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DEVAM MüDDEI'l Türkiye için Harıç ıçın 

s,,..lik "··- 1400 2900 
Altı Aylık -·" 750 1650 

1 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

--. TELEFON:2697 

fıan tnünd erecabndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez 
'-·~. 

1940 

• Norveç harekatı ve 
Amerikalıların fikri 

P..U, 19 ( ö. R) - Amerikan razeteleri, 
Almanyanın Norveçe asker çıkarmakla ıimdiye 
kadar Müttefiklerin kullandıklan muanam bir 
kuvvete hareket imkilnını vererek büyük bir 
hata iflediğini kaydediyorlar. Bu lnnvet İngiliz 
filosudur. 

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

Eden, bütün Almanları itham .etti ... -----------------------------~ 
'' Hitler ölse, .A..lmanlar dünyaya yeni Hitlerler getirirler ,, dedi 

Norveçte büyük bir muharebe bekleniyor 

lngilizler yeniden bir çok yerlere 
külliyetli asker çıkardılar 

Norvec 
' 

Alman 
kuvvetleri ile 
ileri hareketi 

irtibat temin edildi. 
kırılarak yavaşladı 

S x~x--------~ 
~ J0 1r.bolm, 19 (A.A.) - Dün saat mişlerdir. Norveç kıtaatı cenupta tahşi
~~~ru Norveç bükümeti fU tebliği datlarını ikmale çalışıyor. 

1 --:"lir: Londra, 19 (Ö. R) -Narvik'in ce-
'>ııdJıı:: lntalan Norveç sahillerinin nubunda ilerliyen lngiliz ve Kanada ka
.ı..,,' noktalannda karaya çıkmağa yakçı ve topçu kuvvetleri, cenup istika
>i, ~ etnı~ktedirler. Norveç kuvvetle- metinde Norveç kuvvetlerile irtibat te
lilı,,b Ve denizdeki lngiliz lotalarile ir- sis etmişlerdir. 

'l' 1<rnin etmiflerdir. BUYUK BiR HARP BEKLENiYOR 
~dheim'in timalindeki Norveç la- Loodra, 19 (Ö. R) - Hamamı JU-
~I kumandanı, seferberliğin ta- kmda büyük bir muharebenin vuku bul-
1(,dliuu hükı'.lmete bildirmİ§tir. ması bekleniyor. 
~ od dan, Alman kıtalanna mukave- Almanlar şimale doğru yol açmağa 

.\ı...::ğİne kanidir. çalışıyorlar. Norveç kuvvetleri Elverun-
~ ileri hareketi yav&Jlamlfbr. da Almanları şiddetle karşılamağa ha· 
t~ balb fİmd.İ Mjoıuıru cenubımdan zırlanı:nıştır. Şehir dahilinde vaziyet sa
lli ~ Ramdsjord ve Spirillem gölleri- kin ise de civarda sabotajlar sıklaşmak· 

lo P etmektedir. tadır. Oslo civarındaki ormanlarda mü· 
~ ... ndra, 19 ( Ö. R) - Namsos' a mü- sellah Norveç kuıtvetleri Almanlara mu
dı~1 ~ktarda lngiliz alaylarının çıkarıl- kavcmet ediyorlar. 
dı,tıı •beri Norveçte büyük sevinç uyan- ALMANLAR SIKJŞIK V AZIYE1TE 
~.~ 1 11~- Buraya çıkarılan kuvvetlerce- Londra, 19 (Ö. R) - Norveç kralı· 

• 
1 rondhaym üzerine harekete geç- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - Narvik li1ıutnının biT vörüniifü 

ıto14 DAKİKA 
•• 

A:ı~~-~İ~;~ göre 
haıyanın vaziyeti 

neye bağlı? 
~. -·-tıı:'.3 İnl9 (Ö.R) - Alman askeri mah-
~- lı~ giJiz lilosıınn karşı Alman ha
)' ~"UJıılarının tesir derecesiyle İtal
ltJı.t ~~yeti arasında sıkı bir müna· 
il. ltiıl:rüyorlar. Malfun olduğu üzere 
t~iı fil ' Brcnnerde B. Mussoliniye İn
sı:ı OSunu, hava biicumlariyle, Ak· 
~itıı •11 kuvvet çekmeğe mecbur ede-

' S "adetmiş ve bu suretle İtalyayı 
~Nu 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

Tehlike 
Çanları 
Çalarken -·-ŞEVKET BİLGİN 
c 

ı_;;tııubu Şarki Avrupada tehlike çan
lt\>t~~en bütün gözlerin Türkiyeye 
.\\>tıı tsuıe hayret edileme•. Türkiye 
ti~.~ bu kısmında sulhun ve em· 
l lt inı.._~eği olduğundan şimalde seri 
"'~ takip edeu lıidiselerin Tuna 
I~ da ve Balkanlardaki akislerini 
::_lJıa;tlk İstiyenler her şeyden evvel 
,:;tiıı arın emniy~t ve mukadderatı 
•~ı. ~~e oynamakta olduğumuz büyük 
~VI eııuniyet vermektedirler. 

~-~ a~amlarunız hrsat düştükçe 
,~ atı tekrar etmişlerdir ki Balt' •l r .~kiyenin ileri kalesidir. Bura
>.ı l'ııııl!"'e.nlcr muhalckak surette karşı
~ •v•ııt 'turk slingiisiinü hulaeaklardır. 

•ı Ve taahlıütlerinıiz Balkanlarda su!-
~ .• eın·. ' r"" lta b nıyetı muhglaza esasına daya-
~·~; 8.._' ın Balkanlara sirayet etmeme
~ ''tıı;ı ~ ~denlcr bu de~mcz hakikati 
~'.·~İtleg°" 0 nündc tutmak mecburiyetin
~:~ lıir \ ~fo~kes bilmelidir ki Balkanlar 
,ıııı~8 .,k'Yu~ devletin nüfuz mıntakası 
1
. ·ı:e ge , • hıç bir ~mperynlist genişlc

~·b; te~~t \'azücsini görmiyecektir. Ta
) 'tıar da _etlerin bir zamanlar üzerinde 
, "'ıiden agla~ tutuşturduğu Balk~nlar 
ı'lıoın.,J a} nı felaketli devirlere dönmek 

11tlıen ser. Fakat sı.lh mevzuubahs cdi
~'.14iiıeıı:'dece bir toprak genişlemesi dü
~. dc,,1 ez. Balkanlar hür ve müsta
"Cl ı.u11'; 1 sıfatırun kendilerine bahşet-

' IS() n haklardan kayıtsız ve şartsız 
Nu 2 İNCİ sAfıiFEDE -

Bitlerin gayreti 
Italyayı harba sürükle

meğe Çalışıyor 
------x~"x------

Mussolini, ablokanın genişlemesinden dolayı 
ingiltere nezdinde teşebbüste bulunmıyacak 

-------~•x*x--------
1.ondra 19 (ö.R) - Times ve 

Deyli Telgraf gazetelerinin Roma 
muhabirleri, Almanyanm ltalyayı 
kendi yanında harbe sürüklemek 
için büyük bir gayret ııarfettiğirıi bil
diriyorlar. 

Hitler, bütün ün!uzunu kullanarak, 
Mussoliniyi bugüne kadar takip ettiği 
tedbirli yoldan ayırmağa çalışıyor. Ro
maya gönderilen Alman askeri heyeti
nin bu vazife ile tavzif edildiği muhak
kaktır. 

Diğer taraftan ltalyan resmi mah
filleri, Almanyanın tazyikinden bir 
rahatsızlık hissetmektedir. ltalya, 
Kendi kararını serbestçe vermek ar
zusundadır. 

lTALYA TEŞEBBÜSTE 
BULUNMIYACAK 
Londra 19 (ö.R) - lktısadi harp na

zırı Krost'un Italyaya hitap eden ener
jik sözleri, bütün İngiliz matbuatında 
umumi bir tasviple karşılanmıştır. 

Roma 19 (Ö.R) _ Jurnale D'Italia, 
Italyanın, Ingiliz ablokasının genişleme
si ve Balkanlardaki faaliyet münasebe
tiyle Londra hükümeti nezdinde bir te
şebbüste bulunacağı hakkındaki haber
leri tekzip etmiştir. 
PAPALIK, ALMANYA ALEYHiNDE 

Londra 19 (Ö.R) - Vatikanın naşiri 
efkArı olan Osservatore Romano gaze
tesinin Almanya aleyhinde neşriyatı, fa
şist mahfillerinde hoşnutsuzluk uyan
dırmıştır. Çok şayanı dikkat olan bir 

- SONU 4 ÜNCtl SAHİFEDE -

''Yalnız Hitlcrlc 
değil, Almanlarla 

harbediyoruz,, --·--İngiliz nazırı Eden, 
mühim IJeyanaHa 
bulundu. .• 
Paris, 19 ( Ö. R) - B. Eden düp ak

şam Londrada söylediği nutukta demiş
tir ~i: 
«- Hitler, garip veya eıi az bir adam 

değildir. Dünyada nadir göriilebilen 
korkunç bir mahluk ta değildir. Alman 
milletinden bir farkı yoktur. Bilakis bu 
milletin manidar bir örneği, ekseriyetini 
ifade eden adamdır. Her vakit aöylen
diği ve tekrar edildiği gibi, Hitler orta
dan çıkana, Alman milletinin sulhu bi
zim gibi arzu eden bir millet sıfatile kar
tımıza çıkması arzu edilirdi. Fakat bu 
bir hayaldir. 

Renin ortasında yaşıyan insanlar bi
zim tabii duygularımıza iştirak ederler. 
1870 de Almanya Fransaya ilanı harp 
ettiği zaman Hitler orada mıydı') Bu 
harbe yalan bir telgraf sebep olmuştur. 
rıitler mi bu telgrafı yazdı) 1914 de 
Hitler işçi bir amele halinde sürükleni
yordu. Nurembergde, yine yalan olarak 
tayyareler görüldü denildi. Bunu diyen 
c mudur? Hayır, bunlar hep Alman işi
dir. 

- SONU 4 ÖNCÖ SAHİFEDE -

lngiliz 
bir 

tayyareleri Trondhaym hava Üssünü dün de 
saat mütemadiyen bombardıman ettiler 

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

Asker dolu bir Alman vapuru batırıldı 

Büyük inuvaffakıyetler kazanan Ingiliz filosundan Kiııg Jorj 

Uzak Şarktaki meşhur Ingiltz üssü Hong<>nkta Ingiliz muhafızları 

Amerika - Japonya bozuşuyor 

Amerika filosu büyük 
manevralara başladı, 
Japonyade heyecan 

\. x*x------

• 

Londra 19 (ö.R) - Royterin 
V &§İngton muhabiri bildiriyor: 

BirleJik Amerika, Puifik deni-
zinde statükonun muhafazasını te
min için dündenberi harekete geç
ınif bulunuyor. Amerika donanma
sı Havayı adalan civannda büyük 
manevralar yapmaktadır. Amerika 
donanması uzaklara, §İmdiye kadar 
gitmediği derecede uzaklara gidiyor. 
Bahriye nazırı amiral gemisinde 
olup manevrayı görmek için bu ka
dar uzağa gitmesi ilk defa olmak
tadır. Gemide ne gazeteci ne de fo
tografçı vardır. 

JAPONYADA HEYECAN 
Londra 19 (Ö.R) - Japonya ve Ame

rika arasında diplomasi münasebetler 
ağır bir safha geçirmektedir. Japon rad
yosu, Filip.in kongresinde muhacereti 
meneden kanunun müzakeresi münase
betiyle Japonyanın alaka ve endişesini 
izhar etmiştir. Japonya bu kanun etra
fında Amerika bükümeti nezdinde le-

şebbüste bulunmuşsa da Birleşik Ame
rika meselenin halli tamamen Filipine 
ait olduğunu söylemiştir. 
Japonyayı endişeye dü~en iltinci 

mesele, Amerikanın Buan'da muazzam 
bir deniz üssü yapmak kararıdır. üçün
cü endişe menbaı da Amerika baş ami
rallığının yüz yirmi bir harp gemisi da
ha inşası için dört milyar dolarlık muaz
zam bir tahsisat istemesidir. Nihayet 
Amerika filosunun Pasifikte başlıyan 
manevraları Japonyayı heyecanlandır
mıştır. 

AMERtKA DONANMASININ 
TAKV1YESt 

Vaşington 19 (A.A) - Diplomasi 
mahafili, 1940 - 41 mali senesinin bahri
ye bütçesinin ayan meclisinde b"yük bir 
ekseriyetle kabul edilme<ini. Japonya. 
nın büyük Okyanusun cenubunda te
vessü etmesini isteyen bazı müfrit ma
hafilin arzularına kapılarak bir hareke
te kıyam etmesi halinde Japonyanın 
hakkından gelmek için donanmayı tak
viye etmek hususunda Amerikan mil
letinin beslemekte olduğu arzuyu gös--

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Balkanlıl-ar gafil avlanmıyacaklar 
-----------x*x----------~ 

Romanya yeııi bazı fev .. 
kalade tedbirler aldı 

------x*x------
Eski Yugoslav 

aleyhinde • 
vıç --·--

başvekili Stoyadino· 
vesikalar bulundu 

Par is, 19 (Ö.R) - Fransız gazetele-
rinin nazarı dikkati, cenubu şarki Av
rupa ufkunu karartan hadiseler üstün
de toplanmıştır. Hitler Balkanlarda bir 
filim gösteriyor. Bu filmin adı, •Ateş 
altında Polonya> dır. Filim, Danimarka 
ve Norveçten gelmiştir ve bu bir tedhiş 
siysetidir. 

Peti Pariziyen şunları yazıyor : 
«Sovyet Rusya, Balkanlarda mihver 

dc\·Jellerinin kendisinden ileri gitmele
rtlıi i'tcmiyor. Çarlık devrinde olduğu 
gıbi ferdi bir siyaset takip ediyor. İtal
ya, Almanyanın Komaya bir kaç askeri 
heyet gönderdi~.; haberini Berlinde tck
.:"j'> ctti.."mi~t:r. Balkan devletleri, ateş 

' · ~deki Avrupa:la valnız değildirler. 
Cı.leruı saiihlan ve kalkanları vardır. 
l<orveç tecrulıcsindcn ieaıı eden ibtiyat
kf.rhk dersini almıslardır.tı 

Epck diyor ki : 
· •Hitler, Skanclinavyada her şeyi der
piş etmi~ her ~eyi hes~plamış, yalnız bir 
~eyi düşünmemiştir. O da kral Hako
iıun ve nazırl:ınnın kahramanlığıdır. 
Norveçin khlıramanbğı, Almanyanın 
tehdidi altında olan milletleri mukave-
mete sevkedecektir . ıı 

• 

Ecnebi bir denletle nıünasebeti aıı.Uışılan 
STOYADINOVIÇ _ .... __ _ 



Tefrika: 49 YAZAN: Sahin Akdum(Jn 
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Son üç ayda zmir 
limanından neler 

• 
emrı 

Tehlike 
Canları 

t 

Çalarlıen 
"'*............._. 

E'V'DT' fttLG1N ihraç edildi? Fuar ziyarete gelecek 
uyu yan talebe birden6ire - -*- - bJ h - 8 T 1 et ıt ,. e ıstifadc etmek ist..lrl~r. Hiç biz nıeoıl"" 

yerlerinden fırf atfıJar İhracat fle~eD senede• s yya ara er ket Balkanları iktısacli bir nüfaz saflaSI< 

X
*... fıinden yüzde yirmi bir ö üı:'e yapamaz. 

Kar yolalarında 
telaş ve heyecanla --------- ... k ı ı k •• • ı k Alına istiy lar ki bütün allol

0 

Miralay Emin bey ise kışlada ya- H adi göreyim seni Ahm et bey.. beş fazladır... O ay ) gosterı ece m1Ck tı kendi sal· tıp kalktığı için, asker hazırlandığı Talebeyi bir iyice hazırla... Son üç ay içinde Iz.mir limanından ya- kanları: r::!gatli :~~!!~lir mllstab· 
sırada onun da tevkif edilerek bu- Ahmet beyin odadan ayrılması- pılan ihracat hakkında bir rapor hazır- sillerinin bliyük emekler pahasına eld! 

lanmıştır. Bu rapora göre Kanuiı.asanf - -----x•x·------ ~· 
raya gönderilmesine dair ak~m- nı müteakip Süleyman paşa da Ha- a~,rından Mart sonuna kadar 19468 ton Izmir enternasyonal fuarının fazla Bu seyyahlarm Imıir fuarını gördük- ettikleri ne varsa hepsi Almanyaya se\ 
d an binbaşı izzet efendiye talimat cı Raşit beyi uyandırmak Üzere hi- özüm, 322 ton incir, 3270 ton huı:da in- mii:tarda ecnefü seyyah tarafından ziya- ten saırra Istanbula gitmelerine dıe mü- edilsin ..• 

· • T b•A d""' · J • 'k od ti. 7041 I 20 1 t .. ctinın· ı·k ... ~-.3~ menfaatlen·mı·z bakımın- •aa.:ı:.. edilmek sur_...y1
- k---3:1·-n.. ... ıttT- Halbuki A !'& bugu··n Ba).kaDlıır: vermıştım. a 11 ver ıgım emir er tışı aya geç ··· cir, ton pa amut, 1 4 ton pa amu •· .. ,,...w " m: ..... - ~·- _., C$• 

Sül bu ..ı_~ı__ı_ hül' A 41cc to ·· ·· "017 hi dan ehemmiyet ve faudası Dahiliye ve- rı bir menfaat temin edilmış' bulunmak- dan satın nldığı şeylerin bedellerini 
5 

h arfiyyen ifa edilecektir. · eyman paşa, ~ııwıua ar- asası, ._, n tut.ün, ı ton za - ,, ı. • .a-
Had. birader Sen d y o nTTn- kndaşınm yatbğı yatağın gi- re, 5611 ton muhtelif kuru sebze, 5669 kaletince göz önünde tutularak, yaban- tadır. 1 k lı"' 1 k ··y ... . t ;ijt 

• 1• • •• e ço. fc-k ..ı:... r le d k narak Ra 't bey" ton meyan kökü, 3101 ton hububat, 9378 cı yolculara imkan dahilinde her türlü Mısır ve Suriyede11 seJ'ahat nsikala- ann arşı gı o ara veı:m~ 88 ı 
sun _bıttşık odaya geç te bıraz uy u \ill-' e ıy ... 0 u 1 ton zeytinyağı, 200 oon muhtelif maden, kolaylıklarm gösterilmesi şehrimizdeki riyle gelecek yabancılarm da koJaylrk- ctJ.iii ~yJeri. bile \'e.rcıııemekfedir. y':ı 
keshr... uyandmnağa çalışa dursun.. tam 61 ton pamuk ihraç edilmiştir. Bunların alfıkndarlara bildirilmiştir. !ardan istifade edeccit.leriı tabi~ olmakla AID:ıaoya nyl clanbm e kudret 

Artık yapacak bir işimiz kalma- bu sırada, koca kıJayı. baştan başa yek(ınu 68,678 tonu bulmaktad~. Bu cümleden olarak, muntazam pa- beraber iktısadi mülahazalarla emniyet kayhetrniı; bir müşteri mevkiinde 
01:~ 

dı. iki üç aat kadar uyuyup yor- saran derin sessizlik içinde uzun Ihracat rakamlarının geçen seneki ile saportla fuarı ziyaret için gelecek ec- icaplarından fedakarlık edilmesine im- ancak zurlnılrlda kcmfisine imtiyazlı , . 

g
unlugum· uzu ..:.Jermeg· e rahsalım .. uzun iniltilerle haykıran acı bir bo- mukayesesi neticesinde vasati yüzde nebilere parasız vize verilmesi ve bun- kan bulunmadığından, yurttaşlıktan is- mev~ hudutsuz 1Mı- kredi temi.Jlioıe. \, 

~ıu. 1' r- · · b :..L t• d b" ..__ ··~ı.. ların ik. aulık , ........... et .. _.._eresı· -'-a1- kat -..ı'lmi<ı, s ....... .ı-na at-'--ı.q veya.. h-- 1•0-altaduı. B~ Bnlkaa mille rıo 
H_. 0 __ ;.. bey bı·.:...:ı.. odaya -- ru sesi duyuldu... yırmı . eş n~a.e m e ır aruııa muıcu.e- ı .r ı.ııo...... ı.t:""6. iıUlll ~ ~ ---s. ~.., ~· lJD'I..,. ........ ~ 1 • _,: L!... -ı.::. ·n et· 

..... ·~.. ~IA. e-10 d d ı kt.ed tan muaf tntuhnaları temin: edilmi<:tir. rirte memleket aJ.-hmde c_ftr~-ış şün.. ~ . aQ i cy11AU w. • hu ie• •. , ..1 . s· ı . tak _ _ı__ B k kin kı lan d e e ı me ır. ·---:.- :. "'ol ~·., .•• _._ıJ .,. tı .. . ti cyman paşı ıse ya ~ı- u es ses m taş u.- - -·-- A11rıca, fuarı görmek üzere 1"'unanis- heli ve muzır e~hasm rnemlehte kabul- 111elenne scfleit> puuyor~ ı>s-1> 
na gitmeğe lüzum görmeyip elbise- varları arasında devamlı çığlıklat M Esat Bozkurtun tandan gelecek mübadillere istisnasız lerl hiç şüphesiz biln kaydü şart terviç ki Almanlar btedik1eridi· sulh yotif le 
siyle o radaki kanepelerden birine h usule getirdikten sonra dışanyaı k • ~ vize verilmesi hususunun allikadar kon- edilmiyecektir. Ancak beyanname ve aın-mısa harp yo le almağa ç~tı~· 

Mek b• Harb• ---L •-_Jaki bü - .J~;:.tc_ Oft:11:eransı solosluklanmı::tı tebliğ edildiği cUr f>ildi- tahkikat işlerinin daha süratie- ya,pıhna• t>akı. r. tl q,lomasİ teca\.'1.lıiJ.,, 
uzanınıştı~. te ı ıye nazı- sızarcı& cıvanı tiin uacsıarı7 taş- B .. t 18 el Halk . lo da ·ı .. ı;..:_ ı-1 k • t ecil''° 

d Ha R 
. be d . _ı _ lan ,__,.. __ ı.....__ inl . • ugun saa e ·cvı. sa ntm n mi§tiT. sına ehemmiyet verilmesi bildirifmi ·r. nun na.um - ı c as era 

n a cı aşıt Y erecesınac ~·.au ~ etmiştı... • Izmir mebusu ve Ankara hukuk fakül- ıün başlaması f>eftferrcbilir.. ~ 
y orgun bulunmak ta idi. Aqamdan- Ve o saatte karyolaiannda uyu- tesi profesörü bav Mahmut Esat Boz- K da d .J~"!. Su . r . 1 T k l Dünkü yazımızda Almanlann b01 
beri bir çok yerlere uğramış ve b u yan talebe birdenbire uyanıp teldş kurt tarafından (Türk inkılap tarihir"" UŞQ $lR a UÜn farır~St t" e Q e#çe Ie f>ir çıTgınlığa kolaylıkla karar ~~ 
y ü zden son derecede yorulm~u.. ve heyecan içinde yerler ind en fır- den bir safha: Türk millet~ ayağa kal- müessif bir tasdik eaildi. miy• eklerini kaydetmiştik. B u it!dı~. 
A y ru zamanda ruban duyduğu ladılar_. Ne var, ne oluyonbı2 Al:.a.. kıy?r) m~vzulu kıymetli b~ -~~nferans ımıdtı keham!'t ~ Alnmı aı. tUr ş· 
üzüntü ler de bunun üstüne yüklen- ba kı ta mı tutuşmuştu. .. Yahut daı- verılecektır. Bu. konfera:ısa outun yurt- cina yef ofdu Tzmir suları Türk anoniirr şirketinin knnı a ruretlerfn. tazyiki aliauladıı· ; 

ha 
'---ka bir f ı~ L .__ taşlar davet edilmektedir 940 yılında tatbik edeceği tarifeleri tes- maide kendi aleyhinde neticelenJll.Lf 

dili-inden Sü1--- - n..-.. , o dakika- ~. · e fuı.et m i ~· göster- - -·-·- . .__.,. ,,.. e u:;ymau r-r- Kuşada.'!tnın Değirmendere mevkiin- bit etmek üzere toplanan tarife komis- nnıhtemel bir maeern?a a~ ol· 
da kendi ini pdc bitkin b ir halde mqo "> ••• BELEDİYE de müessif bir cin.aye.t olmuştı.tt. B u yonWlWl verdijj lı:nrarl:u Nafıa veifıI.. cvhedeı mdr b etmi§tir. UiÇ 1ı 
bulmakta idi... -BiTMEDi- E .. • t I dı mevkide ot uran Kızılh.isarlı Osman Do- tince tasdik edilmiştir. Vekalet, şirke- mazsa yeni ccplieıün lltıbeti tevatZ"t· 

Bu madd.. • Iıık ftCUmenı op an ltwnacı adında bir şahıs bir Merkep me- tin abonelere seyaı:wı tari!e tatbik. et- etnıc4eA üçün.cii blı: cephe daha yafll..,.. 
ı ve ~nCTı yorgun - Belediye daimi encümeni dfra öğle- _ .. t-!-d ...... dolayı ı~~ ...... •ttiği Ali or;J ... , . . :t , __ ı~. •-- . "-'··· ""'" ı d d - d k ~ "-. AC& W&' '"' ... ..., me.tım, tarAAe JUJm_,-onuw::a te.ırw&ı:.J:Ur maaaAa ibthnal \lt:Jmlİıyel'm. v;..._ ,t.j 

a ra ay anama ıgı~ an. . a n epeye Ki.SACA : den soxmı reis Dr. Behçet Uz'~ baş- Ahmet Çağları sustalı çakı Ue muhtelif ettirilen tam ve teıWl:li taEifeler üze- lmpte tabııııi.m ~ olaıı. teP· 
uzanır uzanmaz gozlennı kapadı. • • • • • • • • kanlığmd:ıı yaptığı toplantıda, Güzelyalı yerforinden ağır surette yaralamış, ya- rinde badema resen şirket tarafında• ıçin daima açık bir kapı bırakmak~ 
Kabus nevinden aiır, sıkıntılı bir deniz_ banyo!"1rlyle Karşıya~ ~I ve ralı lasa bir müddet sonra hayata göz- her hangi bll': a~ bakk•Pda biı: ~ do. Buımala herahe.ı iddia. eMbilifiS • 
uykuya daldı... NORVEÇİN ADI belediye gazmolarınm ve iki dülcldnm 1er.ini yummuştur zam ve tenzil icra eyiememesWJ milnor AJenwn~ Yakın Şano.ta bankete g~ ** ---tr- kira muamelelerini intaç eylemiştir. Suçlu, hadiseyi 

0

müteakip, cilrüm Dle- sip ıönırtiş,tür. Xeyfi.yd hemen şi.xdc.de m.ebea &Mkeyaea olan ı-sı-. ~ 
Saat iki buçuk .. Sü leym an paşa - -·-- ti olan çakı ile birlikte karakola gide- bildirilecektir. sur .. var hal aam \l8ıarr 

duyduğu bir ses üzerine kanepenin YAZAN: Eczacı K. KAlmil AkUı~ eyveciler rek: teslim olmuşµır. -·- tevazzuh etmi~ det-i · iJcı 
u i eyeti oracwa Zil'aat • tas itaı1a Alnı 1re s.vyet 11 1• ..... 

Üst ü nde hemen doğruldu... Şu bizim Norveçyadan bahsediyorum. d . 1 __ ..... V eri IS • m•dder ·leş· v henii' -
Odanın içinde b ir adamın ayak- Biz.im dediğime şaşmayın, Norveçyanın top&OU...._ yonunun paraSIMI rar · tir. _ .l:.JI 

ta. ?ikildiğini sezerek tetB..ş içinde hallS Morina hnlık yr.ğı. di~ dilimizi, Kuru meyv ihracatçılar bırliği umu- Vali B. Ethem Aykut, dün de kilçük kim alda? liımaatim" mama ~ ... 
yerınden fırladı ... Ve uyku sersem- damağımızı kurutnn bu memlekete bü- mi heye.ti dün öğleden sonra toplanmış, enderes havzasında tetkilClerine de- ~22 lirayı z.immetine geçinnelde mın- münasebetleri teva ~· > 

l ..... · · ·· d "d k tu"n eczacılar sahı'p çıl·.makta haksız de- Vekiller heyetinin kabul eylediği ibra- b ı n ,_ · ·-1-1 Ja .a.t- '-- L..L. ~~.nt' ' ıgını ustun en gı erme için göz- 11.. •. ı ·kl . . • h nun u unan DVrnova zıraat milç~ e ıı nana wıre__, ~.I 
gvildir. Dikkat ederseniz görürsünüz, bu- cat ı;ıtrıı erı mzamnamesi umumı ey- - - - - · d ' C ~ A1--· l . bllıi! ~ı · Be "'~ lerini og" u turdıımı sırada : "•çe t:..-b I 1 şt y . ı"dare he- O C U ~ ısta~onu mu teme ı ema,. ·•ıte:VUn en ,,_,.. aı - r • ,_... 

K
. d' 7'- günlcrd hu memlel:etiJı adı etrafında ""• Act u 0 unmu m:. enı el d mahakeme.~nc dün de asliye birinci cer- kfWB aı:amuliı im b iıir ... ~-

- rm ır o r .. ne v arL ne isti- bir karışıklık var. Arap harfleriyle oku- ~eti seçimi ve B ütçe müzaker eri e l hazırlıkları za mahkemesinde devam edibniştir. _. .... 
yorsu n, d iye haykırmaktan kendini ~P yazanlaı.:, arabın maruf ıVav• har- ayni toplantıda yapılmıştır. 23 Ni Milli U'~ki • t k C l A1;..._ d\ı ~ d 
1 f

.r.-. bil" .ı- Bu 1avr k L-~ Ba suretle yeni formüle vaziyetini ısan n..t mıye ve çocu ema 11;::ıuy ruşına esnası'nua e-
a amamıştı... mı ır=ır. uı.'11 ı şeytan nan "Ik d birl"k kuru ecil I bayramları hakkındaki program parti miştir ki: 

- Affeders iniz, paşa h azretleri. . yerinde •O•, yerinde de • V • olu:verir- ı ~l~ ur.m ı ' mcyv er 
0 

- tarafından hazırlanm ır. 23 N"ısan gü- «- Benden evvel mul'emet olan Ca-
Vakıt geldi de bunu zatıalinize lla- d i. «V:nv•, Ara.hın .knlın dudak.Llırıı. ar.- muş ur. - -·-- nU merasim yapılacağı gibi çocukların vil bu kasayı ~sk1 mutemet Hasan Tah-
ber vermek için buraya geldim_ sından çıR:nrken. yıne kalın ve geyşek Bi _ • • lil ~..... nnkil vasıfalarından parasız istifadclc- sitıden iki anahtariyle birliftte te~liın 

bir ses çıkarır, tıpkı İngı1iz dilindeki ilö trlftCI e.-uıı ri t emin edilmiştir. Salı ve Çarşamba almıştır. Mutemet ölünce Cavit 'Kasayı 
Odaya gir ip paşayı uyandıran bu krrth sW• .gibi. :.V•v• m ~a~ ~ yaya seyahati günleri çocuklar Kültürparka ücret ver- bana tek anahtar ile teslim etmlştir . 
.lat, m ektebi Harbiye dahiliye mü- ~çı yerme gore ses degışlirıaesr; ta Birinci Lise talebesinden on beş kişi- meden gireceklerdir~ Müessese Ü hiç bir. alaKası bhmyan 
dürü binbaşı A hm et bey idi. ISkandinnvyadan. Amer.ikaya kadar ilk bir grup, muallimleri bay Sait. Ot;. -·- Cavit; htidise gününden evvel ara sıra 

Bunu farkeclen Süleyman paşa uı.anmı.şt.ır. Nuyo.nk'u Nevyork yaptığı ıakın idaresı nitmda, bugün yaya ola- Zeytmcilik istasyO• gelip gidiyordu. Bu işi Cavit yapmış-
geniş bir ne.fes almasını m ütealöp : kadar Norveç'i de Ncrveç yaEmıŞ.tı. Biz ııak Keınalpaşaya gidecekler, geceyi - tır.> 

_ Acaba saat kaç.? •. diye Ahmet çocu~ iken ~ğrafya dersl~de fs- •rada geçjreceklcr, Pazar günü şehri- nunda bir hadise Bu hususta sekiz şahit dinlenml~, 
be d d 

veç yıne İsveçti. fnfbıt Norveçı •N'evreçıt mize döneceklerdir. Bornov~ Zeytincilik istasyonunda bir müessese hademesinden iki şahit: fu, 
Y en sor u .... okuyanlar çoktu. ltt.-.af edeyim iri ben nndise olmuştur. Arifi Atıcı adında. bir müdürün seyahatte bulunduğu giime!!-
- iki buçuk paşa hazretleri.. de Nevreçci idim. BUgm hala Nev:reç : ...... ._ ............ - .................... şahıs, kendisini i~ten meneden Bornova de Cnvidin iki defa gelip gittiğini ifade 
- Şimdi gid ip hem en kalk bo- diyenler tek. tük buhmuyor. Latin. haı:f- E İŞ"İ y daş:.. Ziraat muallimi B. Bahri Becere kıza- çtmi:jlerdir. 

rusu nu r:. )dırın ız ... Talebenin kalk- leri bir haylt kelimeyi kendine getirdi, • 3' rak tabanca ile dörl defa ateş etmiş ve Diğer şphlilcrin celbi için muhakeme 
r- : Ekmeğini makineden çıkarıyorsun. ı K .. _ıc. --'- b k b lal """'•ını mu··teakı·p herk .... apdest ala- bizce maruf mantıfm bal gibi mwtali:a k -· k tutu muştur. urşwıntı: i~Jet etnıemi'- aş a ir güne hıra mıştır . .. """' ..... : Makine, i lemezsc, e ınegın esilir. · 

cak ve birbiriyle hellalaşacaktır .. çıktı. Bir zamanlar Ar;ıbm tek~avı Nor- :_ O halde vellnimetini sev, makine- tır. - -·--
veçi mükemmel bir Ncvreç yapmıştı, - -·-- Sahte vesika ile 

Bu işlerin yapılmasında zinhar gev- cimdi 'l.....Jı:alrm ingifü.in iki katlı .w. : ye iyi bak.. n:- aarcüy~ ...... 
k d 1 l d ..,. Uc.1 :. Ulusal ekonomi ve nrttmna kunınflı .ua&':' ., ~-· tutulan nocaklar 

şe avranı m ama ı ır... si ne yapacak-'! ....... .., ......... -..................... t ki "' 

ELHAMRA Sinemas nda 
Bugün Matinelerden itibaren 

İŞTE MÜBALAGASIZ SENENİN EN B'©YüK FİLİMİ 

SE ViMLj HAYDUT 
FRANSIZCA SÖZLO TABİİ RENKLİ 

B ugüne kadar eşi ve emsali görülmuniş harikalar şaheserinde, Dünya sint:macılığmın, bütiin gönüllere hükme
den en güzcl ve ~evimli erkeği 

TYRONE 
V E 

NANCY KEJ.ı.y • RENBi 

PO VER 
FORDA 

METRO JURNALDA: En son ve ınülıim HARP habcrleıri 

SEANSLAR: Her giin 1 -3 - &.l S: - 7.3G - 9.45 de: başJaı 
Cumartesi ve Pazar 10.30 da ve Hafta arasında h& gün 1 de UCUZ HALK SEANSLARI vardır. 

. . ," .. ' . .. '. ,.. . .· . '. ı .. ". 

yap 1 arı.... Son günlerde, sahte vesika ile tram-
Ceza evi gar.dişmılaı:mdan B. Ali Ri- vay ve otobüslerde seyahat eden bo'Zll t 

za, üç gün önce, Çiviciler karşısında çocuklar ynkalanmıştır. d:ı . \ llQl~!tJ 
Salamonun dük.kanına emaneten bırak- Kendilerine talebe süsü veren. bu ço- 1 ·ımı· 
tığı 110 gram esrarı aldığı sıı:ada cür:mü cultlar, evvefce olhrduklan mektept'l?n a~ 1 

1 
• L-f erli': 

şh halind Im al ld ~-ı ·'I~ t ih gos n~ lJU .:-r_1dfl"°' 
me ut e tutu uştur. mış o UK arı vesıKanın ar ve re-- Bel ad hflt" ~ bt A1ntftn. ~:'...ıı&! 

Suçlu gardiyan adlfyeye verilmi§tir. shrıleciniı değiştirmek suretiyle bı:mları . gı 1 tnıtet ~ • . ....... ~~ 
- -·-- tahrif etmişlerdir. nm ~e k~~a~ teh kahı hır ,·azı,,....~.,.-ıııı~ 

TQDD Ar •-UJ"U Zabıtaca haklarwda takibat ·cı:a alun_- cdebılecegın znmıı ka ~ıt· 
Ele~İesi maktadır. 

1 

ve icap edS~ü;i:E~ 8ıiot1i 
Torbalı knznsı için haz1rlanan elek- ...................... _._._,. .. ........, ~---

trik projeleri Nafta vekaletince tetlük ~ OkuyucularlftllZ1n ~ Amerı·•La _..at .... 
ve tasdik edilmiştir. Projede bazı tadi- :.· ntektu-ı-ı : " K U ft. 
!at yapıTmasr da teMip ed'ılmiştir. .-- :. ' 

GENÇ 'K~sA-rışı ~iiiiEİ'P-AiA·· .. -·-·.: işsizi9 bütçes!,.cıı 
Halim. adında biz: şahıs, itf.afye civa- Otobüslerinden şikayet Vaşington, 19 (A.A) - B. 1l eıı1IC" 

rında iki genç kızı bazı eşhru;a on lira. Eş~<ıada oturan .karileııimiZdCn kongreye bir mesaj göncfcrerek, ~ tD~· 
mukabilin.ere sataı:kcn yakalanarak ad- Rasim; oğlu .Recep Ertuğrul,. füze gpn~ ketin iktısn-dr v~ti icap eyledi ~· 

dirde işsı' zlik' bü-......;....:ıcki bü~Uo i' li~·eyc ver:ı-:.tir. dendiği blı: nıclrtu••t.> belediye ot.lbüs- ... ..,,,. ..... 
~ !."~ lB ] senesindı?Dı ·cu:vel: . ..Ht" 

Bir ıaz kaçırma vak'ası ıeri~d:n şik~yet etmektedir. . i:çiıı g . t.altdiriı salfilii;1etlcr ~_,';.,-
Tirenin büyük Kemerdere köyünden Tütun ınagazalarında ve saır yerler- Bu bütçır !7Si milyom tiolasr oloP' ~ 

12 yaşında Zekiye adında bir kızı, ay- d~ Ç?,h~~n kadm-erke~ ~mıeitdeıı beşre cut tahsis:ıtın. ay A tı!v2iiı Jı~ 'i#' 
n i köyden 26 1aşlaı:ında Süleyman Bos;. ~ordun.~. Eşrefpaşa cıvannd~ otuı:Iu- '"'e tdııafındnııı bit eC:il~~c:1" 
tancı kaçırm ı ştır. Kızın babasının şika- gumı soy~yen okuyucu.~~ dı~ı:. kı: bt kaıı..,,.,,. buı ım allı ,,.,, talilı ?~ 
yeti üzerine suçlular tutulmuştur cBu fakır halka, otobus fıatlerının ar- ~......:ı .. _ ~~ı..'" ' l.... . ....... ...;. :-""ıcüri ~ 

· tırıinıası agırv gcldl Beledi.,.. halka hiz- s....._ uuw.,-- '1"1' -....... -<-. 
•• ... ••••••••••••• ........................................... , ............ ww.,,,.rııwrrww ... .,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.. .............................. , ... , •• ,., .. ,.......... ~~, tc" 
~a•ama•m•a~~~a•~~~•m•M~4a~A•~~ k d l M ı-·ıd kikö' lli '' Arlık d -1 ---Lb kah" . ~t~~dın~iliu~~nbuR"~~a~,ı~~ia.tak~-~~~ !.; nt.'1 an ayrı ıp on roı e y "yu ora a yap~ a<: ı.r ıc:: • d h A h" k. b -ı. l d ğı .. M' n_ ~1 .. . t "' sın en atta ıç ar etmese aca a ne 

DEMiR MASKE 
buhna gittiler ki bu adam onlara ko- l'.a ma ı nı gore? ıstu™':, ~pı er ve ohırdu?:ı. mesi Gle- mebnidir.. 
şum takımlariyle birlikte b~ araba te- aııkada.şlarına hitaben dedı kıı : Belt:diyenin vımliği misa:le uyarak, ·.1.lf-L.---

. darikfui. taalıbfit etmiş bulwıuyordu. - Teşekkür ederim aıikadaşfar. Ya- Btıca v~ Bom.ova otobüslerinüı de fw /randa ~enlik/et' ... ,,ıf• 
. Öğleden sonra saat beşte Banyölede- nn ayni saatte ve burada tekrar buluş- artırmak istiyecekleri endişesini ileriye ~ C!~nı .... J 

ki ~ gittiler. Ve evvelce araları.eda te- ak ·· artık nlmalı Tahran: 19 (.A.A} - Bugilıı ~:ıı filli' 

Büy -k tarih ve 
(ıKl'NCJ. 

macera romanı 
KISIM) 

m uzere a~ yı:ı. siUeıı: ~·~~~- beile..ı~ otobüs- .;ı _,_,,_:: -"----L-tı't•lc ı:.~:o;ı,., ce~~ .. - tııl 
karrür ettiği veçhi.le Mistufle ile mösyö Jüpiterin adamlru:ı arasından biri : Ieııind~ik'ı: ~;.ti diıfuı-:;: ki şun- WJaUJıı.u. uuııru.:ıt:Ue " uu.o.u-~ ş ..... - v 
Jüpiter orada kendilerine iltihak ede- _ Bize güvenebilirsiniz... HCı: husus- 1aı:dır:. t.anhaşa. ball?'aklarla dona.nı;;i 111Li~ 
ceklcrdi.:. Her ilcisi d~ Şadofö ile Fari- ta tamaıuiyle anlaşmış ve mutabık kal- l! - 25 kişilik otooüslere 40, hatta 45 akşam. Şahın. saray,ında bir ~ :tflet c:, 
holda_n.~_nce eve gclmış b_ll!unuyorlardL m•c buhınnuoruz;. Diye cevap verdi.. kioıi alınıyor, halle ezi.wet çelk..or; • ıne.resi verilecek ve bunda. ht~rı.ıı>'cıı1' 
El b n- l d sakJ _:l !!.L t 1.:.- • .._, -J :ı: "' n.•:t· kflnı ile koı:diplomat.ik )ınzır DUJ , 
'. ır gı~ e ev e 1 :;umu.an araga- Bu mükalemenin cereyanını mli.tea- 2 - Ha.Ik otobiliıle.ri KOnaTstu:ı.: Eşref- ? 

la ~ ~ıp on!arı saman yığınının altı- itip oradaki kalabalık muhtelif zümre- paşaya 7:.S dalöXadh giderken beled~ve t.ır. Uksek tfl~ 

- 170 -
na gizl_ediler.. . t· lere ayrıldı.. otobüsleri ls:.20 dakikada _ı-.ı;yor ve Gazeteler, hükümdaııın y a·ı-Jet· 

B 1--1 ed I ik ıY~ yetlerini medfüisenn. etmeTcte ı 
• 1 u ış te ııurn.u ı u ten ~onra, orta- Her kes taşıdığı si11Jiı Sent Antuvan halka vakıt kaybettiriyor. --•- , .. 

yere düşüp avlunun se.rt taşlan üstün
de beyni patlamış olacaktır_ Herifin bu 
dakikada gebermiş olduğuna katiyen 
emın bulunuyorum ... 

rıstuflc kendi kendine: 
- Işte bum çok teessüf ettim, diye 

mırıldandı • 
Farıbol : 
- Ona b:ışka sefeı.: acmz.. Şimdi kar

nunız aç, dedi.. U~ia Matyo.. Bize ye
mek hazırla İli .. lcıp1ardan çıkarmağı 

lığın artık karanmığa _başla?.ığı; bix. za- mahallesindeki diğt.n arkadaşlara da - , et 
- Baş üstüne efundiın, diyerek iste- ~nanda ~ofa çıkıp Parısc mutcveccihen tevzi etmek üzere blıbirine aykırı isti- ............ •••••-••••• ................... ~ Alman tayyares 

r:ilcn şeyleri naı.ıl'lr.ınak üzere oradan ılerlemegc k yuldul:ır AZARI •wr~a ~ • 
ld J 

0
• knmetlerde ilerlemeğc koyulClular. ~ ... ., : fe ı:.rar '••'eçlt!.:tcliı. ,.1c; 

ayrı ı.. üpiterin adamları demirci tarabndan ııır: .... fi 1·-da 1 . : H 1.;gu 11 ır-
Mistufle ile Dorföy bu arnlık, geçen randevu mahalli olarak gösterilen hali m.l,,. .. ~ c arAö. ş aı:ın~. : . . ldarehanemizc. verilen malıimata : StoK:holm 19 ~d).R) _ ~ ,:,..,, e~ 

pazartCı5i günü satın :ılınan iki atı eğer- r!rsada onların gelmesini beklemekte - Bız de lokantaya donelim, dıye ha- söre bir şahıs kendisine Yeni Asır : tala dunn ü!cıL.,...- ~ııt" 
]emeğe h-oyuldular. Faribol ise Ekziliye idiler. rek t işaretini verdi.. gazclesi seyyar muhabiri süsüniiE rda bveç luıdlı d:Jfiı tıiY 
bazı tavsiyelerde bulunuyordu.. Bunu Tüfenk ve tabancaları ta ıyruı araba Bu sırada, civardaki bi.~ kilisenin sa- takınarak bazı kazalar.da, köylerde : :~id=~~~:::~ _:: 
müteakip ihtiyar sihirbazla genç Dorföy bunlann yanına gelir gelinez hemen nti gecenin derin se3Si7:liği arasında. bir- abone kaydetmekte imiş.. E k.limeti, casusli.ığa brşıı ~ıw->ı,b: tt;ıt'lvv 
ı:ğerlcnen atlara binıo lokantadan uzak- durduruldu.. den bire çalmağa bitSI::unıştı- Omm dar- ': Gazeter:ıi7in seyyan muliabiı_:ı ot-~ ler almıştır; reel' e veı-ifcıı. ,_J JJS , 
!aştılar. Yıldızlnrın neşrctti<Yi hafif ziyalar nl- helerini sayan Mh.itıfle saatin on buçuk : 1madl~ gibinb~ k:ı;ydlııa s~e~-: Jayihoı!llllda ca la ta- 1j;' '"ı. c 

Lokantada kalan tında derhnl siliihl. rın tevzi cdihnesfüe oldu unu aı:ı1amakta g.ecikmemişth : ı memuru dahı yoktur. Karılerımı- : niyeti aleyhin ra 
\J 'D 09 • 



Fransada hafi celse 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BJC TAVSİYE : ..... : 

H&r- yel\<le ~ . 
ihtiyat tedbir-

leri alınmalı 

. 
• . 
• . . . . 
• • . . 

Almanya ile ticaretimiz 
x,.. 

~--~----------~*~'~-..,.-------------
Lo:ıdra, 19 (Ö R) - Niyuz Kroni-: 

kel, İngilterenin telilikeli unsurlara! 
karşı kuvvetli surette hareket ehne-: 

Yeni anlaşma için mü-
Pot Reyno büyük bir zafer kazandı, bunu 

lngilizler de geniş bir memnuniyetle kaydeyleyor 
• si icap E-ttiğinden bahsediyor. Bu ga- ! 
: zete diyor ki ~ : 
: •Norveçte olup bitenden sonra hiç: zakerelere başlanıldı 

x•x;~~~~~~--~ 

~iizakereler har;~~tle devam ediyor 
ltL~~·~l9 (ö R) F . . -"'~ , ~ · - ranaa meb usant bu sabah hafı cel- zusuna terceman olan parlamento Almanlıınn ümitlerini alt-

E bir memleket, ne gibi tedbirler alır- : 
: sa alsın fAzla ihtiv-atkar telakki edi-: 
: lemPz... - : .•••..................................... : 

Ordumuza ilti

Almanyadaki talebemiz ve gemilerimiz 
Istanbu], 19 (Yeni Asır) - Bir kaç 

gündenberi Anltarada bulunmakta olan 
Berlin büyük elçimiz Bay Hüsrev. bu 
sabah tehrimize gdmiıtir. Pazar gÜnÜ 

Almanyada talebemize yapılan mua
mele iyidiT. Bu talebemizin vaziyctlerin
?en enditeyi mucip bir ey bulanmad ... 
gmı kaydedebilirsiniz.> 

~ ~:op~. M~crdcr ~ek hararetli olarak de- Ütıt eden bir şekilde Bay Rcyno·~:a itin1adını telcTar ctmiştk 
1tıurı P 

1
· pu~ Ayanm hafı cdaeıınde Ba"'ekit Pol Rey- Time~. Mance~ter GıuıtTdiana göre Frama i\yanındaki mü-

Q lldr-.. t 
9 

. n. _ıgı ogren ~sş .. r. za ere_ er, eyno nun büyük bir şahsi zaferi sayılabilir. 
hak eden 

yedek subaylar 

Berline gidecektir. 
Ankarada Batvekil, Hariciye. Ticaret 

ve Maarif Vekilleri ile temas etmit olan 
Berlin sefirimiz beyanatta bulunarak ez

Bay Hüarev, :Almanya ile yeni bir ti
ca.~et muahedesi anla,mMI akdi içi. 
muzakereye baı}ad~nı. anlaıınanın y.ir
mi milyon liralık ticarete dair olacağml 
ve müzakereler bittikten aonra Alma,... 
yadaki gemilerimizin getirileceği umul
duiunu da eöyiBniştir. 

"° ar aıı;; hır zafer kaza d ~ -- il · .; k l R • 
~~i . k ( Ö. R) - lngaız gazetelcrı, Ayanda Fransız Parıs, 19 ( ö. R) - cGııllus:.. E.ntra ajan gu:etesinde 
~'-r. l\tn az:.andağı uferi büyük memnuniyette kayde- ayan ve meb'uııanın hafi toplantılanm bnhıeclerek diyor iki: 
~U ld f . • «Memleketin geçirdiği bu nazik devrede parlak nutukle- Iııtanbul, 19 (Yeni A~ır) - Yedek 

subay okulunun on jkinci devre 940 yı
lı mezunlannın ordumuza iltihakları 
rrıünaaebetile yarın (bugün) parlak me-

cümle demiıtir lU: 
«- MiJli Şef, tarafından kabul buyu

1.ı~.l.)'~ r• .~ıyor kı: ra ihtiyacımız yoktur. Memleket müm~sillen şt:fterin vazi-
~ett4r. ~ 1 müz:8kere •• Bay _Reyno için parla~ bir ınuvftf- relerini ve yal mı: vazifelerini yaptıklarına ve buna muktedir B ••••• unumu cfbnn•n ,.ndmaz ı,,. vahdcı ••· bulunduklanna k~i olounlu, yete<.> 

ruldum, kendilerine veda ettim. 

alkanlılar gafil avlanmıyacaklar Hollanda örfi 
~ x*x idare ilıiP ~ttİ 

raıim yapllacaktır. Gençler diplomala
rını a1ırken and içeceklerdir. --..-

Hindistanda sivil 

Eski Amerika Reisicümhuru 
x•x:--------------~--

So vy etlerle münaseba-
Otnanya yeni bazı fev- Am.ı •• d.,,,, 19 tıl.'il-u.u...ı. 
k 1 

A d db e l ld Bafvekili, örfi idarenin bütün memlcke. 

itaatsizlik 
Londra. 19 (A.A.~ - Whardadan 

alınan bir habere ı:öre, Hind kongre,i
nin idare komitesi dün bir karar sureti 
kabul ederek, kongrenin eyalet l.:.omite
lerinden bir Sivil ademi itaa\ mücadcle~i 
hazırlamalarını istemiştir. 

tın kesilmesini istiyor a a e te lr er a l te te,mil edildiğini ilan etJDİitİr. Bra-
ban, Limburg, Breda'da araıtırmalar ya
plJmı§hr. Silah bu1unmamı.fbr· Yalnız 
Telburır'da Nazi partisinin biaasında bir 

Nevyork, 19 (A.A.) - Sabık Reisi-ımuştur. Polonyamn iıotil&aandanbcri 
cumh~r B . . I:4~over; A~erikanın Mosko- Amerikadan Sovyetlere yapılmakta olan 
~~~akı ıaefırını gerı çagmnasını istemi,- ihra~t yüzde 300 niabe~nde artmıftır. 

~8~i Yugoslav b:şvekili Stoyadino· 
~~ aleyhinde vesikalar bulundu 
.\al.\Nc~ 1 tNci SAllİFEDE -ı m~ir .. Alman t..•hdidi Röınanynda mil-

"~ BA.KKINDA FEVKA- Ji birlik cephesine kuvvet vermiştir. 
t ' 11.4.UE rmutaım DEMİR MUHAFIZI.AB BlltAKILDI .. 
~)'~ 19 (Ölt~ - Romanyada l>ü- Bükreş, 19 (A.A) - Romanya dabili-
ıı-.~es· cılann silAb taşımaları, harp )'e nezareti. taha~Ut hmp1arındn bulu
~~ 1 bulundurmaları ye fotoiraf nan son demir muhafn:.1Rnn serbest bı
~~erı ~ımal~n yasak edilmiştir.. rakıldığını ve bu karnplann lağvedildi
*ila..~ ~ hır errumame ile, yabancı- ğini bildirmektedir. 
.. :::ı~ h zarfında cll;ı:uıae bul~an Belgradı heyecana •c ~ malzemesını ve fotograf • _ ~. ~ ı teslime davet edilmişler- ueren bar hadise 
' eınre aykırı hareket eden1er şid- Faris 19 (ö.R) - Belgraddan alınan 
't~~landınlacaktJr. bir habere göre, eski Yugoslav basveki-

t~ v cılar lehinde ıuiidahaledc bulu- U bay St.oyadiooviçin t!Vinde. hükümet
~ttandaşlnr kura listelerfo ilan edi- çe ı:(Örülen lüzum üzerine araştı.rmnlar 
t'!ftı~"· Memlekete geliş vesikasını ha- yapılmıştır. Bay Stuy~dino\·~in, bir ya
-~e Yan bir yabancıyı hiç ılcimsc nez- bancı nıemleketle ınunasebclte hulun
~i ~tllrtamaz. Yabancılaı.· bir meslek duğunu meydana koyan bir çok vesi
~~ ISeler dahiliye neuretinin vizesi kalar ele .. g~rilıniştir. Bu hidi.se Bel
.ı..~ lan sonra ikamet tezkeresi veri- gradda buyuk heyccnnla karşı1anmıştır. 
~ r. °Yb:e milddeti hitam bulanlar NO":': B~y St.~yadinoviç, 

1
Yugoslavya-

t:_elc~ti terke mecburdurlar. ~~ faşıst bır re-Jım yaralmnA arz.usunda 

\ t;' 19 (ö.R) -- Romanya- ıdL 
)ot, ~ Nazinin teYkifi beldeni- ALM~N TURISTLER~NUEN ENI_)fŞE 

Pans 19 (Ö.R) - Tımes ga7etesı ya-

~~isltol\tA_NYADA BİRLİK .. 
~ 'a~~ (Ö.R) - F.nt:ransajan gaı:e
~s ~iik:reş muhabiri bildiriyor : 
,:~ada bUliin siyasi şahsiyetler 
~~da birleşmişlerdir. Demir 
tı;~~d ın krala sadakat yemini ver
"<ı -. en sonra d1.:mokratlar Cephe5i
~si Ueri şahsiyeti olan miUi köylü 
~~ ~eis~ Mihala ;i, kralın kendisine 

dt tt aur ;i kabul ederek milll cep
~ r ~lnuttır. Mihalaçi. ayni partinin 
~ e~ Man} uya bir mektup gönde
~ birlik lünunundan bahset-

zıyor: Bütün bitaraf memlekeUerde Al
man turistlerinden endişe vardır. Yu
gosla\'yada Alman turistlerine kar~ı iti
matsızlık bariz bir şekilde kendini ~ös
ternıiştir. Sabık h~wekili Stoyadino
viçin evindeki tahacriyatta polisin bazı 
mühim vesikalara dcstres olması, hükü
mctin teyakkuz ve hao::~siyetini artır
nm;tır. Büti.in Balkan payitahtlannda 
şüpheli yabancı unsurlara karşı ih:am1 
uyanıklık tedbirleri ahnmaktadır. Be-1-
grad ve Sof)·a arasında Balkanlar l"m
niyetinln muh:ıfaznsı '-'C tak\•iyesi ıiçin 
hararetli telgraflar teati edilmiştir. 

---------------------------
c. Romanyadakı ekalliyetler 

l14ltt.~' 19 (A.A.) - Dragomir, mcb' u.an meclisinde söylediği bir nu
lıı~l ?ın&nya için ekalJiyct mcseleanin dahili bir mcıtele olduğunu ve bu 
~ c~~ cnternasyonıll bir 1afhaya intikal ettirmek teşebbüsünü biç bir §eyin 
~ '=oııtercmiyecciin.i .öylemi~. ekseriyetle samimi ve hi.lisanc bir teşril..i 
~\·e ayni znmanda Romen devletinin menııfiile tesanüt güatcrmel:te olan 
~ "k~tlcr ~~ne al.ın_an ~edbirleri ıhabrlat?1ııtır. Nazır, ~lhana b~ü? mez-
~tqrık1 mcsaıyı muşahade etmekle aharı memnunıyet eyJemıştır. 

~~brikalarımız 

mühimmat deposu meydana çıkanlmış
br. 

. Bu ıhracat meyanında bılhaıısa benzin. 

11.ılollanda Başveltili beyanatında, Hol
landanın yalnız kendi 1'uvvetine güven
mesi icap ettiğini söylemiştir. 

Bu karar sureti, Gandinin de i tirak 
ettiii dört giin süren müzakerelerden 
sonra kabul edilmiıtir. -*-

B. H_?over,. haftalık Collıers mecmua- bakır 'VCNİre gibi Finlandiyalıların. p ... 
sında oo)·le dıyor: l al) eli • • .. · . . ony ı arın \'e . ğer mıtletJenn hunıyet-

FELEMENK BAŞVEKiUNtN 
Yugoslav • İngiliz 
iktisadi münasebetleri 

c ~~en~nı~ ~vyetlen tanıması lerini cubetmeie yanyacak olan mad
çolc buyuk hır ıııyası ve ahtlki bata ol- deler vardır.-. 

BEYANATI 
Londra. 19 (ö. R) - Felemenk 

Başvekili idarei örfiyenin bütün memlc· 
kete teşmilini illin ettikten sonra ~u be
yanatta bulunmuıttur: 

« - F e1emer:k, her ecnebi devletin 
Felemenk üzerine himayesini te§mil te
şebbüsüne kuvvetle mukavemet edecek
tir. Bitarafüğımm ve hiı;; bir muhasım 
tarafa meyletmemelc kıuamntzı muhafa
za ettik ve ediyoruz. Hiç bir tehdit veya 
telkin F'elemengi şu veya bu arafın hi· 
mnyesini kabule sekedemcz.. Böyle 
bir teşebbiise silAh ku,•vetile mukabe
le bituaflığını müdafaaya muktedirdir. 
met edeceğİ7. Milletimiz kendi kuvveti
le hitaraflığı ınüdafaaya muktedirdir .. 
Her muaveneti, nereden getirse gt-lsin, 
Tedd ier. Bu kararlar deni:r. atın araz.i
sine c1e .-mildir. 

Belgrad, 19 (A.A.) - Politika ga
zete.ine göre, Yugoslavya milli bankası 
müdür muavini B. Belin, Yugoslavyanm 
milli iktısadO"atanı allltadar eden muh
telif mC!eleler halcl.:.tnda lngiltere ile gi
riomiş olduğu müzakereleri hitama er
dirmi4tir. 

Bu cazele, lngilizlerin Yugoslavya 
tArafından tevdi edilmiı olan liateyi ol
du~ gibi kabul etmiş olduklarını istih
baratına atfen yazmaktadır. 

T opraltlannın tabii manilerinden isti
fade ederek taarruza yolu kapamak için 
Hollanda milli müdafaasını çok tah·iye 
etmiftir. -x-

Karabük fabrikası, 
demir mamuller 
vermeğe baflıyor 

Ankara.. 19 (Tddcmla) - Karabük 
C&brikası piyasayct dC'fllir \'ermek için 
icap eden tedbirleri almıştır. 

Kalın potrellcr imaline başlanmıştır .. 
Betoııarmelik cubuk demir imaline geç
mek için mesui teksif edilmektedir. · _,,,,,,._ 
Resmi nakil vasıtaları 

ıaylbası 
Ankaı·a, 19 (TeleforJa) - Resmi. na

kil \'asıtalarından L-tifade suretine dair 
hazırlanan kanun Hiyihn:;ı meclis heyeti 
un\wniycsinc ıvcrHmistir. Bütçe encü
meni projesinde dt\'let şlı.rası, divanı 
muhasebat reislerin~ ve temyiz müdde
iwuwnisine otomu'bil tahsi:> edilme:;ini 
tekili etmektedir. -*-Gazetecilerımiz lngil

tere ye gidiyor 

Bu liste. Yugoıılavya iktaaadiyatının 
muhtaç olduğu iptidai maddderin mik
tar ve men,eleri hakkındalci malumatı 
ihtiva etmektedir. --·--Mü tt efi k le r bira-

lcrce tayyare 
alıyorlar 

Londra. 19 (ö. R) - Va~inııtonda
ki lngiliz ve f ranaı:ı mübayaat komisyo• 
nu reisi üç en yeni tipte muauam mik~ 
tarda tayyarelerin mübnyaat mukavele
lerinin imza edilmiş olduğunu söylemiş
tir. -·-BELÇİKA. 
Hariciye nazırının 
mtizakerelerl-
Brükseı, 19 (A.A~ - I-furici)'e nazırı 

Spaak, Fransa ve Brezilya bü.>'Ük elçil~ 
riyle Türkiye ve Yu~oslavya sefirlcrin1 
kahul etmi tir. -*-Sov yeti er Roman yaya 

nota vermemisler • 
iBerlin 19 (Ö.R) - Bükre~te'ki sala-

hi)·etli mahfiller Romanyaya Sovyet 
hükümeti tarafından 15 maddelik bir 
nota \•erildiği şnyialarını kat'ı o1arak 
tek:c.ip etmişlerdir. --·--Almanlara göre 

Her yerde korunma 
tedbirleri alınıyor 

X.1.'----~----~--~--

isv~e, Macaristan ve isriçrede yeni kararlar 
Lon ra, 19 ( Ö. R) - Oaloda Al- bancltar ubıtanın ıkı kontrolü ahın• 

manlann hizmetinde bir cMuvakltat hü- alınmıttır. 
kumeh t~kil eden Kuislinc ismi timdi tSVIÇRE Ş'DDETLE 
bütün dünyada hain t•birinin müradifi 

1 
MUKAVEMET ,.. EDECEK 

olarak kullamlmaktadır. Ezcümle, lsveç lsviçrede det hükOmet, dahili cepho-
parlamcntoıunda, ceçen .. ı. IJÜnÜ, Av- de be§İnci kola layık olduğu gibi mua
rupanm her tarafında Kuislingler mev- mele edecektir. 
cut olduğu bildirilmiftir. 

Muhtelif memlcketlenle, Nazilerin ve Bem 
19 (Ö.R) - Federal meclisi, fa. viçrenin bir baskına uğradığı takdirde 

ajanlannın teşkil ettiklMi betinci kolun sefeı·bcrliğin nasıl i'k.mal edilec~.ı;,l halı::-
iha.netlerinc kartı korunma tedbirlerine ._., 
teve9Sül edilmektedir. lsveç hUltumeti kında bir tebli~ n sretıni~tir. 
bir emirname neırederek, ecnebiJ-in Federal mc.-clis, bazı yabancı radyola
memlekette ikametini çok adu kayıtlar rın verdikleri hnber!Pr hlllfına olarak 
altına almqtır. Yolcu olmıyan ecnebile- lsvlçrentn, kimin tarafından yapılırsa 
rin limanlara ve imcndifer garlarına yapılsın, ha- taarruza ~ı mukavcı:n~ 
girmeleri yau.k edilmiıtir. Keu liman- edeceğini bildirmektedir. 
larda Ç!llıpn yabancı amele istifaya Paris 19 (Ö.R) - Gobelsin bitaraf 
mecbur tutulac.alctu. Ecnebilerin otomo- memleketlere cebren kabul eLtirmelt is
bille bir ~hirden diğerine gitmdni me- terliği sivil muharebe bitaı~rı d~iin-
ned.ilmi tir. cede bırakmaktadır, Bu politik.aya karşı 

MACARiSTANDA Isviçre gayet mühim tedbirler almıshr. 
Macariııtanda. milli menafii ihlal ede- Bu ihtiyat tedbirlerinin seferberliğe ka

cc.k mahiyette pıopaganda yapan veya dar gideblleccği haber \'edlınişlir. 
yalan haber yayan her şahsa karşı tatbik Ani bir taarruz ihtimaline .karşı Is
edilecck ıedit tedl.i.rler kararla~mlını,- viçre hem askeri, hem de dahili biya
tır. Budapestede fiipheli şahıslar ve ya- nete karşı tedbirler almaktadır. 

Amerikada Almanlara 
karşı infial artıyor 

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

Almanlar için rerbiye görmendf uahfJ diyorlar 
Londra, 19 ( Ö. R) - Times gaze- Almanların .Norveç a-ibi ıwlhpervet 

lesi, Atmanyanın Norveçc yaptığı hak- ve medeni bir bitaraf memleketi işgaliR· 
61Z ~ecavü~le . ~~erikada w ta!!a.vvuru~ den dolayı dünyanın her yerinde yültse
fevkınde bır ınfıal yaratt1gını, hır Nazı len protestoya sesimizi katmak isteri~. 
zaferinin. Amerikanın hayati menfcati- Almanl•r her "'er" g·· t d·'-1 · · b~.\lııt.; ucuz mal 

~ tıl. 19 (Telefonla) - Sümer
~'1atın Eahrikalarilc husu si fabrikalar 
~ lta~~ ~ndnrdizasyonu için Yeri
tı~ltttr. n arın yakında tatbikine gcçile
ı,1 ~la u kılrarlarn göre fabrikalar ye
t ed 1 Program1arile mesailerine de
~~lar~cekfordir. Piyasanın hakiki ih-

yeni pıogranıla 
çıkaracak 

hassa mensucat ve a;·akknbmda tatbik 
edilecek ve istihı.al arttırılacaktır. 

Ankara, 19 (Tc?\dvt.la) - İngiltere 
tükUmetinin da\'etlisi olarak mayıs ayı 
içinde Londraya bir rr.atbunt heyeti gi
decektir. Bu heyetin r:)rasetindc B . Hli
SC')'İn Cahit Yakın bu1unacakhr. 

ltalyanın va~iyeti 
neye bağlı'? 

· d b }' v• •• h d l -T ac oa er tJL erı vazı-

lnı ab~l e !yecegınev en az §UP e e 0 an- yeti bu sahnede de gösterdiler. Kralrntr.. 
an ı e ınandırdıgını yazıyor. .. . 

Paris, 19 (Ö. R) -- Ncvyorktan bil- hur ve ~e.d~ı m~~leketinizin en yiilt-
diriliyor: Belediye reisi B. Laguardi70 sek ve ~ı~ı~ık §efıdır. 

11"ıla.na Ucu7.a mal edilmek suretile 
~kttr. Standardiz.a.~yon. bil-

:~~ŞTEDE 

** Ankara. 19 (Telefonla) - Çorapçılar 
heyeti Sümcrbank umunı müdürü &y 
Burhan Zihninio ı·cisliğindc toplanarak, 
hazırladıkları raporu lktısat Vekaleti
ne 'l.'crm~lerdir. 

illGİLİZ 

-·-1 
.. ' b 1 BAŞTARAFI 1 CI SAHİFEDE -

Z m l f • .l S t 3 0 U harbe ~ iimit dnıi~l. Hal-

-::c- Norveç ııcfirinin kendime getirdiği ni- Millelınwn yakın vakitte bu terbiye
şan için tetekkür ettikten sonra fU fikir- yi gönne~, vahıi dÜfmanlannıxdaa 
leri beyan etmiııtir: kurtulmawu temenni ediyoruz.» 

i 
buki müttefik !harp ,anilerine kaqı maç 3 t•t Abnan hava silihınm tesiri hila ispt1t 
e.dilwıi~ detiWh'· 

lstanbul, 19 (Tclcfunla) -İzmir şwn~ Bu da, İtalya ile münasebetler bakı- Çekoslovakyada'-ı• 
piyonu Alt.mordu ile İznür ikinci.si Al- mından, Alınan asker! mahfillerini ha- K 

Alman tecavüz. 
ediliyor tny takunları bu gece .\iaat onda geldiler. y3l sukutuna µğratml§lır. Çünkü İtal- ı • Galcıta rıhtwmıda ı:ıporcular tarafından yanın ne Almanya tarafında harbe ifti- . erJ protesto 

.kar~ılandılıı.r. Yarın (Bugün) nıilll kU- 1·aki yolunda, ne de l"ınenni edildiği gi-ıne maçlarına devam edilecektir. Altı- bi So\'yetlerle mukareneti hususunda Paris, l9 (Ö.R) - Milli Çeko$lo\
0

ak letinin kültür hayatını '\·e milli varlığım 
ıw.rdu ve Altay takımlarının kafile ı-eis- hiç bir terakki yoktur. komitesi, a<>hemya \'P Mvravyada milli yoketmcğe çalışan .Alman barbarlığlOI 

l a~IRMALAR Elçileri döndüler 
~1• llPcşte. 19 (Ö. R) --Ecnebi şir- j Londrll, 19 (Ö. R) - lngiiterenin 

~' fllcr.ke:ıleriııde polis ta\\aniyat. Balkan elçileri bugün vazife baıına ha-
~~ 

0 
1 rekct etmi \erdir. ... 1\:-·---•-1:'••9 

BVGCIN 

KıEltürpark Smemasında 
. ~IUIIT&ŞEM İKİ FİLİM BİIWfü'J 

1 ''.-u1 .. Cıı&Z :kralı Par&> Rıuhu ;yililıu 
nA 1· VEl\'Tt:&A JJı:AN J,Ul\lit.:RE 
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1 elrika: 34 YAZAN: Curci Ze_ydan ---- -
- Hanımcığım! ağlamanın sebebini - Ben gideceğim. Evet~ gideceğim. 

biliyorum. Ehemmiyet verme. Hayatı- Kalmak imkanı yoktur. Sen burada ka
mı senin için feda edeceğime emin ol.. lırsın. 
Bütün konak halkı, hatta bütün (Fer- Hayızran hanımının sözünü kesti. 
ga.ne) ahalisi nyni hissiyatı ta~ıyorlar. Göz yaşlan o kadar fışkırmıştı ki onu 

.Cihan kendini nezaketle Hayıuanın boğuyordu: 
~llarından kurtardıktan sonra mlireb-

1 

- Ben bur~da? kalayım?··. Burad.a 
J esine yanında oturmasını işaret etti. ben ne yapacagım. Bu tevbıh ile kalbı-

11,; ızran oturdu. Hammının çehresine mi deldin, hanımcığım! Nereye gitmek 
p:mağa başladı. Felaketin hüzün ve ister isen b~n de se~in ~rine. ~?iim. 

~cmi zavallı kızın çehresini soldurmuş Yalnız .ha.~ tarafa gıtmek ıstedığını an
pdi. Cihan yere bakarak derin derin dü- lamak ıstıyorum. 
fC.inüyordu. Gözlerinden, alnından mü- - Iraka gitmek istiyorum. 
@).i.ın bir şey söyliyeceği anlaşılıyordu. Hayızran hanımının bu sözleri tizeri-
ı(Hayızran) ın kalbi büyük bir halecan ne şaşaladı: 
:içlnde idi. Hanımının ne diyeceğini din- - Hanımcığım! Sen öyle bir şey söy
~mek için vücudunun her zerresi ku- liyorsun ki onu söylemek kolaydır, fa
jak kesilmiş idi. Fakat (Cihan) ın süku- kat icrası gilçtür. Irak ile aramızda ne 
tu uzıyordu. Buna mukabil mürebbiye- kadar mesafe bulunduğunu b iliyor mu
niD sabırsızlığı artıyordu. Nihayet (Ci- sun? 
han) birdenbire ayağa kalktı. (Hayız- - Bilmiyorsam ne lazımgelir? 
r.ın) a keskin bir nazar fırlattı. Başını - Hanımcığım! Sen akıllı ve dirayet.-
salladığı halde: 1i oir kl2.Slll. Bir şeyin sonunu düşün-

- Bundan sonra buralarda kalmak meden onu yapma?.Sın. Irak ile ara-
ınümkün değildir .. dedi. mızda aylara baliğ bir mesafe vardır. 

(Cihan) ın bu sözleri mürebbiyenin Yolda öyle çöller, dağlar, tenha ve uçu
başına bir ateş düşer gibi düştü. O da rumlu yerler vardır ki haydutların cev
ayağa kalktı. Yüksek bir sesle: Hlngahıdır. Oralardan müsellfilı büyük 

kervanlar veya askerden başka kimse 
geçemez. 

- Ne diyorsun? hanımcığım! 
- Bu konaktan mUfarakat etmekli-

iim J5zımdır. Derhal burayı bırakma
lıyım. 

- Hanımcığım! Nereye gitmek isti
yorsun? Konağı nasıl bırakabilirsin? 
Bütün malların buradadır. Bu konakta 
doğdun, büyüdün. Onu kime bırakacak
sın? 

- Onda kimlerin gözü var ise onlara 
bırakacağım. Onu Afşin ve Mubize ter
lcedeceğim .. 

(Hayızran) ın yüzü sapsarı kesilmiş 
idi. 

- Bütün servetin bu konağın içinde
dir. Onun sahibi, amiri sensin. Nasıl 
bırakacaksın? 

- SCTvetin bence hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. Amiri olmak ta benim için hiç 
hükmündedir. Duvarların, ağaçların, 
ta!ılrırın ne faydası var! Saadet bu §ey
Jcrle kaim değiJdir. Evet, onu, bütün 
dünyayı bırakacağım. Babamın müfa
rakati dakikasından itibnren saadet te 
bu konaktan savuşup gitmiştir. 
Hnyızran hanımının Aydoğdudan 

uzak bulunur iken Afşin tarafından 
maruz kalııcağı tehdidatı düşündüğüne 
uıhip oldu: 

- O adam seni gücendirdi ise ondan 
yüz cevir. Ona ehemmiyet vernıe. Sen 
konağının sahip ve funirisin. Onun seni 
bundan çıkannağa cüret edebileceğini 
uınneder misin? 

(Cihan) mürebbiyesine dik dik baka
rak dudakları istihfaf saçtığı halde ce
vap verdi: 

- O beni buradan çıkaramaz. Belki 
0 1 benim burada kalmaklığımı ister. Fa
kat ben kalmak istemiyorum. 

-:- Honımcığım! Nereye gideceksin? 
Cihan biraz düşündlikten sonra: 

lngiliz. tayyarele
rınin faaliyeti 

- Her ne olursa olsun Iraka gidece
ğim. Hiç bir şey beni azmimden çevire
mez. 

- Hanımcığım! Yahut sevgili kızım! 
İyi düşün. Gençliğine acı. Hayatını teh
likeye koyacaksın. Yol kolay değildir. 
Büyük büyük kervanlar soyuluyor, 
adamları öldürülüyor, malları yağma 
edi1iyor. Bu yollardan nasıl geçehill'cek-

• ? 
sın. 

- Herkes nnsıl geçiyorsa ben de öy
le geçeceğim. Muhakkak gideceğim. 
Yolun tertibatını düşüniirüz. 

(Hnyızran) hanımını o· gibi bir azim
den çevremiyeceğini anlıyordu: 

- Hanmıcığım! (Afşin) den kurtul
mak icip buradan Iraka gitmek istivor
sun. Halbuki Afsinin yeri orasıdır. Ora
da büyük bir nüfuz ve iktidar sahibidir. 

- Orada ne kadar nüfuz ve iktidar 
sclıibi olursa olsuq kendisinden kork
mam. Çünkü orada halife vardır. En 
büyük nüfuz halifonindir. (Aydo';du) 
da orada ... 

(Cihan) bu sözler 'Üzerine biraz dur
du. Sonra sözUne devam etti: 

- Ona karşı (Aydoğdu) nun hima
yesini istimal edeceğimi clı.?mek istemi
yorum. Bu cahil ihtiyar herifle Juık ne 
demek olduğunu anlıyan bir mcmlekei
te karşı karşıya gelmek başkadır. Bura
da askeri kuvvetiyle bann n:ısıl galip 
gelebilir ise orada da nüfuziyle bana 
galip gelebilir. Fakat hak ve adalet, in
sanlık ne demek olduğunu bütün kuv
vetimle anlatmnğa çalıştıktan sonra ruı
<'ak mağlOp olurum. Her hnl<le gidece
ğim. Beni bu azmimden çevirmeğe ça
lışma. 

- BiTMEDi-

Aınerika -·Japon
ya bozuşuyor 

- - -·--- ---·---
Londra, 19 (ö. R ) - lngiliz deniz BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA 

tayyarcciliğinin faaliyeti hakkında terme-kte olduğunu beyan etmektedir. 
Londrada ,u tafsilat ne§redilmiştir: ilk Diğer taraftan ayan meclisi bahriye 
b~yük '"?i~yasta taarruz 12 .~isanda, Y~- encün1eni, önümüzdeki seneler için bir 
nı Narvık e kar§ı başlıca hucumdan bır deniz inşaatı programı Uzerinde tetki
g~n evvel yapılmıştır .. Ertesi gün b~şlı:.a , kat yap.maktıtdır. 
h~cum esnasında .. denız. tayyarelerı b~- Amiral Stark, Jnponyanın inşaat tez
yuk yarnrlıkJıı.r gostermışler ve o vakıt- gahlarında 40.000 tondan fazla hacimde 
tenberi harekata devam etmişlerdir. l 7 8 muazzam zırhlısı olduğu~ıı ve bunlar
Nisanda Alman tayyarelerinin hnsara dan dördünün 942 de ikmal c-dileceğini 
uğrattıkları bir lngiliz kruvazörünü hi- söylemistir. 
nmye cd~ek bir Henkcl ve bir Dornive " 
tayyaresi düşümıüşlerdir. Deniz ha~a A VUS11.JRALYA 1CABINDA 
lc.uvvctlcrinin bazı tayyareleri günde üç HAREKETE GEÇECEK 
defo havalanmaktadır. Buna rağmen bu 
horekntta bir tek tayyare bile kaybetme
mişlerdir. Bütün kavıplım bir neferden 
ibarettir. _ ... _ 

B ELÇ I K ADA 
Bir tayyare yandı, 
biri dü$tii. .• 
Brüksel, 1!J (A.A) - Bir talıın uçu

şu esnasında. bir Belçika tayyaresi alev
ler içinde Gembluk::; civarına düşmüş
tür. İçinde bulunanlardan biri ölmüş, 
diğeri nğı.r surette yaralanmıştır. Tay
yare parçalannu~tır. 

Derschot civarında başka bir tayyare 
de yere inmek mecbnriyetinde kalmış
tır. Pilot yaralanmıştır. Tayyare ciddi 
surette hnc;arıı uğramııotır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çiftçi yurddaş .. 
'l'ürki\'cd.- her yıl yetişen dört mil

yon tem buğday vüzde e1li artarsa, 
iki milyon ton fazla buğday eder. 
İki milyoıı ton faıla buğday ne de

mektir bilir misin'! 
100 milyon fazl2 Türk lirası de

mektir. 
Bu misali saı1J, (Damlaya, damlaya 

göl olur) diyen dtalar sözünUn bü
yük manasını canlandırmak için 
söyledim .. 

(Tane, tane tou olur. Tonlar alb.n 
olur) Bunu unutma .. 
Daha fazla ek ve daha fazla biç .. 
Ulu~I ekonomi ve arttırma kurumu: . . 

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

Vasington 19 (ö.R) - Avusturalya 
başvekili, Felemenk Hindistanı mesele
~i hakkında mühim beyanatta buluna
rak demiştir ki: 

«Hollandanın istilaya uğraması, 
Felemenk Hindiıtanının akıbeti 
üzerinde müeaair olabilir. Bu akı
bet, A vuaturalyayı ehemmiyetli 
surette, hatti Amerika ve Japonya
dan daha fazla alakadar eder. Fele
menk Hindiıtanının e~~İyeti mev
zuubahı olursa, Avusturalyanm ha
rekete geçmek için bütün kuvvetle
rini teksif etmesi lazımdır.» --·-Hitlerin gayreti 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAllİFEDE -
hftdise, bir kaç ay evveline kndar on 
binden fazla karii olmıyan bu gazetenin 
şimdi yalnız Romad.a yüz yirmi bin ka
rii bulmasıdır. 

Bu keyfiyet, Italyan umumi efkD.rın
da Almanyaya karşı duyulmakta olan 
itimal.:;ızlığı meydana koymuştur. 

Fa~ist partisinin son içtimaında Fari
naçi Osservatore Romano gazetesi aley
hinde şiddetli hücumlarda bulunmuş, 
bu gazetenin Almanlara aleyhtar ve 
müttefiklere taraftarlığında farmason
larla yehudilerden ilham aldığını iddia 
edecek kadar ileri gi~ir. Maamafih 
bu ithamlar ve hücumlar Vatikanın dü
şüncelerine makes olan O.ervatorenin 
neşriyatı üzerinde hiç bir tesir yapml§ 
delildir. 

Tepeköyünde Sivri•İ· 
nek yataklarını 

kurutmalı 
- .... -

Numarataj işleri • yeni 
elektrik tesisatı 
yapılacak... 
Tepeköy (Hususi) - Kaza merke

zinde ve köylerinde, ni.ifus sayımına 
esas olan numarataj işleri bitirilnıiştir. 

BELED1YE..~1N ÇALIŞMALARI 
Belediye, Tepeköy çarşısı kaldınm1a

rııu ve diğer yolları tanzim, parkları ve 
yolları teşcir etmiştir. Yakında şehir 
haritası tanzim etlilecektir. Yeni elek
trik plan ve projeleri yapılıp Ankara
ya gönderilmiştir. Tasdik edilip gelin
ce, eski ve gayri feruıl olan elektrik te
s~atının yerine miikemmeli yapılacak
tır. 

YAPILMASI LAZIM i ŞLER 
Belediyenin bu çalışmalarına mukn

bil ihmal ettiği işler de vardır. 
Lokanta, kahvehane ve hanların te

mizliğine itina ve bunu temin etmek 
lazımdır. 

Hükümet karşısındaki güzel çamlığın 
içinde, sivri sineklerin üremesini kolay
l~tıracak battal bir kuyu ile genişçe 
bir çukur var. Torbalı istasyonunun ba
ti cihetinden demiryoluna muttasıl nok
tada da derin ve geniş bir çukur mev
cuttur. Buraya atılan çöp ve pislikler 
dehşetli bir koku neşretmekte, civarın 
havasını bozmaktadır. Mükemmel bir 
sivri sinek yatağı olduğuna da şüphe 
yoktur. 

Bu kuyu ile iki çukurun ortadan kal
dırılması, halkı sıtmadan kurtarmak için 
Jaz.ımdır. Sıtma mücadele teşkilfltı, dev
let demiryoUarı idare5i, belediye ve 
kaymakamlık, bu sıtma yuvalan ile bir 
an evvel alakadar olsalar kıymetli bir 
hizmet görmüş olacaklardır. 

- -*--
''Yalnız Hitlerlc 
değil , Almanlarla 

harbediyoruz,, 
BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Hitler ölse, Almanlar dünyaya yeni 
Hitler~er getirirler. Almanya, Hitlere 
benzer. Bütün dünyayı yıkmak ve fet
hetme!< arzusundadır. Kendimizi a ldat
mıyelım. Sadt:ce Nazilerle değil, Alman
ya ile döğüşüyoruz. » 

·coN RAYT'JN BEYANATI 
P<lris, 19 ( Ö. H) - lngiliz nazırla-

rından Sir Con Rayt .şu beyanatfa bu
lunmuştur: 

«- lngiliz milleti, Nazi hükfunetini 
miidafoa eder., onun öyle her cinayeti 
irtikap eden, ada!ett.İz bir harp yapan 
80 milyon Almanla mid:ade)eye gİrİf
nU!}tir. 

Bu memlekette Nazi hükumeti aley
hinde hiç bir ses çıkmıyor ve muhnlef et 
gösterecek tek bir adam bulunmıyor. 
Almanyada Pan cerrnanizme iştirak et
miyen Almanlar da vardır, denildi. Bu 
adamlar nerededir~ Hitlerin emri altın
da esir gibi yaşıyımık her cinayete ha
zırdırlar. Almanlar küçük yaştnnberi kin 
beslemeğe alıştırılmıştır. Bu kin şimdi 
lngiltereye karşıdır. 

Dün Fransaya karşı idi. Fakat acaba 
kime karşı kin göstermiyorlar ki! 

Bir Fran~ız muharriri, tayyaresile ye
re düşerek parçalanan 18 yaşında bir 
Alman pilotunun ölmek üzere iken yine 
cHay Hit1er> diye bağırdığını görmekle 
gözlerinin yaşardığını hikaye etmi~tir. 

Sulh zamanında, Alman1ann İnsani
yetten medeniyet yoluna gİnnesi için 
uzun bir staj luondır. 

Tehlikeli bir buhran geçirmiş bir in
san gibi onun başında duracak, müm
künse bu zavallı mille1i tedavi edeceğiz• --·-Eski Avusturya 
sansölyesi hala mahpus 
- Paris, 19 ( ö. R) - Eski Avusturya 
Şansölyesi Şusnig'in yeğeni Valter Pari
se gelmiştir. Mumaileyh, Şusnig'in Mü
nihtc mahpus olduğunu söylemiş ve şu
nu ili\vc etmiştir: 

c - Naziler, Hitler rejimini kabul 
etmesi şartile kendisini affedeceklerini 
söylemişlerse de Şusnig bu teklifi red
dmİştir.> --·-MACARİSTANDA 
BİR NAZİ HEZİMETİ 
Paris, 19 (Ö.R) - Budapeşte beledi

ye intihabında Macar Naziler birliği bir 
hezimete uğramışlardır. Seçilecek 15 
Azadan Naziler hiç birini kendi partile
rinden intihap etÜrcmemişlerdir. 

--+
DANİMARKA • iSVEÇ 
Münakalatı kesildi 
Brüksel, 19 (Ö.R) - Büyük Belt bo-

ğazında Danimarka ile İsveç arasında 
işliyen feribot vapurunda bir inii1fık ol
duğundan münakalat kesilmiştir. --·--Kanada müdafaa 
nazırı Londr ada 
Londra. 19 (A.A.) - Kanada mü

dafaa nazırı Londraya gelmi~tir. 

241 mahkum affedildi 

Millet Meclisinin dün 
verdiği kararlar 
-~---~-~~~x*x•~-~~~-~---

Bazı bütçelerde münakale yapddı, askeri mü· 
kelleliyet kanunu tadil edildi-

Ankara, 19 (A.A) - B. M. Meclic;i 
bugün Refet Canıtezin b~kanlığında 
toplanarak bazı dairelerin 1939 senesi 
bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddeleri 
&rasında bir milyon sekiz yüz yetmiş 
bin sekiz yüz sek.ı>en dokuz liralık mü
nakale yapılmasına -ve askerlik kanunu
nun 58 inci maddesinde tallın ve terbiye 
ve manevra maksadiyle celbedilecek us
Uı efrat fevkalade hcJlerde iki sene kay
dına bakılmadan İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle silah altına alınabilir ve talim 
müddeti de dört aya kadar uzatılabilir 
şeklinde bir fıkra ilavesine ait kanun 
layihalannı ınü:ıak~re v..e kabul eylemiş
tir. 

Bu müzakereleri müteakip söz ala
rak kürsüye gelen Abdülhak Fırat (Er
zincan) büyük zelzele felAketi esna.sın.
da enku altınaa kıJmı.ş olan vatandaş-
Iarm kurtarılması h u.crusunda hizmetJeri 
görüJen mahkfunlann affına alt olarak 
l:azırlanmış olan kanun layihasının ta
bı ve tevzi edilıniş bulunduğunu söyli
} erek demiştir ki : 

• - Biliyorsunuz ki bu insanlar ha
kikaten hayatlarında bazı günahlar iş
lemiş, hattA can acıtınışlardır, fakat bu
na mukabil yüzlere~ can kurtarmak su
retiyle yararlıklar vt: fedakarlıklar, ah
laki bir çok vasıflar da göstermişlerdir. 
Bu layiha, tabı ve tevzi edilmiştir. Yal
nız ruznameye girmemiştir. Eğer mü
Eaade buyurursanız, önümüzde de bir 
hakimiyeti milliye bayramımız vardır. 
Bu bayramda hem kendilerini, hem de 
çocuklu ailelerini sevindirelim. 

Mecli.:;, bu teklifi hsvip etmiş ve mez
kfır kanunu ruznamesine alarak müza
keresine geçmesi üzerine, Salih Başotaç 
(Erzincan) bu mahkfunların · cezalarının 
tamamen affedilmesini istemiştir. 

Bu talep üzerine kürsüye gelen Adli
ye encümeni mazbata muharriri Şinasi 
Derim de şu izahatı vermiştir : 

• - Bu mahkOnılnra ait cezaların ta
mamen affı encümende de müzakere 
mevzuu olmuştur, hatta hükümet tara
fından vukubulan tekfüte 10 seneden 
aşağı cezalı olanlaı ın tamamen affedi
lerek on senesinin affı isteniliyordu. 

Biz bu tefrikin sebebini sorduk, Ad
liye vekili tara{ındar. verilen cevapta, 
bunlordan on seneden fazla mahkfuni
yeti olanları suçları ağır hapsi müstel
zim suçlardır. Bunların da tamamiy]e 

affı muhitlerinde bir takım aksülamel
ler vukua getirmeleri ihtimalinden bah
settiler .. 

Listeyi tetkik ettik, hepsinin affını 
hepimiz arzu ettik. Fakat maalesef gör
dük ki bunlardan 125 tanesi adam öl
dürmekten mahkumdur. Tabii bu ölen
lerin aile ve mensupları vardır. Bu yüz
den· asayişi muhil hareketler çıkması 
melhuzdur. Bu bakımdan beşte dört 
nbbetinde cezalarının affını münasip 
bulduk. Kanunun bu şekilde kabulünü 
heyeti urnumiyeden rica ediyorum.> 

Adliye Vekili Fethi Okyar da şu mü
taleada bulunmuştur: 

Adliye encümeni mazbata muharriri
ni teyid için kürsüye geldim. Çünkü bir 
katil vakası yapmış o]an adam, bir kaç 
ay veya sene yattıktan sonra af netice
sinde tekrar köyüne avdet edecek olur
sa, maktiillerin ailesi nezdinde fena bir 
tesir yapacağı mü!Ahazasile bunlar için 
yalnız beşte dört dedik. Bu zaten mü
hinı bir nisbettir. B u kadar müddetle 
tahdid edilmesi daha muvafık olur. Şu
rasını da kaydetmek isterim ki, teklif 
ettiğimiz bir kanun mucibince bir kı.smı 
tecil edilmiştir. 

Binaenaleyh adliye encümeninin tas
dik ettiği şekilde kabul buyurulmasını 
teklif ediyorum.> 

Verilen bu izahatı müteakip kanun 
encümeninin teklifi veçhile şu şekilde 
kabul edilmiştir: 
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mahkUın mahk(lmiyet müddetlerinin 
beşte dördü ve hukuku amme ve tazmi
nat kabilinden olan para cezaları af edil
miştir. Bunların mahkeme masrafları 
ile iaşe bedelinden olan borçları da ter
kin olunmuştur. Mahkumiyet müddet
leri ne olursa olsun bütün mahklimlar 
hakkında hükmedilmiş olan para ceza
ları af edilmiştir. Şu kadar ki, tazmini 
mahiyeti olan para ce1.alan aftan müs
tesnadır. 

Bu kanun, cezaları tamamile affedilen 
mahkumların mahkfuniyetlerinin yal
nız medeni neticelerini reffeder. Cezayı 
neticelerine şamil değildir. 

Bu kanunun cezaları tamamen affedil
miş olan mahkumlar hakkında inzibati 
ve idari bakımdan kanunen tatbik edil
miş ve edilecek olan muamele ve ted
birlere tesiri yoktur.> 

Meclis, önümüzdeki çarşamba giinü 
toplanacaktır. 

YUGO I~AVYA 

Bitaraflıktan ayrılmıyor 
Bclgrad - Yugoslav başvekili bay 

Dr~gişa Svetkoviç, hlikürnet ekseriyeti
ne VP hükümete yardımcı fırklara men
.sup ayan azası huzurunda söylediği bir 
nutukta, Yugoslavyanın dahili ve hari
c] siyasetinin ana hatlarım izah etmiştir. 
Yugoslavya başvekili nutkunda ezcüm
le demiştir ki: 

«- Son on sene içinde çok mühim 
iki devre olmll§tur. Bunlardan biri 6 
Kanunusani devresidir. Bu devreyi bir 
tek büyük şahsiyet, vicdan ve kanaat 
istinat ederek idMe etmiştir. Du da mü
teveffa kral Aleksandrdır. Bu devreden 
bahsedecek olan, siyasi tarihtir. 

lkinci devre, Stoyadinoviç hükümeti
nin iş ba~ında bulunduğu devredir. Bu 
kabine, ondan evvel teessüs etmiş olan 
rejimi tasfiye etmek ve 6 Kanunusani 
reji.ıninin teessüs etmesini icap ettiren 
çok mühim meseleleri halJetmeklc mü
kellef idi. Bu meselelerden biri Hırvat 
meselesi idi. Daha hür ve daha demok
ratik bir rejim istiyen ve 6 Kanunusani 
rejiminden memnun bulunmayan mil
let, Stoy.adinoviç kabinesini memnuni
yetle karşılamıştı. Millet, 6 Kanunuev
velden önce mevcut bulunmuş olan de
mokratik rejime avdet edileceğini zan
netmiştir. Başlangıçta, hakikaten böyle 
olmuştur. Fakat bay Stoyadinoviç, si
yasetinin esaslarını tedricen değiştir
miş, memleketi faşist idaresi altına ko
yacak bir sistemin teessüsüne tevessüJ 
etmiştir. Bay Stoyadinoviç memleketin 
Hırvat meselelesinden bahsedilmesini 
lüzumlu buluyor, :fakat bu meselenin 
halline girişilmesini istemiyordu. Ken
disi Hırvat meselesinin geciktirilmesi 
lüzumuna kani idi. 

selesini halletmek için son fın hulUI et
miş bulunuyordu. Bay Stoyadinoviçin 
kabinesinde de Hırvatlarla ihtiHlfımızı 
tasfiye etmek kanaatinde idim. Bu me
selenin halJi bana mukadder imiş. 

Hırvatlarla ihtilMımız.ı ha11ettik:ten 
sonra ikinci bir mesele kalıyordu. Bu da 
demokrasiyi meml~tte yeniden tesis 
etmek. Kurduğum kabinenin vazifesi 
aşağı yukarı bu idi. Bu meselenin hal
line derhal ttimlc tavassut ettim. 20 
senelik m~cıterek hayatımız, bu mese
lenin na.cnl halledilebileceğini gösteri-
yordu. Evvela Dr. Maçek ile temasa 
geldim. Aramızda anlaştık. Hırvatlar, 
her şeyden evvel iktısadi meseleleri iJe
riye siirnıekte idiler. Muhtar hayatları
na tamamen hfikim olmak davasında 
idiler. Hırvatistana mali işlerde tam bir 
istiklal bahşedilmiş olması, devletin kül 
olarak haiz bulunduğu n1..:ımeti kaüyen 
nakisedar etmiş değiJdir. Memleketi 
teşkil eden diğer kıtaların dahi bu suret
le yeniden ten~ik edilmesi ve teşkilat
landırılması da devletin azametini hiç 
bir suretle nak.tsedar etmez. Kanunue
sasiye dokunmaksızın devlet teşkilatın
da tadilatııruzı ikmal edeceğimiz zaman 
hasıl olacak manzara bambaşka bir şey 
olacaktır. Hırvat meselesin.in halli kati
yen muvakkat mahiyeti haiz değildir. 
Biz dahili siyaset sistemim.l.zi temelin
den dejiştirdik. B u yenilik iyiye matuf
t ur ... 

KAT't BtTARA.FLIK 
Hükümet büyük vazifeler yüklenmiş

tir. Beynelmilel ahvalin vahim bulundu
ğu bir zamanda l>Aşlıca emelimiz kat'i 
bitaraflık vaziyetimizi muhafaza ve ida
me etmek idi. Siyasetimizin en büyük 

HIRVAT MESELEStNDE basiretkarlığı, bana kalırsa, korunmak 
SON SAFHA ve hakild bitaraflık yolunda yürümek-

Gcçen senenin Şubatının 6 ıncı günü tir. Biz başka bir yol takip edemeyiz. 
teşkil e'lti~im kabinede uhtemize teret- Bütün bitaraf memleketlerde büyük 
tüp eden vazife, dahili va1Jyeti ıslah ve propag;mdalar yapılmaktadır. işimize el
Hırvtıt meseksin.i halletmek idi. Bu e~ veren şey, bitaraflığımızın mutlak ve 
nada Hırvatistanda bir tek cephC' vardı. kat'i olmasıdır. Komşularımızla iyi mü
Bu cephe de Belgradın takip ettii?i po- nascbatta bulunmak, başkalarının i. ine 
litikaya aleyhtar bulunuyordu. Müca- karışmamak isteriz. Bugünkü harbın 

r =J dele çok şiddetli idi, Haleti ruhiye müt- nam! nHmyet bulacağ• hakkında keha-B Q R S A J hiş idi. Vaziyet ~'Ok fena idi. Hırvat m~ nette bulunmak isteml'yiı.> 

..._ ___ oz_o_M __ __... Fransız sahillerinde bir Alman 
19 j. Kohen 10 10 

548496 ı Dünkü yekan tahtelbahirinin enkazı bulundu 
548515 ! Umumi yekUn 

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

ZAHiBE 

9 
11 
12 75 
15 75 
18 

Paris 19 (Ö.R) - 18 Nisan akşam 
tebliği: Cephenin heyeti umumiyesinde 
gündiiz süldinetle gCÇJ!liştir. 

Gaskonya körfezinde bir daleıçın su
ya dalınası vasıtasi)>le bir dilfmao de
niultısınm enkazı bulunmufhır. Bu 

deniz kuvvetlerinin taarruzuna uğra
ml§tır. Şimdiye kadar taarruzun netice
sinden bahriye nezaretinin kat.'! haberi 
olmadığın.dan bu hususia ne ınaıaınat 
wl'iimi§, ne de tebu.l Defl'OhmU§tur. 
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Ankara Radyosu 
--......,~---

8UG0 N 

DALGA uluNL~~-
ım m. 183 Ket fi"' 

T. A. Q. U .74 m.15195 Ko./ ıt fi"' 
T. A. P. 3L'10 m. 9465 Kes./ zt 

' ayıt' 13 30 Program ve memleke~. saaberteri-
13.35 Ajans ve meteoroloJı ha 
13.50 Müzik : Serbest prograın ~ 
ÇALANLAR : Hakkı Derınaıı, ğl\1-' 
Tokay, Hasan Gür, Ziihtü BardakCe]jl 
OKUYANLAR : Safiye TokaY1 

Tokses.. • --Ao6~ 
14.30 Müzik : Riyaseticümhur IJllU"' 

Şef : İhsan Künçer .. 
1 - Sellenick : Marş 
2 - G. Makis : Güzelim (Vals) ertur'i 
3 - Rossini : La Gazza Ladra uvdaJI fi· 
4 - Verdi: Maskelib:ılo operasın 
5 - Şufuli (Şarkı).. pL) 
15.15 • 15.30 Müzik (Cazband ,yafo 
18.00 Program ve memleket saat 
18.05 Müzik : Radyv caz orke~ ~ 
18.40 Konuşma (Yurd bilgisi ve Jt t 5W' 
18.55 Serbest saat .. 19 10 Meınle ~ıetl 
at ayarı, Ajans ve meteoroloji ha eSer 
19.30 Müzik : Yeni ,arkı]ar ve saı 
leri.. ~ 
ÇALANLAR : Hakkı nenııan • .lAlroğto 
Gür, Hamdi Tokay, Zühtü Baru-'l',ıa
OKUYANLAR : Mefharet Sağnak• 
sin Karakuş.. ") 
20.10 Konuşma (Günün meselel;{'~ 
20.25 Müzik : Fasıl heyeti 21.00 all "' 
Halk türkilleri .. Sadi Yaver A~k ()'!" 
Aziz Şenses 21.15 Miizik : KU!i....
kestra (Şef : Necip ~kın) 
1 - J. Strauss : Bahar sesleri unı:W' 
2 - F. Lehar : Gottergatte opere yıl'Çl" 
potpuri .. 3 - Veninge.r : Volga k;.cırei 
larmın şarkısı 4 - Bruch : Kol 1 

') 

5 - Paul Lincke : Darılma (Fantaıt 
6 - Paul Lincke : Venüs (Vals) )t!I' 
22.15 Memleket saat ayarı, Aja~bl· 
ber1eri, Ziraat, esham, tahvilAt, J{ ııtlf° 
yo, nukut borsası (Fiat) 22.30 d,Jgıı 
ma (Ecnebi dillerde - Yalnız kısa d pl· 
postasiyle) 22.30 Müvk : Cazbatl cJalP 
(Saat 23.00 e kadar yalnız uzon ııf11 
posta.:;iyle 23.25 - 23.30 Yarınki proU 
ve kapanış .. 

""' .. a;l .. ~f:i"ı.ID~:P7!1'flJl/llll'i 

or:mci öBrDTr .. Ali 
KAMÇIOCLV 

Cilt ve Tenasül hastalıklatı 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55- dJ 
İzmir - Elhamra Sıneması arkaS;_. 
Sabahtan akşama kadar h:ıstal t 
kabul eder.. TELEFON: 3~ 
aı9Ma7~~_:....:-;' 

ı,V· 
BERGAMA iCRA MEMU/~o53 

CUNDAN: 940 111 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve ptlr;~o 

çevrilmesine karar verilen (2800). cJefl 
zeytin yağının günün piya~a~ı üzerıfl 
satışı yapılacaktır. . 

4
j!Y 

1 - Satııı yeri Zeytindağ nahı.Ye-
de Halimağa fabrikaııındadır. 

40 
tıı• 

2 - Birinci arttırması 25/4/ 9 1'1l' 
rih perşembe günü saat 13 ten l 1 ye 
dar icra kıl ınacalc.tır. tıı1'• 

3 - Günün piyasası üzerinden 0ıfı 
dir edilen kıymetin % 75 şini buJrnıı ııtr' 
takdirde ikinci arttırması beş gün ~.ı ıı)u 
larak 2/5/940 tarih pcroembe giinU 
ni yer ve !laatte icra edilecektir... riYe 

4 - Rusum ve dellaliye mu!!ete<İ-' 
ait olup satılan mal mahallinde muf 
sine teslim edilecektir. bır' 

5 - Taliplerin mahallinde hazır .;e 
lunacak satış memuruna müraca.atlııfl 1'll' 
fazla malumat almak istiyen1crın Y'1ı1'ıı• 
rıda sayısı yaz.ılı dosyamıza baş ,,ur 
lan ilan olunur. (77~ -m asa 

DOKTOR OPERATOll 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hasta1ıJdat1 

Mü~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

· No. 42. Telefon: 2310 2 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 99 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasıod 
İKİ ~~ ;İLM BlRP~ 
Düşman çocuklal'I _ 

Taınamiy le renkli mevsimin en gU 
zel filmlerinden birisidir. i
(Rişar Grin) v~ (Loretta Yung) gl· 
bi Holivodun iki maruf sineına yıf 
dızı tarafından emsalsiz bir m\lv~; 
fakıyetle çevrilmiş aşk, kısk~·~s
ve ihtiras dolu bu film sayın .muaki_ 
viınlerimize unutulmaz zevkh d 
kalar yaşatacaktır. 

lKİNCİ FİLMİMİZ 
(Moto) haydatıal' 

Pelinde 
Motonun en güzel ve en heyecaııb 
filmidir. Küçilk büyük herkesin d~ 
rin bir heyecan ve alAka ile se~ 
tiği Motonwı filmleri dalına 
kazanır bu son filmini kaçırınayınıs
Seanslar her gün ._5.45-9. 
c 



- ---4, . ..;....•~ -·-=- - & • r" --
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KendiniZde Veya Çocuklannızda Gördüğünz: 
' 

Halsizlik, Kan61zlık, Haz1m61zl1k, Karın ağrıları, Karın şifmeleri, 
~-----~---..----~-=----;..:_ ________ __:_.:.._ ____ _:.. _____ ~ Burun 

makad kaf ınmaaı, Uburluk, Baf dönmesi, Sal.ya akması, Sar'aya benzer sin'İr 

hailerı, Gece korkuları, Görmede; işitmede bozukluk gibi ga;xri tabii haller; 

" r > Hiç korkmayınız! 
• .....,. yeyl• ı~ ıeylerlıı te-* De s•f oımwa.,,,,,,n d•la)JI IMPsalılarda yetişip üreyen oe lıan~arunm emen solucanların tesl· 

Pldlr- Bunlardan lıUPtulmalı için Eczaneden 8 bir lıutu alınız- Ve fçlnclelıl tarife mud· 

Her eczanede kutus:iô :.; <in ·ı dj, ;;ı;~::,,:e dikkat 
:-.................................................................................. .. 

i Devlet Demir Y ollarındon j ...... , .... . . .................................................................. .: 
Müsabaka il~ memur alın w eak 

DEVLET DEMIRYOU:.ARJ UMUM MOOO~: 
l.i.e 'ft Lime de:recelİllde S..." at obillan mezun1annc1aa ukerliiini Yapauf 

...... Ye -..U ~eli Demir yol \mw •ine dYerifli balw.lanlaa bun tefi 
ntiftiııiuwl ~ .... nhL• ile 20 manUI' •hn.c•lrtır. 

Mr W• l...i.ede olı: • fizik Ye :riyaziye ela.terinden yaJNlacalr n ayn-
:a Yerilecek meTZll iıaeıiıw bir yazıı ~-

.... a\-k..fe lren 1nra 7• lira iiaet Yerilecek Ye idarenin gö.tereuii 
e=• nlcl.a maj 1aptallaıa ....Ha ...._ üma td5iiae terfi ettiırilecebir. 
"- te8ai Dmet Demir y..U..- taminıb mütanadiye illerinde ~ 
...... ohııp icnıderiadea ...... lr•rfiLetMıe aynca *•mrtsü ta ...... edil
"' ' teds. M.. w. 4 M.y. 9.0 Camartai sünü ...ı l O da ltl«-e ma
._. .ae ,,.,..8C8ktw. T .liplerin •P:iıb sa.terilen vnik91•r ile Ha,.darpap. 
~ B.Llrair. Ka,,.eri, ~ Ada-. Afyon. lzmir Ye Eazwwnda 
ftıletme M6diirfükkrine nihayet f Mayn f 940 Çarşamba giinü akşamma ka
"-r m&nıc.at etmeleri iliıt olunur. 

Taliplerin beraber ptireceii •eıH.ılar fllnlaıdır. Nüfus hüviyet varakası 
~dik Tel!İkMı, İyi bay ldıiıcb. tah.il .aiıkaa. b.tka yerde çaı..ımf İı9e 'boa.-
~ evli İ9e c.ierrme ciizdam.. 2() 23 26 1392 (76&) 

lzmir Vilayeti Hususi Muhasebe 
tnüdürlüğünden : 
Mul.ammen bedeli 

Sal.akı 
Lira Cinsi Mevkii 

3750 Aıı:a mematın ve Mil Balçovada. 
Ilıcaları 

fcluej Huauaiyei VllAyete ait olup Balçovada ki.in Aıga memnun ve Mil 
~ ve l.er iki dıcanın arazi ve etcarı hariç olmak üzere ılıcalarla binala
!'n icarı prtname.i mucıôinc.e kiraya verilmek üzere T 7 /4/940 tarihinden 
1tihare.a açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

l<ira ıınLlarını öğrenmelr. istiyenlerin her gün Muhascbei Hususiye Müdü
tS,eti V •ridat' kalemine ve müzayedeye iştirakle pey sürmek istiyenf erin de 
.İhale tarihi olan 2/5/940 perıembe günü sabah .saat 11 de 281 lira 25 ku
j'1ıluk depozito makbuzlan1e birlikte Vilayet Daimi Encümenine müracaat-
llrı ilim ol~ınn. 1373 (767) 
---~~~~~~~~~~~~-~~~~...-~~~~~~~~ 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden! 
L 1 - Tuzlamızda meTCUt şofra tazu fabrikasının dahili hamının çimeonto 
·~çlı ıttVanman pazarltğa konmuftllr. 

2 - Beher metre ınurabhaıntn muhammen bedeli 1 14 kuruştan keşfi tu
tarı 7SO lira 12 Jcuruttur. 

3 - Muvakkat teminatı 56 lira 2S kuru~tur. 
4 - Ş11rtnamC9İ Mr gün Müdürlüğümüzde ve lzmrr Ba,müdürlüğünde 

lôrülebilir. 

9 
5 - btekliJerin ba gibi itleri yaptıklarına dair ve&tka)arı ile birlikte 6/S/ 

40 Pazarte9i •aat 14 de Komisyonumuzda hazır bulunmaları. 
. 20 ;o 1385 (766) 

lZMİR P. T. T. M1)Dt)RLOCDNDEN : 
Müstahdimin için yerli malından ve uskardan olmak üz.ere 72 çift fotin 

Ve 166 çift islarpiniA imali açık eksilme ile münakasaya konu.lmUflur. 
Muhammen bedel fotin İçin 650 iskarpin için 550 kuru~ olup mecmuuna 

nazaran 13& 1 liraclar. 
Muvakkat teminatı 1 03 lira 5 7 kuruştur. 
Eksiltme müddeti 16/ 4/ 940 taıihioden itiha.ıen on bet giaodür. 

~0/ 4/940 Salı günii saat 14/30 da ihale yapılacaktır. lstekiiler her gün 
diılük levuun kalemine müracaalle teminatı m~vakkatelerini vererek 

laıtnanıeyi ıörüder ve d.ba fazla izah•t alabilirleJ". 
56 20 24 26 1334 (725) 

lstanbul beltıdiyesinden: 
!•b&m bahçesinde yeniden yapı.lmıı olan Belediye gazino ve lolcantasile 

~ıtemilatı teafim tarihinden itibaren 3 ıenc müddetfe kiraya verilraek üzere 
il.palı ~f uau.lile artUrmaya konolmaştur. 
Yılfılc kira bedel muhammeni 16000 lira ve ilk teminat miktarı 3600 li· 

fh:ır, ~rtııame 120 kuruş muk.abiliade Emlak Müdürlüğünden alınacaktır. 
le 2Mayıs 940 Peııembe günü saat T 5 t.e daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin arttırma eftailtme lc.anunu prtlarına uygun ilk teminat makbuz 
•za mektuplarilc 2490 No. lu ltaaunun tarifatı dairesinde haZJrlıyacaklan 
t lif mektuplarını ilwlle giinü sa.al r 4 te kadar daimi encümene vermeleri. 

16 20 24 29 1316 (733) 

iLAN 
7: 3.f() saydı Apfrkmlca Tannı kredi kooperatifi 939 saydı Yukankmlca 
ı:,:: lı:redi l:ooperatffile birf~e karan vermiş ve keyfiyet 28J6 •YJh 

ana mukavelenamesi mucibince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
i_' ~ T"ıcttet Vekaleti tarafmdan tudik edam;, olduğundan kooperatifin 
. ~li htfisaha girdiği Ye ıdacaldılarm itin tarihinden itıöaren en «eç ahı ay r-c1e evrakı ma.biteMle birtilcte miirac:aat t"derek alacaklarmı tnotıik ey
~~i füzuma ilan olurıcrr. 

-----·----
T. C. Ziraat Beı,nkım Kemalpaşa ajan81H 

bağlı 340 •1dı Apğ11rmka 
T anm ktedi koopentifi 

14 20 27 t295 (718) 

De-vıet .......... itletme u. il. izanlr ....... 
Sinden: 
gü l .. - 19.+0 yılı Haziran ayının birinci gününden 194 1 yılı Mayısının son 
l nune kadar limanrmrza gelecek devlet deniz yolları iiffetmemte ait vapın
'tc.arın 

1
Yükleme ho~Jtma ve aktanrta işleri bir ay içinde pazarlıkla eksiltmeye 

onu muştur. 

\"ıt~fc- Şa~nam~delci i~ ~e~illerine göre muhammen bedel yirmi bin lira mu-
3 at temınat hın bet yüz tıradrr. 

Iİ ~ PazarJık 2 Ma)'ll perşembe günü saat 1 1 de Devlet limanları i~letme-
4 oubeai binasıftda yapfhr. Şartnameler bili b~del ·alınır. 

- isteklilerin kananf venkalan ve temiı\atiyle birlikte tobe müdürlü-

o 

AD~I 

J>Syane akort ve t111ntrau y:ıpdır 
'...,,Mfft ........ Ye saQlu. ......~ 

mibik iJdleri lııuhlllur 
ADRES : ~ c:aılıiesi No. 557 

TELEFON :3186 

Doktor Bafdrl.J'eloi 
Hamza Orhon 

DAldl.lftSAlll 
R~ara llı*ar 
DeDİdi ve civauudaki, cijaleriaıe 

bava vuclUeo lıaastaıara 
Pünemotorak.is tatbik eder
AD&ES ~ Deuiai &tediye eleldrik 

Wtrikaa ~ı.ada bum.<d muaye
ullaaaiıule-

1- 2& 

tZMtR ASL1YE MAHKEMESf 2 ci 
HUKUK lfAKtMLfc:tNDffl: 

SAYI: 9110-730 

OPERATOR DOKTOR 

Ahın.et Cemil 
Oral 

F•ansız hastcuıesı 
Operatiifti 

Her rttn ôfleye kallar fnma rı.ta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey· 
ler sokaiıada-. No. 4.2,., 

TELEFON : 2310 
u 5 !G&LAB:ftll 

Tckan'- · 
Çocuk Uadahklan Mütahassıq 
BEKLİN ve KÖLN ÜNİVER-

SiTESl SABIK ASisTANJ 
N Hastıılarma lkiDCi Beyler Numaa 

zade sokak 5 No. da her gün saat 
ltirden IOaıl'a kabul eder. 
'l'ELEfON ! 

SPERCO VAPUR 
ACBlfTASJ __ ._,._ 

Nl'.Eft!ANDMsE KOYAI.8 
KVMPA:MY ASI 

DroCAUON vapura 2-5·9'16 tarihinde 
beklenmekte olnp A.7fVf!rS '\"e Hollanda 
Ianan1arma harclret ı:cfecektir. 

~ 1 • 1 1 4 :.., 1 -... • : 

·- ıaa tswAldt& WIEldCZ& 

ZARA Motörü 
~ - 4 !Mit tarihinde 
gıllerek ertesi gün sa
:ıt l7 de PmEE Bren
disi Zara Fimne Tri
yeste ve V enedik Ji
ITT3Jllarma hareket 
ed<!c-cktir. 

7.iamt. h= ita. ıaf ~ - - {51) 
._ bu.fmwa'-a --- 4 mfll ıpil\: re• km'a • J t Wf ..... ,,._ Or;.. 

1 •• : 

... Ura 
" • 500 • 2.000 • BRtNDist motörii 
4 • 250 • 1J)()C} • 1/ 5 / 1940- tarihinde 

~Jerek e~tesi günti saat 17 de P\ree, 
1Mndisi, Zara, Fftmıe, Triyeste ve Ve
r,edik limaıı?anna hareket edecektir. 

4ıl • 10& ~ f..GOO • 
im • '° . ~ . 
J2(J • ... •:. • ADfGr: vapuru 3/S mayısta beklen

mekte olup Cenova ·~ Riviera limanla· 
rpıa hareket edecektil-. 

w • • • 3~ • 
DIKK'AT: llesaptannc:faif paralar bir seuı içinde !SO f!radan aşalı dO.Şmf· 

l
y~nlere ikramiye. çıktı.IJ fakdirde yUzdıe 20 fazlasi;rle verilecektir. CİTIA Di BARİ motôrii 7/5/940 ta

~ bekl'emnekte olup htan&nı, Pi
re, N apoli, Cenow !immtlanna hareJ.et 
edecektir. 

IUo'alar M111ede 4 ılm, 1 E'ylfil. 1 Birinci W-. l llllri ve l BlıııııkM ...._ 
&en..le ~elli .. uWiır: • •• 

Beyotlunda 

ZARA motarli S~/94(1 tarihinde ge
lerek ertesi günü s:n:t 17 de P,ire, Brin
disi, Zara, Fiume, T'ri.veste ve Venedik 
limanlarına hareket <?decektir. 

·BRiSTOL OTELi LANGANO ~apuro l2'/5;'9ı!le tarihin
de beklenmekte omp Cenova ~ RiVfe
ra limanlarına hareket ecfecel:tir. Sirkecide 

NO'I' - BUmn btr vapurlar Trfyeste 
veya Cenovad'a Şimal! ve cenubt Ame
n1ca limanlanoa hu.ı-eket eden frALİA 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afıi
.ka 'ft Hindistana t.:ttbt eclaa LLOYD 

OSMANiYE OTELi 

1ZMtR 2 inci ICRA MEMURLU
CUNDAN: 
Karşıyakada Sa.lihpaşa yalı tramvay 

caddesinde dilsiz. ve. körler mektebi it
tisalinde iken halen ikametgahı meçhul 
eski Izmir mmtaka iskan müfettişi Sa
bit Şevki tarafına 

6-9-!)38 tarihinde .ikamcigahmwia ya
pılan haae dair icra ve iflas kanunu· 
nun 102 inci maddesine tevfikan mahal
linde tut.ulaa zab.ıt. -.ı<lraka.i.ııuıı tanzimi 
sırasında hazır buluwnadığuıı.zdan 103-
ncü macTdeye göre ilandan itibaren on 
gün zarfında zabıt va.rakasıru tetkik ve 
bir deyeceğiıni.a varsa ınuamelesr içiu ~ 
mir ikinci icra dairesinin 39-7434 numa
rasma tllÜr.lcaatmız liiz.wna tebliğ mar 
bmına kaim olmak üze.re. ilan olunu. 

139'i (171) 

Kadm l&astalıldan ve 
D9ğlllll Mtitalunlslsl 

Doktor Operatör 

· ıure~~in 
ADISON 

Haatalarım her gün Tilki1ik1e Ev
Iiyazade sokak Orta okul kaqw No.. 
22 de kabul eder. 

DAHİLi VE ZOIİREVİ BASTA· 
UKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~tı 
Ak~rçay 

Her gün saaıt 13 te11 iübarea .. 
iki..i Konlua (Alman koas.-ı.. 

Msi karpsı.Ha) 20I numardll bastabl
rım lımbel e.ıler. 

(Çivici harııamındaki muayenelıa
nesini ted.etmiljtfi'J .. -

ZAYI 

~"' r r f r ..ı • . uu.ı:...,..a...u....., ._,.... ayı ~-

a.ti o » .. _ 2 'Qf 1 leL 
SEllYlcE M&Khlti mAbf 

ALBA JULiA vap.rru 4 5/9fl taı ilüale 
bekfeıand1e olup lıfalta. Ceno.a.. llar
silya limanlarma ~et edecektir. 

NOT t 
Ahvali laaıma cfıailaJ1Slyfıe nımu. •• 

bllrebt tarihlıeriaia bt1 ~ ve 
hı ıılı+w ~ lıir lılııııı:ra Jiizum O~l· 
zn CleiJyelailr eldolt'"" ft lılll )wwllan 
..,.. WilfaJ• lıir mesullJft illwtlilp 
elmi a:clbıi 1 1 _...~. i eaa ,~~ın 
..,,. ...... 2 1 idım ı' . 

T.C. Ziraat bankası Izmir şubesine te
diye eylediğim mcbaliğe mukabil ban
kanın 6650 numaralı cüzdanımda mt
mal eylediğim tatbik mührümü zayi et

Daha fazla tafsiüt için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLi SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 
tim. Yenisini çıkaı:acağımdan eski!inin :'''"""""""'"'''"''"'''"'"'"._ 
hükmü kalmadığını ilan ederim. :: 

Sel crihisarlı ölü Ahmet lttzI Fatma : 
GLIYtERVE 

şCIRRKA.11 LTD. Parlak. 
1396" (770) 

... -. -• .. -. 
ZAYI : ATATÜRK CADDESİ Rees l:ıioaa 

lstanbul 3 neli kolordu muhabere bö- :, TELEFON~ 2'43 
lüğWıaeıı 342 senesinde aldığım 1erhi5 : 
teske.remie silahsız sabit raporumu za.. ! LoDdra \"e Liverpol hatları için 
yi eyledim. • : piyasarun ihtiyacına. g&-e vapurla-

Yenilerini çıkaracağımdan e$kilerinin : r.ımız sehr yapacaklardır. 
hilk.rnü olmadığını ilan .eylerim. :.,,.,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,, .... _ .. ,,, •• ,, ... 

Şarki karağaç orta mahallesinden UMDAL 
Sürmeli zade Hacı Emin oğlu 3l8 do- U1'1UMİ DENİZ ACINTALl(a LTU. 
ğumhı Vehbi. Çekkin. ZSISKA PLOYİDllA A. o. IUROK 

139S (769) LOVCEN vapw-u 3g llİSlllda K-.:Cn· 
-------------- ce ve Varna ~ ~ket Necekt.İr. 
w. i'. Heftl'Y Yaa der See Yoku ve yük bbıW e*cekür. 

Ye -eırAsı LOVCEN Y111Juna a m~ ~ 
~- uden ge8p 9 Ma,JıAa _.. 12 de- Hayb, 

AMEafcAN EXPOK'I' UNES INC. Pire, Dumuo ve Triyeste için ._.., 
N E V y O R K ket edecektir. Yeleu w yUk bbal ede-

NEVYORK İÇİN cektir. 
EXAMELİA Vo.p Nisan sonlarında GO\J~ ~ (lıie•s) 

bekleniyor. . •NEA HELLAS• 
EXİRİA Vap. Mayıs iptidıwada bek.- L\iks ~tik vapur" Pi.re • 

leniyor. Plr"Me h k 
EXİLONA vapuru 19 nisanda bekle- Nevyork -;~MAYIS ~94~" et tarihi: 

niyor. Yolcu ve liik kabul etmektedir. 
SERVİCE MARITİME ROUMANfA - Ceorelr npurlarm mm-ıratlt tarlhl~rt. 

BUCAREST G~LAS VE ~rek vapur isimleri ve navlunları hak-
:f{ÖS'mNCE tç.tN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru lamda acen&a bir 1"hbtlt albDa ciremu-
bekleniyor. DlıM lnllıı taf.tlk llhnM tçiil llirind 
ATİD NA VİGATİON COMPANY K:ordonda l~ rmnnu-ada ırUMD~L· 

H A t F A umuml deniz Act-ntalığı Ltd. oıUrae9at 
BEYR.UT, HAYFA, TEL AViV ~lmesi rlea eluaur. 
PORT SAİD VE fSKENDERİYE Telefon: 4072 Müdilriy.t 

f ClN Tdefoa : 31 U Annta 
ANTAR Mot. 20 Nisana doğru hek- t!t•••••••••--

leniyor. 1 
Vapurlana isim ve ~ri Ukkmda DOKrOR 

hiç bir taaı.hüt aı......u. Behçet Uz 
Vapurlann bar•ket tarlhlftiyle nn· 

hmlard:ıkf detııildiklerden ecenta a. rAll 1ı llaaal fıJ 
ıuliye\ kabul etrr.H. Y-'U 1 CiPi 

Daha faila tafsil&t için ATATt1Rıt 11..,.,...aul 
caddesl 141 No.da w. F. Henry Vım Der Hastalannı her ıftn saat 11.3' dMt 

1 e bdar Beyler sokağında Alıettl 
Zee v. Şsı. Vapur acentalıtına mUraca- nurt..._ yanm4191ti hma!f-lrtlinifm-
at..,,._. nal elmar. tle bbul elet. 



.•• ••·-~- .. --..-...~.a.c.ga a 

lngiliz tazyiki altında çekiliyorlar 
Norveç harbine dair son haberler 

~-------------------~·~--------------------

Nar v iki ehemmiyetsiz 
göstermeğe başladılar 

Almanlar Skaiarak ve Kategat bo· 
ğazlarına yine mayn dökeceklermiş 

Paris, 19 (Ö,R) - Askeri vaziyet Pa· 
risten şöyle görülüyor : 

Müttefiklerin Noı·ve~ sahillerinin bir 
kaç noktasında ihraç hareketleri muvaf
fakıyetle devam ediyor. Alınan haberle
re göre karaya çıkdrılan İngiliz kuv
vetleriyle Almanlar arasındaki muhare
belerde muvaffakıyet hep İ~gilizlerin 
tarafmda kalmıştır. Narvikten Isveç hu
duduna kadar çekilen Alman askerle
rinden iki müfreze İsveç hududunu geç
tiği cihetle İsveçliler tarafından tecrit 
edilmiştir. 
NARVİKİN EHEI\11\IİYETİ YOKMUŞ 

Alman tebliği bunlardan hiç bahsct
lJlCdiktcn başka Na.·dkte İngiliz taar
ruzunun tardedildiğini söylüyor. Fakat 
hakikatin bu suret]~ gizlenmesi çok sür
miyecektir. Şimdiden Alman radyoları 
Narvik şehir ve limanının Almanlar için 
hiç ehemmiyeti ulnıadığını .söylemeğe 
başladılar ve bm·alarının Ingiliz ve 
müttefikler tarafından işgalinin Norve
çe yardımı olamıyac.ağını iddia ediyor
lar. Bu gibi neşriyat ~imaldeki değişik
liklere umum} efkfm yavaşça hazırla-

maktan ibarettir. • 
İngiliz hava kuv.ret!eri Stavanger ve 

Trodhaym Alman kuvvetlerini ve hava 
üslerini durmadan bombalıyarak bu üs
leri tamamiyle yıkmış g~bidirler. 
İNGİLİZ - ALMAN MlJSADEl\IELERİ 

Brüksel, 19 (ÖR) - Norveç harbi 
hakkında alınan İngiliz haberlerine gö
te, Norveçte İngiliL. ve Almanlar ara
sında sıkı mUsademeler başlamıştır. Çı
karılan İngiliz kuvvetleri Norveç kuv
vetleriyle birlcşmcğe, Almanlar ise mev
kilerini takviyeye, Trodhaym - Oslo 
arasındaki sahaya Mkim olmağa çalışı
yorlar. Kayaklı Noı:-cç kıtaları bu --

lngilizlcrin 1ıaı•adan şiddetle 
etmek için Almanlar iiç defa teşebbüs
te bulunmuşlardır. Seferberlik hareke
tinin iç kısımlarında memnuniyeti mu
cip şekilde devam etmektedir. 
Diğer bir Norveç sahsiyetinin ifade

sine nazaran Norveçteki ihanet hare
ketleri hakkında söylrnenler mübalağa
lıdır. Alman ha.rp gemileri Norveç va
purlarını ve balıkçı gemilerini mürette
batlariyle hi.ı:Jjkte önlerine katarak 
Trodhaym ist.ihkiımfarına yaklaşmışlar
dı. Oslodaki hükümt:t komitesi ise Al
manlarla temas halin<le olmayıp meşru 
hükümetin şimdilik ifa etmekten mu
vakkaten aciz bulunduğu idari vazife-
leri görmektedir. . 
HALKIN .l\IUKAVEJ\olETI ARTIYOR 
Faris, 19 (Ö.R) ·- Skandinavyadan 

gelen haberler, istila altındaki arazide 
Norveç ahalisinin Almanlara gittikçe 
artan bir mukavemet göstermeğe başla-

.5iddctli harplere sahne olan Naroikten bir görünüş 
hada Almanların müvasalasını kesmek dığını göstermektt!dir. Alman kumanda
için müessir müdahalelerde bulunuyor- nı Norveç şoförlerini kendi ordularına 
Jar. karşı Alınan kuvvetlerini sevke mecbur 

İngilizlerin Trodhaymin 130 kilomet- ettiğini radyoda bildirmiş ve bunlardan 
re şimaline asker çıkararak Norveçliler ölü ve yaralılar olduzunu da haber ver
ile temasa girmel~ri Trodhayıne karşı miştir. Kumandan beynelmilel nizama
kudretli bir taarruzun mukaddemesi sa- tın işgal kuvvt?tlcrir.e askeri nakliyat 
nılıyor. Alman ordusu Trodhaymin mü- için otomobilleri şoförleriyle birlikte 
dafaasını hararetli hır surette ilerlet- müsadere hakkını verdiğini iddia et-
ır.ektedir. miştir. 

Almanlar Trodhaym ile İsveç hudu- Almanlar, Norveç tacirlerine verclik-
du arasındaki mıntaksnın tamamen el~ leri müsadere bonoları mukabilinde 
lerinde olduğunu iddia ediyorlarsa da Norveç parasını iade tdilrnesini istiyor
Royter ajansı hududun 20 kilometre lar. Tüccarlar i&e bu şerait dahilinde 
ıçinde bir noktanm hula Norveçlilerin malları bedava bırakarak bono alma
olduğunu bildiriyor. mağı tercih ediyorlar. Çünkü üstelik 

Paris mahfilleri son 24 saatlik hare- para da vermek istemiyorlar. Bir çok 
katı nikbinlikle k.ırşılıyorlar. kimseler gönüllü halinde ormanlara çe
ALMANLARIN HAVA NAKLİYATI kilmekte, Almanlar aleyhinde çete har-

Brüksel, 19 (Ö.R) - Lomlrada bulu- bine başlamaktadır. 
nan bir Noneç re3mi şahsiyetinin ifa- Müttefiklerin karada. denizde ve ha
desine nazaran, he.r tün Daniınarkadan vadaki mukabil tedbirleri gittikçe daha 
hareket eden Alman tayyareleri Oslo müsait bir şekilde inkişaf etmektedir. 
ve Bergen mmtakalaı.na ikişer bin ki- Oslonun şimalinde: Konnisgenin mu-
~ilik kt1V\·etler indirmektedir. hasarasına devam ~den Alman kuvvet-

Norveçteki Alman kuvvetlerinin ye- leri Trondhaym mmtakasındaki kuv
kunu 60 bin kişi tahmin edilmektedir. \'etlerle iltisak teminine çalışıyorsa da 

Kral Hakon ve hükiimet erkinını esir Norveçlilerin şidde:tli mukavemetiyle 

bombardıman ettikleri Trondhaym 
karşılanmaktadır. 

Norveçliler Elverun - Harnar - Neren 
gölü - Spirel hattında bir müdafaa hat
tı tesis etmişlerdir. Norveç kıtaları &
tondan Stavanger üzerine ilerlemekte
dir. Trondhayın mı .ıtakasında Almanlar 
ile diğer çarpışmalar bekleniyor. 

ALMAN İDDİALARI 
Brüksel, 19 (Ö.R) - Alman tebliği

ne nazaran, hava kuvvetleri Narvik şi
malde karaya asker ihracına hazırlanan 
diişman deniz kuvvcLlerine ve vapur
larına hücum edert.!k :r.ayiata uğratmış
tır. Bir tahtelbahir batırılmıştır. 
Trondhayında Alman kuvvetleri yeni 

müfrezelerle takviye e:dilmiş ve hiç bir 
muharebe vukun gelmemiştir. Bergen 
\'e Stavangerde Alman işgali altında bu
lunan mıntakalar her tarafa doğru tev
si olunmuştur. Kristiyansandda dünkil 
gün sakin f!CÇmiştir. Oslo mıntakasında 
Alınanlar şimali şarki ve şimali garbi 
cihetinde ileı-lemişlc:rdir. Oslonun cenu
bu .şarkisinde ilcrliycn Alman kıtaatı 
İsveç hududuna kntf.-ır olan araziyi iş
gal etmiştir. Almanlar 83 top ve 80 ma
kineli tüfcuk aldıklarını Skajarak ve 
Kategnt boğazlarında düşman tahtelha
hirlcrini takip ederek fü;ünü batırdıkla
rını \'e Norveç limanlarını himaye İ<;in 
Sknjarak ve Kotegata mayn dökme ha
rt>katına devam ettiklerini bildirmişler
dir. 

GARİP BİR HABER 
Brüksel, l!) (Ö.R) - Berlin radyosu 

şu garip haberi verivnr : Norveçin Ber
lin sefiri Şel dün Norveç kralı ve •Sa
bıkn hükümcti namına Alman hüküme
tinc müracaatle, sefaret vazifesini ifa 
edebilmek için Berlinde kalmasını mü
saade edilmesini rica etmişse de Norveç 
kralının ve •Sabık• hükümetin Alman
yaya karşı gösterdiği düşmanlıktan do
layı bütün sefaret erkfiniyle birlıkte Al
manyayı bugün terketmesi lüzumu bil
dirilmiştir. 

NARV1K cıv ARINDAK11NG1L1Z -
ALMAN KUVVETLERt 

Stokholm, 19 (A.A.) - Haber veril
diğine göre, Narvik civarında harekat
ta bulunan İngiliz kıtaatı top_çuya ma
liktir. Halbuki Almanlar Narvik'e gir
dikleri vakit topları yoktu. Öyle tahmin 
ediliyor ki, bizzat Narvik içinde Alman 
kıtaatı 7 ila 800 den ibarettir. Buna mu
kabil Narvik demiryolu boyunca dağı]. 
mış 2000 kadar Alman askeri mevcuttur. 

Almnnlar Solverde püskürtülmüştür. 
Narvikteki Alman ordusu kumandanı 
general Von Felkenhörst, bu mmtaka
daki askeri harek5tı bizzat idare etmek
tedir. 

Almanların tabiyesi, ateşi temerküz 
ettirmek suretiyle vurmaktır .. Almah 
kıtaatının elinde hafü toplar, havanlar 
ve otomatik silahlar vardır. 

Norveçte büyük muharebe bekleniyor 
~--------------~-----*---

- BAŞ'I ARAFJ 1 NCİ SAHİFEDE - j. Stokholm, 19 ( ö. R) - Oages Nih-
ter gazetesinin harp muhabiri bildiriyor: 

nın ve hükumetinin bulunduğu yer mah- Almanlar Namsoı yakınmda lngiliz 
rem tutuluyor. ':frondhaymda karlar eri-ı kuvvetleri.le temasa relmitlerdir. :Vuku 
~eğe ~nş.ladığından hava nakliyatı müş- b.ulan tiddetli müaademelerd~ Almaalar 
kıllesmıştır. Sosyal demokratenin verdi- nc'ate mecbur olmuılardır. 
ği habere göre Almanlar 16 dan 50 ya- Trondhaym'ın şarkında Almanlar 
şına kadar Norveçlileri Almanların ir.,a Norveç ve ln~iliz kuvvetlerinin yakın bir 
etmekte oldukları istihkamlarda çalış- tazyikini beklediklerinden mevkilerini 
mağn mecbur ediyorlar. alelacele tahkime çalışıyorlar. Burada 

Elverunun cenubunda bugün baılıyan Norveçliler elinde olan l legra is
rnuharebe Almanlıır için ~ayri müsait bir tihkamı Almanlara şiddetle mukavemet 
§ekilde devam ediyor. Almanlar büyük ediyor. 
Norveç kuvvetlerine tesadüf etmi~Ierdir. Oslonun şimali şarkisinde Elverunda 
Bu kuvvetler daPlık ınaziye ve hakim muharebe devam l"tmektedir. ' 
geçitlere ir.tİn!lt ediyorlar. Norveçliler dai.lık mınta.kaya daya-

tSVEÇE KACIYORLAR narak Alman ileri hareketini dudurmuJ-
Stokholm, 19 ( ö. R) ""'- lngiliz tazvi- !ardır. 

ki altında Narvik'ten lsveç ara1Jsine il- Alman hatları gerisinde Fasum istih
tica eden iki Alman müfrezeııi, silahla- Kaplı Norveçliler elinde olup riiüstcvli
nndan tecrit edilmi,tir. So11 haberlere lere büyiik zl?yiat verdirmektedir. 
gÖl'e Norveç mukavemeti l;:.lverun - Ha
mar - Mioza gölü - Şpringen araunda 
h vv • cephe teai.a etmit. 

dar Norveçten çok iyi haberler gelece
ğini yazmaktadır. 

KRALIN YENi BiR BEYANNAMF.SJ 
Stokholm. 19 (AA.) - Norveç 

krl\lı Haakon bir beyanname neşretm~
tir ~ Bu beyannamede şöyle denilmekte· 
dir: 

Norveçin kral tarafıpdan te kil edil
miş olan ve parlamentonun itimadını 
haiz bulunan bir tek hükumeti vardır. 
Osloda tesis edilmiş olan idari meclis 
hiç bir veçhile milletin iradesini tem 0 il 
ve kanuni hiç bir esasa istinat etınemek
tedır. 

Yalnız düşmanın deniz kuvvetlerinin 
krallığın bazı noktalarında hi.ikümran 
olduğu sırada ahalinin hukukunu a~ çok 
temine medar olmaktadır. Hükumet bu 
mıntakalarda fili hakimiyeti istirdat et
tikc;e idari imtiyazlar geri alınaca'khr. 

Norveçliler müstevliyi memleketten 
kovrııak hfir v müatakil Norve · 

Hollanda Dindistanı 
Japonya artık bu meselede endişe 
hissetmiyormuş - lngiltere de statü· 
konun muhalC:ızasını şiddetle istiyor 

Anı.sterdam 19 (ö.R) - Hollan
da ajansı, Felemenk Hindiatanı hak
kında bir tebliğ nqretmiftir. Bu teb
liğde deniliyor ki: 

«Hollanda, ümidi hilihnda olarak 
harbe girerse, Felemenk Hindiıta
nının himayesini her hangi bir dev
letten istemek tasavvurund3 olma
dığı gibi böyle bir himaye teklif edi
lirse bunu kabul etmiyecektir.» 

Amsterdam, 19 (A.A) - Hollanda 
matbuatı, Felemenk Hindistanı hakkın
da Arita ve Hull tarafından yapılan 
beyanata ve Hollandanın Vaşington se
firinin V clsi ziyaretine ait yazılara ge
n.iş bir yer ayırmaktadır. 

Gazeteler, Hollandanın vazi~ti sarih 
olduğunu ve Holland9 hükümetinin de
niz aşın müstemlekeleri üzerinde her 
hangi bir ecnebi devletin vesayetini ka
bul etmiyeceğini kaydeylemektedirler. 

lllTLER NEREDEN DARBE 
İNDİRECEK? 

Faris, 19 (A.A) - Felemenk Hindis
ıanı hakkında Aritanın beyanatı ile B. 
Hull'un cevabı hakkmda tefsirlerde bu
lunan Temps gazetesi şöyle yazıyor : 

•Japon hükümetinin Felemenk Hin
distanı meselesini, bu meselenin mevzu
ubahis olmadığı bir uımnnda ortaya at
masının sebebini o.nfamak güçtür. Al
manyanın bütün küçük komşuları gibi 
Hollandayı da tazyike devam ettiği şu 
sırada Hitlerin maksntlannın neden iba
ret olduğunu ve ablokadan kurtulmak 
için hnngi istikamette bir darbe indir
meğe karar vereceğini kimse tayin ede
mez. Yalnız muhakkak olan bir şey var
sa o da Hollandanın bir tecavüze karşı 
bütün kuvvetleriyle mukavemet etmc
ğE: karar vermiş olmnsıdır. Hollanda, 
emniyetini muhafaza edecek olan itilM
ları evvelden imza etmekten daima im
tina etmiş ise de bu memleket bir ihti
lafa uğradığı takdirde garbi A vrupada 
siyasi müvazenenin idamesiyle alakadar 
bütün manevi ve maddi kuvvetlerin ha
rekete geçeceklerine şüphe yoktur. 

JAPONYANIN MAKSADI... 
Temps, Japonya hariciye nazın Arita 

tarafından yapılan ~yanatın Amerika 
efkarı umumiyesincle husule getirdiği 
ani tesiri hatırlatmaktadır. 

Amerika efkarı umumiyesi bu beya
natı, Japon emperyalizminin müheyyiç 
bir teznhürü veya Almanyanın Hollan
da hüküıneti Üzt!rincle muhtemel bir 
tazyikini kolaylaı.ıiırmağa matuf yersiz 
bir Japon jesti olnrak karşılamıştır. 

Lahey hüklimeti ne şekilde olursa ol
sun ne Hollandanın, ne de Felemenk 
Hindistanınm himaye edilmesini isteme
diğini bildirmiştir. Belki de Japonyanın 
öğrenmek istediği bundan ibaretti. · 
Aritanın beyanatına Amerika tarafın

dan verilen cevabın metnini hatırlatan 

Hollanda Hindistanı meselesinde Japonyaya kar§ı kat'i vaziyet alan Amerikan•" 
Merkezi Vaşingtondan bir manzara 

Temps, netice olarak şöyle demektedir: nezareti namına söz söy]e~~ğe s:ı~; 
•Şimdiki ahval ve şerait dahilinde B. yettar olan bir zat şunları soylemı.ştil'J 

Aritanın beyanatı bir ihtar mahiyetini •Felemenk Hindistanı hakkında ,... 
iktısap etmektedir. Hull de bir ihtarla pon e!1diş~leri şinıd~ dağılmıştır.• 
mukabele ederek Amerikanın ne şekil- INGILTERENIN ARZUSU Jl· 
de olursa olsun Fel~menk Hindistanına Londra, 19 (Ö.R) - Butler ~ 

1 yapılacak bir müdahaleyi kat'iyetle tak- mentoda bir suale şu. ce~abı vermıŞ~a 
bili ettiğini bil<lirmiştır. Bundan, Ame- « - Felemenk Hındıstanı hakkınin• 
rikanın büyük Okyanusta bitaraflığı Japonyadan hiç bir tebliğ alma~k. uıı 
muhafaza etmek istediği, fakat bu bi- giltere de pasifik OSl!anında statukon 
taraflık ihlal edildiği veya alakadar muhafazasını şıddetle arzu eder.> 
memleketlerce girişilen taahhütlere ri
ayet edilmediği takdiıde derhal hareke
te geçmeğc hazır bulunduğu manasını 
istihraç tmek mümkündür.• 

AMERİKANIN İHTARLARI 
Vaşington, 19 (A.A) - Diplomasi ma

hafili, B. Hullun beyanatını, iki nevi 
kaygıyı ifade etmekta olduğu suretinde 
tefsir etmektedirler : 

l - Japonyaya, Amerikanın hiç bir 
veçhile Felemenk Hindistanında ·Ja-
pon h5.kimiyetinin tehl5 edilmesine mü
samaha etıniyeccğini ihtar etmek sure
tiyle B. Aritanın bcy2natma mukabele 
etmek. 

2 - Almaııyaya, Hollandayı da Da
nimarka gibi himaye etmek tasavvurun
da ise, bu himayenin Hollandanın müs
temlekelerine şamil olamıyacağını ih-
tar etmek. ' 

Vaşington, 1!l (Ö.R) - Amerika ha
riciye nazırı Kordel Hullun Hollanda 
Hindistanının st~tük0su hakkındaki be
yanatını bütün partiler tasvip ve takvi-
ye etmişlerdir. . 

JAPONLARIN ENDIŞESİ 
KAl,MA!\UŞ 

Tokyo, 19 (Ö.R) - Japon hariciye 

Londra 19 (Ö.R) - Felemenk Iiiıl" 
distanında da Ho11andalı ahali hük~~e; 
te müracaat ederek, aralarında haın e 
bulunmasını protesto etm~lerdir. Bun: 
ların bt:yanatına göre mühim ba:ı ın~~. 
ldler Felemenk' e karşı sadakatine ı. 
mat edilmiyecek kimseler tarafından ıŞ• 
gal edilmekte olup müşkül bir hal hU; 
cbsunda kndilerine itimat edilemiyece 
bir çok memurlar da vardır. 

JAPON GAZETELERİNL"'J 
NEŞRfYATI ti 

Tokyo, 19 (A.A) - Tokyo gazetelda• 
B. Hull'un Felemenk adaları hakkın1 t 

d' e. ki beyanatına karşı isyan etmekte ~.:~ık 
Zira bu beyanatı Amerikanın ~U.Y{ı .. 
Okyanusun Asya kısmına bir nevı Jll ar
dahalesi ve Amerikar.ın Japonyaya k~ • 
şı anlaşmamazlık göstermekte olduğılt 
nun bir delili add.?tır.~ktedirler. As~~; .. 
mahafil de ayni mütalôada bulunına J\ 
dir. Filvaki öğrenildiğine göre, JaPo 
müsellfih kuvvetleri riiesasının bir t~~ 
latısında B. Hull'un beyanatının }ta at 
yen nazarı itibara alınmamasına kal' 
verilmiştir. ~ 

lngiliz tayyareleri ·Trondhaym hava Üssünü dün de 
bir saat miitemadiyen bombardıman ettiler 

-----------------------~ *~·-----------------

Asker dolu bir Alman vapuru balırıldı 
---------------------OWOlllW*OWOlllW-------------------- tit 

Londra, 19 (Ö.R) - İngiliz hava kuv- careti müsteşarı, Danimarka vapurları- kumandanı ile görüştüğünü söyleJlli~: 
vctleri bugün de Tr6~dhaym hava üssü- nın büyük kısmiyle bütün Norveç va- Bu görüşıne esnru.ır.da, Brem~ 8 )ta4 
nü ve hava nıeydaıamı bir saat mtltema- purlarının Alman tazyikinden kurtula- daki Alman vapurunun içinde bt;.ğre0 .. 
djyen bombardıman f'tmişlerdir. Norveç rak müttefik himayesi altında muntazam bin asker olduğu halde battığını 0 

sahillerinde devriye gezen İngiliz harp seferlere devam edeceklerini söylemiş- miştir. 
gemileri Bergende Alman nakliye gc- tir. BİR İNGİU!- V APU

1
RU 

milerine taarruz ederek asker dolu bir Kahire, 19 (Ö.R) - Basradan yağ TORPILLEND ~· 
nakliye gemisini batırmışlardır. Dün yüklü olarak gelen yedi tonluk bir Da- Londra, 19 (A.A) - Sv:ı.nby ~ pi• 
Bcrgcn üzerindeki ha\:a muharebelerin- nimarka vapuru müsadere edilmiştir.. deki 4~35 tonluk Lıgi!iz vapurll: 1 ığı.il .. 
de be~ Alman tayyaresi tahrip edilmiş- Üç Norveç gemisi İs!;:rnderiyede hakla- sanda Iskoçyanın şimRI sahillerı aç 
f nnda bir karar verilmesini bekliyorlar.. da torpillenmiştir. . . olaıl 
ırLondra, 19 (Ö.R) - İngiliz hava Tahlisiye sandallarına bının!Ş 1sko4 

kuvvetleri Trondhaymda salı günü ye- ALl\tAN FİLOSUNUN BAŞINA 38 kişiden ibaret :nürcttebatı, bır 
di ve çarşamba günü beş Alman tayya- GELENLER limanında karaya çıkmıştır. L 

d l d Parı·s, 19 (O ... R) - Otto Gras namın- İLK DENİZ HARBİ NASI resi ü~ürınüş er İl'. 

ALMANLARIN MEYDANA ÇIKAN 
BİR YALANI DADA 

Londra, 19 (ÖR) - Alman radyosu
nun bir yalanı daha hugün parlak bir 
şekilde meydana k\Jnmuştur. Alm::.nlar 
Narvik koyunda yedi Alman destroye
rini batıran Varspit zırhlısını batırdık
larını iddia etmişlerdi. Varspit bugün 
üssülhorekcsine dönmliştür. Gemide en 
küçük bir hasar dahi mevcut değildir .. 
Halk, Narvik galibini büyük tezahürat
la karşılamıştır. İki Alman kruvazörü
nü batıran Sperfis İngiliz tahtclbahiri 
de üssüne dönmüştür. 

DANİMARKA VE NORVEÇ 
GEMİLERİ 

Londra, l!) (Ö.R) - İngiliz. deniz ti-

Bu hususta yardımda bulunmak her Nor
veçlinin uhdesine düşen bir vazifedir. 
Vatanımızın hürriyetini müşterek gay
retlerimizle istirdat edeceğiz. 
lar. ' 

Stokholm, 19 (A A) - Oslo belediye 
meclisi, Alınanların işgalinde bulunan 

daki Alman muharriri «İngiliz filosu ih- OLMUŞTU?.. ah et• 
tiyarlaınıştır. Şimal denizi ablokadan LQndra, 19 (A.A) - Bu.w.sab gör9f 
kurtulmuştur. İngili:rlerin Norveçe. as- kenden Londrada öğrenildıgıne ya'i; 
ker ihracı imkfuısızclır• şeklinde bir denizden kurtarılarak dün İs~°J ıca" 
makale neşretmişti .. Bu masal, Alman gelenler arasında ilk <leniz ~~ınd: bit 
propagandasının i'< yüzünü gösteriyor .. ıaya oturan Herly dt~troye~ yetill 
lhtiyarladığı iddia edilen İngiliz filosu, çok mürettebatı vardır. Bu d~tr06be<fO 
üç kilçü_k ıt;uvazö:'"ü ile ~raf Speeyj ha- ~u~~n~anı . Varbltonlee, . ~ ~)fail 
bran, yınnı senelik eski Renov zırhbsı -olmuştur. Milrettebattnn hırı D. 
ile Almanların Şarnhorst zırhlısını saffı gazetesine şunlnrı anlatmıştır •
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harp haricine bırakr.n, en eski Varspit - Kumandan Varbltonlec.'ni vetJ111f' 
zırhlısiy)e en modern bir Alman filo- ~bnhı saat 4 te ta~rr~z eınrı ı ha.tek~* 
tillasuıı imha eden !ilodur. Alınanlar tır ve Alınah gemıl~rın~. ~artrınez bit 
Norveç luırekfıtırıd.ı Gnayşcnav ve Şarn- başlaınıştır. Harp, goz gozu g ttiğİflde1' 
horst zırhlılarını kaybettiler. Admiral kar fırtınası altında <..-cre~.an .~ tür. fa
Şer torpillendi. Doyçl;ınd karaya otur- çetin olm~ ve iki .-;aat ~w~~~~·n ıniid .. 
<lu. Bluher ağır kruvazörü battı.. Al- 'kat harek~tın devanı ettıgı ~Ll ~ğ 0ıına
manların ·altı hafif kruvazöründen dör· detçe toplar ateş etınckten arı 
dü denizin dibine vJ!Iandı. İRisi hasara mıştır. Bu tayfa di}or ki : onra sıı· 
uğratıldı .. İşte ihti;•ar İngiliz filosunun - Ancak harekat bi~tikten ~ kat'iYetı 
Alman filosunun basına iirdüğü corap.n hile cıktık, nerede oldugu~UZUtlik bUı .. 
BREMENİN BATTIGI MUHAKKAK bilmiyorduk, çok sükür bır. ç batı uıe-

Londnı, 19 (A.A) .;.,.... İngiliz Stancliffe uuk \'C çiftlikfe otur.!nların :ı: buıunaJI 
\'apuru mUrcttcbatından sağ · kalanlar~ rine bir kac kilometre.> uza 
dan biri İngilteredt! karaya çıktığı · za- bir köye gittik. 
man beyanatta bulunarak, İsftçli aemi- Norveçte dört 


