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ıı11n nıünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Alman tay yare/erinin ln
giltere ye neticeıiz akınları 

Londra 3 (A.A) - Ahnan tayyareleri bu 
sabah İngilte.renin ttnubu şarki sahilleri üze
rinden uçmuşlar ise ele İngiliz avcı tayyareleri
nin hücumu iizerine derhal uzaklaşmışlardır. 

·-------' YENİ ASIR matbaasında basılmqtır 

lngiliz - ltalyan gerginliği berdevam 
,,..._,~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~~~!!-""-----..... -"!!~!!!!!-~~~~~~~ ......... ---~----~~~~~----...... ~~~~~~~~~~~~~ ......... ""'""'!!'~~~~~~~-----~----~--............. 

Almanlar-Narvikten ç_ekiJd·iler, Ves-
terdal ve Namsosta sikıştılar. lngiliz 
tayyareleri Alman üslerini mütema-

diyen bombardıman ediyor 
Norveç hükümctinin yok olduğu, lngilizlerin pek çok 

bıraktığı hakkındaki Alman iddiaları 
ganimet 

asılsızdır 

Norvec hükümetinin mukavemeti artmaktadır, 
• 

Londra 3 (ö.R) - Nıu-vikte bulu-
nan Alman kuvvetleri ıeriye çekilmi§
tir. 

ni mevzilere geçmişlerdir. 

Almanlar Cenupta ilerlemeğe · ÇalıŞıyo1 

•l•a1•:..1.gl.'r ı t'a iıssunun l ııgıli= tayyarckri tarafından bombardımanmı 
göstl!1'e11 ilk jotograf 

Norveçin cenubundan gelen haberler 
de Alman taarruz faaliyetlerinin arttığı
nı bildirmektedir. Burada Alman1ar ye-

Paris 3 (ö.R) - lngiliz Tadyosunun 
verdiği haberlere göre Norveçte Ves
terdnl, Nnmsoa ve Narvik mıntakaların
da muharebeler gittikçe şiddet kesbet
mek tedir. Narvikte sahil boyunca Al
manların sığındıklnn mevkilere karşı 
hava hücumları yapılmıştır. Osterdalda 
timdi hava müdafaa batarynların malik 
olan Norveçliler şiddetle harp etmekte
dirler. Düşmandan bazı e~irler almış
lardır. 

IONDAKİKA 
.. .. . -. . . . . . . -
lngiliz - Fransız 
filosu Iskende-

• 
rıyeyc vardı -·-ıl:~tüksel 3 (Ö.R) - B. Çemberlaynın 

'"llll akşamki nutkunda İskenderiye 
lllJUJıd~ olduğunu bildirdiği İngiliz • 
~ filosu İskenderiyeye vasıl ol-

llştUr. 
P.IALTADA YENİ TEDBİRLER 

:Srüksel 3 (Ö.R) - Mnltada dün ak
!:(danberi, tecrübe mahiyetinde ola
~ , akşamdan sabaha kadar ışıkların 
aı ~ nuıskelcnmesi tatbik mevkiine ko-
lll.IJluştur. 

,~ .. kdenizde 
Vaziyet ve 
lı.lmanya 

--*--
~azüer,Sovyetlerin 
41

8aıkanlar ve 
kandinavya 

Siyasetlerini şüphe ile 
takip ediyorlar -·-~is 3 (Ö.R) -Bitaraf kaynaklarda.n 

1'h· haberlere göre Berlin Alman sa
~ 1l'ellt kaynakları İngilterenin Akde
tiy :.de aldığı tedbirler hakkında çok ih
Vif tlı olup Amerikanın Roma sefiri B. 
~ l'arn Filipsin Duçe ve Kont Cianoyu 
vtı~~tinden ise hiç bahsetmemektedir. 
lilt clınştrase mahfilleri Akdenizde İn
lth e~nin bahrl tedbirlerini İtalyayı 
tir/lidc ve Roma hükümetinin vaziye
ti} 1• iskandil etmeğe matuf bir nümayiş 
j1 telakki etmekle iktüa ediyorlar. 

'-ılJSViçredc çıkan •Nasyonal Zeytung• 
~habiri tarafından bildirildiğine göre 
~ Alman mahfilleri İngiltereye harp 
~i 

1 
esini cenubu şarki Avrupaya getif etmek niyetini bile atfediyorlar. ln

IW 
1~ - Fransız filosunun şark! Akdenize 

~-erilmiş olması bu maksada matuf 

ıa!e~Un bu mi.inasebctJe mihverin sağ
~] lı.gını kaydetmekte ve Alman gaze
~ l~ı İtalyan gazetelerinin mnkaleleriy
't-.J 1?ınnyada bulunan faşist ricalinin 
'1Jı-. <'tını uzun uzadıya nakleylemekte-

~~alkan lıudiscleri~·Je alfıkadar olarak. 
~ ~~ sefiri Pon Ribbentropun Bedi
)o Çagırıhnası \ 'C bir Slovak delegas-
1ı1:llnt~11 l\foskovnyı ziyareti Alman hal-
~ ~ıldirilıniştir. 

ltalya har ha 
. . ,,, . 

dair gırm1yecegıne 

teminat verdi mi ? 

lngiltere yeni 
tedbirleri 

ihtiyat 
aldı 

~-----------x*x:--,.---------
Cenova 3 (A.A) - Cenovada bulanan lnsiliz vapürlanna derhal ınen.up 

oldaldan limanlara dönmeleri için l..onclradan emir sdmittir· 
Diier taraftan V angam admdaki Hollanda torpido muhnöine üuiilharekesi

ne avdet etmesi emri verilmİftİr. 

•••• Vaşington 3 (A.A) - ltalya sefiri 
Colonnnanın dün Vellesi ve Reisicüm
hur Ruzvclti ziyaretleri diplomatik mah
fillerde tefsir ('dilmektedir. 

Bu mahfillerde sefirin, ltalyanm gay
ri muhariplik vaziyetinde hiç bir deği
tiklik vuku bulmryacağma dair Mussoli
ni tarafından verilen teminatı Ruzvelte 
bildirdiği soy lenmektedir. 

Ayni mnhfillerde Amerika hüküme
tinin Akdenizdeki kararsız vaziyetin is
lahını arzu ettiğine dair 1 Mayısta Ame
rika sefiri Filips tarafından Mussoliniye 
yapılan beyanat Üzerine bu teminatın 
verildiği tasrih edilmektedir. 

Bu mahfillerde ilave edildiğine göre. 

Amerika Htıri<'iye Mfüıtesarı 
Vela ıı 

Filips, Mussoliniyc Akdenizdeki karar
sı~ '\'aziyet devnm ettiği takdirde Ame
rika hükümetinin bazı emniyet teclbirlr:ri 
alarak Amerikan vapurlarının Akdeni
ze geçmelerini mcnedeceğini ve bu ted
birin esaııcn Akdenizi kendi ticaret ge
milerine kapayan lngilterenin bu kararı 
dolayısile mutuarrır olan ltalyan deniz 
hatları için ciddi bir darbe teşkil edece- Amerika 
ğini bildirmiştir. 

Siyasi mahfillerde Ruzvelte biJcliriJen 
teminat ile Filipse verilen teminat yak
lathrılmakta ve Akdenizdeki gergin)ik 
biraz zail olmut İse de bu vaziyetin Va
şin~on tarafından büyük bir alaka ile 
takip edilmel<te olduğu neticesine varıl
maktadır. 

ITAI.YANIN KARŞILAŞA
CACI MOŞKOLAT 

Paris 3 (ö.R) -- Bazı haberlere gö
re Ruzvelt, Mussoliniye ltalyanın harba 
girdiği takdirde aşağıdaki mütıkülatla 
karşılaşacağını da bildirmi~tir: 

1 - Amerikanın bitaraflık kanunu 
derhal meriyete girecektir. Bu yüzden 
ltalya lie Amerika arasındaki ticaret 
derhal duracaktır. 

2 - lngiliz ve Franıaz donanmalan 
ltalyan sahillerini kolayca abloka ede
bileceklerinden, ltalya ham madde ih· 
tiyacmı Sovyet Rusyadan ve karadan 
temin etmek mecburiyetinde kalacak
tlr. 

Moskova hükümeti aenelerdenberi 
ltalya ile çok gen~ mikyasta ticari mü
badelelerde bulunan Yugoslavya ve 

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Romanya ya 
davet edildi 

ordusunu 
kuvvetlendirecek -·-Amerllıa, Awapa 
11arllı De Yalıından 
aıaııadard.,. -·-Vaşington, 3 (A.A) - Harbiye nazırı 

V'oodring beyanatta bulunarak demi§
tir ki: 

c - Amerikanın her türlü tecavüz 
emellerine karşı koyacak müdafaa te
si~tlarına malik bulunması lazımdır. 
Bize otorite ile konuşmak imkfuımı ve
recek kuvvetli bir askeri te~kil§.tımız 
olmalıdır. 

Mumaileyh Amerikanın barbm neti
cesi ile yakından alakadar olduğunu ve 
Fransa ile Jngiltere mağlup . oldukları 
takdirde bir •ulh dünyası kurmanın int
kamız olacafmı söylemqtir. 

Voodrlng son dört hafta zarfında 
dUnyanın, Danimarkanın ve Norveçin 
istilasına şahit olduğıınu kaydetmiştir. 
Yedi ay evvel Danlınarkanın Almanya 
ile imza ettiği ademi tecavüz paktının 
kıvmetl nedir? 

Nazır, Amerikanın hakiki ve fili bir 
orduya malik bulunması lüzumunda ıs
rar etqıiştir. 

1NF1RA T StYASETtNt TENKİT 

\q jzı mahfilleri Sovyct Rusyanın Bal
ha~ ar ve Skandinnvyadnki hareketi 
~hı :kında da muhteriz davranıyot. Skan
fıı::ı~'-'Y?da Sovyet Rusynnın npaçık men
dır Şımdilik İsvcçin bitaraf kalması
h el ~alknnlarda ise Sovyet oyununun 
~~ erini keşfetmek daha güçtür. Bu --•-
'ıl {!e faraziyelerle iktifa zarureti ha- lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Ro-

Vaşington, 3 (A.A \ - Amerikan ti
caret odası bütiln rner\kan partileri 
azasının iştirakiyle akdettiği bir içtima 
esnasında 24 maddelik bir program ka
bul ederek bilhassa Amerikan silAhla-

:.__ aktadır. manyanın gençli1' tetkilatı, Roman-
--...n - Sovyet münasebetlerine ıe- • yanın kültür merkezlerini ziyaret et

Slo- : 1Dek üzere yüz Türk .talebe.ini di-

Vanhos mıntakumda pek sağlam 
mevzilere yerleımit olan Norveçliler 
Niınae - Polka hattında ilerlemeğe çalı
p.n Almanları yerlerinde tutmaktadır. 

INCILIZLERIN HA VA 
HOCUMLARJ 
Londra 3 ( ö.R) - Britanya hava 

nezareti, hava kuvvetlerinin dün Alman 
üıılerine taarruz ettiklerini bugün öğle-
den ~'lt\TA .. ebliğ etmi~tir. Hücumlara Norveç askeri :son harekdt esnasında 
dün akpm üzeri baılamıı ve gece de ------------------

devam edilmiştir. Hiç bir Britanya tay- Mısırda yenı· mu··dafaa yaresi kaybedilmemiştir. 
Paris 3 (ö.R) - lngilizler Os1o, 

Alborg, Stavangcr tayyare meydanları 

üzerinde tahrip gayretlerine devam edi- tedbı·rıerı· 
yorlar. Hatta Almanların Danimarka-
da, Jütland yarım adasının !}İmalinde 
Norvec;e malzeme sevkiyatı ic;in ku1lan
dık1arı bir demir yolunu da akşam ve 
bütün gece bombardıman etmişlerdir. 

alınıyor 

Norveç kuvvetlerinin ha!}kumandanı 
umumi karargahını Trondhaymın cenu
bunda başka bir mıntakaya nakletmiş

- SONU 6 iNCi SABlF'EDE -

Alman sefiri 
Fon Papen 

Berline gidiyor -·-lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Al-
man sefiri Fon Papenin yarın (Bu
gün) şehrimize geleceği ve bir kaç 
gün kalmak üzere buradan Berline 
gideceği Ankaradan bildirilmekte
dir. 

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

ltalyan sefiri, hükümetinin vazi
yetini değiştireceğinden 

haberi olmadığını bild!rdi 
~~~----x*x:~---------

Knhire, 3 (A.A) - Dün hariciye ne- Konferans nihayete erdikten sonra 
zaretinde başvekil Ali Mahir paşanın başvekil, dahiliye nezareti erkanını ka
riyaseti altında bir içtima akteclilmiş ve bul ederek k endileri ile ecnebilerin ne
bu içtimada Mısırdaki İngiliz kuvvetleri z.aret altında bulundurulmalarını temine 
başkumandanı Sir Miles Lampson ile matuf tedbirler hakkında göri.işmüşti.ir. 
Mısır Milli Müdafaa nazırı ve Mısır hü- Hükiimet bir Mısır fırkasının Kahi
kümeti erkanından bir zat hazır bulun- rede bulunmasına karar vermiştir. 

t Digv er taraftan başvekilin İtalya sel iri 
mu~ ur. 

Milli Müdafaa nazırı bu konfera!'ta Kont Pazzoliniyi kabul ettiği öğrenil-
memlekctin emniyetini zıman altına al- miştir. 

k ih ıı1 ı db" ı Sefir her hangi bir buhran çıkacağı 
ma için itt' azı "zım 0 an te ır erin hakkında hükümetinden bir guna malu. 
müzakere edilmiş olduğunu beyan et- mat almamış olduğunu ve şimdiki vazi-
mişlir. d kb b yet karşısın a ni in ulunduğunu söy-

lemiştir. 

Balkanlar ve Akdeniz 
~--------------x*x:----------------

ASKER1 MANEVRALAR 
Kahire, 3• (Ö.R) - Bir hafta devam 

edecek olan askeri manevralar yarın 
başlıyacaktır. 

Mısır başvekili, Büyük Britanya se
firi ile göriişmiiştür. Milli Müdafaa ve
kili de İngiliz kumandanını kabul et
miştir. Bu iki yerde sulh 

bir küldür 
Madrid, 3 (A.A) - Bükreşde İs

panyol Ajansının muhabirine beyanatta 
bulunan B. Gafenko şöyle demiştir: 

« - Tuna ve Balkan sulhu sıkı sıkıya 
Akdeniz sulh una bağlıdır. V c bu sulh
ler<ien her hangi bir.ini diğerini ihlal 
etmekslıJn bozmağa imkan yoktur. 

Bugün ecnebi Avrupa mllktlerinin 
mukadderatı milşterektir. Bu milletle
rin ma.t.idek! tecrübeleri 'kendilerine ay
nı nizam ve hürriyet arzusunu telkin 
etmiştir.• 

ROMANY ADA SUIKAST YOK 

BUkreş, 3 (A.A) - Propaganda neza
reti paskalya mUnasebetiyle Kral Karo
lun bir av partisine iştirak etmek üzere 
harekeUni mUteakip meydana bir 
komplo çıktığına ve bazı tevkifat yapıl
dığına dalr verilen ha.beri katlyetle tek
zip etme'ktcdir. 

Bu uydurma haber BUkreşte bir infi
al uyandırmıştır. 

Kral Karolun bugUnlerde Prens Pol 
ile görUştUğU de teluip edilmektedir. 

tı daa be-i Jlo1'MUU'ada ödl ida:p 

Mısır baş\·ckili, gazetelere yaphğı 
beyanatta: • Vaxiyctin ' 'ahim olduğunu 
\ 'e takat şimdilik hiç bir korku sebebi 
nıe\'('ut olnıadığını• bildinniştir. 

Kahire 3 (Ü.R) - lngiliz , .c Fran-.12 
donanmalaranın Mısıra gelmeleri bura·· 
da çok iyi karşılanmıştır. 

Bugün hüküınet yeni tedbirler alma
ğa karar vermiştir. Casuslukla ittiham 
edilenler idam edilecektir. 

Kahire, 3 (A.A) - K:ıhirede dolac:an 
haberlerin hilAfına olarak Elehram gr
zetesi, ltalyan vapurlarının faaliv0 te 
devam edeceklerini ynzmaktadır. Mısır 
ihracatının durdurulduğuna dair veri
len haberler .siyas1 mahfillerde tekzip 
edilmek1edir. 

-----~·-----

Bük reş sefirimiz 
lstanbula geldi -·-lstanbul, 3 ( Yeni Asır ) - Bükıeş 

sefirimiz Hnmdullah Suphi T anrıöver 
Köstenceden §ehrimize gddi. Mezuni
yetle geldiğini, pazar günü Ankaraya 
gideceğini, bir kaç gün sonra Bükrete 
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•• 
O nde Veliaht, arkasından da 

Serasker arabaya bindiler •.• 
~~----~--------x*x----~-------~----

M ura t efendivi kordonun dısarı- nünde duran Redif ve Süleyman 
sına cıkmak üzere ilerler gorunce paşalara bakıp: 
hep birden süngiiye davranıp Veli- - Biz <:imdi Serasker kapısına 
ahtin ve Sülevrnan pa~anın üzerle- gidiyoruz. Siz burada kalacak ve 
rine doğru saldırdılar... askerleri şimdi oldu~ı gibi yerli ye-

Murat efendi ile Sülevman paşa o rinde tutaC'.a1<sınız. Tarafımdan bir 
dakikada cok vahim bir va7i.yet emir almadıkça taburları yerinden 
karsısında kalmış bulunuvorlardı. zinhar oynatmıyasınız. 

Tek bir kelime bile Türkçe bil- Biat merasiminin icrasına başla-
miven bu ac:amı askere nasıl meram nıldığım da yine ayrıca size bildire-

anla.tacaklardı. ceğim. 
Bunlara laf anlatmanın deveye O zaman derhal bütün askeri 

hendek anlatmaktan daha güç bu- mevkilerd"'n top attmrsımz. 
lunduszunu gören Süleyman pasa, Simdilik allaha ısmarladık araka-
o dakikada ne yapacağını şasırdı. da~lar ... 

Guva ı;taipten bir yardımcı bt>kler Redif ve Süleyman paşalar , her 
gibi etrafına bakınmaiZa koyuldu. ikisi birden: 

Bereket versin, demin paşanın - Uğurlar olsun... Allah işinizi 
tabancasını teslim etti~i Kolağası rast getirsin, paşa hazretleri... diye 
Necip efendi adındaki zabit o sıra- bağrıştılar. 
da Vliahtla mektebi harbiye nazırı- Araba hareket etmek üzere bu
nın imdadına yetişerek onları bu )unduğu bir sırada Kolağası Necip 
müşkül durumdan kurtarmıştı. efendi Murat efendinin yanma 

Necip efendi arap lisanına vakıf yaklaştı. 
bulunuyordu. Askerlere bir kaç ke- -Arapça bildiği için bir kaç dakika 
lime söylemesini müteakıp Veliahtı evvel Murat efendi ile Süleyman 
yolundan alıkoyan kordon derhal paşayı çok sıkıntılı bir vaziyetten 
gevşetildi. kurtarmıı olan bu zabit esasen ve-

Murat efend i ve Süleyman paşa liahtm yakınlarından bulunuyor· 
o dak ikada saygılı bir tavir alan er- d u. 
lerin arasından geçtiler. Küçük bir rovelver çıkardı: 

Serasker Hüseyin Avni ve darı - Ne olur ne olmaz!.. Belki de 
şura reisi redif paşalar o saatte Dol- lazım olur efendimiz, diyerek silahı 
mabahçedeki küçük askeri karakol Murat efendiye doğru uzattı. 
binasında bulunmakta ve S üleyman Veliaht zabitin kendisine verdiği 
papnın veliahtı saraydan alıp bu- rovelveri alıp onu istambolininin 
raya getirmesini beklemekte idiler. yan cebine yerleştirmişti. 

Murat efendinin Süleyman paşa Artık araba kuvvetli atlar tara-
ile birlikte karakola doğru gelmekte fından çekilerek orad"n hareket 
oldukları Seraskerle darı şura reisi- etti. 
ne haber verildi. Arabanın yanlannda ve arkasın-

H üseyin Avni ve Redif paşalar da müsellah atlılar bulunmakta idi-
hemen dışarıya fırladılar. ler. Arabanın ilerlediğini iÖrÜp on· 

Karakol kapısının önünde süslü lar da hayvanlarını yürüttüler. 
bir kupa arabası durmakta idi. Murat efendi ve Serasker peşleri 

Bu araba Serasker paşaya ait bu- sıra gelen atlı muhafızlar tarafından 
lunuyordu. takip olundu1dan halde, Beşikta~ 

Murat efendinin arabaya doğru caddesinden geçerek K,raköy köp
ılerlediğini gören Hüseyin Avni rüsüne doğru ilerlemeğe koyuldu
paşa hızlı adımlarla ilerleyip Veli- lar. 
ahbn yanına yakla~tı .. Ve ona as- O dakikada güneş, Çamlıca tepe
kerce saygılı bir selam çakmasını terinin arkasından çıkarak boşlukta 
müteakıp: bir mızrak boyu yükselmiş bulu-

- Efendimiz... Dedi.. Lütfen nuyordu. 
arabaya teşrif buyurunuz. Sokaklar baştan başa tenha idi. 

Önde veliaht, arkasında da Se- Beşiktaş caddesinde sabah vakti işe 
rasker arabaya bindiler. başlamak itiyadında olan sütcüler-

Hüseyin Avni paşa Murat efen- den, hayvanla Eminönü pazarına 
dinin yanındaki bo~ mevkie geçip sebze götüren bahçevanlardan baş
oturmasını müteakıp arabanın ö- ka hiç kimseye rastlanmıyordu. 
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ELHAMRA Sinemasında 
BUGCIN MATiNELERDEN İTİBAREN 

Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ,.e harikulade bir mcv7ıı içinde anısalsiz 
bir kahkaha tufanı 

MEŞHUR CIÇ PALAVRACI SiLAH$0RLER 

Türkçe Sözlü 

Kraliçanın Elmasları 
Görülmemiş kahkaha Şaheserinde 

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

METRO J UR NAi.DA: En son ve eu mühim HARP hallerleri .• 
SEANSLAR : Her gün 1.30 - 3.3t - 5.H - 'l .39 \'e t .30 da .. 
Cumartesi ve Pv.ar 11.30 da ve hafta arasında her giin 1.30 da UCUZ 

HALK SEANS LARI VARDIR .. 

iR ABERLERi 
Almanya ve 

Romanya 
ile ticar~timiz 

Almanyadan bir çolı 
talepler uar, bunlara 
ceuap uerflendyor 
Son günlerde Almanyadan bir çok fir

malar TUrk ticaret evlerine müracantle 
iş imkanları araştırmaktadırlar. Geçen
lerd."! Ankarada imza edilen anlaşma ha
ricinde iş yapılamıyacağından, bu iş ta
leplerine cevap verilememektedir. 

Berlinden bir firma müracaatle Türk 
halıları ve yün halılar, Viyanadan bir 
fimrn tütün, afyon ve halı, Bremcnli bir 
firma kuru meyveler ve kitre ile bal
muınu, yine Bremenden bir firma şa
rap, Hamburgtan başka bir finna halı 
satın almak istediğini bildirmiştir. 
Bükreşten bir firma şehrimiz ticaret 

ve sanayi odasına müracaatle kitre, pa
lamut ve hülasası, debagatte kUllanılan 
diğer maddeler, gliserin satın almak ar
zusunu izhar eylemiştir. Bu firmn, Türk 
firmalarına iş yapmnk üzere tavsiye 
edilmiştir. --·--Menemende ölümlü 

bir kamyon kazası 
Bergamadan İzmire gelmekte olan 

Bergama belediyesinin 40 numarasında 
kayıtlı şoför Cemal Çakırın idaresinde
ki kamyon, Menemenden geçtiği sırada 
Camikebir mahallesinde 60 yaşlarında 
Bn. Remziyeye çarpmış ve kndıncağm 
altına alarak ezip öldürmüştür. 

Şoför te\·kif edilmiş, adliye tahkikata 
başlamıştır. --·--Mersinli parti 
ocaeının yeni binası 
Mersinli ocağı için satın alınan yeni 

binanın küşat merasimi yarın sabah sa
at onda yapılacaktır. Merasimde parti 
başkam da bulunacaktır. --·--Fransaya ihracat 

Son bir hafta içinde İzmir limanın
dan Fransaya 224 ton inclrfo 92 ton 
üzlim ihraç olunmuştur. --·--DEFTERDAR 
Ankaraya gitti 
Defterdar B. Mümtaz Tarhan, defter

lığa ait bazı işlerin görülmesi için VeM
letçe Ankaraya çağınldığındaıı diin sa
bahki ekspresle gitmiştir. --·--Türk Maar ll 
Cemiyetinden: 
Bugünkii toplantımızda ekseriyet ha

sıl olmadığı için içtima ayın altınca Pa-
7.artesi günü saat 17.30 da toplanmak 
üzere tehir edilmiştir. 
Küspe liatleri 
Zeytinyağı ihracatçıları birliği idare 

heyeti dün sabah yaptığı bir toplantıda 
küspe ihraç fiatlerini tcsbit eylemiştir. --·--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gel~nler, Gidenler ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehrimizde bulunan İran büyilk elçi

si dün sabah Ankaraya hareket etmiş
tir. 

İzmir Alman kon.ı;olosu B. Holştayn 
ile Tunçcli mebusu B. Sami Erkmen 
Ankaraya gitmiştir. 

lzlllİr su tesisatının 
bugünkü kıymeti 

~--~~~~--x•x~--~-----

Bütün şebekeye yarım milyon 
lira kıymet takdir ediliyor 

--~~~------~---x*x:--~--------------
İzmir suları Türk anonim şirketi te- oldu~u anlaşılmaktadır. Ankaradan ge

:sislcrinin hükümetçe satın alınmasına len mühendislerin de bu kadar bir kıy
ait hazırlıklar Ankarnda Nafıa Yeklle- met takdir etmiş oldukları işitilmişür. 
tince devam edildiği şehrimizdeki allka- Ankaraya avdet eden mühendisler, 
dar makama gelen malumattan anlaşıl- hazırladıkları raporu Nafıa vekAletine 
mıştır. Satın almağa ait ilk hazırlık, An- takdim eylemişlerdir. Haziran ayı içinde 
karadan gclen mühendislerce yapılmış- satın alma müzakerelerine başlan~cağı 
tır. tahmin ediliyor. 

Halkapınar suları tesislerinin inceden 
inceye tetkik eyliyen mühendisler, şir
ketle de temas ctıni.';iler, tesisatın mey
dana getirilmesi hususunda ihtiyar edi
len masrafları tetkik eylemişlerdir. 

Bir buçuk milyon lira kadar bir mas
rafla vücuda getirilen tesisatın, sene
lerdenbcn yıprandığı cihetle bugün ya
rım milyon Jiradan da aşağı kıymette 

Mahlıemelerde : 
• •••••••• • • •• 

Karşıyaka su tarifesi 
Karşıyaka Yamanlar suyu tarif esinde, 

su açına masrafı, suyun kapanmasından 
sonra geçecek ilk on beş gün içinde 50 
kuruş 15 günden sonra için 150 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Nafıa vekaleti 
iki tarife tatbikini doğru bulmamış, su 
açma parası olarak yalnız 50 kuruş alın
masını münasip görmüştür. 

74. şahitli bir diva 
~--~~--------~x*x----~~--~--~--

Geceleyin çadır basarak 99 altın 
kağıt lira alanlar ve 452 

--------~~--x*x------~~-
Kuşadasının Barutçu köyünden Ah- mektediı. 

met oğlu Osman·Kaynaşın çadırını gece• Suçlulardan Mustafa dünkü celseye 
leyin müscllahan basarak kemerinde gelmediğinden zorla celbine ve Ay,e
bulunan 99 altın ve 45 2 kağıt lirasını nin de ikametgahile hüviyetinin tesbiti
almaktan maznun Kuşadasının Cebe Ki· ne karar verilerek muhakeme baıtka gü
lise mevkiinden Halil oğlu Mehmet ne bırakılmıştır. 

Bölük ile .. ~ustafa .?ğlu lım~il Hacı, Jcıklar köyünde hadise 
Açarlar koyundcn Sulcyman oglu ibra- ~ .. .. . . 
lı . ş d. k"" .. d O ~1 K l~ıklar koyunde Hayrıyı yaralamak-
ım, a ıye oyun en sman og u o- . k" . 

ca Ömer, Yusuf oğlu Mehmet Lütfü ve ~~n mazn~n aynh k oyd~n. Nud~ttm 7.c 
Süleyman oğlu lbrahim Dallının muha- ua~ı;ıe~ın mu a eme erı~c un as ı
k 1 • d" h • · ~ h ye bırıncı ceza mahkemeıınde devam eme ~rıne un şe rımız agırceza ma • olunmu tur. 
kemesınde başlanmıştır. ş . . . 

D.. ..vl d l 30 k Muammer, ırcısın ııuallerıne cevaben, 
un og c en cvve ve sonra a- l I . ld ld'V• · .. d b 

dar şahit dinlenilmiş, davacı Osman 'dayrıkyc dY.0 • a kr~.8r~· gc ıgı~1•• ote be b .e: 
K k . rı e en ısıne u ur etmesının se e ını 
aynaş ta va anın ıuretı cereyanını an- .. l 1 k 1 d ~ f 

)atını tır. sorunca uç .e ateş e arşı a~ .'8'.ını. a-
ş . . kat yalnız bır kurşunun kcndısını sıyıra-

7 ~v ~ varan şahıtlerden .bır kısmı gel- rak geçtiğini, bunun üzerine bıçağını 
medıgındcn bazısının celbınc, bazılan- çektiğini sonra ne yaphğını biİmediğini 
~·?' da . ifadelerinin mahallinde alınması aöylemiı~ir. 
ıçın talımat yazılmasına ve duruşman~n Diğer maznun Nurettin de hadiseyi 
2~ ~ayısa bırakılmasına karar verıl· bu tekilde anlatmıştır. 
mıştır. . . .. . . Muhakeme şahitlerin celbi için başka 

Maznunların vekılı, muckkıllerınin bir güne bıraltılmıştır. 
gayri mevkuf olarak muhakeme edilme-
sini talep etmişse de bu talep mahkeme- Kim kimi yaralamış 
ce kabul olunmamıştır. 

Bir kadını sa tarak 
para alanlar 
Develi köyündeki evlerine misafir ge

len Mustafaya Ayşe adında bir kadını 
(kardeşimizdir) diye gösterip onunla 
evlenmesi için Mustaf anın yetmiş lirası· 
nı almak surctile dolandırıcılık etmek
ten maznun Mustafa ve Mehmedin mu
hakemelerine dün asliye ikinci cezada 
devam edilmiıtir. 

Para ile satıldığından haberi olmadı
ğı için üç gün sonra Anenin Muıtafa
nın nezdinden kaçtığı iddia olunmakta 
\'e yetmiı liranın geri verilmesi istcnil-

Bir kadın yüzünden kavga ederek 
birbirlerini bıçakla yaralıyan Kestelli 
caddesinde tenekeci Osman ile aııçı 
Mehmedin muhakemelerine dün asliye 
cezada başlanmııtır. 

Osman ıunları söylemiştir: 
- Ben dükkanda idim. Bayan Atiye, 

evvelden beri tanıdığım bir kadındır. 
Hadise ııünü bana tamir için bir teneke 
getirdi, öğle yemeğini beraberce yeme· 
mizi de teklif etti. O. aile evinde oturu
yordu. Gittim. Atçı Mehmctten yemek 
getirttik. Mehmet bana çattı. Ve beni 
yaraladı. 

Aıçı Mehmet te vakayı şöyle anlat-
mııtır: 

Hollandan1n lngilterc ve 
Fuarımıza 

nispette iştiraki 

• 
gcn1ş 

bekleniyor 

-- Ogün benden yemek İstediler. gö
türdüm. Onları sarmaımış bir vaziyette 
gördüm. Bu hallerinin ayıp olduğunu 
söyledim. Osman bana kızdı, üstüme 
hücum etti ve heni yaraladı. 

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

Şahitler dinlendikten sonra, müddei 
umumi muavini B. Ethem Tüfenkçi oğ
lu evrakı tetkik etmek için mühlet İste
miş ve muhakeme baıka bir güne bıra
kılmııtır. 

lzmirc gelen lngiliz •efareti ateıe mi- Britanya hükümetinin bu sene daha ge
litcri, yanında lzmir ccneral konsolosu niş mikyasta İştirak edeceği kuvvetle 
bulunduğu halde, belediye reisi Dr. B. ümit olunmaktadır. Bu hususta yakın-

. d · ı · 19 "'O da hazırlıklara baılanacaktır. Uz u makamın a zıyaret ey cmıı, "' Ş h . . d b l F 1 k h'"k'' · l f h ltk c rımız e u unan e emen u u-
yılı lzmır Enternuyona uarı • anda metinin Ankara sefiri de belediye reisini 
izahat almış. fuarın planını da tetkik ey- ziyaret ctmiı. lzmir fuarı hakkında ma
lemiştir. lumat almıştır, Sefir cenapları, Hollan-

Mektepten koyun 
çalan mahkum 

......... .-..... _. ......................... . Son senelerde lzmir fuarına mahdut danın fuara iıtiraki için hükümeti nez
nisbettc iştirak eyliyen müttefik biiyük dinde hemen teıebbüıe giritccektir. 

Çocuk velileri tarafından Vali Kazım 
paşa ilk okulu fakir çocuklarına hediye 
olarak verilen bir koyunu gece yarm 
mektebin bahçesinden çalarak evinde 
kestikten sonra kilosunu yirmi kuruttan 
satan Edip oilu Recebin 3 ay hapsine 
karar verilmiıtir. 

ı 1 LJO!HS -

DEMIRMASKE 
Büyük tarih ve 

(IK' N·C' 

macera romanı 
KISIM) 

- 179 --
az bir zamanda buraya böyle çe§id çe
şid kuvvetler göndermeğe vakit bula
mazdı ... 

Ona haber getiren gözcü sanki zabi
tin sözlerini duymuş gibi Hanriye de
di ki: 

- Zabitim... Zabitim... Şu tarafa 
bakınız. .. 

Ve işçilerin aruında bu suretle bağı
ran adam eliyle siperlerin bulunduğu 
noktayı İşaret etmiıti ... 

yüksek bir sesle: 
- Ameleler ve Paris aanatlr.irları, 

müjde, müjde... Diye haykırdı... Onda 
bir kazanç vergisi mükellefiyetine dair 
evvelce sadır olan ferman hükmü bu da
lükadan itibaren kaldırılmış bulunuyor. 
Dinleyin arkadaılar... Şimdi kralın em-
rini okuyacaiım... ._ 

Sonra elinde tuttuğu bükülü kağıdı 
açıp okumaia koyuldu. 

Bu haber bütün ağızlarda dolaıarak 
o dakikada Sentantuvan mahallesinin en 
tenha köşelerine kadar yayılmı~tı ... 

Belki de poliae mensup hafiyelerden 
birinin sesi olacak. bu anda gök ııürül
tüsü gibi ortalıkta çınladı: 

-- Bravo.. Bravo.. Bizim için ne bü. 
yük kazanç 1 .. Yaşasın kral 1.. 

zafer! .. Yaşasın kral! .. Yaşasın kral! .. 
Buna hiç şüphe yok ki, bu fikir krala 

muhibbesi madam dö Mentenon tara
fından telkin edilmiş olacaktı 1.. Paris 
halkının huyunu çok iyi bilen 7eki ka
dın her zaman olduğu gibi bu sefer de 
Parislilere çok güzel bir oyun oynamış 
oluyordu. 

Bu sabah, Parisin bir çok mahallele

recegini söylemesi üzerine kral verginin 
kaldırılmasına razı olm~tu. 

Kral hemen bir parıümcn kağıdı ge· 
tirterek emri imzaladı. 

Emrin imzalanmasını müteakıp ma
dam dö Mentenon derhal faaliyete ge
çerek Pari!!İn bütiin sokaklarına adam
lar çıkarmış ve vcrııinin kaldırıldıiını 
bu ıuretle ıchrin her tarafına ya>·dır-

rinde ahalinin hükümete kar~ı isyan ha- mıftı ... 
reketleri hazırladıklarına dair bir takını Böyle yapılması madam dö Menle· 
raporlar alınması iizcrinc, madam dö non için kat'i bir galebe temin etti. Aha
Mentenon krala demiş idi ki: linin ıevinç aeılerile ortalığı çınlattığını 

-- Şcvkctmcap ı.. Parisliler epice za- gören zavallı Hanri dö Şadöfö o daki
mandanberi c Yaşasın kral> diye bağır· kada derin bir iimitsizliğe diişmekten 
mak saadetinden mahrum bulunuyorlar. kendisini alamamıştı. 
Bu son günlerde ihdas edilen verginin Faribolla arkadaşlarına yardım ede
kaldırıldığına dair bir ferman isdar bu- cck olan adamlar bu dakikada vazivet
yuracak olursanız ahali Pariain bütün !erini değiştirmit bulunuyorlardı. Bun· 
sokaklarında cYaşası n bü>·ük Lui:t diye !arın yapacakları yardımlardan mahrum 
haykıracaklardır. Ben böyle bir emir kalan Faribol ve Mistuflc bu vaziyette 
neşredilmesini çok lüzumlu görüyorum. Monsenyör Luiyi Baııtilden kurtarmağa 
Kral mütereddit görünerek bir lahza asla muvaffak olamıyacaklardı. 

Sart kerme-
• 

sı yarın .• 
---*-

Kermes icin • 
tanzim 

edilen program -·-Cümhuriyet halk partisi Salihli ~: 
idare heyetinin himayesi altında hı 
evi, kızılay ve çocuk esirgeme ıcuru:: 
lan, her sene tekrarlanmak üzere Sa 

5 
ta Mayısın ilk Pazar gUnleri bir kerrn;ıJ 
tertip etmeğl kararlaştırmışlardır ... ü 
sene kermesi 5 Mayıs 940 Pazar gun 
yapılacaktır. ·11 

Kermese gideceklerin istirahati teın~ı
için muhtelif yerlerde çardaklar ya~la· 
rılmıştır. Bu çardaklar ucuzca k~. 1il 
nacaktır. Yiyecek ve içecek her tura· 
maddelerin fiatlerine zam icra olunJll 
ması da temin edilmiştir. 

KERMES PROGRAMI 
11 

Salihli halkevi başkanlığı tarafınd~· 
kermes hakkında hazırlanmış olan pro 
ram şudur: q1 

1 - Sabah saat 6 55 treniyle halke u 
reisi, k\zılay ve çocuk esirgeme ı-:uru~~t 
reisleri bando ile birlikte Sarta hart 
edeceklerdir. ıi· 

2 - Saat 9/ 30 treniyle bilumum "'a 
feli arkadaşlar Sarta giderek istasYon· 
da hazır bulunacaklardır. ..,. 

3 - Saat 10/20 de Sarta tz.mir trenı. 
le gelecek misafirler karşılanacaktır. k· 

4 - Saat 10/30 da sünnet baştıyaca 
tır. (100) çocuk sünnet ettirilecektit· ti 

5 - Saat 12 de kaza parti idare he~e 
istasyonda bir öğle yemeği verecektıd• 

6 - Saat 13/ 30 a kadar istasY011
1 a· 

zeybek oyunları ve kır koşusu yapı 
calctır. . ·ne 

7 - Saat 14 de pehlivan güreşlerı 
başlanacaktır. ;hl 

8 - Sart harebeleri üz~inde .tar·~ 
tetkikat yapmak isteyen tesekkUl 
gruplara mihmandar verilecektir. r-

9 - Saat 14 dl'n 17 ye· kadnr çınade 
lıkta harebelerde ve muhtelif yerler 
serbest eğlenceler ve geziler. . cl--

10 - Saat 17 de İzmir ve Manısa 
hetinden gPlen ınLı;afirlerimiz i!JtasY0"" 

da teşyi edilecektir. . b<>
N O T : Sart tarihi hakkındakı . 

rösör müvezıJlerden temin olunabilır· --·--Bir kız kacırma 
Evvelki gece Çnybaşı köyünden. :a; 

san Arzık Havuzbaşı köyUnden Aı.ız 
zı Ümnüyü kaçırmış ve tutulmuştur. --·--Tirede çekirtıe çaktı 

Tire kaza:nnın bazı köylerinde çe~ 
ge zuhur etmiş, bunların imhası ide 
tedbirler alınm~tır. Ziraat müdtirll 
dün Tireye gitmiştir. --·--Dün geceki yongıtı . 

DUn gece yarısından sonra l{~te~ 
caddesinde Bay Mehmet Rifata aıtbri· 
numaralı Yılmaz köylii tuz ve un fa. ıı 
kasında ateş çıkmış ise de derhal yetı[aıı 
itfaiye tarafından büyümesine meY 
verilmeden söndürülmüştür. 
Yangın, fabrikanın bitişiğinde b~ludJJ:i! 

Salih efendi hanındaki müşterilerın ı 
katsizlik yüzünden attıkları bir siga~· 
nın oradaki çuvallar üzerine düşnte 
ve yanındaki tnhla parçalarını yakına· 
sından çıkmıştır. 

~-~- . 
Ruz.ve/tin yeniden Rtı· 

sicümhur secilmeıi 
' 

ihtimali kuvvetleniyot 
Vaşington, 3 (A.A) - Ruzvcltin c~ 

hurreisliğine tiçUncU defa olarak seÇ\. 
mesine başlıca m3ni teşkil eden reisrıl~ 
av ini Garnerin nazmetliği kaldırılflll iO 
tır. Ruzveltin taraftarları ile Garnerd, 
seçim mücadelesi müntehipleri arasıfnıs 
bir anlaşma vuku bulmuştur. Ya ·fe
Jorj Vaşingtonun devlet reisliği vaıl le· 
sini arka arkaya Uç defa deruhte etme eG 
ten imtina göstermesi suretiyle yeri~,. 
sağlam ananeyi Ruzveltin bozup 
mıyacağı henliz malum değildir. -·-İtalyanın yeni 
Berlin sefiri rfC 
Roma 3 (Ö.R) - İtalyanın Be ;. 

sefirliğine tayin edilen Dlno Aliiyerl 
Mayısta Vatlgandan aynlacaktır. 

rını hatırladı: Jı-
- Faribol ve Mistufleyi kurtarrn;.., 

yız. Ayni zamanda da Jübitcr ve a~jıl1· 
daşlarını da vaziyetten haberdar ede 
Diyerek ileriye atıldı. 

d.~· "''' Mülazim hendeğin önüne iel. ııı1 ol· 
kit, demirciyi orada, kalın ipi clır~de ~' 
duğu halde bulmuştu. Bir kaç kcJııne "P' 
vaziyeti ona anlatmasını müteakıp ~O' 
tutunarak derhal hendeie indi. Ve 0 
şar adımlarla hendekte ilerleye~'J'~· irıİ 
dakikada hala köprünün zencır er rı• 
kırmağa uğraşan arkadaşlarının ycrıı 
vardı. 

1 ısıt·· 
Hanri - Hadi. Çabuk. doıl 8 kte' 

Partiyi tamamilc kaybettik. Hen~e ,e' 
yukarıya çıkmak için bir saniyı: bılc 
cikınemeliyiz.. . takİI 

Baltaları bırakıp hemen bcnı 
ediniz.. ·,Je-

M. fi 1 k.. .. .. zencı ıstu e -- ştc oprunıın 0 • 

- Silahşörler bir çeyrek zarfında 
buraya gele~kler ... Zir'! o kadar çok
hık bulunuyorlar ki yolu müdafaa eden 
a:-kadaşlanmıı. bunları t .. vkife mukte· 

Hanri dö Şadöfö başını çevirip arka
sına baktığı vakit, elinde partümcnden 
mamul bükülü büyük bir kağıt tutan bir 
süvarinin siperlerin önüne doğru yak
lattıiını bariz b ir surette farketmişti. 

Bu scıı ahali üzerinde kralın lehinde 
bir tesir husule getirmekte gecikmemiş
ti ... Ve bir çocuk kadar mütelevvin biT 
mizaçta olan. neş~1 : kadar kinlerinde 
de sebat ve istikrnr bulunmıyan Paris 
halkı buraya ne için toplandıklarını bir
denbire unutarak derin bir meserret 

düsündü.. Mülazimin adamlarile siperlerin önü-

rinden birini kırdık.. Bir kaç d~kib (;.., 
ra ötekini de kırmış bulunacaıııx.. .,.ıı 
bitmek üzere bulunan bu it böyle 1 
yerde h!ç barakalar nıı? F akat madam dö Mentenon iıin pe- ne gelen uker arasında hemen hemen 

ti 
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Bitaraf memleketlerde hazırlık 

ugoslavyada 100.000 as
er daha silih altına alındı 

------------ · - -----------
.....,._ 3 (Ö.R) - Belg,-attan bildıriliyor: 1919 sınıfı bu-ı METAKSASIN SöYLEDIKLl:.Rl 

li1ah a!tına ~'Qğırılnuştır. Böylece. silah altındaki askc- Başvekil, bir Mayıs nutkunun ba~langıcında demitLir ki: 
ltıı\tarı 100 bir. ki~i artmıs olacaktır. c- Bugün biziın için tam bir nikbinlik varsa da, blih.ın 

· baska havalar, harp dumanlariyle, endişe ile. bütün be.şerJ-
! YUNANİSTANDAKİ DAVETLER yeıin ati•i hakkındaki muztarip düşünceleriyle doludur. Li-
~ 3 ( ,\.A) - 1919 ila 1923-1929 ve 1932 Ha 1934 sı- ra. bu harp, be~criyet tarihinin gördüğü öteki harplerın 
~a .nı •. :!t:aup ihtiyat zabiti ile ı.abit ·vekillerinden rnü- hepsine faiktir. Bu harp, filin veya falanı, a" çok büyük 

ır dôrt grup bir aylık talim görınek üzere 15 Mayıs- bir toprak kazanmasını intaç edecek değll. bütün be~eriyc
~jbflren .gilih altına davet cdilıni!?lerdir. Dördüncü grup tin, bilhassa asırlarca .ı:amana !§amil akıbeti üzerinde n1i.ieşsir 
~r lı'itosta cağınlacaktır. olacaktır. Demek oluyor ki bütün insanların kalplerinde ve 
~ :t (A.i\.) - Estia gazetcsi.nın salahiyettar ınahafil- ruhlarında hüküm süren endise haklıdır. Bi.ı. de bu endi~'!'
hhbar l'ttiğine "öre, 10 :•ilnıf ihtiyat zabitlerinin 8i13h leri duyınalcla beraber, bir nc.vi tesliyetimiz var ki, o da, 
(;ağırılma..,ı he}•nelmllel vaziyet ile alakadar değildir. Yunani~tanın bu buhran ortasında eskisi gibi, bü1,ük harpte 

~· htw ıh1iyat zabit ,-.:ınıflaı-ı kısa bir ınüddet icin davet olduğu gibi, tefrik.a v~ zaaf içinde bulunmaması, tarihinde 
1 ~ bulıuınıakl.4•cLr. • h.ıkikaten nadir bulunur bir kuvvete ve itimada sahip dev

il, lSVİÇRE HUDUDUNDAKİ TAH!'iİDA'l' 
let halinde oJmaıud,r. • 

" 3 IA,A) ·· Basler Nachricht~I\ gaz~teoi, Bale'c lj 
:.tP ınt saf ede kain n1üstahken1 ınıntakada gece gün

~hkiınal yapılmakta olduğunu yazmaktadır. Geceleri 

Metak.sas. nutkunun sonuna doğru ~'öyle den1İ~lir: 

lı projektörlerin L.,gı altında çalışılmaktadu. 
'ı. Bt:L(;İKAOA 

'
1 3 (0.R) - Bitaraflar ihtiyat haıu·J;klarma dernııı 

~br. B~lçlka mlUi mildafaa nezaı-etı heı· ihtimale kar~ı 
k için lilum gelen t<!dbirleri almı~ ve hükiimet ahaliyi 

~a\,.,rl~re kapılmamaga davet etmiştir. 

4- Harp. bizi, progr<lmtmızın tatbikinden alıkoyanuya
CJt.ktır. Fakat Yunanistan, tamamiyeti ve istiklali tehdit edil
diği takdirde harba girn1ck mecburiyetinde kalırsa,- ki ha
kikı Yunanlılar gibi kar~ı koyacak olduj:umuJ: bu jmtiha
nın tahakkuk ctmi}·cceğini ümit ve ten1enni edcrin1 - evet, 
e~er Yunanistan, büyük milli gayeleri~ harba iştirak ederse 
4 Ağustos 1936 da çizilen programı, bu !\ebepl~ katiyen 
elden bırakm.Jyacağız. r--tarp ortal'lında bile onun tatbikine 
d~vaın edeceğiz.» 

Çemberlaynın nutkunun akisleri 

~arp henüz -ihzari safha
~adır ve bitmekten uzaktır 
'~~i.. J (ö.RJ - B .. Çeıııberl~ynınıgizleıneınekle _ ı:::il1i

0

:;;.irii:lı;t e!ıui~ 
\\t l<.ıunarasında dün akşamkı be- oluyoruz. lngıltere, kos koca t'1rihınde 

l Fransız siyasi tnahfilleri tarafın- bir ço~ harl?l~r yapn1l~tır. Gayretiın:?.in 
Q takdirle kar~ılanıyor: bo)a gılıncSJnı, çocuklarınuzın hayatını 

1, · Çeınberlayn bütün dünyada haklı bo~una tehlikeye atmai;ı istemeyi>. Yan
l<ıhret kazanmı.ştır. Bu da hakikati lı~ların:ızı çabuk anlar ve düzelliriz. 
I ""•. ;;öy1"mektir. B .. Ç<>mbcı-layn Almanya da, Norveçte muvaffak 
~ . ıçınd<' yaşamak ıstemıyor. Ve o!mus sayılamaz. Alman donanma-
\~ •liklerı ı.atlı bir rüya icinde bırak- · · tfk 

~ıuıında deği.ldlr. Harbin mü~- otnt perışan e ı . . 
fec• -'! I - ·zı Binlerce Aln1an askerı Norve<-'l• avak 
, ı ve mas.r~ ı o acagını gı en'.e- b da bo ı k ı · · · 
tr B h b. 1ru dd' tk asma n ğu mustur. As er erım.u:, ,.__ . u ar ın ya z ma ı lnt a- N ·ı.. N el. k ı· ·ı 

...,ti d..,,·ı b" d b"L--- h h arvıo. ve amsos a tı\'Vet ı mevzı e-U .,.ı, ız en u.n..,..a ru ta am- kil . 1 d'. • 
'1..

1 
istemektedir. Ancak busll)•l'de •a- ı·e çe · tnJ.• er 11 

• b 
1 ·.'il~ lrnzarulııcaktır. Bil.,ilk harbin T'ı.nnis gazetesi. Çem er aynın nut-

d ~ kunun «N°Or\·ece daiına varclımda lıu-u... •\·rderindeki acı hatıralar. buna · · 
l~"t\ zaferin nasd istimal edild1ğini lunaca~ız• rıkra..~ını ınant;et olarak yaz
. da .t(ÖZÖnünde bulunduran tarihi ınakta ve su ınütala5ları ~·UrUtınekte-

dir: 
1. eı·stir 
~"il' ı 1 cNorveçle artık tedafüi vaziyete ~eç
'b1t ız. ga1:cle eri de. a}·nı surete. :-on tnj~ bulunuyoruz tngiltere bir İmparator 
1 ~ ınüttefiklerin daha büyük buh
~t luktur. Dünyanın biı· yerinde harp ecler
r·· geçirdiklerini, fakat nihayet yine ken daima di~er miittefikleı ini d,.. dli-

\Jtıı;,' kazandıklannı kaydediyorlar. sünmrktedir. 
11 ~lar Nor\"eç vaziyetini kcndi!Pri 
·~hır zafpr tdiıkki ederek avuna bi- Şimal denizinde bulunan filomu-

t. zu Akdenize yollıyabilmek bizim 

~"ı~ttefikler henüz vasıtalannt için mühim bir zafer sayılabi l ir. 
t

1 
llıı dereceye yükseltememişler- Niyuz Kronik! gatetesine göre: <İtı-

• F'ak b 1 k d b giltcre bu harbi kazanmak için elinden 
~~ at un ar, ya 10 a u en geleni yapına~a azmetti ve harhi kata
~ k dereceyi bulacak ve o za- nacaktır.> 
'· ıı. dünyanın en müthi~. kuv\•etini ö l Pari!-1, 3 ( .R) - tngiJiz ba~vekiJi 
~ 1 edecektir. .. . . Çemberlaynın nutkunu tef>iı: "den 
Uh~unlar henuz ıhzarı hart·kat saf- Fransız gazeteleri unluıniyctle nikhin 

~dadırlar. Her biri kendi için en göriinmektedir. 
.. 0' it sevkülceyş ınevkün.i temine çalı- Maten gazetesine güre; cl\lültefiklt'r, 
~'4 1

• ~iüttefikler ancak müna..-ı.ip zanıa- Norveçin ~in1rılinde dt>ınir ı-nildt>nleı·ini 
~ Reldiğini görii.nce bütün kuvvPtler+ni ~ga1 etıni~lC'rdir. Norveç sahillerinin 
~ktte geçireceklerdir. kontrolunu ela h~ınin etınİ!-> bulunrnak-
lNGıLlZ GAZETELERl:\t:'li hıdırlar. Buna mukabil Alı;ıanva. cenu-

ı.., \1t.rl'ALAALARI bi Norveçtt• stratejik lıiç bir v~ziyet el-
,., rıdı·a. :~ (Ö.R) - İngiliz gazeteler:. <le- edeınenlİ:?lir. Nor\'t'Çll• elde C'dilC"

l' h rlaynın nutkunu sakin hir tarzrla cek ~e.\·, cll'mir<lir. O da ıniittf'fi!<Jrrin 
tif•latnı.Jardır elindedir.> 

el ·ı t~ ·t Telgra(. ~unları yazınaktadır: Ordrc gazett.·~i de sun1arı yaL.!'ltakta-

-hat·p aııcak ~trndi ba~lıyacakLtr. Nor-
\·eci kurtaramaını:-. i.Eek. Alnıanya da 
lıutasını taınan\en" istiJil cd:-ınen1iştir. 
Ha.-p devanı edt•cektir. llenı de hütlin 
cephelerde .. .> 

Londra, :ı (Ö.R) - Amerikallln en 
çok okunan gazete~i Nevyork Tarn1L~. 
bugünkü ba~makalesinde ~unLırı yan
~ or: c!ngllizlel', Norveçlilerin ya.l'dulıı
na alelacele koşınak iste~lerdu·. Fakat 
askeri makamlar, ciddi harp plUnlaru11 
hazu·lıyan1aını~•:dat'dır. lngilizler, deniz 
harbini kazandıktan sonra Metreye a:ı,w 
ker çıkarmak Jıat:ı.smı L,lemiyeceklerdi. 
Diirüst olınaları onları bu v<lzİyC'le ~ok. 
lll. 

Fakat Almanya, Norveç harbini 
kazanını~ sayılamaz Alman filo9U 
yok edilmi~ gibidir.• 

Stoklıolııı. :ı (A.A) - Norvec Telgraf 
Aıonsından; · 

Norveç ınahafili B. Çcn1bt.."rlaynın va
ziyetin bilançosunu yapn1ak zaınantnın 
gelnıcmi., olduğu suretindeki ınütalafı
sına iştiı·ak elınekte ve Norvcçin ta1i bir 
harp hart:kcti sahnesi olan1ıvacağı fik
rinde bulunınakta c.ılduklar;nı hiJdir
ınPktedir 

Saltıhiyettar Non·~ç mahfili Nurvı-c
lilerin ınücadl'll' ctınek azirnlC"rine ,:c: 
Norveç milletinin istikbal hakkındaki 
ütnitle-rinc itiınatların: izhar etn1ek1C'dir
ler. 
Aynı ınahafil B. Çc-ı11berl~1rnın nut

kunun ıni.ittcfiklerin ınüdahall" icin ha
ı.ır bulwunaclıkları Norv(>oc h~rbinin 
ıneıışel~ri hakkında Fon Ribbeııtrop ta
ıafınd:ln yapılan beyanatın t•n ınüken1-
n1t"I cevabını te.~kil etın~ktf' oldı.ı·~unu 
bevan etn1ekfedırler 

Yine bu ınahafil, (luislin.14in ~rçahuk 
ortadan kalkınasın!n, ınuınail~yhin Nor
veç ınilleti nezdinde zerre ka.dar itihara 
ınazhar oln1adı~ına dt-lil oldu;-•unu ka\·-
detmektedirlPı-. ~ · ~veçte ınuvaffak ola11ladık. Bunu dır: c:Norvec harbi hitmt.•n1istir Bu 

41tdenizde vaziyet ve Balk a n-la_r_ v_e ____ T_u_n_a_d_a_ A_ lm_a_n_ 

Almanya A kd · karakol gemileri? 
llı\STAıtAFI 1 İ'ICİ SAHi FEDE - - eOJZ Sofya, :ı (A.A) - Bulgar Ajansı. 

'' ı\i - BAŞTAıtAFI 1 İX C'İ SAl lİ FEOE - fıdi yelkenlı kıyafetine sokulınu.s Alınan 
t'.n.· nı-.n ~ s.o, ,·t·t ticari miina11:;ebcıtJe- karakol g'""ınilerinin Tuna u···.er-'ın·d- Ru·· 
. .,,, t ı · ı d"ld ; · h L- • k · d"I tatbik edildiği ve bu muddet ,,rfıııda ' '· • , '•L a ı e ı ı !:ı auc:n te zıp e 1 - cuk Bulgar li11ıanıııa deıııiı·leın"ı, olduk-' ledir askl'ri kıtalurın unıuıni binala1· i>nündC' ~ 
~ . nöbet 1"'kk-digi kaydcdilınektcdır. Son ları hakkında Royler Ajanoınıı; 1 Ma-

h LJ:nuuJa ht·r.ılX"r ticari ınünascbet1e- h f 1 · d · b •·ıs tarihinde verdi~i habC>ri eıı kat··, .•tı-., • ·· a ta ar içın e siyası se epten dolc;yJ .r ·• 

' 
'tı~lükl~r i~inde olduğu muhakkak- l l · k' · k·f -" 1 retle yalanl;rnıaga '>lahi.vettordır. n yanız Jlr ısı t"v ·ı .,,i mi!,tir. q da 

~ · İt ticarl·l ınuahcdesi aktcdileınt'cli· risaleler dağıtnıakt<.ı olan bir kon1unİ!-il- """""""' *~ 
t .%eııe ticHı·i mübadeleler bir ka~ hin tir ki, bu hadise kimseye bır koınplo- Meçhul tay yare/er 

''ktHn ibaı·ct kaltnl!-ihr. dan bah!-ietınek salfıhiyelini veren~ez. 

~~---------------------------------~ BVGVN 

Kii.Jtürpark S1nemasında 
2 F İLİM HİitOE:-1 

(~en~liğin ~e,•diği ,.c takd ir ettiği iic bliviik vıldı1 
, LORE'.rl'A YCNG - DOX AMEC HE - HENRY f'Oll;D.\ 
tarafından fe,•kd lade hjr ~urette teın~i1 edilen a..,k ,.e h::ırikalar fi lrni 

ŞERE F YOLU 
Fihninde "ıİ71eri ~errrıere. ~aadrtlere garkcdccekltl' . 

AYRIC'A 

KARA ALA Y 
IIEYIT..\N Fİ l.~11 

.T JURN Al,11 \ I:N SO. 

Belcika üzerinde • 
Brüksel 3 (A.A} - Bu 'abah tabıı

yetleri n1e\'hul bir takun ta}·yar"k~r 
Belçika arazh.inin sin1~ıli garbi kı.~ını 
üzerinde uçnllJ lardır. B<'lcikalıların 
tayyare dfifi topları f;.ıHliyete g<'t;ıni;;tir 

"""""""' * ,,.,,,_,,.,, 
Yeni kıtalar Filistinde 

Kudüs. 3 (A.A) - Cenup Rod~z,·ası 
kıtaları bu~ün FilistinP 'llUVasaltıt. et
rni"-:lerdir 

~*~ 

Belçika - Felemenk 
ticareti 
Briiksel 3 (A.A) öihenildi~inr 

ı:örc, ziraat ve iktH~nrli i~ler nazırları 
I~ollaoda hüklirneti ile iktısadi müba
dt:"lel~re nütr;;ı.llik bir itilaf akdctn1ek. 

B.M. MECLİSİNDE 

Dün cereyan eden 
müzake reler -·-Aııkara 3 (A.A) - Büyük mmet mec

lisi hugün Re[et Cunıtczin ba~kanlığın
da toı>lanm~ ve ct!lseni.n açılınasını mü
teakip ruznamcoye dahil bulunan ve or
mRn lunum müdürlüğü ile Sıhhat ve ıç
tiınai muavenet vekileti. vakıilar ve 
posta ve telefon umum müdürlükleri 
teşkilat kadrolarına ait kanun layıhala
rının rnUzakcresinc geçilmi.oı;;tir. 

Bunlardan orman uınuın. ınüdürlü
ğLi t""kilat kadrosuna ait kanun Jayiha
!:t.lnın müzakeresinde söz alan hatipler~ 
kadrolarda e>ki.'i gibi daimi hizmet mu
kabili bir çok vazılelerin ücretli olarak 
bırakılmıs olduğuna nazarı dikkati cel
bederck bu ücretli hizmetlerin de maa~ 
kalbedilmesınin 15zını olduğunu ileri 
~ürn1ü~lcr ve bu mevzu Uzerınde devlet 
mcmurlart ınaa~tının tevhit \·e teadü
lüne dair kanunun mü.uu:eke~iude n1ec
Bstt• iz.har ediln1is bulunan arzuyu kay
tleylemişlerdir. 

?\"leclis bütç-e encüıneni ve alakadar 
bulunan vekiller tal'afından ne gibi ~e
l"ait altında bugün için kadrolarda üc
retli daimi hizn1etlerin ınaa~ tahvil edi· 
!~ınediğine mütc:dair verilen izahat dinw 
lendikten 'onra yapılan bir teklif üze
rine ıne\'zuu bahis kanunların basveki· 
lin huzuriyle nıüz.Hkeresine karar. ver
ıni) ve içtimaa ni..lıayet veriln1iştir. 

!Vl~clis Pazartesi. günii toplanacaktır. -·--/tal y a harba girmiye-
ceğine dir teminat 

verdi mı? ·--- BAŞ'.l'ARA~·ı 1 İNCİ SAHİ l>.lmE -

Teni Sefir 
Akdeniz ve Balkan sul

hunun anahtarı 
Türkiyededir, diyor 

----------x*x----~-----
lstaııbul 3 ( Yenı Am) - ispanya- ııeldiğini. kendisini Türklere pek yalı:ıa 

nın yenı Ankara sefiri Köatcnceden hu· addettiğinı, memleketini Türkiye nez
raya gelmLŞtİr. ltimatna ınesini Reiaicüm- dinde temsile memur edildiiinde-n dola.
hura tak.din1 etmek u~ere bugünlel'de \fi fevkalade memnun olduğunu aöyle
Ankaraya rrid,facel.:tir. mi$ ve «Türkiye, Akdeniz ile Balkan 

Yeni sefir beyanatında. otuz acne ev- sulhunun anahtarlannı elinde tutmakta
vel ~efir olan baba~ile: birlikte Türkiycye dır• demi,ir 

Baş\ ekil An karaya dönüyor 

Dün Erziııcanı ve yeni 
şehir yerini tetkik etti 
Eı-zincan, 3 (A.A) - &:;vekilimiz Dr. 

Refik Sardam bu sabah saat 8 de hususi 
trenle şehrimize gelroi;; ve bütün Eı-Lin
can halkı ile subaylar ve memurlar ta
rafından candan tezahilratla karşılan

re K~n\ah bogaztna cı\.·ar Tilhozunsll 
ve Hah köylerine kadar otoınobillP bır 
tetkik •eyahati yaı>mcıtır. 

Macariıtanla yeni mukaveleler Um:a el-ı ını~tır. Askeri bir kıta da setlim resmini 
mei e muvaffak olmut tur. Bu da l talya ifa eylemiştir. 
heaabına iyi bir f"Y dejildir. t Basvekil yıkılan şehri tetkık eyledik-

Bu tetkikten dönüşte ba~v~kıliınir. 
ktzılay hastanesinin bütün kof::u..c:ılarınt 
gaz<"l'ek hagtalar hakkında doktorların 
verdikleri izahati dinledirler. 
öğlP y•mefdııi ordu evinde yedikten 

ve muvakkat barakaları tetkik ve yeni 
gelen çiftçi uilolerinin çadırlarını da 
tefli> eyledikten 'onı-a sayın başvekili
miz saat 14 30 d.ı hususi trenle Ankara· 
vu mülevcccihen sehrimizd€'n avrılını~ 
İar ve bütün mcm.:.rin ile k~sif bir h•lk 
tarafından u.ı:,.ırlanmı~lardır. 

Yine h• y Ruzve.ltin verdiği naıihat- ten ~nra vilayeti te~rl{ ederek vali ve
lara ııöre, lıalya tam b itaraf kalırsa Ak- kili Hilmi Balcıdan vilayetin idaresi ve 
d enizde normal vaziyet yeniden teıis ha.sar vaziyetiyle ihtirnçları hakkında 
olunacak ve ltalya ananevi v~İyetini izahat aldılar. · 
muhafaza edeb ilecektir. Tümen karargahını. parti v~ halk-

RUZVEL Ti'< BEYANA Ti eviyle belediyeyi ziyaret buyuran ba..,_ 
Paris 3 (ö.R) - \/a~İngtondan bil- vekil yenl şehir yerini tetkik etJnek üze

diriliyor: 
Reisicüınhur Ruz\'cJt matbuat konfe

ransı esnasında Amerika hükümctinin 
dainı<A oldu~u ~ibi şimdi de Avrupada 
harhın diğer men\leketlere sirayetine 
mani olmağa çahştıi(ını sQylemiştir. Re
İi'İcümhur bu noktaı nazarı dünkü mü
lUkata esnasında ltalya sefiri Prens Ko· 
lonaya açık bir surette izhar ettiğini de 
ili.ve etmi~tir. 

Caz.cteciler, Harbın bu suretle y apılw 
maıına mani olmak için Vaşington hii· 
kümelinin ne gibi tedbirler aldıiıntn tas
rih ini rica edince B. R uzvcJt e linde olan 
her "eyi yaptığını .söylemekle iktifa et-
mis.tir. 

Garp Cephesinde yine 
büyük bir sükunet var.! 
Pari• 3 (Ö.Rl - Gaı·p cephe.-iııde çok 

büyiilt bir sükunet hüküm . ilrm\l~tiir. 
-Karada yalrttT. bazt topçu ate.etleri ve 
Vojlarda devriye faaliyetı olmu~tur. Ha-

küçük zabit Olten civarındilıl Belçika 
hududunu ı:e<.-erck tesliftl olm~ardtr. 
Bunlar Alınan rej~tnine alı~madıklarınt 
biMirnıi•lerdiı-

l \ada .ise Fransız tayyarelerinin cephe 
lT AL Y ADAK! üzerinde Almanya içerilerinde, Alman-
AMER!KALILAR ı ı~rm da Fraıısanm sark ve şimali ilze-

FRANSIZ TEm:.i(.:.Llltİ 
Paı·ı:,. 3 (A.A) -· 2 Mayı:s ak~aın 1eb

U-tnden: 
Briiksel 3 (ö.R) - ı\merika harici- rinde ke~il uçuşlarından başka bir hadi Ke;;if kollan faali~·ette bulwunll.\;la.-. 

du-. Vo:<geolerde devriyeler arasında vu
kubulan mü.>ademelcr de lehimize 11e-

)'e müste~arı B. Sümner Vcls Amerika ge cerc}'Ul\ etmetnhı:tir. 
hüküınetinin ltalyadaki Amerikan va- Paris 3 (Ö.R) _ Gece yarısından ev
tanda"larına. bu mcmleketı terk etm~- \.el garp ceph('ı.;iurl~ topçu ate-<>i olmu~
lerlni tavsiye eylemek niy~tinde olma- Lur. · · 

dı~ını ~ö)'lemistir. .. .. .. .. ·· ı .ı\h11an ordu!;una ı-ncn~up ıkl Südet 

ticclenm~tlr. 
3 Mayıs :sabah tebliği: Geceleyin 

kaç topçu atı"lı kl'llydedilmi~Lir. 
bi.r 

'.l'ESAOUt'EN GORUŞUL.DU ----------------- - - - - -------
Londra 3 (A.A} - İngiüz maııllihat-

güzarı Noel Charles Amerika büyük el- y •d b• 
~i.iniıı Mu.•>0lini ve Kont Ciano ile yap- enı en ır 
l•f• mülakatlar hakkında ınalümat al-

Alman 
batırıldı 

n1ak için sc[arete gihnemi~. fakat seOrle h Ih h 
ll',adü{en baska bir yerde görü~müştür. ta te a ı·rı· 

Brüksel, 3 (A.A) - Bütün mıllet. 
İtalyanın vaziyeti neticesinde. n1üttefik
ler tarafından Akdenizde alınan ihtiyat 
tedbirlerinden dolayı 1nen1nuniyct izhar 
~tınektedir. 

Bir sosyalist gazetesi. Mus.solini Hit· 
!;:re yardıtna karar verdiği takdirde. bu
nun ltalva icin ne kadar korkunr teh
likeleri ·aa:v~t rdecegini tt"barüz ettir
nıektedir 

Belcıkadaki kanaate ı:üre. Bide~ık 
Aın~rika elci!'ine verilrn cevap buı::tün 
husu~i bir c-heınmiyet ta~ın1aktadır. Zi
ra. İtalyanın ınesuliyPtler yüklenınek 
zaonanı ~elıni-;tir --·--Fransız müstemleke-

ler sergısı açıldı 
Paris 3 (Ö.R) - Harp vaziyPtine rag

ınen ınüsteınlekllt nazu·ı tarafından bu
~ün acılan n1iisleınlPkeler sergisi büyük 
bir ınuvaffakıyet kazannuoı;tır. Sergi 
1'.,ransız nıüstemleke irnparato ı·lugunun 
! 0 udut~uz ka~·naklarını \'e harbı kazan
ı~uık husu:-;unda Fran!:iıZ n1illetine ne ka
dör yardıını olacağını gösterdiği cihetle 
ı;ıntuni c-ınniyet ve- itin1adı takviye- eden 
\Jir te1.ahiir oJınu~tur. Sergideki ınüs
ll'ınleke orduları pavyonu hususi bir 
-:.ılt\ka uyandırmıshr. - *-Amerika ordusunu 

kuvvetlendirecek 
BAŞTARAFJ l imi SAYFADA 

karşısında kalmadıkça i\nıC"rikayı harp
ten uz.ak bulundurın<.1k hu~usundak! ~z
ıninl teyid ctınesini kon~reden islenıe~C' 
karar vernıiştir. 

lçtiına esnru;ında eski bütçe- direkturü 
Levis Dou~las in!irad siyasetini tc>nkit 
e-trni~tir. 

İtalyan nazırı 
Macaristanda 
Budapeste ~ (A.A} - İtal;·a münaka

lat nctzırı Host Venturi hazı İtalyan şah
siyctl»ri ile birlik!< Budapı.·~teye gel
nıi~lir. \'enturi B. Tclcki ve Macar n1U

ile <lıril:şecektir. 

Almanlar da denizde bir takım 

muvaffakıyetler kazanmışlar! 

Berlin 3 (ö.R) -Alman ba•kuman
d4nlti:ının dün ak"lamki tebliği! 

Evvelııı c-ün. yani 1 Mayista. içlerinde 
tayyare gemileri de bulunan bir lngi)iz 
filosunun Norveç garp sahillerine yak.
lasmakta olduğu ke!lif ve taraS$ut tay
yareleri tarafından tesb1t edilince Al· 
man hava kuvvetleri lngiliz avcı tayya
relerinin muhalefetine v~ bütün harp 
gemilerinin ş iddetl i atefiİne rağmen mu
vaffak ıvetli bir taarruz )'aparak iki dü"
man a~cı tayyares ı ni di.i ıJÜrmü,, bir tay
yare ~emİt>İnin bas tarafına orta çapta 
bir bomba isabet ettirm~tlr, Hemen bir 
alev ve d uman sütunu yük.selmi~tir. l)i
~er bir tayyare gen1isine de bir bomba 
isabet etlirilmiı, ise de sis ve duman yi.i
ı:üoden bombilların tesiri te.sbit cdile
men1İştir. Bir muhribin arka tarafına 
orta çapta bir bomba İsabeti! ~ de rhal 
tevakkufa nlecbur kaln1ışt1r. Bu taarru-

zu n1üteak.ıp düşman gemileri garba dö
nerek: süratle uzaklaı11mı~tır. B1r Almatt 
tayyaresi lİssüne dönmemİ$Lİr 

Berlin 3 (ö.R) - Alman ba ku
ınandanl ığının bu sabahki tebliğine gör.e 
deniz kuvvetleri Skajarak ho~a21nda 
daha 2 tahtelbahir batırn11ş,t1r. 

BiR ALMA!\ T AHTEL
BAHIRI BATIR ILDI 
Pari• 3 ( Ö R) - Dün ak<amki trb· 

li~: 
Bir Fransız tahtelbahiri bir .. \lrnatı 

tahtelbahirini muvaffakıyetle torpıne
yerek batlrmı tır . 

Paris 3 (,\.A) - 2 ... fay,. aham 
tebliği: 

Simal denizindeki ton harekAt esna.4 

ıunda torpido n1uhriplerimizden biri ağ:u 
hasara u.ğramı"tı r. Karakol gemilıeri.miz~ 
den biri mayne çarpıırak batn11~hr. 

,,,. ............................................... lfllı, 

Telefon 
3646 Tayyare Sinemasında • 

Bu!'iin iki bUyi.ik Franstı filn1i l~irden .... 

LUiZ OYJSIYAXLAR: Gl:ACE MOORE 

GEORGES THİf,L 

Oynıyuıılar : DANIELLE DARRIEl.:X 

1 -
2- Tatlı Bela Al.BERT Pl:EJEA'\-Ll'CİEN BARUK 

AYRICA : EKLE!t JURNAL No. 1% .. SON D(NYı\ 11'\DİSATI 
Sinemaıımda ~aııılmakta olan soğuk hava (KLl'lA'.l'İZ \SYON) tesi"'tı 

ikmal edilerek r.,Iiyete ba~laını~tır .. 
Bugünden itibaren TENZi LATLI Fİ;\TLLR .. 

Locttlar 200 - 13fl. llu'iusi ,.e 1 inci Balkon ::o. Salon \'\! '! inci Balkon 20 K.!. 
OYHN SA\TLERİ: '.l'ATLI HEL.\ :ı - ti - ~.15 . 

l,eiz: ~.1:; - i.15 -- lft.IS _____ .,, 
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- Fikrimce azacık müddet daha sab- life kt.;ndi yerinden hnşka bir yerde otur
:relmelisiniz. (Afşin) in gelmesini bek- ınasmın ı-ebebini sorar. İbni Ehi Dıvad: 
Jiyelim. O, y;ıkında Fergancdl'n gele- - Şcvketmcap! Eski mevkiimden alla-

'-'' i•ı yer<le oturmakJığım icap ediyor. reıu.ır. o 

_ Ne zam. n geleceğini biliyor mu- - 'Niçin? 
~'n? - Çünkü halk diyorlar ki benim se-

_:_ Yakında muvasalat edeceğine dair nin nezdindeki nıevkiim istirhamda bu
"müjdecilcr gC'ldi. Buraya ı;:eidiği zaman ~unabilen ve istirhamı kabul olunan bir 
)'a kendisindl'n, yclmt bazı adamların~ adamın mevkii değildir. 
truın sorarız. Elbette bir şey söyliyecek- - Peki, eski yerinde otur. 

:r. - İstirhamım makbul olarak mı, ol-
(Sahip) Vcrdanın mütal<'a r;.ııı , bahu- ını):::ırtık mı? 

ım Alşinin bnzı adamJnr•nd:ın bah~ct- - Mnkbul olarak. 
~sini muvafık buldu: ibni Ehi Dıvad bulunduğu yerden 

- Şu halde (Af.;in) in ':ıaz• ;ufamla- kalkıp eski yerinde oturduktan sonra: 
J"tndan malümnt alm:ık için İ<:İ bizzat - Emirilmüminin efendimiz mazharı 
l'mdin 1akip etınelisi:t. af olan bu adama hil'at ihsan buyurmaz 

- Mak~adınızı tnmamcn anladım. ise halk onun bu nimete mazhar oldu-
Bu daha evvel de hrıtırım:ı ),{e1di. Fakat ğuna inanmazlar, der. . 
m~ siivlf"nıeiw cesaret ecknıcdiın. Halife Halid'e hil'at ihsan eder. lbni 

.(Sah.ip) Vı-rdamn söz1criıH1ı-n hoı;l::- Ehi Dıvad: 
n.'lr.ık güldii: - Scvketmeap! Kendisi ile arkadaşla-

- Hayrm1 kin hatırına ne ~elir ice ı·ı ::ıltı. aylık maaşa kesbi istihkak etmiş
bana öylcmekten çekinme. Bnnd~r. ler<lir. Bu maaşları kanunen alacaklar
ı;onra seni w:;:ak dc:-iJ, kendim(' arkndac: dıı·. Maaşların derhal ita olwımasını fer
;:ıddedeceğim. çiinkü s ni usak mertr- man buyurursanıL 5deta bir atiye ve ih-
bcc.-indcn cok yüksek görüyorum. san yerine gec:cr, der. 

(Verdan) ihtiram eseri o!.uat. yerr Halife emir verir. Halit hil'at ve maaş 
b:ılrtıj!ı halde cevap verdi: ile oradan çıkar. Sokaklarda toplanmış 

- Her hnlde size sadık b ir hizmctkn- olnn halk onun idamını bekliyorlardı. 
nm. Uğrunuzda her tiirlü fedakarlı!!a Kenclh•inin hil'at ve maaş aldığını gö
h:ızırım. (Af in) in ordusu burnyn gel- rüncc onlardnn biri: 
m den evvel onun yanına gitmekli~;_ _ Snlimen kurtuldun, Allaha hamd-
me miisaade eder misiniz? osun, ey Seyyidilarap! diye bağırır. 

- Nasıl ister isen öyle yap. Halit: 
(Verdan) Sahip ile Vf!da edere!< ıır;ı- - Sus be herif! Scyyidilarap Ahmet 

~n cıktı . . bin Ebi Dıvad'dır, cc\•abını verir. 
(Aydoğdu) kendi daire .. indc bıı· sa:-t Balfıdnki misal ibni Ehi Dıvadın nü-

lı.tklnr vakıt geçirdikten sonra (Muta- {uz ve iktidarına delfılet eden bir çok 
s.,m) tarafından kendisini da v<.'t icin misallerden biridir. Aydoğdu bu mevki 
bir adam !!eldi. ve te iri biliyordu. Nezdinde Şeyhis1am 

(Sahip) siyah elbise~ini giyerek sara- haz.ır bulunan Halifenin huzuruna girin
ya gitti. Vaı dığında Halifeniı;ı hassa dai- ce mühim bir iş için davet olunduğunu 
:rcsındc (Şcyhislfim) Ahmet Ibni Ehi .Qı- anlnmı tı. Halifeye hil:ıfet selamı olan 
v;td ile yalnızca görüşmekte oldu~u .,g cl!im aleyk ya Emirilmüminin! Ve 
've !kmdisinin gelir gelmez yanlarına ıt- nıhmetuJl::ıh ve berekrıtüh• diyerek sc
}ml olunmac;ının Hnlif enin emri iktiza- lfım verdi. 
smdan bulunduğunu söylediler. Muta~am kendi ine nüler yüz göste-

(Aydoğdu) bu şeyhi lfimın Halifenin Hrt:k yanına ça<n.rdı. 
0 

Ahmet bin Ehi 
nezdinde ne kadar büy,ük bir mevki sa- Dı adın yanıııda

0

l/r i"kemleye oturm::ı
hfüi olduğunu, gayet mühim bir i.ş ol- •mı cnıı edcl'ek: 
masa Halife onunla hassa daire~.iı~de iç- ~ - Sahip, merhPba! 
tinıa etmiyeceğini biliyordu. ~stı~nnda Dt>di. Sonra Şcl hislama bakarak: 
bulunduktan sonra yanlarma gırdı . Ha· _ Bu kuım;ndanı isminin gayri ile tcs
life salonun baş tarafında bir taht_ ~z~- miye ctınekliğimi belki garip görürsün. 
rinde oturuyordu. Şeyhislamı kendısının Onun hakkın'1a senin nasihatlerine göre 
karşısında bir sandalyayn oturtmuş . idi: hareket ettim. Kendisinin mertliğini, hu-

(Ahmet Bin Ehi Dıvad) akıl ve ılnu !Cıs w sadakatini daima mP.thediyor idin. 
He fılicenaplığiyle, asabiyeti arabiyesiy- Mcthindcn fazla rndakat ve mertliğini 
) 'maruf bir zat idi. (Beni Eyad) kabi- gördüm, hay tını hile benim için tehli
ksine mensup idi. (Mutnsam) v arapları keyc koydu. Beni Arslanın pcnçelerin
kendi meclisinden uzakJaştırdıgı, maaş- oen kurtardı. Besalet ve sadakatine mü
larını kestiği, kadir ve itibarlarına sek- k:.fo.ten rütbesini viikselttim. Ona •Sa
te verdiği, bütün maiyetini hemen TU~k hip• Jfıkahını verdim. O şimdi sarayln
yaptığı halde bu Şcyhislfima her _ke~ı? rımdan birinde oturuyor. 
f vldnde bir mevkii mümtaz v~rn:ış ıdı . İbni F.bi Dı\'ad o sırada albnış yaşla
Onn o kndar çok itimat ederdı kı k~n- ı·ında idi. Oldukça ağaran :;aç sakalı ken
dlsfoc d:ınışmadan bir is yapmaz, vezır- <lisinl' bir kat daha vakar, ciddiyet ver
leriy1C' hic bir müımveredc bulunmaz.- mis idi. O :aıınanın kadıları ve Şcyhis-
dı. . . • . . lfımları gibi uzun ~arık sarar, ince bir 

,, (lb~ı E~~ Dıva~). ın slı (K?nserıı~). c ~al i\rteı·di. Mutac:ımın Aydoğduyu zi-
1nbi hır koydcn ıdı. B~b~sı ticaret ıçın i·adv...,iyle methü senn ettiğini görünce 
Şama gittiğinde pek k~ç.?k l'.aş~. bulu- onn sı•lfım verdi. Ona hiirınet ve iltifat-
n.'>n oğlunu beraber goturmü ıdı. Ah- •~ '- 1 .l So H l"f d""ner"'k· 

~be d k b"lh ""' r.1u unuu. nra ~ ı eye o " . 
met tahsili ilme rag .ık e e~e d" 1

• adssa) - Şcvketmeap! lıi.isnü zannımda bak-
fıkıh ve kelfımda (hı metı ınıye e 1 c1 V• ı · "d" ? S ı · · "Ik go""rdu"'gvu··n1 · "d" i . 1 ı egı mı ı ım. • ı ııp• ı ı 
bütiin ?1uasır~arım _ge~ış ı ı .. ti~ ~ündenberi emniyet ve itimada, yüksek 
me-Lllehı? ;;cla1ık .Fd?5ıh("~llıst an, K) avıyyUl- mevkilere Jfıyık bt Jdum. Emirilmümi
hm•<.-c bır <ı ım ı ı. 1uu a"am ın nez- . { d" . . . de dah~ .. :y~de 

· b" k" · ·ı· nın e en ımızm sa· ·csın ... ... ... dinde daha e\·vd hıç ır ııns<'nın mu ı kk" 
1 1 

?.. •• "t cd · 
d y b" . k" ihraz etmi- idi Ha- tcra ıye mu o ~c. 6.nı unu erım. 

~1• m_a ıgı 1
1 ~ !11dev Iı" l"fe . so""z t~e\•cfu "'t- Cenabıhak efondimi7.in hizmetinde ken-

lıfonın mcc ısın e "],a ı '- d" · · ff-'· b 
' .. ô leınek ildct değil iken Ah- ısını muva aK u~ ursun. 

mcdcn s~z s. Y r . de sözü kendisi - Şu hnluc araını1.da cereyan ede-
met Halıf~nın.1:n,~~ ısı~ali{enin nczdin- cck miiz.-ıkereife kendisinden bir şey 
: • .,~ardı. Muşarı es ın . . . r .,::ıklamıy::ılım. 
deki nüfuzunu giistermf'k ıcın sı.ı rnı"a ı • 
2.ikrederler: -BITl1IEDl-

Mutasnm meşhur un· h::ıneuamı nıcn-

:········ ············ ····················~ . . 
E Mu haııseheci : .. . .. . 
~ arayanlara ~ . . 
: Tecrübeli bir muhasebeci günün: 
: munyycn gatJerindc çalışmak üzere E 
: iş arnmaktadır. D~f1erlerini kanuni: 
: usu1lerc uygun tutturmak ic;tiyenle- : 
: rin idarchnnemize H . K. Rümriyle : 
• l . • 
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YAZAN: Dr. G. A. 

13.30 program ve memleket saat ay~- Fallikillin honnonurınn kadınlığa ver-
n, 13.35 ajans ,.c meteoroloji habcrlen, diği güzel hnssalar<lan başka ilaç olarak 
13.50 Müzik: Miinteh::ıp ~arkılar. !:ullanı!dığı vakıt faydaları çoktur. En 

ÇALANLAR: Ruşen Kam, Vecihe, ıncşhnr .,;e en ön.:c öğrenilen faydası, 
Reş.ıt Erer. kadınlığın o gUnlcı·i geçince yahut pek 

OKUYAN: Nuri Ha1il Poraz. ıstırabı olunca - tabii, tam yerinde kul-
14.20 Müzik: Hdk türküleri ,·e oyun Janılın::ık şartilt~ - " günleri düzeltmek 

havaları. Azize Şenses ve Sadi Yaver \t ıstırabı gcçirmckte<liı" ... Vakitsiz do
Ataman. 14.30 Miizik: Riyaseticiiınhur ğan cılız çoculdarın büyümelerine, ken
b~ndosu (Şef: ihsan Künçer) • . dıleıinc ,·erilen gıdala:.·d:ın istifade ctme-

1 - R. Barsotti: Marş, 2 - Leo Deli- lcrine hi7.lnet ettiği de epeyce zamandan
bcs: Kopelya balesinden Mazurka, 3- lıcri bilinircli. 
Keler-Bela: Spanische Lu.stspiel (Uver- Genç kızlardan bir çoğuna üzüntü 
tür) 4 - A. Luigini: Bale - No. 1 Çar- \"eren, yüı.dc, kollc.ırck ve bacaklarda 
daş 'No. 2 vals. No. 3 Mazurka. No. 4 çık~n fazla kılları düşürdüğü de bilincli
M~ş, 5 - Jarnefelt: Prelüd, 15.15-15. ğindcn , gü.7.elliğin hatırı için bile hormo-
30 l.fi.izik: Cazbaııd (Pl.), nu :nrınga edecek iğneleı·in acısına ta-

18.00 progr;.ım ve memleket saat aya- ha.;mü1 etmek istemeyenlere, fallikü
rı, 18.05 Müzi~; Radyo caz orkestrası, iinli merhemleı· yai>ıhyordu ... Şimdi, bu 
(Şef: İbrahim O~ür), 18.40 Konuşma: hormondan kanşt.m1arak yapılan mer
(Yurt bilgisi ve sevgisi), 18.55 Ser~est hemlerin yeni lohu.,,ıı bayanların, çocuğa 
saat 19.10 Memleket saat ayarı, aJaııs !'Üt verecek yerleıinde hasıl olan çatlak
ve ~eteoroloji haberleri, 19.30 Müzik fora da iyi geldiği, hem de spor iskarpinli 
Fasıl heyeti, 20.10 Konuşma (günün b-.ynnları dümdüz ydpmaya çalışan mo
mesleleri), 20.25 Müzik. daya uymak isteıniyerek, uzun ökçeli 

ÇALANLAR: Ruşen Kam, Re~at Eı-cr ~karpinler üzerindl? gerçekten kadın gö-
Vecihe, Şerif İçli, . rünmek için göğüslerini büyültmeye he-

1 - OKUYAN: Muzaffer Ilkar. ves eden genç kızlann arzularını yerine 
l - Eviç pe. rev, 2 - Tamburi ~emil: getirdiği haber verilmektedir ... 

Eviç şarkı: (Bir nigfıhın kalbiını ettı Kadınlık hormonundan, kadınlıkta an
esir), 3 - Eviç rorkı: (Gözlerim kan nelikten başka - ~ünkü annelik homo
ağlıyor), 4 - Eviç türkii: (Eh-eda dost nun\ln başka olduğunu bilirsiniz - her 
deli gönül), 5 - Dede - Ferahnak şar- türlü eksikleri tanı llllamasmı beklemek 
kı: (Beğendim eni ~eçmem asla ben), tabUdir. Onun için bu hormonun kadın-
6 - Şerif İçli - Ferahnak ~rkı: (Avare hğa daha yeni fayda!arı haber alınacağı 
gönül), tahmin edilebilir. 

2 - OKUYAN: Müzeyyen Senar. Anc::ık, her güzelin Liı· kusuru olduğu 
1 - Lemi - Hiiseyni şarkı: (O güzel gibi ... FaUikülin h(Jrnıonunun da büyük 

gözlerle bakmasını bil), 2 - Refik Fer- bir kusuru vardır. Omın bu kusuru, ken· 
san - Hüscl•ni şHrkı: (Lehimde a~~rke~ disi daha tahlil ile meydana çıkarılmadan 
şebnemli bir gül), 3 - Lemi - Huscynı ~~ı bile kon~ılınadan önce <ınlnşıJmıştı. 
şarkı: (Glinler geçiyor), 4 -. ~~e • Uç hekin1, J5boratuvar hayvanlarının 
Gülizar şarkı: (Bivefa bir çeşmı bıdad), bazılarında dişi yumurtalıklarını çıka-
5 - Dede - Güli2ar şarkı: (Na7Jı nazlı nnca bu hnyvanlann artık göğüs kan· 
sekip gider), 21.15 Müzik: Siret Tayfur serine tutulınadıklanru öğrenmişleı·di. 
tarafından Gitar Havayen soloları, 2.1. Bunun üzerine btışha hekimler, aksine 
SO Müzik: Kiiçiik orkestra (Şef: Necıp tecrübe y<ıparak, ayni cinsten dişi hay
Aşkın), 1 - Kutsch: Mncar marşı, 2 - vanların yumurtalıklarını erkeklere a~ı
Drigo: Arlchnin milyonları (Ser:nad) lamışl:ır ve erkek. lısyvanların göğüs 
3 - Franz Lehar: Şen Dul operetınd~n kanserine kendi kendine tutuldukları 
Potpuri, 4 - Mannfred: Karmcnçıta hiç görülmüş bir .Ş<!Y olmdığı halde, dişi 
(Serenad), 5 - Kalman: Camba:t.hane yumurtalığa asılanaıı bu hayvanların 
Prensesi operetin<len Potpuri, 22.1~ c. kansere tuh;lduklarını görmüşlerdi. 
memleket sanı ayarı, ajans hahcrlcn, Fallikülin tahlil i!t" elde edilip bütün 
Liraat, esham - tahvilat, kambiyo - nu- hassaları meydana c;ıktık1an sonra kan
kut borsası (!iyat), 22.30 konu~ma (ec- sere sebep olmak madfotini ele onun 
nebi dillerdf! - yalnız kısa dalga posta- ;aptığı yl•ni teerüb2lcrlc anlaşıldı. O va
sile), 22.30 Müzik: Cazband (Pl.), (S:ıat kittcnberi kadınlık hormonu kanser has-
23.00 e kadar ~·alnız uzun dalga posta- talığı sebeplerinden biri olarak tanın
sile), 23.25-23.30 yannki progr~ın ve maktadır. Erl.cklerde gögüs kanseri ol
kapanış. maması dn onun bu fona ı:iihrctini isbnt 
-----------·----· t:decek bir şeydir. 

1ZMtR BE.LEDtYEStNDEN: 
Şehir oteU yapılmak üzere temı;>l ka

zıklarının ~akılması ve çıkacak enkaz
dan kabili istifade olanlnrı belediyc:ye 
terkedilmek sartile mevcut ga•dno bina
sının yıkılmnsı işleri için tayin ('dilen 
15-4-940 tarihinde talip çıkmadığınd.:ın 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış-
tır. KC§Ü bedeli 34309 lira 25 kurus 
muvakkat teminatı 2574 liradır. Talip
Jerin 15 Mayıs 940 Çarşamba gününe 
kadar hnftanın Pa1.artesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri encümene müracaatları. 

28-3-P..-13 1473 (817) 

- Açık olan be1cdiyemi7. ayar me
murluğu için mınt.aka ticaret müdürlü
ğünde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
tsbatı ehliyet edenlere 3656 s.aytlı ka
nun hükümJerine göre kadrodaki aylık 
ücret verileceği 1i.5e orta ve sanatlar 
mektepforj mezunu olmak şartiyle is
teklilerin evr<ıkı müsbitelcriyle birlik
te sözü geçen müdürlüğe müracaatJ::ırı 
lüzumu llfin olunur. 15:16 (863) 

DO TOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıklan 

MU~hnsSlsı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No . .tı. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

Laboratuvar tecrübelerinde, hormonun 
kan-;crc sebep olm:ısı, daima faz.la mik
tarda ko1lanmaya lüzum olduğuna dik
k;ıt edilmisti. Bunun iizerine insan cin
sinde de gtiğüs kans~rinin fazla kadınlık 
hormonu çıkarnn, kadınlık hac;saları lü
zumundan ziyade ulan bayanlara musal
lat ul:ıcağına hi.ikıned~ıler bulunmuştu. 
Bu tarzda dii!;jüntilj bir çok kimselerin 
de eanını sıkmıştı: her şeyin fazlası za
rarlı olduiiu bilinmeldc beraber, kadın
Jığın fazlası ::ığır bir hastalığa sebep ola
cağı söziinc inanmak güç geliyordu. 

Zaten, kndınlık hormonunun kanseı·e 
sebep olması onun çokluğundan veya az
lığından ileri geldiğine hükmedilemez. 
Fallikülinle kanser nra~ındaki münase
betler henüz tetkik edilmektedir ve son 
netice hftlfı alınmamıştır. Şimdiki halde 
bilinen bu hormonun, kimya bakımın
dan, kanser hac;ıl edr>n maddelere yakın 
olmasıdır. Teşbihte hata olmaz derlcı·se 
de buradaki tesbiht~n özür dilerim: ka
dınlarda göğüs 

0

kruıseri-tabii kimya ba
lumından - katranla çokça tenıas eden 
11eakcılnrm tutuldukları kanser<' benzer, 
c:ünkii kndınlık hormonunun kimyaca 
terkibi, katr.mda bulunan kansere sebep 
olan maddelerin kimy::ıca terkibine ya
lundır. 

Ancak, bundan <loluyı her kadının 
mutlaka göğiis kam,erine tutulacağına 
hükmetmek, şüphesiz, hiç doğru olmaz. 
En kuvvetli ddili, göğüs kanserine tu
tulmıyan kadınların - şükürler olsun -
pek çok olması.. Kaf\ferin hasıl olma~;ı 
için ilkin vücutta ona istidat bulunmak 
]Szımdır. 

n maç ar 
~~---~~~~.x.x-~~--~-~~~~ 

A.ıtı ordu i l e Altayın Anllar ada G e n ç ı1e ~ IJirllji 11e Mufıafızgücüne fıarıı alacalı ar 
neı· celer, milli Jıümede vaziy etimizi teslJit 

edeceginden ~ofı ehemmiy etlidir 
x• x H~~ 

Şimdiye kadar yapılagelmekte olan mi bu maçta oyna tabilirlersc ve bu 
Milli küme maçlarında şu veya bu ta- hakikaten iyi olmuş bir vaziyetld le• 
kımın rakiplerinden bir lı:aç puvan faz- maçta oynarsa vaziyetin Altınor fakııt 
)asile başta gitmekte olduğu görülür ve hine inki~afında bir man~. yoktuhnttı da 
Milli küme şıımpiyonluğu hemen hemen Halim oynatılamaz ve mudafa~l d'lit!t! 
iki takım arasında bahis mevzuu olur- yine buradaki gibi yanlış teşkı e 1

• ıe-
d Muhafıza knzanmuı için bir avantaJ u. 

Halbu'-i bu aeneki Milli küme mor- min edilmiş olur. •1ı.-" " bu"" ük ~O-larında hiç bir takımın puvan vuiycti Fikıimce takımlanmız Y Anknııı-
sigortalı deüildir. Müsabakaların İpti- lıldarla karşılaşmazlana, bize f/ıılt 

.. •• • w Jl'luva 
dalarında önce Ankaralılar ve sonra da dan dorder puvan getırmegc I ird• 
lstanhullular cetvelin başına geçmişler- olabileceklerdir. Bu puvanlar. ~rn kıy• 
di. Fakat son haftada, yani her takımın kazanılacak Altı puvandank. d:i)~etif'llİ
yaptıiı yedi müaabakadan ııonra tak ım- metli olduğundan cetvelde ı va 
!arın puvan vaziyeti şöyle olmu,tur: zi yükaeltecektir. ff kıyet-

Fenerbahçe 17 puvanla başa geçmiş- Her iki takımıml:ıa da muva 8 

tir. Galataııaray b ir puvan farkla, 16 ler dilerim ... 
AGAH B.t\R'fl} puvanla Feneri takip etmektedir. Altın 

ordu ve Altay takımları da 1-4 müııavi 
puvanla ve fakat avantaj Altınordu· 
nun lehine olmak üzere, cetvelde üçün
cü ve dördüncü mevkii i~gal etmi,Jer
dir. 

Diğer Milli küme takimlarının, Be
şik taş, Gençler birliği, Vefanın 13 er ve 
Muhafız gücünün de 12 puvanı vardır. 

Şu hale nazaran bugün ve yarın ta
kımlanmızın iyi b ir derece almaları tak
dirind~ cetvelin başına geçmeleri icap 
edecel:tir. Fakat acaba takımlarımız bu
na muvaffak olabilecekler midir~ Bu su
ale cevap vermek bir az güçtür. Esuen 
futbolda evvelce yapılan tahminler ek
seriya akıi neticeler vermiştir. Fakat biz 
burada dii,üncelerimizi şöylece hülasa 
etmekte bir mahzur görmedik: 

Bu ~ne Milli kümeye iştirak eden 
bütün takımlar geçen sene tak1mla
rından, clzmir takımları mÜ<ıtc.na> za
iftir. Ve hiç biri de İ'ltikrarlı bir oyun 
gösterememektedir. Mesela GalatAlsatay 
lzmirden 2 puvanla dönerken Fener
bahçe ahı puvan kazanm~tı. Halbuki 
ayni takımlann Ankaradaki maçları bu
nun aksi olmuş ve Fener giiçlükle üç pu
van alabilmi<ı, Galata,aray ise beı.ı pu
van temin ~tmişti. Bcşilctaşla Vefanın 
Ankara ve lzmirdeki maçları da birer 
misal te<ıkiJ t:der. Beşiktaş Ankarada 
iki puva~ aldıktan sonra lzmire de ayni 
haleti ruhiye altında gelmiı olmasına 
rağmen be'! puvan almağa muvaffak :?l
mu<ılur. f-fo]buki Vefa Ankarada dorl 
pu~an aldığı halde lzmirde iki puvıın
dan fazla alamamıştır. 

Birer l!eyahat yapan lzrnir ve Anka
ra takımlarına gelince: 

Bizim takımlanmızdan Altınordu 4 
ve Altay da üçer puvanla lstanbuldan 
dönmü,ler, buna mukabil Ankara ta• 
kımlan o:ehirlerine ikiljer puvanla avdet 
etmişlerdir. 

Cdelim bugiinkü maçlar!n neticele
rine: 

Birinci maç Altayla Gençler birliği 
arasındadır. iki takımın mukayeseııinde 
Gençler birliğinin lehine olarak e!!nslı 
bir tefevvuk noktası yoksa da, bu takı
mın kuvvetli bir müdafaası bulunması 
ve çimen sahaya alı~kın olması leh ine 
kaydedilecek avantajlardır. 

Altay takımı Gençlerin kar§ıınnda 
derli toplu bir oyun çıkararak bir bera· 
berlik temin ederse muvaffak olmu, ad
dedilebilir. Daha yakın bir ihtimal olan 
aksi bir neticeyi de tabii karşılamamız 
icnp eder. 

Altınordu ve Muhafız gücünün mu
kayesesinde ise vaziyet, çimen sahaya 
alı~kanlık istisna edilirse, lzmir şampi
yonunun lt:hindedir. Çünkü Muhafızda 
ne Gençlerin enerjik forvetleri ve ne de 
defansı vardır. Buna mukabil takımın 
•onbir> düsturuna uygun bir oyunu 
vardır ki, o oyununu da her ınaçta ida
me ettirmesine imkan yoktur. Şayet Al
tınordululaT, sakat ol;tn müdafileri Hali-

hastalık değildir. Başlangıçta küçük bir 
ameliy~t yaptırılınca bir daha tapınemek 

• ---~ 

JAPON 
Bombardımanında 
ölenler yy~-
Cunıking 3 (A.A) - JaponKt:icell 

ıeleri tarafından iki gün evvel u ııgıll 
vilayetinin merltezi olan KueY;ııstn' 
bombardımanı ~nasında mcrkt-:z: 
neııine mensup 6 kigi ölmüştür. 

-------~--------~---=-----
[ e o~s~ 

ÜZÜM 
97 Y.i. TaJat 7.50 

9.25 22 P. Klmk 
119 

55390H 
554020i 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

ZAHİRE nı: 
6 6.t.-' 

260 çuval buğday · O 575 
20.875 2 . 5 130 çuval Fasulye 
15 

.. 
25 15.2 

25 <;uval Susam ı sc> 
34 balya Pamuk 41.50 4 45. 

12891 kilo Zerdali c;ekirdeği 42. ~ 

KARŞll' .JIBA 

Melek Sinemasında 
BUGÜN .,. 

Btitün sinema ıncraklılaruıın se • 
eliği (Robcr Taylor) ve (Bnr~. 
Stanvik) in en büyük muvaffa 
yetlerinden biri olan: 

NAMUSBORCV 
Şaheserini gö..-meğe koşunuz. 

Bununla birlikte 

DOKTOR SANDO d 
Esrarengiz ve mülhlş vakalarla. j 

lu büyük bir macera filmi seyircıle:
heyecandan heyecana sürükllyece 

tir. Filmin kahramanı mc~ur 
(BELL LOGAS) ··ıı· 

Ayrıca Metro jurnalin en son do 
ya haberleri. 45. 

Seanslar: Her gün 3,30-5,lS-:~ .f5 
Cumartesi, Pazar 12-1.45-5.JO · -# 

il~ 

WESTİNGIIOUSE 

BUZ DOLAPLARI 
YENİ RADYOLARI 

BÜYÜJ( ÇEŞiT 
AVİZELERİ 

A. Ziffer 
TAKDİM EDER 1 

SAMAN İSKELESİ İŞ BASJCAS 
KARŞISINDA. . #' 

h~:6.i!'!'!lil'i!!ıl':t~~.:2i!IW!l~ZCi1911K.......,Maf2dPlı.it~ .... ~ .. ~ 

DOKTOR 

b-Up valilertlen (Halit bin · Yezid ~ey ba
ni) yt' kendisinden talep olunan bır pa-
1-..yı tamamen tediye edl>Jnemesinden ve 
E<Jireden dolayı gücenerek onu bulundu
ı.,ru vil5yetten celbctmiş, ceza vermek 
için huzuruna getirmiş idi. Halit Şeyh
islfım ibni Ehi Dıvada iltica eder. Şeyh
~ Jfım onun için Halifeye ricada bulunur. 
Mutasam ise ricayı terviç etmez. Halife 
Halini huzuruna ithal c>ttirdi~i z_aman 

1 

Ahmet bini Y.;bi Dıvad da Halıfenın hu
zuruna girer. Fakat her vak1t oturduğu 
yerden dahn asağı bir yerde oturur. Ha-

: müracaat en.. : 
: •••••••••••••••••••••••• • • •••••••••••••• : ~ •••8••m:ı•m:zz:mmaıaMliilmmııi 

Bir taraftan, da gogüs karu;eri - ka
dınlığın kimya<:a zaruri bir neticesi ola
rak -gelse bile muthıka korkunç bir 

.. artilc kavbulur. Yalnız, otuzunu geç
tikten ~o~a sık sık göğüsleri parınak
larının arasında yoklamak lazım. Ufacık 
bir katılık hissedilin<'e hekime müraca- ı 
at edilir .•. Tuvaletini ynparken göğüsle
rini yoklamak da her kadının kolayca, 
hem kadınlık heın ne annelik gururile 
yapabileceği bir iştir. 

G.A. 
Rüştü Oskay 

ASKERi HASTANS 
Dahiliye mütehassısı mll1JlJlllllll'Jil§I •• • • ı· • • ._ ... ,:-. " ". .. ~. • .. • ' ., 

YAYLA lzmirde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankarad-a K un:lan cllinl amn en modem Y ay,la Makar.ııa Fabrikası, 
\ 'ayla aknrnalanru bir seneden beri Ankara ve İstanbul piyasalanndan tedarik küHetinde bulunan sayın lmair lile

rin miiteaddit ve ınütcva1i · ısrarları kar!ii0tS1nda 

lzmirde de Teşkilat Yapmıştır. 
B undan beyle bilumum bakkaliye mtağazalarında, toplan ve perakende satış depolııınnda 

YAYLA Makarnalarını Bulabileceksiniz. 
Siparişler ıiinü gününe d~rhal ifa edilm~ktedir ... 

Umumi satı$ deposu: (ENİS SEVİL) Peştemalcılarcla Yeni Manifatura· 
cdar çarşısı No. 53 .. TELEFON : 22)6 

Hastalarını her gün öğleden s<>Jll'a 
.. . "b Ik. . . Beyler saat uçtcn ıtı arcn ıncı 

sokağı 45 No. da kabul eder. 
TELEFON No: 3806 --

= = ~ 
------------ - ":".:'. .. ;; ........ ! •••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Kiralık daireler S 
~= Fevı.ipaşa bulvarında ZEYB af": 

apartmanında kiralık daireler ."·,.,c : 
dır. Taliplerin apartman beMiSı : 
müracaatlerl.. : 

1 - 6 \854J ....... . .•..........•...•.•.........••.. ,::.._....---:: 

DOK2'0R 

Behçet Uz 
ÇocuJı ltasıaıııııarı 

Miitallassısı 
Hastalarını her gi.in sııat ıı.~ cı:: 

1 e kadnr Beyler sokaiJnda • e • 
matbaası yanındaki h ususi Joliniibl 
de kabul eder. 



ADiL IMER 

Piyano akort ve tamirata yapılır 
Piyano alınır '\"e :-atıbr. Bilfımum 

müzik fıletleri bulunur 
ADRES : Keçeciler caddesi No. 557 

TELEFON: 3695 -
ÇORUH 

Coculı Jtastalılıları 
·· mütaltassısı 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
ctüdiinU ikmal etmiştir. 
Muayene adresi : Birinci Beyler • 

lsokak No. 4% .. 
TELEFON : 2310 

Ev adresi : G&depc kıaakolu kar-

C.1!..t'\4/1 .. -a.•·----
Milli kütüphane 
müdürlüğünden: 
Ruznamei müzakerat: 
1 - Idare heyeti raporu. 
2 - Murakıp raporu. 
3 - 1938 senesi hesaplarının tetkik 

VC' tasdiki. 
4 - 1940 senesi bütçesinin tetkik ve 

tanzimi. 
5 - Yeni sene için murakıp intihabı. 
6 - Kur'a ile idare heyeti azasından 

ikisinin tecdidi. 

.,. 
~.Z/.//..//..X/J/,,,,,////J.J~~:/ii!> ..a .............. lll!l ................................... 'll! .................. 111111111•1 ......... ~~ 

Birinci Suıaf .!Uütahassıs ır-

t 

Ur. Demir Ali 
KAMCIOOLU 

Cilt ve T enuül hastal1klan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .•• 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BiOG~NİNE; eıı birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir de, .. dır .• 
Grip, nede, ennoema, sıhna gibi hnstalıklara tutulmamak için sağht"anm ldOGENİNE kan ve derman haplariyle 

sigortalayınız.. · 
UİOGENİNE; daima kanı tazeleyip km·vetlendirir, halsizlii'i giderir, hariçten gelecek lıer türlü mikroplan öldil· 

riir. Tatlı bjr iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir •• Bel gevşekliği ve ademi iktida
rın en birinci devasıdır •. 

SPERCO VAPUR 
ACE TA J 
-11---

NEERLANDAİSE ROYAUE 
ICUl\tPANYASI 

TRAJANUS vapuru 8-5-940 tarihinde 
~klcnınektc olup Aıwers ve Hollanda 

ı Jimanlanna hareket edecektir. 

~h. CITI'A Dl BARI 
~ motörü 7-5-940 tari-

A 
IY1~ ~?tıı.~~:~7~ ...t:..J_ manlarına hareket 

noı kJf ( edecektir. . 
V~ /J. LANGANO vapu· 

ru 1'5-5-940 tarihin
de ibeklenme{rte olup 

Ceno" 1 \ •' ~i .icra lim.anlanna hareket 
ede~kti~ ~ 

BRİI\"DİSİ nıotörü 15/51940 tarihinde 
gelerek ertesi güni.! saat 17 de Pire, 
Brindisi, Znrn, Fiume. Triyeste ve Ve
ı.edik limanlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde ge
lt:rek ertesi günü sa!!t 17 de Pire, Brin
disi, Znr'l, Fiume, Triyeste ve Venedik 
limanlarca hareket edecektir. 
ADİGE vapuru .J/5/1940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve Rıviera li
nıanlanna hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Trlyesu 
veya Cenovnda Şimalt ve cenubt Ame
rika lim:ınlanna hareket eden İTALİK 
ANOI\1M seyrisefain şirketiİıin ve Afıi .. 
im ve Hindistana har~ket eden LLOYD 
TRİYESrİNO anonim seyrisefain ,ir· 
keti vapurlarına tesadüf ederler . 

SERVİCE MARtTiME ROUMAtN 
ALBA JULİA vapuru 12-5--940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Ceno\•a, Mar· 
silya limanlarına h&reket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 

hareket tarihlerinin katı olmadığuıı ve 
bunlann hiç bir ihbara !Uzum olınaUı
un değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiycceğini muhterem yükleyicilerin 
knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cilmhuriyet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilm~i.. 

1 - Umumi heyet azaları taraf ındah 
vaki olacak tekliflerin müzakeresi 2Ma
Yıs Perşembe günü yapılması kararlaş
tırılmış olan içtima ekseriyet hasıl ol
madığından 9 Mnyıs 1940 Perşembe 
günU saat on yedide milli kütüphane 
binasında yapılacağı sayın azalarımıza 

lmıi.r - Elhamra Sıneması arkasında 

1 Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

~..r~r/77/:/.Y.U.norY./A'l 

BİOGENl~E; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, sofuktan \'e havalann defişmesinden müteessir olmaılar." •• 
Çiinkü vücudu her zaman genç \"e dinç bulundurur ,.e hu sayede müthiş akibetlcrle neticelenen GRİP, nezle, ello
enza, sıtma gibi hnstahklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, aksam, birer, sekiı: 
ya~ından üstün çocuklar yalnız sahalı, nkşam birer BİOGF.Nİ?'-ı~ almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de bu bir 
mikdar arttırılmalubr. HER ECZANEDE BULUNUR .. 

,~ ..................... ..,. ................................................ ı TELEFON : 2004 - 2005 

·---.---~· OPERATÖR DOKTOR 
-----------------....------------------------------------------------ ........................................... . 

ilan olunur. 1534 (856) 

T!RE SULH HUKUK KAKtMLt
CtNDEN: 

Esas 321 Karar 267 

Ahmet Cerrıil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Oper~örü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, ö~ledco sonra Birinci Bey
ler sokağmifa.... No. 4% ••• 

DAHİLİ VE ZÜHREVi HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itibaren •. 
TELEFON : 2310 ...... --... 

Müddei Tirenin Dumlupınar mahal
lesinden Ekmekçi Mustafa oğlu Ali ve
kili avukat Ziver Cemil özkan tarafın
dan Tirenin Cümhuriy<'t mahallesinden 
Bohor Habip karısı Viktorya, aynı ma
hallede :manifaturacı h"aşuva koludur 
Ve çocukları BUnyemin, Raşel. Mazalto 
Meryem; ve Bohor o~lu juzcf ve jako 
aleyhlerine Tire sulh hukuk mahkeme
sine müracaalln şayian ve müştereken 
:ınutasarrıf oldukları Tirenin Yeni ma- D ktor Baktr•yoloo 

ikinci Kordon (Alman komolosha· 
uesi karşısında) 206 numarada hastala
nnı kabul eder. 

hallede kain Menekşe sokağında doğu- O 
1 

" 
8U yol batısı Ahmet oğlu Me.<nanın ken- Hamza Orhon 
di evi ve Somalı helvacı Lutfü poyrazı 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terkctmiştir) .. 

TELEFON : 3458 

k.iriş oğlu Bohor ve kızı terzi Cuya ile DAHİLİ VE SARİ 
Bunvemindcn geçen muallim Nuri ev- Hastalıklara bakar 
letiyle çevrili 66 metre murabbaı arsa-
nın kabili taksim olmadığından açık Denizli 'e ch·aımdaki, ciğerlerine 

hava verdiren hastalara '-' 
arttırma suretiyle satılmasına ve para- '"' 
nın öleştirilmesine 29/12/19:l9 tarihinde Püncmotorakis t::ıtbik eder .. 
karar verildiğinden müddei aleyhlerden ADRES : Denitli Bcll!'diye elektrik 

Diş Tabibi 1 
Hatice Azra l3obor oğlu juzef ve jakonun ikamet- Cabriknsı karşısında hususi muaye· 

gahları meçhul olduğundan tarihi ilan- nehanc inde ... 

dan Hlbaren sekiz gün içinde yukarıda ~===~::1:::~:6::=====; tarih ve numaralı fıkrai hükmiyeyi :•ut 1 'Y~ .,..r!w,'!!AIJIT.!SııZ,ıa;311ıı-
ternyiz.i dava eylemeleri aksi takdirde 
hllkmün kesbi katiyet edeceğine dair 
tebligat makamına 'kaim olmak üzere 
ilfın olunur 1533 (865) 

DOKTOR 

DOKTOR 

Sc.lih Son~d 
Askeri htıı.1ancsi dlt, saç ve riih· 

revi hastalıkları mütehassısı .... 

Demircili 
ikinci kordon (Cümhuriyet Mer-

kez bankası arkasmda) 88 numara-

kabul <'der .. 

Sal8he~~in 
2 inri Reyler No. 79 1 

da hususi muayenehnnesinde hasta
larını (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan J2 ye, \içten albya kadar 

, T~'~O~N•:•3m2m87 .... ,. 

Çocuk Hasta1ıklan l\lütahassısı 
DERUN ,.e KÖLN tlNiVER
SİTESt SABIK ASİSTANI 

llıu;talarını İkinci Beyler Numan 
tade sokak 5 No. da her gün saat 
birden sonra kabul eder. 
TEI..l~FON : 3453 
E\1: 3459 

...____ ________ ~--------------~ 
L,~ZMtR SfClLt TtCARET MEMUR

vCUNDAN: 
liayim t. Levi ticaret ünvaniyle lz

ntlrde Yemiş çarşısında 10 numaralı 
~ağazada incir üzi.im vesair toprak mah 
"~Heri üzerine komisyonculukla iştigal ! en Hayim 1. Levinin işbu ticaret ün-
.anı ticaret kanunu hükümlerine göre 

Sicil" 
d 

ın 2721 numarasına kayt ve tescil 
I! ildiği ilan olunur. 1560 (858) 

11,.!~MtR OÇüNCO tCRA VE tFLAS 
••lJ'..'MURLUOUNDAN: 
ir MUftis Çavuş1ade Mustafa Nurinin 
i Ias idare memuru istifa ettiğinden bu 
l 'il hakkında ,görüşülmek üzere alacak
~trın 10/5/940 günü ~aat 16 da daire-ne gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

nsyn 93fl 14 1557 (860) ...._____ ______ _ 
tı~11R üÇüNCü tCRA VE lFLAS 

i,' .. U.RLUCUNDAN: 
ıı· ,uflıs Feyzi Haki ve şürekası şirketi
~·~n . dosyalarını takip ve intaç ve yine 
içi nıden ifltıs idare memuru seçilmesi 

n alacaklıların 9 5 '940 tarihinde 
t 16 30 d:ı hazır bulunmaları lüzumu 

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

~ Devlet Demir Y ollarındon E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

()on yağı alınacak 
D. D. Yollan 8 inci ifletme komisyonundan: 
Şartnamesi veçhile ( 3000) üç bin kilo don ya~ı ınübayaA edilecektir. Açık 

eksiltmesi 1 S. 5. 940 çarıamba gÜnÜ saat 15 de Alsancakta iıletme' binasın• 
da komisyonumuzca yapılacaktır. Beher kilosu için muhammen bedel ( 40- · 
41) kuruş olup iııteklilerin 92,25 liralak M. Teminat makbu:ılarile muayyen 
vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görü-
lebilir. 1 S4 I ( 864) 

Kiralık soğuk hava depoları 
lzmir incir üzüm tarım satsş ko· 
operatifi birliğinden: 
1 - lzmirde şehitler caddesinde 3, 5 numarada kain birlik ıarap fabri

kasında (f.ııki Bomonti - Nektar bira fabrikası) mevcut iki kı11m soğuk hava 
deposu derhal teslim edilmek prtile 30 Eylôl 940 tarihine "-adar müzayede 
ile kiralanacaktır. 

2 - Müzayede 6 Mayıs •940 pazartesi günü saat on beşte, birliğin İş ha
nındaki merkezinde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Bedeli muhammen 2000, muvakkat teminat 300 liradır. Şartnameyi 
ve mukavele suretini görmek isliyenler her gün birlik muhasebe müdürlüğü
ne müracaat edebilirler. Muvakkat teminatın miizayt-de günü zevalden evvel 
yatırılması lazımdır. 

4. 5 (SSS) 

@mi ......................................... ---

' Jzmir Teıefon müdürlüğünden: 
Telefon rehberi ilavesi intişar etmiştir. 
Rehberin teb'ından sonraki deği!liklikleri ihtiva eden bu ilaveden abone

lerin birer tane edinmeleri ilan olunur. 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyo-
loji Müessesesi Müdür~üğünden: 

Yapılacak İş: Müteferrik tamirat ve in~at. 
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kuruş. 
llk teminat: 260 lira 7S kuruş. 
Müessese bina~ında yaptırılacak keşif •bedeli ve ilk teminat tutan yukanda 

yazılı bulunan tamirat ve in~aat e~veke pçık eluiltJlleye konulmu~ ve 4/4/940 
tarihinde ihale edilmiş isede feshine lüzum görülerek tekrar on beş gün müd-
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 4 

ihale: 15 Mayıs 940 Çarşamba günü saat 10/30 da müessesede toplana-
cak satın alma komisyonunda )"npılııcakllr. . 

Şeraiti ve i~in teferruatını anlamak isteyenlerin Bahrjbabııda kain müesse• 
seye müracaat etmeleri. isteklilerin nafıa müdürlüğünden ve bı;lediyeden mü
saddak ehliyet vesikaları ve bu gibi işlerde çalaştığanı ve ticaret odasmda ka
yıtlı bulunduğu gösterir vesaiki ve ~eminat bedellerini lzmir sahil sıhhiye mer
kezi vt•znesine yatırarak makbuzu ile birlikte mezkur tarihte satın alma ko-
misyonuna müracaatları ilim olunur. 30, 4, 9, 14 1482 ( 824) 
~XJlt!l~llJ!lr.jasauılllJ'!ll~&~-11111111~•ı:ıaıswma•ı•r .. 111111111111••t~• .. 1111ırızaa•a+z1D1ımrit~ır..a~ı 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~a11111 bay Ömer 

ütfü Berıgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı ber odada soğuk ve ııcak akar sulan, banyolan 

ve kalorjferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aaanıörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti f evkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemme1iyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebassm 

ay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
r;_meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, ker.dinin tahtı isticarında 
ll>ulunan otellerde bu1uıurlar. 

• 'il 'g 1'7.7'..LZ7J7.J 

iz mir Defterdarlığından: 
1 - lzmirde Namazgah mevkiinde Saçmacı hıunam sokak 20 taj No. lu 

Kadastro binasında yapılacak tamirat 2490 numaralı kanunun 46 ınca mad
desinin B. fıkrası mucibince pazarhğa konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 1463 lira 92 kuru~tur. 
3 - Teminat akçesi 109 lira 79 kuruştur. 
4 - ihale 6 Mayıs 940 pazartesi gi.İnü saat 14 te Milli Emlak müdürlüğün-

de yapılacaktır. 
S - Talipler keşifname ve şartnameleri Milli Emlak servisinde görebi-

lirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecek olanlar devlete ait en az 1 000 liralık İnşaatı 

hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine dair ve bu işi vak
tinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair Nafıa müdürlüğünden ala
caktan vesaiki komisyona behemehal ibraz etmeie mecburdurlar. 

ıs. 4 1395 < 789) 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü İzmir ıu· 
besi ba$kanbğından: .. · .. 

lzmirde Kültürpark dahilinde inşa t'ttirilecek yüzme 'havuzu ve trihun 
mevcut proje ve keşifleri mucibince on beş gün müddetle kapalı zaT.f usulile 
eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

Muhammen bedeli 49024. 71 liradır. 
Proje ve şartnameyi görmek i!llİyenler her gün bölge merkezine müraca-

atla görebilirler. 
Taliplerin yiizde yPdi buçuk muvakkat teminaılan ile kapalı teklif mek

tuplarını ihale tarihi olan .1 7 Marıs 940 cuma günii saat 1 7 de C. H. P. mer
ke7 binMındaki bölge merkezine getirmeleri ilan olunur. 

4, 9. 15 15S9 (857) 

İzmir Dumlupınar okulu himaye heyetinden: 
1 - S Mayıs 940 pazar günü Tire ve ödemişe yapılacağı bildirilen tenez-

zi.ıhün ödemi kısmından vazgeçilmiştir. 
2 - T enez1.üh yalnız Tireye yapılacaktır. 
3 - Tren 5 Mayıs 1940 pazar günü sabah saat 6.SO de Alsancak i tns
"lundan hareket ve l 7, 30 da Tireden dönüş yapacaktır. 
' .__ Biletler evvelce bildirilen yerlerde satılmaktadır. 
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OLIVIER VE 
ŞCIREKASJ LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

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

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

-*---
AMERICA. EXl,ORT LİNES INC. • 
:NEVYORK İÇİN 
EXİRİA vapuru 5 mayısta bckleni· 

yor .. 
SERVİCE l\IARİ'fİ:\IE ROUl\IAİN 

BUCAHEST 
GALAS VE KÖS'.rENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğnı 
bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUD•\PEST 
BUDAPE~TF İÇİN 

DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek· 
kniyor. 

KASSA motörü Mayıs sonlarında 
bekleniyor. 

SZEGED vopuru Hnziran ortalarında 
bd<leniyor. 
SOCİETE COMI\IERCİALE HULGA
RE OE NAVİGATİON A VAPEUR 
BULGARJA \'apuru 6 mayısta bek. 

]eniyor. Burgns ve V:ıma için yük ala· 
raktır. 

Vapurların isim \'e tarihlera lı..klCında 
hi~ bir taahhüt alınmaz. 

Vapurlar;ın hareket tarihlerıyle n3v. 

lunlardakJ detiıiklilı:lerden acente n.!!· 
suliy~I kabul etmn. 

Daha farla tafsillt için ATArtTRK 
caddesi 148 No.da W. l'. Herıry Van Der 
~ ve Şsı. Vtpur a~ntalıtıoa mi.l.raca
at edHme.I rica olunur. 

n:u:ros : ztt1ııtes 

UMDAL -·-UMUMİ DE!\'tZ ACENTALJ(a l.TD. 
ZE."'TSKA pı,ovtuBA A. u. KOTOR 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten· 

ce ,.e Varna i~n h:.reket cdcı.oektir. 
Yolcu ,.c yük kabul edecektir. 
LOVCEN vnpuru 8 mayısta Kösten· 

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa 
Pire, Durazr.o ''e TriyeSte için hare· 
ket edecektir, Yo'lcu ve yi.ik kabul ede
Cl•ktir. 
GOULANDRİS BROTIIERS (Hellas) 
. LTO. PfRAEUS 

..~EA HELLAS" 
Liiks trnnsatJantik vapuru Pire • 

Nevvork hattı: Pireden hareket tarihi: 
• 11 MA Yl:S 1940 

Yolcu ve yük knbul etmektedir. 
G~rek vapurlann muvuallt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 
kında acenta bir teahhllt altına gir~meL 
Daha (azla laisillt almak. için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMD.~• 
umuml deniz ACt"ntalığı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 
TeWoa: Sl11 Alwıta 



-

Müttefikler Norveçe yeniden asker 
çıkardılar, harp devam ediyor 

~~~~~~~~~~ıııııww ...... --~~~~~~~~~~ 

lltıtteflkler tyl vazlye1te 
Al-Şimal denizi ve Norveç suları 

manlC:ıra tamamen kapanmıştır. Nor
vec 

' 
kıtaİarının mukavemeti artıyor 

Son günlCTde Jngilizln tarafından miitemacliyen bombardıman edilen Staı•angcr hava iissıi 

Berlin 3 (Ö.R) - Alman başkuman
danlığının bu sab.-ıhki tebliği: 

Son İngiliz. neferi de Andalsvesi tcrk
ettikten ve Andalsves şehrinin işgalin
denberi tekmil Norveç askerl harekatı 
daha fazla süratle ilerlemekte ve Norve
(in garbındaki Norveç ordusu terhis 
edilmektedir. (?) Alman müfrezeleri 
ancak bazı yerlerde hakiki vaziyetten 
haberdar olamıyan bir takım Norveç kı
taatının cUz'i mukavemetiyle karşılaş
mışlardır. Trondhaymın şimalinde düş

manın hiç bir hareketi görülmemiştir. 
Narvik.in şimal ve cenubu garbisinde 
yavaş yavaş ilerliyen düşman kuvvetleri 
pUskUrtUlmüşfür. 

ALMANLARIN MÜBALAGALARJ 
Brüksel 3 (Ö.R) - Belga ajansının 

Berlin muhabiri bildiriyor: 
Salahiyetli Alman mahfilleri mütte

fiklerin Norveçteki muvaffakıyetsizliği
ni bir felaket derecesinde büyütmekte 
ve İngiltereye karşı her hareket ıçın 
Norveçin sevkulceyş ehemmiyetini teba
rÜ7. ettirmektedir. 

Alman gazeteleri Andalsvesin Alman 
kuvvetlerince işgalini manşetlerle neş
rederek ikinci bir Gelibolu hezimetin
den bahsediyorlar. 

iNGİLİZ GAZETELERİ 
HAKiKATİ SAKLAMIYORLAR 

Brüksel 3 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 

Norveçtc bir muvaffakıyetsizliğe uğra
dıklarını açıkça kabul ediyor. Bununla 
beraber diyorlar ki bundan dolayı ce
saretimiz kırılmnmalı, bilakis harbı za
fere isal gayretlerimizi genişletmek az
mimiz kuvvetlenmclidir. Bazı gazeteler 
tam tefsirlerde bulunmak üzere gelecek 
hafta B. Çemberlayn tarafından verile
cek mütemmim izahatı bekliyorlar. 

Gazeteler umumiyetle güç bir hareket 
olan geri çekilme ve tekrar vapura bin
dirme hareketinin muvaCfakıyetinden 
dolayı İngiliz kara, hava ve deniz kuv• 
vetlerini tebrik ediyorlar. 

Fransız gazeteleri de darbenin sert ol
duğunu kabul etmekle beraber nihai 
zafer hususundaki umumt itimadı sars
madığını yazmaktadır. 

BİR ÇOK SİVİLLER KAÇTI 

Brüksel 3 (Ö.R) - Non•cç ajansı bil
diriyor: Müttefik kıtaatı tahliye hareke
tini o kadar gizlilikle yapmışlardır ki 
hadise ahaliyi çuk hayrette bırakmıştır. 
Bir çok siviller müstevlilerden yakaları
nı kurtarmak için balıkçı gemileriyle 
kaçmışlardır. 

Alsonda ricatinin son saflıası Norveç 
k.ıtaları tarafından himaye edilmiştir. 
Bu kuvvetlerin bir kısmı müttefiklerle 
birlikte vapurlara binmişlerdir. Diğerle
ri Gerilla harbına devam için dağlara 
çekilmişlerdir. Müttefiklerin tahliyesin
den ancak sekiz saat sonra şehre Alınan 

bayrağı çekilebilmiştir. 
Alman kıtaları Trondhaym mıntaka

sına erzak yetiştirmcğc ve sahildeki di
ğer üç şehri işgale teşebbüs ediyorlar. 
Fakat bu hareket Norveçlilerin şiddetli 
mukavemetine çarpacaktır. 

Şarki Norveçte harp devam ediyor. 
Norveç kıtaları sapasağlam olup daha 
u:ımı miiddet muka,•emet edebilir. 

l\IÜ'ITEFİKJ..F.R MÜSAiT 
VAZİYET.rE 

Brüksel 3 (Ö.R ) - Havas ajansı Nor
veç vaziyetini tefsir ederken şunları 
kaydediyor: 
Şimal denizi Almanlara tamamen sed

dedilmiş \'e Noneç sulan Almanlar için 
elzem olan demir madeni nakliyatına 

kapanmıştır. Fazla olarak son zamanla
ra kadar Almanlann ~izli nakliyat için 
istifade ettikleri Danimarka \'e Norveç 
ticaret filoları şimdi müttefikler için ça
lışmaktadır. 

Bir çok mıntakalarda vaziyet mütte
fikler için gittikçe müsait bir tarzda in
kişaf etmektedir. Norveçin şimal cephe
sine müttefik imdat kuvvetleri çıkmak
ta ve yeniden teccmınU etmektedir. 

Geçen gün Roros'u geçen Norveç kı
taları şehrin cenubunda mevzi alınış ve 
Alman ileri hareketini durdurmuştur. 
Alman devriyeleriyle temasa geçen bu 
müfrezeler düşmanı püskürtmüşlerdir. 

Almanlar Narvikten çekildiler, VeS
terdal ve Namsosta sıkıştılar. lngiliz 

tayyareleri Alman üslerini müte
madiyen bombardıman ediyor 

Norveç hükiimctinin ) ok olduğu, lngilizlerin pek çok 
ganimet bıraktığı ha.kkındaki Alman iddiaları asılsızdır 

~~~~~~~-~~..._. ...... .__.. 

- BAŞTARAFI 1 İ~CI SAHİFEDE -

tir. Ve buradan harekatın idaresine de
"Yam edf"cektir. 

NORVEÇ HOKOMETI 
DAiMA MEVCUT 
Alman propagundasının uydurduğu 

habf"rlerin hilafına olarak Norveç hükü
meti daima mevcudiyet ve faaliyetini 
muhafaza etmektedir. Pres Asosyesin 
hal Hakonun daima Norveçte bulun
duğunu salahiyetli bir kaynaktan istih
bar ediyor. 

HAY ALI ALMAN iDDiALAR! 
Müttefik kıtaatının Andnlsnes mınta

kasından geri alınması ve tekrar vapur
lara irkubı işinin bazı harp malzemesi
nin ziyaını 7.aruri olarak intiaç ettiği ka
bul edilmekle beraber Londra mahfil
leri, Alman kıtnlarının sayılamıyncnk 
kadar çok ganimet elde ettikleri hakkın
da Alman propagand~sının iddialarını 
hayali diye tavsif ediyor. 

Paris 3 (ö.R) - Fransız bahriye 

taların T rondhaymın cenubunda telcrar 
vapurlara çekilmesi teknik bakımdan 
çok güç bir işti. Hiç nüfus zayiatı olmak
!ızın yapıldığına göre en mükemmel şe-
rait dahilinde başarılmıştır. 

Esasen Andalsnese asker ihracından 
maksat 8adece Norveçlilerin mukaveme
tini kolaylaştırmak ve lngiliz - Fransız 
kuvvetlerinin ba lıca hedefi olan daha 
şimal kısmında yerleşmelerini mümkün 
kılmaktı. 

Şimdi de Norveç arazi inin bir kısmı 
hala Alman teşebbüslerinden masun bu
lunmaktadır. Ayni :ıamandn Alman fi
losu Norveç harekatında tonajının yüz· 
de kırkını kaybetmiştir. Bu da, mütte· 
fiklet tarafından harbın ileride idaresi 
bakımından çok mühim hir neticedir. 

ITAL Y ANL<\RA GöRE 
Paris 3 (ö.R) - Ciornale d,ltalia 

r•az .. te~inde • lorYcç harekatı hekkında
ki makalesinde B. Virginio Cayda Skan
dinnv\•a h:ırekatının harbın netice~ini 
kararlaştırmıyacağını kabul ve kararın 
f ransıı: cephe.tıinde istihsal ediJ,.ct-~ni 
teyid ediyor. Bununla b.-raber ltalyan 

kuvvetlenmiştir. 

ROROSUNA GJREMEOlLER 
Stokholm 3 (A.A) - Almanların 

T uns ve Tolgaya doğru ilerlemelerine 
mani olmak için Rorosun cenubunda 
mevzi almış olan Norveç kıtaatı Alman 
keşif kollarını püskürtmüş ve bir miktar 
esir almıştır. Vaziyette tebeddül yoktur. 
Şiddetle mukavemete azmetmiş olan 
Norveç kıtaatının kuvvei mancviycsi 
fevkalade yerindedir. 

YARALI VE HASTA KA
FiLELERiNE SALDIRIYORLAR 
Stokholm 3 ( A.A) - Nornç hükü-

meti Cenevredeki beynelmild kızılhaç 
teşkilatına, şimali Norveç ordu kuman
danlığından alınan haberlere göre, has
tn ve yaralı nakleden kafilelerin 1 Ma
yıs tarihinde üçiincii defa olarak kara
sularında taarruza uğramış ve mühim 
zararlara düçar olmuş olduğunu bildir
miştir. 

Norveç hükümeti Kızılhaç teşkilatın· 
dan Norveç gemilerindeki kızılhaç İşa
r~.tleri~c riay.et edilmesi için Alrnan hü-

lngilizler ltalya ile nıünasebetleri 
gayet fena, vahim görüyorlar -· 

"ltalya öyle bir yola gir· 
miştir ki dönmesi güçtür,, 

Drüks'.!l 3 (Ö.R) ingiliz - İtnlyan gerginliği gü-
nün mühim hadisesidir. Gerginliğin İtalya tarafından gazc
tc1erin İngiltercye karşı kullandıkları lisanla, İngiltere tara
fından ıse Akdcnizde alınan tedbirleri" tezahür f'tmektcdir. 

leri fngilterenin Akdeniz.deki tedbirlerini tahriksiz bir hare
ket tcMıkki ediyor. Çünkü İtalya müUefiklcrc karşı tehdit· 
kar hiı; bir ta\'lr takınmamıştır. 

Dün akc:am salfı..lıiyetli mahfille.rin bedbinliği daha ziyade 
artmıştı. İngiliz mahfillerinin kanaatince italya öyle bir yola 
girmi~tir ki bundan ayrılmak kendisi için güç olacaktır. 

Brüksel 3 (Ö.R) - Gelen malumata göre Alınan mahfil-

Berlindeki bitaraf müşahitler, Akdenizcle hadiselerin hız
lı olaı·ak inkisaf etmiycceği initbaınn tesadüf ediyorlar. İtal· 
ya 1ed:ıfüi vaziyette kaJacaktır. Meğer ki müttefiklerce alı· 
nan tedbirler bu memleketi karar vermeğe mecbur etsinmiş! 
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Balkanlarda en· ziyade 
tehdide maruz olan kim? 

Müttefiklerin Suriye ve Filistin tah
şidatı ile filonun Şarki Akdenizde 
toplanması her ihtimali karşıla yaca~ 

~--------~~--~~-*---~------~~~~~ 
Loııdra 3 (Ö.R) - Royter ajansı- dir .Ancak bu devletlerin her iki- tane münasebetlerle bağlı bulunu-

nın diplomatik muhabiri şunları bil- sinin de kuvvetfo birlikte olduğunu yorlar. 
diriyor: anladıkları muhakkaktır. Suriye ve Fill5tinde müttefik kuv-

Balkan devletlerinin vaziyeti pek Bulgaristan Balkanlarda mükem- vetlerinin tahşidatı ve şarki Akde-
enteresandır. Tarihte j}k defa ola- mel bir devlet adamı rolünü oyna- niz havzasında deniz ciizütamlan-
rak Balkan yarım adasında kollek- maktadır. Balkanlar üzerinde her nın toplanması müttefiklerin tchdi-
tif anlaşma lehinde hakiki bir ha- hangi bir tehlike vaziyeti hasıl di anladıklannı ve her tiirlü lhtima• 
reket kendini göstermiştir. Böyle olursa, hareket serbestisini muha- le ka~ı hazır olduklanru sarih o1a· 
bir anlaşma A vrupamn cenubu şar- faza için, metali batını şimdilik bir rak göstermektedir. 
kisinde sulhun idamesi için en iyi tarafa bırakmıştır. Eski müttefiki Bu tahşidat her hangi bir kirQseyi 

garantiyi teşkil edecektir. Hariçten Türkiyenin müzaheretiyle çok muh- tahrike matuf değildir. Hiç bir Bal-
gelebilecek her hangi bir tecavüz temeldiı- ki 1914-18 devresinden kan devleti bunu bir tehdit olarak 
ihtimali karşısında Balkan devletle- başka bir rol oynamıyacaktır. görmemektedir. Bilakis Balkan 

rinin müşterek menfaatleri vardır. Elenlere gelince: Tehdidin ağzın- memleketleri bundan itimat almak-
Araba Yugoslavya mı, yoksa Ro- da de~illerse de müttefik garantisi- ta ''e müttefiklerin müessir ve seri 

1 dadır? Bunu söylemek kabil değil- diğer azalarına muahedeler ve dos- mektedir. 
manya mı daha ziyade tehdit altın- ni haizdirler ve Balkan grubunun yardımının garantisi gibi telfıkkt :.ıt-
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Irana gidecek demir yolu 
-~--~------~--x*x--------~~--~ 

Yeni hattın istikameti 
değiştiriliyor 

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

yapılacak -Bitlise bir şu be hattı 
Hükümct Meclisten 50 

milyon liralık 

Diyarbakırdan başlıyarak Irak hudu
duna ve El5z.ığ istasyonundan itibaren 
İran hududuna kadar demir yollarının 
uzatılması, Elazığ - lran hudut hatt:nın 
bir noktasından başlıyarak Bitfüte ni
hayet bulmak üzere bir şube hattı inşa
sı için hi.ikümetçe Meclisten 50 milyon 
Türk lirasının sarfına mezuniyet istiyen 
bir kamın layihası hazırlanmıştır. 

Layiha, alakadar vekillerin huzuriy
le nafıa ve bütçe encümenlerinde tetkik 
ve müzakere olunduktan sonra umumi 
heyele sevkedilmiştir. İstenen bu tah~i
saUa yazdığımız yerler arasındaki de
ıniryollarından başka, hattın Van gölü 
sahilinde nihayet bulduğu nokta ile Van 
aralarında, lüzum görülecek yerlerde 
yanaşma iskelele-ri de vücuda getirile
cek ve fribot yaptırılacaktır. Tahsisat 
nafıa vekfıletince sarfolunacak ve gele
cek yıllara sari bulunacaktır. 

YAPILAN KISIM 
Türkiyeyi, dost ve komşu iki me•nlr-

kete demiryoliyle bağlamak, bu suretle 
araaaki ticaret münasebetlerinin inki
şafını temin etmek üzere inşası karar
laşmış ve kanunlnşmış olan Türkiye 
Irak, Türkiye - İran demiryollarının ilk 
traveri bundan iki sene evvel Divarba
kırda atılmı~tı. Bu iki yıl kinde durma
dan çalışılmış ve haber aldığımıza göre 
159 uncu kilometredeki KurtaJan istas
yonuna vaklasılmıstır. Bu istasyon Irak 
ve İran hudutlarına gidccf"k olan yoll:ı
rın ayrılacağı noktava ] 2 kilometre m"
safcrle bir teşkilat İstasvonudur. 

GÜZERGAHI"'! TESBtTt 
Bir yandan hattın ine;- ' faaliveti c:ür

ntlc devam ederken bir tarafla~ da hat-

tahsisat istiyor 
tatbiki ameliyelerine devam olunmakta
dır. İran hattının Kurtalan - Van gölü 
kenarındaki Tuğ ınevkiine kadar olan 
kısmının etüd haritaları ve kat'i profil
leri bitirilmiştir. Bu kısımda, ~imdiye 
kadar yapılmış olan hatlarımızın hiç bi
rinde tesadüf edilmemiş olan devamlı 
Arızalar mevcuttur. öyle ki mecmu tulü 
21 kilometreye varan ve en büyüğünün 
uzunluğu 700 metreyi bulan 95 tünel 
açılması, 40 - 50 metre irtifaında 6 vi
yadük ve dört büyük köprü inşası icap 
etmektedir. Bundan başka Bitlisten ev
vel Deliklitaştan Van gölü kenarına ka
dar yinni kilometrelik bir tul üzerinde 
daimi olarak çığlarla mücadele mecbu
riyetinden dolayı nakliyatın .sık sık in
kıtaa uğrıyacağı ,.e bu yüzden büyük 
masraflar ihtiyarına mecbur kalınacağı 
anlaşılmıştır. 

Gene bu kısmın yirmi kilometresinde 
binde yirmi vc kırk kilometresinde bin
de yirmi beş olmak iizcre çok ıert v<.> 
devamlı meyiller kabul etmek mecbu
riyeti hasıl olacak ve bu suretle hattın 
nakil kabiliyeti azalacak, trenleri hafif 
lokomotifler çekmek zarureti hasıl ola
caktır. Bu yüzden yalnız bu kısmın in
saat ve yol malzemesi masrafı takriben 
40 milyon liraya baliğ o]acak ve tahmi
nen 3 - 3,5 senede ikmal olun:ıbtlect>k
tir. 

YENt BtR GÜZERGAH 
Bu inc:a müşkülatı ikinci bir yol ara

"Daya lüzum göslt'rınistir. Miiteha!;SlS
lar, e\'vdcc tesbit edilmiş o1an isUkn
"netlerden başka Van gölüne gitmek için 
~lazığ - Palo - Muş - Tu[! - Rahova isti
kametini de tetkik etmiş ve bu istika-

Bu istikamette yapılacak olan demir
yolunun uzunluğu takriben 330 kilo· 
metredir. Bunun yüz kilometresi arıza· 
lı mıntakada ve geri kalan 230 kilomet· 
resi hemen tamamiyle münbit ve rnah
süldar ovalardan, arızasız yerlerden geç
mektedir. Bu ikinci istikamet üzerinde 
yalnız Elazığdan Ovaya inmek için ı.5 
kilometre tul üzerinde ve Muş ovaSl nı· 
hayetinden Rahovaya çıkmak için 40 
kilometrelik bir tul üzerinde ancak bin
de 12 yi gcçmiyen bir meyil mevcuttu!· 
Geri kalan kısımda ise meyil binde onıı 
geçmemektedir. Bu sebeple. hattın. na· 
kil kabiliyeti, Bitlisten geçen güzerg~· 
hına nazaran üc dört misli faz.la olab:· 
lecek ve sürat • bakımından da büyU1< 
~üratler tatbik edilmeğe elverişli bulu· 
nacaktır. 

Bu yeni güzergaha göre inşa edilecc1< 
hattın Ela1.Jğdan Van gölü kenarındıı 
bulunan Tuğ me\'kiine kadar olan inşa 
masrafı takriben 45 milyon liradır. 
Diğer taraftan Elfızığdan Van gölUne 

gidecek hattın dört senede ikmali mürn• 
kün bulunmaktadır. Bu bakımdan da 
diğeriyle arasında miihim bir fark yok• 

~~Nt GÜZERGAHIN FAYDALARI 
İran hududunda nihayetlenecek ola~ 

demiryolu için Elazığ - Palo - Mu~ - Tur. 
istikametinin takibi halinde yukarıda 
saydığımız tercih sebeplerinden başka 
bu güzergahın evvelki giizergaha naza· 
ran daha mühim iki esaslı faikiyeti de 
vardır. Bunlardan birincisi yeni istika· 
metin lran tr;ınc:it nnkliyatını 87 ki1°• 
mf'trc kndar kısaltmnk olmasıdır. 

tkinci faikiyet ise, Sivas - ErzurU'l1 

hattını tercan civarında bir noktadaı> 
başlıyarak Van gölü sahiline birlec;tire• 
cek olan mutasavver hattın Çapakçtı1' 
veya Muştan itibaren Van gölüne kadat 
olan kısmının Elazığ - Palo - Muş ha~ 1 

ile müşterek olmasıdır ki bu cihet e 
İran hudut hattının bu yeni giizergahı
na çok mühim bir rüchan teşkil etmek· 
tedir. Bitlisi <le dernirvolundan ırıah1·u111 

bırakmamak icin Rah~va istasyonunda~ 
itibaren düz bir arazide takriben 14 ~·: 
lometrc tuHnde bir şube hattı ile 

1 
ı 

maksadın cüz'i bir mnsrafla temin o ıı· 
nabileccği anlaşılmaktadır. rı 

Hükiiınet, Diyarbakır istasyonundfa
Irnk ve İran hudutlarına kadar yapı ıı 
cak demiryolları hakkındaki kanunu t-
birinci maddesini dt>ğişUrmeğe bu !Ur;tl .. 
le lüzum görmüş ve yukarıd~.l~~.~ 
ğimiz mucip sebepleri de bllC1ll'DUI-:: 

ihanın ·· 


