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Baltıkta yeni 
HAKKIOCAKOOLU Alman tahıidatı 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM. MtIDDETl Türk.iye için Hariç için 

A.matenlmn, 6 (A.A) - Deyli Elupres ga
:aetesinin Amaterdun muhabirinin aiyaai bir 
menbadan aldığı bir laabere göre, Memel'de ve 
Baltık denizinin diğer bazı limanlarında Alman 
kuvvetleri tahıit edilmİftİr. 

Smelik ....... 1400 2900 
Altı aylık -····· 150 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. L TELEFON: 2697 ------' ilan mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 
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Bulgar hududunda tahşidat yalan 

' ' 

• 
' • 

Almanyanın Yugoslavya ve Roman
yaya saldıracağı bildiriliy.or 

Bulgar hududunda tahşidat yaptığımıza dair olan 
haberler . yalandır, Bulgaristanda asabiyet var 
ltaıya, Türlliyeyi<!ıesaba katarak 

harbe girmiyecekmiş ... 
-~--~-x*x•~------

Londra, 6 (Ö.R) - Deyli Eksprese Tilrkiyenin de hl\.RBE GiRM~iNi 
Amsterdamdan bildirHiyor : MO.l\IKÜN KILACAKTIR .. Bu ise ltal-

Dino Alfiyerinin İtalyanın Berlin se- yanın işine gelmiyor. İtalyayı düşündii
firliğine tayini hakkında sansasyonel ren nokta budur .• 
haberler alınmıştu. Berlinde, bitaraf ** . 
mü~hitler nezdinde dolaşan şayialara BULGAR HUDUDUNDA TAHŞI-
göre, Alnıan)·a italyaya yeni bir taarruz DATTA BULUNDUCiUMUZ YALAN 
planı teklif etmiştir. Bcrlin, bu taarruz Sofya, 6 (A.A) - D. N. B. bildiriyor: 
plinmda İtalyaya hir iş te\·eccüh eyle- Yunan hududunda Türkler tarafın-
memekle beraber, neticeden italyamn dan yapılmakta olan mühim tahşidat, 
müteneffi olacağım bildirmiştir. Bulgar hüküınet meı·kezinde şiddetli bir 

Alman taarruz. planında ilk iki hede( endişe uyandırmıştır. Siya!:iİ mahafil, 
mallım olmakla beraber üçüncü hedef Türkiye tarafından ittihaz edilmiş olan 
tamamen meçhuldü. Bu üçüncü hede- askeri tedbirlerin çok ciddi bir hadise 
fin Romanya ve Yugoslavya olduğu an- teşkil eylediğini söylemekte ve Bulga
laşılnuştır. Hitlcr, Yugoslavyaya taarruz ristanın bu yolda bir hareketi icap etti
bahsinde Mussolininin muvafakatini al- recek hiç bir tahrikte bulunmamış ol
mak üzere Dino Alfiyeriyi mütavassıt duğunu ileri sürmektedir. Türk asked 
olarak kullanacaktır. hareketleri, şüphe yok ki, şarki Akde-

İtalyanın Yugoslav sahil şehirlerinden - SONU 6 INC'J SAHiPEDE -

~ 

Bulgar kralı Boris na.::ırlarmdan bir kısmiyle birlikte 

ltalyanın çok geniş mütalebatta 
bulunması bekleniyor 

Almanlar, bitaraf. ,, x*x 

Kat'i ve çok kanlı harekeJlere uhM oLm NOJ"VeÇi• "*""" görıi•ip 

bir ikisine sahip olması, her halde bu 
memleket için kötü bir kazanç değildir. 

italya 4unu da hesap edİ.)'Or ki, Al
ınanyaftlll Balkanlara yapacağı taarruz. 

laitn cesaretini ltalya, karannı verme-
Mlf DA.Kl.KA 
•••••••••••• 

Milanoda mütte
fikler aleyhinde 

. nümayişler -·-Roma, 6 (AA) - Milanodan haber 
•crildiğine göre, 3 Mayıs akşamı 1 00 
~dar talebe Fransa ve ingiltere aley
••ndc nümayİ§te bulunmuttur. Tal ebe, 
F'ranaa ve lngiltere aleyhinde bağırıp 
Çağırarak ve bu iki memleket alyhinde 
hasrnane hisler izhar ederek sokaklar
dan geçmişlerdir. 

Norvec felaketin-• 
den alınan ders .• 

--·--
•ııaraı ıııı hayaline 
•apdrnalı, mütecaolz· 
flen lıorlırnalı değU, 

. teeauüze lıaPşı hazır· 
lıJıfı 1Julanmalıtır ... -·llAKKIOCAKO(iLU 

Bertin \ ' C Roma radyoları, müttefik· 
!erin mukadder olan Norve<' ımıvaffa. 
~1Ye(sizliğini alabildiğine isti~mar eyle-
11'.tkte, hatta bu mevzii muvaffakıyeti 
lldıa) 7.afer elde edilmiş gibi etrafa yay
~a~ta ve bilhassa bitaraflara ve harp 
;arıci milletlere hu neticeyi bir tehdit 
~<ısıtası olnr<lk kullanmaktadırlar. Her 
'"Yden ev\·cl şurasını te'Jariiz. ettirmek 
~teriz ki harp, Norve~te başlamamıştır. 
ct·e 'Nor\'cçte nihayet bulacak ta değil
~r· Harbin mukadderatım tayin edecek 

1alar ha<ikndır. 
ı lıu hakikat aldı ha ında bütiin insan
~tııı kolavhkla takdir edebilecekleri 
~r lceyfiy~ttir. Totaliter dc,·letler, biz
t• t kendileri de bu noktayı pek ala jd;1t cdcbi1ccck me\'kide bulunuyorlar .. 
}f tınunJa beraber sebep ve saikleri ma
ır:tn olan bir hakikati yani Noneç bas
la nın.ı propagandalarına vasıta kılmak-

tı ~!ıak kalamıyorlar. 
fa~llttefikler Norvet:te ne için mu\'af-

1! olamadılar? 
ti" '' sualin çok hnsit olan cevabır.• 
... n?de.n geçirmek koparılan yaygarala
~ı..1~ahiyetini ortaya koymağa kafi ge-

uı ır 

lti~~~n~ anın harp gayeleri malfımdur. 
lte"d~ bizzat bir c:ok nutuklarında \'e 
.._, 

1 arkadaoılan arasında defatle . tek
"-iştir ki hak mefhumu ancak Al
lllilletinin menfaatlerile ölçülebilir. 
~~-Jllg~I!!. ~ .,. 

Norveçte aon harp vaziyeti 

Narvjkte sükiinet var 
erkanı harhiy~sinin Norveç 

edildiği qoğru değil 

• 
csır 

kırmağa • çalışıyor den evvel düşünmelidir,, 
Paria, 6 ( ö.R) - Non~ onlusunmı * 

tetlİm olduğu baJdımda Yerclideri ha- 'X S: 

berlen: rainıen Almanların K~ Rarllln llötön Aurupa ya yaydmuı muhtemel 
takviye kuYVetleri ,andenneje devam 
etmeleri kendi haberlerine biuat inan
mamakta olduldarını l'Öttennelrtedir. 

Beynelmilel vaziyet bakımından bu 
haberlerle Almanların takip ettikleri 
mevzu cenubu prki Avrupa devletleri-

Paris, 6 (ö.R) - Fransız gazetele
rinde aktualitenin birinci planında Bal
kan ve Tuna memleketlerinde ıulhun 
ihlali endiıesi gelmektedir. 

nat vermittir. 
Bn. Cabui cOrdu gazetesinde fU 

tahminlerde bulunuyor: 

--------x*x nin ceaaretini kırmaktır. Fakat hunlar 
Pertinaks cEko dö Pa;İ> de Akdeniz 

meselesinin bugünkü · vaziyetini ıöyle 
hüli.sa ediyor: 

halya hattı hal'eketini kat"i olarak 
tayin etmedi ve tam karar vermeden ev
vel büyük bir mutalebat propagandası
na giriıecektir. Bu propaganda, Alman
yanın yanıbaıında harbe girmeğe mu
halif olan italyan umumi efkarı üzerinde 
tesir icrası maksadını güdecektir. 

ı _._ bilikiı her tajlrruza kartı istiklallerini 
Almanlar 1Jlr nglJlz tuntellJalllrinl zaptetnaqler müdafaa için hazırlanmaktadırlar. Akdenizde yeni bir hadise vukua 

gelmemiıtir. Dikkatli müıahitlere göre 
ltalyan gazete ve radyolarının baiırma
larına mühim askeri ve bahri hazırlıklar 
refakat etmektedir. 2 Mayısta Roma hü
kümeti, kendilerini vaziyet dolayısiyle 
tehdit altında gören Yunanistan ve Yu
goslavyaya emniyetleri hakkında temi-

Paris 6 (Ö.R) - Norveç harekatı 
ikinci safhaya girmiştir. Trondhaym 
mıntakasındaki müttefik kuvvetlerinin 
tekrar vapurlara alınması müttefiklerin 
partiyi terkettiklerine delalet edemez. 
Sadece bundan sonraki harekat planı 
evvelkinden başka olacaktır. Son iki 
gün zarfında Namsos ricati sebebiyle 
Norveçlilerin mukavemetten feragat et
tikleri hakkında Alman propagandası
nın verdiği haberler tekzip edilmekte
dir. 

Malum olduğu üzere Alman tayyare
leri ~imalde Kirkes mevkiini bombar-

dıman etmişlerdir. Bunun sebebi kral 
Hakonun oraya çekildiğini sanmaları 
idi. Bu hadisede hükümdarın istila kuv
vetlerine boyun eğmemek hususundaki 
azmini Almanların takdir ettiğini gös
termektedir. 

Şurası da kayde değer ki Norveç 
erkanıharbiyesi katiyen esir olma
mış ve Norveçin cenup kısmında 
İngiliz vapurlarına bindirilerek di
ğer bir noktaya çıkarılmııtır. 

Osterdal'da Norveçliler hareketlerine 
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Narvik~ ihraç hm·eketi yııpan bir Alınan destroyeri 

Garp cephesinde Alman 
taarruzları sıklaştı 

~~~~-......... -x*x--~~~-
Paris, 6 (Ö.R) - Garp cephesinde dün akşam kuvvetli Alman grupları topçu 

hnzırlığından sonra üç Fransız mevkiineı taarruz etmişlerdir. 
Muhasara vaziyetine dü~n bu üç mevki Almanlara şiddetle mukavemet et

miş ve imdada yetişen hafif Fransız grupları vaziyeti iade etmişlerdir. Fran
sızların zayiatı hafif tir. Almanların zayiatı daha mühimdir. Gece Almanlar yeni 
l?!f tqebbi.lste bulunmuşlarsa da pyretleri hiç bir neüce vermemiştir. 

Avrupanın prkında ve prki Akdeniz 
havzasındaki vaziyete aelince, ingiltere
nin Roma sefiri Sir Para Loren bir müd
detten beri mezun bulunmakta olduğu 
İngiltereden vazife.ine avdet etmiştir. 
Bu akşam Romaya vasıl olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Harbın daha • • 
ıyı idaresi • • 

ıçın 

Çörçil' e yeni ve büyük 
salihiyetler verildi 

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

/ n gi/ f eren İn havalarda uğradığı za_yiat 
Londra 6 {A.A) - Deyli Telgraf 

ile Nevs Chronicle, harbın idaresine 
müteaJlik kararları tanzim ve tatbik 
etmesi için B. Çörçile daha geniş sa
lahiyetler verilmiş olduğunu bildir
mektedirler. 

Deyli Telgraf, İngiliz crkanıharbi
yesi rüesasının askeri harekatı tan
zim hususunda yegane salahiyet sa
hibi olacaklarını ve bunların komi
tesine B. Çörçilin riyaset edeceğini 
tasrih etmektedir. 

Kararlarm hükümetçe tasvibi 
icap ettiği zaman kabine nezdinde 
söz söylemeğe ancak B. Çörçil me
zun olacaktır. Bu reform harekat 
planının tanzimi ile icrası arasında 
vak'.ıt kaybedilmekte olduğu suretin
de yapılmakta olan tenkitlerin neti
cesidir . 

Gazeteler B. Çörçile verilmiş olan 
salahiyetlerin yakında parlamento
da yapılacak müzakereler esnasında 
ilan edileceğini yazmaktadırlar. 

lNGtLIZLERlN TA YYARECl 
ZAYİATI 

italyanın mutalehatı geniş ve binneti· 
ce müttefiklerce kabul edil~miyecek 
mahiyette olacaktır. Bunların mÜt· 
tefikler tarafından reddi üzerine İtalyan 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Akdenizde 
son vaziyet -·-Italya, lngilterc-

den izahat mı 
istemiş? -·-Berlin, 6 (Ö.R) - Alman matbuatı 

ingiliz ve Fransız donanmasının Akde· 
nlzde toplanmasını bitaraf memleketleri 
telaşa düşürecek bir h!idisc şeklinde gös
teriyor. Bu gazetelere göre Almanya, 
vaz.iyetin inkişafını dikkat ve sükfınetle 
takip etmektedir. 

·Der Montağ• gazetesi diyor ki ı 
Berlin mahafili ingillz ve Fransızların 
her tecavi.iz ve planına şiddetle mukabe
leye hazırdır. 

ıtFolki.şe Bcobahtera şöyle yazıyor : 
f ngiltere efkarı umumiyesi kendi hükü
metinden enerji ve karar vermek husu
sunda cesaret talep ettiği cihetle İngi
lizler akdcnizdc büyük filolarını topla
mışlardır. Bu hareketin başlıca gayesi 
İtalyaya tesir icra etmektir. 

Brüksel, 6 (Ö.R) - Belga Ajansının 
Berlinden istihbarına göre, Akdeniz ha
diseleri büyilk aktualite mahiyetini mu
hafaza etmektedir. Alman gazeteleri 
büyÜk taarruzlar arefesinde takip ettik
leri usule uyarak bu hadiseleri ehem
miyetli mizantnjlar içinde gösteriyorlar. 

Bazı şayialara göre italya hükümeti 
lnciltereden Akdenizde filo tahşidatının 
esbaba hakkında sualler sormuştur. 

İngiliz siyasetinin İtalya ile münase
~ 
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Hükümetce tütün müstahsili lehine 

• 
alınan tedbirlerin güzel tesirleri 

1-
lhracat maddelerimiz araıında en mühim mevkii il}gal eden tü

tün mahsulü harp dolayısiyle endiıeli dakikalar geçirmişti. Fakat 
hükümctçe alınan tedbirler bütün endişeleri tatmine kafi gelmiştir. 
müstahrillerimize itimad verici olan bu tedbirlerin izahını bir 
arkadaıımız on beı ıenelik tütüncülüğümüzün seyrrnr takip 
ederek hazırlamqtır tütüncülerimize dikkatle takibini tar.Jıİye 
ederiz. 

on maçlar 
--*-

Altınordulular bile 
alınan neticeleri 

hayretle karşıladılar ---FUTBOLCULARIMIZ 
DUN DÖNDtiLER 
Ankaraya giden Altınordu ve Altay 

takımları oyuncuları dün gece avdet et
mişlerdir. 

Ankara maclarmda Altav takımı, Al
lınorduya na~ran daha iyi neticeler al
nuş, her iki maçta ezilmeden oynamış-** t.ır. Altınordu takımının büyük farkla 

Yeni cihan hfrbinin ba,langıcında göstermektedir. Fillıakıka istihsnl cihan mağlup olması hayretle karşılanmıştır. 
milli ekonomimizin kaTŞılaştığı en mü- ekonomik buhranının şiddetli devresin- İşin gnrip tarafı Aibnordu oyunculan 
him mesele. hiç ~üphesiz, dış ticareti- de bir hayli düştükten sonra tekrar yük- da bu işe hayret etmekten kendilerini 
mizin milli korunma mefhumunun icap <:elmiş ve hatta 1925 _ 29 .seneleri vasati- alamamışlardır. 
ettirdiği yeni şartlar içinde vaziyete inti- sini geçerek 1935 _ 1939 devresinde aza- Altınorduluların muvaffnkıyetsizlikle-
bak ettirilmesi lüzumu olmuştur. mi haddini bulmuştur. rine sebep olarak ileriye siirdiikleri çi• 

Dünya ahvali karş15ında her balcım- Memnu yerlerde ziraat yapılmadığı menli saha ve di~er füniller bizce tali 
dan uyanık, hazırlıklı bulunmak. bu ara- için ekim sahasının ve dolayısiyle istih- derecede sebeplerdir. Bu iki kötil neti
da memleketi, hnrbin muhtemel bir si- rnlin tütün ekilebilen mıntakalar içinde cenin sebeplerinin başka olması lazım 
rayetine veya harp dışında kalacağımı- genişlemesi daha ziyade piyasa tesirle- gelir. 
za göre, cihan piyasalarının darlaşan rine tabi olmu~ ve tütünün fü:ıti pek ta- Şimdi Gençk-rbirliğinin 19, Fencrbah
imkanlanna rağmen teçhiz etmek, it- bii olarak ekim sahası üzeıinde seneden ce. Muhnfız.gilcü ve Altayın on yedişer, 
halat eşyası stoklan vücude getirmek, seneye teşvik edici veya tahdit edici Altınoıdu ve Galatasarayın on altışar, 
hülasa ekonomik sahada milli korunma- k ki · Besiktas ve Vefanın 13 ce. r pu\•anı mev-bir rol oynamıştır. Nite im e cı sayı-
nın bütün tedbirlerini almak, alabilmek sının, ilk tnhditten sonra 50 bin ile 150 cuttur. Muhafızgücü, Gcnçlcrbirliği, Al-
bilhassa harbin ilk günlerinde, milli bir bin aıle arasında dcğışmesi de bunu tay ve Altınordudan maada diğer takım
endişe mevzuu :idi. gösterir. İstihsal mikdan ise, bilindiği lnrın daha ikişer maçları vardır. Bittabi 

Bu hususta başlıca vasıtalarımızdan gibi, ekim sahasının vüsati ile beraber bu ııokta puvanlaj üzerinde tesir yapa-
biri olan d•• ticaretimiz ise. bu buhranlı 6~b d caktır. .... ayni zamanda hava şartlarına w i ir. 
devrede, büyük nisbette istikamet de- Senelik rekolteler, yine tahditten son- Anknralı gençler yakındn İzmire ge· 
ğiştirmek mecburiyetinde bulunuyordu: ra 1932 de 18.000 ile 1926 da 74.000 ton terek tnkımlarımız.la knrşılaşacaklardır. 
Kendisiyle ithalat ve ihracatımızın ya· - -·--nsına yalclaıan mübadelelerde bulun· arasmda değişmiştir. Beşer senelik dev· 
duğumuz Almanya piyasası kapanıyor- reler itibariyle senelik vasati rekolte Devlet b1·nalarl• 

mikdarları şu adetlere baliğ olmuştur : 

duMüıkülat zincirinin en girift düğümü Devreler Vasati rekolte (ton) nı n kı·ra Si 
normal zamanlarda dışardan tedarike 1925 - 29 5L950 
mecbur olduğumuz eşyanın karşılığı 1930 - 34 38.438 
olan ihracatımızı. yalnız eski hacmi ile 1935 - 39 58·848 Ki,.aJama Ve ÜCPet 
muhafaza değil. fakat yeni cihan harbi Son beş senenin rekoltesi yuvarlak talıdirl fe!le PI nasıl 
dolayısiylc lüzumunu hissettiren son adetlere irca edilmiş olarak sırasiyle, "I' 

derecede dikkatli bir ihtiyat ve uzağı 36.000. 74,000, 64.000, 57.000, 63.000 ton- yapılacafı? ... 
goruı zihniyetinin gözönünde bulun- dur. Devlete ait binaların 939 senesi kira 
durmağa mecbur olduğu munzam itha- İhracata gelince, tütünün umumi ih- bedellerinin, milli korunma kanununun 
lat ihtiyacımız nisbetinde arttırmak. racatımız kıymetine nisbeti, yukarıdaki gayl'İ menkul kiraları hakkındaki hük
kalitcsine bir kat dah dikkat etmek devrelerde, yiizde 14.2 i1e 36.2 arasında, mii esas tutularak tayin edilmesi ve 
ve hunu dünyanın büyük bir kısmı harp bedeli ise (1934 te) 13 mılyon lira ile bwılaı:ın mezkur sene bedelini gcçme
şartları içinde bulunma bile yine sar- (1926 da) 67.5 milyon lira arasında te- mek şartiyle kiraya verilmeJöİ Dahiliye 
sıntısız eçmiyecek bir istikamet değis- mtvvüç etmiştir. SenC'lik 'asatiler şöy- \'ekfiletinden vilayete tebliğ edilmiştir. 
tirme ile aynı zamanda yapabilmek nok- ledir : F.v ve benzeri akarlar müzayedeye 

Dün 

enize bir cok Hidrel-
.!» 

lez istidaları atıldı! 
·~---~~-x*x~-~~~-

Dün Hıdrellezdi. Hıdrellez., halk ara- Bazı meraklılar da. deniz kenarında 
sında «bahara kavuşma> günil olarak toplananlardan bir kısmının, mak.satla
asırlardanberi bir bayram addedilmiş- rını birbirinden saklıyarak gizlice deni
tir. ze birer kfığıt, halk tabiriyle «İstida• 

Dün sabah gün doğmadan şehrin attıklarını, bu istidalarda genç kızların 
nıuhteliI yerlerindeki deniz kenarların- ve dul bayanlarını aile, izdivaç ve aşk 
da göze çarpan büyUk halk kalabalığı, hakkında dilekleri yazılı olduğunu iddia 
bahar bayramını kutlamıştır. eylemişlerdir. Hatta söylenildiğine göre 

Sabah saat dörtten itibaren kadınlı, istidaları deniz.in kenarına değil, sahil
erkekli ve çocuklu kafileler sok:ıklara den sandalla açılarak denizin ortasına 
dökiilmüş, tkiçeşmelik, Eşrefpaşa, Ka- atanlar da olmuştur. Pek gariptir ki bu 
rataş ve Salhane semtinde oturanlar 
Halkevi yanındaki belediye bahçesini istidalarda yazılı olan dileklerin tahak-
tercih ederek oraya gitmişlerdir. Bunla- kuk edeceğine yüzde yüz. kat'i naznriyle 
rın ekseriyetini genç kızlar, dul bayan- bakıhyormUJ. 
lar, aliller, gözlerinden, kulaklarından Öğleye doğru yağmur başlamasına 
rahatsızlık çekenler olduğu ve bir kıs- rağmen dün kırlar da kalabalık olmuş
mının eski telakkilere uyarak deniz ke- tur. Bilhassa Soğukkuyudaki küçük 
narına gelinceye kadar konuşmadıkları Yamanlar gazinosu semti büylik bir ka-
görülmüştür. labalıkla dolmuştur. 

Uzüm kooperatifleri 
Ortakların a 

farkı 
yüzde yirmi fiat 

dağıtıyorlar avans 
~----~~•x*x·~~---~ 

İzmir Tarım satış kooperatifleri birli- fiatler şunlardır: 
ği heyeti idaresi 30 Nisan plançosunda 7 numara 9,60 kuruş, 8 numara 
görülecek k~r hakkında ih7.aıi bazı tet- 10,80 kuruş, 9 numara 12 kuruş, 10 nu
kikattan sonra Uz.Um kooperatifleri or- ınara 14.40 kuruş, 11 numara 18,60 ku
taklarına şimdiye kadar verilen avansa ruş. 
il~veten .fia~ fark~ avansı olarak daha Bu suretle koopm-atlf orta.klan sene
yu~e yır?1ı tevzıat ya~mak imkanını lik fiatlerl vasatisiyle değil piyasanın en 
tes~ıt etmış. v~ ~oopcratiflcre bu yolda yüksek fiatJeriyle mallarını kıymetlcn-
talımat verihnıştu". d' · 1 1 K tif ·ı:ır.· · D'kk l d kl rt k U .. m ırnuş o uyor ar. oopera çı "6ın nı-

ameılAt a.~ ş~yand hır 
1 
°
1 

ak"" zubm luk- metlerini açık şekilde gösteren bu ra
a ı uzerın P. ası o an ttr u m -

tardan daha yüksek olup geçen seneki ka~I~ın üzüm milstahsiller~i koope
üzUm 7.arannın ve kooperatif depola- ratif çıllk ~avası~a her 7:1mank~nde.~ dn
riyle birlik tesisatının amortismanından ha sıkı hır şekilde. baglıyacagı şuphe
sonra kalan miktar yüzde yirmi olarak sizdir. 
ortaklara verilmi<; olacaktır. İncir kooperatifleri ortakları için de 

Buna nauıran kooperatif ortaklarının ayni derecede karlı neticeler temenni 
üzüm teslimatı için almış olacakları ederiz. 

tasında toplanıyordu. Devreler Senelik vasati konulmaksızın evvelii bugünkü müste-
Hükümet, sayısız ihtiyaçlara şamil 1000 lira cirine teklif edilecektir. Bu müstecir ge- M k ı • ı • kJ • 

olan milli korunmanın tazammun ettiği 1925 - 29 53.408 çen seneki kira bedelini aynen kabul 1 n ta a va 1 1 c r ı 
ağır vazifeyi tereddütsüz üzerine aldı. 1930 - 34 26.795 ederse hemen mukavelesi yenilcnecek-

Atlıspor kulübü 
ay sonunda me
rasimle açılıyor 

Milli bir istihsal seferberliğinin, artan 1935 - 39 33.133 tir. Kabul etmezlerse ayni bedelle baş- ve H ... 
ithalat ihtiyacının ve ihracatımızın yük- Tütünün fiati, e as itibariyle mikdarı ka<;ına icara verilecektir. Talipler bir- 0 SU Sl 
ek bir tempo ile inki nfının lüzum gös- kadar kalitesine de bağlı olduğu \'e 929 den fazla ise kur'a usulüne müracaat Muhasebeler 
'erebileceği siyasi, ekonomik ve maddi, dan sonra toprak mahsulleri arasında edilecektir. 
nanevi bütün tedbirleri ınrasiyle tatbike tütünün de (ıat sukutuna maruz kaldığı Eski icar becfoli üzerinden talip çık-

geçti ve geçiyor. malumdur .. Bu sebeple bilhassa son sc- madığı takdirde gayrimenkul nrhm1a --8 --
Biz burada, bu büyük milli gayreti nelerde tütün ihracnt vasatisi mikdar ve eksiltme kanunu mucibince art1nna- Ankaradan gelen haberlere naz.aran 

değil, ancak yukarıda hl'ltırlattığımız itibariyle eski ihracatunıza yaklaştığı ya konulacak ve eski icar bedelini gec- Başvekfılet müsteşarı B. Vehbi Demire
şartlara göre tetkiki mümkün olan ve halde kıymet va atisi itibariyle 20 mil- memek iizere en fazla pey siirecek lin riyaseti altında bir komisyon, Dahi
henüz tazeliğini muhafaza eden bir mev- yon lira geri kalmıştır. Bu hal aşağıda olana ihale edilecektir. liye vekaletince hazırlanan mıntaka va· 
zuu izaha çalışacağız. ton olarak görülecek adetlerden anlaşıl- Esaslı tamir ve ilaveler yapılmak lilikleri kanun layihasını tetkik etmeğe 

ihracat işinin bugün. bilhassa milli maktadır. !;Uretlyle kıymetini yükseltmi olan baslaınıştır. Mmtaka valilikleri vilayet-
korunma bakımından, dünyanın şimdi- Son beş senelik tütün ihracatımızın ~ayri menkullerin icannda geçen sene-- lerin çalışmalarını hir kat daha kolaylaş-
ki ş:ırtlnn içinde nasıl hayati bir ehem- kıymeti şöyledıt : H>35 te 18.9, 1936 da ki kira nazarı dikkate alınmıyarak yeni tıracak ve randımanı artıracaktır. 
miyet aldığını kısaca i aret etmiştik. 24.4, 1937 de 43 9, 1938 de 39.3, 1939 da ba!tan artırımı muamelesi yapılacaktır. Ayni komisyon vflayetlcr muhnsebei 
Fakat yine bu şartlardır ki ceniş ihracııt 38.8 milyon lira.. 1939 senesinde icarn verilmediğinden hususiyelerinin \'aziyetlerini de tetkik 
imkanlarını tahdit etmekte veya hiç de- Mikdar itibariyle ihracat şu seyl"İ ta- dolayı icar bedelleri ma.JOm olmıyan etmektedir. Vilayetler muhasebei husu-
Rilse pek büyük giiçlükler kımısındıı kip etmiştir : gayri menkuJier de artırma vn eksilt- ~iyeleri kanunununda bazı tadilat yapıl-
bulundurmaktadır. O derecede ki. mev- De\'Te1er Senelik vasati me kanunu mucibince artırmaya konu- ması, ınuhasebei husu. iyelcre yeni va-
zuumuzun da izahıı yardım edeceği gıbi, Ton lrıcaktır. zifeler ve mükellefiyetler tahmil edilir-
bilfiil ihracat yapabilmek cok nazik ve 1925 _ 29 35.552 ** ken yeni varidat kaynakları da göste-
müskül bir iş haline gelmiştir. ln30 ... 25 592 rilmesi esası kabul edilmiştir. Bu husus-

Bu husuııta bir fikir edinebilmek için ;ı - ·•-t · Evvelce yazdığımız veçhilc eşhasın 
1 d 1 b' . • 1 ln35 - 39 34.242 da kira bedellerini artırmaları yasaktır ta esaslı tetkikler yapılmaktadır. 

-·-Külti.irparkta inşa ediLuekte olan Atlı 
spor kulübü binası bu ayın sonlarına 
doğru ikmal edilmi~ bulunacaktır. Atlı 
spor pistinde de bazı tashihler yapıl

maktadır. 
Ay sonunda yeni binanın açılma me

rasimi valinin ve belediye reisinin hu
zuriyle yapılacaktır. Bu suretle Kültür
parkta paraşüt kulesi, tenis kulübü, Atlı 
spor kulübü, kapalı atış poligonu açıl
mış olacak,· en son olarak ta kapalı yüz
me havuzu yapılacaktır. --·--Dikilide yine 

ihraç madde erimiz en Y~;ıf . ırıdı ~ e Son beş senelik ihrncatımızın ton ola- ve şiddetli.' kontrol edilmektedir. - -·--
:ln;:l~e:~~~~l~h~!!f~rı:': kne;~~ g:ç;;: rak ınikdarlrırı asağıda görülmektedir. - -•-- Almanyadaki talebe• Evvelki gece saat 1,40 ta Dikili-
dikleri snfhalar itibariyle mnlik olduk- Bunlar arasında 1939 ihracatı, 1923 

ten E·kı" Lr.dy a lı"monı m izin sabun ihtiyacı de üç saniye devam eden hafif bir 

zelzele oldu 

lan husmıi bünyeye, beynelmilel muba· beri tütün ihracatımızın en yüksek ra- ~ Tahsillerini ikmal etmek il:rere Al- zelzel~ olmuştur. 
delenin bugünkü deği ik .şartlarına '\'e kamıdır. 1935 te 
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bilh&ssa yukarıda b~hsettı'nimiı: intibak 1937 de 39G91, 1938 de 42 ' a l l - - - -
... u ... ihtiyaç arını temin eylemeleri için ai e-

ihtiyacınn göre, ne gibi güçlükler önünde 44321 :ton.. Şarap fabrikası inşası için Bayraklıda leri tarafından kendilerine ayda iki ki- Çekirge görülen yerler-
bulunduğumuzu ve bunlnnn na,ıl bir Yukarıdaki adotler, tütün istihsal ve İnhisarlar vekltletince istimlak edilen 

'h t · · mI-1-""t cko !oya kadar sabun gönderilmesine müsa- Tirenin Uç köyünde, Bayındırın 2, Se-tenevvü arzettig· ini anlavahiliriz.. ı raca ımızın seyrını ve me CA-. - sahanın kadim bir Lidya limanı oldug· u · 
1 · · .. ade olunması Icra Vekilleri Heyetince f 'h" 2 11 "" ne · 4 K ka M'-""elii tütün ihracatımızı ve bunun nomisindeki hayati c ıemmiyetını gos- müze müdürlüğü t:ıraf ından tesbit edil- en ısarın ' J.ne menm ' arşıya -

için dr- bugünkü ahvale göre ihracı la- tcrmekteclir. mi ti. Maarif vekAletinin tec:ebbüsü u··z"- kararlaştınlmıştır. nın 1 ve Bomovanın iki köyünde çekir-
. .. , " " Almanyada çocuklan bulunan İzmir- h t iati B kö l d h zımgelen yeni tütün rekoltemizin kar- KAPANAN MAHREÇLERlı, rine burada inşaat yapılmıyacaktır. ge zu ur e m"'j' ... r. u Yer e emen 

cılaştıgwı .. artlnrı tetkik edelim. Ellfü\11\tİYl!.."'Tİ K yf' ·ı~ t blld' .1 . . deki aileler derhal sabun göndermeğe miicadeleye girişilmiştir. 
" .,. d h e ıyet vı e:ıye- e ın mıştır. başlamışlardır. • 

Aliıkndıırların bildikleri gibi, geçen Harbin ihracatımıza kapa ığı ına reç- TARiHI «ALTIN CADDE~ - - -

Norvec felaketın .. 
• 

den alınan 
-*-

J' aers .• 

itaraflılı laayal"'ne 
Jıapılmalı, mütecaviz· 

en Jıorlı alı de il, 
tecavüze Jıar ı hazıP• 
Jıfdı bulumnalıtır ... 

- BAŞTAUAFI 1 İ 'Cİ SAIIiFEIJE -
liıl hakları bile bir kıymet taşıynmaz. 

Almnnya hedefine ulaşmak için hak 
,.e adalet mefhumlarına bağlı kalamaz. 
Onun için muahcdclcrin, beynelmilel 
Jıukuk \'e teamüllerin hiç bir manası 
yoktur. Yine Hitler. kendisini yalnız 
Alman milletine \'erdiği sözle mukayyet 
tutabileceğini söyJcmektcn geri knlmn
ını.ştır. Binaenaleyh böyle bir dü~nce 
oltmda hareket eden Ahnanyamn bü· 
tiin dlin,ya miIJctJeri için büyük bir teh
like teşkil eylediğinde şüphe edilemez. 
Hayat haklarına \'e istiklallerine bağlı 
bulunan milletler kayıtsız ve şartsız .Al~ 
m:ııı tehlikesini daima göz önünde tut• 
nınğa mecburdurlar. 

Bıına mukabil İngiltere ve Fransaııın 
harp gayeleri hütiin milletlerin bayat 
ve istiklallerine saygı gösterilmesini 
amirdir. Nihai zaferi elde etmek bahası-
na dahi olsa ıniittcfiklcr beynelmilel 
hukuk \fe muahedeleri nsla ihlal etme
mek knrar \'C azmindedirler. Nitekint 
Almanyanm dünya medeniyeti için ebe
di bir leke teşkil edecek tecavüzlerine 
mukabele edebilecek me\•kide bulunma· 
lanna rağmen hu sefil siJ{ıhı kullan
maktan daima uzuk kalmağı şiar edin· 
mişlcrdir. 

Flıılandiyaya ynpılnn teca~ üz sırııl~ 
rında müttefikler bu küçük (akat nsaı 
ve kııhraman milletin imdadına koşmak 
arzusunu izhar etmişlerdi. Buraya goıY 
dcrilmclc fü.ere ordular haz.ırlamışlardı. 
iskandina\'ya devletlerinin maruz 1caı
dığı büyiik tehlikeyi daha o giinJer~ 
kendilerine anlatmnğa çok uğraşınıt' 
lardı. ' 

Ne yazık ki biUırafhk yoliyle me\'C! 
diyetlerini muhafaza edebilmek hayalt
ne kapılan bu devletler, o zaman haki!" 
tehlikeyi sezememişleT, mUttefikJt"..rı• 
tekliflerini reddctm~ler, Finlandiyan .. 
fcüketine sebebiyet \'ermişlerdir. Bu~ 
rağmen esefle kaydetmeğc mecburuz Jd 
ayni felaket lmgUn Norvcçin b ına g~ 
mişür, Daniınarkaıun ba~na gelmiştır .. 
Belki yarın İs\'eçin de başına gelecek· 
tir. Eğer müttefikler Almanya gibi di
şiinnıiiş ve neticeyi istihsal için harP 
gayesi olarak tcsbit ettikleri prcnsiplct• 
den birnz uzaklaşmış olsnlardı belki b1t" 
gün Almanynnın biilıiirlendiği bu ınlt" 
vakkat me\"Zii muvnHakıyeti de önle
mek miiınkiin olurdu .. 

- Harp biz.i tanımaz .. Biz harbi ta-· 
ınayız.. .. 

Diye S1rtüstü yatan. 1914 te harp -:
sinden tı7.ak kalan milletlerin, bugünlcii 
fotulitcr milletlerin 7ihnivct1erini b~· 
kiyle kHnvamamı olmaİarı ve tclı1ikt' 
ye kar~ı h;zırlık yapm:unalan hattı ... ~ 
zırlık yapılmasına mUsaade etmemel~ • 
miittefiklerin lmgiinkü mııvafCakıycfsiS 
liklerinin funili sayılabilir. 

Berlin \'e Roma bu hakikati nntaırı•• 
nıuzlıktan gelerek Nor\'cçlilerin fcl~;i 
tini diğer bitarafiara bir ders vcsil ... J. 
yaparak tehditler sa\'umulktndır. t 
lıakika bu femkctforden bitararbrın a1~: 
rakları bir ders vardır. Lükin o ders •\. 
man tehlikesinden korkarak te lim ot· 
mağa hazırlanmak değil, ınıılıteme1 bak· 
ta muhakkak tcca\'iiı:lerc karşı hazırlı 

b• ıe· h bulunmak, nlınmnsı gereken ted il' • 
ti gecikmeden zamanında almaktır. g.
taraflık hayali hayat ve istiklalin "; 
ıunma vasıtası olmııktan çoktan ~{İ· 
mışhr. Her hnn~i hir ~chirde çıkan 

1 
;1 

yük bir ynngm hastınlmadıkçn o şe :,. 
halk!nın huzur \'e. emniyet du~~1:iJ
imkan tasa\'\'Ur edılemezse, aynı ~·I· 
de Anupnda zuhur eden ateş öndurıı., 
ıneckn hic bir millet kendi.siııi huzur ~ 
emniyet kinde bıılanta7~ Bilakis btı ıı ı· 
şi hastırn;ak için bUfün milletl.~r .. ~·'r· 
dilerini nzifeli saymak mr.vk~1

111 
lcr. BitaraOık hayaline değil, tclıhkr;a;,. 
azametine, bnc;iret \'C teyakktmtn ~1' 
bma kıymet \·erm~k buıfioün ·ıi 
emniyet \'ll5ıfa"1d ır. Çünkü müte~~
\"ıldıracak, kuvvetli bulunmak "e 
birli olmaktır, gafil :w1anm:ı.k d~"IJ 

HAKKIOCAKO~ 
vaz idrak edilen tütün rekoltemiz. mik- lerin tütünlerimiz için ne derece yüksek ~refpaşada Damlacık mevkiinde be- - -·-- İngiltereden otobüs 
dar itibariyle daha evvelki rekolteden bir iştira kabiliyeti temsil ettikleri aşa- Jediyece Cümhuriyet koruluğu inşaatı Tüttin ekimi başladı . • ••••••• 
yüksek ''e kalite itibariyle de düşüktiir. ğıdaki tabloda görü lecektir : yapılırken tzmirin tarihi Viya - Dora Vil!ıyetin bUtUn kazalarında ve civar getirtilebilecek TALl'LI' o· ...... u 

Ki.SACA: 

19 38 in 5 7 milyon kiloluk rekoltesine Almlanmızın vagtl hisseleri cA1tın cadde> sinin bazı kısımlanna le- vilAyetlerde tUtün ekimine başlanmtf- Yapılan tetkikler netice.sinde İngilte- ~ 
mukabil 19 39 rekoltt"sİ aşağı evsaf ar- 1930 - 34 1935 - 39 sadilf edildiği gibi bir kaç kitabe de bu- tır. reden memleketimize otobüs getirülme- -*-- 1"'4 
zetmekl' de kalmıyarak mevcut 20 mil- 1000 % 1000 % lunmuştur. Müze müdürlüğil dün bura- ~•- si mümkün olduğu anlaşılmı.ştır. İngiliz T AZAN: ~CZ41C1 K. Klmil ~ 
yon kil:luk stokla berab~r 8 3 ~ilyona Memleketler Lira Lira da tetkiklerde bulunm~tur. POLjSrE : otobiis firmaları bazı müracaatlere baş- b' . . ,.,.t,'\Y 
baliğ olmu,tur. Bu iç vazıyet,. hır t.araf- - -·-- • • • • • • • • • lamışlardır. Geçenlerde dostlarımdan ınnın ... ~-et• 
tan Almanyanın piyasamızdan çekılme- 1. Almanya ROMANYA İLE _ • ..._ ğu dünyaya geldi, kendisini te~ri~ et· 
si, diğer taraftan da cihan tütün piya- Avusturya Kira meselesinin SOftU- tim .. Mutat veçhile 11Allah ömürl\ ol· 
sruıının beklenmedik biiyük bir buhran Çekoslovakya TİCARETİMİZ Şehitlerde KAmil oğlu İbrahim, kira zelzele lelAketzedele· sin, hayırlı etsin, mesut etsin, talı ~ıııı 
içinde bulunusu da ınzımnm edince, Polonya 8.375 31.~ 15.604 ·'7.1 Roınanva ile ticaret işlerimizin daha ınC'.se1esinden kavga ettiği Bn. AtJ.kayı rine YananWaftll sun• dedim. Bu ııon söz{imün d~tu lif" 
mü•tahsil. pek tabii olarak yese kapıl- Il. Amerika iyi yürüı;ıcsi iç.in temaslarda bulunmak bıçakla elinden ve &yağından yaralamış- gözlerinde bir şimşek gibi ~aktığın~ g (O' 
mış, bütün ümitlerinin ve emeklerinin İngiltere Ü.7.ere Bükrcş<' gidl'cck olan dış ticaret tır. yardımı- düm .. •Ha şöyle• dedi, giildü .• B~·tcJ1 
üzerinde toplandığı mahsulü, kendisi Fransa umum müdürü Servet Berkinin riyase- Görünmez kaza Atina gazeteleri yazıyor: cuk için, bir in!'!an için temenni. , ı tıt' 
icin derin bir istirap menbıu olmu~tur. İtalya 12.976 48.4 13.503 40.7 tindeki heyetimiz İstanbuldan Kösten- İkiçeşmelik Hacı Ali caddesinde Ha- Ttiikiye zelzele felaketzedeleri için büti.in iyiliklerin başında sıhhatlı ,ell111 , 

Binnt>tice piyasanın açılması mutnd olan 111. Diğerleri 5.444 21.3 4.026 12.1 t•eye hareket etmi:?tir. lil oğlu Bayramın tabancası yere düş- toplanan ianelerin tutan olan dokuz lili olsun söziinii pek yerinde bulı;: içitt 
mevaimde, yani bundan be~ ay cv,,.el, - -·-- ık k milyon 088.639.80 drahmiye bedel 86.558 decli .. Her dlinyaya gelen çocu. _-:..1• müş, ç an urşun orada bulunan Ha- ,,v .. 
tütiin mahsulümüz, değerini büyük nis- 2•U95 100.5 Z3.133 100.0 aı· R TERFi. 1.J Ad . l T. liralık bir N•k Türkiye elçisine tak- ömürlü olsun, havırlı olsun söil. erı~11·c1eıı 

hl san oö u eını omuzundan yara amış- ... - ı 
bette kaybetmek t'-" ikt"sini geçirmi~- Mikdar itibariyle ihracatta son beş t d · 1 { f el l diın ndilmic:tir. EM heucte tec:ekklir et- !enir, bu ~öiJer c..-ocugvun sahsıye·t ntıf'ı z.mir maliye tahakkuk <:r>flerinden B. tır. A emın yara ı ıa i lir. Su. u tutu - '- .. > .. .. h 9 ,. 
tir. k d h ~enede birinci grubun vasati hissesi yüz- Cemalettin Tunç vekaleti;; tensibiyle mustur tiği gibi bilvasıta Yunan ıniJletine de ziyade. cbevc)rninin hi<ılerine t ırııii& 

İşte, hükümetin enerji - bir mil a a- de 48.4 tür .. Ve ton olarak daha evvelki terfi elmişfü. BİR HmSIZLIK teşekkürlerini yollamıştır. halbuki çocuk büyüyece-k, hay~r J1B:;ı1 
Je ile karşılamak istediği tehlıke, bu ol- de..,Tenin 9776 tonunn mukabil 16.558 <lelcleri içinde kalacak. kirn bı 1~1110 ı:ı 
mustur. Alınan tedbirlere ve bunların dır. İkinci grubun hissesi 10.325 tonluk :... ........... ... ..................... . . Ödemiş kazasının Ya:r.ı mahallesinde lk. ın· cı· mıntaka Etı-bba tecelliler ile çevrilecektir. o Y8 '''." et· 
l' tıcclcrine geçmeden tütün istihsal ve vasatiden 12.983 tona cıkmış ve fakat : Ge/'!!nler , Gidenler~ oturan Mehmet o~lu Şabanın evine gi- sıhhatli ve talili olmasuıı t:ınezn~~ t:ılİ 
ihracatımızın ehemmiyetini, bu mahsu- umumi ihracat mikdarmın artmasından ... 111111 • • 11 • 1111 • • 11 • • • • • •• • • • ••. . . .. • • ren bir hırsız. bir çok eşya, para, yüzük Odasından : mek tam yerinde bir şeydir. ,:. 111111• 

lümüze kapanan mahreçlerin mübayaa dolayı yüzde itibariyle 37.9 a düşmüş- Ticaret vekaleti mü.,<:a\irlcrinden Ta- vesaire çalmıştır. mdhumu hayatın Jıer tiirlü tece
1 
'~ )1iiı 

hisselerini, cıhan tütün piyasası ~artla- tiir .. Üçüncü grubun vasati hissesi de hir Özden Ankaradan gelmiştir. Şehri- Ödemiş zabıtası hemen faaliyete geç- Simsarlarla teşriki mesai ve meslc- da ins:ımı rehbt'rlik ettikce rnut
1
.0 ,111t.1ll 

rını gözd n ge ·i elim : 5 440 tondan 4701 tona gerilemiş, yiizde ınizde bulunan Hollanda sefiri B. Vissen ıniş, hırsız İlkkurşun istasyonunda eş- ki adap ve haysiyet ile telifi kabıl olma- ~ülect>k, huzur doğacaktır. v T~ ~sıı 1s· 
TUTÜN 1~TİH • L YE İIIRACATI- itihanyle 13.7 ye inmistir. Ankaraya, Denizli sayla\'1 B. Yu~uf yayı bırakarak kaçmıştır ve aranmakta- yan hareketlerde bulundukları sabit bazı hususat ve esbap il<' dognı, ııffl· 

i · d k k · · 1 d' dır 1 M h Ş k 'h } .. t" konar 1 '\lIZIN EHE:\1M YETi Bu adetlere göre yeni rekoltenin i • Bas nya An araya gıtmış er ır. · o an 1zmirde Dr. u arrem ev i Uğur, tı znrat ve icap ann us uııe bl e-
Tütiın · ... tıhsalinıizın son on bes sene ı :ıki sırasında haı bin kapadığı mahreç- ·--------------- Merkepten dÜ$ÜftCe Dr. Le\•i ve Dr. Besim Dumnnın Anka- ına, bunlara sahip olmak, buııla~3ıır'l,. 

ı~ıııtl('ki ~c~ ri, tiitün ekiminin kalite ler bizi tütiin ihracı:ıtımt7.ın yrırısına ya hudutbrı itıbariyle 20.100 ve Çekos- Bayındınn Derebacıı koyünden Meh- rada münakit Etibba odaları ali divanı rek bilmiyerek tE":tlin etmek "\'d ., 16' 
b l ı n nd::ın İli n .• hsul nlabilmck ıncık- pek :vakm mikdannı <;eken alıcılardan lovak~·a ve Polonya ilC" hırlıkt(' 22200 ml't oğlu Murtafa kırdn m('rkep Uzerin- haysiyetin kararile 6 Mayıs 940 tarihin- mıs olmak ta hir talı dl' il ını ır · 

--~--:;;.ı.llıılot.Mıı;;....ı~.ı.w~l~a--t~k~ra~ı~· .....!t~e!!!.:a~~ta~h~d~ı~t~m'.!!!!a~h~ru~m::,:_~bı~r=a~k~m.:.:::.~~d~e~m~e~k~t~ir.:...:...A~l:m:a~n.:_::m~u~·-.ı.:.to~n:;._.:,ı~le:._::.yu:·z:d~e;..:e:lli::.ı:n:i~be:.:.:,tı:n:i~m:,:ul~ıa:f:aza::;;~e~tJ- ld~n;,_;d~üi;.;.;ın~i·ıç~}x>~li;~;d•e;k•i •t;a;b;an~c;a;;.ı .. am~İİİmiİd.enİİıliltil.blalrleniililklişlelrllİİa~.·.mliİUldldi~ltlieıİİicjriylıİlllıJİı lİoJmak ı m t lıU ol 1 k 



Almanlara göre lngilizler güya 
Yunanistanı işgal edecekmiş - bütün 
bitaraflar müteyakkız bulunuyor 

~~-----.,..~----~......_~:,.,..._ __ ~--------~~----
Par:s, 6 (O.R) - Non·eçte Alınanhmn i.,ine pek yarıynn Parlo;, 6 (Ö.R) - Avrupaı.ı.ırı cenubu ş;ırkisiııdc Almanla-

C<{sw;luk hm·eketlcrınc knrl?ı bitaraflarıı~ tc)•akkuhı <levam ı·ın ihrıfe pı-vpagnndası devam ediyor. . _ 
ediyor Bcrndcn ihbar edildiğine göre Isviçre erkfınıhnrbi- Alınanlar lııgiliz kıtalarmın Yuıınnistanıı gınnt!k uzerc 
Ye<;i hır klicük zabitin Almanlara şimali şarki tahkimatı olduğunu h<'.fandım çekinmediler. l.ondra resmi mahfilleri 
hakkındn m~lunuıt ,·erdi~ini tesbit etmiştir. Ilu 7.ahil ahi- bu id 1!iayı kafi sıırctfr tt•k7.ip t•tıni~terdir. Esasen cenuhu 
ten nuıhkuın olmuştur. Diğer bir ca,..usluk vak'ım da bir ~nrki rlc\'letleri tehlikenin hangi tnrıırtan gclehilt.·ce~ini tak-
İsviçı·cli kndının zabit ve ııcferlerdcıı Alınaıılar hc.sabına di~ dJi~·orfor. . . 
ınalCıı:ınt cldt' etmeğe çalışmasıdır. Bu da tt•vkif cdHıııişliı". INGILTERE YE BELÇJl\.ANIN BITARAFLl(~I 

Ball;au \ ' C Tuna mcınlckt!tleri Alınan haı·ekl\tma mukavc- Brüksel, (; (Ü R) - Bclgrad ajMsının l.ondra muhnhıri 
ltlet :içm teclt,ir alıyorlar. Yugoslavya llt!rliniıı ynkında gele- bildıriyor : . . 
Ocl-Jerı.u haber ''erdiği biıılcı·et· turi:;ti kahtıldeu imtina et- Salühiyetli Ingıliz mnhfılleriııde, Ingiltereııin Bclçikaya 
lniş vo nncak 15 yaşından uşağı kız ve çocukların. kabul k:.u-~ı hitaraflığın~ riayet siyaseti tnkip Nleceği kanaati mev-
edilebilcccği.1i bildirmiştir. cuttur. 

Büyiik Millet Mcclisin'de 

Dünkü müzakereler ve 
verilen kararlar 

Diyar bakırdan 
ltadar 
Belediye 

Irak ve Iran hudutlarına 
uzatılacak demir yolları kanunu ile 

kanunundaki tadilat görüşüldü 

Ankara, 6 (A.A) - Büyük Millet 
Mecli i Dr. Mazhar Germenin rjyasctin
de toplanarak celsenin açılmasını mütc· 
ıtkip D niui mebusu Emin Aı·slan Toka
dın bcledi!t't! kanununun 23 üncii mad
de inin G ~ncı fıkrr.sının deği<ıtirilın~ini 
lııt11•en teklifine ait dahiliye .. enciimcııi 
~a2:bıttu mı Ln~vip etmiş \'e Diyarbakır 
l!)\lts) onundun Irak 'e İran hudutlarına 
l.ndar )lapılucak demiryollart kanunu
lıun Qi.rinc1 ınadd".!sinin tndili hakkındn
ki lityihay;ı mfü.akcı·e cylemistir. 

'Bu mUnasebctle söz alnn Hasan Feh
nü .Atcıc (CUmUşhane) Beşirdeki petrol 
'"t-ınbalnrmın ke~fedilıniıı bulunması do-
l.ıyi lyle bu hlıvzn ynkinından geçen 
biyarbakır - Irnk hattından buraya 
1t-tndit edilecek bir şube hatttııa ihtiyaç 
<ı~~ğını ileri sUrerek bu hattın inşası 
<:ıhetinin mevzuu müzakere kanun ile 
naınrı ctikknte utmmasıı;ı istemiş \'e hu 
1naksatla bir de tnkrir vermiştir. 

C\•lemek cınısı kabul edilmişti. 
· Naci Demh'Clğ beyanatına de\·am cde

ı ek : Hnttın Kurtlanadnn itibaren Tat
,·ana kadar olan 'ıwımının bilahare esas
lı istikşafı yapılırken esbabı mucibedc 
kaydedilen mnhzurlarln lmrsılnnıldığını 
~iiylcıniş \'c clcmi,liı· ki : 

Hakikaten istiksaf dedim .. Ewcla bu 
istl~ı;aflar yapılır amma oradaki hakiki 
(Mcnyillcr) vı· nısıf kullu·lal'l c\·velden 
takdir kabil olma~ . .Kahil olsa da diğer 
ıncınlckcllcrde olduğu gibi bizde ele 
\'aktimiı nıUstacel olmasa her han~i bir 
hat ilzcrindc iki üç sene etü<ller yapıp 
hnl<lkl vaziyetleri tayin elmiş ol:-ak o 
·ıarruın hesap cdilt•c!.!k para d::ıha haki
kate yakın olarak takdir olunur. Haki
kate yakııı dedim. <.'iinkü hiç bir zam:ın 
bir insaat tamam olmadan hakiki kıy
metini~ ta) iıı etmek kabil değil .. 

Bir Italyan 
iktısatcısı · 

• 

lstanbula geldi 
tstnnbul li (Yeni Asır) - İtalyan hü

küıneli tarafından gönderildiğini söyli
yen bir ltalyun iktısatçısı ck~preslt• bu-

l 
gi.1n şehı·imize gelmiştir. 

--ı:;..--

YUGOSLAVYADAM 
Yeni muhacir geldi 
İstanbul 6 (Yeni Asır) - Bugünkü 

trenle Yugoslavya Türklm-inden bir 
muhacir kafilesi daha şehrlmi'le gelmis
tlr. 

---*-
Samsunda serseri 
bir mayıt görüldü 
lslanbul fi (Yeni Asu') - Saınsu:ı 

önlerinde sel'scri bir nıayn görülnıi.iıı 
wrarsız hale getirilmesi için icap ede~ 
tedbirler itıihn7. edilınistir. 

ORDU ÇOCUK 
Esir~eme kurumunda 
Ordu. 6 ( Hmıusi) - Vilayetimiz ço~ 

cuk esirgeme kurumu )'ıllık kongresi 
h~llcevinde parti başkanlığının rİyaseti 
altında yapılmı tır. Kurumun bir yıllılc 
faaliyeti izah edilmiştir. Kurum bir yıl· 
da 12 3 L:imscsiz çocuğu )'edirmi~ ve 
giydirm~tir. Kongre yeni idare heyetini 
seçmiş ve Lüyüklere tazimlerini bildire· 
rek. toplantısına ;son vermiştir. 

-*--

, ......••.....•.........••............••••.. 

Almanlar Polonya. 
da Sovyetlere 

cemile yapıyorlar 
Paris 6 (Ö.R) - Pat ajansı hildi

.riyor: İşgal altında bulunan Polonya
:nın siyasi vaziyeti Almanyayı her ça-
: reye baş vurarak Kremlinin sempati
Esini kaz.anmağa mecbur bırakmakta
:dır. Bu cümleden olarak, çoktanber( 
i Polonyada yerleşmili olan Sovyetlere 
: Almanlar istisnai müsaadekArlıklar 
:gösteriyorlar. Sovyet olduklarını bildi-. 
:ren Polonyalı vatandnşlar<ı komiteleı·: 
: teşkil etmek ve çocuklarını Sovyet E 
! mekteplerine göndermek hu:-;usunda i 
: müsaade verilmektedil'. Üsera kamp- : 
:ıarında bulunan aslen Sovyet askerle-: 
:rin de c•vledııe dönmelerine müsaade : 
: edilmiştir. E 
: POLONYALILARA YAPTIKLARI: 
: MUAMELF: 
: Alınan hududu 6 (A~t\) - Polonya
:daki Alman işgal m~kam.ları gıda 
:maddelerini Poionyalılar ıçın vesika 
: usulüne ttıbi tutmuc;lardır Hnlbukı 
: ,, imanlara daha fazla gıda maddeleri 
: V"r ilmektedir. 
: Dığcr cihetten Polonyalı ameleye 
: Alman amclcsındcn daha az ye\'miye 
:l vcrılmckledir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bükres 
~ 

tayyare 
Adana 

yolculuğu 
Tayyare ile Bükreştcn İstanbula gc. ... 

len yolcuların yine hnvn tarikiyle doğ
ruca Ankaraya gidebilmeleri, vakıt kay
betmeden Adaııac'la Toros ekspresine de 
yetişmeleri için Blikrcş - İstanbul, İs
tanbul - Ankara ve Adana tayyare se~ 
fcr1eri tarifesi arasında irtibat temini 
esası kabul olunnıu ur. Bilkreş - İstan
bul tayyarelcrini isleten Rumen kum
~ nyası hu husus~-: bir proje hazırlayıp 
Münakalat veklletinc verecektir. 

Ruıne:n tayyarelerine posta ve gazete 
de kabul edilecektir. Böylece Romanya
daki Türkler İstanbul gazetelerini ayni 
~ün okumak iınkauuu bulacaklardu·. 

'-*-Frenginin bulu-
nan yeni ilacı 

Fı·eııgiııiıı 5 giiıı de kat'i tedadsi te
min olunduğu Aıncrikadan bildirildiğini 
diin yazııılji. tedav~ .şekli hakkında da 
tafsilat vcrıni:jLİk. Istanbul üni\'ersitcsi 
tıp fakü ltcsı frengi ve cilt hastalıkları 
ordinnryüs lJrcıfesörü doktor Huliisı 
Behçet, yeni bulunan ilaca dair malu
matı olmadığını isaret ederek kısaca de· 
mi§tir ki: 

•- Mesele henüı; tıbbi gazeteleı·e iıı· 
tik.al etınedc.n \'C dünya kliniklerinde 
tatbik edilmeden kal'i bir fikir :.öyliye
mcrn. Maaınafih ,\J·~enikin nüfuz kabili. 
yeti pek fazla uzvi bir terkibi buluna• 
bilirse b<iyle bir tedavi yapmak imkilnı 
vardır. İııi 1etkik için beklemek la7.ım· 
dır ... 

Londrada Norveç nazır
ları ile nlüzakereler 

--~--~~~-~x.x·~~-~--~~--

Koltt, Norueçlilere bir beyanname neşretti 
~-x~x·~~~~~~--

Londra, 6 (A.A) - Haber alındı- miştir. Bu beyannameye hususi chcın
ğına göre. Norveç haricıye nazırı Koht miyct veriliyor. ÇiinkU Norveç hükü
ile miralay Ljungberg bugün Lort Ha- met erkfıniyle istişareyi müteakip neo;r
lifak.ıı ve daha bazı nazırlarla görüte- edilmiştir. Bay Koht bu beyann:uııenin 
ccklerdir. Bunların geli i gizli tutulmuş neşrinden ev\•el İngiliz hükümelinden 
ve ancak lngiltercde karaya çıknkların- nrih teminnt alııuşlJr. Londra ziyare
dan bir kaç aat sonra ifşa edilmi,ı:ıtir . tinden ~onr:ı B Kohtun Parise gidec<:"f!i 

Londrıı, 6 (A.A) - Koht ile miralay bildiriliyor. 
Ljungberg Norveç sefaretine giderek lsveçte bulunınaktcı olan Norvec meo
sefir ile bir kaç saat görüşmi.ışlerdir. Na- lisi 111ebusan reisi B. Ambroya gelince 
zırlann bir lngiliz harp gemi~i ile Nor- onun da vaziyeti harıcıve nazırının va
veçten iskoçyaya geçtikleri zannC"dıl· zjyetine münıasildir. tr{gilterenin Slok
mektedir. holm sefiri muınailehe Norveçte lngili~ 

KOHTUN BEY ANNAMF.St kuvvetlerinin muhafn~a edildiğini ve şi-
Pari.<ı 6 (Ö.R) - Norveç hariciye nn- mal ınıntakasında takviye olunacağı ve 

Y.ırı radyo ıle Norveç ahalisine hitaben aııcak bundan sonra daha geniş ınilc
bir beyanname- nesrederek Alınan ~·asttı harekfita girisileceğini temin et
ııleyhtan vaziyetinde devama te vik et- miştir . 

Bu harbın ilk kadın casusu 

Kocasile beraber F ran
sada idam ediliyor 

~-----~•x*x.~------~ 
Paris. 6 (ö.R) - Karmen Mory kum edilmiştir. 

adında İsviçreli bir kadın muharrir Pa- Fransamn en ı:izli planlarıııı ele c~ 
rİlte askeri harp divanı tarafından mu· çirmek için foaliyet gösteren bu kan lc:o
lıakeme edilerelt ölüm cezasına mah- caya üç.üncü bir şahıs daha yardım el
Jcum edilmiştir. 34 ya~ında olan bu ka· mekte idi. Alman olan ,.e Hans PeteH 
dın casusluk yapmakia suçludur. i mini taşıyan bu adam geçen a~· ht.:>ııt-

Umumi harpten sonra casuslu\: dir- hanede ölmüştür, 
ıniyle idam edilecek ilk. kadın olan Kar· Karmen Mory bir kaç sene Bcrlinde 
men Morynin koc ı olup son zamanlar· gazetecilik etmi bir kadındır. Bu ka· 
da f'rana.ada bir Rim aktörü olarak )'&- dınuı )'arın (ilüm cez.asıoa çarptırılma 
ıyan Fritz Erler de ötüm cezaııına mah· ııı L:ararla~mıştu. 

Keınik hastalığına karşı 

Almanyada yeni bir 
tedavi usulü bulundu 

~----~~--·x*x·------------
Bedin G (A.A) - Frankfurl'ta kemik I tü içen hasta çocııkların bir kaç hrıCta 

hastalığı ılf" mticndele için yeni bir usül 7.arfında iyi olduklarıuı ve hastalığın 
bulundusu büdiı-ılıneklt'dir. Kemik h s- "n!ıindefi olduğrnıu müşahede etnıi ler-

tnlığma ınuµtela ol.m çocuklnra verılc- dı~Jtra Vıolct .. ual.ıra gösterilen slit 

cek olan süt her gün Ultra Violct şua- kokuııuııu , c l~ı:u:tini ornhafau et
lara gö ·terilınektedir. Doktorlar bu ü- ınektedır. 

Su milt.nlanya karşılık olarak baş,·c
kıı Dr. Relik Snydrıııı asağıdaki izahcıtı 
\l!ren~. demiştir ki : 
1 nlüınu aliniz o mıntakaya gittim, do-

Hatip be) aıullınn devam ederek Di
ynrbakırdan itibaren hauııı inşaatına 
başlanırken hazı sebepler ile tam olnrnk 
etüd \"C apliknsyoıı ynpılaınamı~ oldu
r.una isarct eylemiş Kurll:.ınadan iliba
;cn kaı·şılanan giiçluklcr dolayısiylc gü
zerg;üun tebdiliııt! liizuııı görüldüğünii 
ve ortndn zayi olan hir ımra olmadığı 
icin İran hattının hu yeni istikamette 
y~pılmnsı hısviı> olunduğunu söylemiş
tir . 

Dün Ayvalıkta 
zelzele oldu 

Ayvolık, (i (Hususi) Düıı buı·ada 

v ugos~av - ~ıman lngiltere ve Fransa ne-
tıcaretı d h b d• l ? a tım \ e dUn geldim .. 

(lfos geldiniz sesleri.. ) 
, Arkudac;larıınızın bu kanun Vt!~ile:>-iy
~- teınas buyurdukları petrol havzası 
... ldı:ın ıı. gördüklerimi arzedeyim. Ma
~UinclP gördüğüm vaziyete ııazııran 
,..ttın oraya götUrUlmc ine heniiz , ·ak
"-rıız \•ardır. Sondajlar devaın ~·decek
ttr-. Hakiknten bir petrol ınıntaknsına 
"-dur edilm~tir. Tabii hunun vüsuti 
~~ Vetfoıi hakkında laum gelen tetki
..._tı ~<lpmnk icap etmektedir. F~ascn 
llı >.mile kaclnr heni.iz hat açılmamış ol
~ıı.kla beraber trenle gittik.. Gradan 
~U ren Haman dağları istikıum:tiııe ka-
lr Eruh knsahasına kadar trenin gec;

~1 • için liiz.ım gcl<'n tertibat yapılmı-?ct" Baln.stlar1 konmus ve rayları hazır
~ Yalnız köprülerde noksanlık \'ardır. 
1 Un üzerinde ele Nafıa \'eldlfotinin cu
•lştığını bölge hat insaat müdiirliiğiındcm 
1.ı:r: dlm. Eğer bu mıntnknda bii~ i.ik 
1 l~di bir petrol sahasına tesadüf ede
C't-lı; olur ak Iaz.ıın gelen sondajlar yapıl
k~l lan onr<ı bu hattın temdidi miim
l Undur. Esasen bu hat azami 35 - 40 ki
<irnetre kadar bir yer tutacaktır. 
J liasan F ehmi Ataç ı Giimii~haıw) 
{ak hattının bir noktasından Hihnrcn 
• ~ann gidecek olan hat güzergahının de
ısfüllcr:ek bu hattın Elazığdan itih<ı· 

1 !!n teındidine milte<lair olan layihaııın 
~ı; hı mucibc~i Uzcriııde <lıırarnk rn:.:7 f bu hntların lnı;ası icin kabul cdilınis 
~ ..ın kanun ile verilen 50 milyon lira: 
~~ lııh• i ntınıı 15 milyon lirnsının sarfc-

1 dil,t<'ıı sonra imdi hat gtizcrgühının 
<'nid ı\ tcpdil cdilmcktt~ oldu~uııa isa-

1 L ~ leıni cıtiı . 
ı.ı 11, ip di~•nrhakırdan ıtibaren y üz ki.i

tı .r kiloınctrclik bir kısmın inşaatı ta
rtı <tınlanu-kcn ilcrı kı ıınlarda nrnzi mi.i
l: .~n ati, i~ nt \ e .i lctmc masraflarının 
; 

11ks kliği gibi hu;;uslar yüzünden yol 
rı 1l<'rg:ıhınııı tebdil edilmekte olduğu· 

1"' güre bunun daha önceden tetkık \'C 

'"~·kbit (~lilıııeı;i 11\zım geleceğini söylı~e-
huııun ııeclen \'npılmnınıs oldugıınu 

<ıı- • • • 
1 fl\us, ayni s uretle Aydın hattı iize-
ftıdl·ki A:ı: iziye tiinclinin ıslfthı i~incfo 
trıl' evw•ldcn csa ,Jı bir tetkike giri!:ilme-
~- olması y ii.ziinclen füzuli sarfivata 

''•ıcb· J N ı~·et vc rildigini knydcylcmiştir. 
:ı f llC'ı Demil'nğ (Sh·as) Bu ~C'ne 

1, t dıldıgi ıle ri !)Ürülen 15 milyon liı'a-
1 n l)iyoı bnkır - Irak hattına sarfedil-

1 oldu ı.-unu söyJiycrck demiştir ki : 

1 ~~~\'a nrfedilmis o hın 15 milyon lıra
h •lk 11r antimı dahi zn) i olın:ımıstır. 

1 hıra d ::ı..keı i ınUlfıhazalar inzi
r \ h kırdan Kurt-

Aziziye ti.iııclı iizL·riııdekı mütalaalara 
da temas ed(•n Abdurrahman Naci De· 
mırağ; Bu tiiııelin tesisine başlanırken 
nyni sebeple tahmin edilmesi imkanı 
olnuyan gUçlüklcrlt• karşılandığını ve 
bunuıı üzerine bir diğer tünelin acılma
~t ve hattın huıın g<ll'c ıslahına zaruret 
hasıl olduğunu ilfwc eylemiştir. 

Raı:i Sover (Urfa) da Abdurrahman 
Naci Damirağın ıleri sürdüğii mütalaa
lat·ı teyit eden izahat vermiş ve Aziziye 
tuneli tevsii isine de teııı:ıs ederc>k de
nı ~irki: 

Bu tunel SU sene c\'\•el yapılmış O 
zamanın tarzı iıısaLlııuı göre ikmal edil
m~ dar makatlı karma karışık ınünlıa
nili, muhtelif ınünhanili olarak yapılıms 
gayri mutecanis bir tuneldir. Bunun 
çürüklüğii malum olmakla b eraber ornda 
varyant yapılmc <;ıııı VE> lu nclin tahkım 
edilmesini icap ettiren s<:-hcp daha zi~ adc 
büyük makinclcrinıi1Jn gccebilınesi ic;in 
tcv.si ameliyesi ya pmak icap etli. :\yni 
zamanda tahkim edilmesi için de ter
tibat alındı . Tevsi amelh·esi devanı eder
ken diğer taraftan dn ·tahkimat mneli
yesiııe ha~kındı. FaknL gürüldü ki bıı 
ameliye tuhtr'n edildiği gibi 500.000 li· 
ra ile olmaz. hutt{i 700,000 Jirnyı ela ~a
cak. Bu anlaşılınca bu çürük tunelin 
yanı ba::ıında daha sağlam ve matlup 
veçhile gcnis bir tunelin yapılması ınu
vaf ık olacağ ı knııaalına varıldı ve ona 
baslandı. Onun mnsrafı bir buçuk mil
yon lira değildir. Bunu kafi olarak b il
miyorum. Fakat bir buçuk milyon li
raya ne kadar yaklaştığını bilmiyorum. 

Bu paranın hepsi tünel masrafı d!'
Çildir. Tünel biiyiik makinelerin geçme
sine müsait hııle konulurken aynı ..ı.a· 
manda giizergahın ısli\h edilmesi ihtiyacı 
da duyuldu. Çiiııkii Azizye llİnelinin İz
mir tarafı uc:ıı ili' Selçuk i~ta .. yonıına 
yakın bir nokta arasındaki bir me} il hin
de 30 idi. Bııgiin hıı mikdıır azaltılmış
tır. Arazi fevkalade dik ve ,:ert olduğu 
için bir trenlt" çekilen hamuleyi orada 
iki üç parçaya nyırırorlnr. Evvela bir 
kısmını soıır.ı kalan kısmını c;ıkarıyor
lnr. İşletme masrafı da hu yüzden fe\'
kalade yüksek oluyor. Bu hattın ıslahı
na baı:ılanmı,ı:ı il:t•n bir az daha fazla pa
ra sarfederek hir va ryant yapalım dedi
ler. Evvelce aruttii:iııı binde 30 ile 1"'? 1"· 

) il münhaniler böylece bindt> 2 3 e in
dirildi. De\•lrt hu vüzdrn i~l ,.. tme nıas· 
'"Anrınd m hiç d ... ~ ,ı t• )am: ı kn 

üçer saniye devam eden iki zel7:ele \'ll

ku bulmustur. Has:ır yoktur. 
--· 

Edgrad. G (Ö.R) - Daimi Alınan en ar e ıy or ar e 
Yugoslav iktısat komitesi yarın sabah 
müzakerelerine tekrar ba.Şlıyacaktır. 
Müzakerat iki memleket arasında ithal 
ve ihraç konteoja•ı1arına ve Yugoslav
ya ill• Bohcmya - Mora\'ya himaye ida
re i arasında ticaıi miibadelelere aıt 
olacaktır. 

Alman Turizm 
müsteşarı Peştede 
Hudape~tc. 6 (A.A) - Alınan turizm 

müsteşarı Es •r Belgraddan Peşteye 
gclnıi ·tir. 
Mumııi\eyh dün Alınan kıtap ser~isi· 

ııi gezmistir. -x-
Geliboluda umran 

Gclil.xılu (Hususi) Cünıhuriyet 
idaresine harap bir halde intikal eden 
~Uzel ve tarihi G<'libolu, on beş sene, 
bilhassa ~oıı °ht>o; ~ <.'ne ieinde l'Ok imar 
t'dilmi-:tir. · · 

Yeni \ ' C büyiik halkevi, Çaıııtcpede 
~eııi lıüküıııet koımgı . yeni mezbahası, 
c.ocuk parklrırı, buz ve figori dairesi, 
clektrigi, bilyük ~ u depos u, yeni yeni 
yollım , şirin magnzaları , Cümhuriyet 
, c ı-por sahalnrının hazırlığı, 25 dt!kar-
lık fidanlığı,. tcmizlcnnıiş iç ve dış li
ınanlnrı. eskıdcıı hc)·(ıla gihi görünen 
harap c\•lcriııiıı yerinde şimdi temiz ,.e 
düzenli konak ve mağazalar, gazincılar 
gönüllere fer.ılı Cl'f'tnckteclir. 

Bu hızlı çalı~·mıtlarla en C.'Ok iki sene 
sonra Gelil>olunun bambaşka bir man
uıra nhıcağıııda ~üphe yoktur. 

- *--Londrada bir infilak 
Londra. 6 (A.A) - Site okakla

rından birinin lağımlarında dün ,•ukıı
bulan bir infilak ncticcsınde üç ld~i yara
lanmıştır. 

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

- *-Bir Alman vapuru battı 
P.ıl'i .• , 6 (Ö.R) - Goteburgtan bildi

rildiğine göre bir ~lman vapuru Viıı
gnt civarıtıda mayııe çarpaı·ak batmış ve 
31 kiııilik mürettebatı sahile çıkmıştır. 
Ayni mıntukada bir İsveç balıkçı gemisi 
d • ıınıi :ıkibcte uğraınışlır. 

İTALYA ·BREZİLYA 
Arasında tayyare 
seierleri •. -
Lızbon, 6 (A.A) - Mussolininin oğ

lu Bnıno Mus....:olini müstemlekat nazmı 
\'e hava milli şurası auılan ile Roma ve 
Rl)·o de Janeiro arnsın<la tesb olunacak 
İtalyan hnva hattı hakkında görüşmeler 
yapmıştır. Bu hat Porteki7.lilere ait Ye
sil Burun daları <ııras111da bulunan Sal 
adasında bir merhale teşkil <'decektir .. 
l3runo yarın tayynre ile Sa1 ada:.ına ve 
oradan UrC'zilyaya haı·eket edel'ektir. 

--ıf:--

YUGOSLAVYADA 
HAYVAN SERGİSİ 
Bclgrad, 6 (A.A) - Tuna nehrinin 

tac;ma:;ı üzerine tehir edilnıi:;ı olan bey· 
nelmil 1 No\'isad ziraat ''C hay' an scr
Jİ:si 18 mayısta acılacaktır. 

n~eyilleri mutedil, mu~1tazanı ve geniş 1 j e ba~lamı ve işe başladıktan sonra drı 
hır kısımdan geçıne~e başlıyacaktır. kat'i ve i tik::aflar .> apılmı tır. Binaen· 
Maruzatını hundan ibarettir. aleyh evvelct' takdim edilmiş olan ka 

Müteakıbeıı kiirsüy.c gelen nafıa ve- nunun esbabı ınucibeleriyle bugünku 
kili ltenerııl ı\li Fuat Cebf'soy verilen teklif cttiğimi:r kanunun esbabı mucibe
inıhatten vo<'İyetin oldukça tııvavuh si arasında hiç bir fark yoktur. 
ettiğini k11ydederek Diyarbakır<laıı iti- 1 Nafıa vekili sözlerine de Hın ederelc : 
b.ırr.n lıaıtın İnşa ıııa ba lanırken veka- Fa<'lıt bir t sarruf yapılmamış ve A1izi. 
letin ınuuyycn bir noktaya kadar müşte- ye tüneli tevsii ioini izah t'}·liyerek bu 
rc-k lıir kısım olarak ve ekseriva Diçle tiinı•ld:ıı M?yı_s içinde seyrisefn: ba::• 
nehri vudisiııi takip eden kısnı;n giizer- lanacagını bıldırerek Hnsnn F c~~nı At~c 
·ı t h"t •IAı 1•1 bul d - ·· . tarafından yapılmış olan teklıfı tRsvıp ga ıını es ı C) ~ ı un uguııu soy - l . . 

l . . . k ". ey emıstır. 
cnıış ve demıstır ı . Meclis bu izahatten soma )ayiha}'ı ya· 

ilerde yapılacak kat'i istık şaflar neti· pılan teklif dairC"sinde kabul eylemi ve 
cesinde eğer giizergahın bir noktasında örfi idnre kamın layihasının ve bir idare 
lrnn istikametine gidilmek mümkün teı;kilütında vttzife alanlara ıazmin~t \ 'e

olursa o vakıt miıı:ıterck kısmdan t!!tifa· rilnıesine ait kanun lliyihuının altıncı 
de edilt'cektir. denilmı tır. Ve o vakiı maddeııini ta\' ederek bırinci müzakere· 
tC"klif t'dilmi ol ın kıınunlrı ancak .ıvan 

• \o li 

Londra. 6 (A.A) - Fransadnn dö· lair dün akşam radyoda hır nutuk ··y · 
nen 1 lerl.ıert Morrİ!lon dün bir nutuk !emiştir. Hatip ~~ransa ılc Jngiltcrcnuıı 
:irad ederek ezcümle Fransanın yeni ara- başlanan hal'pk- derin dostluklarını 0 na 
zi ilhııL: niyetinde olmadığı için harbi ile kaydeyledikten sonra ezcümle rl~ 
istemediğini öylemistir. f'ransanın bi.i· ınıstir ki: 
tün İstediği emniyettir. Bu memleket ikı !kı memleket ınedeniyctin harpt 
wya üç kerre istil:,ya ui;ramıştır. Frnn- sonra da yıkılmı!-acak bastıonlarıdır. 
sız milletine göre ihtilfıfa ~"b"p olan1aT Bu iki kaleyi a kcri s.ıhodaki müc:tt·rck 
Alınaıılardır. 1 ngilıere ise asırlardan be- icraatlal'la ~ ;.ıklustırmaklıgımız i • 
ıi istilaya uğramıştır. Fakat ha,a taar- eder. Bir fccler:ıS)·ondnn hah etmek he
ruzlarına ıııuuzdur. Ru itibarla daima nüz erkendir. Fnknt doc:tluk sahasında 
ınüte_vakl:ı7 lrnlıınması linmdır. ıki milleti ve bilhnssa iki nıil!etin cocu'k-** larmı bütünlüklerınde birles irm~k 1 -

Londra 6 (A.A) - Archibald Sınc- wndır. 

Besarabya 
Sovyctlerde! 
Sofya, 6 (Ö.R) - Rusçuk panayınn

da Sovyet pav)•onunıı ziyaret \.-<len kım
sele.r, Besarabyayı Sovyet Rusya hu
dutları dahilinde gösteren muazzam bir 
harita onünde pek çok durmaktadırlar . -x-
Boluda bii kadın üc 

• 
çocuk birden doğurdu 

Bolu. 6 (Hususi) \ ' ilayetimizin Kö
kcz köyünde Yağııılar mahallesinde 
Bayramın karısı üç çocuk bir arada do
ğurmuştur. Çocukların iki"li oğlan biri 
kıı:dır ve hepsi ıhhattedir. 

--*
Fransa da Polonya 
Milli bayramı ... 
Liyon, G (A.A) - Heryo, Polonya 

milli bayramı şeı efine cliin tertip edilen 
sanat fostivalı münasebetiyle bir nutuk 
söylemiştir. 

Fl·stıvnlde Polonya ba vekil munvi
ni Stı·onski il~· sivıl \'e a. keri memurlar 
dn bulunmuştur. 

--*--
Hollandnlılar bir Al-
man balonunu yaktılar 

Amııtr:rdam, 6 (A.A) - Korverdes-
7..ırnddan alınan bir habere gore. l lollan
d tan are dafi batan·aları dün sabah 
\imanlara ait olduğu zannedilf"n bir 

balonu il<"" iN içinde ) <"re düı1Ürmü lf"r 

ltaiya - Macar 
münasebetleri 

Budap~te, 6 (A.A) - İtal) a mun " 
L:alat nazırı Host Venturi Roma,•a av
det etm~l: üzere diin ak,ı:ıam Bu-dapef
teden arnlmıstır. 

Macar ricalinden ba-:ıı zevat ı~t'l -
yona gelmi~ '\"e halk ıınlya ile Mncari -
lan leyhinde tno'1ürnttıı bulunmuştm. 

lıal .}'an na7ırı harelcrtinden evvel; bu 
ziyaretinin İtalya - Mııcar doııtlu~unun 
asırlardan beri iki memleketi biribirinc 
bağlıyı:ın hi !erin tnbii bir neticesi oldu
ğunu bir kerre daha isbat ettiğini !!<iv" 
lem istir. 

Yunanistan ve 

Metaksas kabinesi 
Yunannılann e ki Paris sefirı N. Po

liti!!in Yun n 'b ııvekaletine getirileceğı
ııe dair çıkan ayialar resmen ıekziı• 
edilmi tir. 

Bütün Yunan gazeteleri basnıakalelo
rini bu meseleye hasrederek dirorlar ki: 

Bu !}a iaları C'ıkaranlnr eski polııi
kacılardır. 

Runl.ır dorl yıldır, daha bir çok uy
durma haberler ne;ıretmektedirlcr. Dun
ya altüst olnıaıuıydı, hükümet bu avıa
ları tek:r.ip bılc etmezdi. Metaksa kabi· 
ıır.si hu memlekrti tanınmaz bir hale ~e· 
ıirmiştir. . özden ziyade ise ehemmıvet 
verdigini millet gözü il r görmiis "" ha 1-
lannııştır. 

Kabint' milletin arzu~una istinad t'l

nıcktedır. Bu nrZU) u da kim e arsa• 

kabıne~ın~ 



Cihan Hatun 111caıııı ıı ı ııı:: 
:z 

Balkanlar tehlikeye düşerse Türk - Yunan dostluğu 

----Türklerin nüfuz . : --gösteren büyiik : -
Abbasiler Devrinde 

ve kudretlerini 
ve Tarihi Ask romanı E . -

Harp mahalli kalmıya- Yuoanistanın ;.başına ge
cak, umumileşecektir lecek her tehlike, Tür- -iiıııııııııııııııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111ii kiyeye gelmiş .demektir X:f.X 

Tefrika: 47 YAZAN: Müttefikler, Skandinavya.daki Curci Zeydan ......................................... ,_,. ----- gibi 
--------x*x•- ------

Hil~ye müracaati, hoşa gitmiyen şey
lere sabır ve tahammiili.i muvafık gör-
1mezsini:1_ Fakat biz hadisi ~erifte görü-
7oruz ki Hazreti Fahrı Krİinat efendi
m iz. dlarp bir hud' adın buyurmuşlar
dır. Bana itimadınız var ise fikrim bu
dur..: Her halde ben vesnir ricali devlet 
neyi münasip görürseniz onu icra için 
kanımızı, canımıza fedaya hazırız. 

(Mutasam) !kirini sorar gibi (Aydoğ
du) ya bnktı. (Aydoğdu): 

- Seyhislfım efendinin sözlerinde şa-
1am itiraz bir nokta bulamıyorum. Rey 
ve tedbirde, hiisnü siyasette onun hatı
rına gelen şeyk-ri hatırıma getiremez
dim, Şcvketıneap efendimize daha evvel 
cevabımı arzetmiş idim. Kulunuz kılınc 
adamıyım. Bendenizi Türküstana. Er
ıınenlstana, her nereye isterseniz saJdı
l'ab llirsiniz. Emir kuluyum. Kanımı, ca
ııımı avucumda taşıyarak oraya koşa
rım. Hayat, mematı düşiinmem. Fakat 
bu mcseledc C'fl musip mütalfm S 0 yhis
l5m efendinin dediğidir. Emrü ferman 
f"fendimizin<lir. 

- O halde her ikinizi bu iki s 0 bebe 
binaen bu ic;e memur ediyorum. Birin
~isi (Afşin) in ordusunun pi tarları gel
diler. Onun yakında geleceğini teb!cir 
ediyorlar. İk incisi Ermenisfanda bir c.-ı
su · geldi. Mel'un (Babek) in bir çok 
kuvvetler topl:ıdığını, ihtimal ki bu ta
raflara doğru bir akın yapacağını sö.r
liyor. Diismanı burada oturup bnkle
mclc bittabi caiz değildir. 

$eyhislam - (Bab!ık) in buralarn 
kadar geleceğini zannetmiyorum. O , 
orada kendi yerinde rahat bırakmaklı
j!ımızdan fazlasını istiyemez. 

Şimdi yapacağımız şey maksadımızı 
istihsal ed inceye kadar (Af <>in) i hfü:
nü idare etmekten ibare ttir. 1s1ikbalinc 
çok ehC'mmiyet \•ermeliyiz. Kendisine 
her türlü ikram ve iltifatı göstermeli
yiz. 

(Mutasam) Şel'hisl:ıma hitaben: 
- O kadar gtizel düşünüyorsun ki se

nin hic bir fikrine muhalefet edemivo
rum. (Afşin) i hediyelcr, ihsanlar ·ile 
ic;tikbal etmek için hemen ~imdi h~r h -
yeti mahsusa göndereceğim. 

-33-
BüYüK CAMİ 

Halife, Şeyhislam, Aydoğdu müzake
relerini bitrmck üzere iken müezzinin 
ikindi «'znnını okuduğunu isiltiler. Hn
}ifo kalkmağa hazırlandı, ellerini birbi
rine çırptı. Perdedar içeri girdi. Halife 
namaz zamanının geldiğinin ibriktara 
söylenmesini emret.ti. Kendisinin de 

• ikindi namazını büyük camide kıl<tcağı
nı .sOyledi. 

(Aydoğdu) ile Şeyhislamın dahi Ha
Jifc ile o camide namaz kılmaları zaru
ri idi. Büyük cami (Samra) nın en bü-

ltalyanın 

yük camii idi. (Mutas.'\m) bu camii inşa gafı•ı avlanmıyacaklar 
eder iken o ı.amana kadar tarihi islam-

Atinada ~kan Ellin, Mellon gazetesi yardım ettiğimize, bütün tarihimiz şa-

da emsali bulunmıyan bir tarzda mü- x~x:-------
zeyyen ve muhteşem bir şekilde vücu- )1 1 
da gelmesine çalışmıştı. Bütün duvarla- aurc:a Magyar Nemzet gazetesi ya- kcri ve siya5i olmaktan ziyade ekono-

nyor : 'mik bir faaliyete ge,.eceklerdir. Fransız 
rını, hususiyle mihrabını serap.."1 ayna- ~ 
fardan yaptırmış idi. 0 surette ki HaJife Cenubu şarki Avrupası ile, son gün- matbuatı, müttefikler-in Balkanlarda ta-

lcrde İngiliz ve Fransız matbuatı fazla kip edecekleri iktisat siya~etinin kati-
namauı durduğu zaman arkasında cami- . 
ye girenlerin cümlesini görürdü. Cami meşgul olmaktadırlnr. Dün Londra ve yen Italyan menafüni" haleldar ed~cek 
için üstü açık helezoni şekilde gayet bü- Pariste inti§ar eden gazeteler, mütte- bir mnhiyet anetmiyeceğini bilhassa tc
yük bir minnre bina ettirmi idi ki -Ka- fiklerin harbı, cenubu şarki Avrupasına brırüz ettirmektedirler. Bu böyle olmak
hircde thni Tulun camiinin minaresi sirayet ettirmemek azminde bulunduk- la beraber, İngilteı·e ve Fransa, cenubu 
gibi- üz.-.rine hariçte bulunan helezoni !arını kat'i bir HsanJa tebarüz ettirmek- ~arki Avrupasında gildecekleri ekono
bir merdiven ile cıkılırdı. Yahut ihtimaJ tedirler. mi dyasctinin müessir olmadığını veya 
ki (tbni Tulun), kendi l'nmiini onu tak- Ancak, bazı Fransı1. gazeteleri, mütte- her hangi bir ~hep tahtında müessir ola
liden yaplırmı.ş idi. (Mutasam) sarayma fi~lcrin cenubu ş;ırki Avrupas~da . hiç mıyacağını anladıkları takdir de daha 
yakınlıi!ı hasebiyle alelekser bu camide hır asker! berekette bulunmak ruyetı;:_de başka çarelere de baş vuracaklardır. 
nama7• kılardı. Şeyhic::lnm ile (Aydoğdu) olmadıkJ:u-ını yazmakla be~aber, dıger Bugün İngiltere ve Fransa siyasi mah
halifonin kalkmak istediğini görünce devletlerın de. cenubu şarkı Avrupasın- {illerinde, müttefiklerin B alkanlarda 
istizan edip cıktılar. Evlerinde abdest da. askeri faali~ette bul~~maJar~~:ı as~a .-ıkınası muhtemel her türlü hadiseleri 
aldıktan sonra camie gitH1er. mUsaade edemı;:e~ekle~ını ve boyle hır hesaba katarak ona göre ha1.ırlanmış 

Hnlifo camic girincc cami cemaatle h~l vuk~~ı takdırınde. ıcap eden ı~uka- bulunduk.lan ve cenubu şarki Avrupa
dolnıuş idi. Halk nyakta duruyordu. bı! tedbırı .a~n~1~t~ hır an te~edd\lt et- ~ına miidahale zarureti hasıl olduğu tak
Vüzera. kumandanlar, bir çok ricali mıyecek1erını 1lm:c etınektcdırlcr. Sof- dirdc Skandinavyadaki gibi geç kalın
dcvlet Halifo jle beraber namaz kılmak yaya avdet eden Ingiliz sefiri Kral Bo- mıyacağı kat"i bir lisanla söylenmekte
icin camidc toplanmısl:ırdı. Halile ken- rise, İnf:!iltere \'e Fransamn bitaraf mem- dir. Eıınscn; bu mevzuda, İngiltere ve 
di mahfiline ~irdi. Seyhislfım (Ahmet leket1erın sulhu muhafaza hususunda Fransanın Yakın şarktaki müttefikleri 
bin Ebi Dıvacl), vez.irirıza.m (MPhmet ı:a!rettikleri gayretleri tehlikeye düşü- Türkiye ile tamamen mutabık kaldık
bin Abdülmelikizzeyvat) ve balada z.ikri rnbilecek her türlü hareketten içtinap )arı da muhakkaktır. 
r eç ~n Türk kumandanlıı.rı ile sair mai- edeceklerini temin eylc!lliştir. . Artık ,·aziyet (;yJe ıö:stcriyor ki, harp 
v t hass" adamları arkasında mahfile YALNIZ EKONO:\llK FAALiYET cenubu şarki Avrupasma veya Akdeni· 
?irerPk hasse ricali sırasında durdular. Macar Telgraf ajansının Paristen ver- ze sirayet ettiği takdirde, şimdiye kadar 
Aynalar chıvarlara o suretle yerleştiril- diği bir habere göre, müt.i:e{iklerin ce- olduğu :ibi mahalli bir harp olarak kal
rn:ş idi ki mımnz kılanlnr sanki önlerin- nubu şark~ Avrupnsında takip edecek- nuyacak derhal umumi bir harp halini 
ele eemnati naımm1 durmuş diğer bir lerini ı;öyledikleri sulhperverane siya- ala<'aktır. 
cıımi bulunu~·ormıı.ş gibi kendi suratla- setleri şu şekilde .izah olunmaktadır. İn- Her halde kısa bir zaman 7.arfında 
rım, hal ve hareketlerini görüyorlardı. giltere ve Frnnsa, ı;imdiki halde Balkan- cenubu ~rki Avrupasının mukadderatı 

(Aydoğdu) namnz.-ı durup mihrap lardaki nüfuzlarının artırılması için as- da taayyün edecektir. 
:ıymılarından, arknsınna kapıdan giren 
t:ınıdıP:ı, tanımadı~ı ndamh:ra bakarken 
gözleri onu tnnır tanımaz ürktüğü bir Mafllıemelerede 

••••••••••••• ndama ilis ti. Gözlerinin doğru göriip 
görmediğini anlamak icin kendini z.apt- ou·· n 
edeıniverek arkaya baktı. Gördüğü doğ-
ru idi. (Aydoğdu) aynada (Cihan) m 

hadise ç>karan üç kişi meşhut 
kardl.' i (Saman) ı görmüş idi. (Cihan) suçlar mahkemesince 

hemen muhakeme ve mahkum edildi 
Abdullah oğlu Bekiri yaraJa.-naktan 

maznun Selim oğlu Sabri dün zabıtaca 
yakalanarak me!ihut suçlar mahkemesi
ne scvkcdilmi!? ve 12 gün hapse mah
ki'lın edilmiştir. 

mcsi için muhakeme ba~ka bir güne bı
rakılnuştır. 

Fuhşa teşvik suçlusu .. 

)·azıyor: 

Ankaradan: B ugün beni kabul eden, 
dost Tiirkiyenin hariciye vekili B . Saraç 
oğlunun bana söylediği bir sürü mese
lelerden bahsedecek değilim. 

E.<;asen bu meseleler, dost memleketle 
dilnya münasebetlerine ait olduğundan, 
aleniyete arı.etıniye seltıhiyetiın de yok
tur. 

Maarnafih B. Saraç oğlunun, Türk
Yunan münasebet lerinden bahsederken 
göstermiş olduğu samimiyetle coşkunlu
ğu tebarüz ettirmek mecburiyetindeyim. 
Bay Saraç oğlunun sözleri boş laflardan 
ibaret değildir. Bunu Yunan milleti iyi 
iblmelidir. 

ÇUnkü bu ~ö:Llerin arkasında, mükem
tnel surette yetiştirilmiş, şayanı hayret 
rubaylarile ve asri malzemesile koca bir 
Türk ordusu bulunmaktadır. Bu ordu bu 
günkü Avrupanın er.ı iyi ordularından 
biridir. 

Bay Saraç oğlunun bana verdiği beya
nat aynen şudur: 

• ElJen-Türk do~tluğu, sabit bir haki
kat ve iki dost memleketin harici ~iya
t.etlerine istikamet veren bir esas haline 
gelmiştir. 

Her iki millet te, bu ideal neticeyi, 
mazinin acı tecrübelerinden almakta ol
duğu ibret dersine borçludur. 

Türk ve Yunan milletleri birbirine 
düşman veya alakasız oldukları devirler
de daima zarar görmüşlerdir. Halbuki 
mücenep bir dostluk dalına faydalı ol
muştur. 

İşte bu nokta müstakbel münasebet
lerimizin en emin ve en sağlam temina
tı olduğu gibi, bunun inkişafına çalış
mamıza da bizi icbar etmektedir. 

Türkler yalruz iyi gün dostu değildir
ler. Dostlanmıza kara günlerinde de 

Ankara Radyosu 
----~.----

BVGtJN 
--*--

DALGA VZVHLVQV 

1639 m. 183 Ka./120 Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

için o kadar merakta bulunurken bir
denbire kardesini orncln görmesi kendi
slni tclf !ia, hayrete düşürdü. Geriden 
,zeriye yavaş yavıı c; yürümeğe başladı. 
Knuının yn ına \'ardı. (Saman) onun 
" lmckle olduğunu görerek caıniin av
hı una çıktı. (Aydoğdu) onun arkasın
dan gitti. (Samnn) pek perişan bir hal
de. pis ,.,.. yırtık 1-ir kıyafette idi. (Ay
doğdu) bu kıyafet karsısında şüpheye>, 
tereddüde düsüyordu. Çünkii (Samnn) 
bir zengin evladı idi. Pek pahalı, pek 
temiz csvnp giyerrli. F..svap onun çirkin
liğini kapatırdı . ş·mdi zaiflikten, pislik
ten, esk i, yırtık, ~amalı esvaptan yüzü
ne bakılmaz bir h le gelmiş idi. Kolunu 
bir iple bağlnmış. baf;ına bir mendil sar
mış idi. z ... lil. hak"r bir vaziyette durdu. 

8 Güzelyalıda bir c;:ayır meselesin
den Hüseyin oğlu Abdullahı dövmekten 
suçlu Adem oğlu İbrahimin meşhut 
~uçlar mahkeınesfoce 20 gün hapsine 
karar verilmi 'itİr. 

Menfaat mukabilinde Gülsüm adında 
v.cnç bir kodını knsap Muzaffer adında 
bir şahs;:ı verert'k f ulı,.c::a teşvik etml!kten 
moznun topnl Sabrinin muhakem~c 12, 30 Program ve memleket ~aat 
diin as)iye ikinci c-ezada de\'aın edil- nı:an 12,35 Ajans ve meteoroloji ha
miştir. berleri 12,50 müzik Çalanlar: Ruşen 

-BiTMEDi-

Roınada 

• Umumhnnclcr arasında Abdur
ı·ahm::ın oğlu Kudrete bıçak çekerek ya
ralamaktan suçlu İdris oğlu Osmanın 
meşhut suçlar kanununa göre dün he
men muhakt>mesi yapılmış Ye 14 gün 
mahkumiyetine karar verilmiştir. 

Bir yaralama hadisesL 

Dinlenen şahitlerin ifadelerinde mü- Kam, Cevdet Kozan, izzettin Okte. 
bayenet gören hakim, bu mübayeneti te- Okuyfm Sadi Hoşscs ı - Zekai dede 
life çalı5>mış, fnkat şahitler ifadelerinde muhayyer şarkı (Hicran gecesi) 2 -
ısrar etmişlerdir. Hüseyin Fahri muhayyer şarkı (Uzaktan 

Gelmiycn bir şahidin celbine karar LDktı gitti) 3 - muhayyer türkü (lrafa 
veri lerek muhakeme talik edilmiştir. fincan koydum) 4 - Rakım Elkutlu 

K a .. ak cıralar ve rücvet seı;:ah şarkı (Aşkınla ya~ıp ~~ıa.~ığını) 
':i' ... ~. ~ 5 - Rakım Elkutlu segah turku ( Ka-

Kaçak kestıgı çırayı kaçırırken yaka- ram) 1 3, 15 müzik halk türkiileri 

hittir. Yunanistana karşı olan dostluğu
muz da derin, emin ve verimli bir sev
gidir. 

Kara gün görmememizi temenni ede
rim.. Lakin arzumuz. hilAfına olarak 
böyle bir günle karşılaşack olursak, 
Türk miJleüyle Türk ordusu, Yunan 
milletinin yanı ba,~mda mevki alacaktır. 
Çünkü Yunanistanm başına gelecek her 
tehlikeyi Tiirkiye ic;in de tehlike addet
mekteyiz. 

Yunanlı dostlarımız bunu bilirler:>• 
de, siz bir daha tekrarlayınız. Buglin 
mis:ıfir olarak bulunduğunuz, Türkiye 
semasının altında, bu sözleri bir ak!'i 
sada gibi işittiğinizi okurlarınıza anlatı
nız.• 

B. Saraçoğlundan .sonra Başvekil B. 
Saydam tarafından kabul edildim. Mü
ı;:arileyh bana aynen şunları söyledi: 

•-Elen - Türk dostluğunun kökleri 
tarihte ve iki milletin, hısımlığındadır. 
Bu dostluk yavaş yavaş inkişaf etmiş, 
iktisap ettiği karşılıklı samimiyet ve 
itimat sayesinde, bugün bu iki millet 
birbirlerini bir tek ailenin efradı addet
mişlerdir. 

Bu suretle l>irle~miş olan iki millet, 
birbirlerinin gerek sevinç ve gerek ma
temine, içten gelen bir duygu ile iştirak 
etmektedir. • 

Bundan bir müddet evvel, zelzele fe
J5ketine ınaru:L kaldığımız zaman, Yu
nan hükiimet ve milletinin gösterdiği 
asil jesti mütehas.cis olarak hatırlann1. 
B u kaı·deşlik muamelesi bizde minnet· 
tAırhk hisleri uyandırırken, bütün dün
yaya da bir ders olmu~tur. 

Tarih ve tabiat tarafından yanyana 
konmuş bulunan bu iki milletin müşte
rek mukadderatının hislerinize uygun 
tanda inkişafını tc>menni ederim.• 

Harbın daha iyi 
idaresi için 

- BAŞTARAFI l tsci SAHİFEDE -
vetlerinin uğradığı zayiatı gösteren ye
ni bir liste neşr<.>tmiştir. Bu listeye göre, 
muharebede veya muharebede aldıkln· 
rı yaraların tesiriyle ölenler 85 kişidir. 
Bundan bn§ka 4 kiş i yaralanmış ve 25 
kişi kaybolmuştur. 

BAHRİYEDE YEN1 TA YlNLER 
Londra 6 (A.A) - Amiral Henry Mo· 

ore 25 Temmuzdan itibaren Amiral Ha· 
rold Burrough'un yerine bahriye neza· 
reti komiserliğine ve deniz genel kur· 
mayı asistan munvinliğine tayin edil· 
miştir. -DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Geni~ mütalebatta bu- Yapılan be y11elmilel Tepecikte K uruçay mahallesinde De

mir oğlu Ahmedi elinin muhtelif yerle
rinden bıçakla yaralıyan mevkuf Şaban 
oğlu Scyfettinin ınuhakeme:;ine dün as
liye ce?..ada devanı edilmiştir. 

laııdı~ı sırada orman muhafaza memur
lnnna rüşvet teklif etmekten maznun 
Bucanın Dereköy mevkiinde sakin Ne
bi, Halil, İbrahim ve M ustafa Kaya hak
larındaki duruşmaya dün devam edil
mi ·tir. 

Azize Tözem ve Sadi Ataman. 
13, 30, 14,00 müzik karışık program 
(Pi.) 18,00 program ve memleket ııat 

Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 
MUtt?hassısı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

lunması bekleniyor binicilik nıüsabakaları ayarı 18,05 müzik bir konçerto (Pi.) 
18,30 çocuk !'lnati 19,00 müzik Ankara 
r::ıdyosu küme ses ve saz heyeti iClare 
eden Mesut Cemil 19,45 memleket saat 

- BAŞTARAFI l İ.SCİ SAHİFEDE -
hükümcti umumi efkarına inandırmnk 
imkanını bulacaktır ki. Harbe girmesi
ne buna. Plutokrasi devletlerinin duy
mamazlığı aebcbiyle mecbur olmuştur. 

.:jur> gazete inde Fcrnan Loran 
şunlan yazıyor: 

•T::ım 25 sene evvel bugün lıalya, 
1914 harbine müttt'fiklerin yanıba~ında 
v,irmiştir. 

halyanın Hitl~le birlik olmasiyle 
m üttefiklerin dütman adedi bir artmak
la kalmıyacak. Bütün bir kültür ve me
deniyet tehlikeye eirecektir. 

4"Fakat halya İyi bilsin ki son kararını 
vererek Rübikonu gcçmeğc karar vere
cd; olursa karşısında her halde miitees
eir. fokat azimkar bir şekilde cevaba 
hazır ve müttehit olan müttefikleri bu
lacaktır lıalyayı bundan haberdar ctm~k 
onu anlıyan ve sevenler için bir dosta 
yapılacak son hizmettir. 

Epolu Gazete$İnİn diplomatik 
muhabiri ise b ir kaç haftaya kadar iı
•İçre, lsveç, Portek iz ve ı spanya müs
tesna olmak üzere bütün A vnıpa millet
lerinin harbe e irmesinin mümkün olma
amdan korlnnalda dar. 

Roma 5 (Hususi) - Roma on beşinci 
beynelmilel konkuripikleri 27 Nisandan 
lJerj devam t•tmcl:tcdir. Dün yapılan en 
mühim m~isnbaknl. rd:ı Mussolini kupa-
sı şöyle bir netice vermiştir: 

Birinci: Almanya 8 pcnalite, 
ikinci: İtalya 12 pcnalitc, 
Üçüncü: R<~manya 32 pemılit.e, 
Dör<li.inci.i: lsviçı c, 
Beşinci: Macaristan. 
Ayni zamanda nıilJetler kupası adı ve

rilen bu ınüsabak:> va yukarıda bildiri
len 5 milletten diirc,er ~ubay ve dörder 
:ıt i:;.tirak etmiştir. 

Her ıni.isahıkın a:·n beygirle iki defa 
kostuğu sahada en az penalite kaydet
tiren ekipin birinci gelmesi adet olan 
bu ıni.isabakaların son bir kaç senelik 
biJföıçosu şudur: 

J!l33 te Almanya takımı 3 sene üst~ 
te knznndığı müsibakalarla ve üç defa 
olarak Mussolinl kupasını alm ıştır. 

Dinlenen şahitler, Seyfottinin, Ahmc
di yaraladıklarını söylemişlerdir. 

Muhakeme başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Kızdçulludaki kaza 
Ku.ılçullu mevldindeki tren geçidin

den geçmek ist,,.rken idaresindeki kam
' on ile trenin çarpmasına ve kamyonda 
bulunan ameleden Ltız Ahmedin ölü
müne, kendisinm \"e oğlunun yaralan-
malarına scbebiycl vermekten suçlu ve 
mevkuf şoför Halil oğlu İsınaüin duruş
masuıa dün devam edilmiştir. 

Suçlu ifadesinde. hat boyu ağaçlık ol
duğundan trenin gelip gelmediğini gö
ı-emediğini, d üdlilc ve makine se:::i de 
işitmediğini söylemiştir. 

Vak'a mahallinde> keşif yapan eh1i vu
ku! heyetinin mahkemeye izahat ver-

Suçlular rüşvet teklif etmediklerini 
söylemişler ·c de dinlenen şahitler teklif 
ettiklerini iddia eylemişlerdir. 

Muhakeme, tutulan zabıt varakası 
neticesinin orman koruma komutanlı
ğından sorulması için başka bir gün4' 
talil edilmiştir. 

Bornovadakiihtilas 
Bomov::ı. ziraat mücadele istasyonu 

ka<:asından 700 li.ray ı zimmetine geçir
mekle m:rz.nun mutemet Cemal Akso
yun mulmkcmesiııc diin de devam edil
miştir. 

Ceınal Aksoy dün müdafaasını yap
mış, Jıfıdise günii müdürle beraber bir 
tetkik scynhntinde olduğunu, kendisin
den evvel mutemet bulunan Cavidin o 
~iin bir iki defo gelip gittiğini hademe
lerin gördüğiinii söylemiş ve : 

- Cavidin v:ıLifoden çıkarıld1ktan 

ayan Ajans ve meteoroloji haberleri 
20,00 konuşma (Çiftçinin saati) 20, 15 
müzik fasıl heyeti 2 1,00 konuşma 
(iktı:ı:ıt ve hukuk ııaati) 21,20 serb~~t 

Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

--U-~~~58Hllill5rı.ill•••••• 
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1 
................. ,.. 

saat 2 1, '30 müzik küçük orkestra (Şef 
Necip Aşlun) Soprano Bedriye Tüzü- D O K T O R 
nün İştirakiyle. 1 - K. Riiııager Enler- R •• •• o k 
mezzo 2 - Tschaikovsky ormanda U ŞtU S a Y 
uyuyan kız balecıinden vals 3 - F ranı: 
Lehar Clo - Clo operetinden potpuri ASKERİ HASTANE 
4 - Drigo Arlakenin milyonları - Ba- Dahiliye mütehassısı 
rışma (halet Suiti No 3) 5 - Karl kom- Hastalarını her gün öğleden sonra 
zak Viyana hayatı 22, 30 memleket ıeat saat üçten itibaren İkinci Beyler 
ayan, Ajans haberleri; ziraat. esham sokağı 45 No. da kabul eder. 

tahvil4t, kambiyo nuk.ut borsası ( fiat) 1ıliTEiıiiLiEiıııFıııiOir.N::imNiıi'ıioİI: ııi3iiS,o_ııiı6••••••• 
22,50,23,25 müzik cazbant (Pi.) l!•t•••••w•••mn•••••ll 
23,30 yarmki program ve kapanış. 

Yeni neşriyat 
Ondan sonra sırasiyle 1934 te İtalya, henüz kupayı başkn bir millete nasip et-

1935 tc Fransa, 1937 de İtalya, 1938 de memi~tir. 
Türkiye, 1939 da İtalya, 1940 ta Alman- B u "müsabakalara girmek için italya-

~nra vaziyeti bozuktu .. Hadiseden son
ra gazinolarda rakı içerek fazlaca para 
!'arfediyordu. Bu i.cıi o yaptı .. Demiştir .. 
Muhakemt', müdafaa şahitlerinin celbi 
için oo~ka bir güne bırakılmıştır. 

--·········· 
DEMİRVOLIAKI DERGİSİ - B u 

aylık fenni dergin in 182 inci sayw çık
mıştır. 

DOKTOR 
Behçet Uz 

Çocalı flcutaJılılal'I 
Hütallassısı ya tnrnfından kazanılan müsabakalar ya Türk ekibi gitmemiştir. 

II 

YAYLA Izmirde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

An karada K urulan dün~ anın en modem Yayla Makarna Fabrikası,-
~ayin nıakarnalanm bir seneden beri Ankara ve İstnnbul piyasalarından tedarik kUUetinde ~uluaan uym .bnmfile.. 

rin müteaddit ve mütevali ıs.rarlan karşısında 

lzmirde de Teşkilat Yapmıştır. 
Bundan böyle biliımum bakkaliye m~ğazalannda, toptan v~ perakende satış depolannda 

YAYLA Makarnalarını Bulabileceksiniz. 
Sipariş lcr giinü ~iniine tlerhal ifa edilmektedir._ 

Um umi satış d eposu: (ENİS SEVİL) Peştemalcılarcla Yeni Manllatara
cılar çarşısı No. SJ .. TELEFON : 2236 

Bastalannı her gün saat 11.38 ba 
1 e kadar Beyler Mıkağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi Jolinilba
de kabul eder. 

~ ....... ~* .... ICılılfi't'.ııGWlm .. lll•FZ•"""" 

WESTİNGHOUSE 

BUZ DOLAPLARI 
YENİ RADYOLAR! 

n tn:nK ÇEŞiT 
AViZELERİ 

A. Ziffer 
TAKDh 1 EDER 

SAMAN İSKEI.ESİ İŞ BANJ(ASJ 
KARŞISINDA .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kiralık daireJer 

Fevzipaşa bulvarında ZEYBEJ( 
apartmanında kiralık daireler var
dır. Taliplerin a~rtman bekçi5in8 
müracaatleri.. 



r. li ' 
KAMÇ!OOl..U 

Cilt ve Tenasül hastald:1an 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Soka~ No. 55 ... 

İzmir - E1hamra Sıneması arkasına 
Sabahtan akşama kadar bastalaruu 
kabul edtt" TELEFON: 3'71 

DAHILt VE Z0ımEvJ HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

ller gün saat 13 ten itibaren .. 
İkinci Kordon (Alman konsolosha

nesi kaqısande) 296 numara.ta bastala· 
rını kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terketmiştir)" 

D:LEFON : 34SI 

t!:70iı. 

SPERCO YAPVR 
ACEH'J'ASI -·-NEERLANDAİSE ROY ALE 
KUMPANYASI 

TRAJ ANUS vapuru 8-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvcrs ve Hollanda 
Hmar.l<rına hareket edecektir. 

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

A 
~~ ~~t,~t;.m~~ 

LJ__ m:ınlarına hareket 

~~, fJl( 0 dec<:ktir. 
v~ A LANGANO vapu

ru 15-5-940 tar;hin-
ıvc"nıA de beklenmekte ol!)p 

Ceno\ra \ e Riviera limanlanna hareket 
edecehrr. · 
BRİNDİSİ motöril 15 5 940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zara, Fiume. Triyeste ve Ve
ııcdik limanlanna hareket edecektir. 

ZARA motörü 22-5-94& tarihinde ge
lerek ertesi günü sa:ıt 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triveste ve Venedik 
limanlarına hareket edecektir. 
ADİGE vapuru 4 15 1940 tarihinde 

beklenmekte olup Cer,ova ve Rıviera li
manlarına hareket e.:!P.Cl'ktir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyelltıe 
veya Cenovada Şimalt ve cenub! Ame
rika lımanlanna h..re..l{et eden İTA~ 
ANONİM seyri.c;efain .şirketinin ve Afıi
ka ''l' Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim .!eyrisefain .U.. 
keti vapurlarına tesadüf edeı:ler. 

Demirelli 
ikiİlc:i koNOll (Cümlıuriyet l\ler
m hımknı arkutnda) 88 aumara
da hususl muayenehanesin4ie buta
lanm (tatil günleri hariç) her ıün 
saat ondan 12 ~·e, iiçi.en altıya :kadar 
kaMI etler" 

ADiL JMER 
En So.ıı Sıtma ııaeı 

FORTOKiN 

SERviet: MAKITblE ROUMAİN 
ALBA JULİA vapuru 12-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Malt;ı, Cenova, Mar
silya limnnlanna hW"Cket edecektir. 

NOT ı 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 
hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara Ulzum olınabı· 
zın değişebilir olduğunu \•e bu husustan 
dolayı acenteye bir meruliyet terettOp 
etmiyeceğini muhterem yilkleyicileria 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Bi.itnn dunyada en çok ölü~e sebep olan hastalıklardan birisi de (SITMA) dır. Bu hastalık fenni bir şekilde te
davi cdilmiyecck olursa az hır zamanda insanı kuvvetten düşürür, iştihasını kesip kanın cevherini bozar ''ahim 
fıkibctler de bunu takip etmekte cecikmcz.. ' 

TELEFON : 3Zl"1 
Piyano akort ve tamiratı yapdu' 

Piyano alına.r Vd şafıhr. Bilimum 
miizik aletleri bulunur 

ADRES : Keçeciler caddesi No. 557 
TELEFON : 3195 

~ıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin resmi ruhsatnamesini haiz kuvıretli bp- kinin müstnhuın olan (f'OK'J'O. 
KIN) istimali ı:;ayesinde sıtmanın bütün şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedmi olunmaktadır FORTOKİN ayni 
zmranda iştihoyı tenbih ederek vücudun cabucak gelişimine yardım eder .• F O il T O K f N bUtün eczanelerde 
b:.;... ıur .. 

Daha fatla tafsilAt için Cfunhuriyet 
caddesinde FBA TELLi SPERCO vapur 
ace.ntC$lne milracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kadın bastalwlrları ve 
Doğum Mütahass•sı 

~,, 

. , ·' . . ; . . . . . . . '. . . . OLfVIER VE 
ŞCIREKASI ı.ro . 

. 
• • . 

Doktor Operat6r 

Nureddin 
ADISON 

Hut.alan.nı her gün Tilkilikte Ev· 
liyazade sokak Orta okul karpsl No. 
22 de kabul eder. 

Tckand 
Çocuk Hastalıklan Mütah8.SSISl 
BEKLİN \'e KÖLN ONiVER- . 
Sİ:rESi SABIK ASİSTANI 

'."S Hastalarmı ikinci Beyler Numan 
zade sokak 5 No. da her ııün sut 
birden sonra kabftl eder. 
TELEFON: 
EVi: 

3453 
34~ 

DOKTOR ZAYl 
• 93& senesinde Yusuf Ri7.a okulundan 

aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Yeni-

Izmır Namazgah yokuşunda Hacı Hu
seyin •sokak No. 29 Şefik Mustafa. 

~ 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cerrıil 
Oral 

Fransız hastanesi · 
Opercıttifeü 

Her Pli öf leye kadar Fransız .ftnfa.. 
.... öfle4eB ....... Blrbld Bey. 
ltt 90hfında._. Ne. 42... 

•
_lllll!l ___ ıiiTELEFOii N : Z319 .. -

su 

DOKTOR 

S;ı&lih Sonad 
Askc!i hastanesi cilt, saç \'e :ıüh· 
rc\'ı hastalıkları mütehassısı .• " 

2 inci Beyler Nu. 79 

• 

ÇORU H _____ ısss __ <s1._1> __________ _ 

Manisa N~fia müdürlüğünden: Çocull lta•falıldan 
ınötallcusısı 

Londra \'C Viyana hastanelerinde Dairemizde istihdam edilmek üzere bir fransıı.ca terci.imanına ihtjyaç var· 
etüdünü ikmal etmiştir. dır. Ayda l SO lira ücret verilecektir. 

1 
Muayene adresi : Biriad ee,ter iıteklilerin vuikalariyle birlikte müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur. 

sokak No. 42.. 7 8 IS81 (680) 
TELEFON:~JO ~ ................. ._ .............................. ~. 

:e;::h.~itztepe k~rakôlu kar-~ D o y ç e O r y e n t b a n k 
SATIŞ !LANI 

St
1Zl\UR SULH HUKUK MAHKEME
NbEN: 
Recep kız.ı Zehra v~ Emin ve Mehmet 

~Ahmet ve Saniye ve Fatma ve Şazi
)e ve Mehmet ve Hatice ve Hasanm şa
'1- rnutasamf olduktan hmirde Boz
~ ağabey mevkiinde kam içinde 
detı kule ve 95 zeytin ağacını havi eslti
" bahçe ve halen tarla mahkemece 
7~~ izalei şuyu karanna istinaden 

1) R ·~ S il N E R B A N K Ş U B E S 1 
İZ M J R 
Mukn.i : BEKLiN 

A••aeyada 17S şubesi ıneveattar .. 
Sermaye ,.e ihtiyat aksesi 

J7J,JN,OOO Rqltsrnapfı 
'ftrkiJede pbeleri: ISTANBUL ve IZMllt 

...._ lflllleleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
U. tO.ıfii baaka .uıamelibm ifa ve bhul eder. ~ Cuma günü saat 15 te tmıir 

~.hukuk mahkeml!Sinde satışı yapı
~ır. Bu artırmada tahmin olunan iııl•••••••-------•••••••••••••ıl 
-.ıe1 1867 ura 10 kuruşun yüzde 1s fi Nazllll Sibael'spor kulöbü relslliinden·: 
~tinde bedel verildiği takdirde ta- Yeni idare heyeti leÇimi ve nizamnamemizin tadilatı için 25/4/940 tarihin· 
lış ille ihalesi yapılacak aksi takdirde sa- de akdolunan senel konpade azammn çoğu bulunmadığından 11 /5/940 tari· 
~ beş gün daha uzatılarak ikinci · hine talik cdilmiftir. 
1e . ası 21-6-940 Cuma günü saat JS. Yevmi mezbirda ıa.t 15 de buma fabrikasının kantin salonunda Sümer 
~ıne dairemizde yapılacaktır. Daha ıporfu bütün azamızın behemhal hazır bulunmalannı rica ederiz. 
?in malumat almak iStiyenler dairemi- 15 92 ( 8 79) 

la 934-3m sayılı dosyasına miiracaat- ı!••••••••••11!!1•••!_11m•1!11•••••••••••• rı lüzumu ili'm olunur. 1578 878) ...______________ Beyoğlunda 

SATIŞ 1LANI 
Ct~tR SULH HUKUK HAKiMLl

•, uEN· 
hlb.aycı. 

0 

lrfan. Ömer ve hazine ve Asi
ll\' Adviye üffel Ahmet Katnil, Meh-

et At· M h E · · · tas. ı ve c met anının sayıan mu-
E:ind rrıf oldukları Karataş lnönü cadde
lt~ e 188 snyıda bulunan aile evi mah
tinrn~c verilen iznlei şuyu kararma is
ı~~· en 7-ri-940 Cuma giinü saat 15 te 
'-'a ~ sulh hukuk ınahkemec::inde satı~ı 
rıa Pı nccıktır. Bu artırmada tahmin olu
~i !ll b~d~J 9000 Jiranın )ıiizde :rctmis be
Jlıl~t'~dıği tnkdirdc talibine ihalesi yn
ııı,.ıı:f aksi takdirde satış 15 giin daha 

a 1 .~r?k ikinci artırması 21-6-940 Cu
J)ıı.!.~U saat 15 t<' yine dairemizde ya

tır. Daha fazla malfımat almak 
~ dai~ izin 939-1078 sayılı 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE .QTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik o\elcilik mötehu.ai bay öm 

ütfü &tıgü'dir. 
Bmtol oteli elli odab her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

e kaloriferi vardır. Dahili.v-e harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
nsörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyet1ere iJiveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek dereceüe ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaum 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret be • · 
,dana ko,.... Banmı için bitin Egeliler, kendinin tüb ... h0rAl'lındıırıll 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Belediye elektrik santralının 1940 mali y.Iı ihtiyacı olan ve apğıda mik· 

tar ve tahmin bedelleri yuılı motörin ile makine yağı 1 S gün müddetle hi· 
zalarıf\da gÖ•teriJdiği gibi motorin ltapal ı zarf uaulile ve diğer mevat ta açık 
münaltauya konmuştur. lhale.i 1 O Mayıs 940 cuma gÜnÜ saat 14 te enc.ü
meni beledirece icra edilecektir. 

Eğreti teminat mezkur mevaddın apğıda cinsleri hizalarında yUJlı tah
min bedellerinin yüzde yedi huçuğudur. 

Şartlarım ve Nİr huauatmı öğrenmek iatiyenlerm her gün bele<Hyeye mü
racaatla öirenebilirier. Motörine talip olanların 2490 .aydı kanunun kapalı 
zarf hakkındaki laükümleri ve ~rtlan ~esinde telLlif meltuplannı ihale 
saatinden bir saat önee l>d~iye cnciirac:niae tevdi etmclui v~ diier ;mad· 
delere talip olanlann da belli gün •e saatle dairci bcled iyede hazır bulunma
lan ilan olunur. 
Munammen bedeli 

Lira 

28800 
1900 

450 

260 

Beher kilosunun 
Fiat Kwu~ 

16 
50 

50 

65 

3, 5, 7 

Miktarı 
Kilo 

180.000 
3.800 

900 

400 

Cinsi 

Motorin 
DTE EXTRA 

Heavy 
Dte extra Heavy 

yağı &talan yazla 
cinsi 

Aeıo Red Mobi -
lioa. 

IS06 (846) 

• 1 - ... 

1 T. C:c,.~~~ 1~ankası 
Sermayesi : ıoo.ooe.ooo Türk llrasa.. 

Şube •e ajan adedi ~ 262 
Zirıılf \'e ticari beı aevf Banla •ve=eleleri 

PARA BbltKTtılEJILERE 28.SOI URA 
bmAMttE VERECEK 

Ziraat bankasında lrumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası L'lllunaıılara senede ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramiye Jağıtılacaktır : 

4 Adet 1.080 Uralık 4.000 Llr8 

4 • - • 2.0. • 
4 • 258 • 1.000 • 

f() • 100 • .... • 
100 • 50 • ~ • 
120 • '° . ,... . 
180 • ZO • S.ZM • 

. 
• . 
• • • 

VAPURACENTASI : 
ATATÜRK CADDESi Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hallan içhı 
piyasanın ihtiyacına göre vaparla
nmız sefer yapacaklardır. 

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

W. F. Re11ry Van der Zee 
Yeşörelisı 
--*-·-

AMF.RICAN f:XPORT LINES İNC. 
NEVYORK İÇİN 
EXİRİA vapuru 5 mayısı. beldeni. 

yor .. 
SE&VİCE MAlliTİME ROUl\IAİN 

BUCAK&~ 
GALAS VE KÖS'l'ENCE İÇİN 

CA VARNA Mot. 18 Mayısa doğn 
bekleniyor. 

D. T. R.. T. - BUl>t\Pli'..ST 
BUDAP~İÇİN 

DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek. 
k:niyor. 

KASSA motörü Mayıs sonlannda 
bekleniyor. 

SZEG:t:D vopuru Ho7.iran ortalannda 
bekleniyor. 
~OCİETE COMMEKdAU! BULGA· 
RE DE NAVIGATfON A VAPEUB 
BULGARİA vapuru 6 mayısta bek .. 

Ieniyor. Burgas ve V.~rıı.a için yük aJa.. 
caktır. 
v..-rıann ... ft tarihleri hakkm41a 

hi( bir taahhüt elmmaz. 
Vapurlann hu.ket tarihleriyle ntv

lunlardaki deliflk.Uklerden ac:ent.a me
aıliyet bbul etmn. 

Deha fazla tafmllt için ATA Ttm ~ 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Deı 
Zft " Ş... V-sıur ec::eat.aı..,_. mtlniat
at edllmell rim ohmur. 

t"D.DON ı _,,,_ 

DİKKAT: Hesaplanndaki parelar bir sene içinde 58 llndan aplı d0pt. 
yenlere ikramiye çıktılı takdirde yilzde 20 fazlulyle verUeeektlr. UJIDAL 
Kur'alar senede (defa, 1Eyl61,1Birinci..._,1llartn1 e..u.. tart1t- -4--

luiMe sekilecektir. UllUld DENlz ACICN'l'AU(a LTD. 

Jll~~----~~---m!lll~~-------.1•1 Zi!'i'S&A PLOvtl>BA A. D. KOTO& 

1 Yu .. n M - LOVCEN vapunl 3G nisanda Kösten-zm ir ensucaı t cey:~-=: ~~~-
T A Ş • L • • H lk LOVCDf vapuru 8 mayısta Kösten· • • rrRetrnrn a apınar kurna• labrika.ı <.eden selip t Mayısta Mat 12 de Hayfa. 

• • _._.. Pire DaraDO ve Triyeste · · bare-
Tarafından menim dolayısiyle 7eni çdrardıjı, im...... ket~- Yolcu ve ;yük :°bul ede-

SA GLAM ZARiF ~~aıs BaOl'HE8S <BeD..> 
VE UCUZDUR ~~-

Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. 
Buca Belediye reisliğinden: 

Elli lira ücreti maktua ile Buca belediyesi mezbaha baytarlığı münhaldir. 
Talip olanlann l1zun olan Teaikalaıile bidikte müracaatlan ilan olanur 

Lüks transeılantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Piı'eden hareket tarihi: 

11 MA YlS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlann muvasallt tarihlerl, 

gerek vapur fstmlerl ve navlunla.rı hak· 
kında acenta bir teahhUt altına ıtremez. 
Daha fazla tafslllt almelt için BlrlDcl 
Kordonda 152 numarada • UMDALe 
umum! denh Acentalılt Ltd. mftreclıat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : '8'12 MUd'1rtı9& 
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'' Narvik ,, in Almanlardan temizlen·· 
mesi biraz zamana muhtaç ğörülüyor 

Norveçte son harp vaziyeti 
--*-

Narvikte sükônet v r 
ıVorveç Erkfınıharbiyesinin 

edildiği doğru değil • 
esır 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHWEDE -
devnm ederek Almanların münakale 
hatlarını iz'aç ediyorlar. Vas nehri ve 
etrafındaki ormanlar alevler içindedir. 

NARV1KTE SOKON 
Vor Ofis Narvik mıntakasında kay

de değer bir Şey olmadıj'.,tını bildiriyor. 
tngiliz. asken mnhfilleri bu mıntakada 
muhasara altında bulunan Almanların 
miktarını 3-4 bin tahmin ediyorlar. 

Almanlar limanı tahkim etmiş olduk
larından bunları buradan çıkarmak hn
reketi oldukça uzun sUrecektir. Esasen 
kar tipilerinin şiddetli ihata hareketini 
güç]eo;tirmektedir. Bu sebeple askeri 
mahfiller Narvik mınt.akasındaki harı>
t<' bir hareket harbı gibi seri neticeJnr 
bcklenemiyeceğini kaydediyorlar. !frr 
ne kadar yakın bir zamanda mühim bir 

· htidise daima mümkün ise de Narvik 
şehrinin bir kaç giln içinde yani yarın 
veya öbür giin sukutu beklenmemeli
dir. Simdilik müttrfikler Alman mev
zilerini denizden, karadan ve havadan 
fıısılalı surette bombardıman etmekte 
olun Almanlara takviye kuvvetleri ve 
miihimmat gelmesine mani olacak ted
birleri nlmaktadırlar. 

Brüksel 6 (Ö.R) - Havas ajansı bil-
diriyor: • 

Pariste son yirmi dfirt saatte Norveç 
harekatının inkişafı hakkında )l;arih ha
ber yoktur. Fakat teeyyüt etmis haber
lt>rP gör"' vaziyet öyl" J!Örülmektedir: 

Narvik mıntnkasında Alman kuvvet
leri tıwyare, fiJo ve kara bataryalarının 
siddetli bombardımanına maruz olup 
daha iyi mukavemet maksadiyle tecem
mü etmek üzere bulunuvorlar. 

Royter ajansının verdifü bir habere 
göre Almanlar sehrin şimalinde püskür
tülmiişlerdir. Di~er taraftan müttefikle
rin sevkulceyş hareketleri en iyi şerait 
d::ıiresinde devam ediyor. 
NORVEC KITALAR! MUKAVEMET 

EDİYOR 
Norvecte muharebe hala olmakta ve 

Norveç kıtaları mukavemet etmektedir. 
Bunlar yukarı Osterdal vadisinde Glem 
mıntakasında 3000 bin kişilik bir Al
man kuvvetine karsı muvaffakıyet ka-
1anmıslardır. Diinkü gün Roro~ mınta
kao;ında harp olmuş ise de Royter ajan
sı bu ehrin şimdi Almanlar tarafından 
1.aptedildi_ğjni bildirmektedir. Norveç 
kaynağından gelen haberlere göre Dom
bas civarında Opdav ve Gedenhalt ara
sında Norvediler Almanları ağır zayi
ata uj!ratmışlardır. Uç köprüyü tahrip 
eden Norveç kıt.aları Almanların şima
le doj?ru ilerlemelerine mani oluyorlar. 

BOT"ON CENUBt NORVEÇ 1ŞGAL 
ED1LM1Ş DEôtL 

Norveç kaynağından alınan haberler 
Namsosun cenubundaki şehirlerin şim
di Almanların elincd olduğunu göster
mektedir. Fakat bundan Almanların 

Norvcçte harp eden lngili= 
bütün cenubi Norveçi zaptettikleTi ma
nası çıkamaz. BiJakis burada başlıyan 
gerilla harbı Norveçte Alman kıtaatı 
kaldıkça devam edecektir. Almanlar 
Granh'tan şimale doğru bir kaç kilo
metre ile.rlemişler ve bilhassa Namsos 
ile Trondhnym arasmda ve şimale doğ
ru demiryollannı ve şoscleri tamir et
mekle meşgul olmuşlardır. 

ıH:~nlcrinden bir grup 
Narvik mıntakasın<la dün büyük mu

harebeler vuku bulmaml'i ise de düş
manın şimaline takviye bataryaJarı gön
derildiği öğrenilmiştir. Narvik Alınan 
müfrezelerini takviye için gönderilen 
tayyareler bir İngiliz hattı harp gemisi
ne ağır çapta bir bomba isabet ettirmiş, 
diğer tarnf tan İngiliz karargahına hi\
cum ederek bir mühimmat deposunu 
berhava etmiştir. Alman haberlerine göre Alman baş

kumandanlığı harekatın inldşafından 
memnundur. Alman kıtalnnnın ve nak
liyatının Almanya ve Danimarkadan 
kolayca Norveçe vasıl olduğu hususun
da ısrar edilmektedir. 

ALMANLAR DURDURULACAK 
Norveç baskumandanlığı ise ~imali 

Norvecte mukavemeti hazırlamaktadır. 
Almanların Namsosun 250 kilometre şi
malinde Mosfor mıntakasmda durduru
lacakları tahmin edilmektedir. Bu mın
takada Norvec arazisinin genişliği 30 
kilometreden fazla olmadığı ciheile bu
rasının kolayca müdafaa edilebileceği 
tahmin edilmektedir. Namsosun şima
lindeki sahil boyunca milttefik kıtal:ırı
nın ihracı son günlerde fa-;ılasn devam 
cl.mistir. Şimdiye kadar ihraç noktaları
na Almanların hiç bir hava taarruzu 
vukubulmamıştır ve müttefik hasku
mandanlığı vaziyetin inkişafından mem
nundur. 

tKt tNG1L1Z TA YY ARESt 
HASARZEDE 

Londra 6 (Ö.R) - Hava nezareti iki 
İngiliz deniz tayyaresinin Norvec sahili 
açıklarında demirledikleri sırada dün 
mitralyöz ateşine maruz kalarak hasara 
uğradıklarını bildiriyor. 
BiR ALMAN TA YYARES1 tSVEÇTE 

Paris 6 (Ö.R) - İsveç - Norveç hu
dudundan bildirildiğine göre Riksi şeh
ri civarında bir Alman tayyareı::i İsveç 
arazisine inmeğe mecbur kalmıştır. Tay
yare ve miirettebat göz hapsine alınmış
tır. 

ALMAN RESM1 TEBLtCt 
Ber1in 6 (Ö.R) - Alman baş'kuman

danlığının resmi tebliği: 

Namsosun şarkında Gronk'tan şimale 
doğru Alman kuvvetlerinin ileri hare
keti başlnmıştır. Vasati ve cenubi Nor
veçtc temizleme ameliyesi ikmal edil
miş sayılnbilir. Namc:os civarında dağ
lık mıntakada Hc.era müstahkcm mev
kii Almanlar tarafından zapledi1miştir. 
Rorosun şark istikametind~ ilprliyen 
Alman kuvvetleri İsveç hududuna yak
lasmışlard ır. 

Kar:wa asker ihracına mahsus iki tn
~iliz d~niz tayyaresi şimali Norveç ka
ra sularına inmek üz.ere iken makineli 
tüfcnk ptc imizle ağır hasara uğrabl
mıştır. Kateyat boğazında ağır hasara 
uğramış bir İngiliz tahtelbahiri iki Al
man deniz tayyaresi tarafından durdu
rularalc kumandanivle birlikte esir alın
mıs ve bir Alman limanına getirilmistir. 

Garp cephesinde miihiın bir hadise 
vukua gelmemiştir. 

ALMANLARIN YALANI 

Paris 6 (Ö.R) - İngiliz amirallığı 
nesrettiği bir tchlij!de, Almanl:ırın bir 
safı harp gemisiyle York sınıfından bir 
kruvazörii Namsos acıklarındaki hare· 
k5tta batırdıkları hakkındaki iddialarım 
tekzip etmiştir. Bununla beraber a•ni
rallık hakikati bildirmek kav~ısiyle At
ridi İngiliz destroyerinin nakliye vapur 
kafilelerinin emniyetini temin ettiği sı
rada Alman tayyareleri tarafından batı
rıldığını kabul ediyor. Ancak bü:vük ha
va müdafaa barajı !;ayesinde nakliye va
purlarına Alman tayyarelerinin birbiri
ni takip eden hücum dal~alarına rağ
men hiç bir bomba isabet eimeıniştir. 

NAMSOSTA KALAN tNGtLfZLER 

Fırat nehri taştı 

Berlin 6 (Ö.R) - Alman gazeteleri
nin yazdıklarına göre Alman keşif tay
yareleri Namsosta vapurlara iTkap edi
lemiyen bir kısım İngiliz kuvvetlerinin 
dağ yoliyle şimal Mikametine ricat et. 
tiklerini tesbit etmişlerdir . . ------------------x*x-----------------

1 r akta bir çok ycrl~r su altında, 
Samla münakalat kesildi 

Bağdattaıı gıı:el 
Bağdat, 6 (AA) - Fırat nehrinin 

mütemadiyen yükselmekte olan suları 
sedde rnhne açmış ve ekilmiş geniş ara-
7i sular altında kalmıştır. Hükümet me· 
murları hasaratı tahdit ve köylüleri hi
maye etmek için seri tedbirler ittihaz 
etmektedirler. 

Çiftçilikle meşgul olan mıntaka halkı 

bir gönrnıış 
etmislerdir. 

Naibi hükümet ile başvekil felaketin 
vukua gelmiş olduğu mahalle giderek 
icar- eden ve ittihaz olunan tedbirlerin 
tatbikine bizzat nezaret etmeğe haşla. 
mı,lardır. 

Şama aiden başlıca çöl yolunda mü-

ALMANLARIN ;BiR lSGALt 
Paris 6 (ö.R) - Stokholmdan bildi

riliyor: 
Norveç telgraf ajansının ne rettiği hir 

teblı"'-' göre Almanlar dün öğ1eyin Ro
ros şehrini bombardım::m rttikten sonra 
bugün bu şehrl' girmi<:l 0 rdir. 

Alman hududu G (A.A) - Alman ic;.. 
tihbarat büroc;unı•n bildirdiğin" göre 
Almanlar tarafından mul1':ısara e.dilm,.k
te olan Norveçt" He..,.ra da:tındaki istih
kam, 15 zabit \ c 160 neforden ibaret 
olan müdnfiler ile dün t .:ılim olmu tur. 

ALMANLAR NARVlKE ANI 
TAARRUZ HAZIRLIYORMUŞ 

Stokholm 6 (A.A) - Emin bir mcn
bndan haber V<'rildinin~ "Ör<', kuvvetli 
bir Alman hava filo u NorvPçin c;inıal 
mmtaJ<n'"ı Üwrind"n uçarak Narvik is
tıkametin" git'lliştir. 

lsv:--c gaz.ete muhabirlerinin bildirdi
ğinf' göre. Almanlar Narvik mıntakası
na fıni bir ta:ırı uzda bulunmak 1asavvu
rundadırlar. 
Muhabirlerın kanaatine !!Öre •·edinci 

T f <:> ' J 
1 o,.v,•c ırka ı henüz harbe istirak et-
miş olmndıih ve Narvikte mühim müt
tefik kuvvetle-ri bulunduf.u için vaziyet 
böyle bir harekete müsait değildir. 

----.tr·----
Eh em nı iye t veri-

len ziyaret 
Roma, 6 (Ö.R) - Papa, İtalya vcli

ahdi prens Piyemontc ile zevcesi pren
sesi kabul etmiştir. Prens ve Prenses bu 
ikinci ziyaretine ehemmiyet veriliyor .. 
Prensler ziyareti kralın mümessili sıfa
tlyle değil, kendi namlarına yapmışlar-

Danimarkaya ait olan ve lngilizlerce muı·akkaten işgal edilen Faroe adalanndan bir göriiniiş 

Kopenhag acınacak bir hale geldi -· 
Almanların yasağı pek bol, 
başka herşey kıtlaştı 

-------~--------------·~_,----~~~~·--~~~~ 

Brüksel 6 (A.A).- Stokholmdan Na- ler hakkında münakaşalarda bulunmak kamyonlar gelip geçiyor. Binlerce ame-
tion Belge gazetesine bildiriliyor: ta vardır. Parola herkesin yalnız şahsi le işsizdir. 4siı.liğin sebeplerinden biri 
Kopenhagın çehresi Alman kıtaları- işleriyle meşgul olmalarıdır. Vesika evve1c.:? 1ngiltercden gelen ham madde· 

nın muvasalatındanberi çok deği.~ıniştir. usulü ihdas edilmiştir. Kahve, çay, ben- !erin yokluğudur. Fabrika işçileri zira· 
Şehrin duvarları Alman askeri makam- zin ve diğer bazı madaeler ortadan kalk- atte çalışmak üzere köylere gönderil• 
larının sayısız afişleriyle doludur. Bu mıştır. Caddelerde otomobiller çok sey- mekte ve resmi makamlar mümkün olan 
afiş1erde sayılan bir çok yasaklar ara- rek görülmektedir. Yalnız Alman oto- her vasıta ile zeriyatı artırmağa çalı~ 
sında sokaklarda toplanmak ve hadise- mobilleri, tanklar ve asker nakleden maktadırlar. 

Alman yanın Yugoslavya ve Roman
. yaya saldıracağı bildiriliyor 

Bulgar hududunda 
haberler yalandır, 

tahşidat yaptığımıza dair olan 
Bulgaristanda asabi~et var 

~--~~~~--~----ıww.---w-~~~~~~~~~--

ANADOLU AJANSININ NOTU : 

nizdeki İngiliz :faaliyeti ile alakadardır .. 
Sofyada, Tiirkiye tarafından ittihaz edil
miş olan askeri tedbirlerin İngiliz hü
kümeti tarafından ilham edilmiş bulun
duğu zanedilmektedir. 

•• Sofya, 6 (A.A) - Havac; Ajansı bil-
diriyor : 

Yunan hududunda Türkler tarafın
dan yapılmakta olan mühim tahşidat, 
Bulgar hükümct merkezinde bazı endi
şe uyandırmıştır. Sofya siyasi mahfille
ri, Türkiycnin ittihaz ettiği askeri ted
bir~ • rin, Bulgaristanın hattı hareketinin 
bunları kat'iyen haklı gösterecek bir 
mahiyet gijstermemesi ~ebebiyle, ehem
ıniyelo;iz teltıkki olunmamasını söyle
mektedir. Bu tahşitler, her halde şarki 
Akdenizdeki İngiliz faaliyeti ile alaka
dardır ve bir İngiliz talebi üzerine alın
dığı sanılmaktadır. 

Amerikada büyük 
manevralar 
başlıyor -·-Vaşington, 6 (A.A) - Rcisicümhur 

Ruzvelt hariciye nezaretinden avdeti 
için bir davet almadığından Hydepark
tnki ikametini temdit edecektir. 

Nevyork, 6 (A.A) - Amerika or
dusunun büyük manevraları 1 S Mayısta 
başlıyncak ve 2 5 Mayısta bitecektir. 
Mnnevralnr Luizyanada 70,000 askerin 
iştirakiyle yapılacaktır. 

-*-!~tıit~p kaş~ii hasta •• 
Nevyork, G (A.A) - Kutup kaş.ili B. 

Frederik Cokk Ncv - Jcrseydcki Port
he..,ter has' ancsindc. limitsiz bir vazi

yettedir .. 74 yaşın<lt'dır. 

Mussolininiie oğlu 
Yeşil tıurun a,dalarmda 

Lizbon. 6 (A.A) - Bruno Mussolini 
tayyare ile Ye il Burun adaları grubu
na dahil Sal adasına hareket etmiştir. 

------1:.r·----
A k de rı izde son 

vaziyet 
BAŞTARAFI l inci SAYFADA 

tahmin edilmektedir. İn~iltcrenin Akdc
nizdc uldığı t<.'dbirler, Italyan gazetele
rinin ve bazı resmi sahsiyctlcrin alenen 
kullandıkları lisanın bir nctice:;idir. 
SÜVEYŞTE YENİ TEDBİRLER 
i'.l'TİHAZ EDİLİYOR 
Kahire, 6 (A.A) - Akdenizdeki ger

ginlik dolayısiyle eksperler ihtilaf halin
de Süveyş limanının kesbedeceği ehem
miyeti nazarı itibara alarak bu limanda 
bazı fenni tadilat yapılması imkfuıını 
tetkik etmektedirler. 

Hükümet makamları Kahireden Sü
veyşe &iden demiryolunun · te )la' ola-

Havas ve D. N. B. "ajanslarııun ver- tandan gelen bazı yolcuların söyledik4 

miş oldukları bu havadis, baştan aşağı lerine göre, son günlerde Bulgaristanda 
uydurmadır. BilAkis terhis vakti gelen bir asabiyet havası esmeğe başlamıştır• 
efrat tehir olunnıakswn muntazamen Her tarafta Bulgaristanın harbe girip 
terhis edilmektedir. girmiyeceği konuşulmaktadır. Umntnl 

kanaat, Bulgarların harp istemedikletl 
merkezindedir. TAHSIDAT HABERİNİ BULGAR

LAR ~DA TEKZİP miYOR 

Sofya, 6 (A.A) - Bulgar ajansı bil
diriyor : 

Yunan hududunda Türk kıtalarının 
toplandığına ve bunun Sofyada endişe 
uyandırdığına dair olarak yabancı mem
leketlerde çıkan haberler münasebetile 
Bulgar ajansı, böyle bir tahşidattan ma-
1!\matı olmadığını ve buna binaen mü
nasebattar olarak yapılan her türlil tah
minlerin asıl ve l'Sastan arl olduğunu 
bildirmeğe mezundur. 

BULGARISTANDA ASABİYET 
İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Bulgaris-

lira 

BULGARLAR BİTARAF KALMA· 
(;A ÇAUŞACAKLAR 

Sofya, 6 (A.A) - Ordunun bayraJlll 
olan Saint Georgcs günü münasebetiyle 
General Daskalof beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

• - Bitaraf, tamamiyle bitaraf kal· 
mak i(in elimizden ne Kelirse yapaca~~· 
Bulgar milleti istiklalini ,.e sulhu nuı· 
dafaa etmeğe hazır olmalıdır .. • 

General, Kralın ve hükümctin ınü· 
messilleri ile askeri ve sivil erkAıı önilll· 
de, harpte ölenlerden sitayişle bahset· 
miştir. 

kıymetinde altın 
---------~~----:x*x----~~~-------~ 

Isveç altınları T rondeim· 
den nasıl kaçırıldı? 

Trondhaymdaıı lıir göriinii§ .
1111 

Nevyorktan bildiriliyor: Almanların teklif ettiler, tabii bu teklifi reddftıall'" 
Trondhcim limanına girmiş oldukları cünkü bizim gemide alım vardı. ~ rn,01• 

aıred:ı bu limandan ayrılan 495 5 ton- !arın bunu keşfetmelerinden kor U) 

luk Amerikan bandıralı Marmaeso. va- dum. k için 
puru, 4,5 00,000 dolar (biz.im paramız- Bunun üzerine hareket etıne na• 
la 5,600,600 lira) kıymetinde lsveç al- mümkiin olduğu kadar aüratli davra 
tınını kaçırmaya ~uvaffak olmuştur. rak icap eden tedbirleri aldım. n bu• 

Marmnesa gemısı kaptanı başlarından Almanlı:ır, körfez dışında ınııY ·ııı• 
geçen bu macerayı şöyle anlatıyor: lunup bulunmadığı hakkında banıı ~ rı 

- Sekiz Nisan tarihinde Trondheiına hat vı-nııekten imtina ettiler. Fak~.t ee ... 
gelmiştik. 9 Nisnndn sabahın !laat beşin- hu sükültim Al~anlnrın ma)'n dokl11 
de bir tayyare gürültüsü ile uyandık, ıniş olduklarını anladım. 

111 derhal güverteye çıktık ve Alman kru- B d .. 1 b" kliivuı aldı 
·· 1 • • ı· · d"kl · · ·· d'"k un an sonra sıvı ır .1 etre vazor erının ımena gır ı erını gor u · b .. I h "ld t 64 kt orn tı 

Almanlar top atmıyorlardı. Ancak bu ve) oy ecek sad 1 kenı· am yardımiyle "' 
· d k" b. 1 d b" · Al açı ıncayn ·a ar ı nvuz h k• gemıler e ı ı:a ıt er en ırı man ge- . h ... , timiz il 

ınilerinin limana girerken bir lngiliz tor- heran telsızle etrafa uvı) .e 
pido muhribini batırmış olduğunu söy- kında izahat vererek seyrettı~: lü 

0
1Ju

lcdiler. Almanlar geminin ahın Y~ t ~ 
Almanlar, bana nakliye gemilerinden ğunu hiuetmem~rdi. Bir kaç ... 

irinin bizim ·· · 


