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Sl'Mli1c ... _ 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 t GUnil geçmiş nilshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELEFON: 2697 

Jı&n trıUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Polonya Baıkamanclanı 
Londra ya gidi yor 

Loadra 24 ( ö.R ) - R~ d"ıplomatik 
mababirine ıöre. Polonya bat ~ '" 
bat Yeldlİ seneni Siaonki yakında Londraya 
Pleceldir. General Loadradaki ikameti ema
mıcla lnsilD bava lnıvTetlerinin :yiikaek ku
manda ..ünile ıöriitecek, lqilD ve Polon7a 
bava kuvvetlerinin Mnket birliii temin olıma-
eakt.... :..J 

YENİ ASIR matbaumda bamlmıp 
---------- -- -

Almanlar Molderse doğru çekiliyor 
Düşmanın mukavemeti tamamen kırıldı 

Müttefik ordular -nihayet Lil~ 
işgal etti lelhamneri de 

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

Steinkjer civarında da 
-~~~~~~~-x*x~~~~~~~~ 

lngiliz kıtalariyle Almanlar arasında 
sedit bir muharebe oldu 

~ "Y011Uşer Beobahtern ·Türkiye mace
~~yor. başlığı altındaki yazısında 
~ illi ~asetinıizi gözden geçirerek di· 

~ 

Ncvyork 24 (A.A) - Hristiyan 
cephesi davasında ankct1cr hakkın
da yapılan müzakereler azasından 
17 si devletin emniyetine karşı 
komplo yapmış olmakla itham edil
mekte olan icra komitesinin en azı 
üç Alman ajanı tarafından kontrol 
t=dilmekte olduiunu merclau çılrar-

Lonclra 24 ( ö .R) - lngilia bava ALMAN KAYNAKLA-
kavvetleri Almanlarm Zild hava ve de- RlNIN HABERLERi 
niz U..üne ıiddetli bir hücum yapnnt- Brüksel 24 (ö.R) - Fransız ealii-
lardU'. Bombardıman tayyareleri yük- hiyetli mahfilleri Alman kıtalannın Bal
sek infi1ildi y.ii&lerce lııomba atarak bl: liman1arında vapurlara irkip edildi
~ me)'darilannı, bansarlan yakımı- ğini teyid e.diyorlar. Bu vapurlara buz 
lardır. . · kıranlar refakat etmekte imiş. Bu hare· 

Zild aduı ıimaJinde dolaşan Alman ket lsveçe karşı bir tehdit telakki edile
devriye gemilerine de atq açılmlf, iki bileceği gibi bu kuvvetlerin Oslodaki 
devriye gemisi bombalanarak batard- kuvvei seferiyeyi takviyeye matuf olma-

tır şı da mümkündür. llUf • 
lngiliz hava kuvvetleri Danimarkada Bitaraf sayılmıyan Dr. Göbelsin 

Almanlar eline geçen Alborg hava Üı· adamları Norveçteki vaziyeti şöyle hü
ıinü ve Norveçte Kriatiansand. Oslo, lasa ediyorlar ı 
Tronclhaym ve Stavanger hava üslerini Oslonun şimal:nde lngilizler, Norveç-
,Jiddetle bambardıman ebnİflerdir. lilerle birlikte, Hamar ve llhamner 

. Trondl;ıaym . fiyordundaki Alman arasında ~iman ;!eri hareketini muvaf-
Uıp lefineleri üzerine de bir çok bam- fakiyetsizliğe uğratmaktadırlar. Bergen 
_,__ abbnıitır. Bütün bu taarruzlar bü- ve Stavangeır mıntakalannda Norveç 
~ muvaffakıyetle neticel~ıuniftir. kuvvetleri Almanların dahile doğru ilcT-

Londra 24 (ö.R) - lnciliz tayya- lemelerine manj oluyorlar. Trondhaym 
Nleft bir Alman lavnzörünü bomba- ve Namaaı'tan hareket eden lngiliz 

.p ..................... S. müfrezeleri Tto,.dhaymc:lan alel~e ti· 

, .............................................. , 
• • : ................. .;Garp Cephesinde; ................. , 

: : . : 1 : ;............................................... : 

iv erdunda bir hava mu-i 
• • • • 

f harebesi, Zigfridde bü-! 
• • 

f yük bir infilak olmuşturl . ' . • • • • 
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Tefrika: 53 YAZAN: Sahin Akdum-:ın 
•••••i••·········· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hünkar hiddetinden küplere binerek mutadı 
veçhile etrafındakilere çıkıştı, durdu 

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

Şevk Efza kadın - Demin söy- bir takın:' ~ask~ralıkla_r ~&ptudıktan 
lediğim sözlerin doğru olduğuna, ve keyfmı ye~ıne getm:lıkten sonra 
işte şimdi kanaat getirdin mi?.. . y?t~ak kararıyle yatak odasıı!a çe-

Sana biraz evvel amcanın kendı kıldı... _ . d·-· 
nefsinden ve şahsi eğlencelerini te- Uyumak üzere yatagma gır ~g~ 
minden başka bir şey düşünmediği- vakıt vapurla gelen asker maddesmı 
ni söylememiş mi idim} Sen ise am- tekrar hatırl?dı. · · 

k d V d k kada bu meseleyi zih-camdır diyip hala ona toz on ur- e o . a ı , .. .. .. _ .. 
1 ninde bıraz fazla buyuttugune ve 

mıyorsun ... . d' d b" "k b" h 
Ziyanı yok, Sultan Aziz bize iıı.n h.ad ~zatın a __uyu ı~ e em-

kemlik etti amma, bi'- yine ona kar- mıyetı haız olmadıgına zahıp oldu. 
şı ihsanla adaletle muameleden ay- işte, lstanbu! bomboş ve aııker-

1 l ' den hali bulunuyordu.. Ve bundan rı mıya un.. 1 k d k 
Tahtından indirildikten sonra cesaret alan softa ar ıyam e ere 

amcanı Boğaziçindelci saraylardan Mahmut Nedimi Sadaretten atma
birine göndeririz... Onu orada kuı ğa muvaffak olmuşlardı ... 
"d. l beslerız· Serasker, bir dEsha böyle bir kan-su ıy e ... · d 

Madem ki amcana fena muamele şıklık vukua gelmesıne mey an ver-
yapılmasına gönlün kail almıyor... T?em~ için bu aııkeri lııtanbula ge-
Padişah olacak değil misin~.. tırt~~f ~lacaktı... . 

Senin emirlerine, arzularına aykı- Hunkar, yann Serasken her. ne-
rı bir harekette bulunmağa hangi rede ise mut.laka ~u~durup P~~ıtah
babayiğit cesaret edebilir L. ta asker getırtmesınm sebebını on-

V alidesinin bu sözleri Murat dan sormağ~ zih.?ind~ ~rarlaştırm~-
efendinin duyduğu üzüntüleri biraz sını müteakı~ gozl~rı~ı yu.mdu ... \ e 
id · t' derakap den~ delıksız bır uykuya g ermıı ı ... 

Bu esnada bir cariye odaya girip daldı ... 
yemeğin hazırlanmıı olduğunu bil- -BITMEDl-
dirdi .•. Sofradan bir kadeh daha iç
ki almasını müteakip Veliaht ayağa 
kalkb.. Şevk Efza kadınla Süley
man ağa da yerlerinden kalktılar .. 

Veliahtla validesi bitifik odada 
kurulan yemek masasının başına 
geçtiler ... 

Murat efendi İflahsız bir tavırla, 
önüne konulan yemeklere hafifçe 
çatalını dokundurmakla iktifa edi
yordu ... 

Yemekten sonra ana ile oğul bi
rer fincan kahve içtiler .. 

Bu dakikada vakıt oldukça ilerle-
miş, artık yatmak zamanı gelmiş 
bulqnuyordu ... 

-----1:r·---
BİSİKLET KA.ZASI 

Evvelki akşam Güzelyalıda bindiği 
bisikletle dolaşan M:thmet oğlu 16 ya
şında Zühtü, bisikletini muallim Cemal 
oğlu 13 yaşındaki Tekine çarptırmış ve 
)'ere dUşen ZUhtü başından ağırca ya
ralanarak memleket hastanesine kaldı
rılmıştır. Tekine bir şey olmamıştır. -·--Belediyede tayinler •• 

Belediye varidat müdürü B. Celal 
Özyürek belediye yazı işleri müdürlü
ğüne belediye mezbaha müdürlüğü mu
hasebecisi B. Mehmet Okurer belediye 
varidat müdürlüğüne tayin ~Jer
dir. 

Murat efendi ve anası kahvel~ri- Ki.SACA : 
•••••••• • .: •• , • \, .1:~--=-.I-- --· 

çe~~~~:~da Veliahtin dairesi, gerek Yalan söylemek sanatL. 
içinden ve gerekse dışından, baştan YAZAN: P.:cıacı K. Kimil Aktcı 
başa derin bir sessizlikle kuşatılmış 
bir vaziyette görünmekte idi. Ben kendi nlcmimJe sanat kelimesini 

şöyle anlamış bulunuyorum : ** Sanat, her hangi bir esere tab~atin ru-
Sultan Azize gelince .. Hünkar da hunu, onun çeşnisini, benliğini verebil-

bu saatte derin bir uykuda bulunu- mek ve tabiiliği eserde yaşatmaktır. 
yordu... Halbuki yalan söylemek, sarnusak ye

Cündüz Hüseyin Avniyi her yer- mek gibidir. Derhal n~ızda kokar, fakat 
de arattırmış ise de, gönderdiği sruıatkfir ruhlu bazı insanlar, uydurduk
adamlar Seraskeri bir tarafta kıstır- lan yalana öyle mUeyyide, öyle bir kı

lık katarlar ki inanmamak müınkün ol-mağa muvaffak olamamışlardı... maz. Yalancının mumu )'asstya kadar 
Hüseyin Avni paşayı göremiyen yanar sözü söylenilcliği vakit, yalanda 

ve fstanbula vapurla asker getiril- sanat bu kadar iforl<?miş olmasa gerek .. 
mesinin sebebini öğrenemiyen Hün- •Kırmızı gömlek ycl.lcasmda görünmez-
kar hiddetinden küplere binerek se kol yeninden belli olur• sözUne göre 

d h 1 f şimdi öyle hesaplı eömlek dikenler var-
muta ı veç i e etra ındakilere çıkı§- dır ki kınnızılık göriiıımck şöyle dursun 
tı, durdu... yüzleri bile kızarını)'or. Yalanı ustalık-
Akşama doğru padişahın hiddeti h yapmak, yruıi sözüm ona sanntkarane 

biraz yatışmıştı... Selamlık tarafın- düşürmek, her kesiıı işi değildir. Bazı 
dan harem dairesine geçip yemek radyo istasyonlarında öyle uydurma ha
zamanına kadar orada validesiyle ve herler veriliyor ki, bu işte propaganda 
haremleriyle konu•. tu... Vakıt ge- medJCılünü yalanla bulıyanlar, radyoyu 

:e 

EHiR H BERLERi Almanpro· 
pagandası 

Balkan 
Yüzme birincilikleri 
K ültürparhta olacak 
Haber aldtğım11.a göre Kültilrparkta 

hazırlanacak ve fuar zamanına kadar 
inşaatı bitecek olan kapalı yüzme bavu· 
~u, beynelmilel yUzme müsabakalarına 
elverişli bir şekilde y:-ıpılacaktır. 

Kapalı yüzme havuzu yapılacağı için 
bu sene Balkan yüzrr.e birinciliklerinin 
fuar günlerinde Kültürpark yüz.me ha
vuzunda yapılması düşünillmektedir. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğU bu 
hususta Balkan merkezlerindeki fede
rasyonlarla temasa geçmiştir. --·--
Üniversiteli gerıÇ· 

ler avdet ettiler 
Hakimiyeti Milliye bayramını geçir

,nck üzere şehrimize gelen İstanbul Uni
vcrsitesi hukuk ve iktısat fakültelerin
den 150 kişilik kafile dün şehrimizden 
ayrılmışlardır. . 

Üniversiteli gençler İzmirde gördük
leri hUsnU kabulden ve bilhassa halkın 
temiz duygularından çok memnun kal
dıklannı gazetemize bildirmişlerdir. -·--Zelzele oldu 

Evvelki gece Bergaır...a kazasının Kıru_k 
nahiyesine iki saniye devam eden bır 
zelzele kaydedilmiştir. 

(Jarıkd~rede bil· 
yftk bir heyelan 

10.000 metre murabbalık sahada 
dere ve kaynaklar yerlerini değiştirdi 

~~~~~~-x*x·~~~~~-

Karşıyaka suyu tehlikeye düştü.. Belediye mü· 
hendisleri dün Çarıkderede tetkikler yaptı.. 

~-~~~~~~-x•x·~~~~~~~~-

Yamanlar dağında Çarıkdere mevki- kedcdir. Bunlardan bir su meınbaının 
inde evvelce tesadüf edilen heyelAndan kaybolduğu zannediliyor. 
sonra bu defa yeniden gayet geniş saha- Heyelfın yüzünden Karşıyaka balkı. 
da bir heyelan olmuştur. nın su ihtiyacı ciddi surette tehlikeye 

Bu yeni heyelan on bin metre mu- düşmüştür. Su gayet az gelın~ktedir. 
rabbalık, geniş bir c;~hayı ka?l~~~- Bazı borular da o::ıtlamı.ş veya yerle-
dır. BuracI:ı ~azı ~eı:ele~ he~elan yuz~- rini değiştirmişlerdir. 
den yerlerını değıştırmış, hır tepe genış 

1 
d' f h t' ühendisleri dün 

mikyasta kaymış, Yamanlar suyu mem- Be c ıye en ey~ ı m 
balarından bazıları hasara uğramıştır .. Yamanlar dağına giderek tetkikata hat
Çarıkdere mevkiinde mevcut Yaman- lamı.şiardır. Bugtin de mühendisler ve 
lar suyunun dört kcıynağı halen tehll- amele ekipleri mahallinde çalışacaktır .. 

--*--
lfaJci rürldyenln ınUli 
siyasetine laülrn olall 
Pullu anlamam1.1ıw ... -·-- BAŞTARAFJ l iNCi SAlliFWi -

kalınmış olmaz. Politikada •bak ~~ 
haks:ızhk•, ııdofna veya kHtü• .,. 
yade uU.betli veya isabetsiz hz 
11vadyetin tam ~·eya noksan~. ; 
takdiri vardır. Tür~ler iyi poli~.ıka~ 
duklarını müteaddıt defalar gost~ il
lerdir. Bundan ba~ka geçen yı~ :.: 
znkerclerdc bir büyük devlet rolu o>~ 
ınasıw bilmişlerdiJ'. Şimdi yapıla 
feY bu büyük devlet politikasııu de\18Jll 
ettirmek, yani tamamen ve münh~ 
milli gayeler peşinde yürümekten. 1 bit 
rettir. Atatürk «(lnilnde ananev~ 

11 mahiyet alan Türk • Sovyet dostluğııll 
ihya etmektir.• _,. 

Alınan gazetesinin bu yazısın.da..,... 
dnrunadıfı biricik nokla Türkiyenın. te
cera isteınediğicllr. Fakat macera 15 

miyen Tiirkiye mnrcraperestleri~ ::: 
şwnda uli yılguılığn düşmiyen bit 
kiyedir. uJ" 

Almanlarla dii~iinrclcrimizde ~ 
zam farklar \'ardır. Politikada •. ill' 

k V l Ü .. \eya baksulılın, dofnı veya ~2~d" Zirai gaz ursu ı apı an zum ve nıevzuubahs olmaması ancak ~ 
'h b [J incir ihracatı \el mektebine mensup olan N .. nt ayet U UU preusipleridir. Bize ı:öre politikada fi' 

Ankarada Ziraat vekaletince açılan Me,·slm ihtida ından 13 Nisan tarihi- riistlük, ahde vefa, verilmiş sözlere.-.& 
aHayvanlan ve hayvıtni maddelei zehirli ne kadar İmıil' limaıundan yapılan dakat, hakpercstJi~ başlı .başına~.,';
ga:ılnrdan koruma• kursu nihayet bul- üzüm ihracatı 54240 tona, incir ihracatı ifade eden şcylcrdır. ye msa~ı~ 
mnştur. Kursa iştirak eden baytar mü- 28100 tona, Zeytinyağı ihracatı ise 12300 kaddcratı cebir \'e ~ıddet poht ;;.et 
dürleri ve ziraatçılar nazari ve ameli tona baliğ ol!"uştur · .. .. . galebesine değil hakka, adalete kı dıt 
ders görmüşlerdir. Yalnız İngiltreyc yapılan uzum ibra· veren politikanın galebesine bağl~ 

Ç uk-b~-;.amı Kursa devam eden baytar mUdUrü cıttı ise 36870 tondur. TUrkiye.nln büyük devlet politl if" 
OC . . .. d .. N8Z1Dl Uyıur avdet etmiştir. Yakında -•- gelince, Ankara ynrdımlasma paktı iJJ• 

Çocuk bayramıaın ikincı günu ~ gu- şehrimizde de zıraa~11ar ,.e veteriner- At ve ehli hayvan ttu politika~an. doğmuş~r. ~kiye_.. 
zel geçmiş, çocuklar sinemalar~ ucr.et ler i in böyle bir kurs acılacaktır. k -ı rUklenen hır sıyaset takip etnuyOl'· .... 
ödemeden girerek filim seyretml§lerdir. ~ d • • "mahsullerimizi o~.._arı kadderahna sahip oJan bir milletin ..,. 

-•-- rp za!""run a zınu . l Mayısın ~inci günü Bergamada, 10 ki t't'k h Cırsatt ve ..._._. ORTA OKULU k~ru~. üzere ~~~ ?lan tedbır er Mayısta Bayındır kaz.asında ehli hayvan m po ı ı ası f'r a ahh"tıe° 
DET n&l'a büyük bır ehemıyeh haizdir. sergileri açılacaktır. Bu sergilere iştirak w.hada kendini göstemıiştir. Te ~ 
Bayramı Akhlsarda -•- l,den hayvanlar arasında derece alanlar rimiz milli politikamtzın an~u~tJ;,I'· 

RIMIZDA "' tnıname.n uygun olan teBDP... llııl' geçirdi... ··~ KARA SULA mükafatlıındınlacaktır. Bunlardan sıynhnayı veya bunl:ıtll' .a. 
Devrim orta okulu öğretmen ve og- BALIK A VLIY ANLAR Geçen sene olduğu gibi bu sene de dutlannı aşmayı hiç bir zaman ~~ 

1 enci elli kişilik bit' bıfile ile milli bay- Seferihisar kazasının Doğanbey na- Bergame ve Ödemiş~ i!k bahar at koşu- medik \'e dil ünmiycceği%. Eğer ıeı;, 
ramı Akhism-da ge::çirmişlerdir. lıiyesi dnhllinde kru·a mlarımızda kaçak ları yapılacaktır. Odemişteki koşular nilerimiz hilafına olarnk Almanlar ~ 

Akhisar orta okulunda misafir olmuş- balık nvlarlarken vnh"lanan kaptan Di- 12 mayısta yapılacaktır. hı Balkanlara sirayet ettirirlerse~ 
lar müdür Ekmel ve mesai arka~ları- mitri ile arkadaşl~mım muhakemeleri- Bergama koşusunun taı·ilıini yarış ve yenin bUtün teahhlltlerini ya~ 
nın go.'sterdı'g"rı· hu"'snu·· .,.abu), yüksek ala- hk . d k islah encümeni tesbit edecektir. a •• h tm k ı· d 

ne dün ağır ceza meı emcsın e mev u- an şup e e eme azını ır. ~ 
ka her türlü takdirin fevkindedir. fen devaın edilmiştir. -x- Volkişer Beobahter: "Knrar 'J'Ü 

Cümhuriyetin feyizU eserlerinden İs- Kaptan ifadesinde gece uykuya dal- SİVRİSİNEK nin elindedir diyor.u . f• 
met İnöııü okulunu, Halkevi ve Halk dtğını ve rüzgıinn şiddetinden rnotöriln MOCADELESİ BAŞLADI Evet knrar Türkiyenin elincled?"·~ 
partisini ve diğer mlıesseseleri ziyaret Türk kaııa sı:ılru-mııı i!;ine düştüğünün Belediye, me\•sim dolayısiyle şehrin Tiirkiye bu knrnnnı çoktan ~ ~~ 
etmişler, Çocuk yuvaşının açilma mera- farkına varmadığını ~öylemiş, suçlu ol- muhtelif semtlerinde sivrisinek mücade- miş1ir. Biz de Alman gazct~ne ...... 
siminde hazır bulunmuşlar, gece Iialke- madıklnnnı iddia etmiştir. Sahil güm- lesi açmışbr. Bilhassa Güzelyalı, Alsan- sözünü tckrnr ederek diyeceğız ~_.. 
vi temsil kolu tarafından Tayyare sine- rük muhafnza memurlar,ı. ve. inn,:ı.,_._.,._ , Tr , • _ • .. _ ... ~ a... --ı.- ~--ı.: thrnpilya bul c1 1.4 
Yt: uttıı çıKŞam şennrfüzc 'hvaet'~ ,..,_. · .,- ----·~·· "'? 'c:-rrcw.tttth lar mahallelerinde Sivrisinek mücade- mnk ta Alınanlann elindedir. _,"; 1

erclir rüzsarlı olmadığını seylemişlerdir. Yine İcslııe ehcmm(yet verilecek \'C evlere Şark milletlerinin siyasi \'C ikt~~ ,.. 
• · --·-- bu şahitler suçluların kara sulannuzda k ek .,.. 
B 1 balık avlamak için dolaştıklarını beyan mazot tevzi cdilece:.ktir. Su birikintileri ti 13llcrine darbeler indircr ) ",JJ• e edl·ye ~zalarmın kurutulmağa baslmunıştır. kım zorbaca hareketlere te,·essü ~ d etınJc::Jerdir. Gelmcmis. olan baz:ı şahitle- · t e.....-

.. E l d te "zlik ıla ak her b mezsc harbın Balkanlara sirayc tetkikleri rin dinlenmesi için muhakeme başka bir ver e mı yap r ev u b' b 
1 Şehir meclisi azaları dün öğleden son- güne bırakılmıŞtır. mücadeleye iştirak edecektir. sine ır se ep görii cmez. .-il!' 

--·-- Koryera Dcllııscranm Ankara feli' ra şehirde tetkikletiuc de\•am ctm~lcr, -·- Bn. Zübeyde terfi etti biri Rizzini bu hakikati Almanl·al• ..... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i Gel'!n/er, Gidenler E ..•................................. , .... 

yukarı mahallelerdeki kanalizasyon te- Okul kooperatifleri kinden daha i ... i anlamış görünüyo~· •e-
. l 1 · K d"f k 1 d • k Ağırceza mahkemcısi ha muavini Bn. .J _,., • sıs er nı, a ı e ·a eye ogru uzama ta Bazı ilk okullardan usulüne göre teş- kıruz Milano1u gauteci Türkiycı.-~· 

eılan asfalt yolu, Altmparkı gözden ge- kil edilen kooperatifl<>r bulunduğu halde Zübeyde Yeğin ayni mahkeme azalığına ahhütlcrine sadakatinden nasd .,_...-
. i ı d" ve İzmir birinci sulh ceza hakimlig"ine çırm Ş er ır. frOCuklardan sınıf parası, gazete parası nıektedir : ..ti• 

• tayin edilmiştir. d fi 1o-: 
- - - - vesaire adı altuıda nvnca para alındığı • ... 11Türk milletinin teahhiitlerin e.;.-Ai-MİLLI KtJ'ME MAÇLARJ maarü miidürlüğünUn nazarı dikkatini Z*-- .a. .a. -T .n.:':n.t) nün birinde sıynlacağı hakkında ~, ;se,· 

Milli küme maçları için iitanbuldan celbetmiştir. AAAA PAUUUft ye kadar hende bir şiiphe mevcıı .,.~ 
Beşiktaş ve Vefa takunları yarınki Ban- Maarif müdürlüğü. mektebin hayır ve SEFERIRISARDA şimdi hu tamamen zail olmuştur .. 11"' 
dırma ekspresiyle ~hrimize gelecekler- menfaat.ına, eyiliğine dair paralı ve pa- VilAyet ziraat müdürü B. Refet Diker milleti demokrat devletlere scnıP8~. 
dir. rasız her işin kooperlitif mefhumu içinde Zirat tetkikat için dün Seferihisar ka~ lemekte olup teahhütlerine ~ ~ 

27 nisan cumartesi günü saat 14.30 da dilşünülınesi lhım geldiğini. hatta bir zasına gitmi§tir. Harp ihtimaline gelinre harpten 1}~ 
ilk mnç Beşiktaş - Altınordu, ikinci maç gezinti esnasında fakir çocuklann nak- --fllı--- <.'dildiği müddetçe tehlükc yoktur. V 
ta saat 16.30 da Vef.ı - Altay arasında liye ücretini ödemek ve saire gibi hiz- Ödemiş Veterinerliği.. harp patladığı zaman döğüşm~_!!1..,;a-
yapılacaktır. metlerin de hep kooperatif adına yürü- Davas kazası veterineri Cevdet Öde- (acak olan her halde rengiver "Ju•- _, 

28 nisan pazar günü de Vefa - Altı- tiilmesi lUzım geldiğim mekteplere bil- miş veterinerliğine tayin edilerek gelmiş leti değildir. Tiirklcrin Atatürldi11 t.if 
nordu ve Altay - Beşiktaş takımları dinniştir. ve vazifesin başlamı;?tır. nen se,·kettiği hUkUmetlerine taJll 
ayni saatlerde karşılasacaktır. ,.-*"&'••2»••••••••••••••••••••••, itimatları vardır .. u ~ 

ır da, Markoninin ruhunu da rahatsız edi~ 
çirdi.... yorlar. Reklam ve propagandanın ya-

Sultan Aziz içki kullanmadığı lan ile münasebeti, birin milyona nis
için akşam yemeğini erken yemek beti kadar uzaktır. Yalan, sannısaic gi~ 
itiyadında idi... O ak§am da tam bidir, ağızda kokar demiştim, ne vakit 
vaktinde yemek masasının başına radyo istaı1yonu martavala sa?arsa, der-

Fdemenk fahri konsolosu B. Maurice 
Dutile Ankaradan geldi. İngiliz sefareti 
at~cmiliteri A. C. A:-nold İstanbula git
ti.. 

Kültürpark 
Ada Gazinosu 

Bu satırlar Alman propagan cfıı~ 
ne kadar hoş bir ) ol iizerinde ol ~f. 
anJatmağa yeter. Knnaatimi.% eııcfit· 
Harp Balkanlara sirayet et111~~ 
Almanlar şimalde yaptlklan çı~ 
renubu şarki Avruıı:ıda tekrar ettifi fııd 
lidirler. Eier aklı selimin emre ; 
yoldan ayrılırlarsa Bnlkan yarıJll_~ 
sında hezimetten ve suJrutu bar--. H ld • . . .. ,hal sarımsak kokusundan hızar olmuş g:çktı.b··. .erh za?1

1 
an ok L~gu gıbı bu- gibi düğmeyi çeviriyorum. Sannısak ko-

yu ır ışta ı e, h aoasa karnını kulu yalan dinliyeeeğime, neşe ve ~ta
doyurdu ... Bunun Üstüne de, kısa ret kokan konserler, fasıllar dinliyo~. 
fasılalarla bir kaç fincan kahve içti .. Yalanı dinlemem iddir..sında değilim. Sa
Bu ıuret1e bütün kederlerini, üzün- natktırane dedikleri yalana canım kur
tülerini üzerinden atmıı bulunuyor- ban, in.san aldandığını anladığı vakit hiç 
d olmazsa yalanın sanatına hayran olur. 

u... .. • . . Kendi hesabının, düpedüz martaval din-
Saray cucesmı gctırterek ona da liyecek va\ tim yok . 
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- Saat yedide ... Bastil civarına yak

laştığımız vakıt, nazarı dikkati üzeri
mize celbetmemek için adamlarımız top
lu bir halde bulunmıyacaklar.. Beşer, 
altışar kişilik müfrezelere aynlacaklar. 
:Ve her müfreze muhtelif yollardan iJer
liyecek. 
Farıbol söze karı tı: 
- Levi köprüsünün yanına vardığı

mız gibi bir kaç balta darbesiyle asma 
köprüyü tutan zencirleri hemen kııına-

dana geçeriz ... Ve burada yanımıza altı 
yüz müselWı adam alarak bu sefer is
tihkamın kapısına doğru saldırırız .. Ka
pıyı kırmak işini Jüpiter ile Mistufle 
becereceklerdir ... 

Mistufle dedi ki: 

- Bu te <>bbüc:te muvaffak olmaklı
ğımız.ın yegane çaresi birinci avlunun 
medhalini tutmnk hususunda gösterece
ğimiz sürate bağlıdır. Bu avluyu bir de
fa zapta muvaffak olduk rnu 

:········································ • 
: l\IEVS~IİN EN l\IUllTF.ŞEM • 

E Balosu . 
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Açıldı 

i Cumartesi akıamı Ege incisi İzmirm cennet yeri olan Kültürparktaki göl ortasında A D A 
! Karşıyaka H.ılkevi tarafından GAZİNOSU sayın müşterilerinin bütün ihtiyaçlannı tenıJn eder. 
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tiği Bastilin planında bu noktaya bil
hassa İşaret etmişti. Ve bu sözleri söy
lemesini müteakip te planı çıkarıp nr
kadaş_lnrına gösterdi. .. 

Hanri de Ş:ıdofö: 
- Pek doğru, dostlarım... dedi... is

tihkamın kapısını kınp içeriye girdik 
mi, Bastildp mevcut yüz on beş muha
fız.la karşılaşmış olacağız ... 

Bunlar ne kadar cesur ve fedakar 
olurlarsa olsunlar, beş, altı yüz adam 
kal'Şlsrnda bulunduklarını görünce bir
denbire apışıp kalacaklar ve hiç bir şey 
yaomağa muvaffak olamıyacaklardır .. 

Fnribol sevinçle haykırdı: 
- lşte bu dakikada Da.stile girip onu 

kolaylıkla fothedeceğiınlze kani bulu
nuyorum. Elli sene evvel vukun gelen 
Frond ihtilalinde de Bastil bu suretle 
7aotolunmuştu... Ve biz o zaman bu 
dünvayn henüz gelmiş dei;ildik ... 

Bir yol abına varmıslar idi ki, cıvvel
ce aralarında kararlac;tırıldıpı vechilc 
demir,.i Jüpiter onlarla burada birleşe
cek idi ... 

Jüpiter nerede ise çıkar, gelir .. 
Filhakika aradan beş dakika geçme

den uzakta demirci görünerek biraz son
ra Fanöol ve arkadaşlarının yanına gel
di. .. Jüpiterin biraz gerisinde evvelce 
satın aldıkları araba bulunmakta ve 
kuvvetli iki amele tarafından sürükle
nip götürülmekte idi. .. 

Demirci, Mistufleye hitaben: 
- Işte arkadaş, dedi... Bu küçük ara

ba o kadar hafif ve kullanışlı ki iki adam 
hiç zahmet çekmeden onu elleriyle sevk 
ve idare edebiliyorlar ... 

Faribol: 

- Baltaları da getirdiniz mi? diye 
demirciden sordu. 

Demirci - Evt-t ·efendim .. Bir düzine 
kadar balta, arabanın içinde münasip 
bir yerde saklı bulunuyor ... 

Faribol - Öyle ise, hadi arkadaşlar. 
yolumuza devam edelim ... 

Bastil <.'ivarında bir dar sokağın ba
sına geldikleri vakıt buradan ilerisini 
tclkik etmeğe koyuldulnr. Ve biraz öte
d!' iki nrnba durduğunu ve içinde bir 

güçlük çekmedilC'?', Bu eşyanın başında 
on kadar adam mevcut olup orada bir 
siper yapmnğa çalışıyorlardı ... 

Burada bir siper yapılmasını Mlstuf
le ve arkadaşları evvelce aralarında ka. 
rarlaştınnış idiler. Onlar Bastile girip 
te Monsenyör Luiyi kurtarmakla meş
gul oldukları sırada kral eğer bir taraf
tan yardımcı kuvvet gönderecek olursa 
buraya yerleştirilen adamlar on dör
düncü Luinin askerlerini tevkil ooecek
Ier, hisar avlusuna geçmelerine mani 
olacaklardı ... 

Hariçten gelecek bir taarruza karşı 
yapılacak miidcıfaa tertibatına kuman
da etmek vazifesini mUlazim Şadofö 
üzerine almış bulunuyordu ... 

Bu vazife diğer arkadaşların yapacak
~a:ı iş derecesinde ağır ve muhataralı 
ıdi ... 

Bastilin içine girecek olan Mistufle 
ve rüfekasının emniyetleri bu çok mü
him müdafaa i inin büyük bir dikkatle 
yapılmasına bağlı bulunuyordu. Ve hep
si de genç zabitin bu hususta gbsterec~i 

başka bir·~~~~~-

--·-BAYINDIRDA 
BİR HADİSE J.J 
Bayındırın Furwtlu köyUııd~ 

cğlu Ali Kurnaz, bir tarla ın~ ~ 
kavga ettiği İbrahim oğlu Veli~ 
dindcıki talu-a ile başından ağır~· 
yaralamıştır. Suçlu adliyeye ver --·--ANKARA 
Sanat maauımıerl 
İzmlre gellyor~r e~ 
Sanat mekteplerine mualfun ~ 

mek üzere 1938 senesinde ~· 
açılaz.ı mektebin ilk mezunl~ ~ 
dan Izmire bir St:y2hat tertiP e /J'~ 
dir. Kafile müdürleri B. Da_nY~~
Un riyasetinde bu hafta fzrnıre ,, 
!erdir. --·.,,.,,,,,,,- ...... Bir kız kaçırm~ V .

0 
yarıııı· 

Cumaovasında kasap öınel'I evveltd 
da çalışan Nuri oğlu Ali Yılrnaz,}Jıılist')'i 
gece ayni köyden İsmail kızı tığı sırB· 
kaçırmış, Torbalı civarında kaç 
da tutulmuştur. --·--Deniz işçllerblill 
toplantısı enin 
Deniz iscilerı uınumJ he) e 1 

saat 18 el'" rnıı lc • r. .id.iılMl1 
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YuS?oslavya 

Siirt vilayeti dahilinde petrol bulundu Bizd;;ıo hin ton lııgilterenin 
huı 1 k ·· · *7 · h. 1 . d·t·k tuz satın alı"or Vergi varidatı milyarı geçti 

fevkalade 
Unan petro ÇO umıt verıcı ma ıyette O up şım 1 1 J x•x.---

d 1. d h 1 ( b 1 k --·-- .. Londr~ 2• (ö:R> - _Sir Con Saymenin Avam k.amaraaına tevdi ettiii gÜD .e On ton Ka ar isti Sa. yapl 3 i ece tir İnhisarlar wnwn ıtıUdürlüğü, Yugos- butçede ihdu edden yenı fevkalade verginin varidatı 1 Milyar 200 milyon 
ıavya ile tuz üzerin(! 20 bin tonluk bir sterlingi bulacaktır. 

~ ---~-------------·--~~------------~ra 24 (Telefonla) - Dicle şi- manzara arzetmckledir. Ve şimdi gün- va.dyeti etraflıca anlatacaktır. Alınan 
d~. d Siirt vilAyetinin Beşiri kawsı de 10 ton kadar faUhsal edilebilen bu haberlere göre, petrol bulunnıa:;ı o ha
""'"' e 'Raman dağında yapılmakta petrolün iktısadi hüviyet ve kıymeti valide büyük bir sevinç uyandırmış, 
~l'°ndajda 1042 metre derinliğinde ölçülmektedir. Bir iki güne kadar alına- haber yıldırım siiratiyle yayılmıştır. 
~et~ . tesadüf edilmiştir. Medeniyetin cak neticelere göre bw·ada geniş tesisal Bugün Ankaranın her muhitinde görii
~ tcı kuvvetlerinden birini teşkil kurmak kararı verilecektir. Sondaj şülcn başlıca mevzu bu olmuştur. 
Sı,~troı gibi büyük bir servetin ana mıntakasında Ikf.ısat vekaletine peydcr- Maden arama enstitüsü petrol arama 
~l~ l"lndan biri ortaya çıkarılmış pey tafsililt ve malCunnt gelmektedir. şubesi müdürü Cevat Eyyüp vaziyeti 
~~ aktadır. Bu malumat toplandıktan sonra Iktı- tetkik etmek üzere Beşiriye hareket et-
~an petrol çok ilmit verici bir sat vekili bir bcyamıt ile umumi efüfüa miştir. 

Şiddetli 

lrondhaymı;·şimalinde Jn .. 
tilizler vaziyete hikim oldu 

mu·hareheden sonra 

lo ~~-~~~----~--~.~------------..,.......-~~ 
1 ~dra 2'4 (ö.R) - Harbi:rc neza- dia ediyorlaua da hazt haberlere göre Bcrlin 2• (ö.R) - Alman müfre
~'l)' tebliiine göre lnııiliz kıtalarının müttefik kıtalan bu mevkiin cenubunda zderi. hava kuvvetlerinin yardımile şid-
,ı.~akarıldriı Trondhaymın §İmal bulunmaktadır. cletli hir harbı mütealup. Trondhaymın 
~ ita •nda Alman mukabil taarruzu ~malinde Ştaynfiyordu da zaptetmiş-
~ '.: lrnış ve ıiddetli bir muharebe- Paria 2 4 ( ö.R) - Havas ajansına !erdir. Burasının büyük bir sevkülceyş 
~~lltll müttefikler vaziyete hakim Isveç ve Norveç hududundan alınan ba- ehemmiyeti vardır. Cünkü Namsosdan 
~bir •rdar. Norveçin diğer kısımların- berlere göre Ştanfiyord civarında Cronk tari.kile Trondhayma giden ~i4 

C, ~Y yoktur. (Trondhaymın fimalinde) müttefikler mendüfer ve şoae yolu Üzerinde oldu-
~rı Tesrni haberlere göre, müttefik ve Almanlar araamda harp devam et- ğundan dü!}manın bu yol üzerinde ileri 

2~, rondhaymın cenubun& doiru mcktedir. Diicr taraftan, Alman bava harekatı keeilmiıttir. Namsoedan bu yo
ıs itil kte olup bu iatikamette ,ehirden taarruzlarının aık.dıiına raimen, NamJ Ju takip ederek cenuba doiru ilerleme 

AJ:etre meaafede bulunuyorlar. aos civannda müttefik imdat kuvvetleri harelteti böylece Trondhaymın daha 
~et..- nlar Oalonun timalinde. Ha- çıkmağa devam ediyor. lngiliz ve Nor- 100 mil ıimalinde iken Alman müfre
·'. 43 lcilometre meaafede olan 11- veç hava müdafauı son günlerde, 20 zelerinin ıiddetli mukavemetine maruz 

11 hili ellerinde tuttulclarını id- Alman tayyareıi düıürmüıtür. kalacaktır. 

lsveç kendini müdafaa edecektir 

"tğer Hitler lsve~t'aarruz ederse, bu 
Almanya için pahalıya mal olur,, 

~- -·-~~"lia 2• .. '!llıt '. (0.R) - Havas Ajansı bil- şunları yazıyor : 
~ • 11n!ı.k1 iı.v~ Karşı oır uuur~ u:-
~Yanuı Baltık llmanla.rından şebbü" ederse bu Almanyaya çok pa-
~İıı-fL filosuna bir ~k Alman kıtaatı halıya mal olacakhr. Zira mlittefiklerin 

rı söylemiştir : 
•.lo•""'t •-.."-"'' ..,.... ....,u.;;.~"'°.,.""' ... ,_.~~ 

mat bulunuyor. Fakat cesaretimizi kay
betınemeliyiz. • 

''llllistir. isvecte yerleşmeleri halinde Berlln, 
~ Hamburg gibl Alm&o ehirleri İsveç ha- Berlin, 24 (Ö.R) - Alınan gazetele-
~ t.i.. ~4 .(ÖR) - isvec;e karşı Al- "a \i<:lcrinden 300 kilometre mesafede d İsveç matbuatııu ALnanlan askeri 
~t ~idi daldkadan dakikaya sara- bulunacaktır.• şereflerini ihlale teşebbüs etmekle itham <il' :betmektedir. Populerde Leon VJadimir Gonn.:SS<ın •Figaro• gazete- ediyorlar. Hakikatte ise İsveç matbuatı •t...1 "ları yazıyor : sind• yazdığı makalede diyor ki : Norveçteki askeri v:ıziyeti bitarafanc 
~~:':"~ hava kuvvetlerinin fasılasız ·Alınanlar fsveçe tecavUz ederek Bot- kaydetmekten haşkn hir şeoy yapını~ 
"e h~rı hava hlklmiyetini ele almış ni körfezine kumarıd~ için Aland adala- değillerdir. 
"~ ~Akimiycl ı.:ayesindedir ki NOt"- :rmı ele almak ~t.edel·ate Sovyetlerin Memelde ve şa!ki Prtisyada yapılan 
~otv:Uttefik 8 ker orduları c:ıkarılmış, hattı hareketini çok ynkından tetkik et- büyük tahşidatın Isveıçe karşı bir taar
lı\ıı~ Ordusu teıo:kil ve tensik olun- mek Ub:ımdır. • ruz hazıı-lığı olduğu anlrutılıyor. Sivil 
J11 ·• Stokholın, 24 (Ö.R) - İsveç veliahdı l halkın bu mmtakr.~'9 girmesi menedil-

l'ıu.tl ı:azetesinin askeri muharriri İsveç izcileri reiıine beyanatında funla- miştir. 

'1iittefik harp gemileri Skajarakta 
.\lnıan nakliye gemilerine taarruz etti 

Aimanlar bir ltalyan vapurunu bombaladı 
~ ~ ······································································~····································· "'d:ra 24 (ö.R) - Sltajarak bo- ğini dördüncü bir destroyerin karaya b~~ Alm~n tayyaresi tarafından mitral-
1\ı'tti n bugün tiddctli top sesleri gel- oturduğunu, bir kruvazör, iki destroye- yoz ateşı altına alınmıştır. 
~~ltlU. ~renildiğine göre müttefik harp rin hafif surette hasara uğramakla bera- ~'apurun mürettebatından bir kaçı 
~tıt er, boğazda Alman naldiyelerinc ber üslerine döndüklerini, cRenovu:ta hafıf surette yaralanmıştır. 
lo ltı ctrni lerdir. da harp kudretinden hiç bir şey kaybet- tondra 24 (A.A) - lngilterenin 

~~t lldra 24 (ö.R) - Cavadan hare- mediğini, Üç kruvazöre bamba parça- cenubu şarki sahilinde bulunan tahlil.İ
t~~ c~ltı".k. üzere olan 14 Alman vapu- lan isabet etmiı iıe de hasarın pek cüz"i ~~ vapurları ?ün akşam .rna!ne ~arpan 
tııt~t ~lı'l. harp gemileri açıkta bekle- olduğunu, Alman iddialarının Ark Ro- ıkı vapurun '?'.dadına gıtmışlerdır. Bu 
la Cdırlcr. yal tayyare gemisini batırdıkları hakkın- vapurlardan hırı Manı denizinde bir in· 

~'dll'ldra 24 ( ö.R) _ Lord Hanlc:i da müteaddit defalar yaptıkları iddia- filak neticesinde batan 1.969 tonluk 
~il ()ar kaınaraaında bir suale cevabın- lar kadar yanm olduiunu .öylemİ§tİr. Lolvorthdir. bu vapurun mürettebatın-
~ttıı~::İrnar~ ve NorveÇc ya~ılan ta- Londra 24 (A.A) - ltalo Balbo is- dan !k~i ölmüı, sekizi y~ralanmııttır. . 

Ç "-tn bera büyük Britanya fılosunun mindeki ltalyan vapuru 20 Nisanda in· lkıncı vapurun lkıbetı hakkında bır 
royer ve bir denizaltı kaybetti- gilterenin cenubu '?arki aahili açığında haber alınamamııtır. 

~ihct Meclisinde ,......................................... Mübadil bonoları 
~lı~~k~a 24 (A.A) - B.M. Meclisinin v ckiller Heyeti 
l.~llrı b toplantısında matbuat kanu- ) d 
l'jl" ilav ~~ maddelerine yeni hüklim- top an 1 
~ ltı~sını istihdaf eden kanunun bi-

~ 1 a.arA Tpılmı~tn·. 
1 ,-.ıeşarı tstanbulda 
~~1 rn~· 24 (Husust) -- Sıhhat Yeka
~ u.~ Şarı Dr. Asım tetkikat yap
~, ~hrimize geldi.. 

Ankara 24 (A.A) - Icra vekilleri 
heyeti bugün öğleden evvel başve
kil Dr. Refik Saydamın riyasetinde 

• başvekalette toplanını.ş ve rumarne
: sinde münderiç maddeler üzerinde 
: müzakerelerde bulwmıuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -----iJj 
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k..ü.ltürpark S;neması 
ı 

İKİ .MUHTEŞEl\I .FİLİM TAKOll\J EOiYOR .• 

- Damğalı kadın 

Karpl•la tetkikten 
sonra tediye edllec:ek 
Ankara 24 {Telefonla) - Sahte bo

no tanzim etmek suretilc Ziraat banka· 
sından bir miktar para çekildiği için 
banka umum müdürlüğü ıubelerine bir 
taminı yaparak iı'arı ahire kadar mü
badil bonolarına tediye yapılmamaıını 
bildirmiıti. 

Bu yüzden bir çok mübadiller elle
rindeki bonoların mukabilini tabıil ede
memektedirler. Bu vaziyeti aöz: önünde 
tutan banka müracaat eden mübadille
rin ellerindeki bonoları maliyeye gön
dererek tetkik ettirmekte bononun ha· 
kiki olduğunu tesbit ettirdikten ıonra 
bedelini tediye etmektedir. 

anlaşma yapmışt&r. Bu yirmi bin ton Vatinaton 2• (ö.R) - Amerika gazeteleri Sir Con Saymon tarafınd-
tuzun Çaınaltı tuzlasından Yugoslav- Avam kamuuında müdafaa edilen yeni lnailiz bütçesi münaaebetiJe hay
yaya sevkine devam olunmaktadır. Ya- ranlıklarını izhar ediyor ve Büyük Britanyanın U%.un bir hupte devam gay
kmda gelecek iki "aptır yine Yugoslav- retini mü~ahede ediyorlar. 
ya için Çamaltıdan tuz yükliyecektir. o d • • J b ( h 1 

Jnponyaya bu me\•simde tuz sevke- r um uz ıçın stan u astane e-
dilmemi~tir. Yakında Japonya ile de 

;~~~meleyc baslanmanna intizar edili- rinde hasta bakıcı kursu açılıyor 
Hükümetimiz, diğer maddelerin oldu- x*x------

ğu gibi tuzun hu sene istihsalatiııı art- lstanbuJ 2• (Hususi) - Ordumuz için haıta bakıcı yeti,tirmek üzere şelı-
tıracaktır. Tuzlada bu hususta tedbir rimizde Külhane, Cümüpuyu, ve Haydarpafa askeri hastahanelerinde Haı::i-
dmınıştır. randan itibaren birer kura açılacaktır. Bu memleket vazifesini gönüllü yap-

Zahireciler Birliii malc istiyen münevver kadınlar buralara kabul edileceklerdir. Kayıt muame-
Şimdiye kadar komite halinde faali- leaine baıtlanmııtır. 

:,ette bulunan zahire ihracatçıları, Milli Dansı·g'de çıkan bu··yu·· k bı·r yangın-
korunma nizaınna:ncsine uygun olarak 

ihracat birliği şeklini alacaktır. Zahire da 100 Lehlı· telef oldu ihracatçıları buglin saat 17 de Ticaret 
ve Sanayi odası salonunda mühim bir 
toplantı akdederek bu husu..c:u tekattür 
ettirecekler ve icap eden formaliteleri 
ikmal edeceklerdir. 

Zeytlnyaecı!ar toplandı 
Dün saat 17 de Zeytinyağcılar birliği 

umumi heyeti bir toplantı yaparak yeni 
statüyü kabul etml~ler, bütçe iJ1ıU gö
rüşmiişler ve yeni idare heyetini tekar
l"Ür ettinnişlerdir. Toplantıda umwni 
katip B. Atıf İnan rla hazır bulunmus-
tur. , 

MEYVECb.BR 
TOPLANIYOR 
Bugün öjleden sonra kuru ıney\'eci

ler birliği idare heyeti bir toplantı yapa
cak ve gündelik işleri tetkik edecektir. 

SUSAM 11ATLERi 
Evvelce muhtelif memleketler me»a

nmda Romanya için tesbit edilmiş olan 
susamın asgari fob fmti.ne üç kmu.ş ila
vesi kararla~ ve kilo başına 25 kuru.y 
olarak tesbit edilmiştir. Bu flatin beş 
kuruşu fona ay'tılacaktır. 

İKTiSAT MODURU 
Mıntaka iktısat müdürü, Manisada 

iktısat mildürltiğü işlerini tetkik ve tef
tiş için Manisaya V..P1i!?•ir, bugün döne
cektir. 

Ehliyetname alacak 
sofdrler . . . 

ıçın 

yeni bir karar 
Ankara, :ı!4 ('J:eletonla) - liahiııye 

vekAleti dıliyetname alan şoförlerin tA
bi olacaklan muameleler hakkında alA
kalılara yeni bir kıırannı tebliğ etmlf
lir. 

Bu karara göre ~föı· olarak yet~ 
olup belediyelerce imtihan edilerek eh
liyetnaıue alacak olnnlar imtihanda mu
,.affak olduktan sonra kendisine ehliyet
name veriLncden C\•\•el imtihan heyeti
nin bir tezkeresi ile :ıskerllk .!:iUbelerine 
gönderilecek ~ube, bunu ~förün kün
yesine, nüfus cüzdanına işaret edecek
tir. Halen ~för o1anlar ise ellerindeki 
nilfus tezkercsiyfa 3skerlik .şubesine 
mliracaat ederek ayni sekilde kayıtlan
m yaptıracaklardır. 

Bu kaydı yaptu·mıyanlar ~oförlük 
yapmaktan mencdil~rektir. 

Eskişehirliler 
İzmir Fuarına 
iftiralı edlyorlar
Eskişehır, 24 (Husus!) -- Villyetimi-

ziıı onuncu İzmir enternasyonal fuanna 
iştirakini organize etmek üzere teşekkül 
eden fuar komitesi bugün İktı~t mü
dürltiğünde toplandı. Toplantıda ticaret 
ve sanayi erbabının fuara ~ureti iştirak
leri görUşilldU ve katarlar alındı. 

----·--tr·---

Es ki mebus Sırrı 
Dun Istanbulda askeri 

makamata teslim 
edildi 

- BAŞTARAFI 1 tsct SAHİFEDE -
miftir. 

·--~~-----~*JCi~~~~--
Nantche7. (Miaaisipi) 24 (A.A) - Bir dansİgte çıkan .... yangında 100 

Lehli telef olmuıtur. Tahmin edildiğiııe göre, yangın dansing binasının mah
recinin yakininde zuhur etmiş ve hazirunun ekserisi içerde kalmıttır. 

Amerikada büyük bir askeri 
casusluk vakası meydana çıkarıldı 

--~~-------~---;x*x------------~-
Vaşington H (AA) - Virjinyada Cuantico deniz üaaü nöbetçilorindee 

biri, Amerikanın Milli müdafauına ait en büyük sırlardan birini çalmak içia 
yapdan bir te,ebbüsü meydana çıkarmıttır. 

Nöbetçi. bombardıman tayyarelerine mahsua yeni icat edilen nifanaiba 
ele ıeçirmelc için Olı:aidrik aaz limbaaile bir tayyare hansarının kapwnı del
meie çalııan bir adam görerek üatüne ateı aÇ11Uftır. Adam, yaralanm&IU\a 
ra~en, mukabe1e etmi4 ve kaçmaja muvaffak olmuıtur. 

Polis memurları hu huausta bir ~y aöylememektedirler. Oı' de çalapa 
amele arasında tahkilc:at yapılmaktadır. 

Tufyandan Yugoalavyanın hububat 
rekoltesi yarı yarıya miJteesair ol da 

-------~~-x•x-------
Belıırad 24 (AA) - Belgradın ekonomi mabafilinde Yugo8lavyanaa 

buiday ve Mısır aatihaalatının bu sene memleketin bir çok yerlerinde tahribat 
yapm&f olan tuifanlar dolayasile yüzde 40 ili 50 nisbetinde tenakus edeceii 
ıöylenmelctedir. 

Bu hal, yalnız hayat pahalJığını arthrmakla kalmıyarak ayni zamanda b• 
iki mııhaulata ait ihracab da ekailtecektir. 

Belerad 24 (A.A) ~ Yuga.lav - Alman daimi ikt..at komitesi selec:dt 
içtiıualarına 6 MaytBtan itibaren Belsradda batlıyacaktır. Yusoılav heyetine 
hariciye nazırı muavini Pijla riyuet etmektedir. 

Belerad 24 (A.A) - Bir YYS09lav iktuat heyetinin Moekovaya harekeli 
ve Yugo.lav - Alman iku.adi lı:oıniteainin içtima devrui dolaYllile Romacla 
Afi,lkV:---'- '·- ' ·• ' · · -

YusoeJavya ikt ... t heyetinin May .. ayJnm ikinci yar191nda Romaya siune.i 
muhtemeldir. 

Yüks~k harp meclisinde Balkan-
lar vaziyeti gözden geçirildi 

----------x*x---------Londra 24 (ö.R) - Taymitin diplomatik muhabiri yükaek harp şmaan-
da Norveç harbının bqlıca müzakere mevzuu olduğunu ve Balkanlar vaziye
tinin eözden geçirildiğini bildiriyor. Taymise göre Norveçte ileri hareketin 
durdurulması, Almanlann diier sahada bir taarruza kalkıtmalarınt muhte
mel lr.ıldaiını ve müttefiklerin Balkanlara bir taarruz halinde hareket planla
rını gözden geçirdiklerini ilave ediyor. 

Londra ı• (ö.R) - Sekizinci yüksek harp ıurasına Polonya ve Norve
çin de iıtiralı:i lngaiı: matbuahnda büyük memnuniyetle karııJandı. Bu mii
nuebetle lnaaiz gazeteleri Polonya alaylarının Norveçte müttefikler yanında 
harp ettiklerini ve şarkta general Veygand ordusu nezdine bir kaç Po1onya 
alayının gönderilmi bulunduğunu kaydediyorlar. 

Norveçteki lngiliz ve 
askerlerine gönderilen 

Fransız 
techizat 

~----------x*x--------------Paris 2.. ( ö. R) - Norveçe gönderilen lnailiz • Franıız askerlerini ıop 
ğun şiddetinden korumak için bunlann techizatı ıunlardar: 

Koyun deriainden manto, deri yelek, F"ok. balığı poatundan yaklflklı kal
pak ve hafif tüyden yatak. çantuı ve muhtelif yorganlar. Motörlli aletler için 
aoğuk memlek.etlere mahıua benzin kullanılmaktadır. Zuhur edecek. iınlln
lar için Ren Keyik ıuabaları vardır. Orduların ihtiyacı olan ne varsa beraheır 
aönderilmiftir. Müttefikler Norveç milletinin yardımından şüphe etmemekte
dir. Fakat payıtahtı işgal edi.lmit küçült bir devletin arazi.inden pek fulaaana 
beklemek yakıımadığını bilirler. fngiliz kumandanlıiı Norveçte Alman hava 
taarruzlarına karşı icap eden müdafaa tertibatını almıştır. 

/avec hava miidafaası, Alman tayyare-
• 

lerin hareketini cevapsız bırakmıyacaktır 
~~------~-----x*x----------------

Briibd 2• (ö.R) - lıveç telgraf ajansı ecnebi tayyareler tarafından ls-
veçin bitaraAığına tekrar tecavüz edildiğini, fakat lsveç hava müdafaasının 
bunun gibi tecavüzlerin cezaaız kalmıyacağını isbat ettiiini kaydediyor. Şi
malde Narvik mıntakaaında, Alman tayyareleri dün de Gaden lıveç mevkü 
üzerinden geçmişlerdir. Bu mıntakadan geçen Alman tayyarelel'.İnin çokluğu. 
Almanlarm Nanikteki ituvvctlerini takviye için nevınidane gayret sarfettik
lerinin delilidir. 

Yine Stokholmden bildirildiğine göre Oslo şehrinde gazeteler küçük ha· 
cimde çıkmakta ve Almanlar tarafından ııkı bir kontrola tabi tutulmaktadır. 
lıveçten gelen bazı nüıhalarda genit beyaz kısımlar göze çarpmaktadır. 

Fakat aradan bir kaç ıün ıeçince 
normal göriinmeje batlam1fhr. Sar
n, kendiaiyle ıörü,enlere bu İfİ ua
bi buhranlar neticminde yaptıimı 
aöylemif" batb bir kim.enin ali
kuı bulunnuuhimı kat'i surette ifa
de etmiftir. Sırn bugün emniyet 
müdürlüiünden çıkarbn fotograf 

almalan için paetecilere kölaylak • ------------~-ıım--•• ıöatermit, batti poz bile almıfbr. 1 J<iı.JM BAY&AMI BUNA DERLER .•... 

--•-- BUGÜN 
Alman ca•uaları Ame- LALEDE .:YENi TANDA . 

• L J / f ı · ı - Tamamile ht:mbulda çekilen 1 - Olüme kadar yaşıyan BÜYÜK 
TIROCIO nOSl QQ I yet Türkçe aıözlii \'e ŞARKILI ~ahescr GRETA GARBO ve RO-

gdsfermİfler BOOAZ JCi şA0RK!~' BER'l' T~Y~~~ ~ir~:ıuklan 
BASTARAFI ı tNct sA.BlFEDB 2 -TöRKÇE S ZLu LADAN O KAMELYA 
Şahit sıfatiylc mahkeme huzuruna BUF ALO BİL 2 _ TÜRKÇE SÖZLÜ ŞA&Kal 
çıkmış olan Fcderek, ajanla~ h~p- MEYDAN MUHAREBELERİ BOGAZ İÇİ fARKISI 
si de Villiam Bishopun ~lıyetin- 3 - BtlYÜK AVANTÜR FİLİM 3 - KOVBOY FİIJM 
den bahsetmişlerdir. Bu ajanların KAUf,J PUSU 
beyanatları zabıta memurlarının KAHLJ PUSU n 

...... ~ - Cehennem yolu 
~·"d;·~~;;·;;;;;;;;;··;;;;•ü;tıa;:·;~;;;;d;·· 

A ,,.. 

DENİZLİDE · 
Okul çapndakl 
çocuklar yazıldı 
Denizli (Hususi) - Denizlide okul 

<,ağındaki ı;ocuklar, vazife alan arkadaş
lar tarafından kamilen yazılmışlardır .. 
Bu arkadaşlar kendilerine ayrılan ma

Hristiyan cephesi maskesi altında 4 - HuaWiİ ilave Türkce en son plen 
ve komünizm aleyhtarlığı namına HARP HABERLERİ 
kundakçılık yapmak. te.şebbüsünlin 5 - RENKU MİKİ 
önüne geçmek için daha başlangıçta 1 - PABAMUNT JURNAi~ 

4 - Hususi ila\'C Ti.irkre en son gelen 
HARP H BEKLERİ 

5 - RENKLİ MİKİ 
6 - PARAMUNT HARP Jurnalı 

~~e~g~m~~d~bnru~~e~ il•••••••••••••••••••••••••••••••• k iki soat~ hu işi ınuvaf-
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BVGVN ----:: Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz : = = 
DALGA vzv11ı.vt:u 

; ve kudretlerini g6steren büyük ~ 
~ ve #Tarihi Aşk romanı ~ 

1Qt m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. Q. 19.74 m.15115 Kes./ %0 Ww. 
T. A. P. 3L'l0 m. 9465 Kc:a./ 20 Ww. 

12.30 program ve :memleket saat aya
rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, ıı;::::::ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111:11111111111111111111111111 

12.50 müzik. 
ÇALANLAR: Fahri Kopuz, Cevdet 

Tefrika: 38 YAZAN: Curci Zeydan - -
O gece köşk mumlar ile tenvir edilmiş 

ı i.(Aydoğdu} nun müfarakatinden son
ra köşk ilk defa olarak tenvir ediliyor
du. Çünkü Afitap aydmlığn muhtaç de
ğildi. Gccele·yin hiç bir klmse ziyarete 
gelmiyordu. 

lY"emekten sonra valide ile oğul sa
da oturdular. (Mesude) onları yalnız 

ll'akarak kendi odasına çekildi. Aydoğ
du minder üzerinde yaslanmış idi. Va
'desi onun yanında oturuyordu. O uzun 
~lculukta nasıl va.kıt geçirdiğini oğ
lundan sorup anladıktan sonra: 

- Ferganede çok zaman kaldın mı? 
·~e sordu. 
(Aydoğdu) Ferganenin zikredilmesi 

tizerine bir çok şeyler hatırladı: 
- Evet, bir kaç gün kaldım, dedi. 
Sonra sükut etti. Merzbanm vefatını 

wlidesine söylemekte tereddüt ediyor
du. Afitao oğlunun sesinin nağmesinden 
bu tereddüdü anladı: 

- Oğlum! ornda ne gördün ise söy
le. Ne oldu? 

- Sana ne söyliyeyim? anneciğim! 
Ornda hep komsuluğunu hatırlıyorlar, 
seni h"P özliyorlar. 

- MPr.zban ve ailesini nasıl bir halde 
gördün? 

- Hep iyidirler. Valideciğim! yalnız 
Merzban ağır bir hastalığa tutulmu~, 
il~ç. tPbio fayda vermemiş .. 

- Vefat etmiş .. Zannederim, öyle de
ğil mi? 

- Vefat etmemi' ise hastalığı uz:ıdı
ğı için yakında vefat eder. Doğruyu 
söylcme-k 1Azımsa bu adam hakiki bir 
dostumuz idi. Sana ne kadar hUrmet 
ettiğini bilsen. 

- Anlıyorum ki onun vefatını bana 
söylemekten çekiniyorsun. Allah rah
met eylesin. Aailesini ne halde bırak
tın? 

(Aydo"•du) validesinin bu derece ze
kasını ra-rip görmiyordu. Çünkü gayet 
zeki ve hrssas bir kadın oldu~unu bili
yordu. Sözü (Cihan) a intikal ettirmek 
emeJiyle dedi ki: 

- Ailesi iyi bir haldedir. Cünkii on
lara hiivük bir servet bıraktı: 

- Zannıma göre bu miras (Cihan) a 
intikal etmiş olacaktır. 

(Aydoğdu) validesinin (S:-ıman} ı 
tınutmasın1 garip gördli: 

- Kardesi Samanı unuttun mu? va
lideciğim! 

(Afitap) ketrilettlği bir sıl'l'ı bu su
l'f'tlc. ojfq:ı fohlikrFJ'A-=01"1"Lr.r Anl~;~..,; 

- S:ımaru unutmadım. Fakat babası
ım onu mirnstnn mahrum edeceğini 

Suriyede 
150 köy sular 

altındadı r 
Pllris, 24 (Ö.R) - Fırat nehri sulan 

yükselmiştir. Suriyede yilz e11i köyü su 
basmıştır. Hasar büyiiktür. İnsan zayi
atı yoktur. 

Irakta feyeuın o kadar §iddetlidir ki 
Ramadiye ile Bağda! arasındaki köprü
lerin ekserisini su götürmüştlir. 

A lmanya ve Balkanlar 
Sofya, 24 (Ö.R) - Alınan maslahat

güzan Alınanların Balkanlarda uğra
dıkları sukutu hayali dağıtınağa teseb
büs eden bir bcynnname neşretmişfu ... 
Bu beyannamede AJman tebaalarının 
hiı.; bir Balkan memleketinden dışarı 
çıkarılmadığı ve müttefiklerin bir Bal
knn harbini tahrike: calıştıkları iddia 
edilmektedir. 

ALMAN • NORVE 
MÜNASEBETLERi 

zanneyledi. 
(Aydoğdu} validesinin düşünmeksi

zin, bilmeksizin söz söylemek mutadı 
olmadığını bildiği için bu söileri istiğ
rabını artırmıştı: 

- Valideciğim! Kendini zan üzerine 
söyler gibi gösteriyorsun. Fakat anla
yorum ki meselede benden sakladığın 
bir sır, bir sebep vardır. 

- llıtimal ki öyledir. Farzet ki sen
den ketmettiğim bir sebop vardır. Onu 
söylemek caiz olsa idi senden saklar mı 
idim? Simdi (Saman) ın bahsini bıra
kalım. Bana Fergane gil2eli (Cihan) ın 
ne halde bulunduğuna dair malumat 
ver. Onu cidden severim, zeka ve ne-za
ketini beğenirim. 

(Aydoğdu} validesini (Cihan) hak
kında pek muhip, pek senakar göri.ince 
sevgilisinin zikrinden daha ı.iyade hoş
lanarak (Saman} ın bahsini bıraktı. De
di ki: 

- (Cihan) muhabbet ve methe W.
yıktır, valideciğim! Bütün Ferganeliler 
onu sever, hürmetlerine lAyık görürler. 
Kadınl:ırın arasında o kadar güzel, o 
derece akıllı ve dirayetli bir kız görme
dim. Onu görmek için Cenabı hakkın 
sana görmek nimetini iade etmesini ne 
kadar temenni ettim. 

(Afitap} oğlunun cihana karşı büyük 
bir meyil ve incizap beslediğini anlıya
rak: 

- Cihan) ın haiz olduihı evsafı gü
zideyi pek ziyade beğendiğini görüyo
rum. Bu hususta tamamen haklısın. Nu
ru bac;ari ancak seni, bu sevimli kızı 
görmek için temenni ediyorum. 

(Afitap) burada hasretten içini çekti. 
Sonra söilerine devam etti: 

- Ne yapayım? Dünyada kısmetim 
bu imiş! Her halde Allah hamdolsun. 
Bir nimet aldı ise senin gibi bir evlada 
mnlik olmak nimetini ihsan eyledi. Seni 
gözlerimle göremez isem kalbimle görü
rüm. BütUn hayatımda (Cihan) ı sev
diğim kadar hiç bir kız sevmedim. O 
d:ı kalbimde menkustur. 

(Afitap} o~lunu k~caklamak istiyor
muş gibi elini göf,sünlin iizı?rine koydu. 
(Aydoğdu} nun kalbi çarpıvordu. Kı:ı
dıncağız belli ettirmeden oğlunun kal
binde büyük bir a~k bulunduğunu an
lamıştı. 

Sonra tekrar söze başladı: 

Çağla, Izzettin ökte, Vecihe. 
1 - OKUYAN: Semahat özdenses. 
1 - Lemi - Kürdili H. şarkı: (Naz

fandı bülbül), 2 - Sel. Pınar - Kürdili 
H. şarkı: (Bir gizli yalan), 3 - Sel. Pı
nar - Kürdili H. şarkı: (Gönlümü baş
ka emellerle), 4 - Bimen Şen - Kürdili 
H. şarkı: (Ateşi aşkın). 

2 - Az.ize Şenses. 
1 - Bimen Şen - Hicaz şarkı: (A~ık 

oldum), 2 - Bimen Şen - Hicaz şarkı: 
(Güzel Ayşem), 3 - Udi Ahmet - tür
kü: (Neden kalbim seni sevdi), 4 Udi 
Ahmet - Hicaz türkü: (Kara gözler sür
meli}. 

3 - OKUYAN: Melek Tokgöz. 
1 - Kemani Nobar - Hicaz şarkı: 

(Ağlamış gülmüş}, 2 - Sel. Pınar -
Hüzzam şarkı: (Seviyorum onu}, 3 -
Tanburi Ali - Hüzzam şarkı: (Fersa gü
zelim}, 4 - Boğos ağa - Suzinak şarkı: 
(Güller açırıış). 13.30-14.00 müzik: Ha
fif .müzik (Pi.}. 

18.00 program ve memleket saat aya
rı, 18.05 müzik: Radyo caz orkestrası, 
18.40 konuşma: (Çocuk esirgeme kuru
mu tarafından}, 18.55 serbest saat, 19. 
10 memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 19.30 Mii1Jk. 

ÇALANLAR: Ruşen Kam, Vecihe, 
Cevdet Kozan. 

1 - OKUYAN: Müzeyyen Senar. 
1 - Peşrev, 2 - Sel. Pınnr - Kürdili 

H. şarkı: (Aşkınla yanan), 3 - Rahmi 
bey - Kürdili H. şarkı: (Sana ey cnnı
ının canı), 4 - Suphi Ziya - Kürdili H. 
şarkı: (Güvenme hüsnüne}, 5 - Halk 
türküsü: (M~ekşeler tutam tutam), 
G - Halk türküsü: (Karnnfil olacak
sın}. 

2 - OKUYAN: Muzaffer lkar. 
1 - Udi Cemil - Nihavend şarkı: 

(Ezvakı cihnn), 2 - Faruk Arifi - Ni
havend şarkı: (Ey şiiri ilahi}, 3 - Sa
dettin K~ynak - Nihavend şarkı: (Kalp
lerden dudaklara), 4 - Şakir ağa - Hüz
zam şarkı: (Ey cefacu), 5 - Rakım -
Hüzzam şarkı: (Susmuş geceler). 

20.15 Konuşma (Sıhhat saati), 20.30 
müzik: Fasıl heyeti, 21.15 müzik: Rad
vo orkestrası ($ef: Dr. E. Praetorins), 
P . J. Çaykofsi: Konçerto Re Majör (Ke
man ve orkestra için). Solist: Josef Ar
noldi Zirkin. 22.05 Mlizik: Deanna Dur
binin plfıklan, 22.15 memleket saat aya
rı, ajans haberleri, ziraat, esham-tahvi
lat, kambiyo-nukut borsnsı (fiyat), 22. 
~o müzi!<..;_J;~arul ... w.J~::ı ?!t.?.~ ~il 

- Oğlum! BPn (Cihan} ı çok seve
rim. Sen de onu seviyor :musun? 

=-BP..n . .W.-~mriF'),:rvll?mıytrel:i,~1~! 
nederim. --~--------------

Belçika da korku 
(BORSA) 

- iT. ı-

. . 
geçırıyor 

- BAŞTARAFI 1 foci SAYFADA -
Monsa kadar ilerlemişlerdir. Yine bir 
Alman tayyaresini takip etmekte olan 
başka bir tayyare de Neufhnteau mın
takasında görülmüştür. 

Her iki tayyare Lükseınburg istika
metinde gözden kaybolmuştur. Belçika 
hükümeti icnp eden protestolarda bulu
nacaktır. 

Ozüıu 
211 Halim Alanyalı 
101 M. j. Taranto 
84 A. R. Üzümcii 
20 j. Kohen 
14 M. H. Nazlı 

430 Yekun 
548934 i Dünkü yekfın 
549364 i Umumi yek(ın 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. JO 
No. !1 

ZAHlRE 
33 balya Pamuk 

9 50 
11 25 
8 50 

12 
15 50 

42 

10 50 
12 
8 75 

12 
15 50 

9 
11 
12 75 
15 50 
18 

61 

Brüksel 24 (A.A} - Askeri emniyet 
dairesi, yeni emniyet knnununun tatbi
kine girişerek Strond yakınındaki Eys
den kamonunu askerle işgal ettirmiş ve 
her türlü münakalatı keserek ve ecne- ;ıı•ıaıil!~~ 
bilere ait büti.ln nakil vasıtalarını ve bi- DOKTOR OPERATÖR 
naların müsaderesine bac;lamış1ır. 

MACAR NAiB · Sami Kulakçı 
OGLU BOt NADA Kulak, burun, Boğnz hastalıkları 
Belgrad, 24 (A.A) - Macaristan na- Mü~hassısı 

ibinin oğlu Nikola Hurti nişanlısı ile bir- Muayenehanesi: Birinci Beyler 
Jilete dün hususi spor tayyaresiyle Bos- No. 42. Telefon: 2310 
naya gelmiştir. Mumaileyh bir müddet Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 
sonra yine hava youyle Macaristana 
dönmüştür. Telefon: 3668 

Be~n. 24 (A.A) - Baslee Nachten ga-
zetesının Berlin muhabiri Norveç'in DAHİLİ VE ZÜHREVİ BASTA-
müttefiklerin yüksek meclisine iştirak 

5:4 1-13 

~tmiş olmasına binaen Almnn hariciye LIKLAR DOKTORU ÇF.ŞMELt CELAL VE REMZt ŞtR-
neuıretinin Norveç ile Almanya arasın- 1 • ı H ~t KET1 1FLAS tDARESı MASA ME-
da sulh hali mevcut olduğu suretindeki smaı a 1 MURLU(';UNDAN: 
iddiaya Norvcçe hnrp Hii.n etmek .sure- Çeşmeli celal ve remzi şirketi iflas 
tiyle bir nihayet vermek meselesini tet- masasına dahil ve vaz'ı yet muamelesin-
Jd~ etmekte olduğunu bildirmektedir. de umumuna (1885} lira kıymet takdir 
lngiltere Ue İtalya edilen Seferihisarda belediye caddesi 

a r asmda müz a kereler Akarçay üzerinde (II) No. lu Yağ ve Un fabri-
Londra 24 (Ö.R) _ Italyanın lngil- kası içindeki filat ve edevatının üçte 

tereden mu:ıllak bulunan deniz kontro- Her gün snat 13 ten itibaren.. bir hissesinin pazarlıkla satışı 25-5-940 

1.. •t 
1 1 

ikinci Kordon (Alman konsolosba- tarihine müsadif cum~rtesi günü sant 
une aı mese e erin kat'i olarak hallini · ı,.,._, 12 tn~~P ettiği. hakkında çıkarılan haberler uesı ...... :1.smda} 206 numarada hastala- ,30 da büyük kardıçalı hnnında (61} 
munasebetıyle şimdiye kadar buna ait nnı kabul eder. numarada yapılacaktır. Taliplilerin % 
b' .. k (Çivici hamamındaki muayeneha- 7,5 pey akça.sile mezktl.r saatte müraca-
e~~Ji;~~~a C're cereyan etmediği tasrih nesini terketmiştir).. atları ve istekli bulunanlar daha fazla 

TELEFON : 3458 malO.mat almak üzere her vakıt mezkur 
Cava a iltica eden yazıhaneye muracaatıarı ilan olunur. 

a •apurları DENİZLİ ASLtYE H. MAHKEME- 1438 (795) 
1...on~r;ı ?A 'A.A) - Sydneyden bildi- StNDEN: Sayı: 288 gtl:El!-!~~~ımmaz:ıı~ 

Çocuk Davası 
Dr. Fikret Saydam 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lnsan, hnyatmm tamamiy1e vegetatif suzluğunun önüne geçecek vasıtaların 
olan ilk devre.sinde; mutedil sıcaklığı tetkikine, henüz pek kJA bir zamandan
o~an ~yi _bir muhitte, gözlerini en ha- beri başlanmıştır. Bu vasıtalar, çocuğun 
!il . bır J§ıgın, kulaklarını en hafif bir kıymetini yeni yeni anlamağa başlıyan 
gürültünün bile .iz'aç edemiyeceği derin kahil insanın hissettiği mühim bir inki
ve karanlık bir sükO.n içerisinde ya~- Şafın mC>bdeidir. 
dığı bir sırada, ansızın, kendi ihtiyarı Yeni doğan çocuğa yapılacak ihti
munzam olmaksızın, bulunduğu maderi marn onu sadeee ölüme karşı rnüdafaa
nıuhiti terke mecbur kalır. Bazan uzun ya, kem bakışlardan korumak için yü
~e bazan da kısa süren oldukça zahmet- zünü örtmeğe, mikroplu vasıtalardan 
lı IBr yolculuktan sonr:ı, birdenbire buı. tecride münhasır kalmamalıdır. 
gibi soğuk bir Aleme, havayı nesimiye «Çocuğun ruht bakımı> onun doğu-
çıkar. şundan itibaren, ortaya bir takım dava-

Bu ant hissi darbenin şaşkınlı~ı sıra- lar vazeder. Her şeyden evvel, çocuğun 
s~da, ilk hayat mücadelesi se"l!ki tabii- harici muhite karşı tahammülünü artır
sıyle, o ine kadar sükun içinde katlı mak ve kolaylaştırmak lAzımdır. 
bulunan ciğerlerini hava ile şişirir ve Zengin ailelerde diişünülen şey, be
haykınr. Arzın üzerinde, yeni, üt.rek bir şiltlerin ihtişamı ve çocuğun elbiseleri
ses, ilk defa ihtizaza başlıyan bir hançe- nin kıymet ve ziynetidir. Bu tıpkı, bir 
reden çakarak tiz bir feryat halinde ~ işltence iletinc tatbik edilen lükse ben
rafa yayılır. zer. Ailelerin zenginliği çocuklara lüks 

Insan, artık faal hayata doğmuş, cenk değil konfor temin etmelidir. 
ve cidal Alemine atılmıştır. O dakika- Çocuklar için konfor, ~ehirlerin gü
dan itibaren otıWl içinde .sükfuı ve hu- rültüsünden uzak, ziyası m\ltedil, hara
zur sona eı:mlştir. Hayatının idame.si reti muntazam, müşfik, temiz bir mel-
.için o vakıta kadar çalışan mütekAmil ceden ibarettir. · 
bir uzviyetle alakası kalmamış, yaban- Doğumu müteakip en büyUk ihtimam 
cısı olduğu kamaştırıcı bir ziya ve gil- anneye gösterilir. Halbuki yeni doğan 
rültü ilemi ve soğuk hava ile karşılaş- çocuk ta bir hastadır. Tıpkı annesi gibi 
maktan ileri gelen bir şaşkınlık ve yor~ bir ölüm tehlikesi geçirmiştir. Bu itibar
gunluk içerisinde feryat ve istimdat et- 1a mahir, müşfik ve mütefennin eUerin 
mektedir. Çünkü, nevzadm kendisini ihtimamına, itina ile hazırlanmış bir 
~esliyen anneden ayrılışı, harici muhit muhite her zaman muhtaçbr. Doğumu 
ıle teması, muayyen ve sarih bir yaşa- müteakip izhar edilen sevinç tezahüratı 
yışm, meçhullerle dolu bir durum için onu da tehdit eden ölüm tehlükesinin 
terki zarureti endişe yaratmıştır. Meş- savuştuğunu görmekten mütevellit de
hur psikanaliz mütehassısı müteveffa ğil midir? O halde onun da hakikl bir 
(Freud), nevzadın bu ilk feryat ve is- hasta gibi kabulU lazımdır. Ancak onu 
timdadını: «Nefsin muhafazası insiya- bu vaziyetinde büyük bir insana kıyas 
kının tehlikeyi bildiren ilk çığlığı> su- etmek doğru değildir. Onun hayatt ih
.retinde tasvir ve tesbit eder. tiyaçları, hiç bir surette yetişmiş bir 

Dünyaya gelen çocuk, tabii bir mu- insanın ihtiyaçlarına benzemez. O mu
hite değil, medeniyet dediğimiz, ve in- hitiy]e akla sığmaz bir intibak mUcade
san hayatının inkişaf ettiği bir ~leme lesi yapan ve harici alemin tesirleri al
girer. Bu muhit, tabiatin müsaade etti- tında ilk ruhl intibaları alan, ademden 
ği nisbet dahilinde, insan hayatının ko- gelmiş bir hayat ve esrar mihrakıdır. 
laylaştırılması ve uygun bir şekle kon- Medeniyet tarihinde bir boşluk, haya
~:ısı kaygısiyle hazırlanmıs bir muhit- tın ilk ,c;afhasına ait beyaz bir yaprak 
tir. vardır. Hiç kimse bu devre hakkında 

Insanın, doğum hadisesiyle sakin bir ne bir satır yazı yazmış, ve ne de ilk 
hayattan faal bir hayat safhasına geç- beşeri ihtiyaçlar üzerinde tetkiklerde 
mek için büyük bir cehdü gayret sarf- bulunmuştur. Bu böyle olmakla beraber 
ettiği bu geçit esnasında tamamiyle fen- bir çok yeni, parlak tecrübe ve müşa
ni olması lazım gelen bir bakıma maz- hedelcrle her gün daha fazla zenginle
bar olm:ısı icap eder. ÇünkU insan, mcv- şen malümat sayesinde bilmekteyiz ki, 
cudiyetinin hiç bir devresinde böyle bir j}k yaş ve hatta doğumdan evvel anneye 
can mücadelesi ve muhit mübayeneti müteallik olan rahatsızlıkların, insanın 
dolayısiyle, ı tıraba hedef olamaz. bütün hayatı imtidadınca zannedildiğin-
Şüphe yoktur ki. insaniyet, çocuk den çok mühim tesirleri vardır. 

hakkında tam ve kamil bir idrak ikti- Rüşeym hayatı, çocuk hayatı, büyük 
sap ettiği zaman, ona mahsus daha mil- insan hayatının ve ırkın selametini ih
U:ı.lrtıt"'l ;ı ;ı..: ... .,- .,. .. -1 .. -: '-··,- __ , • " - -'"-·• ~.,~ .. •ııuu uuyu.I\: IJH uava
Maaıesei, ycnı dogruı çocuğun konfor- dır. 

Bir Gazeteye •• gore 
-------x*x:------

1 tal ya Akdenizin emni-
yetini arzu ediyor 
----------x*x·~----~-~-

Roma 24 ( ö.R) - Gazeta Del Po· ve Mısır sahillerini işgal etmektedir Bu 
polo, Akdeniz vaziyeti hakkında ~un- sırada Fransada Suriye sahilleri~den 
lan yazıyor: başka Faadan Tunusa kadar şimali Af-

Harp daha Norveç fiyordlannda de· rilı:a sahiJJerine hakjm bulunuyor. Deniz 
vam ederken lngiltere, bahusus Fransa tayyare kuvvetlerine ait bir 11ürü üslerle 
nazarlarını yeni~e~ Akdenize -;'e bühaa- ltalyan hükümraniyetinin cari olduğu 
s~ _Jtalyay~ çevırdıler. Italya 111e Akde- ıularla bizzat ltalyarun kendi aahillerini 
n~ın e~ınıye~ ve ıerbestisindı;n ba~ka tehdit ediyor. Jngiltere ve Fransa cihan 
bır şey ıstemıyor. harbinde galip geldikten eonra ltalyanın 

ltalyanıı:ı . ya~a~ığı ve teneffüs ettiği payını tanımaktan aiatematik bir tekilde 
bu Akclenızın ıkı kapısını, Cebelüttarık istinkaf etmit ve nerede kabilse ltalyayı 
ve Süveyııi lngilterc elinde tutmakta, mutazarrır etmek teıebbüaünde bulun~ 
bundan baıka merkezde Maltayı, do- muşlardır. ltalya şimdiki şerait dahilin
ğusunda Kıbris ve fazla olarak fjlistin de buna tahammül edebilir mi~ 

Macar Ajansı 

Amerika tebaalarının 
davetini tavzih ediyor 

~--~~~--~x*x:---~-~----
Buda.PC§te 24 (A.A} - Amerika sc- lılara henüz seyahat imkanı mevcut 

faretinin Amerikalıları Acilen Macaris- iken Amerikaya dönmelerinin müna.~p 
tanı terke davet etmesi münasebetiyle olup olmıyacağını tetkik edebilmeleri 
Macar telgraf ajansı aşağıdaki tavzihi için her sene olduğu gibi tamimler tev
neşretmiştir: zi etmekten l,>a§ka bir .şey yapmamıştır. 
Bazı ecnebi ga:ıeteleri Budapeştedeki Amerikan sefareti bu tamimleri tevzi 

Amerikan Sefaretinin Amerikalıları Acl- ederken Avrupada ikamet etmeleri için 
len Macaristanı terke davet etajş oldu- ciddi sebep olanlardan başkalarını şim
ğuna dair bir takını haberler neşretmiş- diki ahval ve şerait dahilinde Avrupa
lerdir. da kalmaınağa ikna etmekten başka bir 

Bazı · gazete mütalealarında bu tedbir gaye takip etmemiştir. Şu halde Arne
Macaristanda vaziyetin endişe uyandıra- rika sefareti tarafından bu muvakkat 
cak :mahiyette olduğu suretinde tefsir tamimler tev.d edilnıesinden, içinde sü
edilmiştir. kun ve asayiş hüküm sürmekte olan 

Salahiyctar bir mcnbadan bildirildi- Macaristanın vaziyeti hnkkında yanlış 
ğinc göre, Amerikan sefareti Amerika- neticeler istihraç etmek doğru olmaz. 

riliyor: Birinci Sınıf Mütahassıs 

Ingiliz harn r,emileri Cava limanına Dnizlinin keremitçi mahallesinden sa- o o 1 A ı · Amerika müttefiklere 1940 olunpiyatları 
iltica etm•c; ol,.n Viladivostok'a gitmek lih kızı fatma .savcı üırnfmdan kocası r e 
üzere yola "ıkmnğa hazırlanmakta ol- değirmen önU mahallesinden sarı imam m r 1 191 vapur .. sattı... . · yapı!mıyacak mı? 
dokları söylenen 14 Alman vapurunu oğlu Ramiz savcı aleyhine açılan boşan- ,Vaşing~on, ~4 (O R) - Nevyork Tay- Amsterdam, 24 (A.A} - Olimpiyat 
sahillerin ar.ıklarında beklemektedirler. ma davasının tahkikatı sırasında: Müd- 1 ınıs harbL? bıdayetinden beri Amerika- oyunları tertip komitesi bu oyunların 
F enzen dei aleyh Ramizin halen ikametgahı nuı 112 bın tonluk rns vapur sattığını, 940 senesinde yapılamıyacağı haberini 

Hollandada 

Roma...,. a döndü meçhul olduğu celpnamesinde verilen ICAMÇI OOl.V bu vapu~lardan l91 inin büyük Garp teyit etmiştir. Komite, önümüzdek olim-
.v meşrubattan anlaşılmış olduğundan bu Cilt ve Tenasül hutahklan devletJerı tarnfından satın alındığını ya- j:>iyat oyunlarının Finlandivada yapıl-

Roma 24 <A.A) - Fon Makenzen Ro- sebeple tebligatın il~en yapılmasına zıyor. masnu istemiştir. ';,/ 
'lllaya dönmüştür. mahkemece karar verilmiş olduğundan VE Cenevrede iki 

Ostcnde Belçika bandralı B~r Pype esas davaya karşı cevap vermesine ve Elektrik tedavileri ka 
f1Jidrograf ~emisi dün milliyeti meçhul gelmediği takdirde de hakkında gıyap Birinci Beyler Sokağa No. 55- e&SUS ya landı 
hır tayyare tarafından makincli tüfenk kararı verileceğinden ve bu baptaki mu- İzmir • Elbatnra Sineması arkamıda Cenevre 24 (ö.R) - "Oniversit.c.nin Amsterdam. 24 (Ö.R) - Hollanda 

Almanlar --·-
Molderse doğru 

çekiliyor 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ sA.HiFEDE -; 
yere inmiıtir. Mürettebab aiviller 1j 
hndan zaptedilmeclen evvel tayYare r 
rini yakrnağa muvaffak olmuşlardır .• ! .• t 

Aftenbladet gazetesinin ......,_.,_ 
Roroadan istihbar ediyor: 

Oalo kapaamı ele ıeçiı mek için o;j: 
kezi Norveçte Elverun, Hamar ·~L.a.rr 
lebamner arasında ıiddetli bir ~ 
be cereyan ehnekteclir. HamA! ~ 
fikler tarafından utirdat edilnıit ~ 
dir. Fakat lngiliz lotaab bu Jnlll_. 
ae~emekteclir. • 

Bu muhabir Almanlarm id~ Jııt
Ialına olarak Lillehamner ~ pr 
zartesi ıünündenberi Jnciliz • N~ 
lotaatınm elinde o1duiunu bild~ 
dir. • _,J.t 

Muhabir tnpizJerin Moelve ~ 
ilerlemit olduldanm •• ~ 
Bombaaa demiryoluna hakinı oloP-*'" 
tarilde LiDebamnere t.kviye ~-~.J:dı. 
dermekte balunduldanm, ~ 
da keza ayni nokta1a tahiye IPP"_:;. 
leri aöndserek ticldetli bir nıalra•......-
1röaterdilderini ilive etmektedir· --·-Bir A lman kruva-

zörü daha battı 
- BASTARAFJ 1 inci SAYFAl>.4,. 
mas halindedir. . I rİI' 

Bu şehrin cenubunda müttl'fık bil-
henüz Trondhaymın muhasarasını ve
direcek mevkide olmadıkları ha~~ e
riliyor. Narvikte ise vaziyet d~..-· 
miştir. Almanlar deniz ve müttefik ~jjt
vetlerile dağ arasında sıkışmıştır. ,e
tefiklerin daimi bombardımanları 
bebile hava nakliyatı güçtür. # 

Dün Alman tayyareleri de No~aat" 
faaliyet göt1termişlerdir. Başlıca J gili• 
ruzlar §İmali Norvec;e çıkarJan n 
kıtalanna karşı yapJmı§tır. . d'"ioe 

D.N.B. Alman ajansının bildır .1
1grle" 

göre lngiliz ihraç kuvvetlerine vedı ;hafi 
dikleri yollarla şo8elere. . bulun f fıı1'1" 
köylere Alman tayyarelen ınu~ıı aiaıı' 
yetle bombalar atmışlardır. AY~j. terİll 
bu hava faaliyeti sebebile ~n~ı 1~j&Se• 
bu mıntakada ileri hueketlerının .n.t• 
dilir derecede geçiktiği ve ağır zar 
uğradıklarını kaydediyor. eçli-

T rondhaymin şimalinde Norrdıt• 
ler mevkilerini tahltime başlarnıt a bll' 
Bu mıntakadJl lngiliz ve Almanların eıre 
zı noktalarda birbirinden 200 ~ 
m~safede olduklan bildirilmektedır· zO 

lngiliz.ler. Norveçlilerle birlikte. vıİ" 
kilometre derinliğinde müdafaa 111.i;ı • 
ıcrı hazırlıyorlar. Hu cephede ln1' 811• 

Fransız • Norveç kuvvetlerile A ~]afi 
lann ayni müsavi kuvvette oldu 
söyleniyor. eehi• 

Müttefik kıtaları mükemmelen t JJaf 
edilmiştir. Fakat bu rnıntakada tangôt" 
ve motörlü kıtalar tahoidine )üzull"l 
memişlerdir. ;.ıih' 

Havas Ajansının lavcçten k..,.,.. 
barına göre Oslonun Jimal manta .,,e~ .. 
da çok şiddetli bir harp cereyan et 
tedir. . --·--Garp cephesinde,. 
- BAŞTARAFI 1 İNCi sABlFfl>~r-

Zigfrit hattı istihkamlarının ınü?ıJııa1' 
}atından olan büyük bir hangar 1~ 
neticesinde harap olmuştur. Bu t 
kın sabotaj eseri olduğu %.81lne~ 

DENlZLt ASLtYE H. MA}IJ{~ 
StNDEN: Sayı 48 t1lıP 

Denizli piyade alayında acı?a~\iıl' 
yukarı M. den ali ri:t.a oğlu bekir f e bti
tarafından karısı Nazilli Basına 8 ı;119• 
kasında iplikhane kısmında 897 n"Ll }ıa
rada kayıtlı izmirli süleyman kıı.1 as•· 
tiçe aleyhinde açılan boşanma da.doei 
nm muhakemesi neticesinde mü tifl' 
aleyh haticenin gayri meşru hareı;~ .,e 
den dolayı medeni kanunun 129 1 {latı1l 
150 inci maddelerine tevfikan tara se
birbirlerinden boşanmalarına ve b~ıısel 
ne müddetle evlenmemesine v~8ıı 
çocuğun velayetinin babası tar ere 
istimaline temyiz yolu açık olınalı: ~\J" 
23-2-940 tarihinde verilen karar1dığııı' 
maileyhin ikametgfilıı meçhul kal , 
binaen tebligat makamına kalın ol 
üzere ilan olunur. (796) 

KARŞIYAKA 

Melek Sioemasıod8 
BUGÜN 

iKt ŞAIJF.SER Fiı.JM BiBP~ .. 
Sinemamızda şin.diye kadar eŞI go
rülmemiş büyük PROGRAM 

ŞİKAGO Y ANIYO~ erce 
Milyonlarca dolar sarf~yle, bini ,,er) 
figüranın iştirakiyle (TIRON Fo •bi 
(ALiS FAY) ve (DON AMEŞ~t· 
zamanın en me:hur si.nenUI ıoJst· 
karlarının yarattığı harikalar fj J>ii• 
de en güzel aşk macerası ve :mis. 
yük .sanat harikasını görece k 
Heyecandan ntfesinizi tıkayaca 

muazrun bir filim . ıJ.ı 
İKİNC.!_ ~AHESER FlLMI.!., 
PAıuS JŞlfUA..- iıJ, 

Parisin en güzel eğlence yerl;'°os· 
muhteşem salonlannı ('l'İ~~ sesiyle 
Si} nin kıvrak ve mestedicı __ ..1nla· 
söylediği en son t~olarla ~j;le 
nnı nefis bir mevzu çerçivest ıç cak· 
dinliyecek ve seyrine clayaJll1Y

8 

•~ne tutulmu ur. Gemide kimse öl- hakemenin de 7 Mayıs 940 salı gun·· il ... _ yabancı talebesinden .iki k4i I~çrenin Nazi teşkilntırun reisi Drogentin evinde 
emi.sti~~~ıü.'.:.ruunı...1:=.i.l:.::...:.J:::.:...i:...J.:~~==:.:..:~:._:::!;::._:~~~~!!.!"":!!:.llI!Sa:?!!.!:bah!!!tan!!!!!~ak!!!g~~a_lka~dar!!!_hha!ll!laDAıl..~mi!!ililllli~,m!Dii"~:aiıumı....ıı~ha.ıU..:.ali~C.....el.C~ı:aabz.~ı........ ....... .-ı.:.:.;...:.:..:.i~::::.ı.:_:~=ıAJ~1.1ı111L.&11a..,a..-........ 



2 NiSAN PERSEMBE 1940 

Manisa Belediye Riya
setinden: 
Markası Adet Cinsi Amperi Voltu Devri Kilovata - ------
AEG Kontünü 326 230 820 70 
AEG 1 Kontünü 262 2 30 1 160 66 

Yukarıda yazılı iki adet dinamo satılıktır. Talip olanların Manisa belediye-
atne müracaatları ilan olunur. 1427 (792) 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - lzmi;de Namazgah mevkiinde Saçmacı hamam ıokak 20 taj No. lu 

Kadastro binaa•nda yapılacak tamirat 2490 numaralı kanunun 46 ıncı mad
deainin B. fıkrası mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 1463 lira 92 kuruıtur. 
3 - Teminat akçesi 1 09 lira 79 kuruştur. 
4 - ihale 6 Mayıs 940 pazartesi günü saat 1 4 te Milli Emlak mudürluğUn

de yapılacaktır. 
5 - Talipler k~ifname ve prtnameleri Milli Emlak servisinde görebi

lirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecek olanlar devlete ait en az 1000 liral:k inşaatı 

husnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine dair ve bu işi vak
tinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair Nafıa müdürlüğünden ala
caktan vesaiki komisyona behemehal ibraz etmeğe mecburdurlar. 

25. 4 • 1395 (789) 

iz mir Defterdarlığından: 
Verginin 

Mükellefin Ait olduğu Miktan T ebliğatın neye 
Şubeıi Adreai ip Adı Mali yılı L K. dair olduğu 

Baıturak Tramvay Kahveci- Acem Ali 932 
caddeai lik Haydar 
No. 1097 

------
90 00 Tetkiki itiraz komi.s-

yonunca ittihaz olu
nan 24 / 4 / 939 
tarih ve 939 / 467 
aayılı kararla cild 1 
varak 64 numaralı 
2 inci kazanç ihbar 
namesinin tebliğine 
dair. 

Yukanda tubesi, adı, iti ve adresi yazılı mükellefe 932 mali yılı kazanç 
vergisi hakkında iktiza eden tebliğah icra edilmek üzere eski gösterdiği ad
reste aranılmıt ve fakat mezkur yeri terk ederek yeni adresini de bildirmemiı 
olması dolayuile bizzat tebliğat icra edilememiş olduğundan ilan tarihini ta
kip eden gijnden itibaren on bet gün zarfında kabili jtiraz olduğu 3692 nu
ınaralı kanunun 1 O ve 11 inci maddeleri mucibince keyfiyet tebliğ yerine lca
İnı olmak üzere ilan olunur. 

1437 (790) 

lzmir Mıntaka Ticaret müdür-
lüğünden: 

ÇEKtllDEKSIZ KURU UZUM İHBACATÇILA· 
. BiNiN NAZARI DİKKA'!'İNE 
Kuru meyva ihracatçılan birliğinin, hususi tip üzümlerin ihracının men'i 

hakkındaki l 8. 3. 1940 tarihli karannın devamı müddetince muteber olmak 
iizere, Standard tip üzümlerin ltalyaya jütten mamul 2 S kiloluk 44-4 7X62-66 
ebadındaki sağlam, yamallZ ve ağızları muntazam bir aurette dikilmio torba
larla da ihracına, nizamnamenin 24 üncü maddesi hükmüne müsteniden, Ti
caret vekaletince müsaade olunmuttur. 

Allladarlann, 1 O. 5. 1940 tarihinden itibaren tatbik mevkiine girecek 
olan mcikur torbalarla üzerine vwulacak markalar hakkında malumat al
mak üzere nccle lzmir ihracat baş kontrolörlüğüne müracaatları. 

U39 (793) 

lzmir Akşam Kız San 'at okulu 
müdürlüğünden: 
Enstitü ve Akşam Kız Sanat Okullarından mezun olup bilgi ve maharetle

rini arttırmak, açacakları atelye hayatına hazırlanmak istiyenler için okulu• 
tnU%da dikiı tekamülü atelyesi açılmıştır. . . .. 

lateklilerin tafsilat almak ve kayıt olmak için Okul ıdnrcsıne muracaatları 
ilan olunur. 

25, 26. 27, 28, 30 1440 {79 l) 

''Buz bayii olmak istiyenlere,, 
İzmir incir ve tlzürn Tarım satış hooperatifle· 
Pi Birliğinden: 1 b" ı·w· 

1 - Yevmi istihsal kudreti izami 700 büyük kaliptan ibaret o an ır IUI· 
rnizin Şchitlerdcki prap fabrikuanın 940 Eylülü nihayetine kadar İmal ve 
istihsal edeceği buzlar müzayede suretile bir bayia verilecek~ir. . ·w· 

2 - Müzayede 29 Nisan 940 pazarteııi günü saat ONBEŞ fE. bırlıgın iş ha
nındaki merkezinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2625, Kat'i teminat S250 lira olup Banka mektu
btt da verilebilir. Muvakkat teminatın müzayede günü zevalden evvel ~ö~ 
lcrilmiş olması meşruttur. Şartnameyi ve mukavelename auretini görme~. ~.ti
Yen1er 26. 2 7, 29 Nisan 940 tarihlerinde sabahlan birlik muhasebe mudur-
lüğüne müracaat edebilirler. ( 799) 

IZMIR BELEDlYESINDEN: "~2'!7~.YZifYJ:Y.ZTf~ 

Doktor Baktrlyolol 
l - Şehir rehberi için 75 adet kilişe H Q h 

~Ptırılmnsı, fen iŞleri müdürlüğünde- a m Z a f 0 D 
lil keşif ve şartnamesi veçhile açık ek- DAHtiol!I' w VE S a ... 
d t~eye konulmuştur. Muhammen be- &ad Ana 

eli 337 lira 50 kuruş olup teminat ak- Hastalıklara bakar 
~ 26 liradır.. Taliplerin teminatı iş Denizli \ ' C c.ivaı mdaki, ciğerlerine 
le . ası.na yatırarnk makbuzlariyl~ iha- ha\•a ,·erdiren hastalara 
16 gijniı olan 26-4-940 cuma günü saat Püncınotor~kis tatbik eder .. 

da encümene müracaatları. ADRES : Denizli Belediye elektrik 
2 - Kemer caddesinde 235 sayılı ha- fahri.kası karşısında fıususl muaye-

l'akanın 24-4-940 tarihinden itibaren bir oehancsindcM. 
;;ıe. müddetle kiraya verilmesi, yazı ı _ 26 
h·ı'l'i rnüdür:Wğündeki ~rtnamesi veç- hm••r.i~ ı mussaasss 
h 

1 
e açık ar1tırmaya konulmuştur. Mu- •••••••••••••••~ 

'ta~rnrnen bedeli 61, temln<lt akçesi 5 li- PERA TOR DOKTOR 
ır. Taliplerin teminatı iş bankasına. Ah c · ı 

~~trarak makbuzlarile ihale gün il olan met em ı 
n ·940 cuma gUnli saat 16 da encürne-

e rnüracaatları. Ora\ 
12-17-21-25 

~M!R SULH HUKUK MAHKE- Fransız ıaastanesi 
... ı:.~fl\'DEN: Operatörlf 
),f Oevlct demir yolları vekili avukat Her ı:ün öğleye kadar Fransız hasta· 
e ~rat Çınar tarafından Izmirde ceza nesinde, öğfcdcn soaıra Birinci Bey-
,. vınde tnahpus eski devlet demir yolla- )er sokağında .... No. 4%._ 
a' gardöfrenlerinden Malik aleyhine TELEFON : 2310 
çılan nlacnk dnvasının cari muhake- ••••,.•••~ 

:e inde müddC'i~foyhin iknnıetgahınm 
t b~~ul kalmasından dolayı ilanen vnki 
P.e_ ıgat üzerine mahkemeye gelmedi
~~en gıyap kararının da ilanen tebli
aJ~~ h karar verilmiş olmakla müddci
d .Y ın ı:nuhalı: :nf'nin muall"k bulun
h Uğu 15-5-940 tarihinn müsadif carsan
ltı;.ı. rünU snat ond.1 Izmir sulh hukuk 
h·rıhkC'nır><dndc hazır b•ılun'llası vt'ya 

r kil ind rmrsi ve aksi takdirde 
devam edece-

DOKTOR 
Behçet Uz 

Çccııfı hasıaıııııarı 
Miitahassuı 

tlastalannı her gi.in saat J1.30 dan 
•, 1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 

matbaasa yanındaki hMUsi Jnlihitin-

:IARlrE' 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l'.ASI 

Gönül Kolonyası 
Jf. 

NEEllLANDAlsE ROYALB 
KUMP ANl:' ASI 

DEUCALION vapuru 2-5-940 
beklenmekte olup Anvers ve H 
lımanlarma hareket edecektir. 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Ga$yedici, aşk, füsun ve 

neşe saçan tılsımlı genç kokn .. 
~ 24 ~ 4 940 t 

A eı ~ ~~;;o:. ;;~E 
JiD~J A-Jf (1-\ ;=~ ~~ DORT BOY ŞİŞE 

Depo: 

1 
t ~AZJFZr...cn 

~adın hastalıkları ve ~ 
Doğum Mütahassısı 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

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

es 

ÇORUH 
Çocıılı hastalılıları 

mütahassısı 

• 

~ Londra \'e Viyana hastanelerinde 
etüdünü ikmal etmiştir. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

1 
sokak No. 42 .. 

TELEFON : 2310 
Ev adıui : Göztepe kıaakolu ku-

şısında 834/J.. •-•-••&• ... .. 1 

Tekand 
Çocuk Hastalıkları Mütahas!ÇıSJ 
BERLİN ve KÖLN tl'NtvER

SITESI SABIK ASISTANJ 
Haııtalanm İkinci Beyler Numan 

N zade sokak 5 No. da her gün saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON : 34.53 

Ll E\1 : 3459 
••MPıt J .t t L 

Hilal Ecza o esi 

SIHHAT VEKALETININ RESMi RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ atrı· 
!arını, ROMATtZMAsan· 
alarmı SbdR, rahatsız· 
lıklarmı derhal ıeçlrlr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
alpnlıpna k8l'fl mties·· 
slr UAçtır. 

tcabmcla ı(inde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

( A ccfocektir. 
BRİNDlsl 

IWtHUl4 1/ 5 / 1940 tar 

gclerel ertesi günü saat 17 de l 
Brindlsl, Zara, FiwnE:, Triyeste ve 
rıedik limanlarına h:ıreket edecek 
ADİGE vapuru 3/5 mayısta 

mekte olup Ccnova ve Riviera 
rına hareket edecektir. 
Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 7/ 5/9 

rlhinde beklenmekte olup İstanb 
re, Napoli, Cenova limanlarına h 
edecektir. 

ZARA moförU 8/ 5/940 tarihin 
forek ertesi günü sa~t 17 de Pire, 
disi, Zara, Fiume, Trlyeste ve Ve 
limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 12/5/940 tal 
de beklenmekte olup Ccnova ve 
ra limanlarına hareket edecekür. 

NOT - Bütün bu vapurlar 
veya Cenovada Şimalt ve cenubi 
rika limanlımna ho.ı·eket eden İT 
ANONİM seyrisefain şirkeünin ve 
ka ve Hindistana hareket eden 
TRİYESTİNO anonim seyri.sefain 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

SERVİCE MARh1ım RO 
ALBA JULİA vap.ıru 4/ 5/940 
beklenmekte olup Malta, Cenova, 
siJya limanlarına hııreket edecek · 

NOT: 

Ahvali hanra dolayıslyle navl 
hareket tarihlerinin katı olmacbğıj 

1111111• bunların hiç bir ihbara lllzum o 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki ha!talı'klarm mikroplannı kö- zın deAtlCbillr olduğunu ve bu h 

kündcn temizlemek içbı BELl\IOBLÖ kullanmn dolayı acenteye bir mesullyet 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eaki 
ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık s1k idrar bozmak •t 
bozarken yanmak hallcrini giderir. Bol idrar temin eder .• 

fdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne., mAni olur • 
D)KKA'.r : HELl\fOBLÖ idrarınızı temizliycrck mavileştirir. 

etmiyeceğinl muhterem yttkleyt 
kayıt ve i$8l'Ert etmeleri rica olun 

Daha faz.la tnfsillt için Cümh 
cnddesinde 1'.,RA TELLİ SPERCO 
acentesine müracaat edilmesi .• 

TELEFON : 2004 - 2005 

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

" . • • . 
• . 
• . . . . 

O.tiVIER VE 
ŞtlREKASI l,'J' 

VAPUR ACENTA 
ATATÜRK CADDESİ Rees bin 

Londra ve Uverpol hatlan 
piyasanın ihtiyacına göre vapuı 
nnuz sefer yapacaklardır • . ...................................... 

w. P. Renry Van der~ 
Kurllhıf ta•ihl : J888 Ve şürekAsı 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. -•-
$abe ve ajan adedi ~ 262 AMERICAN EXPORT LlNES 

Zira( ve ticari her nevi Banka muameleleri NEVYORK İÇİN 

PAHA BDliKTDIEMLERE 28.800 LiRA EXAMELİA Vr.p Nisan so 
DalAMtfE VERECEK bekleniyor. 

EXİR1A Vap. Mayıs iptidasında 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarm tasarruf he.saplannda en az (50) lenfyor. 

l.i.ruJ buhınanlara tmede 4 defa çekileciek kur'a fle a~ğıdaJd pl!na g8re iJı; SERVİCi<~ MARİTİ!\IE ROUM 
nm:Jye datıtılacaktır: BUCAREST 

' Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira GALAS VE KÖSTENCE İÇ 
4 • 500 • 2.000 • CAVARNA Mot. 18 Mayısa 

bekleniyor. 4 • 250 • LOOO • 
D.T.R.T.-RUD~P'EST 

40 • 100 • 4.000 • BUDAPEŞTF İÇİN 
100 • 50 • 5.000 • DUNA vapuru 15 mayısa doğ 
120 • 40 • 4.800 • k:nlyor. 
160 • 20 • !.200 • KASSA ınot<Srii Mayıs sonl 
DiKKAT: BesapJarındaki paralar bir sene içinde !;0 liradan aşağı dllşrn1· bekleniyor. 

yenlere ikramiye çdrtığı takdirde yOzde 20 fazlasiyle ve.rilecekür. SZEGED vopuru Haziran ortal 

,.!;'~:!~ ı Eyltl, ı Birinci kanun, 1 l\tart ve 1 HıWraa tarih-- be::~ bina T'e ütrihleri 

• 
> !I hi( bir taahhüt ılınmırı.. 

-----~------m!!m .. --••:•mıı ___ .. Vapurlann hareket tarihleriyle 

Devlet Uma••arı işletme u. M. ızmır f8be
sinden: 

l - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı May•mın son 
gününe kadar limanımrza gelecek devlet deniz yollan ifletmaine ait vapur
ların yükleme bo~altma ve aktarma işleri bir ay içinde pazarlıkla ekailtmeye 
konulmuştur. 

2 - Şartnamedeki İş ıekillerine göre mUhammen bedel yirmi bin lira m• 
Yakkat teminat bin heı yüz liradır. 

3 - Pazarlık l MaYTS perıcmbe gün& aaat 1 1 de Devlet limanları İfletme
ti lrnu. 1abesi binasında yaptlrr. Şartnameler bi11 bedel alnm. 

4 - isteklilerin kanuni vesikaları ve tcminatiyle bulilcte tube müdürlü· 
ğüne münrcaatlan ilan olunur. 

ıs. ıo. ıJ. ıs 

Beyoğlunda 

1364 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

(757) 

OSMANiYE OTELi 
Bu her: iki otelin müateciri 4S eeneiik otelcilik miltdwwıaı bay 6mu 

~fii Beragü' dir. 
1 ~tol otel elli ocWı her odada aojuk ve 11ealr akar ıulan, banyoiarı 

ve kaloriferi vardır. Dahili .-e harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün uri konforu hm olan bw atelin Haliç ve Marmara denizin 
ve lstanbu1 cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu müitemmeliyedere ili'f'elen fiyatlar rekabet kaimi elmi
).\yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mülehuıııı 
~bay ömer Lütfü Bengünün idaresinded"ır. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana koyar. Bunun için büliiD Eıetiler, kendinin tabh iltiannda 

lunlan!a.ki detifikllklerden 
suliyet kabul etmeL 

Daha fazla tac.uAt ~ ATA 
caddesi 148 No.da W. J'. Hen.ry Vaıı 
Z. ve ş.ı. Vapur scent.alıjuıa mil 
et ed.llm..t rica olunur. 

TELl!f'ON : _,~ 

1JJIDAI. -·UMUMi DENİZ ACENTAU(a 
:u:nKA PLOVIDBA A. D. K 
LOVCEN vapuru 30 nisanda K ' 

ce ve Vmna için fil.yeket edece 
Yolcu ve ytılc kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta K. 

<.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de H 
Pire., Durazzo \'e TriYeste için l 
ket edecektir. Yolcu ,~e yfık kabul 
c<:ktir. 
GOULANDRİS BROTIIERS (Ht 

LTD. PlllAEUS 
•NEA HELLAS• 

Li.iks transatlantik vaparu P 
Nevyork hattı~ Pireden hareket 

ll MA Yl:5 1940 
Yoku ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlann muvaıaltıt tari. 

gerek vapur isimleri ve navlunlan 
kında •~ bir teahhtıt altına l.'fr• 
Daha fazla tafsiltıt almak için B 
Kordonda 152 numarada • UMl 
wnuml deniz. ACf'ntalıiı Ltd. milr 
edilmesi rica ohmur. 

Telefco : 4072 MOdUriJ9* 



Amerika bu harpten uzak kalamaz 
"Eğer sulh yolunda yürümek isterse Müttefiklere yardım 

türlü ihtiyaçlarını temin mecburiyetindedir 
ve her 

~~~~~~~~~~~.-..--~~~~~~~~~~ 

Amerika harbe girerse 
Japonya, Almanyanın yanında yer 

almayı hatırından geçirmiyor, 
Nevyork 24 (A.A) - Morgan bankası 

erkanından B. Thomas Lamont Dallos 
Teksas'ta toplanmış olan Santafe de
miryolları direktörleri umumi meclisin
de beyanatta bulunarak ezcümle şöyle 
demiştir: 

<Amerika, müttefiklere ne kadar faz
la miktarda yardımda bulunacak olur
sa Amerikanın harbe sürüklenmesi ih
timalleri o nisbette azalacaktır.> 

Hatip, sözlerine şöyle devam etmiştir: 
cHarbın daimi sulh şartlarının teessüs 

etmnsi ümidiyle hitama erebilmesinin 
yegane yolu büyük küçük demokrat 
memleketlerin yaşamak hakları ıçın 
çarpışanların zaferi kazanmalarıdır. 
Müttefiklerin Amerikanın zirai ve sı
nai mahsulat ve mamulfıtına olan haya
ti ihtiyaçlarını Amerikadan temin et
melerine ne kadar fazla yardım edecek 
olursak harp biz.im hudutlarımızdan o 
nisbette süratle hitama ermiş olur. Ta
biri diğerle iktisadi ve mali sahada me
sai birliği, Amerika için harbe doğru 
değil sulha doğru giden yoldur. 

HARP KABILt 1ÇT1NAP MI? 
Tokyo 24 {Ö.R) - Amerika flyanının 

bahriye encümeninde Tavsig'in Ameri
ka - Japonya arasında harbın gayri ka
bili ktinap olmadığı hakkındaki beya
natı Japon matbuatında asabiyetle kar
~lanmıştır. 

Amsterdam 24 (Ö.R) - Hollanda 
matbuatı Japonyanın Vaşington büyük 
elçisinin Amerika hariciye milsteşan 
Kordel Hulle bir mülakatını ehemmi
yetle kaydediyorlar. Bu mülakatta Fe
lemenk Hindistanı hakkında gtiya Ame
rika ile Japonya arasında bir anlaşma 
yapıldığı hakkındaki habt"rler tamamen 
asılınzdır. Hollanda gazeteleri diyorlar 

B. Ruzvelt infiratçılar reisi Con Leyı:isle bir arada 
ki: kCın bir harp yapması ihtimalleri Ingi-

cHollandanın iştiraki olmaksızın, Hol- liz hava kuvvetlerinin faikiyeti hasebiy
landa topraklarının emniyetini alakadar le tahakkuk edemiyecek hale gelmiştir.> 
eden hiç bir anlaşmanın hükmil ola- Londra 24 (ö.R) - Amerika iş adam-
maz.> larından Laraus Tarantoda irat ettiği 

Berlin 24 (Ö.R) - Frankfurter Çay- bir nutukta Amerikanın ergeç mütte
tung Amerika ve Japonya arasında bir fikler yanında harbe gireceğinden emin 
harp ihtimalinden bahsetmektedir. olduğunu söylemi~tir. 

Paris 24 (Ö.R) - Marul bir Japon Roma 24 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
gazetecisi Titaoka Amerika müttefikler Sovyetler birliğiyle Japonya arasında 
lehinde harbe girerse Japonyanın Al- bir anlaşma ihtimalini tekzip etmişler
manya lehinde yer alması imkflnsız ol- dir. 
duğunu kaydeden bir yazısında diyor Japon radyosu ise ayın 23 ünde Ja-
ki: ponyanın Moskova büyük elçisiyle Sov-

cHarp gittikçe bir yıpranma harbı yetlerin müzakerelC'l"i devam etmekte 
olacaktır. Almanyanın havalarda topye- olduğunu söylemiştir. 

Belgrad polisi bir Alman kulübün
de bazı mühim vesikalar elde etmiştir 

--~~~~~--~~~-~ . .__....--~~~~~----~~ 
ltalyanın 

karar 
Yunanistanı 
verdiği şayiaları 

abloka altına almıya 

edildi tekzip 
--~~~~x*x ~.,......~,""""-----""P..--....-·~ 

Londra, 24 (Ö.R) - Belgraddan bil- manda Otranto boeazının kapatılmas\ 
diriliyor : Polis bir Alman kulübünde hususunda da İtalyan deniz kuvvctleri
&raştırmalar yaparak bir çok vesikalar nin hiç bir faaliyette bulunmadıkları 
ele geçirmiştir. müşahede olunmuştur. Halbuki, İtalyan 

Taymisin Belgrad muhabiri geçen hükümetinin Otranto boğazını kapat
haftanın Balkanlarda Almanlar için bir mak üzere icap eden teıiibatı almağa 
muvaffakıyetsizlik haftası olduğunu başlamış bulunduğu hnkında bir çok 
Yugoslavya ve Romanyada Alman teba~ kaynaklardan haberler gelmişti.. F~kat 
lanna karşı bir çok tedbirler alındığını, muhakkak olan bir sev varsa, o da ltal
doktor Klodyusun Bükreş müzakerele- yan hükümetinin bu mesele hakkında 
rinde gayri müsait bir netice ile karşı- Yugoslavya hlikümeti ile hiç bir te
laştığını, müttefiklerin Norveç wferleri masta bulunmamış clduğudur.. Bazı ' 
Balkan milletleriniıı mukavemet ezmi- kaynaklardan teyit olunduğuna göre, 
ni ve hadiselere cesaretle bakmak duy- İtalya, bu hareketi Yugoslavya ile bir-
gularının arttırdığını bildiriyor. likte yapmak niyetinnedir. 

Belgrad, 24 (A.A) - Zagrepte intişar HADİSELER UZARSA 
etmekte olan Novosti gazetesi başmaka- Balkanlarda, hasıl o1an kanaate göre, 
lesin<fo son yedi ny icinde Balkan mem- Şimal rnıntakasmda cereyan eden hadi-

Yunanlıların 
lekctluı ııe Tuna h::ı\•zcısındaki memle
ketler arasında mes.ıi birliği ile muka
rcnctin daha ziyade sıklaşmış olduğu
nu yazmaktadır. 

Bu gazete, Yugoslavya tarafından sar
fedilen ve sadece komşu devletlerle 
olan münasebetlerin tanzimini istihdaf 
etmeyip ayni zamruıca gerek halihazır 
lçin, gerek istikbal iç:in mühim olan di
ğer bir takım meselelerin halline de te
mas eden diplomatik faaliyeti tebarüz 
ettirmektedir. 
BUDAPEŞTE - Magyar Nernzedin 

Belgrad muhabiri bildiriyor : İtalyan 
hUkümetinin. Yunanistanı abloka altına 

EJ::on askerleri 
E.eler genişlemek k"'tidadındadır. Bu tak
dirde Balkan b01gesindc sulhun uzunca 
bir zaman muhafazası ıniimkün buluna
caktır. Balkan matbuatı, son günlerin 
hadiseleriyle yeni, yeni alakadar olma
ğa ve şimal harbi hakkında mütalaalar 
dermeyan etmeğe bac;lamışlardır. 

Yıınan kTalı Majeste Jorj 

BALKA!l.1,ARIN İSTİHSAL 
MADDELERİ 
Bugün Balkan devktlerini en ziyade 

tlüştindü'ren mesele. önümüzcle}tı yıl zi
rai ist.ihsalatının evvelce tahmin olun
duğundan çok daha ;\Z bir mikdnrı bu
lacağı ihtimalidir. Yugoslavyada sey1 i'J 
ve şiddetli soğuklar fevkalfide zararla~ 
vermiştir. Yugoslnvya daha şimdiden on 
bin vncion mısır ithal etmek mecburiye
t inde kalmıştır. Buğday ziraatine tahsis 
edilmiş olnn 50 bin hektar arazi halen 
su altındadır. Mısır ziraati yapılan 300 
bin hektar araziden 200 bin hektarını 
da su basmış{ır. Hükiimet, memleketin 
hububat ve yiyecel;: madde stoklarını 
tesbit etmiştir. Bundan başka haftada 
iki gün et yenmeı.ini meneyleıniştir. 

Genç domuzların kes.ilmes.i de yasak 
olunmuştur. Vaziyet öyle gösteriyor ki 
1940 istihsali ancak fü:lkan memleketle
rinin istihlakini karsılıyabilecektir .. Bu 
takdirde, Orta Avrup:mın iktısadi haya
tında ehemmiyetli bir buhran hissedile
ceği muhakkaktır. 

NorveçH şoförler taşıdıkları Aln1an 
askerlerini uçuruma attı lar 

Londra 24 (ö.R) - Bütün Cenubi Norveçte Alman işgaline karşı sabo
taj hareketleri ıiddetle devam etmektedir. Norveçli ıof örleri asker nakliya-

Almanların ileri hareketi 
--~--~~~~~~---~.l#w-~----~~~~--~--

M ü tt e f ik orduların kazandıkları mu-
vaffakıyet sayesinde durduruldu 

Müttefi kler yakın günlerde taarruza geçeceklerdir 

Brüksel, 24 (Ö.R) - Norveç harbi 
hakkında muhtelif kavnaklardan alınan 
son haberler şunlardır : 

Müttefik kuvvetleri tarafından Nor
veçte, Norveç kıta&tmın iştiıJlkiyle ha
len iki harp yapılm"lktadır. Trondhay
min şimalinde Almanlar Namsosa çıka
rılan müttefik kuvvetJerinin ileri müf
rezelerini geri atmağa çalışıyorlar. Ce
nupta, Oslo mıntak:!C\Jnda ise, müttefik
ler Almanların bu mıntaka ile Trond
haym arasında muvac;ale temin etmele
rini mümkün kılacak olan münakale 
hatlarını ele geçirmelerine mani. olma
ğa çalışıyorlar. 

Resmen bildirildiği gibi, cenup mınta
kasındaki müttefik lruvvetıerı dlişınan 
tazyikine mukavemet edebilirse ve Al
manlar bu noktada muvaffakıyetsizliğe 
uğratılırsa, müttefikler Trondhaym mın
takasını Almanlardan ternizlemeğe mu
vaffak olacaklardır. 

Havas ajansının bildirdiğine göre 
Grondelanın şiınalincle İngiliz ve Nor
veç kuvvetleri Almanlara karşı zah· 
metli bir harbe girişmişlerdir. Norveç 
büyük karargfilı.ı harekatın inkişaf mı 
müsait bir şekilde karşılamaktadır. Al
man ileri hareketinin, münasip görüle
cek sevkülceyşi anda, işkal edileceği 
ümit ediliyor. 

ALMAN İLERİ HAREKETİ 
Almanlar bilakis bu mıntakada bazı 

ileri hareketleri iddia ediyorlar.. Faka~ 
İsveç kaynağından alınan haberlere gö
re bu ileri hareketini pahalı ödemişler
dir. Çünkü NorveçliJerin mukavemeti 
günden güne daha sağlam bir şekil al
maktadır. 

İngiliz harbiye nezaretinin tebliğine 
göre dün akşam Trondhaymin şimalin· 
ele Almanlar İngiliz kıtalarına mukabil 
taarruzda bulunmuşlardır. Şiddetli bir 
muharebe cereyan etmiştir. 
ALMAN KUMAND.~NLiliINA GÖRE 

Alman kumandanlığı ise şu malfuna
tı veriyor : Düşman Narvik mıntakasın
da kara ve deniz kuvvetlerini takviye 
etmekle beraber hiç bir hücuma teşeb
büs etmemiştir. 

Trondhaymin şimali şarkisindeki 
Mordek geçidi kısa bir muharebeyi mü
teakip Alınan müfre:.mlerince işgal edil
miş ve burada sekse"! esir alınmıştır. 

Bergenin şarkınd:ıki Norveç kuvvet
lerine karşı hücum il"rlemektedir. Sta
vanger mıntakasındaki muharebe mu
vaffakıyetle sona c1mi..5tir : İki düşman 
ulayı kısa ve şiddetli bir muharebeden 
sonra, hava kuvve•J~rinin yardımiyle, 
ı:.ilahlanndan tecrit ~niJmiştir. 

Oslodan kuvvetli fl!"kalarla, tayyare
lerin himayesi altında 'Narvike doğru 
hareket eden başlıca Alman kuvvetleri 
her yerde düşmanın mukavemetini kı
rarak -süratle ilerliyorlar. Osloya her 
gün gelen takviye kttaatı derhal lüzum
lu cihetlere <ıevkedi.lrnektedir. 

Dün de tekmil simal denizinde, bil
hassa Orkland adaları ve Norveç sahili 
ı.izerinde keşif uçuşlım yapan Alman 
tayyareleri karaya çıkarılmak istenilen 
düşman kıtaatı ile bunların tak.ip ede
c.ekleri yollar ve ~endiferler üzerine 
bombardımanlarını teksif etmişlerdir. 
Namsos fiyordunda bir düşman nakliye 
gemisi hasara uğratılmıştır. Moldek fi. 
yordu methalinde bir. İngiliz geınis.i ha
reket edemiyecek d'?recede zedelenmiş
tir. Başka bir yerde bir düşman nakliye 
gemisine müteaddit bombalar isabet et
miştir. 

Sahillerden dahile giden yollar, de
miryolu istasyonları, şoseler ve anbar
lar Alman tayyarel~ri tarafından tahrip 
edilmektedir. 

Pvis, 24 (Ö.R) - Müttefiklerin 

Bergen fiyordundan bir gorunuş 
diğer cephelerden henüz tafsilat yoktur. lakadır. Resınt İngiliz tebliği bu sa?ad~ 
Almanların Oslo - Trondhaym demiryo- İngiliz ve Norveç muhariplerinln bırlf~ 
lu hattını ellerine geçirmek istedikleri liğinl bildirmiştir. Bunun için her uıo
tabiidir. tarafın avangardlarının 300 - 400 !U'da .. 

Norveçte halen üç harp sahası var- metrelik bir me.safc katettikleri ıneY 
dır. Birincisi şimal cephesidir. Bmıdan na çıkmıştır. Bu cephede Almanlar ~~ 
henüz bahsedilmiyor. Narvik yakının- neral Falkenhavzun kumandası altın d .. 
daki mıntakalarda iki bin kadar Alman dır. Almanların ileri hareketi Tron 
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muharibi vardır. Bu kuvvetin de ikiye hayın demiryolu hattı üzerinde durd 
bölünmesi muhtemeldir. Düşman topra- rulmuştur. . at 
ğına sıkışmış kalmış olan bu kuvvet hiç Ayni mıntakada müttefiklerın H:;:iat 
bir faaliyet gösteremez. mevkiine yaklaşabildiklerini Alın ba" 

Denizden ve karadan imdat alması teyit etmişlerdir. Norveçten ge~en ıta· 
ümidi yoktur. 1500 metre irtifadaki kar- berlere göre bir aralık müttefikler lal"" 
lı dağları aşarak İsveç hududunu geç- marı Almanlara terke mecbur olın~ 
mekten başka çaresi bulunmamaktadır .. dır. Hakikat şuclur : Norveçte rnub 

Müttefiklerin asker ihraç ettikleri be devam ediyor. 
mevkiler yavaş yavaş tasrih ediliyor : 

Bunlardan biri Trondhaymin 120 ki- Londra, 24 (ÖR) - Alınanla: 
lometre şimalindedir. Burada müttefik- Trondhaym fiyordundaki de::ıiz ku'/\' v .. 
lerin Namsos civarında bulunduğu ha- leriyle asker çıkararak Britanya ~e-
ber alınmıştır. Şimdi Namsos - Trond- vetlerini arkadan ı;evirmek teşebb ret• 
hayın şimendifer hattı İngiliz ve Alman ri netice vermemiştir. Britanya ku~ul .. 
kuvvetleri arasında ınüsademelere sebe- leri şehrin 15 mil yakınına kadar So 
biyet vermektedir. muşlardır. • va" 

Trondhaymda bulunan Almanlar açık Londra, 24 (Ö.R) -- Norveç harP •. el 
denizle, dar bir boğaz vasıtasiyle müna- kayii şimdi Alman gazetelerinde i~r
sebette bulunuyorlar. Bu boğazı mütte- safa geçirilmiştir. Bundan maksat. bit 
fiklerin abloka etmesi mümkündür. Al- veçin tali dereced~ ehenuniyeti h~ ve 
manlara şark tarafmdan diğer küçük harp cephesi olduğunu göster~ek uıı
lıir boğaz açık bulunmaktadır. Bu hu- Bcrlinde Norveç tadrruzunun !Ik g Jc-
susta henüz tafsilat yoktur. lerindc yapılan tahminlerin doğrU çı 
Şark harp sahası ise dağlık bir mm- madığını gizlemektir. 

--~~----~~~--~~--~~----------~~~~~~~~---------

:lsve~ Tehlikede 
~~~~~~~----x*x-------~~~~-

Ba J tık limanlarında lsvcçe çıkarıl~ 
üzere Alm8n kuvvetleri tahşit ed~ 
Müttefikler yardıma koşınak üzer~ 

t İ ' Hİ .. · donan· 
- BAŞTARAFI 1 NC SA FEDE - Stokholm, 24 (0.R) - Isveç ırıital 
t ine karşı şiddetli hüt'wnlan tahrik et- masının maruf şahsiyetlerinden ~eraıı
miştir. Listrom bahriye t:?rkanına bir kon le blJ• 

İsveç milleti bir harp tehlikesinin da· sında İsveçin harbe sürükle~~cıne ede-
kikadan dakikaya ~·aklaşmış olmasına susunda sarfcttiği gayretlerı ızah 
rağmen vaziyeti biiyük bir sükiinet ve rek. şunları söylemiştir : .. .. etra• 
!\oğukkanlılıkla ka~ılarnaktadır. Dages dsveç milleti kral ve hukuınet }>ıl· 
Nihtere göre bütün İsveç mahfilleri fında ınüttehittir. İs!iklalini her n~ aı· 
memleketin istiklalini müdafaa azminde hasına olursa olsun müdafaa. etın~.• 
müttehittirler. Alm:ınyaya inkiyat et- mi bütün arzularımızın fevkınde uhafa· 
nıek bahasına bir sulhu ölümden beter Amiralin bu sözleri liber:ıl, ~. tere
saymaktadırlar. Binaenaleyh İsveç bita- zakar ve sosyalist part.ilerinıı:ı ~~yiŞ· 
rafhğına ne şekilde olursa olsun teca- ken yapmağa karar verdiklerı nuts eÇiJI 
vüz edilmesine müsaade etmiyecektir. !erle sabittir. Bu nümayişler?e .. ;eııit' 

Goterborgda çıkan Handesblat gaze- milli vahdeti üzerinde hi<; hır şuP 
tesi havadan İsveçe bir taarruz ihtima- izi bırakılmıyacaktır. an ti
lini tetkik eden yazısıııda küçük millet- Stokholm, 24 (Ö.R) - Bir Alın ıer~ 
leri yılgınlığa düşürmek için kullanılan caret heyeti mühim bazı miiza~~ 
metodlnrın artık modası geçtiğini, Fin- de bulunmak için buraya geJınıŞ 
landiya harbinde Sovyetlerin 800 tayya- yada 
re kaY.betmeleri kuvvelti bir mukave- Stokholm, 24 (Ö,R) - Litv&Jl )fe-
met tesisi halinde mi.ıtearrizin ne kndar büyük askeri harek~tler vardır .. da j\l• 
muazzam zayiata katlanması icap ede- melde ve şarki Prüsya hudutların dıt
ceği1i kaydetmektedir. Gazete diyor ki: nıan talışidatı ciddi endişeler uyan 

ıİsveç, sahillerine bir ihı-aç hareketi- mıştır. çWrıill 
ne mukavemet edec~ktir. Baskın ş~k- Stokholm, 24 (Ö.R) -w~sveÇt e\0 no· 
linde havadan bir taarruzun da hızi Berlin hükümetine verdigı pro :i bll" 
mukavemetsiz bulmıyucağı muhakkak- tasına r?ğmen Alman tayyare. }erdir· 
tır .. • gün de Isveç arazisinden gcçrnı:,:an taY" 

İsveç enerjik askeri ve zabıta tedbir- Gaaddes üzerinden geçen A bulunan 
]eri almıştır. Kat'i bitaraflık muhafaza yareleri Narvikte muhasarada"turınei" 
etmek hususunda bütün gayretler sar .. Alman kuvetlerine yardım go 
fcdilmektedir. BununJa beraber 24 .sa-" çalışıyorlar. . .. ci gaıı> 
atten beri Almanların fsveçe taarruz ih- Londra, 24 (Ö.R) - S~ saı:ır• 
timalleri fcvkal5dc .utmıştır. Şörasmda müttef ıklnin bun 

1 
kete eti 

İsveç gazet~leri Almanyanın Baltık taarruza uğnyacak her ıne~ ~n biittlJı 
limanlarında Isveçe çıkarJlmak üzere seri yardımlarda bulunmak ~~·· 
büyük kuvvetler tah.,it edilmekte oldu- tedbirin ittihazı karar ~}tına arUZ ~ 
ğunu haber verme.\tt>dirler. Şimdi en ziyade tehdide nı 
~lan Bitler nıateryel üstünlülcle leket lsveç old~ 


