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Narvikte harekat 
Müttefiklerin lehinde 

Brüksel, 4 ( ö.R) - Havas Ajanımın iatib
baratma nazaran Narvik mmtakaıında ha~kat 
müttefilder leybine İnkİfa.f etmektedir. Buradaki 
Alman kuvvetleri dört bini geçmiyor. Bunlardan 
bazısı rüc'at halinde olup diğerleri muhasara 
çemberini lonnak için taarruz niyetinde bulanu-
orlar. Soğuklar harekih süçlqtirmelrtedir. 1 
·------~ YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

ltalyanın ne yapacagı bekleniyor 
Italya ne zaman 1 

harbe girecek? 

Fransız fl.losu dOn Ingillz ve 
Iskenderlyeye vasıl. oldu 

Başka harp filo l arı da bir iki güne kadar yeniden lskcnderiyeye geliyor 

Vercceyi karar diinyada sabırsızlıkla beklenen 1talya11 kabinesi Mussolininin riyaseti altında içti111a halinde 

Bütün gözler ltalyaya çevrildi 
--------------------~·~·--------------------

H o 11 anda istila edilince 
harbe gireceklermiş 

&OH DAKİKA 
•••••••••••• 

Evvc1a Akdeniz 
vaziyeti, 
Norveç 

sonra 
harbı! -·-Pans, 4 

tiyor: 
(Ö.R) - Havas ajan~ı bildi-

Bitnraf muhabirlerin Berlinden bil
dirdiklerine gc)re Norveç hadiseleri ikin
ti derecede kalmıştır. Şimdi Akdeniz ve 
ltnlyanın vaziyeti bütün münakaşaların 
ltıevzuudur. Matbuat ve siyasi mahfil-
1:r İngiltereyi harbi yeni sahnelere tev-
1;ı ınaksadını takip etmekle ithama de
Vnın ediyorlar. Bazı gazeteler Norveçten 
feri alınan kuvvetJerin başka yerde 
~ullanılacağı fikrindedir. Fakat nerede 
b Ye soruyorlar. Umumi kanaate göre, 
d~ hareket en az cHişünülen yerde ken-
1ni gösterebilir. 
Ba.,ler Nahrihten gazetesinin Berlin 

~Uhabiri, Almanyanın Romanya hak-
1nda muhteriz davrandığını kaydedi

l'ıır. Bunun sebebi de bu memlekete 
l'~ı:ıılan ithalatın Almanyanın çok bü
~ ehemmiyet vermesidir. 

Amerika, ltalyayı Müttef ikler 
bir tehlike ıcın 

t sayıyor 
X·X-----"-----

Vaıington, 4 (AA ) - «Havaı> 
RUZTeltin matbuat mümeuillerine 

vuku bulan beyanatından ıonra Ameri
kan mahfillerinde, Amerikanın Roma 
hükümetine itidal tavsiye ettiği ve Ame
rikanın aynı ıekilde teşebbüslerde bu
lunmağa devam edeceği kanaati hüküm 
sürmektedir. 

Bununla beraber iyi haber alan 
mahfillerde hakim olan kanaat, 
Amerikan diplomasisi tarafından İtal
yayı itidale sevketmek için &arfedilen 
gayretlerin, Mussolinin.in sarih bir vazi
yet almasına yaramıyacağı ve Avrupa 
işleriyle alakadar görünmemek isteyen 
Ruzvelt idaresinin bu arzusunun bu te
şebbüslerini zayıflatacağı, batta hiçe 
indireceği merkezindedir. 

Amerikan efkara umumiyesinde basıl 
olan kanaate göre, ltalya müttefikler, 
için Akdenizde ve Adriyatikte her an 
pek vahim miifkülit çıkarabilecek cidd i 
bir tehlike tetkil etmektedir. 

Bıtaraflar 

Diğer cihetten kongre azasından bir 
çok kimseler, Norvcçte müttefiklerin 
uğradığı muvaffakıyetaizliğin bütün bi
taraf memleketlerde hissedilen emniyet
sizliği arttırdığı merkezinde olan kana
atlannı aaklamnmaktadırlar. 
tSTILA SIRASI HOLLANDADA MI? 

Almanların bu sene içinde kat·i bir 
netice elde etmek İçin bütün gayretlerini 
sarfedeceklerine inanmağa meyyal bir 
çok müşahitler şimdi nisbeten yakın bir 
atide Hollnndnnın istilnsı imkanını der
piş eylemektedirler. Bu hareket Alman
lara lngiltereye karşı geniş mikyasta hü
cumlara geçmek için yeni üsler tesis et
mek imkanını verecektir. 

Ayna mi~ahitlerin zannettilderine gö
re, italyanın müdahalesi bu vakayile ay
nı zamanda vukubulacaktır. 

Bu hal medeni milletler için gittikçe 
büyüyen bir tehlike teşkil etmektedir. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

hazırlanıyor 
------~~~~~--x*x 

Akdenizde Ani istila teşebbüsü ihti-
Ciddı ı:hlikeler Naline karşı tedb · r er 
Belirmektedir 

-*-
lf:Qf)Janın vaziyeti 
~anıaj olmalı ihtimali 
lıadar lıanlı bir facia 
!ia doğurmalı 
~Sfidadındadıı•". -·HAKKIOCAKOCLU 

Romanyadan 240 Alman çıkaı .. ıldı 
x*x----------------

Lonclrn, 5 (Ö.R) - Son yirmi dört da Romanyada uzun müddcttenberi ika-
saat zariında üç bitaraf memleket ca- met ctmek1C' olan Almanlar da vardır. 
suslara ve vatan hainlerine k~rşı ted- Rumen polisinin Bükreştc bir bocl-
birlcr ittihnz etmi~lerdir. rwnda gayri kanuni radyo malumatı 

Romanyada ecnebilerin memlekete neşreden Alman teşkilatını meydana 
girmelerini ve ikametini tanzim eden çıkardığı bildiriliyor. 
kabine kararından sonra 240 Alman te- BULGARİSTAN VE HOLLANDADA 
baasımn ikamet tezkercleri polis tara- Bulgar dahiliye nazırı mebu.san mcc-

~I fından iptal edilmiştir. Bunların arasın- lisindc beyanatında memleket dahilinde 
lıar •denizde sulhun \'C emniyetin mu- ecnebilerin harekatını kontrol edecek 
d ~ lası gittikçe tehlikeli bir dun1ma .: • '''" ' "''" • 11

• 
11

•
111

• 
11

'
1
'"' ......... -teöbirlerı izah etmistir. 

};

1 

ln"u hızla yol almnktadır. İtnlYa \"C : J •: • A HolJandada casusların. tnemlekctin 
tı)~lİÜtlJ id~rccil~riniıı J!arbc iştir~k tc- ~ \ n g Ut eren l n n • emniyetini haleldar edecek harekettP 
bı erme ilaveten ltalyan radyo \'e ~ bulun311 kimsclcrln tevkifine v~ buna 
d :ıtbuatının miittefiklcrc kar,:ı esasen kaya 5e f İ y İ ait di<"1"er trobirlere müteallik Iaviha 
ıı:;stanc oluııyan nıziyctlerhıi tamamen mebusan meclisine tevdi edilmicştir. 0Bı:ı-
lı1~"11tıan!! bir sekle ifrağ eylemiş bulun- s Of yaya g t' tt 1• gün öğ) den sonra başvekil, Hollandrı 
~j arı hıgilterc \'e 10rammdn ciddi endi- fısayiş ve emniyetini muhafaza için teh-

ter _tevlit eylemiştir. .. likeli addedilen 21 kişinin dün gece tev-
n ... it b Lonclm, 4 (0.R) - Britanyanın 111 .,.ı ere iitiin ihtimalleri giiz cinünc kif edildiğini, bunların siyasi mefkıire-

l;ı~~k gemilerinin Siivey~ \'C Cebelüt- Ankara bi.iyi.ik ch;isinin Bulgaristan- !erinden dolayı değil, memleket menfa-
lı)• 1"' boğazı yoliylc seferlerini menet- daki orta elçiyi ziyaret için Sof yaya atine zararlı tel5kki edilen hareketleri-
''•~1'(!•1~a1kliya1ı Ümit bunnınu dolaşmak vasıl olduğu bildirilmektedir. ne- dair elde edilen deliller neticesinde 

Sofya mahfilleri bu mülakata hafı n··1l:.c rapınak kararını almıştır. tevkif olunduğunu beyan etmiştir. 
)_ •11Ylık lngiliz filoları siiratlc Akdcııi- bir mahivct vermektedir. Bu ha~eı..ct Londı·ada ı"uı· bı·r te51·r 
~· ••••••• • •••••••••••••••• • •••••••••••••••• ~ ~ J 

~I ınnıckte \'e İskendcriyede tcremmii yapmıştır. Britanya makamları, Hollan.-
• ;.?1ckıcdirıcr. Takım/arımız dünkü da hükumetinin cesaretini takdir ede-

'C!hr~:kr İtalyanın vnziycündc riddi bir rek eğer .Skandinavp devletleri de ay-
~11~. e .belirmemiş olsa miittefikler mac/arı kazanam~Jt ni yolda hareket etmiş olsalardı Dani-
~ılcrnıc miihim külletlcr tahmil , marka ve cenubi Norv.eçin işgaline ma-

bu ihtiyat tedbir lerine baş \'Urmak ni olunabilirdi yollu mütalaa beyan et
miş]erdit. Filhakika bu hükümetler cid-

Iskenderiye, Maltadan da kuvetli oldu · 
-*-

Filoların gelmesi Mısırı 
ve Atinayı sevindirdi 

• 
Brüksel 4 ( ö.R) - Akdeniz 

müttefik filosunun kuvvetli öncü
leri Iskenderiyeye varmışlardır. Da
ha kudretli kuvvetlerin bugün mu
vasalati beklenmektedir. lskenderi
ye , Maltadan daha mühim bir deniz 
üssü olmuştur. Bütün tayyare as
keri ve sivil mürettebatı ilk davete 
icabete hazır bulunuyor. Ordu ve 
poliste izinler tatil edilmiştir. 

Londra, 4 (ö'R) - Müttefik donan
masının büyük bir filosu dün öğleden 
sonra Jslc.enderiyeye vasıl olmuştur. 
Zırhlılar ve kruvazörler ve dostroyer
lerin refakatinde limana giri!J aakinane 
olmuş ve mutad selam topları atılma
mıştır. Başka harp lilolannın da bir jJd 
güne kadar muvasalatlan beklenmekte
dir. 

Donanmanın gelmesi Mısırda büyük 
bir alaka uyandırmış ve bu ihtiyat ted
birleri demokrasilerin her hangi bir ha-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - lskc.ndcriyey,e vasıl olan İngiliz donanmasından kuvvetli bir parça 

.. 

Norveçte vaziyet: Mütareke istenil
diği doğru değil, Narvik topa tutuldu 

~------------------~·~·~--------------~ 

Müttefikler bazı noktalar-
dan çekiliyor, diğer 

yerleri takviye ediyorlar 

Narvikt cereyan eden clcni;: 1ım·bmı gösterir te nsfü bir resim 
Londra, 4 (Ü.R) - Müttefik kuvYet-ı fiklcrin yeni hntlarmı nerede tesis ede- bu sabahki tebliğınde Trondhayın mıu· 

Jcrin Trondhaymin şimal nııntaknsıııda ceklcrinc dnir Londrada malıimat yok- takasından müttefik kuvvetlerin geri 
iki giin C\'\el ha')hyan hareketleriyle tur. çekilmesi Norveç umum kumandanlığı
miittcfiklcrin '.Non•cçfon çekilmeleri bir İngılız başvkilinin perşembe günü nın maluınath le yapıldığını bildirıniş
d.-rccc dalın tc\' i olunmuştur. Harbiye Avaın kamarasında vukubulan beyana- tir. Uazı menbalıırdan bildirildiği gibi 
nezaretinin tebliğine göre 'frondhııymin tında parlamentonun gelecek celsesinde umum kuınmııfonlığın Almaıılnrla mü
şim:ılindeki miittclikler umumi pl~na daha fazla izahat vercce<>foi ·,radeUig"n tarckc akdi irin miiznkeratta bulunma-• b 

tevfikan evvelki gece Namsostan vapur- ınallımdur. Bununlıı beraber salfıhiyct- dığı hu tebliğde sarahaten kaydeclilmck-
lara bindirilmiş ve bu hare.ket nnıvaffa- tar mahafil Norvcçi terketmek fikrinin tedir. 
lnyctlc lıi~ bir ıayjata uğramadan ya- me.vcut ol~adığı ve burasının ikinci de- Vaziyet şöyledir : 2 mayıs gece.;i Nor
pılmı tır. recede bir cephe haline inmesine müsa- vec kuvvetleri baskumandam maiyetiy· 

Norveç gayri re~mi tebliğleri mütte- ade edilemiyeceği hakkındaki beyanatı le beraber bir İngiliz harp gemisine bi-
fiklerin Norveçte başka noktalara asker hatırlatmaktadır. nerek Norvcçin bilinmiycn bir noktası-

. ve bınaenale h Almanlarla 



SA.RIPS2 

Sovyetler 
etsamoyu 

Moskova, 4 (Ö.R) - Tas ajansı iki 
tekzıp neşrediyor. Bunların birincisi 
Sovyetlerin Viborg mukabilinde Petsa
monun ve Aland adalarının kendisine 
verilmesini Finlandiyaya teklif ettiğı 

haberinin tekzibidir. Bundan sonra şu 
cihet kaydediliyor : Geçen hafta Alman 
hükümetine Sovyetlerce bir nota verile
ı·ek İsveçc karşı bir har~k<'tın gayri 
dostane telakki edileceği ve Aland ada-

Finlerden 
seme ·şler 
larının isgnlinc Sovyctlerin müsaade 
c.demiye<'eği iddıa c.dılmişti. Bu her iki 
haber de teh-zip edılmektedir. 

Tas Ajansı şunu ilave edıyor : Haki
kat şudur : Alman - Sovyet ademi teca
vüz itilafı mucıbincc iki hafta e l'\0 el 
Mosko\ ada iki taraf arn ında yapılan 
istişarelerde fikir teatisi neticesinde İs
veçın bitnraf kalması, her iki akit tara
fın müşterek menfaatleri icabından ol
dugu tezahür etmiştir. 

• es Müttefiklerin çekil 
• 

ıyı 
• 

ı karsılanma 
~ 

~--~------x*x•~------~~ 
Stokholm, 4 (AA) - Müttefiklerin 

Norveçte geri çekilmeleri lsveçtc büyük 
bir hayal inkisarı husule getirmi~tir. Da
gens Nyteher gazetesi, ingiliz don:ın-

masının Almanların Norveçe asker nak
letmelerine niçin mani olamadığını sor
makta ve Almanların fn .... iltereye hava
dan yaptıkları hücumları teksif etmek 

Türk .. Yunan ticareti 
ve bir mütalea 

Atinada çıkan Katimerini gazetesin
den: 

Yunanistanla Türkiye arasında imza
lanan yeni ticaret anlaşması resmi dev• 
let gazetesinde intişar etmiştir. Bu an
laşma, iki devlet arasında ticari muame
leleriyle tediyatın nasıl yapılacağını 
cnince teferrüatına varıncaya kadar ih
tiva etmektedir. İki memleket istihsala
tının büyük bir kısmının ayni cinsten 
olmasına rağmen, bu anlaşma iki kom
şunun alış verişine parlak bir istikbaJ 
hazırlamaktadır. 

Esasen Yunan - 'l'ürk ticari ve iktısa· 
di teşriki mesaisi yeni bir şey değildir. 
Maziden beri iki memleket, daha doğ
rusu iki millet arasında çok sıkı iktısa
cli münasebetler teessüs etmiştir. -x-Rilil eczahanesi 

HiW eczahanesi 940 modeli yaz göz
lüklerinden İzmire yetiştirmekte herse
neki mutat rekoru bu sene de kırmış, 
dünden itibaren İzmir ve mülhakatı 
rnü,,cıtcrilerine tev-Lie başlamı;trr. Çeşit
ler, cidden çok şık ve herkese elverişli 
bulunmaktadır. -·-SPOR ...... --. 

Muhtelit takımlara 
girecek futbolcular 

Futbol federasyonu tarafından hazır
lanan talimatnameye na7.aran bundan 
sonra Milli takıına veya muhtelit takım
lara seçilecek futbolcuların atletizm 
kabiliyetleri esas olarak nazarı itibara 
alınacaktır. 

Atletizmde asgari dereceleri elde ede
miyenler, ne kadar iyi futbolcu olurlar
sa olsunlar, muhtelit veya Milli takıma 
alınmıyacaklardır. 

İzmir takımları için getirilecek antre
nörlerin masrafını federasyon verecek
tir. 

üzere Norveç hava üslerinden istifade 
etmelerinden korkmaktadır. 

Social Democraten diyor ki: 
Norveç, Alman himayesi altına ~ir

mek ve 1 ngilter~ye karşı yakın bir üs 
teşkil etmek tehlikesine maruz. bulun
maktadır. 

Divrikte yeni 
madenler bulundu 

Divrikten bıldiriliyor : 
Karakeban nahiyesine bağlı Hinora, 

Zimara ve Gedenek köyleri hudutları 
dahilinde Nuri Demirağ maden işleri 
teşkilatı tarafından yapılan araştırma 
neticesinde krom, amyant, bah,r, simli 
kurşun ve mika madenleri bulunmuş, 
krom ve amyant madenlerinin araştır
ma ruhsatne~eleri alındığından bu mn
denler sahasında foaliyete geçilmiştir. --·--

Kayseri de ağaç 
bayramı 

Kayseri 4 (Hususi) - Şehrimizde bir 
ağaç dikme faa1iyeti başlamış, bu iş 
köylere kadar teşmil edilmiştir. 

Tertip edilen ağaç bayramında mey
veli ve meyvesiz olmak üzere 283 bin 
agaç dikılmiştir. --·--Almanların meşhur 

doktoru Sof yada 
Sofyo, 4 (A.A) - Dün sabahten beri 

Sofyada bulunmakta olan Dr. Klodyus 
dün öğleden sonra kral tarafından ka
bul edilmiştir. 

Dr. Klodyus ayı·ıca maliye ve ticaret 
nazırlariyle de uzun gö~elerde bu
lunmuştur. 
~~·~-~-~~~~~--~-

İlıinci MıntaJıa Etltiba 
Odasından: 

Simsarlarla teşriki mesai ve mesleki 
adap ve haysiyetiyle telifi kabul olmı
yan hareketlerde bulundukları sabit 
olan İzmirde Dr. Muharrem Şevki 
Uğur, Dr. Levi ve Dr. Besim Dumanm 
Ankarada münakit Etibba Odaları adli 
divanı haysiyetin karariyle 6 mayıs 940 
tarihinden itibaren ikiser ay müddetle 
icrayi tab:ıbetten menolunduklan ili'm 
olunur. 

5 - 7 1537 (868) 

"™--··· wcz+!J[Di --- ·ı EL HAMRA Sinemasında 
BUGVN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Nefis bir musiki • Şahane bir a k \'e harikulade bir mc\711 içinde aııısabiz 
bir kahkaha tufanı 

MEŞHUR tJC PALAVRACI SiLAHŞÖRLER .. 
Türkçe Sözlü 

Kra.liçanın Elmasları 
Görülmemiş kahkaha Şaheserinde 

AYRICA : Tabii renkli en son moda PLAJ elbiseleri (ilmi .. 

Ml!.'TRO JURNALOA: F.n son ,.e en mühim HARP haherleri .. 
SEANSLAR : Her gün 1.30 - 3.30 - 5.30 - ; .30 ve 9..30 da •• 
Cumartesi ' 'e Pazar 11.30 da \'e hafta arasında her gün 1.30 da UCUZ 

HAl..K SEANSLARI VARDIR .. 

DEMfıiiiiSKE 1 
Büyük tarih ve 

(ıKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

- 180 -
F aribol - Askerleri yaklaşmaktan 

men için siperler yapılmadı mı? Orada 
ki adamlarımız onların yanımıza gelme
lerine mani olur. 

Hanri - Size olan biten şeylerin 
hepsini dahn anlatmadım. Kral yüzde 
on kazanç vergisini kaldırdı. Kralın bu 
kararını bu dakikncla bütün ahali haber 
almış bulunuyor. Pndsliler şimdi her ta
rafta Yaşasın krah diye bağırıyorlar. 

te örü orsunuz a? .. Sipeıler 

tün gayretlerini sarfedecekleri bir az 
şüpheli görünüyor ... 

Mistufle o dakikada bir az taşırmış 
olmakla beraber, ayni zamanda vaziye
tin nezaketini de tamamile kavramış 
bulunuyordu ... 

Mistufle - Evet. Şimdi anlıyorum ... 
Esasen Parislilerin karaktc•ri de böyle 
bır dönekliğe pek ziyade miisaittir. 

Bu sözlerin konuşulmasının ınütea-
Faribol ve arka~ k.r 

-*--
Bütün denizler için 
rimler y··ıı eldi -·-Harbın şimal memleketlerine siraye-

tinden sonra Akdenizde İngiltere hilkü
meti tarafından alınan tedbirler, deniz
lerde harp sigortası primlerinin yüksel
mesine sebep teşkil etmiştir. Akdenizde 
harp sigC{_rtn ı yüzde bir iken yüzde üçe 
ç:ıkmış, Ingiltereyc gıdccek gemilerle 
nakledilecek eşyadan alınan prim yüzde 
dörtten yüzde be-;e kadar yükselmiş
tir. 

Atlan_tik denizinde sefer edecek müt
tefik bandıralı gemilerin primleri iki 
buçuktan yüzde dörde, Atalantikte se
fer edecek bitaraf bandıralı gemilerin 
primleri yüzde bir buçuktan yüzde dör
de çıkarılmıştır. 

Tuna yolunu takiben seyrüsefer eden 
cemilerle yapılacak scvkiyat için de Yu
nanistanda, YugoshıVl'a, Romanya ve 
Macaristanda primler birdenbire yüzde 
yüz elli nisbctinde artmıştır. Halen Tu
na yolu da tehlikeli sayılmaktadır. --·--

Aziziye 
tüneli bitti 

7'ünel yalıında 
işletmeğe açılac:alıtır 
Aydın hattı üzerinde Çamlık istasyo-

nu civarında devlet demiryolları idaresi 
tarafından bir buçUk: milyon lira sar
fiyle yaptırılan ve bilahara elektrikli 
trenlerin geçmesine de elverişli olan 
Aziziye tünelinin inşaatı ikmal edilmiş
tir. Tünel pek yakında merasimle işlet
meye açılacaktır. 
Açılma töreninde Nafıa vekilimizin 

eğer müınkcn olamazsa devlet demir
yolları umum ınü,düriinün hazır bulun
masına intizar edilmektedir. --·--Mi ili piyangonun 

Haziran kesidesi .. 
lzmirde yapılacak 

Köylü icin ucuz bilet 
Milli piyango idaresi yalnız köyler 

için 50 kuruşluk aylık keşide biletleri 
ihdasını düşünmektedir. Diğer taraftan 
beş bilet numarasını ihtiva eden aylık 
karneler hazırlanıp 9 buçuk liraya, yn
ni yarım lira eksiğine satışa çıkarıla
caktır. 

Milli piyangonun Haziran keşidesi İz
mirde, 19 Mayıs keşidesi Anknra<la ya
pılacaktır. --·--lngiltereden teneke 

getirtiliyor 
Teneke ithali müşkül bir safhaya gir

diği için piyasada teneke fiatleri alabil
diğine yükselmişti. Son günlerde bir te
neke yirmi kuruşa çıktığı halde piyasa
da yine teneke bulmak imkfını azalmış
tı .. 

Haber aldığımıza göre Tıcaret veka
k.ti İngiltereden teneke ithalini temin 
etmiş bulunmaktadır. İlk parti Londra
dan yola çıkarılmıştır. İngiltere teneke
leri piyasaya vazedilmeğe başlandıktan 
sonra teneke fiatlcri 5 kuruşa 'kadar dü
şürülebilecektir . --·--Kültürpark yüzme 
havuzu yapdıyor 
KUltürparkta inşasına karar verilen 

yUzme havuzunun plfuıları hazırlanmış
tır. Havuz 50,000 liraya mal olacak, ka
palı tesisleri bulunacak, seyirciler için 
bir de tribünü ihtiva edecek, Balkanlar
da eşi bulunmıyan bir mükemmeliyette 
olacaktır. İnşası eksiltmeye çıkarılmşı
tır. Havuz dahilinde gayet müsait atla
ma yerleri, soyunma odaları da buluna
caktır. 

kie geldikleri vakit ınülfu:im : 
- Çabuk mösyö Jüpiter ipi uzatım?., 

diye seslendi.. 
Ve demirci zabitin arzusunu o anda 

yerine getinnişti .. 
Bu dakikada MLtuflenin aklına yeni 

bir fikir geldi.. Biraz evvel Sen nehri 
kıyılarını muhafaza altında bulundur
mak için oraya da ameleden bazı adam
lar seçip göndermislerdi .. 

Krala mensup askerlerin gelip yetiş
tiği böyle muhataralı bir zamanda on
lara da vaziyeti haber vermek lazımdı .. 
Bunu diişünen Mistufle arkadaşlarına 
dedi ki : 

- Bize sadık olan bu adamlara da 
artık başlarının caresine bakınak ve 
oradan hemen sıvışmak icap ettiği bir 
vasıta ile derhal bildirilmelidir .. 

Faribol arkada!iının sözlerini teyit et
ti : 

- E\•et ... Evet.. Daha vakit var. Kra
lın askerleri o tarafa henüz vasıl olıı
ınadılar .. Çabuk, iki kisi koşsun .. Onla
ra tehlikeyi haber versin .. 

~----------~-~~x--~-~------~ 

Orta okul, Lise ve kız Öğretmen okul-
larında imtihan günleri kararlaştı 

-~~~-~~~~x*x~-~-----~ 
Maarif vekaleti orta okullann ve liselerin imtihan iıleri hakkında 

mühim kararlar ittihaz etmiştir. Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma
lumata göre bu sene orta okullarla liselerde dersler 23 Mayıs tarihin
de nihayet bulacaktır. Bu suretle tam sekiz ay tedrisat y~pılmış olu
yor ki bu mekteplerimiz için bir rekor te~kil etmektedir. 

•** 25 Mayıs tarihinde lise ve orta okul- tünlcmcye bırakılma sınıf öğretmcnlc-
larda devlet imtihanlarına gireceklerin rinin kararına bağlıdır. Biri Türkçe ve
vaziyetleri tesbit edilecek ve kendilel'ine ya edebiyat ise iki dersten, değilc:;c üç 
hemen tcl>liğ olunacaktır. dersten ortalama notu beşten az olan 

27 Mayıs Pazartesi günü liseyi bitir- talebe bütünlemeye bırakılır. 
me imtihanlarına başlanacaktır. 28 Mo- OLGUNLUK İMTİHANI 
yıs Salı günü de orta okullar devlet im- Devlet olgunluk imtihanına girenler 
tihanlarına başlanacaktır. Muallim mek- mutlaka Türkçe kompozisyona tftbidir
tcpleri imtihanları 7 Haziranda yapıla- ler. 
caktır. İmtihanlarda mu\'affak olmak için hf'r 

Resmi mekteplerle hususi Türk mek- branştan en az altı numara almak şart
teplerine devam eden talebenin gerk tır. Bir veyn diğer derslerden kazanmı
orta mektep, gerek lise devlet imtihan- yanlar Uç defa imtihana girebilirler. 
lan bir yerde ve Maarif idaresince tes
bit f'dilen mümeyyizler tnrafından ya
pılacaktır. 

Bu imtihanların hangi mekteplerde 
ve hangi muallimlcrden mürekkep mü
meyyiz heyetleri tarafından yapılacağı 
bilahara anlaşılacaktır. 

TALlMATNAMENtN ESASLARI 
Yeni imtihan talimatnamesinin esas

ları şunlardır: 
Orta okul ve liselerin üçüncü sınıfla

rında bulunan talebe, kanaat notlarına 
göre, orta okul devlet ve lise bitirme 
imtihanlarına kabul edilme hakkını ka
zanırlar. Orta okul ve liselerin birinci 
ve ikinci sınıflarında bulunan talebenin 
sınıf geçmesi, her üç kanaat notu devre
sinde her ders için verilen kanaat not
ları ortalamalarının en az beş tutmasiy
le olur. , 

BO'TüNLEME 1MT1HANLARI 
Birisi Türkçe ve edebiyat olmak şnr

tiyle üç dersten, bu derslerden geçip te 
diğer dört dersten ortalama notu beşten 
az olan talebe sınıfta kalır. Ancak bu 
derslerden bir veya bir kaçı idman, re
sim, musiki, biçki, dikiş, ev idaresi ve 
çacuk bakımı ise, sınıf ta kalma ve bü-

Bütün talebe 
öğleden sonra 
serbest kalacak 

Orta tedrisat müesseselerinde önü
müzdeki ders yJlı başından itibaren öğ
leden sonraki mUzakcre saatleri kaldı
rılacak ve talebe saat 1 den sonra ser
best bırakılacaktır. 

Bu vaziyetin ilk mekteplere de teş
mili için Vekaletçe tetkikler yapıldığı 
haber verilmektedir. 
öğrendiğimize göre; önümüzdeki yıl

larda ilk okullarda da derslere sabahle
yin ~lanarak öğleyin nihayet verile
cektir. Öğleden sonra talebe okulda 
meşgul edilecek, mu iki, oyun, resim-iş 
faaliyetiyle uğraşacaktır. Bununla be
raber talebe bu faaliyete devamda ser
best olacaktır. 

tık tedrisatta tatbik edilmesi düşünü
len bu şeklin programı bu tatil mevsi
minde talim terbiye heyetince hazırla
nacaktır. 

inhisarlar Tütün deposu inşaatı ilerledi 
Deponun alt katında çocuk kreşi yapıldı 

---~-""------x*x · 
inhisarlar idaresi tarafından Alsan- yatmak fü.ere gUzei bir kreş yapılmış-

cakta inşa ettirilmekte olan tütiln depo- br. 
su bu sene nihayetlerine doğru ikmal Kreşte çocuklar yalnız günClü1Jeri 
edilecektir. doktor ve hasta bakicıların nezaretihde 

Türkiyenin en büyük tütün deposu ıhtimam görecektir.· işten çıkan analar 
olarak yapılan bu bina, hffkümet kona- akşamları çocuklarını alacaklardır. 
ğından da daha geniştir. Ve İzmirde en Binanın iklıici ve üçüncü katları, her 
bi.ivtik bina olacaktır. türlli asrı tesisleri muhtevidir ve depo 

İlk ve ikinci katlan inşa edilmiş olan olarak kullanılacaktır. Bu kısımda tü
binanın temeli, Türkiyede ilk defa tec- tünler için lüzumlu rütubet derecesi 
rübc edilen bir şekilde, İngiliz: sistemin- gayet iyi hesaplanmıştır. 
de yapılmıştır. Beton kazıklar yerinde Bina, bütün tesisleriyle 800,000 liraya 
dökülmüştür. mal olmaktadır. Üç milyon kilo tütün 
Binanın ilk katında amele çocuklarına istinp edecektir. 

lzmirde ecnebi artist 
bulunduğu haberi 

yanlıftır 
Bir İstanbul gazetesi İzmirdeki ecne

bi arfü.tlerin de İzmiri tcrkettikleıini 
~azmıştır. Bu haber yanlıştır. Çünkü İz
mirdeki harlardn beynelmilel şöhreti 
haiz tek nrtbt dahi yoktu. Diğerlerinin 
(:alışmasına da küçük sanatlar kanunu 
maniydi.. Bu itibarla son günlerde İz
mirden hudut haricine gönderilmiş ec
nebi artist bulunmadığı yaptığımız tah
kikattan nnlaşılınıstır. 

Dün tayyare 
postaları gelmedi 
Havanın müsaadesizli&i yüzünden dün 

devlet hava yollarının Istanbul - İzmir, 
Ankara - İzmir ve Ankara - Adana hava 
seferleri yapılamamıştır. Seferlere yarın 
devam edileceği ümit olunuyor. 
- --111---
Ingiliz atesenavali gitti 
Şehrimizde bul~ıunakta olan fugiliz 

büyük elçiliği ateşennvali Capitaine 
O'donnell dün sabah Ankaraya gitmiş
tir. 

- A~.cle edelim arkadaşlar, dedi .. Ba
kınız .. lşitiyor musunuz? .. •Yaşasın kral 
scselerh gittikçe daha yakından duyu
luyor .. 

Çabuk davranmazsak hcpimiı.i ya öl
dürecekler, yahut ta esir alacaklardır ... 
Böyle bir felaket vukuuncla o zaman za
vallı madam İvonun hali ne olur? 

Kendimize acımıyorsak bari bu tali
siz kadın için hayatımızı korumalıyız ... 
Haydi arkadaşlar, rica ederim .. Çabuk 
yukarı çıkalım .. 

Faribol haykırdı : 
- Evet.. Hanri _çok. doğru ı-öyli.iyor .. 

Burada biraz daha durursak kendimizi 
boş yere kırdırmış olacağız .. Hemen ipe 
rnrılalım, arkada~ar.. Düşmanlarımız
dan alacağımız intikamı başka bir güne 
bırakmalıyız... (Msitufleyc bakıp) hadi 
arkadaş .. İpe tutun bakalım! .. 

Faribol ilkünce arkadaslarının yuka
ııya cıkal"llmasını, kendisinin ise en son 
olarak alınmasını münasip görmekte idi. 
Mi tufle buna itiraz etti : 

- Hayır .. Hayır .. Bu olaın-:ız, Faribol. 

Amerikadan iki bucuk , 
milyon liralık ziraat 

aleti getiriliyor 
Ziraat vekfıleti tarafından Amerikaya 

sipariş edilen takriben iki buçuk mil
yon lira değerindeki ziraat fi.letlerl, 
traktörler, orak ve harman makineleri 
Amerikadan yola çıknnlmıştır. Bunlar· 
dan bir kısmı vapurla İı.:ınirc getirile
r.ek, bir kısmı da İstanbul limanına çı
karılacaktır. 

Ziraat vekaletinin İngiltereye sipariş 
etliği ziraat aletleri de yakında memle
ketimize getirilmek üzere vapurlara 
yüklenecektir. 

Fuarımız ve Iran 
Kardeş İran hükümeli daha büyük 

bir pavyonla bu seneki Fuara ela iştirak 
etmeği kararlaştırdığından fuarı şahsen 
görmeleri için Ankaradaki İran büyük 
elçisi S. Tac Kazcmi evvelki gün İzmire 
gelmişler \"e refakatinde şehrimiz İran 
konsolosu olduğu halde tam iki saat fu
arın her tarafını göriip tetkik eylemiş
ler, Ievkalfıde beğenerek takdirlerini iz
har eylemişlerdir. 

altına yanaştırıp onu muhkem bir su
rette bağladılar .. 

Faribol yukarıya çıkanldı .. Onun ar
kasından da sıra ile, bütün arkadaşlar, 
birer birer yukarıya alındılar. En son 
olarak Mıstufle de hendekten çıkarıldı. 

Mistufle ve arkadaşları oradan sıvış
mağa hazırlandıkları sırada biraz evvel 
Sen nehri sahiline gönderilen adamlar, 
artık partinin kaybedildiğini ve her ta
l'aftan kralın askerleri ilerlemekte oldu
ğundan dağılmak Inzım geldiği haberini 
bütUn işçilere yaymış bulunuyorlardı ... 

Biraz sonra meydanda J üpiterirı adam
larından artık hiç kimse kalmamıştı .. 
Hepsi de birer tarafa sıvısnıı.ş bulunu
yorlardı. 
Burıu gören Faribol ve Mistufle ve di

ğer arkadaşları da oradan ayrıldılar. 
Tenha yollardan geçerek biraz sonra 

Ekzilinin meskenine çiden dar bir yol 
boyunca ilerlemei'<e koyuldular. 

** O sırada Sent Antm•an mahallesine 
donnı ilerliyen piyRde askerleri, mahal-

Akdenizde 
--*--

Ciddi tehlikeler 
Belirmektedir 

-*-
- UAŞTARAiı1. l inci SAYFADA 

zin cıuniyeti ciddi \ c miihim bir ichli
kcye maruz kalım,.tır. Bu tehlikeyi yıı· 
ratan da 1talynnın takip eylediği si)a• 
~etin vuzuhsuzluğu \ e hu memleketten 
zamnıı zan nn yUksclcn tehdit sesleri· 
dir. 

Hepimiz çok iyi biliriz ki İtalya, da· 
lıa harp başlamadan çok yıllar ev\·c~ 
bir çok iddialar ortnya atmış, cmperya· 
list emellerini snklnmnğa lüzum görme
miş bir memlekettir. 

Akdenizi bir İtalyan gülü haline ge
tirmek sc,•dası Fn ist İtalyanın ideoloji· 
sini teşkil eylediği muhakkaktır.. Slİ• 
'eyş knnaliyle Korsika \'C Tunus üze• 
rindeki iddialar malümdur. Biitün bıı 
talepler İngiltere ve Fransayn tc\·cib 
edilmiş hasmanc hareketlerdir. 

Almanya dn hayat sahası müstemleke 
talepleriyle bir '.:ok milletlerin hayat \'8 

istikliı.llcrine giiz koyarken emellerinin 
tahakkukuna mfıni km'vet olmak {ize
re kanjı ında İngiltere ve Fransayı gör
müştür. 

İki memleketin cmeryali t emelleri· 
nin tahakkukuna engel olan müşterek 
nokta müttefikler cephesidir. 

Çok evvel bu cepheye karşı Berlia 
Roma mihveri kurulmuştur. 

Bir harp zuhur ederse müttefikler Al· 
manya ile İtalyanın müşterek hareke« 
eyliyeccklerine kani olmuş gibi idiler. 

Fakat hildiseler bcklenmiyen şekilde 
inkişaf etti. 

Alman orduları Polonya üzerine yii· 
riirken Hitler İtalyanın o tarihe kadar 
de,'8m eden siyasi miizaheretine teşek· 
kürle iMifa ederek onun münhcreti ol
maksızın 7.afcri temine muktedir olaca· 
ğını söyledi., İtalya hnrp harici knldığt• 
ıu ilan etti. 

Bu \ 'aziyet kar ·ısında İngiltere ~ 
Fransa. 1914 senesinde de AlmanyaJUll 
müttcfiki olan halyanın müttefikini tcr
kederek kendi lehlerine harbe iştirak 
eylediğini hatırlıyarak, harbi genişlet· 
ınemek emeliyle İtalyayı hoş tutmak 
yoluna saııtılar. 

italyanın Almanyaya komisyonculuk 
ettiğini hile bile müsamaha ile karşıla· 
dalar. Eğer harbe iştirak etmemek ar· 
zusu samimi İ<;e İtnlyayı tatmine uğr::ıŞ• 
tılar. 

Hiitiin bu mü amahnlara rai:rmen ıa· 
nıaıı zaman bu memleketten yüksel~ 
~ert ihtarlar, tehdit sesleri italyan p0la· 
tikasmın \'uzuhsuzluğu nihayet ınütte
fiklcrin de tnhamıniiliinii sona erdirdi. 

Ablokanm şiddetlenmesi karariyk 
İtalya~·a karşı pa ciddi. tedbirler ıaıt,jk 
olundu, Almanymım Akdcnizdcki ncfeJ 
borularından (!Jl miihimmi olan bur:ı5' 
da tıkandı .. 

İtalya, harp harici kalmak sureti)'ı. 
Almanyaya faydalı olmak rolün~ 
uznkln~tırılınl'a i~in şekli birden bU"CI 
değişti .. 

Hele Norveçte nıüttcüklerin ~eri ,,. 
kat'i bir ntll\·a{fakıyet elde cdeınenıele· 
ri bilakis cenubi Norvcçc Almanl~ 
hakim oluşu Faşist idarecilerinin curc 
ve cesaretini arttırdı.. r: 
Artık italyanm tuttuğu tempo ~udelı.ı .' 
aSaat çabı~tır. İtalya harbe girın a, 

cmclleı·ini tahakkuk ettirmelidir.. JJe'
1 mokrasilc.r çürümüstiir. Galip gelJlte e

ri ihtimali yoktur.n 
Hiç ı:üphe yoktur ki kış hnstınna~11 

<'iddi neticeler elde etmek ınecburı)':.; 
tini '\'e zaruretini cluynn Almanya ~. 
cercyam körüklemekte artık kendıs1~ 
açık kapı nzifesini görmek kudretd, 
kaybeden bu memleketi ynnıbeşıtl 
harbedcr bulmak istemektedir. . lef 

Biitiin bımlaru mukabil müttef 11' 
de her ~n tehlike ifade eden bir kU"''·; 
tin ,·uzuhsuzluğuna ila nihaye kst13•11 
mak niyetinde değildirler. Çünkü ~11d 
olmadıkları Akdenizde. geniş iht•Yd, 
tedbirlere ha~ vurmak, her fın bura 1' 
çıkacak bir ateşe karşı kuv\'et ayırı1111 

Iiizunıunu duymaktadırlar. ~ 
Elbette italyadan vuzuh ve karar el,. 

temek mecburiyetini duyacaklar• 
kika da olacaktır. d• 

Şimdi biitün hu \'aziyetlcr lmrŞısııt 
ital)·a karar almak mcvkiindcdir. 

Bn karar ne olacaktır? 
Harbe sürüklenmek mi? . ~ 
İtalyanın coğrafi vaziyeti, bı~ ~f, ~· 

iptidai maddelerden mahrumi)•eü ede" 
dbini bir ~crgiizeşte atmaktan nıetl 
cek en ktı\'\'ctli sebeplerdir. . pıiİ' 
Akıl \'C mantıkla yüriitlilecek b~r f cl-' 

taliıa dıı kömiin;iiz, pctrolsuz, 1f.~1ıı' 
maddec;iz olan İtalyanın mii~t~ 1 k;at 
aleyhine bir harbe girmesine a la ııfl 
~örüle.m<-z.. . . tiıtİt' 

Fakat harpler mır hiıkıınıl-e 
ka~·holmasından doğar.. 1' .,.11 

ltalya böyle bir rılgınlık yapacıı .,#" 
Bu ~malin ce\•abını \'emıek çok .,.s,i· 

dur. l\fussolininin ~imdiye kadar ıı•" 
retkar:me hareket politikası btı ~"'"'" ........ 
hnvır cevabını vermt"'e <·ok ınıı~ el-- ' .. . ·tefi' 

Fakat diktntiirlerin emperyalıs ttA te-
lcr pe inde çok dı-falar hatalı hn le'' 
liıfisi imkansız felaketler do~urnn _..e.. ter· ... 
rarlar da alınnktn tcrcddiit gos 
dikleri bir ,·iikıadır. .. ,, .. fi"' 

1 · · nıu .. talyanın son harckctlcrını. k sel' 
Icrin miihiın km·,•etlcrini oy~lıurı~1.111ıe 
retiylc Almanyayn mnnc\•İ bır ~. ıcii" 
ret c:;ckliııde knbul eylemek. rn~ı~ettJI• 
olmakla hcnıhcr Akdcni1dc cıddı 1 rt• 
kelerin gittikcc arttığını dn l<a~.':trfi"' 
me~ zarureti 'ardır. .~{in~ii. 11

:;.,. ,r 
lcrın sabır ve talıammullcrının · 
mesi, halyadnn 'unıh ve karftr 
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lngiliz parlamentosu toplanıyor 
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Muhaliflerin hükümete 
hücumu beklenmektedir 

~--~----------------- ~-----------~·-----------
Brüksel 4 (Ö.R ) - Belga ajansınrn Londra muhabiri bildiriyor: 

.. ~arlamentoda önümüzdeki hafta yapılacak büyük müzakerede muhalefet şeflerinin alacakları vaziyet 
~d1 •• tutuluyor. Fak~t muhalif gazetelerin ne~riyatmdan bunların hük ümete doğrudan doğruya ve şiddet

hucum edeceklerı anlaşılmaktadı r. Muhabır, Oksforclun nmele mebusu Devi ta rafından kabineye acık-
ça aleyhtar olarak söylenen sözleri kaydetmektedir. • 

Norveçte vaziyet: Mütareke istenil
diği doğru değil, Narvik topa tutuldu 

Pttüttefikler b;zı · noktalar-
• 

dan çekiliyor, diğer 
yerleri takviye ediyorlar 

------------- --- ~_,,,._. 
'llı\ŞTARA.ft'I J İSCİ SAHİ.-a.~DR - ler ıarafmdaıı bir kaç esi.r <lhnmı.şlır •. 

Narvikin ~imali şark.isinde Almanlarla 
~~reke müzakeresi meselesi başku- dün \'e gece yapılan çarpı..;malara kuv
ıı.ıo-lığın müsaadesi olmaksazın ya- \ l!tli Non•eı; kıtalat'mın iş'tirak cttfği 
;:14tıı·. s(iyleniyor. 

~o lldra, 4 (A.A) - Harbiye ııez.aı-cti NARVİK1'1•; \ ' AZİYE'f 
ııır:~ ordusu ba kumandanı llc ~rka- Stokholmdan ''erilen haberlere gi.irc 
I~ ~•Yesinin 1 mııyı gecesi bir Ingi- Nttr\'ik şehri dliıı müttefikler tm-afın
~ h P gemisiyle meçhul bir istikmne- dan kıımdnıı ,.c dc.nizden ~iddctli tu11 

aı·eket ettiklerini hildirınektedir. <ıtc~ine tutulm ustuı·. Öğleden soııra baş-
"" lıyaıı boınbardınnıı gece geç \'akile ka-
~tı:sı · · · S • .( i\1 ()1,l\1A llAUEIU~l~ ASLI dm· devam l'tınişlir. Nan ·ik cİ\'aramta 

?~::kholnı, 4 (A.A ) - Saliıhiyettar Ahnımlının :.ahil boyunc.a :.iı>crh-.r i~İn· 
t~ eç ınahfilleı·inde k«ydcdildiğinc d e olduf:u H l iınnıun lwmcn hemen lt•r
~· ~iltlefik kuv\leUcrin ricati netice- kcdildif:i ıınl;ı~ılınaktndır. 
toı_ ~ tçinde bUlunduğu m~kiil vaziyet Şehriıı cu·afındaki mmtakada yurıın 
~?lilyle Alınanlaraı teslim olacağmı daire seklinde ınt•vki alımş olan mtitt<'
~,11 ll'ınek üzere miralay G~tz tarafın- fik kuvvctlc1 i d, gıııık Alman mUfrczc
~ nı.iyetindeki kıtalara hitaben yazı- lcrini sararak esir etmektedir. 
~ l"tıui.)•evmt yalnız mirala)•ın k uman- Mün•;t'İKl.ım TAK\'iV•: 
~aki, yan i Trondhaymin ~imal ının- KITASI UEKIJYOR 
ltir. 1ndakt ku\•\•etleri istihdaf etmekte- Aftonblarlct gaz<'tt'sinl' Grongdmı lnl-

"•o diriliyor : 
~ ltV1-:c;u~t.:Kİ:\ 'fl:LAKKİSİ Narvik ımntakasında şiddetli bir ınu-

•ı._l\s tıdı·a, 4 (Ö.R) - U nayted Pre.ss harcl)e ccı·eymı "tmek tedir. Alımın hır 
~il N Non·e<; istihbarat ajaıısındaıı nak- ~ehriıı l'cııuhu sarkisindc geri pi.iski.ir
~~le . 0 rvec· milletinin Trnndhayııı cep- ti.Uıııüşlcrdir. Mütlefiklct görüni.i:;ie gö
~-~ ~in t ahliyesin i ağır bit- darbe ola- n·, Narvikc karsı kat'i bir hücuma get:
~<ıl'\> llrsıladığım v fakaL ayni zaınrıncla ınek içln tak\·iyc kıtalannın gGlmcsini 
~•l<tıl'ç S:ferinde ıniittefiklcrin maruz beklcnıektcdirlcl'. 
d t

1
/•k1 ınUskül!\tı da takdir ettiğini kay- Stokholm. 4 (A.A) - Nam.sosu tahli-
~ e _tedir. ~ c -eden miittcfik kıtcıları Noı'\'l'':İn ba<;-

t~ ~~ı ~elcgı-af guzctcsı tnra~ından diin ka noktalarında karaya· çıkarılınıştll". 
lt~tıd C'rtlen habere nnzarnıı lngiliz ku
~lctaknlı~ı başka yerlerde daha faydnh 
'il~ hızmct edebilecek Norvec kıtn
~,. t~~.tayini Norveç başkuınand.anlığı
lı\i4~ ıf etmiş ve başkumandanlığın 

CENUPTA NORVEÇLiLER 
ıLERUYOR 

v1ceJ~ göreceği mahallere bunların 
~İ ıleeeğin1 bilrliımi t ir. 
t).~l\LDE llAUP UERl>E\' .AM 

~ · ctııQ • l ,litı li1tnu de h·ırp dcrnm elmektediı·. 
~ " ~cc.,ki Britarıya hurp tcbli~>i. Nar
~bı,~lt.~kasın c1a Alıımııhırın ilcr1enw 
~~ft-~ ~lln liıı mukubil h iicumluı-la m u· 
~ı r. t>·~etlc dcfed i hl iği ııi kaydetmekte· 
~cın zayiat venniş \'e müttefik-

lı;vcç hududu, 4 ( A.A) - 11 H avAS» 
Roroı mınt•kasında bütün gün cere

yan eden bir muharebeden sonr• evvel
ki gece l 00 k adar Norveçli ve hveçli 
gönüllü 400 Almanı Oslo istikametinde 
geri püJ<ürtmütlerdir. 

Emin bir menbadan öğrenild iğine 
&"Öre, Norveçliler cenup iıtikametinde 
Almanları takip etmekted irler. 

Trondheiın mın takasım.lan hıueket 
eden bazı Almnn müfrezeleri cenuba 
doi{ru ilerlemektedirler. T ron<lheimin 

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

Amcrikada ne kadar a ltın var? 

50 kilometre cenubi şarkisinde Kain
clolb Alma nlar ta rafından i ltal edildiği 
zanned ilmekted ir. 

NAMSOS NEDEN T AHLiYE 
EDiLDI ? 

Groıı~. 4 (AA) - Aıılı.:eri mütıi
fik 111ahfillcrindc öğreni ldiğine ~:öre, 
::-ia ı ıısoıı, /\ iman lıoınbard ımanlnrı neıi
c-:sinde, İşe yaramaL bir h .-lıo: geldiği 
iç in ı nhliy(' edilmi<:tir. 

Bununla beraber Norveçin timalindc 
müıtf"fiklerin mevzileri :zarar görmemİf
t ir. V e lsveç d emir madeni yolu mütte
(iklerin ablokası altmdadır. Botni köt
f~in budarı erimediği müddetçe bu 
yol müttefiklerin ablokaaı altında kala
c.khr. 

ALMAN ZA YIATI 
Aynı mahfillerd e kaydedildiğine gö· 

re, Alma n donlılnmasının üçte -biri imha 
edilmiştir. A lmanlar Norveçe yapılan 
nakliyat esnannda insanca eolr. 
Layiat vermişlerdir. 

Bu mahfillerde Norveç ve Oanıınar
kadaki bütiin mühim hava üslerinin ta
mamiylc tah rip edildiği söylenmekte
dir. 13u tisler hilhnssa Meşşcrschmit tay
yarelerine ımrnhaten fnik oldukları 
t ~beyyiin eden Hurric:ımt: tipindeki 
lngili:r tayyarderi tarafından tithrip edil
mi~ıir. 

Askeri mahfıllerdc heyan edildiğine 
gfüe. müttefilder hava ve deniz hare
kutına gittikçe artun bir şiddetle devam 
ed"ceklcrdir. 

Bir İngiliz. zabiti, 1 lıwas Ajansının 
muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: 

c - Almanların Namııusu ilk bom· 
brırd ıman ları limanda ve ihrnc iskelesin · 
de hiç bir ::.ı:arar huııu l e getirmemi,; ise 
de 26 Nisanda Alınan tayyareleri tek
rar hiicum ederek 14 sant ııiireıı iddetli 
b ir bomhnrdımandan sonra iskdc, i ve 
l iman<lıtki tesisı\lı tahrip ederek n~iitte
fiklerin b u limanda takvıye kuv vetleri 
g(jndernwlerini imkansız bır hal;:: geti r
mi~lcrdir.> 

Zabit şunları ilin·e clmi_,ıiı: 
c -- Namsosa tank ve kamyon çı

karı1 mb olsabile yollar ~eçilme.z lıir ha
le getirilmiş oldui:undan bu malzemenin 
cephe) e nakline eııascn imkan yoktur. 

li 
x*x NORVEÇ MÜCADELEYE 

t d 
ee DEVAM EDECEK 

' 
arp en sanra uııya Stokholm. 4 (A.A ) -Norveç Tele-

k 
raf Ajansıııın ne;ırettiği bir notada; Nor· 

l 
'-'CÇ. hiirriyetin ilk ııafhas ında elde edi-

tıs d • t A • k len ne ticelerin derin bir inkisar tevlit a ıya .ı ve merı a e t tiği , fakııt Nor., eç m illetinin miittefik-
lt· rin maruz kR ld ığı müşkiil at ı anlamıığa 

ı * "ayrt•t etti<•i kaydolunnıaktadır. 
d "'<•rıtt x :x .. .. ~ '.,..11.'l);;'.· 4 (O.R) -- Birleşik Ameı·ika cmtı>:ı ıni.\lınd -1' ı.sulün i.m daha feııa bir S ala hiyettar i':orveç mahfille rinde 

141\ N ı ınaliye ııuz.ıı·ı B. Morgcnto ı.::ıreclir. Dunun altına itimaL">ızlıktan de-. Norveç kı t a l aı ını ıı muhariplik I ihniyeti 
t~•lllııl'V\'oı-kta !i:Cıylcdiği nutukta Anıe- ğil, altın stokunun :wJ ığından ileri gc-l- haki oldui':u ve son hidiıelerin Norveç 

\'<',,ı nltın siyaı:;ctindPn b:ıhsedcrel< dıği ınuh:ıkkaktır. milletinin ve h ükümetinin ınücadele\ e ı "l 18 1 devanı t•lmek hususundaki azmini hiç 
. l'lıl\d,., t11i ynr f.00 mi!~•on clolnr kıy- Mali.ve nazırı, altın k ıymetini tehlike- r • " alt bir \•eçhilt' zayı latınadığı heyan edil-
!~~ . ın stokunun sulhtan sonra ye diisilrecek hı'.idi.,.cnin nncak di.inyııya mek tedir. 
" k~ı~ktısadiyatının tanzimi hususun- bir iki diktator iclaresinin h5kiın olma
• \;c

11 
n.:lı~a ı fikrini ıleri si.innüştür. smdmı ıhrır<'t olduğunu, fakat hunun 

At ı>oz.Unc devamla demiştfr ki hiç bir zaman kabil olmıyacağını ila\•e 
tına tfibi ~crbest ticaret yerine elınistir. 

........................ ._ ...................... r; 
B V G ti H 

Kültürpark Smemasında 
2 FİUM niımE~ 

1 Ol Gençli~in H'\(fİği \"t~ takdir <'ilifd İİ<" bfö iik \ ıldıı 
l'11r: r ll~TTA YUNG - DON AM EC l lE - m·:~m\1 FitND /\ 

il ıııd:ın fe, k ıtl<l dl' bir surette h-ııı ..,i l t'd ilcn :ı -.k \'C' h ar ikala r filmi 

ŞERE F YOLU 
l'"J • 1 ııı111dc :.izleri scrcflcrc. :.andetlcrt• gnrkt•dc<'t•k tir ... 

A Y R 1 C A 

KARA ALAY 

' K A RS IYA K A ~ 
Mt.ı. lek Si nenıa~uıda~ 

BUGÜN ~ 
Biitün im•ına ınerakl ı lıırnun sev

diği (Rolx•r Tayl ı•ı ve (Barbara 
S tmw ik) in l'n hii~ iik ınu\'uffakı

~ retl"dnden bid nim" 

~ Ş<~~~i'!~ ı~~~~'?uz. 
~ Hunuııln birlikte 

DOKTOR $ANDO 

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

Y urdu muzda 
ye ni petr0I 

arf ştırmaları -.-
llatayda zengin da-
marlar bulunacağı 
ümit edlli~or ... 
Antakyadan yazılıyor : 
Maden 1etkik ve arama e n tstitüsü 

Halayda faaliyete başlamıştır. 
Ana vatana klwuşuncaya kadar Ar-

• ~uyun ve Çengen köyleri civarmda 
lngilizlcr tarafından yapılan petrol 
araştırmnlarmın iyi neticeler verdi
ği, fakat hunun giz.ti tutulduğu, o • 
ınıntakada zengin petrol damarlan : 
bulunduğu söylenilmektedir. : 
Hükümet bu mesele i1e ~·akmdan : 

alfıkadar olmus. maden tetk ik ve ! 
• arama enstitüsüniin bw·ada araştır- : 

malnr yapmasını muvafık gönnüs- : 
ti.ir. " : 
Mütelıassı:; \ "l' mühcndı:.;lerden mü- : 

rc-kkep bir heyet gelerek tE'tkikata : 
başlnmıştır.. Heyetin beraberinde : 
100 tondan fozla makin<:, 5.lôt ve ede- : 
vat vardır. Bugünlerde sondnj arne- : 
liycs.im• başlanacaktır. : .. 
.•..........•....•......•............... : 

BitarafJar 
ha zır ,anıy or -·-Ani istila teşebbüaü 
ihtimaline karsı ted

birler alınıyor 
- BA~TARAf.'J l İNCİ SAllİFlmE -

Norvcçi hiynnetle fethelınelerine ve en 
mühim noktafarı ellerine geçirmelerine 
mani olurlardı. 

YUGOSLAVYAO.\ 
Yugoslavyada Sokol ndını taşıyan 

milli vatanperver gençlik teşkilatı va
tanı mildafaaya h<ıı.ıı· olmaların ı azaları
na bi ldirmişti r. üç yU:r. bin miktannda 
olan azasına Sokol ceıni ,•cti su ..-(izleri 
hitap etmektedir: - • 

cSon günlcı in feci hfıdiseleri .:-ilaha 
sarılnıağa haz ır olmıynn mille-tlerin te
caviiz.lere dahu kolııvca vem olaca/;ını 
göstermi ş! ir.> · • "' 

Yugoslnvynda bu lunun vabancı lisan 
ıııua lli ınleri, lurlst ve kul.ı~rc arti11tleı-i
nin faaliyeti hakkında cemiyet nazarı 
dikkati cclbederek ihtarattn bulunmak
tadır. --·--
Ramanya - Sovyetler 
tİC'aret müzalıereai 

baılıyor 
Parb, 4 (Ö.R) - Bükre.şte iyi mem

badan almırn malumata nazaran Ro
manywun Moskova ticaret atasesi Bük
rese gelmi~ ve hariciye, tic~ret nazırln
rı tarafmdnıı kabul cdilmistir .. Sovyct 
hükümcli, Homanyaya paı~uk ve di.ik
mc demir ihı-aı:ımı haz.ır olduğunu bil
dirmiştir. Humeıı l.i.ikümeti bunu kabu1 
etmiş ' 'C c~yu mübadelesi şartlamıı ics
bit icin ynkındıı iki hükümct arasında 
mil~kcreye haııl.mınası kararJa,..lırıl
mıştır. --·--
Anıerikada yeni Reisi-

cümhur intihabı 
Bı·ükscl. 4 (Ö.R l Amerika işçi 

parlı~iııin senelik lwııvansiyonu rcısı 
l'iiıııhur lluzvc ltin üçiincü defa olarak 
n:ıııızetliğini koynıaı;ı lehinde itt ı fHkla 
k:ırar \ crnıişlıı'. • --·--
l n gi l iz hava kuvvetleri 
umumi kumandanlığı 

Londra, 4 (Ö.R~ - Dün gece Britan
ya hava nezareti JngUiz ha\'a kuvvetle
ri umum kumandanlığına Sir Artur 
Long'.na11111 tayinini hildirıniştir. Gcme
r~ I Sır Artur, Sir Vil~·aın Miçelin yeı·i
nı ~ılacuktır. 

-ır:-
Souyetlerde yeni 
bir demiryoıu. .. 
Moskova, 4 ( A.A ) - 160 kilonıet

ı e l ik Kuolojarvi - Kandelacka deıniryo· 
lunun ııışaatı 30 Nisand.a nihayete ermif 
ve bu suretle' Kuolojarvi 'urmaru dc
miryoluna bağ lanmıştır. 

- *-MAL.EZYADA 
Bir tayyare diiftü 
Londra, 4 ,(A.A) - Singapurdan 

haber '<"erildiğine görı-, iddetli bir fır
tına ~nasında bir ticaret tayyaresi Ma
l~zya<la :>ere düşeıek parçalanm1 3tır . 
1 a}•yarede Lulunanlndan üç L:i~i öl· 
ıniiştür. 

- *-İngiltere üzerinde 
uçan tayyareler 
Londrn, 4 (A.A) - Dün akşam İngil

tercnin cenubu şarki sahilleri açıkların
da dı.i.smana aıt olduğu tahmin edilen 
tan are giiriiltülcri işitilmiş. bunun üze
rine projektorler harekete geçmiş ve 
şicldctlı topçu atesi acılmı tır. Diğer ta
raftan ınillı~ eti taınıııniyle tayin edile
ıni~ en. fakat Alııınn tayyarc'il oldugu 
t unin cdıl n hır ta~' arenin diın ak-

Demir ihtiyacımız 
~--~--~----------x*x:-----------------

I tal yan teklifleri müsait değil , Ame-
rika ve lngiltcredcn demir getirtiliyor 

----------:X *x.----~-----
İstnnbul 4 (Yeni Asır) - Bir müd

det t•vvcl İtalyaya .giden tacirleriınizdcn 
bir kısmı bugünkü trenle şehrimize 
döıııııüslerdir. Bunların verdikleri iza
hata göre, İtalyanlar demir, hurdavat, 
makine, elektrik ınal.7.eınc i ıhtiyaçları
mızı temin edebil'!cekleriui, ancak 6ipa
rislcrin derhal teslimine imkan olmadı
ğım, mal bedellerinin döviz veya akre
dif yolu ile ödenm<? i icap ettiğini bil
dinnişlcrdir. Bu ~rtlaı· altında tacirle-

ı·imiz küçük baı.ı siparişler vernıeklt· 
iktifa ettiklerini • öylcmektc-dirler. 

Aıne.rıkaya sıparış edilen demirlerin 
ikınci partisini getirmekte olan vapurun 
lu.ılen Akdcnizde bulunduğu Ye gelecek 
hafta limamnıı7.cı ~elc-cc-ti bildirilmekte· 
dir. 

İııgiltcreye rmihım bit· parti demir si

parişi i.izcrinde. mutabckat hfısıl olmuş
tur. 

demir r.akli 
. . 
ıçın Kara yolile 

x*x----------------

Almanlar Isveçi sıkış
tırmağa baŞladılar 

-------------x*x.-----------
A f manya Sooyetler vaziyeti, lsvecin • 

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

Londra. 4 (Ö.:m - Deylı Telgraf gn
zctesımn Parıs muhabiri bildiriyor : 
Alınnıı hüküınetı, İsveç hükUıncti 

nezdinde demir madenlerinin nakli hak
kında te cbbüste bulunmuştur. Bu te
~ebbü ün madenleri kara yoliyle nak
letmek için İsveç demiryollarının takvi
yesi hususunda Stokholm hükümeıini 
.sıkıstırmak mahiyetinde olduğu b ildir i!-

mektedir. 
Londı-a. 4 (Ö.R) - Gece Sovyet rad

)OSU ve hu .ıbah ta Tas Ajansı, bun
dan epey ı.aınnn evvel İs\·eç vaziyetinin 
Sovyet \'e Alman hükiimctlcri arasında 
görüşilldüğünii ve lsvcç bitaranığınııı. 
muhafazası hususunun lüzumlu olduğu 
hakkıadnn mutnhık kalındtğmı tasrih, 
-etnıişti r. 

Ankara ve lstanbulda 
dünkü maçların neticesi 

-----------~------x*x--------~~~--~---
.t\nkaı·a 4 (Hususi) - Bugün l!t Ma- !kinci rnuç Muhafızgücü - Altınol'du 1 

yıs .')iacl ında ınüsail hiı· hava dahilinde arasında yapılımştır. Bnslnn nihn~·ele, ... 
milli küme maçlarına de\·ıun edilmi~tir. kadar Muhnfı~gi.icüni.in hılkinıiycti al
Ilk mac Altay - Ge.ııçlcrbiı-ligi arasında tında devnııı edt·n ınac 0-!i Muhafız •ü
yapılınUJlır. Oyun Gençlerbirliğinin ha cUnün lehine ncticele~ınistir. 
kinıiyeti altında de\•am etmistir. Alta- 1STANBULDAKI MAÇLAR 
yın yaptığı ayılardan birisi penaltıdan Bugün (dlin) 1stanbuldu yapılan Pc-
çek.llmi§tir. Oyun 5-3 Gençlerbirliğinin ı·a - Ankara Dctnirspor maçı 1-2 Peı· 
galibiyetiyle nelicelcnmistir. kulübünün galebesiyle neticelenmistir 

Norveç harbı faciaları 
~---~----~x*x•~----------

Bir kadın gazetecinin 
gördüğü elim sahneler 

--~---------------x*x----------------~·· 
Felaketzede bir kadın, Alman zabitlerini 

rünce nasıl kacmq? .. 
gö-

~-----------x*x-----------
Fı ansızca Pari Su..,·ar gazetctinin 

Londradaki huııusi muhabiri yazıyor: 
lsvcçli bir kadın gazeteci son hare

L:.at ırasında Norveçıe harp muhabirli
ği yapmakla ve bilhassa NamsosdaL:i 
vaziyeti teııbit etın~ktedir. 

lııpunya ve Finla ndiya harplerine ga-
7eteci olarak İştirak eden ga:zeteci A l
" iflg, Nnınsos<fa y ıkıl mnmı~ bir evin sığı
nağından açılan lcıiçük bir pencereden 
Namsoıı üurindeki 1 ngiliz Alman tayya
relerinin muharebesini seyretmiştir. 
.Müşahcdele.rini ııöyle anlatıyor: 

d3ir Alman ta.> y.ırcsi chri bomba
lamağa geldi, fakat derhal uç lngiliz 
lityyaresi göründü ve bir an ıçindc i
man lnyyaresini dü ürdüleı. Bana ge
len raporlara göre, Fran ız. lngiliz ve 
Norveçlilerin bir kaç r.aman çok büyi.il 
mücadeleler geçireceklerini göstermek
tedir. 

Stcingjer civarmdakı muharebeler 
fevkalade iddctlidir. 

Rus -- Fin harbi '"onunda Viborgun 
almı~ oldu~u korkunç ve acınaca\.: va
ziyeti hatırlatan Naınioı< şehri de ıaına
men bir harabe h"linc:lcdir. Rir ihti.> ar 
Norveçli gördüm. Bu adam ihka ettiği 
yerden şrhrc dönmüş. e\·inin harabeleri 
itrasında bir eyler arıyordu. 7.ıtvallı ih
tiyarın gözlerinden sel gibi ya lar akı
) ordu. 

olan üç Alman tayyareci pilot. ktZılha( 
bulunan binaları bomba1nmamaları için. 
kat"i emir verilmi!\ olduğunu beyan et-. 
tiler. 

As"-eri doktorlar imanlara bu hu-
ııuata itimnt göstermek istiyorlar. Çünkü 
hastant"nin önüne ve karların iiurine 
büyi.ik lıir kızılhaç reıımttilcr. 

l:Sir edılmiş olan Alman zııbitlerı Al
manların her gün hava yoluyla ve Dani
marka tarikiyle Norveçe 1000 Alman 
nakletmelerinın mümki.in olduğunu söy
lemektedir. Biiyi.ik Alman tayynrderini 
her biri 30 askeri tam teçhizatiyle hir
likte tc"ıt) ahılmektedir. 

Bu iman ::.ı:abitleri ıle bir mliddet be
raber seyahat cttım. Yalnız bir kerı-e 
hakim ta.., ırlannı Cerkettiler. Almanları 
merhamete getiren manzara u idi. 

Cenç bir Non·eçli kadın kucağındalci 
çocuğuyla bırlikte volun kenarındaki 
karların Üzerine otur-;,..u ağlıyordu. Bu 
kadının arttl.: yuvası, tiitcn ocağı 
yoktu. 

Bu kadın kiiçıık Cronı; ş.-hrinden 
knçmı~ ve tam iiç gün çocui\"uyla bera
ber bir ti.melde va<1amıııtı. Almanlarm 
üniformalarını glirünce büyiik bir deh
etle yerinden kalktı: ve koşarak ileri

deki evlerden birinin arkasına gi:dendi. 
O zaman beraher hulunduğumuz Al

man z.ahitlerinclen biri döndü ve şunları 
söyledi: 

- l"ıe burada bizim ha'klcımızda 
edilmiş beıılenen knnaat. 

Nıımsosda ayakta L:ahm yeg8ınt: bina 
~ aralılara tah~is edil mi olan hastane· 
dir. 

Tayyareleri 
,~ .............................................. q.-., 
r~lelon 
3646 Tayyare Sinemasında 

nugıın iki biiyiik Fran~11 filmi Hird e ıı .... 

1 - LUiZ 
2 ... Tatlı Bela 

O YNI\' AN l..ı\K : Glt Al'E MOOU'E 

(~ 1 :oıu-ms Tllİl.L 

C)) nıyanl:ır : J) NJCLLE UARRİlmx 
A l.BERT P.REJl:AN-LUC'İF.N BAR UK 

AYKICA : r~um J URNA L No. 12 .. ~ON' nü~YA HADİSATI 
Sinemaıuızda ~ apılnmkta oJan ~oğuk ha\'a ( IU.ii\IA1'İZ \ SYON) tesh.ah 1 

ikmal edilerek faııliyet~ ba,.1amı tır .. 
Rucündcıı itibaren TESZh .. ATLI :FİATLlm .. 

l..ocalrır 200 - 150. H ususi \ e l int'İ Balkon :111. , rıloıı ' c 2 inci Hnlkon 20 K!i. 
O\'l N SA:\'fU.Rİ : TATLI Rl~L'\. ~ - 6 - 9.15 
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MahJıemelerde Kermes münasebetiyle .............. --···············-· •• 
Odemiş hapishanesi müdürü ve 

baş gardiyanı 

muhakeme edil 
şehrimizde 

haşla dılar 
v ege 

"Sart,, da bulunan türbe 
u mec!en·yet yatağanda daha m "itim eserler 

buu ası çok muh em.eldi!', onun ·ç·n geniş son· 
ajlar apılmalı, icap e erse halri-----------x*x---~-----

Evvelce Ödemişte muhakeme edilen 1 miyerek müruru zamana ul,rratmak su-
ödcmiş cezn evi müdürü B. Rifot Baş- retiyle vazifelerini ihmal etmekten maz
ôğlu ile ba~ gardiyan B. Htimit Özelın nun defterdarlık yeni mnliye şubesi tah
(Jnvaları, t<>myiz mahkemesinin kara- !'il şefi B. Mehmet $ ngül ile katip Mu
riyle ş<'hrimiz. aslıye ceza mahkemesine bittin :Cı türkün a"liye cc-zada muhnkf'-

ya !tıılma mı-.... 

naklolunmuştur. meleri neticelenmio::, her ikisinin bcraet-
Ccza evinde mevkuf bulunan kc>y lerinC' knrnr verilmi~tir. 

muhtarı Mehmedin gecC'leyin C\'İne git- BUCA A ~ 
mcsın<', mahkumlardan arabacı Musta
lanın c<>za evinden çık'llasına, jar darına 
uınandanlı ·,ı binası inşaatında cnlısan 

J'mıhkumlard:m Kayaköyli.i Mehmcdin 
umumhancye gitmesine müsaade <>t
mekten m::ıznun bulunan müdür ve baş 
gardiyanın muhakemt>lerinc dün ceza 
J'n."lhkemesinde bao::lamlmıstır. 
Baş gardiyan ayrıca, umumhanPyc 

gittiği zaman Mehmedin Melek admda-
1ti kadından çaldığı taklit bir Beci. b·r 
yerdeyi. Meleğin şikiıycti iizerine buln
:rak müddeiumumiy<' habC'I' vermeden 
ı;..ıhibin<' teslim etmekle de mazmındur. 
Dünkii celsede maznun B. Rifot kcndi
"'ine isnat olunan suc1ann vaki olmad~-
ını, yalnız ceza l"Vi komisyonu karn

riyle bazı mahkumlnrın ücret mukabi
linde jandarma kumandanlıöı binası in
~mıtında çalıştırıldıklarını. ödemi.-: mUcl
dc>iumumisinin kendisine> bu husuı:ta te
fofonla <>mir verdii;<ini söy 1emL"1ir. 

Meleğin şikfıyeti üzerine Mehmedin 
ü:zerini arıyarak taklit Beşi bir yerdeyi 
bulduğunu ve tanzim ettiği zabıt vara
liasiyle beraber bunu müdüre verdiğini 
ifade etmiştir. Şahit .sıfatiyle dinlenen 
Melek le Beşi b'r yerdesini Rifatten al
dıi;:ını söylemiştir. 

Daha ,bir iki şahit dinlendikten sonra 
muhakeme, diğer sekiz '>nhidin celbi 
j in talik edilmiştir. 

Bir hırsız mahkum oldu 
Tilkilikte Hoca Mehmedc ait t•ami 

od;ısının kapısındaki kilidi zorla kıra
'rak içeriden eşya çalmaktan suçlu C -
mal oğlu Kemal asliye uçuncü ceza 
ın:ıhkcmesince 4 sene hapse, üç sene em
niyeti umumiye nezaretinde buhındu
rulmağa mahkum edilmi ti~ 

SAR H O ş . 
Masasındaki kavga 
Beraberce rakı içerlerken Hüseyin 

Ekeni sopa ile başından yaralamaktan 
maznun Hüseyin Yılmaz hakkındaki 
ôuruşmnyn dün asliye birinci ceza mah
kemesinde devam edilmistir. 

Şoıhit Veli din]enmis v~ şunları söy
Jemi.ştir: 

- Hep bir masada rakı içiyorduk.~ir 
nlık Hüseyin Yılmaz ayağa kalktı, 

elinde bir sopa vardı. Sarhoşluk saik:ı
rı.iyle evvela masaya vurdu, iki sopa Hil
geyin Ekenin başına geldi ve onu yara
ladı. 
Hü~eyin Yılmaz da: 
- Sarhoştum. ne yaptığımı bilıniyo

J1ım. 

Demiştir. Davacı Hüseyin Eken ile 
di er bir ahidin celbi için muhakeme 
ba.-ka bir giine bmıkıJmı tır. 

İKİBERAET 
50 kuruş hafif parn c<'za ını tahsil et-

17-MtR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Karantina 176 ve 207 sayılı so
Jrnklarda 200 metre boyda kanalizasyon 
yaptırılması, Fen işleri müdürlilğündeki 
ke~if ve şnrtnamesi veı;hile açık eksilt
meye konulmuştur. Ke1:if bedeli 8.o:tO li
ra muvakkat teminatı 62 lira 25 kunış
tur. Taliplerin bu teminatı fs Bankası
na yatırarak ınakhuzlnrile ihale tarihi 
ofon 10/5 940 Cuma güni.i snat rn dn 
encümene müracaatları. 

2 - lkiçesmelik caddesinde yapıl
makta olan Cumhuriycl koruluf.runda 
yeniden umumi hain yaptırılması, Fen 
i ileri müdürlüğiindeki keşif ve şartna
mesi v~hile açık l'ksiltmeye konulmus-
1ur. Keşif bedeli 851 lira 89 kunıs m~
vakknt teminatı fı4 liradır. Tali~1erin 
bu tenıin:ıtı İş Bankasına yatırarak rnak
buzL-ırile ihale 1arihi olan 10. 5. 940 cu
ma günü ant 16 dn encümene müraca
:ı1lnrı 28 30 5 9 f800) 

1 - Karsıya.ıfadJ ..ı leoiye ı:ıahil gazi
ııo unun üç sene müddetle kirnya veril
me-si, yazı isleri müdürlii,aündcki keşif 
ve şartnnme~i vcçhilc açık artırmaya 
.konulmuştur. Muhammen bedeli 2100 
Jtnı muvakkat temin::ıtı 157 lira 50 ku
:ru tur. Taliplerin temimıtını iş banka
Eına ya1ırnrnk ınakbu:zlarile ihale tarihi 
f>lan 15-5-940 Çar.;amba rünii .caat 16-
d.1 encümene müracaatları. 

2 - Kar'<ıy;ıka Fahreddin paşn cad
d ~nde 42 cayılı belediye gazinosunun 
üç sene miiclcletlc kiraya verilmesi, yazı 
j .. Jeri miidürlü:"•iindeki ke<:if ve sartna
mcsi vechile açık artırmaya konulmuş
tur. Muhammen berl<'li 1500 lirn mu\•ak
k::ıt teminatı l 12 Jirn 50 kurustur. Talip
lerin teminatı iş bankasına .. yatırarak 
mnkbuzlarilc ihale tarihi olan 15-5-940 
Çarşamba .,·;.,:i ...,.,. ı r. .:ı.,. ,..., .. ;;'l'lene 
miiracaatları 

3 - Giizelyahdn b c~ı) e d nız ban
yolıırının iki sene müddet]~ kirava ve
rilmesi, yazı jc;Jt>ri müdür1üğündek; «art
r.ıımcsi vechilc :u;ık nrlırımıy:ı kcınul
mtıstur. Muhammen bedeli 1400 lira 
muvakkat teminatı 105 liı ndır. T. liple
rin teminatı jc; bankasına yatırar:ık mak
hnz1arilc ihale tarihi olan 15-5-940 Cm·
şam ba günü sa:-t 1L' .,,,, ... :jnınno nıiira
~antları. 

~ - Kar ıy k~ - ':So ı ınıı ahır k.ıyu 
ivarınd:ı beledi) "mize rıit yerrlr m 'ic:te

rir t:ırafından ~ :JT'•l cnk jnsnı~ "" t<><-f
~ mac;r. fı ol n ~~1 Jim ke<.if b,,d,.lı 

Bucada motosikletini iki kucük ço
cuğa carptırarak bunların yaralanmala
rına sebebiyet vermekten maznun Fet
hinin muhakemesine diin a~liye cezadn 
devam edilmis1ir. Fethi, <>nüne <.:•kan 
bir ta<ıa çarparak yere düşti.iğiinü, o s•
rada çocukların da kol ve bacakların
d:m hafifçe y~ralnndıklannı ve hfıdise
de kast ve suç olmadığını iddia etmiştir. 
$ahit1erin celbi için muhakeme talik 
cdilmio::tir. 

DUVAR 
Deliklerindeki esrar 
Tilkilikte bazı evlerin duvarlarına 

f:akladığı esrarı parça parça satmakla 
maznun ve mevkuf Mehmet Meraklının 
muhak mesine diln asliye cezad:ı devam 
edilmi~tir. 

Mehmet Meraklı demiştir ki: 
- Ben ~rar satmadım. Her halde ba

na düşman olan birisi iftira ediyor. 
Dinlenen şahitler ise Mehmedi duvar 

deliklerinden çıkardığı esrarı satarken 
gördüklerini söylemişlerdir. 

Mahkeme, hadiseyi ihbar eden boya
cı Mehmedin celbine karar venniştir. 

SABIKALI 
Ali Baba mahkemede 
Emniyeti umumiye nezaretinden kaç

makla maznun s.-ıbıkah Ali babanın 
muhakemesine dün asliye ikinci cezada 
başlanmıştır. Ali baba vakayı şöyle an
J:ıtmıştır: 

- Muayyen 211manlarcia oturd:ığum 
mıntahdaki polis karakolıına giderek 
mevcut haberini \•eriyordum. Polisler 
tzmirdc bizim gibi sabıkalıları tutma
ma•'a karar vermi~ler. Ne yapalım biz 
de insanız, polisler bana: 

- Sen h!lla İz.mirde mi duruyorsun. 
Bu memleketten <'ık !!"İt. voksa fena ola-
cak · 

Di) e bağırıp çağırıyorlardı. Ben İz.
mire nlışmıs bir adamım. Ba ka yere, 
bil:nediğim bir m~lekete gidersem, 
karnımı doyuracak ekmek bulamıyaca
ğımdan korkuyorum. Burada geçiniyo
ruz. Polisin bu vaziyeti ilzerine hen de 
karakola gitmeıneğe mecbur oldum. 
Beni emniyeti umumiye nezaretind<'.n 
kaçmış diye mahl.emeye kadar getirdi
ler. Ne kaçtığım :uır. ne bir şey ... 

Hakim .sordu: 
- Senin evvelce snçım ne idi'? 
Maı.nun suçunun hu'Sız.lık olduğunu 

söyledi. Hakim: 
- Nerede oturuyorsun? 
Diye sorunca Ali baba sert bir sesle: 
Haniberduşum. 
niye bağırdı. Hakim şahitlerin celbi 

için muhakemeyi hnşka güne bıraktı. 

Ka ın hastalıkları ve 
Do~um Mütahassısı 

Doktor Operatör 

ure~~in 
ADISON 

Hastalarını her f,Üu Tilkilikte Ev-
· liyazndc sokak Orta okul karşısı No. 
22 de knbul edo?r. 

keşif ve şartnamesi veçhilc açık artır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
951 lira muvakkat teminatı 72 liradır. 

Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak malı.buzlarile ihale tarihi olan 15-5-
940 Çarşamba günü ~:ıat 16 da encüme
ne miiracaatları . 

J-S-9-14 1510 (833) 

Sartra meycı ıııı• ı,.· ı.arılan !t1o;.ole - riirbc 
(Bugiin Sartta kermes var. Bu tesmiyesi de bundan ileri gelmiştir. 

miinasebetlc Sari ,.e hav3lisinin Çünkü bu dağ, Anadolu ana tanrısı Si
ınedcni ~e tarihi kıymeti. oralnr- bel'in makarrı, payitahtı idi. Orada, ka
da bulunan ,.e bulunman muhte- yaya oyulma meşhur heykeli de vardır. 
mel kıymetli eserler hakkında Bir vnkitler klasik arkeologları bunun 
maruf bir nrkeoloğumuz tarafın- Niyobe zruınetmiş1erdi. 
dan ya'Z.ll:ın makaleyi karilerimi- Garbi Anadoluyn bedevi kabileler ha-
ze takdim ediyoruz .. ) linde gelen tyonyalılar Sibel dinini, ve ** c:üri, musikiyi, raj<sı ilah ... medeniyette 

Son defa Sarttn Manisa müze~i nam ilerlemiş iki kardeş kavim olan ve kapı 
ve hesnbma Uk tt:'crübe kabilinden ya- bir komşu yaşıyan Karya ve Lidyalılar
pılan kiiçük kazıda elde edilen eserler- dan «Manisa-Sarttan> aldılar. O kadar 
den en t!hcmmiyetlici Sarı hOt'n Demir- ki Lidya musikisi ve raksı biitün Yun:ın 
canın evinin avlusundan eıkarılan mer- aleminin dini musikisi ve rnksı oldu. 
mer türbedir. Bu tiirbe, ~kuJlandığımız Hala HıristiyanJıkla y:l§ıyor. Zaten Hı
tarihin ikinci asrına ait İyon tarzında- ristiyanlık, Diyonizos .. Sibe1 dininin is
dır. Diyonizos «Bnkfü> me1.hebindcn tihaleli bir devnmıdır denilse yeri var
Lidyalı muteber bir şahsa ve yahut P.V- dır. 
llidına ait makbf'rdir. Bu hiikmii, bu 1yonyalılar bir çok yerlerde _ bahu
kabirde elde edilen eserler verdiriyor. sus Efez'de - S ibel ve Diyoniws rnabel
Bunlardan ba§lıcası koyu kırmızı renk- leri yaptılar. Bwılardan en mec:huru 
te, sanatlı yapılmıc: kabartma küçük bir Efozdeki Artemisyon yani Sibel n:abedi 
baştır. Bu, şakaklarında ve sakalınm idi ki dünyanın yedi acaihinden biri ve 
etrafında yaprnkJı iizüm salkımı tasıyan en mükemmeli sayılırdı. Diyonizos ma
hir Diyonizos başıdır. Yine Diyonizosun betlerinden de en önemlileri İzmit', Tcos 
reımJerinden biri olnn Rölyefli bir kan- «Seferihisar> ve Sakız.dakiler idi. 
tar «şarap kabı. piyale> den kopmadll'. Bunları onlara veren ve Sartta o mu
İkincisi, kuş seklinde bir diidiiktür. Ma- azzam \'e muhtec:em Sibel mabedini ya-
1\ımdur ki düdük - Flavta, Diyoni10~ pan Lidvalılnr, Diyonizosa bir mabed 
Satirlerinin. c:atır müritlerinin aleti ve yapmadılar ve bir kürsi «Autel - A lt::ırt 
remzidir. Tiirbcnin, Paktolo.s «&ırf> ra- olsun kurmadılar mı?. «Snrtta, Sibel 
yının kıyı.c;mda olması da avrı bir ic:a- mabedindoo başkn iyi tanınmı-: heniiz 
rettir. Diyonizos mabetleri ekseriya çay bir eser yoktur. 
ve denWerin sahiline yapılırdı. İşte meyoana çıkarılan mt•nner türbe 

Mnbud Diyonizos ve mezhebinin n{'- ve bunda bulunan mimari ve ~ınai de
reli olduğu, ve nr-rede türçdiği hakkın- lil \•e emmareler, böyle bir mevcudiye
daki esatir, şför, Jıfikim ve müverrihlc- te ş<'hadet eder. Geni.:: mikyasta sonıfaj 
rin rivayet \'e nıülnliinlım ilçe ayrılır. ve iyi netice alınırsa hafriyat lazımdır. 
'Bunların en lrnvvctlicf Firikya - Lidya- Hiill\sa, altın get.innekfo ün tazanan 
da türedi •id:r. nmiros «Homer > in 1z- ve J...idya kralı Krezüs'il Kanın ynpan 
mirli olduğu gibi.. Pakto.sos t'ayınm kenarındaki bu Diyo-

Diyonizos ba[h diktikten sonra Firik- nizos nıezhebli ölüniin türbesi ve onda 
ya .-Manisa> ve Lidvnyn «Sart - Salihli- bulun::ın Diyonizos başı iJc BU1bül dU
ye> geldi. Ve Firikya - Lidyanın ana dük bu me~hur ınahudwı mabed veyrı 
tanrısı Sibel dininin ~ır1arma bur:ıdn alterine varmak için iki kuvvetli i?> ııı•u
vakıf edildi. işte bu suretledir ki Diyo- dur. Olmasa bile bura-;ı her hnldP. f:ı
nizos mezhebi Sibd dini ile imtizaç etti. pınakJı bir büyiik Nekrcpoldur .. kabri-ı
Manis:ı dağının Spilos rani Sibel dağı tan> ki kazıya değer. 

İZMİR SİCİLİ TİCARE'r MEMUR
LU<:';UNDAN: 
İzmir~e Alsaııcakuı 386 numarada iş 

gören (Izmir Çeltik fabrikası - Abdur
aahman İşsever ve ortakları) şirketinin 
müddeti hitam bulduğu 31-12-939 tari
hinden itibaren üç sene temdidine mii
tcdair beyanname ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2720 ııunrnrasımı 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaı·et memurluğu resmi 
mührii ve F. T.-nik imza ı 

1: Beyanname 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME
StNDEN: 

İ:t..mir telefon idaresi vekili avukat 
Murat Çınor tarafından İzmirde Alsan
cak Mesucliye caddesinde 100-2 ı;ayılı 
dükldinoa bira bayiliği yapan Avni Ek
ınekçi aleyhine nçılnn davanın duruşma
~ında ikametgahı meçhul kaldığından 
dolayı ilanen vaki tebligat üzerine mah
kemeye gelmediğinden gıyap kararının 
da m.nen tebliğine karar verilmiş ve 
duruşma 9-5-940 Per~cmbc günü saat 
ft,30 za talik edilıni~ir. Me7.k0r gün ve 
saatta müddeialeyhin mahkemede hazır 
bulunmnsı ve ya bir vekil göndermesi 
Jiizumu tebliğ makamına kaim olnı:ık 
üzere ilUn olunur. 1563 (873) 

WESTİNGIIOUSE 
BUZ DOLAPLARI 
YENİ RADYOIARI 

BÜYÜK ÇEŞİT 
AVİZELERİ 

A. Ziffe,. 
'l'AKDiM EDER 

SAMAN İSKEl.ESİ İS BANKASI 
KARŞISINDA.. • 

İı.mirde Ak:ruıcaktn Birinci Kordonda 
386 numarada iş gören ve İzmir ticaret 
sicillinin 1911 nuınarnsındn miiseccel 
bulunan (İzmir Çeltik fabrikası - Ab
durrahman İşsever \'C ortakları) unvan
lı kollcktif şirkctirni7.in esns mukavele
sinin on üçüncü maddesinde ynzılı müd
detin hitom bulduğu 31-12-93!} tarihin
dt•n itibarell 1-1-1943 tarihine kadar 
muteber olmal: iizere iiç sene 
müddetle tem<lit ettiğimizi ve i~bu 
müddetin hitamından evvel her üç şeri
kin Ulhriri ittifakil~ daha üç sene temdit 
edi1ebileceğini ve ancak kanunun arn
dığı esbabı feshiyeckn her hangi birinin 
mevcudiyeti halinde seril<lerden •Ak
usınan 11 hiç bir ihbar veya protestoya 

Ye~iııde monte edılınek !)artiyle Mez- hacet kalmaksızın şirketi fesh ve tasfi. 
hah~. ı~aresine bir adet Amonyak Komp- ye etmek veya ettirmek hakkını haiz bu
res.~oru ve teferrüatının satın alınması, lunduğunu beyan eder ve zirdeki iın
Mt<zbaha müdürlüğünden bedelsiz ve- zalaruruzm tasdikini dileriz. 

... .. , • 

rilccek fonni ,.e ınnli ı<artnaınesi muci- Akitler: Firma ve imzaları 
bince knpalı zarfü rksiltıneye konu]- Umuıni No. 8842 Hususi No. 
muştur. Muhammen be<le1i 14000 lira Bu 3-5-940 tarihli temdidi şirket be-
ınuvakkat teminatı 1050 liradır. İhalesi yannamesi altındaki imzaların zat ve 
21-6-940 Cuma günü saat 17 dedir. 2490 hüviyetleri dairece maruf ve dairemizce 
ı-avılı kanunun tarifatı dahHindc hazır- resen yazılan 9 K5nunusani 937 tarih ve • 
ıa~ınış tek.Jif mektupları ilınle günü azn- 4~9 ~umara~ı muk~vele ile teşkil olunan 
mi ~aat 16 '3 kadar encümende riyasc- ~ l.Jllır Çeltik fabrıkası - Abdu:rahman Tekand 
l 

.
1
. l Işsever ve ortakları) unvanlı şırket şe-

e verı ır. riklcıi ol d . . 936 • b' . . 
~-20-5-20 1574 (874) . . up, aıreınu senesı ırıncı 

vcsaık dosyasında 144 sıra ile saklı sir-
küler mucibince (Hüseyin İzzet Akos-

Hnvagaz.ı fabrikasının .sekiz aylık ih- M man ve ehmct Fevzi Seyrek) unvanlı 
ıiyacı olan GOOO ton Zonguldak Zerodis • k · f l ha 
lfivt.• nıadı>ıı kömürünün satın alınması ŞU' ete ıza et e reket eden ve imzaya 

Çocuk Hastalıklan l\lütahuaısı 
BEKLİN ve KÖLN ÜNİVER
SİTESi SABIK ASiSTANI 

Ha$talarmı İkinci Beyler Numnn 
zade 50Jcak 5 No. ela · her ıün saat 
birden sonra kabul ~der. 
TELEFON: 
EVİ: 

3453 
3459 

mezun şerik olduğu anlaşılan Mehmet 
havkagaz.ı müdiirlüğünden 180 kuruş Fevzi Seyrek ile fzmirde Şnmlı sokağın
ınu abilinde tedarik edilecek sartname- da 4G numaralı evde oturan Abdurrah
.si mucibince yeniden kapalı ~Jı ek- man İş~ever ve fzmirde Orhan iye ma- , ---------------
siltmeye konulmuştur. Muhammen be- ha1lesi Yusuf dede caddesinde 213 mı
deli lıcher tunu 2 liradnn 72000 lira mu- maralı evde oturan Hüseyin Hilmi Öz
\'akkat teminntı 5403 lira vt• ihaleon 20- kan tararıanndan huzurwnuzda vazedil
~-1!140 Pa .• ırtesi günü saat 17 dedir. diklerini tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
24!JO snyılı kanunun tarifatı dahilinde kırk sene:ıi ~fayıs ayının iiçüncii Cuma 
hnzırlanmLc; teklif mektuplan ihale gü- günii. 3-5-1940 
ııi.i • zaıni s:ıat lG ·a kad:ır encümende T.C. İzmir ikinci noteri Zeki F.hilo-·lu 

İşbu beyanname örneğinin dairemiz 
dosyasında saklı 3-5-940 tarih ve 8842 
numnralı aslına uygun olduğu bitta.~dik 
::ılakadara verildi. Bin dokuz yüz kırk 
<enesi Mayıs ayının üçüncü günii. 

3-5-940 
T.C. izmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu 

PAZAR 1940 

Beyoğlunda 

BRiSTOL O ELi 
Sirkecide 

OSM·ANIYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassıaı bay ömer 
. .. Bengü'dir. 
Bri&tol oteli elli odalı her odada soğuk ve aıcak akar sulan, banyo~ 

ve kalorjferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gıbı 
-.asusörü ve hususi lokantası vardır. 

Btitün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve f tanbul cilıetine de nezareti fevkaladfıye maliktir. • 

Btitün bu mükemmeliyetlere ilfıveten fiyatlar r abet kabul etını
~yecek derecede ucuzdur. Çürufü bu otel Türkiye oteldlik müteba&1J.S~ 
~Y Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikat• 
~~eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
rı.bulunan otellerde bulu urlar. 
W1tZ~:r%zt!2".VZ~ı:Gi!.2S::lm&~!ıiii2m2~~~iSDl~B:lllMrzx;xr:r,ız..ı-

Kiralık sQğuk hava depoları 
lzmir incir üzüm tarım sat!Ş ko-
operatifi birliğinden: . 
1 - lzmirde ,ehitler cadde.inde 3, 5 numarada k in birlik oarap fab'fl" 

kaaında (Esli Bomonti - Nektar bira fabrikaaı) mevcut. iki )usun soğuk hav• 
depoıu derhal teslim edilmek şartile 30 Eyl61 940 tarihine kadar müzayede 
ile kiralanacaktır. 

2 - Müzayede 6 Mayıs 940 pazartesi gÜnÜ .aat on bqte, birliğin iş haı-
rundaki merkezinde kapalı zarf uıulite yapılacaktır. • 

3 - Bedeli muhammen 2000, muvakkat teminat 300 liradır. Şartnaın~!' 
ve mukavele suretini görmek dtİyenler her ıün birlik muhasebe rnüdürlüPj 
ne müracaat edebilirler. Muvakkat teminatın müzayede günti zevalden etl.,e 
yatırılması lazımdır. 

4. 5 (855) 

~~~--~~~~~----~--·~~~---~-~~~---------

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Belediye elektrik 'antra1ının 1940 mali yılı ihtiyacı olan ve aşnğıda llll~

tar ve tahmin bedelleri yazılı motörln ile makine yağı 15 gün müddetle ,_ 
:zahmnda göıterildiji gibi motorin kapa]ı zarf usulile ve djğer rnevat ta açık .. 
mtinakaaaya konmuştur. lhaleıi 1 O Mayıs 940 cuma günü ıaat 14 te encU" 
meni helediyec:e icra edilecektir. h-

Eireti teminat mezkur mevaddın aşa~ıda cinsleri hizalarında yazılı ta 
min bedellerinin yüzde yedi buçuğudur. U· 

Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek istiyenlerin her gün belediyeye an J 
racaatla öğrenebilirler. Motörine talip olanların 2490 sayılı kanunun k•Pj 

1 

zarf hakkındaki hükümleri ve oartları dairesinde teklif mektuplarını ihrıc:I: 
saatinden bir saat önce belediye encümenine tevdi etmeleri ve diğer ana 
delere talip olanların da belli gün ve eaatte dairei belediyede hazır bulunanıı
ları ilan olunur. 

Muhammen bedeli Beher kilosunun Miktarı Cin.i 
Lira Fiat Kuru' Kilo 

28800 16 180.000 Motorin 
1900 so 3.800 DTE EXTRA 

Heavy 
450 50 900 Ote extra Heavy k 

yağı kalın yaıh 
1 cinsi 

260 65 400 Aero Red Mobi • 
lioil. 

3, 5. 7 1506 (846) 

Bornova Belediyesinden: 
1 - Su aboneleri için 100 adet ıu 'laatı alınacaktır. lJ• 
2 - 15 /5 / 940 tarihine müsadif çaı§amba günü saat 16 da açık ekeilune 

ihaleıi Bornova belediyesinde yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 2000 ikibin liradır. 
4 - MuvaHat teminat 150 liradır. 

2-5-8-11 1513 (8~) 

Turgutlu Belediye riyasetinden: 
70 Metre mikap kırık mermer ta~ı pazarlılda ıatılacalı:tır. 

lhale 14 / 5 / 940 tarihine müsadif salı günü ııaat iki de T urg~tlu beJec13i~) encümeninde yapılacaktır. 2-5-8--11 1516 ( 8 

--~----~~~~~~~-~~·~------~--~--~~~---------

lzmir Vilayeti Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

Senei sabık 
Kira bedeli 

Lira K. Kapu No: Gnsi Mevkii 
---

160 12 ev Karşıyaka Ceal bey ıokak 
96 109 Dükkan > Kemalpao- caddc:ıi 

200 247 > Kemer caJdeai 
399 165 Kahvchanr > ~ 

76 66 Dük kin Aydın Gazi bulvarı 
405 104 ev Jnönü caddeıi 
311 106 > > > 
360 108 > > > 
350 110 > > > 
351 112 > > > 
305 114 > > > 
155 1122 > Güzelyah tramvay caddeei 
150 llH > > > > ~ 

275 20/22 > Tillı.ililı: Hatuniye Külhan ıoJr.agı 
5 15 Dönüm tarla Emrez timarında 
o 85/ 87 Furun Karı•yalı.a iktitıat ıı0• 

ldaıei busuaiyei vilayete ait olup yukarıda yeri ve cinsi ya:ıılı emlak kiı•;: 
verilmek üzere 1 / 5 /940 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırın• • 
çıkarılmıştır. - <1"rt-

Kira ftutlarını öğrenmek ieteyenlerin heı güsı muhll$ebei hususiye JJlıl/;40 
yeti varidat kalemine ve pey ıürmek isteyenlerin de ihale günü olan f 6/5 
Perşembe günü saat 1 1 de vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunu'· 

1508 (869) 

~---------------------------~-------------~----------
Çamaltı Tuzlası müdiirlüğünden: 

· ent• 
1 - Tuzlam1.1.da mevcut sofra tuzu fabrikasının dahili Jrnımının çırn • 

harçlı sıvanması pazarlığa konulmuştur. f' ,.,.. 
2 - Beher metre murabbaının muhammen bedeli 1 1 4 kuruştan keş 1 

tarı 750 lira rı kuru§tUr. 
3 -- Muvakkat teminatı 5 6 lira 2 5 kuru~tur. .. w.. d gö-
4 - Şartnamesi her gün müdürlüğümüzde ve lzmir başınüdürlugun e 

rülebitir. 5 / 940 
5 - isteklilerin bu gibi i~lcri yaptık! nna dnir '"raik. ], rı ilr birlikte 6/ 



SMAYIS PAZAR 
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~ 

~Z7.ZZ.7,ZJ~~ 
Birinci Sınıf l\fütahassıs rı 

Ur. emir li ~ 
KAMÇIOCLU 

Cilt ve Tenasül hastahk1an 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı N~. 55 ..• 

ı• 

hmir • Elhamra Sineması arkasında 8 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON : 3479 l' 

llHlr.mıa:mzı;:~(iCıl:zo;ır.ır:xz7~xx;;r?ZXJ 

-········································· 
Kiralık daireler E . 

Fe\"Zİpaşa bulv<Jnnda ZEYBEK E 
apartmanında kiralık daireler var- : 
dır. Taliplerin apartman bekçisine E 
mUracaatleri.. : 

1 - 6 1854\ : ...............•.••..•..... \,.,, .....•.•. 

,... ~Nr~.MEN ASUYE HUKUK llA-
~lMLtC:lNDEN: . 940-95 

, İzınir Basmahane Kemer So. 6 noda 
l\hmct Baş,•ardar. 
k Menemen İnh~r memuru Refik Öz-

an tarafından açılan alacak davasının 
C.U-i muhakemesi 1m!asında ikametkfilı 
Ve nıeskeninizin meçhul kalmasına mcb-

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

Gözlük eri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her renkte, her cins, her boy ve bütün optik 
iyaç için lzmirde tek bir söz vardır: 

(Hilal 
...... - • • • 111 • ~ • • ' '• • " •• 

.a.· . '\ ,,. .... , . . , . . . 

SPERCO VAPUR 
ACEH'J'ASI 
--X---

NEERLAJl."DAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

TRAJ ANUS vapuru 8-5-940 tarihindc. 
beklenmekte olup Anvers ve Hollandıi 
limanlarına hareket edecektir. 

~ CIITA Dl BARI 
~ motörü 7-5-940 tari-

Atl~ 
hinde beklenmekte 
olup İstanbul, Pire 
Napoli, Cenova li-

1\~IAJl( manla.rı~a hareket V "dccektır. 
LANGANO vapu

•CHı&r• ı-u 15-5-940 tarihin-
de beklenmekte olup 

Cenova ve Rı\•iera limanlarına hareket 
edecektir. 

BRlNDtst motöril 15/ 5/ 940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zara, Fiume. Triyeste ve Ve
rıedik limanlann:ı hareket edecektir . 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde gc
lt:rek eı1esi günü sa!lt 17 de Pire, Brin~ 
disi, Zara, Fiume, Triyeste ve Venedik 
limanlarına hareket edecektir. 
ADİGE vapuru 4/ 511940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve Rıvicra li
ruanlanna hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triy~ 
veya Cenovada Şimall ve cenubt Ame
rika limanlnnna haı·~'fet eden İTALİA 
ANONİM seyrisefoin sirkctinin ve Afıi
ka ve Hindistana hareket eden lLQXD 

tli ilanen t ebligat ifasına karar verildi
kindcn muhakcmenirl muallak bulundu
IDt 15 5 940 -saat 9.40 da Menemen asli
:Ye hukuk mahkemesinde hazır bulun
:nız ilanen tebUğ·oluhur. 15'11 (871) .................................................. , TRİYESTİNO anonim -se:rrisefain ştr-

• ıı••• c••••• .. •• 4
g

4
•• ·~~··•.,••••'-•• 1••••,..•••••• ........... .1•'"•••••••••• .,. ........ ,.. . .. ıaaı.ı••••••••••••• 1 ••••••••• 1 ••• 111 • 11111 •••:.• 1 •••••!1•• 1 11 " 1 •0 ••• keti vapurlanna tesadüf ederler.· ... . . . .. ~ .. . ıı 

T. iş Bankası 1 
Küçült cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
kEŞh>ELER : ı Şubat, 1 Mayıs, ı Ağustos, 
ı ikinci tepin tarihlerindf,! yapılacaktir 

~--1940 İkramiyeleri!r7zzzZLx:a:rLJ 
J Adet 
J Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet ...... 
347 

'· 

2000 Liraiılı 2000 Lira 
ıooo Llralılı 3000 Lira 
$00 Liralılı 3000 Lira 
· .zso Liralılı 3000 Lira 
ıoo LiralıJı 4000 Lira 
so Uraıılı 37 so Lira 
.2S Liralı~!!!.? Lira I' 

24000 Yelıiin 
37&7P'"SZ'3ypııszırn:O'JI.//:J, 

- 1 
'.l'ürkiyc iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
ınınanda taliinizi de denemiş . olursunuz ... ••: -••&_ .. .., 

:····················································································· . ' . . . . 
E De·vtet Demir Yollarından . : 
....... . ................................................................................. 

S~n'atkar aı anıyor. 
D. D. Y. UMUM MODORLOCONDEN: · 
Sivas demiryol atelyesinde çalışhrılmak üzere birinci sınıf tornacı, ferczec.i 

Ve dökmeciye ihtiyaç vudır. 
.. imtihan ve matlup evsafta liyakatı gör ülcnlcre 77-100 lira arasında. bir 
l.ıcret verilebilecektir. imtihanlar izmirde fııtanbulda, Eıık~ehirdc ve Sıvaıta 
Yapılacaktır. , 

T nlip olanların lı:mir ve Sirkecide işletme müdürlüklerine Eskişehir ve Si
\•astn atelye müdürlüklerine Ankarada cer dairesine müracaatları ilan olunur. 

5 8 10 ·12 1564 (872) 

Turgutlu belediye riyasetinden: 
21 

Şartnamcai dairesinde 200 bin ocak tuğlası ile 60 ton kirecin mü~a>:a~sı 
14/940 tarihinden itibaren 1 S gün müddetle açık ek.lltmeyc vzedunıthr. 

ı1 lhalc 1415 / 9"0 . Salı gÜnü saat iki de Turzutlu belediye encümeninde ya-
p •caktır. , 2-5--8-11 1515 (840) 

......................................... ~. 
Ereğli kömürleri işletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Eh~eğfj kömürleri işletmesi kömür sa tış şubesinin bilumum m C"vcudat taah

udat "e matlubntı bütün hukuk ve vecaihiyle 38 70 numaralı kanuna 
tnü tenid C"n 2 12899 numaralı kararnamenin 3 say ılı kararı hükmüne 

göre te:ikil edilen 

((Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğin ne 
Devredilmi olduğundan alakadarların her türlü işleri için 15 Ma) ıs 1940 

tarihind itibaren merkezi ZONCULDAKTA bul nac k olan adı 

~. . . ~ .• ' .. • . . 1 '· . _.·. • ... ~ - SERVİCB MARl'.!'1ME ROUMAIN 
ALBA JULİA vapuru lZ-S-940 tarihindo 
beklenmekte olup Mıtlta, Cenova, Mar
silya limanlarına hıtrcket edecektir. 

Kendinizde veya çocukların1zda gördüğünüz: 
Halsizlik, · Kansızlık, Hazıms~zlık, Karın ağrıları: Karın şİ§· 
meleri, Bıırun makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Sal
ya akma&ı, Sar' aya benzer sinir halleri, Gece korkuları, Gör
~ede, işif'!1ede, bozukluk, gibi gayri tabii haller; 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat'! olmadığını w 
bunlann hiç bir ıhbara lUzum olmaksı
'Zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yilkleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olWlur Bunlar yeyip !çilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı bar.· 

salılarda ]1etişip üreyen ve lıanıarımızı emen solucanların tesiridir
Bunıardan ıııırtuımalı iç!n Eczaneden IJir Jıutu alınız..... Ve içindelıl 
tarife mucifJince JıuHanınız •• Derhal lıurtulur$unuz ... 

Daha fazla tafsilftt için Cfurihuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

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

8anta, 
o 

Her Eczanede 

kutusu 20 kurustur. 
ismine 

Dikkat 

OLİVİER VE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

. .. 
- • - • • 1 • 

SIHHAl VEKALETiNiN RESMi RUHSATINI HA1Z 

KA•E 

Şiddetli BAŞ, DİŞ alft· 
la~ ROMATtDIAsan· 
cdaftnı SDdR, rahatsız· 
hklaruu derhal ıeçlrll' 
GRtP, NEZLE ve SOCUK 
algmbtına kar'ı miies· 
sıruaçtır. 

1 

lcablnda sünde l - 3 kate 
alın... Htt Eczanede huhmur. 

DOKTOR 
Rüştü Oskay 
ASKERİ HASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Hastalanuı her gü~ oğleden sonra 1 

saat üçten itibaren Ikinei Beyler 
sokağı 45 No. da kabul eder~ 
TELEFON No: 3806 ., -

UMDAL 
-~-

UMUMi DENiZ /,.CENTAU(H LTD. 
ZETSKA PLO\'İDBA A. D. KOTOR 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurJa. 
nmız sefer yapacaklardır. 

·······································~~~ -------------
\V. F. Renry Van der Zc 

Ve şürekası 
--*- -

Al\IERİCAN •:XPOltT IJ!o{ES lNC. 
NEVYORK İÇİN 
EXİRİA vapuru 5 mayıstı. beklen~

yor .. 
SF.Jt\'iCE MARİTİME ROUl\lAIN 

BUCAKEST 
GAI.AS VE KÖS'fENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru 
bekleniyor. 

LOVCEN \'apuru 30 nisanda Kösten-
v D. T. R. T. - BUD•\PEST 

ce ve arna için ~r~kct edecektir. BUDAPE.''1'F İÇİN 
Yolcu \•e yük kabul edecektir. DUNA vapuru 15 mnyısa doğru bek· 
LOVCEN vapuru 8 mayısta .Kösten· kniyor. 

leden gelip 9 May1sta saat 12 de Hayfa. KASSA ınotörü Mayıs sonlarında 
Pire, Durnzzo ve Triycste için hare- bekleniyor. 
ket cciecektir. Yolcu ,.e yük kabul ede- SZEGED vopuru Hu:ıiran ortalarında ------lA Cl ktir. bekleniyor. 
GOUl~ANDRİS BROTHERS (Jlellas) ~OC'iE."TE COM!\JERCİALE RULGA-

ı••--ı•LL-~•• Ereğli Havzası 
K.ömürlcri. Satış Birliğinden: r 

38 70 numı;ıralı kanuna miİ!ııteniden 2/ 12899 numaralı kararnamenin 3 
sayılı kararına göre teşekklil eden 

uEreğli Havzası lıöınürleri Satı~ Birliği ... » 
Merkezi ZONGULDAKTADIR •• 

Birlikten J.ömür alma_k isteyen müstehliklerin l 5 Mayıs 1940 tarihine 
kadar lstnnbuldn Tophanede l ııkde caddesinde 28 numarada 

ve 15 Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya 
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KÖMÜR SATIŞ SERAiri : 
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Lüks transatlantik vapuru Pire • BULGARIA vapurn 6 mayısta bek· 
Nevyork hattı : Pireden hareket tarihi: lcniyor. Burgas ve V3ma için yük ala-

11 MAYi::) 1940 caktır. 
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su ıye 111.a u e mu. 
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umumJ deniT. ACf'ntalığı Ltd. mllracaat caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
edilmesi rica olunur.. ~ ve ŞıL Vapur acentalıiına mtıtaca. 

ıt edllme.t rica olunur. 



Norveçin sulh istediği doğru degil 
Norveç hükümeti harbe devam kararını verdi Garp Cephesinde şid

Müttefikler tahliyeye neden lüzum detli topçu muharebesi 

gördüler ve bu hareket nasıl yapıldı? ~~.~~~-~~:~"~t.·~~:r:~~~~-

ıngıli-: filosu NarL"ik fiyordumı. baskınlar yaptığı giin cereyan eden tarihi muharebe 
Brüksel, 4 (iJ.R) Norveç ALMANLAR BOMBARDIMAN Norveçliler bu hafta başında Alman- Diğer cihetten Almcuılarla Norveçli-

' 
h b l ETMEDILER ların tahliye ettikleri Oster vadisinde lcr Rorosta ve Os mınt.nkasında şiddetle 

T e gral Ajanıı yalan a er ere Paris 4 (ö .R ) - Havas ajansı Namsos Rorosu hala kontrolleri altında tutmak- çarpışmışlardır. Almanlar Norveçliler
karfı ahaliyi teyakkuz.a davet et- cephesinde Noplodnn istihbar ediyor: tadırlar. Dün Rorosun 10 mil cenubunda den fa7Ja zayiat vermişlerdir. 
mektedir. Memleketin salahiyet- Namsosta müttefik kıtaların vapura Os mevkii civarında şiddetli topçu faa- Müşahitler cephane ve bilha~sa yiye
lar mahfilleri tarafından, ne hü- bindirilmesi Cuma sabahı sona C'rnl.İ.ş- liyeti kaydedilmiştir. Burada gönü1Iü- cek darlığı yüzünden iki tarafın da ~k 
kümet, ne başkumandanlık, ne de tir. B u i§e Çarşamba akşamı başlan- lerle takviye edilmiş olan '"Torveçliler müşkül bir vaziyette bulunduğunu 'be-

mıştı. Liman geçen Cumartesi günün- düşman harekatını tehir için şiddetli su- yan etmektedirler. 
Kral tarafından hiç bir sulh te- d ·ı·b Al h k t1 en ı ı aren man ava uvve eri t.:?- rette mücadele eylemektedir. Geçen ge--
febbüsü yapılmamıftır. rafından tamamiyle tahrip edilmicı'rr. ce 400 kişilik bir Alman kuvveti Roro-

Almanya ve Norveç arasında yakın Kıtaatı alacak olan iki İngiliz harp ge- .sn girmek i~temiş.s: şehir civarında 
bir sulha dair olan hab erler Oıılo Al- misi nçık fiyortta bekleme-k mecburi- bütün gün devam eden çarpışmalardan 
mnn radyosunun ima eden ve ordunun yetinde kalmışlardır. Btitiln yol uzun- sonra Norveçliler ve Isveç gönUJlüleri 
maneviyatını kırmak makeadına matuf- luğunca hn7.ırlanmış Fı"ansız kıtaları hu- tarafından geri püskürtülmii~lerdir. 
ıur. Halbuki ordunun seferberliği ta- susi Norveç otomobil ve kamyonlariyle Alınan haberlere göre, küçük Alman 
mamlanmış olduğu gibi teçhizatı ve ta- limana nakledilmişlerdir. Bunlar Nam- müfrezeleri halen Trondhavmdan renu
limi de yerindedir. Norveç orduııu hü- sosa geldikleri zaman kilelik gruplar ha- ba doğru ilerlemektedir. Roros halkı 
kümet ve Kralı himaye etmeğe devam !inde. müsadere edilen Norveç balıkçı gündiizlC'ri dağ evlerine iltica etmekte 
etmektedir. gemileri vasıtasiyle nakliye \'ı:IJ'>Urları- ve ancak geceleri şehre dönmektedir. 

Norveç Ajanaı Kral ve hükümetin nn çıkarılmışlardır. Bu balıkçı j!emileri Rorosu Isveç hududuna bağlıyan yol 
memleketi terkettik1eri hakkında ecne- açıkta bulunan harp gemileri ile sahil hava Norveç kontrolii altındadır. 
l>i kaynaklann verdikleri haberleri en arasında gidip gelmeyi temin etmi"!er- Fakat bunların çözülmesi dolayısiyle bu 
bt'i tekilde tekzip etmektedir. dir. kontrol hazan büyük güçlüklerle karşı-

Royter Ajansı da Norveç hüküme- lrkfıp esnasında Almanlar tarafınd.:n laşmaktndır. 
tinin ve ordusunun nihayete kadar mü- hava bombardımanları yapılmamı5tır. 
caddeye devam edeceklerini ı.ira nazi Müttefik sefer ordusunun iki kuman- Londra 4 (A.A) - Salahiyettar mah
biikimiyetinin ne demek olduğunu bil- danı, yani ln~iliz kuvvetleri şefi general fillerde beyan edildiğine göre. mütte
d iklerini kaydediyor. Karton dö Viart. ile Fransız kumanda- fiklerin Norveçte- rical etmelerine rağ-

NEDEN TAHLtYE ETTİLER? 
Londra 4 (ö.R) - Royter ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
lngiliz kıtaatı Namsostan ayrılırken 

şehir tam bir harabe halinde idi. Hiç bir 
sığınak, hiç bir karargah, erzak ve mü
himmat koyacak hiç bir çatılı yer kal
mamıştı. Soğuk şiddetli idi. 

Bundan başka Stanger cephesinde 
İngiliz kuvvetleri Alman tayyarelerinin 
daimi bombardımanı altında bulunuyor
du. Bu cephe ile yalnız iki mün::ıkale 
yolu vardı ve bunlar da nakliyata ya
ramıy::ıcak şekilde tahrip edilmişti. 

m general Kade harekata nezaret et- men 1ngilizler ve Fransızlar harekata 
azami enerji ile devam etmeğe karar 

mişlerdir. 
NORYEÇ KITALARI FAAL1Y:ETTE vermişlerdir. 

YiYECEK DARLJCI VAR Brüksel 4 (ö.R) - Norveçten gelen 
haberlere göre Roros daima Norveçli
lerin elindedir. Norveç müfrezeleri Al- Namsos hududunda kain Nordludan: 
manların Namsostan şimale ilerlemcle- 4 (A.A) - Havas ajansının haber aldı
rine mani olmağa çalışıyorlar. Esasen ğma göre, Almanlar Steinkjerden Gorng 
bu mıntakada münakalat çok güç ol- istikametinde ilerlemeğe devam etmek
duğu için her hangi bir ileri hareketi tedirler. Snosn civarında Almanlarla 
mühim engelleTle karşılaşacaktır. Cenu- Norveçliler ::ırasında müsademelcr ol
bi Norveçte Oslo ile Bergen ve Trond- muş ise de Alman kıtaları Trondhaymın 
haym arasında Alman münakalatına şimalindeki mıntakaya kumanda eden 
karşı Norveçliler gerilla harbı yapıyor- Miralay Getz'in sulh teklifleri yaptığı-
lar. nı öğrenerek taarruzlarına nihayet ver-

ALl\lA:r\ RESMİ TEBLİGİ mişlcrdir. 

KRAL NORVEÇTEN AYRILMADI 
Kral Hakon henüz Norveçte bulun

maktadır. Bu itibarla yazılan emri yev
mi ve mahalJi bir mütareke akdi husu
sunda yapılan müza'kereler için Norveç 
yüksek kumandanlığının muvaff akatı i~
tih.,ı-1 edilnıi .. dPl'rildir. 

Norveçte Almanların kukla Jıiikiimeti 
reisi K isli ııg 

topçu faaliyeti cılinuştur. yen çalışan Alman tayyareleri dafi 
Havas Ajansına göre vaziyet şöyle- top ateşiyle ve avcı tnyyareleri tara

dir : Dün gündüz ve gece Orcntal çı- fmdan bunlar menedilmişlerdir.. Bir 
kıntısı diye maruf bölgedeFransız top kaç saat sonra tayyareler avdet et
ateşi olmuş ve Bliz vadisinde Fransız mişlerse de yine dafi topların şiddetli 
mevzilerine ufak bir Alınan taarı-uzu ateşiyle karşılaşmışlardır. 
kaydedilmiştir. Fransız tayyareleri FR ANSIZ RESMi TEBLİÔİ 
Alman hatlarının gerilerinde ve Al- Faris, 4 (A.A) - 4 mayıs tarihli 
man tayyareleri de Fransanın şimal sabah tebliği : 
ile Padokale mmtak:ısı ve İngiltere- Mozelin şarkında ve Bliz ile Vos
nin cenubu iizerindc uçu!?lar yapmış- geslerde iki tarafın topçuları faali-

>.; lardır. İngiltereııın cenubu şarki sahi- ycttc bulunmuşlardır. 

iY.~·~~~~l'C.l~~~~!IP.27.2Rl!l!!!2:7!Jil!!Kii!Eil!il!ill:~::l!l::ıli2!12:1ım!illm:ıl .. lııı:lm' 

Cenubu Şarki A vrupada vaziyet 
·~~x-------------------------------------

e e r · n a adeniz 
veya 
büsleri 

ada bir teşeb
m uhtem el mj? 

Macarca Magyar Neınzet gazetesi ya
zıyor : 

Yugoslavya ile Sovyct Rusya arasın
da iktısadi müzakerelere başlandığı ha
beri cenubu şarki A vrupası devletleri 
arasında derin akisler yapmıştır. Sov
yetler birliğinin Romanya ile de ticaret 
müzakereleri yapacağı hakkında çıkan 
şayialar, Balkan memleketlerinde bü
yük bir memnuniyet uyandırmıştır. Bu 
suretle Sovyetler Birliğinin Bcsarabya 
meselesini bir ihtilafa meydan verebile
<.-ek bir şekle koymıyncağı ümidi kuv
vetlenmiştir. Eksşanj Telegrafa göre, 
Moskovadaki siyasi müşahitlerin tah
minlerine bakılırsa, İngiltere - Sovyet 
Rusya, Yugoslavya • Sovyet Rusya ve 
Romanya - Sovyet Rusya arasındaki ti
cari müzakerelerin mühim bir siyasi ne
ticesi olacağı gibi, bu müzakerelerin 
Fin harbinden sonra Sovyet Rusyanın 
iktısadi bünyesini kuvvetlendirmek için 
bütün kuvvetiyle çalışmakta olmasını 
göstennesi itibariyle de fevkalade bir 
ehemmiyeti vardır. Öyle görülüyor ki; 
son defo Kremlin sarayında yapılan 
toplantıda her şeyden evvel Sovyetler 
Birliğinin iktısadi kalkınmasına karar 
verilmiştir. 

Alman matbuntı da son günlerde ce
nubu ~arki Avrupası meselesiyle tekrar 
ve hararPtle meşgul olmağa başlamıştır. 
Volki.şer Beobahter ve Börsen Zeitung 
gazeteleri bu münasebetle Almanyanın, 
kendi aleyhine olarak müttefikler tara
fından tatbik edilmekte olan abloka si
ya<;etine gerek aktif '\'e gerek pasif bir 
~ekilde iştirak edecek olan her hangi 
bir devlete karşı en şiddetli darbeyi in
dirmğe hazır olduğunu yazmaktadırlar. 
Börsen Zeitung gazetesi neşrettiği bir 
makalede, bilhassa Polonya ve Finlan
diyanın akibetlerinden alınan dersler sa-

yesindc 1ngiltere ve Fransanm Balkan· 
lar üzerindeki nüfuz.larının kırılmış ol· 
duğunu tebarüz ettirmektedir. Makale 
muharririne göre, Balkan hükümeı 
merkezlerinde, cenubu şarki Avrupa· 
sındnn Almanya üzerine yapılacak bir 
taarruz teşebbüsünün yalnız Almanya
nın bir anda mahvedici yıldırım darbe· 
siyle mukabele görmekle kalmıyacağınn 
ayni 7.amanda Balkanlarda sulhun ınu
hafazasiyle yakından alakadar bulunan 
diğer iki büyük devletin, İtalya ile Sov· 
yet Rusyanın da müdahalesine maru:ı: 
kalacağına tam ve kat'i bir surette ka· 
naat getirilmiştir. Bu itibarla bu devlet· 
)erden hiç birinin, Karadenizden veya 
Çanakkale veyahut Tuna nehrinden 
müttefikleı-in Almanya aleyhine istifa· 
deye ka1kı.şma1anna rnUsaadc cdeceJde
ri tahmin olunamaz. 

Alman matbuatının bu tar.Gdaki neşri· 
yatı, Londra siyasi mnhafilindc Alman· 
yanın dünya naznrJannı ,şimalde cert?"' 
yan eden hadiselerden çevirmek içİJl 
yapılan bir propaganda kumpanyası ola· 
rak teltıkki edilmektedir. 

Cenubu şarki Avrupasındaki sulh ha· 
vasının müttefikler tarafından bulandı· 
rılmak istenildiği hakkındaki Alrn811 

neşriyatı ise, çok manasız bir iddia ola· 
rak görülmektedir. 

---·--tı---
ln gil iz ve Fransız 

filosu dün lskenderi,. 
yeye vasıl oldu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDB -; 
rekete karşı hazır • bulunduğunu sari 
olarak göstermiştir. • 

Royter muhabiri Staynger cephesinde 
ki kıtaların ne derece miişkül şerait da
hilinde kaldıklarını tasrih ederek diyor 
ki: 

cBu kuvvetler sığınaklarından baş çı
karamaz olmu!;)ardı. Sığın::ıklardan her 
çıkış]a .. mda Alman tayyareleri tarafın
dan mitralyöz ateşi altında bulunuyor
lardı. Buna rağmen general Karton dö 
Diyergin kumandası altındaki bu kuv
vetler son dakikaya kadar mukavemet 
etmişler ve ancak şehir Alman bombcı
Jariyle tamamen ateşler içinde kaldıGı 
zaman burac;ını t rkeylemi'ilM"dir. 

Berlin, 4 (Ö.R) - Alman başkuman
danlığının resmi tebliği : 
Düşman kuvvetlerinin Narvik şima

linde taarruz teşebbüsleri ileri karakol
lı:ırımız tarafından tardcdilmiş ve vazi
yet değişmemiştir. 

Narnsos ve civarında İngiliz ve Fran
sızlar alclilcele buralarını tahliye ettik
lerinden Trondhaymin şimalinc doğru 
ilcrliycn bir Alman kıtaatına karşı an
cak Norveçliler mukavemet göstermek
tedır. 

Alnıanlara mayo döktürmemek için 
lngilizler keşif uçuşları yaptılar 

Müttefik donanmasının muvasal~ll 
haberi Atinada, müttefik kuvvetlerini~ 
Norveç ten çekilme haberinden sonra i> 

1 

tesir uyandırmıııtır. 

YUGOSLAVLAR FRANSIZLAR.4 
VAPUR SATTILAR 

Londra, 4 (ö.R) - Yugosla, 'Ya0 !: 
en büyük yolcu vapurları olan on bı. 
tonluk Marya ve sekiz bin tonluk Krtı. 
liçe vapurlarının Yugoslav Lüid kuıfll 
panyası tarafından Fransız KoınPıı11• 

FRANSIZLAR NE DlYOR? 
Paris 4 (ö R) - Fransız nc;keri mnh

filleri renubi Norveçtcn <; kilme hare
kef ni ~u suretlE' izah diyorlar: 

Norveçin imd. t talebin• sürn•l,.. mu
kab le C'den müttefiki r Non ırl"krin 
ıılelacele t c;is c tt klerı müdafaa h< tla
rınd:ı mukavemt t edebilmeleri k·n iki 
ihraç kuvveti gimcJcrdil r. Fakat sürp
riz ve ıhanetle Almanlar daha ilk {!iın
denberi Norvc.>c"n bütiin hava iie;krin1 

ve modC'rn t('Çhizaıa malik o!an liman
lannı (le gecirdikl •rindPn ınüttef kkrin 
denizleri " rb st bıraktıktan sonra A]
man havn taarru hırınn drıimi surette 
maruz noktalarda mod rn bit ordu icin 
e1zıcm olan mrılzcml' ve mühimmatı der
me c tma va ıt larla cıkurmaları icap 
dm· ir. Bu i · randı nı bozuk cık
mı .,:e hu "b le Norvec' in, 1 ·fıc . 
l" h -ırl d ı ı, ı M vz"! r :iz rind ~ rr
rlım f '·rind n f ı> t dıl ri<:+ir .• Ft•e
f;k k l ırı hu c b 1° · dm h _ 
zırl n. rı V" fok 1 ızli tut la"l y ni müt. 
ftfı'~ ı:ıl·mı "lU{':b·nce l :ı 1 ay rC' n::ıkle

cii reklt:'rdir. 
Paı·ic; 4 (ÖR) - Havas ajan ı vazi. 

y('ti su suretle bildiriyor: 
And::ılsvec; ve Namsosta yapılan irkur 

hare~eti müttefik kuvvf.'tlerin simnlde 
yapacağı tecemmü hareketinin bir 'X!f
lıasıclır. Alman kuvvetlerinin şiddetli 
muhalefetine rağmen üç gün sürmüı; 
olan bu harekat hiç mesabesinde zaviat 
i1e hitamıı ermiştir. Mültl'fiklerin Nar
vik mıntakasındaki harekatı nıüsait se
kilde cerc>yan etmektedir. Münferit Nor-

:Norveçin isgali devam etmektedir. 
AndalsnC'stC' bir general 127 zabit ve 

2500 nefer silfıhlnrından tcc.ri.t edilmi.ş
tır. Ele geçen ganaim rnikdan çok olup 
henüz sayısı belli değildir. 
Alınan hm a kuvvetleri Norveç ve şi

nal denizi üzerınde kc>sif uçuşları ya
''<", k im. ldc Rolbcrg fiyordunda bir 
nr.iliz hnrp gemisini hasara uğratmış
ır lır. Dün o \leden sonra bir İngiliz 
· ffı harp gem i Namsosun garbinde 
:ıyyan lerimizce bombardıman edil
nış vc> ınüthi~ bır infilaktan sonra tah
·ip cdılmic;tir. 
Beş İngilız tayynresi şimalde bir Al

n;ın karakol gemisi üzerine muvaffokı
ctc;iz bir taarruzda bulunmuş ve ikisi 

. kat edilmistir. 
Garp cephes.nde mühim bir şey olma

nıştır. 

BİG l\:ISl!\I NO:tVEÇ ASKERi 
iSVECE i: .. TİCA ETTİ 
İ veç ~ Norveç hududu, 4 (A.A) 

ut.;ün Grunfo 'da hududu geçmek im-
·~nı hasıl olmamı tır Alınanlar şimdi 
'1runfoss yolu iızcrintle bulunan Ny
bergsund ismindeki Norveç kasabasını 
ıs~al etmişlerdir. 

Isveç hududunu ge~cn bir çok Nor
\'eç askerlerinin silahları alınmıştır. Si
'ahsıı. olarak hududu geçen diğer Nor
.'eclilcr serbest bırakılmışlardır. 

Stokholm, 4 {A.A) - Alman kıtaları 
arafından henüz işgal edilmemiş olan 
:vherJ!sund mıntakasındaki Norveç kı
nları İsveç hududuna doğru çekilmek 

,•mrini almı~ardır Bu kıtalar İsveçte 

Staı•anger lwva üssu bombarıdmcn. edilirken 

Londra, 4 (Ö.R) - Alman d~niz tayyarelerinin her hangi ınayn dökmek te~ebbüsüne mani olmak ınak~adiyle Al
man Fridland ad::ıları. üzerinde lngiliz tayyareleri tarnfındnn keşif uçuşları yapılmıştır. Şilt adası ile Hindenburg ba-
1 ajı üzerinden bu ke.şıf hareketi top atc~ıylc karşılanmıştır. Büyük mikdard::ı gece hareketleri esnasında İngiliz kuv
vetleri hiç bir ha.sar ve kayıp kaydetmPınişlerdir. 

Londra, 4 (A.A) - Salahiyettar 
bir menbadan verilen haberlere göre, 
lngiliz hava kuvvetlerinin Stavanger 

·a tıklan h ücum es-

** hakkak olarak tayyare meydr.no, a ev
velce yap ılmış olan siddetli hücumların 
vücude ge tirdiği hasarlardır. Filhakika 
hav:a meydanı etrafındaki binaların ek-

vetleri dnha şiddetli bir mukavemete 
kar~ı koyınağa mecbur knlmıslardır. Fa
kat buna rnğmrn esaslı hangar ÜZ<'rine 
Hizumu kadar yakından dört b omba 

• 1 l "k · k • e 53 
Jenera transat antı · vapur ııır etın h • 
tı1dığı bugün Y ugoslavyadaıı gelen ııo 
berlerden nlınmı:ıtır. Bu vapurlıı.rk• 
Fransa ve Amerika arasında asker fl~ 
!inde kullanılacağı iliive edilmektedıf· 

KAÇAK KONTROLU, FRANSA 
VE HOLLANDA 

0
1 

Londra, 4 ( ö.R) - Kaçak konldll 
hakkında Fransa ve Hollanda arasınıtıll 
bir anlaşma imza edilmiştir. Bu anla~ da 
geçen Mart ayında İngiltere ve Ho!l•dıt• 
arasında yapılan anlaşmanın llynı dl 
Hollanda - Fransız arasındaki .~tı'tet 
münasebetler hnkkındaki göruşfl\e 
devam etmektedir. -- --

Italya ııe zaman 
h rbe girecek? ... 

- BAŞTARAFI 1 İ NCİ sAlllJi'El>g 
NıKBtN OLANLAR DA VA~ıııl· 

Brüksel. 4 ( ö.R) - Jtalynnın. bet• 
) eti h1.1kkında Amerikan mahfilleri alttfl 
bindir. Fııht Londradaki iyi }ıabe: tiri.\" 
bitaraf mahfilleri bu betbinliğe ış cfrıı. 
etmemektedir bunlann fikrince L?~eıfli" 
Paris, Roma ile kavga çıkarmak ~se ya• 
yorlnr. Bu sebeple harbin Akd~~ızdiif· 
yılmıyncnğını ümit etmek müm ·ufl 

AMERİKA SEFİRİ~TfN 
TE;\TASLARI :ııoıııtı 
Paris, 4 (Ö.R) - Ameri~.a~1u1 rııuıi1' 

büyük elçisi bay Vilynm F ıJıps f lO" 
festivalinde hazır bulunmak üzere yttl" 
ransaya gitınistir. Fakat _zaman(;ansll" 
nız ic;tirahate vcrn'iycceğı ve. F 

0hııc:ıısl 
da ikamct. eden bay Ruzvellın .. 

·ı .... "' ro Ta •lor l t" 


