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: GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 • 

llAJı tn'' d un erecatındıın gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

Mo. 11451 Kırk Beflncl Td 19 XtSAM CUMA 

• 
Naroik Jngilizler.de 

Londra, 18 (ö. R) - Noneç bynaldanna 
söre lnailizler timdi Nanik'e ayak baanutlarda. 
Almanlar ric'at ediyorlar. Alman kuvvetlerinin 
ba noktada pek fena techizatlı olduğu muhak
kaktır. 

Brüksel, 18 ( ö. R) - Narvik'in lncilizler ta
rafından ifgali henüz teeyyüd etmemittir. Alınan
lar ıehrin bir kwnına bili sahip bulunuyorlar! 

tngiliz)er, Narvik'in fİma)İ ,arkiainde Ha.rJtad 
ile cenupta diğer bir noktaya da asker çdcanmt- ı 
luthr. 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Balkanlara taarruz edilirse Mütte
fikler· derhal harekete geçecekler 
Narvikte sokak muharebeleri oldu -· lngiliz kuvvetleri bütün 
şimali Norveçe bikim 

·---------~--.---------------

A 1 rn an İ ar Norveçtc kalamıyacaklarını anladılar, ellerin-
deki yerleri tahkime çalış!yor ve Jsveçe doğru kaçıyorlar 

4 -*--
1rtaanya böyle bir 

t"'•nlığa fıolaylıfıla 
Q"a" vereıniyecefıtir -·-SEVKET BİLGİN 

lir --------
lttdetnner nıülakatmı takip eden gün· 
~-~ 41nıanyanın şimalde ve cenupta 
tif:i.rıd genişlemesine mani olmak istc
tiiste~n, .. ~itaraflann haklarına hürmet 
ttl)Pa cegınderı bahs,.dilmişti. Alınan 

Balkanlarda son vaziyet 

Sovyet ve Romen kuv
vetleri geri çekiliyor 

--------~-· x*x~~~-~ 

Almanlar Yugoslav hududuna asker yığıyor, 
Yugoslav yadaki Aln1anlar çıkarılıyor 

Ingiliz sefirleri Londrada Lord Halifaksın riyaseti altında 11aptıkları ~tima esnasında . 

Çemberlaynın beyanatı 

Londradaki sefirlerle yapılan mü
zakerelerin gayesi, Balkanlarda ve 
Tunamıntakasında sulhu korumaktır 

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

Reisicümhuru
muz, parti genel 

merkezinde -.-
Ankara, 18 (Hususi) - Reisi

cumhur ve değiımez bagkan Milli 
Şef lnönü Parti genel merkezini zi
yaret ederek, Parti ve Halkevi i~leri 
ve yeni yapılacak Halkevi binaları 
hakkında direktifler vermi~lerdir. 
Partide yapılan içtimada Ba~vekil 
Doktor Refik Saydam, Parti genel 
sekreteri Bay Fikri Tüzer ve Parti 
idnre heyeti azası hazır bulunmut-

• lardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'atıs l:•ndası orta şı;;rkta bir İngiliz ve 
~. ıı:.'t ordusunun !ıazırlanmış olma
•ııs11\a r~ı Balkanlar:ı ve Karadeniz hav
llıl'ol'd Sirayet t>ttirmek maksadına atfe-

>ııpıJd ~· ~~z bu ri:rnkar propagandanın Roma 18 (R. R) - Bu"krectexn*xBALKA. NLARDA FENA BUL·' ...... LAR • . Tokat, Fat•a ve Gire. ı, ıgı gu ı d k k v v v • lngiliile.l' tarafından torpillenerek ağır 'fuısara u.ğradı{jı tahakkuk eden AdmiTal 
~ l'a ko n er e anaatimizi .açı ça or- ' ' , . . . Pans, 18 ( ö. R) - Bütün Fransız . Şer C.cp ~rtwazörii. . d d.. • J J f/ • 
ıı1tı .... Ynıuş, Alınan,·adan bıtaraflarm «Popolo D ltalıa» gazeteııne bıl- gazetelerinin siyasi muharrirleri, Balkan- son a un flaae ı 

"'ıı bir na hiirrnet heklemck kadar saç· diriliyor: lar üzerinde bulutlar belirdiği kanaatin- Stokfuılm. l~ (A.A) - Hususi bir Stokholm, 18 <Ü R) - Şarhnort Al- zelzeleler oldu 
>~:ey tasawur edilemiyeceğini R S I b. l'.... dedirler.. membadan alınan biı":l'ia'bere göre, Al- man zırhlışı bir İngiliz tahtelbahiri ta-
~~diaeter .. . . • . . . omanya ile ovye~ c~ ır ıgı. ~ Yugoslavyada resmi mahafili endişe· manların; Şainhurt zırhtısı, !ro.ndhe- ~fmd~~ - atılan torplllerin isabeti ile -·-
~l'darıa dutün~el<'rımız~kı ısabetı ara•ında hasıl olan yenı bir ·anlaf- ye dü,üren yabancı ziyaretçiler mesele- im yakıııında Risse körfez.inde karaya ~gır ıki yara taşımaktadır. .. T okad, 18 (Hususi) - Burada şid-
t~@. koYJbuştul'. Danımarka ve 'b' D' t ,. ·L! t si '""yanı dikkat bir safhadadır oturmuş_ ve geminin kıç tarafı suya Şarnhort, Trondh::.ym koyuna guç- detli iki yersarsıntısı olmu•tur, bir dam 

.,, '•"---~- Alman k ma macı ınce ınya er ın lRI a- r- · I"kl .1 . d b'l · ,.. 
-uuan yanın Çe os- al J bal So R Sovyetler Romany:ı hudutlarında her batmıştır. . u e 1 tıca e e 1 mıştır. :vıkılmııtır. 
~~n beri d~yen r ın a • anan vyet • onte~ ün artan bir tarzd"i hudut hadiseleri ih- Ayni membadan bildirildiğine göre, Londra, 18 (Ö.R) - İsveç kaynakla- Giresun, 18 (Hususi) - Burada ve 

· T kruv~ıi.i. de Trondhetmde l'lltdan gelen haberler Amiral Şer adın- Fatsada 

• 



:azı ez 

POLİSTE: -. --..... 
Bir köylü, bindiği ağacı 

düştü, yaralanarak 
keserek 

öldü 
5 Mayısta Sartta 

büyük bir kermes 
yapılacak 

Şehir müzakereler ~~~~~~~~~~x•x~~~~~~~~-

Pınarbaşı köyUnün Kemalpaşa mahal- tur. 
lesinde oturan 45 yaşlarında Ali oğlu Bir olısljen tüpü 
Kamil, yanına heı· :rnman olduğu gibi nntJadı... 

--------------=---~,x•~-----""---------~-

üç merkebini alarak dağa odun kesme- r-
ğe gitmiş, fakat bir daha dönmemiştir. Yeni tuhafiyeciler çarşısında Hakkı 

H ava gazı fiatleri ya-
Bir jandarma müfrezesi araştırmala- oğl_u. N eşct, bir _okEijen. makinesini tamir 

ra haşlamış, PınaL"h:ışına dört saat me- e~.?, sırada füp saat._i patlamış, Neşet 
safede olan Cengerlik mevkiinde Kimi- yUzünden ve sol kulagından yaralanmış 
li ölü bulmuştur. ve memleket hastane~inde tedavi altına 

V82.iyete göre, Kamilin odun kesmek alınmBl_ıRştırÇ. OCV• 

---o gün izmirden hususi 
ve acaz lılr tren 
llaldlftlacak ••• 

kında ucuzlıyacak 
----~--~----x*x~~-------

üzere oradaki yüksek bir çam ağacına . Do 

!rıktığı, bindiği dnlı keserek ağaçtan ArJıada~mı yaraladı 
düştüğü, yerin bayır olmasından dola- Menemen knzasının Helvacı köyün
yı 25 metre kadar yuvarlanarak ağır de oturan 14 yaşında Hakkı Perçin 
surette yaralandığı v~ ö1dilğU zannedil- aralamda çıkan kavgada arkadaşı Meh~ 
mektedir. met Kılıçlıyı bıçcıkla muhtelif yerlerin-

940. yılı -~~~ye val'iclat bütçesi kaltal edUdL .. 
Salihli HalkeYi, Kızılay ve Çocuk Şehır Meclisi dun ogleden eonra saat Bundan. eoma otobüe varidat budçesi 

Esirgeme kurumları tarafından 5 mayıs 16, 30 da reis Dr. Behçet Uz'un Tiyase- okunmuştur. Otobüs varidatı 5 19 130 
pazar günü •Sart kermesi• yapılması- tinde toplanmıştır .. B~ı teklifler enc:ü- lira, garaj santral varidatı 18.250 li~a ki 
na karar verihniştir. menler~. havai«: .eı:üldikten sonra Hava cem'an 539,000 lira olanık kabul edil

Bu kermeste Sart ve civan köylerin- ~ muesecsesı ıçm ha:mlanan maktu mittir. 

Hldise tahkikatına müddeiuınumt den hafif surette yaralaım.Jhr_ Suçlu 
muavini B. Sabri Atamaner el koymuş- çocuk tutulmuştur. 

den fakir yüz çıxuk sünnet kıyafetleri- tanf e tekli Meclisce tensip edilmi~r. Kaqıyaka tramny ve otobü.lerinin 
l . diril k - .. 1 kt" Izmirde Hava gazı istilllakini arttJr- d d 25 6 e gıy ece ve sunnet ettırı ece ır.. k k d'l H f' 1 . 1 vari atı a , 95 lira olarak fcabul 
S

.. ı._ l k 'b' . ma ma sa ı e ava gazı ıat erı ev er- d urat, uayra c, mu .avemet gı ı ınsan, d 1' bir "f n., --~•- __ '- e ilmiştir. 

Hakimiyeti milli
ye bayramı 

2 3 NiAn Hakimiyeti milliye ve Ço
cuk bayramı bazıılıklanna devam edil
mektedir. 23 Nisan baynmu hmirde çok 
hararetli bir tdtilde tesid edilecektir. 

Apmeınaan dlcaları 
Villyet hususi muh3sebe müdürlüğü, 

Ağa memnun ıhcalariyle otelini 3750 li
raya eksiltmeye çıJcarmqtır. Ilıcalar bu 
sene her zamankindaı daha evvel açıla
caktır. 

Emin Solakoğlu 
:Emin Solak oğlu 62 senelik bir ha

yat milcadelesine göğüs verdikten 
sonra iki gün evvel aı amızdan ebe
diyen aynldı.. 
Hususiyetinin kıymetini yaJrmdan 

bilenlerin ellerinde göz yaşlariyle 
yıkanan Emin dün doymak bilıni
yen toprağın aiz,ına bir lokma gıöi 
verilirken mezarını halkahyan ~ 
lan birbirine hep onun faziletini, 
dürüstlüğünü anlatıyorlardı. Bu 
mazhariyet dünyada kaç ölUye na
siP, olmuştur? 

Üzerinde bin bir sehbar ve cazip 
iğfal çukurlarının bulunduğu hayat 
yolunda kaymadan, seııdclemeden 
metin adımlarla ylirümeğe muvaf
fak olmuş olan Emin Solak oğlu ne
rede bulundu ise dalına muhitinde 
samimi bir saygı, derin bir sevgi ya
ratmıştır. 

Yurd ve yurddaş işlerinde, inkılap 
davalarında kendisine verilen her 
vazifeyi candan takipte sonsuz bir 
haz duyan Emin Solak oğlu fedakar 

1 olduğu kadar da feragatkh idi. 
1 Şahsına büyük menfaatler temin 
!1 edebilecek bUtiln imkan ve fırsatları 

hak ve nhHik kaideleriyle kabili telif 
bulmadığı zaman tekmeleme!ini bi
len Emin, hayatının son senelerinde 
bulunduğu vazifede müessesesine 
müfit olamadığını hissedince mali 
vaziyetinin bütlin darlığına rağmen 
istifa etmiştir. 
iayab insanlık ve fedaklrlık misal
leriyle dolu bulunan bu bahtiyar 
ölilye Allahın rahmetini di~ken 
onu bir kerre ddha hürmetle ana-
rım .. 

Murat ÇlllGI' 

U 
bisiklet ve motosiklet koşuları, mahalli Te ~f .tuB I d~rı eyD ': t~ ~uı~htır. GELr.CEK rçr 

m Ur k •• •• d k f l l h rf ~ arı eyı e e ıye aımı encumenı a- · ı:. ıMADA OYU 0 C ıya et ere mu te ı eğlenceler ve z.cy- 2ırlıyacakb B · kil · d H Meclis haftaya per"embe aun·· u·· topla-bek ~ Tüddyenin büyük pehli- .. r. u.yenı §C sayeım e a- ,. .. • k • b• h d • lann ~ .. irak. l ..:~~1 m va gazı ucretlerı ucuzlanmış olacaktır. narak lzmir Belediyesi masraf büdçesile 
Çlf in lf a JSe ::tır ın "'1" ıy e e;uu;~er yap - Dünkü Şehir meclisinde bundan son· mülPıak büdçelerinin masraf kısımlarını 

Ödemişin + __ :_.:ı__ .1ıa1• .._...!L b'L: il ra yeni büdçe 940 yılı büdçesinin müza- kabul edecektir. 
Kiraz n.:ıhi • • U amuaen tenziıctu.ı uı.rue tat ı.ı e k .. . yesuım mur • . • • . eresine baflanmış, varidat büdçcai Şehir meclisi azası bu hafta pazartesi 

köyünde İbrahim oğlu İbrahim Duru- bir tren hareket ettirllmesı ve Salih!i. - 1, 5 12, 361 lira olarak ve esami tayini günü ıehirdeki m.btclif Belediye mü.e.-
CU, ayni köyden Mehmet km Ayıe De- Sart ar:ısmd.a seferler yaptırılması ıçın suretile 30 reyle kabul edilmiftir. seaelcrini gezerek tedkik edeceklerdir. 
reliyi bir kaç kadının yardmıiyle ce~ Devlet Demi:ryollaı"I nezdinde ıemasa 
ren kaçtrmı§, bir eve götürerek kapat- geçilmiştir. 
mış, kızcağıza, muh'lle!etine rağmen 1a- Kermese beş bin kişinin ~ak ede-
rarruzda bulunmuştur. ceği tahmin edilmekte ve kermes için 

Vak'a faili ve yardımcılan tutularak bir broşür hazırlan~ktadır. 
adliyeye verilm.qtir. Adliye, İbrahim Kermese, civar k:ı7.:ı ve vilayetler or-
Durucuyu tevkif etmiştir. ta ,;oe lise talebesi öğretmenleri ile da-

'• ı vet edilmiş ve iştirak edeceklerine dair 
l'oça asliye hA•tmılil cvap alındığı da öğrenilrnjşt.ir. 
Birinci sulh ceza bikimi B. Ferruh Sartta yeni bulunmlJ,$ olan Jahtler ve 

Adalı, saWılyetle Focr-ı asliye h3kimliği- diğer eserlerin teşhiri kermes günü ya-
ne tayin edilnUftir. pdacaktır. --·-Bir polia memuru, 

emir dinle mi yen bir 
suçluyu yaraladı 

Evvelki gece. Çorakkapıda Tahir so
kağında bir had.ise olmuş. Osman, Ce
mal ve Feyzi adlarında üç şahıs, orada
ki aile evinde sar~ olarak uygunsuz. 
hareketlerde bulunmuşlardır. 

--·--Hata)' vilayeti l:zmir 
Fuarına genİf 6lçüde 

İftirak ediyor 
Ceçea tene F uarunıza mütevazi bir 

tekilde ittirak eden ve mamalleri pek 
beğenilen Hatay vilayeti, 940 Fuarına 
geniJ ölçüde iştirake karar vermiştir. 
Fuar sahasında Sergi sarayı dahilinde 
100 metre murabbalılt, geni~ biı: saha 
Hatay vilayeti emrine tahsis edilmiştir. 

Bu YI1iiyetimizde pek ileri olan ceviz 
mobilyeciliği, Hatayın işlenmiş kilimleri 
Fuarda teşhir edilecektir. 

Fuar günlerinde Hatay valisinin de 
Izmire gelmesi mukarrerdir. 

Binlerce yıllık bir kral 
mezarından buhar 

ve gürültü çıkı yor! 
----------------·x*x----~-----------

Sart bal'abelerindeki tetkikatından döaen Mü-
zeler ıntidürünön .. ~ı~ı şayanı cllldult llallerler 

------~~~-x*x~~-----~-
. Sarı harabelerinde bulunan lihdlan de - içlerinde belki çok kıymetli ivani 
ıncclerniye gittiğini yazdıiımız MiizelCT bulunan - Lidya ölü odalanna teadül 
Müdürü Salihiddin Kantar. bu itleri bi- eclilece.ği anlqalıyor. Oçüncüsü: lstu
tirdilcten ıonra lzmiTe dönmiiş, dün bu yondan lcöye giden yohın eolunda, De
hu1MJsta kendisinden malünıat edinme- deyeri denilen maJ.allin garbmcb. tam 
ğe giden muharririmize §Ulllan eöy{e- yolun altındaki binadır. Bunun ebemmi
miıtir: yetlice bir ICY olduğu bazı izlerden an>

c- Bahsın mevzuu l&hd, mermer~ laııJıyor. 
dendir. Yeni Sarı köyünden Veli Ydma-
zın tarlasında yağmurlann toprağı yiıne- ESKt KRAL MEZARDIDAN BUHAR 
sile çıkml}tlr. VE COROLTO ÇllCIYOR! 

Esasen burası kadim Sart ıehrinin Dördüncüsü ve gaı:ibi: Lidya Kralla-
garp Nekropolleri cMezaristanlan> clır. rının mezarları olan ve şimcli Bintepe 
Şark kısmında olduğu gibi bu kısımda denilen Tümülüs'lerin en büyüklerinden 
da AmeriXan Arkcolc>ji Misiyonu birini tcşltil eden Motaftcpeclen bundan 

Hadise yerine gelen polia nokta me
muru 2 2 S eayılı ismet Ertan. suçlulan 
yakalamağa teşebbüs etmiştir. Suçlular 
kaçmağn başlamış, cDur> emrine de 
itaat etmeyince polis memuru iki defa 
korkutmak maksadile ateş etmıştır. 
Mermilerden biri Cemali ayağından ya
ralamı~lır. Yaralı hastahaneye kaldırıl
mıştır. --·-- i r A L y A H c ı 9 t o - ı 9 ı "'• bir seri Sarı mezarlan bir müddet evvel bahar çı&mast n eon.-

v 1 d 
·ıA.• meydana çıkarmıştı. Bunlardan elde edi- ra buhann lrea1ip ıimdi giiriiltüler işitı1-

BİR ELEKTRİK 
apur arın a tenzı '" len Lidya san'atına mahsus altından ve mesiclir. Bu ~ok enteresandır. Bir Lid-

1940 İzmir enternasyonal fuarına ~tal- pişmJf topn.Jttan mamul gayet kıymetli. ya Kralının binlcree yıllık mezarından 
Kablosunda arıza.. yndan işlirak edeceklere, Türkiye- Ital- .ehemmiyetli ve san· atlı bir çok. ivani., bub&T ve ~tü çılt.aa. jeelojik olcJa,. 
Evvelki gece saat 22.45 te, Karantina- ya arasındaki iskeleler seyahat ücretle- hulliyat ve sairenin o vakit IstanbUI Mü- ğu kadar Arkeolojik bit hadise ve me

da Sadık bey mevkiinde bir elektrik rintleıı, yemek te dahil olduğu halöe zesine gönderilmiş olduğu mal\ımdur. b- sele tqkil etmez mi~ Hatta keyfiyet lıii-: 
knbJosundald anza yüzünden elektrik yüzde 50, cmtea ve r.ümuneleı: için de mir Müzesindeki lahdlar içinde en gü- kumetçe de ehemmiyetli görüldüğünden 
tenviratı söndürillmilştür. T.ramvaylar 2000 kiloyu tecavüz etmemek şartiyle zeli, Sarttan gelmiş olan lahddir. öteki- Kaymakamlıktan veril~n ~mır uzerine 
bir müddet işliyemecTiği gibi Karantina. yüzde 5Q tenzılat yapılaca~, Fratelli tere benzemez, cidar1arı muP'ıaddep ve jandarmaca tahkikata başlanmıştır. 
Göztepc semtinde clc.>klrikler dün geç Epcrco vapur acenteliğinin Vencdik olukludur. Beşincisi Yeni bir Kıttya mezan: Kül-
vakite kndar yanmamıştır. müdürli:iğünden Fucır komitesine bildi- Sartta çıkan bahsin mevzuu lihd ve tür direktörü Rauf lnan'ırt Eşmede I:.~-

-·-- rilmiştir. elTafmda araştırma yapılırsa, buna ben• fettiği henüz hakir ve f{iphesa tarihten 
SöREK A VJJılDAJııl --·-- zer ve belki daha san'ııtlı ve zengin lahd- evvele ait çok enterE>San bir Karya me-
l'JKAN DAVA KA.B$1Y AKADA lere tcsad_üf edilec~ği ş~~~~~zdir ki ban- zandır. A!'tildtel~~ de çok alalada-r 
~ .. .. . KO~ .. & ar5 lar, .Manısa Maarif Muduru Bay Rauf olan Manıaa Valı.aı, malcaıntarile yapt,... 
Torbal:nm .. Karakuyu koyunde tertıp n~ -.na.n inan ın hirnmetile günden güne tekamül ğım temas ve sunduğum rapor ija'eıirre, 

E:dilen hır .. surck avı e:nasında ~tılan Bu akŞaın saat 18 ne, Karşıyaka Hal- etmekte olan Manisa Müzesini Orijinal bu e~rleri meydana çdtarmak: ve Mani-
kurşunla olen Osman oğhı Ahmedin bu kevinde, bağcılık miltchasmsı B. Mübin ve yerli eserlerle bir kat daha zenginle§- sa Müzesine nakletmek ~n~ ger~ 
akibetinc sebep olmak suçundan muha- Onaran ta.ra!ı.ndan bağcılara ve çiltçile- Lirccektir. i(nun yapılmasms: buyuruk ctmiftir. So~ 
keme edilen Zeybek Mehmet ve arka- re bir konferans veril~tir. ~irincisi: Yine yağmurların, üst tara- daj ve kazıya ayın 22 rinde butanaca.lc-
daşlarmın beraetlerine karar verilmiş- Bu konferans biltıhnre Karşıyaka köy- fını biraz meydana çıkardığı mermerden tır. • 
fü. lerine de teŞ.mil edilecektir. ve ~zeri iki kıvrımlı kornişi havi bir abi- Ba kazının dalut istifadeli biT ıeiil al

ELHAMRA Sinemasında 
dedın Bunun altında ve etrafında bina- nıasmı düşünen Manisa Maarif Müdürü 
lar ve diğer abidder olduğuna delalet 23 Niean bayrammda Manm ve müll.a
c<len emareler gördük. ikincisi~ Yine katı mektepleri talebeıaiaa Sıuta bir gezi 
v_ eli Y ılmaz.ın tarlaamda, dik yamacın yaptırarak gerek hZJYI ve gerek çıb
bıraz altında, yuvarla.le bir mermer ip- cak earlcri yerinde aörmek "Ye tetkik 
retile beraber, lzlıui' ve kapısı görülen etmek IUl'etile biır de tarilH Te ilmi tat.
bir in mezardır. Burada, dağın böğrün- bibt fırsab vermeyi bTarhıftırrnştır. Bugün Matinelerden itibaren 

İŞTE MÜBALAGASIZ SENENİN EN BÜYÜK FİL1Mİ 

SEViMLj HAYDUT 
FRANSIZCA SÖZLÜ TABll RENKLİ 

Bugüne kadar eşi ve emc;ali görülmc.miş harikalar şaheserinde, Dünya sin~ınacılığının, bütün gönüDere hükme
den en gfü:el ve ~ev:imli erlıt ği 

TYRONE POVER 
VE 

NAJICY KELLY • llEIOlİ W O K D A 
METRO JURNALDA: En son ve mühim HARP haberleri 

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

DEMIRMASKE 
Büyük tarih ve 

fıKJNCJ 

macera romanı 
KJSIM) 
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· Hiç btr şey yapamıyacağına akh kes

mesi üzerine kaderine tabi oldoğunu 
gösteren bir mazlum tavrı aldı ... 

Livedisin hapsolunduğu odanın etrafı 
iki katlı kalın duvarlarla muhat bulu
nuyordu- Ve dairenin en üst katında 
idi. Beş dakika sonra Mistufle sabık si
ltıh mualliminin yanına avdet etti. Son
ra, iki arkadaş Şadoföye iyi bir gece ge-. 
ç1rmesi temennisiyle veda ederek ora
dan ayrıldılar. Ekzilinin yer altındaki 
meskenine avdet ettiler. 

kısa bir kaç cümle ile onlara anlattı. 
Ve sözlerini şu suretle bitirmişti: 

- Yarın akşam bu herifi Bonyolede
ki C'Ve götürmek niyetindeyiz ... 

Fakat ne yaz.ık ki, Faribol ve arka
daşları bu arzulannı yerine gelirmeğe 
muvaffak olamadılar ... Zira ertesi gün, 
Gniafonun hafiyesini hapsettikleri oda
nın boş olduğunu öğrenmek suretiyle 
müthiş bir hayal sukutuna uğramışlar
dı ... 

Ertesi gün Faribol. Mistufle ve Ek-

ilıtısadi haberler : 
•••••••••••••• • 

lngiltereye 10,000 ton 
•• •• uzum gönderilecek 

Zeytinyatı sabşları 
Zeytinyağı piyasası çok sağlamdır. 

Mevsim ba~ından nisan ortasına kadar 
12mir limaoıadaıı 3,559,000 Jindık 
8931 ton ve Ayvalık limanından 2824 
ton zeytinyağı ihraç edilmiştir. 

Balkanlara 
Taarruz 

--*--
AlnHUt~ bö31le llir 
çılgtnlıja fıolay1ılıltı 
lttıf'ar f1t!'l'eırıı;veeerıtır -·-ŞSVK&T JdJ,Glll 

- BAŞTAltAFI l İNCİ SABiftl>E

çehrcsini bir kerre daha p.teroıe)ll 
kalw-•ştlr.. Ayni zanılllMla Aimea ~ 
tikasmda her . eyin zorbalığa dayandı$ 
ıu ispat etmiştir. Ba vaziyet bP: _
Almaayanua "-şun olm -1 ........ 

rin deria eMiıfıeler liuyı n ~ 
sızdır. Ne ineç, ne Boll..ıa. mc ~~ 
ne de hviçre yarın kendi ka~·=-_ 
zorlanmıyacağından emin ol~· 
Ayni ~le cmatm ~:dl ATmPS ~ 
lekeleri, Veba sa'cıaı gibi müt~~ 
5inr:fet h.wtiutlnım ıe-itlcten ~_11.t 
lıİl!IDlll hugi gia ıen.lilcrine tJIOS-

olaca~ı~ı düşünmektt:n kurtul~~ 
Kendını en çok tehdıt altında hıssed .. 
&omanya , .• Y11ga5lll\'yada gün~ f;1; 
11e büyi,-m lrauaüyet •efi9İ'.I değil~· 
&omaRl'11 ve Yuıosl:nya llasp .. dir"" 
sinin başladığı günden heri harbin ~ 
şında kalmak için ellerinden gelen p1 
rı;>ti büyük bir samimiyetle yapınıŞ~ 
dır. Bu memleketlerin hitaratlık p01ı 
kasuNla bir .. rku ,.e ziaf eseri aral"'' 
ğa ~alışmak onları tanımamaktır. . 

Yugoslavya, Romanya hürriyetle~ 
istikliillcrine ve toprak tamamiye!~ 
blirmet e4ildiii miidlietçe laitaıal "' 
mak isterler. Fakat hiç zannetmiyor: 
ki bu rncmleket!crde •c siyasi, ne de ~ 
tı~adi bir ta:ıyika talmmAriil ed~" 
!>anlar bulunsun. _ .. __ ı.d 

Almanlar, umma m ~ _ 
.ioina dehşet saçmala çalışumt~ 
Şurw da işıSinbr ki BeOrpp ~p 
hiç hir giia yı)gmbilı •şnwr ~· 
Zira Ballrular daha lııuhm ~i' 
inlla tehlikeyi hi.tiia *' dile~ 
ler ve lıa tehlibye :iPs gerıımıeie 
nr venUşlc:6ı. 

~amıxı ...... ~ 
.....,._ .-.. .. •• aw _::.~,. 
~ ~ etw4iiimi -= 
~~ •• ·efii• 
Şiml bpdan A' JaJ• -~~-
bpe qm ... iıtilNmfıa ~~ 
.. •••• SOllD ~ ......... .
kri ihtW.linclnt .. , rı ieelirr .....,.. ı-

Almamya Do • b n N~ tfl. 
4mrbn ....... -- .... , °"1. 
ı.. 1dip.1' ....... lai ....... .;; 
..ata- ........ ~ 
te ~ .... dmifti. tJ• 

Yana a,W ...,.. <e uh• .,,rfıJ _:.., 
"'Pli lllilletleıı iw bal tar... &.j-

Rli? Yama 1ll'fJCı Aba=- bltm' - ~ 
mayesini Balkanlara fe mil e(mefe <" 
r ... -ı.a:.. '? 
u~ D\1. - .• a:..te' 

AksiM)a haki böyle •remel~ 
bilir. . _ --~ 

Fakat iNcfMkii "ııziyd ~~ 
emellainli ialııükttk ettirin~~ 
dir. A1nıaanlar Balkanlara A~~. 
~imaline hiç be~klaiM hi~~ 
llalkaAlasda yaş.r.yıw. milletleri.o ---...., 
yet \'e istiklUllcria~ nr bil• ~,., 
bağh olduklarını, fıiı taarruza J<arŞI f,1· 
kadar sonsuz bir ınufmvemct gösferf 
leceklcrini takdiır ederlCI'. 

Balkanlara bir taarruzdan AJJrı# 
ne kazna•ifııiu? " 

Türkiye, Romanya. Yugosla''~,.o 
Yunanistan arauıda bir Balka• __.,., 
mevcuttur. Fillıakika antant ~ 
~iimulü itibariyle Balkan iıud ~ 
aşmamaktadır. Falat ltir taıarras det'' 
smda Balkan milleti.erinin mukll.~ #. 
birliklerini tek cepfle bünde göl p 
ce.klerinden kimse şiiplae etl.eJJles- ,.,ıs
ınanlar emin ofrnafıdırlar ki BalkaJI ı,"1" 
Jetlerini Lirbirmden ayırarak bire,! __ .d,,. 
istila eUııe'e imicin yelı:tur. "~s' 
Balkanlılarındll'• cümlesi onlar~ oll' 
det ve fefaketiad" U:iına müttelı~" 
raldaruıı ıtösferme!e lifidir. B•_Jfi "" 
ı a u:ıanan yal>am:ı tesallui azaı»-ıJ" 
mukavemetle kar~ıf:şnaktan ltıJf c.r" 
mıyacaktır. Anaavuüujmı 1'811•. ıfı$' 
(ından lstnisı Balkan milletferinıJI 
terini kiri derecede açmıştır. il'" 

Balkanlarclıt bir harp AJmaıı)'a~. 
nlması İlnliawı his lll ... ft_. . ,,. 
~ında bırakmakla k:ıJmıyacak afi'~ 
manda Berlinin en biiyük end~ 
ıeşkil eden ce-. kapll!UM da ke11.,. .;• 
kat'i olarak ıu.,.,aaktar. ~~ atte" 
Yugoslavyaya taarruz halinde ~ IJ'I· 
fiklerin derhal harekete geçeceklt'~ 
kanları ._di earwi:fft ,.ar.. .. ı;• 
eden Tiirki1eııiR böyle bir teca\f~· 
kayt Jcalnııyaeağı, Karacfeftİ'Df~~ ili". 
~aya petnl llrilnahalitmm i~'"dir ~ 
hale geleceği tahiiılis. Bunun ı~;"ktştt.,ı 
bil .AJmmlııwm ~aldeki çılf?1 ı 1 ,-er· 
cenupta tekrar etınelC"rine ihtınt~· 
llÜyoruz. Almanya BaU.an~a . ~, 
2a&l kendisine en ltüyilk ceıakeü ~ 
lıyataiından şüphe ctlemo- Ba)" •• ::.1, 
laitanıOarıa baklarw.a ~ !";'~ 
ii içiıl deii!, Balkaalarda ~~ 
iktısadi •c sevkülcen ~:ı.J6~. le bil 
kayhetınc.kteD lwrktıığu iç111 b0~ .. i$t' 

""cr..--maceraya kolaylıkla kar .. 

c.ı.ti.. ŞEYKEl' Sf~ 
········•··························•· : : YURDDAŞ.. ~ . . , 
: l3ir meraklı hcsa9 etmıi : ~ ııardaJl~ 
: Türkiyede !>arfolunan kfif!1 yııo-: 
: yüzde on tasarruf cdi!M:. b'f. _ _...rı- ~ 
: 800 bin lira 2.iyan olmaktan JCUl ...- i 
: lı rın1Ş... dei"

On Ull için ·Kağıl parçası• 
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Hollanda, Hindistanını müdafaa 
edeceğini japonyaya bildirdi 

4merika ve ]*8ponya ricali 
ihtarlarda bulunuyorlar 

~ ~~~~~~~~~~.NWw*---~~~~~~~~~~ 

~~Yo 18 (Ö.R) - Hollanda elçisi, etmişlerdir. sinde imzası bulunan devletlerle bir is
"t~e nazırı Arita~·ı 7Jyaret ederek, Bu kanaat, An:ıerika, lngiltere, Fran- tişarcde bulunulmasının Amerikaca ar
~llft-~ Hindistanını mUda!aa için sa ve Japonya tarafından 4 Şubat 1922- zu edilmekte olduğuna delllet etmekte 
~~~ın hiç bir devleilen yardım dE> Hollanda hüküınetiue verilmiş olan bulunduğunu beyan etmktdir. 
~ediğınJ ve istikbalde de istemiyl"- notalarda da teyit edilmiştir. Bu byanat. mutedil bir lisanla kale-
~ beyan etmiftir. Bu notalarda, bu hükümetlerin hepsi me alınmış ise de Japonyaya ve Hollan-
~ı\z~~ HARİCİYE de Hollandanın büyük Okyanustaki dadaki nazik vaziyetten istifade ederek 

h ~iN BEYANAT! bu adalara vaziyet etmek isteyecek olan 
Yao• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• dfw d 1 ti l b• •hta ~h~~gton 18 (A.A) _ B. Hull'un • D k • ger ev e ere yapı mış ır a r ma-
'l' ... 1<1tının metni: E ünyanın en uvvet·E hiyetindedir. 

di..;<>kyo hükümetinin Felemenk Hin- ·ı · J h • .JAPONYA EMELLERlNDE MUSJR 
·~_ın. <fa statUkosunun mulıafazası : l at!!nİz Ve QVa ÜSSÜ: Tokyo 18 (ö.R) - Japon haricive ne-
\t~~de hissetmekte olduğu endişe- Vaşington 18 ( ö.R) _ Bah- zareti namına söz söylemeğe sallihiyet-
~ ~ bahseden Japon hariciye nazırı- riye nezareti Düham adacığında tar bir zat, Kordel Hull'un b?yanatı 
~"dueı Yanatından büv. Uk bir nlfıka ile münasebetiyle şunları söylemiştir: 

ı dünyanın en kuvvetli deniz ve F 1 k ~' d" ta nbancı el llu l'nalCımat ettim. c c emen .cıın ıs nını y -
ıL - stat .. k bo l b" k hava üslerinden birini yapmağa lcre düşnıüı? görmek istemiyoruz. HAr-
..,,leıı u onun zu ınası ır ço k · · D"h T k bın Pası'fı"k'e yayılm""'ına aleyhtarız. 
>~ ıı. erin menafiini doğrudan doğru- arar vermıştır. u am o yo- ..,, 
-~~ .. e~~ce1ı:tlr. Felemenk Hin~a- dan 1500 mil uzaktadır. Amerika Cklroenland meselesinde nasıl 
~u.,_ o uyuk Okyanustaki beynelmilel ......... , .............. ,, .... , .. ,, ...... , hassnsiyet göstermiş ise biz de Fele-
~~~betlerde çok mühim bir mevkii menk Hindistanına karşı hassasiyetimizi 
~t\;1"· . Bu adalar takriben 5000 'kilo- adaları üzerinde haiz olduğu hukuka nçığa vumıu~ bulunuyoruz.> 
Ve heu ~:O-tldndında uzanıp gitmektedir. riayetkar olduklarını beyan ediyorlar- Vaşington. 16 (A.A.) - japonya ha-
llıitetı~u~ dünya ticaretinde çok ehem- dı. riciye nazın B. Aritanın matbuata yap-
tlıl ı bır ilmildir. Bu adalarda 'kau- AMER1KANIN üM1Dl tığı beyanatın metni japon büyüle elçili-
~.~ _lt

1
a lay, bakır, kopra gibi iptidat Son seneler zarfında bütün sulhsever ği tarafından Amerika hariciyesine tev-

~e e.r • tihsal ed"l k di v b milletler, kuvvetC' müracaat usulünün di olunmuştur. B. Cordell Hull'un buna ın.._-:~ ıs ı me te r. e u T '- b" 
~~tın dUnya istihcıali\tına na:r.nran terki ve aralarında bütün milletlerin di- vereceği cevap Amerikanın oa.yo u-
~ ~UyUktür. ğer milletlerin hukukuna :riayet etme- yük elçiliği vasıtaaile B. Aritaya gönde-

Jlı~ ~-r-tka da dahli olduğu haldı> bir leri ve on1arın dahill işlerine müdahale- rilecektir. 
~-b~rn1eketler bazı iptidai maddeler de bulunmamaları, adalet ve nisfet da- NAKLİYE FtATLERi ARTIYOR 
l';~iyle bu adalara muhtaçtırlar. bilinde muamele yapılması hususunda Nevyork 18 (A.A) - Avrupa harbı-

- """'ınenk H' distan d hilt • 1 · mtis.tvat, giri~ilıni.ş olan taahhütlere ri- nın inkişafı dolayısiyle deniz kumpan-
~ )''"'ıl m ının a ış f!n- vaları, ı:Arka go'"nderı"len veya şarktan tıı~acak h f' 1.. .. d h le ve ayet edilmesi ve muahedelerin icabında J r-. er ur u mu a a ~elen emtianın nakliye tarifelerini yüz-

leı14t...__ e vasıtalardan gayri vesaite muslihane yollarla tadil edilmesi pren- d 
5 

. b . d ğ kar . 
4 ~:;"4'l suretile bu adaların statüsün- sipleri de bulunan esaslı prensiplere is- e nıs etın e artırma a ar vernuş-
iiL "<ttlJa getiril ek h tU l .. d w· ik ünaden sulhun muhafazası siyn.;etini !erdir. 
\.~ Yaln ec er r u egış - ih Bu karar, otomobilden klğıda kadar 
~it\~- ıı Felemenk Hindistanı mınta- tere' etmişlerdir. k b 150 k d t th"k d'l 
~ O değil, aynı zamanda bütiln bü- Amerika hükümeti. muslihane emel- ta ri en a ar eşyaya a ı e t e-
t;ı? "e k:yanus mıntakasında sulh, istik- Jc.ri olan bütün hükümetler gibi her cektir. 
tıı~\ 01ernni~·et dnvasını ihlal etmek de- hükümetin hattı hareketinin ve siyase- Karar, bir ay sonra tatbik olunacak-

Ur. tinin bu prensiplere istinat edeceği ve tır. 
llu .. S'I'ATOKONUN MUHAFAZASI bu prensiplerin yalnız büyük Okyanus- Amerika, yeni 
~~ cihanca tatbik edilmekte olup ta değil, bütün dünyada tatbik edilece- Zl!l.'hhlar yaptırıyor 
it ~~nın son derece sadık olduğu ği ümidini muhafaza etmektedir. !'\, ,1 _ y or1' _ 16 (A.A.) _ Bahriye 
~t, A_rin~ istinat etmekte olan bu ka- AMERiKA, 1ST1ŞARE lSTtYOR nczaretj hareket darreai reisi amiral 
~.~ı~erika ile Japonya arasında te- Vaşington 18 (A.A) - Diplomasi Stark, ayan bahriye encümenine beş sc-
"lli ~lllj olan 30 Ikinciteşrin 1908 ta- ınahafili, B. Hull'un, B. Arilanın beya- nelik yeni bir inıaat programı tevdi et

'ı: llıı ~ lalarda izah ve teşrlh edilmL5tir. natına eevap taılcll eden beyanatının mittir. Bu programa nazaran bet sene· 
~':ı~İ.t\i0talarda her iki hükümet, '1ya- Felemenk Hindistanı statüsünde yapı- de, zırhlılardan ayrıca 12 1 harp gemi
~tı.tınn.,gayesi büyük Okyanusta sta- lacak tek taraflı her türlü tadilin önüne si yapılacaktır. lnşıı. masrafı 3 milyar 
,~uhafazası olduğunu beyan g~mek için Vaşington muahedename- 336 milyon dolardır. 

ltagilterede bek
lenen yeni 

~kuvvetler 
~~ .... ~· 18 (Ö.R) - Dominyonlarda 
... ~ 'ICltırhklar vardır. Kanada ild 
~ ~e~en başka İngiliz hava ordu
~'~:r"ıl~ort bin kişi yollamıştır. Avus
~lannı doksan bin gişillk bir kuvvet 
•~ Q\10 \" ak.tadır. 
.. -t ~j. ~~ 18 (A.A.) - Haber verili
~l\'<l~ t:..ylül 19 39 danberi 1 ngiltere, 
!l'l "eh 70 milyon dolarlık miihim-
1\~ >-ıc harp levazımı ıı.İpariı etmittir. 
l~~i •n.da yeniden 17 milyon dolar

~ ~d .aıpariıler yapılacaktır. 
it' ~tilt~ra, 18 (A.A.) - Cenubi Afri
~ '°• lttrıeti, lngiliz tayyarecilerinin ta
); ltıerkerbiyeai için Cenubi Afrikada 

t~ltlif eı vücuda getirmeği lngiltere
~trniştir. . 

-r.~ Cor;;~:hesinde 
~~ 18 (Ö.R) - Ren \'e Alsas cep
~;~~ile VaZiyet d~ği.şmemiştir. Dlin 
~~ li' en biricik hS.cUse, Vujlarm şar-
·~ b'r-nnsıı mevkilerine sokulmak i.s

u11~ Alrnan müfrezesinin zayiatle 
ll rnesinden ibarettir. 

'l -x-
011andada yeni 
~ tedbirler 

~'t ~~~ın, 18 (Ö.R.) - Dahili ih
\t.. ~l len arttınlmıştır. Zabita si
\~t'rnaıarı meydana çıkarmak için 
~ ~~~"3. arla meşguldür. Şimdiye ka-
~ .::~ n araştırmalarda şüpheli ba
''l.~~ rn~ydana çıkarılmıştır.. Vize 
"l ~d·ll't ışlerinde ~aha dikkatli ha

t tnektedir 

L ~o~yadaki Qll '-
aultR'd ay mevcudu 
~ rı::~ 18 (A _o\) - Roman'-·a hUkü-

~·ctt·~· J ıq ı ev ıgı bir emirnamede 1 ma-
\ı "'ı:ı ııto~L bütün buğday ihtiyatları

l'h cb ~ın hüktimete bildirilme-
~ Uri kılmıştır. 

~~" ht~~lz tahtelba· 
~ ınurettebatı 

ı ~~ltistl 18 (A.A) -:-- Amirrulık dai
.. '"'ltett r adındaki Jngiliz tahtelbahi

trl~tının dört znbit ile 48 ne
kkep. olduğunu ve hepsine 

. ... .. .. . 
enstıtusunu zıyaret 

ve direktifler 
buyurdular 

verdiler 
~~~~~~-'x*x~~~~~-

Ankara, 16 (A.A.) - Reisicumhur "Milli Şef İsmet inönü, rcfaleatlerinde 
• Başvekil Dr. Refile Saydam ve Ziraat Vekili Muhlis Erkmen olduğu halde bu-5 
:gün aaat 15 ,30 raddelerinde leendi eserleri olan yüksele Ziraat enstitülerini: 
:teırif buyurmuılar ve rektör Süreyya Cenca ile umumi ki.tip Kerim Ömer: 
:Çağlar tarafından kar§llanmışlardır. Milli Şef doğyuca köylü el san'atlan ens-5 
:titüsü ile ziraat san' atları enstitüsünü, dericilik oubesinin müze kısımlarına gir-: 
:mişler ve orada derin bir alaka ile takip buyurdukları leöylü el sanayii ile de-5 
:riciliğimiz ve derilerimiz hakkında rektör Süreyya Cenca, profesör Cerngros,: 
:Dr. Tevfik Esberk ve Dr. Cahit öncü tarafından verilen izahatı dinlemiş-: 
:terdir. : 
E Rei8icumhur İnönü, gere"- köy san' atları ve gerekse dericilik mevzuları: 
:hakkında kıymetli. direktifler vermek Üzere alakadarları, bilahare reletörlük: 
Eodaaında kabul buyurmuşlardır. Saat 17,45 ıe kadar Enstitüde kalan sa-5 
:yın Reisicumhurumuz ehemmiyet at{ buyurdukları bu mevzular hakkında: 
:yüksek düşüncelerini söylemişler ve lazım gelen emirleri vermişlerdir. Milli: 
SŞefimizin enstitüyü teşrifleri ani olmuştur. Müfarelcat buyurduklan zaman S 
:talim heyeti ve talebenin candan alkııı ve tezahürleri etrafı çınlatmıştır. Kız: 
:talebeden biri Enstitü ailesi namına kendilerine bir buket takdim etmiştir.: 
:Milli Şef enstitüde gördüklerinden mütehassis olduklarını beyan etmek su-: 
5retile kıymetli iltifatlarda bulunmuşlardır. : ...................................................................................... 

Alman tahtelbahirleri, her 
vapuru batıracakmış 

Londra, 16 (A.A.) - Geçenlerde torpillerunif olan Stancliff adındaki 
lngiliz. vapuru mürettebatından sağ kalanlardan biri, .Alman tahtelbab.irleri 
kumandanının fcllketten kurtulmuş olanlara Almanların mayıa ayu•dan 
sonra rutgeleceleleri bütün vapurları nüfueca telefat vukuu endİ4eaini naz.a
rı itibara almıyarak batıracalelarmı aöylemi~ olduğunu beyan etmiıtir. Sta
neliff in uğradığı felaketten kurtulanlardan 16 ki!i bu gün §İmaldo bir li
mana gelmiştir. 

........ ._._ ............... ._ ............... m 
BUGUH 

Kültürpark Sinemasında 
MUHTEŞEM İKİ FtLiM BİRDEN 

Avrupa Cu kralı Paris Radyo yıldızı 
RAY VENTURA JEAN LUMİERE 

Ttmlfından müstesna bir mevzuda yarahlmıs 

GECE YARISI ŞARKICISI 
l'ilminde şayanı hayret dans ''e rab numaraları .. Nefis şarkılar heyecanlı 

ve müessir bir aşk hikiıyesi ı:öriilettlôir ... 
AYRICA: 

•• •• 
OLUM HARBi 

Amerikan polisiyle, Gangesrerler arasuıdtt nıücwıfeleyi göste-
. ren heyecanb aşk ve polis filmi .. 
iLAVETEN : PARAMUNT JURNAWA en son HARP havadi.-.leri 
SEANSLAR : GECE VARiSi : 2.30 - 3.45 - 9.00 DA ... 
ÖLti&ı HARBİ : 4.31 - 7 .45 TE.. 

Balkanlara 
Taaı:rnr; ih4tınati, 
Türkiye ve 
Müttefikler -·BAŞTABAFI 1 NCİ SAHİFEDE-
Fakat Almanların Balkan devletlerine 

karşı her hangi bir hareketi mukabele
siz kalmıyacaktır. Çünkü bir taraftan 
İngiltere, Yunanb.tan ve Romanyaya 
her taarruza karşı garanti vermiştir. 
Diğer taraf tan Fransa, Roınanyarun 
müttefikidir. Bu memleketlerden her 
hangi biri taarruza ağrarsa İngiltere ve 
Fransa derhal bıdhhütlerini yerine gc-
1 ıreccklcrdir. Yugoslavyanın vaziyetı 
biraz daha tereddüdü muciptir. 

Bununla beraber Balkan antanh
na dahil olan bütün devletlerin ma
suniyeti Fransa, lngiltere ve onla
nn müttefiki olan Türkiye için ha
yati bir ehemmiyeti haizdir. Bu 
devletlerden her hangi biri taarruza 
uğrana lngiltere, Fransa ve Türki
ye hep birlikte ve derhal lınrekete 
geçeceklerdir. 

Brüksel, 18 (Ö.R) - Fransız askeri 
mahfilleri, Almanyanın cenubu · şarki 
hudutlarında tahşidatına .clair olan ha
berleri ihtiyatla telakki ediyorlar. Bo
hemya, Moravya ve Slovakyada yirmi 
dört fırkanın tahşit edildiği iddia edildi
ği halde mevsuk haberler bu ınıntaka
larda yeni tahşidat olmadığını göster
mektedir. --·--
Mecli• reisi Abdülha-
lik Rendanın kıymetli 

bir teberrüü 
Ankara, 16 (Hususi) - Büyük Mil

let Meclisi reisi Abdülhalik Renda bu
ıün aaat onbir buçukta Hava kurumu 
umumi merkezini ziyaret etmiı. muhte
lif ıubelerin çalıflllaları ile alalc.adar ol
muştur. Mecli.ı reisi, Meclis tahsi.atmın 
beı aylığını lturuma tcherrü etmiştir. 
Abdülhalik Renda, yarının milli hava· 
cılığına karşı beslediği kuvvetli itima
dı izhar etmiıtir. 

,,,,.,.,., ·-Yurdumuzda yeni 
zelzeleler 

İnegöl, 18 (A.A) - Bu sabah saat 4 
ile 5 arasında biri şiddetli olmak üzere 
dört zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Yozgat, 18 (A.A) - Yozgatta bugün 
saat 8.45 te 8 saniye süren orta şiddette 
bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Belgrad, 18 (A.A) - Belgradın alt
mış kilometre şinıalinde Karloviçi civa
rında zelzeleler devam etmektedir. En
ternasyonal otomobil yolu ve Belgrad 
Budapeşte şlınendiieri üzerinde müna
kalat yeniden tehlikeye girmiştir. 

- * -lngilteredcn 
kalay alıyoruz 

Londra, 18 (A.A) - Türkiyeden İn
glltcrcyc büyük kalay siparişleri vuku 
t:.ulınuştur. Şimdiye kndar Türkiye ka
layı Almanya ve Am<>rikaya sipariş edi
yordu .. -·-Yeni Fin elçisi geleli 

İstanbul, 18 (Husust) - Yeni Fin el
çisi Hofkinen geldi. Yarın Ankaraya 
hareket edecek ve itiınatnamesini Milli 
Sefo takdim edecektir. -·-"Bitaraflar artık 

uyanmalıdır,, 
Brüksel, 18 (Ö.R) - Katolik Partisi 

reisi parlamentodaki beyanatında, Da
nimarka ve Norveç taarruzunu şiddetle 
takbih etmlş, şim:ll memleketlerinin 
elim tecrübesinden hütün bitarafların 
bir uyanıklık dersi çıkaracaklarını söy
lemiştir . -·-Milli müdafaa için 

· yeni bir kanun 
hazırlanıyor 

- !BAŞTARAFI 1 İNCİ SABlFEDE -
Büyük Millet Meclisine bir bnun 
l&yibUı ..-erileceği öğrenibniftir. Bu 
l&yihaya göre, ceza b.nununda bu.
lunan bazı ıuçlarla aym kanunda 
yer a1nut muayye.n suçlan itliyen
ler, caaualuk yapanlar, aleyhimiz.de 
kuten tasni ec:lihnit haberleri öğren
meğe ve dinlemeğe ça}.ıfanlar, mem
leket müdafaasına ait askeri esrar 
mahiyetindeki haberleri yayanlar 
veya tasni edenler, Kolordu mer
kezlerinde kurulan ukeri mahke
melere verileceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
işçi yurcldaş.. 
Makineler durursa işsiz kalırsın .. 
Makineler dunnıtmalı ki, işler de 

d wma.sın ... 
İyi bakılan makineler dunnaz .. 

Ulusal ekonomi ve artbnna kurumu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
80.000 Lira 

Milli Piyangonun 1 inci çekiliş biletle
ri satılığa çıkarılmıştır. Biletlerinizi bu
günden alınız. (80.000) lirayı kazana
cak olan bilet belki de yarına kadar sa-

Tona anlaşması 
Dört devlet, Se yrisef ai 

hakkında uyuştu 
~~-~--~-'x*x~-~~~-

Roma 18 (A.A) - Tuna nehrinde Tuna komisyonuna dahil diğer dö 
seyrisefain kontrolü hakkında Roman- devlete, yani Almanya, ltalya, Fran 
ya - Macaristan - Yugoslavya ve Bul- ve Ingiltereye haber verilmiştir. Anl 
garistan araSinda aktedilmiş olan itilaf- ma, Tunada vapur münakallitmın e 
name İtalyan rnaha!ili tarafından müsa- ni}•et altına alınması için bazı milste 
it bir surette tefsir edilmektedir. Bu na ihtiyat tedbirlerini ihtiva cbnektedi 
rnahafil, Romanyanın ön ayak o1muş ol- Bu meyanda harp gemisi haline çe\Til 
duğu bu ~c;in Avrupanın cenubu şarki- cek sclinelcrin Tun.:ıdan geçmesi yas 
sind<.> sulhun muhafazası maksadiyle bu dilecek, vapur mürettebatları sıkı b 
dört devlet arasında bir mesai birliği muayeneye tabi tutulacak taş, çimen 
yapılması için atılmış ilk adım olduğu mevaddı infilukiye ve harbiyenin na 
mütalcasındadır. menedilecektir. 

Bükre§ 18 (ö.R) - Kabinenin bu- Bu anlaşmaya iştirak eden dört de 
günkü toplantısında hariciye nazırı Ga- Jetin kanaatine göre bu tedbirler say 
fenko Tuna komisyonunun mukarrera- sinde Tunada muhtemel her türlü . 
tını izah etmiş, knbine bunları kabul botaj hareketinin önline geçilmiştir. 
etmiştir. Anl~~a,, Romanya siyasi nıahafi 
Bülcreş 18 (ö.R) - Timpul gazetesi, tarafından Balkan devletlerinin bi 

Belgrat - Tuna komi!:'yonunun verdiği kalmak, harp tehlikesinden korun 
kararları ehemmiyetle kaydederek di- hususıındaki müşterek arzulanna y 
yor ki : bir delil addedilmektedir. 

c:Harbın Tunaya sirayet et.memesi için Aynı zamanda bu anlaşmanın ınaz 
icap eden tedbirler ittifakla alınmıştır. de ekseriya yekdiğeriyle anlaşamıy 
Bu tedbirler, kat't bitaraflık. siyasetine dört Tuna devleti arasuida mü~terek i 
istinat ediyor. Tunada sahildar devlet- hareket olduğu da kaydedilmektedir. 
ler, alınan kararları kendi mıntaka1arm
da tatbik edeceklerdir. Sahildar devlet
ler bu mukarreratın Avrupa için ehem
miyetini biliyorlar. Dört komşu Tuna 
devletinin müşterek sulh ve emniyet 
bahsinde anlaşmaia muvaffak olmaları 
memnuniyeti muciptir. MellUluniyeU
mlı:i asıl artıran t"Y Rumen hilkümeti
nin oynadığı rol sayesinde Rumen te-
şebbüsilnün Belgradda tahakkuk etmiş 

TIM.PUL"ON MOTALEASI 
Londra 17 (ö.R) - TWla '\fllaşma 

münasebetiyle Romanya hariciye na 
rı B. Gafenkonun gazetesi olan -cTiıı 
pul-. dört Tuna devletinin kolaylı'k1 
tam bir anl8§ma aktetmelerini memn 
niyeti~ kaydetmekte ve bunun, Tun 
mıntak..-ısına harbın yayılmasına ma. 
olmak hususundaki azimlerini gösterd 
ğini yazmaktadır. Dört Tuna devle 
ü.zcrlerine dUşen mesuliyeti müdrik olu 
aıllaşma1arının Avrupa için hniz oldu 

olınasıdır.> 
TUNADAN GEÇMESt YASAK 

GEMiLER 
Berlin 18 (Ö.R) - Tuna anlqması, ehemmiyeti de biliyorlar. 

Son Aln1an tecavüzünden sonra 

Dünyanın ikinci büyük 
ticaret filosu Mütte
fiklerin eline geçti 

-~~-~~--x•x~~~~----
Londr•, 18 ( ö. R) - Almanların bitarftf limanlarda bulunuyordu. 

Norveç& iatilau Norveç, ticaret filosunu Bu vapurlar, hükUınetlerinin em 
Müttefi1tleriu emrine •okmaktadır. Nor- itaat ederek Müttefilderin idaresi al 
veç ticaret fUoıu, lngiliz filoaundan aon- zinnektedirler. Danimarka vapurları 
ra, dünyanın birinci ticaret filosu olup gdinc~, ehemmiyeti de.ha azsa da yin 
dört buçuk milyon tonluk gemiyi ihtiva oldukça büyiiktür. Bunlara fimdilik. mh 
eder. Bunların ek.eeriai memleket hari- aadere muarneleei yapılacalua da, ile • 
cinde aeferde olduğundan Almanların de, Almanlara yardınu dokunmam 
Norveç limanlarını iıgali esnasında ek- wartile aah,plerine tazminat verilm 
serisi ya açık denizde veya Müttefik ve düıünülmektedir. 

Cümhurrcisliği Flarmonik orkes
trası lstanbula gidiyor 

Ankara, 18 (A.A) - Memleketimizin karadan hareket edt!cck 29 nisan paı:ar
iftihar edeceği bir hale gelmiş olan cüm- tesi, 1 mayıs çarşamba, 3 ınayıs cu 
hur reisliği filAnnonik orkestrasından gilnleri akşamı sant 21 de ve dört ma 
muhtelif şehirlerimidn de istifadesi csa- yıs cumartesi glinü snat 18.30 da olma 
~ı kabul edilmiş ve CiiınhuriyE"t Halk üzere 4 konser verecektir. Konser 

· Partisi ile Maarif Vekilliği arasındaki Beyoğlunda Saray inemasında veril 
hazı_rlnnan program mucibince geçen se- cektir. Konserlerde tanınmış gnrp sana 
ne fa.mirde konserler verdirilmişti .. Bu kArlannın meşhur t..-scrleriyle memlek 
kıymetli orkestramız bu sene de İstan- tiınizin yetiştirdiği genç ve güzide sa 
bulda konserler verl'"Cektir, Orkestra 70 ruıtkfirlannın büyük muvaffaloyetle vü 
ki.,_c;ilik bir kadro ile 28 nisan günü An- cuda getirdiği eserler çalınacaktır. 

...................................................................................... . . . 
• . 
• • . . ~ lngiltere hükümetinin resmi ilan1 

~ Danimarkanın halen Alman İ:Jgali ve kontrolü altında bulunması dolayısile.: 
:Croenland, lzlanda ve Faroe adalan müstesna olmak Üzere diğer Danimarka: 
:topraklarına a§&iıdaki tedabirin tatbikine karar verilmi§tir. : 

a) Danimarkaya gönderilecdc olan bilcümle kaçak eşya zapt ve müsadere: 
edilecektir. : 

b) Danimarka men,eli veya Danimarkalılara ait bilcünJe mallar, muleabe-: 
lei bil.miail emri ahkamı mucibince müsadere edilecek. ve lngiltere Kral·= 
liyeti konsolosluleları Danimarka menşeli ve Danimarkalılara ait mallar: 
için menşe ~detnameai vermiyeceklerdir. : 

c) Dani.marleaya RÖnderilecele mallar için konsolosluklardan aranılacak de-! 
niz tertifilcaları verilmiyecektir. Halen Danimarknya vasıl olmaınıı mal-: 
lar için daha evvel verilmiş olan deni1 sertifikaları hükümsüzdür. : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ ................................ ~ ............ , 
Telefon 
3646 Tayyare Sinemasında 

BU HAFTA iKi BÜYÜK FİUl\I BlRDI•'N 

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

Bir haftadan beci g4>ıtterileıı Şarkın 1 FraNnMz AsincnMıacıhğ'UınınSliyLeınuÜt eRri 
ve Arap diyannın StW kraliçesi 

VMMV aULSUM'VH 
ölnıe7 eseri 

VEDAT 
•YANJK ESİRE• 

TÜRKÇE SÜZLÜ ARAPÇA Şarlub 

KADIN 
OYNIYANLAR : 
MEGLEMONİEK - HENRY 

GARAT - RAİMU 
FRANSIZCA sözı;O 

Umumi ana \'e talep üzerine bir AYRICA : EK.l .. ER JURNAL 
hafta daha ı~rileccktir_ Son dünya hidisatı 

OYUN SAATUmt : NAMUSLU ICADJN: 2 - S.15 - 8.30 HA .. 
VEDAT : 3.30 - G.45 - lODA •. • 
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::ııııııııııııııs -- Cihan Hatun ı1•111111•0u'§! . dün bir hır•ı~lılr alda Narvikte sokak muharebeleri oldu - - . -- -------- Abbcuiler Devrinde Türklerin niJfuz § 
E ve kudretlerini gdsteren büyük ~ 
E ve Tarihi A,k romanı § 
= = i'ııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııı 

Tefrika: 33 YAZAN: Curci Zeydan - -
(Afşin) Cihanın gösterdiği metanet 

~ mukavemete karşı kendini hir hey
bet ve azametin tesiri altında görerek 
sanki gazabından kuvvei elektrikiyesi
nin izdiyadiyle ateş saçmağa başlıyan 
gözlerine sabit bir nazarla bakmağa 
aayri muktedir bir hale geldi. (Cihan)-
111 sözleri onun vekarını, haysiyet ve 
§erefıni ı.irüzcber etmiş idi. Mukave
met etmeğe, daha ziyade ileri gitmeğe 
.kendisinde cesaret kalmamış idi. !ster 
istemez (Cihan) uı teklliinl kabul etti. 

- Haydi, dediğin olsun. Düşünebilir
sin. Bütün kalbimi sana açmaktan ken
dimi alamadım. Bu, senin için mucibi 
meserret ve ba~i taziyet olur itikadın
Gayıın. Matem günleri geçtikten sonra 
.ana bağlamı§ olduğum emelin boşa çık
.rnıyacağını ümit ederim. Bahusus hüs
nüniyetimi, saadetin için ne kadar ha
yırlı düşünmekte olduğumu anlıyacak-
5lD. Azizem! Beis yok. Sabrederim. Ya
vaş yavaş iyi düşün. 

(Cihan) Af§inin izhar ettiği hissiyat, 
tasavvur eylediği hülyalar ve emeller 
hakkındaki sözlere müsamaha ile baka
rak yavaş ve rezin bir ses ve vaziyetle 
cevap verdi: 

- o · halde bir vasi sıfatiyle otunna
nw rica ederim. Bir kız emin ve mer
hametli vasisini nasıl telakki ederse ben 
de sizi öyle te1Akki edeyim. 

(Afşin) teessürünün ~ddetinden tit
rjyor gibi idi. (Cihan) aldırmıyordu. O 
da olurdu: 

- Babamın vasiyetini icra ettiniz mi? 
Konağa ve konakta bulunanlara müte
allik işleri gördünüı: mü? 

- Her şeyi yaptım. Çiftçiler tarla
larda çal~ıyorlar. Konak müdürü ko
nağın umurunu idare ediyor. Iyi bil
melisin ki senin malını senden ziyade 
gözetiyorum. 

(Afşin) bunu söyledikten sonra ger
danlığı hata tutmakta olan elini uzata
rak: 

- Bu gerdanlığı kabul etmiyecek mi
sin? Onu ister isen al. 

(Cihan} yüzünü nefretle çevirdi: 
- Hayır .•• Hayır ... Bu içtimaı ha

tırlatacak bir şeyin kabulünü istemiyo
rum. Bu salonu bütün mefruşatından, 
bütün esasından tecrit ve tahliye ede
bikem yapmakta tereddüt etmezdim. 
Bu mevkide bulunmuş, sözlerinizi işit
miş bir şeyin kalmasını görmek iste
mem. Terekenin jşlerine bakmak husu
sunda sarfettiğiniz mesai ve gayrete te-
şekkür etmekliğime müsaade ediniz. 
Babamın ve ailesinin dostu olan (Af~ 
§İn) haz.rellerinden bundan başka biı 
şey beklenmezdi. Fakat kardeşim Sa
man? Onu mirastan niçin mahrum elti
niz? 

(Afşin) Cihanın sözlerini dinlerken 
kendi nefsini küçük görüyor, o kızda 
başka bir vakar, başka bir ciddiyet ve 
metanet bulunduğunu anlıyordu. Ade
ta dili tutuluyor gibi idi. (Cihan) Af. 
şinin satvet ve besaletine üfet ve hüsnü 
terbiye ile galebe etmiş idi. (Af~in) te
ceDüt göstererek cevap verdi: 

- Bir kasırm vastsinden sorması sı
fatiyle benden bu suali soruyorsun. 
Halbuki o sebebi giilemeğe mecburum. 
Bunu bir sevgilinin sevdiğine sorması 
şek1inde sormuş olsa idin herşeyi sana 
söylerdim. 

- Siz vasiyetnamenin tenfizine bakı
nız. Sevmek bahsine mahal yoktur. 

(Afşin) Cihanın akıl ve metanetine 
karşı hayrette kalıyor, bu hayret hari
kulade kızı daha ziyade sevmesine bais 
oluyordu. Kendisine tekrar muhabbet
ten bahsetmek cesareti kalmadığını his
settiğinden sükutu ihtiyar ile muhave
reye nihayet vermekten daha münasip 
bir yol bulamadı. Ayağa kalktı. Cihan
dan müsaade istedikten sonra oradan 
çekilip gitti. 

(Afşin) Cihanın muvafakatına nail 

olaınıyacağını biliyordu. 4in sonraya 
tehirini kabul etmesi büsbütün redde
dilmi§ bir halde çıkmaktan korktuğun
dan ileri geliyordu. 

-24-
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(Cihan) Afşini çıkıncaya kadar göz
leriyle takip ettiği halde yerinde dur
muş kaldı. Onun çıkıp gittiğine emin 
olunca duvarda asılı duran bir peorde
nin üzerinde babasının yüzünü mümes
sil olarak işleme ile yapılmış bir tasvire 
bakarak derin derin içini çekti. Sonra 
kendini sandnlyanın üzerine attı. Za
vallı kız gayet yorucu bir işten çıkm!§ 
gibi mafsa11arında bir ~afın vücudunu 
hissediyordu. Etrafına baktı. Yalnız 
kaldığını görerek içini tekrar çekti. 
Kendi kendine şu suretle söylenmeğe 
başladı: 

- Cihan! Eyvah sana! iki gündür ba
şıma neler geldi! Babam vefat etti. Sev
gilim buradan gitti. Sevgilimin gitmesi
ne sebep benim. Fakat... Gitmesinde 
beis yoktur. Belki gitmesi daha hayırlı 
oldu. Bari o cahil ihtiyarın ne düşün
düğünden, ne yaptığından haberdar ol
maz. Ey adi hükümdar, ey mağrur ku
mandan! Gök yerden ne kadar uzak ise 
senden o kadar uzak olan (Cihan) a 
malik olmak mı istiyorsun? Heyhat! O 
cahil .ihtiyara niçin kalbim {Aydoğdu)
nundur demedim? Hayır. Demek caiz 
değildi. Çünkü bunu söylersem sevgili
mi tehlikeye ilka etmiş olurum. Sevgi
lim (Aydoğdu!) neredesin? 

(Cihan) Aydoğdunun ismini zikre
dince, onun uzakta bulunduğunu dUşü
nünce nefsinde btiyük bir ıstırap duy
du. Hüngür hüngür ağlamağa başladı. 
Maamafih ağladığının işit.ilmemesi için 
ses çıkarmamnğa bütün kuvvetiyle ça
lışıyordu. Fakat fartı teessür onun ih
tiyarını se1betıniş idi. Ağlamak gitgide 
şehkalara, hıçkırlklara müntehi oluyor
du. Metaneti ka1bi, kuvveti azmi olmasa 
idi bayılıp yere düşecekti. (Cihan) bu 
halde iken salonun kapısında süratli 
ayak sesleri işitti. Hemen yüzünü o trı
rafa çevirdi. Gelen (Hayızran) idi. Mu
hip ve vefakar o1an mürebbiye tclaşln 
geliyordu. Bir valide ağlıyan çocuğunu 
nasıl kucaklar ise .kendisi de (Cihan) ı 
öylece kucaklıyacak gibi kollarını aç
mış idi. 

Cihan mürebbiyesinin böyle taşkın 
bir hissi muhabbet ve şefkatle geldiğini 
görünce bütün hissiyatı kabardı. Göz
leri y~ ile dolu olduğu halde mütebes
sim görünmeğe çalışarak mürebbiyesi
nin yaklaşmasını bekledi. Hayızran yak
laşınca Cihan kendini onun kolları ara
sına attı. Zavallı kız bu kadar zaaf gös
terdiğinden dolayı kendi nefsinden uta
nıyordu. 

(HayJzran) hemen söze başladı: 
- Hanımcığım! Niçin ağlıyorsun? Sa . 

na ne oldu? 
- Cihan elindeki mendil ile gözleri

ni sildiği, hüzün ve teellümüne galebe 
çalmağa çalıştığı halde cevap verdi: 

- Anneciğim! Ağlamaklığımı garip 
mi görüyorsun? Daha dün babamı kay
bettim. Eyvah! Onun ziyaı ile felake
tim pek büyüktür. 

Hayız.ran Cihan ile Afşin arasında ce
rt>yan eden muhavereyi dinlememiş 
iken yine arada Jena bir mücadele vu* 
ku bulduğunu anlamış idi. Çünkü Afşin 
r;ıkar iken pek sert bir çehre ile çıktığı
nı görmüş idi: 

- Hanımcığım! Hiç merak etme. 
Kimseden korkma. 

(Cihan) Hayızrnnın işin farkına var
mış olduğunda beis görıniyordu. Çünkü 
mürebbiye onun mahremi esrarı idi.Fa
kat zavallı kız kendini toplaınağa çalı
şarak: 

- Bir şeyden korktuğumu neden an• 
ladın? 

-BiTMEDi-

Almanların Şarnhort 
zırhlısı torpillendi 

Güçlükle kaçup karaya oturdu 
~~~~~~-x•x.~~~~~-

BASI M~Alt'I l inci SAYFADA dönmerniştir. İki Almtn tayyaresi~
rülmüştilr. Stavangere taarruz, bir In

c.uk ı Alman cep kruvazörünün son de- giliz tayyaresinin attığı yangın bombala
rıiz muharebclerind~ torpillenerek ağır rı ile ba§lamıştir. Tayyarenin attığı fi
hasara uğradığını teyit etmektedir. Ami- şenkler, gemilerin hedeflerini kolaylık
ıal Şer tamir edilmek üzere bir bahriye la tesbit etmelerine yardım ediyordu. 
ln~t destg5hına sevkedildiği bildiril- Bir Alınan tayyaresi havalanmağa te-
oocktedir. şebbüs etmiş ise de derhal d~ürülmüş-
İNGİLİZ JUtUVAZi;RO BATMADI tür .. Stavanger tayyare üssü şehirden 
Londra, 18 (Ö Rl - Stavangerdeki altı mil uzakta olduğıı için Norveç sivil 

Alınan hav<ı ii süııü bir saatten fazla halkı bu taarruzdan zarar görmemiştir. 
bombardunı:ın eden İrçiliz filoswıa men- TRONDHAYM DA YAKILDI 
sup bir kruvn.ıör iin ha tmldığı hakkın- Sah gecesi Trondh!lym tayyare mey-
daki Alman iddiası tekzip edilmiştir. Bu danı ve hava ilssii de taarruza uğramış
kruvazör bir bonıkının isabetiyle hafif tır. Bu taarruz netice~inde büyük yan
surette yaralanmış.su da kendi vesaitiy- gınlar çıkmıştır. Almanlar Kopenhag
le üssüne dönmiiştür dan Trondhayma havadan nakliyat ya
STA V ANGER iJSS{J TAHRİP EDİLDİ pıyorlardı. Hava meydanı ve üssü ha-

Londra, 18 (Ö.R) - Stavangerde Al- rap olduğundan artık bu vasıtadan isti
man tayyare UslcrinE" yapılan son taar- fadf) edemiyeceklerdir. 
ruz hakkında bugün yeni tafsilat alın- MISIR İNGİLTEREYİ TEBRİK ETJ'İ •• 
JWştır. Büyiik Britanya muhriplerinin Londra, 18 (Ö.R) - Mısır başvekil, 
M!ksen dakika <devam eden bombardı- Çemberlayne bir telgraf göndererek, 
maamdnn sonra bu ii~ler artık hiç bir Mısır milleti namına İngiliz doııanmıw
işe yaramıyacak haJe sokulmUf(ur .. Bu nın şerefli mazisine uygun uJ 

'------"--•·~--

-··---
Dün, hüld\met avluaı.a içinde bir lur-

sızlık vak'ası olmuotur. 
Ali Rıza adında biri, arltadatı Musta

fa ile birlikte, i.tida yazdırmak için hü
kumet avlusundaki arzuhale& Ahmet 
Dinçkalın masasına ıitmiılerdir. Ali Rı
za, arzuhalcıya para vermek için elini 
cebine atmJf, falat cebinde para bula-
mamıotır. 

Me.ele zabıtaya aksetmio. Ali Rıza
nın 2,5 liraaı Mustafanın ayakkabaı için
den çıkarılm14tır. 

Mustafa derhal meohud suçlar kanu
nuna göre muhakeme edilmio ve 1 ay 
hapse mahkum edilmiştir. --·--B,, Hasan Yiğit çeşmesi 
. Çeşmeli fabrikatör B. Hasan Yiğite, 
lnönü bulvarında in-;a ettirdiği çeşme 
münasebetiyle riyascticümhur umumi 
katipliğinden şu mektup gelmiştir : 

ıİnönü bulvarı methalinde yaptırdığı
nız mermer çeşmenin açılış törenine ait 
albümle mektubunuzu reisicümhurun 
yüksek huzurlarına arzettim. Meınnun 
oldular ve bu lu.yır i~ine muvaffakıye
tinizden dolayı tebriklerinin size iblağı
nı emir buyurdular. Saygılarımla bildi-

~------------------ww ... ,,,,..-----------------
- BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA - e~~--bir.~~ ~ornçlinin tevkif edil- ·~imdiye kadar yapılanlar, Ç~~ 
ti ikiye ayınnağa çalışıyorlar. Alman dili ogremlmiştir. !aynın medeniyet kalesi yıkılınıyaca--
kwnandanhğı Norveçte işgal sahasını 09lôda her gün seri halinde tevkifat sözündeki itimadını on misli haklı g~ 
genişletmek teşebbüsünden vaz geçerek yapılmaktadır. termektedir. • 
Almanların ellerinde bulunan mevkileri BtR ALMAN ALBAYI KURŞUNA Niyuz Kronik! şunları yazıyor : 
tahkime büyük ehemmiyet vermekte- DİZİLDl.. ıErgeç ve ağlebi ihümal yakın bir ~ 
dir. ZuriMen bildirildiğine göre, Alman manda Norveç harp sahnesi olacak~:. 

İNGİLİZLER BtlTON ŞİMALi büyUk erkanıharbiyesine mensup albay Askere ve yine askere ihtiya~ 
NORVEÇE HAKİM Feliks Ayşhorn kurşuna dizilmiştir. Bu vardır. Alman1ar daha büyük ordu-

Stokholın, 18 (Ö.R) - Norveçteki Al- yüksek rütbeli subay, Hitlerin fskandi- getirecekJeı'dir. Alman filosu loSJlllll 
man kumandanlığı, Trondhaymdan İs- navya macerasını şiddetle tenkit etü- nıahvedilerek ilk weri kaundı~ ~ 
veçe giden demiryolunu emniyet altına ğinden divanıharbe verilmiş bulunuyor- eli Norveçte Alman pıestijine ve ~ 
almağa çalışmakta ise de elindeki kuv- du.. askeri kudretine asıl büyük darbeyi 
vetler bu işe kafi gelmemektedir. ALMANLAR iSVEÇ HUDUDUNA direceğiz..• 

Son haberlere göre İngilizler bütün YAKIN.. Times diyor ki : :ib-
şimali Norveçe haklın olmuşlardır. Helsiııki, 18 (A.A) - İsveçin Narvik ıNorveçte fazla mikdarda askere:...,.. 

Lullea demiryolu üzerindeki ilk ista.s- tiyacımız vardır. İngilterenin Norv"'~
yonu olan Pingsraensenden bildiriliyor: bütün kuvvetiyle gittiği aşikhdır· ~ NORVEÇ SEFERBERLilit DAHA 

BITMEDİ 
Londr.ı, 18 (Ö.R) - Merkezi Nor

veçte seferberlik hareketi hararetle de
vam ediyor. Norveç orduları başkuman
danı general Otto Rume yeni· Norveç 
fırkalarının önümiit.deki haftalarda tam 
kadrolarını bulacaklarını söylemiştir. 

Cenupta kayakh Norveç .kuvvetleri 
Alman ordusunun cenahlarına taarruz 
ederek bunlan büyük zayiata uğrat
mışlardır. 

Hudud\Dl öbilr tarafında tam bir SÜ· llU hadiseler ispita ediyor.• 
kU.O hilküm sürmekte olduğu zannedil- TARASSUT UÇUŞLARI . 
mektedir. AlmanlarL-ı halihazırda İsveç Brüksel, 18 (ÖR) - İngilizler, .P-
hududuna bir kaç kilometre mesafede malt Norveçin Adaları ve sahili nzerW 
kfiln bulunan Bjoempjaelli işgal etmiş de tarassut uçuşlarına devam edlyot;: 
oldukları tahmin ediliyor. Bir Alman tayyare.:ıine bombalarla ba" 

iNGtı.iz GAZETELERİNİN 
MOTALAALARI 

ririm .. • 
--·-- Oslonun altmış kilometre şimalinde 

MEZARLIKLAR Norveç kuvvetleri Mioza gölU civarında 
kuvvetli bir müdafaa cephesi tesis et-

Londra, 18 (Ö.R) - İngiliz matbua
tı, Norveç harbinin kısa olınıyacağı, fa
kat Almanlann mliğ!Obiyeti muhakkak 
olduğunu yazıyorlar. 

ruz etmişlerdir. Hiç olmazsa bir bolX1 • 
nın hedefe isabetini tesbit etrnişl~ 
Bir Alman iaşe gemisine de isabet " • 
olmuştur. Bu harekAta iştirak eJe~,~:
yarelerden Uçü üslerine dömn~ 
dir. 

Royter Ajansı, Alman tebliğinde ~ 
rip edildiği iddia edilen Saderland dfY 
niz tayyaresinin halen İskoçyada . 
niyette bulundu.ğunu kaydetmekted!1_;. 

TEŞCİR EDİLİYOR mişlerdir. 
Belediye, İzmir ve civarındaki me- ALMAN KARARGAHINDA SUİKAST 

zarlıkları teşcir eylemektedir. Karşıya- Stokholm, 18 (Ö.R) - Oslodan alı
ka, Paşabahçe ve Koklıcanın teşcir iş- nan ve henüz kontru?üne imk.in olını-

Deyli Meyi diyor ki : 
ıHitler, Norveçe casusların ve sabo

tajcıların açtıkları kapılardan girmiştir.• 
Deyli Ekspres İngiHz karilerine şu 

tavsiyeyi yapıyor : 
Brüksel, · ıs (0.R) - D. N. B. /'.J 

lcri tevsi edilmektedir. yan bazı haberlere göre Norveçe çıka- ıNorveçtc derhal bir netice alınması
nı beklemeyiniz. Almanları denize dök
mek için icap eden zaman sarfedilecek
tir .. • 

sı bildiriyor : diJ"i• 
Alman tebliğinde batırıldığı bil tl' 

len İngiliz kruvazörü 985-0 tonluk ~· 
don tipindedir. Hasara uğratılan . deJS 
vazör ise on bin tonluk Sufolk tipiD tit·· 
olup mürettebatı 680 kişiden ibar~ 

--·-- rılan Alman ordusu umumi karargahm-
D E N İ z öa bir suikaSt vukubulinuştur. 

1. cçiler·mm· toplantısı Bir Alman genel"dlmm maktul düştü-
!I' ~. bu suikastı yapmak suçu ile itham 

Deniz işçiJeri cemiyeti umumi heyeti 
Deyli Telgraf diyor ki : 

24 nisan çarşamba gücü saat 18 de Ti
<:aret oda'>ı salonunda toplanacak, müte
ahhitle aralarında cereyan eden işleri 
müzakere edecektir. --·--KtJ'LTttRPARK BALOSU 
Karşıyaka Halkevinin Kültürpark ga

zinosunda vereceği b<\Jo 27 nisan cu
martesi akşamı saat yirmi bire tehir 
edilmiştir .. 

B:ılo hazırlıklarına devam edılmekte
dir. --·--Bir divanın tecili 
Kemalpnşanm Haül Beyli köyünden 

Şükrü kızı Bn. Nazifeyi evlenmek mak
~adiylc kaçırmaktan <:uçlu olarak Ağır 
cezaya verilen Yusuf oğlu Ahmcdin du
ı U§ması nihayctlennıi~ir. Suçlu Abmct 
hakkındaki t\mme davası, şikayetçi kız
la e\"lendiği için, tecil edilmiştir. --·--Bir mahkUmiyet kararı 

Torbalı ve Tepeköy Telgraf §efi Ali 
Şanın 1133 lira 3 kuruşu adiyen zimme
tıne geçirdiği ağıt· ceza mahkemesinde 
sabit olmuş ve 1 1>c:ıe müddetle hapsi
ne, paranın da ödettirilmesine karar ve
rilmiştir. --·--DUN GECEKİ YANGIM 

Dün gece, Gün Dt1ğduda Ali Çetinka
ya bulvarında kuınisyoncu bay Muiz 
Navaronun 31 nuınc.ıralı evinin mutbahı 
bacasından ateş çıkmış ise de yetişen it
faiye tarafından, büyümesine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 
Ateşin sebebi .ı:ulıuru, bacadaki ku

rumlardır. Bina, sigortalıdır. --·--Urlada si!rek avları 
URLA (Yeni As-.r) - Halkevimiı.in 

spor kolu avcıları geç:ın hafta ve bu haf
ta sürek avına devar.ı emişlerdir. 

Bu hafta Özbek l:öyü civarında dört 
domuz, 3 çakal, 15 domuz yavrusu öl
dürülmüş, bir şahin diri olarak tutul
muştur. 

Ahmet Çavuş, Mustafa, Ali Genç, Ra
gıp, Bahtiyar, Salih . Hasan, Abdullah, 
Bekir Cafer Kaya ve Cafer Demirden 
mUrekkep olan avcıle.-, hava iyi olursa, 
bu hafta da süreğe ve çiftçiyi zarara so
kan domuzları itlafa devam edecekler
dir. --·--Yeni Neşriyat 
·-········· 
İLK OORETİM - Maarif vekilliği 

tarafından neşredile.a bu haftalık mesle
ki gazetenin 45 inci sayısı çıktı .. 

B. CEMİL GOLEÇ 
ARANIYOIL. 

Bursa vilAyeti İnegöl kazasından 
Mehmet Güleç oğlu yirmi yaşında Ce
mil Güleç dört seneden beri kayıp oldu
ğundan hemşiresi Bedriye Muzaffer 
Güleç tarafından aranmaktadır. Gören 
veya bilen varsa İzmir Kemeraltı Ev
liya zade otelinde Bedriye Muzaffer 
Güleçe bildirilmesi inc;aniyet namına ri
ca olunur. 

2264 (764) 

Isveçe gelecek ay Alman 
hücumu bekleniyor 
~~~~~~~~~x•x.~~~~~~~~-

londra, 16 ( Ö. R) - lngiliz Jktı- nnı tavsiye etmiştir. 
sat nazırı Krost, gelecek ay zarhndıl Stokholm, 16 ( Ö. R) - Ecn~bilerin 
Almanyanın lsveçe hücum edeceği fik- faaliyeti ciddi kontrola tabi tutulmak
rinde olduğunu söylemiştir. Nazır şurı- tadır. 
lan ilave etmiştir: Bir ecnebi devletle irtibat1an oldu-

« - Bu taktirde Müttefikler şüphe- ğundan şüphe edilen bir çok lsveçli tev
!jz lsveçe yardım etmek iatiyeceltlerdir. kif edilmiştir. 
Fakat lsveç ani bir taarruz kurbanı ol
mıımıığa çok dikkat etmelidir. Biz o va
kit de şüphesiz lsveçe yardım edeceğiz. 
Fakat isteriz ki önce kendi kendini mü
dafaa için lazım gelen tedbirleri alsın. 

Londra, 18 (Ö. R) - Amerikanın 
Stokholı~ sefiri Amerikan tebaalarının 
Stokholm mıntakasından uzaklaşmala-

Londra, 18 ( Ö. R) - Stokholmdan 
alınan haberlere göre şimendiferlerin, 
limanların, sanayi merkezlerinin, elekt
rik santrallannın fotoğraflarını almak 
menedilmiştir. Hükumet milli müdafaa
yı alakadar eden bir çok yeni tedbirler 
almıştır. 

Nasıl harbediyorlar? 
-~~--~~~~~*x:~~~~--~~-

J n gİ Iİ z tayy~releri, hava muharebe
. ~rinin nıükemmel filmini almaktadır 

Polonyadaki Al
man mezalimi 

Ö l hükurned• Paris, 18 ( .R) - Po onya . . ~· 
Almanların Polony:ıJili mezallini 
kında bir )fara kibp neşretmi.,<rtir· 'f' 

Büyük Britanya, Fransa ve P~lo~,, 
hükümetleri dünya vicdanına hitB e
neşrettikleri müşterek bir beyannaJ11 ri1 
de, Polonya halkır..a ve kültürüne ita. ,, 
işlenen cinayetleri protesto etınişlerdit 

ALMANYA:LtTV ~,_ 
Ticaret Muahedesi 
imzalandı,,.. ;,.ı· 
Kaunas, 18 (A.A) - Berlinde, d3 

manya ve Litvanya heyetleri aras~eti 
yapılınakt.u olan tic;.ret müzaker tice" 
bir anlaşmanın imz.ahnmasiyle n~ ıtı' 
lenmiştir. Lltvanya ticaret heyeti ~!1'c~ 
yı müteakip Kaunasa dönmek o:t 
Berlinden ayrılmıştır. -*-Bir Yugoslav 
nazırı Peştecle -11• 
Budapeş_te, 18 (A.A) - Yugosl813ll" 

adliye nazırı Markovic, dün akşaOl atJ" 
dapeşteye gelmiş v~ Macar aclliY~ıf' 
rı Hermfindan tarafından karşıl 
tır. -*-İngiliz hava ordusuna mensup tayya- muvaffak olmasına mukabil diğer bir İNGİLİZ . 

ıecilerin Alman tayyarecileriyle yap- pilotun neden iyi neticeler elde edeme- Bahriyesinin bir kal'.,. 
tıkları hava muhaı·ebeleri esnasında diği araştırılır ve icap ederse muvaffak ~ 
aldıkları füimlerdt!n İngiliz pilotlarına olmıyan pilot, hatalarını tashih etmek Londra, 18 (A.A) - Bahriye. ne bil' 
harp taktiğini öğretmek için istifade Üiere hususi tedrisata tabi tutulur. ti, Almanya tarafından istila edıletı ~ 
t.'Clilmektedir. Diğer bazı mütehaaaıalar da düşman tün memleketlerin denizcilerini gt ~ 

iskoçyadaki bir hava üssünü geçen- tayyareleri hakkında malumat elde et- barp, gerek ticaret filolarında kaY1 
terde. ziyaret eden İngiliz kralı, bir Al- mek için filmleri tetkik ederler. Düş- kabullerini kararlaştırmıştır. 
man taarruz tayyare~inin d~ürülmesi- man tayyarelerinin tipi, silahları, sür' at İNGİL TEREDE 

· t b"t d b filiml d b" · · Te manevra kabiliyetleri ehemmiyetle nı es ı e en u er en ırını sey- Tren ücretleri ~ıl"' 
retmiştir. Bu filim, hava muharebesi es- not edilir. Londra, 

18 
(A.A) _ Mayısta deı~S 

nasında, taarruza geçen bir İngiliz tay- BİR T AJILİSİYE uıcJe > 
yaresinden alınmıştı Hollyvood dahi l'olları tarifeleri İngilterede Y... Jl.r' 
bundan daha heyec::ıclı bir sahne uydu- GEMİSi BATTI arttırılacaktır. Çünkü, deınirY° ıJ" 
rrun:ızdı. Londra, 18 (A.A) - Disperser İngi- masrafları yüzde 26.75 artacakt11'ıJc )it' 

Tayyarenin sekiz makineli tüfengi liz tahlisiye gemisi İskoçya açıklarında 1941 martında bitecek olan 19 aY 
ile bir hizada olmak üzere, bir sinema batmış ve 9 denizci öJm~tür. saplara istinat etmektedir. __....-::::1~ makinesi mevcuttur. Makineli tüfenkle- ll!l'J1!91••••••••••••••••••••••••••-•·re ateş ettiren tetik düğmesine basJdı- r· 
ğı vakit, sinema makinesi otomatik ola- Hava kr· umuna aza rak işlemeğe başlar. Sinema makinesi 
hedefe tevcih edilir ve mermilerin ka
tettiği yolu mükemmel bir şekilde tes-

bit eder. Pilot pnnnağını düğmeden çe- k d d•ı• • 
kince, makineli tüfenklerin ateşi kesilir ay e 1 ınız 
ve sinema makinesi de faaliyetini tatiJ 
eder. Makineli tüfenkJerin her ateş edi
şinde, sinema makinesi de filim çekme
ğe başlar. 

Tayyare hava meydanına - avdette -
indiği vakit, sinema makinesinin filmi 
deji§tirilir. Pilotun ismi ve filmin çeki
Jiş tarihi kaydedilerek, eski filim kabil 
olduğu kadar çabuk develope edilir ve 
daha sonralan onu çeken pilota göste
rilir. 

Karanlık bir odada rahat bir koltuğa 
oturmuş olan pilot, geçirdiği hava mu
harebesini yeniden bütün heyecanı ile 
yaşar ve düşmanın kurtulup kaçmasına 
aebeb olan hatalarını an]ıyabilir. 

Bi.Jahara, pilotların filmleri birbirine 
eklenir ve mütehas.,ıslar tarafından göz
den geçirilir. Bir pilotun muharebelerde 

----~~-~~x•x-~~--~-~~-

B u vatan borcunu kolaylaştırmak 
için yeniden heyetler seçildi 

-------x*x:------
remlz yüıtellll yurddaş: . ,,_ 
Avrupanın kan ve barut koktuğu, vaffakıyetle yürüy~bilmesi, _ıııUUıxı~ts" 

ıstırap içinde inlediği şu dakikada biz dımm o nisbette genişlemes=:ı di\IW" 
yurdumuzda tam bir emniyet altında, vakkıf bulunduğundan ve Y }dP" 
refah ve saadet içinde yaşamaktayız. sında bütün varlığını f~~~ Jse 

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

Bu kanlı ve l.'>-tıraplı durum karşı- miyen merd ve cömert nulle~ ~ 
sında yurdumuzun müdafaasını, bir- her sahada olduğu gibi gençli~~
liğimizden, kuvvet ve kudretimizden natlandırılması davasında da_. ~· 
doğan bu refah ve emniyetin idamesi- ma yaptığı yardımı genişletıneil1'ot"' 
ni temin için dünden daha mütesanit, li bir borç bileceğinden Ha~ gil• 
daha kuvvetli bulurunaklığımız ve mumuz; milletimiı.ir. her fer rnB i~' 
bilhassa Avrupa harplerinde en bü- cünün yettiği kadar bu y~dı ~ rıJl: 
yük rolü oynıyan hava kuvvetlerinin ralQni temin jçin en biiyügu~ terdiil 
yarattığı facialar, yıktığı ocaklar, sön- li Şefimiz İsmet İnönünün göS ka)'de
dürdiiğil hanımanlar karşısında hava- yol üzerinde yürümeğe, aza boJlı.ııı 
larımızın korunması davasında dün- dilmeğe davet edecektir v~e vere· 
den daha hassas, daha titiz davran- için dahi halk partimizle ~1 ~ ııer 
maklığımız icap edeceğinden bu milli rck lazım gelen tedbirl~rı ~atlP.dB 
vaz.if eyi üzerine almış bulunan Hava semtte, her köyde Partı .0 c. ııaı~ı
Kurumumuz hav&~ılı~ızın bir kat faAI bir heyet teşkil etrnL!t~·i teşrii' 
daha takviyesi, Cümhuriyet gençliği- mızın bu heyetlerle ın~~ ııa
nin ordu havacılığı gerisinde uçan bir ederek millt havacılık ıdeda bulıJP" 
ııesil haline getirilmesi işine büyük hakkuk:una büyük yardıJn vgi1eri1"' 
bir biz vererek lhını gelen tedbirleri cağından emin olduğumu se 

Çiftçi Y urddaş! 
Türkiyede hü}ük, küçük bütün 

çiftçilerin emt:ği mahsulü olarak her 
yıl yuvarlak hesap dört milyon ton 
buğday yetişiyor. 
Dört milyon ton buğday demek, 

tonu yine yuvarlak hesap, 50 lira
dan iki yüz milyon liralık bir kıy
met demektir. 
Büyük veya küçük her çiftçi bir

biri üstüne istihsalini yüzde on art
tınrsa, 400 bin ton fazla buğday ye
tişmiş olur. 

: 400 bin ton fazla buiday deme, 15 

Denıek ki, çütçi yurddaş •. 
Yalnız buğday mahsulünü yüzde 

on çoğaltırsan yurdumuza 15 milyon 
Türk lirac;ı fa:da bir kıY111et gire
cektir. 
Her mahsulünü ayrı, ayn yüzde 

on arttırırsan senin ve memleket 
geliriniz ne kadar artacaktır, orası
nı artık sen düşün .. 
O halde bu yıl hiç vakit kaybetme

den mahsulünü en aşağı yüzde on 
arttınnaja çalı§ .• Bunu yapmak elin
dedir •. 

• . . 
• • . 

abnıJ ve Tilrk kuşu teşkil.Atını, Ge- le bildiririm... _ _. 
dikli yuvasını daha geniş bir kadro :izınit ~ _.. 
ve daha esaslı bir program ile~ Hava Kurwnu 
mala~. 



11!:1! RISAR CUMA 1940 
: .. 

Ankara ~Radyosu [ e O R SA] 
BUGUll 
--*-

DALGA UZUHLUOU 
1139 m. 183 Kca./UO Ww 

I'. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ ZO Ww. 

'l'. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

12.30 program ve memleket saat aya
~1· 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 

1 
2·50 ınüz.ik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 

(
3.30-14.-00 Müzik: Kanşık hafif müzik 
Pl.). 
18.00 program ve memleket saat aya

~· 18.05 mlWk: Karı,1ık mUz.ik (Pl.), 
8.40 MUz.ik: Saz eserleri, 18.55 Serbest 

Baat, 19.10 memleket saat ayan, ajans 
Ye nıeteoroloji haberleri, 19.30 konuş-

l
tna9 (milli kahramanlık me.nkıbe1eri), 

• 45 ıntwk. 
F' ÇALANLAR: Refik Fenan. Fahire 

ersan, Vecihe. 

OztiM 
26 j. Kohen 

548470 i Dünkü yeldin 
548496 l Umumi yel:tın 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. lO 
No. 11 

ZAHİRE 
250 çuval Buğday 
61 ton Fasulya 

200 balya Pamuk 
90 ton P. Çekirdeği 

10 10 

6 375 6 625 
20 21 
48 56 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuğu refah.t kavuşturmak isti--

yorsanız, Çocuk E~irgeme kurumu
na yılda bir lira \/erip te üye olunuz. 
Çocuk Milletin e.ı kıymetli hazine

sidir. 
Çocuk &irıeme Kurannı 

Genel l\lerkC7i 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gönül Kolonyası 

Eczacı Kemal K. Aktaşm şahese~i 

Gafyedici, aşk, lüsun ve 

neşe saçan tdsunb genç koku

DORT BOY ŞİŞE 

Depo: Hilal Eczanesi 

. • •. .. . ' . - . tı: .. ' 

SPERCO VAPUR 
ACS11TA•I 
-Jf...a.---

NEERLANDAİSI!! KOY ALB 
KUl\.IPANYASI 

DEUCALION vapuru 1-5-940 tariltlnde 
beklenmekte olup Al"vers ve Hollanda 
lımanlarma hnrektıt fdecektir. 

~ Z A R A Mot~ril 
~ 24 - 4 940 tarihinde 

A 
Zl ~ :~ı:~cfe =~r:: 
l\nlAJf ( ~~tez~. ~!:ıailc 11;~ 
v~ n:ıruarına hareket 

cd<:?cektir. 
nHnt4 FEDERICO vapu . 

TU 25 - 4 - 940 tari· 
hinde beklenmekte o]up Cenova ve Ri
viera limanlarına tun eket edecektir. 
ADİGE vapuru 3/5 mayısta beklen

mekte olup Cenova •,rp Riviera limanla
nna hareket edocektir . 

l - OKUYAN: Müzeyyen Senar: 
l - Artald - Uşpk ~ki: (Sevdama 

Y~ın gel), :! - Lemi - Unak .şarkı: 
(Styah ebrulerin), 3 - Fahrl Kopuz -
~§şak şarkı: (Kalmadı kudret efcn
ı.nltl2• 4 - Fahri Kopuz - Eviç halk tür
"'U:SU: (Koyun beni yükseklere), 5 -
~ri Kopu:r.: - Eviç türkil: (Dıştan vi-

~--IClll!lhLCID"ı~~~ ! Biriaci Saıf Mitahasm 

BRİNDist ınotörü 1/5/940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Piree, 
Bıindisi, Zara, Fiurru::., Triyeste ve Ve-

-------------------------------------------- LCdik limanlarına h:.trtket edecektir. 

lstanhul Reledivesinden: NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

an bağlıyam). 
2 - OKUYAN: Melek Tokgöz. 
l - Şevki bey - Hicaz şarkı: (Niçin 
~ taseher), 2 - Rifat bey - Hicaz şar-

: (Niçin bülbül figan eyler), 3 -
P~ Ahmet - Hicaz şarkı: (Recayj vasl 
~tn), 4 - Halk til,rküsü: (Atladım bah
ç~e girdim). 

3 - OKUYAN: Radife Şrten. 
l - Mustafa Izzet - Bestenigar şarkı: 

~Gayrıdan bulmaz. teselli) L 2 - Bimen 
en - Bestenigar şarkı: (Her zaman 

serde), 3 - Isak Varan - Bestenigar 
§arkı: (Gönfil sana çoktan bende), 4-
~dettin Kaynak - Jlüseyni türkü: (Ha-
ıceın saçlarını}: 

Ur. Demir Ail 
KAMÇIOCLV 

Cilt ve Tenasül JtHtalıkt.n 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55." 

hmir .. Ellıamra Sanema&.1 arkas1111ııla 
Sabahtan' a)qama kadar bastalanm 
kabU1 eder.. TELEFON : 3471 

._.-ı1111111mn ... -.~;1111m11mm._. 

tZMtR 2 inci 1CRA MEMURLU
CUNDAN: 

Do. 1939-12596 
!pot-ekli bir alacağın temini istifası 

için açık artırma suretile paraya çev· 
rilmesinc karar verilm Akdmiz mahal-

2'.4o: MOZJK. lesinin Doktor Hulusi caddesinde 19~ 
l< ÇJ\LANLAR: Cevdet Çağla, Fahri taj ve 1004 ada ve 1 parsel numarasın

opuz, izzettin ökte. da mukayyet 'hududu planda yazılı ve 
ı _OKUYAN: Necmi Riza Aluskan. tamamı Uç bin Hra kıymeti muhamme-. 

se 1 -:- Ismail Hakkı - Nihavend yürü~ neli mağazanın üçte iki hissesi 30 Ma
be tnaı: (Feryad ile yad), 2 - Hacı Arif yu 1940 tarihin~ rastlıyan Perşembe 
~- Nihavend şarkı: (Şarap iç gülfe- günü saat 11 <le Izmir II inci icra daire
(b t~) ~ 3 - A~ bey - Hic~% ~rkı: sinde aşağıda yazılı sera.it dahilinde 
lli erdunı arzetmege), 4 - Faik bey • peşin para ile satılaca\tır. ? farla: (Ateşi suzanı firkat). ı - Satış 2280 No.fo kanun ile altı-

l. - OKUYAN: Mefharet S~k. kadar bulunduğundan icra kılman ar-
llaıar - Udi A~met - ~rlu: (F..deli atfı ~umada satış bedeli sa:ış istiycnin ala
~ ) , 2 - Nikogos a,ga - .smkı: (Var cağına ruchanı olan diğer alacaklıların 
§l hacet). 3 - Hafız Post - şarkı: (Ate- bu gayri menkul ile temin edilmi,.;; ala-
~ma rapietti). cak\atı mccmuuııdan fazlaya çıkmak 
3 - OKUYAN: Mustafa Çağlar. 1 ve muhammen .kıymetin % 75 (yii?.dc 
l. - Fabn K<>paz _ Şetaraban 1;arkı: yetmis beşi) ni .tecavüz etmek şarlilc 

Cleordon ~un), 2 _ Faize _ Şeta- en çok artırana ıh~ ya~ılaeaktır. 
~bal) şarkı: (Badei vusfab), 9 - Fai- ~u a~ada höyJe bir bedel eJ~; 
e - Setaraban ışarm (Bahcolcırde ..asla- edilemez ıse en çok artıranın taahhu
~), 2115 kontl§ma (Bibiliyograka), dil baki kalmak üzere artınna on be~ 
~l.36 :ınüiik: Kijçük orkestm (Sef: 

0

Ne- ,gün temdit edilerek 14 Haziran 94D ta
ctp Aşkın) ı _ SClımidt _ Gentner: rihine rastlayan Ouma günü ayni saat
~a dıaim~ ooyre (Ağır vals) 2 - ta yine ruchanlı alacakları geçmek su-

t'a!\z Lehar: Çocuk Pren_cı opcr~inden retile en çok artırana yine % 75 (yüzde 
~un, 3 - Carl Rydahl! Melodi, 4- y.e~ .b.eşı1 ni geçmek şartile iha!e 
l\ uard Künneke: Teessür valsı, 5 - edilecektir. 

u.l Lincke: Olur, oiur, olur! (Şen . ~l takdirde 228() No.lu kanun mu-
~a), 6 - Keler Bela: Kelebek avı cıbınce muamele yapılacaktır. 

alet müziği), 22.15 memleket saat II. - .;Artırmaya çıkanlan işbu ırayri 
~. ajans haberleri ziraat esham - meıikulun artırma şartnamesi ıs MayilS ~, •• -.;;;;;;;;;;;;;;;;;;--

~)~~.3~ar:d~k:- ~:7.t~~d~. r.~ ~~ ~n:~~=ni::aaç~ri~:~ ~ ·s· ·aım·l·DaOhKeTO~·R~İnm:-ı ~.3() vnrınki program ve kapanış. duniliıcakhr~ .llinda yaulı <>lanlardan 
....___ • f-azla malfunat almak isteyenler !l2596 
'7s ı p dosya No.sile memurivetim1ze müraca-

at edebilirler. · ~ 
KARŞIYAKA III - Artırmaya iştirak için yukarı-

elek Sinemasında da ı.'azılı kıymetin ca 1~ (yüzde yeai 
buçu"k) nispetinde pey veya milli ban- Tekand BUGÜN kanın teminat mektubu verilecektir. 

iV - Ipotek sahibi a1acak1ılar ile '3!- ~ Çocuk Hastnlıldan Mütahassısı 
ğcr .alakadarlar1n ve intifa hakkı 5ahip- BEllLİN we iKÖLN ~NİVER-

i1(f FEVKALADE FİLM BİRDEN 
'r Düıman çocuklara 

fllnamiyle T'e'nkli mevsimin ~n gü
);e} filmlerinden birisidir. 

leriıün gayri me:n1wl üzerindeki ibakla- strESf SABIK ASisTANI 
rın.ı Jnısusile fai!'. ve masrafa dair o~~m u Hastalarım İkinci Beyler "uman 
iildialarını işbu ilan tarihinden itibaren ~'!zade sokak 5 No. da her ıün saat f:iŞar Crin) w (T,,oreıtta Yun~) . gi

.L. :Solivodun iki manıf 'Sinema yıl
"ll:l tarafından emsalsk 'bir muvaf
~le çevrilmiş aşk, kıskançlık 

~irnıi gün içinde evrakı mtispiteterile birden sonra kabul ec1er. 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 'IELEFON : 3453 
~~~ ~: ~ 

Aksi hmd~ hakları tapu sieilile sabit S.ıiiiiMm•••••••iıiiiiWtıl•ıi . ihtiras doh:ı 'bu mm sayın :müda
~1erimjzc :ımutulmıız zcvk1i daki-
1\Ular yaşatacaktır. 

olınadıkça satJş bedeliniı:ı payla§masın- tZMtR 2 inci HUKUK HAKtMLt-
dan hadç .kalırlar. GtNDm: 

İKİNCİ FtLMiMİZ 
(Moto) ltayd1111ar 

Pe'8Mle 
~Qrı en güzet ve -en heyecanlı 
-~dir. Küçük büyt& heı4cesin de
~ bir ~n Ye afika ile 'ISeyret
~otonun iilınleri daima zafer 
~ ır bu son filmini kaçnmaym.ız. 

ans'lar ne,; -gün 4-5.4~. 
~· Pm.ar 12.3'-Z.30-5.<ls..9. 

o 3tJiS: 2.J J Sill 

V - Gösterilen günde .artırmaya is
tir.ak edenler artırma şartnamesini gör
xniiş ve lÜF.umlu rnalCımat almış we bun
ları tamamen kabul etmif .a ve Uibar 
olunurlar. 

VI - Gayri menkul kendisine .ihale 
olıınan kimse derhal bedelini vermezse 
ihale kararı ~holunarak icra Ye Ul~ 
kanmnmun 133 cu madt1esine göre mu
amele yapılacağı '\"e ~ menkul ~şbu 
ilan ve gösteıffe.n "artırma -şartnamesi 
-dairesinde B3tı~ı ilim <ıiluntft". 

ıno f.lt1) 

faf ill RELEBiYUilfDEll : 
Mersinli ~idea~ iU.ak edilmek üzere Astimliki mı.lk.a~r ••l'.İlcrin be
~ ~mliklıcrin.in takdid iç.ia Mlimlak kararnamesi hüküraleri dal.ilinde tıe
ft~ eden ile~ mahn.aaca: 
~;:::- ~ •i1u B~a ait .7.li4,..j0 mett.e nı.ur.ııObaı bıalıçesiwıia n lliiı· ....__.tn 1 890 .m • .88 kwut, 

2 - -Ortec:lekııiya biati ~fa IOimiaMklQYa Ait olap ~y,e iı:atikal 
~ 9S82.41 mette aıura'Dbaı arar.i n 111iift.ernlittının J 3&8 lira 24 lr.antt. 
t - MidiHili A1İ7e ait 4800, 09 metre murahDa.ında11 ibaret •r.azi ıve m>ia. 
~rn·ı· -.. 1 atının 1764 lira SO kuruıı, 

8 
4 .- Üab'a aııbaasından Yorgi Palll~osa ait 19412,64 metre mur~ 
~'Ve miİftemilimnm 78! lira 31 kur!Jf, 
ı I ,.- MMalc Moroky.ana •İt 4596,50 metre m~~aından Jbatet .aru.iain 

•ıra 9 3 .Jw.rut · 
~;- Misak Morakyana ait 73$4,40 meUe muzabbaı arazinin 147 Jira .8 

ti 1 - Zaltcl blrıti ıHamparswrı.a ait 1608, 77 metre mıu:abbaı ..azazinin 32 
ra ~o kurut. 

._ 8 .-:-- 7..abel lbinti Hamparaoma .ait 4596.SO metre murabbaından maı:et 
~ 91 .hra (93) bnıı. 

2:i • - Ha,rık V.eled Milkon kere&teciyana ait 80717, it> metre mur.abhaı ara-
n~~ 16 J lira 5 4 kuruş, 

da 'b Hayılı: vc'iedi MiUton keresteciyana ait 6332,50 metre murabbam
~ ;__~r~ -.azüıin ~ 2ı6 lira 65 kuru, deierlcönde ıoldağu takdir edilcliğin

-YÜ~.et i.tiınlik ka.rar-mesiııin 8 i•ci maddesine uyularak 1 O uncu mad-

Izmirde Kaqzyakaaa n7ep >oka
ğmda 5 numarada mu'kim Hüseyin oğ
lu Mehmet Ardalı tarafından Akhisar 
eski )cıınca altmda e!bitieci Ibrarum .eli-
1e Nadire a1eyhine .açılan T. l\cayt da
vasına mütedair dava anuhal suretüe 
davetiye varakası ınüddeialeyhin .ika
metgahının meçhunyetine mebni tebliğ 
edilemediği ~rhile mühaŞir 1.ara:f1ndan 
iade edilmiş ve zabıtaca yaptın'lan tah
kikatta. da ikametgahının meçhulireti 
tahakkuk eylemiş o1masına mebni ar
zuhal sure.tile .davetiyenin ilAnen tebli
ğine ve muhakemenin '294:940 'Pazar
tesi günu saat H> na talikine ;karar veri
lerek bu baptaki arzuhdl suretli aave
tiye varabsı 1.1sulen mahkenıe Qtorido
nma talik kılınmış ôlduğundan m'üdde
ialeylt Nadirenin ynkaFK1a ıta.yin Olu
nan gün n 'S8fttte ma'h.keıneQe ha7.ır 
bulunması ..eya ıbir "Peki! eöıaOerroesi 
aka t.akc1ine hak.Jc.ında muaın~ gıya
lii~ ıicra lkıılınaeağı tehi.iğ wakauuna 
kamı ıolma'k mer.e ilim olunur. 

1386 {7"2) 
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Doktor Baktr~oıee 

Hamza Orhon 
DAHİLi VE SA.al 

' Hastalıklara bakar 
~ 'Dcniili .ve ciı·aıındaki. ciğerlerine 

1mvn verdiren hnna1ara 
Püncmotorakis tntbik eder .. 
ADftES : Denizli lk'l~iye clektr'ik 

fabrikası kar§lsanda hosust llRl8,-e· 
nehaneSmle ... 

22-4-946 Pazartesi günü saat l5 te Istanbul belediye!iinde dainıl encümen 
oduında mecmuu 56~000 lira muhanımen kıymetli 8 adet arazoz ve 8 adet 
kum römorku mub:.ıyal\iının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Mukavele e!<~iltmC' vt: fenni şartnameleri 140 kumş mukabilinde fen işleri 
mildürlüğündcn verilecektir. Muvakkat teminatı 4050 liradır. isteklilerin 
teklif melttuplımnı bu iŞle iştigal eden bir müessesenin sahip veya mOmes
sili olduklarını veyı:ı hu i~Jerle mütevekkil bulunduklarını müsbit vesaik ve 
940 yılına ait ticaret odası vesikalarile teminat makbuz mektup veya 2490 
sayılı kanunun teminat gösterilmesini kabul eıtiği diğer evrak vesaik ve im
zalı prtnamelerile 22-4-940 pazartesi günü saat 14 de kadar daiml ıencümene 

·vermeleri. -6-10-15-19 1118 (646) 

T. iş Bankası 
Küçülı cari heaaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞtDELER : t Şubat, 1 Mayıs, l A.Pstos, 
ı ikinci teşrla tarlblerlnde 7apılacaktlr . 
,;.,,.1940 lkramiyelrei:™1wwss' 

ı Adet 
J Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet ...... 

2000 LiraJdı 2000 Lira 
1000 Lirafıfı JOOO l.lrcı 
500 Lirafılı JOOO Ura 
250 Lil'abJı JOOO Ura 
ı oo Liral ılı 4000 Lira 
50 Liralılı 37$0 Lira 
2$ Liralı~~?.? Ura 1 

347 24000 Yefııin ,., ............................. .....,,,., 
Türkiye İş Jlımkasma para yatuınalih• ~ ı)IUJl birikti.mlİIJ 91mu, ayni 
zaıDaQda taliiniTJ de denemiş olursunım.. 

"1 ·--ZH• .. 1------' 
iNHİSARLAR UMUM MCIDCIRLVCCINDEN : 
- Keşif şartnamesi ve planı mucibince idaremizin Pa~bahçe fabrika

sında yaptıracağı Revir ve Çocuk yuvası inpatı İJİ, kapalı zarf usulile ~silt
mcye konulmı.ıştur. 

2 - Keşif bedeli 15 192, 70 lira, muvakkat teminatı ı 139.45 liradır. 
3 - Fksiltme 29 nİ9H 1940 pazartesi günü .. at 14.30 da Kabataşta Le· 

,•azım ve mübayeat tubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün Levazım şubesi vez:neıinden ve lzmir, Ankara 

.Bapüdiirlül<lerinden 75 kurut mukabilinde alınabilir. 
5 - Münahaaya gİr.eeelder mühürlü teklif mektuplarını, kanuni veaaik1e 

'% 7.S güvenme parası makhuzu, veya Banka teminat mektubunu ihtiva ede
celc kapalı zarflarını, ve §artnamenin F. fıkrasında yazılı vesaiklerile birlikte 
ihale günü eksiltme saatından bir saat evveline kadar mezkur komisyon Bat
kanl~a makhuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

lzmir Vilayeti 
müdürlüğünden: 

Bir yıllık kira 
iltedelİlia ...Mınmeni 

Lira Kapu Tfo. 

4e 475 
275 21 
280 16/18 
255 20-26 -26 

30 19 
200 15 

' 110 42 
40 9 

145 s 
t6«t 14 
11" Sa) 
zs 7 
7e ıus 

26 2M 
40 2! 

o 16 19 22 1297 (714) 

Hususi Muhasebe 

C.ısi Mevkii 

Dükkia K.nntina T,...v.,. c.d. 
Hanpr 2 nci KOl'don Ş..pluıne eokak 

« Alipaıa meydamnda 
c c « 

Diidlin c « 
Depo Sabunhane sokaiı 
Maiaza Kestane pazannda 
Dükkan Saman çarşısındA 
Mağaza Ot.maniye caddetıinde 

« BiriıM:i Bel.diy• caddesi 
Hane Keçeciler caddeaincle 

« Tilkilik cı.dd•ilMle 
Yap• Omaaaiye c.d. Pcttomal~-

larda 
u.a. U.içcpu .. CMldesiok 

c Kaıwm Celil bey ~ ... 
b;ı. 

W.-ei llmmiyei 'I~ ait elup yubnda bulund.ıdan nMlaal .iJe ı:üv ve 
ltap11 .........a., ,...t1t etRlill W..,a verilmek &zere 15/4/940 ~den iti
'-'ewıı ıs win lllÜcWdle ~ ~ çıbrılmııtır. Kir• ı.aıtlarını ~· 
üzere her _... M'6aıllaei .. ır•i, • wuidat ~Jriioe ve pey siirınek iaıiye,ale
rin ihale tarihi olan 29/4/HO pazarteai Prıü .saat 11 de % 7,5 dqozit.o 
makbm:larile birlikte Vilayet ümi eacümenine nıüracaatlan ili.11 o1unur. 

1355 {760) 

iZldR DEITEBDARUGUIDAH: 
bmıirlkörfui..le ıGç aenelilumıma.-en ıbecWi (1800} lira oUıa n içeriaio

.ae de~ Gediı: ..--ağı hlmıan R,... pafa ~ diğeri ..ğlar dalyw ma
halli ile yine lzmir körfaıımde üç cfSllBl mmlı ra b*1i ( 300) lira olan 
eıııki .,miz Mi ....ballinı:ıle 'iç aene ıniidchde lııMıll a-dıııi9ek hakkı 11.1 ~ ılu.a 
aY ...,.Peri :UNanU talinaatnamesiain 1A .nci .-eldesi cielaldiJe 2490 namıM"&lı 
artuma -w elnikme ve hle ka:n..u09 41 nci maddesi naucibieee 12/4/940 
trY i e• 16il:>aren ıem ~ p. ..niiııdetle 27 / 4 /940 tarihine ıniiladil cumart .. i 
aiinii tMat tGn ıikiııie ayn ayn ihalelm ...._ Milmek isere aQ!k arbrmıaya çılca
nldığından taliplerin lzmir deft.rdarJııilna miirKaMle prtnameyi parMm te
darik edebileoelılai ve her cW,an ve nli ...nllinia .... anunen bedeli.nin 
% 7,,,S ..... ~ •J'l"I •İr\eMe nakc1aa ~Üo ·~ ~- veyaıhu41 ltu 
niıbette Bankalann teminat melduP1M.9le de.lelin ımane- tlllwil ıve lıııono-
..._ • + .... vn,,.• atin ve ...... ~ ..ı....ı. miit1'•1ri1 

veya Ccnovada Şimal! ve cenubt Ame
rika liınanlanna h.ı-e.1\et eden 1TAL1A 
ANONİM seyriscfain şirketinin ve Afri· 
ka ve Hindistarıa ha.""('ket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim eeyriaefain fir· 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

SERVİCE MARİTİl.UE ROUMAİN 
ALBA JUL1A vapııru 3/5/940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova. Mar
silya limanlarına h<ırckct edecektir. 

NOT: 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun "' 
hareket tarihlerinin kat'! olmadığım ve 
bunların hiç bir ihbara llizwn olmabı
:zın değişebilir olduL'Wlu \'e bu husustan 
dolayı acenteye bir me.ruliyet terettüp 
etmiyecef;,ni muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve .işaret etmeleri rioa olUDur. 

Daha fazla tafsilit için Cilmhuriye( 
caddesinde FRATELI.J SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Or.IVIER VE 

ŞCIREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına g5re vapurla-

• rmuz serer yapacaklardır. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UMDAL 
-4-

UMUMt DENiZ ACENTAUCI L'n>. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten· 

cıe va Vanıa jçin htı.relcet edecektir. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten· 

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa. 
Pire, Durazzo ve Triyeste için hare· 
ket edecektir. Yolcu ve yUk kabul ede
Gekür. 
GOULANDRtS BROTHERS (Hcllas) 

LTD. PİRAEUS 
•NEA llELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Ne"l•ork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11MAYIS1940 
Yolcu ve yük kabul otmektodir. 
Gerek vapurlaım muvual&t tarlhle.rl, 

gerek vapur tsim1eri v, navlunla.n hak
kında acenta bJr teahhUt aıtına gireme%. 
Daha fazla tafsHAt alma.k lçin Birind 
Kordonda 152 numaradı •UMDAL• 
umwnJ deniz Ac.ntalılt Ltd. mllracut 
edilm~I rica olunur. 

Telefon : 4072 MOdüityet 
Telefon : 3171 AL-enta 

w. P. RenPY Van der Zee 
ve şÜl'ekasa 
-+--

Al\fERİCAN EXPORT UNES lNC. 
N E V Y O R K 

NEVYO!lK tem 
EXAMELİA YiiP Nisaq so,ılannd:ı 

bekleniyor. . 
EXİRİ.-\ Vap. Mayıs iptidşsında bek· 

icnJyor. 
EXİLONA \·~uru 19 n~nd;ı ~kle

rJyor. 
SERVİCl!: MARtTiME ROUMANİA -

BU'CAREST GALAS VE 
KÖSTENCE İÇİN 

CA V ARN A Mot. 13 Mayısa doğru 
bekleniyor, 

AT1D NAVİÇATİON COMPANY 
H A İ P A 

BEYftUT, HAYFA, TEL AVtv 
PORT SAİD VE İSKENDERtYE 

tçtN 
ANTAR Mot. ~ Nisana doğru bek· 

1eniyor . 
Vapurluın Wm ve tariltlerl bkkllldı 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
Vapudann hareket tarthleriy]e nH• 

tunlardaki d~klllde~ acenta ID9-

sullyet kabul etmez. 
Daha farJa ta(.Ult lcbı AT/111.JRK 

caddesi 148 No.da W. F. HeQry Vao De 
Zee ve Ş.,. V.apur •oeotelılıu maraca. 
at e<Him..t rlm olunur. 

n!LU'ON : Zff7/Zttl 

17.AUR BELED1YE.StNDEN: 
Fen heyetimizin yapı şuheai lcondok

.törlüğü müııhal olduiundan işıeklilerjn 
25. 4. 940 pcrteıube günü .aaat 11 de 
yapılacak müsabaka imtihan1na .iftirak 
etDlek üzere yedlerindcki veaikle fen 
itleri müdürlüiiine .mürac:.aatları. 

l:U8 {737\ 



Ekonomi kurumunun beyannamesi 
Bu beyannamedeki tavsiyelere uymak, her Tür~ için bir vatan borcu.dur. 

istihsali arttırınız, idareli olunuz, bir dakikanız boş geçmesin ... 

Hitler, Romaya imdat işareti çekti 
-*~N--------~~-

Almanlar kaçıyorlar 
N o r v cçi n şimalindcki -.Almanlar, şid.d_ctli lngiliz Italya, askeri hazırlık ha-

tazyiki altında lsvcçc doğru çekıhyorl~r b J • • · k • • 
Al l " b:-· 1 ·ı a k .. .. er erını resmen te zıp ettı 

man ar guya ır ngı ız ruvazoru- ---·- ----
Paris. 18 ( Ö. R) - ltalyanın bnzı mektedirler. kani iz. Fak at hal ya ile vaziyetimizi 

b t ı b • • • d J · ı fevkalade askeri hazırlıkları haber veril- ctT ALYA iLE V AZIYETtMtZt kat' iyetle bilmeliyiz. Ve ltalyadan bita• n U a ırm iŞ ar' ırı n) e yara a mış ar ::ı~~~edirç.aDgwı;ıi~ı~:~ıasg~~~in :::ma~zsdileakhı· BiLMEUYiZ» raf olarnk hareket etmesini istemeliyiz.> 
Londra, 18 (ö. R) -Jngiliz iktısndi İTALYANL~ MAKSADI :NE İMİŞ? •• 

•• 

Brüksel 18 (ö.R) - Hususi Isveç ha
berlerine göre Narvikteki Almanlar, 
müttefiklerin eline düşmemek için ls
veç hududuna doğru çekilmeği tercih 
ediyorlar. 

Brüksel 18 (Ö.R) - lngiliz kayna
ğından bildirildiğine göre şimali Nor
veçe çıkarılan Ingiliz kuvvetleri Alman
Jan siddetle tazvik t'tmektedir. Bunla
rın İsveçe çekiİmelcri beklenmel.-tedir .• 
Şimdiden bazı gruplar hududu geçerek 
~ilahlarından tecrit edilmişlerdir. 
HAREKAT BAŞLANGIÇ HAI.INDE 
Brüksel 18 (Ö.R) - Havas ajansının 

istihbarına göre Norveçc müttefiklerin 
ihraç hareketi henüz ihzari safhadadır. 
Her tarafta sağlam ihraç iislerinin orga
ni.7.asyoniyle uğraşılmakta, diğer taraf
tan Norveç kuvvetleriyle temas temini
ne memur unsurlar ileri göndeTilmck
tedir. 

Fransız ajansının elde ettiğini beyan 
ettiği muhtelif habcrleTe göre şimalde 
lngiliz ve Norveç kuvvetleri şimdi ir
tibat halinde hareket etmekte ve Al
manlar lsveç hududuna doğru gerile
mektedir. 

ALMANLARIN KONTROLÜ 
Oslo mıntakasında ise Alman kıtala

rı Köringen mıntakasından denize ka-

Norveçin harp ateşi içinde çalkalanan şehirlerinden BERGEN 
Almanlar ilerlemekten ziyade oldukları vetleri ilk defa olarak Narvik mıntaka
yerlerde lutull!°ağa çalışmaktadır. sına çıkmağa te~bbüs etmişlerse de 

Isveçten nlınan haberlere göre, Trond- tardedilmişlerdir. B.'lrgen mıntakasında 
hnym bombardımanında Uç Alman tay- da bir hava taarruzu pü.skürtülmüştür .. 
ynresi ve bir benzin deposu tahrip edil- Stavanger dün geniş hareket sahalı İn-
miştir. giliz tayyareleri tarafından bombardı-

Al~IANLARIN il)DİAI.ARI man edilmiştir. Alınan hava kuvvetleri 
mukabelede bulunarak bir düşman kru

Brüksel, 1S (Ö.R) - Alman tebliği- vazörünü batırmışlar ve bir kruvazörü 
ne göre dün n~ ehemmiyetli İngiliz kuv- dört bomba isabetiyle hasara uğrntrnış-••"'••••••••••••••••••••••m1-... lardtr. Bir dcstroyen:. de büyük çapta 

mermiler isabet etmistir. 
Şimal denizinin orhı ve şimalinde ke

~if uçuşları y::ı.pan Alman tayynrelcri 
düşman gemilerinin ınikdar ve mevkile
ri hakkında mühim malUmat getinniş
lerdir. Skajnrak boğazında İngiliz tah
telbahirlerinin takibine devam olun
maktadır. Havanııı müsaadesizliğine 
rağmen Norveç limanlarına takviye kı
taatı sevkine munta.:amen devam olun
maktadır. 

haftalarda yeni ihtiyat sınıfların silah al- harp nazırı Krost, Şfild' de mühim bir Roma, 18 (A.A) - Giomale D'İtnlia· 
tına çağınlacağı söylenmektedir. Bari li- nutuk söyliyerek, lsveçin ve ltalyanın nın direktörü, Akdeniz meselesi hak• 
manı memnu mıntakaya idhal edilmiş- bitaraflıklarını:ı temas etmıştır. Nazır, kında neşretmiş olduğu makaleler silsi
tir. ltalyan mı:ıtbuatının düşmanca neşriya- lesini, İtalyanın Akd~izdeki siyasetinin 

Londra, 18 (ö. R) - ıtalyan hüku- tını "U suretle mevzuu bahsetmi.,tir. b" h · · 1 b""tiin meti, Adiryatik denizinde Bari limanını ,. .,, ır egemonya sıyasetı o mayıp, u 
memnu mıntaka ilan ettiği ve yeniden cltalyan gazeteleri, bitaraflıkla telif devletlerle ve bilh~sa Akdeniz millet-
bazı ıınıflan ailih altına çağll'dığı hak- edilemiyecek bir lisan kullanıyorlar. Biz ]eriyle teşriki mesaide bulunmak siya· 
kındaki haberleri bugün resmen tekzip İtalya ile dost kalmak isteriz. Aramızda seti olduğunu beyim suretiyle hitaına 
etmiftir. ihtilaflı bir nokta mevcut olmadığına udirmektedir. 

HITLER, ROMA YA iMDAT IŞA
RETi ÇEKMlŞTtR 

Paris, 18 {Ö. R) - Fransız gazetele
ri siyasi muharrirlerine göre ltalyanın 
cenubu şarki Avrupada çok mühim bir 
rol oynamağa hazırlandığı anlaşılıyor. 

Balkanlarda son vaziyet 

Sovyet ve Romen kuv
vetleri geri çekiliyor 

Jurnal gazetesi diyor ki: 
«Hitler, Romaya imdat ifareti 

çekmiştir. Bu da Müttefiklerin 
Skandinavyada Almanyaya in
dirdikleri darbenin yerini buldu
ğunu gösteriyor.» 

EFKARI uMuMtYE MOTIEFJK- A lmanlar Yugoslav hududuna asker yığıyor ı 
Londra~~~LEf ö. ~~RAB_ ~~içre mat- }

7 ugoslav yadaki Almanlar çıkarılıyor 
buatının verdikleri haberlere göre ltal- _ BAŞTARAFI ı -~Cİ SAHİFEDE _lann ilgası üzerine siyasi hayattan çekil-
ynda efkarı umumiye, ltalyanın Alman· meğe karar vermişti. 
ya lehinde harbe girmesine şiddetle mu- ve Balkanların sıkı tesanüd halinde bu- Müşahitler, son kahine buhranı esna• 
haliftir. lunmalrı lazımdır. sında Kralın B. Mihalache'i yeni kabine-

Paris, 18 (ö. R) Figaro gazetesi, EHEMMiYET VERJLEN BiR TAYtN yi teşkile memur etmiş olduğunu hntır" 
ltalyanın vazi .. eti münasebetile neşretti- Bükreş, 18 (AA) - Havas ajansı )atmaktadırlar. 
ği bir makalede d iyor ki: bildiriyor: Mumaileyhin imtinaı üzerine hükiirtı-

cltruyan matbuatı ve radyosu, kullan- Milli çiftçi fırkasının eski lideri Miha- dar bu işi Tntareskoya havale ve iş ba· 
dtklan lisanla memleketlerin~ fenalık et- lache dün kral tarafından kabul edil- şına onu davet etmiştir. 
mektedirler. Bu karışık anda halyanın miştir. 

oynıyabileceği rolü yanlış istikamete · Kral kendisini Krallık meclisi azalı
Eevkediyorlar.» 

MOTTEFIKLERE HUSUMET 
ğınn tayin etmiştir. 

Bu suretle B. Mihalache, milli teced
düt cephesine girmiş demektir. 

ALINAN tST1SNAI TEDBiRLER 
Bükreş, 18 (AA.) - Hava ve bah• 

riye nazırlarının tevdi etmiş oldukları 
kanun layihası, limanlarda ve kn~asUİ 
lannda ittihaz edilecek olan istısna 
kontrol ve zabıta tedbirlerini derpi§ et• 
mektedir. 1'. 

Londra. 18 ( Ö. R) - Jtalyan mat
buatının Müttefikler aleyhindeki husu
rnetkar neşriyatı devam ediyor. Ti
mes'in Roma muhabirine göre İtalyan 
gazeteleri, Norveçe asker ihracının 

ALMANLARIN YENİ BiR iŞGAU ehemmiyetini azaltmağa çalışmaktadır-

Müşahitler, muhalefetin belli başlı 
şeflerinden birisinin bu suretle milli te
ceddüt cephesine girmesinin son derece 
mühim olduğunu ehemmiyetle kaydet· 
mektedirler. 

Bu layihada polisce ittihaz edec~ 
tedabire muhalif hareket edenler içıll 
ağır cezalar vardır. 

~h;1d lik Alman işgalı altında 

Londra, 18 (AA.) - İyi malumat 
almakta olan bir menbadnn öğrenildi
ğine göre Almanlar Oslonun 14 mil şar
kında kain Heli yakınındaki Vaernes 
tayyare meydanını işgal etmişlerdir. 

lar. Bütün gazeteler, Alman donanma
sının büyük hezimetini gizlemekte ve 
buna mukabil lngiliz donanmasının za
yiatı hakkında uydurma Alman radyo
larını büyük manşetler alunda neşret-

B. Mihalache, kendisine azasından 
bulunduğu ayan meclisine girmek hak
kını verecek olan milli üniformayı giy
mekten ~imdiye kadar imtina etmi~ti. · 

Mumaileyh, Romanyada siyasi fırka-
dar Isveç hududunu kontrol ediyorlar."'!!!!!911!!!!""'!!!:"'!~.,..."""=~"="'="~....,~~~z~~~~--9"!"'--~~!!!!!!!!!!!!!!!~~"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!,_.!!!!!~~~!!!!!'!!'!'"~~~~~"""""""""""""!"""""'"""""~""""'~!!!!!""""'Jll""'!!!!!~~!!!!!'!!!!!!!!!!!~ 
:Fransız ajansının teıninatına göre ı\l- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~;:.~~~r€~~~~:~~;~:~~~~~ ıuıu·s·aı···Ek·ono·mı····ve····Arttırma···Kıiru:ı 
Mevsuk kaynaklardan alınan mallı- • : 

matta Almanların halen Norveçe çıkar- : T ee k · ıı t e b e: 
~1\~~1~~~~~rğik~~~~f~~~~e~; ~munun ur mı e ıne eyannamesı~ 
Esasen Trondhaym ve Oslo müstesna 
olmak üzere, hiç bir limana mühim bir 
kuvvet çıkarılmamıştır. Alman ve Da-

~;:ı::~n~ı8e~~ıı:~Y~oyt~~f:ıa~~~~iz!~~~ Boştİna yanan heı- ampul, çöp tenekesiıie atılan 
ettiği devamlı tehlikeye rağmen Oslo-

~~·:;;:~~~~:~~-:1::~ kiğıt ve ekmek parçası, esneyerek geçirilen bir 
Alman nakliyeleri tahtelbahirlerden 

sakınarak Norveç sahilini tutmağa ça
lısıyor. fakat ekseriya ağır zayiata uğ
rı •orlar. Trondhaym mıntakasındaki 
Almanlara ise imdat ancak hava yoliyle 
~önderilmekte ise de lngiliz.lerin kesif 
bombardtmanları sebebiyle Stavanger 
iniş yeri artık kuJlanılmaz hale gelmiş
tir. 

TAHRIP EDiLEN TAYYARELER 

Stavangere karşı yapılan esaslı hava 
hücumunda tayyara meydanının etrafı
na sıralanmış Alman tavyarelerinin or
ta yCTinde bombalar patlamıştır. lngiliz 
bombardıman tayyareleri Alman avcı , 
tayyarelerinin mukavemetine maruz 
kalmıc;lardır Tayyare meydanında tah
rin edilen Alman tayynrclerinde;n başka 
cifte motörlU iki Alman tayyaresi de 
dü,.ürülmüc:tür. 

Londra 18 (Ö.R) - Norveç harekfttı 
hakkında alınan son resmi habere naza
ran lnıriliz tayyareleTi daha iki dcla 
Stavanger hava limanını bombardıman 
etmislerdir. Daha evvelce de yapılan 7 
lıavn taarruzu ve Im!iliz harp gemileri
nin bombardımanı seL:!biyle bu hava li
manı o kadar ai!ır hac:ara 11ğramıstır ki 
lıava ü~ü olarak kıymeti kalmornıs .ei
btdir. Taarruza iştirak eden üc Inıtil'z 
tavyı:ıreo;i Uc:le-rine dön'llemistir Iki Al
man harp tayyarPsi tahrio Pclil'Tlistir. 

T.3u hareketten ba~ka. Inglliz deniz ve 
h va kuvvetlerinin faaliyeti }\akkında 
hiç bir haber yoldur. Alıpan malumatın 
C'{tserisi Isveçten _gelmekte olup şayia . . . 

dakika, Milli servetimizden çalınmış demektir 
~ Yurddaş1ar .. 
• . . i • çine harp eıteşi düşmüş bir dünya-

da yaşıyoruz .. 
Bugünkü dünyada milletler arası 

sulh müvazenesi kısmen de olsa bo
zulunca, bundan yalnız harp eden 
milletler değil, bütün insanlık müte
essir oluyor .. Bu yüzden harp dışın
da yaşıyan milletler de bir nevi sulh
harp ekonomisi güdüyorlar. Biz de 

• ayağımızı dünyanın bu gidişine uy
: durmağa mecburuz. 
: Hükümct.imiz, alınması lwm ge-
: l~ her tedbiri uunanında alıyor .. 

• • Halkımızın da z3manın bu zaruret-
lerini anlıyarak ti'Ukümetle el ve iş 
birliği yapacağına inanıyoruz. 

1929 senesiııdc borsalarda paramı-
7.tn kıymeti düşerken, Milli Şefimiz 
İsmet İnönünün acmış oldukları bü
yük iktısat savaşına karşı bir yandan 
milletimizin gösterdiği olgun anlayış, 
bir yandan da hUkümetimizin takip 
etmiş olduğu aktllı kalkınma siyase
ti sayesind bu buhı anlı günlere dn:ha 
kuvvetli ve hazırlıklı olarak çıkmış 
bulunuyoruz : 

Dlişiiniin bir kcrrc, ihiyacımızın 
)'Üzde 60 sını ka11 1Jıyan pamuklu fab
rikalarimız, ihtiyacımızın ..Yf!zde 83 ü
nü kapı yan yünlü f abrlkal.arı~ ih· 
tiyacunızın üzde 95 ni örten ker 

100 Unii kapıyan çimento fabrikala
rımız, ihtiyacımızın yüzde ellisine ce
np veren kağıt fabrikalanmız, kısa
ca milli sanayi dediğimiz biiyük var
bk elimizde olmasa)dı ve bütün bun
ların yarattıkları kıymetleri dışan
dan satın almak mecburiyetinde kal
saydık, halimiz n ire olurdu? 

Geçen umumi harpte, ölüsüne ke
fen yapmak için bile pamuklu bez 
bulamadığını, bir kilo şekerin 400 
kuruşa fırladığını hatırlıyan bu mil
lete, yukarıdaki adetlerin manasını 
anlatmağa lüzum yoktur. 

Y.ıırddaşlar ... 
Milletçe ve devletçe ihtiyaçlarımız 

çoktur ve gittikçe artmaktadır. 
Çünkü duran değil, ilerliycn, ser

pilip gelişen, yükselen, daima daha 
kuvvetli, daima daha şerefli olmak 
istiyen canlı, kanlı bir milletiz. 

Devlet ekonomisinin temeli, Millet 
ekonomisidir. 

Bu itibarla ihtiyaçlarımızı karşılı
yabilmek icin her şeyden evvel istih
salimizi çoğaltmağa mecburuz. Çün
kü memleketimizde yapılmıyan mal
ları, mal satarak dısandan, ancak ala
biliriz. 

Onun iÇin ç~il<'r : 
Her ~amankindi'n fazla toprak sü

rünüz.. 

Büyük ve şanlı bir toprak savaşı 
sizi bekliyor. 
Dalıa çok mal \'e daha iyi cins mal 

yetiştiriniz .. 
Hayvan senetinizi iyi konıyunuz .. 
Her çiftçinin piyasaya çıkaracağı 

her fazla kıymet, hem kendisi, hem 
de milletimiz için yeni bir kuvvet 
kaynağı olacaktır. 

Onun için ter.belliğin şimdi her 
zamandan daha ziyade bir günah ol
duğunu bilerek çiftçilerimizden şevk
li bir istihsal gazası bekliyoruz. 

Sanayiciler, çift~iler, işçiler ... 
Gerek devlet, gerekse hususi te

şebbils elinde iş~iyen fabrikalarımız 
en kıymetli istihkfunlarımızdır. Onun 
için makineleri iyi kullanınız. 

Vaktinden evvel eskiyen, verımı 
azalan her makine, israf olunmuş bir 
servettir .. İyf b~kım, şimdi her za
mankinden ziyade bir zckft ve dirayet 
eseridir. 

Mnkineye hor bakan, ekmeğini çiğ
niyen nnnköre beMer .. 

Makine, kendisine sarlolunan, ba
lumı ve sevgiyi inkar etmez.. Daha 
çok ve daha dev<ımlı verimiyle işçiyi 
mUkafatlandırır .. 

Bugün c4şazııdan makine satın al-
mak güçleşmiştir. · 

Onun için elimi7.deki malLintlirin 

\.·e verimini arttıralım... Her kırılan 
makine, milli müdafaa ku""·etimiz
den eksilen bir parçadır. 

Onun için ekmeğini makineden çı· 
karan her vatanda'ia h itap ediyoruz .. 
Her makine askerin elindeki tüfenk, 
top, tayyare kadar kıymetlidir .. 

Yurddaşlar ... 
Ayni 1.amanda malı.eme israfından 

kaçınmak ta milli müdafaa ekonomi
sinin baş parola;sıdır. 

Her türlü malzemeyi ve ham mad
deyi hesapla ve ancak lüzumu old u- • 
ğu kadar kullanmak, hiç bir şeyin he
ba olmasına meydan vermemek, kıy
metleri iyi ve yerinde sarfetmek, her 
vatandaşın daima göz önilnde tutma
ğa mecbur olduğu en mukaddes va
zifelerdir. 
Boşuna yanan her ampul, lüzu

mımdan fazla sıcak bir oda, israf olu
na nher kağıt çöp tenekesine atılan 
ekmek parça-.ı, esııiyerek geçirilen 
her dakika v. ~. milli servetimizden 
çalınmış kıymetlerdir. 

Vatandaşlar .. 
Unutınıyalım ki, bugün Türkiye

nln blitün dünyada kazandığı yiik
.şek ve itibarlı mevkii, devlet ve mil
let birliğine borc_luyuz. 

Devle~in .giriştiği çetin müdafa!l 
ekonomisinde milletin aklına ve rv-

Çok ağır cürümler için kürek ceıa•• 
konulmuştur. 

Mücrimlerin muhakemesi, Kalas J3a• 
hoi askeri mahkemesinde görülecektir. 

YUGOSLAVYADA ALMAN 
TAHŞtDATI 

Londra, 18 (ö. R) - Yugosla\t bd: 
dutlannda Almanlann tahşidatta bulaıfl 
duldan hakkında haberler vardır. ·,,d• 
Avusturyanın Karantiya eyal~ı • 

yapılan bu tahşidat, Macarları endıteY 
dÜ§ÜnnÜ§tÜr. 

ECNEBiLER ve ALMANLAR 
ÇIKARILIYO R 

Belgrad, 18 (ö. R) - Bütün Yug0J: 
lavyada ecnebiler hakkında alınan te • 
birler sıkı bir şekilde tatbik edilrnek~e. 

. e15ıll 
dir. Yapılmakta olan kontrol netıc 'k''İ 
de Belgraddaki yabancıların üçte ı ~f 
memleketi terke davet edileceklerdı ' 
Bunların büyük kısmı Almanlardır. 

DALMAÇY AYI SEVtYORLARrd1~! 
Belgrad. 18 ( ö. R) - Alman. tUj1 11 

teşkilatlarının maruf bir şahsiyeti 0 
:

Verlink, bir Yugoslav gazetesine be.Yel" 
nahnda, Alman turistleri için Avrur;s t• 
en çok alaka uyandıran sahaların ~1 
veçle Yugoslavyanın Dalmaçya )cıs 
olduğunu söylemiştir. li• 

Alman turistlerinin Norveçe ka~Ş1 aey• 
kalarını ne ıekilde gösterdiklerı rJ'I 

0
,

danda olduğuna göre bu sözler yug tı• 
lavyaya karşı bir ihtar manası rnı ta 
yor diye düşünülmektedir. 

YUGOSLAV - SOVYET DiPLOr.f.4SI 
. MONASEBETLERt le'• 

Moskova, 18 ( ö. R) - Gs;.zet~e1'• 
bugünlerde Moskovaya muvasala.ti batlı
lenen bir Yugoıılav heyetile yenı I rİl1• 
yacak olan ekonomik müzakere e•ın• 

1 b • 1 ..... ara" 
Yugoslavya ve Sovyet er ır ıgı. d~i11• 
da diplomasi münasebetlerin 18 .rof • 

d y b" d k'I d "' .. ysı.ı,, ogru ır a ım teş ı e ecegını 

lar. GôFı 
· . ALMANLARA 0sıı· 

Berlin 18 (ö.R) - Alman ra~Yi bit 
nun B~lgraddan aldığmı iddia ett~ğFıJS" 
habere göre Yugoslavyanın :;o.vyc·adcY' 
ya ile ticaret münasebetlerını ~·r de
karar vermek üzere Moskovaya ~erliı>ı 
lege göndermesi avnı zamanda '':te' - .• esas> v 
Roma ve Moskovanın «tabıı ıstedi1'" 
rinde şarki Avrupada kurmak ta111" 
leri cYeni Nizamın, YugoslaV'Ya ıırıi{ 
fından tetkikine doğru bir adını 

MACARISTANDA NAZtLERlfıf 
MORAKABF.SI ~ 

· Budapeıte, 18 ( Ö . R) - ~ 


