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Biat mera•iminin 
Babıseraskeride 

Topkapı aarayında d~ğil, 
yapılması mukarrerdi. -. 

Edenın 
Nutku 

---•---
Tarihi bir hakikati 
belAgatle meydana 
koymuştur ••• 

Şl<:VKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 NCİ SABİFEDE
tmı. bugün Hitler ölse, Almanlann dün-

---------:x* x yaya yeni Hitlerler eetirecelderioi, Al-
Yannın ordusunda en mesuliyet- lerek kendisini zorla dairesinden çı- man milletinin asıl hedefi cihangir bir 

li i )eri deruh
0

te etmeğe hazırlanan kanp götürm i şeklinde, saraya İmparatorluk kunnaktan ibaret olduğu

Bed rı terbiyesi 
• • 

nızamnamesı 

gönderildi ---·---Gençler için kulüplere 
girmek ve beden , 
terbiyesi yapmak 
mecburidir-

bu körpe Türk yavruları bir taraf- karşı bir baskın hnrt>keti yapı!ması- nu söylemİ§tir. 
tan gözlerini oguw şturuyorlar, öte ta- nı iltizam etmekte idi... Bu özler bize Joseph Lagencst'in Beden Terbiyesi niuımnamesi, Başve-

cHitler ve KumpanJBSP ~atanda- kületten şehrimizdeki alakadarlara teb-
raftan da zihinlerinde peyda olan bu Halbuki giipegündüz yapılacak ki bir etüdünü batırabyor. Muharrir bu liğ edilmiştir. Bu nizamnameye göre, 
gibi düşünceleri halletmeğe uğraşı- bu hareket bir çok dagdagalan ve etüdünde inkar kabul etmez bir tekilde Beden Terbiyesi genel direktörlüğünün 
yorlardı... ihti1at1arı mucip olabilirdi... iJlaat etmiftir ki Alman milletinin mazi- esas vazifesi, yurdda'5lll :6z.ik ve moral 

Uykusu ağır olup boru 8C8inden Dolmabahçe :sarayına bir tecavüz d i fuhrcrleri Bitlerden başka türlü kabiliyetlerini ulusal ve iılkılapçı amaç-
uyanmamış olan bir kısım talebeyi vukubulduğunu gören sultan Aziz diişünmemişlerdir. l\hyn Kamf'm hiç 1S:a ve yurd müdafa~~ı icap~rına göre 
de kog"' uştaki nöbetçı'ler ellerile sars· Murad efendiyi tevkif ettirebilirdi.. bir orijinalitesi mevcut elmayıp Bitler .}~kseıtn:ıe~ ve oyun, Jımn~~tık, spor fa

ant'nk kendinden evvel gelen Alman alıyetlerını bu esaslar dahılınde sevk ve 
makta ve onları da ayağa kaldırma- Ayni zamanda, saray ıı mensup ~.cfltrinin fikirlerini kopl'll etmkjtir. idare etmektir. 
ğa çaba1amakta idiler... yüksek rütbeli bir çok kumandan- · Gençler için kulüplt're ginnek ve boş 

- 6 - lar, zabitler o sırada lstanbulda bu- Büyük Fredrik'ten b&flıywak Bis- zamanlarda beden terbiyesine devam 
lunmakta idiler. Bunlar kuvvctı'n mark, ikinci Giyom, K&avı, Vagner, etmek mecburidir. Beden terbiyesi iş. 

Hal işini tertip edenler, Sultan r· th 1 · kı 1 1 da illi. "d f kıı.1 • bir kısmını ele alıp ta hünkann im- Konstnntiu Fraıu, Albcrcht Wır , erı ş a ar m mu a aa ve a eti, 
kizi ertesi sabah devirmeğe karar Maximilien Harden, Erncst Hasse, Ben- Ceza evlerinde Adllve, okullarda rnaa-
vermekle beraber derhal harekete dadına koşacak olurlarsa 0 zaman ri Heine, Mareşal Vo llaesker, Clause- rif vekfıletlcri.ncc tesbit edilecek esaslar 
de geçmiş bulundukları halde, veli- ne yaparlardı?·· \:itz gibi Alman ınill~tiniıı fikir. sanat, dairesinde program ve talimatlara göre 
aht Murad efendi ve annesi Şevk Murad efendinin teklifinde bu gi- politi!ü, ukerlik bayatmda en- mühim tatbik \'C takip olwıacaktır. Nizamna
efza kadın, 

0 
dakikaya kadar planın bi mahzurlar mevcut oldu~unu aö- rol Ol nıyan şahsiyeilcrin fikirlerini bir mede muhtelif teşkilat ve vazifeleri 

..ı..;:.; ti ·ıd•w • ... - . ~_,.1 ren Hüseyin Avni pa"a Doktor Ka- tayflar geçidi halinde gözlerimlı: öniine lıakkında, kulüpler, gruplar ve bunların 
....-ö•§ rı ıgını ogrenememış ıoı er... l ta .1 h. d l M:ren bu etüd ~ayanı dikkat bir ~kilde idare isleri hakkında tafsilfit vardır. 

H k d z· be d po von Vast !1 e şe za eye a.n at- .. • . . . l Al • 
er ne a ar ıya y, sa raza- tı ki . dunyay:ı h~k!m olm:.k ihtirns ~~ - -- --

mm odasından ayrıldıktan sonra, . . . . . .. man mıllctınm ruhurıda nasıl kok sal- J)k kt J . d 
B ikt ım· M d fe d' - f.fcndının bu emırlerı haş us- nuş otdui','\lnn meydana koymuştur. AI- m C cp e r e 
:ş d akşat ge Kış vle ura e hn •: tüne. Fakat bu suretle hareket eder- mnnyanın zorbalık dôktrinlcrinin muh· 

nın o oru apo yonu ecza aneı k . . hl'k ı· b' kJ k 1 ı·r d . 1 d kild ·r d d'ldi d k • • 'd . d da Se iŞi te 1 e 1 lr şe e oymuş O a· te 1 C\:lr er e ne şe e la e e 1 - er S esıın) 

b
osml anı e aramı ısc e, onu ora cağız... ğini burada kaydetmek Edenin nutkun-

u amamı~tı... y l' ht h ti . h da ne kadar haklı. gödişlcrinde ne ka· • l d • t 
Ziya bey bir çok yerlere baş vur- tekıla --~le c:·· crf hzamaln dar isabetli olduğunu, yebniş milyon ve yenı c rısa 

du. Fakat aksiliğe bakın ki doktora yap 1 an v~ıı e guya sır ava 8 - Almanın neden bir tek adam gibi Bitle- · • • 
h. b' tar ha tb ad mak maksadıle Oolmabahçeden çıw rin arkasında git~ni, geçen büyük ilk tedrisat ınecllsının 
ıçB ır ~. TMas radyamf ıd .. :I ı· karlar. lstanbul tarafına geçerler ... harpte Hohcmollcıu hanedanı yıkıldık- verdiği kararlar 

unun ıçın, u e en ı e va ı- y ld k ... b' "fr tlar h · Alın da d w• 
d 

• h rek t rt • .. ..... Jcd o a as erı ır mu ezeye ras - tan sonra er şcym anya egışe- izm· ilk tedrisat eclisinin e diği 
esı a e e c esı gunu og cm 'la Ask k d'l . . 1 T ka ~eği :zanncdildiLri halde nlçin Bobeıuol- ır ın v r 

sonra başlanacak sanıyorlardı... r. er .e~ ı erını a ıp op pı lemi bir Bitlerin istihlif ettiğini. göster- karar mucibince. ilk ok~arda 7 hazi-

M d 
... w • • sa.rayına getınr. Bu suretle de efen· w t randa derslere nihayet verilecek \re im-

urad efen ı ogle vaktı bır ara- di hazretlerinin maksatları hasıl ol· meg.~ ?:e e~. ~ . tihanlnra başlanacaktır. Son sınıf tale-
baya binip lstanbula geçecek, Top- 1 Butun bıtm-aflnnn gozlcnnde Alman be!. . . fh 1 15 har.ir d bltiri 

ka d k d 
... bekl' _1_ mu 0 ur. tehlikesini canlandırmnğa kifayet ede-- l cek,nın unb' 

1 :~r nrı d ~:ı . : 
pı sarayın a en ısını ıyecCJ5.. Meselenin en münasip şekilde tCk olan nşağıdaki ekstrelere baknm : e ve ır uaıta sonra a unti-

olan devlet adamlarına ve ulemaya halli çaresi bundan ibarettir Böyle •Biz bir Pancermanik Alman impara- ~la~ı yapılacaktır.. Ö . 
'lt'h k ed k · di .. · lzmır Bergama, Tu-e demış Mene-
1 ı a ece ı ... yapılacak olursa bem mesele tehli- torluğu, Alman hegemonyası altında hır • B d kaz İ da uk kul 

Hal 1 ~ ) L la k d.. H ..ı _ • dün .. •a imparatorlu~u kurmalıyız. Pan men ve ayın ır e arm 0 
-

pıanım cvve ce il.arar şb- eye uşmez. em u.ı:: veliahd haz- " 'k Alınan d" . parat rluğu larda 12 eylOlde kayıt ve kabul rnunme-
rılmış olan ekli bundan ibaret bu- retleri halkın suizannından kendile- ~~·tin b' h uhnynla dım .b r:t olan lesine, 23 eylulde derslere ~lanacak-

Hakimiyet bayramı 
ve çocuk .haftası .. 

Bu hususta hazırlanan program 
-----------x*~--~~--

23 Nisan Hakimiyeti Milliye bayramı idare heyeti azasından 1ş Bankası Jllll-
ve Çocuk haftası programı hazırlanmış- dürü Bay Haki Erol tarafından bir ?

0
u: 

tır. Program şudur: tuk irat edilecek ve bunu Misaki )l,{i '1 
1 - 23 Nisan 940 Salı günü her taraf ve Gazi ilk okullarından birer öğre;~ 

ve bütün nalill vasıtalan bayraklarla nin olruyacaklan şiirler ve 01kü o~" 
ı>USlenecektir. taıııfuıdan hazırlanacak numarııJa!111 

2 - Bütün çocuklar en güz..el elbise- gösterilmesi takip edecektir. B~ 
lerini giyeceklerdir. sonra bandoııun Jştirakile hep ouv4 

3 - Her tarafa çocuğun değerini ve Onuncu yıl marşı söylenecek ve betke 
manasını canlandıracık yıwlar asıla- önilnde yapılacak geçitle törene son;; 
caktır. rilecıektir. törene baştaaıa • 

4 - Her aile çocuklarına mü.nasip he- önce 'Çocuk Esirgeme Kurumu ~ 
diye!er verip şefkat ve sevgi gösterecek- dan hazırlanan çelenk heykele ~· 
tir. tır. - _....fk 

5 - Çocuk F&rgeme Kurumu men- 10 - Gü.&elyab, Eşrefpaşa. ~~ 
f aatine rozet dağıtılacaktır. semtlerindeki okullaruı birinci d~ 

6 - Bütün ilk okullarda Çocuk Haf- tıl1 heleri kendi bölgelerindeki ın~ 
tası 23/4/940 Salı günü saat 8-30 d larda toplanacaklar ve o bölgeye liP 
Baş öğretmenler veyn onların tensip okul baş öğretmenlerinin birlikte ter mi 
edecekleri öğre1menlcr tnra!1ndan ço- edecek1 ri program dahilinde urn°ttıı 
cuk seviyesine uygun birer hitabe ile tören için yukarıda tesbit edilen saa ve 
açılacaktır. yani 10,30 da tezahüratta bulunacalt 

7 - Umumi tören yerine hareket - eğleneeeklerdir. l 
ati olan (9) dokuza kadar okullardaki 11 - 24/4/940 Çarşamba günü ı:88 
mcrasinı ve yürüyüş hazırlıkları ikmal 17 -de Hakimiyeti Milliye meıvzuu uı~ 
edilmiş ve tnm saat 9,30 da Atatürk hey- rine Esnaf ve Ahali bankası umuın ~ , 
keline gelmek üzere harekete geçilmiı dür mua\'inl ~ Kemal Talut t.Btn ~c 
bulunul caktır. dan verilecek konferans hoparlöifcr 

8 - Merasime Karşıyaka, Buca, Bor- ne§rcdilecektir. 
nova nahiye1cri hariç bütün ilk okullar PARASIZ SİNEMALAR tı 
ikinci devre çocukları iştirak edecek 12 - 23/ 4/ 940 Salı giinü sabahın~ 
yalnız Dumlupınar, Ulkü, Sakarya. 1s- itibaren 24/ 4/940 akşamına uda1:,. .. ı.. 
tiklfil, fsmctpaşa, Yıldırun Kemal, Olti, bq y şına kadar biltün çocuklar _p.iJ 

Misakı Milli, Şehit Fethi, Gaı.i, A\san- türparka parasız glreblleceklerdlr. t 
cak, Yusuf Rıza okullannın ilk devre 13 - 24/ 4/ 940 Çarşamba günil 5'd, 
talebesi de Cumhuriyet alu.ı toplantı- 9 dll.R 12 ye dar fr sinemalaf1l1 
sına katılabil~eltlerdir. Ancak çok kü- Esirg me Kurumu tarafından t.~ 
çUk çocuklarla yol yorgunluğuna kat- · edilecek seanslardan bütün tale~c 
lnnamıyacak durumda olan ~uklar panısız istifade edeceklerdir. ı. 
getlrilmiyecektir. 14 - Haftanın diğer günlerinde otılt 

CUMHURtYET ALANINDA Ial'da ha:mianncılk Çocuk Haftası pro 
9 - Cumhuriyet olanındaki töN>n~ rnmı tatbik edilecektir. 

saat 1.0,30 da Askeri bandonun çalacağı ** t!' 
İstiklal marşile başlanacaktır. Marştan Aynca haber aldığımıza göre, Ib°'ri· 
sonra C. H. P . ve Çocuk Es1rgeme Ku- vi salonunda bir çocuk balosu da ~e 
rumu adına Çocuk Esirgeme Kurumu lecelctfr. 

lunuyordu... rini kurtarmı11 olurlar ıbnsa~ıyk~. k ır aml'l ay 1 ~nyıeıınn' e kn tır. Öğretmenler 16 eyli1lde mekteple-
s · ugun u ozmopo ı Yar ıgı - · d b ı ki dır 

Ancak bu plandaki bir nokta Mu- Doktor Kapolyon Hüseyin Avnı'- • ı ı d rın e u unaca ·ar · M •f f ım 0 mn 1 ır.• K" k 11 d ta d 1 aOJ atUf aCI 8f rad efendinin hiç hoşuna gitmemiş- nin bulduğu bu çareyi Murad efen- J . L. Reimer «Ein Pangcrmanisc1ıes ,0 Y 0 u arın a mayıs ers ere son !ngilizlcr yenidef1 
üzüm alıyorlar ti ... Kendi istegvile kalkıp Topkapı d. ·ı l'd . 1 w ak' h Deutschla.nd.> Sahife· 121-137-381 verilecek, 26 eylfilde kayıt ve kabul b• ı· • J 

1 1 e va 1 esıne an atbgı v ıt er . . . .. . b. . tikbal mwunelesine ve 30 cylO.lde de derslere J r 1 g"' t ,. 1 
sarayındaki kalabalığın yanına var- ikisi de buna razı olmuşlardır.. h •Bal e ıhkt1!?cım~ gore ~~~ıaıs başlanacaktır. 3 Z m 

d '--da d ... lab' H lb ._. · b lA azır rna ıçın y uuncı u nsurwr mcs-ması ne ereceye KB r ogTu o ı· a UKı son vazıyet u p anın ta- illin olsa dahi toprnk lmmdır.• --•-- Bunwı için dün yine Elde incirleri" 
lirdiL. maınile değiştirilmesini icap ettir- Hasse. Weltspolitil:.. S: 67 :J NDARMA ' el ila k ~. 

Böyle yapbğı takdirde ahali, hal mişti. ·İki bin sene enet Tötontann Roma OMUTANJ GELDi gra ve a ete 
ışının doğrudan doğruya Murad Hal öğleye doğm yapılacak iken kapılarını çaldıkları Lamandn olduğu gi- Terfi sitajıru ikmal eden Vilayet jan- ·müracaat edildi ihracına Ç&lıplıy~~ 
efendi tarafından t~rlip edildiğine sabah vakti yapılmasına karar ve- bi~. bugün. de bazn~ ~ir ihtinır, b~r no~- damıa komutanı binbaşı· B. Nazmi Son- ~hrimize dış mernk>ketlerden doğru- İngiltere iaşe ne7.areti, İmıir P~ 
ve V eliahdin amcası aleyhine yürü- rilmişti.. Ve biat merasiminin Top- tnıı daveti, bm:aıı ı~kbaldcn enun ~ır gur gelerek vazifesine başlıımıştır. Ken- dan doğruya manifatura ve tuhafiye eş- sından beşinci defa on bin tonluk ;J• 
düğüne zahip olacaklardı... k d d w .1 Bab k meydan okuma şcklınde bir feryat yük· disine vekalet eden Urla ınıntakası jan- yası getirtmek üzere bir manüaturocı- mübayaası için Ticaret reknletiJle ~ 

_apı sarayın a egı • ı seras e- seliyor: Toprnklnr ... Yeni topraklar iı.ti- darına kumandanı binbaşı B. HulUsi lar ithalat birliği te.şkili için Ticaret ve- ıncaat etmiştir. Bu haber, ~Jeti 
Ahalide böyle bir :fikir uyanma- nde yapılması mukarrer bulunuyor- vonız.• a·ı if . b d" .. tü' krueti nezdinde yapılan tesebbüslere ' iyi tesir husule getirmiş, üzüın fin 

sına mahal bırakmak istemiyen du... • Albcrcht Wirtlı. Volsteim und Welt- l r vnz esı aşına onmuş r. elfuı cevap alınamamıştır. İstanbulda yüksclmeğe başlamıştır. ~ 
veliaht, askerin Oolmabahçeye ge- -BiTMEDi- 'rıacht in dC'T Geschichte. S: 227 in das Yahr 1930 Von einem Alla- manifaturacılar ithal3t birliğinin teşkil Piyasada Y.aten 1 - 8 bin ton ~fi" 

Demir satılmaması 
mühleti dün bitti 

Fransız topraklarrn·
dan geçecek mallar 

--~*--~ --~*--~ 
Vekiller heyeti kararnamesinin 14 ün- 16 nisan 1940 tarihinden itibaren 

cil maddesinde yazılı evsaftaki demir- Fransa ile Cezaire ve Fransa müstem
lerin satılmaması için tayin edilen beş lekeleri ile Fraıısanın himaye ve man
günlük müddet dün akşam sona ermiş- dası altında bulunmı yerlere gerek ithal 
tir. Bir hafta evvel resmi dairelere be- ve gerek tl'ansit maksadiyle sevkcdile
yannameleri verilmiş olan demirlerin cek her türlü emtea için alakadarların 
mübayaası hakkındaki emir de alaka- İzmir Fransız baş konsolosluğundan 
<!arlara gelmiştir. menşe ve alnkn (yani Orijin eüntere) -·-- şa.ha.dctn.amelerini vize ettirmeleri Ia-
ETOV MAKİNESİ wn geldiği şehrimizdeki aUkadarlara 
Ve boğu sandıkları ve bu meyanda ticaret odasına da bildi-
Belediye baş hekimliği, bulaşıcı has- rilmiştir. Üç nüsha olarak tanzim edi-

l atıklarla mücadele işlerinde kullannulk lccek bu ~de~eler ~ ko~los
iızere bir seyyar etüv makinesi sabn nl- luktan tedarik edılecek ve vızelen mec-
mı~r. canen yapılacaktır. 
Sıhhat müdürlüğü de 12 nahiye mer- .-.-.-•• -.-•• -. -•• -. -•• -•• -.-. -•• -, -•• -•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -,-. 

k~yle ~ü~k köyde buğu sandıklan E NAZARI DIKK~TE E 
tesıs etmiştir. • --A • 

--·-- : fdarehanemize ,-erilen maIUm.atn : 
Tahsildara karşı gelmiı : göre bir şahıs kı:ndisine Yeni Asır : 

Tirede Ciinihuriyet mahallesind T _ : gazetesi seyyar muhabiri süsü.nü : 
bakhane sahibi B. S:ıdığın hususi ~~ takınarak büzı ~· köylerde S 
ye borcu olan 85 lira vergi için haciz abone ka~~etmekte imiş.. • : 
muamelesi yapan tahsildar B. Saip Er- G~te~~ seyyar muhabırt ol- : 
bile karşı geldiği ve vazifesine müdaha- madıgı gıbi abone; kaydına salahiyet- : 
lede 'bulunduğu iddiasiyle tabakluuıe ll memuru dahi yoktur. Karilerimi- ! 
müstrihdim1erindcn Mustafa Kavnloğlu Wı ruwın dikkatini celbcderiz. : 
tutulmuş, adliyeye verilmiştir. •••••••••••••0""'"11• ................. : 

uVat:ınımın ezeli ye illikler arzcden cleut seher. S: 28 edilmek üzere olduğu haber alınmış ve üzüm stoku kalmıştır Bunlar da .. ~1iı. 
<:aınhın altında riiyalanmla baş başa •:\1ilstakbcl Alınan genişlemesi şimal ~ehriınizdeki toptancı manifaturacılar 2tlerle İngiltereyc tııacUtır. ~i.JI 
rlolnşırken çok defalar Almanyanın bu d nizinden ve Balttkhın Hollanda-Lök- d~ hir. içtima yaparak vaziyeti görüş- il.er, ~~ye kadar piyasama.daıı 40 rtı" 
cihanşilmul tınkimiyetini düşündüm .. • semburg ve İsviçreyi ihtiva etmek üze- muşlerdlr. ton ilz.üm aJmı.şlardır Alükad:ır ıJll-

H. Ifoine cllarp doktrinleri eserin- re Tuna arazisine, Balkan yarım adası- İzmirde müstakil bir manifaturacılar kamlar, yakında incir stokunun da~ 
de S: 41 na kadar yayılacaktır. Basra körfezine ithalAt birliği teşkili ihtiyacı üz.erinde telif dış memleketlere ihracını t ııt 

•Iliiyük Ahnnnya gÜnün birinde bü- kadar Küçük Asyayı ihtiva edecektir. durulmuş, bu hususta ticaret vek.ôleti için bazı esaslı teşebbüslerde bulunıı1 
tün A\•nıp:ıyn hikim ohnAlıdır.• Bütün bu hiiyük topraklar ~asında nezdinde seri ve knt'i teşebbüslerde bu- .lardır. 

11.-iJ&Ci Giyomun 1915 haziranındaki başka yabancı bİ.l' milletin .nüfuzuna lunulması kanırlaştırılnnştır. Dün bu- --·-- •• 
beyannamesinden yer bırakılnuyacaktır.• n~ i.~ vek.filetc telgrafla müracaat Vali şehrimize döD&lil dJ 

ullu harbin gnyl.-si t>\'\'ela Avrupa kı- Ernest Hasse Welt Politik, Deut- cdilmiştar. "' Küçük .Me~ havzası ~vi 
tası üze.rinde Alman begeıponyasını sc1ıe Politik. S: G5 . KURU NE~....w.ER tehişler yapan vali B. Etheın NJ 
kurmak, sonra İngiltereyi dünya şümul ullakkımız ve \'azifemn bize nüfuz . .& Y ~.., h · · d- o;.,.-

ek . ARASINDA şe nmıze .?nm~ur. -- a. il kudretinden mahrum etm tir. sahası olarak en çok menfaatimize uy- BUGONK'O KOCU~~ 
c!ttiham ediyorum• eserinden S: 22 gun sahaları istemek mecburiyetini Kuru meyveciler ihracatçılar birliği y ıslllh - .". d&:'cİuııctl 

•Hollanda ve Belçikayı ilhak edece- yüklemektedir. Bu ~abalar Balkanlar n heyeti umumiyesinin toplandığını yaz- hmı!rışt ve hırı e~çuUU ııl" 
ğiz .. 11 Küçük Asyadır... m~lık. Birliğin yeni nizmanamesi tas- .nında a yarışl -L.L. gun 

General Bronsard Von Schellendorf Ernest Hasse. Welt Politik. Sene dik d'l · • · .. d yapı aı:-aK.ur. 
cKendi kendilerini mah1-dlm eden- 1906 Sahı'fe 67 k ek.ı ~l'kt§,.dyenı nhıza1:17'admeyeb' goret o- Koşulara saat 14 te başlaoacakW'• uz ışı ı ı are eye,ın en ır za çe- B 
len S: 127 Biraz da bu hegemonya doktririlcrini kilmiş, yeni idare heyeti sekiz kişiden . . ~~ET usııU 

cıl\tacarishın bizzat bir imkansrzlıklar tatbik snlıasında kut1anı1an melodlara teşekkül etmiştir. Birliğin bütçesi de Emnı~tı suıistimnH~ maznun ~ 
mecmuasıdır. Bu mi1Jetin kaybolmasına göz gezdirelim. Bu ıuetodlar daima ay- tasdik edilmiştir. Çiçeğin beraetine knrıır verilın~ 
Yardun etmek vaz.ifem.Wlir. Alman dal- nı'dı'r. • - •• 

HAVA YOLLARI .•• 1 11. 1 • •• 11 •••••••••••• ••• • •• • • •••••• ~ 
gasının şu ayanı merhamet A\'tlsturya uAdalet endişesi bir zlla.f eseridir. Biz : 
imparatorluğwıdmı hiç bir şey kalma- kuvvetli olmalıyız. Alman kudret ve İşletme müd ürü geleli YURDDAŞ.. : 
yıncaya kadar cenuba yayılması laum- kuvvetinin mevzuuOOhis olduğu yerde • dır." hiç bir kanun tanımam.• Dvelet hava yolları işletme müdürü Evlerde ve lokantalarda. öail:dlUtc : 

P. Dagarde (Dcutsche Schriften) Bismark B. Şerif Uçin yanınd~ tayyare mühen- konulan ekmek çok kerre yiyebtılilc- : 
S: 112 . disi B. Kamil olduğıı halde dün tayya- ceğimizden Iaz.lad.ır, artar ve a ıt· : 

•lhtiya~ımız olan her şeyi alırız.• ı e He Ankaradan şehrimize gelmiş ve y k d ;-..:1 ·? : 
cıA.l.m.:uı milleti Triyesteden ve sahil- Bisınark. Busch _!kinci teşrin 1870 C danın azı e~ mı. ııp • 

terinden vazgeçemez.. Adriyatiğe inmek •Devletltr arasında kuvvetli Olanın umaovası tayyare mey ın "·aziye- Fazla buğdayımızı dışarıya s:.ı 1t ~ 
bu .. uu"k Alman)'8 1·~:11 hayati bir ebem· tini tetkik etmiştir. memleketimize nnı·a sokacağını. c~ 

J , hakkından başka hak yoktur. Bir dev- T d k' ~ 1 ,..... ......ttı. 
miyeti hUizdir. Alınan milleti bunu te- k d' · k ayyare mey anı geçen 1 yagmur ar- yerde artık olm·ak çöp ıenek=-- : 

lct en ıru orumağa muktedir olduğu dan bozulduğu için ;:;eferlerin tatili dört ' 0 cak yi· : 
min mabadiyle biitün sulhçu veya lrisbeUe ıııcv~udiyet haldmıa sahiptir. ~ gün daha slirecıelctir. atıyoruz. ntın için önüne an . ·b· : 
harpçı ,·asılıılarını kullanacaktır.• Hudutlarını korumak imkfuuna malik İ İ ye bileceğin kadar ekmek al kı, 

1 
ı- : 

Grosseutschland urtd Mitte[europa şlctme müdürü bugün zmir tayya- tiyat anbarlarıı~··· daima dolu ıcıı ; 
olmayan. bir millet ~ tarWa· d ua· Ü D • Akd );, ·~ • .. . re mey anı m ür nasrı 0 0 an ve • .sın ve buğday ihtacat.muz arısın- : 
unda gubrc olmaktan bnşka hır şeye mühendis IGmil ile Bonıovaya giderek .: ULU. AL EKONo··• ~ ; 
yaramaz.• . Hacılar kırında yeni vücuda geti.rileoek !'D • 

Pr. Lcıuon. Dcu Ku!tur ideal und , __ ,_ danı . . •-•'-..,_ ed : ART'flRMA K1JKU1'111 : 
:ı - K · Olil.D .... yyare mey ~rını u:-UUA. e- : . • ,., ••' 
UeT raeg. cektir •••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

·DostlUklar asla ebedi olam azlar, De- • ____.,. 

mırı cakken dö~li, dostluklardan Y . a·· ı d u·· ' T b 1 d da 
ELHAMRA Sinemasında 

Bugün Matinelerden itibaren 
İŞTE MÜBALAGASIZ SENENİN EN BÜYÜK FİLİMİ 

SEViMLi HAYDU T 
ımANSIZCA SÖZLÜ TABU RENKLİ 

Bugüne kadar eşi ve emsali göriilmtmiş harikalnr şaheserinde, Dünya sint:ınncılığırun, hiitUn gönüllere 
den en güzel ve sevimli erkeği 

TYRO N E 
NANCY KELLY • 

VE 
NRt 

P OVER 
F O N D A 

METRO JURNALDA: En son ve mühim HARP haberleri 

SEANSLAR: Her gün 1- 3 - 5.15 - 7.30 - 9.45 de başlar 
Cumartc.si ve Pazar 10.30 da \e Haftn arasınd~ her gün 1 de UCUZ HALK SEANSLARI vardır. 

:~ ettiği mlid~ı:e istif etmeli- oğurt yeyınce or a J a 
:~ıs':';:"· Unsertt Auuere 15 kişi peynirden zehirlendi 

•İstım edeceğimiz gCl1iş topraklarda 
her şeyi askerlerimizle tahtı emniyete 
al.nmazsak zam.an zaınnn akıncılar gön
dererek bize itaat ctmiyenJcri asat"ak, 
kesecek. yakncnğız. .. • 

Bimuırk 17 ikinci kanun 1871 
•Medeniyet cesetlerden d.a!iar, ıöz 

raşlnnndan d nizler, ölüm bınltilnrı 
tize.rinde mabedle.r lrurmatıdır.• 

MarCJOI Von Haenker- Harbm ha
kiki sebepleri. S: 15 

Bu nıisnllcri cildlcr dolduracak ka-
dar çoğaltmak kabildir. 

Uitlerizm ve pancennanizm al'JÜ şey
dir. Ayni fikirl~r- Ayni ihtiraslar \'C 

Eski mahkeme ö:ıfınde hamam ru:;x olunan peynirden kPndisi de ~il ı;~ 
mıda yoğurtçu B. Allden aldığını söy- mak üze.re Hasan oğlu Ali J{eskj~lıi~ 
lcdi[.ri yoğurdu yiyen İzmirli Mehmet deşi Ramazan, Ali Co,,,c;kun, . ft.11 

oğlu B. Hasan Fikri zehirlenmiş, mem- Karateke, Veli Baysal, kru'de~eıv,.ıclıJ. 
leket hastanesine kald:nlar.ık tedavi al- Ye Mehmet Baysal, annclcrı rı>1 JJı>
tına alınmışsa da bir gün sonra oünüş- Mehmet kızı Emine,. Mehmet kn ııusı: 
tür. Hadise tahlcikclına müddeiumumi Zeynep, İsa kızı Huriye, HaV\~~ zı gO
muavini B. Kemal Berkarda tarnfından yin ve Mustafa.da zehirlcnınc wa 
el konmuştur. Cenazeye otopsi yapıla- rülmüştür. .na\IS8tıJ1 
cnk ve ölümün hakiki sebebi anlaşıla- Ynpılıın tahkikatta. D~uş ~ıl 
caktır. saOOb.leyin ağılda ineklerı . odd~ ** sonrn südü açık bil- kapta ~1: .. ~ı1111 ft 
Torbalı kazasının Dağ Kızılca nahiye- bıraktığı "e bir yılanın süt ~ _,,.. 

ine bağlı Çakır beyli kö ~nde de bo ul .. 
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B o llandadn h ~zırlık 
flarbiye nazırı baskın yapıla-
ınaz, diyor - Hollanda taarruza 

yardım edecek Uğrarsa Belçika 
h --~~--~--~----~----*~,---...:---~~----~~~ 
"'iris ~ h' .20 (ö. R) _ Hollandada örfi Başvekilinin radyoda dün akşam söyle- da olduğu gösterilın~1ir. 
~· 6kCunete bütün emniyet tedbir- diği nutuk, Hollandanın bitaraflık va- Kont Damsamburgun evinde ar~tır
ltı ~.:Ür'~tle kuvvctlendirm~k imkfını- zifelerini tamamen yaprnağa kaı·ar ver- malar yapilınıştır. Mumaileyh nazi teş-
~ ~~~ır. Münferit unsurlar aleyhin- diğine şüphe bırakmıyor. kilntlarının en nüfuz.lu bir şahsiyeti 
Lı_~!hat siddetlidir. Başvekil Hollanda milletinden, müba- olarak tanınmaktadır. 

lw.~~ alınan haberlere göre lcgalı endişelere düşmiyerek sakin ve 
ı.~ vaziyetten emin olmasını istemiştir. Ay- ECNEBiLER HAKKINDA 
'- ILı-. Alman taarruzuna uğrar- ni zamanda şunu anlatmıştır ki: TEDBtRLER 
t,t:'!._ika kendini doğrudan doğru- Hollanda kimin tarafından yapılırsa Londra, 20 (Ö. R) - Royterin Ams-
~ ~ uiramlf gibi telikki ede- yapılsın bir taarruza karşı derhal mu- terdam muhabiri bildiriyor: 
~,~e geçecek ve bütün lruv- kavcınet edecek ve bütün barajlarını bu Amstcrdamda, Rotterdamda ve Ll
taı.. - lioUandanm yanında yer ala- ny-ıksatla kullanncaktıı·. Hollanda hnt'ici heyde askeri makamat rueınleketteki 
"'Qr cnıniyeti kadar dahili emniyetine de en ecnebilere karşı lüzumlu görecekleri 

l ffoı~ büyük ehemmiyeti verınektedir . .Nasyo- bütün tedbirleri alacaklardır. Tccemmil 
~:l'•ııa da liarbiye nnzm gazetecilere nal soqyalist teşkilatlarile komilnisUerin kampları yapılacaktır. 
t; tında şu kısa cümleyi söylemiş- baş kaldırmalarına müsamaha edilemi- Nazi parfüi hakkında fesh kararı an
'İio y~cektir. örfi idare-nin ilanile beraber cak memlekete karşı açıkça zarar vere
~ ~daya bir baskın yapılama?.. bu tahrikçi partilerin hayatına nihayet cek faaliyeti tebeyyün ettiği taktird~ 
~Otu rruza karşı hazır, uyanık bulu- verilmiştir. Nazi teşkilatlarının merkez- vcrilecclclir. Hollanda Na7.i partisi lidc
'l0t.r ~> }erinde araştırmalar yapılmış, ileri ge- rinin evinde taharriyat yapılmıştır. Hol-

"'41\~DA B1TARAF KALMAGA len ~üpheli şahsiyetler tevkif edilmiş landa Nazi partisinin bütün memleket 
~ ÇALIŞACAK ve her türlü tahrikata karşı hükumetin dahilinde yaymağı düşündüğü 59 mcting 
~aın, 20 (Ö. R) - Hollanda yumruğunu ~iddetl<? indirmek kararın- iptal edilıniştir. 

Dünkü maçlarda Altınordu da, Altay da yenildi 

ız s 3 

japonyanın· 
--*--

Uzak şarkta lngiltere, 
Amerika, Franaa ve 
Holandaya karfı ha
reketi çılgınlık olur -·-- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

ı·erse, Amerika efkarı umumiyesinin in
firat politika<:ına kat'i bir darbe indiril
miş ve Amerika hayati menfaatlerini 
korumak için mUdahaleye icbar edilmiş 
olacaktır.• 

GAZETELERİN NEŞRİYATI 
Bu sabahki Amerika gazetelerinin 

manşetleri, Amerika umumi efkarının 
hissiyatını aksettirmektedir. Gazeteler· 
de şu manşeller görülmüştür : 

•Amerika, Felemenk Hindistanının 
yolunu Japonyaya kesmiştir.• 

•Kordel Hull, Japonyaya 'Felemenk 
Hindistaıuna yakJasmamasım emredi
yor.• 

(Baltimur Post) gazetesi, Amerika
nın Felemenk Hindistaw davasına at
f ettiği büyük ehemmiyeti kaydeden ya-
7.ısında : •Kauçuk meselesinde bütün ar
zumuza rağmen infiratçı olamayız• de
mektedir. 
ŞİMDİLİK ENDiSELER AZALDI 
Amstcrdaın, 20 (Ö R) - Tokyo ve 

Lahay arasında fikir teatisi, .Felemenk 
Hindistanı etrafında mevcut olan endi
~eleri şimdilik da!htm'.\ğa yardım etmis
tir. Hollandanın ııoktui nazarı, Amerika 
hariciye nazırı Kordel Hull'un görüşle
riyle tetabuk etınektcd:r. 

Amerika .donan-
ması hazır 

A 2I! :z --= == - 1 

lngiliz sefiri Londradan döndü 

Sefir, harbın yakında 
Balkanlara sirayeti 
ihtimali yok, diyor 
~--~------~~~.x*x.~--------------

Jstanbul, 20 (Yeni Asır) - Lndrada· suale de, gözlerini gök yiiı.ünc çevire
k.i Balkan elçileri konferansında bulu- rek: 
nan lng.iliz. sefiri bu sabah şehrimize - Havalar iyi gidiyor, ceıvabını ver-
gelmiştir. dikten sonra unları ilave etmiştir: 

Sefir beyanatında, seyahatinden ve - Her halde bi~, Balkanların harp 
temaslarından çok iyi neticelerle dön- tehlikesinden uzak kalmasını lsüyoru7 .. 
düğünü, Londra toplantısında Balkan- bunun için çalı.~ıyoruz. 
larda sulhun korunmasını hedef tutan 
te-dhirler ve kararlar ittihaz edildiğini, 
iktısacll münasebetlerin artmasına calı-
şıL•cağııu söylemiştir. -

Sefir, harbin yakında Balkanlara geç
ınek ihtimali olup olmadığı hakkındaki 

J!ransız seliri de geldi 
İstanbul, 20 (Yeni Asır) - Parisc git

miş olan Fransanın Ankara elçisi bugila 
şehrimize geldi ve lngili.z elçisile bera
ber ak§amüstü Ankaraya hareket etti. 

Japonya ve Sovyetler 
x*x 

Anlaşmak ihtiyacı Tok-
yoda ·mı, Moskovada mı? 

~~-------------------":x*x.~--------~-~-------
Sovyetler Blrllll, dört J"apon bahkçı gemisini 

daha tevkil ettiler ... 

l\Itıııordu 3, Vef; 4 gol yaptılar, 
Altay sıfıra karşı 5 le mağliip oldu 

San Fransisko, 20 (A.A) _ Bahriye Moakova 20 (ö.R) - Taa ajanaı, 
nazırı Edison, Amerikan donanmasının Sovyetler~n he~ ne babasana olurea olsun 
avai açığında aptığı manevralara iştirak Jap.o~ya ıl~ hır anla".?a aradıkları ha
ettikten sonra lll.kthuata beyanatta bu- bennm docru olmadıguu, Sovyetlerle 

açıklarında tevkif edi~ir. 
Bu mahal, Sibiryanın cenubu r\.i. 

sinde k&indir. 

ı k d · ·tir ı_: • anlapnak ihtiyacında olanın Japonya 
un.ara em~ 1U • b l d v h·ıd· · 

Ayni kaynaia nazaran Sovyetler 'b. 
vapurlara kar§ı mitralyöz atf)fi açm..ı
ve bundan 11onra Sovyet kara aulanna 
götürmütlerdir. 

•Havai, milli müdafaamızın mühim u un uııunu ı ınyor. 

hL ~ılı 

~aclald maçlarda Galatasaray Güçlülere, Ge. Birliği Fenere galip ... 
~ 8 buı, 20 (Hususi) - Bugiln Tak- Oyuna çok süralli başlandı. Top orta- Galatac;araylılar daha hararetli oynı
'riui ~dYomunda ve güzel bir havada da dolaşıyor.. İki taraf ta oyuna a.zaml ~ orlar \'~ nitekim bunun semeresini de 

ille maçlarına devam edilmistir. derecede ehemmiyet veriyor.. Bilhassa 4.1 inci dakikada elde eltiler. Gündüzün 
l!Jt "L'l'INORDU _ VEFA Altay, Beşiktaşlı Ha1".k1yı daimi kontrol bir ara pasını Salim durdurtmadan to-
~ ~ç İzmtrli Altınordu ile Vefa ta- altında tutuyor. pu Muhafız kalesine soktu. Bundan son
~td 1 arasında yapıldı. İlk anlarda Al- :Seşikta~lılar 6 met dakikada ilk gol- ra devre sonuna kadar her iki tarafm 
"1~1~!-l sıkı müdafaa sistemi sayesinde lcrini yaptılar. Bundan sonra Altay can- gayreti bir n~tice vermedi. Ve birinci 
~· gol fırsatı vermedikleri gibi lı \~e ~ oyn~ ise de bu h~imi- d~e Gal_atasarayın 1 - O galibiyetiyle 
~~lrtin soldan ve Saidin ortadan da- yctı 15 mcı dakikadan sonra Beşiktaşa rıe~ıcelendı. 
~. l'le 'Vefa kalesini tehlikeye soktu- lrnptırdılar. Beşlkt.aslıhır 21 inci dakika- ll i lCi devrede Muhafııgücü daha 
~~u hal Vefalıları akıllandırdı ve da ik~~i goll~rlni de yaptılar. Bu ş~ld~ eneıjık ve ş~urlu oynsunağa baş~dı. Bu 
~~ liarndiyi sıkı surette yakından knlecının barız hatası ,·ardır. Bırınc1 oyunu sayesınde G:ıbtasaray mUdafaa
~le haşladılar. Bu vaziyet 35 inci de~Te 2 - O ~şiktaş lehine bitti. sını müşkül vaziyete sokmuş ic;e de gol 
~Y• kadar de,·am etti. 35 inci da- ikinci devre onuncu dakikaya kadar çıkaramamıştır. 12 inci dakikadan itibaS kllenin kanşıldığınd.an istifade mütevazin bir ~ekilde devam etti. 10 un- ren Galatasaraylılar h lkimiyeti tekrar 
b\ı A'l.L 'Vefa sağ muavini Süleyman to- cu dakikadan sonr~ B_eşikt~ M~y~ e~erine ~l~lar ve Sali'llin ayağiyle ikin
lcı~ttrıordu ağlarm!l takla. Bir dakika ti eline aldı ve 12 ıncı dakikada Alının cı gollennı de yaptılar. Maç bu suretle 
~· \refa merke.t muhacimi Sulhi topa \'\\ramamasından istifade eden 2 - O Galatasarayın galibiyetiyle netice
'• ~olu çıkarch. 40 ıncı dakikada Ve- Hakkı topu üçüncü defa olarak ağlara lendi .. 
~~ Uçüncil defo Altınordu kalesine taktı. Bundan sonra Altaylılar mağlQ~i- FENER - GENÇLER Bİ.RLİt'il l\IAÇI 
Sllfııa da hakem bunu ofsayd adde- yeti anla~ıklarındau Vehabı. da ~erıyc Oyun başlangıcından sonuna kadar 
l''llci d lcabul etmemiştir. Bu suretle bi- <ılarak mudafaayı kuvvctlendırmege ça- çok heyecanlı \'e ze\•J<li geçmiştir. Bi
l~l E!\ıre 2 - O Vefanın lehine netice- h.~nışlardır. . ı·inci devre her iki tarafın gayretine rağ-
~ . 34 üncü dakikada Beşiktaşlılar y~e m~n O - O neticelenmişti. 

\'e1aı1 <:.i devrenin alımcı dakikil$lllda ~~k~~nm ay~~!ndsn .~e ~naltı~an dor- lkincj devrede Fenerliler çok durgun 
~ 'Mehmet üçüncü gollerini yap- duı~cu. gollerı?ı~ 44 uncu dakıkada da oynamışlardır. Fırsatı ganimet bilen 
~ ~ltllıUvaffak oldular. Bu golden son- ~cı gollerın~ .. ttılar Bu suretle Be- Ankara şampiyonu küçük Alinin verdi-
~~ tıordulular ke-ndilerini toplıyarak şıktaş O - 5 galıp oldu. ği pasla ikinci dakikada merkez muha-
l~ iıt~a geçtiler ve bunun semeresini BUGÜNK Ü MAÇLAR cim Ali tarafından ilk sayılarını çıkar-
~~U ; dakikada Said:n ayağından ilk Yarın (Bugiln) -- Altay - Vefa ve dılar. Fener bu sayıdan sonra canlan-
d~ ap~k suretiyle çıkardılar. On Altmcırdu - Beşikt~ oynıyacaklardır. mağa başlamış ise de bütün hilcumları 
~ .\) dakıkadan 27 inci dakikaya ka- AN K A R AD A K t 1\1 A Ç LA R Gençler birliği müdafaasından geri çev-
~ t_ınordu lıfikiıniyeti elden bır~k- Ankara, 20 (Hususi) - Milli kiline riliyordu. Bu arada yani 14 üncü daki
t I& ~7 ~ . de g~l (:ıknramamıştır. ~ıl~~ ınac:Jarı için şehrim.ize gelen Galata.sa- ~?'1 ~enç~er ~irliği merkez ınuhacimi 
~ı:ıtıeti . cı dakıkndn Vefalılar 4 uncu ray ve Fenerbahçe. takımları bugiln 19 munferıt hır hilcuınla topu ikinci defa 
b~~ :• de yapmağa muvaffak oldular. mayıs stadında ilk k~ılaşmalanru yap- olarak Fener ağlcırına taktı. Oyun bun
d~ ~~a Altmordu sol açığı Hamdi tılar. Stadda yirmi bin kadar seyirci dan sonra daha .;eri bir vaziyet almışsa 
~ ~t ık.inci golünü 43 üncü dakika- vardı. da oyunun bitmesine üç dakika kalası
tiq~. liaındiden alJığı bir pasla ilçün- GALATASAl?AY - .MUHAFIZGÜCÜ ya kbdar her iki taraf gol çıkaramamış-
~ 11e 4 

1
1' golünU yapmıştır. Oyun bu su- Sürekli alkışlar arasında evvela Gala- tır. 42 inci dakikada Melih küçük Fik-
• 3 :Vefanın lehine bitmiştir. tasaray ve .M:uhafızgücü tnkunları saha- retten al~ğı h~r pası güzel bir vuruşla 

~~:~ŞIKTAŞ • ALTAY ya çıktılar. Ve hakemin düdüğü üzerine gole tnhvıl ettı ve ~ywı da bu suretle 
\oıı,tqt thaş - Altay maçına haşlandığı oywıa ba~ladılar. Heı iki takım ilk gali- l -. 2. A~kara şa~ıp1yo~unun haklı bir 

sa ada 4000 kişi kadar toplruuru.ştı_ biyet sayısı için enerji sarfediyordu. galibıyetıyle neticelendı .. 

Aılman - Rumen iktısadi 
ctnlasmasının mahiyeti 

."t 

~ x*x 
llu.ltt ~ edilecek muahede neleri ihtiva ediyor? 

1 !Ja•\Qı ~· 20 (A.A.) - Doktor K lod- hil oLnak Uzcrc tevsii. (Polonya hun
i~ ~aseti altındaki Alman heyeti dan hariçtir.) 
~,~l Ya tnakamah arasındaki mü- 2 - Bir tarn!tan Romanya, diğer ta-

er bitmı~ B l •- b' ~ •nın .""l·:r. u 1.ususl.ö ır a~- raftan Almanya, Bohemya ve Mot-.ı\•ya 
ı.~t. ?\1 bugUn ımza edılmesi be~lenı: arasında gümrük resimlerinin tevhidi. 

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

Türk matbuatı 
ve ltalya 
--·-

Roma, 20 (A.A) - Sinyör Gayda 
Giomale D'İtalia gazetesindeki bir 
yazısında, müttefiklerle İsviçre ve 
Türkiye gazetelerinin kaba ve mü
samaha edilmez diye tavsif ettiği 
tahrikatını şiddeUe tenkit etmekte
dir. 

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

bir ileri noktasıdır. Donanma, milll si
y~etin bir icra kuwetidir. Amerikan 
donanma-;ı, rnilli siy:ısetin icap ettirdiği 
her yerde hazır bulwıncaktır. Mükem
mel surette haı.irlanml!l bulunuyoruz. --·--

Ün i versi t eliler 
Pazartesiye 
geliyorlar . 

l<stanbul, 19 (Husust) - Istanbul 
Üniversitesi Hukuk talebesinden Izmi
re gidecek olanların Iımirde kalacakla
rı dört gün. için yiyecekleri ve yatacak 
y~rleri temin edilmiştir. Talebe pazar
tesi günü btanbuldan Bandırmaya ha
reket edecekler ve ayni akşam Izınirde 
bulunacaklardır. --·--Amasya da 

zelzele 
Amasya, 20 (A.A) - Dün saat 11.20 

de on saniye &tiren şiddetli bir yer sar
s:ıntısı olmu~tur. Hasm· yoktur. --·--Irak, Danimarka ile 

ticareti menetti 
Bağdad, 20 (A.A) - Irak hük.ümeti 

neşrettiği bir knramnme ile Alınan isti
ı~, üzerine Danin'Ulrka ile her tilrlü 
ınünascbatı kesmi'ltir. Binaenaleyh bun
dan böyle Irak He Danimarka arasında 
her tiirlü tic:trel menedilecektir. 

·········································~ 
İŞÇİ YURDDAŞ .. 
Eiliyorsun ki, kullandığın makine

lerin ve aletlerin çoğunu dışarıdan 
alıyoruz. Şimdi dışarıdan makine ve 
alet salın alınak i.'?i güçleşti. • 

ÇünkU bütün milletler, kendi bas
larının derdine düştliler. 
Onun için, elindeki makinelerin Ye 

ilellerin üstüne titre .. 
• Onlara çocukların gibi iyi bak .. 
: ULUSAi. EKONO~ıi VE 
: ARTl'IRMA K URUMU . ...............•••........... , ........... . 

80.000 Lira 
Millt Piyangonun 1 inci çekiliş biletle

ri satılığa çıkarılmıştır. Biletlerinizi bu
günden alınız. (80.000) lirayı kazana
cak olan bilet belki de yarma kadar sa
tılmı.~ olur. 

·'il~•~• ~zkCir anlaşmanın şu aşagıdakı ih v 

l "<Uarı ihtı' d ,... 1 3 - Romanyada racat yasagından _ 
1 

. va e ecc6ı zanno unuyor: . . . . .. ~ 
c~tj kı memleket arasında şimdiki evvel ımza edılmış olan biltun bugday 

. ...... .-................................ m 
BUG'UH 1~1 llıuaınclelerin ve tediye nnlaşma- mukavelelerinin tatbikine dair mulca

~ Alınan himaye idareleri de -da- \·ele. 

t~~~~ :~~ Y•~ ~~:~~~~:!!!~!!~!?.u 1 
POL MONİNİN 

Yarattığı büyük şaheser 

Oünya Değişiyor 
İLK DEFA 

LALED E TANDA 
~ - , İK.tNCİ FİLM 

Kültürpark Sinemasinda 
MUHTEŞEM tKt Fİi.İM BiıIDEN 

A\·rttpa Caz krala Paris Radyo yıldm 
RAY VENTURA JEAN LUMİERE 

Tdr:tfından müstcı;na bir mevzuda yarablmış 

GECE YARISI ŞARKICISI 
Filminde şayanı hayret dans ve raks numaraları .. Nefis şarkılar heyet'anlı 

ve müessir bir aşk hikayesi görülecektir ... 
AY RI CA: 

•• •• 
OLUM HARBi 

~hŞelGcçen hafta binlerce kişiyi 

-l4i\zAsçtD~stan 

2 İNCİ SAF.ESER FİL.'\t 
LORl!."TA YONG DON AMECEHİN 

yaşattıklaı ı biricik Cilın Amerikan polisiyle, Gangesıerlcr arasında mücaclcleyi göste-

SONU 15 Kısım 
Paran1u11t HARP J URNALI 

TEHLİKELİ AŞK re.o heyecanlı aşk ve polis fihni .. 
İLAVETEN : P A.RAMUNT JURNALDA en son H.tUtP havadisleri 
SEANSLAR : GECE YARISI : 2.30 - 5.4:1 - 9.0I D A ..• 
ÖL'ÜM HARBİ : 4.30 - 7.45 TE .. 

4 JAPON GEMiSi MEVKUF 
Tokyo 20 (A.A) -- Korede lcain 

Seishinden bildirildiğine göre, dört ja
pon balıkçı gemisi b ugün bir Sovyet 
devriye gemisi tarafından Posiet koyu 

Hahrlatalun ki, diicr bir japon bal.kçi 
gemisi de g-eçen pazartesinden beri a7nl 
mıntakada ve tıpkı meiltür dört val>'I"" 
run uğradığı şartlar içinde bir taarruza 
uğradıktan aonra kaybolmuştur. 

Stavanger hava üssü 
onuncu defa bombalandı 

---~----------x*x•---------~---
En az S4 Alntan tayyaresi düşilrtlldü, on dollaza 

ela apr surette sakatlandı 
Londra, 20 (Ö.R) -- S tavanger bava dü.~ildilen Alınan tayyareleri altıyı bı.11~ 

üssü onuncu defa • l.arak bombardıman mu tur. 
t.>dilmiştir.. Yerde bulwuuı on Alıı'Uln 
tayyaresi imha edilmiştir. Norveç islill
sının başından beri en az elli dört bom
bardıman tayyaresi di.işürUlmüş, on do
km Alman tayyaresi ağır surette sakat
lanmıştır. İngiliz 7Jlyiatı yirmi beş tay• 
yaredir. 

İSVEÇTE DÜŞÜBÜ~ 
Stokholm haberlerine göre, Isveçte 

LONDRA, 20 (AA) - İskandinavy• 
hitdiselerinden beri bugün sekizinci cJ&. 
ia olarak 1-;veç hududu, Slorlien civa
rında bir Alınan tayyaresi tarafmdaa 
ihlal edilmiştir. Bu sefer de hava dafi1 
bataryaları harekete geçınii ve tayya
reyi uzaklaşmağa mecbur etmiştir. Tay
yare ~imal istikametinde kayholmut tur. 

gizli maksatlarla Amerika ya 
gönderilen milyarlar 

~~----------x*x~---------
Va~ngton 20 (A.A) -- Nevyork evvelki sene içinde Amerika)·& 3 mil-

Herald 'rribüne ıazetesinin Vaşington yar 400 milyon dolar gönderilmiş oldu· 
muhabiri, bilhassa Almanyaya ve bu ğunu müşahede et.mitlerdir. Bu iki mü
memlcketc loffi§U olan devletlere ait essese, bu paraların kimlere göndcrildi
bir Milyar dolardan fazla bir paranın ğini tahkik ctmit ve ancak 2 milyar 400 
i\merikada aa'k.lı bulunduğunu bildir- milyonunun müradünlleyhi tcabit edile--. 
mektedir. bilmiştir. Ost tarah Avrupadaki dostlan 

Ticaret nezareti ile Federal Reseıvc: hesabına İf gören Amerikan tebaasının 
Board hesaplan tetkik ederken harpten elindedir . 

~--~--~..:...-...!--~~.,..._ ______ _ 

Yeni yedek subaylarımız 
--~---~---~---x*x--~--~~~~---

Dün and içtiler, heye-
canlı merasim yapıldı 

lıtanhul 20 (Yeni Asır) - Yeni ye
dek subaylarımızın orduya iltihakı mü
nuebetilo bugün Cümhuriyet abideııi 
önünde heyecanlı merasim yapılmıştır. 

Gençler abideye çelenk koydu'ktan 
ıonra bir ağızdan istiklal marşını söyle
miflerdir. Mezunlar namına bir tayyare 
yedek 11ubayı hycanlı bir nutuk irad et
rnif, Atatür\ün. lnönünün ve Maretalın 
tuttukları, gösterdikleri yolda yürüye-

rek vatani vaı:ifelcrini yapacaklarını 
söylemiş ve iddetle alkı§lanmı~tır. 

Yeni zabitler, kumandanları önünde 
parlak bir geçid resmi yaptıktan ııonra 

Harbiyede.ki mekteplerine dönmüılcr
dir. üğleden sonra diplomaları tem 
edilen dinç zabitlerimiz and içmitlerdir. 
Bu devrf" me:ıunlan arasında kırk. tayya
re zabiti vardır. ,, ... ____________________________ ~, 

r;~e:;" Tayyare Sinemasında 
BU HAI<'TA İKİ BÜ\'.ÜK FİLİM llİltDEN 

Bir haf tadan bt>..ri gösterilen Şarkın Fransız sincmacıh'1nm layemut eseri 

c;ı:;ciiyöiiüüWüPı N A M U S L U 
ölm~ eseri K A D 1 N 

VEDAT OYNJYANLAR : 
:.'\-fEGI.E.MONİER - HENRY 

•YANIK F.Sİ&E• GABAT - RAİMU 
TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA Şarkılı l'RANSIZCA SÖZL'Ü 
Umumi arzu ,.c talep iizerine hir AYRICA : EKLER J URNAL 
hafta daha gösterilP.ttktir.. Son dünya M disah 

OYUN SAATLF.Rİ : NAMUSLU KADIN : Z - S.t5 - 8.30 DA.-
VEDAT : 12.15 - 3.31t - 6.45 - 10 D A .. 

:,,••ua-=--•s•rJ 



ahfıernelerde : 
••••••••••••• 

Dün yakalanan 
hırsız mahkum 

pün öğleden evvel Odun pazarında 
ir hırsızlık vak'ru-.ı olmuştur. 
Sabıkalılardan Bergamalı fırıncı Ab-

~ullah oğlu Tevfik, ScydiköylU Mustafa 
,o;ğlu 65 ynşlarında İsmnilin yelek cebin
den 13 lira 25 kuruşunu aşırmıştır. Fa-
~t bir mağaza mi.ist.ahdiınlcrindcn Ali 

#jaydar tarafından görülüp yakalanmış
br. 

Tevfik, meşhut .-:.uçlar kanununa göre 
derhal muhakeme edilmiş ve 9 ay haı>
se mahkfıın olmuştw· 
GARDİYANIN 
MUHAKEMESİ 
Üç gün evvel, Çiviciler karşısında 

&ıamonun dükkarunda emaneten bı
ra;lttığı 110 gram esran alırken yakala
nan hapishane gardiyanlarından Ali Ri
~ın muhakemesine dün asliye üçüncü 
~zada bakılmıştır. 

Ali Riza, bu esrarın kendisine ait ol
madığını iddia etmiştir 

Mnhkeme, Ali Rizanın tevkifine ve 
§Ctlı.itJerin celplerine karar vermiştir. 

BiR VATANDAŞI 
KANDIRANLAR 
Bir vatandaşı devlet memuriyetine 

gfiya kayırtmak iddiruıiyle menfaat te
min etmek suçiyle mahkemeye verilen
lerden Refiğin bir ay 22 gün, Mustafa
run iki ay üç gün hapislerine, temyizi 
kabil olmak üzere, karar verilmiştir. 

. ~·---
POLiSTE: 
••••••••• 

Kozpınarda Yörük 
cadırını baaanlar 
• 

~uşadası kazasının Selçuk nahiyesine 
bağlı Kozpınar kö3ünde Keçi kalesi 
mevkiinde oturan Uşaklı Mahmut Ser
tin YürUk çadırı, biri uzun silahlı, di
ğer ikisi si)absız üç adam tarafından ge
celeyin basılmıştır. 

U:aydutlar Mahmut Sertten para iste
miş ve Mahınutln karısını dövmüşJcr
dir. Yüzleri kısmt!n örttilü olan şerirler, 
para bulamayınca çekilip gitmişlerdir. 

Kuşadası jandarma kumandanının 
idaresinde faaliyo?te geçen jandarma 
müfrezesi, haydutlan yakalamıştır. Bun
laiın Selçuğun Kuyumcu mcvkündc 
\lürük çadırlarında oturan Hüsnü oğlu 
Mustafa, Ali Ba.,,<cır ve kardeşi Mehmet 
Başar oldukları nnlasılmıştır. 

21 NISAll PAZA& 1 

Belçika dün Paris ve Skajarakta Fransız başveki-
8 ı ·- linin zaferi 

Italyanın 
vaziyeti er ini protesto etti y · h. d · • cnı ır cnız mu- p 1 R - -.11 .r ki 

-------x*x O eynoya 1 ITO O 

Başvekil, "ne olacağını bilmiyoruz: fakat harebe~İ başladı itimat beyan edildi uilelelleı aııı 'lıal"""'1 
kendi h•sabımıza herşeye ha•ırlandık diyor - BAŞ~ARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE.-:- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - lıılıncın altından dallO 

~ ,.,. ,, vam edıyor. Norveç açıklarında bugun lumdur lı ••• 
Brüksel, 20 (ö. R) - Başvekil B. o vakittenberi de bir buçuk milyar art- de bir Alınan nakliye gemisile bir Al- • • ıymeflf Old-,uno 

Piyerlo dün a]s~ katolik cemiyetinde mıştır. Memleketin iktısadi vaziyeti ne man tahtelbahiri batırılmıştır. Bu .. z~fer, ~ranıız gazete~erı.n- blliyoruz ... n dl)10~~~~E 
beyanatta bulunarak demiştir ki: ümitsizliği, ne fazla memnuniyeti mu- Londra, 20 (A.A.) - Snapper ismin- de buyük sevınçle kaydedılmıt- - BAŞTARAFI ı NCI SAJ1U'.O-: 

« - Harbin devam ettiği sekiz aydan- cip değildir. Ticaret müvazenesi lehte dek.i .tn~iz tahtelbahiri, 1.9 nisanda bir tir. Reyno hükümeti mevkii ikti- D1talia gazetesi, İtalyanın tadl 
beri Belçika silah altında olup bitaraf- olup bütün cndüstrile tam randımanla ln_g~~ lımanma gelerek dört . Alma? dara geldiğinde 11 t müstenkif ketinden bahsederek şöyle 
lık ve istiklal siyasetini müdafaa etmek- çalışmaktadır. esırını karaya çıkarmıştır. Esırler hır l56 h l°f k ak - Tarihin ortasında ve harP j)llJJI 
tedir. Memleket belki hfilu tehlikeye «Yarının nasıl tecelli edeceğini bilıni- Alman petrol vapurunun kaptanı, mü- ve n;ıu a ı. reye .artı anc. kalannın ortasında bulunan 
maruzdur ve bu dramın kendisi için na- yoruz. İstikbal cenabı hakkın eJindcdir. lazimi ve iki makinistinden ibarettir. 256 reylık hır ekaerıyet alabıl- milleti gibi bir millet, neticede lid 
sıl biteceğini kimse bilemez. Bununla Fakat iyi bir istikbale nail olmak için, Tahtelbahirin bir sefer esnasında as- mi,ti. raftan darbe yiyen suDıçu naUJe 
beraber şimdiye kadar harp hududumu- kendi hesabımıza elimizden geleni ya- ker ve malzeme taşıyan dört Alman va- Pans 20 (A.A) - Reyno bu sabah vaziyetine düşmeden ebediyen atıl 
Zil geçmemiştir. Sulh halinde kalkmak pıyoruz.> purunu top ateşile batırdığı bildirilmek- saat 1 o .d~ ayan hariciye encümeni tara- lamaz. . . 
ümidi mubafaza ediyoruz. Bu ümit, BELÇ1KANIN PROTESTOSU tedir. fından. ıstıma olunmu§tur. . Popolo D'İtalia, İtalya milJ«;tiDJJl b 
harbin ilk günlerinden şimdi daha kuv- Brüksel, 20 (Ö. R) - Milli Müdafaa ALMAN MACL'OB1YET1Nt GöSTE- Parıs 20 ( ö.R] - Baş~~k~l B. ~~l denizde mahpus kalmamak iç!o eJI _. 
vetJidir. Bu vaziyet, daha 1936 senesin- Vekaleti şu tebliği neşretmiştir: REN FOTOCRAFLAR Reyno ~u sabah ayan medı~ınm h~ncı- yük fedakirlıkJara katıanınaı• oa 
de memleketin siyasetini kat'i bitaraflık Bir çok ecnebi tayyareler Belçika ara- Londra, 20 (ö. R) - Times gazetesi ye komısyonu tarafından dınlenmış ve dir olduğuna dair Mussolini taraf .. 
istikametine çevirenlerin, daha doğrusu zisi üzerinde uçmuşlardır. Bunlardan bu sabahki nüshasında, Narvik deniz harici vaziyet hakkında um~mi izahat söylenen sözleri hatırlatmakta ve f"Y 
çevirenin vaziyeti ne kadar iyi gördü- bazısının Fransız, diğerlerinin Alman ol- harbini gösteren resimler neşretmiştir. vererek, Fransız - ltalyan munasebatı~- demektedir : . 
ğünü ve Belçikaya, nasıl baha biçilmez duğu tesbit edilmiştir. Dafi tayyare ba- Bu fotoğraflarda Varspit'in zaferi, Al- dan, balkanlarda v.e y~kın şarkta v.az~- - Biz emellerimizin bu tars~ 
bir hizmeti dokunduğunu göstermekte- taryaları ve avcı tayyareleri faaliyete man torpidolarının alevler içindeki yette?, Fransanın ıımalı ~vru!'ad~kı eı· edilmesini alkışladık. Fakat taribt 
dir. Hükumet bu siyasetten bir gün bi- geçerek bir çok defa ecnebi tayyareleri man7.arası görülmektedir. yasetınden, uzak ~~.ktakı vazı!etınden, kışlarla yazılmaz. Biz, luhncuı . 
le inhiraf etmemiştir. çekilmeğe mecbur etmişlerdir. Bir Al- 1NG1L1Z HtZMETtNE GtREN Franı~z •. Sovye~ ~unase~etler~den ve daha kıymetli olduğunu ve bk 

HükOmet muhtelif icraatında tenkide man Henkel tayyaresi bataryalarımızın NORVEÇLİLER zafe~lı ~ır eulh ıc;;ın z~~rı emmyet ga· nin kavi bir kalple tehlikeyi göıe 
uğrıyabilir. Fakat bu işte bütün mille- ateşi altına alınmış ve idaresini kaybe- Londra, 20 (Ö. R) - Dün Cenova li- rantilerın~en bahse!mı§tir. dan tarihteki mevkiini muhafal8 
tin bizimle beraber olduğuna eminiz.> derek hudud civarında, Felcmengin manına gelen Neptonya İtalyan vapuru- Ba!vekıl: Skan~ınavyada. Alma'!ya miyeceğini biliyoruz. 

B . Piyerlo bunu müteakip memleke- Lemburg vilAyetine düşmüştür. Bir Al- nun tayfaları Cebelittarıktan ge~rken, al~yhı~dek! askerı. ve bahrı .~arekat.e BALKANLARI TEHDİT 
tin dahili emniyetinden bahsetmiş, bir man tayyaresini takip etmekte olan bir dört yüzü mütecaviz Norveç gemicisi- ~u~tefı~~rın hangı şartlar dahılınde .... gı· ETMİYORLARMIŞ .. 
senedenberi ecnebiler rejiminin değiş- Fransız tayynresi de cebri bir iniş yap- n~n vapurdan çıkarak İngilizlere arzı rışbklerını hatırlatmış ve b~nca dıger Roma, 20 (A.A) - İtalya siyasl 
tirildiğini ve binlerce yabancının tecrid mıştır. Pilot tecrid edilmiş ve tayyare hızmet ettiklerini söylemişlerdir. Bu ge- memle~etlerden sonr~, . Da.nımarka ve hafili, Çemberlayniu dün Avam ıJ1b 
kamplarına göndrildiğini, yeni kamplar müsadere olunmuştur. miciler, Balina avı mevsiminin hitamı Norveçın de. kurb~n gıttıklerı men~ur t~- rasında İngilterenin Balkanlarda 11 

yapılmakta olduğunu bildirmiştir. Çok yüksekte dört ecnebi tayyaresi münasebetile Rio de ienoradan memle- arru.zu takbıh e.tt!kten sonra _mutte~ı~ idame etmek arzusuua tercUrrıaJl • 
MALI V AZtYET arasında bir hava muharebesi görülmüş- kc-Oerine dönmekte idi1er. Almanya ile denız kNvvetlennıı:ıll muva~.t?'etlerını nutkundan dolayı memnuniyet beı 

Mali vaziyete gelince: Büdçenin mü- se de milliyetleri tesbit olunamamrştır. Norvec arasındaki harbi yolda öğren- kanİış, ~rve~·k.1J1ı .et kvh u ul~t ve etmektedir. 
vazcnesi ancak vergilerle mümkün ol- Muharebeyi müteakip bu tayyarelerin mislerdir. ra 1.nı~ ~orer •1d erı .. a raman ı ve Maamafih ayni mahafıl cenubu s 
duğundan hnlkın yC'!li fedakurlıkları 2 si şark istikametinde, ikisi de cenup NORYEC VAPURLARI HAKKINDA azmı taroa.Zn.~tmıtt;RANSA ki memleketleri nezdinde' bulunaıtcıı-sd 
kabul edeceğine BnşvekiJ emindir. Ge- istikametinde çekilmişlerdir. Parıs, 20 (Ö. R) - Norveç sefaretha- T:u_:... il F daki .. ya.si mümessillerin iştirakiyle LoD i1' 
ren eylülde harbin ilfuıındnn evvel, b- Belrikn hükumeti, Belrika bitarafh- nesi bir tehll<• neşrederek Norv""" va unuye e ranaa arasın muna- ıl k nf J n~,. .. jne P 
.,, "" " .,, l M" "'tt f'k l" nı' .-t.,, v - aebetten bahsederken B. Pol Reyno, yap an son o erans ar ~ 
milyar frmıklık altın Belçiknya geri gel- ğının bu suretle ihlalini Berlin ve Paris- pur arını u c ı ıma ara gı mege T .. k" • F 1 a· üttefik- hinliklerini gizlemiyor1ar. edi 
miştir. Milli bankanın altın mevcudu tc şiddetle protesto etmiştir. ve yabancı amatörlerin emirlerinden 

1 
::i ıyenm merdransızı,;e. b~li~ dahT d İtalyan siyasi mah::ıfilinde beyan 

sakınm ıo N>a d<1vet etmistir. Ae e en ce b _?..ı..~:.!1d bı ~tün .. e Jiyor ki • 

Her yerde Nazilere 
karşı tedbir alınıyor 

---------------x*x-----------------
Paris 20 ( ö.R ) -- Müttefiklerin ruhsatnamesi almıynn ecnebilerin mem-

Skandinavyada Almanlara şiddetle mu- lekette durmalarını mcn'e karar vermiş
kabeJeleri ~ayesinde Avrupadn umumi tir. Bu vaziyette binlerce ecnebi mevcut 
vaziyetin düzeldiği muhakkaktır. Bütün olduğu kaydediliyor. ikamet tezkeresi 
memleketlerde dahili emniyet tedbirleri alamamış olan yabancılar memleketten 
alınmaktadır. Brükselde, ecnebi bir tnrd veya tecrid knrnrgiihlanna sevke
memlekete milli müdafaaya ait haberler dileceklerdir. 

CARCl"Liu rK vnıpanm cenu u .,......._.. e, u . • estıı 
• V • A NU V : Balkan memleketlerinin i.tiklillerinin Italya, Diplomatik !hareketi ssiY ~ 

Londra, 20 (A.A.)- Eclipse ve Hardy muhafazasma esas teşkil eden ıulhtm Avrupa harbinin Akd~nizde ve J3a 
i~imlerindeki İngiliz muhriplerinin de- muhafazası gayesini takip eylediğini ]ara siyasetine mani olmağa rn~" 
niz müfrezeleri diln Londraya gelmişler- göstermittir. olmuş ve bu suretle Avrupanın ~d 
dir. FRANSA _ iT ALYA ını ne Almanya, ne de İtalya tar8 

Vinston Çörçil, Amirallık binası Italya hakkında da şunları Böyle- tehdit edilmemektediı . .. ed"ğiJl 
önünde bahriye1i1ere hitaben bir kac- · · Binaena1cyh bu mahafilin soyl 

1 
.,, mıştır: 

s?z söylemis ve Londra1ılar bahriyelile- «- Fransa, Geçen Eylul hadisele- göre, İngiltere~in han.gi tehli~~!~ aııJ 
rı <>lkı.şlamıştır. rinden evvel ve sonra, ltalyan hüküme- tedbirler almagı derpış eyledığilll 

Bu müfrezeler, Hardy muhribine tine, iki memleket arasında muallakta mak müşküldür. 
mensun takriben 60 ki.§iden ibaretti. bulunan meselelerin adilane bir şekilde HİTLE!tİN TAZYİKİ tele-
Muhribin süvarisi, Narvik muharebesi tesviyesine esas olmak üzere gözönüne Paris, 20 (Ö.R) - Fransız .g~ art• 
esnasında ölmüştür. alınabilecek esaslar hakkında dostane rine göre Hitler, Romada ıazyüunı 

Çörçil ezcümle demiştir ki: fikir teatisine amade olduğunu bildir- tırmıştır. 
«:- Ge.ce g_ündüz sahi11erimizde ve ec- miştir. Bu teklifler, §İmdiye kadar ce· SOVYET RUSYA VE iTA~~J\ J3et"' 

ncbı sahıllerınde dolaşan kahraman fi- vapsız kalmıştır. Maamafih, ltalyan hü- Sofyada çıkarı Utro gazetesınill Mehmet oğlu Sült?yman Yılmazın da 
şerirlere gözcülük ettiği anlaşılmış, 
da tutulmuştur. 

veren bir Albay tevkif edilmiştir. lsvic;;- Bulgnristandnn bildirildiğine göre, 
0 rede bir adliye memuru casusluk ittiha- Varna sahiline bir mayn düşmüştür. Bu lotillaJnrımızı temsil eden si7.leri selam- kümelinin her nedense ittihauna lüzıım lin muhabiri bildiriyor : cW 

lıyoruz. Si~ ?izim ve ":üttefikimiz Fran- gördüğü bu hattı har«;ket. Fransanın te- Berlinde umumi e~ar, İta~yanına~ 
Suçlular adliyeye verilmiştir. 
Bıçalı ıa,ıyormıış •• 

Basmahane istasyonunda Mustafa oğ
lu Ahmet Kaymakçının Uzcrinde bir bı
~ak bulunmuş, zabıtaca müsadere edil
ın.iştir. 

Eh11en atlatılan 
bir yangın-
Eşrefpaşa mevkiiııde Katip oğlu cad

desinde taş ocaklarında gece bekçisi 
Mehmet oğlu Üzeyir Yapıcı, evvelki 
gece yağ deposunda bir tenekede bulu
nan iki kilo kadar benzini almış, diğer 
elinde gemici feneri c,lduğu halde iler
lerken benzin att!Ş almış, yangın çık
ıınıştır. 

Çok yakında bulunan benzin dolu bi
donların ateş ala~ğı korkusu ile bekçi, 
itfaiyeyi haberdar etmiş, fakat itfaiye 
yetişinceye kadar yangını söndürmüş
tür. 
~kçi dikkatsWik neticesinde yangı

na sebebiyet vermek suçundan adliye
ye verilmiştir. 
KAİN BiRADERİNİ 
YARALADI 
Kahramanlar mahaUcsinde muakkip 

Mehmet Türk.sert, sarhoş olduktan son
ra rastladığı kain biraderi Hasanı evi
ne götürmek isterni,ş, mümaneat görün
ce kızmış cebinde bulundurduğu çakı 
ile Hnsanı sol memesi altından yarala
mıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, 
suçlu tutulmuştur. 

Bir çoculı boğuldu 
Kemalpaşa kazasının Aşağı Kwlca 

köyü civannda çay kenarında oynıyan 
Şükrü oğlu iki buçu.lt yaşında Nami Ak
baş, müvnzencsini kaybederek süratle 
akan çay sularının içine düşmüş, boğul
muştur. Cesedi köye iki kilometre uzak
ta çay kcnannda bulunmuştur. 

De ·zde bulunan ceset 
Dün akşam uzt!ri, birinci kordondaki 

Ba1ıkhane önünde bir ceset görülmüş
tür .Bunun, üc ay ~vvel kaybolan Hacı 
Mustafnnın oğlu balıkçı Ali Cana ait 
olduğu kuvvetle ı.annedilmektedir. 

Ali Can, İzmirder. Çakalburnundaki 
dalyanlara giderken fırtınadan kayığı 
devrilerek boğulmu~tıır. Hacı Mustafa, 
dalyandan döniişte bir ceset görmüş ve 
bunun mağruk oğlu olduğunu sanarak 
cesedi kayığının :ırk~ına bağlamış ve 
hmire getirmiştir. 

Cesedin kafa tnsı ile kolları dökül
müştiir. Miiddeiumumilik tahkikata baş-
1amıştır. 

---~---

Martta lımanımıza 
geten vapurlar 

Mart 1940 aymda İzmir limanına gi
rip çıkan vapurlar hakkında şehrimiz 
T5caret odasım·3 bir istatistik haz.ırlan
mı.ştır. 

Buna naznraıı geçen ay zarfında lima
nımıza 143 Türk, 4 Amerikan, 1 Dani
marka, .2 Felemenk, 1 Fransız, 4 İngi
li7., 15 Italynn, 13 Yunan, birer tane 
Norveç, Romanyn, Yugoslavya, Filistin 
ve Pnnama vnpuru olmak üzere 188 va
pur girip çıkmıştır. Bunların 8llfi toni-
lA1osu 106192 . 

mile tevkif edilmiş vç__ üç komünist, pro- maynin menşei hakkında tetkikat yapıl
paganda evrakı dağıttıklarından dolayı maktadır. · 
yakalanmıştır. Cenevre üniversitesinde 
Alman talebeler için açılmış olan 
kurlnr biliı müddet tatil edilmiştir. 

BALKANLARDA: 
Balkanlarda vaziyette hakiki bir kal

kınma vardır. Romanyaıtla karışıklık un· 
surları sıkı nezaret altına alınmıııtır. Yu· 
goalavyada B. Stoyadinoviçin tevkifi 
çok mühimdir. Kuryenski Glasniki ga· 
zele3İne göre sabık başvekilin bir çok 
taraftarları da tevkif edildi. Muhtelif vi
layet şehirlerine nefyolunacaktır. 

Banovin Hırvat makarnalı. ikamet 

ISVIÇREDE.: 
Bern 20 ( ö.R) - lsviçre halkı hü

kümetin dahili ve harici dü~manlara 
kar~ ı almakta olduğu tedbirleri büyük 
alaka ve hassasiyetle takip etmektedir. 
Milletten sakin, uyanık olması isten
m~tir. 

Gazeteler yabancı ideolojilere sem· 
pati besliyenleri, dünyanın bu na7.ik 
devresinde her şeyden evvel lsviçrenin 
menfaatlerini ve selametini diişünmeğe 
davet ediyorlar. 

iki Alman ta}i ya resi düşürüldü 

Garp cephesinde dün 
bir hava harbı oldu 

Paris 20 ( ö.R) - Mozelin şarkında 
Almanların bir taarruzu püskürtülmÜ§· 
tür. Altı Fransız avcı tayyaresile Alman 
tayyareleri arasında vuku bulan bir ha-
va muharebesinde bir Alman tayyaresi 
dü;ıürülmüş, bir diğeri Alman hatlarına 
İnmeğe mecbur edilmiştir. Fransız tay-

yareleri hiç bir haııara uğramamışlardır. 

Parie 20 (ö.R) - Fransız ve lngiliz 
istikşaf tayyareleri Alman hatlnrı üze-
rinde dolaşarak bir çok fotoğraflar al
mışlıı.rdır. Alman tayyareleri Paris ci
varında dola§mışlardır. 

lngiltere - Sovyet ticari 
müzakereleri başlıyor 
Londra 20 (AA) - Resmen bildirildiğine göre, dün Sovyet sefirini kabul 

eden Lord Halifaks, lngiltere hükümetinin Sovyetler tarafından vuku bulan 
teklifi kabul ettiğini ve iki memleket araıında ticari müzakerelerin nasıl ba§lıya
bileceğini tetkik etmeğe hazır bulunduğunu beyan etmi§tir. iyi haber alan mah
fillerde koydolunduğuna göre, akdi derpiş edilen muahede, harbın ihtiyaçlarını 
ve zaruretlerini karşılayacak bir harp ticareti muahedesi olacak ve lngiltere
nin diğer bitaraf devletlerle akdettiği muahedelere benz.iyecektir. 

Çekirgeler derhal 
imha edilecek 

Menemen kazasının Emirfilem nahi
yesi dahilinde Değirmendere köyü civa
rındaki arazide çekirge sürfelerinin 15 
marttan itibaren inficara başladığı an
laşılmış, vilayet ziraat müdürü B. Re
! et Diker, Bornova :ôraat mücadele is
tasyonu müdürü B. Nihat İğriboz ve 
ziraat mücadele teknisyeni B. Cevdet 
Germen, heyet halinde yerine giderek 
tetkiklerde bulunınuslnrdır. Karşıyaka
nın Büyük ÇiöJi köyü civarında geçen 
yıl çekirge çıkan Silha da tetkikten ge
çirilmiştir. Bu yıl ziraat müdürlüğü ve 
Bornova ziraat mücadele istasyonu mü
dürlüğü çıkacak çekirgeleri derhal im
ha içi!l esaslı tedbirler almışlardır. 

lranda inhisarlar 
birleştiriliyor 

Tahran, 20 (Ö.R) - İran maliye na
zırı bütün İnhisarları birleştiren bir ka
nun lılyihasını meclise vermiştir. İnhi
sarlar şimdiye kadh!' muhtelif şirketler 

lsveç topraklarına halı 
ve badem sokulmıyor 
İsveç hükümetinin milli iktısadiyatı 

korumak mak.c;adiyle lüks eşyası addet
tiği 200 kadar maddPnin 27 mart 1940 
tarihinden itibaren tsveçe ithali mene
dildiği, bu maddeler arasında kabuklu 
ve kabuksuz Iındık ve badem ile halı
nın da bulunduğu, hariciye veknletinin 
işanna atfen Ticaret vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlar:t bildirilmiştir. 

Bu maddeler 27 mart 1940 tan evvel 
~evkedilmiş veya bedC;lleri bu tarihten 
evvel yatırılmış olduğu takdirde ithal
leri için lisans verileı:ek ve bazı şartlar 
dahilinde, bilhassa lirnnsa tabi madde
lerle takas edilmek üzere İsveçten alı
nan mallar göz önünde tutularak itha
lat lisans sistemi vazedilecektir. -·--Leh ve Çek kitapları 
Karşısında Amerika 
Parla, 20 (Ö.R) - Kara Leh kitabiy-

le mavi k kitabının 

sız}arın Vı.kıngs ~pragını, Norveç ~o~ mayüllerini asla değiştirmemektedir.> politika-;ında ~yanı dikkat hır tah ıJS"f' 
ra~ını nazı zulmunden kurtarmak ıçın FRANSA - iSPANYA sezmektedir. ltalya ilt> Sovyet il~ 
kullanacağımız orduların pişdarlarısı- Fransız bl\ıvekiJi. Fransanın ispanya arasında bir anlaşma ihtimalinden 
nız.> ile münasebetlerinin ialahı için son aylar sediliyor. . . ıf" 

---·~ zarfında sarfedilen gayretlerden de ay- Berlin mahfillerind~ söylendı;tne ce-

Bı• r çok yer A ni fikir dahilinde bahsetmiş ve demiş- re Sovyet Rusya ile Jfalya arasında ual"' 
tir ki: nubu şarki Avrupanm nüfuz ~...w~ 

«- Bütün ideoloji temayülleri hari- Jaruıa taksimi için bir anlaşma eou• -
ffi an) 3 y d 3 0 geri cinde olarak, Fransa bu iki memleketle haline gelmiştir. )Jtll. 

bir Akdeniz anla~ması için gayretleri- Bu anlaşmanın esası Balkanlı . 1~e 
a 1 ı n d l ne devam ed~ektir. Çünkü, bizim gö- yan büyük devletlerin Balkan. ış1 anıP 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
lerini tenlıH etmeğe sevkeylemİftİr. 

Oslo 20 (AA) - General Fon Fal
kenhörst Norveçli kamyon ıoförlerini 
cepheye Alman kıtaatı taıunağa me<:· 
bur etmektedir. Müteaddit '°förler öl
dürülmü~tür. Bu, Osloda tiddetli bir 
heyecan uyandırmı§tır. 

General neşrettiği bir tebliğde bu ka
bahatin çeteci diye tavsif ettiği Norveç 
askerlerine terettüp ettiğini beyan eyle
mektedir. 

RADYO HARBi 
Stokholm 20 (A.A) - En esaılı 

Norveç telsiz istasyonlarını ezcümle Sta
vanger, Trondhaym, Bergen, Oslo, 
Christiansandı e]]erinde bulunduran Al
manlar Norveçin seferberlik neşriyatını 
bozmaktadırlar. Bu sebepten dolayı bu 
husustaki emirler halen lngiliz radyolan 
tarafından neşredilmektedir. 

YENi T AFSILA T 
Londra 20 (A.A) - Röyter ajansı

nın Oesterundaki hususi muhabiri, ge
çen pazartesi günü Namsos üzerinde vu
ku bulan hava muharebesini anlatmak
tadır. 

7 Alman tayyaresi ağır hasara uğra
mış olarak sahilin koylannda yatmakta
dır. 

Dün lsvec;; hududunu geçen Norveçli 
mülteciler müttefik ve Nazi kitaaları 
arasında T rondhaym' da bilhaaaa bu 
mıntakanın fark sahilinde pek yakında 
müsademelerin beklendiğini eöylüyor
lar. 

Alman tayyareleri Vaernes tayyare 
meydanını tahliye ediyorlar. Almanlar 
.lutalarını burada karaya indiriyorlar
dı. Şimdi buzlar eridiğinden burada ye
re inmek imkansız o1muttur. Bu tayya· 
re meydanı T rondhaym mıntakaaını 
işgal eden Almanlar için fevkallde 
ehemmiyeti haizdi. Çünkü bu dağlık 
memlekette tayyare meydanları ender
dir. Ve yegane takviye kuvvetleri temin 
etmek vasıtası da hava yoludur. 

Bir Norveç garnizonu dün Hegre ka
lesi tayyare meydanını bombardıman 
etmiştir. Pek çok Alman yaralısı vardır. 

Müttefik ve Norveçli kitaat arasında 
temas hasıl olduğu haberi Norveç mil
letini nikbinlikle doldurmuştur. 

Paris 20 (ö.R) - Bugünkü Franıız 
tebliği ilk defa olarak, Norveçe çıkarı
lan Fransız kuvvetlerinin harekata ittt
rak ettiklerinden bahsediyor. 

Yeni nefrfyat 

zümüzde, böyle bir anlaşma Akdeniz karışmasına mani olmaktır. . ııa 'I al'" 
sulh unun muhafazası için elzem bir Akdenizde ve Adriyatik denizınde 'I tiııİ 
esastır.:. iDEAL BlRLICI tığı deniz manevrul:ırı, askeri ko~:Oit· 

B. Ruzveltin kuvvete dayanarak ya· göstermek ~rzusundan Üeri gelıne afB" 
pılan taarruzları ve cebri hakimiyetleri NOT - Italya ile Sovyet RusY~~ 
takbih eden nutkunu hatırlatarak B. sında cenubu şarki Avrupayı JdığJ 
Pol Reyno, büyük demokrasiler arasın- ınıntakalarma ayıran bir itilaf ya~şJcll 
da ideal birliğini ve serbest milletlerin hakkındaki haber şimdiye kad:U- değil
nihai zaferi hakkındaki kanaatini izhar hiç bir kaynaktan teyit edilıniŞ }>Oyle 
eylemiştir. dir. İyi malumat alan mahfiJler ktedit

Ayan hariciye komisyonu reisi B. bir anlaşmaya ihtimcJ vennerne 

Beranje, bu izahattan dolayı başvekile 1iNGlLTEREDEN tTALYAY/\ 13tlt 
t~ekkür ederek harbın idaresi ve ha· 
kiki ve müessir garantilere müstenit İHTAR crosS'u1I 

d l A d 1 b" lh "h . · Londra, 20 (A.A.) - B. 1 ,8,.ıa 
a i ane ve evam ı ır su un ı zarı ıc;;ın Chefieldde, söylediği nutkun tta l J 

ayan m~lisinin hükümetle işbirliği yap-
mak azmini belirtmiştir. taallük eden kısmı aşağıdadır: 1 ketler· 

« - ltalynnın bitaraf mem e 0 da 
~ den farklı muamele görmek arzusu 0tc-

ŞEHİR MECLİSİ olduğunu farzetmek için bir sebePu~rc, 
Aza.sının tetlıllılerı tur. Fakat, eğer hal böyle ise ıng eSİfti 
Şehir Meclisi azası yarın saat 16.30 ttalyadan bitaraf gibi hareket etırı 

da Be1ediyede toplanacak, otobüslerle istemelidir. ıeJeri 
belediyenin yeni t!serleri olan Şehir ga- Son zamanlarda italyan gnze ·fille 
rajı ile Hava gazı fabrikasını gezecek- memleketimize karşı hasmanc t~vs~ 
!erdir. Belediye reisi Dr. Behçet Uz, ya- hak kaw.nan bir lisan kullanınag~Jtere
pılan muhtelif işler hakkında b.aya iza~ 1amışlardır. Bu bizi 1ta1yanın 1°8;U§iirı• 
hat verecektir. ye karşı hattı hareketi hakkında yol<· 
Diğer günlerde de belediyenin sair rlürmektedir. İtalya ile kavgaınıı edi

mtiesseseleri gezilecek, en sonra Kültür tur, samimi olarak dost olmak arıo açı1' 
park görUlecek ve be~ediy reisi, Kültür yonız. Fakat açık hareket ediy?r Y~rnjıill 

konusuyoruz ve İtalya ile vazıyetı park gazinosunda azaya bir ziyafet ve- -
recektir. ne olduğunu bilmek istiy~ 

--·-- GAYDANIN BiR MA GaYdl DAMA BURUllLAIU Roma, 20 (Ö.R) - Virjinia ınaJ'•-
._ ~ _...'CADELE GiomaJe D'İtaliada neşrettiği bir bul e' .. 
aa..:. l'llU lede, İtalyanın kimseden ihtar ka. it j,)t• 

miyeceğini yazmak ı.uretiyle tııgil 
8 

etl
tısadi harp nazın Krostun nu~ 
<lrekt bir cevap venncktedir. 

İzmir civarında 600 dönüm mikdarın
da sebze bahçesinde danaburnu müca
delesi yapı~, çok iyi neticeler alın
mıştır. Körpe fidanlara büyük zararlar 
veren bu haşareden ziraat müdürlüğü
ne şikAyet edenlerin bahçelerinde der
hal mücadeleye başlanmaktadır. -*-R A 'I' V A N 
Hastalıkları hakkında 

---~---
Müttefiklerin 
aldıkları 
tayyareler 

Ziraat vekaletinden vilayete gelen ••,- bini buldu, dı.ı._. bifll 
blr tamimde, her veterinerin hayvanlar- Uy va-• 
da gördüğü marazlara ait maddelerden yapılıyor- de-
bir kımnını bchemehnl Ankaradaki bak- Vaşington, 20 (ÖR) _ Hava ~~ gô-
teriyoloji enstitüsüne göndermesi l&zım niz bürosu şefinin verdiği maHlrna-beti, 
geldiği bildirilmiştir. Enstitü, bu hay- re, Amerikaya harbin j}AnJndan e ait 
van maddelerini tahlil ile hastalığı teş- büyük kısmı Fransa ve fngiltereY i si-
his edecek ve yerine bildirecektir. olmak üzere yedi bin harp taYerdYar:: {jÇ 

~·- paııiş edilmiştir. Bu tayyarel ~ 
ÇOK ÇOCUKLU bini şimdiye kadar teslim edi).ıni§t-! 
Ailelerin ikramiyesi Senede 2S bin taY'Y e de--
vilayetimizdeki çok çocuklu ailelere Vaşington, 20 (A.A) - Hava v --

• • • • • • • • • • • • sıhhat ve i~t muavenet vekAletin- ııiz bürosunun şefi Johu Toxers. .-*' 
İLK OORETIM - Bu hafta Öğret- den gönderilen ikramiyeler Sıhhat mü- meclisinin deniz en~Umeninde beY 

men gazetesinin 46 ınl'ı sayısı çıkmıştır. deirlüğünce tamamen tevzi edilmiştir. Uı bulunarak demiftir ki : 
OKUL - SPOR - Maarif veldllill S.. aileler 



940 Modeli Güneş Gözlükleri 
Her renk, her cins, 

lzmirde tek bir 
her boy ve bütün optik ihtiyaç için 

•• vardır: Hilil Eczanesi soz 

Ankara Raôyosu fiŞÇi··;·~g;:;:;:··········~ 
---.J:)a : Bir civata gevşerse ne çıkar? : 

BUGUll i Bir vida düşe~-se kıyamet mi kopar?: ---"!*.,_ : Bir dişli paslanırsa, adam sende ne ,,. . ' DALGA V~V1'Ll1vl1 : var ... 
tat ... ıa ltCl./l.Zt Ww : Diyen işçi, eşeğini açlığa alıştır

: mak istiyen Nasrettin hocaya ben
~. A. Q. 11.7' m.15115 KCL/ Zt Ww. : zemez mi? 
'I. A. P. 3L'11 m. MiS KCL/ ZO Ww. i ULUSAL EKONOMİ VE 

12.30 Program, ve Memleket ~t aya- i ARTl'IRMA KURUMU 
111, 12,35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, ı: ....................................... .. 
12.SO Milzik: Fasıl heyeti, 13.20 Müzik: 
llaık türküleri, Sarı Recep ve Aiize 
'l'"cizenı, 13.30/14.30 Milzik: Küçük or
ke.tra (Şef: Necip Aşkın), 1 - Alois 
P-ernegg: Hazin Vals, 2 - Puccini: 

KARŞIYAKA ~ 

Melek Sinemasında 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iftiha yaratan ve tesiriai .._... p.teren bulunmaz bir devadlr .. 
Grip, llCzle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak içha aalhpna BİOGENİNE bn ve dernW. bapluiyle 

sigortala yum:.. · 

SPERCO VAPVR 
ACEH2'ASJ -·-NEERLANDA.tsE ROYALE 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 2-~940 tarihinde 
beklenmekte olup .Artvers ve Hollanda 
lmıanlanna barek~t edecektir. 

BİOGENİNE; dalına kana tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliii pderir, Jwirten ıelecek her ttirlil mikropluı b1dtl
rür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştmr, zeki11 ytlbeltir .. Bel ıevşekliii ve ademi ikfida. ® z A R A Motörü 
nn en birinci devasıdır.. 24 - 4 940 tarihinde 
BlOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kanlan, kqtan, soluktan ve bavalarm deilpn-inden milteeseir olwazlar. • • el kerte · .. 

Çünkü vücudu her. zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede ariltbİf akibetlerle neticelenen GRİP, nede, eflo- AeI~ g ;~d PI~:': sa-
eıu.a, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıkhırdan korunmak ~in bllJIWer sabah, öğle, akşam, birer, sem ~i z.:.a Fiume ~ 
yaşuıdaa üstüa çocuklar-yalnız sabah, alqa6a birer BlOGENİNE alnwlMlır. Basta olanlann kurtu.bmm için de bu bir yeste ve Venedik li-

ınikdar art&mlıruılıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. I ~~lA11( ~~~~ hareket 

~daıne Butterfly, 3 - Fritz Köpp: Yaz BU G ti N ;ı.,: 
{(ecesi (Suit), 4 _ Roch Heuberger: İKİ FEVKALADE FİLM BİRDEN~ · 
!iarkta (Sult) No. 2 - Çeşme başında Dtipnaa çoCaldaft ~ 

' SIHHAT VEKALETtNtN RF.SMI RUHSATINI HAtZ IZMtR BELEDiYESiNDEN: WlHUIA BRINDİSI motöril 
K A Ş E - Akdeniz mahallesi 1328 sayılı so- 115 / 1940 taiihinde 

kakta 7 ncl adanın 28,25 metre murab- gelerek ertesi gilnü saat 17 de Piree, 
baındaki 8/3 sayılı arsasının satışı, ya- Brindist, Zara, Fiumt:, Triyeste ve Ve
zı i§leri müdilrlüğündeki ~artnamesi ı.redik limanlarına lurdtet edecektir. 
mucibince açık arttırmaya konulmuştur. ADİGE vapuru 3/5 mayısta beklen
Muhemmen bedeli 226 lira olup ihalesi mekte olup Ccnova •ıt· Rivicra limanla-
22/4/940 Pazartesi gUnil saat 16 dadır. nna hareket edecektir. 

SObbet, 5 - AdOlf Grunow: Berlin - Vi- Tam.amiyle renkli mevsimin en gU- ~ 
Yana Valsı, 6 - J. Br8hıns: Macar dans,ı ze1 filmlerinden birisidir. ~" 
'.Mo. 17, 18.00 Program, ve Memleket (Rişar Grin) ve (Loretta Yung) gi-ı 
saat ayarı, 18.05 Milzik: Radyo caz or- bi Hollvodun iki maruf sinema yıl-
Jr:esb-ası, 18.30 Çocuk saatı: Türk Maa- dızı tarafından emsalsiz bir muvaf-
l'if cemiyeti okulu talebeleri tarafından fakıyetle çevrilmiş aşk, kıskançlık 
lto:o, ve Müzikli şarkılar. 18.55 Serbest ve ihtiras dolu bu filin sayın müda- ~ 
llaat, 19.10 Memleket saat ayarı, Ajans viınlerimİ7.e unutulmaz zevkli daki-~ ;e Meteoroloji haberleri, 19.30 Müzik: katar yaşa~caktır. 
asıl heyeti, 20.00 Milzik: H!llk türküle- lKlNCt F!LMtMtz 

ri, Malatyalı Necati ve Sadi Yaver (Moto) hawdatlar 
~t&man. 20.15 Konuşma (Tarihten sa- ti 
hıfeler), 20.30 Müzik: Karışık program. Pe$1nde 
<Dört okuyucu sıra ile), Çalanlar. Motonun en güzel ve en heyecanlı 
llakıcı Derman, Zühtü Bardakoğlu, Ha- filmidir. Küçült büyük herkesin de-
~n Gür, Hamdi Tokay, Okuyanlar: rin bir heyecan ve alaka ile seyret-
uıefharct Sağnak, Celil Tokses, Safiye tiği Motonun filmleri dalına zafer 
'l'okay, Tahsin Karakuş. 21.15 Müzik: kazanır bu son filmini kaçırmayınız. 
r!Ut soloları - Zahid Sezen tarafından. Seanslar her gün 4-5.45-9. 
21.35 Müzik: Dans müziği (Pi.), 22.15 Cumartesi, Paz.ar 12.30-2.30-5.45-9. 

~eket saat ayan, Ajans haberleri; iııl••••••••••••• .. 
lll'aat esham - tahvilat, kambiyo - nu-
kut borsası (fiyat). 22.30 Ajans spor 
zjl'Vesi, 22.40 Müzik: Cazband (Pl.), 

.25/23.30 Yannki program ve ka~ı.ş. 

1 1 • •&&1 Birinci Suuf Mütabauaı 

DL Demir Ali ~ Doktor Baktrlyolol 
Hamza Orhon 

bAHtı.1 VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve clvaımdaki, ciierlerine 

hava verdiren hastalara 
Pünemotorakis tntbik eder .. 
ADRES : Denizli Belediye elektrik 

fabrikası karşısında hususi muaye-

KAAq:IOOLV 
Cilt ve T enuül hutabklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. $5_ 

nehanesinde ... 
1 - 26 

İzmir • Elbamra Sınema51 arkasında 
Sabahtan ıık}ama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 --.. 

T. iş Bankası 
Küçülr cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
kEŞiDELER : 1 Şabat, 1 Mayıs, 1 Ağastos, 
l ikinci tepein tarihlerinde yapılacaktır . 
#-1940 lkramıyelrei:ra:a.7A>™ftta 

J Adet 
J Adet 
'Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet --

2000 Uraldı 2000 Lira 
JOOO LlraJılı J000 Lira 
500 ı.ıraldı JOOt Ura 
250 ı.ıralılı JOOO Lira 
JOO Llraldı 4000 Lira 
50 Lfraldı 37 50 Lira 

2J Ural~-~! Ura J 
~, ............. -.. ......... 24000 .. -.Y •• elı1•!'•:mmm• 

'l'ürki,ve iş Bankavmı tma yabnnakla yalnız para biriktİn!Üf olmaz, a)'IÜ 
........._ taliinizi de denemiş olursunuz.~ 

INHl.IARİ.AR UMUM MVDCIRJ.UOUNDEN : 
1 - Ke,if ,.rtnamesi ve plinı mucibince idaremizin Pa,.babçe fabn"lta

•ında yaphracağı Revir ve Çocuk yuvası intaatı i§i, kapalı zarf uaulile eksilt· 
meye konulmUftUr. 

2 - Kotif bedeli 15192,70 lira, muvakkat teminatı 1139.4) liradır. 
3 - Ek.iltme 29 nian 1940 pazartesi günü ıaat 14.30 da Kabatqta Le

•azun ve mübayeat fUbesİndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gÜn Levazun tubeei vezne9inden ve İzmir, Ankara 

&..nüdürlüklerinden 75 kun&f mukabilinde alınabilir. 
% S - Münak ... ya girecekler mühürlü teklif mektuplanru, kanuni ve8&ikle 

7,5 giiyenme parua makbuzu, veya Banka teminat mektubunu ihtiTa ede-
~~ ~~ zar~anru, ve prtna'!"enin F. fık~nda yazılı v~erile birlikte 
Jc.ale vgunu ek&ltme saabndan bar aaat evve1ıne kadar mezkur ~omisyon Bat

nlıgına makbuz mukabilinde vermeleri lizmıdır. 
13 16 19 22 1297 (714) 

·0.~ZMia 2'URİ.12'İK YOLURI 1111'2' AKA 110· . 
"Rl.UOVHDEH: 
~· - Eksiltmeye çıkarılan iş: lzmir turistik yolları mıntaka müdürlüğü için 

Ye 
2

1 ay müddetle bir taksi otomobilinin kiralanmaıından ibarettir. 
l> d -:- Ayda vasati yirmi gün heaabiyle 140 günlük, muhammen müzayede 

c elı 1500 liradır. 
c .. 3 - Mi.ızayede 2 Mayıs 940 perşembe gÜnÜ saat 1 l de viliyet daimi en-
Ulrıeninde yapılacaktır. 

h 4 :- isteklilerin muhammen bedelin yüzde 15 nisbetinde teminat parasıril 
.,:;:•

1 rnuhaaebe vezne.ine yatırıp makbuzu, veya bir banka mektubunu ib
ınecburdurlar, 

Şiddetli BAi, otş aerı· 
larmı, ROMATtZMAsan· 
cılannı stNtR, rahatsız. 
Wdarmı derhal ıeçlrlr 
GRİP, NEZLE •e SOCUK 
algmlıpna karp ınties· 

sir UAçtar. 
icabında cünde t - 3 kate 

alınır. Her Eczanede bulunur. 

Beyotlunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her ild otelin mibteciri 45 1enellk otelcilik 'llllt~tiaam bey ömer 
ütfü Beıagü'dir. • ' 
Briatol oteli elli odah her odada soluk ve aacak akar ıulan, banyoları 

Nve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve huauıi lokantası vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e Ltanbul cihetine de nezareti fevblideye maliktir. 

Bütün l>a mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rebbet kahal etnli-11 

ecek derecede ucuzdur. Çünkü l>a otel Türkiye otelrilik mGttebumd 
y Ölner lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret t.ıkikatil 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb .,.. ti."-..ın11ııı• 

lbuılunıım otellerde baluturlar· 

iz mir Yün Mensucaı t 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumcq Fabrikası 

Tarafmdan menim dolayuiyle yeni çakardıiı lmmqlar .. 
SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracaiımz elbi.eler için bu mamulib tercih edin 

.SATIŞ YERi. 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

iz mir Defterdarlığı.odan: 
icar 
No.ıu 

Muhammen B. 

40 Balıkhane altında müzayede ıalonu 
41 Oçkuyular Güzelyalıda 22503 metre murabbaı otlakiye 
42 Bornova cadde.i Mersinli sokak 5 4 taj No.lu ahır 
43 A1aancak Bahçeler aokaiında 109 yeni No.lu dükün 
44 Oruçreia çirkin sokaiında 19 taj numaralı hane · 
45 Şehitler 2 inci Altın sok.ağında 33/37 No.lu dükün 
46 Kwarajua hanı alt katıoda 26 numaralı diikkin 
47 Tuzhane sokağında ikinci kordonda 26 taj No.lu dükkan 
48 ·Develi köyünde 25 dönüm bai 

Lira K. 

160 00 
40 00 
21 00 
24 00 

400 00 
40 00 
ıso oo 
90 00 
ıso oo 

49 Kazlaraiuı ham ve miiftemilih (müzayede kaimesindeki 
buauai tartnamesi) 1 SOO 00 

50 Kemer polia kara.kolu arkasında ahır 7S 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir .enelik icarları pqin para ile 17 /4/940 tari

hinden itibaren müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 6 /5 /940 tarihinde pazar
teai günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlüiünde yapdacakm. Taliplerin 
muhammen hedelleri üzerinden yüzde 7,S depozito akçesi yahrarak yevmi 
mezkurda Alış komisyonuna müracaatlan ilin olunur. 

1354 

l.ll'AlfBUL BEı.EDIYESiNDElf: 
24/4/940 Çarşamb:ı günü saat 15 te Istanbul Belediyesinde Dalıni encii

men odasında Mabaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lüzumu olan 
mecmuu 55.000 lira mu.lıaınmen kıymetli 2 adet kamyon ile 14 adet kamyo
netin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakele eksiltme ve fenni şartnameleri 138 kuruş mukabilinde fen işleri 
Müdürlüğünden verilecektir. Muvakkat teminatı 4000 liradır. isteklilerin 
teklif mektuplarını bu işlerle iştigal eden bir müe!ISeSenin sahip veya mü
messili olduklarını \'eya bu gibi işlerle müteYekkil bulunduklannı müsbit 
vesaik ve 940 yılına ait Ticaret odası vesikalarile teminat makbuz, mektup 
-NeJ'a -2'98 n......ıt ......_ · t " kal;Jvl ~ diler n-

Iştirak edecekler 17 liralık teminatı iş CITrA Dİ BARİ motöril 7/51940 ta· 
bankasına yatırarak makbuzile encllme- rihinde beklenmekte olup İstanbUl, Pi· 
ne gelirler. 6, 11, 16, 21 (653) re, Napoli, Cenow limanlanna hareket 

edecektir. 
1335 inci sokakta 956 sayılı adanın 

245,25 metre murabbaindaki 20 sayılı 
arsanın satışı yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedelJ 1962 
lira olup ihaleıi 22-4-940 Pazartesi gü
nü saat 16 dadır. l§tirak edecekler 148 
liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

7-12-17-21 1217 (655) 

ZARA motörü 8/5/940 tarihinde ge
ı~rek ertesi günü sa!lt 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triveste ve Venedik 
limanlanna hareket edecektir. 

LANGANO ~puru 1215/940 tarihin
de beklenmekte olup Cenova ve Rivie
ra limanlanna hareket edecektir. 

NOT - BiltUn bu vapurlar Trlyeste 
veya Cenovada Şiman ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden 1T ALİA 
ANONİM seyriselain şirketinin ve Afrl-

Havagazı fabrikasının 8 aylık ihtiya- ka ,.e Hindistana hareket eden LLOYD 
et olan 6000 ton Zonguldak zerodis 1ave TRIYESTİNO anonim seyrisefaln .U· 
maden kömürünün satın alınması, Ha- keti vapurlanna tesadüf ederler. 
vagazı müdürlüğünden yüz seksen ku- SERvlCE MARtrtME ROUMAIN 
ruş mukabilinde tedarik edilecek şart- ALBA JULfA vapıll'U 4/5/940 tarihinde 
namesi veçhile kapalı zarflı eks~hn-,.,l' beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
konulmuştur. Muhammen bedeli beher silya limanlanna h:treket edecektir. 
tonu l2 liradan 72,000 lira :ve muvak- N () 'f r 
kat teminatı 5400 liradır. lhalesi 3-5- Ah ı· 
940 ·· ·· t ~1 dedi 240/\ 1 va ı hazını do1aymyle navlun " 

cuma gunu saa ı.ı. r. '1)1 sayı ı h k aıihl · i k , ı adı~ 
kanunun tarifatı dahilindfo hazırlanan are et t enn n at om ,..,.m '" 
teklif mektupları ihale günü saat 16 ya bunl8"? h~. bir thhara 10zum olmaba-
kadar encümen riyasetine verilir. zm değişebılır olduğunu ve bu husustan 

ı 7-21-26-2 1359 (7 43) dolayı acenteye bir mesullyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yilkleyicilerin 

l _ Şclı' hb ·· · · 75 de't kil" kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
t 1 ır ref ~l ı~ın .. d.~ 

1 
.. 1';. dışe Daha fazla tafsilat için Ciimhuriyet 

yap ırı ması, en ış erı mu ur u6.ın e- dd . d FRA TELI t SPERCO 
ki keşü ve şartnamesi veçhile açık ek- ca ~ e .. ' . vapur 
siltmeye konulmuştur. Muhammen be- acentesıne muracaat edılmesL 
deli 337 lira 50 kuruş olup teminat ak- TELEFON : 2004 • 2005 
çesi 26 liradır. Taliplerin teminatı i .......................... 111• 1111• 11111111• 

bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le günü olan 26-4-940 cuma günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

2 - Kemer caddesinde 235 sayılı ba

oı.ıvıER YE 
ŞOREKASI l,TD. 

VAPUR ACElrJ:ASI rakanın 24-4-940 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle kiraya verilmesi, yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç- ATATÜRK CADDESİ Rees binasa 
hile açık arttırm~ya konulmuştur. Mu- TELEFON: 2443 
hammen bedeli 61, teminat akcesi 5 li
radır. Taliplerin teminatı iş ~kasına 
yatırarak makbuzlarile ihale günü olan 
26-4-940 cuma günü saat 16 da encüme
ne müracaatları. 

12-17-21-25 

Kokluca Aıri mezarlıkta yol luımına 
muhafaza dıvarı ile dahilinde bir gasil
hane inşası, fen i~leri müdürlüğündelci 
keıif ve şartnarne.i veçlıile açık eksilt
meye konulmuıtur. Keşif bedeli 2296 
lira 65 ve muvakkat teminab 172 lira 
2S kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban· 
kasına yatırarak makbuzlarile jhale gü
nü olan 3. 5. 940 cuma günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

17. 21, 26, 2 1360 (734) 

Londra ve Liverpol batlan için 
piyasanın ihtiyacına göce vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL 
UMUMt Df.!N1z ACENTAUCI LTD. 
ZE'l'SKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten· 

ce :ve Vama için hr.reket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta K~c-n· 

<.eden gelip 9 Mayı~ia saat 12 de Ha} fa 
Pire, Durazzo \'e Triyeste için ha"' 
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ecJ. 
cdctir. 
GOULANDRts BROTHERS (Bellas) 

w ... e .... - Van der Zee LTD. PiRAEUS 
• • -·- J •NEA HELLAS• 

Ve ..-ısa Lülu transatlantik vapuru Pire • 
-·-- . Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

AME&ICAN EXPOSI' LlNES İNC. 11 MAYIS 1940 
N E V Y O R K Yolcu ve yük kabul etmektedir. 

NEVYORK İÇiN Gerek npurlann muv .. llt tartlıJert, 
EXAMELİA Vr.p. Nisan sonlannda gerek vapur isimleri ve navlunlan bak· 

bekleniyor. kında acenta bir teahhOt altına llremez. 
,_!;XiRfA Vap. Mayıs iptidasında bek- Daha fazla labilat almak lçiD Birinci 
-yor. 
EXİLONA vapuru 19 nisanda bekle- Kordonııb 152 numarada •UlıılDAL• 

niyor. mnmnl der* Ac.ntalıtı Ltd. mU.racut 
SERVİCE MARITtME ROUMANIA - edilmesi rica. olunur. 

BUC~ G-#il.AS VE Telefon : 40'12 MUdüri,yet 
KÖSTENCE tçtN Telefon : 3171 At'mta 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru ------------
bekleniyor. 
ATİD NA VİGATİON COMPANY 

H A t F A 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

tçtN 
ANTAR Mot. 20 Nisana doğru bek

Jeniyor. 
Vapurlum isim ve tarihleri ballmdı 
~ ltir taahhUt almmu. 
Vapurların hareket tarUtJ.iyle na•· 

lunlardald delifikliklerdea acmta m• 
suliyet bbul etma 

Daha fulll tafldlt ~ ATATtmK 
caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Der 
Z." Şii. v..- .,..... • .,.,. mllraea-

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tckand 

Çocuk H~talıklan Mütahassm 
BERLİN ve KÖLN 'ÖNtVER

StTEst SABIK ASlSTANJ 
Hastalannı ikinci Beyler N11111an 

7.IHle sObk 5 No. da her gün saat 

-- - kabul eder. 



Narvikteki Almanlar tuzak içinde 
Yakın Şarktaki Müttefik orduları ne yapacak? :Norve~ıe son vaziyet 

~~~~~~~~~~-ııww.~--~~~~~~~~~---· 
Almanların bahri nakliyatı tama· 
men durdurulmak üzeredir, karada 
harp Almanlar aleyhinde kızışıyor 

" Darbeyi nerede vuraca· 

Paris, 20 (Ö.R) - Askeri vaziyet Pa
riste şöyle görülüyor : 

ğımızı henüz bilmiyorllz,, 
~~~~~~~~~~~.~.--~~~~~~~~~~ 

General Veygand'ın mühim beyanatı 
llindiçiniden, sabahın beşinde tayya

re ile havalandık. 
Biribirini takip eden çöllerin üzerin

den geçtik.. Çöle bakılınca siyah ince 
bir yol görünüyordu. Bu, bir demiryo
lu değil, pipe - linc (payh - layn - boru
hattı) dır. 

Pipe line imtidadınca, çinko ile kaplı 
büyük hazineleır ve tayyare hangarları 
göze çarpar. 

Petrol devrinde yaşıyoruz; insanlar 
petrol için birbirlerini ölümle tehdit edi
yorlar .. Harbi yapan petroldur .. Petrol
suz harp yapılamaz ... 

PETROL HARBİ 
O halde bugilnkü harbe neden petrol 

harbi denmesin? Şarktaki müttefik or
dusunun vazifesi ne? Niçin geldi? 

Non'CÇ harekatı hakkında en esaslı 
haber, Norveç sahillerine Fransız kıtaa
tının çıkmış olması keyfiyetinin bu sa
b:ıh Fransız resmi tebliğinde kaydedil
miş olmasıdır. Norvec topraklarına ilk 
İngiliz kıtalarmın çıkarıldığı 15 nisan
dan beri müttefik h~yeti seferıyesinin 
Norveçc ihracı harekatı durmadan de
vam etmiştir. Bu mUcldet zarfında Nor
voçin mukavemeti gittikçe artmakta ve 
organize bir şekil almr.ktadır. Norveçin 
muhtelif noktalarındo. Norveç kıtaatı ile 
müttefik ihraç kuvvetleri arasında te
mas mevcuttur. Bu ::ayede müttefik er
Jranıharbiyesinin ~vvurları, hazırlo.n
mış olan pliin dahilinde tatbik edilmek
tedir. Artık, bundan böyle miitezayit bir 
ffiddetlc idare edilecek harekatın inkişa
fiylc Alınanlar ic;in ne vahim safhalar 
ilwır edeceği ergeç dünyaya ilan edi
lecektir. 

Norveç Başkumandanı ve Harbiye nazırı 

Petrol membalarını ve Pipe - line'ı 
korumak için; Ren nehrinde toprakla
rını müdafaa eden askerlerin bulundu
ğu gibi, şarktaki petrolu müdafaa etmek 
için de büyük bir ordu bulundurulu
yor. 

Bir taraftan da Norvcçtc hava faali- r.n müessir şekilde hfildm olduklarını 
yeti devam etmektedir. Arazinin arıza- göstermektedir. 
lı, bir çok yerlerin karlarla örtülü ol- ROYTERİN VERDİÔİ TAFSİLAT 
ınası, cenup mıntakalannda ise buzla- Brüksel, 20 (Ö.R) - Royter Ajansı-
rın erimesi Alman tayyareleri için çok nın askeri muhabiri Norveçte harp va
mahdul bir faaliyet sahası bırakmakta- ziyetini şöyle gösteriyor : 
dır. Nakliyat tayyarcılcri mevzuubahis Oslo şimalinde Almanların hedefi El
o)unca bu mahzurlar bilsbiltün veba- virun şehridir. Burası. münakalat bakı
met kesbetmektedir. Fakat Alman baş mından çok mUhim bir demiryolu mer
kumandanlığının elinde Norveçte bulu• kezidir. 
nan Alınan kıtalannın ihtiyaçlarının tc- Norveçliler Almanlara karşı gerilla 
mini ve bunların takviyesi için bundan harbi yapıyorlar. Garp sahilinde Namzo 
başka bir vasıta da yoktur. Tayyare ve To.nkiyos mUhim noktalardır. İngiliz
meydanlannın müttefik tayyare filola- ler ve Norveçliler Almanların Trond
r; tarafından mlitemnd1 bombardımanı haymdan gönderdikleri ileri müfrezele
bu imkfım da günd.m gUne aza1tmakta- riyle burada temasa girmişlerdir.. İlk 
dır. müsademelcrde Almanlar İngilizler ta-

Norvcç ve Danimarka arasında Al- ıafından pliskiirtülmüşlerdir. 
man asker nakliyatına mani olmak ha- Trondhaymın cenubunda da Norveç
rekatı da muvaffakıyetle devam ediyor. liler ''e müttefikler tcmastadırlar. AJ. 
PARAŞÜTLE 1NENLER AVLANIYOR mantar bu şehri miidaraa hatlariyle ~e-

Paris, 20 (Ö.R) -- Stokholmdan ge- vinni~lerdir. Şiddetli muharebeler bek
len haberlere göre . Almanlar Norveç Jc.niyor. 
kıtaatının arkasında demiryollannı ve Narvike gelince : İs\"eç hududuna ka
münakalc şebekelerini tahrip için para- t:an şehir halkının ifadesine göre bura
şütle asker indiriyorlarsa da bunlar da bulunan Almanlar müşkül vaziyette
Norveçliler tarafından tevkif edilmekte dir. Şehirde erz."lk kdJığı vardır. Alman-
veya dilşUrülmektedir. lar bir tuzak içine kJsmış vaziyettedir. 

NORVEÇLİLERİ ASKERE MÜTl'EFlK KUVVETLER NE 
KADARDIR? 

ALIYORLAR B " ks 1 20 (ÖR) R t A' . .. . ru e , . - oy er ]ansı-

. ~arıs, 20 (0.R) - Havas A}ansının nın bildirdiğine göre Norveçe ihraç edi
ıstihbaratına nazaran Norveçtekı Alman ' len müttefik kuvvetlerinin ehemmiyeti 
kumand.anl~ğı 18 - 45 yaşlan arasındaki hakkında sarih bir haber yoktur. Bazı 
Norveçlılenn Alman ordusuna yazılma- tahminlere nazaran bunlar 50 bin ka
larını emretmiştir. Bundan kac:mmak dardır ve iki İngiliz iırkasiyle bir Fran
için _ın~ vaziyet.teki Norvcçli~er ailelcriy- sız fırkasından mürekkeptir. Trond
lc hırlıktc ~clıırlcrdcn kaı,:•:).orlar. . hayın kıtasındaki Almanlar ise 2000 ka-
DENİZ YOLI .. ARINA MÜTI'EFIK- dardır. 

LER HAKİM Brüksel, 20 (Ö.R) - Stok.halından 
Pnris, 20 (Ö.R) - Fransız kuvvetle- bildirildiğine göre bir Norveç binbaşısı, 

rinin Norveçe ihraç edilen mikdo.rı hak- Alman ilt'ri hareketi11in Elvirun mınta
kında resmen .nalUmat verilmemekte- kasında durdurulmasının muhtemel ol
dir .. Alman tebliğinde müttefik nakliye duğunu ve Narviktcki Almanların nev
gemilerinden birinin sözde batırıldığı- mit bir vaziyette bulunduklarını söylc
nın iddia edilmesi, ilu a:;ların ehemmi- miştir. 
yetini göstermekle beraber müttefikle- Al.l\IANLARA GÖRE .. 
rin bu hareketler e!.nasında bir tek as- Brüksel, 20 (Ö.R) - D. N. B. Ajan-
ker bile kaybetmemeleri deniz yolları- sının iddiasına göre Almanlar Konflin-

Belgradda iki tevkif -
--~~-----~x*x 

Eski başvekil ve 
kardeşi nefyedildi 

Yugoslav .. Sov yet 
Paris, 20 (Ö. R) - Be1graddan bildi

riliyor: 
Sabık Başvekil Stoyadinoviç, hüku

metin kararı üzerine tevkif edilmiş ve 
Sırbistanın küçük Rudnik kasabasına 
nefyedilmiştir. 

Stoyadinoviç burada zabıta nezareti 
altında bulunacaktır. Sabık Başvekilin 
C'VindC' yapılan nraştırmalar esnasında 
Radikal partisinin katibi umumisi de 
hazır bulunmu .. tur. Bir çok beyanname
ler, s i' asi vesikalar elde edilmiştir. 

B yannameler, Sırp - Hırvat anlaşma
Fı nl •vhindC' tanzim edilmiş bulunuyor
du. Vrs"kalar da Yugoslavyanın h~rici 
sıy<' <;"f ni şiddetle tenkit cl'llekte idi. 
B:ıy Stoyadinoviçin kardeşi Vreme 

gnzr trc;'nin sahip ve hac; muharriri Drn
gomur Şoyovinoç da tevkif edilmiştir. , 

Hük)lmt't bu hfidise etrafında tahki
katını derinleştirmekte olup daha bazı 
sahsiyetlcrin vaziyetleri ehemmiyetle 
gözden geçirilmektedir. 

Paris, 20 (Ö. R) - Yugo lav ticaret 
heyeti pazar günü (bugün) Biikres yo
lile Mo kovaya hareket edecektir. 

Siyasi mahfillerin kanaatine göre 
bu heyetin vazifesi, Yugoslavya ve 
Sovyetler birliği arasında ticari ve 

f 

aiya&i mukareneti 
nın Yakın şarka ait politikası üze
rinde sondajlar yapacak ve Yugos-
lavya ile bir siyasi mukarenet hava-
sı yaratma imkanlarını 
caktır. 
AS 

araştıra-

genin G5 kilometre ~imaline kadar iler
lemişlerdir. Ayni .ıjans, Alman kıtaları
nın bugün Elvirun şehrine girmelerini 
beklemekte idi.. Yine Alınanlara naza
ran müttefiklerin hiç bir müdahalesine 
maruz kalmadan ırıUhim mikdarda Al
man malzemesinin Norveçe nakli devam 
etmektedir. Bergcn karşısındaki bir ada 
Almanlar tarafından i~gal edilmiştir. Al
ınan tayyareleri Norveçin garp sahilin
de düşman harp ve r.akliye gemilerine 
taarruz etmişlerdir. Alman başkuman
öanlığı ağır çapta bir bombanın bir 
harp gemisine isabet ettiğini ve iki nak
liyenin hasarata uğr~tıldığını bildirmiş
tir. 

Tayyareden görünen bu müheyyiç 
boru hattı müteaddit çöllerden geçiyor, 
dört n':!hir aşıyor; onun uğruna havaya 
dinamitle kayalar uçuruldu, tüneller 
kazıldı. 
Şam Trablusuna, 1935 senec;indenberi 

869 kilometre uzunluğunda Kerküktan 
(Irak) dan petrol getiren blr boru hattı 
vardır. Bunun kardeşi olan İngiliz boru 
hattı HadiUıadan ayrılır ve Filistinde 
Hayfa limanına girer. 

Fransanın, bir zamanlar Musul üze
rinde muayyen hakları vardı. 1920 se-

Macaristan da Alman tahrikatı 

T eleki hükümetini 
devirmek istiyorlar 

------~-x*x·-------
Bir ihtilil zuhur ederses Macarlara karşı Ro· 

menleri himaye edeceklermi~ 

Almanlann devirmek istedikleri Macar BaşveJ..-ili Teleki ( §apkalısı), 1talyan 
Hariciye na.zm Kont Ciano ile beraber 

Paris 20 ( ö.R) - Fransız gazetele- de ltalyaya mütemayil bulunması Ber
rinin Budape§te muhabirleri bildiriyor: !ini sinirlendirmektedir. Bu vaziyette 

Almanyanın §Üpheli ajanları, Nazi bir Macar - Rumen ihtilafı baş gösterir
tahrikçileri ııkı bir tarassut albndadır- se Almanyanın Macarları değil, Rumen
lar. Almanlar, Tel eki hükümetini devi- leri himayeye mecbur olacağı bildiril
rerek Nazizme sempati besliyen İmre- mektedir. Hakikatte bu aldatıcı bir Al
diyi iktidar mevkiine getirmek için elle- man manevrasından başka bir şey de
rinden geldikleri kadar çalışıyorlar, ğildir. Almanya için ne Macaristana, ne 

Açıktan açığa Nazi propagandası ya- de Romanyaya sempati mevzuu bahis 
pan ve Alman Üsanile intişar eden ga- olamaz. 
zeteler, lmredinin tezini müdafaa ede
rek Macaristanı Almanya yanında yer 
alırsa mükafaten T ransilvanyanın ken
disine verileceğini yazıyorlar. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
Tel eki hükümetinin Almanyadan 

FEVKALADE SALAHiYETLER 

Budapeşte 20 (A.A) - Harbın ba
.ııında Macar hükümetine verilen fevkal
ade salahiyetleri mebusan meclisi 4 ay 
müddetle temdit etmiştir. 

Generaı V eygand arkacla§larile goru§Uyor 
nesinde, San Remo konferansında yapı- Generale, lılyık olduğu kompli.IJı&ll1 
lan pazarlık neticesinde Irak petrolları yaparken: 
imtiyazının yüzde 23,75 ine malik ola- - Aydınlığı swerim, dedi. . 
bildi. O zrunandanberi Irak Petroleum'la Odada, Avrupanın yarısını ve bUtUn 
hisse sahibidir. garp Asyasını gösteren bir harita bu• 

4,5 M1LYON TON PETROL lunmaktndır. Bir çok şahıslar, ziyaret· 
1933 senesinde Jrakın petrol istihsali çilerini ziyaya karşı oturturlar ve ke~k 

118.000 tondu. 1935 senesinde, bu miktar dileri karanlıkta kalarak onları tetkı 
3.500.000 tona çıktı. Bugün Fransız ve ederler. 
İngiliz boru hatlarının akıttıkları petrol General Veygand bu riyakarlıkta bıJ
senede dört buçuk milyon tonu aşmak- lunmadı. Bilakis, ziyaya karşı ~eçdn 
tadır. kendisi oldu; yUzü çelik iradeyi ifa ~ 

Veygand ve Vavelin kumandasında eden hatlarla doludur; mavi kur~l.ltlt 
bulunan ordular, boru hattının mu va- gözleri, şefkatini ortaya koyan . bır~
sala yollarını da muhafaza etmek vazife- kaynak gibidir. Tok sözlüdür; fikırler 
sini denıhte etmiş bulunuyorlar. ni az kelime ile ifade eder. 

ŞARK ORDUSUNUN VAZ1FES1 VEYGAND VE ALMANLAR i· 
Küçük Asya haritasını tetkik eder- Almanlardan bahsederken şöyle d 

ken, Yunanistan, Sovyetler ve Romanya yordu: 
ile temasta bulunan yegane memleketin - Garip insanlardır vesselam; baza~ 
Türkiye olduğunu görürüz. şark ordusunu pohpohlıyarak Jüzuını.ın_ 

Şark ordusu, o halde ne şekilde hare- dan fazla büyütürler: Bazan bu ordll 
ket edebilir? Bunu kimse söyliyemez... mın ehemmiyetsizliğini anlatırlar. 1< 
Ben. Allahın işlerine karışanlardan da Lakin bu ordudan malumat edi~ıne. 
değilim ki söyliyebileyim. Lakin fara- istiyorsanız, onu ziyaret etmeniz Jazıf11 
ziye yürütmekte hiç bir mani görmedi- dır. U
ğim için fikirlerimi söyliyeceğim. «Almanlar ordunun zencilerden m • 

Jngiliz ve Fransızlar, Tiirklerle bir teşekkil olduğunu söylüyorlar. ~a~aeat 
ittifak akdetmiş bııhınuyorlar. Verdiği- ğımız seyahat size, bunun aksinı ıs~a 
miz söze binaen ve menfaatimiz mııci- edecektir. Yerli askerlerden ınaa 8

' 
bince Türkiyeye taarruz vuku buldıığ1t şark ordusunda sayısız Avrupalı asker· 
taktirde ona yardım etmek mecburiye- ]erinin bulunduğunu göreceksiniz.> 
tinde olabiliriz... ŞARK ORDULARININ ROLÜ 

Romanya herhangi bir Alman taar- Bu harpte, ne rol almıs bulunduğu· 
ruzuna uğrarsa - yaptığım bir faraziye nu sorduğum zaman şunı: söyledi: l 
olunca - şark ordusunun mi.idahale ede- c- Roliim, daima hazır bulunan b t 
ceğini düşünmek makul bir şey olur. itfaiyeci gibidir. Yangın hangi tarafa 1 

Bunu nasıl yapacak? Nerede? Hangi rayct ederse onu. söndürmekle nıiikB 
vasıtalarla? lef bir aktör.> 

Her ne ise, Şark ordusu, Almanyayı Bir çok mevzulara temas ettik. Bren• 
düşündürmeğe sevkeden bir kuvvettir. ner mülUkatı, Fransadaki kabine delir 

Bekçiliğini yaptığı petrolleri tayyare mesl, ve Finlandiyanın akıbeti. 
ve motörleri ile .Kurutabilir. Ne şekilde F.inlandlyadan bahsederken genera• 
kurutacağını bilmiyorum. General Vey- Un gözlerinde teesslir ifadelerini gö1" 
gınd bunu herhalde bana izah edecek düm. Mevzu tekrar şark ordusuna ge-
değUdir. lince dedi ki: 

VEYGANDIN iKAMETGAHINDA «- Darbeyi ne zaman ve nerede ~ 
Tayyarelerimiz, snat onda, Beyrut racağımızı bilmiyorum, Lakin herhav-· 

tayyare meydanına indi. bir taarruza karşı hazırız.~ 
Beyrut, Hindistan yolunun anahtarı- Je 

dır: şehrin geniş yollarından ve büyük T. Paul - Enn 
binaların arasından geçtik. ..f::r·---

Bir çeyrek saat sonra, Veygandın ya- JAPON G0Rt)'Ş1J' 
verlerinden biri, büyük şefin bizi saat 

15 te kabul edeceğini bildirdi. lng·ııı·z _ Alman 
Veygandın, ikametgahı son derece 

modem bir binadır. Kapının önünde 
ağır başlı bir nöbetçi hazır ol vaziyetin- te b)igv lerİ 
de duruyordu. 

Kapıdan içeriye girdik; elini uzatarak karşılaştırılınca 
ilerliyen general Veygand beni dürüst 
bakışlarile karşılndı . 
Oturduğu oda ufak, lakin çok aydın

lık bir yerdir. 
__ !22 

---:tc-
ingiliz teblijlerımn 
doğruluğu anlqd~ot 

Tokyo, 20 (Ö.R) • Asabi gazetQ 
İngiliz ve Alman tebliğleri arasındaıer~ 
mukayese yapıyor ve İngiliz tebliğ ıJ
:nin hadiselere daha uygun olduğu ııe 
ce5ine varıyor. · ğterl 

Bu gazeteye göre, Alman ~ebll ıdıJıo 
mübalağalı ve halcikati mümkiln ~oya• 
gu kadar nüfuz edilmez bir hale 
cak şekilde tanzim edilmektedir. 

. 1 

HİTLER, l\l'üTJ'F..FiKLE~ 
HİZMET EDİYOR i• 

Paris. 20 (Ö.R) - Galli.is, Eentrtııtı 
jan gawtçsindeki makalesinde_ şu 
ya?.ıyor : ha.re· 

nHitlerin Almany.mın ~bı:s~ bugiiıı 
ketleri, geçen harpte oldugu gıbı ınuş
de bize büyük hizmetlerde bu1%1 pJ• 
tur. Bitaraflar gözlC'~J:ll n~ışlar ~ ~ 
man aja,nları kaldcrı dahilden zaJer j.}ı 
~yorlar: Şimdi blitüô uıenıleke 


