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• HAKKI OCAKOOLU 

Mareıal Voroıilof Bafvekil 
muavini oldu 

ABONE Ş E RAi T i 
Londra 8 (Ö.R) - Sovyet Tns ajansı tara

fından bu sabah bildirildiğine göre Mareşal 
Voroşilof milli müdafaa kom~liğinden baş
vekil B. Molot.ofun muavinliğine tayin edilmiş
tir. Yeni milli müdafaa komi.seri şarki Polonya
yı istilA eden Sovyet kuvveUeri başkumanda-

DEVAM .MtIDDE'l'l Tlir.lci1e için Hariç için 
Seulik ··- 1400 2900 
Altı a11hlc ..... ~ 750 1650 

1 
GUnU geçmiş nUshalar ( 25 ) kuruştur. 

nı Mareşal Nimoşenkodur. ~ 
T E L E F O N : 2697 

JlAn milnderecatındun gazetemiz mesuliyet kabul etmez YENİ ASm matbaa.sında bası1mı.ştır 

ollanda istila tehlikesine maruz 
~H~n;~·J;·~;~·xı;;·~y·~·ı;·;;f ;·~a~·~···iş·g~t.~I~~d~ğ·~~ 
haberi teeyyüt etmedi. Hollanda ve Belçikada 
şimdiye kadar görülmemiş tedbirler alındı 
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Amerika 
SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Amerika sulh 
lehinde bir 
harekete mi 
hazırlanıyor? -·-Vaşington, 6 (A.A) - Reisicümhur 

Ruzveltin Avrupa anlaşmazlığı ile ala
ladar bir teşebbüs hazırlamakta olduğu 
lanaati Vnşingtonda gittikçe fazlalaş
rrıalttndır. Hatta bazı müşahitler beyaz 
aarayda sulh lehinde bir hareket hazır~ 
lanmakta olduğu ve bu harekete Vati
l:ıının sulh lehinde yapacağı bir daveti 
ile birlikte başlanacağı fikrindedirler. 

A vam Ka
marasında 

--·-YapıJmaJıta olan 
ınüzalıereıer zaferin 
teminatı saydalJillr-- •-HAKKI OCAKOOLU 

Totaliter milletler harp meseleleri 
liıerinde değil en basit memleket işle
rinde münakaşayı reddeder, disiplin na· 
l'lıına hudutsu:ı bir tahakkümle kimse
h: ncCcs aldınnazlarken, Avam Kaına
tnsında Non·cç ınuvaffakıyetsizliğinin 
Sebepleri arn,.tırılmakta ,.e güriiltülü 
llıiizalcerelcr cerevan evlemektedir. 

İngiliz başvekili Çe~berlayn mille
lindcn \'e dünya umumi efkanndan ga
libiyet veya mağli'ıbiyet olsun hiç bir 
Şeyi gizlememek lüzumunu duymakta
dır •. En nt'lr hücumlara en geniş serin 
kanhlık1n mukabele ediyor. 

Alman radyolartnı dinliyoruz. Şimdi
)·e kadar batırıldığı söylenen İngiliz ge
~~.lerinin bir istatistiği tutulmuş olsa 
luyiik Britanya devletinin donanmn
~a11 nınhrum kaldığına hükmeylemek 
ıcnp edecektir. 

Alnıaı1 vatandaşları, Alman radyola
~ndan ~a~kn hiç bir y~~aı.ıcı ist~yon~! 

•nlcmege mezun degıldirler. Tabıı 
dunyada olup bitenlerden bihaber bulu
%n Alman milleti. Hitlcrin emriyle ko
t~n sürüleri gibi sc\ k ve idareye mah-
uı:n edilmiş insanlardır. 
lıuna muknbiJ demokrasiler cephesi 

~rrıaıncn nksine bir manzara arzediyor. 
nrlfunentolnr içtima halindedir. Hükii

lllct her gün millete hesap \'ermeğe ha
tırıfır. Bütün diinya radyolarını lngiliz 
~ c Fransız vatandaşlan her im dinleme
ı:e ınezundur. Hatta Alman radyo prog
l'attıJan bile gazetelerinde yer alıyor. 
lı·ıGazetcler hükümeti harp mesaiJinde 
"~ c tenkit edebiliyorlar. Norveç nıağhi-
.1Yeti yüzünden Avam kamarasında en 
~~detli hücumlar hükümete tevcih edil

ış hulunuyor. 
ll 1~in nefse itimadın emsalsiz bir ör
tı c~ıni gösteren Çembcrlayn milletin 
•ıı.urunda resart'tle hesap \'ermekten 

:ısta ek' · H • K h l ~ Ç mrnıyor. atta amaraya a -
1~ alkışlarını toplıyarak geliyor. 

~ ~ha geçen hafta Norveç muvaffakı
k ctsızliğini bir ı.afer miijdesi gibi 3\'am 
lı nnıarasına miisfaC'elen bildiren İngiliz 
~ r.ckiJi, bu defa Norıeçten askerlerin 
c~r ılınesi sebeplerini birer birer izah 
~n '.'-ten ·onra hunun 3\'akıbını da a~ık-

1fnde ediyor. 
'Ve diyor ki : 

li" ·~erçi hu hareketin neticesi bir pres
tnJ ~Yaı olmu~hır. Ilazı dostlannuzın iti
l(' n/.:-ar.sılmı~tır. Fakat Fransanın gös
' { •gı nksiiliimel taınamiyle sükunetli 
t~1~ \'e İngilterC'de de ricatin biricik 
ına~ ıni.llctin azmini iki kat fazlalaştır
leJi . n ıbarct kalmıştır. Türk nıüttefik-
''lc lll_1z de \•aziyetten asla heyecana düş

ttıı lerdir.ıo 
~ ~ul eylemek lazımdır ki harp için

lunan milletlerin bükümet adam· 

donanması Japonyayı gözlüyor 
yaşington 8 (AA) - Hariciye ve hamiye nezaret

len, Alman kıtalannın Hollandayı işgal ettiklerine dair 
gece Nevyorkta n~ilen haber hakkında maliimat
lan olmadığını bevan etmektedirler . 

Bu haberde bilhassa ş<iyle denilmektedir: 
Bremen ve Dusseldorf'tan hareket eden iki Almen 

viırüyüs kolu Leevan,len ve Arnhem iatikametinde 
Hollandaya ~ ilerlemektedir. Hollandanın ı:zenis 
mikyasta askeri hazırlıktan ile mü:ıaknlatın inlcitaa 
uğraması Alman kıtalannın harekete geçmelerine se
bep olmuslur. 

Hollandan1n V ~İnsrton sefiri Dr. Loudon Havas 
ajansına bu hususta dem~lir ki: 

«- Aısociated Press tarafından bana telefonla ve
rilE.n bu haber hakkı11da malumatım yoktur.> 

HOLLANDADA FEVKALADE TEDBtRLER 
Brüksel 8 (Ö.R) - Hollanda hükümeti mezun bulunan 

1927-28 sınıflarına mensup askerlere ve bahriyelilere derhal 
kıtalanna iltihak emrini vermiştir. Belga ajansının Lahey 
muhabiri tarafından bi1dirildiğine göre bu fC"Vka15de tedbir
lerin sebebi bildirilmemekle beraber İngiliz - Fransız baş
vekilleri arasındaki telefon muhaveresine dair Almanlarca 
neşredilen haberler beynelmilel vaziyetin çok vahamet kes
bettiğini gösterdiğinden bu tedbirlere lüzum görülmüştür. 

Japonyanın Felemenk Hindista.nına ta anu:unu önlcmcğc çalı§an Amrcıka1ı 
donanmasından bir kısmı 

in gHteredeki münakaşalar 

Çemberlayn kabinesin
de tadilat yapılacak 

Fevkalade ihtiyat tedbirleri alınan Belçikada aıJkerler 
kralın .,arayı önünden geçe-rken 

Paris 8 (Ö.R) - Felemenk hükümeti mezun askerlerin 
derhal kıtalarına iltihaklarını emretmiştir. Mozel ve Ren ne
hirlerinin ;ığzı 11 den 13 Mayısa kadar s~yrfüefere yasak 
edilecektir. 

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Kabinenin itimat reyi alacağı muhakkak gibi 
Brüksel, 8 (Ö.R) - B. Çemberlayn 

Avam kamarasındaki nutkunun ikinci 

Norveçte harp devam ediyor, Kral bü
tün memleketi kurtaracağını söyledi 

----• """"--~~-~-~---

Sivilleri de öldürüyorlar 

kısmında demiştir ki : 
Trondhnym mıntakasına asker çıkar

mak doğru idi.. Fakat hiç bir tayyare 
liınnrunı ele g~çiremiyeceğimiz ve Al
manların ise. takviye lutaatı göndenne
ğc devam ettikleri anlaşıldılctan sonra 
bu mıntakadnn çekilmek te yine doğru 
idi.. Neticeler izam edilmiştir. 

Nihai zaferden eminim. Fakat vat:ın
daşlar İngiltt>re üzerine çöken tehdidin 
ehemmiyet ,.e yakınlığım pek takdir et
miyorlar. Kn\'\'etlerimizi dağı\maktan 

sakınalım, bu iş düşmanın i ine yarıya
bilir .. 

11 mart aıılaşnıac;ına göre B. Çörçil 
erkanıharbiye reisleri komitesini idare 
edecek ,.e harıı harekatını günü gününe 
takip hususunda hususi ıııesııliyeti ola
caktır.ıı 

MORiSONUN TENKİTLERİ 
Bu akşamki celsede ilk saz alan hatip 

amele partisinden Morisondur. Hükü
metin tam Norveç hakkında bazı faali
yetlere giriştiği sırada Finlandiya için 
hazırlanan kuvveti dnf,rıtmasını tenkit 
etmiş ve hükümetin Norvl'çe karşı si-
yasetini te!errüatiyle tenkit ettiklt•n 
sonra Norveç kara sularına mayn koy
mak hareketinin neticeleri hakkında ka
fi derecede basiretli hareket etmemekle 
hükümeti itham etmiştir. Netice olarak 
demiştir ki : 

• - Beceriksiz; Ye yorgun bir nıv.ır 
bugünkü şartlar dahilinde istemiyerek 
bir tehlike olabilir.• 

Hatip baş\•ekile Sir Con Sa~·men n 
Sir Snınu<.'l Ilorc billıassn sitemlerde bu
lunmuş ve 1931 - 1939 arasında İngiliz 
harici siyaseti hakkında daima aldan
dıklannı göste.nn~tir. Hatibin fikrince 
kollektif emniyet teşkilatı yapılsaydı 

.5iddctli umkitlcrdc· b11!tma11 Attlle 
harbin (iniinc geçilebilirdi. 

Lordlar kamara~mda da harbin idare· 
~i hakkındaki münakaşa bugün başla· 
ınıstır. 

ltE\'E l\IÜHACAAT EDİl..ECEK 
Paris, 8 (Ö.R) - Avam kamarasın

da amele partisi liderlerinden B. Mori
son partisinin müzakerat sonunda reye 
müracaat teklifinde bulunacağını bil
dirmiştir. B. Çenıberlayn lrn meydan 
okumayı memnuniyetle kabul ettiğini 
ve hiikiimetiıı tcnkitl<-'rdcn kaçınmak h
tc:ınedii:rini ,.e esasen anrak umumi ef
kar ile pnrliıınentomnı miizaheretine 
dayanarak iharbi ınilessir bir şekilde 
yüriitebilcceğini söylemiştir. 

Tekrar müzakereler başlamadan ev
vel, mtinaknşalardan hasıl olan vaziyeti 
tetkik etmek üzere nmele partisi bay 

- so~u 6 INCI SAHİFEDE -

Almaıı askerlerinden bir kısmı Non•cçin payitahtı Oslocla 
Akdenizde gerginlik haf il ledi biraz 

Londra, 8 (Ö.R) - Almanların Nar- ~on günlerde müttefik kuvvetlerin Nar- lerini bildirmektedir. 
viktcn ilerliyerek bu şehirle Namsos vik şimalinde karaya çıkarıldıklarını ve NARVİK FİYORDUNA MAYN 

-----~~~~•x*x-~~~-----

Almanlara göre Mütte
fik filoların vazifesi 

arasındaki me, ·kileri istila ettikleri l•ak- Namsos mıntakasında bulunan Norveç DÖKTÜLER 
londaki iddiaları Noneç Telegraf aıan- müfrezelerinin müttefiklerle irtibatı te- Stokholm, 8 (A.A) - •Havas• Bu-
sı tarafından tekzip edilmiştir. sis etmek üzere şimale doğru ilerledik- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
Morşelem ve Mor şehirleri hala Nor

veçlilerin elindedir ve bu mıııtakada te
sis ettikleri müdafaa hattını henüz l:iç 
bir Alman askeri a'Şlllrunıştır. 

Dün geceki Norvec resmi tebliği gay
ri müsellah bir Norveç gemisine Alınan 
tayyarelerinin mitralyöz ateşiyle hücum 
ederek içinde bulunanlardan altı kişiyi 
öldürdüklerini ve bir çoklarını yarala-
dıklarını kaydetmiştir. . 

KRALIN YENİ BEYANNAMESi 
Kral Hakon Norveç milletine hitaben 

neşrettiği yeni beyanamede şunları kay· 
dediyor: 

11Şimalde sağlam mevkilerde yerleş
tik.. Burudan hnreket ederek bütün 
ınf'mlcketi tekrar ele geçireC'e;?iz. Vata
nımız kurtuluncaya kadar ben \"C hiikü
ınetim mukavemete aznıettik.u 

Trondhaymin cenubunda Roros civa
rında Norveçliler hala mukavemet edi
yol'lar. Memleketin cenVJ> kısınında mu:. 
harebeler dcvaın etmektedir. ' 

1\-IÜTT.EFİKLER YENİDEN ASKER 
ÇIKARDI 

Fransa _ bizden 5 milyon 
kilo tütün alacak 

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

Müttefikler Se /ani k 'e asker çıkaracakmıı! 
Brüksel, 8 (ö.R ) - B~lga Ajansı Alman gazeteleri bili mUttefiklerba 

Paristen istihbar ediyor: Selan.İğe asker ihracı nlyetlennden bah-
Romadan dün alqam alınan haberler, sediyorlar. 

Buna mukabil 
rııaddele ri 

Fransadan inhisar 
ithal edilecek 

Akdeniz. vaziyetinde gerginliğin hafif 
mikyasta azaldığını göstermektedir. 

Berlin, 8 (ö.R) - lngiliz ve Fransız 
donanmalarının Akdeni7deki fiiliyatı 
dikkatle takip edilmektedir İstihbar 
edildiğine göre bidayette 1skenderye 

-------x*x civarında tahşid etmiş olan lngiliz filo-
lstanbul 8 (Yeni Asır) _ F ran- tiinleri, yalnız Türk Limited şirketi- ııu bilahare şarki Akdenizin ehemmiyet-

sa ile yapılan ticaret anlasması üze- . . w. • • • • li noktalarının tara.ssutiyle meşgul ol-
~ nın vermıyecegını, ıhracat tacırlerı- maktadır Fransız filosunun başlıca va-

rine temaslarda bulunmak maksa- mizin de satışlara iştir~k edecekle- zifesi icabında Akdenizin garp kısmın-
diyle Parise giden tütün Limited şir- . . 1. "k' k. d b .1 da harekete geçmektir. 
keti müdürü B.Celal bugünkü tren- rını, les ımata ı 1 aya a ar a~ ana- Mütehassıs mahafilin fikrince mütte-
le şehrimize .pöı:ımüş!ür. Beyana- cağını, buna mukabil F ransadan av fik donanmasının hedefi gi2li tutulmak
tmda temaslarından memnun oldu- bar:qtu, sigara · k~ğıdı gibi bÜtün in- tadır. lngiliz torpido ve fi1osu Girit 

ı F . . . . w ada•ı. ı:çıklnrında dola~maktadır. Yu-
söy emi~, ransaya beş mil- ~~sar madd~Ic:ının ıtnal olunacagım nan 'adaları sul arında lniliz harp gemi-
"lo tütün sataca w ımızı bu tü- ılave eylem ıştır. )eri bir karakol ıcrVisi tesis ct~lerdir. 

··t~~i~~~::it:~i·I 
yardımına koşacak i 

Brüksel 8 (ö.R) - Belga ajansı 
• Londradan istihbar ediyor: Royter 
: ajansının bildirdiğine göre iyi haber 
: alan bir · Amerikan gazetecisi şu ma
: I Cımatı vermiştir: Eğer Birleşik dev
: 1et1er müttefikler~n elinde bulunan 
: vasıtaların nihayet kMi geleceğini an
: lnrsa Amedka müttefiklerin yardımı
: na koşmaktn 1?1.'CJkmiyecektir. 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ilıtısadi tetlıilıler 
•••••••••••••• 

Memleketimizin 
ğerli mahsulü: 

en de
Tütün 

Hükümetce tütün müstahsili lehine 
• 

alınan tedbirlerin güzel tesirleri 
x*x 

3-
Bı.itün bu tedbirlerin muvaffakıyet 

şartlarından biri de, pek tabii olarak, 
müstahsilin vaziyeti bilmesi ve ona gö
re hareket etmesi idi. Müstahsil, evvel
ki rekolteden kalan mühim stokun ve 
yeni rekoltenin fazlalığından başka ev
safının dUşük olmasının tesiri altında 
bulunuyor, Almanyanın piyasadan çe
kilmesini, beynelmilel hadisatın inkişa
fını, Amerikan kumpanyalarının ilk mü
bayaa hazırlıklarının mutattan az oldu
ğunu görUyor, kolll§U memleketlerdeki 
istihsal fazlalığını ağızdan ağıza yayılan 
haberlerle duyuyordu. Binaenaleyh 
onun maneviyatını yilkseltınek, hükU
metin aldığı tedbirlerin gayesini kendi
sine anlatmak ve yine kendi lehine ol
mak üzere işbirliğini temin etmek la
zımdı. 

Ticaret vekilimizin bu maksatla piya
sanın açılması arifesinde radyoda tütün 
milstahsillerine hitap ettiği zaman bu 
defa müstahsillere karşı hakikaten ağtr 
bir manevi mesuliyeti cesaretle deruhte 
ettiğini gördilk. Piyasalardaki fiat teşek
külünün nasıl muhtelif ve mürekkep 
tesirler altında bulunduğu, maddi !mil
leıin ve hesaba milstenit unsurların ya
nında psikolojik tesirlerin de rol oyna
dığı diişUnUlUrse ccesaretle> tabirini ye
rinde kullandığımız kabul edilir. 

Vekil, mUstahsitlere hitabında şu te
minatı veriyordu: 

1 - Işe yaramayacak kısımlar müs
tesna olmak üzere tUtünler kfunilen sa· 
tılacaktır. 

2 - Şimdiye kadar olduğu gibi piya
sanın açıl~ından itibaren üç beş gün 
zarfında on milyon kilo iyi tütün satıl
dıktan sonra alım satımın durmasına 
meydan vermiyeceğiz. Kumpanyaların 
bazıları çekilse bile aynı şartlarla diğer
leri mühaynalara devam edecektir. 

3 - Fiatler cinsine göre asgari geçen 
S('lle fiatlerine muadil tutulmağa çalışı
lacaktır. Teluş etmiyenlerin istikbalde 
daha fazla kazanmaları müsteb'ad de
ğildir. 

4 - Tı.itünlerinizin iskartası belli ol
madan pazarlığa girişip satmayınız. 

5 - Aşağı cins tiltUnler, işe yaraya
cak evsafta olmak şnrtiyle, başta inhi
Gar idaremiz olduğu halde daha ba~ka 
alıcı bulunacaktır. 

6 - BüyUk tütün piyasalarından ln
riliz ve Fransız pazarlarını hükümeti
'lizin aldığı tedbirler sayesinde tütün
' rimize yeniden açmış bulunuyoruz. 
Yı.iksek bir satın alma kudretine malik 
olnn bu memlekcller en az 20 sene için 
tiltilnlerimizin müşterisi olacaklardır. 
Tütünün istikbali ha'ltkında daha evvel 
yaptığım beyanat, mnneviyatı takviye 
icin söylenmiş nikbinane bir vaad de~il
di, maddi esaslara dayanan iyi bir ha
berdi. Bunun içindir ki gelecek senenin 
ekim hazırlıklarına güvenerek başlaya
bilirsiniz. Hazırlığınızı iyi tarlalara in· 
hisar ettiriniz. Dığer tnrlalarımzda bas. 
ka mahsuller yetistirebilirsiniz. Bugün
kü harp ekonomi;i içinde müstahsile 
kar getırmiyı:-cck mahslıl yok gibidir. 

Şimdi hükümet tedbirlerinin ne ne
tice verdiklerini arastıralım Cünkü her 
tedbirin kıymeti, bilindiği . gibi, ancak 
neticeleriylr ölçülebilir. 

HOKüMET TEDBtRLERtNtN 
TEStRLERl 

63 milyon kiloluk rekoltenin 35 mil
yon kilosunu istihsal etmiş olan Egede, 
tütUn tacirleri ve şirketleri piyasayı 
yüksek fiatle açmışlar, fakat her senE' ol
duğu gibi en iyi malları aldıktan sonra 
piyasadan çekllmislerdir. Bunun üzeri
ne kendilerlne nuzımlık vazifesi verilen 
mile s der malt menabile takviye edi
lerek piyasada mübnyaalar idame ctti
rilmi.ş ve bu tedbir, tliti.in tacirlerini ve 
şirketleri ikinci bir mUbayaa devresi 
aç:ırak tütUn almak imkanı kalmıyaca
ğı endişesiyle, tekrar piyasaya at;lmak 
husu unda tehalük göstermeğe scvket
miştir. Fiatler ise, ilk mübayaalardan 
geri kalan tiitünlerin lçindeki iyi tütiln 
nisbctinin azlığına göre hesap edilmek 
fartiyle, milstah il için ilk ağızda satı
lanlardan daha pahalı ve :istifadeli ol
mtljtur. 

Mıntakalar itibariyle alınan neticeler 
şöyledir: 
E~e mıntaka ında piyasa 4 Bil'incıkfı

nunda açılreı~tır. 35 milyon kilo etra
fında tahmin edilen rekoltenin hemen 
kaffesi, istt>kli ve devamlı alıcılaı m pi
yasada aynı zamanda müdahalesi neti
cesi olarak, satılmıştır. Elde kalan kii-

çük partiler, umumiyetle ihracat kaoi
liyetini haiz olmıyan engin mahsuller-
dir. 

Piyasanın açılışını takip eden ilk iki 
hafta içinde birinci kalite mallar 80-100 
ve ikinciler 65-70 kuruş arasında fiat 
bulmuştur. Geçen senenin ilk fiatleri 
birinci kalite için 45-80 kuruş arasında 
kalmıştı. İkinci kalite fiatleri de 35-50 
kuruştu. 

Karadeniz bölgesinde piyasa 23 tlk
kflnunda açılmış ve takriben 15,4 mil
yon kilo talunin edilen rekolteden 6 
milyon kiloyu geçen kısmı satılmıştır. 
Satış hareketleri hararetle devam edi
yor. Bu senenin vasati !iatı, şimdiye ka
dar yapılan satı.şiara göre, 60 kuruştur 
Geçen sene 44,55 kuruştu. 

Marmara mıntakasında piyasa :Şuba
tın ikinci haftasında açılmıştır. 9.4 mil
yon kilo tahmin edilen rekoltenin tak
riben üç milyon kilosu Mart sonuna ka
dar satılmıştır. Bu mıntnka tütilnleri
nin büyük kısmı İnhisarlar idaresi ta
rafından satın alınacaktır. Bu senenin 
vasati fiatı 45 kuruş etrafındadır. Ge
çen senenin vasatisi 32,07 kuruştu. 

NET1CE: 
Görülüyor ki hı.ikilmet tarafından alı

nan tedbirler, tiltün mahsulümüzü til
tün piyasasının bünyevi hususiyeti göz 
önünde tutulacak olursa tabii telakki 
edilebilecek mühim bir buhrandan kur
tarmıştır. Müstahsilin elindeki mahsu
lün büyük kısmı, daha şimdiden satıla
bilrnistir ki, bunlar, artık kendilerine te
min edilen ihraç piyasalarına sevkedil
mek için tütün ihracatcıları tarafından 
manipülasyona emniyetle tabi tutula
bilecek bir haldedir. . 

Yine müstahsil lehine daha büyük bir 
kazauç olmak ilzere, mahsulün di.isük 
kalitede ve fazla miktarda bulunmas• 
sebebiyle ~eçen seneye nisbetle çok da 
ha aşağı fiatlerle satılması kuv\•etle va
rit görUlUrken geçen sene fintlerinden 
üstün fiatler temin edilmiştir. Başlan
gıçta s~ıydığımız cihan piyasası sartları 
da göz önünde tutulursa anlaşılır ki, 
geçen sene fiatlerinin muhafaza ı>d!lc
bilmiş olması bile büyük bir muvaffakı
yet teşkil edecekti. 

Geçen sene ile bu sene arasındaki !ıat 
farkı sayesinde mfüıtahslle temin <!di
len munzam kazancı, ancak memleket
teki tütün satıslarının sona ermesini 
müteakip inhisar idaremiz tarafından 
ncşrolunabilccck kaimedt<n anlıyaca· 
t;ız. Fakat bunun ehemmiyetli bir rnk
kam olacağını daha simdiden kestirmek 
zor değildir. 

Yeni istihsal devresi için mUstnhsili 
~evindirecek bir tedbir olmak üzere tü
lün ekicill"rine zira:ü bankamızın tah
~s etliği kredi nrtırılmıştır, fakat bu iyi 
haberi veren Ticaret vekilimiz tütünlf>
rimize su tavsiyesini de tekrar etmiş
tir. ~Tütün ekimini daha ziyade iyi mah
sul veren tarlalarınıza hasrctmelisiniz. 
Diğer tarlalarınıza başka mahsulleri 
<>kiniz. Şimdi her mahsul yüksek fiat 
bulmaktadır.> 

Nihayet, ihracat tacirlerimiı.i mem
nun edecek ve hükümelin tavsiyelerine 
uymak suretiyle aldanmadıklarını gös
terecek bir besaret haberi olarak ta, 
lngilterenin istikraz taksitleri mukabi-
linde derpis edilen ttitünlerden daha 
fazlasını satın alacağını, memleketimiz
den tütün mübayaasına Britch-Ameri
can Tobacco sirketini memur ettiğini, 
hükümetimizi~ de fazla ihracata yüzde 
40 prim verecegini Ticaret vekilimizin 
tacirlere geçen hafta yaptığı beyanattan 
anlıyoruz. 

Bu neticelen bir çok cihetlerden se
vinçle ve memnuniyetle karşılamamak 
milmkün değildir. Biz, bu mevzuda P.V· 

vela Cümhuriyet rejiminin halkçı ka
rakterinin yeni bir tezahürünii ve mu
vaffakıyeth bir hamlesini görüyoruz. 
lkinci derecede içindi> bulunduğumuz 
fovklefıde şartların ehemmiyetini bir 
kat daha al'tırdığı, işlemesini güçleştire
rek hassas ve nazik bir amelive haline 
~oyduğu ihracat işinde gerek ·hüküme
tın, ?Cre.k ınut.avassıtların, gerekse müs
tahsıllcrın nasıl bir işbirliği yapmaları 
~; .nelerle mücadele etmeleri icap etti
gının, mesut ve öğretici bir misalini bu
luyoruz. Nihayet, hadiseler karsısında 
hü~ümet mekanizn_ıasımn görüş., ve iş
leyış tarzının enınıyet verici halini, 
uyanık v~ hayırhah otoritesinin kudreti
ni bir kerre daha tesbit etmiş oluyoruz. 

-B 1TT1 -

Çekoılovakyada yeni Alman kararları 
~------------------x*x·~------------~-

Çek1lere yazı makinesi 
satılması menedildi 

Pnrıs, 8 (ö.R) - Almanlar Morav- yazlı şirketlerde onları istihdam edecek
) a ve Bohemyada hakimiyetlerini tak- tir. Çeklere yazı makinelerinin satılması 
viye "dıyorlnr. Pmğın Çek belediye Tei- men edilmiştir. Bu tedbir ham madde 
sinden b ,ka, daha vasi salahiyetli bir kıtlığiyle izah ediliyorsa da, asıl mak· 
d Alm n bclediy,. reisi tayin edilmiş-
tir. Halbuki şehrin bir milyonluk nüfusu sad Çeklerin yazı makineleriyle ecnebi 
ir;;inde Almanlar ancak bir kaç bindir. radyoların neşriyatını yazıp teksir et
Almanlar, Aryen olmak ve Çekçe bil· mclerine ve müttefik tayyarelerlnin at· 
mek şartiyle ht'r memuriyete tayin edi· takları beyannameleri tek.ir eylemelerine 

ŞEHiR H BERLERi 
ihtikar yapan bir 

çay bayii 
tevkif edildi 

Milli korunma kanunu· 
na göre muhakeme 

edilecek.. 
Milli korunma kanununa muhalif ola

rak çay satı ında ihtikar yapan 9 eyHU 
sokağında 37 sayılı evde mukim Çelebi 
oğlu Mişel Cavaz adliyece tevkif edil
~tir. 
Mişelin bütün masrafiyle birlikte 

kendisine kilosu 548 kuruşa mal olan 
çayları beşer gramlık paketlerde 5 ku
ruşa satmak suretiyle kilosunu on lira
dan elden çıkardığı anlaşılmıştır. 

Adliyece yapılan ilk tahkikat sonun
da tevkif olunan Mişel mahkemeye ve
rilmiştir. --·--Gazi okul una sesli 

. 
sınema alındı 

Gazi ilk okulu himaye heyeti bir sesli 
filim makinesi :ıatın alarak bu mektebe 
hediye etmiştir. 

Bu suretle mekteplerimiz arasında 
ilk defa sesli filim makinesme ~ahip olan 
Gazi ilk okuludur. 

19 mayıs filmi, bu okulun .sesli sine
masında tecrübe edilmiştir. Filiın ya
kında viluyet erkanına, 19 mayıs günü 
de bütün talebeye parasız gösterilecek
tir. --·--Zeytinyağı ihraç 

f iatleri indi 
Enterşnnjabl takaslı memleketlere 

sevkedilen zeytinyağlarının fiatinde al
tı kuruş tenzllO.t kabul edilmiştir. elli 
dört kuruş olan ihraç fiati 48 kuruş ola· 
rak tesblt olunmuştur. Bu karar Tica
ret vekaletinin tasvibine arzolunacaktır. --·--1 mral ı ya gönderilen 

mahkumlar 
İzmir ceza evindeki mahkumlardan 

on kişi bugün Imralı adasında çalıştırıl
mak Uzere h.mirden ayrılacaktır. Bu 
hafta içinde muameleleri ikmal edil~ 
dnhrt 27 ınahk'Om 1mralıya gönderilecek
tir .. -x-

Belediyede ıaaliyet 
Belediye reisi dUn sabah çocuk has

ianesine giderek insaatı gözden geçir
ııı.iştir. Öğleden sonra da belediye encU
ıneninin toplantısına riyaset etmiştir. 

Son ay içinde belediye fen heyeti ta
rafından 617 inci sokağın kanalizasyo
mı, Damlacıkta 426 mcı sokağın, Ka
rantinada 199 uncu sokağın, Alircis ma
hallesinde 951, 953, 971 ve 1032 inci 
sokağın kanalizasyonları ikmal edil-
miştir. --·--Alman konsolosu geldi .. 

Ankarada bulunan Alman konsolosu 
Her Holştayn diln şehrimize avdet et
miştir. 

POl.İS'J'E: 
••••••••• 

200 liralık koca 
bulan kadın 
yakalandı 

Göztepede cazip bir vak'a zabıtaya 
aksettirilmiştir. cDönürcü F.M adında bir 
hdın, ayni semtte oturan dul bir ka
dına mUracaatle güzelliğinden bahsetmiş 
ve kendisini evlendirmek üzere müsaa
desini istemiştir. 

Dönürcü kadınla dul bayan arasında 
yapılan anlaşmaya göre eczacı veya 
doktor bir koca bulunacak, bunun mu
kabilinde dönürcil bayana 200 lira ve
rilecekti, 50 lirası peşinen ve avans ola
rak .. 

Bn. (F) vadinde duruyor amma bul
duğu adam eczacı veya doktor değil, bir 
dairenin katibidir. Dul bayan bu koca
nın, siparişe mugayiL· olduğunu iddia 
ediyor ve arada bir ihtilnftır başlıyor. 

Hadise bu kadarla bitmiıl değildir .. 
Bn. F. pazar günii bir yolunu bulup, 
dul hayanın evinde buluıunadığı sırada 
odasına, pençereyi açmak suretile giri
yor. 50 lirayı alu·ken paraların sakla:ndı
gı yeri sezmiş bulunduğu için, orada 
mevcut 7·11 lirayı da alıyor. 

İs zabıtaya, ondan sonra da adliyeye 
.ıksPttıriliyor. Bn. F. tevkif edilerek pa
.. abınn bir kısmı ele geçiyor. Suçlu ka
dın h.ıkkında ilk tahkikat açılmıştır. 

DECNEKLE 
~özünü çıkarmış 
O?cınişiıı Mamure köyiinde 15 yaşın· 

da lsmail oglu MelımC't, sekiz yaşında 
Halil oğlu Yaıını· adında bir çocugu fena 
halde dövmüş, değnekle bir gözünü kör 
etmiştir. Yaralı çocuk İzmire getirile
ı ek memleket hastanesinde tedavi altı
na ıılımnışlır. 

Tirede bir hadise 
Tirenin Ertuğrul mahallesinde otu

ran Kadir oğlu Salim Taşar, tütün dik
mek üzere tarlaya giden Nazime adında 
bir kızın önüne geçmiş, sil~hla tehdit 
ederek kendisine taarruzda bul 

Liınanımızın ihracat rekoru 

~----------------x*x:--~------
Nisan ayı içinde İzmir limanından ya· 557621 liralık sUnger, 13526 liralık bal-

pılan ihracat bir rekor teşkil edecek mumu 5835 liralık mazı 13595 liralık 
kadar fazladır. Muhtelif ecnebi memle- arpa, i2G72 liralık bakl~. 48096 liralık 
ketlere L880.750 liralık tütün, 932 bin . 
liralık Uzüm, 1202 liralık razakı, 32476 fasulya. 40882 lıral~k kumdarı, 8832 .~-
liralık incir, 59570 liralık hurda, 159.667 ralık tuz, 155539 lıralık koyun derısı, 
lıralık pamuk, 95378 liralık palamut, 74 5639 liralık keçi derisi, 20274 liralık can
bin 900 liralık valeks, 69998 liralık me- lı kuzu, 2303 liralık sığır ki ceman 4 :mil
yan kökü, 71700 liralık zeytinyağı, 47410 yon 429.893 lira kıymetinde 25.028.976 
liralık pirina yağı, 14934 liralık buğday, kilo mahsul ihraç edilmiştir. 

Memleketimiz 9 ziraat 
mıntakasına ayrılıyor 
v·ataJldaşlar icabında hükumetçe 

muayyen yerlerde çalıştırılabilecek 
Verilen malılmata göre, hükümet mil· 

il korunma kanununun zirai hükümle
rinden bazılarının tatbiki için hazırlık
lar yapmnktadır. Bunun gayesi memle
kette istihsali arttırmak ve her hale gö
ı·e tedbirli bulunmaktır. 

Bu kat\Unun zirai hükUmlerine ve 
yapılan hazırlıklara göre, memlekette 
doku7. ziraat mıntakası tesis edilmekte
dir. Bunlar 1stanbul, Ankara, Konya 
Adana, Erzurum, İzmir ve Sh•asla di
ğer iki vilayetimizdir. Ziraat vekaleti 
bu mıntakalara evvelce Amerlkadan 
ıılınan külliyetli mikdardaki traktör, 
harman ınakinesi, onık ve biÇki vesair 
motörlil vesaiti sevkedecektir. Bunlar
dan başka bu defa hükUmetçe Amerika· 
dan alınan 2,5 milyon liralık ziraat ilit 
ve edevatı ile İngiliz kredisiyle alınacak 
zirai nlfl.t tamamiyle bu mıntakalara 
gönderilecek ve böylece kuvvetli bir 
zirai çalışma hareketine geçilecektir. 

Milli korunma kanununun ziral hU
ki,imlcrine göre, hilkümet, ziraatte çalı
şabilir her vatandaş, kendi ziraat işi yü
züstü kaln1amak şartiyle, ikametgahının 
en çok 15 kilometre mesafesi dahilinde 
bulunan gerek devlete ve gerek şahıs· 
lara ait ziraat işletmelerinde tahakkuk 
eden ihtayaca göre münasip ücretle ça
lışabilir ve bu mıntakalarda eşhnsa ait 
olup ta sahibine lüzumu olmıyan her 
nevi ziraat vasıtalarından münasip bir 
kirn mukabilinde istifade edebilir. 

HUkUmet lilzum gördüğü mmtakalar
da yapılacak zerlyatın nevi ve çeşidini 
tayin ve tesblt edebilir. Üzerinde zeri
yat yapılmıyan beş yliz hektardan fazla 
ııraziyi bir bedel mukabilinde işletebi· 
lir. 

Ziraat vekaleti haziranın on beşinden 
itibaren bu hususta faaliyete geçecek
tir. 

Ankaralılar geliyor 
~-------------------x*x•~-------~~------

Cumartesi günü Altay Muhafız 
takımı il~, Altınordu 

Gençler birliği ile oynıyor 
Geçen hofta 19 Mayıs stadyomunda takımın dııha evvel ve daha kolay gali

lzmir takımlariyle karşılaşarak iyi neti· biyet ihtimali önünde durabiliriz. 
celer alan Ankara şampiyonu Gençler Cnlatasarayı izmirde, Beşiktagı Se
birliği ve Ankara ikincisi Muhafızgücü ref sahasında yenen altınordunun Anka· 
takımları bu gece İzmire geleceklerdir. rada nasıl mağlüp olduğunu münakaşa 
Ankaralı sporcular Basmane istasyonun· etmek, faydalı bir şey değildir. Fakat 
da karşılanacaklardır. yeni maçlarda Altınordunun mutlaka 

Öteden beri lzmirde İstanbul takım- müspet neticeler alması bu takımın 
!arından daha jyi intiba bırakan ve daha prestiji bakımından lazımdır. 
temiz oynıyan Ankaralı sporcuların bu Ne kadar esef edilir ki Altınordunun 
defa da izmirde aynı intibalar yarata- en kuvvetli elemanı Sait, Beşikte~ ve 
ı.:aklarından oüphe edilemez. Galatasaray maçlarından sonra kıyme-

Her iki Ankara takımı gayet kuvvetli tinden bir hayli k~mını kaybetmiştir. 
enerjik ve sulf kabiliyeti fazla genç ele- Kendisinden ziyade kulübüne ve Türk 
manlardan mürekkeptir. içlerinde milli futboluna ait olan vücudunu israf etmiş 
takım saflarında yer almı oyuncular olması, bazen saha ortasında ayakların
fozladır. Bu itibarlndır ki Cumartesi ve daki takata tesir yapmaktadır. 
Pazıır günleri heyecanlı ve zevkli maç- Sait, Türk futbolundaki mevkiini 
lnr seyri fırsaıını bir defa daha elimize tehlikeye dütürmüıtür. Her maçta küçük 
ıı:eçirmiı bulunuyoruz. P.aslı, etıki Macar sistemine kaçan bir 

Ankaralı gençler izmirde gayet ta- oyun tatbikine kalkışması ne kadar ha
bii olnrak ikişer gl'llibiyet ümidini taşı· talı ise, vücudunu israf etmesi de o ka
maktadırlnr. Eğer bu ümitleri tahakkuk dar büyük bir hatadır. Eğer bu maçlar· 
ederse. lzmir takımları için milli küme da Sait, Ankarada kaybedileni telllfi 
maçlarında sonunculuk mukadderdir. etmezse, her ıeyden evvel milli takım
Olsa olsa lzmirin iki takımından biri, so· daki mevkiini tehlikeye düşürecektir. 
nuncudıın bir evvel geçer, diğeri ise so- Çok çalışması, takımını iyi idare etmesi 
nunculuğu sineye çeker. lazımdır. 

Ankara takımlarının kuvvetinden Altaya gelince, ıon haftalarda vazi-
ı;üphe etmemekle beraber, bu takımların yeti düzelmiştir. Cumartesi günkü Mu
yenilmez kuvvetler olduğu da iddia hafızgücü maçı Altay takımı :için bir mi· 
edilemez. lzmir şampiyonu Altınordu· yardır. Çok ümit edilir ki Saim - Vahap 
nun geçen hafta aldığı sıfır puvanlık kö· kombinezonu, enerjik bir oyunla izmi
tü ve affedilmez dereceleri bir oyun re hakkı olan galibiyetin ilkini bu maçta 
tutturduğu takdirde her iki maçta da temin etsin. 
galip gelmeai mümkündür. Altayın al- Takımlarımızın muvaffak olmalarını 
dığı dereceleri gözönünde tutarak. bu temenni ederiz. 

Kütahva bölgesi lik maçları 
Uşaldılar, ve Simav Gen!;ler birliğini yendiler •••• 

Uşak Turaıı idman yurdu takımı 
Uşak (Hususi) - Kütahya bölgesi knrsıln mı tır. Maçı iiçe karşı yedi sayı 

1939-40 lik maçlarının ikinci devresi ile Turanlılar kazanmıştır. 
ba lamıştır. Pazar günii sC'hir stadyu- Haftaya Turanla Kütahya Gmçlerbir-
munda dört bini müfnca\ iz bir liği. bölge "ampiyonluğu için fınal ma-

Avam Ka
marasında 

--*--
Yapllmalıta olan 
müzalıereıer zaferin 
teminatı ıaydabilir-

- BAŞ1ARAFI 1 ~et SAHİFEVE -
ları hakikatJ~rl hl~ bir suretle bu kadaı 
acıklıkla ifade edemezler. İdari bazı ınii· 
lahazalarla umumi efkan sarsınaktaJI 
ümitsb:lilc ve Ullfn sUrüklemekten çe
kinirler. Kuv\'ctle.rine sinirlerine ve ne
fislerine soıuuz ı:ü.ven o~"i menı1e
ketlcrde bu sarahat filhakika tehlike 
teşkil eder. 

Lakin lngiliz milleti için hadise hiç 
te böyle olmıyor. 

Onlar nlngillzler blitiin harpleri kaY· 
bcderler ve son harbi behemehal kauı· 
nırlar• yolundaki ananevi darbı mesel· 
lcrinc biiylik bir inanla bağlıdırlar. T•· 
rih te bu öze hak \'erdirecek \'alaalarla 
dolu bulunuyor. 
Açık konuşmak, hakikatlerden ürk· 

meınek, hakikatleri olduğu gibi kabul 
etmek ku\'Vetli milletlerin ve kuvvetine 
inanan dc,·lctlerin şiandu. 
İngiliz hükiimeti kendi milletini, ciha9 

umumi efktırını oyalamak istemiş ol~ 
idi pclr ata bu mıwarraktyetslaliği ıizle
mek, veya her hangi bir şekilde tefsi.-. 
çabnlnmnk, hiç olmana bunun Av~ 
kamarnsında açıkc;a nıünaka'8sını red· 
detmek yoluna sapabilirdi. 

Nitekim askeri makamatın bu yolda· 
ki tavıUyclerine al kın olarak Çember· 
layn millet \'ckillcrinin karşısına djkil• 
miş hesap \'etmeğe hazır olduğunu sÖ)'• 
lemh:tir. Çiinkii netice fü:erinde bir kıY· 
met ifade etmiyen Norveç hıidisesindetl 
korkusu yokttır. Nihal zafere tam bif 
itimadı vardır. 

Demokrasi a~ıkları için şu hadise bat 
lı başına bir heyecan mevzuudur. A,·al1l 
kamarasında cereyan eden milzakcre• 
leri nihai zaferin bir teminatı olarak ks· 
bul etmek asla hatalı bir düşünce ola· 
ınaı:. Çcmherlayn da bunu kat'iyetle te
min ediyor. 

Bu kadar soğukkanlılıkla ve besa'
dayanarak dö,·iişcn, kun•etlc.rini lü· 
zumsuz yerlerde israf eylemiyen, im~· 
ratorluğun tükl'nnıck bilmiyen menabi
ini \'C kudretlerini ancak nihai zaf~rt 
saklıyan propagandaya dcği~ hak\Jt•~ 
lcre değer \'eren bir milletin yenilmeSI• 
ne asla ihtinuıl verilcıncz. Böyle bir kuV
,·etin yanında hak n adalet menıwula· 
rı da yeralmı bulunursa zafer o mili& 
le mukadder olur. Çemberlayn son ~ 
;) anatiylc, dhan :umumi efktirında in· 
giliz milletine karşı esasen beslenen iti• 
madı nrttırrnı tır. Km'Vctle.rindcn eınİ1I 
olan milletler ancak böyle konu ·abilir· 
1cr ve konusmağa hak k:ıznnttlar. 

HAKKI OCAKOQ.f.,11 --·--İtalya • ispanya ticareti 
Madrid, 8 (A.A) - Hariciye nıı.~1: 

rı Beigbeder ile ltalya büyük dçı~ı 
Gambnra dün akşam ltalya - ispanya ti' 
carct anlaşmasını imzalamışlardır. -x-
AFYON 
Komitesi toplandı 
Cenevre, 8 (A.A) - Daimi Afyon 

merkez komitesi diln mesaisine başla· 
mıştır. -*-Han satılıyor 

Ziraat Bankasının tasarrufunda "° 
bay Şerif Remzinin tahb isticannda bı.J• 
lunan Banka hanı 15 ·mayıs çarşaınbıl 
günü satılmak iizere muzayedeyc k<>" 
nulınuştur. 

Malafıemelerde 
••••••••••••• 

Tavuk hırsızı mahkfUd 
Tepecikte Mehmet oğlu B. HakkJıı~tl 

üç tavuğunu çalıp kaçarken bekçi Salih 
tarafından yakalanan Hüseyinin ınc~ 
hut suçlar kanununa göre dün heınc0 
muhakeme i yapılmış, altı ay hapsine J:' 
rar verilmiştir. Fakat bazı noktalar .g~ 
önüne alınarak cezası bir aya indırı 
miştir. 

Bir tevkif karara 
İsmetpa.-ıa bulvarında lastik kaynakç:. 

sı Hiiseyini bıçakla kovalıyarak tehd1 

etmekten suclu Mustafnnın dün sorgtısı.I 
yapılmış ve tevkifine karar verilmiştir .. 

BEŞBERAET 
Şehitler mevkiinde 1496 ınc.ıs oka1'U

1 

beraberce oturdukları evde arkad~ 
Mehınediıı sandığından yirmi beş liraS'· 
ııı çaLnaktan maznun Hayrinin ınuhıı· 
kemesi sona ermiş, beraetine karar .,,e.· 
rilmiştir. . ı.1 

• Seydiköyünde B. Kadriye aıt :;. 
lUlumbasmın borularını çalmak iddiaS

1
• 

le mahkemeye verilen Tahir oğ}u Jlu~ 
yin, Mustafa oğlu Mustafa ve Izet 0 1! 
füıyd beraet etmişlerdiı·. e Menemen iskun memuru bulu~· 
duğu sırada kazaya yerleştirilen goÇ" 

1 
. . 

1 
. ,. ,.er-

men erm ıaşe para arını verınıyerc~. 1 
miş gibi bordroya kaydedip altı ~r~>. 
ihtilac;l~ın zimmetine geçirdiği iddıa;>'. 
le nğır cezaya verilen Mehmet oğl~ ·' 
hacttınin ber~etiııe karar verılmistır. 

BİR SABIKALI 
HAKKINDAKİ KAR.Alt 

J ]<Uı 
Bir hır~ızlıktmı dolayı evvelce < 0 

111 
ay hapse mahkOm olan ve bu cezns~. 
ikmal edip çıktıktan sonrn 9 ay da ne,.c-
ret altında bulundurulmasına kS:~r dctl 
rildiği holde buna riayet etınedığın ,t\lt" 
dolayı mahkemeye verilen Top~~z ciİ 
ınedm muhakemesi dün asliye uçUn 
cezada neti<'elendiı ılmistir. 

Mahkeme heyetı To Ahmed~ 

o 
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lngiliz 
mu hafı 

adalarını . . 
z a ıcın . ' . 

~alınan yeni tedbirler; . . . . 
=F· ıo a mira li de değişti.= v am ası 

Cemberlayn'in Mussoliniye bir me-
80; gönderdiği, ayrıca ltalyaya mü- · 
him bir nota verileceği söyleniyor 

l .ondra. f\ (A.A) - Kral. be e
nt·lik hizmet müddetini bitimıi olan 
l.ord Chatfieldin yt'..rine Amiral .Srr 
Charles F orbcsi filo Anıirallığiııe 
tcı)·in ctrni!ltir. 

Londra, 8 ( A .A ) - «H avau 
D~yli Ekspres gazetesi lngaterenin 

havad•n "Yeya deni'td en her türlü 
h ücumlara kıırıı ted birler almakta 
olduğunu bildirmektedir. 

Çemberlayn hükiimeti

- :t:--
Roma 8 (A.A) - Bir kac haftalık bir gaybubeti müteakip Londradan avdet etmi, 

~ainein birbiri rkasmdan Kont Ciano ve Mussolini tarafından kabul e<li\diğine dair 
ty1iit etmiyen haber diplomatik mahafikJc alaka uyandırmııtır. 

o!an Sir Percy 
verilen fakat te-

~· AYni mahfillerde hasıl olan kanaate göre, İngiltere sefirine Mus30Jiniye, Londra hükümetinin 
~ notasını tevdi etmek vazifesi verilmi§t İr. Hatta bu mahfillerde Çemberlaynm Mus oliniye bir 

londerdiğinden de bahsedilmektedir. 
~er cihetten Sir Lonaicin dün Kont Ciano ile görüştü~ü ayni mahfillerde tekzip edilmel:tedir. 

mühim. 
meS'\J 

BıR tNGıLıZ VAPURU BATTI 
Dunkergue, 8 (A.A) - Brighton 

İsmindeki İngili.r vapuru bit infilak 
netiı:esinde Dunkergut' nçığ111dn bnt
mışıır. Vapurun onu yaralı olnıı 34 
ki·.ıdcn ibaret ınürcttehotı kurtanl-
rtlJ.\'tır. 

·• ••• ····•······•• ·•··•••·•·····••····· •• •· 

A~manyada ban .. 
kanot boıloğu! 

Londrn. 8 (t\,A) - iman devlet 
bankası olan Rn) h"bankın son istatis
tikleri Almnnyada takip edilen inkılab 
siynsetırıi ~öatermcktedir. Almnnyada 
hül~ı tedn" iil mf'vkiinde olnıı banknot 

ne itimat beyan etti 
------~-~·x.x~~~~-~~ 

LONDRA. 8 (Ü.R) - Gece ynrıst gelf'n haberlere göre. cliin a~o;aın gece ya
rlbıııa dogru Avam ~amarasındaki mUz<1kcre sona crmi tir. En son olarak y 
Çörçil hcyanatta bulunm~tur \'c netıcede Avnın k.unrm:ısı 200 reye knrşı 281 
ı ey ll' Çl..'ınbcrlayn lrnbincsine itıınnt lx-yan etmı.;tır. 

Yugoslav - Alman tıcarcti 

' 'Belgrad,, ın ihracatı 
azal ası nıuhtemel 

-------------x*x------------
}·ugoslav paras ı da düşürülmiyecek 

Hollanda istila 
tehlikesine maruz ____________ :',,: ___________ _ 

- BAŞ'l'ARAf'I ı İNCİ SAHİllJIDE -
~ TEI;EFON MUHA VEHEI .. ERt 

yamıtta bulunuıuştur: 
«- Bu tedbirlcı· tnal'l'uz,ı uğmdığıın ız tn kd ırclt' mu ~a\'C

met l'deecgrmizi göstcr:İı'. Alman propagand. ı 1-Iollandamn 
ıııuİ«ıVenıct clnıiyccegi zannını ortaya attı. Fn:.. t bilfıkis 
ilullanda mukavemet ed cektir.~ 

1 rın mikdarı 1 ~buçuk milyar mork olup 
R. 1 ~itlerin iktidar me\•kiine gelınesine 
tf"kaddüm eden senenin va.,atisine ~Ört' 
diirt ıni~li artmıştır. 

- *-
~ ov yeti e rde 

Maresall 
ven ı 
.1 

Londrn. (ö.R) - Yugo:;I \'}"ad, ki malinin me\cut olmadığı mcrk<'.zindedıır. 
claimi . im n - Yugosla" ticari komitesi Kışın şiddetli geçmesi beklenen mahsu
Belgı ıtıa içtimnlurına ba,.lamı'ltır. Ko- lün .nikdnrını aznltmıs olduğundan Al
mile ~eçen ub ıtn içtıma edecek iken ınan)R)ll )a~I cak ihracat mikd rmın 
mliteaddıt defalar talik edilmi ·ti. Gele- Lilakis tahdicli muhterneldır. 

''enıenk ıle yab;ıncı memleketler arac;ındn telefon muha
t.ı di.in akşam saat 22 de kesilmiştir. Bu sabah iade cdil

~t'l e. de geceleyin yine kesilecek ve telefon nıuhabcratı ns-
ihtiyaçlara tahsis olunacakur. 

wPelernenkte, tarihinde misli ı:örülmcmis derecede 
"'!{ ~ım.. .ili.h altındadır~ 

,\MERIKA. JAPONYA YA ·fEYO,\X VF'.FtMlYI·:CEK 
l.undra 8 (Ö.P.) - Pasifik Ok:> onusundaki ıı1:ınevnıların

d<1n .sonra Birleşik Aıncrika devi Ueri donanım1"ının chhn 
bil· müddet Havai acla~ı l'İ\'annda kalmak emrını nldı«ı ha
bcı alınmıştır. 

r . 
l\toııko ... ·.ı. 8 (A. ) - :,ovyeıler bır

lifi yliksck So\) t medisi riy.ıset di\·a· 
nı birinci sınıf ordu kumandıınlarından 
!'eınion Timoı:enko)a, Cbiı>ori Kuhke 
ve Boris Saposnikova .Sovyctler J,,irlif;i 
Jllareııalı ünv.ıııını vernıi tir. 

ct"k aylar J:arfında Yugoslavy nın At· Alnlilny nın. Mark kar ı Yugoslav 
11 , ıny ya y tpncnğı ihr,\cat nıikdnrı mü- parnsının Klering kıymetini dü iirnıelı: 
.:skere edilecektir. Rdgr dta.ki &tan nt te .. bbfült-rine siddetle mukovcmct cde
'ı ugo,,ln,) ı.ının bu ihracatı .artm sı ihti· c~i de h zı jmnlarclnn ani sılmaktaclıT. 

~li'atk kışla hayatından nefret etmcl<le beraber bu fovkal
ı1-· ~birleri süklınet ve hatta memnuniyetle. kcıı·şılamıştır. 
~elmilel vaz.lyetin ;kpnırsı:dlğı bu tedbirlere sebep ola. 
~ Cöstcriliyot'. Fakat hakikatle Danimarka ve Norveçin 
- . •ndanberi, A.lınan)·nnın hi.itün komsularının het• an 
~L akıbete maruz kalacağı her ke.oı~e malumdur. Bu se
~<lbo.c liollandunm kat.iyen gafil avlruımıyacağmı gö.stercn 

hier memnuniyeti mucip olmuştul'. 

·Amerikan donanmasmm veni manevrıı.lara ~irisece
f! İ bu karara achcp olarak g&teri liyorsa ela hakik- •tiı-. 
Hollanda istilaya uiradı~ı takdirde, Japonyaıı ın F e1e
menk Hindistanı namiylP. maruf Okyanus "tfatanm ;'1:
,::al te~ebbüsünü önlemek maksadı takip edilMel,..~t>rlir. 

Malum <•ldug11 ılzcrt• Amenka hariciye n:ızırı 8. Kurrlel 
Hull gc<:enlrrde lrn Hinci nıfobrında slııırliki \'R7İyc 1 i rlcgi -
~irıııck tcsebbüsünün P,•sıfik Oknınu unda sulhu tt>hlıkeye 

ıq·~tcrdıım 8 (A.A) - Bu sabahki gazeteler memleketin 
\ı~faasınan kendisine tevdi edÜdiği ba§kUınandan ~eneral 
l~t'-elma.nn tarafmd'1.n alınan tedbirleri hiiylik ıııeınnwıi-
~ kıırsılamak.tadır. 

ko;- al·ağııı ı b.!,·an eLıın,ı;ti. 
'FRANSIZ cönüStl 

L, 
1 
ndra~ 8 (ö.R) - Alın nynnın tehditkar \'a;ı;iyeli sche
~ f:roUanda milli ruüdafı:ıa ha~ırlıklaru1a d vanı ctmek
l~ln · Milli müdafaa baskumaudanı fevkalade tedbirler euı
~ llştir. Memleket sükunetini muhnfua ediyor. A kcı·i 
~rin H'tğvi, bıızı ihtiyatların hizmete l'&ğırılıua!>l :ılınan 

hier meyanındadır. 

P.u·i._~ 8 (A.A ı - Hollrındnuııı vaziveti hakkıııd::ı a kE ri 
ına!'ıfıllenlc soylendiginl" göre, ,!:'11'1) C'l:ohesindc yPoıhın Al
Ul<ll\ tahsidatıncl.\ c.s;:ıı-lı bir dce.~ı-ikhk olmaınıs!ır. P. ı kıtrıl<ır 
uuuclan CV\'cJ \"CdlCLl hn_recanlı haberler CSOJt:ında is~al e -
t iklcrj yerlrrı ımılrnfaza et mekteclirl0r. 

1:31-:I..CIKı\l>; HAZIRLIK 
~llu Cumartesi alqamından Pazarteai aktamına ka

bUa 4elıirlerde seyriisefcr laPedilmiftİr. Askeri 
~Yat sebebiyle tren serviıJeri bu akfamdan itiba
... , ~i edilecektir. 

~lıliollandaıun V8§ington orta elçisi, fcvlıliidt- hadU.cleı· \'.U· 

lııuü haliruie,. ccnebl memleketlerdeki resmi Hollanda ıııe
l'arının maaşlarını tediyeye ıoemur cdilmiştiJ:. 

Londı·a 8 (O.R) ~ Blçi ·n kabinesi hıı abah fcv ·.ıliıd' 
ularnk i<;tima etmislir. Haricıye nazırı B. Sµnk beynelmilel 
\ aziyel h:ıkkında mponınu vcrınistir. HollandacJaki ihti} at 
tedbirlerinin Belçikaya da te tnili rneselPsinin mii'Zııkcrc 
edildiği zı::nocdilıuektedir. 

V HOLL.~DA MUKAVEMET EDECEK 
K ngtondaki Hollanda clçiliği erklnından bir 7.tıt ~u be-

Erük.5eldcn gelen lıabc.rleı·l' gfü·e Belc;jkıılılar Alımıul. ı'ln 
bu ınıntakada bir l~eb1>ii<~te bulunııc;akJarındmı emin olduk
ial'. cihcUc ınütlcCiktcrin Norvı>ı;tc büyiik mikya ta harckfı· 
ta girişmemesinden mü tcrih bulunmaktadır. 

ij M. Meclisinde dünkü müzakereler 
Divan muhasc,_b_a_t_c_n_c_u_m_;.~i-mazbatası - inhisar un1um 

müdürlüğü plançosu orman, posta te lgraf 
inhisarlar, vakıflar umum ntüdürlüklcri teşkilat l arı 

Basvekilin izahatı - Devlet hava yolları teşkilatı da görüşüldü 
• 

~ ~kara, 8 (A.A) - Büyük Millet 
t clı:ıj bu -n Refet nıtezin b sk nlı· 
ı ~da toplanarak Haziran - Ağusto9 
t1ı 39 Yılına ait divunı muhasebat Tllpn
tıı ııun ı O ncu fıla-ası hakkrnd 1ci divanı 
'q "~ll:tebat encümeni mazbatıniyle ,inhi
/ ar umum müdürlüğünün 1936 yılına 
ı;t. 'bilanço ve mutabaknt beyannıımr:-
r~ tasdik cylemi~tir. 

tıf· :c.lis bundan sonra orman umum 
.,. lidurlüğü ile posta te1g f ve telefon 
tı~· "a.ltınar. devlet hava yolları umum 
ıı 'lidiirlükleri. te llat kadrolarına ait ka
vlı\ luyihalarmın müzakerc.,ine gcçmi, 
'q,," ll nıünaaebctlc söz. aluak kün1üy~ 
~ c~_n b ıvekil Dr. Refik Sııydam şu 
•~tı vcrm· tir: 

~.rııl\unu aliniz bu gonderilnıiş olan 
tılci r_?lar geçen sene kabul buyurmu' 
le ~ unuz barem kanununun ahkiiınına 
?tt v: ~kan heyeti cclileniz:e t., J..dim cdil
trı c-. lazım gelen devlet teakilatına ait 
~lı ve Ücretli kadrodur. Bendenir 
d• Yİ evvelce cereyan eden zabıtları 
~ ?ltu> ar k tetkık ettim. Miıaande eder-

1\ı.t noktui nazarımı arz:edeyiın. 
hı) ~sen devletin daimi kadrosunıt da
tc n1enıuriyetlerin maas olması cihetini 
.ıttcUı ederim. Devlet kadrosu İçerisinde 
ıı:ttlı rnemurivetler de bulunacnktır. 
,~ l biidir Ba;CD\ kanunu da buna esa· 

tı :Ver vermİ!ltir F'akat aevletin muh-

telif dairelerinin k drolarında daimi suretle hize bir f.atnc111 "erirs*niz ı:unne
olarııl: bulunacak meınuriyetlcıin mırn lı clerinı ki meselt'yİ halletmi~ olııru:t. 
olması cihetini bendeııizde tercıh ede· • ( Güzel. Gü2eJ .. Muvafık sesleri .. ) 
nııı. Es"sen barem kıımınunu <:ık rnınk· Hu j,;tt·diğiıni.ı: zaman 194 1 'Lıitı·esİn· 
tan maksadımız: doğrudan doğruyll dev· dcu cn·cline <ıiUır. Mı.isa,ıd, buvursanı7. 
let ınemurlarının \'CU'.iyetlerini vr:- onlııırın buna bir m!.'Sl"le daha ili\\ e edcl t>ğinı. 
ma11ş hadlerini Lir çerçeve içerisine al- Esasen asıl düşünmemiz laz1111 ~elen 
mak ve ııormıılleştirmc:kti. Şimdi oraya nokta, te~kilatındn adetten Zİ} adr:- k<'>. 
do<_,;ru gidiyoruz. Bu defa takdim olunım fivete ehcınnıiyct vermt•ktlı-. (Cuk gü-
l:m d, tekrar tetkik ettim. Bir kı,;ıın iıc- :.r;I ı;esleri.) · 
reıli memuriyetler de mevcuttur. Bun· Bu tetkikat e~nnsındıı bu i,i gozömin
larııı içerisinde daimi ol raL.: Ünetlr kal- dı- tutarak devlet dairdrrincle c1dettt'n 
ması veyahut dl·t hal maaşa gcdrilıuc İ zıyad,., keyfiyet cephe~inden i.ıi ımitn· 
15ı.ıın gelen kı::.unlar da v. rdır. Bunları laa edip onll g(;re devlet teşkılatmı .,;er· 
da gördünı. Bir kısıın da asıl clovlet te!l-
kilatma ait olan iicretlcrdir. Runl. r d Çe\ eleml"k ve bu_ suretle "huzurırnuz.ı ge

timıek isterim. Zıuınederim ki bu hır bütçe cnciimeııinde tetkik olunuyor, 
zannederim. Sf'ne :zarfındıt imkün dahiline girer. Ben-

Heyeti celi l <'"niı:<lcn bir ricada bulu· cleni:cin noktai naznnm hudur. ( Ci.i7ı-I 
nac ğını. 94 l bütçesi gelip meclisi alide <cileri.) 
tetkik olunmadan evvel bu tn('scle\ i bi· };aı::\·ckJI Dr. Refik Sa~ dauıı takibl'll 
tirnı'-'k için hiikiimete bir zaman "~rini.ı:. wı :ılan Fuat Sırıııcn ( Ri7.e) ele .şunları 
Bu z.tman zariındnki bazı devlet claire· sö~ !emiştir : 
leri henüz halı te~ckkülcle olup sekille- Ark.ıdıı laı· .. 
Ti ni tam olarak alm11 değillerdir. Bu Sayın basb:ıkanımızın ~inıdı verdıgı 
müddet zarfındcı muhtelif daireleri t • Iwhnttamı nlasılı~m· ki hükiıınetinılz de 
kip edelim. Bunlnrı tetkik etsinler. bir 1 · k gnıhuıırnzun ııo ,ıaı nazarııı~ istıra et-
ekle soksunlar. Aru·ttiğim gibi. yani mis w tnsvip cylenli bulunuyor.. Bu 

daimi olarak devlet rnemuriye-ti n lan d d' itibarla grubumuz a ın,ı C\'\•elft ken. ı-
yerlerin ma.ı kısmına geçmesi bunlaı- lerine tesekkür etmek isterinı. Y<ılnız 
dan ücrette kaine k kısımları tayın el· 
sınler ve hurnru alini~e cetirsinler. Hıı gecen ccls~eki nmr"ıı1.atım11. dc,·lctin 

J,ilı'.'ıınuın tt~!>kiHitında yanı ~ alnız ınul-

Trcuz SİNEMA GÜNÜ 
~ },ak biikcli kadrolarda dcgil. ekfıletle

rc ait k;drolurda eh. y pılnhilıncsi idi .. 
izahlarında bunun 941 senesinde yapıl
ma ı inıkfıııını:t m lik olunabilt~ewı ı;üy
lc·ndi. Bu ıtibnrla g.ru buımızun uynca 
bır . ·v ilave ~clecegi yoktu ı·. if<&ı~tn bir
lesıııi~ buluııuyoruz. Yal111z bir zaman 
nıru;elesi obrnk kıılıyor. Bimıcnaleyh 
keııdilt'rine tekrar teS<'kkür ederim. 

Ki:ltürpark s;nemasında 
BUGÜN 

!" AT 1.4:> TEN İTİU Rl~N 

--·--
Ruzvclt nutuk 
sövlev~cek .., 

Va,iııgton, 8 (J\.A) Aınrrikıı. 
birle "k de ... letleri rcİiİ Ruz. .. elı (imimüz.
deki Cuma gunü Va ingtonda Anıeriknn 
ilim kongtesınin açılm müna•ebetiyle 
bir nutuk söyliyecek 'c hu nutuk ıne
rikada oldu".:u gibi :\vrupada da rnd· 
)'<1larla ne!!rcdilecektir. 

- *-
lraktd f~vezan ... 

a rta yor 
Baw•d ı. 8 ( . \) - Fıratın ta~ma ı 

neticeııind .. sıı altında kalan nrari mın· 
tnkMı ceni lcmel~tcdir. Bni!dat - lhı!ra 
dcmiryolunıın bulunduğu mıntaka d.1 
~u alıındıHhr. 

Tunada seyriseieri 
kolaylaş ırmak 
tedbirleri ... 
Bükıes, ~ (A.A) - Tunıt . \vrup. 

ko;nhwonıınuıı ch1iiınii.ı:drki 20 l\tayı:>tıı 
"-alusİn akdedeceği içtim, da kom ve 
balçık birikintilerinin "e mevsim sul.ı
rın > iiksı-lmcsinin Sulina knnalı tııri· 
ki> le Knradcniu clof.ru "f una nehri iizı-
l'İndc yapılnıakuı ohııı sl':yri.,efaini mii • 
külfita uğratm.ı ı rnesı•lt•si g(irüşülccek
tir. Ilıı ıniistıın·I ıııesı-lt·ve va ınıı.ızznm 
İnsaot yapı1ın k \"c,>-nhu.t b~ .. ka bir ı. -
nal ihl'ar edilmek suretiyl,, bir c.are bu
lunnc:ıktır. 

Alfıkadar butiın memleketlerin ek"
perleri ıkomi \onun tcıkilo:inl! arzedilmrk 
üzere muhtelif h 1 suretlerıni derpiş 
t"den rnpurlar '\ereceklerdir. 

- *-!Vorveç Müdafaa Vl! 

Ha . nazırları P ari&te 
Paris. 8 ( ö.R) - Norveç harici\·c 

nazın B. Koht bu sabah Londr.tdan P -
risr: gelerek Fr nınz ba ,•ekili \"e diğer 
hitkümet erkimiyle görüsmü"tür 

Paris, ~ (ö.R) - Nor\'eÇ Milli l\lu· 
dafaa na:mr) le 'birlikle gelen hariciye 
n.ı:;oırı H. Koht ,..crefinc ba'<\'etil B. Pol· 
reyno tarnf mdan hır 7Jyafet ''erilmi.,<>tir. 
B ,vekil ınua\•ini ~utan, Mılli 1iidaf n 
nazırı Daladye ve bir çok Fransır diı>· 
lomııtları h 7..ır bulunmuş! rdır. 

--*-Garp Cephe&inde 
Londra. 8 (ö.R) - Bu ,.ah lı $!Brp 

ceph-!ı hakkıııdn ııcım.·dilt'n Fransız 
teblii:ti gcc~ cephenin ·muhtelif noktala
rında tup Blt"şi kcıydedilm,.,ktedir. ÜLın 
de topçu ate i fnativeti olmuştur. --·---Alman~a ve itaı~ada 
lıar,ılı'fılı }'eni 
z iyaretler ..• 
Homa, 8 ( .A) - 1 lalk lülti.ıru na• 

~m Alev:ıtundrc Pavolini ltal1a impara· 
torlu~uı;un kuruluşunun yıldönümü mi.ı
ııascbetile ll nı.ı\·ıı;la Alman propagan· 
da nıızırı Göbel:Je buluşmaL: üzere Ber· 
lirıc hareket etmistir. 

8üyülı lıüçiilı duhuliye hususi ıs, birinci ıo it,. 
BU FIATLE: 

Nh·clis mütc:ıl.tihcıı ııwvzuub. ıb ·a
ııun lüyih4Alarmın birin<'i müuıkerclcri
ııi ikmal eylemi tır. 

Dıi:ı-r ··ihcttr-n lman münakalat na
z.111 Dr. Julıu,. Dornıiull~rın Romaya 
~eldii:i haber \ edlmcktedir. 

Almanların tayyareleri 
lngiliz filosunu 

tahrip edebilir mi? 
--------x·*x,--------

Paris, 8 ( ö.H) - Amerika Bahri)~ nıı7eırı B. f.:ctiton enato hariciye kcıntİ"-
yonunda ~u beyanatta bulunmuştur: 

c - lmanyaoın hııva bombardım.-nlariylt' İngiliz fılo:mnu t;ahrip etındı:le 
vaı.İyeti ciddi has ra uğratın i:• ınuvaHak olacağını Amerikan mütehassısları 
:r.annetmiyorlar.» • 

Nazır Amerikan hava v~ denız kuvvetleri arasındaki irtibatı rnıdhetmi"' ve 
:r.11hlılarm merikan müdnf aa•ı için amudu filuui mahiyetini muhafın:a ~ttik

lerini ili.ve eyleınistir • 

Almanya, Macaristan
dan asker mi gecirecek? 

--------~x, *x~-------
Londra. 8 ( .A) - Almanyanın Macari t ndan askerlerinııı imr rı hakkım 

iııtemi olduğuna dair o1aıı haber Londranın diploma_ı mahfilinde tc::) ia edilme
mektedir. Bu mahnfil bu ayiaları Alırianyarun bnliki maksatlarını giz.lemeğe 
matuf yeni bir sinir harbi teAebhlisü ııddetmektedir. 

Harbin genişlem~si ihtimali ve Pap a 
-~~-~-------Y*Y------------~~· 

''Söze sadakatsizlikten 
diinya zehirlenmiştir,, 

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

Pari!, 8 (ö.R) - \'atık ndan ck.,;e-
11-ıı, it han olmıık iizere, binlerce yeni 
r\ lı çıfıini kabul eden Papa hnrbin di
t;cr memleketlere :ııro:ı\·eti endİ!!cAıni 
gosteıt'rek demistir ki: 

« - Dunya söı:i.ıne cıdakatsiziikle 
::-ehirlt'n•ni~. c.·briı ıı;:ddetle ynralnnmı-. 
ulhu kn) betmekle manevi sıhhatini "e 

"lr\ İncını de kaybetmiştir, Adem ile 
Havvanın iU: ~i.inahındıın beri dünya 

ı;erçe cennet olamaz. F kaı hiç olın u 
insanlar ve milletler knrdr.sçe bir vıfalc 
içinde ya amalı idıler. Halbu ki bir çok • 
milletler rasındıı patlıyan harp yangını , 
dığcr milletlere de ıııra) et i tldadınd • 
dır. Kalbimiz iz.in \'C bu facialı anda 
hayatlarını birle tiren diğer yeni evlilc-
1111 nnıııbi için ııtriyoı. Ümit r.içeklerinin 
doğduğu bunca •en<; ) U\.'aya harp heyu
lasının aksettiği düsünülünce nefretle 
titrememek naı;ı) mi.imki.indür.> 

lngilizlcr, Alman dolu bir Isvcç 
vapurunu batırmışlar 

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

1.omlra. 8 (A. } - ~tokholmden ge1en ve bir ineç ••apurunun dün Lil 
Jngi!İl. t htelhahiri t rafınd n torpillcnmİ'i olduğunu bildiren h .. beri teyit edeu 
malfımnt voktm. 

bıvt•çlılerın verdıl.deri ha here göre, 1. 786 ton h cmindekı Monark v puru 
içinde kendisini l.aptetmi olan Alman mürettebatı oldui:u halde Sıav ngeıe 
gidivordu. 

ve müesseselerde 
bulundurulacak nakil vasıtaları 

Resmi daire 

hakkındaki kanun layihası 
~----~-~~-~:x*x-------------

Ankara. 8 (Hususi) - Rl''SııÜ daiı·e 
\'c müc ,.,csele.rde bulundurulacak nakil 

vnsıtal.ırı hakkırıdııld kanuna eklenecek 
kanun layıha'sı mecli;... ru7..namesine alın-

ba kıını, Vekiller, temyi7.. devlet Ürasl, 
Divanı nıuhasebnt reisleri. ba!I müddei-

. Şeref Yolu ve Kara Alay 
~~imleri \ (' Pı\f' AMlll\"T JURS L Gi> r..ü ıxn:K1 in .. 
•• ••• Nsı. ı: : ŞEREF YOLU 1.4:>--a - S.4:i - K. ı:A ALAY 3.4:i - 'i.411 

Meclisin bugi.inkü içtıınaıııda cıskcri 
ınuhakl·ıtH~ ıısulii ka11uıı1111un i.içi.ıncii 
ınaddcsiin tarliline, 'Bulgıtristana beş 

mıs ve bugtin mebuslara dağıtılmıştır .• 
Hv.ırlruunı olan kaııun ı:ıyihasında 

Fransada bir Jıomüni.st cümhurr('islıgi emrine tnb i c dilecek 
daha tutuldu.- otomobiller kamında yazılı ka) atlara tfı

umumi, umumi ınüfctti ler, ordu rniı

fottısleri, Gen 1 kunna) ikinci ba am 

dornınına komutanı. h:ıriciyl' umum ki.
tıbi ve elçiler .. 
Makanılnrımı otoınohıl \'eritenler şun

lardır : 

··•••·•·•················ ············································•·········· · 
'"' \' :\1 ı\ G l.7 • Ü : 

hnıc:ukııı ılyım kiloluk muııwın hir kon
teı jan \'('rilım"sme ait • nla-;manm tas· 
dıkinC" :nt kanun Jtıyıh.1> nın bırıııc·ı mı.i
z, k rı ._j y:ıp l 11 lır. 

Pari . 8 (A.A) - Maurice Thorcı.in 
hu~usi kfıtibı komünist Georges Poupou 
Nanıesta te\•ldf l'dilıııistir. Thorezın cc· 
nl•hİ ı l'rnlt kctleıt' fırarından sonra kfı· 
tın Puupou ,, antcsc ıltıc« etmıstı, 

bi tutulmu!i'tur. 
Ll)•ıha~ a baglı hınnci ccı veldc emir

leriıw binek otomobilleri tahsis edilen 
zevat w1lardır : 

Mt"chs reısı. Başvekıl Genel kurnuıy 

Valıler, ordu ktıımındanlan. kolordıı 
kumandanları, mi\<;talıkeın me\ ki ku-

nıaııdanları, ti.ıınC"ıı komutanl. n, j n
danna umum kumnndanı Anknnı ve 
htanbul cınnıvd müdürlı•ri.. 



f_e 0 R SA~Ankara -9-Radyosuj 
ÜZÜM B11G'IJN 

KVLrVRPARK T ENiS 
K 11LVBV ANA 

NİZAMNAMESİ 

nın nısfından bir 'fazlasının bulunması 
ııarttır. 

İlk davet üzerine içtima edemiyen 
heyet auımi bir halta geri bırakılır ve 
bırakılan gün yine iki gazete ile üç gün 
evvel ilan edilerek azaya bildirilir. İkin
ci toplantıda mevcudun ekseriyeti ile 
karar ittihaz olunur. 

İZ.MİR stciLi TİCARET l\IEl\nJRL UGUNDAN : 
Tescil edilmiş olan (Türkiye mensu- vctnamesi, katip tarafından 

cat fabrikalan Türk anonim sirketi) nin heyeti uınumiyece muvafıkı 
24-4-940 tarihinde adiyen toplanan umu- r üldü. 

96 Nıhnt Üzümcü 
50 SJ> aterson 
45 Abdullah Fesçi 
29 Albeyrcık 
11 M. Bc~ikçi 

231 Yekfın 
~723 :! Dünkü yekun 
654954 ı Uınumi yekiin 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
120 Şerif Remzi 

261858 Dünkü yckCın 
aU978 Umumi yekun 

ZAHiRE 

., 50 
11 
12 50 
12 
8 50 

7 50 

130 çuval Buğday 7 
102 çuval Arpa 4 75 
180 çuval Sus:ım 15 

34 balya Pamuk 41 
lMO kilo Yapağı eski sa. 54 

!} 50 
13 50 
15 50 
14 
8 50 

9 
11 
12 75 
15 50 
17 25 

7 
4 75 

15 
43 
70 -·Enteresan bir hırsızhk 

Mediha ve makbule adında 5ki kar
tlef;, Tirı'de bir diiğün merasimini ~ey
l'ef.tiklcri sırada Çini yeri köyünden Za
hide ndında bir kl7.ın boynunda dikili 
elan bir adet seksenlik altınını jiletle 
k smek suretiyle a~ırmışl:ırdır, suçlular 
1utulmuştur. 

•• 
... T ire - Odemiş ... 

Gezisi 2 Hazirana 
Öırakıldı 

l .~ 12 mayıs 1940 pazar günü Tire 
ve Odemişc yapılacak tı-en ge-Lisi ha
vanın kapalı ve yağmurlu gec;mcsi 
yüziinden umumi anu üzerine bu ge-

• ı.inin daha müsait bir gün olan 2 ha- . 
ziran 1!J40 ,pazar gününe bırakılması E 
uygun görülmüştür. : 

2 - 12 mayıs 1940 paznr tarihli bi- : 
letlı•r muteberdir ve bu bil~tler satış i 
kişderimizde ve Zafer okulunda bu- C 
lundurulımıktadır. Muhterem halka : 
ilan olunur. : 

1 - 2 S.5 E ............................................ 
iZMıR SlCil.J TİCARET MEMUR

LUCUNDAN: 
SAYI 2724 

Tescil edilmiş olan (Sebat c;uvnl, ka
naviçe Tiirk Limited ,irlccti) nin 
7 /S /940 ınrihile tasdikli sirküleri tica
ıeı kanunu hükümlerine göre sicilin 
2724 numarasına kayıt ve ı~~cil edildiği 
il~ olunur. 

1 : Sirküler 
lzmir- sicili ticaret memurluğu ıeımi 

mühür ve imzası F. T enik 
S iRKÜLER 

Sayın Bay. 
Sebat çuval, kanaviçe Türk Llmited 

ıirkeıi ünvnnlı ıirketimiz şeriklerinden 
'1e müdür Sinto Sahici hissesinin nısfmı 
~riltlerden (Hüseyin izzet Ako!lman ve 
Mehmet Fevzi Seyrek) kollcktif ~irkcti
ne ve di~er n19fını da diğer şerik Meh
met Nebioğluna devrü ferağ etmek !IU
u:tiyle şirketten çekildiğini ve Hakkı 
CC<htti ile Muiz Yükscki miidür tayin 
cJıiğimiLİ ve mumaileyhimanın umur ve 
mı,ıamclatı şirketi tedvir, ~irket namına 
her nevi evrakı resmiye ve gayıi rcsmi
y~ ve senedat, mukavelcit ve taahhüda
tn ı;.irket ünvanı altında müctemian vaz'ı 
imza ve nhzu Jcabz. ııulhu ib ra ve huzuru 
mahnkimde 11irkcti bizzat veya bilvasıta 
cıl!luretle müctemian temsil huııu~larında 
~ulfihiyct ve mezwıiycti tamme~i haiz 
bulunduklarını ve şeriklerin münferiden 
tcmıoil etmek salahiyetleri bnki kaldığı
nı arzcder ve müdürlerin a~ağıdnki im
za örneklerinin liitfen kayt buyrulması 
ıicasiyle ııon!UZ saygılarımızı !'unarız. 

Sebat çuval, kanaviçe Türk Li
mited irkcti sermayesi 100,000 

Türk Lirası 
l':?z?. M. NcbioRlu imza M. Seyrek 

--*--
DALGA VZVNl.11611 

1131 m. 183 Kca./UO Ww 

T. A. Q. lt.'14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

l 2.30 Program ve :Memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber1eri, 
12.~0 Müzik 

ÇALANLAR : Cevdet Kozan, Ruşen 
Kam, izzettin Ökte .. 

OKUYAN : SADİ HOŞSES 
ı - Nihavent pcgevi 2 - Nuri Halil 
Nihnvent şarkı (Bir goncai terdir) 3 -
Sadi Hosses - Nihavent şarkı (Benden 
ayrılsan dn gönlüm .sendedir) 4 - Sa
dettin Koynak - Muhayyer türkü (Gece 
gündüz. uyk~ gim1ez. gözüme) 5 - Uş
şak türkü (Indim yarin bahçesine) 6 -
Uşşak saz semaisi 13.15 Müzik : Halk 
türküleri.. 
Mefharet Sağnak ve Sadi Yaver Ataman 
13.30 - 14.00 Müzik : Karışık müzik pi. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı 
18.05 Müzik : Operet pnrçaları ve hafif 
senfonik pi. 18.30 Müzik : Radyo Caz 
orkestrası (Şc{ : İbrallim Özgür) 19.10 
Müzik : Fasıl heyeti 19.45 Memleket sa
at ay:ırı, Ajans \'C meteoroloji haherle
ı·i 20.00 Miizik 

ÇALANLAR : Hakkı Derman, Şerif İç
li, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

OKUYAN: MELEK TOKGÖZ 
l - Bimen Şen - Segfıh ~kı (Sun da 
içsin )r.r elinden) 2 - YesarlAs ıra-Hü
seyni ş.•rkı (Fariğ olmam meşrebi rin
<laneden)3 - Faize - Şetarab:ın şarkı 
( Budei vuslat içih,;n) 

OKUYAN : Mamhut Karındaş 
füılk tiirkiisü : Uı-falıyıın ezelden) 
Halk tü_rklisii (Yavru kurban) 

OKUYAN ~ SAFİYE TO.KAY 
1 - Refik Fersan - Hicaz şarkı (Güı.el 
sı.ın:ı gönül verdim) 2 - Nayi Mehmet 
Hicaz.o; nrkı (Ölsem etmem sırrı aşkı) 
3 - Hicaz Hirki.i (Dnğlnr dağlar viran 
dağlar) .. 20.30 Konusma 20.45 : Müzik 
Çafon1ar : Rusen Knm Cevdet Kozan, 
Izze in Ölctl.' .. · ' 

OKU_YAN : ~1üzcyycm Senar 
1 - Izzettin Oktc : Tanbur taksimi 2 -
R. Feı·..,nn - Muhr.yyer şarkı (Her gii
~eı bağından) 3 - ŞUl.rii Tunar - Mu
hayyer "'arkı ( Yardımd.-ı o sevdalı ye
sil) 4 - Zeki Arif - Muhayyer ş:ırkı 
(Sen başl~a giizel hüsni1e bir başka ci
lıarısın) .• .5 - Faize kapancı - Nikriz 
~arkı (Gönlil ne ic:in) 6 - Klarnet Sa
lih - Nikriz şarkı (Fatma) 7 - N ikriz 
saz semaisi .. 21.10 Konusma (Bibliyog
rafya) 21.30 MüzH· : Radyo orkestrası 
(Ş<>f : H. Ferit Alnar) 22.20 Müzik : Me
lodiler (pl.) 22.30 ~emlcket saat ayarı 
Ajans habcrlcri, 1.: raat, esham, tah\ilat, 
Knmbiyo, nukut borsası (Fiat) 22.50 
Müzik : Cazbant (Pi.) 23.25 - 23.30 Ya
rınki proı.,rraın ve kapanı .. 

fZMıR ıKiNCi iCRA 
CUNDAN: 

MEMURLU-

Emli'tk ve eytam bankasına ipotekli 
olup hmirde F..şref pa~a ikinci Süleyma
niye •nahalle!!i Yüzba~ ı Hasan ağa so
kak 50 yeni nolu ve tapunun kaydına 
göre pafıa 20, ada 131, par~cl 19 nu
mara!'lında knyıtlı \ esair lüzumlu izaha
tı dosvasmda tapu kaydı ve vaziyet ra
porunda yazılı ( 1000) lira ikıymrti mu
hammineli evin miölkiycti açık uttırma 
suretiyle ve 8'44 nolu emlcik ve eytam 
Lankası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak üze.re arttırması 

Ruhsat 14/4/940 tarih ve 1939/363 
No. ile 

1 - Kuliibün adı (Kültürpark Tenis 
kulübü) dür ve merkezi İz.mirde Kül
türparkta hususi binasındadır . • 

2 - Kulübün gayesi ve mevzuu : 
Bedeni ve fikri kültürü ilerletmek, 

tenis oyununu tamim etmek ve içtimai 
hayatı nezih bir ~kilde temin etmek
ten ibarettir. 

3 - Kulübün :müessis izaJarı : 
Dr. Behçet Uz (İzmir Belediye reisi) 
Reşat Leblebicioğlu (Karsıyakada 

mukim tüccar) 
Ncjat Ecuıcıbaşı (Kimyager GUzel

yalıda mukim) 
Sadi İplikc;i (Si~ortacı Karşıyakada 

mukim.) 
Dr. Ali Halim Bayer (Diş tabibi Kar

şıyakada mukim) 
Cahit Çeçen (Yüksek mühendis Dr. 

Mustafa Bulv.) 
Sait Odyak (Mual!iın, Cüınhurjyet C. 
Al5cttin Kazan Ova (Su şirketi mu

hasibi Alo;anrak) 
4 - Kulüp azaları : 
Türk tabiiyetinde olup medeni hakka 

sahip olan ve 18 y:ısını ikmal eden her 
kes aza olabilır .. 

Kulüp fi;r.alığı üç kısımdı.r : 1 - 1'"'nh
ri 5zn... 2 - Asli ~za.. . 3 -· Muvaklrnt 
~za .. 

Fahri 5za : Ni:.;betJeri kulüp için şe
ref veren kimselel'e idare heyeti ittifa
kı rey ile fahri 5.uılık tevcih edebilir. 

Asli aza : İzınirde ikamet eden ''e 
Türk tabiiyetinue bulunnnlardan terek
küp eder iki Josınıdır : 

1 - Faal.. 2 - Gavri faal.. 
Muvakkat fızı.ı : izn;irde bulunan ec

nebi tabiiyetinde kimselerle İzmirde ika
metleri bir aydan f:17Ja <;ürmivecek olan 
Türk ve ecnebi tıAbiivetinde- kimseler
den terekküp eder ılri. kısımdır : 

1 - Fa5l... 2 - Gavri faal .. 
5 - Kulübe inti~p ·şekli : 
Kuliibe nzu' ol:lbılmek için, liizım gt.'

>cn cvs.1fı hfüz ohm kimseler bir teklif 
,·araknsı dolduraı·ak imzalarlar ve hu
nu kulübün iki fiwsına imzalatırlar, 
ioare heyetine verılecek olan bu tek lif 
varakasını imzalı:r:-.n kulüp azalarından 
ikisi ayni 7.am:mda hu nanızetin kulübe 
alındıktan sonra m:ıli durumunu tekef
fül etmiş olurlar. İdare heyeti bu tek
lif varakasını kuliibün muayyen yerine 
t:ılik ederek bir hafta nıiiddetJe bırnkır
inr, bu miiddct zarfında bu zat hakkın
da bir itirnz vnki olm:ıdığı takdirde ilk 
toplantıda ruznnmcyı> alınarak talip 
haJ,kında k.-:bul !rnrarını sülüsanı ekse
riyetle \"erir. Aksi tnkdirde talip redde
dilınis bulunm', bu takdirde red keyfi
yeti ve ~hepleri h::ıklanda idare heyeti 
ne talibe ve ne de başkasına izahat \·er
me~e mecbur tutulmaz. 

fı - Kulilp ile alfik~nın kesilmesi : 
n - Amme hukukunu alakadar eden 

suclarln yüz. luznrtıcı suçlardan ve ku
liip fiza .. ına Jıarsı gerek kulüp içinde ve 
r.erck kuJüp clışıı ıd:ı her türlü suçlar
dan ve her hangi bir şekilde hnpis veya 
para cezası almış olanlar. 

b - Aidatını ,·akti zamanında Yermi
yenler .. 

c - Her ne şekilde olursa olsun ku
lüpte siyaset ve din propagandası yn
panlar kuliiptcın çıkartılır. 

Bundnn başka : 
a - Kuliibi.in ana ve iç yasalarına ay

km hareket edenler. 
h - Kulüp dahilinde medeni içtimni 

ve ailevi vaziyetin icap ettirdiği sekil
lcre riayet ctmiyenler hakkında idare 
heyeti münasip göreceği cezayı tertip 
ve tatbike :mlfıhiyettardır. 

7 - İclnrc heyeti bir fızanın kulüpten 
çı~rarmak hakındaki mucip sebepleri 
al:ıkalıya bildirip bildirmemekte tnma
rniy Ie serbesttir. 

11 - Toplantı günü yoklama yapıla
rak bir reic: ve iki katip seçilerek miiza
ı~ercye bnşlıınır. 

12 - Umumi toplantıda yalnız ruz
namede yazılı mevat ınilzakere edilir. 
Ruz.namede bulunmıyan her hangi bir 
mevzuun görüşülmesi için mevcudun 
~·irnıide birinin verecekleri bir takrirle 
rll2.rlameye ithal edilebilir. 

13 - Umumi heyetin vazife ve ı-al~
hiyetleri : 

Umumi he.yetin vazife ve .salfıhiyetJe
ı i bcrveçhi atidir : 

ıı - Ana yasayı tadil etmek. 
b - He.sabatı tetkik için iki mürakip 

~eçmck.. • 
c - Geçen fene hesabatını tasvip 

ederek idare heyetini ibra ebnek ve ge
lcc1,;k ~ene bütçesini tasdik eünek. 

d - İdart? heyeti icin 5 a.91 ve yedek 
fı.za seçmek.. 

e - Kuliip ihtiyaçları için istikraz 
kararı vermek •. 

f - Kuliihü {eshetınek.. 
14 - Ana yasanın tadiJi veya kulü

bün lcshi için mevcudun üçte ikisinin 
\;kseriyeti sarttır. 

l 5 - İdore heyeti : 
İdare heyeti, kulüp umwni heyeti ta

rnfından. intihap o1W1an 5 ki,c:iden iba
ıcttir ... Idarc heyeti seçildikten sonra 
ilk toplantıda aralarında vazife taksimi 
l 'aparak reis, umumi katip, muhasip ve 
\ 'cznedar intihap ederler. Bir idare he
.reti azasının müteakip ve müteaddit 
~mum'i toplantılarda tekrar idare heye
tı ılzalığınn intihabı her zaınan caizdir. 

lG - idare heyeti, reisin göstereceği 
lüzum üı..crine en az ayda bir defa top• 
Janır .. 

. 17 - İdare heyeti kulüp işlerini ted
vır, müstnhdcmini tayin ve azil aza 
ınik<larını tayin, talepnameleri t~tkik 
ederek kabul \'eya red ile azalar hak
kında nı.i.ic:>z.'lt tayin ve kulübün her 
türlU hu.susatını idare eder. 

İdare heyeti. resmi ve hususi işlerde 
kulübü temsil eder ve bu i'jlerde reis, 
u!?'umi klilip vey::ı aralarında münasip 
gorerekleri bir fiz:lya bu ~:ılahiyeti ve
rebilirler. 

18 - İdnre heyeti, kulübün asli ve
ya muvakkat §zası meyanından lüzum 
gordüi!ü kadar tali komiteler teşkil cdc
biJir. 

. l.9 - İdn.re heyt!{i kararları kulüp dn
hılmde hu:;usi yerine talik edildikten 
itibaren ıner'idir. 

20 - İdare h«>yeti bir iç nizamname 
y:ıpım;ğa ı:alfihiyetlardır. Bn iç nizam
name kulüp dahilinde görülecek bir 
yere asılır. 

idare heyPti en az \iç ki~ ile toplanır 
\e ekst' riyetle k::ıl\ır verir. Reylerin te
~avi~i h:ıHnde rehiin bulunduğu taraf 
gnliptir. Umumi hcyPt.tc de böylroir. 

21 - Kuliibiin varidatı : 
n - Azn aidatı 
b - 'I'eberrüat 
c - Tertip edilecek eğlenceler hası

lfi lJ .. 

22 - Kulübün :senevi aidatı (120) li
ınyı ~ecavfü. etmemek ~rtiylc idare 
hcyctı tnr::fmdnn tcısbit olunur. 

23 - Kulübün hesabatmı umumi he
~etin st•çtiği iki mürakip tetkik ve tef
tiş eder. 

24 - _K.uJup veznedarı tahsil ettiği 
paralar ıçın makbuz verir. Makbuzsuz 
iddialar dinlenmez. 

Veznedar reic;fn vey::ı umumi katibin 
imz:ısı olmadan on liradan fazla sal'fi
yatta bulunama74 Kulübün mevcudatı 
ıniJli hankaJnrdan birinde açıla<'ak bir 
hesaba yatırıhr. 

mi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu G - Riyasetin talebi üzerine · 
hükümlerine göre sicilin 2723 numara- meclisi ve murakıp raporları ile plAn 
sına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. ve karüzarar he..c:abı ktıtip tarafnıda 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi okundu. 

mUhrii ve F. Tenik imzası. 7 - Aşağıda yazılı husu.at ittifak] 
1: Zabıtname kararlaştır1ldı. 
2: 1!issedarl.ar cedve}j ~ A) 1939 3 enesi" plinço ve kir\iS&f& 
fznurde ~hıtlerde makara sokagında hesabı kabul ediJerck meclisi idare tbr 

kurulu. Türkiye mensucat fabrikalan edildi. 
Türk anonim şirketi heyeti umumiye- B) z 

1 
. • u · ~ .• ı..lif 

arnrın mec ısı xıarenın ..,~ 
1 sinin 24-4-1940 tarihinde şirket mt'rke- veçhile sen<.'i atiy~·e devri kabul edl 

zinde adiyen vaki olan i~limama ait z.a- d 
bıtnamedir.. i. 

C) F..s.ı..c: mukavelenamenin 12 ci JD8 
l - Mecli!'i id.ıre murahhas azası h:ly desine tevfikan vazüeJeri hitam bu 

Moris Verbeke, bay Fevzi Beler ve az.ıdan bay Jak Neef ve Fevzi Be]er Y 
murakıp bay doktor Ali ıAgih toplantı- niden intihap edil-:~lerdir. 
ya iştirak ebn~lerdir. ..,.~ 

2 - Ticaret vekaletini temsilen ko- . 9~ 1940 senesinde vu.kubulacak nı;; 
miscr sıfatile Izmir mıntaka Ticaret mü- lısı ıdarc toplantıları içın senevi on 1 

dür muavini bay Cevdet Arıkut hazır içtima Hibariyle beher mecli•İ idat' 
bulunm~tur. azasına (300) lira huzor hakkı ver~ 

3 - Tevdi edilip mukabilinde duhu- si muvafık görilldü. 
Jiyc varakası veri1mi~ (l.800) hisse se- D) 1940 senesi murakipliğine tckrtf 
nedi haınilJerinin ınPc1iste hazır bulun- Dr. Bay Ali Agah Dinel bıtihap ve ke~· 
duklar1 bittetkik anlaşılmalda bu mik- <lisine (100) lira verilmesi kabul edJl
tarın esas mukavelenaınenin lüzum gös- di. 
terdiği nisap eberiyeti tecavüz eyledi- Ruznaml"de müzakere edilecek baf!1'• 
ği ve binaenaleyh i5hu adi toplan1ının bir mesele olmadığından celseye nih•· 
kanunen ve niuımen in'ikad ettiği kc11ni- yet veı·ilıniştir. 
ser tara!ından tefhim edilmekle heyeti 
umumiye, meclisi idare reisi bay Jak 
Nee! Belçika'da bulunması hasebi1e ~ir
ket esas mukavelenamesinin 26 cı mad
desine tevfikan bay Moris Verbeke'in 
riyaseti altında müzakerata başladı. 

4 - Bay Fevzi Beler ile bay Ali Agah 
Dinel rey toplamağa memur olarak in
tihap ediJdiler. Katipliğe Tevfik Ertaç 
seçildi. 

5 - Resmi gazetenin 8 Ni~an 1940 ta
rihli nü.shn~ında rnünte~ir toplantı da-

Xomiaer 
Ticaret müdür m. Arı1rut iınıa'1 

F. BeJ€".r imzasl 
Diğer imza okunamadı 
1zmirde ŞehitlCTde Türkiye mensuc•: 

!a~rika1arı Türk anonim şirketinin 1 
Nısan 1940 Çarşamba ~nü saat 16 
şirket merkezi idaresinde münakit ol\JP 
zabıtnamesi aşağıda yazılı bulunan he
yeti umumiye toplantısında asaleten ,,t 
vekaleten hazır bulunan hissedarlar ile 
hisselerini gö~erir ceh-eldir. 

Ismi Hisse Rey lkametgfıh adresi 
adedi adedi 

Bay Moris Vcrbeke JOO l 

Bay Fevzi Beler 100 

Bay Dr. Ali Agah Dinel 100 
$ark ~anayi kumpanyası 1500 
T.A. şirketine izafetle mec-
lisi idare murahhas azası 
Moris Verb~ke 

1 

l 
10 

famirde Cüınhuriyet 
bulvarında No. l40 
Kar§ıyakada Fazıl bey 
sokağı No. 6 
Iı.mirde birinci kordonda 
lzminle Cümhurivet 
hulv:ırında No. 140 

F. :eeıer 

Okunanı•d• 

Reis vekili 
f mza okun:ımadı 

Kfüip 
T.Ertaç 

Rey toplamasa memur 
Jt'. Beler 

Rey toplamağa memul 

Yukarıdaki cetvelde mevcut imza sa
hiplerin in imzalarını bizzat koydukları
nı ve hizalarında göstcrilen hisselerle 
rey miktanna as:ıleten ve vekaleten sa
h ip oldukları gibi umumi toplantıda 
bulunmağa salahiyettar oldukları mev
cut ve hnzır bulunan hisse adedinin ce-
ınan (J .800) sayısına ,baliğ olduğu ve 
mt>zkCır rviktar şirket esas mııkave1cna
mesinin 25 ci maddesi mucibince umu-

mi toplantının kanunen in'ikadı için j)· 
tiza <'den ekseriyetin fevkinde bu)un· 
duğunu ve binaenaleyh umumi topları• 
tmın nizam ve kanuna muvafık surette 
in'ikad edip kaffci - mukarreratının ni· 
zaınen muteber bulunduğunu beyan ve 
tastik ederiın. 

Komiser 
lı.mir nııntaka Ticaret Miidürü na

mına Cc\'det Ankut imzası 

iznıir Belediyesinden : mesi vcchilc açık artırmaya konuıınuş· 
Yaz tntili münasebetiyle jş Bankası tur. Muhammen bedeli 1500 lira mu"a1t• 

iiğlcdr.n sonra muamele yapmadığından kat teminatı 112 lira 50 kuruştur. Ta~ 
bclcdiyeıniı.in eksiltme ve arttırmaları- lerin teminatı ~ bankasına yatıra g.tO 
mı istirak edecek olanların tatilin de- makbuzlarile ihale tarihi olan 15-5-

çarsamba nünü saat 16 da encUrrıetı' vmnı miiddetin~e muvakkat teminatları- • 0 

müracaatları. 
m öğleden evvel yatırmaları lüzumu 3 _ Güzelyalıda belediye deniz baV 
ilfin olunur. 

yolarının iki sene müddetle kiraya ,,,,,. 9 - 10 1628 (898) 1 _._ ri ınesi, yazı i 1eri müdürlüğündeki şaj"r-
1 - K:lrantina 17G ve 207 s:ıyılı so- r:amcsi veçhile açık artırmaya kon~l· 

kııklarcla 200 metre boyda kanalizasyon muştur. Muhammen bedeli 1400 lit• 
yaptırılması. Fen isleri müdürlüğündeki muvakkat teminatı 105 liradır. Taliplt
keşif ve şartnamesi veçhile açık ek!(ilt- rin teminatı iş bank:ı.<:ına yatırarak rrıak· 
meye konulmuştur. K~if bedeli 830 1i- buzlarile ihale tarjhi olan 15-5-940 çar· 
ra muvakkat teminatı 62 Jira 25 kuruş- şamba günli saat 16 encümene miif11• 
tur. Taliplerin bu teminatı le; B::ınkası- caatları. 
na yalırnrak makbnzlarile ihale tarjhi 4 - Karşıyaka - Bostanlı ahır kuY" 
olan 10/ 5/940 Cuma günü !'::ı:ıt 16 da civarında belediyemize ait yerde mUstr" 
encümene müracaatları. cir tarafından yapılacak inşaat ve teti7 

8 - K111iiptcn cıknnlma kararı veri
li:'c? .~u karar al<lkahya bir mektupla 
bılJırı.ır. Tebligattan sonra bu kimse 
hiç bir bahnne ile l.ulübe giremez. 

9 - Kulüpte kumar şeklinde oyun
lar yasaktır. 

10 - Umumi heyt t : 

Kuliibiin mali yılı (Takvim yılı)dır 
25 - Fesh ''e tasfiye : 
Umumi heyet azasının 14 üncü mad

desi mucibince kulübün feshine karar 
\•erdiği takdirde kuliibün bilumwn mev
cudat Ye eşyası mnhalJin resmi .spor 
tcşkil!itın:ı tevdi olunur. 

2 - lkiçeşınelik cadde.sinde yapıl- sat masrafı olan 951 lira keşif bedeli 
makta olan Cumhuriyet koruluğunda mukabilinde iki sene müddetle klraY1 

yeniden umumi hala yaptırılması, 1',en verilmesi yazı işleri müdürlilğündeki 
işleri müdiirli.iğündeki keşü ve şartna- keşif Ye şartnamesi veçhile açık artır
'!ıesi veçhilc açık eksiltmeye konulmll§- maya konulmuştur. Muhammen bede» 
tur. Keşif bedeli 851 lira 89 kuruş, mu- 951 lira muvakkat teminatı 72 liradd'· 
vakkat teminatı 64 liradır. Taliplerin Taliplerin teminatı iş banka.•nna yatıra' 
bu teminatı tş Banka!'ıına yatırarak mak- rnk makbuzlarile ihale tarihi olan ıs-5-
buzlarile ihale tarjhi olan 10. 5. 940 cu- 940 Çnrşambn günü saat 16 da t>ncijıne" 
nıa günü s.ıat 16 da encümene müraea- ne miir.ıcaatları. 
atları. 26 30 5 9 (800) 1-5-9-14 1510 (833) _ 

Mudur Hakkı Cebeci u ımretle imza 
.-dcc.cktir: 

H. Cebeci 
Müdür Muiz Yüksek şu ııuretlc im;ıa 

edecektir : 
M. Yüksek 

Umumi No. 6987 Hususi No. l / S4 
İşbu 7 /5 / 940 tarihli sirküler altında

l i iınzal:ırın: Zat ve hüviyetleri daire
mizce maruf ve dairemizce taadildi 
21 /2 / 940 tarihli ve 7 160 numaralı 
.;,Jı.üler mucihince merkezi izmirde bu
lunan (Sebat çuval, kanaviça Türk Li
mited şirketi) namına münferiden im
zaya mc:r.un şerikler ( Hiieeyin izuı Ak
nsman. ve Mehmet Fevz.i Seyrek) un
vanlı şırket namına dairemiz 936 ~enf:
ei birinci veımik dosyasında t 44 numa
ıa ile saklı sirküler mucibince miinfe
ıiden imzaya ruezun Mehmet Fevzi 
Seyrek ve ahı:ıen harel::et eden Mt!h-

11 / 6/ 940 Salı günii !'ant 4 de icra dai
remiz İçinde yap ılmnk üzere bir ay müd
detle 8atılığa konulr'u. Bu artbrına neti
cesinde sa tı~ bedeli her ne olursa olsun 
en çok nrttıranın Ü7erine ihalesi yapıla
c;ıktır. Sa1ış peşin rara ile olup müşte
riden yalnız yfüdı-. iki buçuk dellaliye 
masrafı alınır. ipotek ,;ahibi alacaklılar
la di~cr alacaklıların vf'! irtifak hnkkı 
eahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını işbu illin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı ınüshitelcriyle 
birlik te memuriyctimize bildirmeleri 
icap eder. A ksi hald .. hakları tapu ıici
Jince malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç lı:alırlar 25 IS /940 tarihinden iti
baren şartnnme herkese açıktır. Talip 
olanlarm yüzde yedi buçuk teminat ak
çası veya mil1i bir hanka itibar mektu
bu ve 939 / 9 364 doııya numarasiyle fz
mir ile.inci icra memurlu~una müracaat-

Umuıni heyeti :ısli azalar teşkil eder. 
Umumi heyet adi 1oplaııtısını her sene 
mart ayının ilk lınftası içinde yapar. Bu 
ndi toplantı haricinde kulüp 3ulların
dan beşte birinin talebi üzerine veya 
idare heyetinin gördüğü lüzum üzerine 
umumi heyet fevkalade olarak toplana
bilir. 

~iiltiirpark Tenis kuliibünden : 
Jclarc heyeti şu zev::attan tesekkül et-. . "' 

mJ.'ltır : 
Reis : Diş doktoru Ali Halim Bayer .• 

Karşıyakııda mukim .. 
. U. K atip : Kimyager Nejat F.czacıbaşı 
Inönü caddesi 782 .. 

Vez. ve muhasip : S.ıit Odyak mual
lim .• Cümhur~yet raddesinde mukim .• 

Az.3 : Sadi lplikçi Sigortacı .. Karşıya
kada mukim .. 

1 - Kar~ıyakada belediye sahil gazi
ııosunun iiç ~ene müddetle ki raya veril
mesi, yazı işleri müdürlüğündeki keşli 
ve şartnamesi veçhile aç.ık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 2100 
lira muvakkat teminatı 157 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatını iş b:ınka
sına yatırarak makbuzlarilc ihale tarihi 
olan 15-5-940 Çarşamba günü saat 1&
da encümene müracaatları. 

....................... iiıııiıill .. 
DOKTOR OPERATOB 

Sami Kulakçı 
Kulak, lıunın, Boğaz hastabkJan 

, Mütdıasmsı 
M uayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 

m.~t Ne~i~ğlu i1~ Sc~t çuval. kanavi~a 
T urk Lımıted şırketıne izafetle miictc-
mian ifayı muamde ve "az'ı imzaya 
mezun olıırnk müdür tayin ettikleri 
l~akkı Ce~eci. ve. Muiz Yük.sekin olup 
bı:zzat vaz ettıklermden "'ahsi jm7.aları 
ile Limited ı<:İrkctinin firması tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz kırk sen.-si Mavı!l 
:ı;ımııı '<'dinci Salı g iinii.. 715/940 

K. Aô: 
1.zmir ikincı Notcı ı Z1.: h Ehılogıu 

resmi mühür ve imzaııı 
Umumi No. 8987 Hueusi No. 1154 

lvbu sirkiiler suretinin dairemiz clos
ya~ında ııaklı 715/ 1940 tarih ve 8!lR 7 
numnralı aslın uygun olduğu bittac:dik 
a lUJ.:ndarlara verildi. Bin dokuz yii7'. kırk 
~ne i Mayıs ayının v,..dind Salı gÜnÜ 
715/1940 

K. Aô: 
7 rnir ik"ncı no ı • " ... ınuhur 

• ,. Z FHlo ~lu im:ı:. • ı 
. 1620 (903} 

lan ila n olunur. 16 1 1 ( R99) • 

' 

İdare heyeti umumi heyetin toplanı
illll ve ruzname ile toplantı gün ve sa
:.tini, toplantı gününden en u üç gUn 
evvel ~ehirdeki gazetelerden ikisi ile 
ilan etmcğe mecburdur. 

TopJ:ıntının yapılabilmesi için asli Aza 

Aza : Cahit Çeçen Yüksek mühendis 
Vasıf Çınar caddesi 17 .. 

1617 (902) 

2 - Karşıyaka Fahreddin paşa cad
desinde 42 say ılı belediye guinosunun 
üç sene müddetle kiraya verilmesi, yazı 
işleri Jnüdürlüğündeki lceşif ve şartna-

Evi: Göıztepe tramvay ead. No. 9111 
Telefon: 3668 

$: 4 1-13 

............................................................ : 
• • • 

:······················' . ~ . . . . . . . . •••••••••••••••••••••••• 

Makarna Fabrikasından: 
Fabrikamız mamulatının iz.mirde de bulundurulmaaını israrla 

talep eden sayın lzmirlilerin arzularını iz.mirde de te,kilat yapa
rak yerine getiren fabrika, aldığı müteaddit tebrik mektuplarına 
ayrı ayrı cevap yazmak imkanını bulamadıtından •. , ••••••••. 

YAYLA Makarnalarını 
tokdir ve fabrikayı tebrik lütfunda bulunan mektup aahiplerine 

ıunmaklo feref duyar. ve :rayın iz.mir halkına derin aaygılarını 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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' Kendinizde Veya . Çocuklarınızda Gördüğünüz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, 

makad kaşınması, Uburluk, 
Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 

Görmede, işitmede bozukluk_gibi gayri tabii haller; halleri, Gece korkuları, 
. ~ \ 

.....,.,. yeyip lfUen ıeylePln ternlz 11e saf olntanNUından dolayı llarsalılarda yetişip üreyen ve lıanlGPımızı e~en soıııeanıarın tesl· 

rldlr- Bunlardan lıurtuımalı için Eczaneden 8 bir lıutu aıın-:ız-. Ve lçlndelıl tarife ,,,.,_ · 

Her eczanede kutus:'2ô ~= an L'l<i, ~"°lv"'T'~ar:.7~e dikkat 

1ZMtR BiRiNCi HUKUK HAKtM-
1.JcıNDEN: 940/268 

Dlvacı Mehmet Cemal 10/Kinunev
vel/932 tarihli noter senediyle müd
deaaleyh Hızır Necati peıinen aldığı bin 
lira mukabilinde bazı gayri menkulleri-
ni aatmafl vaid etmiı iae de bu gibi 
aatı,lar muteber olmadığından bin lira
nın faizi ile beraber tahıilini diva ey
lemekle Narlıdere köyünde mukim bu-
lunan müddeaaleyhin bulunamamaıına 
binaen kansı Aytcye yapılan tebligat 
Üzerine mezbure Ayıe mahkemeye gele
rek kocaıı Hızır Necatinin halen nerede 
olduğunu bilemediğini ve ikametgahını 
tayin ederniyeeeiini beyan eylemekle 
mahkemece illnen tebligat yapılmasına 
karar verilmiıtir. 

-DABtıJ VE z()BREVI BASTA-
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her ıün saat 13 ten itibarea .. 
:ikinci Kordon (Alman konsolosha

nesi bqısmcla) 206 numarada hastala
nnı kabul eder 

(Çivici hamamındaki muayeneha
ne5ini terketıniştir) .. 

TILEFON : 3458 

'o 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyo· 
loji Müessesesi Müdürlüğünden: 

Yapılacak iı: Müteferrik tamirat ve inşaat. 
KC§if bedeli: 3476 lira 24 kuruı. 
ilk teminat: 260 lira 75 kuruı. 
Müea1e1e binaıında yaphrılacak keşif bedeli ve ille teminat tutarı yukanda 

yazılı bulunan tamirat ve inpat evvelce açık eksiltmeye konulmuı ve 4/~/940 
tarihinde ihale edilmiş ieede feshine lüzum görülerek tekrar on bet gün müd
detle açık ebiltmeye lconulmuıtur. 

ihale: 15 Mayıs 940 Çarıamba günü ıaat 10/ 30 da müesseaede toplana· 
cak ıatın alma komİlyonunda yapılacaktır. 

Şeraiti ve itin teferruatını anlamak isteyenlerin Bahribabada kain mÜt".sse
aeye müracaat etmeleri. isteklilerin nafıa müdürlüğünden ve belediyeden mü
aaddak ehliyet veıikalan ve bu gibi işlerde çalıştıiını ve ticaret odasında ka
yıtlı bulunduiu aöıterir ve9ailci ve teminat bedellerini lzmir sahil sıhhiye mer-
kezi vezneıine yahrarak· makbuzu ile birlikte mezkur tarihte satın alma .ko-Binaenaleyh müddea&leyh Hızır Ne· 

«::atinin mahkeme günü olarak tayin edil- f 
rn~ olan 22 /Mayıa/1940 tarihine mü- . 
sadif Çarpmba aünü saat onda lzmir 
ıtıliye birinci hukuk hakimliğine gelme-
~ veya tarafından musaddak bir velta- ı 
letname ile bir velı:ili kanuni göndemıe-

ooxroa 

:·Süleyman 
. ~ ~ l 

mi,,yonuna müracaatlan ilan olunur. 30, 4, 9, 14 1 482 ( 824) 

1 T. C~~!!°!!~ 1~ankası &İ IUım geleceii ve R'.e1mediği veya ve
kil göndermediği tnkdirde hakkındaki 
muhakemenin gıyaben icrasına karar ve
rileceği tebliğ makamına kaim olmu 
üıere il8n olunur. 1618 (901) 

ÇORUH 
Çoculı flastalıflları 

mittahassuı !ZMJR AHKAMI ŞAHSiYE MAH-
KEME'.stNDEN: ' Londra ve Viyana hastanelerinde 

lzmirde birinci Karataş mahaJl~i 
35 1 nci ıtolcakta 1 O numaralı hıtnede 
ınukim Merana kızı Diyamantının akıl 
haıtalı~ından malul bulunduğu hmir 
l'tlemfeket hastalıanesi akliye Vf' asabiye 
rnOtehaHısının raporundan anla'}ılmı$ 
almasına mebni mezhurenin harcına ve 
islerini görmek üzere kard~i fzmir bi-
rinci Karatas mahall~inde 35 1 nc.i so
kalcta 1 O nu.maralı evde mukim kardeşi 
Moren• oğlu Moııe Avrıımantonun vasi 
tııyin edildi~i ifan olunur. 

'1611 (895) 

·--~--------------~·~----
IZMtR TiCARET MAHKEMESIN

l>EN: 

etüdünü ikmal etmi-:tir. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

1 
sokak No. ez .. 

TELEFON: %ll0 
Ev adresi : Görlepe loınkolu kar

şısında 8.'W/1 .• • 
ı Tabibi 

ce Azra 
. 

Dcmireili 
İkinri kordon ( Cümhuriyct Mcı

ICcz l>ankası arkasında) 88 numara· 
da hususi muayenehanesinde hasta
larım (tatil gilnleri hariç) her l(Ün 
saat wıdaıı 12 ye, üçten altıya kadar 
knbul eder •. 

TELEFON: 3281 
•ıı1111 ....... ~,. mı; 

Mahkememizce 18 /Şubat!1928 tari
hinde ilanı iflasına karar verilmi1 olan 
l:tmirdc Yemiş çarşısında Hacı Atıf ho
c:a mahdumları şirketi ile mt-~ul serikler 
Mehmet ve Kemal hakkındaki iflas ka
rarının kaldırılarak serbf'stçe tasarrl\fa 
tıailiyctlerinc ve kendilerinin itibarları· 
tıın i•desine mahkemece 29 INisan19 40 
tarihinde karar verilmiş oldıı~u icra ve 
İflas kanununun 3 1 5 ci maddesi muci-
bince ilan olunur. 1629 (900) !-HU 00.i~. 11111 -------9! i Behçet Uz 

Do K T o R Çoculı laastalddarı 
Salih Sona d Müıalta.ssısı 

~ Hastalaram her gün saat 11.30 daa 1 
~ ... 1 c kadar Beyler ı1okağında Ahenk Askeri hastanesi dit, saç \'e züh

revi hastalıkları miitchassısı .... 
2 inci Beyler No. 79 1 motbansı yanındaki hususi kıliniğin· 

de kabul eder 
~ 

-----••••••-••ılı ~•& ~ 

lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

tzmir ithalat gümrüğü anbarında mevcut lstanbul Bakır köy fabrika mamu
latı yerli 2000 adet ateı tuğlası ,artnamesi mucibince müzayede suretiyle 
satılmak üzere 5 /5 /940 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmı tır. isteklilerin iha~e günü olan 20/5/940 Pazartesi günü saat 14 de 
rnwur, aümrük müdüriyetinde tqekkül eden satış komisyonuna müracaat 
etmeleri il tın olunur. 1595 ( 894) 

Doktor ve Eczacı aranıyor 
idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlerine 

Ve eczacılara ihtiyaç vardır. Hekimlere verilecek maaı 1 77 lira olup eczacıla
tuıki t 00 liradır. Serbest bulunmak ve yatları 45 den yukarı olmamak üzere 
taliplerin D. D. Yolları zat i~leri müdürlüğüne müracaatları 1616 ( 896) 

Beden terbiyesi genel direktörlüiü ı Z N i R 
Böııesi başkanW!ından: 

lzınirde Kültürpark~ dahilinde inp ettirilecek yüzme havuzu ve tribün 
mevcut proje ve keşineri mucibince on b,.ş gün müeldetle kapalı zarf usulile 
eksiltmeye .çıbrılmıştır. ' 

Muhammen bedeli 49024. 71 liradır. 
Proje ve vartnameyi görmek iıtiyenler ·her gün bölge merkezine müraca

atla görebilirler. 
J aliplerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminatları ile kapalı teklif mele· 

~tıplarını ihale tarihi olan 17 Mayut 940 cuma günü aaat 1 7 de C. H. P. mer
ez bınasmdaki bölge merkezine getirmeleri ilan olunur. 

4, 9. 15 1559 (857) 

Sermayesi : 100.000.000 Ttirk Urasa.. 
· $ube ve ajan adedi ~ 262 
Zira ve ticari her ne\'f Banka muameleleri 

PARA BIRhrTİRENLERE 28.800 URA 
balAMttE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihba?ız tasarruf ,he.5aplannda en az (50) 
IJruı bulunanlara serutde ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plba göre ik
ramiye ılatıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • . 

40 • 100 • • f.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 ·• •o • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :SO ltradan aşajı dilpl· 

yente.e ikramiye çıktılı takdirde yihde 20 fazlasiyl• vePllecektiı-. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 E1161, 1 Birinci linun, J • ·t ve 1 Badran tarih

lerinde çeldlecektir. 

·------....]il .. , . ····----··· SIHHA l VEKALETtNIN RESMi RUHSATINI HAiZ 
KA$E 

Şiddetli BAŞ, DİŞ apea· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıldarmı derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlıpna kal'ŞI mües· 
sir UAçtır .. 

icabında ıünde 1 - 3 kate 
aluur. Her Eczanede bulunur. 

. Be_yof lunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkeci ele 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin nailateciri 45 lenelik otekilik mijt~• MJ Ölner 

' Berııü' dir. 
8.Uto.l ot~li elli odalı her odada soluk ve ııcak akar sulan, banyolan 

e fmlor1fen vardır. Dahili ve herici müteaddit telefonlan olduiu gibi 
llUlm10 .. rü " huauai lobntuı vardır. • 

Bütün uri konforu haiz ol&D hu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine ele nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükeauneli1etlere iliveten fiyatlar rekabet kabuJ etmİ· 
ecelr derecede ucuzdur. Çünkü hu otel Türkiye otelcilik mütehuua 

y ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret a.kikati 
eydana koyar. Bunun için büiün Eıeliler, lrenclinin tahtı iaticVında 
lıınan otellerde bulUfur)ar. 

•• il 1 - - · 

lzmir defterdarlığından: 
Ali oğlu Mehınedin Satturak şubesine olan milli emlak satış 'bedeli l,orcu

nun temini tahsili için üçüncü Karataş Kamil bey sokağında kain 32 taj ve 
384 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle 
miizayedeye çıkarılmı~tır. 

Taliplerin 21 /Mayıs / 940 Pazarteııi günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
miiracaatları ilim olunur. 9 16 23 1596 (692) 

DOKTOR 

SalB~e~~in 
Tekand 

ÇocUk Hastahklan MiHahns• 
BERLIN ve KÖLN tl'NtVD

SiTEst SABO( AStsTANJ 
Hastalannı Wad Beyler N.._ 

ude sokak 5 No. da her gila saat 
birden sonn kabul eder. 
TELEFON: 
EVi: 

3453 
3t5t 

SPBRCO Y APUR 
ACBNTA.11 __ ,. .. __ _ 

.NEERLANDAml ROYALB 
TRAJ ANUS vapuru 1.8-5--940 tarihindt. 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
limanlarına hareket edecektir. 

~ ZARA motörU 9/5/, 
~ 9'0 tarihinde gelereJC 

Aeı~ ~~ :::ı ~:: D~~~ ~~~:ık ~I~= 
hareket edecektir. 
B R t N D İ Sİ vapu

"'"nı4 1"\l 15 - 5 - 940 tarihın· 
de gelerek ertesi gü-

111••••••-•••••mı.!!~l nü saat 17 de Pire, Brindisi, Zara, Fiu-

D O K T O R 
me, Triyeste ve Venedik limanlarına 
hareket edecektir. 

R t O ~ 
Cİ'ITA Dİ BARI nıotöril 21/5/1940 

U
• ş u· s ay tarihinde beklenmekte olup İstanbul 

Pire, Napoll, Cenava limanlarına hare--
ket edecektir. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde ge
lt:rek erte.si günü s:ınt 11 de Pire, Brin-

ASKERI IL\STANE disi, Zara, Fiume, Triyeste ve Venedik 

Das..nı., "teh limanlarına hareket odecektir. 
....a.7 e ntU8SSISI BRlNDiSt motörü 29/ 5/940 tarihin .. 

Hastalarını her gün ö~leden sonra 
saat üçten itibaren İkinci Beyler de gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
sokağı 45 No. da kabul eder. Brindisi, uıra, Fiuıne, Trlyeste ve Ve-
TELEFON No: 3806 nerlik limanlarına harekte edecektir. 

NOT - BiltUn bu vapurlar Triyestı 
!'-•~-.ı~l!'Jll~"9llfl!l:••••ll veya Cenovada Şimatt ve ceonubt Ame-

Birin~I Suııf Mütahasm rika limanlanna hareket eden İTALİA 

Ur. Oem~lr Alı' ~N~Nk~:i:~~:r~:ree~u: ;ı~,;;; 
TRlYESTtNO anonim ~yruefaln '11"· 
k"ti vapurlanna tesadUI ederler. 

SERViCE MARiTfME ROUMAfN 
KUMPANYASI 

KAMÇJOOJ..I/ ALBA JULiA vapuru 15.5-:940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar-

Cilt ıve Tenasül hutahklan silya limanlanna haıreket edecektir. 
VE NOT: 

E~rik tedavileri Ahvali hazıra dola}'L!iyle navlun n 
Birinci Beyler Sokağı No. 55... hareket tatihlerinin katı olmadıtµu ve 

İzmir - Elbamra Sıneması arkasında bunların hiç bir ihbara lüzum olmalı::sı
Sabahtan akşama kadar basta1anm zın d~bilir olduğunu ve bu hlUUStao 
kabul eder.. TELEFON: 3471 dolayı acenteye bir meruliyet terettüp 
'llll I~ ctmiyeceğini muhterem yükleYicilerin 

--••t::ı..-=• kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
OPERA TOR DOKTOR Daha fazla tn!slJat iı:in Cilmhuriyet 

caddesinde FRA TELLİ SPERCO vaplll Ahmet Cemı·ı acentesine mUr&CAllt edilmesi .. 

Oral 
Fransız hastanesi 

Operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız basta
neslnde, ö!leden sonra Birinci Bey
ler sokağında.". No. 42 ... 

TELEFON : 2310 
'A!!.18-•tta:--

O& &!WWW 

Kadın hastabklan ve 
Doğum Mütahassısı 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalarını her gÜn Tilkilikte Ev
liyazade sokak Orta okul karpsı No. 
22 de kabw eder. 

TELEFON : 2004 - 2005 ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

OLIVIER VE : • 
ŞVREKAsl ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

........................................... 

W. Ji'. Henry Van der Zee 
Ve $ilrekftsı -·---AMERiCAN EXPOKT LİNE.5 İNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXİRİA vapuru 5 mayısta bekJen:

yor .. 
SERVİCE MARiTİ1\1E ROUl\lAtN 

BUCAlrEST 
GALAS VE KÖS'rENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru 
bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDl\PEST 
BUDAPESTI' İÇİN 

DUNA vapuru 15 mayısa doğru hek
le:niyor. 

UNDAL KASSA ınotörü Mayıs sonlan'ntta 

--·- bekleniyor. 
UMUMi DENİZ ACENTAUCI Lm. SZEGED vopuru Huziran ortalarında 
ZE'l'SKA PLOVİDBA A. D. KOTOR bekleniyor. 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten- ~OCİETE COl\IMERC'İAl .. E BULGA-

cc ve Vama için h:.reket edecektir. RE flE NAVİGATİON A VAPEUR 
Yolcu ye yük kabul edecektir. BULGARiA \'aJ.uru 6 mayısta bek-
LOVCEN vapuru 8 )nayısta Kösten- kniyor. Burgas ve V3ma için yük ala-

c.edcn gç}Vı 9 May~ta s.iı.at 12 de Hayfa, ('aktır. ·. 
Pire~ Duraz.zo ' 'e Triy~te için hare- . Va?urlann._fsım ve tarihleri hakkında 
ket edecektir. Y:olcu ve yük 'kabul ede. hi( hır tlıahhul alınmu. 
n·ktir. Vapurlann ha~k:et tar.hl~riyle MY. 

GOULANDRİ BROTH•:RS (Hellas) lunlardaJ detl,tkliklerd~n a<:enta nıe-
LTD. PİRAEUS ıuliy~1 kabul etrr.u.-
~F..A HF...LLAS" 

I.üks traı\SatJaı;ıtik vapuru Pir: : Daha fazla taC.sillt için ATArtrnK 
Nevyoı·k hattı; P.ı.reden hareket tarihi: dd 1 148 N d W P' H v De 

11 MA YTS 1940 ca es o. a · · enry an r 
Yolcu ve yi.ik kabul etmektedir. Zff ve Şsı. V•pur acentaJıtma mllraca· 
~rek vapurlann muvasal&t tarihleri •t •d.ilmesl rica olunur. 

I 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- ftl.LP'ON : He7/2"8 

k:ında ac::enta bir teahhUt altına ifttmu ••••••••••n•••n•••••u••n•u•u ........ 
Daha fazla tafsillt a1ma1c için Blrlnd ~ Ki r a 1 J k da i re 1 ~ r ~ 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• • • 

umJ den.iz : Fevzipa a bulvıırında ZEYBEK : 
um • Acetalıtı Ltd. mtlracaat : apartmanında kiralık daireler var-: 
eclilmesi rica olunur. : dır. Taliplerin &partman bekçisine i 

Teleht : fOT2 M~ : müracaatlerl.. : 



SARIPf! & 

Balkanlılar sulhu muhafaza etmeğe çalışacaklar 
~~~~~~~------ıww.~,.,..--------------------

Y u g o s lav yada endişe Norveçteharp devam ediyor, Kral bü-
• t• d d- . w• tün memleketi kurtaracağını söyledi ~--------~---------~. 

1talyanın gayri muhariplik sıyasc 10 en· onmıyccegı -WW•"""""'"" ____ _ 

umuluyor - Saraçoğ)unun 
Balkanlarda vaziyeti teskine 

beyanatı Sivilleri de öldürüyorlar 
y~rdım etti 

-~~~~~~--~~-~.ıwı---~~~~----~~----

A.1 m anlar havayı bulandırmak istiyor 

Yugosla.; o. c. .nıdan bir kıta 
Belgrad 8 (A.A) - Almanya ALl\IANLARIN FENA MAKSATLARI 

•e İtalyanın cenubu farki Avrupa- Londra 8 (ö.R) - Almanlar, mlitte-

d h h • b" t ·· h k fiklerin cenubu şarki Avrupada t::ıarruz am a er angı ır ecavuz are e- . . . . kk 
· d b 1 ~ h' b" . I . l nıyeti be-sledıklen ha ında ortaya çı-

tin e u unmaga ıç ır nıyet en o - . 1 k 
~ • kardıkları şayıalarla hoşnutsuz u 

madıgına daır ıon 24 saat zarfında uyandırmak maksadını takibe devam 

Alman ve İtalyan basınının Y ugos- ediyorlar. Fransız başvekili B. Pol Rey
lavya basını tarafından iktibas edi- no bu Alman yalanlarına şiddetli bir li
len neşriyab Y ugoılav halkının en- sanla cevap vermiştir. 
di§elerini bir dereceye kadar azalt
mı§lır. 

Diğer taraftan Yugoslav halkı zimam
darlarına tam emniyetini muhafaza ey
lemektedir. 

Umumiyetle iyi haber alan Yugoslav 
mahfillerinde gittikçe fazlalaşan kanaat 
ltalyanın bir hareket teşebbüsünü al-
mak niyetinde bulunmadığı diğer taraf
tan da gayri muhariplik siyasetinden de 
dönmiyeceği merkezindedir. 

«T1MPUL> O'N B1R MAKALESi 
Londra 8 (Ö.R) - Romanyada çıkan 

«Timpub gazetesinde hariciye nazırı 

B. Gafenko tarafından yazıldığı zanne
dilen bir makalede şöyle denilmektedir: 

«Balkan devletleri sulh siyasetinde 
devama kuvvetle azmetmiş bulunuyor
lar. BB. Çemberlayn ve Reyno geçen-
lerde Balkanların bitarnflığına riayet 
edeceklerini teyit etmişlerdi.> 

ROMANY ANIN GöRO'ŞO' 
Bükreş 8 (ö.R) - Romanya propa

ganda nezaretinin söze salahiyet.li bir 
memuru şu beyanatta bulunmuştur: 

Romanya saltıhiyettar mahafili Bal
kanları tehdit eden bir ham tehlikesi 
hakkındaki şayialar karşısında şu tarz
d::ı fikir yürütüyorlar: 

Balkan devletleri bizzat razı olmadık
ça kimse onları harbe siirükliyemez. 
B:ılkan devletlerinin sulhu ve bit.ar.:!flı
ğı muhafaza hususunda nyrı ayrı kat'i 
kararları olduğu gibi Belgrat konfernn
sında bu kararı müştereken de ilim et
tiler. Eu husustaki azimleri şimdi her 
zamr.ından daha kuvvetlidir. 
Muhasımların mesul ricali de Balkan

ların b;taraflığına ri:ıyet edileceğini ve 
Balkanlarda sulhun bozulıru:ısma taraf
tar olmadıklarını söyemic:lerdir. Son 
r. "'}]erde bu fikirlerini cl0füştirdiklerine 
d 1alc:t edecek hiç bir hadise olmamış
tır. 

Btılkan devletleri menfaat ve gayele
rini sulh yoliyle takip etmekte olup 
m('nfaatlcrini ihlal için işaa olunan ha-
berler karşısında kendilerini miidafoa
ya ve birbirini himayeye sureti katiye
de karar vermiş bulunuyorlar. 

TORKtYE VE YUNANIST AN 
Londra 8 (ö .R) - Türkiye hari

ciye vekili B. Şükrü Saraçoğlunun 
Atinada çıkan cHellenikov Melov» 
gazetesinde intİ§ar eden mühim be
yanatı büyük bir alaka uyandınnıf
tır. Türkiyenin Yunaniıtana kartı 
dostluğunu gösteren bu kuvvetli 
beyanat, İngiliz mahfillerinin kana
atince, Balkan vaziyetini aydınlat
mağa ve teskine ziyadesiyle yardım 
edecektir. 

lngilteredeki münakaşalar 
- *-

Çemberla yn kabinesinde 
tadilat yapılacak 

BAŞTARAF.I l inci SAYFADA -
AtJinin riyasetinde toplanmıştır. Bu ak
şam hükümetin siyaseti hakkında rey 
tahrikine karar verilmiştir. 

·Böyle bir halde muhalefet partisi iki 
metod tatbik edebilir : Ya hükümet 
aleyhinde bir tenkit takriri verir, yahut 
},ükümetin müzakcratı talik karan aley
hinde rey verir. Her iki şekil de hükü
mete itimatsızlık mahiyetindedir. 

Fakat alelade bir tenkit takriri halin
de hlikümete taraftnr olmakla beraber 
Norveç seferimn idaresine karşı hoş
nutsuzluklarını izhru: etmek istiyen mu
hafazakar mebusların buna iştirakten 
k::ıçınmalnn mümkün olduğundan ame
le partisi nihnyet ikinci metod lehinde 
k.ırar vermiştir. Liberaller de amele 
partisi gibi rey vereceklerdir. Ancak 
muhafazakarlardan ne kadarının bu 
meselede muhali nere katılacağı malum 
değildır. 
KABİNf<..'DE 'l'ADİl.AT YAPILACAK 
Londra, 8 (Ö.R) - Royter ajansının 

bildirdiğine göre : Avam kamarasında 
maruz kaldığı tenkitlere rağmen B. 
Çemberlnynin istifası tehlikesi mevcut 
değildir. Hükümeti tenkit edenlerin ek
!ıerisi kabinenin istifasını değil, istik
balde daha faal bir siyaset takip etme
sini temin etmek maksadiyle hareket 
etmişlerdir. Siyasi mü.şahitler bunun 
neticesi olarak B. Çemherlaynin kabi
nede tadilat 3 aparak kendisini tenkit 
edenler i ' 'azifoye davet edeceğini zan· 
oc fmekfedirler. 

H iikümetin rey neticesinde hiiyük bir 
d<scr iyeti kaz.anacağı muhakkak adde
dilmektedir. 

Kabinenin eknlliyettc kalına ı asla 
mevzuubahis olamaz. Fakat alacağı ek· 
6Criyet reylerinin mikdan az çok yakın 
bir titide hu nıüzal e.rcden ı;ıknbileeek 
siya.;i neticelerin hir işareti olacnkbr. 

f'EMBERLA ' N JCRAUN 
JUZURUNDA 

Londra, 8 (A.A) - Kral dün akşam 
B. Cemberlaynı kabul etmiştir. 

A JFP.İKAJlAKİ İNTİBA 
Vaşington, 8 (A.A) - Burada bazı 

l'ndic:e ile beklenınis olan Cembcrlaynin 
nutku İngiliz bnşvrkilinin arkasında 
rı•ıazzam taraftarlan ile fırbnavn mu
~ <>• ·emel edeceği intibamı venniŞıir. 

B. Çörcile verilen yeni salahiyetler 
umumiyet itibariyle iyi karsılnnmı.ştır .. 
Maamafih bu yeni salfıhiyetlerin bilhas-

------- ·-,----------
naati cümlesindendir. 

Müzalıerat halılıındalıi 
t afsila t •• 

A TLEtN MUAHEZEI..ERI 
Londrn, 8 (A.A) - Dün Avam Ka· 

mnrasında başvekilden sonra B. Attl
le' e söz alarak Norveç milleti hakkında 
beslemekte olduğu sempatiden bnhset
mis ve Norveçin bilhassa gayri müsait 
olan bir takım ahval ve şerait altında 
tahliyesi İşinin yapılmasına karşı hay
ranlığını izhar etmiştir. 

B. Attlle sözüne devamla şöyle de
miştir: 

« - Her ne olursa olsun bu ric' attır. 
Fakat bir ha:z.imet manasını ifnde et
mez. 

Başvekilin geçen Perşembe günü 
yapmış olduğu beynnat çok nikbinane 
idi. Tıpkı B. Çörçilin Norveçteki hadi· 
satın taınamiyle lehimizde olduğunu 
iddia eden son nutku gibi. 

Hadiselere bakılacak olursa şimdi
ye kadar Norveç seferinin bizim lehi
mize olduğunu iddia etmek çok müş
küldür. Nazırların söylemiş oldukla rı 
nutukların, gazete yazılarının ve radyo 
neşriyatının efkarı umumiyede fazla 
ümit uyandırmış olması teessüfe şayan
dır. 

l latip, hükümeti A lman mukabele· 
sinin tC§kil etmekte olduğu muhatarayı 
evvelden tahmin etmemiş olmakla 
muahaze etmiştir. 

B. Attle bilhassa hükümetin bir p lan 
mucibince mi hareket etmiş yoksa işleri 
ynrım yamalak mı yapmış oldu~unu sor· 
muştur. 

Mumaileyh Stavanger ve Trondhei
min en mühim noktalar olup Narvikin 
ikinci planda bir mevzi olduğunu söy
lemiştir. 

B. Attlle timdi.ki harp kabinesinin 
harbi idareye kafi olduğu suretindeki 
beyanatın kendisini hiç de tatmin etme
mi§ olduğunu beyan etmi§tir. 

Hatip şimdiki hükümetin memleketi 
iyi idare etmek için matlup olan evsafı 
haiz olmadığı mütalaasını serdetmiştir. 

B. Attlle hükümeti daha evvelden 
rnpılmış olan taarruz hareketlf'!rinden 
sonra Almanyanın Norveçe taarruz ede
ce~ini tnhmin etmemiş olmakla muaha2C 
eylemiştir. 

H atip memleketin harbi kazanacağı
nın muhakkak olduğunu beyan, ancak 
bu harbi kazanmak için memleketin 

ilave etm.4tir. 
LlBERALLERiN TENKiDi 

Londra, 8 (AA) - Dün Avam Ka
marasında B. Archibald Sinclnir B. At
tlleden sonra beyanatta bulunarak ln
gili2lerin Norveç ric' atinden bnhsetmiş 
ve demiştir ki: 

« - Bu vaziyet hiç bir veçhile bizim 
muharip kuvvetlerimi:.ı:in şecaat ve mües
siriyetine olan itimadımızı sarsmıyacağı 
gibi bu harbi kazanmak azmimizi de 
zaafa uğratamıyacaktır. Bitaraf memle
ketlere ihtnrda bulunmak ve kendilerin
den daha biiyiik tehlikelere maruz kal
mamaları için bnzı muhntaralara katlan
malannı istemek çok doğrudur. Fakat 
bizim nazırlarımız bu gibi muhntaralara 
karşı koyabilmek için ne gibi tedbirler 
ittihaz etmişlerdir}:» 

Hatip, lngilterenin harbi idaresinde 
zaferi kazanmak hususunda daha yük
sek bir azmin hakim olmasını talep etmiş 
ve Finlan<liyaya gönderilmek İstenen 
kuvvetin vaktinde hazır bulunmu~ ol
ması takdirinde bu kuvYetin Almanla
rın Norveçe yerleşmelerinden evvel ora
ya varabileceğini söylemi§tir. 

Hatip, Almanyanın donanmasının 
üçte birini kaybetmiş, ancak girişmiş ol
duğu mücadeleyi bu ziya mukabilinde 
iyi bir neticeye isal ey lemiş olduğunu 
söylemiştir. 

B. Sinclair Almanyanın lsveçe yap
makta olduğu tazyik karıısmda mütte
fiklerin bu memlekete nıkeri ve havai 
yardımda bulunmağa amade olup ol
madıklarını sormuştur. 

Hatip netice olarak yarım tedbirleri 
bertaraf hususunda aynı sürati gösteren 
bir siyaset takibi lazım olduğunu !IÖyle
miştir. 

AMiRA LiN BEYANATI 
Londra, 8 (A.A) - Archibald 

Sinclairden sonra bir çok hatipler söz 
almışlardır. Bunların arasında filo ami
rali Sir Rogers Keyesin beyanatı dikka
te şayandır. Sir Rogers Keyes şöyle de-
mi. tir: 

c - Çok bedbaht bir vaziyette bu
lunan denizdeki gemilerimizin zabitleri 
ile efradı namına !'!ÖZ söylemek istiyo· 
mm. Düşmanın vaziyetleri çok iyi olan 
limanlara ve tayyare meydanlarına yer
leşmesi ve oralara takviye kıtantı getir
meğe imkan bulması hiç de bizim 7.a· 
bi tlerimizin \'e efrad ımızın kahahatı de
ğildir.> 

H atip B. Çemberlaynın beyanatının . . . 

NOTVeçe çıkanlan Fransız askeTleri1ıden bir kısmı 
- BAŞTARAFI 1 lNCİ SAHİFEDE - ten gelecek imdat kuvvetiyle, nihayet bomba isabet etnıi.ııtir. Hareket halinde 
raya gelen havadislere göre, Almanlar bütün memleketi kurtaracağı hakkında bulunan düşman kıtaları ve düşman 
Narvik fiyor dunu maynlemi.şlerdir. kral Hakonun beyannamesi Norveç hal- mevzilerib ombardıman edilmiştir. Nar-

Maynler tayyareler vasıtasiyle dökül- kı arasında derin t esir yapmıştır. Ce- vikin .şark klsmında hava kuvvetlerlınİZ 
ınüştür. nubi Nornç ahalisi işgale rağmen Al- ile düşman hava kuvvetleri arasında 

POLO!'JYA ORDUSU NORVEÇTE manlara mukavemet azmindedir. Oslo- vukubulan bir hava muharebesinde bit 
Londra, 8 (A.A) - Norveçteki vazi- dan bildirildiğine göre bu şehirle şimal İngiliz avcı tayyaresi dü.şürülınUştUr. 

yet hakkında alınan haberlere göre, mıntakaları arasındaki münakale yolları Şehir mıntakasında yeni hiç bir değişik
Fransada teşkil edilen Polonya avcı her gün tahribata uğramaktadır. Alman- lik yoktur. 
müfreı.eleri geçende Narvike çıkanlmış- lar maruz kaldıkları müskülatı itiraf Andalsnes mıntakasında düşmandıın 
tır .. Narvik civarında kar fırtınalan ha- ediyorlar. Oslo halkının hoşnul.,uzluğu iğtinam ettiğimi?. malzeme şunlardır : 
reknta mani olmaktadır. artmaktadır. Alman devlet komiseri ar- 460 tam teçhizatlı tank dafii İngiliz til-

Roro::; mıntakasındn çete muharebele- tık Norveç halkiyle işbi rliği teranelerini fengi, 46 top (ki bunların kırkı tayyaı:e 
ri Norveçlilerin lehinde olarak devam tekrar etmez olmuştur. y y dafii toptur), 60 hava topu, 355 makı
ctmektedir. Alınan piştarlarının Namso- Norveç başkumandanlıgı. d.ag mı~ta- neli tüfenk, piyade kıtaatına ait dört 
sa girdiği ve şimal istikametinde ileri ~alarınd~ . k.ıta?tı?ın. d?ha ıyı mevzıler buçuk milyar fişenk, diğer 300 ton rnü
harekete geçildiği teeyyüt etmekte ise ışgal. ettığını bildı.~ıştır. ~iman tayya- hinunati harbiye yüklü bir düşman tre
<le Molde ve daha bazı limanların Al- relerı Kızılhaç mufrezelCTıne bomba ve ni kıtaatımız tarafından müsadere edil· 
manlar tarafından işgal edildiğine dair mitralyözle hücum etmişlerdir. miştir. 
dolaşan şayialar hiç bir esasa istinat et- ALMANLAR lLERLtYEM!YOR cenubi ve merkezi Norveçte Alınan 
memektedir. Norveç kaynaklarından bildirildiğine kıtaatı tarafından asayişin iadesi hare-
BAŞKUl\tANDı\NLI(ilN göre Alman kuvvetle.ri Grongtan şimale keli esnasında mikdarı henüz tesbit edi-

. REYAN~.AMESi geçmeleri güçtür. Çünkü Namsosun şi- lemiyen mühim siUihlar ve harp malze-
Pri-;, 8 (0.R) - Norveç başkurııan- malinde bütün yollar tahrip edilmi~ bu- mesi ele geçmiştir. Yeniden meydana ç1-

danlı6tı milletine şu beyanameyi neşret- lunmaktadır. karılmakta olan mühimmat depolarında 
mi.~tir : Cesareti f'l~en b~akm.ıyalım.. Şimale doğru Alman askeri nakliya- bir çok malzemeye vazıyet edilmekt~
Mucadele devam edıyor. Bız gahp gele- tına tesadüf edilmekle beraber pek o dir. Simal mıntakasmda bilhassa sahil 
ceğiz .. Çünkü hak bizimle beraberdir. kadar olmadığı zannedilmektedir. miidafaası için tam teçhizatlı baıarya-
NORV~C.LİLERiN MUVAFFAKI· Belga ajansının Berlinden istihbarına lar ele geçmiş ve Norveç sahillerlıÜil 
Y~LERI.. göre iyi haber alan mahfillerin fikrince l.üsnü muh::ıfnzası için bunlar foydalı 

. Pans, 8 (0.R) - ~~ik :r:ıoktasın~a- Trondhaym şiınalindeki Alman kıtala- olmuştur. Bergen karşısındaki adala~?a 
b Norveç kuvvetlen muttefıklerle bır- rının kara yoliyfo Narvik mıntaka~ına bir çok harp mühimmatı ve projektor
leşmek Uzerc hareket halindedir. Diğer kadar ilerliyemiyeceği Almanlarca tak- ler ele geçirilmiştir. 
taraftan merkezi Norv~te Norveçliler dir edilınektedir . . . 
RorC?s ve Storen mıntakalarındn Alman ALMAN RESMi TEBLİ{Ü AL:'\IAN iDDiALARI YALAN 

·· da kollarını lurpalami!ğa de\·am ediyorlar.. Bcrlin, 8 (Ö.R) - Alman b::ışkuman- Faris, 8 (0.R) - Alman propagan -
Polan civarında bir Alman taburunun danhğının tebliği : Alman hava kuvvet- .sı Andalsncste gl'ıya eUerine geçen ın!i· 
en mühim kısmı imha edilmiştir. leri Narvik yakınlarında İngiliz deniz him mikdarda harp malzemesinden bnh-

Brükscl 8 (Ö.R) - Şiınaldeki sağlam kuvvetlerine muvaffakıyetli taarruzlar setmekte ise de bu hususta tadat edilen 
mevkilerden, Norveç ordusunun hariç- yapmışlardır. Bir düşman kruvazörüne ganimet hakikate uygun değildir. 

hayati olduğu suretindeki intibamı te
yid etmekte olduğunu söylemiştir. 

c - Eğer bir kaç harp gemisi Trond· 
haym körfezine girmiş olsa idi ordu der
hal hücuma iştirak etmeğe amade idi. 
Bu suretle bu şehrin ve avcı tayyarele
rimiz için hayati olan tayyare meyda
nının ağı r topçu kuvvetlerimizin, tank
larımızın ve motörlü cüzütamlarımızın 
ihrac ı için elzem olan rıhtımların &Ürat
le işgal edileceği muhakkaktı. 

Bu kadar büyük bir m ük&f ata nail 
olmak için b au tehlikeleri göze almak 
H:ap eder.» 

HARBiYE NAZIRININ 
BEYANATI 

Londra. 8 (A.A) - lngili.t. harbiye 
nazırı B. Stanley dün Avam Kamara
~ında bir suale cevaben şu beyanatta 
bulunmuştur: 

« - Norveç harekatına devam edilir
ken yapılacak en mühim şeylerden biri
si Narvik yolu ile İsveçle münakalatı ye
niden tesis eylemek olacaktır.> 

F RANSIZ GAZETEJ,ERİNİN 
)1ÜTALAALARI 
Paris, 8 (Ö.R) - (Tan) gazetesi İn

giliz parlamentosunun müzakerelerin
den şu neticeleri çıkarıyor : 
Manş denizinin öte tmafında mütte

fiklerin elinde olan her vasıta ile harbe 
devam azmi mutlaktı r. Başvekilin ve 
muhtelif hatiplerin beyanatı Trondhay-

mi kurtarmak teşebbüslerinin akameti
le neticeJenen Norveç hfidiselerinin iyi 
nnlaşılmnsı için alaka ve.rici noktalan 
ihtiva eder. Bu seferin tatbik ~artları 
İngilterede bazı heyecanlar uyandırmış
tır. Bunun sebebi harbin neticesi üze
rinde yapacağı tesir değil, fakat bazı 
aslteri ve bahri planların teshil ve tat
bikinde görülen hatalardır. 

•Hakiki mesuliyetlerin tesbit edilme
si demokratik nizamın icabıdır. Iliikü
met millet mümessillerine hareketleri
nin hesabını ·verer. Serbest milletler 
gayret ve fedakarlıklarının umumi men-
f ant nasıl kullanıldığını 

Almanya kışa kadar 
harbi bitirmek istiyor 

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

Avrupantn cenubu şarkisine de 
saldırması muhtemeldir 

Faris, 8 (Ö.R) - Pari Suar gazete
sinde Andre Şomeks şunları yazıyor : 
Almanya yeni harp sahneleri ihdasına 
çalış1yor. Bu maksatla bu yaz mevsimi 
için hazırladığı geniş projeler malum-
dur. Almanya ikinci bir kış harbine ma
ruz kalmamak maksadiyle 1940 senesi
nin nihayetinden evvel harbi bitirmek 
azmindedir. Norvc~ seferine girişirken 
maksadı İngiltereye karşı deni1. ve hava 
üslerini ele geçirmekti. Narvik İngiliz: 
zaferi bu hedefin bir kısmından kendi
sini mahrum etmi~tir. Fakat Trond-
lıaym ve cenup sahili dalına İngiltercye 
karşı üs olarak kullanilabilir. 

•Tabii olarnk İngiliz ba~vekili avam 
kamarasında Aleni izahat vermek ve ha
il'ekatını müdafaa etmek istemiştir .. Hiç 
şüphe yoktur ki, bu müzakereden son· 
ra harbe mütezayit bir enerji ile devam 
kararı kuvvetlenmiş olacaktır. Norveç 
Eefcrininl Ik saflıasının nihayetini gös
teren yeni mikadcle döntim noktasında 
ehemmiyeti haiz olan da ancak budur. • 

Entransijan gaz~tesinde Gallüs avam 
kamarac;ındaki müzakerelerin kibarlığı
nı kaydetmekte ve sekiz glin sonra top
lanacak olan Fransız parlamentosunun 
<la bundan iirnek almasını tavsiye et
mektedir. 

l\1ACARl.ARIN FİKRİ 
. - B. 

Şimnldeki taarruz hareketi devaııı 
ederken Almanya cenubu şarki Avru
paya da hull'ıl fırsatları bulmak istiyoı'· 
Bu :;ebeple İtalyayı tazyik etmekte ve 
Balkanlarda her çeşit manevralara te4 
şebbüs etmektedir. 
Almanyanın kanaatince, kendi kuv

vetlerinin mikdarı yıpranmaksızın harP 
cephelerini genişletmek imkflnını ' 'e!
mektcdir. Bu sebeple B. Çemberlaynııı 
hakkı vardır : Trondhnym taarruzunll 
müşkül şartlar dahilinde devam ettir• 
ınek lüzumsuzdu. Asıl mesele kuvvetle· 
rimizi dağıtmamak ve en haynti noJct1l· 
da kullanmak zarureti hasıl olduğu tak· 
dirde, oraları k:in muhafaza etmektir. 

İngiliz başvekilinin muarızlarını ikntı9 

ve. Norveç seferinin neticelerinden do~: 
~·ı sarsılan mevkiini takviyeye ınuV• 
fnk olamıyacağını tahmin ediyorlar. 

İtalvan ıGazetta del Popolon şunln;11 - . ıı ya.."'lyor : Çemberlayn muhaliflerın _ 
:ıiddetli gürültüleri ve istihzaları ~;c 
~mda Non·eç hezimetini garip şekıl 
izaha çalışmıştır. 


