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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BD..GIN 

~uharrir ve umumi neşriyat müdilril: 

llo. 10455 Kll'k lletlnd Tll PIAft CJ) INlll11fUa 

. HAKKI OCAKOOLU 
AB ONE Ş ERAiTi 

DEVAM MUDDE'11 Türkiye için Hariç için 
Setlalik ....... 1400 2900 
Altı aylık -····· 750 1650 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
tıarı .. 
. rnunderecatın<Uın gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Çember/ayn bugün 
beyanatta bulutimıyaacak 

Londra, 22 ( ö . R) - lngiliz Bapekili ya
nn cbastin• .A,.,..... lwnaraamda beyanatta bu
ı...mlyaıc:akbr. Maliye DUll'I Sir Con Saymon 
biiçteyi iab ederken bir İttİzah kart• mda ka
Jna Bapail de ce.ap • ..-tir. 

·---~------' YENİ ASIB matbaasında basıJmıp 

Müttefik ordular Hamar'a girdi. 
~~~~~~~~IWOllW.-----~~~~~~~~-

-... Ordular. ~slo yolunda 
! EI;~;~~-~i";kr··~~\];·;~··~·kit~~-ı~· .. ·;i~~t ... 
etmekten başka çare kalmadığını 

... ~ece başkumandaiılığa bildirmiştir 
.......... ................................................................................................................... 

Taze Kuvvetler istendi 

13Dnıb r. 1 cm cc.tıldiyı bildinlcn 'Kristiansand'ın .CJ!J!.rrnen al-tmııış bir resmi 

l.ondra, 22 (lJ. R) - Norveç tebliği Müttefik ordularının Nor
~teki harekatının memnuniyet verici bir ,eki/de inki14I ettiğini 
t diriyor. Tebliğ lngiliz ve Fransız kuvvetlerinin bulunduğu nok
~ı bildirmemekte ise de Müttefik orduların yıldırım r.ir'atile 
el r İleri hareketinde bulanclulıları mtılı tahakkuk etmiftir. Namsos' 

Q karaya çıkan lngiliz kuvvetleı-i Oalonun ,imaline •arkmak için 
~İlden itibaren 240 kilometre derinliğinde bir ileri hareketinde 
"lıınmuslarclır. · 
~ ~malinde bijyük (iki vadi) 

Şbesine iftirak etmİflerdir. Bu iki 
~ 1 

aevkülceyf bakunmdan büyük 
~Yeti haizdir. Stokbolmdan gelen 
tı.ı • re göre bu muharebe Almanla
~tile neticelenmif ve Müttefik or-

dular Gutbradel vadi.sinin anabtan olan 
Hamar ıehrini İfgal etmİf)erdir. 

Niuza gölü civannda Fransız ve ln
giliz kuvvetleri Almanlan tazyik etmek
tedirler. Oslo üzerine yapdacak biyük 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

:········································: 
ilngilizler Kriıtian .. ~ 
i•and ta yyare lıta• ·~ 
syonunu şiddetle boma 
S bardıman ettiler S . . . . . . . ··········· .. ·· · ·· · ············~············ 

Norveç, Isveç ve Danimarka kralları 

IOH DAKİKA --N ······ ·· · - lsveç heyecan içindedir 
arnsos - Tro~dhayın 

h· arasında büyük 
•r muharebe başladı 

Lo - · -bq tıdra 22 (Ö.R) - Naınsos ve Trond-

lsveç gençliği dün asabi 
bir ııüm·ayiş yapmıştır 

. · · x*x.~~~~~ 

Almanya aleyhifte ayaklanan gençlik Berllnden 
bltaralbğına riayet istemektedir 

- Stokholm, 22 (Ö.R) - Dün ilk defa 

-

Almanlar 
- ·--

Yugoalauya üzerinde 
iç bir emel besleme

diklerini a6yliyorlar -·-Yugoslav hadutlarm· 
dald Alman askeri 
laallyetl blman 
aksini ispat ediyor 
Londra, Z2 (Ö.R) - Belgradda çı

kan Politika ıazetesinin Berlin mu
habiri Alman hariciye nezaretinin 
saWıiyetli bir zatı tarafından kendi
sine vukubulan beyanatı bildirmiş
tir. Alman devlet adamı Almanya· , 
om Yugoslavya üzerinde hiç bir 
emeli olmadığıru, Yugoslav toprak
lannda tahrikçi maksatlar besliyen 
hiç bir Alman te~ekkülü bulunma· 
dığını söylemiştir. 
Timesin Belgrad muhabirine göre, 

ı 
bu beyanat Yugoslav mahfillerinde 
emniyet uyandırmamış ve me,·cut 

ı olan endişeleri dağıtmamıştır. 
Yugosla\'lar Alınnn propagandası· 
nın Skandinavya için de ayni sözle· 
ri söylediklerini unutmamışlardır .. 
Yugoslav hudutlarında Alman hare
knh ''c Amavutlııktnki fevkalade 
faaliyet Cclgrad askeri mah(ilJerinin 
endişesini tahrik etmektedir. 

Sovyet 

. _ ........ . Çocuk ~ayramı . ....... .. 
Bulb Mİl.1.I RAIDMIYET ve ÇOCUK IHlyPa· 
mıdlr. Bu sabah en y_.t - elbiselerini RIYecek 
olan loculd8l'llBIZ saat 10.JO da Atattirk hey
keU öntlnde yapılacak törene iştirak edecek
ler, nakil vasıtalarına hiç bil' tic:l'et ödemeden 
binecekler ve Kiiltlrparkta gtlzel dakikalar 
.geçlrecelderclil' .. .. .....•.........................................................................•...... 

Garp .eepheslnde 
Karşıhklı hava faaliyeti 

birden bire arttı 

Cüzü tam;arı 
Hangö-li~..--
Paris, 22 (Ö.R) - Helsinkidcn bildi

rildiğine göre Moskovcı sulh anlaşması 
mucibince Finlandiyanm 30 sene müd
detle Sovyet Rusyaya kiraladığı Hangö 
limanına ilk Sovyet deniz cüzütamlan 
gelmiştir. Buriların vnifesi orada bir 
deniz üssü kurmak için hazırlıklara baş
lamaktır. 

Pans 22 (ö.R) - Garp cephesinde 
bulutsuz berrak bir havada sekiz lngi
liz avcı tayyaresi on iki Messerşmit'e 
hücum etmişlerdir. lki Messerşmit Al
man hatları arkasına dUşürülmüştür. 
Bir diğer tayyare hasara uğramıştır. Da
ha sonra vukubulan bir hava muhare-

besinde yine iki Messerşmit müttefik 
hatlarının arkasına düşmüştür. Ingiliz 
tayyareleri salimen üslerine dönmüşler. 
dir. Yalnız bir tayyareci yaralandığın
dan Ingi1iz hatlarına mecburi iniş yap
mıştır. Cumartesi günkü hava faaliye-

- SONU 3 ÜNCÜ SJ\IIİFEDE -

Norveç~ yeni kuvvetler çıkarıldı 

Alman tayyareleri iki Norveç şeh
dün ateş verl'lişlerdir • 

rıne 
--~~~~~~~~---.-----~~~~~~~~-

Paris, 22 (Ö.R) - Norveç harbi, İn- şı devamlı bir mukavemet göstermek İngiliz nazırının ifadesine göre, Norveçe 
giliz ve Fransız kuvvetlerinin ihracı suretiyle İngiliz Fransız yardımının çlkarılacak İngiliz k~talannın teçhizatı 
münasebetiyle, yeni bir safhaya giriyor. tahakkukunu mümkü..'l kılmışlardır ve hakkında meşhur bir İngiliz seyyah ve 
İhraç hareketi müsait şartlarla vııkubul- halen pek müsait ır.evkiler işgal edi- kAşifinin reyi alınmış. hazırlıklar en 
muştur ve devam etmektedir. yorlar. sıkı gizlilik içinde yapılmıştır. Askerle-
B~ netice bilhassa Norveç kıta)arının İngiliz ihraç hareketi mükemmelen rin teçhizatı irkip limanlarında bir kaç 

gösterdikleri kahramanlık sayesinde hazırlanmıştır. Sefer ordusunun teşki- saat içinde dağıtılmışbr. İhraç ordusu
mümkün olmuştur. Bunlar on ilci gün latı ve teçhizatı en büyük süratle ikmal nun bütün ihtiyaçları şimdi norma) şe-
adetçe ve•silahça faik bir düşmana kar- ~dilmiştir. Harp komitesine dahil bir - SONU 1 iNCi SAHİFEDE -

~ llraStnda büyük muharebe başla
~~ il". Almanlar muhtelif noktalardan 
düı et'ek mevkilerini tahltlıne gece gün
S~ \ığraşmaktadıı l:ır. Norveçlilerin 
~~;anger hava meydanını toplarının 
~ı.ıea altında tutan Hegra kalesinin hala 
~etleri Almarlan büsbiltün şa-

~es gazetesi Tror.haymin fevkalade 
~ ~~ ve dağlık ariı?iye arkasını ver
_.ıtı .. ır ~hir olmnsı hasebiyle Alınanla
bı.ıı- liatUn kuvvetlari karşısında bile 
tıld~ ttıukavemı::t etmeleri muhtemel 
~yazıyor. 

olarak Stokholmda büyÜk binalar Önün
de çelik miğferli devriyeler dolaşmıştır. 
!sveç gazeteleri Alman tayyarelerinin 
lsveç toprakları üzerinde -dolaşmaları ---------------....---------

~~~~=ı::ı:~:: =~:e ~~ ·Al borg u·. $1 er·ı holmda binlerce İsve~ genci bir nüma-
yiş yaparak İsveçin bitaraflığını ihlal 
eden Alman tecavüzlerini protesto et
mişlerdir. 

23 Nisan 
a· -*-

Paris, 22 (Ö.R) - İsveç bitaraflığı-

nın Alman tayyare1m tarafından de- D • • 1 ·• ı • t · 1 • 
vamlı bir şekilde ihlali İsveç hüküme- un ngı iZ ayyare erı 
tinin şiddetli protestosunu tahrik etmiş-
tir. bveç sefiri Berlin hüküinetinden 

a~' uyanış Bır ümit, 
ır hay at bayramıdır ~·ns:;=;ı;,~~~=-Uze. tarafından bombalandı 

Atletlerimiz _. ·-
Şt;VKET Blı.GiN -·-ı~tıciin iki büyük bayramı birden kut- Mısırda. parlak gafe .. 

~~.Büyük Millt>t Meclisinin kuru- . 
~illttı~iinün yıldönUraiyle çocuk hafta· beler temin , etti 
~İııde t gününü ayni sevin~ heyecanı vsk·· ı· · ın~btıs Sırı·ı Kahire\ 22 (~.A) - Dün burada Mı-

23 :N· rşılıyotuz. ~ '- sır - Türkiye atUtizm müsabakalarına 
~ hir •san bu memleketin tarihinde ye· k ;.. I k d büyük bir seyirci kitlesi önünde devam 
tlltıltkt devrin, esaretten hürriyete, ka- 3S -Prl illa 1 enıe e olurunuştı:ır. Türk atletleri yeniden bü-
de doh: aydınlığa, iimitsizlikten ümi- yük muvaffakıyetle,· kazanmışlardır. 
lıu ta "h• Yeni bir hayatın başlangıcıdır. --ıf:-- 110 metre mfinialı koşuda Faik birin-
tıtıı b ' günün bize neler kazandırdı- Mahkemeye ba~lanması ci gelmiştir. Riza ayni zam~da Türki
~ ~~~atımızın ~ü!ii~ se~ri üzerinde İÇİn alakadar maltamm ye - Mısır ve Balkan rekorl~nı kirarak 
ltıış, anı ut kyıınetim layıkiyle duyma- ri b ki • · ·birincilik kazanmıştır. 400 lnetrede Gö-
lıJt ... aınaınış bil' Türk vatandaşı ar- em e enıyor. I " Il birinci uzun ritlamada Muzaf'"'ı' bi-.k eveut d • "Jd" B · "b l 23 N" .., ' • · '· ~ ... '""'tlı h" egı ır. u ıti ar a ı- İstanbul 22 (Telefonla) - E!iki me- Tinci Faik Uçüncti(für. 200 111~tred~ Fa-
t:ı... •r uyanı b" ·· •t b" h · t b ' • • • • · ..... "~t: --ıı sa . . . .' ır 11~1 '. ır a~a . a!: buslardan Sırrının r.mhakemesinin bir ~ ikincilik k~·m•~t.ır. Sttıkla y~k 
~y~•liriz. Bugun~ ,kalplerım.ızı askeri mahkemedl! vapılması i~in icap atlamada Akın ~ncp, djSk afdıada 
~ 1- ~ıran nurlan ıçınde karan- (,den bütün formaliteler ikmal edilmiş- 'Ararat yine üçijpcijdür. ' : -== ~iz~ yeni Tür- tir. B. Sırrı şehrimizdeki ~i ~e- Şimdiye kadar· yc1pılan müsabakala-

iatikbeline doiru nasıl melerden birinde muhakeme edil~- rm umumt tasnifinde Türk ekibiQin altı 
. . .. vardll'. 

Londra, 22 (Ö.R) - Norveçte ~ 
işgali altındaki hava Uslerine kartı b 
giliz ha\>a kuvvetlerinin taarruzlan ~ 
martesi akşıurundan beri bir kat dalı• 
şiddet~. 
• Geçen gece Danimarkada Alborg v' 
Norveçte Stavanger üzerine ~iddetli hü• 
cumlar yapılmıştır. Ablan yangın ve 
tahrip bombaları bilyük hasar yapmış. 
tır .. Bir çok yangınlar çıkmıştır. Han
garlarda bulunan bir p Alman tayya .. 
releri harap olmuştur. İngiliz tayyare
leri Stavangcr üzerinde uçarken daha 
evvelki taarruzlarda çıkan yangınların 
hala devam ettiğini görmüşlerdir.. Bir 
İngiliz tayyaresi üssüne dönmemiştir. 

Bu on birinci hava taarruzunda İngi
liz tayyareleri Alman dafi bataryalarını 
o kadar habersiz avlamış)ardı:r ki düş
man faaliyete geçmc:ğe vakit bulmadan 
bir çok bombalar atılmış bulunuyordu .. 
Tayyareler mitralyöz ateşiyle meydanla

ıw....l~!l& ~Da-



··-· =;; ._. - s ms 
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ŞEHiR HABERLERi, 23Nisan 
-·-Bir uyanış Bir ümit, 

-Tefrika: 51 YAZAN: Sahin Akdumrın 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biçare adam tahtından indirildikten sonra 
kim bilir buna ne kadar sıkılacak 

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

Halbuki Murat efendi ile anası, lanım .. Hamdolaun vücudumuz sıh
olup biten işleri öğrenemedikleri hatte... Bunca zamandanheri hekle
için yarın öğle zamanına kadar mü- diğimiz saat ise, biraz sonra çalmak 
him bir h&dise zuhur etmiyeceğine ve muvaffakıyet dakikasını müjde-
emin görünmekte idiler. lernek üzere bulunuyor ... 

Artık akşam olmuş, ortalık ya- Murat efendi validesinin bu söz-
va§ yavaş kararmağa yüz tutmuştu. ferine inanmadığım gösterir bir tarz-

Osküdar ve Betiktat kıyılarınd. da hafifçe başını salladı. Sonra bir 
ki evlerde yakılan ışıklar pençere kadeh içki almasını müteakip: 
aralıklanndan dışanya sızmağa baş- - Beni üzen yalnız bu değil, de
lamıştı... Ve bu meyanda Dolma- di.. Ayni zamanda amcamın hali
bahçe sarayında bir çok lambaların ne acımaktan da kendimi bir türlü 
yakıldığı da camlann üstünde pa- menedemiyorum .. Biçare adam tah
rıldıyan ziyalardan belli oluyordu... tından indirildikten sonra, kim bi-

Hünkinn dairesi bastan başa pa- lir buna ne kadar sıkılacak~ 
nltılarla donanmış bir halde görün- işte bu düşünce de bir burgu gi
mekte idi. Veliahtir. ikametine tah- bi beynime saplanarak üzüntüleri
sis edilen bina ise ona nisbetle biraz min bir icat daha artmasına bais olu. 
daha loş ve gösterişsi7. bulunuyor- yor ... 
du... Şevk Efza kadın - Allah Allah .. 

Veliaht bu d. ikada pençerenin Onun tasaı{ını çekmek te bize mi 
önüne kurdurduğu ç·lingir so&ası- kaldı? .. O bizi düşünüyor mu? .. Bu 
nın basına geçmiş, H~ziran ak~amı- kadar zamandır buradayız, bir ker
nın ortalığı saran derir. ~üzelliği recik olsun birisini gönderip halimi
karşısında hafiften hafife bir kaç zi. hatınmızı sordurdu mu? Onun 
kadeh Mey atıştırmakla meşgııl bu- zevk ve safasından başka hiç bir şe
lunuyordu... ye ehemmiyet verdiği yok.. O ça-

Şehzadenin yarunda validesi çaron, bunak anaıiyle birlikte mut
Şevk Efza kadın efendi ve Veliah- tasıl küplerini doldurmağa, milleti 
tin bat ağası Lala Süleyman ağa soyup soğana çevirmeğe çahşıyor
oturmakta idile!'. Şevk Efza kadın lar .. 
oğlunun bu derecede içkiye müpte- Hem bize, hem de bu zavallı mil-
la olmasından ıikayet ederek: letc zerre kadar acımı yan, üstünde 

- Bilmem ki arslanım, dedi.. Bu oturduğu tahtı kendi eliyle yıkmak, 
zehirc neden bu kadar düşkün bu- devirmek istiyen böyle bir padişaha 
lunuyorsun) Yazık değil mi~ Bu hiç merhamet edilir mi? 
gençlikte bot yere kendi kendini ze- Zevcim rahmetli Sultan Mecit 
hirler durursun?... zamanında memleket bu halde mi 

Veliaht: idi) .. Bir onu gözünün önüne ge-
- Bilmezsin valide, dedi ... Bu- tir, bir de şimdiki vaziyetimize bak!. 

nun insana verdiği keyif bambaıka Merhum baban iş başına hep değer
bir şey ... Vakıa bu bir zehir amma li, namuslu adamları getirir idi .. Re
neşe veren, ısbraplan gideren fay- şit, .A.li ve Fuat paşalar senelerce 
dalı bir zehir ... Onu içtiğim vakıt devleti idare ettiler. Ve memleketi 
bütün kederlerden, kuruntulardan batırmağa değil, yük.seltmeğe çalı~-
kendimi kurtanyorum... tılar. 

Şevk Efza kadın - Böyle sevi- Amcan ise sakalını Mahmut Ne-
nilecek bir sırada İnsan hiç kedere, dimin eline kaptırdı... Bundan son-
1.İzÜntüye kapılır mı? .. Şurada kala ra devlet işleri karıştıkça karıştı .. 
kala, beş on saatlık bir vaktimiz kal- Mahmut Nedim ne kadar namuslu, 
dı .. Yarın akşam, burada değil, am- tecrübeli memur varsa hepsini de
canın timdi içinde keyif çattığı o ğiştirip yerlerine bütün kendi adam
muhteşem daireye yerleşmiş bulu- larını getirdi ... Ve koskoca Osmanlı 
nacağız... ülkesini, adeta kendi çiftliği imiş gi-

Murat efendi - işte, valide .. Be- bi idare etmeğe koyuldu .. 
ni de asıl üzen bu yaL Bilmem sa- Mahmut Nedimin sui idaresi yü
na nasıl anlatayım, ilham nevinden zünden zuhur eden fenalıkları baş
bir duygu mu, yoksa hissi kablelvu- tan başa bilirsin ... 
ku mu, ne olduğunu tayin edemedi- Şimdi yapılan fenalıkların hesa
ğim gizli bir saik bu işin sonu iyi bını sormak zamanı gelmişken, bu 
gelmiyeceğini içimden bana ihtar adamların ettiklerini yanlarına ko
edip duruyor... yup onlara boş yere acıyacak mıyız 

Şevk Efza kadın - Esassız dü- böyle? .. 
§Ünceler ... Bırak bu lturuntulan ars- -BiTMEDi-

·······"i~giit~·~·~ .. i"i~ ....... . 
---·---

Yeni bir demlryola 
~nıaıması yapıyoruz 
Ingiltere ile hükümetimi"L arasında 
demiryollannı tamir, tecdit ve tem
dit için bir kaç milyon liralık yeni 
bir anlaşma akdi i~in Ankarada mü
zakereler cereyan ettiği haber alın
mıştır. Bu husw.1a yakında bir an· 
laşma imza edilecektir. Mukavele 
imzalanınca mayıs ayında hemen işe 
başlanacaktır. 
İngiltere temdit edilecek hatların 

inşasını taahhüt etmektedir. Aynca 
• bize lokomotif, vagon ve demiryolu 
: malzemeleri verecektir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• 
Universite -·Talebesinden yüz elli 

.genç şehrimize geldi 
Milli hakimiyet bayramını Iznıirde 

gençlik arasında geçirmek arzusunu iz
har eden Istanbul Ciniversitesi talebele
rinden 150 kişilik bir kafile dün gece 
Bandırma treniyle şehrimize gelmişler
dir. 

'üniversiteli gençler otellere yerleşti
rilmiştir. --·--
F o ç 8 d~ -·-Çok müessif bir teca-

vüz hadiaesi 
Foça kazasında mües.c;if bir hadise ce

reyan ettiği şehrimizdeki alakadar ma
kamlara aksettirilmiştir. Foçada bir şa
hıs evine celbettiği dul Magfure adında 
bir kadınla onun küçük hemşiresi 16 
yaşındaki Rnkikaya evinde içki ikram 
etmiş ve sarhoş olduktan sonra taarruz
da bulunmuştur. 

Alakadar kız ve kadının hadiseyi 
kaymakamlığa aksettirmesi üzerine Iz
mir Cümhuriyet müddeiumumiliğ i va
knya el koymuştur. Hadise şimdilik 
müstekilerin kavli mücerretlerinde kal
maktadır. Tahkikat sonunda hadisenin 
tenevvür edeceği muhakkaktır. -·--Hariçten getirilecek 
ev eşyası ... 
Hariçten muhtelif zamanlarda getiri

lecek ev eşyası için ilk müracaalte sa
hibinden umumi bir eşya defteri alına
tağıru bildirilmişse de bazı kimselerin 
muhtelif partilerde getirdiği ev ~yası
nı ayn ayn ıgümrüklel'den geçirmek is
tediği ve bir gümrüeun başka gümrük
lerden de geçirilmiş ev eşyası olup ol
madığından malumatı bulunmadığı an
laşılmıştır. Bu hali önlemek üzere güm
rük ve İnhisarlar veHıleti muaf eşyayı 
geçiren güınrü~ idarec:inin buna ait be
yanname, numara ve tarihini göstererek 
;:!akalının pasaportuna da şerh verme
sini ve resmi mühürle altının tasdik 
edilmesini bir tamimle alAkadarlara bil
dirmiştir. --·--

Fuar komitesi 
Emrine yüz bin liralıfl 
serbest döviz verildi 
Hükümet, İzmir fuarına getirilecek 

mallar çin 100 bin liralık serbest döviz 
tahsis etmiştir. 

Rekor sahibi bir hırsız 
zabıtanın pençesinde Bu husustaki ka; arname şudur : 

---------x*x-------- Madde 1-1940 İzmir enternasyonal 

Gündüzleri herkesin gözü önünde hırsızlık ~~a~~:~ı~e~~:a~cı;1;:~;d1::iC::e ge:ı~:~: 
ıh d kk b 

mallar memlekete 5 temmuz 1937 tarih-
yapan aan f.a )'anı İ at ir tiptir li ve 2/7005 sayılı kararname hükümle-

-------x·•x ri dairesinde ithal olunur. 
M ht lif t ih1erd br" ub Madde 2 - Fuara bizzat veya narru-

u ~ ar. ~ ~ . m . m telif zenin bir kilim ile bir halı seccadesini. na harekete salihiyetli yerli bir firma 
.semtlerınde daıma gündüzün cüretkara- 25/3/940 ta İkiçe~melik bardakçı soka-
ne lursız~ı~lar yapan ve 2~ hırsızlık. v~- ğında Hasan Alptürkün bir kilimini, 1/ tarafından temsil edi!mek suretiyle işti
asının failı olan yarııan bır hırsız, Izmır 4/940 ta Orhaniye mahallesinde Ethem rak eden ecnebi firmalar tarafından bi
zabıtasının pençesine c!ilşmüştür. karısı Vesilenin bir takım elbisesini 6/ rinci madde hükümleri dahilinde ve Fu-

Trabzonlu olan ve İstanbulda deniz 4/940 ta ır-.-..yaka ~AAo..ı..ı...yuda Hü- &r talimatnamesinde yazılı esaslaıa uy-
k ki r d lcıJa d la ·~.... ..>Vl!i~.. gun olarak teşhirden sonra memlekete 

mer ezi es po IS san a rm an o n samettin Soylunun bir battaniyesi ile ithal olunacak mallar bedeline hasredil-
sabıkalı Ahmet oğlu İhsan Çelenk zabı- bir ~ntalonwıu 714/ 940 ·ta l0 ki -ta ·· dd t be · kt ...- • . çeşme mek üzere ticari ihtiyaçlar meyanında 
. ~a uzun. mu et en rı aranma ~ Iik hastane caddesinde Teğmen Tevfik yüz bin Tüı·k liralık serbest dövizin 940 

şahsaıdı. Tev~li edldenğuh~~!~~.~~ıkn h~p aydnı Sünenin bir pardesü, üç gömlek, bir ca- İzmir entemasGonal fuarına tahsisi ka-
. .. a.ı.t o u lıWlö~-- ta ıse e ket ve bir yel..;;.ını,· . 10/ 411lAn ta *'ı·,_.,_ b 1 edilrn b t ı -L-Janan ord "'• ,.,..., u -y--.. u · iştir. bu ytlz bin Tüık liralık 
ır ur u Ycaaa uy u. ınelik Uzun yolda Mehmet Selmenin il.. bes d .... ı. 
Suçlu Karantinada 183 üncü sokakta takım elbisesini 10/ 4/940 ta Alsa k ser t öviz t~ıircilerin iştirak dere-

15 sayılı B. Celal Kasım oğlunun evin- Esat apartmanı~da ısı· na'ıl Hakkınınncb3:ır celerine ve teşhir ettikleri malların ne
de çaldığı al vi ve menşelerine göı·e Fuar komitesi 
. ? e~ arla kaçarken tutulmuş halısını, 10/4/940 ta Alsancak Hacıpaşa karan ve Fuar hükümet komiserinin 
istıc~~ edilmiş ve aşağıdaki hırsızlıkla- sokağında Hüsnü oğlu Kemal Sepeme- tasdiki üzerine, üçüncü maddede yazılı 
nn faili olduiu anlaşılmıştır · . b ' battan" · · 13/4/940 ta +ı_. • isnaI 

8/ 11/939 d +ı_. • • nın ır ıyesını, 11Wlcı ist' ar haricinde, beher teşhirci içı"n 
a 111:ıc,,-eşmelik Değirmenda- B ler k • d d' · Rece Hul.11.-'-'- ,_ iki b - mahall · d K . kızı ey so agın a ışçı p wuuuı en ÇOK • in Türk lirasını g'"":ınernek 

gı esın e erım Ayşenin bir 50 lira d - · d hurda lbn d:~1 - · taksi -'.'< 
takım elbise ile bir pantalonunu 10/2/ egerın e a '-?'ennı, üzere ·m ve tevzi edilir. 

940 ta Karantina mahall . d ..; .. k - 14/4/940 ta Basmahanede Fettah yoku- Madde 3 - İkinci madde mucibince 

1 k - d M J'h ke::ın le . url ~- şunda Zeki ÖZsarınm bir pardesüsünil, yapılacak serbest döviz taksim ve tev-
u so agın a e ı :ırıın upe erıy e yü- 14141940 Ali ae· ahali · d M h · d 

züklerini. 1612/ 940 ta Karşıyakada Diln- .~.. ıs m esm e e - zıatın an : 
dar sokağında Hüsnünün bir halı secca- met Özgurun altı perça çamaşırlarını, a) Türkiye Cürnhuriyet Merkez Ban
a · · 24 13 ' 940 ta Karşıyakada Sel!- 15/4/940 ta Karantina mahallesinde Sa- kasındaki klering hesaplarına nazaran 
me:;n;~kağında İhsan Dinçin üç lira pa- c.det _Tüneyin altın bilezikleriyle yüzük- alacaklı bulunduğumuz memleketler 
rası ile bir entari w bir altın saatini, ~erim, 16/4/~40 ta Karşıyakada Soğuk menşeli mallar, 
28/ 21940 ta İkiçeşmelik yeldeğirmeni s.:Udba. Nedkımt oğlub. Muharremi Hepko- b) Aramızdaki klering veya beıueri 

k - d M h k A · b' " n ır ca e ve ır panta onunu 16/ anlaşmalarında sergi ve panayırlarda 

t~okıagınlba. e mbet .~nlsı ~ · rş1e3n/3ın/94ı0r 4/ 940 ta Kemer kahramanlar mahaı1e- teşhir edilecek ve satılacak mallar be-
a m e ıse ve 1:.ş.· ~om egı~ı, . sı'nde Melunet oğlu 337 do~ lu Ahın 

K k - d N f gum et dellerinin tarih sırası haricinde serbest-
ta arşıya ada Zuhre sokagın a • a ı- y ı b" lto il b' tal 

:········································: 
:YURDDAŞ- : 
i Yurdunu severı, işini de sever.. i 
: ULUSAL EKONOMi VE ! 

ı mazın ır pa su e ır pan onu- çe tesviye edileceğine dair umum1 hü-
nu, 16/ 4/ 940 ta Kar.fiyakada Zafer so- küm ihtiva eden memleketler menşeli 
kağında Şükrü karısı Behizerin bir hah mallar veya böyle bir hüküm ihtiva et
seccadesini çaldığını itiraf etmiştir. ~ melde beraber bunun için muayyen bir 
yalar derhal zabdaca sahiplePDe tellim mikdar tasrih ~ ile bu memleket-

Maarif VekBletl 
---------·x*x·--------

Orta tahsil müesseselerinin muallim 
ve talebe vaziyetini izah ediyor 

~-----....:x*x----~--
Maarif vekiletinden gelen bir tamimde orta tedrisat mile:seselerinin talebe 

ve muallim vaziyetleri hakkında geniş ölçüde malfunat mevcuttur. Vekilet, 
orta tedrisat okullarının on beş BeDe önce takriben on bin talebe mevcutken 
halen 115 bin taJ~be okuduğunu, dersane sayıları ve muallim fütiyacının da ay
ni nisbettc arttığını bildirmekte, birden bire karşılanamıyaıı öğretmen ihtiyacı
nın artık temin edilmek üzere olduğunu ilave eylemektedir. 

Bu sene muaalim kadrosuna iltihak Öğretim derecelerinin her subesinde 
eden 511 öğretmenin hangi vilayetlere vazife almış bulunan münevver insanla
verildiği rakkamlar halinde bildirildik- rın Cümhuriyet Maarifinin her cephe
ten sonra vekalet tamimi şu satırlarla sindeki hızlı ve hamleli faaliyetten ha
bitiyor : berdar olmasını ve muhitlerini haber

•Her gün sayısı artım değerli meslek 
unsurları ile kuvvetlenen orta öğretim 
müesseselerimizin bütün meslekdaşları
nın kudretli ve fedakir ellerinde yeni 
ve canlı bir inkişaf yolunda ilerliyecek
lcrine eminim. Bu tamimi yapmamın 
sebebi, yurdumu.zwı her yanında çalı

şan bütün arkadaşlanmızm yapmağı dü
Şindüğümüz ve yaptığımız her işlen ha
berdar olmasını, biz nasıl bilerek ve 
inanarak çalışıyorsak onların da ayni 
bilgide ve inanda cal~bilmelerinl te
min etmektir. 

dar etmesini, bu vazifenin verimli bir 
devamı addede,rim. 

Bütün meslekdaşlarıma en kuvvetli 
bir vicdan huzuriyle azredeyiın ki Türk 
kültürü ve Cürnhuriyet Maarifi; Türk 
münevverlerinin hiç bir istisnası olma
dan hep beraber bu ruhta, bu idealde 
fikir birliği, gönül birliği, iş birliği yap. 
malan ile mümki.in olacaktır. Millet 
ve tarih önünde mesuliyet derece farkı 
olmaksızın hepimizindir, şerefteki hisse
miz de ayni şekilde olduğu gibL 

Bu vesile ile bütün arkadaşlara tek
rar muvaffakıyetler temenni ederim.• 

Bir hayat bayramıdır -·-- BAŞTARAF1 l mci SAYFADA ..,. 

rilıinio dönüm &iüıkrinde yajl1tJllfll
Hiç bir devirde hürriyet ve ist~ 
manası; kıymeti bufiinkü katt; -
....... ittir. Diili)• yeni bfr;.Lı ... 
doğru giderken, bir çok milletlerin 111 

kadderata l'lcmli tecrübeler geçirir""9 
büyük Türk milleti kendini diinY-: 
diğer parçalarmdmı daha çok enuıi1 
~inde, daha kuvvetli, daha zinde ve; 
ha emniyetli buluyorsa kim i~ e"; 
bilir ki bizim bugünkü \"aziyeti~ıeı 
Nisanın muazzam bir şeref, bir Pi 

hiaseai vardi!'. 
Z3 Nisan TÜRK milletine yeni bir tr 

rih vermiştir. Saltanat devrinin :::: 
müş, tereddi etm~ hayatı içinde 
mesnedlcrini kaybederek derin ~ 
ğa, usunmuı yuvarlanmak üzere Ol'". 

ğunu hisseden milJet keneli mu~ 
tına bizzat sahip olmak kararını ve ,,_ 
suretiyle (Hikimiyet Millcttincli~')...:..
zünü filiyat sahasına koyduğu ~ 
dan itibaren her şe)·in rengi el~ 
tir. En kuvvetli olan milletler-.. ~ 
kudret ölçülerini la,..kiyle ~ .... 
onu dinamildeştiı-en milletlenlir. ~ 
ye bu dinamizmin parlak ~
vermiştir. Bu tarihi fÜnde, meçhuli!_.. 
dola hadiseler karşısında ~ .~ 
mesut olaainıa inaM.ıiumz ufuJUP':'" .. 
elllDİyetle lııakaa büttin va~ 
kalplerinin derinliklerinde yer a1aO --

Akşam San'at ve Kız enstitülerind_. ~~=v~:=~:.:.~ 
- 1llfS ateşini varlddannü ..... iJi ~ 

tekamül atelycleri açılması kararlaştı ş::Tı:ı-~art:::~;.' 
----------x*~ yane mavaffakQ-etle idare elen ~ 

Maarif Vekiletinden aşağıdaki tamim ' lqacakları bütün .itlerle doğrudan doğ- Şefe sevıimb ve 1-!laatm. ~ 
gelmiştir: ruya temu edeceklerdir. olan kavvethai:sin .sar...._ ~ 

1 - Kaz enstitüleri ve akşam kız 
san' at okulları mezunlarından baz.darı
nın daha yüksek derecede bir tahsile 
devam etmiyerek hayatlannı kazanabil· 
mek üzere atelye açarak serbeat çallfll'ak 
ve bunun için de evveli. ameli bilgi ve 
melekelerini daha çok arttırmak İltedik
leri yapılan incelemelerden anlqılmlf 
olduğundan atelye açarak hayatlannı ka
zanmak iıtiyenlerin ameli bilgi ve me
haretlcrini arttırmak maluadile müteda
vil sermayesi olan okullardaki ıipariı 
atelyelerioden bu gibiler için ayni za
manda tekamül atelyeıi olarak ta istifa· 
de edilmesi Vekillikçe muvafık görül
müotür. 

2 - Bu atelyelere kaz enatitüaü ve 
akıam kız san"at okulu mezunlanndan 
iıtiyenler devam ederek ıiparif itleri 
üzerinde tamamen ameli den görecek
ler Ye bir taraftan da mU,teri ile it üze
rinde görüşmek müşteriye iş beğendir
mek vesaire gibi atelye hayatında kartı-

Petrol -·Fiatlarına hükümetce • 
zam yapıldı -·-Beynelmilel petrol fiatlerinde rastla-

nan tereffü nazan itibara alınarak hü
kümet karariyle petrol ve müştakatı fi
atleri artırılmış ve yeni fiatler tesbit 
edilmiştir. 

Ticaret vekAletinden mmtaka Ticaret 
müdürlüğüne telgrafta tebliğ edilen ye
ni fiatler şöyledir: 

Benzin çift büyük tenekede 705 ku
ruş, gazyağı çift büyült tenekede 620 
kuruş, gazyağın tek küçük tenekede 96 
kuruş, motorin çift büyük tenekede 390 
kuruş ve 69 santim, benzin dökme lit
resi 19.05 kuruş, gazyağı dökme kilosu 
18.55 kuruş, 'lllotorin kilosu 10.57 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. 

Dün keyfiyet büttin kazalara vilayet
çe tebliğ edilmiştir. -·--Güzel Bir 

Netice 
-*--

B. NeJat Eczaabap 
A vitaminini elde et· 
mete muvallak olda 
Genç kimyager B. Nejat Ferit Eczacı 

başı kendi mevaddı iptidaiyemizden is
tifade ederek (Provitamin) adı verilen 
•Vitamin A• yı jmale muvaffak olmuş
tur. Türk iptidai maddesiyle Avrupada

3 - T eklmül atelyelerine devam 
müddeti üç yıldır, ancak bu müddet aza
mi olup i.tiyenler bir müddet devam 
ettikten aonra aynlabilecelderdir. Bu 
atelyelere devam edenlere devam et
tikleri müddet turib edilmek prtile fo
toğraflı bir veaika verilecelttir. 

4 - Bu atelyelere den yılı içinde ne 
zaman olursa olsun müracaat eden me
zunlar ahnacaktır. 

5 - Mütedavil sermayesi ve 9İparİf 
atelyesi bulunmayan kız enatitülerile ak
şam kız aan'at okullanndan kendi okul
larında da böyle bir tekamül atelyeıi 
açılmasına lüzum gören okul idareleri 
keyfiyeti esbabı mucibeaile birlikte Ve· 
killiğe bildirecek ve müsaade edildiği 
taktirde tekamül atelyesi açabilecektir. 

6 - Bu atelyelere devam edecek 
mezunlar diğer talebe gibi okul ve atel
yc di..iplininc tabi olmağa mecbur tu-
tulacaktır. · 

Hükümet 
--*--

Kadın ve erkekler 
için beden müke/.., 
lefiyetini kabul etti -·-Vekiller heyeti, beden terbiyesi kanu-

nunun kadınlara ve erkeklere tahmil 
eylediği mükellefiyeti kabul eylemiştir. 
Esaslar aynen şunlardır: 

1 - Orta· mektep başlangıç yaşı olan 
12 -dahil- yaşından itibaren askerlik 
mükellefiyeti nihayeti olan 45 -dahil
yaşına kadar her erkek yurttaş ve 12 
-dahil- yaşından 30 -dahil- yaşına kadar 
her kız ve kadın yurttaş Beden Terbi
yesi ve spor mükellefiyetine dahildir. 

Bunlardan hangi mahalde, hangi yaş
ta ve ne gibi vasıf ve şartlara sahip 
olanların kısmen veya tamamen bu mU
kellefiyeti ifa için kulüplere ginneğe 
davet edilecekleri illn olunur. 

2 - Resmi ve hususi daireler imkin 
mevcut oldukça kendi mensuplarının 
beden faaliyeti yapmasını temin edecek 
tedbirler hazırlayacaklardır. 

3 - Her mükellef haftanın yedi gü
nünde en az 4 saathk l»eden faaliyeti 
yapar. Kulüp ve grup idareleri bu faali
yetleri mükelleflerin şahsi ve hususi 
vaziyetlerini ve mahalll iklim şartlannı 
göz önUnde bulundurarak onların he
veslerini artıncalt şekilde tanzim ede'J'
ler. Çift, çapa, orak, harman ve emsali 
işleri bilfiil yapanlar o işin devamı müd
detince izinli sayılırlar. ----·--Beled17e Azalan 
... kiranda bir bral' 

ki emsallerinden farksız olarak elde edi- Dahiliye vekileti belediyelere yeni 
len bu vitamin şüphe edilemez ki bir bir tebliğatta bulunmuştur. VekAlet bu 
muvaffakıyettir. teblig~tında belediyelere baiJı bazı 

(Vitamin A) havuç özünü muhtelif hükmi şahsiyeti hliz mliesseselerin ida
tasniflerden geçirerek hemen hemen se- re heyetlerinde şehir meclisi 8zaları bu 
kiz aylık bir mesaiden sonra elde edile- lunduğunu kaydederek bunun kontrol 
bilmiştir. Vitamin A, muhtelif gıda mad- ve teftiş bakımından tehlikeli olabilece
delerinde pek az mikdarda mevcut ol- ğini tebarüz ettirmdckdir : 
duğu için 100 kilo havuçtan ancak bir Vekalet bu itibarla belediyelere bağlı 
gramı imal edilmiştir. hükmi şahsiyet idart! heyetlerinde bu-

Göz ve kemik hastalıklarında, kansız- lunan belediye meclisi azalarının derhal 
lıkta ve cild tedavilerinde kullanılan bu vazüeler1nden istifalanm ve yenilerinin 
vitaminden sonra B Nejat Ferit şimdi de belediye meclisi azasından olınıyan 
(C) vitamini tizerinde çalışmaktadır. A, şahıslar arasından intihaplannı emret
B, C, D, H ve hatta E vitaminlerini miştir. 
memleketimiz iptidai maddelerinden is- --·--
tifade etmek ve bunları hariçten celpten HAVA SEFERLERİ 
müstağni kalmak mümkün olduğu için .. . . 
Türk eczacılığı bu sahada çalışmak mec- Dun İstan.buldan Iznu~ Devl;t Hava 
buriyetini hissetmiştir. 1 yollarının bır tayyaresı gelmı~, fakat 

B. Nejat Feridin elde ettiği vitamin Ankaradan tayyare gelmemiştir. Buna 
Sıhhat vekileti liboratuvarlannda &ah- sebep İzmirdeki hava mercfanının ~ 

mMlan biridir. 

** Çocuk haftaw 1Nlciba ~- ... 
reOe ·ve muvaff.akıJetlede dola _.; 
kdip tarihinin D)'8Dl!flN ...... ~ 
bugünün aym amanda niifm ~ 
mizin temeliai ~ --~ .... 
ruma ve yaşatma Wt.ma Jasid 
olması tesadüf eseri deiiJdir. bıi ~ 
ram anunda tam bir münasebet..--~ 
bir irtibat mevcuttm. Nüfm ~ 
miz bilhassa ı.a,tta -- ..,.,ırkuanm•ftır. Zira nüfulan mi~ 
yen kabaran uıın ınllletlerin ~ 
lizmalarını şahlandırdıklan bir dj~ 
de yaşıyoruz. Almanlar, Japonlar, İieıi 
yanlar hep nüfas ~kınlık~ ~J' 
sürerek yeni ülkeler pepade SOf""-.,. 
Jar _ Bu vaziyette milli varlığını ~ 
tiklıilini seven nailletlerio nüfus si~ 
tini milli müda[aa ile beraber ı~ 
mesi imkansızdır. Türkiyede çok ş~ 
nüfus tezayüt halindedir. Fakat . ~ 
mm bu nüfusun Uami tmayiit ~
ni bulmasıdır. Biz 25 sene sonra lı" 
günkü nüfusumuzun iki mislini ~~ 
byn. Bu kat'i bİ1' ihtiyamnızdır. ~ 
C'e btma çahşmak her doğan ~ 
mutlaka yaptmak milU vazifele,..... 
zin başında gelmelidir. 

Türk ailesi teyididir. Çocuk .ı;:: 
lan belki her memleketten daha ı lfl' 
dır. Fakat bizde heııü:ı noksan~ ..... 
ğanları tamamen yaşatabilmek ~ 
radar. Çocuğu yaşatınak ve ç~ 
\·atan borcudur ve milli hayatın te,
tıdır. ....f 

Bugün herşeyi çocuğa veren, beıf'1 _ 
çocuğlUl neşesinden hrldiyen bir b1! 
nm ilk rünüdiir. Çoeuklamnm "1'fP
Koruyalım ve onlara yaşatalım.. ,..a. 
Parolamız çotaJmak.. Dabna ~ 

mak olmalıdtr. fil 
___ ,_E_v_u_r_•_•LG~~ 
..... Tü;k .. : .. r;;giiii ı 
Yardım komiteslnlll i 
gönclerclill eıyalal' i 
Ingilteredeki Türk - İngiliz Y""'i 
dım komitesinden son iki hafta içi!": 
de lzmire 40 vag.:>n istiap eden 111~! 
telif eşyalar gel~tir.. Bunlar ~S 
zele fellketzedelenne tevzi eo-- S 
cektir. Eşyalar İzmir Kızılay ~= 
mu tarafından vapurlardan ıeı-- S 
alınmış ve hemen Ankaraya se~s 
di1mL'ltir. ı•'' •••••• eı •••••••••••••••••••••••••••••• 

Demir ,,,,,.,.,.,.,,,,..,, 
tatlJilıL. 
Demir kararnam~si mucibince be~ 

r.arne verenlerin t:lleıinde bulunan _ııt 
mirlerden 6, 8, 10, 15 ve 20 millin~ 
<tubuk demirlerle 10X20 miliın ııe' 
lame demirler ve 20 sar timlik paıre tı1" 
hükümet tarafmdaıı sntın aıınacalt M

Her demir sahibi hükümetin tesbi~ 
ceği fiatle bu demirleri hükümet e de' 
hazır bulunduracaktır. Diğer cinS,...tif. 
mirler için henüz karar verilıneınır---·--Ntbnanellk eşya ve 
modellerin lbraa er 
İhracı lisansa tabi tutulan ınad!t--

den nümunelik c.ılaı·:Jc ihraç oluna . t"' 
rın gerek mikdarı ve gerek mahiyeU. fi' 
rife kanununda yaz.il• nümune~ eul" 
ve modeller hakkındaki esas ve olç,; 
re göre takdir olunacak lisansı alıJıS" 
sızın ihraç edilecektir 111)-

İhracı memnu olan maddelerin ~-..dl 
ınune olarak dahi ihracına rn~ 
olwunıyacaktır. -·--C:emUeyl lıoç.,.,,.,.~ 

Halbpnarda ara1-cı il~ 



FENI A.SIR 

ihraç hare eti devamdadır 
Londra "hafta içi~de Norveçte kat'i 
hir muharebeye intizar edilir,, diyor 

--------------------- 4W11N·1lıN------~--------------
~;~ksel 22 (Ö.R) - Norveç resmi yet iktisap edeceğine emin olduğu veç- liyen Almanlar çekilen Norveçlileri har
ir' ~guıde dün akşam kaydedildiğine hile bir intizar siyascl.i takip etmeyip be icbar ederek bir çok telefat verdir
b?"e Alman tayyareleri gittikçe artan iplidadan azimkarane bir sekilde hare-- mi§ler ve baz.ı şe-hirlcı·i işgal etınişlcr
~.§iddetle sivilleri hedef ittihaz etmek- ket kararını verm~erdir. Daha bu haf- elit'. 
~ler. Bunlar bir çok ta beyanname- ta içinde bu hareketin mühim netlceleri Kuvvetli Alman bölükleri Norvecin 

atıyorlar. I bekleniyor. garp sahilinde Namsos limanına aııker 
lngUiz harb.ıye nezareti de dün ak- Alman ı haşkumandanlığının resmi ihracına teşebbüs eden düşmruıa liiddctli 

su tebliği n~mb?tir: tebliğine göre lngiliz deniz kuvvetleri hücumlarda bulunarak çok zayiat ver-
~~orveçe Uıraç hareketleri devam tekrar .Narviki bombardıman etmi.5lerse dirmisle r, işgal e:lliği bazı maha11erdcki 
'"'-~or in u· k 1 N k t de Alman işg:ıl ınıntakasına hiç bir lh- -"iınen-diifer hatlarını tahrip ve bir ınuh-
l rt l · g 12 ıta arı, orveç uvvc - ı·aç teşebbüsünde bulunmamışlardır. ... • b 1 

Ye blrlikte hareket edivorlar.> - riple iki ;nnkliyc geınisinı atırın~ ardır. 
Lond d ld x. : b h f i'rond1ınym mmtakasında Alman miif- ·r" '-'Y" r"ler . havanın fenalığına 'raTt. 

içı ra a sanı ı1;ına gore u " tn rezeleri, harcldtın idamesi fcin Jfüum- ••.r cı ' · ~ 
~1~e Norveçle kat'ı bir muharebeye lu mühim noktaları i"gal ~tn\lc:lerdir. men , Hamarın şimalinde dü~ınan muka-
\; ~r ,..:ıil kt dl Dk J ·ı· kı•-1 ... ..,. veıl'etin' ı· kınnak hususunda piyade ,, -.u me e r. . ngı ız .... arı Bun1arın hic birinde ciddi bir muhare- ' 
15°Q"CJin ~arkına gelmişlerdir. Bunlar be olmamışt~r. kuvvetleduc vnrdıın etınışler ve bir kı-
İi kişili1c bir kıtadır. Bergende Alman kıtaatı tarnfıntlan ıım dü~mn -kıtalarının ric'at hattını 

M ~rveçe çıkarılan Ingiliz kıtaJarının alınan ganimet, bir çok top ve malzeme kat ve tahrip eylemişlerdir. 
~ 1Yİ tcslih ve teçhiz edilmekJe bera- Uıivesiyle bir hayli nrtmı~tır. S geı·ak vt• Kategat boğ~laruıda 
'i r tniktarı hakkında gizlilik mubafa- Oslo, '!KriStiynnsancl ve Stavang~r ta'htelbahir avlam:ı harekfılı e_'fnasında 

011J.nmaktadır. mıntakaları askeri işgal kıtaatı nrnsmda iki d~ınan denizaltısı balırılmışLır. Os-
~Uttclik erklinıharbiyeleri Norveç kara yoliyle irtil:fnt temin edilmiştir. lo koyu yakınındaki bahriye l rsanesi 

1 ! • AS 

Garp e~es: de 
- BAŞTARAFl 1 NCİ SAllİPEDE-:l' 
tinde Ingillz v~ Fransız ta"uelenn1ii 
düşürdükleri Alman tayyareler! yirmi
yi bulmuştur. 

Paris 22 (Ö.R) - Garp cephesinde 
nisbi sükUnet vardır. Bu sabahki tebliğ, 
Norveç hSdiseleri haricinde olarak, ke
şif kollarının faaliyetini ve bazı topçu 
ateşlerini kaydetmiştir. Bilakis, hava fa
aliyeti çok ge~ olmuştur. 
Fransız tayyareleri Almanyanın içer

lerine doğru uzaklara kadar keşif uçuş
ları yapmışlardır. Alman tayyareleri de 
Fransa.nın şarki , şimali ve hatta denizi 
üzerinde uçarak Paris mıntakasına ka
dar gelmişler, fakat Paris üzerine soku
lamamışlardır. 

Mütte!ik avcı tayyareleri muvaffakı
yetler ·kazanmışlnrdır. Royal Air Force 
tayyareleri dört Alman tayyaresi dü
şürerek son 48 saat zarfındaki Alman 
kayıpları yekununu yirmiye iblıiğ et
mişlerdir. --·--Çinin Aml!rika:ya 

teşekkürü 
l.ondra, 22 (Ö.R) -- Mançesler Gu

c.rdian gazetcSinin Vaşington mUhabiri 
bildiriyor : Çin rnüb..,vaat komisyonu rc
isİ Amerikadnn ayrılmadan evvel mali
~·e nazırı Morgentavı ziyaret ederek 
Blrleşili :Amerikanın yardımrna te'şek· 
kür e tmi§tir. --·--B EL Ç i K A 

Arazisi üze rinde 
Bl'\ükscl, 22 (ÖR) - Bel~ anuis.l

ne yeniden bir çok dii man tayyarelc~erinin ~rgcç büyük bir ehemmi- O!!lonun şimal ve slmali şarkisind il<"r- tekrar çnlışınağa başlamıştır. 

Petrol fiatlerinde 
- ri g;rmiştir. Bunlardan ikisinin Alınan 
olduğu tesbit edilmiı::-lir. Diğerlerinin. 

düzeltme 
la.~.ra, 22 (A.A~) - 21 Nisan 1940 
~ ... IUlQen itibaren merlyet mevkline 
fi. ~n. Yeni benzin, gazyağı ve motorin 
~ etıne ait tebliğde bazı tahrir yan
eıld ıkları görüldüğUnden a5:1ğıda yazılı 
tğu veçhile bunları ta.!'hih ediyoruz: 

h-f - Do1ane motorin iiaUeri için kilo 
~ Ula gösterilen zam 0,97 "kuruş olma-
1~ 0,27 kurtJitur. 

litt - Istanbul ve Izmir şehirleri ıçın 
ltu e olarak gö:.lerilen c1ökmc g:ı:r. fiati 

Y ;;;;.Ja;" zelzeleler 
t l<ars 22 (A.AJ - Evvelki gün saat 13-
~e !Cars merkez kQ7.8Sının Diğer nahi-
tsı köylerinden, Türkmenşen köyUndc 
~Ua gelen yer sarsıntısında bu köyün 
~ C\'lnden 72 si oturulıı.mıyacak dcrece
ltö harap olmuş, felaketzedeler başka 
do~lere çıkarılml§tır. Giindiiz olması 

41l~•ıslyle insanca hiç bir zayiat olnıa
~lır. liUkUınelr." la:ı:ım~elcn tedbirler 

lılnı ur. 
de Ze~ele rnınLakasına ziraat Vekaleti 
ıt illetiyle ve Kııılay hesabına son bir 
ı;' içinde 2260 öküz sevkedilmiştir. Yol
ı: rın kapalı bulunduğu bir 7.amancla yü
~e~ Ve iki yüzer hay,·nnlık kafllelerin 
,: U ~rak hiç bir arıza ve telefat ver
ın:~ızin mürettep yerlerine varını~ ol
\: rı, gönderilen hayvanların cins ve 
tı tı~retini göstermektedir. Bu rnükem-
1~ ci!t ö"küz1erinin Erzuruma kaClar ia

h 
1 
v yol mnsrafları da dahil o1du~u 

rn~ de beher çifti 84 liraya temin ec1il
V"a ııtır. MUbayaat ve vkiy:ıt yine dc-

rtı lmcktedlr. 
~Çankırı 22 (A.A) - Bugün sabaha 
.,:ı . ı at 4 le burada orta şiddette bir 

"e1
A olmu ur. Hasar yoktur. 

Urfada 

Bugün Ankarada Atatürkün kab
ri11e bir tazim ziyareti yapı lacaktır 

Anhra, 22 (Hıausi) - 23 Ni.tan l:>aynmı münasebetile yarı!1 (bugün) 
burada yapdacalt törene Ebedi Şefin mu"alclr.at kabrine Çocuk Esugeme Ku
rumu ve çocuklar tarafından bir tazim ziyareti ve çelenle koy:n~kla ?•!~•na
caktır. öğleden .sonra 350 ~k temsil heyeti otomobillerle buyuklerı zıyaret 
edeceklerdir. 19 Mayıs stadında yapdması mukarrer açık hav~ eğlenceleri 
tehir edilmiştir. Hafta içinde bu eğlencd""rin hangi giin yapılacagı ayrıca ilan 
edilecektir. 

"' ... - • ' • . ..... . ,.... ,_ •• -"'\t~ ..... 5ı. . .... ·.~· ~ ....... . •. . -· ·. . .. . . . ' . .,,. ~ , ., 

Fransız gazetelerine gorc 

Dün, Alman havacılığı
nın kara günü addedilir 

Par.is 22 (Ö.RJ - Fransız gazeteleri 
dünkü hava muvaffaluyetlerin.i yazıla
rında tebarüz ettiriyorlar. 

Malin diyor Jd: 
dngiliz hava kuvvetleri düşmanın 

tavvare meydanlarına ateş v~ demir 
y;ğ<lırmışlardır. DilnkU glln Alınan ha
\•acılığı için bir krıra gün olm~tur. 

Diplomasi sah.ad..:. İtalyanın hattı ha
rPketiyle alakadar ol:\rak Balkanların 
vaziyeti günün ıne,,cl~dir. .. .. .. 

Eksclsior, Hitlerin altıncı yıldonumu 
münasebetiyle ,Mm;solininin tebrik tel
graf.ındaki temennileri kaydederek di
yor ki: 

cHitlerln cevabı Alman tecavüzüne 
İtall·ayı methaldar kıhyor. Hltler Al
man ve Ill\lyan milletlerlnin :ffkirlel'i 
ayni olduğunu yazarak Alman barbar
lığına faşizmi iştirak ettirmeğe çalışıyor. 

Berlinde tama hissini kabartan Tuna 
ovalarının büliin zenginliklerini Roma 
' 'e Moskovaya göstermek icin her scy 
yapılıyor. Moskova ve Rom; bu iğfaltı
la kapılacaklar mı?> 

Günün <liğcr meselesi Ingiliz - Sov
yet ticari nıünasebetforidiı·. Ingjllcre ti
caret ne7.aretinin tebliği miizakerelerin 
devamını habe.r veriyor. 

Jurnal Berlinin bu bapta ne dfüron
clUğünü .soruyor. 

(,;ok yüksekten uçmavm sebebiyle, mil
liyetleri tayin o1unnmrunıştır. Müdafaa 
vas.ıtalan 1uırekete- ~ıni~lerdir. 

BERUNK?i 
Nikbinane bir haberi 
Berlin, 22 (Ö.R ) - Noıveç · gal mın-

takalanndan olman !ıılberlere göre Al
ınan kttalarmın iğtir.am ettikleri esliha 
\'e cephane >fllikdım muttasıl artmakta
dır. Bilhassa limanlarla depoların siste
matik tef ti~ nctic~inCle geniş mikdarda 
malzeme ele geçiyor. Evvelisi gün yal
ruT. Bergende İngiliz askeı·leri ıç1n ha-
1'1rhumuş :.»80 bin çift <-..izme el" geçmiş
tir. 
Dün bir Alman 
vapuru batırıldı 
Stoklwlm, 22 (A.AI - Juergen Frit-

7.en ismindeki l>eş bin tonluk Atman ti
UU"ct. vapuru Stokholmun cenubunda 
kfiln Landfoft ciı-arında karaya oturmuş 
,.e batmışt.ır. Mürettehaluu teşkil eden 
30 kişi kurtarılmıştır. 

Vapuı· kömür yükJil olduğu halde 
Lcttindm Stokh.olıruı gelmekte Jeli. 

on yedi yaşında bir 
kız kaybolda.-
Tepeköyü.ode otunm Ali kızı 17 ya

şında Gülbiye Şen adındn bir ku.cağız, 
TepcköyUnde çalıştıj!ı pamuk fabrikası
na giderek hnftahk yevmiyelerini alınış 
ve bir daha evine döıunemiştir. Kııw 
\'alidesi Hediyenin ztıbılaya haber \'Cr

mcsi ÜZ<'rine kızın aranmasına başlan
mıştır. 

Genç kızın köy dclikanlılarmdan bici 
tarafından kaçır.ılma~ı ihtimali üzerin
de çalısı\maktadır. --·--P OLiSrE: 

O r Ev\·elki gece Mel<?Z caddesinde Şakir 
oğlu şoföı· Melunet, kendisine nasihat N Veç harekaA tı ai..· ~;,;.~ Ualı'a.ı 

Uk sayamı yapıldı -~-------ıı:,..x--------- . eden şoför muavini :Mustafa oğlu Hasa-
. l1t-fn 22 {A.A) _ Vilayetimizde tah- o nı tabanca ile karnı bo~luğundnn yarn-

~ ~~=~~'.?:~l~~E:::?:: lngilizler 2 günde 80 
1

·::!~!.~!.~i~~~~·.~1" 
ti tat le intacı i~in nlınan tedbirler say Al • d • • •• d • • Hidayet bir fotoğraf meselesinden Halil 
iı;~ae sa~,,rn saat 12 deo bitmiştir. Snyıın man tayaresı uşur u ~~ll~ntmb1ışt·ahıri.mi bıcakfo yaralamış \'e ~-n-
~~ l.tlerkez ilk okul bölgesine tefrik IKn ... 

l'e rek muvaffakıyetle ça1$J1 36 <.iğ- d gı"liz _ Norvc,.. kıtaatlnın --Lı·• bovım"'.ı Gramofon hırsızı 
ılltnen, 65 orta okul talebesi, 4-0 miiıncs- Londra, 22 (Ö.R) - Stoklı __ olın ;ın .... '1A-' 1 1 J '"' E 1 H ,,., d d 

eli- ""tr \•e dahi!de•~o kilomnt-r- · ·d bulunan :.rzurum u as.an ~araman a ın a Ve 40 bekçi üe- intaç edilıni~tir, bildirildiğine güre, tank \"e g:~ ._ ... ıçen e b " h d b" f t t • 
ı.. tıl re. 22 (A.A) - Vilayet mer .t,z.inin hnrp Jevuuını ~le mücehhez İngıliz kı_·.ıa •• - Gronga doi!t:u iler1eı!l.C'~tc olduldnrı -zan- ır şa 15• carşı a ı r gramo on sa ıgı 
ve ...:ı ı nedilivor. :&ırada tutulmu')tur. Hasan Taramanın ... ., '-.ııye hudutları dahilinde bulunan atı Hamarın bulunduğu Mioessa go u- · k 
"• « 1 Trondhaymih 70 ı,·ın ı. · • ı 0 nUfu· ibu gramofonu Burh:miye azasının 
l " ınaııaıtede -4800 ev cezllm~ yedi iJa nün şimalinde Norv ... 'f.(Iilerle t~ına.s~ be - • · Kışı o .ı ,,... _ •·ı· ._ .... d •-·- k t k .. 

\J Y Ö k. ı !ız kı .sunun takriben varı-:ı .,k,·ı· •e edilmiş- '-""!yıı ı K.oyuıı en ~ıaı-a · .sa ma · uzerc ~'- arasında bulunan l362 kız ve 29G2 mistir. yle z.nnnedilıyor · 1 ngı • •·ır. • " ~ İzınire getirdiği anlAStlmıştır. 
~ek olınnk üze.re 4342 ,çocuk t~bit tanlı .Andabcne.s veya Laerdaldcn ve ' 

~~tir. lk itabsil cağında olup ta mer- belki de her iki :) erden ge<;er<'k ilerle- Paris, 22 (Ö.R) - lngilir: tayyareleri EIJlenrneJı malısadiyle 
&ı okullarına devam eden çocuk sa~··- mi§tir. tarafından sima1 denizind ve •or\·cçlc TorbnlıD}n Y:eni ~iinde g~ n Ah-
la 297 kız ve 1036 erkek olmak i.irere Almanlar, Anlal.s.:ıwsi ve .Domb ası Danimarkadald in)'Yare kaı·argah1ann- m •t oğlu 1 ıail ycııi !köyden IS yaşın
l"ll 33. tür. Kızl nt ait yekun hen tiz gel- bağhyan ve sahilin 80 küomeirc çenubu da Norveç taarnıwııun iptidnsındanbc- d .. Bn. Vesileyi evfonı~k maks, dile ka-

ı:ırnışur. 1 sarkisinde bulunan l:wttı, oraya para- ri tahrip edilen Alnuın tayyarelel'inin çırmış ve tutulmuştur. 
l\.lıfTAKYADA J tlerle kıtaat indire."t'k kcsıneğe teşcb- ı~~.kdarı en .uz 80 :t.nhmin edilınckte<"!ir. Malısadı i~i .değil 
tittt d - blıs etm·sterdir. Fakat en ron haberlere 1i_~z k~clar olnıa.:.ı d:ı muhteıneldır. In- Kemal sanuı Ulucak Jroyünde Ah-

US S 3 YlftU. enemesı göı·c bu rnmı..Jca h!ılll Norveç kuv\'ctle- gıliz.le~·ın buna mukabil düç.ar oldukla- met Bayraktar, ayni kbvden Fntınanın 
d Ant.ak~ • 22 . (AAJ - Nü{ us sayıp:ıı rinin elinde bulunınal:tadır. rı ~~yıat, Alman .kayıplarlyle mukayese c·vine tecavüz. ıiıali.sacliyl~ ginriiş ve tu-
~rncsi diin lsktıı•dcı·unda tum bir in- Tırondhaym <:cpht>ı:;inde muşterck ln- eclılınce, çok hafiftir. tulmuştur. 
tb- /\ive mük~ınmcu~:('tıeksonra t'rmiş- Bir nenci ...,araladılar 
illi. .. ınan netıcey...- gore. ·aznmn umu- 1 b :. ;, 
~ llufusu say.ısı 1824'~ si kadın \'C 19930 F t a . . Evvelki gece Torbalınm Çin kö-
~lı erkek olmak üzere 38172 cUr. Mcr- ransız ayy re erı ır yiirden Sal.ahcttin Gürer, sarlo luk ;;a-
s eZcJe niifus ınikdarı :l920 kadu1 ve 6952 ikasiyl~ İsmail oğlu Nuri Cürcri ~ 

~~~~~ olarak 12872 ki~i tesbit <>lun- Al tay aresı· du·· .. rdu·· zı·~:.ı:':a;:::~ı: ~:r;.:::::ı~tı:e ~-uclu 
i ~fotay anavatuna hıvuştuğu zaınan man şu tutulmu ·lur. . 
k~ erıdenın merlt~inin nüfusu 7700 idi Ka !!ft ~-zünden 

ı ~~na naznran 5172 niifus fazladır. Brüksci. 22 (Ö.RI ._ Milli nı~ da bir 1-ıava muharebesi olmuştur. At- &.>•ındırın Cami İbrahim :mahallesin· 
u· •-ntakJ.•a, 22 (AA) - .antakya bele- nezuetinlıı bir tebli~h·e göre BclÇ'ka man tayyaresi düşürülmüslür. förettA?- den Mustafa oğlu lt.1clımct. blr kadın 
ı1Ye i hir may.ıstau itibaren entnri ile arazisi üzerinde Vöc;;ıt(t civarında bir batından biri telt:.f olıııu ur. 'Diğer iki- Jtiitiiodcn ayni mahallede oturan yirmi 

r <ılasrnayı yasak P.lmiştir. Atman ve üç Fırans<z tan'aresi aı·asın- sinden biriı;i ağır. digtt[ hnfif yaralıdır. yoı :sındn ifa mi Yılma"!ı bıçakla lıafif ı;u

Ralcde yere inea Alnıaıı tayya
r tsınin sevk jurnalı ~okmuş 

d B~rn. 22 (AA.) -- Geçen gece Balede yere inen Alman tayyar'!li bir 
•0rnıer jdi: ru\zarı dik'kati celbeden ahval ve ~r.ııit aruında t.ayyu~e sey· 

~.1 cfer jurnalının bulunoıamau tayyarenin yere inmek üzere &le vr civarı 
l.lzetinde oldukça uz.un müddet uçtuğ11 vr. Iııviçre toprakl.anndan w:alclaşı:na
~~~ İçin itina gösterdiği zikrolunmaktadır. Evvela şimali garbi tstÜUUnditde 
eorulen tayyare bir va7.ifcden döndüğe benziyo r. Balede çlkıın 'ationnl Zd
tung öyle uınn diyor ki: 

Alman Uın·arcsi haıdp olmuştur. Belçi- ıettc yaralamı ır. Suclu adliyeye' ril
k."t lıükiiıneti s icldctli prntestod::ı lmlun- miştir. 
mu,stur. 

......................................... . 
ilrüksel, 22 (Ö.R} - Alman 1eb'iği- :. YURDDAŞ

ne göre Garp cephe<;inde Alınan t:ı.)) a-
reJeri Fnmsanın icin.-le 'U7.aklara ac'lar : Bir ıuera'klı hesap etıniş : 

· : Tümye"de arfnhınan e1ekttiktcn 
lm,if ucusları ''apar.ık Atlas Okyanusu • .. d t f d'ls b·ır vılda . . · • • • yuz e on asarru e ı e, • 
c. hılınd Bcırdo hmanma kadar uçmuş- : (ı75 b . liralık körn'' art.armış .. 
brdıı·. Dünkü hava m\lnarebelcri .. de : 

1

0 ın . . · -'-'ın ~ iıua elektrik 
ik. ı· t• ,_,, F - t h nuıı ııı. cıAa • 

ı ngı ,.,. ,.e i~~ mnqz tayyR~ fi - : cf' <i esind olsun.. 
rip. eclilı~~istir. ~.k. Alı: aıı tayy~n-si i:~ E ugın UL~JSAL ·EKONO:\Iİ Yl~ .. 
lcrıne d •mmeını~tır. l !I"esız kaıan lJır : Alt'Tl"I MA K URl 1U : 
Al nn tayyan ı de ls\'lÇ · kpra0ıı13 : ': 

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

Emniyet Umum M üdürü l stanbulda ______ .._ _____ ~--s~x:-----------------

Ecnebiler hakkında yea 
tedbirler alınmadı • 

nı 
---------x.x------~----=--

lstanbul. 22 (Hususi) - Şehrimizde bulunan Emniyet umum müdürü B. 
Ali Raza Çevik tetkiklerine devam etmi , sabahley:in Emniyet müdürlüğün~ 
gelerek muhtelif işler hakkında görüamüştür. 

lstanbul, 22 (Hususi) - lstanbuJ Emn'iycı müdürü B. Muz Her tehrimiz,. 
deki ecnebiler hoklunda ötedenberi tatbik edilen normal kontrol haricinde 
hiç bir tedbir mevcut olmadığını. est\5Cn şehrimizde bu hususta fevkalade tcr
~at alınmasını icap ettirecek bir \•azİyet bUlurunadağım aöy)emi~tir. 

Evvelki gece Gümüşhanede tekrar 
bir hareketi arz olmuştur 

~--------x4x·-------~---
Anlı;ara, 22 (H11&wi) - Pazar geccai ı1aat 21 de Giimüfhanede üç hafif 

ve dün sabah bir tiddetli zel:r.ele olmUJtur. Çaml1ea maballe..inde bir ev ı.
mamen çökmüıtür. Gumüıbanedeki yera ramtı:larau tetkik için altı kitilik. 
Zooloji mütehas..~ısları Erzincandan Gümüşhaneye gelmişler ve tetkiklerine 
batlamı \ardır. 

Müttefikler Roma ve Moskova 
ile münasebetler tesisini isti'yor 

----~---~~x~--~--------
. Londra, 22 { Ö. R) -- Times gazetesi bugünkü baı yazwnda Müttefikle

rin Sovyet birliği 1re ltalya ile münaaebetJerini tetkilt edi)·or. Muharrir diyor ki: 
<.Fransız Baıvekiti Reyno Fransanın ltafya ile anlaşmaia heran hazır ol

duğunu söylemİJtİr. lngiltere Sovyeder biıliğile ticari anla.tmaia muhalif de
ğildir. Bunlar aklı sdimin ifftdelcridir. Müttefikler yeni düşmanlar peyda eı
meğe bakmıyorlar. Bununla beraber ümitlerini Sovyetler l>irliği ve lta1ya ile 
mi.inaeebetlerini iyilefitirmeğe bağ\amamışlardu. lngiltcre ile ticari münasebet
lerin jadeainden fngilteTeden :ôyade Sovyet Rwya E yda görecektir. Moı.iko
va lngiltered en al cağı emteayı A!manraya gönıdermiyeceği~ dafr lngiltc--, 
reye teminat vnmcği knhUI etmiştir. -:. 

lnginz pilotlar1 pek beğendikleri 
Almanya üzerinden ayrılm1yor1ar 

------------~~K·--------------
Londra, 22 (Ö. R) - Har\>in ba'1 ngıııc.ındanhcri lngifü. tayyarderi Al· 

manya üzerinde binlerce defa uçuı yapmı,lardır. Jogiliz pilotları ~ :u~r· 
dalti tecrübeleri sayesinde Almanyada UÇllŞ tcraitine tamamen vaktftula.-. 
Uc;utlarda makinele r hiç btt teknik UWl vermemitferdir. Bu vaziyet mürette
batın haleti rohiyesini kuvvetlendirmittir. 

Taymise göre Müttefikler vaziyetin 
inkişafından memnun olabilirl~r 

------x..,.x 
1...ondra, 22 ( ö. R) - Tima guetesinin aakeri muharriri orv~te askeıi 

vaziyeti ıöyle anlatıyor: 
cMüttefikler vaziyetin jnk.İ afııadan memnun <riabillrler. Bir çok •lı'atejik 

noktalar qgal edilmiştir. Resmi tebliğlere göre hareki.tuı bu iUt ..af.bumda 
eefer tqkilituun mükcmmeli)·d.i ve denizlerde Miittefik doruuım&lana 
uf i hÜkİmİyetİ ltend.W gÖat.etroiftİr. lngiliı: donanmUI bugün OA beJ gü.n CW'· 

vdine niıihetJ.,. harekat ta daha -.rbeat olup b"şka ınok.talara 5evkedilecck ye
d ek bir çok geınacze sahiptir. Non-cç miUeti mu~r~k- hardı:iım in1:ipfuıı 
emniyette takip etmektec:IİJ".> 

Norveçteki har~kat Almanların ihtiyat 
malzemeıini her gün biraz daha eritiyor 

----------x.v. 
Bern, 22 (AA.) - l)·i bir menbadao bildirildiğiur. göre. Alman diploma· 

tik ve askeri mahafüi Norveçin iatilbndıı.n sonra Almıuıyarun vaziyetini Al
man matbuatının bahseltiklcrj kııdaz parlak görmemektedir. Jyi mal\ıuuıt e'
mal.:.ta olan malıafil. Almanyanın diploma.tik 1;c aakcri Jaaliyctini tesri ct
meie çalışmakta oldı..ıiunu beyan ctmd:teairlcr. Müşahitlrr Non·eçtcki ha
rekatın, AJmanlzınn :ihtiyat mıslu:melerini aiira.tle tüketmekte olôuğunu he-
>·an etmektedirler. Ayni miiphitlec, Norveç ae.Eccinin Alman deniz ve han 
kuvvetlerine pek bahalıya mal olduğwı11 ilivc ctı:ncktedirler. 

lııviçre malıaEilinin 11ö)·ledikkrine bakılırsa. Alman mahafili Norveçtel:i 
Alman kıtnatının kasten yapmakta olduklan tnhriLau n dolayı endişe hinet· 
mektcdirler. 

Japonya Felemenk Hindistanı mes-
elesinde Amerika ile anla~mıyacak 

--~--------K:·~-------------
Tokyo, 22 (A.A.) - Japon Hnriciye nezareti namına söz süylemeğe 11..-

lahiyettar bir zat, matbuata beyanatta bulunarak, üçüncü devletlerin Çinde
ki hak ve menfea.tleri bakımından Japorı .&ivascıinde IUç bir değişiklik husule 
gelmediğini söylemİ§tir. 

Felemenk Hindista~ı hakkında Japonya ile Amenka aıaımda prensip iti
barile bir nlapna husule gdip getmediğine dair sorulnn aunle cevaben ayni 
zat. böyle bir anlaşmanın 'husule ı;elmcsine imkan Lu1unmadı~ ım, çi.inkü ne 
japonyanın ne de Amcrjlcanın bu nevi itilaflar akdine mezun bL1lunmadıl-ia
rını söy!emiıtir. 

Bir A jman gazetesi ıngiliz zayiatı 
hakkında temennilerini bildiriyor 

----------------x~x-------------------
Brüksel, 22 ( Ö. R} - Ü-velf O bla> Alm n gazetesine göre ln •iliilcrın 

son 1 2 giin zarfında zayi h 4 Nlfıharp gemisi. 2 aaffıharp lm.ıvazor\\. 
bir tayyare gemisi. o ört ağır l:ruvazör, 1 o hafif knwazör. 1 ı nıunrip, 1 J 
tahtelbahir, t 5 nıı\diyc ı;emisi ve 29 tayyn,r,e: im~ bu li:ıt.eye .ııncak Norveç -
ılıillerinde battnlmıt 'Ve "aszırtı uğyatılmt;ı lngiliz harp gemileri dı\hilmiı. Bu ~O 
par-; dan 60 ı t-amam'itc tBl\tip <Cdilmis telakki edil ektedir. Al ıa i:B'letetıWc 
_göre bu kadar kısft "bir müddet ..Jç;nd; IDgj)İ.7. flloşunun uğrattıiı en ~ır zay.i.at 
listesi ihndur. 

Alrrıanl r ha'a müdafaasız vap ur-
ı~ rı batırmakla wakıt g~çiriyorl ;ar 
Paris. 22 (Ö. R) - orveçıen :gelen bobeder Almanların 'havalıırda Ye 

aemitcrde '1arp '11\eto~~llnnın vahim' igini .ı;österiyor. imal denizinde bir 
Hotl nda ba1ıkÇt -gcnmi botnb1lnlaman ıed!lmi~ ve ı:nitra1yöz ateşi ahına alın
rpıqtır . Amsterclrun~n gelen bir habere göre. diğer bir balfkı;ı gemisi mitral
yöz aıeşine tutulduktan sı>nra limawı. gire1>itmiştiT. 'Vapurun IHo,tanda tabti
yetiode o1dujuadan ,şüphe edilmesi imkanı yoktu. 

Maden yük1ü bir "f'e1cmenk vapuru ela • 1orveç sab~inde hatmıştır. Vapur 
.habersizce torpillenmiştir. Mürettebatı 1-urtan\mı§tır. 

Bir 'kaç gündcnbe.ri haber e'1namıyan ve esrarlı • rtlar içinde batttğt tat.
ınin edilen Doıerroik F elemen\.: vapwunun da bir A1man tahtelbahiri t r.
f ındıın. evrakının tet\tikioi .müteakip torpillendiği öğrenilmiştir. 

Berlin , Roma ile Mo$kovayı barıftırmağa 
muvof fak olacağına kanidir 

Hrübel, 22 ( ö . H) -- Bclga .oı.ıansııun .Bedin ~ahid .biJdU-iy r : 
Roma -ve Maosk~ e,-amnda bir anla~ yaptu-mak ıaurerilc Ballc.nn 11J.1lh1r 

nu nğlami.ajkrmak hususunda Bedinin gaycetleri fasıla!nz. de11ra.m ediyor. illa 
tqcbbiiı;l~in ne dcroce muvaffakıyet lc.azandığmı ıl min f'tmek mümkün do
iilac de mih:akett.lerin yava§}ığı bir 'taraftan tesadi.if edilen mü kilau Ye di-
ğer taraftan b u müşkilatı yenmd. hususundnki i.n dını göstermektedir 
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oraya Bağdattaki (Kerh) kısmına ben- genç bir yaşta iken gözleri görmemeğe 
:ıemek üzere (Kerh) ismini verdi. (Ef- başlamıştı. (Fergane) ahalisi bu kadı-
9in) i de Samranın cenubunda kendi nın geçen hayatı halekında Samra ç.ha
aarayından o kadar uzak bir mesafede }isinden ı.iyadc malumat sahibi değildi
(Matire) namile maruf bir yerde oturt· ler. (Merzban) ile konağı halkı bile bu 
tu. Ferganelilere.Türklere, Hristiyanlara kadın bunca zaman oruarın içinde yaşa
-YeMağribilere mahsus ve kendi e:ı.rayı11a dığı halde onun mazi.sine dair bir şey 
~aha yakın yerlerde mahalleler "ltÜcuCla bilmiyorlardı. Evvelce de beyan olun-

1-«etirdi. Kumandanlanna kendi mahalle- duğu üzere bu kadın her kese ve hatta 
)erinde kendi adamları için camiler ve kendi oğlu (Aydoğdu) ya learşı geçmiş 
~ışılar inp etmelerini emreyledi... hayatını ketmedercli. (Aydoğdu) vall
(Samra) da Dicle nehrine müvazi ola- desinden babasının kim olduğunu sor

:nk şehri baıtan bata lı:atetmek üzere dukça onun bir müslüman askeri oldu
bijyük caddeler açtı... ğunu, bir muharebede şehit düştüğünü 

Bu caddelere bir çok sokaklar mUn- söylerdi.. (Aydo~du) validesinin bu hu
tehi olurdu. Caddelerin en büyüğü (F..ş- susta daıma ketumiyeti, daima ihtisarı 
,arülazam - Büyük cadde) idi ki Dicle- iltizam ettiğini görerek bu sözlerinf! 
ye muvazi olarak şimalen (Kürh) ten inanmak istemiyordu. Bir gün validesi~ 
l:aa§lar ve cenuben (Mutayyire) ye va- ne ka d b ı 
.l'Jr idi. Mahalleler bu büyük caddenin meğe ~ı:;:r .~. ~ udarakv yemin .ettir
W tarafında ihdas edilmiş idi Bu cad- k ış ı ı. a mcag12: Y.emm et
Geden başlıyan sokaklar (Dicle) ye ~e ten çek~i~, fa~t. hakikati başka 
mUntehi olurdu. Haraç divanı, (Muta- ~r ı:~t~tta soyliye~egını vvaade~iş idi. 
aam) ın sarayı, büyük cami, esir pazarı def n. en sonra . ,Aydogdu). b~r kaç 
bu caddede idi. Ehemmiyetce ikinci de- a yıne bu bahsı açarak validesıne bu 
ncede zikre şayan olarak (Ebu Ahmet vaadı~ı .derhatır ettirmiş idi. Fakat ka-
caddesi) namiyle maruf bir cadde daha dıncagı~ her def asında: 
Yardı ki bu cadde bilyük caddeye mu- i; Oglum~. Bur;u sana _daha münasip 
vazi olarak şehri başlan başa katederdi b vakıt~ soylerım, de.rdı. 
Sair cadoPlf'ri tatvilflen •htirazcn zikret- (Aydogdu) (Fergane) de gençlik ça-
miyoruz. ğına vardığı zaman bütün fikrini, bütün 

(Mutasam) Dicle üzerinde şark sahi- emelini kendi akran ve emsali olan er
lini garp sahili ile bitiştiren bir köprii h"hı azim ve himmet gibi askerlik yapa
in§a ettirdi. Bu tarafta bir cok binalar, ı ~ak ter~t etmek ve yahut sair yollar 
bahçeler vücuda getirdi. Kuyular kaz- •le mcv~ ve servet kazanmak üzere 
dırdı. Esbabı mamuriyet ve medeniyeti fraka gı.tmeğe. sarfediyordu. Validesin
istikmal etmek iizere her yerden orala- den Irakın tarihte meşhur olan medeni
ra mahsus olan harf ve sanayi erbabını ~~ ':e . .s~rveti hakkında bir çok şeyler 
celbettirdi. Mısırdan su mühcndislerivle •c;~fml§ ıdı. Akıl ve zek5sının, kahraman
kfığıt imal eden ustalan. Bruıradan c~m lıgın~.a~cak öyle vasi bir muhitte incilô 
ve çomak cömlek usİalarını getirtti. edecegını anlıyordu. Fakat Jraka hasret 
Harf ve sanayi erbabını aileleriyle be- çeken validesi son senelere kadar na
raber hanelere yerleştirdi. Binaları hah- sı~~ onu oraya gitmekten "lnenediyordu. 
çeler içinde köşkler şeklinde yaptırdı. Bıh:ıhara (Mutasam), halüe olunca onu 
Aralarındn açık yerler, meydanlar hı- teşvik t!den vaiidesi oldu. ikisi birlikte 
rnktı . '1) ~ehrin ihdası şayi olunca halk (Ferganc) den müfrakat eylediler. 
ticaretle. sanayi ile para kazanmak icin (Snmra) da ycrlestiler. (Aydorrdu) çok 
her taraftan oraya koşustular. (Muta- zaman geçmeden ehliyet ve iktidannı 
.sam) dan sonra gelen (Vasık), (Mille- isoat etti. Askerlikte yiikselc yüksele 
vekkil) ve saire şehre bir çok büyiik nihayet Halile hasse askeri reisi oldu. 
binalar illlve eylediler. Validesine muhip ve muti olan bu genç 

(M~lasam) ın sar<.ıyı civarında Fer- ~lına mühim bir sırrın karışmış oldu
ganelılere mahsus mahallede etrafı du- "Unu unutmıyor, fırsat düştükçe baba
var]ar ile muhat bir bahce içinde orta sının kim olduğunu validesinden soru
h~Tii bir binn vardı. Bahçenin knpt!::ı yordu. Fakat kadıncağız. her deiasındn 
Dıcleye nazır idi. Kapının yanında iki cevabı diğer bir vakte talile ediyordu. 
hurma ağacı vardı. Samra ahalisi bu (Aydoğdu) memuriyeti mahsusa ile 
k~kte oturan1ar hakkında hiç bir şey (Fergane) ye gideceği zaman validesin
bilmiyorlardı. Çünkü eve lazım olan eş- den .istizanda bulundu. Validesi ona mli
yayı mübayan etmek için çarşıya çıkan saade etti. Çabuk avdet etmesini ayrı
uşaldaraan başka orada bir kimseyi gör- ca tavsiye eyledi. (Afitap) oğlunun azi· 
miyorlardı. Fakat kumandanlar onun metinden sonra kö kte (Mesude) na
(Aydoğdu) nun evi olduğunu biliyorlar- mındaki cariyesiyle beraber kalmış idi 
dı .. H~tta diğer kumandanlar debdebeli Bütün günUnü evin içinde geçiriyor: 
ve ıhtı~ı konaklarda oturur ve mai- bahçeye. ancak nndiren çıkıyordu. (Me
yctlcrinde bir çok uşaklar, kölelCT istih- 'itıde) hanımının hizmetinde pek ço'k se
ta~ ederlerken (Aydoğdu) nun onun neler geçirmiş ik'!!n onun bir gün gül
aksı olarak. debdeb-:-c;iz ve alay~z ya- düğünü görmemiş idi. (Afitap) yalnız
~~ğı ~ercıh etmesınden taaccup eder- lı~ı ~ever, pek a1 söz söylerdi. Mensup 
le.rdı. Bır çokları orada (Aydoğdu) nun olduğu unsur kadınlarının bütün neza
yalnız olarak i~amet ettiğini ~nneyle- hetlerine, bütün ~affetlerine, bütün va
yorlardı. (Aydogdu) Samrada ıken bazı kar ve ciddiyetlerine varis olmuş idi 
;osnarı onu o köşkte ziyaret etmişlerdi. Her bal ve harekMin<le terbiye ve n~-
~~at bu genç kumandan (Samra) dan ketten ayrılmaz, nek mütehassis ve sef

~ufarak.at ettikten sonra oraya artık katkar görüniirdü. (Mesude) hammı~n 
~.m.~e ;?tmiyordu. Çünkü validesi olan bu asll ve necip hi~iyatına mukabil onu 

g.ozu gormez bir kadın ile onun hizme- büyük bir hürmetle seviyordu. 
tı:e ~ulun~n (Mesude) isminde ihti- (Afitap) kühulet yaşında ve gözü gör
Y hır canyed<'n ba§ka orada kimse mez bir halde olma5ına rağmen hilka-
<>turmıyordu. ten gilzel ve nıh:m hafif bir kadın idi. 

- 2G - Simasından gençliğinde harikulade bir 
AFtTAP güzelliğe malik oldu"u anlaşılıyordu. 

.<Aydo.ğdu) nun validesi (Afitap) is
mınde hır kadın idi. (Ferganc) de daha (1) Yakttbinin Kitabülbeldani S. 39 

MaltlıemeEerde : 
-·-·········· 

Sporcularımız ıatanbulaan avdet etti 
__________ ..;._ __________ ~-'X*x.~--------------.....,,.-------

M. Küme maçlarında alı
nan neticelerin minası 

lzmir takınıları lstanbul maçlarında 
hakiki kuvvetlerini gösterememiŞtir 

--------------:x*x------------
. lstan~ulda Beşik.taş ve Vefa takımla- hakem Nuri Bosut'un Be§iktaş hafı Hü-

nyle guzel karşılaşmalar yapan Altın- seyinin göğsüne ve eline değen to 
ordu ve Altay takımlarını teşkil eden görmekten çekimnesi her halde b·t p; 
futbolcular dün gece Bandırma ekspre- lığına delalet edemez 

1 

ara -
siyle şehrimize dönmüşlerdir. Sporcu- Dört gol yedikten .sonra Alta 
l~rla birlikte giden seyircilerden büyUk lip geleceğini alay mevzuu ya~ına ga: 
bır kı~mı da _dönmüşlerdir. spor muharriri Izmirde Galatasara~ 

Iznur şarnpıyonu Altınordu Istanbul- Altay maçının geçirdiği safhaları ve 
da ~~aya mağlup olmuş ve Beşiktaşı Ga1atasarayın aldığı neticeyi neden ha
kendı stadında mağlUp etmiştir. Altınor- tırlaınak istememiştir. 
du takımı yedi gol yemiş ve yedi gol at- Birinci maçını kötü şartlar içinde ya-
mıştır: . P~n Altay ikinci maçta Vefadan üstün 

lzmır şampıyonunun Vefa takımiyle ~ır oyun çıkarmış, fakat beraberlik ne
Y?P~ığı maçın neticesi ?iç tc normal de- ticesini değiştiremem.iştir. Bununla be
ğ.ıldır. Daha kuvvetli hır takım obn Be-- rabcr Vefanın ve Be_iİktaşın Jzmirde 
şiktaşı mağlup etmesini bilen Altmordu- y~pacakları maçların neticesi daha şiın
lular Vefa ile yaptıkları maçın ilk dev- dıden lzmir seyircilerini meraka düşU
resinde çok ntıl idiler. Eğer ikinci haf- rehilir. Öyle t.-ıhmin edilebilir ki bu 
tayımda tatlıik ettikleri oyunu ilk dev- n;açlara kadar Izmir takımları daha iyi 
rede tutturt>bilselerdi, Jzmirc altı pu- hır şekilde hazırlanmış ve formlarını 
vruı hedivc ctmLc; olurlardı. Altınordu bulınu olurlar. 
takımı, Beşiktac:i~ yaptıkları maçın ilk !3u haftaki maçlardan 50nra puvan-
devrcsinde cidden mükemmel bir oyun faJı gözden geçirebiliriz: 
cı.kar:?ı:lar ve galibiyeti hak ctmi.şlcr- . Bu seneki milli kiime maçlarında se
dı Butlin Istnnbul r.azetcleri Bcşıkl..a!i kız .takım henilz müsavi bir vaziyett _ 
ma_çında kırmızı - lacivertlileTin tatbik dirler. Hiç biri milli küme sampiyonl e_ 
ettıkleri oyunu takdirde müttefiktirler. ğuna doğru bariz bir hami~ yap u 

:'-ltay maçlarına gelince: Yol yorgun- mıştır. Eğer Ankarada Gençlerb~ır.~: 
J.ı.gu ve diğer bazı s 0 bepler yüzünden Galatasaraya galip gelseydi ha~:~ 
Altay takımı bu defa Istanbulda iyi yanmış olacaktı. ' 
maçlar çıkarmış sayılamaz. Kırmızı - Puvantnjda: FeneTbahçe Gençlerbir
Beyrız mecmuasında Sacit öğet Altay- ]iği ve Vefa takımları 0 ..i birer puvanla 
Bcşi~ş m.nç~ın ~-2 gi?i. normal~.~a- en başta, Altınordu, Galatasaray ve Mu
kın bır netıcC' ıl t" bıtmesı lazımgeldıgıne haf ızgücii takımları onar pu anı 'k" 
. t 1 . . A k f . v a ı ın-
1şare ey cmı<ıtır. nca t.-ıra gır~: mü- {'.~. vazi~ette, Altay dokuz puvanla üçl'n~ 
talca beyan e<len bu spor muharrırı, her cu. Beşıktaş sekiz puvan}a en ge ·a d' 
satırında Izmir takımlariylc adeta alay Milli küme maçlarının net·rı ~ ır. 

tm k h tas d.. .. ı·· M }A ıcesı ne c . ~ a ına uşmuş ur. ese <• dz- olursa olsun, b.mir takımları bu sene 
mırlı oyuncu!ar penaltıya n~ kadar cok miili kümede Ankara ve Jstanbul ta
alışmışlan dıyor. ~llay lehıne olan bir kımlarından daha geri bir varlık olma
pcnaltıyı çalmak 1uzumunu duymıyan dıklarını ispat etmişlerdir. 
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Hul\ısi aleyhine ikame olunan boşanma 
davasından dolayı yapılmakta olan mu
hakemedf'. Müddeialeyhin ikametgahı-

9 
11 
12 75 
15 50 
18 

nın meçhul olduğundan ilanen tebliğat 
icrasına ve muhakemenin 20/5 / 940 
Pazartesi günü saat 1 O na talilcine karar 
verilmiş olduğundan müddeialeyhn yev
mi ve vakti muayyende Milas Asliye 
Hukuk mahkemesine gelmediği veya 

p ZMIİRE 
ara yemeğe gelntlf.. 13 balya Pamuk 

Ankara Radyosu! 
J:J..·---

BUGCIN 40 

bir vekil göndermediği takdir4le hakkın
da gıyap kararı verileceii ilan olunur. 

1413 (780) 
12.30 Program ve Mt!mleket saat ayan 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri' 
12.50 Müzik ' 
ÇALANLAR : Ru~u Kam, Vecihe, 
Cevdet Kozan, Reşat Erer. 
OKUYAN: MÜZEYYEN SENAR 
l - Zeki Arif - Dilkeşaveran şarkı (Ka
ranlık ufkunda) 2 - İsak Varan - Hü
M!)'ni şarkı (Baygın suların) 3 - Refik 
Fersan - Hüseyni sarkı (Sabah güneş 
doğ;ırken) 4 - Halk türküsü (İki kar
puz bir koltuğa sığar mı) 5 - Halk tür
küsü (Ah Fadiınem) 
OKUYAN : MUZAFFER İLK.AR 
1 - Zekfil dede - Ft!rahnak beste (Söy
letme beni) 2 - Sadettin Kaynak-Eviç 
~rkı (Doğuyor ömrüme) 3 - Yesarj 
Asım - Evi9 şarkı (Benim o1csıiz benli
ğime) 4 - Eviç şark• (Göilerim kan 
uğlıyor) 5 - Şakir ağa - Ferahnak yü
rük semai (Bir dilber<') 6 - Fahri Kot 
puz - Ferahnak saz .semaisi 13.30 - 14.00 
Müzik : Sinema sesi (Pl.) 18.00 Prog
ram ve memleket ~at ayarı 18.05 Müzik 
Senfonik müzik {pl) 18.40 Konuşma 
(Çiftçinin saati) 18.55 Serbest saat 19.10 
Memleket saat ayarı, Ajans ve meteoro
loji haberleri.. 19.30 Müzik : Şarkı, Di
van ve semailerden mürekkep program 
Ankara Radyosu küme ses ve saz heyeti 
idare eden : MESUT CEMİL 
20.15 Konuşma (Çoc.uk Esirgeme kuru
mu tarafından) 20.30 Müz.ik : Fasıl he
reti .. 21.15 Müzik : Küçük orkestra Şef 
Necip Aşkın) .. 
1 - Ziehrc.r : F..şkiya operetinden polp. 
1- J. Stra~: Şaı..ıp, kadın ve a~k (v. 

Gazinolarda faz.la p:u-a sarfettiği göze 
çarpan Hüseyin oğlu Hasan Uçar adın-
da birisi zabıtaca tutulmuş ve üzerinde ~ 
160 lira para çıkmıştır. 

Yapılan tahkikatta suçlunun Salihli-
de Mustafa Yıldırımın 250 lirasını çal
uıtı anlaşılmıştır. Su~Ju çaldığım itiraf ı 
etmiştir. 

2'epedla dnayetl 

;~et evvel Tepe<ilde ,~ ç Q R U H 
yeli Cemal ve arkadaşı Ali on~ 119--• ._ _ _.aJ .. &.f 

köadm. ~e~lesi;':lden Ubeydenin evind~ yu.;UH nua• IJH GPI 
men oldurmuşlerdi. ndUaluısSISI 
Suçlular mevkufen ağır ceuaya ·ı Londra ve V'-ana hastanelerinde · l di ven - •3 

mış er r. r, etüdünü ikmal etmiştir. 
BePGet fıCIJICll'I :.ı Maa,_e adresi : Birinci Beyler 

R .. t 1 k'~- 1 be llOkak No. 42 .• . ~şv_e a. ma ı.öü ~u~ u lediye te- TELEFON : 2310 
nuzlık ı~~rı ~ m~ıb! B. lUmil Kay- Ev adresi : Göste brakohı kar-
gunun dun asbyc ikıncı cezada yapılan !::ffllda 834/1 . pe 
muhakemesi neticesinde suçu sabit ol- *-•llliiıııiiilıji"iı" ••••••••••i 
madığından beraetine karar verilmiştir. 

Bıçalıla lıavga 
Tepecikteki hayvan pazarında hayvan 

~rıtmak meselesinden kan1ı bir kavga 
o1muştur. 

Kavgaya tutuşan e<ınbaz Şakir, Zülfi
kar, canbaz YusuI oğlu Ramazan ve İs
lam oğlu Bekir bıçakln birbirlerini muh
teJif yerlerinden ağır rnrctte yaralamış
lardır. 

Yaralılar derhal mı>mleket hastanesi
ne ka1dırıbuş1ardır. Tahkikata başlan-
ını~ur. 

KAMÇIOOl.11 
Cilt ve T enuül hutalddan 

VE 
Eleld:rik tedavileri 

Birinci Beyler Sokaiı No. 55-
lzmir - Elhamra Sineması arkesmü 

ZA Y t 
lzmir Esnaf ve Ahali Bankası Tur

gutlu 4ubeainden aldığım 1O199 numa
ralı iki yüz liralık hisaeye ait muvakkat 
makbuzları zayi ettim. Y eniaini çılı:arta• 
cağımdan eakiainin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Turgutluda Avukat 
Sadık Hararlı 
1421 (782) 

Doktor Baktrlyolol 
Hamza Orhon 

DARtLI VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve civaımdaki, ciğerlerine 

ban verdiren hatalara 
Pünemotorakis tatbik eder .. 
ADRF.S : Denizli Belediye elektrik 
fabrikası bqısında hususi muaye-
nehanesinde .•• 

1-26 

DOKTOR OPERATOR 

Saati Kula·k-çı 
Kulak, bwun, Boğaz 

Mütı&hessııı 
ı&uey.....ı..._i· Birinci 13qı.r 

No. 42. ~on: 2310 
Evi: GöitQpe t:ramY&N cad. No. 992 

:·············~····························································· ....... . 
a . i Günün meseJeleri E i 
• • • • .................................................................... : ............. .. 

Nüfus Divası 
Dr. Fikret Soydam 

4 .......................................... d' 
· Son asır :ıınrfmda, beyaz ırka mensup keyfiy.yete ehemmiyet atfetmek jste .

meaeni · meni'leketlerde nüfus_ çoğalma· ler. Halbuki bu doktrin yeni bir JCY de .. 
s~nda !örülen betaet, bütün hükUrrıetle- ğildi. Çolı: eski zamanlarda meşhur EJeıı 
nn, nglıun. ve makul eaeıat üzerine da- filozofu Eflatun tarafından ortaya ştJ• 
yana~ demok~af~ bir aiyaset teais ve mıt ve müdafaa edilmişti. 
~erpıf etmd'en. I~ı.mnana .?ikk'.~t ~zar• Keyfiyyetin, !kepuniyete rüchanı dola& .. 
~mnı ~elp etmışbr. Son gunlenn aıyasi, rini cEbeveynden evlada intikal edecek 
.ıktısadı ve hayati doktrinleri, milletlerin bazı irsi hastalık ve kusurların içtiın~i 
ltayatında sayı çokluğunun tqkil ettiği bünyede huaule getireceği zararlar:> filli" 

ve edeceğ~ • ~~v;ret. prensibinin kıymet lahaza ve iddiasına müstenittir. Bu rıll" 
ve e_hemmıyetını bır çok müCMif ve fa- zariyeciler, bazı fenni yollarda iddisl•" 
~a! ~~et aluuıc~k vakıalarla teyit etmiş- rını ishata çalı§ml§lar, kusurlu olan t*: 
br. N~f~ çoklugunun bir miUet ve mem- huılann tenıuıül kabiliyetlerini bert•'J 
leket ıçın faydası, evvela: Harici tehlü- etmek üzere bir takım veaayada bulu.,. 
kelere ~ar~ı kendini müdafaa etmek duldan gibi, hatta hazan da bu ınaks6' 
mecburı~eh lı:arşısın~a bulunduğu ah- dm temini uğrunda cerrahi müdahalelr' 
val<;Je hır aad?1~· ~~r mukavemet kuv- re bile müracaat etmitlerdir. 
vetı olmaaı; ik.incısı: lktıaadi yükaeliı So I · la~ bakımından tetk'k v ••t 1 _ _ı·ıd·w· n aaır zarında yeniden can f. ı e mu a ea ecıı ıgı b d fik 1 · · ta ,.-
takdirde iae, milli serveti meydana ge- 1 .. ~ em~~ra k _:;an 1! ~adnyefnıj ,.ret 
tiren ve çoialtan yaratıcı bir kuvvet tet- :ı ve,_ mdu~ail. a9CUF ~n ~erın .e . aza kesO" 
kil etmeaidir e ece& eg ız. a&at .-;anaatımızce, 

Hül"'-- d.emoL-afiL bl . h.. miyetin keyfiyet vaaıtasile karoılanrn~r 
-, JU & pro enun, u- · tihd f d h nl B' JnP' 

kUmetleri, milli çoğalma enerjiainin ya- Dl 
1ti~ •• af e edn di:i~ez yal 1!~~· ır-f~ 

v 1 · 1 __ ._ ._ •• en nuua a e azamaaue •-
af aınaaına manı o aca& en &at ı ted- · L:--f . . . _ıd· . b. o•• 

birleri almağa icbar eden . • b" da ın~ ının temını JQ ıaaı aafiyane ar 
va olduğu muhakkakb. B aıy';! 11 

- zariyedir. Bu içtimai problem ile fll~t 
r. u ava, ayrı- ul 1 b. F ·· f Lk· · der .-

ca, cemiyet] eri. çocuiun vakitsiz ölme• g . o .an. ır .. ransız mute e& ~rı jçİıl 
sine. maddi ve man • t ddiy w cMıllı hır davadan bahsedebılmek 12,. • evı ere e ugra- .11 . l • d ı;r-masına k.ar•ı hiın · b ,_ o mı etın mevcut oması lazım ır.> 

. ,, ayeye ıc ar etmede- d . . . . ih' bit 
dır. cOemokrafik problem bir milletin ~~ekbr kı, bır _!llıll~t sadece tar .1 bit 
bahtını icmal edeu düsturu, yerinde hadıse, veya cografı veya mahallı 
.öylenınif doğru bir iddiadır. Çünkü ai- ifade değil, bütün bunlarla birlikte: Jlt' 

levi tenaaül bereketi, bir milletin i'nki- silden nesle devrolan büyük bir ı.rıa&~ 
f 

k" ı . . d' ., k . d' A1'111 
ıa ının ilk eaaslı unsurunu teşkil eder ıt esının mevcu ıyetı e aım ır. 

Milletlerin sadece çoğalmasının ~ti- takdirde, tarihi battan bap doldu~all 
mai refah bakımından zararlı olduğu aa>:ısız mis:J!eri unut~k bile, son gu; 
bakkındaki bazı iddia ve mu:iir nazari- lenn ayrı zıkır ve tafsılıne hacet olmıY I 
yelere kapılmaktan sakınmalıdır. elim hadiselerile bir kerre daha sabit 

0 
: 

Hakikat büsbütün başkadır. Hatta duğu Üzere, milJi e~ret ve inkiraz rrıll 
t dd'.d ·· ·· l bili. k" ··r k hakkaktır. ere u suz soy ene r ı, nu usu ço ş·· h k k. · · ·· · · ek.· 
olan memleketlerde •kt d' bak d up e yo ı, en ıyı nufus sıyasetı ! . 
daha geni§ dah f ;1 ıb_ıh 1 t b'f an, li, keyfiyeti uılah ile birlikte, kemrnıyetl 
dır Doöum' ... ya aad k~r t ayaka ı e ~kar- azami derecede çoğaltmaktır. Yoksa ,ş• 

. .. ... ısın a ı an usu, ı tı- ... I k d k f. · ııt• 
sadi faaliyette d 1 ... · ld v f' yısı çoga ma sızın sa ece ey ıyetıo ı. 
len iabat edil · b_ıgh 'kik'~.; ugu ı- lahı büyük bir işe yaramaz. Adedi ço .. f 

Nüfusu çok~en; vea ku.:Vetİi olan bir luğa ist~nat etmiyen ke!fiyet m~ale!~. 
millet, harici tecavüzlere karşı kendini acıklı bır sukuta mahkumdur. Bılrne p 
daha iyi müdafaaya ve ayni zamanda dir ki, müstakbel nesillerin talii har. 
daha fazla zengin olmağa aşikar bir su· ta~~ ve ih~mallerine ba~l~dır. Kaldı "; 
rette müsteit ve mütemayildir. Böyle bir mucadeleı hayat prensıbı, hayat ve ' ... 
millet daima kuvvetli, ve her zaman m~!ete hakim ~ir tabiat. k~id~si oJdu!a 
dost ve düşmanlarının yerinde olarak muddetçe, bu akıbet bır ıhtımal dd 
aaygıaına mazhar olmaia müatehiktir. ' bir hakikattir. Milletler için adet çoklıJ-

Bu hakikati gören ve bilen Ebedi Şef ğu idamei mevcudiyetinin birinci ,art~
Atatürk, ve Milli Şef ismet lnönü teh- dır. Şurasını da unutmamak lazımdır ~ 
likeli bir tevekküle uyuıturulan Türk müstakbel nesillerin talil tamamile Y!.~" 
milletini zamanında ikaz: etmiş, nüfus nız harba, mücadele kabiliyetine deg!.' 
azlığının vatan için bir tehlike olduğu· tüccari, sınai rekabete ve milli kültürtl' 
na, yaşamak, ebediyen yaşamak ve re- nün meydana getireceği prestiş ile de tıl" 
faha kavuşmak için, nüfus çokluğunun kı sıkıya alakadardır. Bu sebeple, ııJ:'" 
fevkalade mühim hayati bir kıymeti ha- si vasati semere - yani keyfiyet - değilı 
iz olduğuna ipret buyurarak, Cumhuri- ve fakat tahsi vasati semere - yani kerrı· 
Y_et hükum~tine ve asil milletimize direk- ıniyet - meselesi milletler için dah:ı hşİ• 
tıfler vermışler, buyolda bir çok milJi zi ehemmiyet bir davadır. Tarih göstt' 
ve hayırlı teşebbüslerin vücut bulması· riyor lci, pek çok ahvalde halk kitle)eri-
na sebep olmuılardır. nin kesafeti ve bu kitlenin çogv alma ahen" 

Y . . . b l ·ı ırmıncı asrın aş angıcında, bazı gi milli muvaffakıyetlerin başlıca kııt 
memleketlerin resmi demokrafik siya- bir unsurudur. 
set nazariyecileri kemmiyetten :ziyade Dr. Fikret Soydaı'O 

lZMIR tKtNCt tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotekli 
olup arttırmasına karar verilen lzmirde 
Gündoğdu mahalJesinde Yeni 8 No. lu 
ve Tapu kaydına göre Ada 1 J 7 7, Par
ıtd 2 Numarada kayıtlı vesair lüzumlu 
izahatı d~uındaki Tapu kaydı ve va
ziyet raporunda yazılı (8000) lira kıy
meti muhammineli evin mülkiyeti açık 
arttırma suretile ve 844 No. lu Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak iizere arttırması 

6 - 6 - 940 Perıembe günü aaat 14 de 
icra dairemiz İçinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. Bu art
tırma neticesinde aatif bedeli her ne 
oluna olsun en çok arttıranın üzerine 
ihale yapılacaktır. Satış peşin para ile 
olup müşteriden yalnız yüzde ikibuçuk 
dellaliye masrafı alınır.ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklannı işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri
le birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları Tapu sici
lince malum olmadıkça paylaomadah 
hariç kalırlar. 15 - 5 - 940 tarihinden 
itibaren şartname herkese açtktrr. Ta-
lip olanlann yüzde yedibuçuk. teminat 
akçası veya Milli bir Banka itibar mek
tubu ve 939/13604 d08)'a numarasile 
lzmir ikinci icra memurluğuna müraca-
atları ilan olun\J · ( 784) 

lZM1R ASUYE IKıNCt HUKUK 
HAKIMUClNDEN: 

lzmirde Karşıyakada büyük Çiğli kö
ylnden 5 3 numarah evde Ahmet oğhı 
Ramazan Pervan tarahndan Karııyaka
da Polis karakolu karııauıda 1S3 No. lu 
evde Nahidin Dezdinde Mümin kızı Ay
§C Pervan aleyhine açdan bopnma da
vasına mütedair daTa arzuhal auretile 
davetiye varak.ası müddeialeyhin ika
metgahının meçhuliyetine mebni tebliğ 
edil.ıediği şerhile mübafir tarafından 
iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılaa 
tahkikatta da ikaınetgilunuı meçhuliye
ti tahakkuk eylemiş· olmaeana mebni ar
zuhal suretile davetiyenia il&nen tebliği
ne ve mubakemenin 29/4/940 Pazu• 
tesi günü aaat 1 O na talikine karar veri-
lerek bu baptaki arzuhal suretile dave
tiye varaka11 wııulen mahkeme kOl'idoru
na talik lulınmıı olduğundan müddeia· 
leyb Ayıe Pervarun yukarıda tayin olu
nan gün ve saatte mallkemede hazır bu
lumnau veya bir vekil göndcnnai aksi 

tZMIR IKtNCt iCRA MEMURLl1" 
CUNDAN: 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotekli 
olup arttırmasına karar verilen lzrnirde 
Bornovada Patraki Mahalleııinde 1 3 No· 
lu ve Tapu kaydına göre 3/ 11 /926 ta' 
rih ve Cilt 275, Sıra 2, Varak 88, ve 
461 muamele numarasında kayıtlı ve• 
sair lüzumlu .izahatı do19Yasındaki TaP11 

kaydı ve vaziyet raporunda yazılı ( 800) 
lira kıymeti muhammineli evin mülki• 
yeti açık arttırma suretile ve 844 No. )&J 
Emlak ve Eytam Bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus olmak üzere 
arttırması 7 /6/940 Cuma günü ... ı 
1 4 de icra dairemiz içinde yapJ~ 
üzere bir ay müddetle satılığa konuld• 
Bu arttırma neticesinde satış bedeli bet' 
ne olursa olsun en çok arttıranın üzerine 
ihalesi yapılacaktır. Satıt peş.İn para il• 
olup müşteriden yalnız yüzde iki buÇU~ 
dellaliye masrafı alınır. İpotek sahib• 
alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtİ" 
fak hakkı sahiplerinin gayri menkul \iee" 
rinde hakları iıbu ilan tarihinden itibr 
ren yirmi gün içinde evrakı müabitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri iciaP 
eder. Aksi halde hakları tapu ııic:ilin~ 
malum olmadıkça paylqmadan harİ4 
kalırlar. 2S /5 /940 tarihinden itibareP 
prtname herkese açıktır. 

T ali.p olanlann yüzde yedi buçuk tr 
minat akçaaa veya milli bir Banka itiba1 
mektubu ve 939/9354 dosya numara
.ile lzmir ikinci icra memurluiuaa ınü• 
racaatlan ilan olunur. (783) 

ZA Y 1 
Erkek Liaeainden 9 30 sene.inde ald,.. 

ğun 700 No. lu tasdiknameyi zayi •t-'' 
tim. Y eni.tni çıkaracağımdan ealtiairıİ" 
hükmü yoktur. 

Nazilli iŞ Bank.ası 
Ahmet Gül 

1418 ( 781) 

DAlltLt VE ZCBKEVI BASTA· 
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her ıttn saat 13 ten ltlbum.. ı 
tkind Kordon (Alman blmılı br.4 

nesi brplllıda) 2t1 nan_..- haelafi" 
ra.bbaleder. 



1 

Kendinizde Veya Ç·>cuklarınızda Gördüğünz: 
Halsizlik, Kansizlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

makad kasınması, Uburluk, • Baş dö rımesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 

halleri, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gİbi gayri tabii haller; 
. 

Hiç korkmayınız! 
Bunlar ~eylp ~ilen şeylerin temiz 11e saf olmamasından dolayı fJarsaJılarda yetişip üreyen 11e lıanlarımızı emen solucanların tesl· 

rldlr .. Bunlardan lıartalmalı için Eczaneden 8. bir Jıutu alınız ... Ve lçlndelıf tarife muci· 

Her eczanede kutus:2ô ~=~:; Ll n / ... ~er;;r;.ı~ur;:;~e dikkat , O ' ({;, 

•• . ' . . . .·:. ··.. - .. 
=-···················································································· 

i Devlet Demir Y otlarından ~ 
..•.••.•.••••••.....................••..•............................................ : T. C. Ziraat Bankası 

Müsabaka ile meınur alın cak 
KaraJıq tarihi : J888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 
$ube ve ajan adedi ~ Z62 

DEVLET DEMIRYOUARI UMUM MODORLOôONDF.N: 
l.i.e ve Lise derecesinde San" at okulları mezunlarından askerliğini yapmış 

ol-.ı ve aıhlıi vaziyeti Demir yol hizmetine elverişli bulunanlardan kısım şefi 
:Yetittirilmek üzere miiaabaka ile 20 memur alınacaktır. Zirmi ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Müsabaka Liaede okunan Eızik ve riyaziye dcrıılerinden yapılacak ve ayn
ca verilecek mevzu üzerine bir yazı yazdırılacaktu. 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LblA 
bmAMtYE VERECEK Müsabakada kazananlara 7 4 lira ücret verilecek ve idarenin göııtereceği 

rnabalde staj yapbnlarak ·muvaffak olanlar lmun ıefliğine terfi ettirilecektir. 
K111m tefleri Devlet Demir yollarının tamiratı mütemadiye işlerinde çalıştml
lllakta olup ücretlerinden bqka kendilerine ayrıca ikametgah ta tahsis edil
l'llelttedir. Müsabaka 4 Mayıs 940 Cumartesi günü saat 1 O da İşletme mer
kezinde yapdacaltbr. Taliplerin apğıda gösterilen vesikalar ile Haydarpaşa, 
~ Balıke.ir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurumda 
İtletme Müdürlüklerine nihayet 1 Mayıs 1940 Çarşamba günü akşamına ka
dar müracaat etmeleri ilin olunur. 

Ziraat bankBS>nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası lıulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre lk
raıriye dağıtılacaktır : 

( Adet • 
4 
4 

40 
100 

• 
• 
• 

1.000 Liralık 
500 • 
250 • 
100 

50 
• 

4.000 Un 
2.000 • 
1.000 • 
ıl.000 • 

Taliplerin beraber getireceği v~alar tunlardır. Nüfus hüviyet varakası 
~rlik vesilı:uı, iyi huy kağıdı. tahsil vesikası, başka yerde çalışmış ise bon-

• • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 

~leri, mi ise evlenme cüzdanı. 20 23 26 1392 (768) 160 • 20 • 3.200 • 
.............__---~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~- DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bk sene içinde 50 liradan qalı dtlşmJ

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. t~IR StClLt T1CARET MEMUR-
elINDAN: 

'l:;fescil edilmiş olan (Oto - Traktör 
lü rlı: anonim şirketi) nin '15-4-940 tari
ttıf de fevkalAde olarak toplanan umu
~il heyeti zabıtnamesi Üc• ·et kanunu 
,1,,~Uınlerine göre sicilin 2716 numara-
~ ... kayt ve tescil edildiği ilfuı olunur. 
tı:ı~r sicili ticaret memurluğu resmi 

1 · ve F . Tenik imzası . 
: Zabıtname 

ZABITNAME 
bı~ - Traktör Türk anonim şirketi 
to ~lar umumi heyeti fevkalade 
... ~~antısı tanzim olunan hissedarlar cet
h~e isimleri yazılı hissedarlar hazır 
;ı~ dukları halde 940 senesi Nisan 
•it~ 15 nci pazartesi glinil saat 15 te 
~tin merkezinde yapıldı. 

\ieŞırketin Yüz bin liralık sermayesm
s tı 79.000 liralık hissesiQe malik 9 his
ı~tı.n usulen duhuliye varakası alarak 
l'e~rtı~da ha1ır bulundukları ve bu su
a~ e ıstatüntin 48 nci maddesinde mu
<lu .. en içtima nisabının mevcut bulun-

gu görüldü. 
~U~üınet komiseri ıııfatile lzmir mın
/\ı- ticaret müdür muavini bay Cevdet 
~'kurt toplantıda hazır bulunuyordu. 

<ıit ~kalnde umumi heyet toplantısına 
o}d da'-'et ve ilanların usulünde yapılmış 
~ğu bittctkik anlaşıldı. 

bı.ıı eclisi idare reisinin içtimada hazır 
18 Un_nıaması yüzünden istatünün 
~~eı maddesine 1evfikan idare heyeti 
l'i~ llldan irae edilen bay C. J. Giraud 
~ete geçerek celseyi açtı. 
~~ır bulunan hissedarlardan en çok 
lllq e malik bulunan bay Hakkı Bay
~~ Ve Bav Aziz Paker rey toplamağa 

lt ~r edildiler. 
~~ eıs ile rey toplamağa memur olanlar 
~ liakkı Türegünü katipliğe seçtiler. 

Sln Undan ııonra ruznamenin müz.akere-
l~ gt>çildi. 

t-e hare heyetinin raporu okundu. lda
\qt·· e;!etinin tC'klifinin J..-abulüne ve is
~tlıUnun_ 4 ncü maddesinin aşağıda ya
darı Şekilde tadili hazır bulunan hi~t"-

t aıı~ ittifakile kabul edildi. 
e<1ıratünün 4 ncü maddesinin kabul 
~ :Veni şekli şöyledir: 

?ııcJ l dde 4 - Şirket aşağıda yazılı mu a-
l cer ile uğra~mak üzere kurulmuştur: 

1-0r - J.Jer nevi otomobil, kamyon, trak
t-111' tnıotosiklet, bisiklet ve bütün bunla
li~ eferrnatı ve yedek Cılat ve edevatı 
lUt{~li ile her nevi :-:mai işler ve he-r 
i~l'Qu nıevat ve eşya ve emtia ithal ve 
~il. cı Ve alım satımı ve komisyonculu-

lI 
~ "":: Otomobil, kamyon, alelumum 
lal'ı rlu ve motörsüz kara nakiJ va.sıta
tı:ı.ita~e sınai ulat, eşya ve makineler ta-

... ;:; ı:_ Motörlü, motörsüz kara nakiJ 
\re talarının karoseriterinin in.."351 alım 
ş~brnı ve tamiri. ~ 

4 :~et yukarıda gösterilen mak.satlar
aıııaı unasebeti bulunan bilumum mali. 
i lig 1ınuarne1Atı kra ve hu mu3rnelatla 
~~ a . eden diğer şirketlerin hisse se
tt~ e.rı~j ve tahvillerini mübayaa ve bu 
~ ş ketler tesis edebilir 

<led:vi. ve mahiyeti itibariyİe isbu mad
hallgj 7b~redilen muamelattan gayri her 
l\ati .. ~~ :muamelenin ifası, şirket için 
leıtlif0~lcH.ıgu takdirde heyeti idarenin 
dan \ ~hZerine heyeti umumiye tarafın
~i 1 

ti. azı karar edilmesine ve tadil 
'-ıra?eJınde olan isbu kararın hükiimet 
kıftı ın an tasdik edilmesine mütevak-r. 

llu 
l'ttut.a s;ıreue tasdik edilen karar işbu 
• Sırke enameye z.eylen ilave olunur. 

1 tı 11 et esas maksat ve tedviri muamc
llınında kanunu mahsusuna tevfi

~nıı,,•li RaYri menkule tasarruf edP.-

1ZMiR S1C1Lt T!CARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Tescil edilmiş olan (Umumi mağaza
lar Türk anonim şirkeli lzmir şubesi)
nin temsil beyannamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2715 numara
sına kayt ve tescil edildiği i15.n olunur. 

lı.mir sicili ticaret memurluğu resmi 
miihrü ve F . Tenik imzası 

l: Beyanname 
BEYANNAME 

Şubemizin salfihiyeltar imzaları hak
kında ahiren vukubulan tebddül.at üze
rine bundan önce lzmir ücüncü noter
liğince musaddak 14-10-939 tarihli ve 
4992 umumi numaralı beyannamemize 
=eylen hususatı atiyeyi bildiririz: 

1 - Şubemiz namına birinci derece
de im1.a salahiyetini haiz. bulunan mü
dür vekili Hakkı Bayer ile ikinci dere-

Kur'alar senede 4 defa. 1 EylUl, 1 Birinci kanun, t Mart ve 1 Bazira tarih
lerinde çekilecektir. 

·-------------.a-.ı ................... . 
Devlet limanları işletme v. M. bınlr pbe

sinden: 
1 - l 940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı Mayıamın son 

gününe kadar limanımıza gelecek devlet deniz yollan iJletıneaine ait vapur
ların yükleme boşaltma ve aktarma işleri bir ay içinde pazarlıkla eluıiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Şartnamedeki i~ şekillerine göre muhammen bedel yinni bin lira mu
vakkat teminat bin beş yüz liradır. 

.3 - Pazarlık 2 Mayıs perşembe günü saat 1 1 de Devlet limanlan itletme
ııi lzmir §Ubeai binasında yapılar. Şartnameler bili bedel aluur. 

4 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte tube müdürlii
~Üne müracaatları ilan olunur. 

(757) 

~ imra s~~~elini haiz~an rnqm~ •ı•~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~· 
lat şefi Ce:nal Pakerin umum müdür- • 
lükçe baska va1Jfelere tayin edilmiş ol- o 0 y ç e o r y e n t b a n k 

18, 20, 23. 25 

maları h~ebiyle şubemiz namına imza 
salahiyetleri kaldırılmıştır. 

2 - Şubemiz ınüdürlüğüne Mersin D R E S D N E R B A N K Ş U B E S ( 
subesi müdürti Sail Basmacı birinci de-
;eccde imıa salahiyetiyle asaleten tayin ı Z M 1 R 
edilmiştir. . 

3 - Bundan evvelki bevannamemız
le imza nürnune.lerini takdim ettiğimiz 
birinci derecede imza salahiyetini haiz 
muhasebe ve mağaza servisleri şefi Re
şat Dora ile ikinci derecede miza sala
hiyetini haiz veznedar Mustafa F.clip 
Kınalıkaranın sıfatı salahiyetleri kema
kan bakidir. 

Keyfiyetin ticaret kanunu hükümle
rine göre usulen kayt ve tescili hakkın
da yeniden tayin edilmiş bulunan mü: 
dür Sait Basmacının 7Jrde nümunesı 
ınev1.u imz.ı~ının tasdikini rica ederiz. 

Umumi mağazalar Türk anonim şir
keti Izmir şubesi. 

Müdlir Sait Basmacının imzası 
Sait Basmacı imzası 
Reşat Dora imzası 

Imrası . 

Umumi No. 13897 Hususl No. 20-54 

Merkezi : BERLJN 

~lmanyada ı 75 şubesi mevcuttur •• 
Sermaye \'e ihtiyat ak~esi 

ı1 ı,500,000 RayhsmaPlı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZ!\tJR 

l\tı!!ırda ı>ubeleri : KAHiRE VE Lc;;KENDERIYE 
Her türlü banka uıuaıneJitını ifa ve kabul eder. -------Devl~t denizyolları işletme umum müdür • 

Hii!ii lzmir ,abesi müdürlüetmden: 
Şube-~iz memurlanna yaptınlacak 25 ile 30 takım arasında elbise ve kas

ket açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 3 Mayıs 1940 cuma günü saat 1-4,30 
da Devlet Deniz Yollan lzmir Şubesi binasında yapılacaktır. 

Beher takım cltaaketle beraber> için muhammen fiat 2 5 liradır. Şartname 
ve kumaş nümunesi satın alına komi.yonundadır. 

Taliplerin tayin edilen saatte müracaatları ilan olunur. 
18, 23 1377 (752) 

J bu lf>...4-940 tarihli beyanname altı- a••·------------1!111••--··---u.••••• na konulan imz.ılann şahıs ve hüviyet- Be,voğ/unda 
leri marufum ve dairemiz vesaik dos- 'J 

yasının 939-85 sıra numarasında saklı BR.STQL OTELi 
sirkülere müst~niden (Umumi m.a~aza- ) 

lar Ti.irk Anonim Şirketi) lzmir şubesi • sı·rkecı• .Je 
namına müştereken imzaya izinli şube Uı 

müdürü Sait Basmacı ve muhasebe ve OSMANiYE' OTEL• 
mağaza servisleri §efi Reşat Dora ile bu 1 
kerre birinci derecede im1.a salahiyetiy- Bu her iki otelin ınü.ateciri 45 senelik otelcilik miitebuaıll bay Hm.er 
le mezkur şub~ müdiirlüğüne tayin edil- ••tfü Bengü'dir. 
miş olan Sait Basmacının olduğunu tas-
dik ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi Briıtol oteli elli odah her od.da IOğuk Ye SIW akar ıulanr banyolan 
Nisan ayının on altıncı salı günü. e kaloriferi vardır.·Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 

16-4-940 nsöril ve huausi lolcmtal\ vardır. · 
T.C. Izmir Üçüncü noteri Süreyya Bütün aari konforu baiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

Olcaym resmi mühür ve vekili Raif e lstanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
Giray imzası. 

Umumi No. 13898 Hususi No. 20-54 Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul fl!lnn-11 

işbu beyanname suretinin daire dos- ecek derecede ucmdur, Çünkü bu otel Türkiye otekililc müte...._ 
yasında saklı 1~940 tarih ve (13897) y Ömer Lütfü Ben,üniin idaresindedir. Bir defa ziyaret hakika · 
numaralı aslına uygun olduğunu tasdik eydana koyar. Bunun için bütüri Egeliler, kendinin tahtı isticarıııdA 
ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi Ni- lun Il d b 
~nQınmoo~tın~~ıg~ü.l~O ••u••u••o•~•e•r•e•~•j'•m•l•ar•.••••••••••••••ocz~r~-~3 

T.C. iz.mir üçüncü noteri Süreyya 
Olcayın resmi mühür ve vekili Raif 
Giray imzası. 

het kalmadığından içtimaa nihayet ve
rildi. 

Ticaret vekaleti murakip komiseri 
Imza okunamadı 

Rey toplama~ memur olanlar 
H.BA YMAN A.PAKER 

Reis 
Imza okunamadı 

Katip 
HAKKI TOREGüN 

10 kuruşluk pul il erine 15 Nisan 940 

Manisa Vilayeti valullar mttdürlüetinden: 
Merkez Manisada Çetnegir camii ve minaresinin mevcut 5 00 liralık keşfi 

mucibince tamiri açı~ eksiltmeye c;ıkanlmı.şlır. 
Muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruştur. ihalesi 4. 5. 940 cumartesi günü 

saat 1 1 de Ma.nisa Vakıflar idarwnde yapılacaktır. isteklilerin muayyen 
gÜnde müracaatlan ilan olunur. 

18, 23, 26, 30 1368 (755) 

İZMİR DEF2'ERDARLJ01NDAH : 
Eski Belediye Müfettişi Ahmet Nureddinin Başdurak şubesine olan Em

lak satış bedeli boı·cundan dolayı haciz edilen birinci Sultaniye rnahalle!'linin 
Kapani zade sokağında kain 49 sayılı ve S84 lirn kıymetindeki e\1 vilayet 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müza~·edeye çıkanlmı~ır. Taliplerin . . . 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tckand 

Çocuk Hastahklan Mütahassm 
BERıiN ve KÖLN fiNtVEB

SiTFst SADIK ASİSTANI 
Hastalannı İkinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her cün saat 
birden sonra kabul eder. 
·TELEFON: 3453 

3459 Evt: 

ADiL IMER . 

Piyano akort ve tamiratı yapılır 
Piyano alınır v"' satıhr. Bilômam 

müzik iletleri bulunur 
ADRES : Keçeciler caddesi No. 551 

TELEFON: 3695 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız llastanesl 
Operatörü 

Her gün öifeye kadar Franm; hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci BeJ
ler sokağında .... No. 42 ..• 

TELEFON ~ 2310 
2 961 

SPERCO VAPUR 
ACEH2'AS'I 
--+--

NEERLANDAisE ROYA.LB 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 2-5-940 tarih.inde 
bddenmclcte olup Arıvers ve Hollanda 
lımanlnnna hareket edecektir. 

~ ZARA Motörü 
~ 24 - 4 940 tarihinde 

A
J!l ~ ~~~~=: 
~hlATl(µ ;~ ~~~:!\: 
~ ~I cd~ektir. 

BRİNDİSİ motörU 
•&Hnt• 1/5 / 1940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat 17 de Piree, 
Brindisi, Zara, Fiumt, Triyeste ve Ve
r.edik limanlarına lureket edecektir. 
ADİGE vapuru 3/ 5 mayısta beklen

mekte olup Cenova •.rt> Riviera llmanla
nna hareket edecektir. 
CİTTA Dl BARİ motörü 7/5/ 940 ta

rihinde beklenmekte olup İstanbul, Pi
re, Napoli, Cenova limanlarına hareket 
edecektir. 

ZARA motörü 815/ 940 tarihinde ge
lt!rek ertesi gUnü S3!lt 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triyt!ste ve Venedik 
limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 12/51940 tarihin
de bekl~nmekte olup Cenova ve Rivie
ra limanlarına hareket edecektir. 

NOT - BütUn bu vapurlar Triyesu 
veya Cenovada Şimal! ve cenub1 Ame
rika limanlarına h..ı·e.1-et eden iT.ALİA 
ANONİM seyrisefain .şirketinin ve Afri
ka ve Hindi.ruuıa hareket eden LLOYD 
TR.İYFSrİNO anonim seyrisefain .U
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

SERviCE MARhiME ROUMAİN 
ALBA JuUA vapııru 4/ 5/ 940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silya limanlarına hw-cket edecektir. 

NOT ı 

DOK2'0R 

Behçet Uz 
~oc:ııJr llastaıılıları 

Hütalaa.ssısı 

1 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun •• 

hareket tarihlerinin kat'f olmadığını ve 
bunların hJç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettllp 

Hastalarını her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar &yler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder. 

• .............. r..c»M&iiF~ 

Kadın hastalıkları ve ~ 
Doilllll MütabaSSISI 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalarını her gün Tilkilikte Ev
liyazade sokak Orta okul karşısı No. 
22 de kabul eder. 

etmiyeceğinl mUhte.rem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fa~a tafsilAt için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapw 
&Cf!ntesine müracaat edilmcsL 

TELEFON : 2004 - 2005 

OLIYJER VE 
ŞUREKASI L2'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Live.rpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımı1 sefer yapacak1ardır. 

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

W. F. Benry Van der Zee 
Ve şörekASI -·-AMERiCAN EXPOBT UNES İNC. 

NEVYORK iÇİN 
UMDAL EXAMELİ.A \'c;p Nisan sonlarında 

VMUM1 DENiZ ACENTAUQI L11>. be=~· Vnp Mal'IS iptidasında bel • 
ZE'l'SKA PLOVİDBA ~ D. K~ll leniyor. . • • c 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten- SERVİCE .l\fARlTlME ROUMAfN 
ce ve Varna için h:.reket edecektir. BUCAREST 

Yolcu ve yük kabul edecektir. .• GALAS VE KÖSTEN'CE İÇİN 
LOVC~ vapuru 3 mayısta Kösten- CA V ARNA Mot. 18 Mayısa doğru 

<eden gelip 9 Mayısta ~l 12_ ~Hayfa, bekleniyor. 
Pire, Durazzo \'e Triyeste ıçın bar~ D. T. it. T. - BUD•\PEST 
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede- . . 
ceJctir BUDAP~TE IÇIN 
GOuLANDRis BK<mlE.RS (Hellas) DUNA vapuru 15 mayısı doğru bek· 

LTD. PİRAEUS leniyor. 
•NEA HELLAS• KASSA ınotörü Mnyıs sonlarında 

Lüks transatlantik vapuru Pire - bekleniyor. 
Nevyork hatb: Pireden hareket tarihi: SZEGED vopuru Haziran ortalarında 

11 MA YU) 1940 bekleniyor. 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. \'apurların isim ve taribıeri hakkında 
Gerek vapurların muvasallt t:arthleri. hiç bir taahhüt alınmaz.. 

gerek vapur f!iml~rl ve navlunlan bak- Vapur:lann hareut tarihleriyle nu. 
kında acenta bir teahhilt altına rıiremeı. tunlardaki delifiklillt.rden aceota me

Daha fazla t.afsilit almak için Birinci ıuliye\ kabul etmez. 

Kordonda 152 numaracı. •UMDAL• Daha fula taMllt için ATATURK 
umumt deniz ACPntal.ıjJ Ltd. ml1racut caddesi 148 No.da W. F. HeDrJ Van Der 
edilmesi rica oltmur. Zee ve Ş.ı. Vapur acentahltna mUraca-

Telefoo: 4072 MUdUriyel at edflmeat rica olunW'. 



Alman tayyareleri lsveç . afakında 
Müstahkem mevkiin fotoğraflarını almak istiyen tayyareler düşürülüyor 

~~~~~~~~~~"WllllW."WllllW'~~~~~~~~~~ 

1··········~·~·~·~~~··········1 lloskova Belgrad 
ile anlaşa~ak mı? 

lsveç Almanyayı şiddetle • • • • 
iMüttef iklerin Nor-~ protesto etti • • • 
: veeç harekatını s 
inasıl mütalea ediyorE Ticaret müzakerelerinden sonra iki 

Goteburg üzerinde uçan tayyareler
den üçü açılan ateşle düşürüldü 

Mitttefffıler Oslo 
mıntafıasında IJir 
hC111a taarruzu 
hazırlamışlar-

---•---
Roma, 22 (AA) - Fransız kıtaa-

memleket arasında diplomatik mü-
nasebetler idaıne edilecekmiş •.• 

Londra 22 (Ö.R) - Royter ajansının 
Belgrat muhabiri bildiriyor: 

Stokholın 22 (Ö.R) - Motala Isveç 
radyosu Jsveç hükUmetinin Almanyaya 
şiddetli bir nota vererek Alınan tayya
relerinin mütemadiyen Isveç toprakları
nın bitaraflığını ililiil etmelerini protes
to etmiştir. 

Dün Isveç ilzcrinde muhtelif nokta
larda on beş Alman tayyaresi görülmüş
tür. Bunlardan Uçü dafi bataryalar ve 
biri Isveç avcı tayyaresi tarafından 
Goteburg civarında dil§ürülmüş, müret
tebattan sağ kalanlar tevkif edilmiştir. 

Müstahkem Gotland adası üzerinde 
uçan Alman tayyarelerine dafi batarya
lar ateş açmışlardır. 

Goteburg Posten Işveç gazetesi bu 
taarruzlar münasebetiyle diyor ki: 

UÇUŞLARIN HEDEFt 
«Alman tayyarelerinin müstah

kem noktalar üzerinde yaptıklan 
uçu§lıınn fotograf almağı istihdaf 
eden istikşaf uçuılan olduğundan 
§Üphe edilemez. B. Hitlere göre bi
taraflığını korumasını bilmiyen 
memleket bitaraf değildir. Şu halde 
lsveçin dafi bataryaları daha §İd
detle hareket etmelidirler. 

lsveç her meydan okumağa, ce
vap vermeğe amadedir. Hazırlıkları
nı ikmal eden lsveç ordusu baskınla
" akim bırakmağa muktedirdir.» 

Isvcç hükümeti parlamentodan bir 
kanun layihasiyle harp halinde mecburi 
iş usulüniln ihdasını ve ordu için yeni 
fevknlüdeo tnhsisat itasını istemiştir. Bü
tün Isveçte ve bilhassa Stokholmda ge
celeri ışık maskeleme tedbirleri tam bir 
şekilde tatbik edilmektedir. 

DÜŞÜRÜLEN TAYYARE 
Stokholm 22 (A.A) - Bir Isveç avcı 

tayyaresi Götcborg şehzi üzerinde 2000 
metre irtifada uçan bir Alman bombar
dıman tayyaresini düşürmüştür. Tayya
re alevler içinde Göteborg civarında ye
re düşmüştür. tçinde bulunan dört kişi 
kurtulmuş ve tevkif edilmiştir. 

Iki Alman tayyaresi Gotland vadisin
de yere inmek mecburiyetinde kalmış
tır. Hava dafi bataryalarının ateşi kar
şısında bu suretle hareket etmek mec
buriyetinde kaldıkları zannedilmekte
dir. Içindekiler tayyareyi yaktıktan son
ra kaçmışlardır. 

. Stokholmda kral sarayı 
BiTARAF TOPRAKLARDA müstemirren ihlal etmişlerdir. Belgika

Pads 22 (Ö.R) - Dünkü Pazar günü nın Nevşatel yakınında bir Alman tay
Alman tayyareleri Isveçin, Felemenk'in yaresi dafi bataryaların ateşiyle düşü
Belçikanın ve Isviçrenin bitaraflıklarını rülmüştür. 

tının Norvcçte bulunması Faşist 
matbuatının Skandinavya meselele
ri hakkındaki alakasını arttırmıştir .. 
Bu gazeteler, İn~ilizlerle Fransızla
rın ve N'orveçliJerin elde etmek ta
savvurunda olduktan lı~efter hak
kında bir takun faraziyeler ileri 
sürmektedirler. Hi'ıkim olan kanaat 
ıniittefikJerin her eyden evvel müs
takbel harek.et için sağlam üssülha· 
rekeler vücuda getirmek maksadiy
le Trondhaymi ele geçirmeğe teşeb-

• biis edecekleri şeklindedir. 
Popolo D"İtalianın Norveçteki muha 
biri, İn:!iltcrcnin kaybedilecek vakti 
olmadığını beyan etmektedir. Eğer 
15 gün geçecek • olursa İngifolerin 
teşebbüslerini iyi lıir neticeye isal 
ctınelerinc imkan kalmıyacaktır. İn
gilizler Almanl:ırın Trcndhaym, OC
J-:vve, Oslo, Beıgen demiryollarını 
ele geçirmelerinden evvel harck-:te 
geçmeleri i•;ap eder. 
Bu gaze!c Non·cçc ~.,!cer \'e malzeme 
ihracının Almanlann ileri hareket
lerinin Strong - Ordli denıiryohuıa. 
kadnr \•nrmasınclan evvel geniş mik- E 
yasta arttırılması th:un olduğunu : 
yazmaktadır. Çünkü bu demiryolu-: 
nun Almanlar tarormdan işgali İn
gilizlerle 1'ransızlnrn Norveçin ce
nup yofonu kapatacaktır. 
Ayni gazete ilih"c ediyor. 
l'tlüttcfiklcrin tec:cbbi.islcrinde mu

vaffak olabilmeleri için ~imal mın
taknsına en azı 40 bin askeı· sevket
meleri ve bu lutuata büyiik bir top
t;u kuvveti \'C tavvarelcrlc miizahe
rettc buhınmnları lazımdır. Bu ha
rekete deniz <'CJlhf•sinde hamdan ve 
denizden ynınlncak taarruzlar da in
zimam edebilir. 
PopoJo D'İtalia miittefiklerin Oslo 
mıntaknsında bir hava 'e Skajarak 
mıntakasındn da lıir hava ve deni
znltı taarruzu yapmalannın muhte-. 
mel hulunduE:'unu vazınaktadır. : 

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

Ruzvelt 

Bir Yugoslav ticaret heyetinin Mos
kovaya hareketi, Belgratta geniş ölçüde 
mevzuubahs olmaktadır. Yugoslav mah
filleri yeni başlıyacak olan müzakere
leri Sovyetlerle Yugoslavya arasında si
yasi münasebetlerin ilk nişanesi say
maktadırlar. Bu ilk temas bir müddet 
evvel hazırlanmış olup son Avrupa ha
diseleri bunu tacil etmiştir. 
Tanınmış Yugoslav maliyecilerinden 

Milorad Gorgiyeviçin heyete riyaseti 
ehemmiyetlidir. Zira Gorgiyeviç kral 
naibi Prens Polün itimadını haizdir ve 
miişaviridir. Bt-lgrat, Bulgaristanla ya
pılan anlaşmaya müşabih bir anlasmQ 
ynpmak artusund:ıdır. Yugoslavya Bul
~aristan Sovyetler birliğine yaklaşmak
la Alınan ve Italyan iktısadi nüfuzun
dan kurtulımı.ğa azmetmiş görünüyor
lar. 

Bükre~, 22 (A.A.) - Yorgeviçin 
ryaseti .. de Moskovnya ı:titmekte ofa.n 
Yugosll!.v ilitısat heyeti Belgrattan hare
ket etıni~ ve dili- lişam Bükr~e gel
~tir. 

Heyet aza.sır.dan bir zat Havas ajan· 
sının muhabirine ıunlan söylemi§tir: 

- «Heyetimiz reisi nğlebi ihtimal 
Molotof ile görüşecektir. Mesaimiz sırf 
iktısadi malıiyctte ol.:ıcaktır. Sovyetlerle 
Yugoslavya arzu ettikleri taktirde top
rnk ve endüstri mo.hsllllerini g~ mik
vnsta tc~ti edecek Lir vaziyettedirler. 
Yugodavya domuz ve tütün ihraç ede
cek huna muknbil lıilhassa mahrukat 
maddeleri alacakt·:. Heyette 7 eksper 
ve Belt!l'at ecnebi matbuat direktörü 
Brııniç buhmmaktadır. 

KAR~ILTKLI M-ONASEBETLER 
Faris 22 (Ö.R) - Le Temps gazetesi 

Bdgrat ve Moskova müzakereleri hak
kında mütneln scrdintlen evvd vaziye
ti aydınlatacak yeni haberler beklemek 
lfu.ımgeldiğini yazıyor. Yugoslavyanın 
Sovyet Rursya ile yegfme anlaşması kü
çük antantın Litvinofla imzaladığı mü-

Tunadan şairane bir görünüş 

tearrizin tarifi anlaşmnsından ibarettir, 
Bu1garistanın Sovyet Rusya ile bir mi~ .. 
ynr Levalık ticaret anlaşması yaptıgl 
malumdur. Sovyet Rusya ile Yugosln\1 .. 
ya arasında diplomasi miinasebetiet 
mevcut olmadığından iktısadi münase
betler kolaylıkla tnnzim edilemez. Ştl 
halde iki memleket arasında siyasi mü.; 
nasebetlerin de iadesi dilsünülebilir. 

Sovyet Rusya neden bti müzakereye 
lüzum görmi.iştür? Bunu daha sonra an
lıyacağız. 

Yugoslav heyetinin Moskovayı ziya
r ti nrifesinde Sovyet matbuatının Yu
goslavyanın dahili vaziyeti hakkında 
gayri müsait neşriyat yapmaları her hal
de şayanı dikkattir. 

Norveçe Yeni 
Kuvvetler Çıkarıldı 

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

Ordular Oslo yolunda 
.... Ei~~;~~~i'~k'i .... At;~~ ..... k;t~~i~····;i~~t' .. 

Amerikanın soğuk · 
kanlılığını mu haf aza 

ettiğini söyliyor 
Nevyork, 22 (AA) - V~mspringte 

ıJStirahat halinde bulunan reisicümhuı· 
Ruzvelt riyaseticüınhur intihabat mü
cadelesini demokr:.t gençler birliğiniTj 
bir toplantısında söyl(>diği nutukla aç
mıştır. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - İsveç hududu yakınındadır. 
llamar şehrinin vaziyeti kararsızd~İ 

Alman iddialarına göre bu şehir ken 
eller~ndedir. Fakat Norveçliler Ha.ınaU 
rın lngiliz - Norveç kltalarının işg~ 
altında bulunduğunu kat'i olarak teıni.Il 
ediyorlar. 

kilde temin edilmektedir. 
İngiliz - Fransız ihraç hareketinin Al

manları büyük bir endişeye düşürdüğii 
anlaşılmaktadır. Stokholından gelen ha
berlerde İsveç gazetelerinin Norveç hu
dudundaki muhabirleri İngilizlerin ih
raç edildiği Nruns0s ı:chrine karşı yapı
lan Alman hava hücumundan bahsedi-

İngiliz ve FransıL mahfilleri mücade
lenin neticesi hakkında nikbin görii11• 

mektedir. etmekten başka çare kalmadığını 
gece başkumandanlığa bildir~iştir 

Ruzvelt, Cümhuriyetçi partinin takip 
E!ttiği siyac;cte şiddetle hücum etmiş ve 
fakat reisicümhurluğa yeniden nawzet
liğini koyup koymıyacağma dair hiç bir 
telmihte bulunmamıştır. Müteakıben 
enternasyonal val.iyctten bahse-len ;:e:.
sicüınhur Ruzvclt, Birleşik Amerika 
devleti hükümetinin Amerikayı gerek 
Aı;yada, gerek Avcupada harbe gir
mekten vikaye edec~k bir siyaset taldı: 
etmekle beraber soğukkanlılığım da o u
hafnza ettiğini söylemiştir. 

························································································································~········ 
- HAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
hareketin buradan baılıyacağı tahmin 
ediliyor. Alman tayyarelerinin Dı:mba
za par.\lfÜlle indirdikleri askerler kami
len esir edilmiılerdir. 
MUTTEFIKLER V AZtYETE HAKtM 

OLMUŞTUR 

Londrn, 22 (Ö, R) - Norveçteki as
keri harekatı tnkip eden harp muhabir
lerinin verdikleri malümata göre Nor
veçlilerin elinde olan Hegra kalesi mu
kavemette devam ediyor. Norveçe ha
kimiyet için yapılacak harekatın talii 
ancak sahillerde ve fiyorlarda oynana
cağından ve Almanların elindeki hava 
istasyonları harap edildiğinden şimdi 
Miittefikler vaziyete sarahaten hakimdir
ler. Cenupta Alman işgali altındaki mın
taka Oıılo civnnnda 72 kilometre derin
liğindedir. Trondhayme yardım gönde
rilememiştir. 

Norveçteki sefer ordusunun feci bir 
teslimiyetle knrŞllnşması ihtimalinden 
şiddetle çekinen Almanynnın lsveçin bi
tnra!lıP,ına tecavüz edeceğinden şüphe 
edilmektedir. Bu takdirde Müttefikler 
derhal Isveçin yardımına koşacaklardır. 

Stokholm, 22 ( Ö. R) - Alınan 
mevsuk malumata göre Elverun 
istikametinde yerleşen Alman kı
taatı dün ba,lıy~n harpte çok 
müskül vaziyettedir. 

Bu kıtalara kumanda eden Al
man albayı Lumnants ric'atten 
başka care kalmadığım Ba~ku
mandanlığa bildirmi,, takviye 
kuvvetleri İstemistir. 

NARViKTE OÇ BiN ALMAN AS
KER& SARILDI 

giliz - Norveç ordusu T rondhaym cep
hesinde Gong'a doğru ilerlemektedir. 

Narvikte üç bin kişı1ik Alman kuvve
ti bilkuvve yakalanmış bir haldedir. 
bombardıman edilmiştir. Yangınlar çık
Kristiansad tayyare istasyonu şiddetle 
mıştır. 

ZAFER BEKLERKEN 
Almanlar Hitlerin doğumunun 

ellinci yıldönümünde yani cumar
tesi günü Norveçte parlak zafer 
bekliyorlardı. Acı sukutu hayale 
uğradılar. Zira lngiliz askerleri
nin seri ileri hareketile kar,ılaf tı
lar. Şimdi Almanlar Norveç har
binin Polonya harbi gibi üç hafta
da bitmiyeceğini anlıyorlar. 

MOTTEFtKLER tLERLtYOR 
Steinkjer, 22 (A.A.) - Havas 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 
Müttefik kuvvetler Alman tay

yarelerinin taarruzuna rağmen 
Trondheim istilcametinde sür'atle 
ile"leru•\teJ ;rJer. 

Stokholm, 22 ( A.A.) - Diplomatik 
Norvec mahfillerinde beyan edildiğine 
göre, Norveçliler şimdi yedi muhtelif 
cephede ça'"}>~maktadırlar. 

Narvik, Levencer, Trondheôn, He
ıroa, Stavanger. Bergen v~ daha genİJ 
bir cephede. Bu cephe Honrfors'dan 
h~lıyarak Paraioeviki geçtikten sonra 
Hamara do~ Mjoesa gölünü takip et
mekte ve Elverunun cenubunda lsveç 
hududuna kadar UZ3nmaktadır. tik mm
takada Hamardan bqlıyarak Hammer 
aduma kadar Mjoesa ıölünü takip et
mektedir. 

likte bu cephede çarpqmaktadır!ar. ln
giliz kıtalan Tronbeimin şimalinde kain 
Namıoıda bulunmaktadırlar. 

Hegra kaleai henüz mukavemet et
mektedir. Kaleye, yükıek tahsilini Fran
aada yapan erkanıharp generali Holper
mann kumanda etmektedir. 

ALMAN KöPROLLRi 
BOMBALIYOR 

Stokholm, 22 ( ö. R) -Alman Ha
va kuvvetleri Os1o civarında Müttefik
lerin N~rveçlilere seri bir yardımda bu
lunmalarına mani olmak için demiryo
lunu ve köprüleri bombalamışlardır. 
Fransız ve lngili:ı: kuvvetl~ri Trondhay
me şimalden ve cenuptan inmişlerdir. 

Bu şehirdeki Alman kuvvetleri büyük 
tehlikeye maruzdurlar. 

Stokholm, 22 (A.A.) -,Afton Bla
det gazetesi, lngiliz ve Fransız kıtaJan
nın Haman İfgal ettiklerini bildirmek· 
tedir. 

Bu haber, Stokholmdaki Norveç se
fareti tarafından teyit edilmektedir. 

Diğer cihetten Elverunda bulunan 
Alman kıtalannın çekilmeğe mecbur ol
duktan zannedilmektedir. Bunmıla be
raber bu haber teeyyüt etmem~İr. 

o 

ALMAN VAPURU 
Letonya vapurunu 
batırdı •• 
Rign, 22 (A.A) - Kömür nakletmek

te olan 1300 tonluk Jaunjelgava ismin
deki Leto11ya vapur:ı, Baltık denizinde 
bir Alman vapuru ile c:arpışarak batını~· 
tır. Mürctebatı Alman vapuru tarafın· 
dnn kurtarılmıştır. 

o 

JsvCç--heyecan 
içindedir 

- BA$TARAFI 1 iNCt SAHİFEDE -
rinde uçmak itiyadıııa bir nihayet ver
melerini talep etmiştir. 
Diğer taraftan 1svcç milleti serbest 

kalmak azminin yeni delillerini göster
mcktedii. Amsterdamdan bildirildiğine 
göre, İsveç Sosyal demokrat gençlik 
kongresi geçen pazal" gÜ.nk'ü içtimaında 
şu karar suretini kabul etmiştir : 

ı ı ıı ı .. ı .. ı .. ı •• •• ı ..... ı ı •• 11ı .... 11,... ıHer zamandan ~ .. aha birle~ik olan 
İŞÇİ YURDDAŞ.. Sosyal Demokrat g<?uçliği vatanın hilr-
Elindeki malzemeyi lüzumu oldu- riyet ve istiklalini ınüdafaa için hükü-
ğu kacim· sarf eder ve -hiç Lir şeyin metçe sarfcdilen gayretlerden ona mü-

zphcret maksadlyl~ tek ~hıs gıbi aıka
ziyan olmaması..n::ı dikkat edersen, 
milyonlar tasarruf edilir. sında toplanmakta l.)lup demokrasiyi ve 

milli istikltıli korumak için dahili ve 
Şimdi, öyle bir zamanda yaşıyoruz . 

ki, malzemeyi israf etmek değil, ço- 5 tarlci düşmanlarla mücadeleye ve bu 
• uğurda her fedakarlığa hazırdır.• 
galtmak borcum.ızdur. :ıer ziyan: Stokholm 22 (Ö.R) _ Hükümet- fıil-
olan §CY, hayat pahalılıgmı arttırır, : . t" ml k, tt t ·· · kil"- cı 

ULUSAL EKONOMİ VE un ıne e e e mc•vcu yuz ouan 

yorlar. Şehir taınamiyle bir kül ve ha
rabe yığını haline gelmiştir. Almanlar 
bu hareketlerinde sivilleri korumağı hiç 
akıllarından bile geçirmemişlerdir. Has
tane vapurlarına bile taarruz etmişler
dir. Yalnız siviller bu hücumlardan mü
teessir olmuştur. 

İsveç kaynağından alınan haberlere 
göre düşman kuvvetleri şimdi karşılıklı 
temas halindedir. Namsostan başka Al
man tayyarelerinin bombardıman ettiği 
Verdar şehri de taınamiyle alevler için
c!edir. Bu şehir Tronhaym mıntakasında 

Almanlar, tayyar.?lerden paraşütle aS'" 
ker indirerek demiıyclu münakalatıtıl 
kesmeğe ve tahribe çalışmışlardır. f~
kat bu paraşütçülerden 150 si Norvcçlı
ler tarafından esir edilmiştir. 

Kristiyansand ve Trondhaym tayyar' 
meydanlnrı İngilizler tarafından boJJl
bardıman edilmiştir .. Bazı düşma~ ~r 
yareleri tahrip edilmiştir. Bütün Ingılij 
tayyareleri üslerine avdet etmişlerdir· 

Oslonun şimalinde Norveçliler yerleŞ
tikleri müdafaa hattında Almanları dı.ır~ 
durmağa devam ediyorlar. 

Alborg 
releri 

üsleri dün 
tarafından 

lngiliz tayya
bombalandı 

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

- BAŞTARAFI 1 NCİ SADİFEDE
nimarkndaıı Norveç~ tayyare ile asker 
sevkettikleri en mühim tayyare istas
yonudur. Alborg taarruzunda askerle 
dolu büyük bir tnyy-.re alevler içinde 
diişürülmüşfür. · 

Salfilıiycttar İngili.7. mahfillerinin ka
naatine göre yapılan hava hücumları 
Norveç harbinde ywi bir safha yarat
mıştır. Harbi denizden havalara intikal 
cttirmlştir. Denizler hakimiyetini elin
de tutan 1ngiltere şimdi havalarda hfı
kimiyetini tesis e.mt!k üz~redir. 

ALMANLAR ŞA~IRDI 
Londra, 22 (A.A) - İngiliz tayyare

lerinin Danimarkadakl Allborg hava 
Ü5süne taarruzları karşısında şı~ıran 
Almanlar toplarını kullanınağa bile va
kit bulammnışlaıdır. Bir kaç hangar 
bombnlnrla hasara uğratılmıştır. 

Üç yerde yangm cıkmıştır. 
Londra, 22 (A.A) - Tayyareciler 

ınahn{j]i, Kristiensand iizcrine yapılmış 
olan hava hücumunun biiyük lir Q'lU· 

~·affakıyet olduğunu, 7İra bu üssün Nor
:v~ ..W.tehasında. Pin OOIIP AbDan-

İngiliz tayyareled geldikleri ıaınııd 
40 - 50 Jmdar Alman tayyaresi tayY~~ 
meydanının iki tarafında diziluıi.ş b~&le 
nuyordu ve bir tanesi de pist üzerıJ!dd 
hareket etmek iizere idi. Hareket piS 
hedef ittihaz edilmek suretiyle çok kıl",. 
,·etli müteaddit bombalar atılmı~tır. il• 

Tayyare me~ danının yakınında b 
yiik bir yangın ('.ıknuştır. İngiliz tB:f)~; 
releri hu seferlerinin muvaffakıyctlP" 
ikmal için !;Mt a ağılara inerek tay)·~ 
meydanının hangarlarını mitralyöz 11 

şinc tutmuşlardır. 
SiVİL HALK BO!\IBALANJRl{E?ıl 11 
Pnris, 22 (Ö.R) - 20 nisanda .Alıııa tl 

tayyareleri Namı;0s .şehrini havada 
bombardıman etmişlerdir. ~ 
Şchire bir çok boınbalar isabet etııı11;ı tir. Sivil halktan ölenler ve yaralı 

vardır. e• 
Londra, 22 (Ö.R) - Alman ıayya~lti 

!eri Trondhaymc karşı müttefik tazY~ 
hafifletmek için müttefiklerin bil{,' r"' 
kuvvC?tfor ihraç· ettikleri Naınsosa ~a 
şı bir hava taarruza yapmışlardır· 

Namsos 48hıi 'hu taaıma~ AB fazla kendir yap .ştôklarını müsaôe 

--~~wa.cla..lıılmxıaıc...ba.tu:ulaıı:ı.JU.ı..Al!D!!!!.L...M!!i.!!~!l!bl!!:..llM~"L!lllldltill.ai:JLl.İIMllllİIİ .. ıİİİİ 
Londra, 22 (ö. R) - Trondhaym 


