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Bapnuhanir ve umum! neşriyat mUdürU: 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDEI'l Ttlrkiye için Hariç için 
&nelik .... _ 1400 2900 
Altı cı11Lık -·- 150 1650 

1 
GUnO geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
~ 

han mtınderecalın~ gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

il Almanların denizlerdeki 
zayiatı 

Brübel, 7 ( ö.R) - Miiltefiıı byaaimdan 
•elen bahetolere ıöre 1 Niaancha beri Almanlar 
300 bin tonluk .apar lmybetmitlerdir. Harbin 
iptid•ppdmı 1>eri Alman uyiab 600 bin ton olup 
bütün ticaret filolarmm )'iizde on ileti milıdarm-
dadu. _J 

YEN1 ASm matbaasında basılmıştır 

Italya barba girerse Sovyetlerin siyaseti değişecek 
(;em berlaynın A. vam ka· 
marasındakl beyanatı 

--------------~ıww. ___ ,,_,_ __________________ __ 
Harp ve Norveç vaziyeti münakaşa edildi 

MIW* 

Müttefiklerin Norveç ric' ati ve biz 
lngilizler lsveçten tam· 

bitaraflık istiyorlar 
Paris, 7 (ö.R) - Londradan bildi

riliyor: Bugün öğleden s~nra Avam Ka
nınraınndn harp ve bilhas n Norveç har
bi hakkında büyük bir müzakere açılmıs 
ve buna amele, liberal ve muhafazakar 
partilerine mensup bir çok hatipler iş
tirak etmişlerdir. 

Avnıpa harbınrn -mu kadderatıııı ıayiıı etmcğe :namzet saha: Akdeniz ve hatıalisi ÇEMBERLA YNIN BEY ANA 11 
Öğleden sonra Avam Kamarasında 

söyll'diği nutukta Çemberlnyn şu no~tn
ları hatırlatmıştır: 

...__ 
SON DAKİKA haber Tekzip edilen bir 
.. . . . . . . . . . .. . x*x--------~--

J\ l m an la r lngilte- ltalyadaıı vaziyetini tes-
rede kabine b• . . d• 

«Namsosdan İngiliz kuvvetlerinin ue
ri alınması kısa bir gece zarfında ve hiç 
bir zayiata uğramadan yapılmıştır. Al
manlar erte~i sabah şehrin boşaldığını 
görünce nakliye gemilerini takip için 
elli bombardıman tayyaresi göndermiş
lerdir. Fakat müttefiklerin bütün zayiatı 
bir lngiliz ve bir Fransız destroyerinin 
batırılmasından ibarettir. 

buhranı bekliyor ıt etmesı ıstenme ı Çemberlayn avam kam.arasında nııtıık irat ederken -·-l ~erlin 7 (Ö.R) - Alman gazeteleri, 
llgılterede bir kabin~ buhranı çıkacağı
tı~ ihnit ediyorlar. Bunlann bildirdiğine 
:ıre Deyli Meyl gazetesi başmakalesin
~ ~rd Hali!aksın riyasetinde yeni bir 
'kt ,bınc teşkilini ve Çörçil, Loid Corç, 
""Qen ve Molisonun portföysüz nazır ola-

))ıık bu kabineye girmelCTini tavsiye edi-
or. 

:tı Yine Alman gazetelerine inanmak la-
ırısa Niyuz Kronik] başmakalesinde 

~l'ınberlayn kabinesini kufi muvaffakı
~~l göstermemekle itham ederek şöyle 
l' 

1.Yormuş: 1939 Eyluliindenberi lngilte
de 3 meydan harbı kaybetmiştir. Bunlar 
a Lclıistan, Finlandiya ve Norveçtir. 

Balkanlar 
--*--

Skandinav ya 
Değıldir -·~!'denizin emniyetini 
;vzmağa yelteneceıııer 
~ıarını Jıayaya 

fGPptıfdarını 
flıtlıyacaJılardır ... -·-HAKKI OCAKOOLU 

, :ınıanyanm Norveçtc kazandığı mu
t~ !aluyet Totaliter devletlerin cüretle-

1\ı arttırmıştıl'. 
Aıulıarlp ve gayri muharip bütün 

~~leketlerin matbuatı ve radyoları 
l' ı.1kenin Akdenize intikal eylediğini, 
~1 tea.vüzlcrin bu istikamette inkişaf 
ltr .. '-"iini beyanda ittifak etmi!? gibidir-

.. i ).'il?akika böyle bir tehlikenin mevcu
tetetı.~ıi ve hatta ciddiyetini ifade ede-

r.ı!.uli hareketler de yok değildir. 
Ilı nt.~efiklerin muazzam donanmaları
ltı ly lbustaC"elen Akdeni1e indirmeleri, 
r~~ anın on iki adalarda tahşidatla be
.. i~. asker~ bazırlıklannı şiddetlen
~ .• ve billıassa muhtelif haberlere 
b;~ .. l~lyan resmi makamatırun derin 
lceu u.kutu tercih eylemesi yeni hare
'al-' f rı~ .hazırlanmakta olduğunun delili 
birı' nbılır. Alınan hiiyük ihtiyati ted
'ılı ~r büsbiitün sebepsiz olamaz. Bu
lti 

1~ a beraber kabul eylemek lazımdır 
~ek nlkanlnr:ı tcca,·iiz kolayca alıonbi
la., i kararlar sırasına giremez. Balkan-

sknndinavya değildir. 
•e .\Inınnya muharip bulunduğu İngille
llııı~~ Fransa:ra saldırınağn ve ciddi bir 
i~jll -.rebeyi kabule resaret edemediği 
t~\'ı· ~ııuımi efkarını oyalamak, intizarın 
\e 

1 ~~~~esi tabii bulunan sıkıntıdan 
clil'I 8 stılanıellcrrlcn korumak maksa
'ttt~ kolay zaferler i tih~mli yolunu 

"' etıncktedir van· . 
•itıil\ unarkaya, Nor\ eçc harp gayele-
'-il h tahakkuku için müessir olmıya

u küçük memleketlere baskınlar 
edile-

Müttefiki erin Balkanlarda bir darbe 
hazırladıkları iddiası asılsızdır 

Bununla beraber bu ric'at hareketini 
hakiki mikyasına irca etmek lüzumu var
dır. Mev-Luu bahis olan bütün kuvvet 
bir fırkadan ibarettir ve bu kuvvet ne 
insanca, ne de terk edilen malzeme itiba
riyle pek büyük zayiata •uğramamıştır. 
Almanlann tayyare, gemi, insan ve mal
zeme zayiatı çok daha fazla olmuştur. 

Norveç hariciye nazırının be yan atı 

Seri ve kat'i neticeler 
beklememeliyiz diyor 

Londra 7 ( ö.R) - Romada çı
kan l>ir ıayiaya göre büyük Britan
ya bükümeti ltalyadan, hatb hare
ketini 16 Mayısa kadar biklinnesini 
istemittir. Bu müddet sonunda ıtal
yanm ya müttefikler tarafında, ya
hut ta Almanlar taraf mda harbe gir. 
mi, olacağı söylenmektedir. 

Bu rivayet Londrada resmen tek
zip edilmiştir. lngiltere hükümeti 
ltalyanın harbe girmesini teklif et
mif değildir. 

jTALYA İZAHAT İSTE:\IEMİŞ 
Londra, 7 (A.A) - İtalya hükümeti

nin İngiltere tarafından Akdenizde alı
nan tcdhirlerin manası hakkında Lond
ra hükümetinc bazı sualler sorulduğuna 
dair dolaşan şayialar teeyyüt ctmemi~
tir. 

Bununla berabeı· iyi haber :ılan mah
fillere gelen malumata göre, bu mesele 
geçen hafta sir .l\.foelcharle:. ile yaptığı 
mülakat esnac;ında Kont Ciano tarafın
dan mevzuubahis edilmiştir. 

BAI .. KANLARA DAİR ASILSIZ 
HABERLER 
Paris, 7 (Ö.R) - Berlinden gelen ha

berlerde müttefiklerin Balkanlarda ve 
bilhasa Yunanistanda bir askeri hareke
te girişmek istedikleri iddia edilmişti ... 
Bu haberi yine Bcrlin kendisi tekzip 
t"tmiştir. 
Almanların mutat manevralarını bi

lenler kendi yapmak istedikleri bir ha
reketin mesuliyetini müttefiklere yük
letmcğe çalıştıklarından bir dakika bi
le şüphe edemezler. 

- SOXU 6 iNCi SAHİFEDE - · 

Piyangoda 
kazananlar 

-*-
Dün yapılan keşi
denın talilileri -·-Ankara 7 (Hususi) - Milli pi-

yangonun ikinci tertip birinci ke§İ· 
desi bugün icra edilmiştir. Kazanan 
numaraları bildiriyorum: 

80.000 URA 
34203 numaraya 

20,000 URA · 
20687 numaraya 

15,000 URA 
20284 numaraya 

10.000 UR"' 
46487 numaraya 

5000 URA KAZANANLAR . 

Gerçe bu hareketin neticesi bir prestij 
ziyaı olmuştur, fakat Fransanm göster
diği aksülamel tamamiyle sükiınetli ol
muı ve ingilterede de ric'atin biricik te
siri milletin azmini iki kat fulalaştır
malctan ibaret kalml§tır. Türk müttefik
lerimiz d e vaziyetten ula heyecana dü,
memişlerdir. 

Diğer taraf tan lngiliz Fransız filola
rının Akdenizde daha normal bir şe
kilde kuvvetlerini tevzi etmeleri umumi 
bir yatı~ma tesiri yapmıştır. 

Şimaldeki en iyi 
sapasağlam 

Norveç ordusu 
duruyor 

lrolya harici11e 1ıaZ?rı Kont Cianu 

tsVEÇ MATBUATINA TEESSOF 
isveç matbuatının neşriyatına gelince, 

bunların tariz ve münakaşa mahiyetin
deki neşriyatına teessüf eder. Bu nesri
yııt ne lsveç ne de müttefiklerin men
faatine uygun değildir. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Hitler lsvece teminat verdi • 

ltalya, Almanya ile be
raber harba girerse ... 

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

Moskova sİ}asctini dcğiştir~rck 
temayül edecek müttefiklere 

~--___,.,--. _____ x*x----------
Stokholm, 7 (AA) - tıveç hariciye tedirler. Sovyet gazeteleri titalyaya hü

nezareti, Jsveç Kralı ile Hitler arasında cum etmekten sakınmakla beraber ıık 
notalar teati edilmiş olduğunu teyit et- sık bu memleketin İspanya dahili harbi 
mektedir. lsveç Kralı notasında, İsveçin esnasında oynamıJ olduğu rolü ipham
bitaraflığını muhafaza edeceğini beyan dan ari tedbirlerle hatırlatmaktadırlar. 
e.tmekte, Fü~~e~ de 1s'::eçin bitaraflığına tsVEÇ • SOVYETLER TtCARETt 
rıayet edecegını taahhut ey!emektedir. Stokholm, 7 (AA) _ iyi malumat 

SOVYETLER VE tTALYA almakta olan mahafil lsveç ile garp ara-

Stokholm, 7 (A:A) «Havas - SO'SU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
.Ajan!lından> 

Norveç hariciye 11azın Koh t 
l.ondra, 7 (A..A) - Norveç harici

ye nazın B. Koht dün öğleden sonra B. 
Çemberlayn tarafından kabul edilmiş
tir. 

Bu görüşmeden sonra B. Koht Ha
vas Ajansı muhabirine beyanatta bulu
narak bu ayın sekizinde Parise gideceği
ni, orada iki gün kalacağını ve B. Reyno, 
B. Daladye ve diğer Fransız ricali ile 
görüşeceğini söylemiştir. 

KOHTUN BEYANATI 
Londra, 7 (A.A) - Dün Norveç 

Siyasi l!!veç mahfili Sovyetlerin, i tal
yanın Almanyanın yanıbaşında harbe 
girmesını hoşnutsuzlukla karşılıyacak
ları mütalaasında bulunmaktadırlar. 

Norveçte son vaziyet 
iyi malUınat almakta olan mabafil ha

lihazırda Stokholmde Sovyetlerin büyük 
bir fa.aliyet sarfetmekte olduklarını ve 
Sovyet sefiri Bayan Kollontainin tsveç
ten demir satın almak İçin müzakerelere 
fİrİşmiş olduğunu bt'yan etmektedirler. 

Diğer taraftan Aftcnbladetin Mosko· 
va muhabiri Sovyetlerin Balkanlarda 
~arfetmekte oldukları faaliyetin Alman
ya aleyhine müteveccih .hakiki bir eko
nomik taarruz teşkil etmekte olduğunu 
bCf)'an etmektedir. . 
. Bu muhabir, ıtalyanın harbe girme4 

siniı:ı Sovye.tlerin harici siyasetinde bir
d t;n bire .bir değişiJdik ~ukı.ıtına sebebi
yet verebileceğini ilave etmektedir. 

Kremlinin siyasi mahafili İtalyanın 

Almanlar 200 tay .. 
yare kaybetti 

--------x*x-------
Norvecteki askeri harekat ve /tal ya 

' 
na rağmen Alman kollarını iz'aç etmeğc 
dcvnm ediyorlar. Stokholmdan gelC'n hn
bitrlhe gbre Norveçliler Almanların bir 

İtten geçmelerine mani olmağa çalı-

sefarethanesinde gazetecilerin yapmı~ 
oldukları bir toplantıda 8. Koht gazete
ciler tarafından sorulan bir taltım sual
lere cevap vererek demiştir ki: 

c - Talihsiz memleketimizin dünya
da kendi,ini seven bir takım dostların· 
dan mahrum olmadığını hişsetmck bj. 
zim için büyük bir tesellidir. Müttefik
lerin ilham etmekte o1dukları ideal öte· 
den beri Norveçin takip etmekte oldu· 
ğu idealdir. Vazifemizin bitaraf kalmak 
olduğunu zannediyorduk. Çünkü asker
lik bakımından zayıf küçük bir millet 
beynelmilel i !erde mühim bir rol oynı
yamazdı. Şu halde yapılacak en iyi ha· 
reket memleket halkını harbin fecayiin• 
den korumaktı. Fakat ıimdi memleketi· 
mizi korumak mevzuu bahistir. Binaen· 
aleyh kendimizi çok kuvvetli hissediyo
ruz. Zayiatımız ağırdır. Bilhassa kıtaa
tımızın bitkin bir hale gelinceye kadaı 
çarpışmış oldukları merkezi Norveçteki 
zayiatımız çok mühimdir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SA.HİFmE -

Casuslar 
Mahkum oldu -·-Altısı on sene, biri se

kiz sene dört ay ağır 
hapse mahkum -·-Trakyada devletin emniyeti bakımın· 

dnn gizli kalması lazım gelen maluma· 
tı siyasi ~e askeri casusluk maksadiyle 
iş:ıa eden Edirne Mctropolitbane papası 
Bulgar tebaasından Teofil oğlu Mnrtiri 
ile Avrupa oteli müsteciri topoğrafya 
mi;!;cndisi İtalyan tebaası yüzbaşı Sin· 
koviç Löviç, Edirne Metrepolithane 
katibi Teodori oğlu Lfımbo, Anastas oğ
lu Kiri ve ruğcr üç arkadaşı hakkında 
evvelce verilen kararın temyiz mahke
mesi umumi heyeti tarafından nakz.ı 
üzerine ağır ceza mahkemesinde gizli 
olarak tekrar başlanılan muhakeme ne
ticelenıniş ve karar dün tefhim edilmiş
tir. Evvelce be~r sene hapse mahkum 
edilmiş olan suçluların cezaları bu defa 
~rttırılmı~. papas Martiri sekiz sene 
dört ay, diğerleri onar sene müddetle 
ağır hapse mahkum "edilmişlerdir. Ayrı· 
ca hepsi üçer yıl emniyeti umumiye 



i t sadi tetlıilıler 
o••••••••••••• 

emleket · izi 
ğerli mahsulü: 

e-
•• u 

Hl1kümetce tütün müstahsili lehıne 
• 

alınan tedbirlerin güzel tesirleri 

2-
AMERiKANIN MOBA Y AALARI gelmi;1ti. 

Yeni harbin baılangıcında ise cihan 
tütün rekoltesi rekor teşkil eden bir mik
tanı baliğ olduğu hnlde harbin beklenen 
tesiri gösterememesi müstahsil memle
ketlerde telaşı mucip oluyordu. 

1936 ile 19 39 arasında Amerikan 
kumpanyaları memleketimizden yaptık
lıırı mübayaaları arttırmıılardır. Ameri
kaya ihracatımız daha evvelki aenelerde 
ancak 5 - 6 bin ton raddelerinde idi. 
Amerikan mübayaatının artması Ameri
kadaki sigara aarfiyabnın artmasından 
ve tütün harmanlanndaki şark tütünle
ri nisbetinin çoğaltılmasından mütevel
littir. 

Bu sarfiyat daha da artmağa müsait 
bulunmaktadır. Binaenaleyh sigara fab
rikaları şimdi eskisine nisbetle ve ileride 
gittikçe arttırmak suretiyle daha faz.la 
şark tütünü mübayaası mecburiyetinde
dirler. Fakat Türkiyede kafi derecede 
iyi katiteli tütün bulunamadığından şi
kayet ediyorlar. Demek ki Amerikan 
mübayaalannın hududu şimdilik mu
ayyendir. kaliteye bağlıdır ve bu hudu
du alabildiğine genişletmek, istikbal 
için, bizzat müstahsilin elindedir. 

Amerikan kumpanyalarının son se
nelerde fazla tütün almış olmalarının 
asıl sebebini bu suretle İTah ettikten 
sonra, bu kumpanyaların bir taraftan 
Balkanlarda tesadüf ettikleri müşkülata, 
bir taraftan da Türk tütününün kliring 
ve takas usulleri yüzünden beynelmilel 
piyasaya nazarım yüksek fiatlerle satıl
mMına rağmen son üç sene zarfında 
mübayaalannı iki misline çıkarmış ol
duklannı söyliyebiliriz. Bu, iyi bir ala
met olmakla beraber aynı halin daima 
aynı suretle devam edemiyeceğini. Arne
rikaya ihracatımızın da fiat, rekabet ve 
umumiyetle ticaret şartlarından mütca
sir olması tabii bulunduğunu kaydede
lim. 

Nitekim yeni rekolte idrak edildiği 
zaman, Amerikan kumpanyalarının tü
tünlerimize karıı çekingen davranmala
rını icap ettirecek ciddi sebepler olmuş
tur: 

~ - Rekoltemizin fnz.lalığmıı. in~ima
men evsafının dü§üklüğü. 

2 - Yunanistan ve Bulgaristanda 
yeni mahsu11erin eskisinden 23,5 milyon 
kilo fazla olması, dolayısiyle Amerika
lılar için iyi tütünleri ucuz mübayaa im
k.ını, drahminin sukutu. 

3 - Bizzat Amerikan tütüncülüğü
nün, d ha aşağıda temas edeceğimiz. gi
bi büyük bir buhran içinde bulunması. 

4 Nihayet Türk - Amerikan ticareti
nin, yeni bir ticaret muahedesi aktedil
miş olmasına rağmen. maruz bulunduğu 
güçlükleri bertaraf edebilecek surette 
esasından tanzime muhtaç olması. 

işte bu sebeplerden dolayıdır ki 
Amerikan kumpanyaları, belki harpten 
miitevellit nakliye güçlükterini de hesa
ba katarak, bidayette yeni rekolteye 
karşı mutnd hacimde bir alaka göster
memişlerdir. 
Amerikanın Almanyadan sonra tütün

lerimizin en büyük mü terisi olması. iyi 
ve bahalı tütünlerimizi alması dolayı
siyle - Almnnyanın piyasadan çekilişine 
tesadüf eden - atı mevsimi başlangı· 
cınd ki mütereddit vaziyeti, pek tabii 
olarak mü tahsilin tela ını ve yesini art
tırmıştır. 

Şimdi bir de cihan tütün piyasasının 
yeni rekolte mevsimi başında ne halde 
olduğunu görelim: 

CiHAN TOTON PtY ASASI 
DURUMU 

Yeni tütün rekoltemizin satışları yak
laştığı bir sırada, yukarıda saydığımız 
gayri müsait şartlardan başka, cihan tü
tün piyasası da bir buhran devresi içi
ne girmiş bulunuyordu. Bütün iptidai 
maddelerde ve gıda maddelerinde görü· 
len fiat yükseUi.ğine rağmen tütün pi
yasası durgun ve hareketsizdi. 

Halbuki 19 14 harbinde her t rafta 
tütün istihlaki artmış ve bilhassa muha
rip devletler büyük rnübaya lariyle tü
tün piyasasına hararet ve canlılık getir· 
mişler, fiatlcri yükseltmişlerdi. Ve harp, 
tütüncülükte bir inkiliıp yaratmıı. Bul
garistan büyük hacimde ihracatçı bir 
memleket olmuş, garp devletleri şark tü
tününü bırakıp Amerikan tütününü al
mağa mecbur kaldıklarından harman
lar değişmiş ve müstehlikin zevki üzerin
de esaslı ve cebri bir müdahale husule 

Virijinya tütünlerinin büyük müstah
sili olan Amerikada piyasa, lngilterenin 
sahneden tamamen çckiJmeşi ve döviz· 
]erini ııiliih mübayaalarında kullanmak 
i?ıtemetıi dolayssiyle büyük bir buhran 
İçinde idi. lngiltere tütünü daha ziyade 
dominyonlarından ve kolonilerinden 
alacaktı. Bu da yalnız bu sene için değil, 
harp sonu devresi için de fena bir ala
metti. Diğer taraftan harp dolayısiyle 
Almanya da Amerikadan tütün alamı
yordu. Amerikan tütünlerinin mühim 
alıcılarından biri olan japonyanın da 
mübayaalarını tahdit etmesi Amerikada 
muazzam stok! r meydana geleceği en
dişesini uyandırıyor ve piyasayı paniğe 
dtisürüyordu. 

Bu vaziyeti karşılamak için Amerika
da mevzuu bahis olan tedbirler bizim 
kendi mevzuumuzun dışında kalmnkta
dır. F kat Amerikalıların böyle bir va
ziyette, harmanlarını ıslah maksadıyle 
aldıkları şark tütiinlerine karşı çekin
gen davranmaları, bizim için hesaba 
katılacak bir amil teıkil ediyordu. 

Diğer taraftan ~ark tütünleri istihsali 
de. gerek Yunanistan (58.3 milyon ki
lo), gerek Bulgaristan ( 40 milyon kilo) 
için yüksek rekolte sayılabilecek bir İs
tihsal ile bizimki ile birlikte 161 milyon 
kiloya baliğ oluyordu. 

HOKOMETi ALDICI 
TEDBtRLER 

Yeni rekoltenin satış mevsimi yalda'°' 
tığı strada yukarıdan beri saydığımız bü
tün menfi amiller bir araya gelmişti ve 
Türk tütün müstahsilinin yalnız bir se
nelik alınterinin değil, aynı zamanda 
asırlık tecriibe ve bilgisinin mahsulü olan 
tütünlerimizin misli görülmemiş bir fiat 
sukutuna maruz kalmasından korkulu
yordu. 

Hükümet, ekonomik münasebetlerin 
biribirine bağlı olmasından dolayı te· 
sirleri yalnız tütün müstahsillerine mün
hasır kalmwar k bütün ticaret i'ılemimi
z.in, devlet maliye inin ve nihayet ihra
catımızın sarsıntılarını derece derece 
hi edecekleri buhranı z.amanınd St'Z

di. 
Ne"redilmiş oldukları için tetkik ede

bildiğimiz veııikalnra göre. hükümet va
ziyeti karşılıynbilmek maksadiyle. ener
jik tedbirler almıştır. 

Filhakıkn ihracatımıza kapanan pa
zarların yerine :reni pazarlar ikame et
mekten ibaret gibi görünen bu tedbirler 
zan ve tahmin edilebileceğinden daha 
geni~ ve daha baska olmuştur. 

Nazari olarak İngiliz ve Fransız pa
zarları ticaret muahedeleriyle irupcatı
mıza esasen açık bulunuyordu. Fakat 
klering ve debloknj takası esaslı olan 
bu anlaşmaların iyi işliyemedikleri her 
kes nazarında sabit olduğu bir t;ırada 
cv\•cla munt&zaın ve salim bir tarzda 
mübadele imkdnlaruu yaratmak, ondan 
sonra da yirmi beş seneyi geçen bir 7.a
mandan beri hannanlanna şark tütünü 
kan tırmak onancsini terkctmi.ş iki 
memlekete, bizden şark tütünü alacak
larını taahhüt ettirmek icap ediyordu .. 
İngiliz ve Fransız halkının zevkine mU
dahalcye müncer olan bir mevzuda 
böyle bir taahhüdü temin etmenin müş
kiiliıtı meydanda idi. 

Hükümet, 19 birinci tesrinde mütte
fiklerle Ankarada akdettiği mali anlaş
ma ile ve daha sonra Pariste 8 kanunu
sanide ve Londrada 3 şubatta imzaladı
ğı ticaret ve tediye anlaşmaları ile mah
suUerimiz ve bu nrada tütünlcriıniz için 
20 sene müddetle kat'i mübayaa •.aah
hlitleri ~lr.ıağa \ e f>min pau-.rlar açana
ğa muvaffak oldu. Akdedilen müteaddit 
istikrnzlann taksitleri Türk lirası ile 
ödenecek ve bu maksatla hükümetimiz
ce Merkez bankamıza yatırılacak para
lar müttefikler tarafından tütün ve di
ğer mahsullerimizın mUbayaasında kul
lanılacaktı. 
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Şehrimizde ba~ık 
fiatl ri çok yüksek 
Bu, av aletlerinin 
eksikliğinden 
ileri geliyor 
tzmirde balık buhranı devam etmek

tedir. Her ne kadar havalar düzelmişse 
de şehrin balık ihtiy-acı tamamen temin 
edilememektedir. Bunun bir sebebi de 
balıkçıların ellerindeki av aletlerinin 
noksan oluşudur. 

Bu yüzden balık fiatleri gayet yük
sektir. Cipro balığı perakende satış fi
eti bliyükler için 80 - 90 kuruş, küçiik
ler için 60 - 65 kuruş, trança 60 - 75 ku
ruş, barbunya iyi cins 80 kuruş. çamur 
barbunyası 60 kuruştur. 

Balıkçılar henüz ku\'Vetli bir birlik 
halinde toplanamadıkları için av alet
leri temin etmeleri pek müşkül sayıl
maktadır. 

--*--
Şehrimizde mazot yok 
Şehirde mazot buhranı vartlır. Bele

diye bu yüzden sıkıntı çekmektedir. 
Belediye, Ticaret vekaletine müracaatle 
İz.mirin mazot ihtiyacının temini için 
teşebbtistc bulunmuştur. --·--ilk ve orta tahsil tale-

besi için bir örnek 
elbise yapılacak 

Maarif vekilliği, talebenin önümüzde
ki ders yılı başından itibaren yeknasak 
bir kıyafet taşımaları esası üzerinde de 
tetkikler yapmaktadır. 

Bu, talebenin muhtelif gençlik bay
ramlannda tam bir kıyafete sahip ola
madıkları ve renk renk elbiseler taşı
dıklarr tesbit edilmiş olmasından ileri 
gelmektedir. 

Hazırlanan projeye göre, ilk ve orta 
tahsil okulları talebesi bir kıyafette ola
caktır. Bu kıyafet erkek talebe için ay
n, kız talebe için de ayrıdır. 

Velilere tcsbit edilen kıyafeti hazırla
mak üzere hir yıl müsaade verilecektir. 
Talehenin elbiseleri üzerinde yalnız bu
lundukları okullann armalarını ihtiva 
eden bir işaret bulunacaktır. 

Resmi, hususi bütün okul talebesinin 
kıyafeti bir olacıiktır. 
Kız talebe için nyni şekil dikkate alı

nacaktır. Elbiseler tamnmiyle yerli ku
ma tan olacaktır .. Bu vaziyet ve karar 
tnmamiy\e hazırlandıktan sonra okulla
ra tebliğ edilecektir. -- --Fuar ve turizm 
müdürı··ğü 
Fuar işleri belediyeye devredildiği 

için Hazirandan itibaren bir •Kültür
park, fuar ve turizm müdürlüğü• ihdas 
edilecektir. Fuar ve turi7.m işleri bu su
retle müstakil bir mi.idürlük tarafından 
idare edilecektir. 
Şehirde turistik programına dahil bu

lunan şehir oteli inşaatının 35 bin lira
lık kısmı yakında ihale edilecektir. -- --'riirlı Maa~il ·cemi)1eti 

u umi heyeti toplandı 
Tiirk Maarif cemiyeti İzmir şubesi 

umunıi heyeti dün vali B. Ethem Ayku
tun başkanlığında toplanmış, idare he
yetinin çalışma raporu ile hesap komis
yonu raporlarını ve şubenin 1940 yılı 
bütçesini müzakere \'C kabul etmiştir. 

9 mayısta Ankarada toplanacak olan 
Genel Merkez kurultayına delege ola
rak İzmir mebusu bayan Şehime Yu
nus, Ankara kollcji edebiyat öl,tretmeni 
bayan Perihan ve bay Reşit Gürol se
çilmiştir. 

İdare heyeti intihabatı yapılarak 
merkez bankası müdürü Nazif, Akseki 
bankası ıni.idiirü Hasan Serter, Borsa 
komiseri Şevki Ertuğrul, tüccar Musta
fa Buldanlı ve Reşit Gürol idare heye
tine ayrılmışlardır. 

. --·--KEMALPAŞA 
Caddesinin tamiri 
Kıırşıyakada bir müteahhit tarafın

dan inşa edilen Kemalpaşa caddesinde 
noksan kalan tamir işleri belediyece 
başka bir müteahhide verilmiş ve mas
rafı birinci miiteahhidin parasından 
ödenmiştir. 

UM EM±K 

15 Mayısta hava şehit
leri ihtifalı yapılacak 

-------~---._..~:x•x...---...---~-
15 mayıs çarşamba ı:ünü Hava şehitleri ihtifali yapılacakhr. Türk Hava Ku

rwnu İunir şubesi ihtifal programını haurlaınıihr. 
O gUn sabah saııl dokuzda heyetler Cilmhuriyct meydanında toplanacak, ora

dan hnreketlo KadUekalesi civanndaki tayyare ehitUfine gidilecektir. 
Merasimde bir hava subayı ve vali birer nutuk söyliyeceklerdir. Şehitlerimiz 

için hav n atış yapıldıktan sonra mera im lkuıal edilmlş buJunacaktır. 

Tenis kulübü 
cumartesi günü 

açılıyor 
Kültürparkta in~ edilen tenis ve çay 

kulübünün açılına töreni cumartesi gU
nü sant 17 de yapılacaktır. Merasimde 
vali ve belediye reisinin de hazır bulun
maları mukarrerdir. 
Teniş kulübünde oyunlara başlanmış

tır. 70 tenis oyuncusu, 80 çay fu:a.sı kay
dedilmiş ve fızn sayısı yüz elliye baliğ 
olmuştw-. 

Önümüzdeki mevsimde, İstanbuldan 
tenisçi ekipleri getirilmesi ve fuar sezo
nunda beynelmilel tenis maçlan yapıl
ması için çalışılmaktadır. • --·--Bir ayda evlenenler 
ve çıkan yangınlar 
İzmir belediyesi evlenme dairesinde 

Nisan ayı içinde 122 çiftin nikahları kı
yılmıştır. 

Ayni ay içinde İzm.irdc 21 yangın çık
mış, hepsi de mevzii kalmıştır. 

İZMİRDE VE KARŞIYAKADA 
YAPILAN İŞLER 

Nisan ayında İz.mirde ve Karşıyakada 
bir çok yol faaliyeti olmuş, kanalizas
yon işleri, mc7.arlıklann bahçe duvarları 
yaptırılmıştır. Karşıyakada 1869 ve 1709 
uncu sokaklar yeniden yaptırılmıştır. 
Ayrıca şehrin ağaçlanması faaliyetine 
de devam edilınistir. --·--Türk hava kurum-
unu yeni çalışmaları 

Ankara ·takıınları 
yarın lzmirc 

geliyorlar 
Ankara şampiyonu ve ikincisi olan 

Gençler birliği ile Muhafız gücU takım
ları yarın gece şehrimize geleceklerdir .. 
Sporcular Ankarapalas otelinde kala
caklardır. 

Ankara takımlarının bu hafta İzmir~ 
de yapacakları maÇlara büyilk bir ehem
miyet atfedilmektedir. Bu maçlara An
kara takımları için olduğu kadar İzmir 
takımları için de büyük kıymeti haizdir. 

Futbol şansı, Ankarnda tersine dönen 
Altınordu takımının milli güme maçla
rında mUsait bir netice alabile~ği son 
fırsat bu haftaki maçlardır. Eğer Altı
nordu ve Altay takınılan bu hafta ya
pılacak maçlarda iyi netice alm:ızlarsa 
milli güme şınpiyonasında sonunculuk 
İzmir takımlarına isler istemez nasip 
olacaktır. --·--Havagazı aboneleri 
arttı 
Belediye reisi dUn sabah havagaı.ı 

fabrikasına giderek bir müddet meşgul 
olmuştur. 

Havagazı fiaUerinde yapılan tenzilat 
tan sonra aboneler artmağa başlamış
tır. Abone sayısı halen 700 dür. Yakın· 
da bine çıkacağı ümit ediliyor. --·--lngiltereden gdnderi-

len eşva gelmedi 
Hava gedikli ha1.ırlnma yuvasile Türk Londradaki Tiirk - İngiliz yardım ko-

kuşu te kilatma fı.za kaydı Lşlerine ha- ınitesi tarafından zelzele felAketzcdelc
"a kurumunda ehemmiyetle devam riııe tahsis edilmek üzere bir vapurla 
edılmektedir. Gedikli yuvasına kaydolu- İzınirc gönderilen eczayi tıbbiye \'C eş
narak muayeneleri ikmal edilen 20 ldşi ya henüz gelmemiştir. Eşyanın ordino
Ankaraya gitmislerdir. Türkkuşunun latı Londradaki elçiliğimizden İzmir Kı
yeni fızas~ da temmuz da Ankaraya gi- I zılay merkezine gelmiştir. 
dcccklerdır. . V11purun geç kalmasının sebebi he-
.:Oiğcr taraftan lzmirde, kazalarda .. ve nüz meçhuldür .. 

koylerde ha\•a kurwnuna yardımcı uye Bu eşya gelince transit suretiyle An
knydı işleri de ilerlemiştir. Şimdiye ka- karada Kızılay merke7Jne gönclerilecek
dar takriben 10 hın yeni aza kaydedil- tir. 
miştir. Bornova, Buca, Değinnenderc 
ve Seydiköytinde aza kaydı işleri hayli 
ilerlemiştir. -x-Sıhhat vekaletinin 
şehrimizdelti 
kurslarında 
Sıhhat vekaletinin İzmirde açtığı ih

tisas kursunda derslere Çarşamba, Per
sembc ve Cuma günleri devam edilmek
tedir. Kurs iki buçuk ay sürecektuir. 

Bugiin öğleden sonraki bulaşık has
talıklar kursunda intaniye mütehassısı 
Dr. Kemal Aysaz, yarınki cerrahi kur
sunda Dr. operatör Mukbil Asil Ata
kam, Cuma giinii de zehirli gaz kursun
da Dr. Kimyaker Salfihiddin Özyar ders 
\·erecektir. -*-Torbahda bir 
kız kaçırıldı 
'l'orbalı kazasında tütün tarlasından 

evvelki ııkşam köyüne dönmekte olan 
15 yaşındaki Fatmanın önüne üç kişi çı
karak kızı kaçırmışlardır. Suçlular tu
tulmuştur. -*-BİR TASHİH 

Bozyaknda Zeytinyağ fabrikası sahibi 
bay Hayıinin ameleyi on bir saat çalış
tırdığından dolayı on lira para cezasına 
ınahkfırn edildiği yazılmıştı. Ahiren öğ
rendiğimize göre mahkumiyetinin sebe
bi !azla mesaiden değil, dahili ni:laınna
mey<' l'İayetsizliğindendir, keyfi yet tas
b ih olunur. 

~*-
Üfürükçülük 
yapan köylü 
Ödemiş kazasının Adagide nahiyesine 

bağlı Güre köyünde oturan Ömer oğlu 
F.mrullah, üfürükçülük yaptığı iddiasiy
le tutulmuştur. --·--Bergamada iki tevkil 
Bergamanın Ertuğrul mahallesinde 

oturan deveci AH ve Çivici Ahmet, a~·ni 
mahalleden Bn. Fatmanm evine evvelki 
gece duvardan atlamak ıouretiyle gir
dikleri ve taarruz maksadını gUttükleri 
hakkında vuku bulan şikayet üzerine 
tuh.ılınuşlardır. --·--Yugoslav - Alman ik-
tisat konseyi toplandı 

Belgı·ad, 7 (A.A) - Yugoslav - Al
ınan daimi iktisat komitesinin onuncu 
içtima devre;;i bugün Belgradda açıla
caktır. 

Alman heyetinin reisi, Alman milli 
iktısat nc7.areti miisteşarı B . Landfried
dir. 

Yugoslav heyetinin reisi de, Yugos
lavya hariciye m\7Jrı muavini B. Pieja
dır. 

Komite, senelik ithalat ve ihracat 
kontenjanlarını tanzim ve Bohemya ve 
l\loravya protektora1arı ile mevcut ti
cari rejimini le bit işi ile me~gul ola
caktır. 

Balkanlar 
-*--

Skandinav ya 
Değildir 

ıı=='·--Alıdenızın emnı1eılnl 
flozrrıağa ~eıteneecıııer 
ı1111ıaruıı lıaya1a 
çarptılılarını 
anlı)1acalılaPdır--•-- DAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

hayet birer propaganda ve oyalama va
utasultr. 

Likin Balkanlara yıpeJecak tecaviiS
de böyle kolay bir netice istMmh i..
kin yoktur .. 

Hatta bu tecuüzii İtalyı ile llllişte
reken )'apnuş olsalar dahi ,.-. koı.1 
bir netice elde edilemu. 

Böyle bir tecavüz ancak harbin tlflld' 

ınile mesini, yüz küsur milyon inlanıt 
boiazlasmağa iştirak ettirilmesi petice
:iini doğurur. 
Şüphe yoktur ki yüz küsur milyon ... 

yaruı totaliterler safında ise diter y.
rı:ıı da demokrasilor cephesinde yerle
rini alacaklardır. Yani kuvnt mti•~ 
nesinde deA'l !klik olmıyacakhr. 

Almanya. ltalyayı ve Bal.baları bat' 
lıım~ bulunan harbe sürükıe.ekle °" 
kazanacaktır7. 

Tekrar edebiliriı ki Balkaalar ve .U· 
deniz İskGndinavya deiildir. AWea~ 
emniyeti İngiltere imparatorlulaa• ~ 
mcllcrinden birini teşkil eder. AWe..,. 
:r.in comil•cti Fransa ve Balkaabı.ı' 
l~in hayati ehemmiyeti hiizdir. 

Binaenaleyh burada açılacak cephed' 
Tiirkiye, Romanya, Yuıoslavya, YUJl9' 
nistan derhal yerlerini alacakJarjar. 

.Müttefikler bu cıcpbcye imparatorı~· 
larının imkfın bah~ccc~ kuvved~ 
nin azamisini yığmakta asla teredd"" 
güstenniyettklerdir. 

Daha harbin ba~ladığmdan beri JÜ• 
denizin cmnh;eti müttefikleri ~ 
eden en miihim mesele haUHedir. S.
riycde. Mı ırda hazırlanan ordular, """ 
denize inen donanmalar derhal hare~ 
te ıebnek i~in btt tehlike <;anUUD ~ 
nrnsını hckliyorlar. ··t· 

Romanya \ 'e Y unanistana karşı p1il 

tefiklerln Yerilmiş garantileri vardd'" 
Tehlikenin belirmesiyle birlikte ınüttr 
fik kuvvetleri bu memleketlerin yat' 
dnnlarına kosal'aklardır. ,-

TUrkiyeye gelince: Biz esasen bi':.,.. 
değiliz. Harbin dısında buluıuıyo 
Bütiiıı dikkat n tcyakkuzunuu Akelr 
nizin \ 'e Balkanların emniyetini k....,. 
mağa matuftur. 

Buralara yapılacak en küçük ._,r 
kette derhal harbe gireeeğimiz m~ 
kaktır. Bu memleketler bupne .....
bitaraOık hayaline kendilerini ~ 
mış değildirler. Daha harbin başla ~1 
gtinden itibaren milli müdafaa)arual .,. 
viycye geceli giindilzlü ehemmiyet " 
mi ·lerdir. 

Balkanlarda ve Akdcni7.de pfil ;I' 
lanacak hiç bir devlet yoktu.r. Bu. ~ 
\'Üı. kurannı verınek cüretinl ıöttl olr 
<'ekler. kafalarını kayaya çarpaUf t.ıaf' 
caklarıru anlrunakta geç kalmıyaı:aa--
dır. ~ 

AkdcniLde \'c lllkanlarda • V 
edecek hllrbin neticesi nihai zaferill dıt .. 
desi olabilmek istidadını taşımakta r" 
Bu itibarla höylc bir kanın çok ~ 
olarak almak icap eder. ~ 
Şimdiye kadar cenubu şarki /l _. 

do sulh 'c siikunun nıulıaf aza!iı bll Jl'll9' 
hnlardaki devletlerin ~ hayallere ~ 
dilcrini kaı>tırmamış olmalarından .ı
miidufoa tedbirlerini aurni dikkatle 
mı bulunmalanndandır. ~ 

Bir dakika için Balknnlarw bir tir 
nı totnfücrlcrin istilaya munff~ ; 
c.·aklarını au,unmli ve (arzey~~,. 
~ak bile bundan Ahnanyanın ve 
nın ka?:anrı ne olacaktır? ,r 

Almanyn yeni cepheler açmak ~ 
tiyle km' etlerini dağıtmı~ ve garP -~ 
lıcsinde de zaiflcmek tchlikesi~e ~ 
kalını bulunacaktır. Aıkc~lik ~.,. 
dan bu nokta hususi bir ehe!ılDDIJ7~ 
şır_ İktısaden ise. istili eOeceii . lııll" 
lardan bugiin temin ettiii .mauıfii 
di eliyle baJtalanııt buluna~aldJI'.· ~ 

Romanyadan aldıiı beminlerio _,,, 
batJ. Yııgoslaı•)'a, Hulpristan ve~ 
nistan. hatti kısmen Türkiydıell ~ 
edebildiii bazı macldeleri de 
kal:ıracaktır. . ~ 

Komanya telılike lııuntla ....-......,. 
yufonaı yakmakta asla ~~ 
miycccktir. Hat'Jl fecarü bu · ~ 
istihsali darbdiyecektir. B~!~-»i "' 

l\~,,ıısenyör Lui o dakikada mutadı Alicenap, nsilzade kendi akıbetinden s1çrath. dahi hlsaV\·nr etsek ele g~~ 
vcchile sessiz ve sakin bir vaziyette, bir ziyade F'anbol ve Mistuflenin akıbetini Odanın tepe pençeresini kapıyan ka- nahi. burada harbeclerken ~ ... , 
ki.isl'dc oturuyordu. düşünüyor ve bu hndiseler dolayısiyle fesin aralığından Mistufle bulundukları ~klerini ka11&laıaı ·acaktır. . ~ 

Sı;n Mars içeriye girer girmez An müşkül \'aziyette kalmaınalannı tem en- bu sığınağın keşfedilmediğine eınin ol- Akal ,.c mantık yoliyle t~~ 
Dotrısin oğ!uıı;_ı dcdı ki : ni ediyordu. mak maksadiyle meydanı dolduran hal- Balkanlara vo Ak.denize yu ir!_ 

- Monsl'nyör, dedi. Hepimizi tehdit ** kın hareketlerini ve bilhassa Bastil et- malarına inıkia tasa\•vur ~ il 
etmekte olan tehlike hamdolsun zail ol- Eski silah hocası endişeden ve Uzün- rafındaki askerlerin gidip gelişlerini \'e ~uursmluk hikim l.uluaursa 
du. tUdcn titriyen lvonun önüne geldiği za- arnlarındn asilerden bir kaçını ele ge- kimsenin bir diyeceği kalmaz. ~ 

Mahpu su"ku•t edı'vordu. Fa1·at b'ın- · ğ b 1 1 tak' d' d ~ J .11. ınan ümitsizlik ve hiddet içinde idi, !ki çırme e ça a a~·ış arım ıp e ıyor u. Şu halde bu cu"rültü ve ,. 
:~:~t~erin denn içini çekti. Ve amirane dost ve hfünisinln böyle kederli bir çeh- Birdenbire geriye atılm1~ ve çehresi bütün cihanın nazarı dikiua*dd 

re ile ilerlediklerini görünce genç kadın snrararak titrek bir halde dikkatini ze (evinnenin nıanası nedir! ... _...,- -' 
- Nasıl, hücum akim mi kaldı? Asi- Bastile girmek için yaptıklal'ı planın celbeden ve heyecanını mucip olan sah- F./• Al J il ilanda .,.,...~~ 

!er kaçtı1ar mı? d" .. ~ · d h n1 neui dCThal pençereye kosan Faribol ve .,..er man ar 
0 

' ~~ ••• suya uştugimü er al a adı. J • İsvic.:re iiLeriuden Fransa ~ .,.,,,_.,. 
- Mesele her halele pek ehemmiyetli Koyu güzleri üzerinden ıstıraplı bir lvona göstermisti. Aci.7. bir hiddet nida- saldırmak iç.in bir teca\"ÜZ plilll ~ 

değildi galiba ... Bu dakikada ahali kra- teessüf göz yaşı döküldü, sonra her bi- siyle: mışlar ,.e hunun tatbikine p(~ 
Ahali kralın ac::kerlerini alkı,şlarla suya indirmişlerdi. Halk için bundan lın askerlerini alkışlıyor, burada korku- rıne bir elini uzatarak sadece:. - Bakınız! dedi, bakınız! orada!... nazarlan Akdcnize çcvirt1nıık__. ;,it' 

karşıladılar. daha büyük bir muvaffakıyet olabilir ya diişm<'mi7. hakikaten beyhude imiş _ za\·allı V<' sevgili dostlarım! dedi. Onlar da ayni hayret çığlığını kopar- Jcrse, bu tt-.hditlerin na11mnlaru8 " 

Halkın neşesi o dakikada her kesin mi idi?.. Senmars bunu söyledikten sonra Ivo- Hemen 0 iıncla eski silah hocasının sağ clılar. Ayni endişeye düştüler. Ve ayni ~li ha\'8lar ~innenin bir ~i tıl' 
yiizünde beliren t<'bessümlerden anla- Vaziyetin hö~ll' bir şekil almasından nun kocası önünd<' eğildi: kolunun knn lekeleri içinde oldugyunu suretle çehreleri sarardı. ÇilnkU süngti- b'I' v k ı•-ıı t k~ ~ ~ 

ı ak ·a· k ıır •. :ıosa .... umara·-~ sı m tn ı ı.. <'il ziyade scvıncnler ara ıncla bir .sahıs - Mon enyör şimdi sizi dairenize sev- gördü: la vaziyette bir çok askerler arasında tccaviiz hareketi totalıta---
Oh, Pari: hlcr için ne mutlu, ne par- bulunmakta idi ki bu adam c\•velce kclmekle st-rl'fyap olacağım. - Yarnbbi! Siz yaralanmışsınız, be- mülazhn Şadofö halk arasında Bastile kaddcr iıkibl'tlcrine sürii ,,... Jıll-

lak bfr ı:;iindü bu!. duyduğu hü) ük korku nisbetinde şim- Zındancıs•nı takip <'tml'kle berabt'T nim b:ıbayigıt Faribolum. doiiru süri.iklcruyordu. (adiden baska bir rayda "eres 
Ahali bu kanaaıtl' bulunuyordu ki, di ~onsuz bir sevmce tutulmuş gibi idi. mon en.}ôr Lui kendi kendine şöyle dü- - Kuyruğun kop un, bir sey dc~il. Jan dö Vrinyes'in ~şıkı kral adamları- fuı~·et huralann da harabi~-.•e 

onda bir kazanç vergisinin ilgası kendi- Bu da Bastı! kumındanı Sen Marstı.. ünü> ordu: Y.ırası hiç şüphesiz pek vahim d 0 r.j}_ nın eline e ir diismüştü. Ve bunlar hiç dttıawıa (e\Tİhnesİne 
l ri için bii~-Uk bir zafor hiikmünde idi. Bütün b nli"ini kaplıvan büyi.ık bir - Kahraman arkada ]arımın di Fakat çok ı tırup veriyordu. Ve der- süphesiz asilzade de olsa asilere iltihak in y · • 

L_~~_jİ~t~kra~ll~v~~nnıuzırru:JlgarriiiYlJle~~ma!:W!hu:n.Jl.lö"lıııe.sıeı:ıı:ıtllıınl..!;t ~·~·~ı~l~tı~n~d~l~{a~la~raillk~-Jn~m~c~n!.l!b~a!_E~r~l~~k~~d!f:ğı~l~li!.:.__iljlli!]!l......l::~:..d.c.l.ha.L.ı.ıa.ıı~Wlll.Wlll.WL.-l:.ılwl!.!U~...lıb.iılililıfill..l~ı:ll .. liılıı_.. .. tı.Mlllııııllillııııiillı ... IMı ...... ıiıiiiliiiilllİ• 



1941!1 

vrupa ve 
" Müttefiklerin zaferi o kadar elzemdir ki bunu 

bizzat Amerikanın zaferi saymalıdır " 

Amerikanın müttefiklere daha fazla 
harp malzemes · ver • • 

esı ıs n • yor 
lond'ri;l 7 ( ö.R) - Alma uyanın Skanditmv\•ava 

Y<ıptığı taarruz Amerika efkarı umumiyesinde gittikce
l\ttan bir infial uy_andmyor. Amerıkanın ba lıca gaze
delerinden ŞikagoDeyli Nivuzda Albay Konoks tnraf ın-
an kaleme alınan bir makalede çleniliyor ki: 

) n:-.ctı bizim ı in C'n tclılikcli dtı ... ;nandır Alın uı) a bu h. rp
!Pn ~alip çıktı~ı t~kdirde yapıhı°cLıl< ~u lh ınuahedesin•n. cla
ha mürekkebi kuruınaclıııı Al•ıwıı ajanları ı\mt-rıkada foali
,·e:t (' gPccc<'klerdi r. 

Şimdi müttefiklere ne kı:ıdnr foz'a harp malzemesi 
verirsek harbı o nisbette Amcrikadan uzaklaştırmış 
oll!ruz.» 

b· «Müttefiklerin ~aferi Amerika İçin o kadar elzem 
t.r r.eydir ki, bunu Amerikanın zaferi kadar a..rzu et-

lllek lazımdır. . 
•. lfali hazırda Amerıkanm Dır infiraCl siyasetı takip edecc
gıne ı aret edenler aldandıklarını söreceklerclir. lnfirad . i-

Bu ınakal!!nin muharriri !)35 yılınd.ı Cumhur rcİo;;Jig.ı 
ııa'.T)zetlerina .. ndi. Halen Ctimhuriyct p.ırtısınin en nafız bir 
rmmi.ıdilr. 

lngiltcreye siparış Mısırda alınan tedbir~er 
~dil cek vapurlar • • x*x •• 

. i lanbul, 7 (Y!"•~ Asır) - Münaka- Mısıra gırıp çıkmak mu-
~<ıt vekaletinin lngillcr.ede yaptırtmnk • 

;stediği un bir vapur;ım sipm·işi şimdi- d t A b • t t J 
ı'k .t~hir_ed~ldiği, bunun başlı<·a .se~b~ saa eye a 1 u u uyor 
. ~ılızlcrm ınşaat ve vapurlnrın teslımı 
~~ıtı muayyen bir zaman taahhüdünde 
lllunmak isteıuenwleri. olcluf:u bildiı il

·l\~ktedir. 
1\11 Çetinkuya bu mesele hakkında 

hel'anatta bulunar{lk İngiliz. şirketiyle 
tercy u eden müzakerelerin bir hülAşa
&ını l aptıktnn sonra şöyle demiştir : 
d • - Ga,rrr muayyen şartlar dahiüp
I 0 . bir mukavele akdi ınUnakalat vekt\
' lihcc mahzurlu görUlcrck müzak~re
ıe~e ııihayet verilmişti . .Maamafih finna 
•rıurnessilt fngiltcrcye narcketincden cv
~ı : rnUnnknlat vckltlc~inin noktai na-

1 ına uygun ~rtlar temini için sarfı 
~~i edeceğini bildlrmi:ı olınakla bera
d r tılUnnkaUt \'\:li:ôfoti hiç bir ta:.ıhhü
~ 'b:ı~lnnrnış değildir. 11 vapur inşaatı
~ 'hınll\11 ~den mUımkcre vaziyı"'ti hun-
ilrı ibaretti .. • 

l --*-
Pcrctli memur-
. lar hakkında 
.\rıkara, 7 ( Huausi) - Ocretli me

~ar iti yann Mecliate cöl'Üfülccektir. 
~~ek İn bu münasebetle i:rahat ver-

• . ..,.. muhtemeldir. 

- *.. isan sonuna 
ltadarki varidatamız 

d Ankara, 7 (Huımai) -- Devlet v .. ıi-
4~tı Ni an souunde 229 milyon 70.~ bin 

1 liray biı.liğ olmuştur. 

- *-?icaret heyetimiz 
qomanyada

tı nükr" , 7 (A.A) - B. Berkin ı·iy()S,._ 
t\deki Ti.irk tıcarC't hcvcti dün Bükre-
gf.'lınistfr. • 

--*--
lrıgiliz sefiri Sof ya-

dan dönüyor 
lıtı~ tanbu.l, 7 (Yeni Asıı·) - Sofyada 
l· Unan lngıhcrcnin Anlrnra sefirinin 
ı"~~.~n (8ugilıl) chrımızc dönmesi bek-

ılıncktedir. 
1 t~~ 

Hollanda ordu-
sundcı izin y.asak 

1) Jlül"~, '1 (Ö.R) Hollanda hükümeti 
I> 

1 l'~u-nnınc ncşı·cdcrck biitün :ısker'i 
t~~rin ltığvedlldigini bildirınisfü.. Bu 

•h 1~ beyııclnulcJ 'aziyclin kararsızlığı 
eb l•lc ihtiyati oluı·ak vawlunımışfur. 

J\ :YARAJ..ANAN CASUSLAR 
~ 

1 
nı~tcrdnm 7 (A.A) - HoUuncla en

de Uğ kar ı iddctli tedbirler alın:ı'ktn 
~tı..~t1n l'diror. Ilollıında tmıktunforı c.-ı
<l<1h. ~ıkl;ı suçlu Wr kadın ve bir crhği 
d , a ll'v'kiJ (•tınişlcrdir. Eı·kek. 5Öyl<"n
b hn_ı• göre, bir ıniiddet C'\'\"l'l Hollandn 

<1 11~ ine ait n ıknlan Almany::ı 'a i.f
'l<;:ı~tın·. <.>lnn csha ın cürüm ort~gıdır. 
~d ll ıs · l ine casu hık uçu ıfo Belç:

tcvkif .edilen 1juıoidenli bir io;; acln
.rıın k.ırısıdır. 

Hava taarruzlarından korunma 
talimleri yapılıy.or 
~---~--~x*x-----------

Knhire i (A.AJ - Basvekil Ali Mahir 
paşa, Mısır topraklarına girıp c·ıkımıyı 
hiiküınet maknmformın müsaadesine ta
bi tutan bir cnıimaıne inızn etmi~1ir. 
İkinci bir emlmamede müsm:ıdclı \·eva , . . 
mü~ndesiz neztferintlc infil5k côici 
ımıclclelcr bulunduranların hiikiimete 
liir lJeyaımnme ile mürncaut etmclcrı 
bilclirilmcktediı.11. Bu cıııirndnıcnin hilfı
!mda hareket cclenleı• hakkında a"ır cC'
zalar tatbik ccjılccc.ktir. 

Kahire. 7 ıA.A) - • Diin başvekil ye
nı karanı:ımclcr imzalamıştır. Bu ka
rarnameler Mı~ırda yeni cmııiyet ted
birleri tcsi eyleınektedir. Bu knrama
mc hüki.lmlcrine ~brt', Mısır makamforı 
hususi ikamctgfıhlnrd:ı arnslırmafar ya
{iabilcccklerdir. 

HAVA TAı\RHUZLARINDAN 
KORUNMA TiillBlRI .. ERl 

ı<~ılıiı·c i (Ö.n) - Bugün l\fo,,r<la bir 
hnfta d"Vl' n edecek olan h~wa taarruz
larından k:orunn'rı tcılimlcrinc baı;l.ın-
mıştır. 

Ptırb i (Ö.H) _Mısırda yeni ihtıynı 
ıııiidafaa ıt-dbirlcri ulınrnı~tır. Ezciimle 
Süvcys kamılıncla eyrü .;ı:fcr her han
gi bir tehlike mm·cııt iınili gibi kontrol 
altımı ,,.a~cdilmi.;tir. 

KrtAT,. FARUK'UN YILDÖNÜl\Jü 
Kahir~ 7 (A.A • - Mı ıı· G Mnyıı; ta

rihinde Kr~ıl Faruk'un tahta cıkma~ınin 
yıldCini.imiıniı ır~it t'tmiştir Bır çok ı.e
vat kr:ıla tebrik ve tazimlerini nı-.wt
m~Jcrdir. Bıısn~kil bir çay ziyafeti vrr
mL" vo bunda ı•:ı:cUm)I.!' nnı.ırlar •e kor
diplomatik hazır bulunmustur. 

Y unanistanda yeni de -
miryolu dün açıldı 

------------------x*x------------------
Atina, 7 (A.A) - :Mariıın - Tsayczi 

) ı>nı demiryolu J>c1ı<11· günü kral Gcoı·
gl•s. veliııht prens Paul \'l' bir çok sivil 
\'e nskeri yük.sek devlet ,memurları hu-
7..urundu islC'tmcgt! ~<;ılınıştır. 

Deıniryolları nazırı Nikolaidı,, hu mü
naşcbctle sôylC'diği bir nutukt;ı hiikü
metin btiytik mıfin i leri programından 
bahsetıni • hu progrmnın tatbiki ici11 7 
milyar 3:?4 mılyon rlı-uhıni tahsi cdil
ınis olduğunu hildiımi" ve ıkı Sl·ıw sii
r"n ınll<lallaıı ~uıwa ac:ılnn l\foriııa - Tsa
yczL deıııir~·olııııun Elı•n tı•knisyenlcri 
\ e EIC'n .,eı·ınnycsi ile viıcudn. gctiı·ilmb 

olınasıııı tC'b:-ıriiz rttirmistir 
" Bu ıminııscl.>ell-.! Makcdorıyada krnl 

lıuzurundn kı·ufa, \"cliahda \ e hiikiimct 
reisi B. Mntnk,,as~ı !,arsı samimi halk tc-
1ahürlf'ri yapıl 1111.,tır. 

Kral ,.c vc-Jiııht bundan ı<onra Anıfi
polis: gid~n.•k Amerika birlc~ik de\"lcl
lcrınm Atına <'l<;i""İ n. Mac Veaghtin 
~ayretiyle dikilını" olan tarihi Amfıpo· 
!is ar.sl~ııı Jw~ l l'lini gôrıni.işleı·diı-. 

Bu Zı)·ar1..·t ~sııasındu B. Mnc Vcag
ht dl' buluııınustııı· 

Kral hurıcl;ııı • oııra drı Kaval;wı zi~a-
rct etmişti ı·. • 

. ' . 
ngııterenın Rovaya Ok zırhlısı battı 

----~x*x------------
Pari<>, 7 (A.A) - iyı mal\'ımat almakla olan bazı nınhn!ıl b.ızı ıncml~ketler 

dkarmmumiycsi iızem.1de tesir icra et mck rn.ıl-scıdiyll· Alınan propag,nııdası
nıı:ı h~r gün hır takım lngüız harp geınilcr1 ıle torpıdo ınuhı·iplcriniıı tahrip 
1..·clılııuş olduklarını bildiren tebliğler ııe~r tırıC'ktc okluguna isaı·ct ctııwktedır
l~r. Ayni nıahafıl h.ıkiknt haldn yalnız bir tek zıı hlı gt>ınıııııı Royal Ocık.ın z.a
} ı olınuı-. oldu~unu lx-yan cyleınclHe<lirlcr'. 

Norv~ç Hariciye Nazırının Beyanatı _____ _._ __ ..._...,:_---'---~ ~~~--------------~ 
- BA~TAltAFI 1 İ. Tİ SAHJFEUE -

Şimali Norveçteki ordu sapasağb.m· 
dır. Bu ordu, bir Sovyet laartı.1%u ihti-

mali dolayısiyle şimale gönderilmiş olan 
en iyi talim görmü ordudur. 

Non·eçlilcıin ellerinde bilhassa ta:n·are 
ve tan·are d:fii topl. rı yoktur.> 

BEKLEMEK LAZJM 
B. Koht nctİct! olarnk miittefikl.-rin. 

~İmali Non eçin Almnnlnr tıırafmdnn 
i çal edilme ine miisaade etmiyece1deri 
karınatind,., bulunduğunu söylemi~ ve 
şöyle deıniı;tir: 

~·.., ... •ıaaıı.. .................. -=-...... ~~--aıa::::~~~:l'RJl• ... •weBai!ml .. 1111 .. ~:a•~~ 

« -- Sabırlı olmalıyız. Seri kat'i ne
ticeler hcklememeliyiı:. Müttefiklerle 
Norveç arasında ıttifnk muahedesi vok
tur. 17akat bö~·le bir muahede me

0

vcut 
imi,; gibi hareket edilmeltedir. Böyle 
bir vesikayı, Hıı.um yoktur.> 

ral Zogo 
taly nla la 
Anlaş c k mı? 

--*-
Arnavutluğa İtalyan 
muhacereti arttı 
Belgrad 7 (Ö.R) - Son günlerde İtal

yaclan Arnavutluğa· pek fazla muhacir 
<ıkıııı baslamıştır. Bir habere göre kral 
Zogo. İtalya hüküınetiyle anla?l"ak tek• 
rar Arnayutluk tahtına gcçcceklir. Kra-

sa m ı 

as n 
F evkalide tedbir alın

madığı bildiriliyor 
~~·. yakınları bu habere inanmamışlar- /tal yadan mı korkuyorlar, Alman yadan mı? 

Ancak bugünl('rde Knıl Zogonun hu- x*x--------
şusi bazı iltimaslnrdcı bulunduğu haber lstanbul 7 {Yeni Asır) - Bugün Yugoslavyadan gelen yolcuların 
aünmıştır. Knd Zogonun heın~ircsinin anlattığına göre, Belgratta fevkalade tedbirler ittihaz edilmiş olduğu-
kocası hulunun ve l!l37 yılında Pragda , 
brr Arnavut talebesi tarafından öJdüı·ü- n~ dair ?.'a~ılan -~~~~~rın aslı yoktur. ı'ugosla~yanm her tar~fın~a s~-
il"fı Cenan hcym kardel?i Gani bey Bel- kunet hukum surdugu, Yugoslavların yakın bır harp beklemedıklerı, 
grada gclmistir. Kr.ıl Zogo da bir ıne- ileride te-hlikenin halyadan ziyad~ Almanyadan geleceğine ihtimal 
murumı Bclgrada göndererek Gani ı verdikleri, bu yolcuların ifade~inden anlası)maktadır. 
bcvlc temaslar yaptırmnktadır. Maksat, 
iki lıilt• artısındaki g{•l'giııliği ortadan I c H p t. . M • G b d 
kaldırnı.ıkıır. • • ar JSI CC lS ru UO a - *-

Üç yeni Alman 
la telbahiri 

Aınstcrdam, 7 (Ö.Rı Alınanların 
) cnidcıı iic dcııi1.::ıltı gemi inın va7.ifcyc 
nlındığı bildirili., or. _ ,,_ __ 

Yeni bir ltalyan 

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

aarif Vekili dün musi
ki terbiyesi hakkında 

izahat vermiştir 
~---------x~x:--------------

Ankara 7 (A.AJ - C.H. Partisi Mec· de ızah ettikten ve bazı hatıpler de aynt Zlrhlısı 
_ lis grubu bugiin 7.5.040 saat 15 te reis mevzu etrafında beyanatta bulunduktan 

(\'nova, 7 ( A \ l - :~5 hin tonluk Lit- 1 vı::kili SC'y}ınn mebusu I lilmi Uranın re- sonra kürsüye gelen Maarif vekili Ha
tuı·ıu 'l.ıt hlı:;ı deııiı ıııakamlımna teslim i~li~inde toplandı, san Ali Yücel musiki terbiyesi hakkın-
t:rlilnıiştir. Rurnaınede Kott)'a ıııebu u Dr. Os- da Cümhurıyet rejiminin tuttuğu yotu 

--:ı:- .nan Şevki Uludağ tMafından verilip ve yürumcktE.' olduğu istikameti izah et-

I ngl· ı l ercd e A!- mekteplerdeki musiki terblyesıu{" ve llUŞ ve grup umumi he)·etini tenvir e-l-
1 • umumi mahiyette milli musikimize ve.ri- rniştir. 

m an rasusla rı•. leh \'eche hakkında bir sual takriri vat'- 'Ruz.namede başka madde olmadı~ın-
" dı. • dan riyn:etçe celseye nihayet ·verilmiş-

fI:<ındra. 7 (Ö.RJ - Parlamcmtoda bir 
nwhusun sualınc cc\·ap veren parlfuncn
to mii.:;t<•<ıarı And<'rson !?ÖYIC' dcmiştiı· : 

• - Alman ensuslarmııı bir cok vcr
lerdc foalıyettc bulundukları ı~ınlü';.nu
muzdur. Biiyük Britan) a dahilinde Al
mpıılarm rnzhı biı· s(•y öğn:ncmiyecelc
lcriııi limit e~erinı. P.ıııliyetlPrinc ıın
ldiıı bırakılmamaktadır •. - *-

----*-

Takrir snhıbi nokt.:ıi nazarını şıfahen tir. 

Bir Polonya muhribi battı 
-----------------x~x:~---------------

lngiltere bunun yerine 
verecek • 

yenısını 
• • 

~~~--~·x~x------------

Loııdr.ı, 7 (A.A) - Polonya erkii- Patis. 7 (ö.R) - Günlerden beri 
nı harbiyesinin resmi bir tf:b1ii:inde şöy- Alman radyoııu Alman tayyuelerini 
le dcnümc'ktcdir: bir lngi1iz ııaf harp cemisinin batırdığını 

bağırıp duruyordu. lnı;ilizlcr ve Fran
su: amirallikleriylc Leh donanması c:r
k:nnı harbiyesinin birer tebliği bu iddia
ların m hiy.,tini meydana çıbrrnakı -
dır. 

----------------~~x-------------------
Par-ıs i (Ö.R) - Garp cephesinde az 

faaliyc.'t olmustur. Alm::ınlar Sar"ın tam 
garbındaki mıntalrnda Ü<; Fransız ilerı 
nıevkiinc kıırşı yaptıkları ha: kınlarda 
nıu\·~ffak olanıa)'tnCa geçen gece bazı 
ke5if kolları cıkarmakla iktifa ctmisler 
ve f.ıkat bunlar müttefik hntlarma ) a·
naı.;mağa muvaffak ol:'cmamıslardır. Mo
zelin şarkında k~sif kollnrı müsadenwsi 
lehimize ncticelenınistır. Bundan ha kn 
hiç b1r hadise olmamıştır. Fran ız hava 
faaliyeli daha ziynd • canlanmL<> \'e Al
manyanın ıçerlerfoe dognı kesif ucıış
ları yapmışlardır. Alınanlar L"e sece 
yal111z şimnl denizi üzerinde iki ucuş 
yapmışlardır. Bw~iın ise Frnnsanın or
ta mda bir tek .1\lman tayyare. i göriil
nıüşLür. Diğe1· bazı tayyareler Fransız
BclC"ika huduclıı ti?.erin.dc görülmü ler
dir. · lngiJiz frn\·a ne?.areti bir İngiliz ke-

lngiliz tayyareciH- ı 
ğine ait k rarlar 

sıf tayyar<'sınin şimal d<'nizındc uçuşt..:ın 
geri dönıncdığini bildirm~tır. Alınanl<ır 
bundan ısllfade ederek Hcligoland üze
rinde iki İngiliz taHaresini diişürdük
lerını ıddıa edi~ orlar. 

Parı<> 7 (A.A) - 7 Ma) ıs sabah tch
ligı: 

Gece umumiyetle sakın geçmi5>tir. 
l\fozclin arkında keşif kolları arasında 
vukua gdcn bir carpışma lehimize ne
tıı:elenmlstir. 

PARtS OZERtNDE ALMAN 
TA YYARELERl 

!Pari i (A.A) - Dün gec<' tayyare 
dafı topl<ır Parıste iehlike işnreti veril
~ned iğı halde P.ıris civarında faalıyele 
gecmislerdir . 

lki A lııınıı tavvarcsinin P::ırıs mınta

ka..<;ında görii lnıli~ olduğu iiylcnınc'k.te
dir. 

Hitler Jsveçc 
teminat v rdi 

BAŞl'J\ltAFJ 1 inci SAYFAl>A 

11ındaki miınakalatm inkiıaından beri ti
car<"I müesseııde,rinin Sovyel Rusya. ~le 

mübadeleleri arttırmak imkanım tetkik 
clmel.te olduk} rını beyan elmelctedfr.. 
ler. 

Bu ıııahnfil henüz re mi rnüzakeref&
re bnşlanılnınmı olduğunu fnL:.at isbo
diller ynpılmL'I olup yakında bir ta.lum 
tekliflerde bulunulmasının ihtimııl dahi
linde oldu~unu ilnve .-tmcktedirler. --·--
BiRALMAN 
VAPURU TUTULDU 
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Tefrika: 48 YAZAN: Curci Ze_ydan 

Mektepten kaçan, çalışmıyan, yemek vaktin .. 
de eve gelmiyen, küfürbaz, kavgacı cocuk 

istemiyorsanız bu makaleyi okuyu~uz 

ğerli mahsulü: Tütün 
Hükümetce tütün müstahsili lehine ---- -

(Aydoğdu) bu manzaradan müteessir 
4\du. Diğer cihetten (Cihan) fenalığa 
uğramı~ olmasın diye korkuyordu. He
men bağırdı: 

- Saman! Yoksa aldanıyor muyum? 
- Evet, Saman benim. 
- Bu ne haldir? Sana ne oldu? (Ci-

lian) nerede? 
- Yalnız olarak konuşmamıza mü~a

aide ederseniz her şeyi söylerim. Sizi 
(Samra) da çok aradım. Her kimden 
M>rdum ise kimse yerinizi göstermedi. 
Size belki rastgelirim diye camie gel-
4'im. Bu sayede sizi bulmnf,a muvaffak 
•Jdum. 

(Aydoğdu) Sam nn arkasından gel
mesini işaret ederek yürüdi.i: 

- Anlnsılıyor ki beni eski i~mim (Ay
doğdu) ile sordun. Halbuki bugün beni 
il\u isimle kimse tanımıyor. Her kes h<'ni 
•Sahip:o ismiyle tanır ... Çabuk söyle. 
(Ci.hnn) nl'rede? Size ne oldu? Niçin bu 
pejmürde ve pis halde bulunuyorsun? 

O vnkte kadar (Aydoğdu) ile (S~
man) camün avlusundan Kfıbei muazza
ma şeklınde murabba bir binaya var
mıslardı. (Mutasam) araplara ve Ara
biEtana hacet kalmamak için Mekkei
mükerremedcki Kabci mu~zzamaya be
del halkın hacci için bu binayı yaptır
mış, (Mina) ve (Arafat) dahi vücuda 
E<'tirınişti. Fakat bu fikrinde hiç muvaf
fak olmamıştı. (Sahip}, Saman ile tenha 
görü~mı k için oraya girmeyi miinnsip 
ıördü. Çünkü başk:\ bir yrre gidip ko
nu n:ığa sabrı kalmamıştı. l\Iahut Kabe 
binasınn girdiler. (Aydoğdu) Samana 
orada taştan bir pike üzerinde oturma
sını işaret ettikten sonra dedi ki: 

- Çnbuk söyle. (Cihnn) nerededir? 
Sizr. ne oldu? 

(Saman) içini çcker<'k, meskenet asa
rı göstererek cevap verdi: 

- Size söyliyeceğim şeyler sizi mem
nun etmiyecek. .. 
(Aydoğdu) ıstırap ve heyecan ile: 
- Çabuk söyle. (Cihan) a bir fenalık 

olclu mu? 
(Samnn} yutkunarak: 
- Bir fenalık olmadı. Lfıkin ... 
- O halde ne oldu? O simdi n"''Nle-

dir? Söyle. 
(Saman) ağlar gibi görünerek: 
- Efendim! nerede oldu[."'l.lnu bilmi

yorum. Haydutlar onu kapıp götürdü
ler. 

Bu cevap üzerine (Aydoğdu) nun 
gözleri büyümüş, bıyıklnruun kılları 
dimdik durmm:, manzarası korkunç ke
silmiş idi. Köpürmüş bir Arslan gibi 
l>ağıraraK: 

- Kaptılar mı? Buna kim cürct etti? 
- Onu kapan alçakların kim olduk-

l:rrını bilmiyorum. Hiddet etmeyiniz. 
Vaka na~ıl oldu ise size hikaye edeyim. 

(Aydoğdu) sabır ve tahammül göster
meğe çalışarak: 

- Söyle. Fakat uzun yapma. 
- Miifar;ıkatinizden sonra (Ferga-

ııc) de bir kaç gün kaldık. Hemen felü-
1ıet başladı ... 

(Saman) bunu söyledikten sonra din
Jiy(')l bir kimsenin bulunup bulunmadı
ğını anlnmak istiyormuş gibi camiin av
lusuna baktıktan ve bir kimsenin bulun
madığını gördükten sonra sö1.üne devam 
etti: 

- ~~eHiketimiz biı:e en yakın olan 
kim !erden geldi. Felaketi babamızın 
bize vasi tayin ettiği adamdan gördük. 
(Afşin) b("Jli babamın mirasından mah
rum eylc>ınekle iktifa etmedi. Hemşire
m<' de elini uzattı. 

(Aydoğdu) Samanın bu tabirden (Af
şin) in kendi hissesine nasıl tecavüz "t
mic; isf' hemşiresinin hissesine de öyle
ce c1 uzattığını demek istediğinden bas
kn bir c;ey dfö~ünmemis iken vine tii~
Jeri ürperdi. Çünkü baskn bir ~eye ihÜ-
mal vCTemiyordu. · 

- Afo;in mirnstnn bir sey mi almak is-
1emi~? 

(Saman) kose sakalını kaşımakla, es
n<'mc>kle mcsgul gibi görünerek sükut 

isin (Cihan) ın salim kalmasını temen
ni ediyordum. Lakin ... 

(Aydoğdu) bnğırarak sordu: 
- Lfıkin ne? Ona bir fenalık oldu 

mu 7 Sağ de~l midir? 
- Sağdır ele.ndim! Lakin onlar ken

disini ve mürebbiyesini kapıp götiirdü
ler. Hemşiremden işittiğim en son söz 
(Aydoğdu) ya seltım söyle, vukuattan 
haberdar etten ibaret idi. 

(Aydoğdu) teessür ve hiddetten ga
foyana gclmi§, gözleri kıpkırmızı kesil
mis idi: 
~ O h::ıydutlar kimler idi? Onlardan 

kimseyi tanıyamadın mı? 
- Hayır, tanıyamadım. Çünkü yüz

lerini kapaml§lardı. Hiç bir söz söyle
mediler. S.ınki tanılmaktan pek çok kor
kuyorl:ırdı. 

-34-
HEMDAN 

(Aydoğdu) kendini kaybetmiş gibi 
dalrın bir halde yere bnkmağa başla
dı. Kendini bir rüyada, yahut bu dün
yndan ~ayri bir iılemde zannediyordu. 
Bu halde epeyce müddet kaldıktan son
ra halkın camiden çıkmoğa başlamala
rındnn hasıl ol::m patırtılardan birden
bire kendine geldi. Halifenin namazdan 
çıknn halkın içinde bulunduğunu hatır
lndı. Kendisini saklanmış görerek hak
kında suizan hasıl etmesinden korktu. 
Hemen oradan çıktı. Devlet adamları
nın içine karıstı. Samandan ayrılır iken 
oırn orada kendisini beklemesini tavsiye 
etmi~ idi. (Saman) ora<ln intizarda kal
dı. Bir liihza sonra halk iki tarafa ayrı
larak Halifenin müruruna yol açtılar. 
Her kes sel:ima durdu. (l\fotasam) et
rafına bakar::ık geçti. (Aydoğdu) yu gö
rünce arkasından gelmesini işaret etti. 
(Aydoğdu) Allaha sığındı. Halifenin 
bu eağırmasından (Cihanı) aramağa 
mani bir netice çıkmasın diye korktu. 
Halife yürüdükee halk ynvaş yavas da
ğılıyordu. Nihayet Halife saraya vardı. 
Yanında (Aydoğdu) dan baska kimse 
kalmamıştı. (Mutnsam) saraya girdi. 
(Aydoğdu) onu t~Hp eyledi. Hususi bir 
od<'ya vardıl:ır. Hali!e (Aydoğdu) dnn 
namaz bitmeden evvel c::ımidcn cıkma-
sının esbabını sordu. ~ 

(Aydo~du) HaliCenin bu sualinden 
utandı. Kendisi (Saman) ı nasıl gcirdü 
ise H~Jifenin de aynalar vasıtiısiyle gi
ren, çıkanhırı görebileceğini unutmuş 
idi. Fnkat (Aydo{i:du) nun (Saman) ı 
birdenbire görmer.j kendisine kendi nef
sini ve mevkiini unutturmuş idi. Halife
nin vuku bulan sualine cevap olarak 
arzı itizardan başka çare bulamadı: 

- Şevketmeap! Akrabamdan burada 
görmesini beklcmPdiğim ve kendisine 
büyük bir chemm'yct verdi!,'1m bir ada
mı giinn"k için cıktım. Namazı bitir
mek, Emirilmiiminin efendimizin mai
yetindC'll ayrılmnmnk Hizım idi. Kusu
rumun affını istirham ederim. Şevket
meap efendimizin bu tevbihini ihyaker
desi olan bu kulu hakkında biiyük bir 
iltifat ve inayet sayarım. 

- Seni en sadık biı· nıüsahip bildi
ğim için her hal ve hareketine dikkat 
ederim. 1nşaallah o gördiiğün adam sa
na kederli haberler gt'tirmış olmasın. 

(Aydoğdu) Hc>mdana gitmek için Ha
lifeden mezuniyet almak fırsatını kay
betmek i temiyerel dedi ki: 

F..mirilmüminin efendimizin sayesind~ 
kederim olmaz. Ba ·ı akrabalarım (Fer
gane) dem Iraka gelmek üzere yolcta 
bulunur iken muvı:ı alatlerini tehir eden 
manialara uğradılar. Kulunuzdan mu:ı
venet is1iyo,.lar. Onları alıp getirmek 
için Şevkctmeap e' ndiınizden bir kaç 
giin miis.1ade istirh<:'ın ederim. 

Mııt.ısam biraz d isi.indiikten sonra: 
- Sıma mezuni. ·et veriyorum, git. 

Fakat çok kalma. B r yerele askere veya 
posta vrsaitine muh aç olur isen onlan 
is1ihdamn dn mezuno;un. 

-BiTMEDi-
---·-etti. (Aydoğdu) şüpheye diiştii: 

- Dediğim gibi değil mi?. Romanyadakı· C•"-
- Hayır efondim! Miras ile ik\ifa f't- "" 

sc idi i kolay idi. Bizzat (Cihan) a göz b J 
dikti. Bunu size söylemekle hiddet \'e tıe i O' azeteci er 
teessürünüzü celbedeceğimi biliyorum. 6 
Hakikat budur. Size her şeyi doğru söy- --·--
]emek Hizımdır. (Afşin) hemşiremin si- Paı·is, 7 (Ö.R) - Rumen hükümeti, 

isyan ve itiraz, <;ok küçiik ya§lard.ı te
zahür eden ve seneler geçtikçe köklü 
birer itiyat haline gelen iki fona huydur. 
Belki biraz miistait fakat her halde ma
Jıiyetinden habersiz olan yavruda bu 
udetll'rin yerdeşmesinc sebep olan ~an
Jı..; terbiye usulleridir. 

Filhakika çocuklar ancak istidat. kn
bliyet gibi bazı evsafı haiz olarak doğa
bıliı'ler. Bunlar da aşikfır olmayıp mu
hit w terbiyenin tesirilei nkişaf ettik
ten sonra anlaşılan ve irsen inktikal et
tiği kabul edilen bir takım vasıflardır. 

Asi ruh, dik ba~lılık, muhite zor teta
buk gibi hadiseler, cducation bowklu
ğuna ait neticelerden ibarettir. . 

Basit vak'alar ve ehemmiyetsiz gibi 
giirünen münasebet şekilleri bu iki mu
zur huyun kiic:ük cocuğun benliğine yer 
etmesine sebep olabilir. 

Hentiz üç yaşında bir çocuk tasavvur 
edelim. Giinün her saati hareket \'e arzu 
ile doludur., böyle bir çocuğun yapmak 
istemediği şey yoktur. Eğer piyano ça
lıyorsanız o ,fa piyano tuşlarına mini 
mini elini vurur, dikiş dikiyorsanız o ifa 
~izinle makinenin snpını çevirmek ister. 
Velhasıl öi:Tenme sevki tabiisi giinün 
her saatinde bir c:uk şeyleri sizden iste
meğe veya siz yoksanız kendisi tat
bik etıneğe onu mecbur eder. 

Siz mütemadiyen, kendisine zaran clo
kumıbilecek ulan, hu istekle bazıla
rından oıht ıncnetmeğe knlkışırsınız. Kaş 
ı:atma, tehdit, :ızar \'e bez.an d:ıyak atmak 
suretile onu bir müddet icin arzulanrın
dan vnzge~irirsiniz. Dayak hariç olmak 
suretiyle baş vurduğunuz men usulJeri 
Lisi kısa bir zamanda muvaffakiyete gö
türür. Fakat bütün nazik mesele burada
dır. Ev içindeki meı·h<'metli ve yuınuşnk 
bir hliyük baba veya teyze, memnuiyet 
karşısında ağlnynn cocuğa acırlar. Sizin 
menettiğini.z şeyi onun yapmasına müsa
nde eder. Iştc burada cocuğun masum 
ı uhunda bir mücadele başlar. Demek ki 
sizin ıneniniz yalnızca onu tazip etmek 
içindir, eğer müsaade edilmeyen §CY 

doğrn olsaydı onu hi.iyük b:ıba kendi 
eliyle cocuğun avuçlarına bırakm::ızdı. 

Bu ınuhakt'mc VP gi.iri.i~ size kar:-,'1 olan 
inkiynt ve itaat hislerini kiikiinden bal
wlnr. Artık çocuk iizerindeki bütiin oto
l'itenizi kayhctmissinizdir, diğer sahne
ler daha baskın isyan safhalnrile doludur 
ve nihayet siz aczinizi itiraf eder ve mü
cadeleden çekılirsiniz. 
Artık çocuğunuz mükemmel bir su

rette asi \'C muteriz olmuştur. Bütün ar
zu ve kaprislerini kabul ettiren ki.içük 
bir müstebit kesilmiştir. Evin içinde 
lam mfınasile hür, rniistakil, dolayisile 
zararlı bir mahluk haline gelmiştir. Bu 
husustn kolunun ve kafasının kafi ol
madığı sahnelerde kendi~ine büyükler
den yardımcı da lemin ctnıi~tir. Büyük 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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YABANCI DiLLE 
Bağıran satıcılar 
Gündoğdu ve Alsancak mahallelerin-

de simit satan bazı seyyar satıcılar mal
larını yabancı dil ndlariyle bağıra bağı
ra teşhir etmeği son 7aınanlarda adet 
etmişlerdir. Bütün semti kaplıyacak de
recede öyle pervasız bağırıyorlar ki in
san gayri ihtiyari, acaba Türkiyede de
l'lj} miyim? .. sualini sormaktan kendini 
alamıyor. Başka mı:nıleketlerdc milli 
dil lınrieinde yüksek sesle satL.,o;a değil, 
konuşrnağa bile müsaade olunmazken 
yah::ıncılnra yaranmak suretiyle kazanç 
temin etmek gibi hasis bir maksat uğ
runda milli hisleri hırpnlıyan bu satıcı
ları kanunun çerçivesi dahilinde ikaz 
etmesini Belediyemizin uyanık zabıta 
teskil~Lmdan bekleriz.. 

· Giindoğdu 1448 sayılı sokak.No.17 
EMİN DiZGiN 
.--

Burhaniyede ço
cuk bayramı zin gibi diHiver bir genre niş.1nlı oldu- ecnebi muhabirleri gazetelerinde Ro

ğunu, shclen başka bir kim~e ile evlen- manya hakkında intişar edecek haber-
~ 1 Jd h ld ı d ı Nazilli, (HtLc;usi) - Burhaniye kö-mcgc razı o rnıyacnğını bi iği a e er en ınesu tutmağa k:ırar vermiştir .. 

ihtiyarlığına bakmıvnrnk ona iıdiv:ıc Romanya dahilinde yapılmakta olan ya- yünde çocuk bayramı her yıldakinden 
teklif etti. • lan haberler neşriyatına nihayet veril- neşeli geçmiştir. 

(Aydoğdu) teessı.irden titriyerek: dikten sonra bu suretle hariçteki pro- Bayram bir ııutukla ve bunu takip 
- Ondan sonra? ... Sonra ne yaptı? pagandanın da önüne geçmek arzusu <!den bir cocuğun şiiriyle açılnuştır. 
- Bir şey yapamadı. Çünkü işi telafi takip edilmektedir. Sonra geçit resmi yapılmış, milıt 

f'tmek için bir knfilc ile beraber oradan -*-- oyunlar oynanmıştır. 

Yazan: Dr. ŞEMSİ MUTVER 
ÇCJ('llk lıastalıkları mütehassu>ı 

• 
alınan tedbirlerin güzel tesirleri 

;,nnc veya baba, hizmetçi veya dadı mü- x*x-------
kenımd \'e müsellah bir cephe teşkil • Baştarafı Sahile 2 .. Sütun 1 ve 2 de - müstahsilden doğrudan doğruya tiitila 
ederler. Karşı ta.raf blitün mantığına ve Fakat, müttefiklerin emrine yatırıla- satın alan tacirler üzerinde müeair ol
istikbal hakkındaki endişelerine rağmen cak muhtelif taksitlerin ilk vadeleri ay- mak laz.ım geliyordu. Müttefiklerle SOD
ne kadar zayıftır ve küçük müstebit avc- ni tarihe müsadif olmak üzere ancak 30 radan yapılan ticaret ve tediye an]~ 
ııcsile birlikte evde hükümran .olur. haziran 1940 de hulUl edeceğine göre ınalarının o znman henüz k~ğıt üzerin• 

Çocukluk devresi bu mücadelelerle tütün satışlnnmız.ın istikbalini teminat de bile tesbit edilmemiş olan prensip 
geçer. Netice ooşıbo:~ isyankar bir ruh altına alan bu esaslı tedbirin, her sene itilfifına dayanarak, tütün tacirlerini sa
taş1y~n terbiyesiz bir çocuk ve onun mutat olarak Egede ikinci teşrinin ba- tın alacakları mahsulün değer fiat bula• 
üzerinde bütiin hakimiyetini kaybeden şında, Karadeniz mıntakasında ayni cağına ikna etmek, yukarıda izah etti· 
::ına ve babadan müteşekkil betbaht bir ayın sonlarına doi,rru ve Marmara ının- ğimiz sebeplerden ileri gelen haklı en
ym adrr. takasında ise mart ayında açılan tütün dişe ve tereddütlerini kırmak ve keodi· 

Bctbaht bir yuva, Çünkü küçük ço- piyasalarında bu ~ne için müstahsil le- lerinden hükümetin arzusu olarak piY&• 
cukluk devrinde nihayet muayyen hu- hine doğrudan doğruya bir tesiri olamı- snda ayni zamanda inübayaaya çıiana
tlutlnr dahilinde kalan reaksiyonlar, ço- yacaktı. larını ve yüksek fiatle tütün a1ma)arıJU 
cuk büyüdükçe hJzan hakiki fe15ketler Dikkat edilirse anlaşılır ki piyasanın istemek icap ediyordu. Hükilmetin aldı-
!ıaline inkilôp ecler. 'Egede acılmnsı Hizım gelen tarih yaklaş- ğı tedbirlerden biri bu olmuştur. 

. Çocuğunuza muntazam '\"e günlük tığı zaman, hilkümetin · elinde ancak Bu tedbirin müessiriyetini arttırabil-
bır hayat temin edemezsiniz. Mektep- müttefiklerden yapılacak istikrazların mek için de, sermayelerinde devletin v• 
den kaçaı·, ,Ier:-;lerjne çalışmaz, yemek tediye ~artlarının bilfıhare tayin edile- milli bankaların hissedar bulundulU 
vaktinde eve gelmez, kollektif hayatın, ceği kaydini ihtiva eden mali bir anlaş- yerli ürünler şirketine, tülün limitede 
okul müessesesinin yalnız fen~ tarafla- ma bulunmakta, fakat ne bu istikrazlar ve İnhisar idaresine ayni auretle pya
rını. tcmessiil t.>der. Küfürbaz, kavgacı, akdedilmiş, ne de hunların taksitlerini saya müdahale emri verilmiştir. GerÇi 
hasın ''e yalancı olur. ödemek üzere mal ile tediye esası tat- bunların müdahalesi kendi imkanları ile 

Fena terbiyımin bu her yeni teıahiirü bikattn işliyebilecek Uırzda 1e~bit olu- mahdut kalacalrtı. Tütün piyasrunnın hu• 
karrq-s:ıııda biraz. lıa~kı yapmak ve onu nabilınişti.. susiyeti ilk ağızda mahsulün en iyi kıS-
islfıh t ' • .. · · • f k t b"t" " . • e mekt ~s .. eı Mm7; a n. . u un ~ay- 1.şte bu ~artlar altındadır ki hükümc- mının satılması ve büyük kısmının tuc-
! et~e; ~:a gı~er, na!"ılıntlerınız, tavsıy~- tin tütün piyasasına gerek doğrudan car tarafından i-;kartaJı mallar addiyle 
ıerı.nız ıtıraz ılc karşılaşır, dayak vazı- dogı~ ·uva «erekse bilvasıta müdahale ka- sonradan uzun bir devre zarfında ve 
vetıı · h t' · h" b"'t" t kt " ' "' U • ı 'e aıııe mı u~ u un ar ırma an r:ırını verdiğini fakat bu müdahalenin bittabi düşük füıtler]e müstahsilden ın • 
ha ·ka hiç bir ~eye yaramaz, dövülme, kat'i ve müessi~ olabilmesi için bütün bayaası idi. Piyasaya tütün tacirleriyle 
lehdi<li k~rşı.sındn i:;;yankfü· bir hal alır iml:fuılara malik olmadığını da görüyo- ayni zamanda çıkacak olan İnhisann ve 
ve .~zan ı~yan ~der. . ruz. Filhakika, hükümetc piyasalara şirketlerin müdahalesi evvelemirde ilk 
ve~ ve 11.rnt.erız . c·oc~kla~". çok. cgoıste doğrudan doğruya müdahale için sala- jyi partiler jçin yüksek fiat temin ede· 

-·kat hır ı7.zet~n~fıs m.uptelasıdırla'.. hiyet ve bir mUdalıale fonu veren mil- cek, tacirler iyi partileri aldıktan sonra 
Bazen ~nenfeatl~rmı mucıp olan teklıf li korunma kanunu henüz ne~ir bile çekilirse iskartalı malların geniş rnik
v:. t:wsıyelere bılc sırf alı~kanlık dola- olunmamış ve tütün piyasası acıldıktan yasta mübayaası hususunda bu müesse-
vısıle iti"r.,z ..ı 1 M lA y ~ ı :. ·. " cuer er. e_se a yemcgc ça- eUi gün ~onra ııcşrolunduğu zaman da, ~elere imkan verecek diğer tedbir er 
gıı dmız zaman aç oldugu halde gelmez tatbil i hüküınetrü ittihaz edilecek hu- alınacaktı. 
ve tol· ld y' "d' d B 'b' "' 

• 0 U!,unu 1 ıa c er. u gı ı ço- susi bir knrara talik edilmiş bulunuyor- Nihayet, en iyi ve p.'1halı tütün nevi-
c.uklarda dornı ve haklı muhakeme kabi- du .. 
lıyeti sıfıra inmist. ir. Onlara "bÖrc mutedil ]erinin büyük alıcısı olan Amerikan 

Bu sebeple hüküınetin evvela, lüzum- k l A 'k d k' tu"tiln ve mnkul hare1<ctkr yoktur. umpanya arının merı a a ı 
hı tedbirlcı·i alıncaya k~dar piyasanın b h k t"t" .. ti_.. korn-Çccukluk r,::ığ)nrı ::rcçip de !!enclik "aş- u ranına, şar u unu ye ;::ııren 

~ ~ • J cıçılınasını "eciktirdii'<i görüldü. Piyasa, l k ti · "b •-1·fıJl• hırı geldiği znmnn bu terbiye ı:momalisi- b "' şu mem e e erın ucuz mu ayaa lIIl" 
. k aradan bir ay geçtikten sonra birincika- ları veren yüko;ek istihsallerine \'e hu-

nın ~ybofocağmı :wnnPtıneyiniz, fih-aki mınun dördünde açıldı. 
cemiyet ,.c tuy::t ...-.,,.rtl::ırı küçük yaşlar- susiyle yeni rekoltemizin dlişük evsa-
daki hoyrntlı~n "" laııhaliliğe tahammül Kampanya başlayınca anla~ıldı ki Ti- fına rağmen Türkiyeden tütün almakta 
etmez .. Giirüniiştc itiraz kusurunun du- <'aret Vekilimiz, müstahsili korumağa bir istifade bulabilmeleri için, ayni za· 

matuf müteaddit tedbirleri ayni z.aman- manda Amerikn ile ticaretimizi esasın· mura uğrndıjtını zannedersiniz. Hnyır, 
J f ela alınag'ia nıuvnffak olmuc: ve gerek dan tanzı'n1 maksadı'yle Amerikaya ya· on ar •snt buldukc::ı eski huylannı açığa " • • 

vurmakta tereJcliit ctıne7Jer. Dairede müstahsile, gcrekı;<• tütün tacirlerine pılacak ihracata prim \'ermek tedbirine 
nmirt>, ıniiessescdc pntrona itiraz küçük karşı mnnevi bir taalıhüt ve mPsuliyet müracaat edilrni~iir. Prim ile AmerUca-

.ıltına cirm<'k, devlet otoritesi ile birlik- lılann büyük mübavaalar •·tpmasındaO <'ocukluktaki itiyadın devrunını gösterir. J " 

Daha k5mll ya larm ve kuv\•etli bir tah- te, kuv\·ctini ticaret işlerine vukufun- :ıdyadc, yukarıda i?..ah edilen şartlar ,,e 
ilin bile luç bir foide temin edemediği dan alan şahs'i niifuzunu oa kuUanmak bilhassa yeni mrihsuliin kalite düşüklU• 
muhakkaktır.. suı etiyle enerjik bir müdahaleden çc- ğü sebebiyle piyasadan çekilmeineJerl 
Cemiyet içindeki annrr-:iyi tahrik eden- kinmemic;tir. temin edilmek gayesi takip ediliyordu .. 

Bu müdahale, evvelemirde, tüfün ta- Prim, daha fazla Amerikaya ihraçları leı in Vl' büyük i yanların eleba.,'llarınm . __ ,_1.._ 
çocukluk z.amnnlarım tnhkik etmek ka- cirlerini toplu bir surette mübayaaya pek azalım~ olan diğer maddelerimi--

• sevketrnek hususunda tecelli etmh.:tir. ihracını teşvik etmek hususunda rol oy-bil olsayoı müthiş bir şekilde fu.i ve mu-
teriz cocuklı:ır oldukları tesbit cdilebi- Böyle bir tedbirin muvaffakıyeti için, ruyacaktı. 
lirdi 

İsyan Ve itiraz hayat muvaifakiyetsiz- Bulgari&tanın kuvveti ne kadar? 
likleri iizerinc miicssir olan iki fen::ı huy-
dur.. Çocuklarımızı bundan korumalı- x*x---------
yız. 

HahJ:emelerde 
·····-----··· 
Sarho~luğun sonu 

Dün gcc~ Göztepede bir vaka olmuş, 
Hakkı Çetin ndında bir gene, kırda grup 
halinde oturmakta olan bir kaç aileye 
sarkıntılık ettiği iddiasiyle yakalanmış:_ 
tır. 

Hakkı Çetin fozl:ı sarhoş olduğu için 
karakola getirilirken polise de hakaret 
etmi;;tir. 

Diin Hnkkı ÇC'tinin ınc. hut suçlar ka
nıınuna görl' muhakemesi yapılmış, 
müştekiler dav::ılnrından vaz geçtikl~
rinden hu cihcttt'n beraet etmiştir. Fn
kat polise de ha k:ırf't ~uçundan 1 ay 2 
gün h::ıpsiııe ve 61 lira para cezac:ına 
mahk\ım olmuştur. 

Bir hırsız tevkil edildi.. 
Tepecikte B. Beytullahın kereste nıa

ğaznsından bir taknn elbise, ayni mağa
za kapısında kunduracı tbrahime ait bir 
çift ayakkabı, Tepecikte Camlı kahve
den şeker, çay ve beş altı deste i.3kam
bil kağıdı çalmakla suçlu Ali oğlu Salih 
Çelik ha.lt.lundıık.i <luruşma !Ona ermi.~
tir. 5 ay, on gün ha~irıe ve o kadar 
müddetle emniyeti umumiye neı.areti 
altında bulundurulınağa mahköm ol
muştur. 

Bir hırsız mahküm oldu 
Tepecik1e Hakkı adında bir şahsın 

bahçe duvarından içeriye girerek kü
mesten bir kaç tavuğu çalıp kaçarken 
suç üstli ynkaJannn Hüseynin dün meş
hut suçlar kanununa göre asliye ceza 
mahkemesinde sorgusu yapılmış ve tev
kifine kunr verilmiştir. 

Yarım milyon askerleri 
ve 550 tayyareleri var 
Almanların 

• • 
sının 

yardımı 
askeri 

- Bulgar 
kıymeti 

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

• 
arazı· 

Fransızca Lö Tan gazetesinin askeıi fırkayı teşkil etmektedir. 
muhabiri, komşumuz Bulgaristanın Bal- l larp hnlinde Bulgar ordusu bet yiis, 
kanlarda işgal ettiği vaziyet ve ordusu bin kişi olabilir. Bunların üç yüz elb 
hakkında aşağıdaki ma!Umatı vermek- bini kara, yirmi bini hava ve on bini ele 
tedir. deniz ordusunda yer nlaca.ldar, buncl•P 

•Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve maada on ilci bin aıker de mahalli kıl .. 
Yunanistan arumda merkezi bir vazi- )arda çah:acalı.lardır. ,, 
yete malik olan Bulgaristanın evvelce Bir ziraat memleketi olmauna , .. -
- ve yarın için de böyledir - Balkan men, Bulgariıtanda eanayi henüz y.,,J 
devletleri arasında çıkacak her hangi ba,lamakta ve Almanyanm verdiii _.. 
bir harpte mühim bir rol oynayacak kinelerle inkişaf etmektedir. Bulc~' 
vaziyette olduğu kabul edilmekte idi. şimdiden tayyare atelyeleıine malik_*!: 

BULGARtST AN VE BOCAZLAR .ler. Almanya Bulgaıietana büyük ......
Bir kene Bulgariııtan boğazlara ya- yasta tayyare, silah ve mühimmat ıir 

kındır. Nitekim bu sebeple Türk.iyeye dermit ve göndermektedir. Bu ~ 
muhtemd bir taarruz için mükemmel bir Almanyadan gördüiü yardnn -~ 
müttefik veya bir rakiptir. Bulgaristan modern ailah b.Jnm ... 

Bulgaıistan istiklalini kazandıkteln oldukça zengindir. .. 
heri Egr deni:ıi üzerinde bir mahreç Bugün Bulgar ordusunda bir çok ~ 
aramaktadır. Tuna üzerinde 400 kilo- cum arabaları, miikemmel toplar, ~ 
metre sahile malik olan Bulgaristan, cum arabaları dafi toplan ve müke..,... 
aynı zamanda garbi Avrupayı tıtanbula tayyare dafi toplan mevcuttur. .. af 
bağlayan büyüle demiryolu tarafından NE KADAR TA YY ARELERt V,... 
da .katedilmektedir. Bundan bir iki ay lı:adar evvel, ~ 

BULGARiSTAN VE HA:RP garistan 300 tane11i hiıinci hat tayY., . 
Bulgaristan Karadeniz üzerindeki olmak üzere be~ yüz elli harp tayY•,_-

Varna ve Burgaz ]imanları bu beynel- ne malikti. . 

kaçmng"a müsarnat tt'k (Cih ) ·ı Geceleyin, mektep talebesinin hazır-
c ' e 

1 
• an 1 e Macarı·standaki petrol ı dı K A B U L hC'1l emvn] ve emtiadan ne kadar hafif a ğı müsamerede bine yakın halk bu-

seyler ·varsa toplayıp aldık. Konak hal- Budnpeşte, 7 (A.A) - Başvekil kont lunmuştur. Müsamereye İstiklal tablo- Resmi yapılamadı 
-·- milel derniryoluna bağlıdır. Bu münase- Bulgar aalteri kanaatkar ve ene.;iklll'· 

betlerle Balkanlarda çıkacak bir harbe Bulgaristanda bir hayli yol vardır. r:.: 
Bulgaristan da karışmak mecburiyetin- kat bunlar çok ltötüdür. Alelade 0 

kından mürebbiye (Hnyızran) ·dan baş- Teleki, hariciye nazırı kont Csaky ve su ve rnnrşiyle ba~anılmış, be~inci sı- Roma. 7 (A.A) _ Enternasyonal 
ka kimseye haber vermedik. Yalnız ticaret nazırı B. Vargn <liin T:ipce petrol ruf talebesi tnrafından işgal bulutları ve vaziyet dolay~iyle Romanya elçiliqin
(Hayızran) ı berabc>r aldık. AJ~n haber kuyularını gez.misler ve bu kuyuların ?afer yıldızları piyesi muvaffakıyetle de ı o Mayıı Rumen miJ}i bayramında 
almadan evvel (Samra) ya gelmek iize- isletilmesi imkanları üzerinde eksperler temsil edilmiştir. Daha sonra Canavar, yapılacak olan kabul ıeımi yapılmıya
re acele ile hareket ettik. Bir cok kır- ve mühendisler ile uzun görüşmelerde yurdumuzun geziyoruz, renkler temsil caktır. Yalnız Saint Sophie kili~inde 
larclan, tenha y~rlerden, dağlardan, ovn- bulunmuşlardır. edilmiş, oyunlar oynanmış, geç vakite bir dini ayin icra edilecektir. 
lard:ın geçtik. Sıcaktan. sog"uktan, v. or- _ ... _ kadar iyi bir gece ~~çirilıniştir. lin• • ... + Musso ının bir kabulü 
m.ınluktnn pek çok zahmetler cektik. R Uz VE L T Roma, 7 (A.A) _ Duçe, bir ordu-
NihayPt Horasıınn girdik. (Hem dan) a Ölen &taşe~ter }ar grubuna k.umanda etmekte olan 
yaklaştık. Kafile bizden ayrıldı. Kendi- Va~ingtona döndü- Va11ingtoıı, 7 (A.A) - lngilterenin Prince De Ptomonti knbul etmiştir. 
mi.zi artık selfımrt ve emnivet icindP Vac:;ington, 7 (A.A) - B. Ruzvelt Vaşinı;ton ııefareti ataşesi Harold Haig •• *--
:zannediyorduk. Yold., bir t;kım ntlı,a- Hydeparlctan Vaşingtona dönmüştür. Sims ani olarnk vefat etmiştir. urtigvay • .aa-.;iltere 
nn hiicumunn ucrad·l~. Hal ve l:areknt- Vn~ington, 7 (A.A) - B. Ruzvelt 10 --*- ticareti.. 
lerinden bunları'l 'o'ları keFen havcl• ·- rravıst. n ıs mayısn kadar Vnşingtonda İ Londra, 7 (A.A) - Hariciye n~za-
lardan oldt• ·ları :ı'nı." lıyordu K 0 nr!i- t< P'· n •• k olnn sekiz.inci Amerika ilim Metaksas • talyan reti 4 Ni•anda Uruguvay ile lngilıer~ 
' izi biltün kvvv0tiı ı7Je mii•laf".ı eıt;k konv.re· ine irtirnk edecek birleşik dev- Sefiri mülakatı ara11mda bir ticaret muahede9i imza edil-
• hım c-.kat1 arıdı. B c:ımcl n ) nr 1--n- l'"'•kr m•ır. hh. s heyeti reisliğine bay Atina, 1 (A.A) - Başvekil Metal- diğini bildirmekte · 

Maklfıl d · ll. · 'n saad~~l_&~~~J:~.;.:~~ü;:,::::,._:::,.ı..~~~-'i~~-..---İıİİİİİııİİİİİll6ıiiİiiİiiıııİiİiİİiiiii•• 

dedir. bu yolların ekaeıisi ağır makineli "~ 
Nöyi muahedesi mucibince Bulgar taların geçmelerine ve nakliyata ma.a' 

ordularının yirmi bini a11ker ve üç bini değildirler. 
jandarma, aümrük memuru ve polis ol- MODAF AA KABiLiYETININ 
mak üzere otuz Üç bin kişiden mürek- DERECF.Si 
kep olma~ı lazımdır. Bulgaristan arazi itibariyle muk•.;r 

Nöyi muahedesinin askerliğe ait maJ- mele pek elverişli değildir. Şimalde in'; 
deleri 1938 de Selanikte toplanmış olan mı ile hudutla,en Bulgaristanm. ya _ 
Balkan A~tnntı tarafından kaldırılmış <1İmali şnrkisindeki Dohruca mınt•......, 
ve Bulgaristan o tarihten sonra mecbu- da geçilmeai mii kül tabii arızalau: ~ 
ri aıkerlik v~etmişti. Bu miinasebetle c:utlur. Cenuptaki Tiirlc hududu ıee 

11 
Bulearistan halen silahlanmaktadır. tabii arızalardan mahrum ve taın•,.e 

BULGAR ORDUSU • açıktır. 
Sulh zamanındaki Bulgar ordusu as- Balkan dağları m .... mleketi iki ov:f" . ,,_ ...... 

kerliği meslek ittihaz etmiş olan 35,000 taksim eder. Faknt Bulgar ovaaifiac: __..,. 
zııbit. nefer ve silah altına alınmıs olan meli ovasının birlestiren bir çok .....,..-_, 
elli, elli beş hin kişi ile dokaan hin kişi ler. çukurlar mevcuttur 
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Gece getcn ağrı -·-YAZAN: Ot. G. A. 

Ak!)am yemeğinden sonra ndyonun 
düğmesini çevirirken, en ziyade Avru
pa istasyonlarından işittığiniz o bitmez 
tükenmez yaleil sesleri, şüphesiz. canını
~• sıkar. Bütün nağmelorin hep o feryat 
Üzerinde toplanmasına sinirlenirsiniz ve 
düğmeyi çevirmekte devam edersiniz .. 

8UGfJN 
--*--

DALQA 11ZllNl.11011 

ı• ... ıu Kcs./ııt Ww 

f. A. Q. 11.7' alS195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 prograın ve memleket saat aya
ı·ı, 12.35 ajans ve ıneteorolojl haberlıu-i, 
12.50 mUzlk: Muhtelif şarkılar (Pl.), 

=-· 
IZMIR BELEDIYESlNDEN: 
Şehir oteli yapılınak Uıere temel ka

zı~larınm çalulmaııı ve ç\ka<l61\ en'kaz
dan kabili istifade olanları l)elecfü•f'Y@ 
terkedılmek şartile 11\tVC\.lt gaı.ino bin!'~ 
sının yıkılması işleri için tayin edilen 
15-4-940 tarihinde taU_g çtkmadillındmı 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış
tır. Ke~if bedeli 34309 lira 25 kuruş 
muvakkat teminatı 157' füadır. Talip
lerin 15 Mayış 940 Çl\!'lamba gününe 
kadar haftanın Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma giinlcri encümene müracaatları. 

28-3.8-l:l 1473 (817) 

•··. .. ~·· . 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır .. Kadın, erkek idrar ıorluklannı, eski 
,.e yeni belsoiulduğunu, mesane iltihabını, hcl ağnsını. sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanma\ hallerlnl giderif, Dol idrar temin Nler.. . 

ldra,da kumlana, meııaııe~ taşlann teşekkülüne mini olur .• ' ~ 
DiKKAT : HELMOBLÖ idrarınm temizliycrek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatım haizdir ... HER ECZA?lı"l.'DE BULUNUR 

SPaaco VAPUll 
~C:SNl'All ----··-~1>Atsl ROi.US 
KUMPANYASI 

TRAJANUS vapuru 18-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
limşnların3 hareket edecektir. 

ZARA motörü 9/5/ 
940 tarihinde gelerek 
crlesi günü saat l 7 de 
Pire, Brindisi, Zara, 
Fiume, Trlyeste ve 
Venedik Jim~lar:ın• 
hareket edecektir. · 

Böyle türlü türlü makamlarla f erya· 
dın musikide ne kıymeti olduiunu hiç 
bilemiyorum. Fakat arap mu.ikiıine 
kimler ve ne vakit ıokmutlana onlann 
inaan hayatını pek iyı anlamıı oldultlan 
inkar edilemez. 

13.3().14.00 MUzik: KUçük orke~tra (Şef Kar§ıyaka - Osmaruade mevkiindeki 
Necip Aşkın), ı _ Robert Stolz: Viya- deniz banyolarının bir mevsim için ki
nada ilkb ahar, 2 _ Micheli: Gece pu- raya· verilmesi, yazı işleri rnildUrlUlün. 
scleri (Serenad), 3 _ Haruı Schneider: deki şartnamesi veçhile açık artırmaya 

konulnıuştur. Muhammen bedeli ican 
Tirol da~lnnnın hallt şarkı ve dansla- 1500 lira muv:ıkkat teminatı 112 lira 50 - · LANGANO vapu

ru 18 - 5 - 940 tarihin
de beklenmekte olup 

Cenova ve Rh•ie.ra limanlanna hJreket 
edecektir. 

Fikir ve hiaaiyat bakımlarından ha· 
Yabn en mühim ltıamı ge<:eleyin geçer. 
Büyült ve silzel uerlerden pek çoiu 
keceleri yazılmııbr. Littrenin ucu, buca
ğı bulunmıyan kitaplannın hepai ıece 
çallfl!lalariyle meydana gelmiıtir. Vaı
nerin de bütün eaerlerinin tarihini, tü· 
rini ve muaikiaini hep geceleri teabit ct
rniı olduiunu yaıarlar ... 

rından potpuri. kuruştur. Taliplerin bu :teminah öğl~ 
18.00 program ve memleket saat aya- den evvel Iş bankasına yatırarak rnak. 

n, 18.05 müzik: Oda müziği (Pl.)' 18·36 buzlarlyle ihale tarihi olan 22-5-940 Çar-
mUzik: Saz eserleri. şanba günü encümene milracaatları. 

DOKTOR 

Sala~e~~in 

ÇALANLAR: Fahire Fersan, Refik 8·12-18-21 (881) 
Fersan, Fahri Kopuz, 1 - Peşrev, 2- 11t1lim••••••••••••• 
Saz semaisi, 3 - Sirto. 

OKUYAN: Necmi Riza Ahıskan. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her Dd otelin mfiateciri 4S ıenelilc otelcilik m6twıaııı bay ömer 

Utfll Benail' dir. 
Briatol oteli elli oclah her odada toiuk n ucak akar aulan, bany 
kaloriferi vardır. Dahili ve herici müteaddit telefonlan olduiu ıiW 

BRİNDİSİ motörü 15/5/940 tarilıinde 
gelerek ertesi güni! saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zara, Fiume. Triyeste ve Ve
ııedik limanlarma h~ket edecektir. 
CİTI'A Dl BARİ motörü 21/5/l9'C 

tarihinde beklenmekte olup İstanbul 
Pire, Napoli, Cenova limanlarına hare
ket edecektir. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde ge
l~rek ertesi günü sact 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triveste \•e Venedik 
limanlarına h."lreket edecektir. 

insanın hiaaiyatı da fikir hayabndan 
bir parça demek olduiundan, neıesi ve 
ıstırabı da geceleri daha kuvvetli olur. 
öileden ıonra ıaat beı çayı alemleri hiç 
bir vakit ece toplantıları ve sabaha ka· 
dar devam eden balolar gibi keyifli ola· 
rnamıtlardır. Bir yerde medeniyet ilcr• 
lodikçe gece hayatı uzar. 

1 - Ali Rlfat - Rast şal.'kı: (Anlata- ~ 
yım halimi dlldare), 2 - Dede - Rast 
şarkı: (Yine bir gUlnihal), 3 - Hafız 1 

Saba şarkı: (Dil mest olur). 4 - Ha· ~ 
ftz - Saba türki,i: (Bir esmere gönül ver- ~ 
dlm), 19.00 konuşma (dış politika hfidi-, 
selcri), 19.20 MUı.ik. Tekand R1&n1oru ve buauai lobntuı ftrCbr. 

lıtirabın da geceleri daha tiddetli ol· 
dujunda oüpheniz bulunmasa &rerektir. 
Hutalıklann hemen hepai aeceleyin baı· 
lar, batlamıı olanlar da geedeyin tid
detlenir. Ateşli olan hastalıkların gece
leyin fiddetlennı.eaini ateşin geceleri ço
aalmasına atfc,deraı, fakat ateşin kendisi 
de bir haa~lık alameti - yahut fence 
haıtalıia kaqı bir mukavemet alame
ti - olduau &ibi ateşli olmıyan haata
lıldardan da bir çoğu geceleri daha şid
detli olur., 

Geceleyin başlıyan hastalıklara en 
acıklı miaal - geçen günü bahsini açtı· 
{(ım - nıkris hastalığıdır. Vakıa, onun 
bUyük istirabı meydana çıkmadan önce, 
insan bir kaç gün rahatsızlık duyar. Fa· 
icat bu rahatsızlık bir az iştahsızlıktan, 
titizlikten. ha:z:ımsızlıktan, bir az da İn
kıbazdan ibarettir. Bunlar her vakit ola
ğan şeylerden bulunduiu için ehemmiyet 
vcrmel: ve ayaklarının birindeki baş par
mağın kara kan damarlan genişlemiş. 
kabarmış olsalar bile dikkat etmez. O 
baş parmağın gerilmesi de rahatm:lık 
vererek derecede olmaz. 

ÇALANLAR: Kemal N. Seyhun, 
Cevdet Çağla, İı.zettin Ökte, Fahri Ko-
pu~ . 

OKUYAN: Semahat Özdenses. 
1 - Udi Mehmet • Şehnaz şarkı: 

(Suphu bulsam sinci afında), 2 - Udi 
İbrahim - Şehnaz .şarkı: (SUzdükçc gü
zel gözleri), 3 - Münir Nurettin - Su
zinak şarkı: (Durmadan aylar geçer), 
4 - H. Mehmet - Suzinak şarkı: (Vad
eylemiştir ey peri). 

2 - OKUYAN: Mustafa Cağlar. 
1 - Civan ağa - Hicazkar şarkı: (Ri

ya91z çcşmi ahuyu sevdim), ~ - Muh
lis Sabahattin - Hlcazkôr şarkı: (Emi
nemin on beşe ,·ardı yaşı), 3 - Muhlis 
Sabahattin - Hica:ıknr türkU: (Bir yar 
sevdim Kuşadalı), 19.45 memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
20.00 müzik: Fasıl heyeti, 20.35 temsil: 
Ankara. Yazan: Yunus Nüzhet Unat. 
21.35 Serbest saat, 21.45 müzik: Riyase
ticilmhur bandosu (Şef: İhsan KUnçer). 
1-Tschalikovsky: Marş, 2 - L. Moret
ti: The Last Good - bye (Romans), 3-
Saint • Saens: Birinci senfoninin Ada
gio ve Allegrosu, 4 - Kalınan: La haya
dere operetinden potpuri, 22.30 Memle
ket saat ayarı, ajıms haberleri , ziraat, 
esham - tahvilat, kambiyo - nukut bol'
sası (fiyat), 22.50 nlfrıik: Cazband (Pl.) 
2!i.25-2~.30 yarınki proçram ve kapanış. 

Çot'uk llastalıklnn .1\!ütahassısı 
BERl..İN ve KÖLN ONIVER

SiTESI SABIK ASiSTANI 
Hastalarını İkinci Beyler Numan 

zade sokak 5 Nn. da her gün saat 
~ birden sonra kabul eder. 

3 
.. 
53 Tl\U:FON : .. 

EVİ: , . 3459 
"J'r..4•1 D B O •Ut& 4 U, ••unz 
lVlENEMEN 1CRA MEMURLUCUN

DAN: 
Dosya No. su 940-450 ' 
Borçlu: Eski Hususi muhasebe tah

sildarı Ahmct oğlu Tevfik taraf ınn .• 
İzmir ağır ceza mahken10sinin 29-2-

1932 gün ve 116-85 sayılı ilamı ile ke
falet sandığına borçlu bu\unduğunuı: 
848 lira 53 kuruş ve ayrıca icra ma~a
rifinin ödenme!i için namınıza çıkarılan 
icra emri ikametgahı hazıranıı.ın mec
hul bulunduğundan bilhahis bila tebliğ 
inde edilmekle talep veçhile ilanım teb
ligat ifasına karar verildiğinden işbıı 
ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
dnireıniıe bu borcu ödemediğiniz varsa 
bu müdd t içinde ilirazınm bildinnedi
ğiniz takdirde menkul ve gayri ml?nkul 
emvnl, alacak ve sair haklarınız haciz 

Batan uri konforu haia olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
btanbul cihetine de nezareti feYkalideye maliktir. 

Bütan bu mtikemmeliyetlere ili.eten fiyatlar relcahet kabul ebni
k derecede ucudur. Çilnldi bu otel Tiirlciye otekililr mGttıheı11 

J ömer Lütfll BenıGnin idareainclectir. Bir defa ziyaret he • 
e,dana koyar. Bunun için bütün E,eliler, kendinin tahtı iaticanncla 
lunan otellerde buluturlar. 

Bornova Beledı yesinden: 
l - Su aboneleri için 100 adet au ıaatı alınacaktır. 
2 - 1 S/5/940 tarihine müsadif çartamba günü aaat 16 da açık eksiltme ile 

ihaleai Bornova belediyesinde yapı1acalr.tır. 
3 - Muhammen bedeli 2000 ikibin liradır. 
4 - Muvakkat teminat 150 liradır. 

2-5--a-l l 1513 (838) 

Ereğli kömürleri işletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 
Ereğli kömürleri işletmeıi kömUr satı~ ıube.inin bilOmum rneıvcudat taah· 
hüdat ve matlubatı bütün hukuk ve veeaibiyle 3780 numaralı kanuna 
müsteniden 2/ 12899 numaralı !karunamenin 3 aayılı kararı hülcmüne 

ıı:öre teşkil edilen 

uEreğli Ha11zası Köm!tr'lerl Satış BIPllğf» ne 
Devredilmiş olduğundan alakadarların her tütlü işleri için 15 Mayıs t 940 

tuihinden itibaren merkezi ZONGULDAKT A bulunacak olan adı 
geçen satış birliğine müracaat etmeleri. 

NOT - Bütün bu vapurlar Trlyestt 
veya Cenovada Şimal! ve cenubi Ame
rika limanlarına h .. ı-eket eden İTAL~ 
1 "TONİM seyrisefain şirketinin ve Afrl· 
im ve Hlndistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrbefain tfr
keti \.-apurlanna tesadüf ederler. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ALBA JULİA vapuru 15-5-940 tarihinde 
bek1enmekte olup Malta, Cenova, Mar
sllya limanlarına hıareket edecektir. 

NOT ı 
Ahvıtli hazıra dol•yıslyle n.vlun w 

hareket tarihlerinin katı olmadıtuu -.. 
bunlann hi~ bir !hban lüzum olmabt
zın değişebilir oldufunu ve bu husumn 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettUp 

• 
etmiyeceğlnl muhterem yilkleyicllerin 
kayıt ve ~ret etmeleri rlce olunU1'. 

Daha faz.la tafslllt için COmhurlyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
•ctmteslne mDNceat edfhnesl_ 

Ta..!!FON : 2004 - 2905 

:··········································· . . . . . . . . 
OLIVIER VE 

ŞUREKASJ ı.rn. 
• 

VAPUR ACENTASI 
Sonra bir gece. sabahın birinde, iki

ıinde, derneğe insamn dili varmıyor, 
çünkü o aaatte henüz zifiri karanlıktır. 
Saat yirmi beşte, yirmi altıda denemeyi 
de tuhaf bulursanız gece yarısından bir 
iki saat sonra, o Clamarlan kabarmı~ baş 
~rmakta birden bire bir ağrı. O kadar 
şiddetli ki ağrıya tutulmuş .&cim&enin la. 
t.iraptan yaşaran gözleri bütün aile içinae 
herkesin göderine yaş getirir. 

m•ıııu 

ve paraya çevl'ilme yoliyle alacağın tah
sili cihetine gidileceği malumunuz. ol
malc ve icra uml'i tebliği yerine kaim ol
mak i.izere usulün 141 \'C mütebaki m - W 
wddına ~vfikan U~n ~oou~ ~~~~~~-~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

ATATÜRK CADDESi Rees binası 
l"ELF..FON: 2üS 

WESTİNGIIOUSE 
BUZ DOLAPLARI 
YENİ RADYOLAR! 

1609 cssı> _,, Turgutlu Beledi ye riyasetinden: 
~--;;ı·•--!!--

Londra \•e lJverpol hatlan için 
piyasarun ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer ya1>9Caklardır. 

Bu iıtirnp 39 derece kadar ateşle ve 
Üıt üste titremelerle sabaha kadar, gÜ· 
rıet ışıkları belli oluncaya kadar sürer, 
sonra geçer. insan uykuya dalar. Ertesi 
geceye kadar sakin geçer fakat, dört 
l:ıcı, altı gece sırayla tekrar gelir, ancak 
her ırün bir az hafiniyerek .. 

BÜYÜK ÇEŞiT 

AVİZELERi 

A. Ziffe, 
TAKDiM .EDER 

SAMAN İSICEI .r~t ·iŞ BANKASI 
KARŞJSINDA .. 

WY.itGOZ.U~---- 1 11; l 

OOKTOR 

Rüştü Ostaı 
ASKERİ HASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Bu ağrı geldiği vakit, gece yansından 

sonra bir hekimi uyandırmaya lüzum 
Yoktur. Airı ne; kadar şiddetli olsa, er
tesi günü beklemekte bir tehlike olmaz. 
Ceceleyin gerçekten bir lüzum olmadan 
hekimi uykusundan kaldırmak onun er
tesi günkü işlerine sekte vermek demek
tir.. Ağrıyan yeri sıcak suya batırılmıı 
bezlerle sarmak ağrıyı büsbütün geçir
mese bile hafifletir ... 

Hastalarını her gUn Ciğleden sonra 
saat üçten itibaren İkinci Beyler 

'l'ASH1H !LANI sokağı 45 No. da kabul eder. 
Yeni Asır gazetesinin 14-4-9~0 tarih TELEFON Na: 3806 

ve 10446 sayılı nüshasının dördüncü sa- e m 
hiCcsinin b inci sütununda birinci icra- SATIŞ İLANI 
nın 939-3015 numarasile artırmaya ko- · tZMJR SULH HUKUK HAKtMl.t
nulan ve Emlak bankasına ipotekli gay- CtNDEN: 

Nıkris has\alığmın kanda a$İt ürik 
maddesinin fazlalıiından ileri ~eldiiini 
)azmııtım. Ağrının aece yarısından bir 
ilci saat sonra çıkması da, tabii içimiz
deki saatin o zamanı seçmesinden: daha 
doğrusu o f ula maddenin ağrıyı meyda
na çıkaran kimya muamt-lesinin o !laattc 
hasıl olmasından .. 

ri ıncnkultin Bayraklıda Blübül soka- İnayet, lrfan, Ömer, ve hazine ve Asi .. 
ğındn denileceği yerde Bornova Bülbül ye. Ad\'iye "O!fet Ahmı?t Kamil, Meh ... 
sokağında denilmiştir. Tashih olunur. met, Ali ve Mehmet Eminin şayian mu-

1599 (885) tasarrıf oldukları Karataş lnönil cad

Radyoda yaleil feryadı işittiğiniz va· 
kit, hayatta keyfin de. iıtirahın da ec
~eleyin daha iddetli olduğunu düşü
nürseniz, lnsanlann her türlü hiS11iyatını 
İf•de etmek iıtiyen 'rpusikide o kadar 
dev.anılı bir reri bulunmasını pek de 
haksız 'bulmazsınız. G. A. 

lZMtR S1C1Lt TiCARET MEMUR-
LUCUNDAN: . 

Refik Ş. Çullu ticaret unvanile iz
l'r\irde birinci. kordonda 334 numaralı 
binada her türlü ticaret ve komisyoncu
lukla iştigal eden Refik Ş. Çullunun iş
bu ticaret unvanı tiCAret kanunu hü. 
kUrnlerlne göre sicilin 2722 numarası
:na kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1602 (888) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiralık daireler • i Fevzipaşa bulv:mnda ZEYBEK 
E apartmanında kirc1lık daireler var
: dır. Taliplerin ~partman bekçisine 
S ınüracaatleri .. 
: 1 - 6 1854) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MENEMEN SULH HUKUK HA. 
K1MLIC tNDEN: 

Çamaltı tuı.lasında Ahmet Çeltik. 
Hasan Külahçt tarafından açılan ala

cak davasının cari muhakemesi sırasın· 
da ilanen vaki tebligata ra~men muha
kemeye gclmediğiniıden hakkmızda gı
yap karart verilmi~tir. 

Muhakeme günü olan 17-5-940 pazar
tesi giinünde bizzat gelmediğiniz veya 
vekil göndermediğiniz takdirde davaya 
gıyabınızda bakılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

1610 (884) 

Mersinli fidanlığı müdürlüğilnden: 
Fidanlık için 900 lira muhammen bedelli rnotör ve türbine mübayaa edile

cektir. Motör Ye türbineyc ait evrak fidanlık müdüriyetindcdir. Ekıiltme 
23/5 / 940 Perşembe iÜnü saat on beşte fidanlıkta teşekkül edecek komisyon
da icra ve ihale edilecektir. Taliplerin 6 7 lira 50 kuruş muvakkat temi11atı mal
ıandıiına yatırarak rnakbuzlariyle komisyona müracaatları 

8 13 18 22 1606 (883) 

KARŞIYAKA SPOR KULUBCINDEN: 
Kulüp ıızalarının 10/5 /940 Cuma glinü akşamı saat 20 /30 da kulübe gelm!!

leri rica olunur. 
RUZNAME: Yeni .idare heyeti İntihabı. 1606 ( 88 7) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 2 31 O adet bira fıçısı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 22594 lira muvakkat teminatı 1694,50 liradır. 
3 - Pazarlık 2 3 '51940 Perşembe giinü saat 15 de lstanbulda Kaba ta ta 
\azım mübayaat ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname her gün levazım şubesi veznesinden ve lzmir Ankara başmü

ıNl:lükleıinden 112 kuru, mukabilinde alınabilir. 

desinde 188 sayıda bulunan aile evi 
mahkemece vf!'rilen izalei şuyu kararı .. 
na istinaden 7·6-940 Cuma gUnü saat 
15 te İzmi~ sulh hukuk mahkemesinde 
satışı yapılacaktır. Bu artırmada tah
min olunan bedel 9000 liranın yüzde 
yetmiş beşi verildiği takdirde- talibine 
ihalesi yapılacak aksi •takdirde satış 15 
gün daha ur.atılarak ikinci artırması 
21·6--940 Cuma gilnü saat 15 te yine da .. 
ircınizde yapılacaktır. Daha fazla ma ... 
)Cimat almak istiycnler dairemizin 939 .. 
1078 sayılı dosyasına müracaatları Hl. 
zumu ilan olunur. 

tıımmııııı~~~ ....... ----8 l ri n c I Smıf Mltahum 

Ur. Demi·r Ali 
UMÇIOOLV 

Cilt ve T enuül haıtahklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokajı No. 55-. 

hmir - Elhanın Saneması arbimda 
Sabahtan •k:şama kadar hutalannı 
kabul eder.. TELEFON: 3419 

tZMtR tKtNCl lCR.A MEMURLU-
CUNDAN: 

Akhisar tütüncüler bankaSlnın 16050 
numaralı dosya mucibince borçlusu ziın
mctinclcki alacağından dolayı mahcuı 
bulunan gramofon plağı, a}att mıısiki
ycden radyo. bisiklet elektrik VI' snal 
malzemeleri kristal siirahi ve bardaklar 
ve saire gibi eşyayı ticariye 14-5-940 Sa
h günü saat 14 te Bnlcılaı: cadde inde 
kain 222 numnralı dükkan önünde açık 
artırma ile pıırn~fn çevrilecektir. 
Artırma bedeli malın tnhmin edılcn 

kıymetinin yüzde yctmis beşini bulma
dıi'iı tokdil'dc ikinci nrtırmanın ayni saat 
ve mahalde bu ayın 18 ne mUsadlf Cu-

• v ve 

70 Metre mikap kırık mermer taııı pazarlıkla satılacaktır. 
!hale ı •/519•0 tarihine müsadif salı günü saat iki de Turgutlu bdediyc 

encümeninde yapılacaktır. 2-5-8-11 t 516(839) 

Manisa Nafia müdürlüğünden: 
Dairemizde istihdam edilmek üzere bir Fransızca tercümanına ihtiyaç var· 

dır. Ayda 15 Q lira ücret veril84:ektir. 
lııteklilerin vcıik.lariyle birlikte müdürlü~ümüze müracaatları ilan olunur. 

7 8 1561 (880) 

............... ~············ .............. .. 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve $ürekAsı 

- *--- . 
AMERİCAN EXPORT LİN~ İNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXtRIA vapuru 5 ınayıSU. beldeni· 

yor .. 
SERVİCE l\IARİTiME ROUMAlN 

BUCAIU:ST 

E to# ı. H GALAS VE KÖSfENCE tçlN 
fJ/WT:Jı ___ ı.... reg } aVZ3SJ ·---FE:WIG:iBlln:•t-311~ CAVARNA Mot. 18 Ma~'1S8 doğru 

K ı S B ı • d S bekleniyor. 
ömür eri atış ir ig"' ın en: D. T. R. T. - nunl\PEST 

BUDAPE$TF İÇİN 
3 780 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı kararnamenin 

3 savılı kararına göre te§ekkül eden 

uEreğli Hauzuı kömürleri Satı$ Birliği.-n 
Merkezi ZONGULDAKTADIB.. 

Birlikten kömür almak isteyen müstchliklerin 15 Mayıs 1940 tarihine 
kadar lstanbulda Tophanede iskele caddesiode 26 numarada 

ve 15 Mayıs 940 tarihinden itibaren de doijrudan doğruya 
Zonguldakta SATIŞ BIRLt~l merkezine miiracaat 

eylemeleri llzım~ır 

KÖMÜR SArış ŞERA.tr.t : 
1 - Kömür alıcılarının kömür bedelini pcpnen ödemeleri şartltr. 

Telgraf adrcai: ZONGULDAK - SATIKöMOR ·Telefon: 145 Zonı:uldak 
2 - Kömürler havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

1 mrtd&Q Oilil!OllWJCil'.• 7 r ?R'W1PZ71! n• Fi • 

Turgutlu. belediye riyasetinden: 
Şartnamesi dairesinde '200 bin ocak tu~lası ile 60 ton kirecin mübayaası 

2 7 /4/940 tarihinden itibaren f 5 gün müddetle açık eksiltmeye vzedimi~tir. 
ihale f 4/S/940 Salı günü ıaat iki de Turi'Jtlu belediye encümeninde ya· 

pılacakbr. 2-5-8-11 1515 (840) 

lstanbul elektrik, tramvay ve tü .. 
nel işletmeleri umum müdürlüğün
den: 

1 - iki adet muhavvile merkezinin totiai işi ekıiltmcye konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 2S.3SO liradıı. 
3 - Eksiltme 1 /8/940 Pefll'mbc •ünü saat 1 S de Metrohan binasının 

be_tinci katında toplanacak olan arttırma ve eksihme komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Bu ite ait tartnameler 27 lira mukabilinde idare veznesinden tevzi 
edilmektedir. 

S - Telclif mektuplarının hazırlanarak kapalı ve mühürlü bir zarf içinde 
saat ı • de kadar dördüncü kattaki komisyon katipliğine imza mukabilinde 
verilmit olmaaı llzımdır. 8 1 O 15 79 890) 

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

. . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

San'atkar aı anıyor 
D. D. Y. UMUM MODORLOCONDEN: 
Sivas demiryol ateh•esinde çalıştınlmak üzere birinci sınıf tornacı, fcrezeci 

ve dökmeciye ihtiyaç vardır. 
Jmtihan ve matlup evsafta liyakati görüll'nlere 77-100 lira arasındn bir 

ücret verilebilecektir. imtihanlar !zmirde lstanhulda, Eskişehirde ve Sivasta 
yapılacaktır. 

T ti.ip olanların 1~ ve Sirkecide if)etme müdürlüklerine Eskişehir ve Si-

DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek
leniyor. 

KASSA motörü Ma~'ls sonlarında 
bc,klenlyor. 

S7.EGED vopuru Haıiran ortalannda 
bekleniyor. 
ŞOCİETE COl\IMERciALE BULGA· 
RE DE NA \'İGATtON A VAPEUB 
BULGARİA vapunı 6 mayısta belOı 

itmiyor. Burgas ve V~ma için yUk U. 
calctır. 

Vapurlana isim \'e tarilaleri haklı:mch 
hl( bir taahhBt abıunu. 

Vapurlann hareket tarihleriyle ınıııv· 

lunlardaki delfJikliklerden acenta n: .. 
ıuliyet kabul etmu. 

Daha fatla tafsillt l~ ATA'fURK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Z.. ve Ş.ı. V•pur 11eentahtma mnr.ca. 
at edf lmest rica olunur. 

ftl.fll'ON: zotT,.._ 
------

UMDAL -·-UMUMi DENtz ACt:NTALl{U Lft>. 
ZEl'SKA PLOv1DBA A. D. KOTOR 

LOVCEN vapuru 30 nisanda K&slen
cc ve Varna için h:.reket edecC'ktir .. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta K&ten

t.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
Pire, Durano 1,•e Triyeste için hare-
ket edecektir. Yolcu ve \.iik kabul ede-
Ct:ktir. ~ 
GOtn.ANDRiS BRO'I11ERS (Hellas) 

L'ro. PiRAEUS 
•NF..A HJı~LLAS• 

Li.iks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gettlr " .. purlann muvasallt tarihleri. 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 
kında acenta bir teahhUt altına &iremez. 
Daha faı.la lafsillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz Aet>ntalıtı Ltd. mü.racaat 
edilmesi rica olunur. 

TelefoQ • 072 MUıcllrl,.e 



Akden·izde l ·ni bir tehlike görülmiyor 
~~~~~~~~~~~~.llı#W"'~------~------~~-

A k den iz, Balkanlar ve iki taraf 
~~~----------~~--'llılllılll~·~----~,---------------

I tal yanlar, Türkiyeye tesir 
yapmaktan bahsediyorlar 

---------------------~•ıwıww~----------------~~ 
Balkanlara 

A A 

anı 

Brüksel 7 ( ö.R) - Londra mah
fillerinin fikrince Akdenizde ani bir 
tehlike görülmemektedir. Fakat 
m:numi vaziyet bazı ihtiyat tedbir
lerinin ittihazını ve muhafazasını 
zaruri kılmaktadır. 

Berlin, 7 (Ö.R) - Romada çıkan Tri
buna gazetesi şunları yazıyor : 
'Eğer İngiltere ve Fransa kc>ndi do

nanmalarını Akdeııizc başkalarını kor
kutmak niyetiyle getirmişlerse bunun 
jçin intihap edilen zaman pek iyi seçil
rnemistir. Fakat eğer tecavüzkar hare
ket t~sarlamışlarsa Akdenizin her han
gi noktasında İtalyan imparatorluğunun 
prestij ve hayati menfaatlerine temas 
etmiş olacaklardır. 

Popolo Di Rom:ı gazetesi de şu mü
talaayı yiirütii,yor : Acaba İngiliz ,.e 
Fransız donanmaları Tiirki)·e ve Bal
kan de,·Jetlerine tesir yapacak mıdır? ..• 
Kanaatimize göre şimal denizinde ma
ruz kaldığı ağır darbeler Norveçteki ne
tice bunları askeri prestijlerinin artma
sına yardım etmemiştir. 

Par.is, 7 (Ö.R) - İngiliz ve Fransız 
filolarının şarki Akdenize toplanması 

Alman radyo ve gazetelerine mühim bir 
propaganda mevzuu olmuştur. 

Alman propagandası bu neşriyat ile 
Almanvanın Norvecte olduğu gibi Bal
kanlarda da mütteCiklerden evvel dav
ranması lıi7.un geleceği kanaatini uyan
dınnak istiyor. 

Halbuki Balkan devletleri hadiselerin 
inkişafını büyük bir soğukkanlılıkla ta
kip etmek.te ve her suretle hazır bulun
maktadır. 

bir taarruza mı hazırlanıyorlar 

Alma11ları fazla iwal ettiği aııla§tlan Veygand ordusuııdaki -müstemleke 
askerlerinden üç tip 

AL.,IA1'ı'LARIN YALANLARI tiyorlar. Şimdiye kadar bu propaganda
Paris, 7 (Ö.R) - İngiliz istihbarat nın hedefleri sarih görülmiyordu. Bu 

nezareti dün akşam şu tebliği neşretmiş- sabah tamamiyle tavazuh etmiştir. Al
tir : Son 36 saat zarfında Alman radyo- man gazeteleri uzun bir tebliğ neşrede
ları Balkanlar ve Akdeniz vaziyeti bak- rek guya 30 nisanda İngiliz ve Fransız 
kında fikirleri bulandırıcı haberler neş- başvekilleri arasında bir telefon muha
retmişlerdir. Bunlardan bazıları birbiri- veresi olup bundan general Veygand 
nin zıddı olduğu gibi diğer bazıları da ordusunun askeri hareket planının tet
yine bizzat Berlin tarafından tekzip kik edildiğini iddia etmiştir, bu haber 
edilmiştir. Almanların maksadı sarihtir. esassızdır. 
Bu haberleri yaymakla kendi maksatla- Franc;ız hükümeti de ayrıca bir teb
rının tahakkukuna hizmet edecek olan liğ neşrederek bu haberleri tekzip et
kararsızlık havasını ortaya çıkarmak is- miştir. 

Çemberlaynın Avam ka· 
marasındakl beyanaıı 

• 
Harp ve NC!rv~ç vaziyeti münakaşa edildi 

---------------------NOıMo* 

Müttefiklerilı Norveç ric' ati ve biz 
Ingilizler lsveçten tam 
bitaraflık istiyorlar 

- BAŞTARAFI 1 1NCİ SAllİFEDE -

Eğer İsveç hükümet ve milleti ma
ruz kaldıldan tazyik dolayısiyle bir bi
taraflık siyaseti için karar vermİ§ bulu
nuyorlarsa bu bitaraflığın hakikaten her 
iki muhasım taraf için de bitarafane ol
ması lazımdır. 

•BU MOŞKOLA Ti BiLiYORDUKıt 
Narvike müttefik kıtaların çıkarılma

sına kimse itiraz etmemiştir. Fakat 
T rondhaym mıntakasına neden asker çı
Jr.arıldı diye tenkidlere maruz kalıyoruz. 

Trondbaym mıntakasındaki seferin 
tehlikeli olacağını biliyorduk. Trond
haymi zaptetmekden, elde tutmak da 
güçtü. Keza tayyarelerimizin maruz ka· 
lacakları müşkülatı bilmiyor değildik. 
Fakat Norveç başkumandanlığı Trond
haymin ele geçirilmesi lüzumu üzerinde 
ısrar ediyordu. Çünkü burası Norveç 
Kralı ve hükümeti için elzem bir liman 
telakki ediliyordu. 

Binaenaleyh Norveçe yardım etmek
ten başka çare olmadığı kanaatine var
dık. Çünkü böyle yapmasaydık, Norveç
lilerin mukavemette devam etmeleri 
mümkün olmıyacaktı. Bu sebeple bu 
tehlik~yi göze nldırmağa lüzum var san
dık.> 

ZAFERE İMANIM VARDIR 
Pari ·, 7 (Ö.R) - Namsostan mütte

fik kuvvctlerınin geri çekılmesi hakkın
da B. Çemberlayn nutkunda su izahatı 
da vermı.ştir : · 

N•~ınsos mıntakasındaıı müttefik kı
ıalarının geri alınması Andalsnesten ge
ri alınmağa nisbetle dahn güçtü. Mütte
fiklerin cenubi Norveçte muvaffak ola
mamalarının sebebi Alman ileri hare
ketini geri bırakmak için şose ve köp.
rüleı·in Norvecliler tarafından vaktinde 
tnhrip edilmen;e5idir. Yalnız iki köprü
yii İngiliz ınüfrczE:leri tahrip etmiştir .. 
_ı\lımınların Norvcce asker çıkannaları
nın imi.ine gecmck üzere İngiliz filosu
nu daimi olarak intizar vaziyetinde tut
mak imkansızdı. Miittefiklerin ihraç 
pliinı netice vermemi.ştir. Zira Oslo 
mıntakasından Alman imdat kuvvetle
l"inin ae.lmncino m~ni l\lt"n-::ııl.r ırnlr-aıncı?'. 

kısmının Almanların işgal haricinde 
kaldığını ve Norveç milletinin bu mın
takada istilaya halil mukavemet ettiği
ni kaydederek demiştir ki : 

• - Bu mücadelede İngiltere ve 
Fran.sa Norveçe zahir olacaklardır. Fa
kat Almanya merkezi vaziyeti sebebiyle 
her hangi bir noktada taarruza geçebi~ 
lir. Bu sebeple bu taarruzu da püskürt
meğe hazır olmalıyız. Nihai zafer hak
kındaki enmi)·etim tamdır. Bununla be
raber vatandaslarmı memleketimiz üze
rine <·öken tehlikenin ~iimul ve kurbi
yetini. liıyıkile takdir edecek me\'kide 
değillerdir. 

HARP HENÜZ BİTMEMİŞTİR.. 
Brüksel, 7 (Ö.R) - Avam Kamara

~ındaki nutkunun sonlarında B. Çem
berlayn .şunları söylemiştir : 

• - Namsostnn kuvvetlerin geri çe
kilmesi Gelibolu hezimetine t.e~bih edi
lemez. Çünkii buradaki kuvvetler mü
him değildi. V c bir fırkayı tecavüz et
miyordu. İngiltere ve Fransa Finlandi
yaya ynrdım için hazırlamış oldukları 
kuvvetleri dağıtmamalı idiler diye söy
lendi .. Eğer bu kuvvetler mevcut olsay
dı NorveÇin yardımına daha mühim 
kuvvetler gönder~bilirdik, diye iddia 
edildi. Şuna dikkat etmek lazım gehr 
ki elimizdeki kuvvet ne olursa olsun 
Non·eçin :istililsına ancak Norveç tara
fından davet ec!ilnıek ~artiyle mani olu
nabilirdi. Çtinkii biz Alınanlar gibi ha
reket ederek onlaı dan evvel Norveçi is
tila ctıncğe katlanamazdık. Finlandiya 
harbi nihayet bulunca Fın cephe.si icin 
hazırlanmış olan kuvvetlerin mühim bir 
kısmı Fransaya göndel'ildi ve ancak bir 
kısmı İngiltercde tutuldu. 

.Miivaıenenin hangi tarafa doğru eği
)e('eğini ~imdiden tahmin etmek imkün
sızdrr. Sefer lıenİİI. bitmemistir. Norve
rin bii~·iik bir kı~mı i~gal altına girme
mi~tir. Kral ve hükümeti henüz Norveç 
rırazisindedir \'e Norveç kuwetlerinin 
bakayasmı toplaınağa hazır bulunuyor
l<ır .. • 

ÇEMBERLA YN tTtMAT 
tSTIYECEK 

neticesinde B. Çemberlaynın itimat 
meselesini ileri sürmesine ihtimal 
veriliyor. 

Avam Kamaraııında müzakereler de
vam etmektedir. 

Kayak sporu 
yonu olan 

şampi

kız _____ ,, ___ _ 
Bir milyonerin oğlu 
ile evlendi-. 

Mia Maklm 

Londra - 1938 senesinde İngilterede 
kadınlar arasında kayak sporu ;,ampi
:ronlıığunu kazanan ;'.\Jia !'tlaklin adında 
bir genç kız hu defa sporu terkederek 
bir milyoner ~ocuğu olan Roland Hodge 
ile e\·lenmi~tir. Genç kız 19 ~·a5ındadır. 
I<.orası halen Garp cephesinde harbet
mektedir. Milyoner delikiinlı bir hafta 
i::r.inlP 1 ~ • .t .. ,.. .... ,. O'Plmiı:. nik.ihını vanııbr-

Norveçte Son Vaziyet 
Alnıanlar 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

~ıyorlar. Ve üç binden fazla Alman as
ker.ini püskürtmüşlerdir. Fakat Alman
lara · daimi olarak imdat kuvveti gelmek
tedir. 

ALMANLARIN TAYYARE KAYBI 
Paris, 7 (Ö.B) - Resmi tahminlere 

göre Norv~ harbinin iptidasından beri 
Almanlar Norveçte iki yüz tayyare k.ay
bctınişlerdir. Müttefiklerin zayiatı ise 
bu mikdann dörtte birinden daha aşa
ğıdır. 

1Kt ŞEHRİ DAHA ALMISI.AR 
Alman cephesi 7 (A.A) - Havns 

ajansından: 
Alınan istihbarat bürosunun Stok

holm'dan aldığı bir habere göre, Alman 
kıtaatı şimali Norveçte kfün bulunan 
Mosjoen ve MQ adındaki Norveç şehir
lerini işgal etmişlerdir. 

ALMANLARIN ALDIKLARI 
ESiRLER 

Londra 7 (A.A) - tn~iliz radyo<:u 
Almanların Norveçteki harp esirlerini 
Almanyaya nakletmekten vazgeçmiı;; o1-

duklarını bildirmektedir. Yaşları fü) tan 
yukarı ve 16 dan aşağı olan esirler ~cr
best bırakılmı.şlnrdır. Diğer e!'.irler zi
raat işkrinde çalıştırılacaklardır. 
Almanların hastane ve yolcu nakliye 

gemilerine karşı yapmakta o?dukları 
hücumların devam etmekte olduğu ha
ber verilmektedir. 

Dronning Maud adındaki hastane ge
misinin bombardımanı esnasında 27 has
tabakıcı kadın ve hasta ölmüş ve yara
lanmışlardır. 

EStR ALMAN TA YY AREC1LERt 
Londra 7 (A.A) - Norveç seferi es

nasında esir edilen 9 Alman tayyarecisi 
İskoçyada bir limana çıkarılmıştır. 
NORVECtN AL TINLAR! 
1NGILTEREDE 

Londra 7 (A.A) - 600 milyon Kron
dan ibaret olan Norveç ihtiyat altınları 
bir İngiliz limanına getirilmiştir. 

ALMAN RF..SMt TEBLtCt 
Berlin 7 (ö.R) - Alman başkuman

danlığının resmi tebliği: 
Norveçte Narvik mıntakasında vazi

yet değişmemiştir.. Alman t.ayyareleri 
İngiliz mi.ifrezelerine bomba ve mitral
yöz atesleriyle hücum ederek bunları 
dağıtmışlar ve Narvik açıklarında bir 
kruvazör üzerine orta çapta bir bomba 
isabet ettirıni~lerdir. Sonderland tipinde 
bir İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 
Namsos ve Grong şimalinde ilerliyen 
Alman kuvvetleri Mosjeon mevkiine 
vasıl olmuşlardır. Bir İngiliz tahtelba
hiti tskajarak boğazında batırılmış ve 
Alman körfezine> doğru uçmağa çalışan 
iki İngiliz tayyaresi iskat edilmi.)tir. 

Garp cephesinde mühim bir hadise 
olmamıştır. 
OSLODAKt ALMAN YARALILARI 

Brüksel. 7 (ö.R) - Norveç ajansı 
Oslodaki hayat hakkında şu tafsil~tı ve
riyor: Bir çok Alman askerleri Osloda 
ameliyat görmektedir. ölen Alman as
kerlerini gömmek için yüzden fazla 
kimse mecburi hizmete alınmıştır. Has
taneler yaralılarla doludur. 

NORVEÇ KIT ALARININ 
MUV AFFAKIYETLERt 

Londra 7 (A.A) - Norveçliler Nar
viki İsveç hududuna bağlıyan maden 
demiryoluna varmışlardır. 

Bir İsveç menbaından alınan bir ha
bere göre, müttefiklerin tazyikinden 
kurtulmak için Almanlar şimali Norve
çe durmadan tayyare göndermektedir. 

Diğer taraf tan Finlandiya :radyosu
nun verdiği bir habere göre. Botni kör
fezinde K varkeni kapıyan buz tabaka
ları 70 senedenberi görülmemi dere:e
de şiddetli bir kıştan sonra çözülmeğe 
başlamıştır. 

Almanya ile İsveçin Lulea limanı ara
sındaki demir madeni nakliyat yolu 
Kvarkenden geçmektedir. 

Norveçin diğer mıntakalarında da 
çarpı'.imalar devam etmektedir. Norveç
liler ı::arp Göl vadisinde mevzilerini ha
la muhafaza etmekte ve cenubi Nor
veçte gerilla harbının devam eylı:mekte 
olduğu bizzat Alınanl ... ı· ~pr:ıfından da 
kabul olunmaktadır. ' 

ALMANLAR TUZACA DüŞTü 
Stokholm 7 (A.A) - Aftonbladet ga

zetesinin Norveç hududundan aldığı ha
berlere göre, Storenin cenubu şarkisin
de Rognes ile Singsas arasında şiddetli 
bir çarpışma olmaktadır. Norveç! iler 
kendi mevzilerine yaklaşmak isteyen 
Almanları bir tuzağa düşürmi.is olduk-
larını bildirmektedirler. "' 

n1'AN11 iN MÜTALAALARI 
Paris, 7 (Ö.R) - •Tan• gazetesi şi

mal tecrübesi hakkında neşrettiği bir 
makalede gerek 3.$keri ve gerek siyasi 
bakımdan mücadelenin yeni vasıtalara 
ihtiyaç gb"Sterdiği neticesini çıkaı:ıyÔr ve 
diyor ki : 

'isveç hitaraflı~ınm gerek müttefikler 
ve· gerek Alınanlar bakmundan <:ok mü
hi~ı olduğu ı:öze <:arılma1<tadır. 
Vakın hadiseler İsveç bitaraflığının 

m~hafazası hususunda Sovyetler ve Al
manya arasında hfıSıl olan mütahakatin 
fiili kıymetini gösterecektir. · 

Muhakkak olan ~udur : Norvec.;tc 
harp devam ediyor. Norveç kralı ve 
hükümeti ve ınill~ti Fransa ve İngilte
rcye sıkı sıkıya bağlı olarak memleke
tin jı;tiklali icin çetin bir mücadeleye 
cJpv:.m Pifivorlar.t...Nnn fa(!· 

200 kaybetti 

Şimalde Almanlarla çetin bir miıcaclcleye girl§en Norveç askerlerinden bir kafi 
ALINAN DERSLER lcrini (iğrcnmege muhtaç olan Alman 
Non·e~ harbi, harbin umumi olarak umumi efkarına .::esaret vermektir. 

idaresi hususunda bir çok dersler ver- İkincisi de Alm:m;\:anın süratle harbe 
ıniştir. Londraya gelen B. Kohtun ilk ~iirüklemek istediği ltalya üzerine taı• 
önce radyoda ve sonra gazetecilere yap- yik yapmaktır. 
tığı beyanat ta bunu teyit etmeklt!dir.. Daha Brenner mülakatında Hitlet 
Norveç hük\imetinin Sovyet - Fin har- Norv~ fütuhatının İtalya için avantajlı 
binde bitaraflığın muhafazası için ve bir şekilde harbe girmek saatini açaca· 
müstakil bir siyaset takip husu~-unda ğını söylemişti. Halbuki Norveç fethe~ 
oynadığı birinci derecede rol malum- dilmcmiştir. İtalyanın gayri muharipli~ 
dur. Hariciye nazırının dediği gibi Nor- siyasetini terkctmekle elde edece~· 
vcç bütün muallak meseleleri daima avantajlar da hiç belli değildir. Bilakis 
muahedelerin metin ve ruhuna uygun zaman geçtikçe İtalyan umumi eorarı· 
bir şekilde ve adalet prensibi dahilinde nın bir kısmı \'aziyeti öğrenmekte -çc 
halletmeğe çalışmıştır. Koht Almanya- Almanyaya katılmakta bir f~{fa obna· 
nın Norveçi cebren kendi tarafına çek- dığını anlamaktadır. Şimdiki halde Ro• 
mek ve Garp devletlerine karşı bir alet ma ,.e Berlin arasında konuşmalar de: 
olarak kullanmak istediğini söylemiş ve vanı ediyor. B. Koht Norveç hükümetı 
harpten sonra Norveç milletinin istikla- namına söyliyeceğini söyledi. Onun da 
lini iade edeceğine kimsenin inanmadı- ehemmiyeti vardır. Çünkü Norveç har• 
ğını ilave etmiştir. Çünkü Alman vait- bi devam ediyor. 
!erinin hiç bir kıymeti yoktur. Alman- İki ordu arasmdaki 
ya için şeref sözü tamamen manasızdır. 

Tan gazetesi netice olarak bitaraflık 
siyasetinin küçük milletleri korurnağa 
ne kadar kifayetsiz olduğunu ve muhte
ris memleketlere karşı onları nasıl aciz 
bıraktığını kaydediyor. 

ALMAN PROPAGANDA 
MAKSATLARI 
Faris, 7 (Ö.R) - Pari Suvar gazete

sinde Andre Şomeks Norveç hariciye 
nazırının Londrada bulunmasile Norveç 
milletinin guya artık muharebeden vaz 
geçtiği hakkında Alman iddialarının su
ya düştüğünü yazıyor. 

Bu iddiaların doğru olmadığını Al
man propagandası her kesten iyi bilir. 
Fakat bunları ortaya çıkarmakla iki 
maksat takip eder. 

Birincisi Hitlerin daimi muvaffakıyet-

yarı$ ... 
Stokholm, 7 (A.A) - Ste:nkjer cep· 

besindeki Norveç kuvvetleri Narvik et• 
rl! 'ında faaliyette bulunan müttefik 
kuvvetleriyle İrtibatı tesis etmek üzere 
Mosjoen Mo ve Bodo istikametinde 
ilerlemektedir. Aynı zamanda Alrna0 

kıtalan da aynı mıntakaya doğru iler: 
lemektedirler. Bu yarışın neticele~.'J1 
şimdiden tahmin etmek milmkün degı • 
dir. 

Namsosdan alınan haberlere göre. 
Yiyecek zorluğu yüzünden Namsos hal· 
kı feci bir vaziyettedir. Diğer cihetten 
lsveç gazetelerinin muhabirleri Nonıe'< 
ordusu kumandanlarının Koht tarafın• 
dan geçende Londrada yapılan beY.a
natı tamamiyle tawip ettiklerini bildıl"" 
mektedirler. 

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

T ekıip edilen bir haber 

ltalyadan vaziyetini tes
bit etmesi istenmedi 

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

M ü fte f iklerin Balkanlarda bir darbe 
hazırladıkları iddiası asılsızdır 

- BAŞTARAFI 1 bıci SAIİİFEDE -

Alınan gazeteleri bu uydurma habe
ri verirken guya B. Çemberlayn ile B. 
Pol Reyno arasında 30 nisanda telefon
la vukubulduğunu iddia ettikleri bir 
muhavereden bahsediyorlar. Bu muha
verede Balkanlarda yapılacak bir hare
kC>tin planı iki başvekil arasında müza
kere edilmiş imiş .. 

Halbuki 30 nisanda B. Pol Reyno İn
giliz başvekile telefonla kat'iyen görüş
memiştir. Binaenaleyh Almanların ver
dikleri haberin tamamen uydurma ol
duğu meydandadır. 
Alınan fitneciliğinin diğer bir delili 

de ı,..-Cı;va 1'iirkiyenin Yunan hududunda 
tah!-idatta hultındu ğ-una dair verilen ha
berdir. Halhuki Sı;fya bunu derhal tek
zip ctnıi~ \'C bu ımıhiyettc hiı: bir talı
şidat olnı:Hhğını bildirmekle beraber 
Tiirk • GulJ!ar miiıııı-;chetlerinin kar~ı
Jıkh emniyet ve Wmat ha\'asına müste
nit olduğunu da bütlirmi'i{İr. 

Londra, 7 (Ö.R) - Alman propanan
dası, harbi cenubu ~arki A vrupaya si
rayet ettirmek için müttefiklerin faali
yet gösterdiklerini iddia etıni~tir. 

Alman propagandasının sık sık icat 
ettiği bu gibi şayialara Balkan memle
ketleri kat'iyen rağbet göstermiyor. 

Türk ·w Yunan huuutlarıdaki talı!ji
dat haberlerinin kiilli~en asılsız oldnğu
mı nilıa)·ct n. N. B. Ajansı da anlamış
tır. · 

ALJl,JANLAR BULGARİSTANI 
KANDIRA:\UYACAK 
Gliıılin en ~yanı dikkat hadisesi 

Fransanın Şofya elçiliğine t<tyin 

ği bir nutukta iki memleket ticaretiJlill 
inkişafına Fransanın verdiği eheınmiye· 
te işaret etmiştir. I< 

Kral Boris te bu temenniye iştirll 
e:derek Bulgaristanın bundan emin oldll-
ğunu söylemiştir. ·ıe· 

Almanlar Bulgaristam Balkan 81 ~8 
sinden ayırınağa \'eya ayrı gösterme&; 
çalışıyorlar. Fakat Bulgaristan B~l~~:. 
devletleri ailesinin en iyi bir rüknud;j\ 

ROMANYA VE YUGOSLAV1'.'°ı\ 
İNGİLİZ~R ÇOÔALMIŞMIŞ ... da· 
Paris, 7 (0.R) - Alman propa~~rı a· 

sı Balkanlar hakkında endişe verıcı h 
herler yaymağa devam ediyor. ii· 

Bu propaganda haberlerine göre rıı rı· 
him mikdarda İngiliz turistleri Ro~Uc· 
yanın yalnız Karadeniz ve Tuna sa~ı 

0
• 

rinde, ayni zamanda memleketin şı~tı 
linde lıU<hıd mmtakasında bıılunrrt1 ıı ·rı· b·ı erı ve orada cadırlarda veya otomö 1 

de oturmakta imisler. j)e 
D. :N. B. ajansı riyakarane bir edıı bir· 

Y ugosla\•yadaki İngiliz gazete 1~u::: ğırıl 
)erinin de mutattan ziyade çoga 

1 
oda 

kaydediyor. Ayni Alınan propııg~ rııJ1 
haberlerine bakılır;m YugoslnV) 8 ıiıl 
Lubliana şehrind~ Komedi Fra~~arı 
bir teınc:ili münasebetiyle el , ·ara a ait 
da~ılılınış ve Frarısa, Yugosl:ıvyaya uıı· 
olan Triyestcyi İtalyanlardan ~urta~01• 
ğa davet edilmiş imiş .. Halbukı ne nıı• 
le bir temsil verilmiş ve ne de bu 

1 

hivctte beyannameler dnğıtıln:ıştı~"tiit1 
Hakikat sudur : Müttcfiklerın . ~ ııl· 

faaliyeti lii~umlu ihtiyat ted~ir:crf~all· 
maktan ibaret kalmıştır. Egeı A o& 
lar vaziyeti hakikaten karanlık g 
vorlarSa bunun sebebi Almanların 


