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HAKKI OCAKOöl.U 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MUDDE.Tt Türk.iye için Hariç için 

Smelik ......• 1400 2900 
Altı aylık -···- 750 1650 

1 
GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 -... ....................................... ... 
lt&n tnünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

il Sovyet donanmasının Ka. 
radenizde man~vraları 
Londra 17 ( ö.R) - Röyter, D.N.B. ajan. 

ama atfen fU haberi veriyor: 
Karadenizdeki Sovyet donanınaaı ilkbahar 

manevralarma bqlamak üzeredir .•• 

-------' YENİ ASm matbaasında basılmıştır 

Sovyetler Romanyaya nota. verdilef 
Norveçteki Almanlar imha ediliyor -· 
Bir kısım Alman kuvvet-· 

leri lsveçe iltica etti 

~11Sliliz Erkanı harbiye reisi general 
llron Sid ııe hava mareşa!ı Sir Neval 

-'ON DAKİKA : 

Almanların bir general ve 
amiralları maktul düştü 

----------....;x*x--~--~-
Stokholrn 17 ( ö.R) - Soıyal De- gal esnasında telef olmu_şlardır. 

mokraten ıazeteainin verdiği maliıma- Bu gazete, Almanlarm 17 nakliye 
la göre Norveçteki Alman orduau 60 gemisinin halihazırda mayn barajları 
bin neferden fazla değildir. Bu aym ıo· ve müttefiklerin bava faaliyetleri yü
nuna kadar müttefiklerin Norveçe 100 zünden Kopenbagda abloka edilmit bu. 
bin ki§ilik bir kuvvei seferiye çıklll'1Dl§ lmıduğunu yazmaktadır. 
bulunacaklan temin edilmektedir. HAREKATIN EN MOHIM 

Müttefik ordular en ·modern harp va- KISMI 
ııtalarile mücehhezdirler. Londra 17 ( ö.R) - Norveçte aske-

Va~ington 17 (A.A) - Skandinav· ri barekatm inkişafı hakkında salihiyet
yadaki müşahitlerden resmen alınan tar makamlar büyük gix!ilik muhafaza 
haberler, Skandinavyada bulunan Al- ehnektedirler. Düşmanın istifade edebi
man kuvvetlerinin 18 bin kişiyi geçme- leceği en küçük bir haber verilmemesi
mekte olduğunu isbat etmektedir. ne bilhassa dikkat ediliyor. Gelen ha-

Nevyork Timeıı gazetesinin muhabiri berlerden ıınlqıldığına göre Narvikten 
yazıyor: demir yolu boyunca çekilen Alman 

Almanlar Danimarkaya altı fırka kuvvetleri, Norveç kuvvetlerile barba 
göndermişlerdir. Bunlardan 800 kişi iş- tutuşmak mecburiyetinde kalmı,Iardır. 

Bunlann tamamen imha edileceği tah
min edilmektedir. 

S~~-y-~t. ~otası Bükreşte 
Trondhaymdan şarka doğru uzanan 

bölgede harC!k&tın en mühim k181Dı ce
reyan etmektedir. Almanlar yalnız ha
vadan yardım göndermektedirler. 

Burada Hedrar kalesi Norveçlilerin 
elindedir. Oslo civarında ç.arpışmalar 
pek ehemmiyetli değildir . • • 

ıyı karşılan111ad1 ALMAN AMiRALi öLDO 
Salahiyetli Londra m:-knmlannda as

keri vaziyet ıu suretle izah ediliyor. Şi
malde Almım kıtalarının akıbeti çok ka
ranlıktır. Cenupta Almanlar istedikleri 
çabuklukta tahşidat yapamıyorlar. Al
man makamları ilk defa olarak Narvi· 

~---------x•x·~-----~------
k .. ~' 17 (ö. R) - BükreJten bildiriliyor: Bir hudut hadisesi hak
~ Sovyet hükiimetinin verdiği nota bir ültimatom mahiyetinde ol
~la beraber nahoı bir tesir uyandınnı§tır. iddia edilen hadise 
~tte vuku bulmadığından teıebbüs pek dostane addedilmiyor. 

Faşist 
ltaiya 

--·--
HaPba glPmeğe mi 
hazırlanıyor? -·-ŞEVKET BİLGİN 

~lyan rlonanması ilk bahar manevra-
I a haşlamıştır. 

ı;ı ::ıYa Arnavutlukta yeniden tahşidat
hı Ulunuyor. Nim resmi Jurnale Dital
ııt··l\orsika ve Tunus iizerindeki İtalyan 
~ddejyatından hararetle bahsediyor. 
~~siyasi ve askeri hazırlıklar ne 

ı tla yaptlınaktadır?. 
~~~lalYanın harba miidahalesine zemin 
~hunak içjn mi? 
~llrada her şeyden evvel faşizmin ma
ÜtıUtı olan emperyalist programını göz 
' e getirmek liizun~r. Çelik ittifa
ıı~/apıldığı giinlcrde lta!yanlar Akde
lirııı e .hakimiyet iddin ediyor, genç re
~erın şahlanmış dinamizmi (inünde 
tııu dc.ınokrasilerinin lıarekctsizliğe ve 
tlıı tenıadiyen gerilemeğe mahkUnı ol
~la~nı siiyliyorlardı: Bu masala o 
ıı111 ar ınanmışlardı ki ltalyan matbuatı
•a . ~eşJ'.iyatında iki hiiyük garp demok
~-~&ınden •son günlerini yaşıyan impa
\> ltı!luklar• şekJ~ndc bahsedilmekte idi. 
~~ 1 l'ransa ile lng1Jtercnin her darbe· 
~evekkülle katlana<'akları zehabı Ro-
lt~ adamakıllı yerleşmişti .. 

~--....-p emrivaki haline ~elince İtalya
~li~~nlık baş gö.,tcrdi. l~alyan ~flerj 
İllr tefıkler tarafından hır reaksıyona 

lttıal vermemişlerdi• Bunun için: 
ir11'd Beklemek ve giirmek... suretinde 

t e ettikleri politik:ıyı tercih ettiler. 
~~lYanın gayri mlıhariplik siyaseti 
~~doğdu. 

~tefikler harbın ilk safhasında mu
'Ve i .bir enerji göstermeselerdi, Fransa 
·~· hgıltcre araStnda tarihin hiç bir dev
llııı ın~e f!l?İ gi>riilmcmi.s tam bir kayna~
llııı vticut bulmasaydı Ttalya Almanya ile 
diitltrı~deratııu birle$firınckte hiç tered-
1tr k~ostcrmiyecekti. Şurası muhakkak
tları 1 faşist de\•Jet ndnmları ne l<'ransa
~iı- ~e de ingiltercden h11 derece biiyük 
lına 8 Yatiyet beklemiyorlardı. Bugiµt 

"- ... "Yanın garp demokrasilerini yen
~~e muktedir olmadığım anlıyorlar. 
~ lnuharip devlet arasında yakın gün

kadar mevcut olan kuvvet muva
• ndlttefikler lehinde bozulma. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

/tal.yada fevkalade tedbirler 

Almanyaya askerle ıni, 
sözle mi yardım edecek? 

İtalyan filosundan bir kısmı manevra esnasında 
Paris 1 7 ( ö.R) -- ltalyada askeri gisi için yapdan hazırlıklar münasebeti· 

ve bahri f ev kala de tedbir alındığından le Mussolini Kapitolda önümüzdeki cu
bahsediliyor. Bu tedbirler, Yugoslavya martesi günü bir nutuk ıöyliyecekti. Va· 
ve Yunanistanda umumi bir hoşnutsuz- zjyetin fevkalide nezaketi baaebile bun-
luk tevlit etmiştir. dan sarfınazar ettiği bildiriliyor. 

Roma 17 (ö.R) - 1942 Roma ser- ITALYA ALMANYAYA YALNIZ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ENorvec harekatı ve: . ' 
=eski Canakkale sef erı , 
Almanyaı;ınlsve;ten 
l'eni talepler~e 
bulunacağı sij3leniyc;r: 

Brüksel 17 (Ö.R) -- Be1ea ajansının 
Berlin muhabiri bilcliriyor: 
isvcçe karşı Alnınn tcnkıtleri kesil
miş ise de İsv~çin vaziyeti, siyasi 
mahfillerce, d<tima nazik addedilmek
tedir. Bununla inraber Almanyanın 
deniz ve kara tarikiyle demir madenf: 
nakliyatı hakkında İsveçten yeni ta"... E 
leplerde bulunacağ: tahmin ediliyor.: 
Norveç harekiu bazı mahfillerde : • 

SöZLE YARDIM EDECEK 
Londra 17 (ö.R) - Manceater Gar· 

dian, ltalyan matbuabnın müttefiklere 
husumetinden bahseden yazııında di
yor ki: 

c ltnlyan matbuatının tavrından, B. 
MuS!olininin gayri muharipliği bıraka
rak Almanya lehinde harba girmek is· 
tediği düşüncesi çıkarılabilir. ltalya, Al
manynya askerle değil, sözle yardım 
edecektir. Rclki de ltalyan gazetelerin
ci~ müttefiklere karşı bu aleyhtar neşri· 
yat, Almanyanın talebi üzerine yapıl
makta.dır. Almnnya bu l)eşriyatı cenubu 
~:ırki A·vrupad yapmakta olduğu sinir 
hnrbına bir yardım ıııahiyetinde telakki 
edebilir. Almanyanın ~mal denizindeki 
deniz harplerinde Büyük Britanya do
nanmasına ağır zayiat verdirdiğine dair 
olan gülünç neşriyata ltalyan bahriye 

ihtir.-l verile-

Balkanlarda vaziyet fena 

Romanya, Alman talep
leriıie muka v.emet ediyor 

J . x*x------
Sov yef /~ r Besarabyayı mı istiyorlar?. 
Kralın Almanlarca kaçırılacağı haberi 

Yugoslavyada heyecan uyandırdı 
Biikreşte olduğu bildirilen Suriç x'lrx.------

Bükreş, 17 (Ö. R) - Doktor Klod- içtimada Bafvekil Tataresko, Harbi- muvaffakıyetsizliğe uğradığını kayde· 
yosun ~-iyaseti~deki Alma? h~~etile Ru- ye nazınnın ve askeri teflerin mü- derde diyor ki: 
m~ hu~me~ı ara~ındakı muzakerelcr zaheretile Alman müddeiyabna mu- cKral Karo) kat'i surette bitaraf kal-
musbet hıç bır neticeye varmamıştır. k t 1 _L. de b l l makla beraber bir Alman taarruzuna 

B'OKREŞTE BtR tÇTtMA aveme ıenın u unmut ur. karşı kendisine garanti veren Mütlefik-
Mevsuk haberlere göre Kral Ka- Faris, 17 (Ö. R) - Peti Jurnal gaze- lerle teması kaybetniemeğe büyUk 

rol'un riyuetinde vukubulan bir tesi, Doktor Klodyosun R.omanyada ehemmiyet vermektedir.> 
FEVKALADE TEDBiRLER 

Romanya ile müzakereleri bir netice venniyen Dr. Kloc:ıiw ve arkadaılar.ı 

Eski vekil ve mebuslar
dan Sırrı nezaret altında 

H 

Oteye beriye manasız mektuplar gönderen 
ve ıuç üstünde yakalanan Sırrı'nın 

askeri bir mahkeme ye verilme•i muhtemel 
-~-----x*x--------

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Za- lar gelmiştir. Bunlarda, mesela Dok-
bıta, bir müddettenberi takip etmek- torlan, avukatları ve muhtelif vila
te olduğu mühim bir teşebbüs hak- yetler halkını temsil eder şekilde de 
kında deliller ele geçirmiş, eski Ve- cümleler kullanılmıştır. 
kil1erden ve geçen Büyük Millet Mektuplar posta ile gönderildiği 
Meclisine müstakil olarak Kocaelin- için bu noktadan da tahkikata baş
den meb'us seçilmiş olan Sırrıyı ne- lanılmış, evvelki gün Sırrı, Beyoğ
zaret altına almıştır. lu pastahanesinde suç üzerinde ya-

Hadise hakkında verilen tafsilata kalanmıştır. Evinde icra edilen ta
göre, bundan bir kaç ay evvel, yük- harriyat neticesinde, gönderilen 
sek makamlara ve hükumet erkanı- mektupların müsveddeleri bulun
na, hükumetin siyasetini boş, cahi- muştur. 
iane, manasız gibi kelime ve cümle- Sırrının, mektup gönderdiği kim
lerle gösteren yazılan muhtevi, im- selerin isimlerini ihtiva eden listeyi 
zasız, daktilo ile yazılmış mektup- - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Doll_anda harbe 

Bükreş, 17 (Ö. R) - HükQmet, Ru
men limanları ve karasularında seyrj. 
sefainin intizam ve emniyetini temin 
için fevkalade tedbirler derpiş eden ka
nun Jayihasını tasvip etmiştir. 

Şimali Romanyadaki onnanlar· 
dan üçünün otuz sene müddetle Al. 
manyaya kiralanması teklifi askeri 
müli.hazalarla reddedilmiftir. 

suruç ROMANY ADA 1'fl? 
Pariste vazüesine nihayet verilen 
- SONU G iNCi SAHİFEDE -

Isviçre teh
likede mi? --·-
ıs Alınan ıırkası 
hududa yığıldı, Belçika 
ve Bollandada 
tedbirler -·-Paris, 17 ( Ö. R) - lsviçre hu-

dutlarında 15 Alman fırkası tahşid 
edilmiştir. lsviçredeki yeni sınıflar 
silah altına çağırılmıştır. 

Bern, 17 (Ö. R) - İsviçre federal 
meclisi, memleketin emniyeti için lazım 
gelen bütün tedbirlerin alındığını ilan 
etmiştir. 

Meclis, lsviçrcnin şimal hududunda 
Alman tahşidatı hakkında gelen haber
leri müteakip bu tebliği neşre lüzum 
görmüştür. 

Londra 17 (Ö.R) - isviçrenin şimal 
hudutlannda 15 Almon fırkasının tah
şit edildiği haberi üzerine İsviçrede fcv

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEUE ---·--Türkiye haberleri 
ve Miitt.-.fikler 

Paris 17 (Ö.R) - Fransız umumi ef
karı, Türkiye haberlerini dikkatle takip 
~tmektedir. İstanbul ve Ankara gazete
lerinin şimal denizi hareketleri hakkın
da sempati ile wrdiği izahat ve Alman 
propagandasının, nerede olursa olsun, 
gittiği yeri zehirlemek istediğini alenen 
bildirmeleri, müttefiklerin adeta kalbi
ne giden söz.terdir. 

girerse •• 
Japon yaya karşı Felemenk Hin
distc:lnını Amerika himaye edecek 

ÇiYrçü. ve Rcyno 

__ ......... z_w..._s..NCl..sAHIEEDE 
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Süleyman paşa şurada üç saatlık 
bir vaktimiz k ld ı dedi 
--~~-----~--~x~x-------------

kursu açıldı 
Kursun müdavimleri 

sında büyük tahsil 
•k al'I a 

Sandallar, durgun suları yararak 
kimi lstanbul, kimi de Beşiktaş isti
kametine doğru ilerlemeğe koyuldu· 

itirazla landı 
bulunuyordu... Diş hekimleri, kabileler, hemşireler 

lar ... 

Süleyman paşa hacı Rasit beyi ve Sıhhat memurları fefn Sıhhat vekale
alıp doğru kendi odasına çıkardı... tince Halkevinde bir gaz ve cerrahi kur

Belinden kılıcını çözerek bir kö- su açılmıştır. İhtis.ts kursu adı verilen ** şeye bırakmasını müteakip Ra~it bu ... =. büyük bir kalabalık iştirak ey-
Hal' işinde en mühim vazifeyi '--·e: .. ~ ...... 

IJ'C"Y Kmsan tanzim kli ve biilınssa kurs 
deruhte eden Süleyman paşanın - Şurada üç saatlik bir vaktimiz müdavim1eri ar.ısuıda. büyük tahsil far~ 
bindiği sandalda. pap ile birlikte kaldı, dedi .. . Saat tam üçte talebeyi mı buiunuşu7 diş h.?kimlerinin itirazım 
Hacı Raşit bey dahi bulunmakta ve askeri yola çıkarmış buhınaca- mucip olmuştur. 
idi... ğız. Fakat Taş kışladaki tabur ku- Kurs sonunda müdavimlere ihtisas 

Deniz zifiri karanlık.- Suların Ü• mandanlannın vaziyetten henüz vemkalan verile~ktir. 
tünde dalgalar peyda olduğa san- haberleri olmasa gerek... Onlar bu - -•-
dalın yavaş yavaş sallanmağa baş- i§e yarın öğleyin başlanacak diye Belediye reisinin 
lamasından anlaşılıyordu... Bu hal biliyorlar... .. eri 
akşamcfanberi durgun giden hava- iüsaade et de, şimdi birisini gön- Belediye reisi, dW. Bahribaba parkın-
nın birdenbire deği meğe yüz tuttu- derip keyfiyeti onlara haber vere- dak:i teşcir faa.liydini tetkik eylemiş, 
ğunu ve fırtına çıkması yakın oldu- yiın... Senin için de bitişik odada yukarı m:ıh:ı.Ilelenie de tetkikatta bu-
ğunu göstermekte idi... bir yatak yaptıracağım ... Orada ya- lunmuştur. 

Gerek Süleyman ~ ve gerek- tar, bir kaç saat kadar istirahat eder· - -•--
se hacı Ra~it bey aaooalda derin hiY sin. Zeytinyağı kontrolü 
sükuta dalmış bulunuyorlardı... Bu sözleri söyliyen Süleyman pa- başladı 
Sandalcılar tarafından duyulması Rapt beyi odada yalnız brtaka.- Zeytinyağı ihrac~t kontrollüğü dün-
endişeaile, birbirlerine tCk b ir Iaht- ra k hemen dıpnya Çlkmqtı... ,den itibaren, ihraç e<!i..'ecek zeytinyağla-
dı bile söylemekten çek inmekte idi- O n dakika zarfında işini bitirip rını muayeneye_::~,.!:'a başlamıştır. 
ler... avdet. eden Süleyman pap.. odaya T asta lıı 

Biraz evvel, baştan be~a yıldızlar- dönmesini bekliyen hacı Raşit be- un • ft 8~ 
la süslü. olan gök: yüzünde şimdi ye bakıp: yve ısten_ıyOI' 

• a ge mesı 
in yak 
leni yor 

------------------------x*x-----------------------
Y eni lngiliz ticaret şirketi miidürlerinrlen 
Mr. Beatty Ankarayı ziyaret edecek 

·---~~~~---:x•x--------------

-

Şehrimizdeki alakadarların aldığı ma- Baltık ve Şimal memleketlerine ihra-
IUınata göre. Tic.aret vekili B. Nazmi catın harp dolayu.ile durması üzerine, 
~ o~çuoğlu, Ma~ısın .ilk hafta!U~~~ şeh- bu memleketlere gönderdiğimiz madde
rımıze gelecektır. Tıcaret vekılının iz- Ierin Fransa ve Lıgiltereye sevki hakfrm
mire gelişi büyült bir alaka ile beklen· da bir tcnuyül ıneveuıltar 
mektedir. • 

Haber verildiğine göre vekil l:ımirdc Esasen lngilizler bu hususta gayet 
ihracat birliklerini, kurulmakta olan it- müsait davranmaga başfamışlardır. 
halnt organizasyonlarını ve kooperatif- Jngilterenin Balkanlarrda. ve Cenubu 
ler birliğini tetkik edecek, ithalat. ifna- Şarki Avrupada: faaliyete geçlımek fize· 
cat tacirferile ticaret oda!'llnda ayn ayrı re oldı:ığa clngiliz Ticaret Şirketi> m -
görüşecektir. messilieri pek yal'cında fstanl>ula gef e-

Ticaret Vekaleti, ihracat işlerimizi ceklerdir. 
daha iyi bir ~ekide tanzim ve inki~af Bu şirketin müdürlerinden Mr. A. 
ettirmek üzere yeniCkı:ı tetkiklerde bu- C~ster Beatty yakmda A~aıayı :ziya. 
lunmaktadır. rc:t. edecdı:tir. 

Bergamanın Akçengal 
köyünde heyelan var 

-----------------------x*x'----------------
Sekiz ev tahliye edildi. Bir çok köylerin 

arazisi sular altında lıalclı 
~~----~x*~---------~---

Son yağmurların taşırdığı çaylar ve de tedrici surette heyelana ba,t.am~D'. 

-şıst 

a 
---*--

Har a gb« e e rrd 
hazırlanıyor? 

- Ş 'VK.ET tLGlI'l --- BAŞTARAFI 1 NCİ SAlıifEDE ""' 
ğa. haşl.adığım d:ı his:sediyorlar. 

işte ltalyayı düşündüren nokta-
Al nyu m:ığlUbiyetten yakasını klıt" 

tıırrımazs:ı faşizmin emperyalist ~:· 
ramını kendi eliyle gömm i ıni ıd-1 
edecek?_ . 

Brcnner mülilkatında l\lussolinin?1 
Hitlerlc neler göriiştiiğfi ffşa cdihneıft~· 
tir. Bunnnla beraber hu mülakatı ta':' 
cd biitli~e:ler artık fiipbeye ııl ~ 
rnkmıy r ki Bitler biCarnl' komfl1 i1' 
nleyhindcı..; taarruz projelerini tııt~ t 
hususunda !\lussolininin muvaf akııtıP 
almıştır. 

of • 11111· Bu ı makat h 
im • • ·ı . 

~ ın. ~ 
Danünarka ve Norveçe yapda~ bir 

arruzların ltalyan matbuatında bari.% d i1'' 
sevipçle kaJ1'1anl1Uf olm- ıayanı .. ~ 
bitir. ltalyanbr111 sniaci iki ku5 • 
memleketin İdil&,.. ıı- sından ~ 
de bÜyük Britanyanın denizler hik!i: 
yetine bir darbe indirildiii zehabın • 
ileri • Fabl • ~ 

r-a· 
ıtu.ranı:aripl111. "' 

~ eUi.olıJ· .--

hiç b ir ıt1k zerresi bile görüleme- - Bütün qleri ikmal ettim .. 0 & . TUnusta çalışan bir :firma ~t ~-t 
- - _ L_ i,d 0 d' c ·· _ _.ı:-• _ _ L!&l _ __.l_ b" • • SUl2 l!I{ir.u:naUe buhmarak, uc:.ı:. Çt?Jı 
rneKle L.. 1. UVcmııgllll za.ou.JCZUc:U ınru kuru tm lmak istediğini bil-

YüzÜne serin bir havanın değ- şimdi Tq b "3ya gönderdim. Ba dirmiş,~ tü~ adresfu

dereler bilhassa B~gama kazası da- HeyelM yerindeki 21> evden. sekfzi otu- _.. __ cs:aımcı~ 1E;a.1Dıaaı111 uwumsız: 
hilinde bilyük zararlara sebep olmuş- rulnmıyacak bir hale gCfdifinden tahli- ~· unctm balmdl} 

mesinden ansızın yağmura tu tula- z ·ı. tabur k:umandanl!an binbaşı rini is~. 

caklanm tahmin eden Süleyman Osman ağa i1e izzet beyi görerek ---·---
pa sandalcılara hitaben: işi o nlara anlatacak... Binhaıı izzet : Aşiret hayvanları 

- Biraz daha gayret edin arka- efendiyi, ben Serasker~ yaylalarma gidiyor 
da§lar, dedi ... Şimdi nerede i~ yağ- n~ ~ına gelmeden evvel dahi · evsim dolayısiyle e;ret hayvanları 
mur ha§lıyacak... gormuştum... beytarlar tarafından muayeneye tabi tu-

Sandalcı lar, evvelkinden iki mis- Sultan Azize taraftar o lan mirli- tuhruıktadır. Muayene edilenlerin yay-
li bir kuvvetle kürekle ri zorlamağa va Etem ~m bu gece T aşkışla- blar.ı .gftmeJe:rine müsaade edilmiştir. 
koyuldular ..• Aztık sandal karanlık !da olmayıp evinde bulunduğunu da - -·--
sulann üstünde adeta bir kuş gibi .aynca haber aldım... açılan 
uçmakta idi... -BiTMEDi- az lr••~1!911· 

ihayet Beşiktaş iskele ·ne vara- Hayvanhn hava tnarru7.larmdan ko-•••••••••••• ... ••••••• ..... ••• .. •••••••••• 
bildiler... Kayıkçılar kürekleri hıra- : : rumak için Ankarnda açılan gaz kursu 
kıp bu sefer sırıkları ellerine aldı- E : Cumartesi günü hita.Ta erecektir. Kur-
IEır... Ve onların rPngt.lli uçlarını is- : : Şirak eden V cteri:nm: müdürü hafta 

;r-·· : : ;..;....,ı_ hmıre dönecek··-~ 

tur. Mahallinden telgrafla alman malu- ye edilmiştir. Bu evl~rin sekene.si diğer 
mat. şöyledir: mahallelere yerleştirilmiştir. 

Bergamada. AFığı kırılôar köyü ile bu Heyelan takriben 4t>e metre genfşii-
kaye mücavir Çiftinde:: arazisi tama- ğfrıde ve 250 metre deriniiğindE!', dereye 
ı:nen sular altında kalmışt.u:. Dağistan doğru devam etmektedir. Bu nahiye
k.öyünün etrafını sular çevi.mı4 oldu- den geçen Ilya ve Balar çaylarr ffe Sa
ğundan muvasala kesil.ın~. Fakat bu rıcaıar deresi, yataklarından dışarıya 
köye bir :ıarar olmaımştn:. taşını~ ova ve tarlaları sular Ttaplamış-

T ,__·ı b. · ba~t A • · tır. 
unauı na ıyesı~ &'ı zwye, Ti n1 h" ·ı ıc- l · B 

Ayas, zanus, Doğancı v~ Kınk!ar köy- ura ı na _ıyesı e oy erı ve e~-
lerinin meuu ve ~yri mezru arazile- ma arasındakı telefon hatlarından bır 
ci su altında kalmış, Ka.dıköyündeki 400 çoğu harap olmuştur. 
1--' • .ı:.. d ~ k .. t~· kJ ' öDEMtŞTEKt ZARAR 
a..caıar s"&rm :ag oy~ıne na ıne za- öd . k d hil' _, k""--';k M d ru t ,___, lm•-+ emış azası a ınue u-s... en -

re .rl<i:iU o ~.ur. +..... k Ert•· ~ ~1 T··..ıc··ııti K · res ...,,:ıra .. g .. ....., uı:.ı<.o ve u-
AKÇEN GALDA HEYELAN rucaova köylerinl.n mahsullerine fazln-

Akçengal köyünün Ayancık mahal- ca zarar yapmıştır. Sular çekildikten 
lesinde geniş bir kısım sathı mail halin- sonra kafi zarar anlaşılacaktır. 

kelenin tahtaı.arına iliştirip sandalı ··-•• .. •••-••••••••••••••••••...... ..... ..,.......,.;; oµ . 

kıyıya yana§tırdılar. ~~;.~~:a=tleri Çocukla;;:;;dırmah. Memur ve müstahdim-
Süleyman paşa ile hacı Ra~it bey l · / · 

bir hamlede karaya atl,,lıbr. bulundurmalı t l l erın müesseae erınce 
l z mire yeni vapur 
seferleri temini icin 

S 1 k k d O"'"'-·acul ..... mı-J_,_ ..,._.., Avni TiV!tn- an maznun o an ar .1 .1 • 
Ü eyman pa~ esesini çı ar ı.. ... .... ,, _... ;,ı:;will( ;Dil.. ı- verı e-n vergı erı 

~an, bize gôndenfiği lıir meldupta, ge- Bazı genç c;ocuklon kandırarak gay· 

• 
Pire limamnda faaliyette bul 

Dııdkoviç vapur a~enteai Tiı:aret yCÜ.,. 

letine bir mektup göndererek, Pire -Kayıkçıların ücretini verdi ..• lki ar- d d d . d.. ::~ rı· ahlaki yollara sevk eylemekten surlu Memur ve müstahdemlere ait vergi-
k ,_ ki cen gün Kor on a enıze uşen ve yıu.- .. ... 
adaş Be~1ctaşm karanlık 80K 8 a- me bilmediği için kurtarılıncaya kadar olarak yakalanan uç. şahıs hakkında !er ücretlerinden kemlmeyip mensup ol-

nnda biraz yürüdükten sonr a cad- boğulan tnlebcnin akıbetinden ~ iltiııci aorgu hakimi.iği tarafından yapd- dukları miiesscseler tarafından ödendiği 
deye çıkıp orada müşteri bel:liyen oerck diyor ki: makta olan tafıkı1cat neti.cdenm~, suç· takdirde •ergilerift ek memvr ve mfu.. 

k. be · ? • • ı:.• 1 k •Kordo.nun m:;,..,..,·ıp mahallerinde, bi- lular Agvırcezaya verilmiştir. tahdemlerin maddi menfaatlerini teşkil 

Suriye - Filistin ve Mı~ıra her hafta tah· 
rik eylediği vaı;>urları lataabala da uğra
tacağını bildirmiştir. 

ıra ygır erının sırtına oır 80 u - ............ etmesi itibarile ücretlerine ilave suretile 
ta atlamışlardı_, ı·er küçük sandık i~-iı:de, 25-lO metre - -·-- vergi matrahının bulunması hakkında 

Ticaret vekaleti, bu vapur seferleri
nfn lzmire kadar temdidi için alakadar 
müessıete ile tcmaa Lalinckclir. Büyük yokuşu dört nala katede- ipe bağh Can kurtaran sünttlc.-r:i buhın- Pi d. aici r k·1 · alakaltl b" · durµlması mümkün değil mi acaba? Bu O iV ser.,-- ına ıyc ve a eti aıa ır tamım 

rek yanm saat zarfında mektebi takdirde, deaiıc düşenleri der al Jr.ur- Bıilgaristanın Plodiv Şt!hrinde 29 Ni- ya{~ışt.ır: Bu
1
nav g~.re, ?1emur .':ehmüs-

harbı.ye· nı"n on·· lt··ne varmı•Jardı kı· 0 ..ı..- .h. J- l . . lac kt T .. tanaeraının a dıgı ucretın vergısı esap 
ı: tarmnk, boğulmahı.rı.ua meyUiiıl.ı verme- snn tart ınu.: )lr sergı acı a ır. ur- d"l _L b _J 1 k M -·--BİR YANGIN sırada saat tam on ikiye yakfacmı~ ..:r i. de bu • d vet dibnict; e ı cra. orwuoya yazı aca ·tır. emuı: 

ı: ı: mek mümkün v.ıur. n ıye scrgıye a e ~ .. r. ve müstahdemlerin el.ine geçme i nı6- Tahkikatı bitti 

ELHAMRA Sinemasında 
Yarın matinelerden itıöaren 

İŞTE MÜBALAGASIZ SENE..~İN EN BÜYÜK FİLİMİ 

SEViMLi HAYDUT 
FRANSIZCA SôZLÜ TABİİ RENKLİ 

Bugüne kadar eşi ve ~ görühnuniş harikalar şaheserinde, Dünya sinemacılığının, bütün gönüllere hükme
den en güzel ve Eevimli erkeği 

TYRONE 
NANCY 

VE 
KELLY • llEMRİ 

POVER 
FONDA 

mTRO JURNALDA: En son ve mühim HARP hnberlf:rl 

SEANSLAR: Her gün 1 - 3 - 5.15 - 7.30 - 9.45 de başlar 
Cumartesi ve Pazar 10.30 da ve Hafta arasında her gün 1 de UCUZ HALK SEANSLARI vardır. 

essesece matlup olan para miktarına 
balul c.ak ve b u para verııi tevkifatın- 24 Mart gecesi, Bardakçılarda bir ara-
dan geri kalan m.iktau ifade edeceğine ba imalathanesi yannuştı. Sorgu baldm
göre tevkifatm yapılmadan evvd asil liğince bu hususta yapılan tahkikat ne
&:.tihkakm ne olması lamn ıeldiği hesap ticelerımİ.,'h Unalithanc sahibi B. İbra-
edilCTek ona göı:e verci alınacaktır. hını Örgenin men'i muhakemesine ka-

. - -·-- rar verilmiştir. 
Ödemişte biJı evde - *-
balgnan silablal' Matlada yeni 
Öd~ş kazasının Teke mahallesinde uınran eserleri 

c.turnn Usküplü Zübeyir oğlu Hamdi Muğla (Hu.susl) _ Merkez nahiyele· 
Paniçenin evinde gizli silah tamir ettiği rinde büyük bir kalkınma ve ilerleme 
haber alınmıştır. Y~pılan a~ !!..Z:t.. Turgut nahi _....:_..1_ bir ltöy 
,,__, d naml --t..--:--~ Cunuuyor. Y~ uu a et mavzer u ve ı.l14.IMU.u.u...,,,.. • • • 
bir rulet kundabız martin. bir saldırma, c.dası yapılmıştır. Oda.'1lll bir s.:ıhnesı ıle 
ilri süngü, iki büyük kama, bir eSki ta- bir salon~ vardır. Köy içi~dc ~e civ~
banat ne altı toplu tabanca ve bir bıçak nnda yenı yollar nçılmış, bir Cumhurı
bulunmuştur. Suçlu adliyeye verilmiş- yet alam yapılmıştır. 
tir. Hacıbayraınlar köyünde bir eğitmen 
.. •• •• • • •••••••••• • ••••• •••••••••• ••• •••• mektebi Katrancı, Zeyti:nköy, Kökk~ 
: Gelenler, Gidenl~r : dik köyİerinde de yeni mclttepler yapıl-
: ........................ _ ............ .: maktadır. Ula ve Yatağan nab:iyelcrin· 
Manisa saylavı B. Hüsnü Yaman An- de yeni caddeler açılmış, çeşme .suları 

karaya, Türk hava kurumu müfiettişlerl da yapt.m.lmıştJr. 

Balkan Antantı , 
e konomik konseY' 

~· 
Bükrcş 17 (A.A) - &~_f~ P.1 

mn ekonomik konseyi önümiw-' ~gri 
içinde Belgradda tof)lanar.ıkUt'· jtO" 
müzakereferlne iştirak- edecek ~ci-td 
mnnya heyeti dört antant JilClj#i ı> 
ı.rasmda iptidai madde mü~-Ac ~· 
fazlalaştırılması :imkarıJan üz~iJlotı 
Jrşmaktadır. Bükreş!e Balkan. ~I 
nzası memleketler arnstndaki .. ~)'ıs 
mfibadelelerinin umumiyet ~~lıi~ 
çok memnuniyet v~rlci bir ~~ 
bulunduğu aynca tebarüz ettır1 

dir. 

ARNAVUT 
Faşist konseyi t\Jı 
'l'irnn 17 (A.A) -- YiWek ~ill' 

faşist koııseyhıin ilk teşrü dcvr 
açılıluşltr. ____.--./ 

rzJJ'J 7Z7.7.T/.T.,/.7._:L/ L'/://..Z/.7/.X-ZZZ.[/.Y..X6r./.7..AZL '~-'°"''2St':v./'ZL./..S/..;q 

DEMR ASKE~ 

BB. Emin Ali Yaşın ve Münür Ziya 
Ayvalığa gitmişlerdir. 

kike koyulmuştu ... Livedis bir kaç sa- dedi. Bana sorıu:.ık istediğiniz şeyler 
niye üren bir tcreddiidü müteakip kuv- }alntt bunlardan nu ibaret2-. 

etli biı· cevap ''t?rru; - EVet muhterem efendim! .. Bugün 

Kulad yaptığı lzmirli gençlerin 
maç ve verilen temsil 

Büyük tari 
'ı K J NCJ 

macera roma 
'/' IS I M) 

1 

- Katiycn haber vermedim, mösyö_ için bu kadar görüşmemi:z yeter._ inşa. 
Çünkü bir ftadanheri Senyör Gnin- allah, pe.k yakında daha uzun boylu gö
funu göremiyorum.. Madam'm ikamet- rüşüp bildirmek mmngeli.yor ki hakkı· 
gihmı · , arzettiğim veçhile cbha 'bu nrzda bazı ihtiyat tedbi:rlerl alınmasına 

168 - -

hah öğrenmiş bulunuyorum- da bu dakikada karar vermiş bulunu
Lived· her ne k:ı&r bu sözleri kınr- yonız.. O s fil lcanburla görüşmenize ve 

"etli bir ifade ile söylemiş ise de onun öğrendiğiniz malumatı ona bildimıenize 
Ufa dan evvel kısa hır tereddüt meydan vermemek lfumı!_ Bunun için 
devresi geçirmesi Mi..eotuflenin derhal ın- tarafımızdan verilecek işarete kadar 
zarı dikkatini celbetır.isti... Bunun için, odanızda mahpus kabcaksınız. .. 
içinden: Farihol SÖ'Ze karışıp: 

O sırada Mistufle ile Şadofo arasında 
eizli bazı işareiler te.ıti olundu. Ve Mıs
t ufle bu işaretlerle :ırkadaşına: 

- Bu adam yahuı söyliyor_ Onun bU- - Bundan daha tahii ne olahilir, de-
- Yalnız, bu sarohtruıber:i_ •.. bu ı~ • .m ,_ he d di... Muhterem mös"'Ö Lived is b izim i,...in 

Do"-· liy uh .un anı<n ... ö> şeyıer, p uy umıa .,, ,.. 
- ır .. mu oy orsunuz, 111 te- bi ___ ı.;ı__ ·ha t d. ·· le k hu kadarcık zahmete de her halde kat-ı a· ., r u~n 1 re. ıye 503' nere 

rem e en . ım · ·· Livedisin hakikati eiz1 diğini anJamak- lanırlar ... 
- Her seydeıı evvel cücenin saklan· 

dıw yeri oğrenmeğe calışalım, demek is
tediğini anlatmağa muvaffak olmustu .. 
Sonra hafıyeye döne .. ek: 

. - Katı} en doğru söyliyorum Sen- ta gecikmemişti_ Ve birdenbire ayağa - Ayağa kalkınız ve lütfen beni ta-
yor .. Fakat şunu da ~irmek lazım._ kalkıp bu ani hareket karşısında şaşıran kip ediniz. mösyö Lived is... • 
Ben çoktanberi M:ıcbm Ivonun peşinde hafiyeye hitaben dedi ki: Mistufle bu sözleri söylemesini mi.itea- Kula Halkevi Futbol takımL.. ·te ~311 

- Çok şükür Allaha, dedi .. İşte hiç 
~·orulmadan size rastlamış bulunuyoruz. 
Bu bizim için ne büyiik bir mazhariyet'. 
Ey ... söyleyin bakalnn .. Bastil ıncyda
mnd ki vi k ç ur.-l n'x-ri r.ozctl 

dol~ak1a isem d • onun Bastil meyda- _ Şimdi burad:ın çekilebilirsiniz kip masanın üzerinde duran mumu eli- Kula (Hususi) - lzmirin lsmetpaşa Kulnltlaı: sıfıra karşı dört sa)iı ı 
nmdakı evde oturduğunu ancak bu - mösyö Livedis... ne aldı... ocağına bağlı Akın spor kulübü geru;-
bah öğrenmeğe muvaffak oldum.. Herifin şaşkınlığı hır kat daha artarnk Hafiye bu karardan hiç hoşlanmadı- lc:ri. Halkevimiz spor kolunun d·"·etile 

- Madam'ın orad.-ı ikamet tüğini kendisine Herkül kndar kuvvetlı görü- ğını ima <'der bir tarzda yüzünü buruş- b ı . t• 
G · r h d F k 1 v d uk urnvn ge mış ır. nw ona abcr verdı:ıiz muhntnbma .-lık alık bakıp mırıl- tur u .. a ·at ne ·a<'maga, nc- e ın a- · 

Mistuflc haf 3- eri . . 



19'0 Y'ENI A.SIR 
--EZ -

lloıanya, ab okadan knr
tnlınaca ~ e arıyor 

A.merika 
hattı 

ile havai transatlantik 
çalışıyorlar • • 

tesısıne 
v . . -~~--------...........,*~-~~---~~--

ı.,..~tou 17 (AA) - Daily Nev• Diğer taraftan Verınier kwnpanyası Amerikanın ..,nnıyeti hu harbın netice
~"'lıtıiıı muhabiri, Amerikada Al- seyir sahası 5.000 :nil olan 4 ınotörlü bir siyle alikadar oldu~nu tebarüz ettir

Proı>agandasının faaliyeti artıruıı ol- deniz tayyaresinin ı~~tibatını ikmal et- miJ!ir. 
Oıt~~v~ iki hiidi,..._,,in bunu ispat et- m.iştir. Pitman, Japon hariciye nazırı Arita-

ı..ı~:""Unduğunu bildırmektedir. Bu Bundan şu netice ~ıkarılıyor: run beyanatına tem.1S ederek, Japonya 
1-......, şudur: Almanya, ablokadan kurtulmak ıçın Avrupa Mdıselerinden istifadeye kalkı-

--~~';;. Alınanya ile Amerika arasında Britsch Oversea,, kumpauyasının evvel- ~ırsa Amerikanın 15keyt kalamıyacağı
~ u:taıısatlantik hattı tesisi için Ame- ce ilün ebniş olduğu veçhile önümüzde- nı söylemi~tir. 
ıııaı.r. Alınanyanın müzakerede bulun- k.i Hatiran aywdd ben•isc başlaına"1 tak-

2 ' dirinde bir hava servisi vücuda getir-
lit~ Alınan istihbarat bürosu ınuha- mal< üzere leşehbü;l<.'rdc bulunmakta
'- eı •• Ahnanyarun Vaııington sefareti- dır
~ ~-olarak tayin edilmesi Bu tayin AMERİKANIN EMNİYEI'İ, HARBrN 
~ ..._ Gerbarci Alois Vestrichin ge- BİTMESİNE BAl'.;LI 

MÜTIEFİKLER 1fi00 TAYYARE 
ALIYORLAR 

Bir be yannatm! -·--
Norveç hükümet·; 
yılmadan muka-

vcmet istiyor 
--e-

Londra, 17 (ö. R) - Norveç hüku-
meti, Stokholm radyosu vasıtasile Nor
veç milletine hitaben bir beyanna.me 
neşrederek, cephe gerisinde nizamın te
essüsü ve seferbrliğin devam ettiğini, 
ınukavemetin hükfunetin programına 
göre inlci§af eylediğini kaydetmiş ve 
milletin ve Norveç askerlerin.in Mütte
fiklerle birlikte yılmadan dayanmaları
nı talep eyle~tir. 
AMERlKA SEFtRLERtN!N SöZLERI 

Paris, 17 (ö. R) - • Nevyork Deyli 
Ekspres» gazetesinin Londra muhabiri, 
Amerikanın Norveç sefirile yaptığı bir 
miililkatı naklediyor. 70 yaı;ında bir ka
dın olmasına ra~men <:<>k fa~! olan <efir, 
Reisicumhur Ruzvelte raporunu gön
derdikten .onra. sunları söylemiştir; 

Biliniz ki kral Hakon hiç bir vakit 
Nazilerin kanunu altına girmiyecektir 
ve bükumeti ile milletini Almanlara tes
lim etmiyecektir. 

Norveç!Uer <Onuna katjar hürriyetle
rini ve haklarını müdafaa edeceklerdir. 

--- WWWXX 

Isveçte uçan- Alman 
tayyarelerine ateş edildi 

Bir Alman 
rildi ve 

tayyaresi yere indi
müsadere olundu 

~~~~~~~x*x·-~-~~-
Stokholm l 7 ( ö.R) - Dün hudut lekeıleri için loveç radyoları tarafından 

ıehirlerinde müteaddit defalar aJarm yapılan n~riyat eınuında lsveç mille.
işareti verilmiıtir. Cöteburg üzerinde tinin hürriyetini ve istik.lilini muhafaza 
t~krar d~laş.a.n iki Alman tayyaTesi üze- etlll.ek hususundaki arzuau tebarü~ etti
rme dafi _toplar ta_rafından ateı açılınış· rilmekte, fakat lsveçin baş.lı:a bir mülıim 
tır. lsveçın sanayı mıntakasında. fabrı· mQ&ele ile meıoıaul bulundui k dolun-
kaların kamuflajına devam ediliyor. Bir maktadır. u ay 
çolı: büyük sehirlerde umumi 8lğınaklar 1 mili t' 1 k · b. l .•. al 
yapılmalttadır. h" dsveçd bilde '·, mbem ediletınk b"- lj'ı -~~-

Stokholm 17 (A.ı\) - Bir Alman ın e a .. e er P e ~ce ır •uı,.~ 
tayyaresi Vaenernland'da yere inmi~tir. ~a ka~ı muc~_dele e"?ece h~ır. ~ 
Tayyare müsadere ve miirettebah tev- ger cihetten uç gençlik teoekku1u. yaftl 
kif edilmi17tir. Soıyal Demokratlar, Liberaller v~ mu-

ISVEÇ HORRIYETINI halazakarlar bir karar •ureti !tabu! ede-
KORUY ACAK rek hainlere kart'• en ıiddetli tedbirlerın 

Stokbolm 17 (AA)- Ecnebi mem- alınmaoını istemişlerdir. 

lıt, ~ Vaşington.ı SJYasl mfu;avir ola- Vaşington 17 (Ö.R) - Amerika ayıı-
~btt ve izam edilmesi ara~ında mü- ru hariciy• komisyonu reisi Pitman Av
~görtilmelı:teclir. rupa harbının inkioafmdan bahsederek 

Nevyork 17 (Ö.R) - Nevyork Tinıes, 
en son tip!~ 4600 bvmbardıman ve avcı 
tayyaresinin siµ.,-i~leri mültefıkler ta
ı afından yapıldığıw, bunların mümkün 
oldu{:u süratle tcslin1 edileceğini bildiri-
yor. 

Kral Hakonun nerede olduğunu bil
diremem. Fakat onun ve ordular1nın ka-

~~~~a~Ü~;d~:ı,;ı:i~ Norveç toprakla- Maruf bir Fransız artisti --·--• 

be-Çcınberla yn 
)lnatta bulunacak 

Amerika, Almanların Eski velcH ve meb- yakında lzmİre geliyor 
uslardan Sırrı x•x-~-

·zaferini istemiyor ~a 17 (A.A) --: Daily telgraf ga
~~ sıyast muha?ririnin yazdığına 
~! C::emberlayn, Norveçteki mu
~ inkişafları ve geçen haftanın 

1 i lıaldnnd. pek muhtemel ola- , Böyle blrşey, bütün Amerikayı 
!\ °"1 ltın. Avam kamarasında bey~t-
~Una~trr. Vaziyetten haberdar l hı k d .. .. kt · 
~t tizeı\, havadislere susamış ol- e tl eye uşurece ır 
~'ııı ed taber avam kamarası azası a... x*x------
ıtı..:. ' en harekAt lukkında söz söyle-
~ giiçlüğilnü müdrik bulunduklan Brüksel 17 (ö.R) - Amerika ayanı hariciye komisyonu reİ•i B. Pitman 
~ı-Qi, ~ ahs radyoda bir nutuk ıöyliyerek harbın timdiye kadar Amerik:e.ya airayet etme-
\t;ı)~ tnberlayru beyanat b ·inde diğini, fakat yakında Amerikanın sulh ve emniyetini bozmasının mün1ltün ol~ 

Viıı Yacaltlar, beyanatın z.amanını duğunu ıöylemittir. 
·~~ başvekile bırakacaklardır. B. Pitman Almanların bir aya kadar Norveçlen tardedileceklerini tahmin 

1 -ıtıııWW·ılWlllllW- elmiı ve demiştir ki: SVeçio mühi ffi c- Eğer Naziler t;u harpten muzaffer çıkacak olurlarsa Amerika için de 
istikbalde sulh ve emniyet kalama.ı:. Zira bu takdirde merkezi ve cenubi 

b• k Amerika ile Mek.ika tehdit altına dütecektir. Halbuki müttefikle-rin zaferi 
Sto ) r ar 311 b:;:rıe bir val:iyet ihdas etmez.• 

nezaret altında ---- BAŞTARAFI 1 .NCİ SAHİFEDE -

imha ettiği söyleniyor. 
Milli menfeatlere aykırı hareket

lerinden dolayı hakkında tahkikat 
icra edilmekte olan Surının askeri 
bir mahkemeye verilmesi ve muha
kemesinin orada görülmesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

Sırrının son aylar içinde sık sık 
bir Avrupa memleketine •eyahat 
ettiği tesbit edilmiştir. --·--

Ista n bu ld a bir liıttı ~0lın, 17 (A.A.) - İsveç hükil-

~ Ulıarip devletlere ait harp gemi- ş ı ı d B ık 1 d •• 1 • t •• ~lttın~~~~;;:.a•ularında seyri•e- ima e ve a an a·r a CV ÇOH U 
İstwıbul 17 (Yeni Asır) - Tarlaba-

ba....._ :-x- A hl k ~ında iki katlı bir bina, son yağmurların 
lu::-aull'K8 Veliabtının iman te 1• esı• tesiriyle, geı:eleyin ~-ökınüştür. Bina boş 
~ocup old• , 1 • c.lduğundan nüfu..ça rayiat yoktur. 

' bildir- 17 (A.A) - Kopeııhag- x*x t s T A Na•ül.-
1 b.:.''."11rillyor: _ 1 

it ~ka veliahtı Prensesin. dün bir Londra, 17 (A.A.) - Havas ajansı- verdiği endişe, Balkan memleketlerin- Müddeiumumisi 
gu dUnyaya gelmiştir. nın, iyi ınalılmat alan lngiliı mahfille- deki selahiyettar müşahitler, hiç şüphe- Ankarada 

~O ili --·-- rinde öğrenildiğine göre, Skandinavya siz Hollanda veya Belçikaya yapılacak İstanbul 17 (Yeni Asır) _ Müddeiu-
l'fO D • vaziyeti hakkında Balkan devletlerinin bir taarruz fikrini de göz önünden uzak 

l TVeÇ Ve antmar- ilk aksül&melleri" iki karakteri~tik te- tutmamaktadırlar. Fakat bu müşahitler ~~i Hilcnb" ıetbaOnAnkat, vukubulaıı davet 
'tq Va K d d mayül göstermektedir. Bir taraftan taarruzun kendi memleketlerine tevcih zerıne u sa h araya gitmiştir. 
~ PUTU ana Q Q Müttefiklerin Norveçtelti mukabelede edilmesi korkusuna mütemayildir. 6 bin -·-~ 
tı~a 17 (Ö.R) - 20 Norveç ve gösterdik)eri sidde~in tevlit ettiği mü- Alman propagandasının son zamanlar- O yabani ağaç 
~ka ticaret ı:emisi bir Kanada sait inlib~. ~iğer t_a~~ A~mauyanın da .Hollandayı idare eden bir tavır ta- a$11aftdl 
~p~ var'."?ışla_rdır Bu şemilerin :<orveçtekı mustevlihgını tahfil içi".. d~- kınıuası , ta~·ruzu:" başka .bir istikam~!- Ankara 17 (Hu;;usi) _Ağaç koruma 
~Jetd. ı rnuttelikltre aı-zı hızmet et- gu cenup Avrupasın~a. daha kolay umıt te yapılacagı şeklınde tefsır ctmektedır- cemiyeti şinldiye k:ıdıır 60 bin yabani 
'''••,,'::·, ettifti bir taarruza ~rı.şmek ihtimalinin ler. meyve ağacını aşılamıştır. 

Jao Kohto, Fransız tiyatro ve san
vcrecek atına dair konferans 

Pıu-is 17 (Ö.R) - En büyük Fransı% 
artist ve entellektliellerinden Jan Kokto 
yakında İstanbul, Ankara ve İzmire gi
derek Fransız Uyı.tro, sanat ve tarihi 
hakkında konfenuıslar verecektir. 
Fransız radyMUnun Türkçe neşriya

tının başında Jan Koho şu beyanatta 
bulunmwıtur: . 

•İstanbul, Anlı:ıu-a, İzmir ve daha bil
mediğim ı;ehirlerd~ heyecanla, sabırsız
lıkla güzel siınalannı.:ı görmek arzwun
dayım. Vatanım Fri\r!anın sanatlnden, 
likirleı-inden ve bunların tahııkkukun
dan <ize bahsedeceğim. Bilhassa tlyat-

rodan bahsel.mek uMrim. Fakat söyle
mekten ziyade, o güzel semanıı:dan, l\bi
delerinizden, medeniyetinizden çok şey~ 
ler öğreneceğimi umuyorum. Altüst 
olan bir Avrupanın o!"tasından doııt bir 
memlekete gideceilmi d~Unmek çolı: 
heyecan verici bir şeydir. Aranızdan de
vamlı hatıralarla döneceğime eminim. 
Size, vatanımın . ev.,biteceğiniz ve ~
dir edebileceiin.i% çehresinj tanıtmalt' 
ümidindeyim. Türk h~lkma, entellek
tUellerine, edebiyat, """"t ,-e tiyalro 
ıneslektaslanma sarr.ion1 ,,.,Jlmıını bildi-
ririm.• 

Bütün gözler cenubu şar
ki Avrupaya çevrildi 

~-~~-~~---x*x~~-~~~~~-
Paris !1 (Ö.B) - Bütün ıözler ce- rekeUerde bulunduklarından tevkif cdil

nubu şarki Avrupaya cevrilın~liı'- Bren- iniştir. Alınan •tw'istlerinin • Norveçin 
ner mü.likatındaıı sonra, Bal.lı:anluda istü.Asındıı oynadıkları rol hakkında gc
Stotiikonun nıuhalazastna hizmet ede- len haberler de bv şUphelerl şiddetlen
ceği Berlin ve Benıa taralından iddia dinnektedir. Almanların hudutta tahşi
edilmis olan Berlin - Moskova - Roma dat yaptıklarından, Yugo&lavyanın da 
milsell;,.i •imdi tehlikeli bir unsur ola- Alman ve Macar hudutlarında ihtiyat 

,_ tedbirleri aldığından bahsediliyor. İtal-
rak kendini JÖstennektecl.ir. 

)·a ile resınen mevcut olan dostluk Ar-
Zagrebe huduttan ~elen yolcuların navutluğa İtalyadan 20 bin zirai amele 

\'erdikleri haberlere röre, Alman turist- gönderildiği haberiı.in aynı ~ekllde şUp
lerinin Yugoslavyaya akını şüpheler he ile karşılanrn.ısına mani olmakla be
uyandırmaktadır. Sivil elbiseleri askert rab<>r, İtalyadan gelen yolculann ifadc
üniformaları andıra.n bu turistlerden sine naz.aran FiyoınP'de hava 111üda!u 
b .. zıları münhasır.on müzeleri ve dağları milisleri seforber bir hale konulmuşlar
gezmekle iktifa etmiyerek şüpheli ha- dır. y~~i ..... t;j'; .. ··k·~;~·;~~-;~ .. ·····r· .............. si·~·ü·;~·;i· .... 0?.~·b·~·;·~r~~·~·~· .............. . 

Al~anlar buna başlarsa ~~landa, Amerika ile 
mukabele görecekler munasebatta bulunacak 

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

fler kadın 30, 
kadar beden 

her erkek 45 yaşına 
terbiyeJil mükellef 

~ x*x:-----
h;~"-i a 17 (Telefon!a) - Beden ter- ve spor ınükellefi~etine da~dir: ~-~-~-~:x*x-~~-~-
1, IQu,_ununun tatbikatına ait bir ka- Resmi ve hususı d2ıreler, ıınkan mcv
)~ &ö • neşredilmiştir. Bu kararname- cut oldukça kendi ırıen~plarının beden 
la~ "'• Orta mektep başlangıç yaşı olan faaliyeti yapmasını temın edece~ ted
l!t~~dan itibaren 45 yaşına kadıır her birler hazırlıyaC.iıkJarc'ır. Her ~10kellef 
il.; it '• 12 yaşın~ 30 yaşına kadar l:aftanın ycdı gununde en az dort· saat
~ kadın yurttaş beden terbiyesi lık beden faaliyeti yapacaktır. 

J;'ilomuz ve Yavuz Bandırmada 

y 1•t•nbuJ 7 (Hususi) - iki gündenberi Tekfrdağında bulunmakta olan 
...:""ı. Homidiye, Adatepe ve Zaferden mürekkep filomuz bugün Bandır

!-• hueket etmiştir. 
~İ-lililo_nun futbol takımı, Tekirdağı futbol takımile bU maç yapmıştır. Bahri

Cflmiz. 0-5 bu maçı kaı:anmi•laTdır. 

Tunca nehri biraz indi 
l::d· xfrx . . . B k"' . 

•ıı. ırne 17 {Hususi) - Tunca nehri 4,68 metroya uunışbr. osna O)U 

<fi ~ltındadır. Kayıklarla köy halkı Hdımaia mevkiine çıkarılm!flır. Su ben
l'ı\i~n SO? metrelik kısmı yıkıln,ışttr. lnt'an zayiatı yoktur. Hayvan ~ayiat1 he~ 

•eobıt edilmemiştir. 

~---~~~~~_,:,__-=--~~~~~~~~ 
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LALE 
"""· "k rı anın en 

BUGtiN 

ve TAN Sinemalarında 
büyük yıldızı Sarı Esirler filminin unutulmaz kahraınanı 

POL MON1NİN 
Yarattığı büyük şaheser 

Dünya Değişiyor 
İLK DEFA 

LALEDE TANDA 
2 - İKİNCİ FİLM: 
d ""'Gcı;en haft._ binlerce kişiyi 

l Ve hey~rı içinde bırakan 
TARZAN ADASI 

2 İNCİ ŞAHESER FİLM 
LOR.ETA YONG DON AMECEHİN 

ya:;attık.lan biricik film 

TEHLİKELİ A$K 

- x*x--~~--------
Londra 17 (AA) - ·Amele parti•i müdafaa hazırdır. Eğer Cöring veya 

mebuslarından Herhcrt MorriıK>n, bu- Hitler. aivil ahaliye k.ar~ı tayyar~lcrini 
gün beyanatta bulunarak demiştir ki: harekete getirecek olurlarsa bu memle-

«- Sivil lngiliz: ahalisi, Alman hava ketin ef.kirı umumiycai her halde ayni 
akınlarına maruz. le.alacak olursa, lngil- tekilde mukabele etmckliğimi:ıi: iıtiye
terc derhal mukabele edecektir. Cöring cektir. Bu gibi taarruzlar bizi yıkmaz. 
geçenlerde bize Timcsden lıkoçyanın Biı:i ancak mukabeleye hazır bir hale 
şimaJine kadar uzanacak olan hava getirebilir. lngiltere müdafaa edilccek
akınlarilo tehdit etmişti. Buna ben bir tir. Onun mukabelesi kuvvetli ve mües
tck cevap verebilirim. Biz hazırız. Sivil sir olacaktır. 

Almaııların kolay harp 
devri nihayet buldu 
Şimdiden demir bulamıyorlar 

~-~~~~-:x*x~--~-~ 
Paris 1 7 ( Ö.R) - Fransız başvekili manya için vahim bir tehdit lefkil ede· 

R_ernonun Senatodaki beyanatı ile in- cektir. Alman kıtaları Norveçten k.oiu .. 
gılı:ı: batvckili Çemberlaynın beyanatı, lunca, ınüttefik.lerin burada te.U ede
F ra~~nz gaı.etelerinin tef.irlerine mevzu cekleri hava Üileri Almanyanın mühim 
teıkıl etmektedir. Bay Reynonun nutku, üslerine kal'fı taarruzlarda müttefikler.in 
Skandinavyada askeri vaziyeti tuvir çok işine yarayacaktır.> 
eden beyanatı eayı}Jyor. Norveçteki ha- Epok diyor ki: 
rekatın vüıati hakkında lı:etumiyet ııö•- c Zaif milletleri katleden Almanlann 
terilmeııi tabii göriilme.ktedir. Bir hafta- kolay harp devri nibayet bulmuıtur. 
lılı: harekatın netieeai tahminin fevkinde Narvik harbı her bakımdan bic loııilioc 
müsait aayıJmaktadır. Franeız zaferidir.> 

Jurnalın aokeri muharriri diyor ki: Ordr, Almanların daha timdiden de· 
< Norveçin şimalindeki muharebele- mir tedarikinde kar~laıtıklo.rı zorl..klan 

rin neticeei çok mühimdir. Bu i:,g•l, Al- teharüz ettiriyor. 

Alman iddiaları tekzip ediliyor 
Brük.,.I 17 (ö.R) - Almanl~r 9 - 1 S 'i•an arasında lnııilizlerin 4 urhlı 

5 kruvazör ve tayyart- -;.•mi.si, 9 dt"•troyer, 7 tahtelb&hir ve 7 nakJiye gem&.i 
kaybt"ttiklerini iddia eJiyorlar. ln~ilizler bunu tekzip ederek kayıplarının ~ 
clcstroyt'rrt,.n ib\\ret olduğunu ve Almanların kendi zayiatlarının teıİT"İni azalt-

. · • bildirilen kendi kayıplarını 

Va~ington 17 (A.A) - l-lııTİciye- ne·I bu mümessilin bir konsolos mu veya bir 
7 areti bildiriyor: sefir mi olacağına dair ma1Umat mevcut 

lzlandanın Amerika hükÜmeti i!e değildır. 
doğrudan doğruya münasebetler teoiı MOlTETIKLER ASKER 
etmek istediğine dair lzlanda ba,vekili ÇIKARMIYOR 
tarafından gönderilen telgrafa cevaben Londra 1 7 ( ö.R) lngilıerenin 
1-lull ~unları beyan etmittir: Amerika u:firi ,unları aöylen1İftİr: 

Amerika hükümeti imdiki ahval da· « Ne lnıiltere ve ne de Kanada. l:ı:· 
hilinde lzlanda mümeeeilini kabul etme- landa ve Groenlanda asker çıkarnuya
ğe amadedir. Amerika da yakında c.aklardır. Yeter ki Almanya burada bY.' 
Revkjavik' de bir koneolosluk. büroau aergü.zeıte to,ehbüa etmeıin. Almanl•
açacağını ümit eylemektedir. rın her te,ebbüeünü ıt.lcim bırakmak ko

AmeTjkan diplomatik mahfillerinde lay olacaktır,,. 

Izrnir Fuarı hakkında kararlar 
Ankara 17 (Telefonla) - lımir Enttrnasyooal Fuarına getirilecek ve tef

hirden aonra memlekete ithaJ olunacak mallar bedeline haıredilmek üzre 100 
bin Türk liralık aerbeat döviz tahılai ve baz.ı yabancı memleketle-r eşyaeıntn 
Fuarın açık bulunduğu müdde~ bazı e .. slar dahilinde ;thaline dair hülcü-. 
met bir kararname ne~retmittiT. ......................................... :~ 

UCUZ SİNEMA GCIHtl 

Kültürpark Sinemasında 
SAAT Z.30 DAN GECE YARISINA KADAR 

Büyük ve Küçüklere Hususi ıs talebe ıe Kl'ş. 
BU FİA.'ILE : 

Zevk gecesi ve Kangsterler Celladı 
GÖSTERİLl!'JCEKTİR 

AYRICA 
PA.RAMUNT .JURNAL 

SEANSLAR : ZEVK GECESİ 2.20- 5.20-8.45 KANGS'l'ERLER 4.10-7.35 ..................................................................................... 
CUMA GtiNtlNIJEN iTtBAREN : 

Gece yarısı şarkısı .. ölüm harbı -
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18 NiSAN PERSEMBE 

='"'""'"'"' Cihan Ha tun "'"'"'""''li - -- -
Norveçteki Almanlar imha ediliyor Ankara ,..Radyos 

- -~· Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz 5 ~. BVGVN 

Bir kısım Alman -kuvvet- 0~A ~*z:ı~~. e: ve ·kudretlerini gösteren büyük E 
~ ve Tarihi Af k romanı ~ 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111 

Tefrika: 32 YAZAN: Curci Zeydan ---- - )eri• ıs· veçe ı·ııı·ca ettı· ~: ~ :: ::::: ::ı::: ::: : :: 12.30 Program, ve Memleket saat a 
n, 12.35 Ajans ve Meteoroloji haberl 
12.50 Müzik, Çalanlar: RU§Cll ·· _, 
Vecihe, izzettin ökte, Okuyan: Muıa> 
fer Ilkar, 1 - Nuri Halil - Şarkı: (Doytl 
maz bir safadır), 2 - Reşad Erer - Şa~ 
kı: (Ey benim güzel kuşum), 3 - ~) 
Hancıyan - Şarkı: (Bir gun·· ey :ıneı•' 

- Bab<.n.ın snna vasi tayin eylediği 
.Wr adama karşı bu muamelede bulun-
1nak doğru mudur? Beni avamı nastan 
biri farzetsen bile hiç olmazsa babnnın 
vasiyetine hürmet et. 

(Cihan) yavaş ve fakat ciddi bir ses 
ile cevap verdi: 

_ Haiz olduğunuz hükümdar ve ku
mandan makamı namına o vasiyete en 
evvel sizin hUrmet etmeniz lhım idi. 
(Mşin) muvaffakıyet na[,'lllesiyle: 
- Babanın bütün vasiyeti vasiyetna

mede bulunan şeylerden ibaret mi zan
ııedfyorsun? Bana şifaht bir vasiyette 
bülundu ki onu tenkit etmek ltıbüttür. 

Cihan dudaklarında, gözlerinde ehem
miyet vermemezlik alfilmini gö.sterdiği 
Mlde cevap verdi: 

- Babam sağ kalmış olsa idi böyle 
hlr §eyi hiç kabul etmez idi. 

(Afşin) tebessüm etti. Gözleri (Ci
han) ı uzun bir ışıldayış ile parlad•. Çıl
gın bir sevdazede lehçesiyle dedi ki: 

- Bu hususta baban bir sey söyle
memiş farzedelim. Benim söylemekli
ğim kifayet etmez mi? Ben seni dirayet
li ve akıllı bir kız zannnederdim. -ı:And
can> hükümdarı tekarrüp ve meveddet 
ibareleriyle sana hitap eder iken ..:>na 
nefret ve huşunetle n::ısıl mukabele ede
biliyorsun? 

-23-
(Cihan) Afşine nazarı istiğrap ve deh

§et ile bakarak kaşlarım çatmıc: olduğu 
tıaıde tehdit funiz bir ive ile: 

- Bu kadar tı>lmih ile iktifa etmeni
~i rica ederim. Sakın dah:ı ziyade ta.s
l'ihatta bulunmayınız. Sizin mülkünüz 
ne kadar büyük olursa olsun benim için 
hiç kıymeti yoktur. 

- Anlaşılıyor ki benim mnksndımı 
anlamıyorsun. Daha anlıyamndın mı? 
Seni seviyorum Cihan!. Evet, seni 'Se
viyorum. Sana 3şıkım. 

(Cihan) Afşinin bu tarzda sa.rakıtle 
aöz söylediğini görlince ı-andalye<-inden 
kalktı. Bir Ceylful, bir Arslandan, bir 
terbiyeli bir terbiyesizden nasıl ürkf'r 
ise o da bu mlitecaviz ihtiyardan öyl0 ce 
tlrkerek: 

- Size dedim: Telmihten i>tey,. !'İt
meyiniz. SözilmU dinlemediniz. S imdi 
madam ki tasrihata cüret ettiniz ceva
bınızı vereyim: Bu suretle benimle ko
nu§manıza aslfı müsaade etmem. Si:dn 
sa~ınız, sakalınız ağardıktan sonra kız
larınızdan daha küçük bir kızın mu
habbetini istemeniz size yakışır mı? 

(Afşin) yanık bir surette içini ~ekti. 
Mütezellili\nc ve mütevaziane bir tarz
da cevap verdi: 

- Ah Cihan! Aşk genç 
haram mı zannediyorsun? 
yaşı aska gençlikten dnha 
muktedir görüyorum. 

olmıyan!ara 
Pişkin bir 

layık. anha 

Halkın bu husustaki fikri doğru de
~tdir. Aşkın yaş ile hiç bir alaka~;ı yok
tur. 

Sonrn (Afşin) sandalyasında doğnıl
du. Göğsüne :1,şaret ederek sözüne dc
va'm eyledi: 

- Bu kalpte öyle bir aşk ve muhab
bet vardır ki hiç bir genç bu kadar şid
detli bir aşk taşıyamıız. Genç idim, şim
di dolgun bir yaştayım. Sana her türlü 
mukaddesata ka.cıem ile temin ederim 

ki bugünkü aşkım gençlik aşkından da
ha yüksek ve daha kuvvetlidir. Bunun 
en büyük delili büyük bir hükümdar, 
emri muta bir 'kumandan iken mahza 
senin muhabbetini kazanmak için tezel
lül ve tavazula ayaklarına kapanıyo
rum. (Bilfiil Cihanın ayaklarına kapan
dı). Bana itaat edersen saadetin için ha
yatımı feda etmeğe hazır bir fışık oldu
ğumu anlıyacaksın ve iki Irakta, Ace
mistanda, Andcan ve Gerganede sözü 
geçen bir kraliçe olacak.sın. Bunu kabul 
etmeyip te hatanda devam eder isen .. 

(Cihan) Afşinin yüzüne nazarı istih
faf ile baktığı halde sözünü keserek de
di ki: 

- Haydar! ... Kavs oğlu! ..• Andcan 
hükümdarı! ... Kim olursanız olunuz, 
ayağa kalkınız. Kendinize geliniz. Bu 
fikirlerden vaz geçiniz. Bu münasebet
siz ef'ale cüretinizi kimseye söylemem. 
Kalkınız, kendinize geliniz. Benim gibi 
bir kızın sizden daha akıllı, daha tem
kinli, daha haysiyetli olduğuna aair size 
bir ders vermPsine meydan vermeyiniz. 

(Cihan) ın bu sözleri Afşinin yüreği
ne ok gibi saplandı. Mağrur ihtiyar diş
lerini aıcırdntarak nya va kalktı: 

- Terokininle. cesaret.inle beni öl
dürdiin. Zorla ~enin hakkından ~elmek
ten beni aciz mi zannediyorsun? Fakat 
knlbim sana eziyet yaoınağa bana mü
saade etmez. O halde kendine gel Sana 
teklif ettiğim saadet ve rahat esbabını 
iyi düşün. Cahillerin yaptığı gibi yap
ma. iyi bilmelisin ki sen ve bUtiin ma
miilkün kabzei tasarrufumda bulunu
yorsunuz. Bana itaat eder isen ben ma
miilküm senin kabzei tec:hirind!! olur
lar. 

(Cihan) artık büsbütün gıızaba gel
mis, bütün sinirleri hiddetten kabarmış 
idi. Herifi dnha ziyade tPvbih ve tekdir 
etmek js1c~i. Fakat hsl ve mevkii düşü-

-------------------------·~---------------------- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - Muhtelif nok.talarda tecrid edilmiş 
kin müttefikler eline geçtiğini, Narvik- olan AY:nan kuvvetleri, Norveç kayak 
teki Alman filotillasınn kumanda eden müfreze?eri tarafından tıpkı finlandiya 
V.is Amiralın muharebede öldiiğünü ve harbında olduğu gibi imha edilmekte
yedi torpidonun aaffı harp hıuicinde dirler. 
kaldığını itiraf etmektedirler. ALMAN KUMANDAN! DA 

ALMAN TAARUZU MAKTUL 
POSKORTOLDO Stokholm 17 (ö.R) - Norveç umu-
Londra 17 (ö.R) - leveç gazetele- mi karargahının bugünltü tebliği, Nor-

rinin Norveç harekat sahasından aldık- veç kuvvetlerinin müttefiklere mensup 
ları haberlere göre Oslonun yüz kilo- alaylarla temas halinde olduğunu, teyit 
metre şimalinde Elverana karşı Alman ediyor. 
taarruzları hiç bir netice vermemiştir. Narvikteki Alman kuvetinin kuman
Norveç kuvvetleri, faik Alman kuvvet- danı ricat esnasında maktul düşmüıtür. 
lerinin hücumlarını muvaffakıyetle tar- Almanlaın Narvikten çekilen kuvvete 
detmişlerdir. Askeri mahfillerin kanaa- yardım maksadile paraşütlerle indirdik
tine göre ti maide T ramsö, Narvik ve 1 eri askerler kamil en esir edilmişlerdir. 
cenupta Foldenfiyorda çıkarılan lngiliz Cenupta Almanlar ilk hedeflerine 
alayları muhtelif noktalarda Norveç varmaktan çok uuktadırlar. Tronbaym 
kuvvetlerile iltisa.k peyda ettiklerinden civamıda Norveç kıtalan bÜyÜll faaliyet 
şimdi cenuba doğru tazyiklerini arttır· ıösteriyorlar. 
maktadırlar. Bur11daki Alman kuvvetleri ya ıiste-

ISVEÇE iL TICA EDEN matik bir mukavemet göstererek ıon 
ALMANLAR neferine kadar eriyecek yahut ta Jsveç 

NarVikten Kirina - Narvik demir yo- topraklarına doğru çekilmeğe çalıta
lu boyunca ricat eden AJman kuvvetle- caktır. 
rinden bir lmmı dağlarda mukavemet YALNIZ HAV ADAN ASKER 
imkanı göremediklerinden lsveç topra- GETiREBiLiYORLAR 
ima çekilmİ§ler ve derhal lsveç askeri Londra 17 (ö.R) - Norveç başku-
malc:amab tarafından ailiJılanndan tec- mandanlığı bir emri yevmisinde ıunları 
rid olun.mUJlardrr. Bu kuvvet, ricat ha- bildiriyor: 
reketi esnasmda büyük zayiat venniı- Alman istilasının ihdas ettiği ilk §8.1-
tir. kmlıktan sonra vaziyet değişmi;ıtir. 

Almanlar ricat ederken ağırlıklarını Müttefikler Norvec; topraklarındadır. 
götürememişlerdir. Almanlar mü~ül vaziyettedirler. Y ega· 

ne muvuala vuıtalnn hava yoludur . 
YENi BiR ALMAN ITIRAF1 

Londra 1 7 ( ö.R) - Berlinde çıkan 
Naht Avı Gabe gazeteai, Norveçte as
keri harekatın ümit edildiği cibi iııkipf 
etmediğini kaydeden yazısında, Nor
veçlilerin Alman iatilaaına kartı göıter
dikleri çok tiddetli mukavemete eaef 
etmektedir. 

Paris, 17 (A.A.) - A§ağıdaki hfıdi
selere k.at'iyetle tahakkuk etmşi nazari
le bakılabilir. 

1 - Almanların Hedemark mmtaka
sında İsveç hududuna doğru yapmakta 
oldukları ileri harekAt, Norveçlilerin 
şiddetli mukavemetleri ile tevkif edil
miştir. 

2 - Menbaı Alınan olan şayialara 
rağmen Koııgsvinger dün akşam da Nor
veçlilerin elinde bulunmakta idi. 

3 - İngiliz tayyareleri Stavengerde
ki Alman hava üssünU şiddet ve mu
vaffakıyetle bombardıman etmektedir
ler. 

4 - Müttefiklerin külliyetli asker çı
karmış oldukları Narvikde Alman kı
taatının İsveç hududuna doğru kendi
lerine güçlükle yol açmakta oldukları 
teyit edilmektedir. 

MECBURİ VİZE 
Stokholm 17 (A.A) - Verilen malu

mata nazaran Norveçe girmek ve çık
mak ic;in mecburi vize usulünü kabul 
etmiştir. 

lsvicre teh
lik~de mi? 

Hayati maddeler, 
lngiltere ve Alnıanya .• 

nPrck kendini 7.aptctti. Çünkü (Afc:in), --*-- -------------------x*x------------------
asker ve adamlnrn rrınlil:: bir hükiimdnr - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
olmakh beraber babasından kendisi kalade milli emniyet tertibatı alınmıştır. 
üzerine wısayeti mutlrıkayı havi bir va- İsviçrcde elyevm iyi talim görmüş 350-
siyetnnmeyi de haiz idi. (Cihan) her ki- ..150 bin asker silah ~ltmda olup memle
me ciknyet elc;c c:ikayeH mesmu olmı- ketin 500-600 hin ı.ıskeri seferber edebi
vc•r.-ıJ:t.ı :11-... kezi hilafette olsa idi bPJki foceği bildkiliyor. 
hrılit' ya dım ed~bilirdi. Zavallı kız bti- BELÇ!KA, ŞtDDETLE MUKAVF.MET 
tiin bu nhvali na~rı dikkate alarak bu EDECEK 
miic;kül ıncvkidl" :ıkıl ve basiret ile lııı- Brüksel, 17 (Ö. R) - Hariciye nazırı 
rckct etmı>kten ba .. ka bir çare bulama- Spaak parlamentoda, küc;ük Norveçin 
dı. Gazabını yendi. Yavas bir .sesi dl'di mukavemetinden hayranlıkla bahsetmiş 
ki: ve bu nmkavemHin, istiklfılini seven 

- Tekliflerinizi iyi düşünmek için bütün bitaraf memleketler için bir ör
hana ıııüsaadc cckceğinizi görüyonım. nek olduğunu söylemiştir. 
Sizin de cevnnlarımı diislinmmizi rica Spaak sözlerine nihayet verirken, 
ederim. Her iki trraf iyice düşünsün. Belçikanın taarruza uğrarsa yıl~ınlığa 
Sonra bakalım ne olur. L~kin !'İze be- düşmt!<len en şiddetli bir mukavemet 
yan ettiğim gibi d"di1<lerlni1J hep gizli göstereceğini söylemi§tir. 
tutacağım. Sanki Mtmemis gibi unut- Brüksel 17 (A.A) - Hükümet, son 
m::ık iı:in çnlısacaj;•m. Çünkü babamın günlerde ittihaz edik>n dahili emniyet 
en kıymettnr dostu ve vasisinin nnm ve tedbirlerinin ta.tbiki için yol ve müna
me•ıkiine hürmet elE!'.l'im. Bu dedikleri- kaHi.t muhafızlarından bir kısmı dün ak
nizi halk i~itse hal·kınızdn layık olmı- şam ve bu sabah silfıh altına davet edil-
ynn bir takım şayi:ıtın zuhuruna ~ebep HOLLANDA'DA NAZ! $EFLERt 
olur. MEVKUF 

Bu teklifimi kabul ediyor musunuz? Amsterdam, 17 (ö. R) - Hükumet, 
~ayet kabul etmezs~iz ben gen bir kı- Ho11anda nazilerine karşı şiddetli ted
zım. Cüretknrane p:.ık çok şeyler yapn- birler almıştır. Nazi şefleri tevkif edil
bilirim. Beni zaif bir kız zannetmeyiniz. mişlerdir. B~zıları Almanyaya kaçmı~
Mevkiinizin hiirll"'"1°ni muhnfazıı ediniz. tır. Zükfentte IloUanda Nazi şefi de-

-~ MRD - mokrasilerin sonu hakkında bir nutuk 
söyliyecekti. Hükumet toplantıyı me

İngilterenift kaynakları, nihayetsiz der ecede 
sıkıntıda zengindir, buna mukabil Almanya 

--------------x*x------------
«Miles Henslov> (Büyük Britanya-ı ehemmyietli takriben yüz nevi mahsul 

nın ekonomik kaynakları> serlavhasilc ihraç eder. Geçen s~ne Kanadanın nikel 
yazıyor: ihracatı 98.343 tondu Gazete kağıdı ih-

c Her giin, müttefik ve bitaraf mcm- racatı ise 2.475,394 topa baliğ oluyordu. 
leketler matbuatı, lngiliz dominyon ve Geniş mikyasta buğday istihsal eden 
kolonilerinin lngiltereye yapacakları diğer bir memleket te Avusturalyadır. 
yardıma dair bir t8krm .h~vadis veriyor: Fakat buğday, Avu..,turalyanın ikinci 
imparatorluk hava proJesı - Kanada ve de.recede gelen bir mahsulüdür. Yün, 
Hint askerlerinin gelişi - Avusluralyalı birinci safta gelir. Yeni Zeland koyun 
tayyarelerin muvıuıalutı ... gibi başlıklar eti ve yilnünün hiç bir yerde eşi yok
gÖTiiyoruz. tur. Her ikisi de bugünkü harpta büyük 

Bu haberler, bir kaç hafta evvel in- bir rol oynıyacaktır. 
giliz imparatorluğunu te~kil eden muh
telif milletlere m~nsup azaların verdik
leri !Özlerin tahakkuk etmesi demektir. 
imparatorluğun insan kudretinin sefer
berliği henüz başlamıştır. Her geçen 
hafta zarfında gittikçe artan bir enerji 
ile !eferberlik devam edecek ve sonun
da dünyanın şimdiye kadar görmediği 
muazzam bir ~ilahla kuvvet te,ekkül 
edecektir. 

Fakat imparatorluk kaynaklarının di:. 
ğer büyük bir seferberliği de başlamış· 
tır. Yani ham madde ve eşya seferber• 
Jiği. Ana memleket harp ihtiyaçlarını 
ilan ettiği gündenberi dünyanın dört 
bucağına yayılmış olan milyonlarca er
kek, kadın bu davete icabet ebnekte

Singapurda ve İngi1iz imparatorluğu
nun muhtelif kısımlarında büyük mik
tarda istihsal edilen kauçuk, ağır sana
yi için her zaman elzPm, bilhassa harpte 
hayati bir ehemmiyeti haiz bir madde
dir. Elektrik ve makine sanayii yalnız 
senede binlerce ton kauçuk istimal et
mektedir. 

Altın istihsalatını da ehemmyietle he
saba katmak lazımdır. Cenubi Afrika
nın senelik altın istihsalatı kıymet iti
barile 1.570.000 sterline baliğ olmakta
dır. Cenubi Afrika, cihanın en büyük 
altın müstahsilidir. 

İZMİR VAKIFLAR MiJDVRLVGiJN EN: 
netmiş ve burada Nazileri tevkif et
miştir. 

BlR ALMAN CASUSU TEVKtF 
EDlLDt 

dir. 
Mesela Kanadada en büyük faaliyet, 

buğday yetiştirmek için aarfolunuyor. 

Yine Cenubi Afrikada senelik kalay 
istihsalatı tahminen 7.000.000 sterlin 
kıymetindedir. Bakır sanayii ise hemen 
30.000.000 sterlini bulmaktadır. 

Dibekbaşı mahallesinin Morahane sokağında 45 No. lu evin enkn:zı ma
hallinde kaimen satılmak Üzere muzayedeye konulmuştur. Jhnt~i 22. 4. 940 

Paris, 17 (ö. R) - Hollandada capa;-:artesi günü saat 1 O dadır. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk 

idar~ine müracaatları . 

teminat akçesi yatırm k üzere Vakıflar suslar aleyhinae ~iddelli tedbirler alın
mıştır. Hollanda tabiiyetine girmiş olan 
bir Alman mühendisi ca,c;us olarak tev
kif edilmişti. Hareket eden HolJanda 
vapurları ve bunların hamuleleri hak
kında Almanyaya rnaJCımat vermekte 
olduğu ve böylece bir çok Felemenk 
vapurlarının torpillenmesinc sebeb ol
duğu anla§ılmıştır. 

lZMtR tKt:N'Ct lCRA MEMURLU-
ôUNDAN: 939/13396 

Bir alacağın temini istifası için açık 
arttırma suretile paraya çevrilmesine 
karar verilen Birinci Aziziye Koca ka
pıda Gaziler caddesinde 282, 284, 286 
tajlı ve tapunun cilt 220 sahife 199 ve 
90/1195 sayısında hududu pl~da yazı
lı ve tamamı (461) lira kıymeti muham
mineli arsa 29/5/940 tarihine rasthyan 
Çarşamba günü .saat 11 de İzmir ikinci 
icra dairesinde aşağıda yazılı şerait da
hilinde p~n para ile satilacaktır. 

1 - : Satış 2280 No. lu kanunla alfı
kadar olmadığından icra kılınan arttır
mada satış bedeli, satış istiycnin alaca
ğına rüchnnı olan diğer alacaklıların bu 
gayri menkul ile temin edilmiş alacak
ları mccmuundnn fazlaya çıkmak ve 
muhammen kıymetin % 75 ini tecavüz 
etmek şartile en çok arttırana ihale ya
pılacaktır. Bu arttınmıda böyle bir be
del elde edilme1.se en çok arttıranın te
ahhüdü baki knlmak üzere arttırma, on 
beş gün tcmdid edilerek 13/6/940 tari
hine rastlıyan perşembe günü nyni :-a
atte yine rüchnnlı alacakları geçmek su
retlle en çok arttırana ihale edileceKtir. 

2 - : Arttmnnya çıkarılan işbu ı;:ay~ 
ri menkulün arttırma şartnamesi lGl!'i/ 
940 tarihinden itibaren icra dairesincle 
herkesin görebilmesi için açık bulundu
rulacaktır. tlanda yazılı olanlardan foz
Ja malumat almak istiyenlcr (13396) 
dosya numarasile memuriyetimize roii
racaat edebilirler. 

3 - : Arttırmaya iştirak için yukarı
da yazılı kıyml'tin r, 7,5 nishetinde pey 
veya milli bir Bankanın teminat rnaktu
bu verl1ecektir. 

4 - : 1ootek sahibi alacaklılarla diner 
nl~kadarlnrın V<:' irtifak hakkı ~ahiple
. ·.,m gayri mr-nkul lizerindcki hakl~rı
n' 'ıususile faiz ve masrafa dair olan 
· Hıılarını işbu ilan tarihinden itibaren 

1370 (754) 

(20) gün içinde evrakı miisbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde tapu sicili ile sa
bit olmadıkça salış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

5 - : Gösterilen günde arttırmaya iş
tirak edenler arttırma ~rtnamesini gör
müş ve lüzumlu malU:nat almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

6 - : Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal ihale bedelini ver
mezse ihale kararı fesholunarak icra, if
las kanununun 133 üncü maddesine gö
re muamele yapılacağı ve gayri menkul 
işbu ilan ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilan olunur. .............. ..,,-:..~ ......... 
OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Opera törü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 42 ... 

TELEFON : 2310 

DOKr OR 

Behçet Uz 
Çocu'h hastalıJıları 

Mütallassısı 
~ O:ıstalarını her giio saat 11.30 dan 
1 1 c kndar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi loliiiiiin
de kabul eder. 

Hükumet, Felemenk na~yonal sosya
list partisinin içtlım•larını menetmiştir. --·--1 tal yada fevkalade 

tedbirler 

..................•....•........••.... ., .. , 
: istikbalin ,afaklanm nurlu : 
• •• ek ' ti' Çoc·-L U c:L • : ıonn 11 yorsanız, aK .ntU- : 

: tuında Çocuk Esiraeme kuru- : 
: muna azami y..dwnda bahmu- S 
:auaL • 

Kanadanın geçen seneki buğday ihra
catı 120.800.000 kilodur.Ve Kanada buğ-
day anbarlarmın kapıları bu sene müt
tefikler için ardına kadar açılmıştır. 
Buğdaydnn başka Kanada son derece 

Rumen nazırı 
italyadan d önüyor 
Roma 17 (A.A) - Romanya propa

ganda nazırı Giuresko, dün akşam Ro
madın ayrılmıştır. 

Venedik 17 (A.A) - Romanya pro
paganda nazırı Giuresko, bu sabah Ve
nedik'e gelmiştir. Nazır, şehri gezmiş
tir. Öğleden sonra sant 16 da Bükreşe 
gidecektir. 

Fransada yakalanan 
komünistler 
Paris 17 (A.A) - Fransa polisi, muh

telif P aris mıntakalarında Rouen'de, Or
leans'da ve Toulon'd'l kadın, erkek 58 
komünist daha tevkif etmiş, bunların 
üzerinde mühim miktarda propaganda 
evrakı bulunm~ur. Tevkif edilenler 
arasında Humanite gazetesinin eski sa
hibi de vardır. 

tZMtR BıntNCl iCRA MEMURLU-
ôUNDAN: 940/14875 

ALACAKLI :VALERYA KöN 
BORÇLU : Halen ikametgahı ıneçhvl 

JORJ KöN. 
Valerya Köıı vekili avukat Eı:nln De

ğermen tarafından 12/TemmlılZ/13.17 ta
rlhli ve 88 sı.ra numaralı ferağ bllvefiı. 
senedine müsteniden aleyhinize açılan 2 

Her nevi gıda maddeleri, et, yağ, şe
ker, çay, baharat ve .meyva bitmez tü
kenmez miktarlarda mevcuddur. Buna 
mukabil bir de Almanyanın ne büyük 
bir ham madde ve gıda maddeleri sıkın
tısı içinde bulunduğunu düşününüz!> 

ALMAN TEBLiCi: 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman Başku

mandanlığırun tebliği: 
Garp cephesinde Alman hücum müf

rezeleri Merzigin cenubu garbisinde 
düşman sığınaklarına girmiş içerde bu
lunan 50 lngilizi imha eylemiş ve esir, 
siltıh ve mühimmat almıştır. --·--Mısırın Hicaz seliri 

K ahire 17 (A.A) - Riyaddan bildiri
liyor: Mısırın Hicaz ~lc;isi Amad Bahra
vi bey, kral İbnissuuda itimat mektubu
nu takdim etmiştir. 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGttN 

İKİ FEVKALADE FİLM BİRDEN 
Düıman çocukları 

Tamamiyle renkli mevsimin en gü
zel filmlerinden biNidir. 
(~ Grin) vu (Loretta Yung) gi
bi ·Holivodun iki maruf sinema yıl.. 
dw tarafından emsalsiz bir muvaf
.faluyctle çevrilir.iş aşk, kıskançlık 
"~1hti.ras dolu bu. mm .sayın müda
vımleriınize unutulmaz zevkli daki
kalar yaşa_~caktır. 

lKINCİFİLMİMİZ 
(lloto) haydutlar 

Peşinde 
.Ml:>ı6ıoattn en .sözel w en heyecanlı 
fili:ftldir. KtiÇUk btlyük·herkesln de
. bir ~ecan ve a1Aka ile ae}1ret

til}l ~ Motonun filmleıt daima mfer 
kaam:r, bu JIC>D litlnlııl ~· 
s • lar her giin 4-5.4.5-9. 

c:ar• 4 - Taksim, 5 - Mahıriud - Şevkefza , • 
kı: (Ey &ervü gülzar), 7 • Nikoğos ağa 
Şevkefza şarkı: (Geçipte karşıma), 1' 
Saz semaisi, 13.15 Müzik: Adana, ):f ef" 
sin ve havalisi tlirkülerinden öntel<l~ 
Ziya Işın, 13.30/14.00 Müzik: KarıŞ1 

müzik (Pl.), 18.00 Program, ve menıl~ 
ket saat ayan, 18.05 Müzik: Radyo cıı 
orkestrası, 18.40 Konuşma, 18.55 Set" 
best saat, 19.10 Memleket saat aysflı 
Ajans ve Meteoroloji haberleri, 19~ 
Müzik, Çalanlar: Hakkı Derman, şerri 
Içli, Hasan Gür, Hamdi Tok.ay, lW 
üfler. l - Okuyan: Sadi Hoşses, 1 ;_~ 
naz peşrevi, 2 - Suphi Ziya - ~"'..':"~ 
şarkı: (Beni ateşlere yakdın), 3 - S~ 
lII - Şehnaz şarkı: (Bir nevclvana), ,.l
$emsettin Ziya - Şehnaz şarkı: (HCJI\ 
dandım), 5 - Rnhmi bey - Şehnaz şD~ 
kı: (Ey dilberi işvebaz), 2 - Oku~; 
Safiye Tokay, 1 - Leyla hanım - JJı L 
şarkı: (Zevki SC'Vda duymndım), 2 - Se 
Pınar - Hicaz şarkı: (Leyla gibi hıç~f" 
sa), 3 ..... - Eviç şarkı: (Elveda dost -~ 
li gönül), 3 - Okuyan: Karındaş Mıw. 
mud, 1 - Bimen Şen - Bestenigar şar}ı~ 
(Derdimi ummana döktüm), 2 - Re~ 
Fersan - Gülizar şarkı: (Sabah ~ıı r 
doğarken), 3 - Refik Fersan - Güli.%11 

şarkı: (Yanaklarının alı). 20.15 Kontl~ 
ma (Sıhhat saati), 20.30 Müzik: Fa5\ 
heyeti, 21.15 Müzik: Radyo orkestrııS 
(şef.), 1 - C. M. von Weber: Ober011 

uvertürü, 2 - C. M. von W eber: K0f; 
çertino, klarnet ve orkestra için ( 
min Solist: Hayrullah Duygu, 3 - A. 1JC" 
Hdien: La Dame Blance operasındııtl 
uvertür, 4 - P. j. Tschaikowsky: Eııgeıı 
Onegm'den vals ve polonez, 5 - j. Off~ 
bach: Orf eus Cehennemde opcretincle)ıı 
uvertür, 22.05 Müzik: Solistler (Pl. ' 
22.15 Memleket saat ayarı, Ajans ha• 
berleri, Zirant &ham - Tahvilat, ,ka~ 
biyo - Nukut borsası (fiyat), 22.30 ~~
zik: Haydn - Kuarter (Pi.), 22.50 ~ • 
zik: Cazband (Pl.), 23.25/23.30 yarın· 
ki program, ve kapanış. 
------~--~------~------__...,,,. 

DeoRsAJ 
ZAHİRE 

381 Ç. Buğday 6.25 
20 ton Fasulya 20. 
ıs • Nohut 6. 
68 B. Pamuk 41. 43.5~ 

48750 K. P. çekirdeğ: 3,1 --------- _______ ___.,_ 

j .;,KTOR OPERA.TOS 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıklatl 

Müt~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

$:4 1-13 

----~----------------~-
IZMIR BELEDlYEStNDEN: ıı-

14 lincü adanın 280 metre murabb 
ındaki 17 ve 18 sayılı arsaların satı§ı >'~ 
zı işleri müdürlüğündeki şartnaılle t 
veçhile açık artırmaya konulmuş{~~ 
Muhammen bedeli 2520 ve teminatı JS 

189 liradır. t 
Taliplerin teminatı iş bankasına Y~ ; 

rarak makbuzlariyle ihale günü oıll. 
29--4-940 Pazartesi günü snat 16 da cıı 
cümene müracaatları. 

13-18-24-28 1308 (711) bJ 
1 - Karşıyakada belediyeye ait ~·d

vc belediye gazinolarının üç sene rn° .. 
deıtle kiraya verilmesi, yazı işleri ıııu; 
dUrlüğündek.i şartnamesi veçhile 4~1' 
arttırmaya konulmuştur. Uç serı~ p 
muhammen bedeli icarı 3600 lira o ti • 
ihale.si 19-4-940 cuma günü saat 16 ~
dır. lştirak edecekler 270 liralık t~~c 
natı iş bankasına yatırarak maJı:buv 
encümene gelirler. ıı 

2 - Belediyeye ait Güzelyalı ~~:8• banyolarının 28-!>-940 tarihinden ıti si 
ren iki sene müddetle kiraya verUıne~ 
yaz.ı işleri müdilrlüğündekl şartnafll ot· 
veçhi.le açık arttınnaya konulınul~OO 
Iki senelik muhanunen bedeli icarı . U 
lira olup ihalesi 19-4-940 cwna ~ı
saat 16 dadır. iştirak edecekler 10 alc 
ralık teminatı lş bankasına yaıırar 
makbuz.ile encümene gelirler. . reS • 

3 - Belediye otobüs atelyesın~ )ıt" 
makmesile pilyet aleti ve v. ya~~ı .. ıu
ti satın alınması, yazı işleri mu urj}t
ğiladeki şartnamesi veçhile açık ekdcli 
meye lronulmuştur. Muhammen be gU-
3645 }ira olup ihalesi 19-4-940 cuına 274 
nU saat 1~ dadır. iştirak edecekler ak 
liRllk teminatı if bankasına yatıraJ' 

ıbuiile encibnene gelirler. nı.J-
4 - A.na.hirlalar caddesinde ~1 ~dcJl 

maralı dtt~ın 20-4-940 tarih ve
kfbaHn bir 8eDe müddetle )dreya -~ 
~ ->*Zı ~erJ ınüdUrIUğUndeki ~j. 
mımeıli'f"'8Çhlle açık ~. pP'~ 
-~· Muhammen bedeli 112 li~ dr 
~t~""~ gtiıxtl saat ........ _. .. 
dil'.' ljliriık ~ 8 ... "' ..... "3ııı 



il iRS.Ali PBR9EMBB 1940 

T. C. Ziraat Bankası lzmir Şube
sinden: 
3 Nisan 1940 tarihinde yapılan açık artırmada teklif edilen fiyat haddi la

yıkında görülmediğinden dolayı lzmirde Meyvctcr gümrüğünde kain ve Ban
ka hanı namı ile maruf Bakırcıyan hanının Bankamız tasarrufu altında bulunan 
dörtte üç müfrez hissesinin mülkiyeti tekrar açık arttırma ile satılığa çılcanl
nuştır. Satış pefİn para ile olacaktır. Şu kadar ki bedelinin dörtte biri peşin 
mütebaJ...isi şartnamedeki esaslar dahilinde 3 - S sene içinde müsavi taksitlerde 
ödenmek üzere vaki olacak tekliflerde tetkik edilecektir. 

Talip olanların malc.tuan on bin lira pey akçesile birlikte 15 Mayı• 940 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 14, 30 da T. C Ziraat Bankası iz.mir ~ubesi 
muhasebesine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Arttırma şarthamesi bu günden itibaren lzmir lstanbul Şubelerile Ankara 
Merkez Müdürlüği;nde görülebilir. 14 18 1 31 O ( 719) 

Mersinli i:idanhğı müdürlüğünden : 
Fidanllkta 7 48 lira 65 kuruş bedeli keşifli kargir bir havuz inşa edilecek

tir. Havuza ait evrak ve ke,.ifname fıdanlık müdüriyetindedir. Eksiltme 30/ 
4/ 940 Pazartesi günü saat 15 te Fidanlıkta tetekkül edecek komisyonda ic
ra ve ihale edilecektir. Taliplerin 56 lira 15 kuruş muvakkat teminatı Mal 
•andığına yatırarak makbuzlarile komisyona müracaatları. 

13 18 24 28 1298 (712) 

Bornoua Ziraat melıteltl müdürlüğünden: 
Cinsi Muhammen bedeli % 7,5 teminatı 

Ura Kr. Lira Kr. 

96 Takım yerli lacivert elbise 20 00 144 00 
63 Adet mektep kasketi 2 00 9 45 
Melttebimiz talebeleri için yapbrılacak harici elbise ve mele.tep kasketi 

4/4/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetJe açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 19 / 4 /9 40 Cuma ıünü saat 15 de mektepte müteıekkil satın alma 
koaıiayonunda yapılacaim •an taliplerin iğreti teminatını lunir mektepler 
•Ulıuebecüiiine yatırarak maltbmu komisyona getirmeleri ve bu İfe ait prt
n&meyi cörmelı: isteyenlerin her eün mektep müdürlüğüne müracaatları. 

... 9, ,... 18 1160 (620) 

lzmir Defterdarlığından: 
S.bf Muhammen B. 
~ ~K - ---
S96 Bornova Aktaı sok.ağında 20 taj numaralı hane 
597 Bornova Doianlar sokağında 70 taj numaralı hane 
S98 Somon Doianlar 80kağında 86 taj numaralı hane 
599 Bornova Filiz sokağında 6 taj numaralı hane 
600 Bornova Orta sokaimda 24 taj numaralı hane 
601 Kuruçay M. K&iıthane cad. Çatalçqme üstünde yeni M. hane 
602 2 ci Tepecik M. Kocatepe 1142 sokak.ta 22 tajlı hane 
603 Kahramanlar 1420 N. cad. Babçevan sokak 2 7 tajlı dük.kin 
604 Şehitler M. 15 2 7 N. 2 ci Altın sokak 8 tajlı hane 
60S Karpyaka Meninliai Şarlt sohiuıda 8 tajlı hane 
606 Kahramanlar M. Eminbey 80blc 1 3 numaralı hane avluau 
607 Seydiköy Atıfbey M. Atıfbey çıkmazı sokak 7 No.lu maiaza 
608 Karpyaka Bahariye M. 1866 No.lu Afitap sokak .f tajlı hane 
609 Kuruçay M. Kaiıthane cad. Çatalçepne üstünde yeni M. de 

610 
611 
612 
613 

hane 
Bonova Havuz.bap sokağında 20 taj No.lu hane 
Cöztepe Hlit Ziya sokak 643 ada 23 parsel S. 8 No. arsa 

c c « c c 2 4 No. arsa 
Balçova köy hududu dahilinJe Poligon civarı eski jandarma 

120 00 
90 00 

160 00 
120 00 
360 00 

26 00 
360 00 
400 00 
400 00 
720 00 
500 00 
1 tO 00 
400 00 
240 00 

240 00 
217 00 
190 00 

karakol binası 1 40 00 
61 '4 Cöztepe Halit Ziya sokak 64 3 ada 22 parsel sayılı arsa 1 70 00 
615 Karantina iskele caddesi 86 eııki 6 taj No. lu hane 2 7 S 00 
594 Cüz.elyah M. Recai zade sokak 6 77 ada 1 parsel N. arsa 61 2 5 
S9S c « < < 6 parsel N. , arsa 120 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık arttırma usu
lile 14. 4. 94<Y tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuş
tur. ihaleleri 29 4. 9ıt0 tarihinde pazarteai .günü saat 14 de Milli Emlak mü
diidüiünde yapılacaktır. Taliplecin muhammen bedelleri üz.erinden yüzde 
7,S depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda Milli Emlak rnüdürlijğünde 
toplanacak olan satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

1315 (750) 

C. H. P. işçi - Esnaf kurumları 
birliğinden: 
Deniz itçileri cemiyeti ayın yirmi dördüncü çartamba günü ıaat 

18 de atağıdaki ruzname dahilin de görütülmek üzere Ticaret oda-
11 aalonunda heyeti umumiye halinde toplanacaktır. 

Cemiyete mukayyet baların b ebemebal gelmeleri rica ve ilan 
olunur. 

RUZNAME: 
1 - Müteahhitle aramızda it hakkında görütme. 

1371 (753) 

~mir Vakıflar ınüdttrltlettncten: 
lıra Cinsi No. Mevkii Vakfı --600 Ev 379/3 Balaban yoku,u Ali ağa camii 
700 Ev 383/5 c c 
Yukarıda yazılı satılık altarata açık arttırma ve temdit müddetleri içinde 

talip çıkmadığından pazarlıia bırakıldığı ilan olunur. 
1357 (756) 

Baca Tarım Kredi Kooperatifinden: 
Kooperatif binasının mevcut projeye göre tamiri pazarlık euretile yapıla

caiından talip olanlar 2 5. 4. 940 pe?fCmbe günü saat 14 de kooperatifte 
Zl'ıiiteşekkil komisyon huzurunda pa:ıarlığa girifmcleri ilan olunur. 

1369 (756) 

Nanısa Vilayeti vakıflar müdürlütünden: 
Merkez Manisada Çeşnegir camii ve minaresinin mevcut 5 00 liralık keşfi 

mucibince tamiri aı;ık eksiltmeye çıkarılmı§tır. 
Muvakkat teminatı 3 7 lira 50 kuruştur. ihalesi 4. 5. 940 cumartesi günü 

8~.at 11 de Manisa Vakıflar idaresinde yapılacaktır. isteklilerin muayyen 
iUnde müracaatlan ilan olunur. 

18, 23, 26, 30 1368 (755) 

---·---------------------~ 
Devlet limanlara işletme v. M. İzmir $11be

linden: 
. 1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı Mayasının aon 

fı.inüne kadar limanımıza gelecek devlet deniz yolları işletmesine ait vapur
karın yükleme boşaltma ve aktarma işleri bir ay içinde pazarlıkla eksiltmeye 
0nulmuştur. 

k
2 - Şartnamedeki iş şekillerine göre muhammen bedel yirmi bin Jira mu

Va kat teminat bin beş yüz liradır . . ? - Pazarlık 2 Mayıs perşembe günü saat 1 1 de Devlet limanları işletm~
•ı zrnir şubesi binasında yapılır. Şartnameler bila bedel alınır. 
.... 4 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte şube müdürlü
iune müracaatları ilan olunur. 

18, 20, 23. 25 1364 (757) 

---------------~--~--~--
~e·ı~t denizyolları işletme umum möditr • 
~ü lzmir $Ubesi mödürlqünden: 

lt Şu erniz memurlarına yaptırılacak 25 ile 30 takım Nasında elbise ve kas
d:t Ôçık eksiltmeye konulmuştur. lhalesi 3 Mayıs 1940 cuma günü saat 14,30 

Bebvlet Deniz Yolları lzmir Şubesi bina11nda yapılacaktır. 
er takını ckaakede beraber> iç.in en fiat 25 liradır. Şartname 

rmn•••• 

·otmdOômfiiilrT. c~~!::~~J~a~kası .. 
1 Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

. 
1 q 

?. 

KAMÇ106Ll1 
Cilt ve 'tenasül tı.stalaklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Bey~r Sokatı No. 55-
fznıir - Elhamra Smeması arkasmda 
Sabahtan akşama kadar bastalannı 
kabul eder.. TELEFON: 347t 

ÇORUH 
Çoaılı ıuıstalılıları 

müıahasSISI 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etiidiinü itu,.al etmiştir. l 
Muayene abesi : Birlnti Beyler 

1 
aokak No. 42 .• 

TELEFON : 2310 
Ev adresi : Gö:ltepe kaıırakolu kar-

şısında 834/1.. r 
mm 

~·ı 1 1 • il • , 1 il 11 , • i _ _, 

· DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk Hastalıktan Miltabassısı 
BEKLİN ve KÖLN ÜNİVER· 

stTEst SABIK AStsTANI 
llastalanm İkinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her ıüo saat 
birden sonra kabul eder. l 70N: 3453 

: 3459 

DAHILt VE ZCRREVI HASTA· 
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~~ı 
Akarçay 

Her ıUn saat 13 ten itibaren.. 
İkinci Kordon (Alman konsolosba

nesi karşısında) Z06 numarada hastaJa· 
nnı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha-
nesini ter ketmiştir).. , 

TELEFON : 3458 

m ıw• na 

ADISON 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zirai ve ticari her nevf Banka maameleleri 

PARA BtRiKTtllENLERE 28.800 t.IJIA 
DmA.MltE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) 
liruı bulnruınlara senede' de.fa çekilecek kur'a ile apiıdald plana a&'e ik
ramiye Jağıtı1acaktı.r : 

' Adet 1.000 Liralık C.000 Ura 
• 500 • 2.000 • 

( • 250 • 1.000 • 
40 1 100 • C.080 1 

100 • 50 • 5.000 • 

120 • 40 • • ··- • 
160 s 20 • 3.200 • 
DlKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde :>O liradan aşağı dllJml· 

yenlere ikramiye çıkbAJ takdinle yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EJlftl, 1 Birinci kAnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. • •• SIHHA 1 VEKA.LETINtN RESMi RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAi, Dİi apı. 
......., ROMATtZMAsan· 
cılarını SiNtR, rahatsız· 
lıklarmı derhal geçirir 
GRtP, NEZLE ve SOCUK 
aı11n1ıeına karp miles· 
... llAçtar .. 

lcabtnda ıUncl• 1 - 3 a.. 
...... Her Eczaned• halan•. 

Beyoflunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin miilleciri 4S eenelik otelcilik müt,!ba111&1 bay ömer 
Lütfü Beap'dir. 

Briatol oteli el& oclala her ocllda aoiuk 'H ucak akar sulan, banyoları 
ve lcaloriferi Tardır. Dahili ve harici m6teMdit telefonlan olduiu sibi 
alanlÖrÜ ve bU1111i lokantuı varchr. 

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

Bütün bu mükemme6yetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü ba otel Türkiye otekilik mütehuu•ı 
bay ömer Lütfü Bengiinün idaresindedir. Bir ~ ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Eıeliler, kendinin tahta iaticannda 
bulunan otellerde buhıfmlar. 

Böbreklerden iarar torbasına kadar yollardaki hastalıkların nıikroplarııu kö· 
künden tem.izlemek için HELMOBLÖ kuUanınız 

Türk Anonim Şirk1?ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundu At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi 'imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mensucatma faiktir ... 

TelefonNo. 2211 ve 3079 

SPERC:O VAPVR 
ACEll'l.'ASI -·-NEERLANDAlsE ROYALE 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 1-5-940 tarihinde 
'beklenmekte olup Arvers ve Hollaııdt 
lunanlarına harck~t edecektir. 

ZARA MotörU 
24 - 4 940 tarihinde 
gelerek ertesi gün sa
at 17 de PIREE Bren
clisi Zara Fiume Tri
"este ve V enedik li
n:mlarına hareket 
~"'ccktir. 
FFDERICO vapu • 

~1"1114 ru 25 - 4 - 940 tari-
hinde , !lmektc olup Cenova ve Ri-
vicra limanlarına h~ıE>ket edecektir. 
ADİGE vnpuru 3 5 mayısta beklen· 

mekte olup Cenova ·.;p Riviera limanla
rına hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motöril l / 5/ 940 tarihinde 

gelerek ertesi gilnU saat 17 de Piree, 
Brindisi, Zara, Fiumt:, Triyeste ve Ve
r.edik limanlarına h<ın:ket edecekfü'. 

NOT - Bütiln bu vapurlar Triyest. 
veya Cenovada ŞiınaU ve cenubt Ame
rika limanlarına h..ı·eket eden fTALiA 
ANONİM seyrisef ain şirketinin ve .Afri
ka ve Hindistana hareket eden LLOYD 
T.RtnsrtNo anonim seyrbefain _., 
keti vapurlarına teslıdUf ederler. 

SERVİCE MAJÜTiME ROUMAlN 
ALBA JuıJA vapuru 3/5/940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silya limanlanna hı.reket edecektir. 

NOT r 
Ahvali hazıra do1ayuiyle navlun " 

bareket tarihlerinJn kat, olmadıiım ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmalm
zın dettşebilir otdutunu ve bu bmmtan 
dolayı acenteye bir mesuliJet terettlt 
etmiyecejini mulıtuem yOJdeıridl.tıa 
kayıt ve ipret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla talsilA& için CUmhwiyet 
caddesinde FRA TELIJ SPERCO vapur 
acentesine mOracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

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

OLIVIER YE 
Şt/REKASJ f,l'D • 

• • z • • • • • • 
VAPUR ACBRTASI S 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan • 
piyasanın ihtiyacına glSre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL 
-+-

• 

UMUMİ OENİZ ACENTALl{H Ln>. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten

ce ve Vama için hnreket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Köeten

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa. 
Pire, Durauo ve Triyeste için hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede-
ct:-ktir. 
GOULANDRİS BROTHEas (Hellaı) 

Lm. PIRAEUS 
ırNEA HF..LLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket iarihl: 

11 MAYIS 1940 
Yol~ ve yUk kabul etmektedir. 
Gerelı: \'Bpurlann muvuallt tarlhler.t, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhilt altına liremıe&. 
Daha faZI. lafsillt almak için Blrind 
Kordonda 152 numarada • UMDALı 
umwnt deniz ACPnfalığı Ltd. mtlracut 
!?dilmesi rica olunur. 

Telefon : 4-0'12 MOdGrl.yet 
Telefon : 3171 Acımta 

W.1'. Rmry Vaa der Zee 
Ve şürekAsa 
-+-

AMERiCAN EXPORT LİNES İNC. 
N E V Y O R K 

NEVYORK İÇİN 
EXAMELİA Vr.p Nisan · sonlarmd' 

bek~eniyor. 
EXİRİA V ap. Mayıs iptidasında bek· 

lcniyor. 
EXİLONA vapuru 19 nisanda bekJe

r.iyor. 
SERVİCE M,ARİTİM.E ROUMANİA • 

BUCAREST GALAS VE 
KÖSTENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru 
be.kleniyor. 

ATlD NAVİGATfON COMPANY 
H A İ F A 

BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAID VE İSKENDERİYE 

İÇİN 
ANT AR Mot. 20 Nisana doğru bek

leniyor . 
Vapurlann isim ve tarihleri bakkmdı 

hiç bir taahhUt altnmaz. 
Vapurlınn hareket tarihleriyle na•· 

lunlardnld deti~ikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha faı.la tafıillt ltfn ATATtnUc 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtma mllraca
ıt edJlmui rica olunur. 

DLt;P'ON ı ZN7/ZMI 

ZAYİ 
Akhisar Çiftlik ziraat ameliyat oku

lunun 1333. 1334 senelerinde almış 
olduğum diplomamı her nasılsa zayi et
tim. Bu kerre yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Urlada yetim Mehmet ojlu 



' ''Dünyanın Atisi u ti ar e ır,, 
~~---~--~~~.--.w-~~~~~~~~~-

" Eden ,, mühim beyanatta bulundu Garp Uephesinde Alma n• 
"Dünyada hiÇ bir harp, bu lar Inglliz!!'re saldırdı 
derecede k8t'i neticelere Bu taarruz, zayiat verdirilerek 

• • püskürtüldü - Alman ticaret 
varmak ıçın yapılmamıştır" Filosunun zayiatı 400000 tonu bulda 

Londra, 17 (Ö. R) - Domin- cHitler bir hadise değil, bir işa-
yonlar nazırı B. Eden öğleden son- rettir. O Alman milletinden farklı 
ra Londrada bir nutuk söyliyerek değildir. Bunun büyük kısmının 
demiştir ki: y doğrudan doğruya ifadesidir. 

« Bu harbin esas sebebleri ne ik- Almanya Lehistanda telakkisini 
tisadi, ne de siyasidir. Harbin men- tatbik etmistir. Orada ahali fatihler 
§eİ daha derindir. Alman hükumeti ve fethediİmişler diye ikiye ay-
müzakere iktidarında değildir. Zira rılmıştır. lngilizlerin domniyon te-
dünyanın istikbali hakkındaki telak· ]iıkkileri bundan bambaşkadır. Ka-
kisi, bizim telakkimizle telif edile- nada Başvekilinin dediği gibi, ser-

Paris 1 7 ( ö.R) - Karargahı umu
minin 1 6 Nisan akşam tebliği: Akşam 
cephede lngiliz kuvvetlerinin bulundu
ğu bir noktaya düşman tarafından ol
dukça şiddetli topçu atışından sonra 
taarruz edilmiş, fakat bu taarruz püs
kürtülmüştiir. Alman zayiatı oldukça 
ehemmiyetlidir. Topçularımız Alman 
teşkilatını ateş altına almışlardır. Vujla
nn şarkına düşen noktalarda lceşif kol
larının faaliyeti kaydedilmiştir. 

miyecek şekildedir. Bu iki telakki- best milletler arasında mii.nasebet-
nin ikisine birden yer yoktur. Orta- ten ibarettir. Dominyonlar tam 
da esas prensipler vardır. ' muhtariyeti haizdir. lngiltere impa-

Dünyada hiç bir zaman hiç bir ratorluğunun hiç bir kısmını keyfi-
harp bu derece kat'i neticelere var- ne ?,Öre idare etmiyor: 
mak için yapılml§ değildir. Bazı bitaraflar bu harbi hala bi: 

Almanların kuvvete d'-yanan hü- emperyalizmin diğer bir emperya-
kumet telakkilerile İngilizlerin mo- lizm ile mücadelesi gibi telakki edi-
dem hükumet telakkileri arasında M. Eden yorlar. Asla! Mazide bir çok harp-
en derin tezad vardır. Alman telak- ler gerçi bu esas dahilinde yapıl-
kisi tazyik ve tehdide müsteniddir. imkan yoktur. Ya Meyr Karnpf ki- mıştır. Fakat şimdiki harp bir men
Bizim telakkimiz ise meşruiyete ve tabındaki cebir ve kuvvet Alman feat ihtilafını geçmektedir. iki alim 
serbest inkişafa dayanır. Dünya ni- nazariyesi, yahut bizim meşruiyet arasında bir ihtilaftır. Dünyanın 
zamı hakkında böyle birbirine zıd ve hürriyet nazariyemiz hakim ol- ve medeniyetin atisi de buna bağlı-
iki telakkinin yanyana yaşamasına malıdır. dır.» 

Norveç harbına dair son haberler 
~----~~-~~~*_,_~~~--~~-~~ 

Almanlar gôya birçok Nor-
veç torpitosunu zaptedip 

hizmetlerine almışlar! 
Briibel 17 ( ö.R) - Röyter ajansı

nın askeri muhabiri, müttefiklerin Nor
veçte asker çıkardıkları yerlerin gizli 
tutulması lüzumunu kaydediyor. Mütte· 
fik kıtaları toplanıncaya kadaT Alman· 
)ar kararsızlık içinde kalmalıdırlar. Fa· 
kat müttefiklerin Norveçe çıkmakta ol· 
ması şimdiden Oslonun şimalindeki 
Norveç kuvvetlerine karşı Alman tazyi
kini a7.altmıştır. 

Trondhaym mıntakasında diğer Al· 
man kuvvetlerile iltisaksız olarak bulu
nan Alman müfrezelerine havadan im
dat kuvvetleri gönderilmiştir. Ancak 
bunların iaşesi ve mühimmatının temini 
güç bir iştir. 

Almanlar ise T rondhaymdan lsveç 
hududuna kadar ilerleyerek demir yo
lunu işgal ettiklerini ve bu mıntakada 
Norveçi ikiye ayırdıklarını iddia ediyor· 
lar. 

Brüksel 17 (ö.R) - Norveçteki Al
man başkumandanlığına göre, Norveç· 
te Almanların vaziyeti, imdat kuvvetle· 
rinin gelmesi sayesinde sağlamlaşmış ve 
demir yolu şebekesinin mühim noktaları 
· ;gal edilmiştir. 

Narvik mıntakaslnda Almanlar Nar
vikten lsveç hududuna kadar uzayan 
demir yolunu işgal ettiklerini temin edi· 
yorlar. Alman tebliğinde ilave edildiği
ne göre, lngilizler Narvikin 60 kilometre 
oimalinde bir adaya asker çıkarmışlarsa 
da Narvik yakınlarına her hangi bir ih
raç hareketinin vukuunu inkar etmekte
dirler. 

Trondhaym mıntakasında Almanlar 
lsveç hududuna kadar ilerlemişlerdir. 
Stavanger f ngiliz tayyareleri tarafından 
tekrar taarruza uğramış, fakat askeri 
mahiyette hiç bir hasar olmamıştır. 

Bir Alman tahtelbahiri, Şetland ada· 
!arının §İmali şarki.,inde bir lngiliz des· 
troyerini batırmıştır. Norveç filosuna 
mensup bir çok torpidolar da zaptedile· 
rek Alman filosunun hizmetine alınmış· 
tır. 

Alman bombardıman tayyareleri ln
giliz gemilerine taarruz etmişlerdir. Bir 
nakliye gemisinin ortasına bomba isabet 
etmiş ve nğır hl\saratı mucip olmuştur. 
Tayyareler bnşkaca bir düşman tah
telbahir ve bir kruvazörünü de bahr
mıslnrdır. 

Brüksel 17 (ö. R) - Belga ajansının 
Berlin muhabiri bildiriyQr: 

Fraıısada yeti§tirilen ve Norveçe ihraç edileıı Polonya askerleri 
dıklarını şimdi itiraf •ediyorlar. Ye bu liyorlar. 
ihraç hareketinin Narvik şimalinde vu- ALMANLAR BiR 
ku bulduğunu kaydediyorlar. Pazarteııi ŞEHRE GiRDi 
günü neşredilen lngiliz tebliğinde, müt- Norveçlilerin kahramanca bir muka-
tefiklerin bir s;ok noktalarda asker ÇI· vemetinden sonra Almanlar Konflinger 
kardıkları bildirilmiş, fakat mevki gös- şehrine girmişlerdir. Şehir müddeiumu
terilmemişti. lngiliz otoriteleri henüz misi, havas ajansına nazaran, otomobi
b~ndan. başka resmi beyanat neşretme- !ini durdurmak emrine itaat etmediği 
mışlerdır. için bir Alman aıkeri tarafından öldü-

Alman propagandasmın son iki gün rülmüştür. 
zarfında zaferlerini azaltması Almanya
da endişe uyandırmaktan geri kalmıyor. 
Bazı gazeteler Norveç seferinin tahmin 
edildiği gibi cereyan etmediğini ve Nor· 
veçin istilayı kabul etmediğini kabul 
ediyorlar. 

NORVEÇLiLERiN ŞECAA Ti 
Brüksel 17 (ö.R) - Alman kuman· 

danlığı Oslonun şimalinde Norveçlilerin 
yüksek dağlık araziden istifade ederek 
cesaretle harp ettiklerini kaydetmekte
dir. 

Ayni haberlere göre, lngiliz deniz 
kuvvetleri Narvik liman ve şehrini bom
bardıman etmişlerse de şimdiye kadar 
Narvike asker ihracına teşebbüs etme· 
mi !erdir. 

Buna mukabil Norveç ha~ kuman
danlığının radyoda neşrettiği beyanatın
da, Narvik şehrinin lngilizlerin elinde 
olduğu ve buradaki Almanlann ekseri
sinin Norveçliler tarafından muhasara 
edildiği hildirilıncktedir. 

Norveç tebliği, lngiliz kıtalarının 
Norveçlilerle temasa girdiğini temin 
ediyor. 

GöNOLLO AKINI 
Londra 1 7 ( ö.R) - Norveçte harp 

etmek için gönüllü yazılan lngilizlerin 
lngilteredeki Norveç tebaalarının mik
tarı o kadar artmıştır ki Norveç elçiliği 
ikinci bir gönüllü bürosu açmağa mec· 
bur kalmıştır. Bir çok kadınlar ve genç 
kızlar da seyyar hastanelerde hizmet 
için yazılıyorlar. 

SUYA DOŞEN ALMAN 
PROPAGANDASI 

Paris 17 (ö.R) - Norveçte müte
fikierin kudretli · mukabelesi Alman ya· 
lanlarının mahiyetini dünyaya isbat et
tiği gibi garp cephesindeki son hareket
lerde, lngilizlerin güya cen son Fransız 
neferine kadar> harba devam azminde 
olduklarına dair olan Alman propagan· 
da nakaratını suya düşürmektedir. Al
manlar, cephenin lngilizler tarafından 
tutulan bir kısmına karşı topcu hazırlığı
le yaptıkları hücumda muvaffak olama
mış ve en nı: 6 maktul vermişlerdir. --·--RUKİNGA~f 

1 7 Nisan sabah tebliği: Kayda değer 
bir şey yoktur. 

Paris 17 (ö.R) - Röyterin harp 
muhabiri bildiriyor: 

Garpta mühim harekat yoktur. Top
çu faaliyeti artmaktadır. Topçu ateşi 
gittikçe daha müessirdir. Heri karakol· 
lara yapılan taarruzlara daha fazla as
kerler iştirak etmektedir. Almanlar, 
Lüksemburg ve Ren arnsında, karşıla
rındaki kuvvetin mukavemet derecesini 
anlamak istiyorlar. Bazı bölgeleri gez· 
dim. Subaylar ve erler tetiktedir. Tank
lar ve zırhlı otomobiller derhal harekete 
amadedirler. 

A VUSTURAL YALI TA YY A
RECILER LONDRADA 
Londra 17 (ö.R) - Yeni Avustu

ralya tayyareleri ve tayyareciler kafilesi 
dün akşam Londrnya varmışlardır. 

ALMAN DONANMASININ 
MANEVIYATI DA ZAIF 
Roma 17 (ö.R) - Gazet Del Po

pola geçen hafta büyük deniz muhare-
belerinde mühim rol oynamış olan eski Fran.cıız generallerinden biri, Garp cephesini teftiş ediyor . 
amirallardan Sir Rojer Keys'le yaptığı vazörünü hatıran Truend tahtelbahiri Almanlar 60 tahtelbahir kaybetrnı~· 
bir mülakatı neşretmiştir. tipindeki Hissil tahtelbahiri üssüne dön- lerdir. 

Sir Rojer Keys, Alman donanmasının mek zamanı geldiği halde avdet etme- ALMAN TiCARET FiLOSUNUN ı 
zaif maneviyatından bahsetmiş ve bom- MECMU ZAYiATI diğinden amirallıkça bu gemiye kaybol- · bardıman tayyarelerinin büyük harp Londra 1 7 ( ö.R) - Resmi istatı,.. 
gemı'len·ne karşı ı'ktı'darsızlıg-ı sabı·t ol- muş nazarile bakılmaktadır. Harbın ha- .kl .. h b b'd . d b . Altı ere gore ar ın ı ayetın en erı .. 
duğunu söylemiştir. şında .Almanyanın 71, büyük Britanya- man ticaret filosunun zayiatı dört Y'!' 

BiR INCILIZ T AHTEL- nın 5 7 tahtelbahiri vardı. bin tonu geçmiştir. Dün de sekiz bıA 
BAHIRI KAYIP Büyük Britımya harbın başındanberi tonluk Halster adlı Alman vapuru %1lP" 

Londra 17 (ö.R) - Karlsruhe kru- 5 tahtelbahir kaybetmiştir. tedilmiotir. 
--~-~~-~~~~---~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

K oli.anda .harbe girerse •• 
Japonyaya karşı Felemenk Hin
distanını Amerika himaye edecek 

Nevyork 17 (A.A) - Nevyork lle- si Ruzveltin dünkü .1utkuna hususi bir üçüncü Reiche seıı1pati gösterclikİ~~ 
rald Tribüne gazetesi, Hollanda harbe Eohemmiyct aı.fctıncktcdirler. Bu zevat, halde Amerikalıların miittefiklerle !1'~~ 
sürüklendiği takdirde Japonyanın Hol- Hint okyanosunıla bazı fütuhat emelleri terek bir ideolojiye c;:ıhip oldukwv
landa Hindistanına karşı ittihaz edeceği baş gösterdiği takdirde Hollandarun yazmaktadır. 
tarzı hareket hakkında Japonya harici- miistemleke imparatorluğunun tabii hfı- Bu gazete netice olarak, Amerikad~ 
ye nazın Arita tarafı~dan yapılan beya- misinin Amerika olac.."tğı mütalaasında- infirat siyaseti takip edilmesi cereyanı 
natı şiddetle tenkit etmektedir. dırlar. ııın her zamnnki gibi kuvvetli old~~ .. 

Bu gazete, Japonyı:tnın Çindc sulhu Hollanda maha{i)i, Runcltin son nut- nu, fakat Amerika efkarı umumiyesı~ 
ihlalinden Amerika, lr.giltere ve diğer kunun Amerikanın A \TUpa işlerine git- Amerikanın müttdikforin yanıbaŞ1nd. 
devletler ne kadar endişeye düşmekte tikçe daha ziyade aliıka ~östermekte ol- mevki almak suretiyle ihtilafa ınUdahilll 
haklı idiyseler Japonyanın Hollanda duğuııu ispat etmekte bulunduğunu yaz- lede bulunması saatinin hulul edeb C: 
Hindistanında sulhun ihlali yüzünden makta ve hundan dolayı memnuniyet iz- ceğinc gitgide daha ziyade ihtimal .vet 
çıkacak karışıklıklardrın da o derece en- har etmektedirler. mektc bulunduğunu kaydetmektedir· 
dişeye kapılmakta haklı olduğunu yaz- Allgemeen Handelsblad gazetesi, Ruz- FELEMENK H1ND1STANINPJ\ 
maktadır. . \eltin 1937 de Şikagoda Almanyanın ALMAN VAPURLARI 1111 

HARP KARŞISINDA Al\IERIKA karantinaya tabi tutulması lôzımdır, de- Amsterdam, 17 (A.A.) - 19 ~ııııan• 
Amstcrdaın 17 (A.A) - Siyasi müşa- miş olduğunu hatırlatmakta ve Ameri- vapurunun Felemenk Hindistanı hJlldil• 

hitler, Hollandanın A,•rupa ihtilafına sil- ka cümhur reisinin iktidar mevkiine gel- larına iltica etmiş olduğu beyan \ısı 
rUklenmesi takdirinde Felemenk Hin- diği zamandan beri ayni siyasi hattı ha- mcktedir. Bu vapurlar cem'an. 121 hte'" 
distanının uğrayclcuğı akıbet hakkında reketi takip etmiş olduğunu ehemmiyet- ton hacmindcdir. Vapurlar yedı rnu dııtı 
~on günlerde ortada dolaşmakta olan le işaret etmektedir. lif limanda bulunmaktadır. Bunlar si• 
muhtelif haberler dolayısiyle hareketli l\faasbode gazeteı.i, İtalyanın gayri Nortmark isminde bulunan bir ~~nde-
mütalealar scrdetmt!ktedirler. ınuharip olması kabilinden Amerikanın run hamulcsi Priok limanında ınusıı 

Bu müşahitler, Amc-rika Cümhur rei- da bitaraf olduğunu, fakat İtalyanlar re edilmiştir. __../ 

Garp Cephesinde vaziyet fena 
--~~~~~~~-~oww*oww--~~~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - vaziyetinde tahaddüs eden değişiklik 
Sovyetler birliğinin eski Faris büyük üzerine verilmiş olduğu söylenmekte
elçisi Suriçin Rusyaya dönerken hasta- dir. Mevcut stoklar ancak gelecelc re
lrınarak Bükreşte Kontinantal otelinde kolteye kudar ihtiyacı temin edecek 
kaldığı öğrenilmiştir. Suriç bu ikamet- miktarda olup ihracata tahsis edilebile
ten istifade ederek Kremlinle mütema- cek mevnt yoktur. 
diyen şifreli telgraflarla muhaberede Hükumetin arpa vesair zirai mahsul
bulunmakta, Bclgrad, Sofya ve Atina- !erin ve bilha!"sa ny çiçeğinin ihracını 
dan kuryeler almaktadır: menettiği gibi buğdayın ihracını da me-

Suriçin Kremlinden aldığı emir nettiği haber verilmektedir. 
üzerine Bükreşte kaldığı ve Besa- İKAMET TEZKERESİ MECBURİ 
rabya meselesi hakkında Romanya Bükreş 17 (A.A) - Romanya ma-

kamları, Bükrt'ş ve civarındaki askeri 
hükumetile görüşmeler yapmak İs- mıntakalarda oturan ve yaşı 15 ten yük-
tediği anlaşılmıştır. sek olan yabancı vc~·a Rumen vatan-

Rivayct edildiğine göre Suriç, Bay daşı herkesi hususi hi.r ikamet tezkeresi 
Gafcnko He ilk mülakatını yapmıştır. ~ılınak üzere hir Mavıstan evvel altıka
Doktor Klodyosun da Suriı;i Kontinan- dar makamlara isiınlerini bildirmeğe ve 
tal otelinde ziyaret ettiği söyleniyor. yazılmağn davet ctmi~tir. Bu davete ica-

lHRACA',r ME.'\INUtYETiNlN het ctıniyenler hapi:, ve ağır para cezası 
SEBEBİ ile cez:ılandınlacaktır. 

Bükreş, 17 (A.A.) - Selfilıiyettar bir YUGOSLA VVADA HEYECAN 

efkarında büyük hayret ve endi~ 
uyandırmıştır. Je\11 
ı:ugoslavyada ~abancılara ~arŞdilııti~ 

kalade bazı tedbırlere tcvessul e reJUi_. 
olma•:ı bilhassa bu endişelere at ' 
yor. . tefsir' 

Yugoslav gazeteleri bu haberı 
siz neşretmişlerdir. b' JJ· 

Y ugoslavyada umumi efkar '! .ı· 
man tehdidi kar'§ısında hük~e~ii>'jjlı 
makta olduğu bütün tedbirlerı 
hevccanla takip etmektedir. ııı.ıtı9 

Danimnrka ve Norveç taarrı ıtııt" 
kadar vatlyeti nisbi bir süklı.f1et1~0pıı.• 
şılıyanlar şimdi cenubu şarkı f\\ g!W 
da Alman tehlikesini daha yakın · 
mektı:dirler. ajanS1 

Berlin, 17 (Ö. · R) - D. N. 13· kont" 
Yugoslavvnda bütün yabancıların zag• 
roli.i emı~edildiğini, Belgradda ve cnebİ" 
repte otu rınaları mecburi ol~n e rileCC"' 
lerc hususi ikamet tczker<'lera ve 
ğini bildiriyor. ıcı\· 

Alman askeri mahfilleri, Trond
haymın ötesinde Norveçin şimal kısmı
nın sevkülceyş kıymeti olmadığı husu· 
sunda israr ediyorlar. Bu mahfiller, 
Norveç sahilinin her hangi hücra bir 
nokta5ına müttefiklerin asker çıkarmak 
imkanını inkar etmemekle beraber bu 
gibi i gal edilecek noktaların ileride bir 
kuvvei seferiyeye Üs olarak kıymeti oln
mıyacağı müıalaasındadır. 

Havas ajansının bildirdiğine göre, 
son 24 saat zarfında Norveçte vaziyet 
inkişaf etmemiştir. Müttefiklerin ihraç 
hareketleri hakkında salahiyetli mahfil
lerde harekatın normal şekilde devam 
ettiğini beyan etmekle iktifa ec{iyorlar. 

Sarayının muhafızlığı 
Londra l7 (Ö.R) - Bukingam sara-

menbadan bildirildiğine göre, Romanya Belgrad, 17 ( Ö.R) - Almanla-
lıi.ikômetinin son zamanlarda ittihaz et- rın Norveç kralı Hakon'u, Hollanda 
miş olduğu memnuiyet tedbiri. evvelce kraliçesi prenses J ulyanayı ve Yu
aktedilmiş mukaveleler ~hkamının ve goslavyanın küçük kralı Piycr'i ka
bilhassa Fransa ile yapılıılı~ olan pazar- çırmak ·niyetinde bulundukları hak

MACAR PARLAMENTOSlJ 
BINDA FESHEP1LECE

1\u '!~ 
Budapeşte, 17 (Ö. R) - Baş~e eııııt: 

DOCRUYU SÖYLEMECE 
BAŞLIYORLAR 

yınıq muhafızlığını 22 inci Fransız Ka-
11ada alayına mensup kıtalar deruhte 
t.tm~tir. Muhafız kuvvetlerinin kuman- lıitn iCJ"aaına mani p'tıQaktadl(. Hüku-

leki parlA~entonun <iJğıtıtınaS 
namesini bal naibiııd 


