VAPUR 
ACEll7!ASI -·NEULANDAtSE ROYALE 
KUMPANYASJ 

DEUCALION v puru 2-5-940 tarihinde 
beklenmekte .olup Anvers ve Holhında 
f!f11anlarına hareket edecektir. 

BRİr..."Dtst motörü 
ı ıs ! 1940 tarihinde 
clcrck ertesi ~oU 

A 
~~ B~~d~i, Z'!;a, 1;,i!~ 

t:.J._ Tı-lyeste ve Venedik 

~~IATJ( ~~r~. için hareket 

•ıHcıı• CALDEA vapuı:u. 2. 
3 msyıs 1940 tarüıın-

de b k enm ktc olup Cenova ve Rivie
ra limanlarına hareket edecektir. 
ADİGE vapuru .J/5/1940 tarihinde 

beklenmekte olup Cerıova ve Rıviera li
manlarına hareket edecektir. 
CİTI'A Dt BARİ mutörU 7/5/940 ta

rihinde beklenmekte olup İstanbul, Pi
re, Napoli, Cenova Jlll'anlanna hareket 
t'Jccektir. 

ZARA motörU 815/ !)-10 tarihinde ge
lı:rck ertesi günü sn:t 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triycste ve Venedik 
limanlarına hareket edece kür. 

LANGANO vapuru 15 '5/ 940 tarihin
de beklenmekte ulup Cenovıı ve Rivie
ra limanlarına hnrckeı edecektir. 
BRİNDİSİ motöril J5 5 940 tarihiııc:fe 

relcrek ertesi g\\ııü saat J. 7 d.e Pire, 
Brlndisi, Zıtra, Fiı.ımc.-. Triyest.e ve Ve
ııedik limnnlnnn h r ket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar .rriye!te • 
veya Ccnovada Şiınall ve cenubi Arne-

A __ .. ___ lilllli'*liılMM!t...,"4AG rjka Umanlanna h4telr-et eden İTALiA • 

. T. C. ·zı·raat Ba_n_k_a_s·ı-·• DOKTOR l=f:~~;:t:E~: 
SalaA ~e~~ı' n · keti vapurlarını te:ıadüf ederler. 

Kuruluş İar.ihi : 1888 
· Sermayesi : 100.000 .. 000 Tür- lirası.. 

tube ve ajan adedi ~ 262 
Zirai ve tieart her ne\'i Banka muaoıcleleri 

PARA BlldKTDlENLBRE 28.800 LİRA. 
bUlAMttE VERECEK 

Ziraat btirikaSJrıda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h,e,,epWındı en u (50) 
lirası bulunanlarµ c;enede ' defa çekilecek kur'a ile aıdldaki plana söre ik-
rami)•e d_ağıtılnr · 

' Adet 1.000 Uralık 4.000 Lira 
4 • 500 • ~.000 • 
• • 250 • 1.000 • 

f 0 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 , •o • 4..800 • 
160 • 20 • S.200 • 
DhtKAT : Hesap1anndald paralar bil' sene içinde 50 l!radan aşağı dOfınl· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazla.siyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylöt, l Birinci kinun, 1 Mut ve 1 Baüran tarih· 

leriMe çekilecektir. 

.............................................. 
Beyoğlunda 

BRiSTOt OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki oteliu mü.tecirl 46 seeelik otelcilik mütebaasııı bay ömer 

Berıgü' dir. 
Briıtol oteli eW odah ber odada ac>j'4 •• ıacak akar ..-.._ banJ 

e kalonfui vardır. Dahili v~ barid aMitaddit ı.lefonlan olduiu 
törii ve bu.illi lokantası vardar. 

Bütün uri konforu baiz olan k otelin Haliç •• Marmara deni .. 
e ı.tanhul cihetine de nezareti fevu-.,. malllctir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiJatlar reblııet ~ ellllHI 

yecek derecede ucuzdur. ÇUrılÇG bu otel TlrkiJ• otelcilik d _ tcılllı.111111 
ay Ömer Lütfü Ben,iiılün ~---. Bir defa Zifant büilmt*I 
meydamı koy.w. &nun ~g, !tütün r.,eın., kendinin tahtı 'ilticarlıncllll 
ulunan otellerde laul&lf'll'laı. 

...................................................................................... . . .. . 
i Devlet Demir Y ollarınclon ! 
• • ............................•....•.......•.••••.•••.••••.••••. , ..................... .. 

rfireye vapılacak tenezzüh treni: 
Devlet Demir Yollan 8 inci lıletme ~r 
5 Mayıs 940 Pazar gtinU A!sanc~k - Tire arHında bir teneu.üh tr~ni •ey• 

;rüseferıs konulac;Akhr. 
Alaancakum hareke.! 6,SO Tiıedcn ııvdet saat 17 / 30 dır. 
üCRE.TLER ; Cidif • Ccliı 

Birinci Mevki lkincj Mevki 

IZ8 

Üçüncü Mevki 

eo 

SERVİCE l\1ARİTIME ROUMAiN 
ALBA JULİA vapuru 12-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup l\falta, Cenova, Mar
silya limanlarına hhrcket edecektir. 

NOT ı Tekand 
Çocuk Hastalı.klan Mütalwsısı 
BEKLİN ve KÖL.'-J -0N1VER
st~t S~BIK ASisTA..llil 

llastalarıru ikinci Beyler Noman 
zade sokak 5 No. da her ıün saat 
birden SQnra kabul eder. 
TELEFON: 3453 

3459 

AhvaU hazıra dolayısiyle navlun " 
hareket tarihlerinin kat, olmadığını ve 
bqnlımn hiç bir ihbara IUıum olmaksı· 
un değ~bilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir ınesuliyet terettllp 
etmiyece~lni muhterem yOkleyf cUerin 
kayıt ve lş;:ıret etuıelerl rica olunur. 

EVi : Daha fazla tafsil!t için Cümhurlyet ____________ _. c:ıddeslnde FRATELLİ SPERCO vapur 

----- -------- acentesine müracaat edilmesi .. 
İzmir Ahlıôntı Şahsiye TELEFON : 200.ı -~ 

SuJll HuJıuJı Mlıinllillll• •• , .• , .•.•..•.••••••.•••••••.••••.••••..•... 
den : 01.IVIER VE 

Kıırataşta Karat~ hıastanesiııde ınu
klm iken 29-3-940 tarihinde ölen aynı 
hastanenin dahlliye doktoru Mulz Ki-

ŞCIREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

rispinin terekesinin tahrir ve tesbili va- ATA'l'ÜltK CADDESİ Rees blo.ua 
rllleıi tarafından talep edilmiş ve bu TELEFON: 2448 

~ talep mahkemece de muvafık göri.ilerek 
ölünün terekesinin tahrir ve 1esbitine 
karar verilmiştir. 

ö lU doktor l{lrispinin zlınmellode ala-

Londra ve Liverpo1 h:ıtlan iÇin : 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla-· : 
nmız sefer yapacaklardır. 

cak iddiasında bulunanlı.r veya ölüye .............. , •• , .................... ~u 
bor çlu olanlar ellerindeki vesalkle bir-
likte tariht ilAndan itibaren bir ay için- W. F. Henry Van der Zee 
öe mahkememize müracaatle 9'°/630 V ·· k.a 
dosyaya alacak ve borçlarını kayt ettir- e $Dre ası 
meleri llln olunur. 1527 (848) AMEIJCAN EXPOKT 1.1Ntl; tNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXİRİA vapuru 5 mayısta bekleni

yor .. 
VMDAL -·-UMUM1 DENtZ ACENTAU(U LTD. 

SFJlViCE MAJUrlMF. ROUMAlN 
BUCAR~T 

Z&lSKA PLOvtoBA A. D. KO'l'O& GALAS VE KÖS'l'F~CE İÇİN 
LOVCEN vapuru 30 ni.wıd.a Kösten- CAVARNA Mot. 18 Mayısa · doğru 

ce ve Vama için hareket edecektir . bekleniyor. 
Yolcu ve )'ilk kabul edecektir . D. T. R. T. • BUO.ı\PEST 
LOVCEN vapuru 8 mayısta K&ten· BUDAPE.~TF İÇİN • 

Uıden eelip 9 Ma)•ısta saat 12 de Hayfı, D?NA vapuru 15 mayısa dogru bek-
Pire, Dunu.o ve Triyeste için hare- l<:ni) or. .. .. 
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede- KASSA motoru Mayıs sonlannda 
ctktir. bekleniyor. 
GOULANDİUS B~ (Hellaı) SZEGED vopuru Hnzlran ortalannda 

t bekleniyor . 
vm. p RAEUS SOCIETE COMMERCIAl..E BULGA· 
•NEA HELLAS~ RE DE NAViGATt'ON A VAPEUR 

Lüks transatlantik vapuru Pire • BULGARİA vapuru 6 ma)·ısta bek-
Nevyork hattı: Plr~en hareket tarihi: leniyor. Buraas ve Varna için yU~ ala-

ll MA Yl::s 1940 C'tlktır. 
Yolcu ve yUk kııbuJ etmektedir. Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
Gerek vıpurlvm muvuallt tarihleri. hi~ hir taahhüt almmu. 

ıerek vapur bimlerl ve navlunlan bak· Vapurlann harüet tarihleriyl• n .... 
kınca acenta bir tealıhUt alhna ıtttmu lunlardaki detlJiklilclerden acenta m .. 
Daha faıla tafsiltt almak için Birinci ıullyet ~abul etm.H. 
~ordonda 152 num• r ada ·UMDAL• Daha fule t&fsill t l~ ATATURK 
umum! den~ Acentalıtı Ltd. müracaat caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
edllm.i ri~ olunur. Zee ve Şaı. Vapur aeentalıtma ml1reıı:a-o 

Telefon : 4071 Mlld0ri7.. at edlbnllll dm ohmur. 



::::a:::s: :ze IZ :ıs 

Mısırda bazı ihtiyati tedbirler alınd·ı 
Görülen lüzum üzerine evvelce verilen bütün izinler ilga edilmiştir 

~.Mjll.,.,..~~~----~~~~---

Mısır M ü da fa a Balkanlarda sükônu boz· 
Akdeniz nıeselesi. münasebetile alı- mak biraz müşküldür 

Nazırı 

nan tedbirlerin mahiyetini izah etti B 1 h · · NW». 8 Ik ı ----- · u gar arıcıye nazırının a an ar 
Musolini Amerikanın Roma sefiri ile mülikatmda h kk d k• b t • • k ) d 

bazJ şayanı dikkat noktalara temas etti Bük.~l (ö.R) 
1f!wnen~atbu~ ey ana ı ıyı arşı an 1 

Akdenizin bir anahtarı olaıı Cebclüttankta lııgJiz harp gemileri 
Kahire 2 (ö.R) - Akdenizdeki vazi- malumat edinmeğe yaramıştır. Bazı gQ- hava içinde cereyan etmiş ve yalnız bir 

yet dolayısiylc .Mısır hükümeti bazı mü- rüşmeler geçtiğine dair dola.şan ~ayin- haber alma mahiyetini haiz bulunmuş
hlın müdafaa tedbirleri almıştır. Biitün )arı Royter ajaJlSl tekzip eylemektedir. tur. Ingiliz maslahatgüzarı tarafından 
iz.inler geri nlınmıştır. Havada, karada Yalnız şu kadan var ki, dün Italyan Kont Cianoya her hangi bir nota vcril
ve denizde alınan tedbirler hakkında kabinesi ictimaından evvel Amerika !'e- memiştir. Bu görüşme esnasında nota
başkaca malumat verilmiyor. firi Mr. Filipsin Duçe ile yaptığı mül~- lar teati edilmiş olduğu hakkındaki ha-

Knhire 2 (A.A) - Hükümetin milli kat esnasında Amerika sefiri, ltalyanın herler asılsızdır. 
müdafaaya müteaJlik olarak ittihaz et- hattı harckl.tinin ne olduğunu sormuş Romadaki Jngiliz mahfilleri şu fikir
miş olduğu kararlar bilhassa lskenderi- ve cevabını almıştır. Bildirildiğine göre dedir ki, lngiliz gemilerini Akdenizden 
ye ve Port.snidin ticaret ve münaka15tı- bu cevap, Italyanın harbe iştiraki hak- başka yoldan sevketmek hususundaki 
nın kontrolil hakkındadır. kındaki endişrleri bertaraf edecek ına- İngiliz kararı ne lngiliz - ltalyan mUna-

Mısırda ittihaz edilmiş olan ihtiyat hiyettcdir. sebetlerinde, ne de her iki memleketin 
tedbirleri hakkında beyanatta bulunan AMERİKA SEFJRr iTALYADAN karşılıklı menfaatleri ile alakadar hattı 
milli müdafaa nazın bu tedbirlerin ta- lZAHAT tSTF.Dt hareketlerinde her hangi bir değişiklik 
m:ımiyle tedafüi mahiyette olduğunu Roma 2 (A.A) - B. Mus5olini bugün tazammun etmemektedir. 
söylemiştir. Amerika birleşik devletleri büyük elçi- 1TALYA TEDBIRLERt 

Bu tedbirlerin şimdiki beynelmilel si Philipps'i kabul etmiştir. SüKONLA KARŞILADI 
vaziyet dolayısiyle ittihaz edilmiş olup Amerlkn bilyük elçisi B. Philippisin Roma 2 (A.A) - D.N.B. Roma siyasi 
memeketin her hangi bir sUrpriz karşı- B. Mussoliniyi ziyaretinin sebebini. ôğ- mahfilleri. Ingiliz amirallık dairesinin 
sında kalmamasını temine matuf bulun- rendii!ine göre, enternasyonal vaziyetin Akdenizde aldığı tedbirler hakkında di
mak1adır. ve bilhassn Akdenizdeki vaziyetin inki- yorlar ki, bu tedbirler, Italyan hükümet 

Londra 2 
riJiyor: 

şafları karşısında Italyan niyetleri hak- mahfillerinde tam bir sükun ile karşı
(A.A) - Kahireden bildi- kında malömat almak arzusu teşkil et- lanmıştır. Eğer Ingiliz hükiimeti bu 

mi.ştir. tarzda 1edbirlcr almak mecburiyetini 
Portsait ve Siiveyş seyrisefain kum

pnnyalarına İngüiz gemilerinin bundan 
böyle 'Ümit burunu yolunu takip ede
cekleri bildiriJmiştir. 

Kahiredeki lngiliz bahri malrnmalı, 
ln{?iltere hükümeti tarafından ittihaz 
edilmiş olan tedbirlerin Akdeniz dahi
lindeki ticari münakalata şamil olmadı
ğım beyan etmektedirler. 

Bahrinhmerdeki Ingiliz gemilerine 
Omit burunu yolunu takip etmek sure
tiyle Inz iltereye :ıvdet etmeleri için ta
limat verilmistir. 

Londra 2 (ö.R) - Romadaki Jngiliz 
sefaret müsteşarının dün sabah Kont 
Ciano ile yaptığı mülakat samimi bir 

Mussolini - Philipps görüşmesinden hissetmiş isi', bu yalnız Jtalya:S 
sonra, Havas muhabirinin Amerika bü- hissetmiş ise, bu yalnız Ingiltereyi ala
yük elçiliği mahfillerinden topladığı in- kadar eden bir meseledir. Bu suretle 
tiba, Italynnın gayri muharip vaziyetin- hareket etmekle Londra, gemilerinin 
de bu yakınlarda her hangi bir değişik- daha uzun bir yol tutmasından doğacak 
lik vukua gelmiyeceği merkezindedir. fazla masrafları iktiham etmekte ve ay

KONT CtANO 1NG1L1Z 
MASLAHATGüZARtLE 

KONUŞTU 
Roma 2 (A.A) - Kont Ciano, !ngil

terenin Roma maslahatgüzarı Sir Noel 
Charles ile uzun bir görüşmede bulun
muştur. 

Royter muhabiri bildiriyor ki, Cinno
Noel Charles mülakatı, çok !Samimi bir 

ni zamanda bundan tevellüt eyJiyecek 
fakat Italya üzerinde hiç bir tesiri olmı
yacak buluntın daha han endişe havası
nın mesuliyetini de üzerine almakta
dır. 
Şimdiye kadar Romaya uğramakta 

olan yakın ve orta şark Ingiliz hava se
ferleri kumpanyaları fayyarcleri , iş'arı 
ahire kadaı· Italyada tevakkuf etmiye
ceklerdir. 

Müttefiklerin Şark ordusu 
"Kuvetlerimizin hazır bulunması dost 
Türkiye ve Mısırı memnun edecek,, 

h Bulgar hariciye nazın B. Popofun be· 
yanatını memnuniyetle tefsir ediyor. 

c Timpul > diyor ki: Bulgarİ3tanın 
kom;:ularile münasebetlerinde takip et
mek isted iği hattı har~eti gösteren Bul
gar hanciye nazırının sözleri Rumen 
umumi efkarını memnun etmiştir. Esa
sen Romanynnın da Balkan eiyaşetinde 
t<ıkip ettiği hedef Balkan devletlerinin 
TnÜ§terck menfaatlere riayet esası dahi· 
linde anlaşmalarıdır. 

cRoman~> gazetesi de B. Popofun 
beyanatının RomaJlYlının emellerine uy
gunluğunu teba;i.iz ettiriyorı Romnnya
da &amimi 'ile dostça bir memnunluk 
UY.andıran bu b~yanat, menfaatleri müş
terek iki komıu 'devlet aıası~da m ü te
kabil itinıad havasını ı!uvvetlendire
cektir. 

MACAR GAZETELERiNE GöRE 
Budapeşte 2 (ö.R) - Gazeteler, 

büyüle bir ehenuniyet arzeden Balkan 
meselelerini tahlille meşguldürler. Bal
kan Antantının yeni vazifelerini mev
zuu bahseden Magyar Nemzet gazeteai 
ıöyle diyor: 

Şunu itiraf etmeliyiz ki, Balkanlar 
hakkında şimdiye kadar beslediğimiz 
kanaati artık değiştirmek zamanı gel
miştir. Bir çoklarımız Avrupa düıünce 
ve zihniyetile Ballcanları daima küçük 
görmeğe alışmış bulunuyoruz. 

Bir çok hadiseler bize, Balkan ıiya
setinin ve b u siyaseti idare eden diplo
matlarının, zannettiğimiz gibi hiç te Av
rupa siyasetinden ve diplomatlarından 
•1&ğı olmadıklarını isbat etmiştir. 

Cihan harbinden sonra cenubu şarki 
Avrupasındaki geniş bir kıtaya Balkan 
memleketleri adı verild i. Ve Avrupada
ki umumi kanaatin hilllına olarak Bal
kanlar o günden bugüne kadar dünya
nın en sakin ve sulhperver bir bölgesi 
olarak kaldı. Bilhaua son aylardaki ha
diseler. Balkan devletlerinin dahili ve 
harici ııiyasetlerini idare edenlerin, ha
kikaten kıymetli ve değerli kimseler ol
duklarını bir kene daha isbat etti. 

Şimdi başlamış bulunan Sovyet - Yu· 
goslav yakınlaşma~ı hareketlerine bil
hassa pek fazla ehemmiyet verilmekte
dir. Sovyetler birliği ile Yugoslavya 
arasında bir anlaıma vuku bulduğu tak
dirde, Yugoslavyanın Moskovayı Ro
manya üzerine bir taarruz yapmak ta
savvurundan vaz geçirebileceği gibi, Pa
ris vı; Londrayı da müttefik kuvvetleri
nin Balkanlar üzerinde hareket yapmak 
hususundaki emellerinin tehakkukuna 
imkan olmayacağına ikna edebileceği 
ümit edilmektedir. 

Bundan başka, Yugo!llav - Sovyet an · 
)ac;ma~ı Yugoslavyayı lngiltere ve Fran
saya biraz dahi\ yakınlaştırmış olacaktır. 
Çünkü; Yugoslavya ile Sovyetler birliği 
arasındaki iktısadi müzakerelere, lngil-
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Balkanların bir haritası 
tere ile Sovyetler birliği arasında tica- yetler birliği tarafından Türkiyenin is• 
ret müzakerelerinin başlıyacağı söylen- tiklal ve bütünlüğünü tehdit edecek bir 
diği bir sırada girişilmiştir. Bundan baş- hareket vaki olursa, tabiatile TürkİY" 
ka Yugoslav - Sovyet yakınlaşmasını de Sovyetler birliğile harp etmek ozmirı• 
temin edecek olan bu müzakerelerin dedirler. Şu halde gerek Türkiyenin vo 
Ankaradn hazırlnnmış olması Yugoslav- gerek Yugoslavyanın siyaseti burada ta• 
yanın lngiltere ve F ransaya daha fazla mamil~ birleşiyor. Her iki devlet te Sov"' 
yakınlaşmak üzere bulunduğu ihtimalini yetler birliğile tecavüzi değil tedafüi bit 
kuvvetlendirmektedir. Malum olduğu l\uba taraftardırlar. Binaenaleyh, öyl~ 
gil>i Türkiye, Yugoslavyanın müttefiki görülüyor ki. Türk ve Yugo5Jav poJiu• 
olmakla berab er ayni zamanda lngiltcre kası Paris ve Londrayı cenubu tarki }.'!/" 
ve Fransanın da müttefikidir. rupasının ıulhunu tehlikeye düşürece1' 

TORK SiY ASETI bir hareketten içtinap eylemeğe ikrı" 
Esasen Türkiye ile Yugoslavyanın ta- için faaliyette bulunmaktadırlar. 

kip ettikleri siyasetin ana hatları ' tama- Eğer Türk - Yugoslav siyasetin!~ 
men birbirlerine mü~abihtir. Yugoslav- takip ~ttikleri gaye hakikaten bu ise, bu
yanın ilk hariciye nazırı ııöylediği bir nu- tün cenubu tarki Avrupası devletlerinİfl 
tukta Belgrad hükümetinin Moskovada Türk ve Yugoslav siyasetinin muzaffer 
kurulan komünist devletini katiyen ta- olmasını temenni ve buna yardım eyle
nımadığını fakat bu b öyle olmakla be- meleri lazımdır. Türkiye ve Yugosla'l/Y• 
raber Yugoslavyanın kardeş R us mille- tarafından böyle dürüst bir politika tıı• 
tine karşı silah kullanmasının hiçbir za- kip edildikten sonra Balkanların gerek 
man bahis mevzuu olamıyacağını beyan harici ve gerek dahili emniyetlerini~ 
etmişti. sağlamlaşması için ortada hiç bir rnarı 

Bu beyanattan şu mana çıkabilir: Yu- kalmıyacaktır. Bu suretle Bulgar mes~· 
go~lavya hiç bir zaman kardeş Rus mil- lesi de kolaylıkla ve ııükunetle halledı· 
Jetine kartı silahlı bir taarruza geçmiye- lccektir. Balkan antantı hundan böyl~ 
cektir. Amma, kardeş Rus milleti tara- de takip ettiği siyasette cenubu şark 
fından kendi hürriyet ve bütünlüğüne Avrupaııının yalnız harici devletlere 
bir taarruz vuku bulduğu takdirde pek karşı olan menfaatlerini göz önünde bll" 
tabii olarak kendini müdafaa edecek- lundurmakla kalmayıp, dahili meselele• 
tir. Türk ııiyaııetinin de ana hattı budur. rin halli çaresini de aradığı takdirde 
Türkler, uzun zaman sıkı bir dostluk cidden çok faydalı bir iş başarmı~ , .e 
münasebetile bağlı bulundukları kom- Avrupanın bu bölgesinde sulhun muh~· 
şuları Sovyet Rusya ile bir harba gir- fazaıına pek büyük hizmetler ifa etf1'11~ 
meği arzu etmemektedirler. Fakat, Sov- olacaktır. 

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

Amerika sefiri Ciano ile de görüştü 1 
" 

ltalyanın harbe ~Ürüklenmek niye-! 
tinde oln~adığı iddia olunuyor 1 

__________________ _,_,,_, ·----------------- -••••••••••••••••••••••••• 
lini Amerika sefirin<? ~imdilik İtalyanın olursa olsun İngilterenin Akdeniıd~ 
gayri muhariplik vaziyetinden c;ıkmak dikkat tedbirini gevşetmediği meınnUJl 

•••••••••••••••••••••••• 
Londrn, 2 (Ö.R) - Roma radyosu bu 

gece şu haberi vermi~tir : 
·Akdenizde ingiltcre tarafından alı

nan tedbirler Faşist ı>artisi mahfillerin
de tefsir dahi edilm<"ıniııtir. 

Bu mahfiller İtah·anın harbe sürük
lenmek niyetinde ol!lladığını, İngiltere
nin de bunu pek iyi bir şekilde bildiği
ni kaydediyorlar. ltulya, faydalanmıya
rağı bir harbe firmcmek azm indedir. 

niyetinde olmadığına dair teminat ver- yetle kaydedilmektedir. 
miştiı·. .. d 13el· 

Brüksel, 2 (O.R) - Londra an ıı}t• 
Londra, 2 ,(Ö.R) - Romada Ameri- ga Ajansı istihbar ediyor : İngiliz Jl1 t· 

ka sefiri bay Vilyaın Filipsin bay Mus- filleri İngiltercnin A!tdenizdc ittihaz. ~et 
solini ile mülakatından sonra hafif bir tiği tedbirin haddindt>n fazla eh~nrnl~" 
ge~eme kaydedilmi~ir. Fram:ız sefiri verilrn~mesi lüzumunu kaydediyor tıl"' 
de Amerikan bilyilk elçisiyle görüşmüş Filen Italyanın Almanya tarafında \ııı 
\"e vaziyet hakkında lıal>eı· almıştır. be girmesine pek <::.:z.la inanıJmaına j\l· 

I..ondra, 2 (Ö.R) - Amerikanın Ro- Sçfirin bay Mussolini ile mülakatı beraber İtalyan devlet adamlarının. do 
m asefiri bay Vilynm Filips bu sabah vaziyetin nezaketini göstem1ektedir. manya lehinde ,ınlittefikler al~~~ııı de 
İtalyan harici ·e mızın Kont Ciano ile Çünkü Dilçe ecnebi sefirlerini ancak beyanatı böyle bir iltimali göz o~uı;,ı.ı. 
yarını ssınt kadar gürii .. miistür. tnkdim ve veda e ibi hallerde kabul tutmağa sebep olmalt\adır. çünku ıi-

Diin ak aın bay l\lussolini ile müllkn- eder, diğer zaınnnlatJa bu işi Kont Cia- günlerde Almanların Norveçtcki :bi• 
hfll müteakip İngiliz maslalıntgüzan ile no görür .. Amerikan sefiri İtalyanın Yu- yctleri Roma üzerinde tesir icra e cgc
göril .. tiiğü gibi bu ahah ta Kont Cinno ~oslnvy. yn Jmr,<Jı niyetleri hal<kında ımı- lir. ~u scbpple Akdenizden ticar~t f ,8 t 
ile görüstiikten sonra Ameriktm biiyiik lumat tulcp etmişti. İtalyanın bu komşu ınilerini geçirmemek tedbiri bir ıh~iarı 
cJçlsi Fransız sl'firi h:ıy Fransuva 11011- devlete karşı veya diğer Avrupa dev- h::ırketidir. Bu vapur!nrı kor~a bl.111• 

sc ~le gürü~müştür. Jetlerine karşı h arekete geçeceği şayin- ziyade müttefik deniz kuvvetleı·ını Jcı• 
1arı çıkmıştı. Bay Mussolini Amerika ları himaye mecburiyetinden uzadc ll'lı:ı• 

Brüksel, 2 (Ö.R) - Havas Ajansının sefirine bazı teskin edici beyanatta bu- larak scrbestilcrini temin ctmcğc 
Romadan ıstihbaratına göre liay Musso- lunmttştur. Bu beyanatın mahiyeti , ne tuftur. 

~------------~~~------__;..------------~------------------------------------------------İft 
Cenubi Afrika hükümcti şimdi 137 b 1< 1 ilk dnvet UZC'rine bunlar her hangi nok-

Fılistind<'kı şark kuvvetleri tadan her harp hareketine hazırdır. Bu 
Londr, 2 (Ö.R) - Hava nazırı Sir !erimiz vardu·. Ve ne olsa bunları ya- vetlerinin azamet ve kuvveti hakkında Fransız ordusunun muhtelif kltalarını 

Kingfoy Vud Mm r ve Filistinde toplan- pncağız. Kuvvetlerimizin orada hazır muhabirinin gönderdiği şu malumatı gördüm. Bunların arasında her tür1ü 
makta olan müttefik kuvvetler indep bulunması büytik dostlarımız Mısır ve neşrediyor: kuvvetler vardır. Bunlar lngiliz domin-

Fran anın tl>rninat verdiği devletlere 
tahrikciz her hangi bir hücumu ancak 
cesaret edcbilceği bir hareket haline 
sokmuşlardır. 

kişilik bir gönüllü ordusu t"şktl etfil~ . 

üzere bulunuyor. Dikkate şıynnd.ır et 

bu gönülliller yalnız Afrikada h:;;1, , 
etmek kaydından feragat etınlşl ~ 
Böyle>('(' bunlar her hangi bir ha sa 

-
_________ ba_hws.e~d_e_re~k __ d_e_n_1i_şti_._r_k_ı_·=-----....~ ...... -.......ı...T_u~·r_k_i~y~ey_e...A..d~e.ı1;5,,,;ım~emı..__n~u~n~i~-·e_t~v~e~r~eQcaek~t~iru . ..ı ....... 7~3~y~a~ş~ın~d~a_._0Ql~a~n..,;;gAen~e~r~a~l~Vlllı:ıe~y~ga~n~dAınra.J~y~o~ru~ar_.AQın~d~an~g~e~l~en~~k~u~v~v~et~l~er~l~e~bjir~lik~te~i.I.kLo~n~d~r~a5fi.2.h1~iliı:wıuC~e~nubi Afrikada 

dına inhi r 


