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HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDETl Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

1 T E L E F O N : 2697 

İlan mllnderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez . 

• Çinliler bir fehri 
istirdat etti 

Londra, 25 (Ö. R) - Milli Çin orduları Ho
nan'm peytahtını Japonlardan istirdat etmiş
lerdir. Buradaki sokak muharebelerinde Japon 
garnizonunun bUyük bir kısmı katliam edil
miştir. 

·--------' ~1 ASIR matbaasında ~ 

Staynkerin düşmesi · çok yakındır 
Almanlar Müttefik çemberini yaramadılar 

---------------------~.----------------------------· 

Bir Alman kayakçı tabu-
ru imha ~dilmiştir 

Osıo fiyordunu uBsteren bir harita 

..-------------------x*x-----------------
, :-······· .. ···.. Vaziyetin hülasası .............. -= 

• • 
: x*x : 

~an tayyareleri, akim kalan yarma hareketi~ 
;neticesi olarak ellerine geçmemiş oıanStayilker: 

kasabasını tahrip etmifler.ır . ; 

Almanların hedefi Namsos·Vanger yoluna 
tutmaktır. Büyük h a r p Gobrendal 

• vadisinCle olacaktır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra 25 ( ö.R ) - Trondhaym 
civannda vuku bulan çarpı~ma1arda 
Almanlar Staynker'de bir çevinne ha
reketi yapmağa teşebbüs ettiler. 

Trondhaym fiyordundaki bir Alman 
destroyerin!:ı ihraç ettiği küçük piyade 
kuvvetleri müttefiklerin cenahına diif
mek suretile kuvvetli bir tazyik yapma
ğa teıebbüı ettiler. Alman mukabil ta
amma tamamen akim kaldı. Müttefik
ler vaziyeti iadeye muvaffak olarak Al
manian ncate mecbur ettiler. 

Müttefik kuvvetler Staynker'in do
ku:ıı: kilometre ilerisinde bulunuyorlar. 
Müttefik kuvvetlerin her taraftan çem
ber altına aldııklan Trondhaymda vazi
yetle hiç bir teheddül yoktur. Müttefik
ler Gobrendal •e Oaterdal'dan yarclnn
cı kuvvetler almakta olup ehemmiyetle 
faaliyette bulunuyorlar. Yine bu mmta-

kada Oslodan gelen Almanlara kartı 
lngiliz - Norveç kuvvetleri mukavemet 
ediyorlar. Almanlar Rene istikametinde 
püakürtülm~tür. Norveçin cenubunda 
Gobrendal vadisine hikinı olmak için 
tiddetli bir muharebenin vuku bu1ması 
bekleniyor. Bu muharebe Oalonun 
anabtan olan Lillebamner ıehrinin nihai 
akıbetini tayin edecektir. 

Londra 25 (ö.R) - Röyter ajansı
nın lsveçten aldığı haberlere göre, müt
tefiklerin Trondhaym üzerine yürüme
lerine mani olmak için Almanların mcz
buhane gayretleri akamete uğramıştır. 
Staynker

0

İn dokuz kilometre §imalinde
ki kuvvetli mevziler müttefiklerin elin
dedir. Almanlar müttefiklerin aıkı çem
berini yaramamışlardır. 

- SONU 4 {}Net) SAHiFEDE -

Mareşal Fevzi Çakmak 

Belgrad 

Anzaklardan 
Gelibolu kahramanları-
na 25 sene sonra gönderi

len dostluk • 
mesaıı 

Türk ve A vusturalya orduJannın Ge
liboluda karşılaşmalarının 25 inci yıl
dönümli münasebetiyle Avusturalya im
paratorluk kuvvetleri kumandanı gene
ıal Blamey ile Mar~ftl Çakmak araSJn
da telgraflar teati edılmiştir. 

Mareşal Çakmak, 
ANKARA 

Gelibo1uda ilk karşılaşmaınızın 25 inci 
~eneyi devriyesi münasebetiyle Avustu
ıalyada ve yabancı memleketlerde bu
lunan Avusturalya imparatorluk kuv
vetlerinin bütün efraclı Türk ordusuna 
ve Türk milletine dostane selamlarım 
yollar. 

Avusturalya imparatorluk kuvvetleri 
kumandanı general 

BLAMEY 
General Blamey, 
Conmandirg Avusturaly:ı imperial 

force Melboume: 
AVUSTURALYA 

A \•usturalya ve Türk ordularının kar
şılaşmalarının 2') inci yılım iki memle
ket arasınfuıki sarsılmaz dostluk içinde 
idrak ediyoruz. Gönderdi*iniz dostane 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -
Zelandıtl ı~r ·, .. m'-.-ıdanı 

FREYBURG 

Bftytlk __ yangın 
ltalya ne 
istiyor? 

A iman ıııoıarı 
Isve~e yaklaşıı 

Aln1a11 kulübünde Seferihisar Halkcvi binası tamaıncn, 
mühimmat Un ve Maliye dcpolariyıc 

bulundu d 
-·- Paris 25 <ö.R> _ Be1grattan bildirili- belediye kahvehanesi kısmen yan ı 

ŞEVKET BİLGİN 

~ 1~• bu harpte yer almağa fıraat mı 
o byor" fi' •• 

t1~§ıst matbuatınııı n~-riyatına bakı· 
ili· buna müsbet CP.\'ap vermek kabil· 
k:d Filhakika italyan gazeteleri Ameri
,~~n italyaya gelen postaların Cebelüt
ıı-..~~a sansör edilmt•sinden, İtalyan va· 
1~-nııın sakı kontrole tabi tutu1-
I lı.rından, Masua'dan Triyesteye, ser
~tçe g~menin kabil olmadığından şiSet ederken Okyanusa kapıları bulun· 
'•rı bir milletin büyük bir millet aayı
>tcı:-~ı bu hususta Portekizin ltal
ald ~ daha serbest ve daha bahtiyar 

l'tıtunu yazıyorlar. 
~lo Ditalya, İtalyan milletinin Ak· 
>lilt de mahpus knlmıunak için en bü
~ fedakarlıklara k:ıtlanmağa mukte· 
tı_~duğwıa dair l\fossolini tarafından 
ıı'n tekaddüm edt>n günlerde söyle
dit: s4lt'le.ri hatırlatarak şöyle de.mekte· 

Bir lsveç Amirah: Bütün taarruzlara 
karşı mukavemet edeceğiz, diyor 
Londra, 25 (ö. R) - İsveçten 

alınan haberlere göre Almanlar Bal
tık sahillerinde Königsberg, Dansig, 
Steten, Memelde tahtidata devam 
etmektedirler. Bir çok buzkıranlar 
Alman nakliye filosuna refakat et
meğe hazırlanmıttır. 

Stokholm, 25 ( ö. R) -- Riks
dag meclisi mecburi sosyal hizmet 
kanununu kabul elmİftİr. Bu kanun 
16 dan 72 yqma kadar kadın erkek 
bütün vatandqlara şamildir. Bir bu
çuk milyon kronluk dahili istikraz 
kopunları piyasaya çıkanlmı,hr. Bu 

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -
:sa:sz ı 

Eri·~ry·;·;~ .. ı~;i·k·~·~·~i 
• 

ların emniyeti ~ 
-·-·-- : 

Paris 25 (Ö.R) - •Jurnal dö Jö· 
nevn in Londra muhabirine göre 
Mussolininin, Balkanlara bir taarruz 
halinde, Fransa v<> İngilterenin la
kayt kalmıyacaklannı anladığı ka-

• '!W'ti vardır. Fı-ansız mahfilleri şu 
5 Italyan darbı m~elini hatrlatıyor
: lar: italyarilar ekseriya hezeyanda 
5 bulunurlar. Fakat a..ıi saçma bir ha
: reket vanmazlar .. ........ , ..•.•••....•......•.......••••.. 

yor: Yugoslav hükiimeti şüpheli şahıs
iar aleyhinde takibata devam etmekte
dir. Alman kulübünde yapılan araştır
malarda otuz mitr&1vö7, bir çok silah ve 
mühim miktarda üniforma bulunduğu 
öğrenilmiştir. Lublicnnda Alman teşki
Uitının merkeı.lerind<.> ar~iırmalar yapı
larak bir çok vesikalara el konmuştur. 

Paris 25 (Ö.R) - Yugoslavyada yeni 
Alman ajanları tevkif edilmiştir. Slo
vakyada Nisanın ilk gün1erindenberi as
keri mahiyette h:ızulıklar artmıştır. Bir 
çok mektep binal&n kışla haline ifrağ 
edilmiştir. 

---•·----
Japonya • Romanya 
ticareti 
Bükreş 25 (Ö.R) - Japonya hükü

meti Romanyaya muhtelif iptidai mad
deler mukabilinde harp levatlmi verme
ği teklif etmişti. Mitcui harp fabrikaları 
mümessilleri müzsk<'relere başlamak 
için Bükreşe gelmi.Şlr:-dir • 

:::xsız: 

Evvelki gece saat 19 sıralarında Sefe
rihisar kazamız büyük bir yangın fela
kotile karşılaşmış, bazı binalar yandık
tan sonra söndürülebilmiştir. Yangının 
tevessü ettiği göriilmesile Seferihisar 
itfaiyesi Izmirden yardım istemiş ve ma
halline gidilmiştir. 

Yangın hakkında aldığımız malumat 
şöyledir: 

- Seferihisar Halkevinde bulunan 
seyyar sinemanın opera dairesinde bir 
filmin provasını yapmakta olan opera
tör Ahmet oğlu Ömer Karagöz filmin 
kopması üzerine tamire çalışmış ve bu 
sırada filim ateş almıştır. Filmin tama
mı ateş alınc.-a ateş biitün odayı kapla
mış, operatör ve operada bulunanlar 
hemen dışarı fırlamışlardır. Yangının 
çıktığı odada söndürmek maalesef ka
bil olamamıştır. 

Ateş tevessü edince Seferihisar itfai
yesi, nisbeten noksan olan tertibatile 

====-
~~emellerimizin bu tarzda ifade 
ı_.:ı_ İni alkışladık. Fakat tarih alkış
~ Yanlmaz. Biz kılmcm altından da
l-ı ~Ynıetli olduğunu \'C hiç kimsenin 
lla: kuvvetiyle tehlükeyi göze alma· 
~İli lnevkiini muhafaza edeıniyeceğini 

Fransız tayyareleri · Prag Üzerinde 
Yoruz.,. 

"-~aulardan anla<iılıyor ki Akdeniz 
)"1 suna kartı isyan duyaıısu besli
~) ltalyan gazeteleri memleketlerin.in 
'-lit:-'\lalara serbest kapılan olmasını 

i rt.r. 
1ı;rı~1Ya dünya ile tkaretinin iiçte iki
"tl-· Cebeliittankten, üçte birini Sü
~J) ften Yapmaktadır. Acaba İtalya bu 
)'u.,;lardan hangisini ('le geçimıek isti-

Stavanger hava muharebesinde bir 
çok Alman tayyareleri düşürüldü 

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

A J m an hastanele~i son Bir çok 
günlerde yaralılarla do1du 

)'a:ll SUale hayret edilme.melidir. ital
{Jtta razctcıerindeki neliriyahn açıkça 
\atJa ko~·ınaktan cckindiği iddialar 
hıı1 ır. llu ne riyatın hir cephesi de İtal-
)ıı.rı n gadre uğradığını göstererek ital· xi:x---------
"-it ~!Uunıi efkannd:l müdahaleye mii- Paris 25 ( ö.R) -- Fransız tebliği mareı:ı.lı Görinıin sağ cenahı saydan 
>ot. 1M ZCınin hazırhmıağı istihdaf cdi- Fransız tayyarelerinin Alman arazisinde general Mils karargahını Norveçte kur
dil-'o eaela Regime Fascista gazetesi ki istikşaf1annı Moravya ve Bohemyaya muıtur. Bu münasebetle Alman hariciye 

,, 1~ .. ki: kadar uz.l\tarak Prag üzerinde dola{tık- nezaretinin salahiyttar bir ıahsiyti fUn-
tırriyct giiklerc çıkarılıyor .. Fakat lannı bildiriyor. l:ın söylemiştir: 

, - SONU 2 İNCJ SAHİFEDE - Londrn 25 ( ö.R) - Almon hava c Almanya Skandinavyada kuvvet-
- ·- krinin dağilmasma sebebiyet verecek 
·~l-7 l' Q~~~XYqJ.Y'-(L.~./.:/J'/'/77'/.77/..f/7/ "7./ "'7.Z'.1'ZMi!IP"...i"J~f/.Zi'!i-1 b:: barbın mÜzmİnleşmeıİne müsaade 
.__ ~da· uŞAHIN AKDUMAN» m: ec!emez. Bundan sonra bütün gayretle-----= t rimiz Skandin.:ıv yarım adasında vaz.i-

K b 1 B k 
yete tamamen hakim olmağa ve burada 

a Y O an . a Y r a ;s tesis edeceğimiz üslerle lngiltereyi daha 
~ yakından tehdide matuf bulunacaktU'.» 

Bu .sö:derin söylendiği bir umanda 
general Milain Norveçe gönderilmit ol
muı Almanyanm bütün faaliyetini ha
valarda teluif edecejine delil aaydinak-

Seferihisar Belediye dairesi 
ateşe müdahale etmiş ve Izmirden is
timdat edilmiştir. Bunun üzerine Izmir
den ufak bir ekip bir saat on dakikada 
yangın yerine yetişmiştir. 

Izrnir itfaiyesi yetişinceye kadar Hal
kevi binası tamamen, belediye kahve
hanesile ac;kerl idareye ait olan un de
posunun bir kısmı ve çatısı, Maliye de· 
posunun tist kısmı yanmış bulunuyor
du. 1zmirden yetişen itfaiye takımı bir 
kuyunun suyundan istifade ederek iki 
koldan ateşe rnUdahale etmiş ve ateşi 
söndürmiye muvaffak olmuştur. 
Eğer hava rüzg!rlı olsaydı, yangının 

daha ziyade tevessü etmesinin önüne 
gec.-mek pek zor olurdu. 
Yangının müsebbibi Adliyeye veril

miştir. Ehemmiyetle tahkikat yapılmak~ 
tadır. Sinemada seyirci bulunmayışı gü
zel bir tesadüftür. Maddi zarar tesbit 
edilmektedir. ___ .,.., __ _ 

lsv~ç f1!osu 
Alman lilosundan 
daha kuvvetli 
bir vaziyettedir 
Londra 25 (ö.R) -- Deyli !Telgraf 

gazetesinin mütal<lasına göre Alınan fi
losunun son haftalarda ~imal denizinde 
uğradığı zayiat sebebile lsveç fılosu Al
man filosundan daha kuvvetli olup sa
hil müdafaa tertibatı da çok sağlamdır . 
Bunların arkasında Norveç askerinden 
daha kuvvetli ve daha mücehhez lsveç 
askerleri bulunmaktadır. 

Demir kaçakçılığı 
Belgrad 25 (A.A) - Havas muha

birinin bildirdiğine göre, Slovakya Al
manlan kaçak olarak Almanyaya ol-



SABll'l:I zx -YENJASIR :J6 Nl8AN CUMA 1 

ŞEHiR HABERLERi 

Tefrika: 54 YAZAN: Sahin Akduman 

Bornovada bir 
hadise oldu 

--*--•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bornova istasyonunda bir hadise ol-

Talebeye silah ve fi,ek dağıtmak ifi bitiril
miş, bütün bu gençler teslih edilmişti 

muştur. Kahveci Ibrahim Teleden, bir 
plak meselesinden araları açık bulunan 

· Nazif oğlu Yusuf Hilne trenin hareket 
edeceği sırada istnsyonda rastlamış ve: 

- cGel, sana bir şey söyliyeceğim> .. 
Diyerek tabancasını çıkarmıştır. Suç

lu Yusuf Hünün arkasından tabanca
sile iki el ateş etmişse de kurşunlar isa
bet etmemiştir. üçüncü defa ateş etmek 
istiyen ve silahını kullanan suçlu ateş 
almadığını görünce kendisini kovala
maktan vaz geçmiş ve tutulmuştur. 

-7-
Sultan Azizin böyle herşeyden 

habersiz, derin bir uykuya dalıp tat
lı tatlı uyuduğu bu dakikada Harbi
ye mektebinde büyük bir faaliyet 
ve heyecan mevcut bulunmakta idi. 
Acı acı haykıran boru sesleri arasın
da talebe uyandırılmış ve hepsi de 
yataklarından kaldınlmıı idiler ... 

Zabitleri tarafından verilen emir 
üzerine talebe bir hamlede kol
larını sıvayıp abdest almak üzere 
musluklara koıtular •.. 

Mektep dahiliye müdürü miralay 
Ahmet bey talebenin kalktığını ve 
harekete hazır bir vaziyete getiril
diklerini görüp bunu haber vermek 
üzere Süleyman paşanın odasına 
koştu ... 

Ahmet bey paşaya hitaben: 
- Paşam, tam vakit dedi .. T ale

beyi kaldırdık... Şimdi ne emir bu
yuruyorsunuz}. 

Süleyman pap - Çabuk, talebe
ye silah ve fi~ tevzi ediniz... Bu 
iş bittikten sonra da zabitlerden bi
rini Taş kışlaya gönderiniz.. Sultan 
Azizin adamı olan miralay Emin 
beyin tevkif edilmesi hakkında ev
velce binbaşı izzet efendi ile Osman 
ağaya talimat vermiştim. Şüphesiz 
Emin bey bu dakikada kışlada ne
zaret altına alınmış olacak!.. 

Kışlaya gidecek olan zabit, Emin 
beyi görüp ona eseni Serasker pa
şa istiyor> desin. Ve miralayı" alıp 
buraya getirsin ... 

Ayni zamanda bu zabit. izzet 
efendi ile Osman ağayı da 
görüp mektepte kendilerini bekle
diğimi ve taburlarını alıp hemen 
yola çıkmaları liizımgeldiğini onlara 
ayrıca bildirmelidir ... 

Ahmet bey, paşanın emirlerini 
yerine Retirmek üzere odadan çıktı. 

lığını bitirmiş ve elbisesi~i giyip kı
lıcını kuşandıktan sonra odaya girip 
Süleyman paşaya iltihak etmişti .. . 
içeriye girer girmez Süleyman paşa
dan sordu: 

- Nasıl, hazır mıyız, birader? .. . 
Süleyman paşa - Talebeyi hazır

ladık .. Fakat biraz daha beklemek 
lizım .. Şimdi Taş kışladaki arkadaş
lara haber gönderdim.. T aburlarım 
alıp burada bize iltihak edecekler ... 
Ayni zamanda miralay Emin beyi 
dahi muhafaza albnda mektebe gön
dereceklerdir •.. 

Merkez kumandanı Seyfi paşa 
kumandasındaki kuvvetlerle de yi
ne burada birlctilecektir. Onlar ge
linceye kadar biz de, ufak tefek bazı 
noksanlanmız.ı ikmale vakit bulmuı 
olacağız. .• 

Emin beyi T aı kışladan mekf!cbe 
getirmek ve izzet efendi ile Osman 
ağayı görerek papnm emirlerini 
tebliğ etmek vazifesi kolağası Bed
ri efendi ( 4 ] adında genç bir zabite 
tevdi edilmiıti .. 

Bedri efendi paşanın emirlerini 
tamamile ifa etti. T aı kıılada binba
şıları gördüğü gibi miralay Emin be
yi d~ alıp biraz sonr.ı ı:ıektebe ge
tirmişti ... 

Emin bey büyük bir telaş ve he
d 

(•) Bu. Z4bit ikinci mqnıtiyetm iU
""" müteakip ferik rütbuile lpcodrtı 
valisi olan Bebri 'P'lfG'l.ır. 

, JDClA 'LA 

yecan içinde bulunmakta idi... Mi
ralayı o vaziyette, Süleyman paşa
nın yanına getirdiler . . 

Mektebi harbiye nazın Emin be
ye hitaben: 

- Merak etmeyin, birader .. De
di. iki saat kadar mektepte kalacak
sınız.. Bunu müteakip hürriyetiniz 
iade olunacaktır ... 

Emin beyi mektebin odalarından 
birinde göz hapsine koydular... V c 
askerlikte adet olduğu veçhile onun 
kılıcını dahi almışlardı ... 

Aradan beş on dakika daha geç
ti. Artık bütün hazırlıklar tamamile 
ikmal edilmişti . . Talebeye silah ve 
fişek dağıtmak işi bitirilmiş, bütün 
bu gençler baştan başa teslih edil
mişti. 

Böyle mutat hilafında, gece yarı
sı silah başına çağırılan talebenin 
hepsi de derin bir merak içinde bu
lunmakta idiler. Zira bu hazırlıkla
rın yapılmasındaki sebep henüz on
lara anlatılmış değildi .... 

--·--1 h raca tç ıl ar 
BirUlderinln dünkü 
toplantı ve kararları 
Zeytinyağcılar birliğinin yeni idare 

heyeti dün ilk toplantısını yapmıştır. * Kuru meyva ihracatçılar birliği 
idare heyeti dün akşam bir toplantı ak
deylemiştjr. 

* Küspe ihracatçılarının da iştirakile 
yapılan bir toplantıda küspeler için ye
ni fiat tesbit edilmiştir. Fiat tesbiü sa
lahiyeti yeni nizamname ile birllklerin 
idare heyeUerine terkedilmiştir. 

*Zahireciler dün akşam Ticaret oda
sı salonunda toplanarak yeni birlik sta
tusunu kabul eylemişlerdir. -·--Aydında dolu 

Evvelki gün Aydında on dakika ka-
Bütün talebe mektebin büyük dar fındık büyüklüğünde dolu ya~ 

koğuşunda, zayıf bir ziya neşredi- ve ağaçlardaki çiçekleri silkmek sure
len kandillerin altında toplanmış- ille hasarat yapmıştır. 
lardı... Beser, onar kişi bir araya --·-
toplanıp aralarında hafif bir sesle PasH korunmada 
konuşmakta idiler: çalışacak vatandaııar 

- İsmai! Cihangir .. Sen bu işe Pasif korunma teşkilibnda hizmet 
ne dersin}.. verilecek şahıslara mahsus bedent kabi-

- Galiba hepimizi Karadağa liyet talimatnamesi hazırlanınıştır. Bu
gönderiyorlar. Orada vaziyet sıkış- na göre şahısların beden muayeneleri 

neticelerine göre hizmet verilecektir. 
mış .. Zabit kadroları da daralmış ta Beden kabiliyetleri tayininde müte-
bizi takım kumandanlıklarına tayin hassıs tabiplerin de muayenesinden is-
edeceklermiş... tifade olunacaktır. 

- Gecenin bu vaktinde, böyle Bu hususta hazırlanan talimatnamede 
ortalıgw ın kapkara bulunduğu bir sa- beden evsah kabiliyetli bulunan vatan-

daşlar birkaç sınıfa ayrılınışlardır. 
atte Karadağ yolculuğuna çıkılmaz. . Gözetleyiciler sınıfı ile polis yardım-
Bu hazırlıklara daha başka, daha cı sınıfı .. Bu sınıfa, 21-58 yaş arasında 
mühim bir sebep olmalı!... bulunan vatandaşlar alınacaktır. 

- Asım Cihangir .. Sakın bu ha- Yardımcı itfaiye sınıfı! Bu sınıfa 18 
z.ırlıkl~r mam~vra icin olmasın?.. ve 59 yaş arasındakiler; gaz arama ve 

··y_,~n~t 1.,;'t':i .ıına ·~ uu ""'-J'"'""'""D"'U .--.d • - '- • n • ı "'n 
yok ... Fakat bu ma~evra nerede ve arasın akiler; teknik onarma sınıfı; bu 

sınıfa 18 ile 60 y~ arasındakiJer alına-
kime karşı yapılacak L. <"ağı gibi enkaz kaldırma ve can kurtar-

-BiTMEDi- ına sınıfları gibi müstacel işlerde kulla-
---------------- nılncak vatandaşların yaşları da aynı 
KISACA: 
•••••••• 

İKİ MECiT 
---tr-

YAZAN: Ecacı K. Kimi! Aktq 

Para vahidi kıyasis.i içinde akça, para, 
kuruş ve lira esası kurduğu halde ikinci 
Mccidin yirmi kuruşu nal gibi büyük ve 
gösterişli bir şekilde basarak Mecidiye 
diye ortaya atışı üzerinden bir asır geç
mese gerek .. 
Gümüş ve altın paranın ortadan kalk

masını da yirmi be~ ~ene evvel dersek, 
1:limizde para vahidi kıyasisi kuruş ve 
liradan ibaret kalması Iazımgelirken ne 
vakıt Başduraktan geçsem, balıkçılarla 
kasapların Mecidiye;·i kısaltarak (iki 
Mecil) diye bağu·dıklarını görürüm. 

GCıya herşey satılırken kuruş vahidi 
kiyasisi mecburi imiş te yalnız balık ile 
ette yirmi kuruşun rıdı mecidiye olmak 
lüzumu varmış gibi' Ortada yirmi ku
ruşu ifade eden tek bir kağıt dahi olsa, 
ona halen mccidin adını takmakta mana 
olup olmadığına ka:-:ır veremedim. 

İstanbulda mecidiyenin dörtte biri 
olan beş kuruşa hali çeyrek diyenler 
vardır. Gfıya mecidiy~ varmış ta onun 
dörtte biri manasına Ulf edenler oluyor. 
muş gibi.. Beş kuruş bugünün para va-
1::.idi kiyasisinde en küçük bir parça olu
şiyle çeyrek manasuıa ge]i.Fü yanyana 
getirir9eniz mecidiyedeki çeyreği ,şaşa
lamış bulunursunuz. 

a • • 

had arasında olacaktır --·--Vergiler tetkik 
komisyonu 
Vergiler itirl!z ve tetkik komisyonu 

şimdiye kadar Bahçeliler hanında faali
yet gösterirken şimdi hükümct binasın
daki maliye dairesine nakledilmiştir. --·-Menemen ve 
Selerihisarda 
çekirge mücadelesi 
Menemenin Değirmendere ve Har

mandalı köylerinde ç•kan ~ekirgeler ze
hirli ilaçlarla tamnıncn öldürülmii§tür. 
Mücadeleye devam edilecektir. 
Seferihisarın Orha!'h., Hereke ve Ku

yucak köylerinde çıkan çekirgelerin öl
dürülmesi için icap eden malzeme ve 
zehirler mahalline gönderilmiştir. -·--lmralıya gidecek 
mahk8mlar 

İzmir ceza evinde ıslahı halleri gö
rülen on bir mahkUmun İmralı ceza evi
ne nakilleri kararla~tırılınıştır. -·--Karşıyaltada 
konferans 
Karşıyaka dil, tarih ve edebiyat ko

mitesi üyelerinden ~t.men B. Ahsen 
tarafından yarın alqam saat 18 de Kar
şıyaka halkevi salonunda bir konferans 
verilecektir. 

--:--Jt..--

EL HAMRA Sinemasında Bazineye ve halka 
ait arazi 

Maliye vekaleti. haı.ine ve halka ait 
arazinin miktar ve kıymellerini teSbite 
karar vermiftir. Bu malOmat ileride ha
zine tarafından yapılAcak arazi tevzia
tına esas tutulacaktır Arazinin miktar 
ve kıymetlerinin tesbit şekli için bir 
izabname hazırlanmış ve alikalılara 
ıönderilmiştir. 

BUGCJlf MA'l'İHELEJUJBlf frDIAUlf 
İki fevkalade nefis ve büyük film birden 

-1 -

S EREN AT 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Bestek&r Şuberün hayati besteleri, aşklan 
Baş rolde: LİLLİAN HARVEY 

-2 -

Zorla Güzellik Olmaz 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Baş ro1lerde: LORETTA YUNG - WARNER J3AXTER 
METRO JURNALDA: en son ha11> hahr-rleri 

SEANSLAR: 
SERENAT: 1-4.30 ve 8 de başlar 
Zorla G. Olmaz: 2.30-6-9.30 da 
Cumartesj ve Pazar 11 de ve haf ta arasında her gün hirde UCUZ 

:-····································· .. : Gel~nler, Gidenler : ....................................... .: 
İzmir mebusu B. ~~dettin Epilanen 
~ya, Salihli müddeiumumisi B. 
Failı Oztan Salihliye, Aydın :ziraat ban
kası müdürü B. Hilmi Aydına gittiler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MEVSiMİN EN MUHTEŞEM 

Balosu 
KÜLTÜRPARK Gazinosunda 

Cumartesi aksamı 
~ 

Şehir meclisi toplandı 

Masraf bütçesinde fuar 
için 45000 lira ayılrnıştır 

~-------x*x----------
Güzelyab istikametinde, yolan iki 

tarafındaki ev sahiplerinden tahsil 
olunan kaldırım ücretleri iade edilecek 

~~~-x*x-~~---
Şehir meclisi dün öğleden ıonra rciı ru zamana •uğramaaından terkinine ka

Dr. Behçet Uz'un riyasetinde toplanmıı rar verilmiştir. 
ve iki buçuk saat de~am eden müzake- MASRAF BOTÇESl 
relerde bulunmuştur. Bundan sonra masraf bütçesi müza-

Otobüs müstahdemlerine fazladan keresine geçilmiştir. Masraf bütçesinin 
verilecek ücretler için 2000 lira Yeril- müzak.eTe9İ esnamıda bir çok azalar IÖz 
mesi hakkındaki teklif bütçe encürne- alarak temenru1erde bulunmutlar, yol 
nine havale edilmi§tİr. faaliyeti, pazar yerlerinin tamiri işleri 

Belediyeden arsa alan bir zatın mÜ· v~ d?ğer ~evzularda mütalaalarını bil-
tebaki borcunu ödemekte zorluk çek- diTTTUfVle~dır. . 
mesinden 9 39 ydmdan itibaren on ıene Dr. Mıthat Orelın konaktan sal~ne
müddetle borcunun tabitf endirilmeai ye kadar yapılan yol hali.anda 1f11.ret 
talebi kabul edilmiştir. ettiği noktalara Dr. Behçet Uz ve Faik 

C .. . . k Ener cevap vermişlerdir. 
uzelyalı caddesının şoseden par e· M f b"" · d · 1 · t 
h ·ı· · ı b 1 d" · w asra utçesın e yenı yo ınşaa ı 

ye ta vı ı suretı e e e ıyenın yaptıgı · · l 25 b" l' 1 t · t · · 1 O b" 
masrafın ruafının bu caddedeki bina sa- ı~n 

4 
w ın ır~, Y~ • amıra ~ ıçı.n ın 

h. l · d h ·1 d'I · w· t h lıra, lagım tamıratı ıçın 1 O hın lıra, mey-
ıp erın en ta sı e ı emıyecegı ve a • d b h h" il · · 25 b" 
·ı d"l 1 · · d · h' d b k b"l an, a çe ve şe ır yo arı ıçın ın 

ıı e ı en erın ıa csı, şe ıı e u a ı 1. f k"lt'" k d 1 ak • ıra uar ve u urpar a yar ım o m 
caddeler varsa onla~n ~a ~iman an~ üzere 45 bin lira. şehir oteli i~sı için 40 
~asrafl~nnı~ halka ıad;sı laz~. geldı- bin lira, yeni parklar için 1 O bin lira, ka
gıne daır Şurayı devletin verdıgı karar naliusyon infaalı &çUı 30 bin lira, garaj 
üzerine nizam encümenince hazırlanan santral ilavei inşaatı için 50 bin lira 
mazbata okunmuştur. Tahsil olunan pa- tahsil edilıniı ve maaraf hütçe varidat 
raların halka iadeai için bütçede bir fa. bütçesile muvazeneli olmak üzere kabul 
sıl açılml§tır. edilmiştir. 

340 senesine kadar olan l>clediyenin Şehir meclui pazartesi günü son top-
tanz.ifat ve tenvirat alacaklarının müru- lantmnı yapaeaknr. 

ihracat ifleri tanzim ediliyor 
-------------------x*x---------

Yeniden bazı ticaret 
anlaşmalar akdedeceğiz 
Italyanlar mutlaka pamuk satın alarak 
diğer maddeler verme arzusundadır 

·~--------~----x*x~----------
Hük:ümet, mUhtelif memleketlerle memleketimizden tütün mübayaatuu ar-

nlah ticaretimizt" veni ~kilde teınz\m et- ttrmaila k11rar v_~rmişl_erdir. Macar tütün 
m e.K ve yem ıs ıkamcflere scvkeyıemck ınhlsarı erkanından Y ozanın riyasetı al-
maksadile halihazırda ticari münaseba- tında bir heyet bu günlerde tütün mü
tımızın inkipfa müsait olduğu muhtelif bayaah için memleketimize gelecektir. 
memleketlerle birden ticari müzakere- Macarlar madenlerimize karşı alaka 
ler ve temaılar bqlamaştır. Bunlar, la- göstermekte, maden cevheri mukabilin
viçre, Romanya, Macaristan, ltalyadır. de makine vcrmeği teklif etmektedirler. 
Almanya ile de yeni bir ticaret anlaş· ltalyaya giden ticaret vekaleti lstan
ması akdi için müzaker~ler yapılmak- dardizasyon müdürü Faruk Sünter Ro
tadır. . mada temaslar yapmaktadır. ltalyanlar 

lıviçre ile yeni bir ticaret anlaşrnua son zamanlarda pamuğa olan geniı ih
akdi için cereyan eden müzakereler tiyçlarından dolayı memleketimizden 
bir hayli ilerlemiştir. Bu müzakerelerin fazla pamuk alabilmek hususunda ıırar 
yakında intaç edileceği ümit edilmek- etmektedirler. Bu ısrar yüzünden Türk
tedir. Yeni anlaşma, harp vaziyeti do- ltalyan ticaretinde bir çok müşkülat çık· 
laytsile iki memleketin ~mdiye kadar maktadır. Romadak:i tern.ulann bu va
başka membalardan tedarik edip te z.iyeti 11lah edeceği ümit olunmaktaclar. 
ıimdi alamadıkları maddelerin yek.diğe- ŞiMAL MEMLEKETLERILE 
rinden alması dolayısile aradaki ticare- TiCARi MOBADEI El ERiMiZ 
tin genişletilmesi esasına dayanmakta- ARTIYOR ... 
dır. Avrupa harbınm şimal memleketle-

Romanya hükiimetinin bazı ihracat rine intikal etmeli üzeriDe fs•eç, Nor• 
maddelerini takyid ederek son karar· veç, Finlandiya, Letonya, E..tonya hü
larmdan sonra Türk - Rumen ticaret kümetlerinin ticari vaziyetini mühim 
anlaşm.a11nın yeniden tanzim edilmesi mikyasta aarsmı~ır. Şimal denizleri tt
icap etmittir. Rumenler bilhassa petrol caret vapurlarma tamamen kapandığı 
ve mÜfteH:atJ jle kereste fiatlanna ye· .için bu hükümetin ticareti yalnız kara 
niden mühim miktarda zamlar yapm11- yoluna yani SoyYet yoluna inhisar etmit
lardır. Rumenlerle evvelce yapı1an &D· tir. Bunun için tirnal memldıtederinden 
]aşmaya göre ithal edeceğimiz madde- Türkiye piyasalarına mühim teklifler 
lerin bedeli aon fiat zamlanndan sonra gelmektedir. Alakadar tüccarlar bu 
mühim miktarda artmışbr. Bu ~heple teklifleri tetkik etmektedirler. Şimal 
Romanya ile yeniden temıularda hu- memleketlerinin talepleri bilhassa hu· 
lunınak üzere ticaret vekileti tarafmdan bubat, zahire maddeleri, tiftik, yapağı 
Bükreşe bir heyet gönderilmeıi karar- ve saire üzerinde toplanmaktadır. 
laşbrı1mıttır. Bunun için Ticaret veklleti 
dış ticaret umum müdürü Servet Berkin POLONY ADAN ALACAKU 

TOCCARLARIN PARALAR! riyaseti altında bulunacak olan heyetin 
bugün Romanyaya hareket etmesi muh- VERILIYOR. .. 
temeldir. Harpten evvel Polonyadan alacaiı 

b olan tütün tüccarlarımwn paralarmı 
Ha er aldaiunıza aöre. Romanyaya tevzi etmek üzeıe ticant vekaletile Po

gidecek ticaret heyetimizde tiftik, ya-
pağı birliği ile petrol limited şirketinden lonya sefareti uuında yapllua mü.za.. 
alakadar murahhaslar bulunacaktır. Ro- kereler müsbet bir §ekilde neticelenmiş-

d tir. Tü.ccarlaramızın paraları bu günler-
manya a cereyan edecek görüşmelerde 
ticari mübadele M-in hazırlanan konten• de tevzi edilecektir. Bundan başka Çek-

"'" yadan alacakla olan tütün tüccarlıuının 
jan listelerinde tadilat yapdm.,.arak pualan da bu aünlerde Merkez banka-
yalnıı: fiat işleri üzerinde g5rüşüleceği 11 tarafından ödenecektir. 
tahmin edilmektedir. 

Dış ticaret dairesi ikinci rem Celil --·-
Aygunt Peşteye gitmit ve orada tema.- 2$0 ÇOCllk glydlrlldl 
lara bqlamaştır. Bu temaslann iki mem· 23 Nisan Çocuk bayramı münasebeti
leket ticaretinin inkişafında büyük fay- le İzmir Çocuk Esi .. 3cme kurumu 250 
dalar temin edeceği fiiphesiz göriilmek- çocuğa merkez binasında giyecek eşya 
tedir. Haber verildiğine göre Macarlar dağıtmıştır. 

~ ... , ........ :c~~ ................................. .. 

• 
Kültürpark 

Ada Gazinosu 
Açıldı 

GECE VE GiJNDVZ, iÇKİ VE MEŞRUBAT 
Ege incisi İımir=ıı cennet yeri olan Kiiltürparktalü göl ortas.Ma A D A 
GAZİNOSU sayın .. tsileriaiııa bütün • temht eier. 

ltalya ne 
istiyor? 

--·--ŞEVKET~ 
- BAŞTABAFI 1 İNCi SAHiFEDS -

hakikat ayaklar altuıda çiğneniyor.!.':: 
glltere böyle hareket etmekle her n-r 
de denizlerdeki hlkimi7etiai ispat et
mek, dost veya düşm:m bütiin tliiDY~YI 
kendi müraknhcsi altına a1ıulı: ~~ 
dedir. lnıiliz adaletinin delil ı.kild ....
)etin galebe çaJacatı günün artık y~· 
laşlDIŞ olmasını temenni edelim. 8" ıti· 
barla, İtalya İngiliz emperyalizmine de
nizde \'e hu·ada darbeler indiren .Aını:' 
milletinin knhramaııhk menakıbını b • 
yük bir sempatiyle f:'ıkip etmektedir.• 

Burada davarnn can alacak noktası.Pi 
te:IDti etmiş balanuyoruz. ltalyan pı.e
teleri bugünkü mücadelede bütün seoı· 
patilerinin Almanya lehinde ol~11 

\'e bütiin ümitlerinin Almanyar9 ~~ 
rine clayandtlmı ~izlemiyorlar. OIV"" 
muharip ltalyaıım böyle bir ~ 
beslemesi kendi bih.•rcği bir iştir. 

Fakat şu hürriyet bahsindeki ınuP· 
lataya hayret etmekten kendimizi ala· 
---•- •• iillael" . it_ ... ..,. ~ mazur gCM ıyu:. ,.., 

lar Aaıerikadan ıelıtn llir kaç mektUb~ 
sansör edilmesini hürriyete. beşer ~
lanna karıı müthif bir darbe telikk• 
tikleri 1ıaJde büyük m:aisi, şanla Wr ~: 
rihi olan miDetlerin, Polony~ ~. 
markanın, Norveçin hlııriyet ve __... 
lerine ka!1I merlwnetsizce ölüm ...,..,
leri incliriLaeüni p.yet tabii .,....,_. 
lar. Faşizm nazanadA ~ ~ 
ve nriistakiJ m.illetJeri ~ bir· 
:riyete bqı gelmek nbmyor da ~ 
nın.in en tabü müafaa t.klanm aııı-
~. mektuplan 5ansör etmesi ~ 
Wr mıayet sayıhycw. RakikatJerill .-ı. 
~kilde muhakemesi brakteJ'isdk .-
maktan kurtulamaz.. ..._. 

Belki bi7.e fU revabt verece~ 
ya büyük 'bir millettir. Kendi 
hiç bir suretle tahdidine ta)ıamlla8I --
mez. Yani hakların molaak~ .. 
yükler \'e küçükler arasında 1'İ!,~ 
farklar ıözetmek linm ıelir. .ı»- • 
yine bir İtalyan muharriri V'~ o-1 
da İtalyan politikaSi.mn nal~ 
bahsederken italyanm haklar 
bir muvazene aradıimı iddia~ 
Acaba bu muvazenede ~ 
hakların hiç mi yeri oktur? 

Montrö koni~ tebddiİJll """' 
gÜnlenle ltalyanm ellıi hariciJ• -""' 
Grandi lbdyan polithsm• töJle .; 
t.,.orda: 

• ltalyaıun da cliaJa ~ ~ 
....... • szebnelr rnecl>anr~L. 
bulunduğu büyük bir divasa vardır· 1~. 
ya bugün 40 milyon nüfusa ı:nam:: 
Bu yekiin nn ~ ıı,.ne ıı.onr.a 50 ~!,.... 
çaJCacaktır. Bugünkü topra-~ ... 
Fransa, lspaaya n Almaıiya ~~ 
rırun yarısı kadan:lll'. Mernleketırn~ 
deniz memleketidir. Fakat bu d ••
Okyanuslara açalan kapılan bet~_._.. 
letlerin konboUeri .ltmdadlr. ....r 
emniy~ ve büTTiyetinin nihai no~ 
nı. te~kıl ve hetti gıda maddele~olı
rmn edea yelar iizerinde bize ıo 
lar ihdas olunmaktadır. · 

« .. _ ltaly•ıa .... ~ati prvc::: 
ni bütün dünya umumi efk&ruu• ,Jj'f' 
ce anlamua lUunclar. Bu 1Mifük 
Nn dünya nİ:ıı:apyny> yelÜd• a;...ı-:; 
ğı zaman balledilmeaiai istemek ~ 
bayati gayemizi tqkil ey~·!_L 

Cöriı1üyor ki o cü-len huliİP' fi' 
yan politikaıı w batlarilıe ayai ~ 
yafamanın pefindeclir. 1938 ~ ____. 
naen agreman 7apdd.ıjw zamaıa ~; 
siyasetinde iatiaara dojnı ad.uo&ar 
dajı ZUBedilmİftİ. _ .. 

laalya Akdenizde ~ ~ 
mevkine kar,t cephe .ımam-ia t 
ediyordu. ~ 

Avrupa U..bı aa)'ri muı..riP .,,.-
da büyük lngiliz İlnparato..W.-ofJllP 
fiye ederek Akdeaiz bana.11·• ~:Mil 
yerine kainı olmak ümiderini .. ~ 
uyandınuıı olabirır. Realid ~ JıO 
den çok bahsedilen bay M~ ,,. 
meseleler üzerinde ıimdiye k•b' 
diqündüğünü aöylenıemİftİr· ; 

ltalyanın yannki hareketi oe 
caktır? .a-

ltalya Almanya yanıada ~ 
riildenecelr midir 1 • ..ar 

Ba saaD• hafi niifuz ed..,_. 
lriil birer muamma halinde,!!"•:_..1g,.~ 

Şurası muhakkaktır ki ~ · ,Jd• 
Mıfetiııde tahmin erfediji -~~ .a
edemi;reo B. lrıtler: ltalyayı ....... 
r61demefe çallfmaktadr. • • ,.., .. 

Rivayetlere bakdırsa MIJSIO:::rerfP' 
lerin arkası kesilrniyen teıeb ~ 
cevabında ltalyanm aevkalcefdf ~ 
tini, iptidai madde atoklanll~· 
nan oldaiuna, müstemleke ~t
lafumm .ela.netini ileri ,nrerek ~' 
kir bir politikadan aynl~ta_..._,. 
nrcliğini bildinnittir. Arn• ~~-;..... 
röre bay Muuolini Jtalyand' ~ ~ 
hariplik politilı:aınu terk ~ ~ 
ınittefilclerin Alcdenadeki ~~ 
elen milhİlll IMr lnemmı pınale .,.... ~ 
mecbur ediltnelerini, Ja::ı.- ....--;-
~'t>'~ mihlba?'. madde ~· 
yaçlannın teminini istenu~!•· 1 ~-.Alman donanmasuun ,u-a ~Jil!
de uğradıfı hezimetten.'°,.... kileri bit 
Jerin ıimal denizindelrı nteY J•~ 
kat daha kuvvet bulnt"'tul'~..aı. ;_,dr 
Avrupa harlNna biç bir ~ paiilı~ 
bale etmek niyetinde oım-c1_r.:,ın ı.
reren beyan etmiıtir. ~e ıel~ 
madde ihtiyaçlannm t bile tefi'. 
Almanya kendi ibtiyaçlann1 bepfer Y 
den acizdir. itte bütün bu ~iıaİY•.ts_~ 
zünden Italyan matbuahDJJI ~ ~ 
rabaten Alman)'• Jehillde 4 ... 
- il '4 .. ı 



CUMA 

Başvekil hususi 
petrol sahasına 

trenle 
gitti 

l>erhal tesisata b;ş_l_a-nı-r-sa- bir sene 
&onra Türk petrolü piyasaya çıkacak 

.,.------------ıı·-----------
~' 25 (~elefonla) - ~ı ıürecelrtir. Ankara, 2j (Hususi) - Siirdi:1 
~ Dr. Refik ~~ydam.'. ~!akatle- . Bulunan petrol damarh'n hakkın- Beşiri kazasında çıkan petrolün zen
lf.d lktrsat V ekılı B. Husnu Çakır, cıa aJ&ğıdaki ma!Umat çok pyam gin i~)etmeye mü~ııit o1duğu gden 
~ ~ ara~ltnna ensti~üıü dire~ö- dikkattir: haberlerden anlımlmaktadır. Bilhas-

lltti.:.L_ '•• B Hadı. 0-·ve'-~•-L l sa petrol b•ıluna·n mevkiin demı·r ~ ~- _ · . ~. ·~ PetTolün sondaj ame iyesi dCTİn- .. 
"- - 11aat Vekiletleri blemı mab- lestik~e tamamen :iktisadi bir mahi- yoluna yakın olması ve arazi vazi
L _lbidürleri butunduğu halde bu • led•w. .. . . . . .. yetinin de müsait ohnası, yapılaeak 
~ saat 19,25 de hususi trenle y~: .. ıglerı tdeeyyerilu~ ebıufla'k .__·~~- bir alotma teıisatile çıkacak petro-
. ..,..1 nu &-•-- - -l k u·· ... .-- m u gun e v ece ..rarM1- 1 ·· . •-- • ind. ·ı . . .. ._ .. hl.!:- .~n~ına gı me -....... .. . . . un ıs~yona ın mesını mumıııı;un 

--.n bareket lmiftir. ~8: gore Ram~n petrol ıstihsali kılauktu. 
~ a.,~ idu:ronda Meclis rei- ıçın derltal tes1sat yapılmasma bat- :Bulunan petrolün zencin olduğu 
~~· meh'...ı.r •e Miyiik bir lanacAk olursa nihayet bir~ son- kadar &ak petrOllerine de benzedi
~~ tuafmdan seygiyle tqyi ra pıyuaya Türle petrolü arzedile- ği yapılan tetkikat neticesinde anla-
~· Seyahat bir hafta kadar cektiT. f11ml§tır. 

---·----~~--~--------------~--~~ 

Matbuat serbesti si 
~ahiliye vekilimi;bu mevzu hakkında 
tllecliste kıymetli beyanatta bulundu 
A-ı ---------------.* 

't ~a 25 (HUMMi) - Büyük .Mif- Bu h~ izhar edilen endifeler bel
~~ çok w:un •Üren mÜftabp- ki de baştan benim 'l.'a%İycl.İ izah huau~ 
~ ~ laonra matbuat kanununa iki fak- aunda gösterdiiim kuNrdan ileri geli
~ "'eai hakkındaki liytbayı kabul et• yor. Onu tamamlamak için (limdi .öz 
li,:~ ~~~Ytha söriiıüldüğü sırada dahi- ftldım. 
~' ij, B. Faik Öztıak dört dcia kür· Matbuat medeni memlektlcrde .aer
~, t~1erek izahat vermek lüzumunu Leııttir. Bizim de mathuat scrbestisine 

l\~.ıt.tir. ~ en cok riayet eden memleketlerden biri-
Ye vekilimiz matbuat serbestiıi si olduğumuzda asi&. tereddüt etmiyo-

' l-f~ ~cümle demiftir ki: ruz. Her veeile ile matbuat serbestiaini 
~ ~- -~iiınetiniz bu liyıhayı lüzumu- mahfuz tu~- -•-ta ve onun ı- L.,,;v...:
.'~ ~ olarak yiihek heyetinize tak- ~ 11& • ...,. ....-. 

~~~;tir. Bugün dahi bu lüzumun çal.fmaktayiz. ve Çai...,.oru&. Fak.at bu 
ili L~Una dejjl laafiflediiiae bile ka- demek değitdir ki matbuat VUltuı ile 
"'~İın. Onun için müdafaa etmek yapdacak suçlara müamabayı tecviz 
~~etinde)'im. Böyle o\aıakla be- ediyoruz. Memleket ballunın temiz ve 
~ 'd •r\adaııfanmtı:ın matbüata taal- rnnlrıuldee h<ol e n .. in ...... .:.a ... .a;ı,..._..:.._ 
\.:...'den madde dOlaym1e göııtecdikkri müsaade edemeyiz. S. madclemn teldi
~eti takdir ve memnuniyete 11vtk fine saik olan ı~erden biH'E bahee-."li)' • • 

~· deyim. 

~on.any a -Almanya ara
'•nda ticaret anlaşması 
11'i taraf yckdiğ;;ine mütekabil bazı 
ltı•ddcier vcrmcği kabul etmişlerdir 
~.~ x*ı 
~~le 25 (A M -- Geçen Mart tenzil c~ilınlş\ir. . 
S, 0 n sekizinde Almanlarla Roman- • 6 - iki mcm~t.,.~ı·~dalti ıuilbe
'ıi.~ ~l'f&Sında Bükrejte baıdam!f olan oelelerin nonnal Uıt~~~l ~'.111" ınak
~~eler aona crtniştiL Evvelki gece s adiyJe muhtelif ted~ırlcr ~ttiha7. edil
~niş olan Alman - Rumen iti- miştir. 
~ l ınunzam olruı protokolda şu 

l ~ eı: vardır· 
\~~ lvı:U-k'm .Lcy'ı: nazaum fıutı ıııu
'atı lı edilecektir. Alruanyaya ihrac olu
~ .. t~ ~bubatın tt .. -diyesinde bır Ray!i
~ ....._ 1 ley hesap ec11lecektiı-. 
~ ~0ınan} a, Çckodovakyaya hiı' ta
~"1rük "olayltkfarı gÖ3teJ"eeektir. 
~ ~1~_ . •sasen bu kolaylıklardan isti· 
.. .... -<teıttediı • S. "-l11ıeoya R011ıaıı)'aya )'apınakta 

~. ~ .... ~~r ihracatını tnkriben yüzde 
-~ ~ artınnağı kabul ebniştir • 
. :~ 'tlUkabU Romanya .şimdiye. kadar '-'u.. ~rnelc1e oll•ıliu haın yün ve-

.\. . 
"~~ltnlar yapcıg: • rılııı almak için 
~l 0 ldulden teklifler.ini kabul e t-
1 ..... e ll\uvllflalt olamamıp.rdır. 
~I ~lnıanyaya Lohsis ediLn~ olan 

1 l!du ~ll!njanı 21-12-39 itilMı ile tc.s
$ ....._~ . olduğu gibi ipb edilmiştir. 

......,.. {uulye!rinin ihracat resmi 

Bükı·es 2!i (AA~ - Alma.ıı iktaaat 
lıcycti re.isi B . Clodnt" bugün Budapq
lcye gidecektir. 

Hevctin di~eı · .ıı,, ı bir müddet sonra 
gide<:~kleroir. Bu :o·adan üçi.i Sofyaya 
hareket etmiştir. _..,._·--
Adana Hallıevi tem•il 

kolu Niğdede 
• Niğde 25 (.A.A} ..._ Adana Halkevi 

temail şube3i gençlerinden bir grup felı
rimize rıclmit ve İ•tasyonda Niğde bal
kc\'İ ııençler.i :tarafından karıılanttufbr . 
Adana balkevi t;ençleri valiyi, tümen 
komutanlıimı ve parti ve belodiyc reie
liği makamlarını ziyaret etmiler, bwuı 
mÜtt".akıp ~ençler şehrin tarihi ve kültü
rd yerlerini ı;eLrDİflerdir. !c~i 
müteakıp gençler Kcmvaya «İdtıCeklet'-
dir . 

.............................................. 
B U G İİ N 

k..iiltürpark 
Me simin en giael 2Filıui birden 

Meseli. bir tanesini ııöyliyeyün. Ha
tırlarsınız, ge~ yaz Jtautelel'İmizin hi
rinde bir arııanıdun bir makalesi intişar 
etti. O makalede o adam arnavutluğiy
le iftihar ediyor, Türkün ve Türklüğün 
hamlelerini Uıkı1aplarını arnavutluğa 
mal ederek bize bir arnavut hediyesi 
gibi satmak istiyor. Maalesef bu yazı bir 
Türk gazetesinde yer bulmuıtur. Yann 
d.a böyle bir §eyin yl'lpdmasa ihtimalini 
daima göz önü nde ıutalun. Hiç bir 
memlekette o memleketin lıitfuna, hi
m n • sine. misafirperverliğine sığınmıı 
olan lnaanlar o memleket hallttnın un 
hislerini incitmek hakkına malik değjl
lerdir. (Bravo sesleri) Bize her feyden 
.... . . ..... ı .......... '11 ...... .. ~. ....... ....,, '-""••••M.I 
k endi m emleketimizd e miaafinıten otu· 
ranlann dahi """'terem -..e muteber tut
ması lbnn gelir.» 

lngiliz - Sovyet 
münasebetleri 

Londra 25 (Ö.R) -- Avam kaınaı·a
tında Sovyetler birliğiyle ticaret anla~
ması için mfü~akere~C"r yapılıp yapılmı
yacağı hakkındaki suale Butleı· ce\."ap 
vermi~ir. Bu cevab:\ nazaran Sovyetler 
mUsbct teJdiAerde bulunmağa da\•et 
edihni~crdfr. MoSkova İngiliz büyük el
çisinin '\'azifesine a~·:'.::.ti için hic bir ta· 
rih tes\>it cc1itmemişt!r. -*--Şarki ErJun hüküm-

darı Türk iyeyi 
z.iyaret edecek 

Amman z; (A.A) - .:Şarki Erdün 
hükümdarı Emir Abd ullalun Türki)·eyi 
ziyaret edeceği badirilmektedir. 

Emir Abdullahın bu ziyareti pek 
m uhtemel olar~ Mayı1tn ;tk onbe in
den onra vuku Lwacaktır. 

...... *-
FELEMENK'ln 
Biiytik kayıbı 
Brüksel 25 (Ö.R) - Felemeııkte mu

kannen askerl mezunlyelter, ba~ tahdi
dat:.t tl\hi tutulınllkl:.ı heraber, iade eml
mbtiı· 

Gec~ıı E\·Hildrn~ri Felemenk 90 bin 
toa y~~cla n vapur kaybetın~. 
Bu 'rıpurfarııı ınüret•ebatmclan 2:~.t ge-
mld olımıştur. 

-~ 
Müttefikler siYillerl 
bomMrdaman etmez 
Paris 25 (Ö.R) - İn~iliz hava nttaf'\"-

ti İııgiliz tayyarelerinin Şlezrjde gayri 
ukeri ve sivil ~!Jeri bombardıman 
ettikleri baklanda Alman tebliğindeki 
iddialan resmen tekrip etmiftir. BiWds 
Norveçteki blt~raf mii'.j&hitler Alınanla
rın tamamiyle sh·il ı:ıahiyette şehirleri 
bombardımanda ne kadar ı rar ettikle
rini g<;rmüşlerdir. 

-*-
Döcent B. tliilent 

' 
Esen şehrimize geldi -·-Yaran •kfa• llalkeri 
salonunda tdr 
konfe rans verecektir 

B . Bufoıtt Cscn 

.Ankara siyasal lJ=lgiler okulu mede
ni haklar düccnli b:ı.r 'Bülent Nuri 'Esen 
şehrimizde bir knn.fo .. nns vemıck iizere 
<lün akşam Ankar.ıa:m şehrimize gel
miştir. B.Bülent yarın akşam !>&at 18 de 
halkc\'i salonunda ·V~·~andaşın mülkiyet 
haklarmuı tak}•itlcı i • mevzuu uzerinde 
rok enterc aıı olun l~i r konFcrnns vere
cektir. 

Hitlllıcl kabiliyt•lİ uok yüksek olan 
B. Bülenl,lzmlrin l {'( i~tirdiği kıymetli 
bir hukukçumuzdur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: AlfKAllA POSTASI : . . .......................................... 

ANKA.ltA - Bankalar caddesinde, 
merkez otelinde bir otobüs kazasa olmuş, 
11 numarab otobüs li:rdoğan adında bet 
ya~nda bir çocuğa çat"peralc ölümüne 
seobcbiyet \'~. 

ANKAR A - Dikili kazası malınüdü
x-ü Hamdi Erol Gebw malmüdürlüğüne 
iayin edilmiştir. . 

ANKAKA - Poli ı: enstitü.,.-Unde pro
fe..<;(;r Vasfi &şit Sevig o.Sanat ve ~k· 
mevzuu üzerinde bir konferans vennif 
ve bü;·i.ik bir allb ile dinlenmiştir. 

ANKA&A - Gençler birliii ve lılu
hafızgücü takımları aksam treniyle t.. 
tanbula hareket etmislerdir. Cumartesi 
günü Galatasaray ve Fenerbahçe ile kar
çUaşacaklardar. 

ANKA&A - Bugün BüyUk Millet 
Meclisi mUll mUdaft~ encömeni aat 
.. . ... ~- _ ...... • --· "" ... ~ • .&.. ... 

bsat encümeni saat 1~130 da toplanmtı
tır. 

ANKAU - Devlet denıiryolları ida
resi Eskişehirdeki Çırak pansiyonunu 
tevsie karar vermiştir. Yeni pansiyon 
binası ikmal edilme~ üı.eredlr. 

ANKASA - Tanmmış Franst7. mu
harrirlerinden Ge<.rgcs Duhamel yakın~ 
da şehrimi7.e gelerek bir konfe1'tlns Ye
recektir. 

A NKA.SA - h-an kıs. dalga radyo 
merkeü bugUnden itibaren Türkct- nes-
riyatına da haı:tamı~ır. • -·-ı.tanbul Üniveraiteli-

leri Edirnede 
Edirne 2S (A.A) - Edirnr. HalkeYİ 

iki gündenl>eri şehrin misafiri butunan 
lstanbul ünivenitelileri ıteTefine bugün 
saat 5 de 300 kişilik dan111ı bir çay ver
nıi.tir. Ziyafette Yali Ferit vr. edebiyat 
muallimi Ziya ıöylediklf"rİ nutukluda 
memleket güzidelerinin ehemmiyetini 
tebarÜ7. cttirmi lerdir. Nutuklara bir üni
' erııitcli cevap vcrmit ve ı;ay ~aat 19 1l 

kadar ne~eli bir hava içinde devam et
mi tir. Bundan sonra Edirne lisesinden 
mezun üniversiteliler tarafından bir 
adam yaratmak adl ı piyee muvaffakı· 
)"etle tenıail edilm"tir. V r. temeilde baıı 
müsavir, maarif ı.-e li.e müdürleri ve 
kız ve crkel talebeden de birer l'rup 
huır bulunmuştur. 

11 an 
BANKA K OMERÇJALE lTALYANA 
B.'U.'lt.O Dt ROMA 
OOYÇE ORtENTBANK - DRF.SD

NERBANK ŞUBESl 
EMLAK V!: !:YTAM BANK.ASI 
tZMtR ESNAF VE AHALt BAN-

KASI 
OSMANLI BANKASI 
TO'RKtyE ıŞ .RANKASI 
Tö'RKtYE C. ZfRAA T BANKASI 
bmiı· şubeleri 6 Mayıs 1940 tarihin-

den iş'ar1 ahire kadar gişelerini aşağı
da yal.ılı saatlerde acık bulıınduracak-
lardır. ~ 

lfor gün saal 8,30 dan 12.30 a k adar. 
Cunıartl'sl günleri 8.:10 dan 11 30 , 

kadar. 2i 1 3 (306) 

DAMGALI KADINLAR 
'l' 81!.VJ"l'E DVIS-ROSSALY LANG 
~~afıııdan f09t..oliıde bir surette temsil l•dilcn ask ve ıhtu·a fi.lıni kadın 
~ti:~nın iç yii7.U ve kadınhk i'ıleminin kaıılı kıyaft..lini güsteren bu 

Sovyetler Skandinavyada Mütefik
leri Almanlara tercih ediyorlar 

ır dram lf\ ·ık n!cluğu tnlcdirl ka1.anacak ve çok b~ğeııilecekliı. 

AYRICA 

YOLU il CE HENNEM 
~~ ' l'a ı - · · 11 1 ' e bir vaka} ı ıııu ıwver AŞK VE FEDAKAf~LIK FILMI 

İLAVE· PARAMUNT JURNALDE harp havsdisleri 
Dam..ıı hdm'8r 2 ~ 51 9 Cehennem Yolu 4 40 ve '1.51 de 

~------x•K·~-~~~-
Pariıı 2 5 ( ö . R) - Epolıt gazete•İ Almanyanın bütün hesaplımnı dahili 

ihanet1e Norveçin tr:ıılinı olacağına göre yaptığını yazıyor. Ayni gazete) e gö
re Sovyet Rusya Almanların Skandinavya yarım adasında yerle~meler.ind en 
korkarak Skandinavyada lc.almıyacak olan Fran"lZ - lngili:ı askerlerini ora
dan kola) lık1a çıknııyacak olan Almanlara tercih etti~ini ilave ediyor. 

Londra 2 5 ( ö .R) - Sovyetlcı biıliği biiyük elçiıi Mftiski liariciye müs
teşarı Butleri ziyaret etmiştir. Aland adıılan m"selesinin mev:ı:uu bahis o1du
iu tahmin edili.> or. Mevsuk haberlere göre Sovyetler birliğinin Stolcholm 

· · madam Kolonta Alman müddei atına ita mukavemette lsveçi tqci 

- - - - - ------ -- ---·-·- .. --. ----..-- - ---- -.-----

. . . \ . . 

SON HABER 

Belçika kabinesi yine 
bir ibtiliftan istifa etti 

---------~-------.x*x---~---------~-
Paris, 25 (Ö. R) - Briik5e>lden büdiriliyor: Maarif nazırının tc:k lisan b-

nuşan .DUWlııif aıcmurları yecine hela F.raıw1ırıca, hCtn Klaınanca konuŞ11n iki 
lisanlı memurlftrı ikame Jcanrıruı 1iberaUer ınuhalü rey verdlkleriftden PA
yerlo kabinesi htıfo r>tmiınir. Kral ın şimdiki ahval d bilinde istifayı k abul 
edtp Nmi_,"OC-eet mtılüm ~~ldir. 

Alman,ada mühim kararlar arefe-
• 

sinde rastlanan durgun hava esiyor 
----~~-----~.·*x------~--~-

Bcrn, 25 (A.r\ .) - BerUndeki miişahitler bir k aç gündenberi Almanya-
dııki res-..ni mah:ı:fılde hır ge!'ginlik ve kasdi ketilmi~·et hav.ası hUküın sür
mekte oldU&'Un• ı k ydetmektcdirlec. Ayııi müşahitler 'mdiki ha\•a ile Al
ınanynnın her :.:aman mühim k rarlar ittihaz dmek arcfesmde bulunduğıı 
esnada hUkü m "<linmi ohm h~va anısında b ir ınüma ·l •t görm ktedirleor. 

Fransı~ filosu; büyiik harpteki filo-
sundan bir kaç kat daha kuvvetlidir 

~------~~x*x---~~~-
Pari , 25 (A-\.) - Mcb'usan meclisi ordu cncümenınde be~anatta b u1u

naıı teslihat n<ı:nn B. Dautry şöyle demiştir : 
Mamulahmu. ınülemadiyen ve mühim nisbette artmaktad ır. Her ihtimale 

kaql koymanuz.ı medar olacaktır. Bilhassa muharebelerde istimal olunan 
bau malr. me ·n~atı on ırisline çıkmL5 ve ht-r tiirHi nonnal tahminleri geç
miştir. 
Diğer taraftan bahl'iyc nazın B. Campiuchi, bahri insaat için "'erilm~ olan 

~hsisatın ne ı.retle kullanı1mq olduiu hakkında :meb'tı an me-clisi matiye 
encümenine izahatta bulunmustur. 

Mumaileyh netice olarak fijyie dem~tir: 
1944 deki fik>mur., §imdi hizmette bulunan ciizütanılarumz o tarihte kacl

ı·o haricine çık:mlf olsalar bt!f', ~imdik i filomuz kadar ku\'vetH olacalctır. 

Kral Hakonun beyannamesi 
·~--~~----x*x-~--~--

N orVeCfen • cılıma-• 
''Almanlar 
yınca sulh miJzakeresi olmaz,, 
Löndra, 25 (Ö. R) - Norveç kralının dün a~CUlm neşrettiği bir beyanna

mede Almanlarla müzalce.reye girişmek için yapılan bütün t~ebbüslerin sureta 
katlyedc reddedildlp, Norvec toprakları dÜ§man askerlerinden tamamen 
temizlenmedikç~ hiç bir müzakerenin m evzuu hahsolanuyacağmı bildirmiş
tir. Kral Alman muhtarı>nndan bahsederken bu muhlarada ileri sürülen 
müddei.ratuı şerefir.e hünnet elıneği bilen müstakil bir devlet için kabul 
edihnesi iu1klnc.1z şartlan ihtiva ettiğini hiç bir Norveçlinin Alman miiddei
yatına inkıyadı aklından geçirmediğini milli ruhun sc ınunıı l<:adar mücadele 
azminde oldutunu 1mvvet1e tebarür. ettirmiştir. 

Moskova radyosu Sovyetlerin bi-
taraflığının kati olduğunu bildiriyor 

.a:.a.., ı.~ '"· ..... , DijWJIWIU&> J~enD OUUUtU <MWna cıınuDU şaru 
Avrupa eöriifme&erme :müteveccihtir. d>eyli Krinikb gazeteslııin bahsett.i
ll libi, düa aq:uıı lloskova radyosunda .duyulan ili beyanat dikbte pyaa
clır: ~renfn hoıuru, iater gitsin, ister gitmesin, Sovyet Rusya bitaraf 
kalacaktır.» 

Keza dün aF;.tedilen Alman - Rumen ekonomik anlaşmas.ındoı Almanyaya 
pek fazla menfead• temin etmediii, bilakis Romanyanın müsait bi.r fonla 
eıdd borçlaruu tediye imlı:inuu bUlduğu bildiriliyor. Alınnnya Romanyadaa 
altın mukabili u au temin edemediii cihetle ihtiyacı olan bir milyar le1i rea
ml revaç üzerinden temin için bir çok dolarlarını feda ctmeİ(e mecbur kal
mıştar. 

Mt.ttelilrler, hay ati menfaatlerinin teltli-
lteye daıeceti lt~r yerde hazır olacalttır 

~---~---x*x---------
Briiks0l, 25 (ö. R) - Belga ajamı Parislen i.iUhbar ediyor: Son MüUcfik 

harp U..uman neticOIİndc ncttolunan tebliğ hala tefsir edilmektedir. Lela 
:ve Norveç dek-.geleri:ıin konse~·de hazır bulunması dikkat uyandmmşlL 
Fran1ada yeni bir Leh ordu u teşekkül elınektcıdir ve .,.imdi 70.000 ki~Uik 
bir mevcudu vardır. 

MUtteffkleriıı, ha.• ati mcııicatler.inin tehlikeye düşcbilccc,ği her ~ erde zu
hur <'d<'biıece..lt tıülü "'I ihtimallcı·i karşılnmağa hazır bulunduklım hakkında
ki formül dt" t\i.ltka•e şayandır. Bu formül ldn~ı;;cyi kuşkulandmm)·acak de
receclı- diplomatik bir lisanla kaleme alınmıştır ve ba.ıı devletlerin. bilhaua 
Bnlkanlarcta V" A:kdeulzde, calkantılarile ali'ıkad.ar olsa gerektir. 

Yavat yavaş, Müttefiklerin hatıru hayatlerindı-n geçmemi" bir Koalisyo
nun tc,..c;ekkül e tme'kt t' o'rlugu kaydediliyor. AlınRn taarruzunrı mukavemet 
etmek ve ı;erb t ya am~k azminde olan milletler tcskili'ıtlanınaktadır. 

Muzclin şarkında Fransız hatlarına 
yaklaşan müfrezelere ateş açıldı 

------- --,x*x---------
Paris, 2 5 ( ö. R) - Gece ıre gündüz a.:ırp cephesinde çok ~akindi . Top~ 

at~i dah XA)'tf\ı. Mozelin şarkmda Atoı:an clc\•ı·iyel c.ri ~at~rımıu kadar 
geleuıedc.n pür'ki.irii di.iler. Yağnnı r hascbıle tan·arc faalıre-tı pc1' az. Ol-
tı1UfU1r. 

PAris 2~ (ö R} - 24 Nisan ak~anı tcbli ti: M oz.clin ~arkında bir de vl'iye 
ıı1ü.sacic'mesi lebüoi&e .ueliceleırnıijtla'. 2?. Nisan ak. aını b ir 3üc::man kl'tif t ay
yaresi toprağıınt~a düşürülmüştür. 
· 2!\ Ni.~n sabah t ebliği · K oyde değer hir sey yoktur. 

General Metaksas'ın ha&ta olduğu ve 
lıabinenin deği~ect!ğİ hab~rleri yalandır 

--~-------~x*Y------------Brüksel 25 (ö.R} - Yunan baıvckili gcncrat Meakaaıun hasla olduiu ve 
diploınatik bir ta.eyik neticesi olaak 'kabinenin cicili meai ihtimali bulunduğ .. 
hakkındaki haberlet' tekzip edili)·or. Meta1.:sas kabineAİ hn zamandan claha 
.ahittir ve bqvekilift Nhhati de nğlamdır. 

,~ ................................ -............... ~ 
Telefon 
3646 Tayyare 

BUGÜn 

Sinemasında 

z e,·kine ve güı:t:. lliı;inc doyulnuyan, ba~Utll nıhayctc kadar canlı ve 
'ı :ı•·eketli sahnelerle malimal olau \ 'C 

MICREL StMON • SblOllE S:IMON 
Glb1 iki hi.lyi.ik Fransız anatJciırının yarattır_ı 

Aşk reşmi geçiti (üç kızlar) 
FRANSIZCA SÖZLÜ \ 'f" SARKlLl 

AYRICA: EKL!R JURNAL No. 11 on dünya hlldisatı 
Oyun saatleri: He .. gün 3-5-7 ve 9 15 t e Cumartesi ' l' P a1ar günleri 1 ~ 
ilave seansı ...... 
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ı. Ankarada Suat Yurtkorunun iştirakile yapılan 
ajanlar toplantısında iki mühim karar verildi 
Bu gece lstanbul şampiyonu Beşik- sebep yoktur. 

taşla Vefa takımlan §ehrimize geliyor. Her iki takımımızdan yarın galebe 
ötedenberi lzmirde muvaffa)uyetli kar- beklediğimizi saklamıyoruz. 

tılaşmalar ynparak daima iyi neticelerle AJANLAR TOPLANTISI 
avdet eden Beşikta§ bu sene o kadar Ankarada bulunan futbol ajanı B. 
lUvvctli görünmiyor. Milli küme puan- Suat Yurdkoru Ankara ve lstanbul fut
tajında yeri henüz sonunculuktur. Bu- bol ajanlarının da iştirakile yapılan bir 
nunla beraber bu sonunculuk, Beşikta- toplantıya iştirak etmiştir. 
flh fuıb.oldaki kudr .. ~t ~e kabiliyeti için . Oç ajan, Türk futbolunun tekamülü 
naslı hır miyar degıldır. için alınması icap eden tedbirleri tesbit 

Vefa takımını şimdiye kadar Izmir- etmişlerdir. 
de üç defa seyrettik: Vefanın ilk teması, Verilen kuarlar aruında lngiltere
Altınordunun davetile olmuştu. Her ge· den beynelmilel şöhreti haiz bir hakem 
)işinde lzınirlilere i~i oyunlar. seyretti- getiriecek hakemlerimizin bir kursta 
l'en Vef~lıl~n':' lzmır scy~hahn~ tam toplanmaları muvafık görülmüştür. 
lcadrolarıle ıştırak etmelerı, lzmır maç- ikinci mühim bir karar da takımları
)~r~nda iyi neticeler almasını temin ede- mızın getirtecekleri ecnebi hakemlerin 
bilır. . . lig maçlarında bu takımlarda maçlara 

Yarın saat 1-4:30 da ılk maçı lzmır i~tirakidir. Memlekete getirilecek antre
ye lstn~bul şampıyonları olan Altınoı:_du nörler, ayni futbol 8istemini tatbik eden 
Ye Beşıktaş takımla.rı. Y~!'ncalttır. E~er bir memleketten ve mesela lngiltereden 
Altınordu takımı, millı kume puantaJın- getirilecektir Antrenörlerin maa~ları
"daki yerini muh~faza etme~ ve hatta nın nısfını b~den terbiyesi umum· mü-
hamle ynpmak ışterae Beşıktaşa 1'ar§ı d .. ı··v·· ··d kt• .. . ur ugu o eyece ır. 

~~~ .. tut~.ml.u ve enerıık hır oyun çıkar~r: MISIR SEYAHATi 
Butun umıt Altınorduda ve onun ıyı 
ttvkedicisi Sait0 tedir. 

Günün ikinci maçını Altay takımı Ve
la ile yapacaktır. lstanbulda berabere 
kalım bu iki takımdan Altay, şüphe edi
lemez ki Vefadan daha kuvvetlidir. Sı-
1u bir oyun neticesinde Altayın çok par
lak bir netice almaması için makul bir 

Galntasaray ve F enerbahçe futbol
cularından müteşekkil bir muhtelit ta
kım Mayıs ayının üçüncü günü · Mısıra 
gidecek ve Mısırda iki karşılaşma yapa· 
caklardır. Mısırlılar Türk Sporculan 
için parlak bir karşılama programı ha
z.ırlamışlardır. 

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

Berlin düşünceye daldı 
-~~~~~~x*x:-~~~~~ 

Norveç harb hakkında 
naberler • 

alınan son 
Faris 25 (Ö.R) - Muhtelif cepheler- kuvvetleri dafi bat:ıryalarının şiddetli 

de ve bilhassa NorvE'Çte askeri hare- ateşinden ve Icna havalardan büyük 
ketlerin cereyanı Alman resmi mahfil- z.ayiat vermişlerdir. !farvikte Almanlar 
}erini gittikc;e endişeye düşürmektedir. Gadenken karlı tepelerinde 9evrilmiş--

Hitler, bu gibi v:ı?iyetlerde seneler- tir. Nmnsustan hareket eden müttefik
denberi mutadı olduğu gibi, halk ara- 1er ileri hareketlerim~ devam ediyorlar. 
fJlı\'tyUl;.;~t.hb;.J~ki&.xn~~tljh~a ~J>r_yss_in cenubunda Almanların şimal 
lannın programlnrı hemen mlinhasıran reketleri durdurulmuştur. Almanlar ce
afil<eri marşlnrdan ibarettir. Haber ser- ·nup sahil limanlnrıca münhasır kalan 
visleri yerine de hafif mUzik veriliyor. işgallerini memleket içine teşmil ede
Geçen gece program harici olarak aske- mcmişlerdir. 
rt marşlar sabahın saet 3 üne kadar de- Londra 25 (Ö.R) - Trondhaym cep-
vam etmiştir. besinde müttefik askerler bu şehire doğ-

Stokholm 25 (A.A) - Narvik mınta- ru yer kazanmaktadırlar. Almanlar Nar
kasında 2500 Almnnm çenbcr içine alın- vikte üstün kuvvetlerle çarpıştıklarını 
mış olduğu vt! bunhrdan bin kişinin şehrin her gün mütc-madiyen İngiliz 
nısfı şehirde ve 1500 kişinin de müca- harp gemileri tarafından bombardıman 
vir bir vadide bulun::Juğu haberi teey- edildiğini bildirmektedirler. Britanya 
yüt etmektedir. Bunların teslim olduk· kuvvetleri Norvcçin şarkında dağlık 
!arına dair ecnebi memleketlere yayıl- araziye girmişler burada Norveçlilerle 
mış olan şayiaya mevsimsiz nazariyle irtibat tesis etmişlerdir 
bakılmaktadır. 

Paris 25 (Ö.R) - Havas ajansı şun
hırı bildiriyor: 

Norvcçtc Almanlar esas olarak hava 
filolnnnı kullanıyorlar. İhraç limanlan
nı bomhardımnn etmek, müttefik ihraç 
kuvvetlerine bomba1ar atmak suretiyle 
müdahalede bulunuyorlar. Alman hava 

Paris 25 (Ö.R) - Hitleriıı Osloya 
gönderdiği fevkalfide komiser Jozef 
Herbavcr Norveçin Alman işgal altın
daki kısımlarını organize ctmeği deruh
te etmiştir. Bir habere göre Almanya 
Norveçe resmen harp ilan etmek niye
tindedir. 
----~----------------~--------

ita ya, abloka meselesinin tetki
kini lngiltcreden istemiş değildir 
Londra 2S ( ö.R) - ltalyanın lngiltereden abloka meselesinin tetkikini 

istediği hakkında verilen haber katiyen yanlıştır. Adriyatik denizinde hiç bir 
ltalynn vapuru tevkif edilmemiş, ltalyan hükümeti bu hususta hiç bir protes
toda bulunmamı~tır. 

Fiumc 25 (A.A) - Fiume ve Cenovanın bir çok mücehhizleri bir Macar 
seyriscfain kumpanyası ihdası için mühim Macar gruplarile müzakerelerde 
bulunmakadırlnr. Bu kumpanya 60000 ton hacme baliğ Italyan vapurları 
mübııyaa edecek ve bu vapurlarla Fiume vasıtasile münakalat yapacaktır. 

Fiume bütün vapurların üsaülharekesi olacaktır. 
Nevyork 25 (A.A) - ltalyan umumt aeyrisefain kumpanyaaJ direktörü 

Avrupanın şimdiki vaziyeti dolayıaile ltalyan gemilerine mensup oldukları 
limanlara dönmeleri emrinin verilmiş olduğuna dair olan haberleri kat'i su
rette tekzip etmektedir. 

Stavnkerın düşmesi çok yakındır 
---~~--~--,x*x•~----~~ 

- BAŞTARAJ<, J İNCİ SADİFEDE - yapmış oldukları şiddetli mukabil taar-
.. ~iman tayyarelerinin bombardımanı ruzlara rağmen müttefikler Staynkerin 

yuzundcn Staynker kasabası harap ol- etrafındaki mevzilerini muhafaza et-
muştur. Ahali açıktadır. mektedirler. 

A.lma~lar müttefiklerin Trondlıayma Namsoa ve Andalsense çıkarılmakta 
tazyıklenne mani olmak için ellerinden olan kuvvetler sayesinde müttefikler kı
gelen yegane vasıtanın tayyareden iba- taatının yekunu kabarmaktadır. 
ret olduğunu anlamı~lardır. Almanların Norveçtcki Jngiliz tayyare dafii top-
başlıca hedefi Namsos ve Vanger yo- lan her an takviye edilmektedir. 
ludur. Oclodnki Norveçlilerin mühim Müşahitler müttefiklerin eevkülccy§ 
miktarda olması Alman nskeri maknm- bakımından ehemmiyeti büyük olan 
!arını işc:al etmektedir. lşgnl ordusu ku- Lillehnmner - Trondhaym demiryolunu 
mandanlığı on sekizden kırk yaşına ka- kontrol etmekte ve bu yoldan takviye 
dar erkekleri şehri terke davet etmi~tİT. kıtaııtı almalnrına mümanaat eylemekte 
Bu emre muhalefet edenler hakkında olduklarını beyrın etmektedirler. 
idama kadar giden cezalar vardır. Bi
rinci Norv~ç fırkasının ciddi bir muka
vemet göstemıcden lsveç arazisine ilti
ca ettiği hakkında Alman kaynağından 
relen haberler yalandır. 

Londra 25 (A.A) - iyi bir men
bı.dan öğrenildiğine göre, Almnn tay
yarelerinin müteaddit bombardımanla
nndan sonrn Staynker hornbe haline 
gelmiştir. Mamafih Almanların hiç şÜp· 
hesiz vakit kaybetmeden müttefiklerin 

Paris 25 ( D.R ) - Bugünkü 
Fransız gazetelerinin baılıca 
mevzuu Norveç harekatıdır. 

Pöti Parizyen gaz~tesinin hu
~u•i muhabirinin verdiği haberle
re at/en 1000 Alman mıkerinin 
tealim olduğunu, bir Alman ka
yakçı tabl!runnn tamamen imha 

• : 

mkl ···················································································& i i KONSER KRITIGI i ~ 
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Halkevi salonunda 
verilen konser 

YAZAN: Mihter Çelebi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıJ~ Bay Beroviç idaresinde Bayan Roug- rnüzik'in bütün haklarını vererek .~al ,; 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -

genbuck ve arkadaşları konseri geçen Bestekarın eserleri arasında Prelud ~ 
TÜRK MİLi.ETİNE KARŞI akşam Halkevi salonunda verildi. Or- mühim bir mevki tutmaktadır. B~ k r/' 

kestra, kolunda Flotovv0 un uvertörü ile fakat ulvi sahifelerin ayrı ayn hır_~ 1 
HAYRANLIK başladı. (Bach Go_unod) un A.ve Mar- met ve. hususiyetleri vardır. . MCi'~:. 

mesajdan dolayı Türk ordusunun teşck- Anzaklann Türk milletine karşı bes- d Ak ı - u .ıv ı_ I yasın a auner vıyo asında hır az he- rnuharrır (Andersen)İn yazdıgı 1 ı. 
Y.ür erini size iblağ eder ve Avsturalya iedikleri takdir ve hayranlık hisleri, Mı- ı ·d H d ço• ordularına ve bütün Avusturalya mil- sırdaki Yeni Zeland kıtaları kumandanı yeean ı ı i. eyecanı (Haendel)in Si- kaycsile Şopen·in bu prelüdün e ~ 
Jetine selfunlarımı yollarım general Freyburg'unı 12 Şubat 1940 ta minör koneertosunda da hissediliyordu. yakınlık görülür: Genç bir anne yad-11' 

M şal F İ C 
... wr'IUI & v- Bu iki sesin bir az kaymasına aebep sunu beşikte aallıyarak uyuturken " -1• 

are EVZ .~ .... ~.,. Süveyşe çıktığı zaman dominyonlar na- oldu. Buna rağmen rnuvaffakıyele bi- yor. Rüya değil sanki bir kabusl ııı ıı 
Ankara 25 (AA) - Türk ve Yeni zırı Edcn'e tevdi ettiği şu mesajda ifade tirdi. lki piyano için yazılmış (Martuc- rusunu beşiğinden alıp idam sehPj9'1jıı 

Zeland kuvvetlerinin Geliboluda karşı- edilmiş bulunuyor: ci)nin varyasyonlarında Bayan Roug- götürüyorlar. Genç anne hınçkırık ~~i 
laşmalannın 25 inci yıldönümü müna- •- Türk milletinin uğradığı son ve genbuck ve Bay Rosati cidden şayanı uyanıyor. Artık uyanmıştır. fakat rııi• 
sebetiyle Mısırdaki Yeni Zeland sefert müthiş felfilc.et karşısında duyduğumuz takdir bir valnk gösterdiler. His ve §ef- gözya§larım tutamıyor. ikinci (Re...el1 
l'umandanı general B,.. Freyburg, Türk derin sempati his1eı1nin iblağını rica kat dolu bu ince eaeri (Martucci) ne nör) prelüd birinciden de güzel. ~ı;~ii 
ordusuno tebliği ricasiyle Türk genel ederiz. kadar da sanatkarane yazmış ... Bilhas- bunda pek hüzünlü... Baş dönduf1;1fıı• 
kurmayı başkanı Mareşal Fevzi Çak- Türkleri, bu sefer emin dostlar gibi ıa orijinaliteei Şopene yazdığı kısımda notlar ne bir sevgi, ne bir tat1Jı1' ~İl" 
mak'a aşağıdaki mesajı göndermiştir: ~elamlamakla bahtiyunz. • tamamen Şopen stilini benimseyebilme- desinde. Yalnız huıunet ve ked~r ııuhi-

Ek.selans Mareşal Fevzi Çakmak, Gemideki askerlt!r·n üç de{a yükselt- aidir. Burada Martucci kendi benliğin- !erile dolu... Mamafih melangolık r w 
Genel kurmay başkanı tikleri horra Avazesi, bu mesajın nasıl den uzaklaımış Şopen olmu§. Onun ru· le nam almış Şopeni yalnız ıztır~P Bit 

ANKARA heyecanla dinlendiğini göstermişti: hunu yaratabilmiı,... Finalde Martucci- rennüm eder diye kabul etmemelı~uu· 
25 sene sonra bu yıldönümünde, 25 1914 te, İngiliz kuvv~i seferiyesine da- yj tek.rar şahsiyeti.ni almış Martucci ola- çok lı:~rreler o~u nete ve .sa~det 

8
c;at b.U 

!ene evvel birinci Yeni Zeland kuvvei hil bir kimsenin ağzmdan 25 sene sonra rak dınleyo.ruz .. Pıyanovnun birisi Akom- luklarıle de gorme~. ~.abıldır. ~ ük bıf 
seferiycsinin Çanakk&leye çıkışını hatır- insiyaki olarak çıkan bu mesaj hakkın- panye vazıyetınde digeri haşmetli bir eserde hele son mozurlerde buY. ıı.ıY 
lıyoruz. Bu, Yeni Zc]and için hatırda da fazla mütalea yürütmiye hacet yok- varlık göstermekte... Bu büyük sanat nevmidi. bir inleyiş cehennemi b: r~··' 
tutulacak bir vakadır. Ve saflarımızda tur. eseri iyi iki aanatkiir elinde muvaffakı- rabı var. Yaln~ gözyaşı .ve hınÇ~Ü)-ii1' 
gene iştirak eden bir kaç kişi hala bu- İşte bugünkü Anz.'\\ların Türk mille- yetle enterprete edildi. Ne yazık ki iki Bay Rozzatı bunları ıfadede,r ço1' 
lunmaktadır. Onlar ve onlardan sonra tine knrŞl besledikleri hissiyat o tarih- piyano akortlan birbirine pek uygun bir kabiliyet ~e ?1.eharet g~ster p· 10rııı" 
gelenler Türk ordusunun muzaffer ol- tenbcri ananevi hale gelmi~ olan dost- gelmiyordu. Ve son mözürlerde de bir alkışlandı. Bız ıçın Şopenın ( deiit' 
mak için safrettiğlıniz bütün gayretleri luğun eseridir. iki mözür hatası olmasaydı ... (Mozart) ise)ini çaldı. Burada Şopen artık 
boşa çıkaran kuvvetli ve anut mukave- General Freyburg, Anzakların Türki- keman konserinin birinci kemanında mişti. Kuvvet ve enerji bulmuştt· pııf"' 
metini hatırlarlar. ye hakkındaki duytularını şöyle izah Bay Berviç orkestra refakatile Martucci Program harici Cel~li. flotu ile 

1 yııl11ı:ı: 
1915 te sizin ordunuza karşı kullanıl- etmiştir: havasını sildi götürdü. Sanki bir rüya- çasında da tatlı ve hıslı bulduk· d fliil' 

ınış olmakla müftehir idile ve onun kıy- •- Büyük harp esnasında Türk aske- dan uyanır hissi geldi bize... Solmajör nefes vermek için dudak temasın1 
8 

ıı!ıı'i" 
met ve şiddetinden çok şey öğrendik. ri hakkında edindiğiı'riz intibalar arasın- Allegro sonra Adagio ve Rondosu ten çıkan lüzumsuz bir ses duyu rn 
Kar~ılıklı yaptıwmız o:cfer sert ve şid- da, hayranlığımızı celbeden nokta, Türk bu hünerli sanatkar elile arkadaşlarının dı ... Daha çok iyi olacaktı.·· ıiicJtli 
detli çarpışmalnrla oolu idi. Fakat her Jskerinin harpte gösterdiği civanmert- da iyi bir refakatile Mozartın sakin ve Konsere (Weber) in Konz.ert~rkt'' 
iki taraftan birinin utanacağı her han- Jiktir. Bu meziyetin, bizim memleketi- nazik karekterini bize duyurdular. Ma- ile nihayet verildi. iki piyano vek•r ı,u• 
gi bir hareket onu hiç bir zaman leke- mizde bıraktığı izler hala yaşamaktadır. mafih beraberlikte daha çok muvaffak tra ile bu eser çok güzeldi: Beste ;perı: 
lcınedi. O bizde ordıınuza karşı zama- Ti.irk askerinin civanmertliği en ufak olabilirlerdi... Bay Beroviç programı- nu 18 Mart 182 1 de Freıschutz t ı;lbı 
nm sıcak bir dostluğa çevirdiği hürmet teferruatta bile kendini göstermiştir. na ilaveten çaldığı iki parçada da mu- sının temsil edileceği gün iki 

888 
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hissi doğurdu. Şimdi 1940 ta bizimle bu Memleketimizde ağızdan ağıza dolaşan vaffak oldu. Tanıdığımız bu iki parça- kısa bir zamanda müzik edebiyııtın 9e""' 
kadar yalun olmanız. bizimle dost ve şayanı dikkat bir misal olarak, cephe ge- da Rose Mari ve kanaryasında bize sa- ve etmiştir. Eserin mevzuu harP~edır· 
müttefik bulunmaru7. bize en büyük risinde, Türk askeıinm kurşun menzili nat kudretini bir daha tanıtmış oldu. giJisini bekliyen bir genç kızın aŞ·~i sııııt 
itminanı vermektedir. dahilinde futbol oynadığımız zaman Hayli bir ıükse yaptı. ikinci kısımda Bize zevk ve heyecan dolu 

1 dıı")L\r' 
Karşılıklı dostluğumuzun inkişaf ede- onun bize karşı aldığı :.ısü vaziyeti zikre- Bay Rozattı solist olarak çıktı. Şopen yaşatan sanatkar amatör sıka • 

ceg·ine inanıyoruz ve bilfiil muharebeye debilirim. ruhunun bütün hususiyetlerini, incelik- candan takdirler.... 1 bİ 
b ı h d k Mihter çe e 

girmemiz icap ettiği nıman sizin ordu- Bir askeri doktor diyor ki: •Türk as- lerini kavramı§ ir duygu i e isse ere ~ 
nuzu yanımızda görmekten daha iyi bir keri, nadir bulunur bir tahammüle sa- -------------------------------------------
talih ümit edemeyiz. Bu 1ırsatla düşün- hiptir. Öyle ki, bir ynalıya cerrahi bir 
celerimiz si7.inle het·oberdir ve en iyi ameliye yapılması ic~p edince, böyle bir 
tem<!Dnilerimiz Türk ordusuna gitmek· müdahalenin yaralıya verdiği tasavvu
te~ir. run fevkinde ıstırap!ora rağmen onun 

!kinci Yeni 7..cland kuvvei seferiyesi ne ağzından bir inilti işitilir, ne yüzün-
tüıngeneral B. C. Freyburg de bir adale kımıldar. ne de zaaf eseri 

Bilınuknbcle genel kurmay başkanı- gösterirdi.• 
ınız Mareşal Fevzi Çakmak ta aşağıdaki TtiRK ASKERiNIN DÜRÖSTLfiliti 
mesajın Mısırdaki Yeni Zeland kuvvet- Bir zabit te diyor ki: 
~..:.,~···hl;a; ... 1 R c F-rPvhura't.an ric::ı ·- Türk askerinin. rlii;Ustl~den o e mı,,,.ır: kadar emındlk kı, eıJerıne esır düştü-
. Yeni ~cland seferi kuvvetlerınin Ge- {!ümüz zaman, fena muamele görece

liboluya ihraç edildikleri ve iki düşman ğimizdcn kati yen endişe etmezdilc. • 
kuvvetin mücadelel"rine tahsis edilen Türkiyeyi tanımış olan bizler, onu 
harp sahasında cesaret ve şecaat husu- Atatürkün sevk ve idaresi altında yürü
sun~a boy ölçmc~e ha.şladıkları tarihten düğii terakki ve inkişr.f merhalelerinde 
bugune kadar hır rubu asır geçti. Bu adım adım takip ettik, ve size kat'i ola
k?hrrunnncn ve yiğitçe muharebede hiç rak söyliyebilirim ki, bütün Yeni Ze
bır zflafın bozamadığı mütekabil hürmet land, Türk milletin~ hayrandır. Zira 
ve takdir ile iki muhasım kuvvet hakikt Türkiye, harpten sonra terakki ve me
erkekliğin şanına hac: ohm şeref ve şe- deniyet yolunda sürntle kalkınmaya 
caat ananelerine aym veçhile bağlı bir muvaffak olan yegane Avrupa memleke
rurette uzun aylar karşı krşıya çarpış- tidir. • 
mışlar, Geliboluda harp eden Türkler Bir zabit şöyle dedi: •Anadoludaki 
Yeni Zelnnd seferi kuvvetlerile yaptık- korkunç feHiketi duyduğumuz zaman 
ıarı mücadeleye ait h:ıtıraları dalına he- bütün halle müteessir oldu. Çünkü bu 
yecanla yad ve iki heybetli düşmanı felaketin ne felaketlere, ne matemlere 
raütekabil t:lkdir rabıtaları ile birbirine ı;cbep olduğunu, Yeni Zeland'da vukua 
bağlı iki dost haline getiren bu dostane gelen zelzeleden bilil'iz.• 
~~ca~elenin ~arikuyade safahatını bü- Hepsi Türkiye hakkında sitayişldr 
yuk.bır gurur ıle daıma nakletmektedir. manalar tllşıyan bu sClilerden sonra Sa-

Bır zamanlar yckdiğcrinin düşmanı moa valisi Albay Sir Allen şu hatırayı 
olan orduların ittifak rabıtaları ile bir andı: 
b~in? bağlı bulunmcktan dolayı sami- •- Çannkkrueden çekildiğimiz sıra
mı ~ır siiı:ur hissettikleri şu anda size da, mehtap denizin dalgalarına gömülen 
!.~n.ır~t düı?üncelcrden dolayı temennile- ışıklnr serpiyordu. B•ıgün, ölillerimiz 
r~ızı .ve sempatilerimizi muhabbetle için dikilen Abideye ~Uzel bir güneş, it-
gonderıyoru.z. tifak ve dostluk günt:şi doğarken çiçek-

Mareşal: FEVZİ ÇAKMAK lcr bırakacağız.• 
Bu mesajlar bugün ~aat tam on birde --·--

~9 metre 75 kısa dalg:ı Ankara radyosu AMERİKAYA 
ile Avusturalya ve Mısırdaki Yeni ze- G I ltınl 
l~d seferi kuvvetleri için tertip edil- e ~n a ar 
rnış olan hususi emisiyonun başlangıcın- ~aşıngt~n 25 (A.A) - Ticaret ne-
da neşrolunmuştur. :ıarcti 17 Nısanda biten hafta içinde 

Ainerikaya 70 milyon dolar kıymetinde 
altın ithal edilmiş olduğunu bildirmekLondra 25 (Ö.R) -- Taymis gazetesi 

neşrettiği bir başmaluılede diyor ki: 
•Bundan 25 sene e"<ivel sabahın alaca 

karanlığında Anzak kuvvetleri Gelibolu
ya çıkmışlardı. Tti'rkil enin büyük kur
tarıcısı ATATÜRK'~n idaresinde bulu
nan TÜRK ordusu bütün kuvvetiyle 
mukabil taarruzlara ~e~mişti. Arıburu
nu muharebesi kahr.ımanlar döğiişüdür. 
Bu muharebede dü~an olarak çarpı
şanlar bugün birbirinin dostu ve mütte
fild olan mümtaz askerlerin şimdi dost
luk mesajları teati <:>tiiklerini memnu
ııiyetJe duyuyor, iki müttefik ordunun 
Çanakkale nbidelcdne çelenk koymak 
gibi birbirlerine karşı takdir ve hayran
lık hislerini izhnr Ptmelerini sevinçle 
karşılanz.• 

ANZAKl,Alt VE TÜRKLER 
Kahire 25 - 191'1 harbı münasebe

tiyle bilhassa 25 Nisan 1916 tarihinde 
müteaddit cephelerdE> harp devam etti
ği sıarda, Türklerin Canakkalede ibraz 
t'ttikleri zafer neticesinde müttefik kıta
ların ricali füerinedi .. ki Anzaklar Türk 
loprağı müdafileriuiıı kyımetini takdir 
etmişlerdir. 

Bu ordunun .şefleri, onların ölüleriyle 
bizim ölülerimi71n y:myana ebedi istira
hate vardıkları, evlatlarımızın kanı on~ 
ların evlatlarının kaniyle karıştığı bu 
toprak üstünde, Çanak.kalede dikilen 
abideye ve kahraman askerlerimizin ha
tırasına ithaf edilen diğer abideye, Ye
ni Zelandlı eski muhariplerin göstcrdik

i .. . l 

tedir. 
Bunun 18 milyonu İsveçten ve 10 mil

yonu İngiltereden eelmiştir. 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜN 

İKİ ŞADF.SER FiIJM BİRDEN 
Sinemamızda şiır.diye kadar eşi g(). 

~lmcmiş büyük PROGRAM 
ŞJKAGO YA.NIYOR 
Milyonlarca dolar sarfiyle, binJerce 

figiir.anm iştirakiyle (TİRON Pover) 
(ALIS FAY) v~ (DON AMEŞ) gibi 

~ umanın en m~h11r sinema sanat
kUrlaJ"IJUn yarüttığı harikalar filmin

~ d~ en giizeJ aşk macerası ve en bü-
yuk sanat harika mı göreceksiniz. 
Hcyccnndan ndcsinizi tıkayacak 

nıuaz:un bir filim 
İKİNCİ ŞAHF.Smt FİL'\lİMİZ 
PARiS JŞJKLARI 

Parisin en gii1.el eğlence yerlerini, 
m.ulıteşem snlonlannı (TİNO ROS
SI) nin kıvrnk ve mestcdici sesiyle 
söylediği en son tMgolarla şarkıla
nnı nefis bir mev-ru çerçivesi içinde 
dinliycc:ek ve seyrine doyamıyacak-
!lıınız ... 
METRO JURNALDA en son 

D'ÜNY A H .\RERLERİ 
SF.ANSLAR : Jfor gün 3.15-5.15·8.45 

Mahlıemeıerde : 
••••••••••••• 
Tepecik cinayeti 
Kemerde Sürmeli rnkakta İhsan Zeb

ranın umumi evind" Ayşe Münevverle 
Necmiyeyi öldüren ve diğer üç kadını 
da yralıynn Ali oğlu Osman Pulatın dün 
ağır ce7.ada muhakemesine devam edilc
celttl Suclunun deli olup olmadığının 
Istanbulda adli tıp :nüessesesinde mü-
şahede altına alınmasına evvelce karar 
verilmiş ve suçlu oraya gönderilmişti. 
Müşahede neticesine ait rapor henüz 
gelmediği için muhakeme dün görüle
memiş ve başka bir gline bırakılmıştır. 

BERAET KARARI 
Izmir inhisarlar idaresi memurların

dan Talat Aksyoun zimmet ve ihtilas 
suçundan ağır ce:ta mPhkemesinde yapı
lan muhakemesi neticesinde beraetine 
karar verilmiştir. 

Yerli ürünler 
şirketindeki hırsızlık 
Yerli ürünler şirkf'tinde yapılan hır

sızlık suçundan ruJiye ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmekte olan B. Sa
it Kadri ve arkadaşlarının muhakeme
lerine dün devam edil~. 
Bazı şahitler dinlenmiş ve ameleye 

tevzi edilmek üzere hazırlanan paranın 
geceleyin nasıl çalın'1ığını anlatmışlar
dır. Muhakeme son s:Uhaya geldiğinden 
evrakın müddeiumumilik makamına 
tevdii muvafık görülmüştür. 

Damgasız ölçü 
kullanmış 
Ölçü ve ayarlar nizamnamesine ay

kırı oJarak damgaı:;ız bir teraziyi kul
lanan Neşetin asliye cl'zada yapılan mu
hakemesi neticesinde suçu sabit olmuş 
ve on Jira para cezasına mahklım edil
mi~tir. 

Bir rüşvet davası 
Şehitler caddesindf' bir şoförden rüş

vet almak suçundan asliye ceza mah
kemesine verilen belediye zabıta memu
ru Necati Aksongülün dlin muhakeme
sine devam edilmiştir. Dinlenen şahit
ler rüşvet alınırken görmediklerini söy
lemişlerdir. Diğer şahitlerin dinlenme
si için dava talik ~dilmiştir. 

Torbab mahkente 
_başkitipliği ,, . ıerW 
Ticaret mahkemesi zabıt katıP 111ıılr' 

ılen İhsan Toraman tf'rfian Tor~~şti'' 
kemesi başkatirliğiPc tayin e 1 -- -- ,,. Turistik yollar id~• 00ıır' 

Turistik yollar inş:ısınn ıncvsiJtl r;epl!'_ 
yısivle Karsı.Yaka. Qüzelyalı ve yollııf 
köyde hiz verilmiştir. Turistik t<fö~ 
baş mühendisi Emin dün Tepe 
giderek tetkikat yapmıştır. --·-- , Ödemis müca~eı~s:ııŞere-
Bağlarda uzhur eden OdenUS J3ı.ıtlııtı 

siyle mücadeleye başlanmıştır· ııJl e"u 
için bağ sahipleri Gvztaşı atınad e0c~ 
vel ziraat dairelerine müracaat 
~ilzumlu ilaçları alacaklardır. --·--Mal istiyorlar a ,,,<r 

Kudüstc bir firm:ı ticaret o~3f#>"' 
racaat ederek zımp<&l'll madenı, 
da bir 1irma safran istemiştir. --·--BiSiKLET KAZASI ~ıı 

Dün akşam saat 21 de J{ültil c!'~ 
26 Ağustos kapısı önünde, Şehij;, ~C" 
desinde 28 numnra!ı hanede 11! ıi n~J 
cep oğlu Ahmedin bindiği bil tJll11".:.-. 
ralı bisikleti, belediyenin 482 11 ~~tJf· 
otobüsünUn arka ıu~ına çar fi{ 91' 
Recep oğlu Ahmet ylizünden hn 
rette yaralanmıştır . 

Ruz.ve/tin yent 
salahiyetle~~ bit1;1<i~ 

Vaşington, 25 (A.A.) - DUP eeli5Je11 
toplanan ayan ve meb'usan Jll p lcıl~ 
banka işleri encümenleri ı\lıfcbileet .. 
vetleri tarafından işgal . ed~lc d~~, 
memleketlerin Amerika Bırle~ ~ .. 
Jetlerindeki paralarının ~y iSİcııııı .. 
geçmesine mani olmak üzere. Re eSi Jı.S1' 
bur Ru.zvelte salahiyetler ver:a}cltı ~ 
kındaki kanun proj~ini it 
vip etmiştir. 

---..f:t· ----
Yeni neşl'l;pat 
···········-
YENİ ADAM 0ğtıınvt' 

Ortaklar köyünde kahveci Süleyma- Profesör İsmail füıkkı Balta~u~ 
nın 180 lira parasını çalarak firar eden çıkardığı •YENİ ADAM• ~ne ,,e ft1t1" 
ve İzmirde dolaşırken zabıtaca yakala- 278 inci sayısı değerli tetkikl;fetiı-

BiRTEVKb' 

nan Ahmet oğlu Niyazi Erfidarun dün kalelerle çıkmıştır. 'l'avsiye ·•~hı 
meşhut suçlar mahkemesince sorgusu ~}>dtl~h,. 
yapılarak tevkif edilmiştir. Safi, belediye memurlaru;ıd~ ,,e Sj'ıJ 
Bir hırsızın tevkifi nüfus kAtibi Ziya, muakkıp ~ sıJ~ r 
Bac;mabane otobtis clurak mahallinde tc nüfus tezkeresi kullanJl'l keıtlcl# 

tütün bayii Behiya Gürey'in büfesinin tandalyacı Hfımidin :rnuh~ lŞtb:· ır 
mandalını nçmnk suretiyle tütün ve si· dün ağır ceznda dev:nn ~lııtııJc. ıı., 
garalarını çal.maktan suçlu meşhur sa- Maznunlnrdan Ziya tahriri reisli 
bıkulılardan l'smnil nğlu pepe Kemalin zırfodığı müdafaasını .?1ahkc~~\J[. 
JUn muhnkemesi ~·npılarak tevkif edil- ğine vermiş ve bu muda: evvel~~ .. 
mi.ştir. tur. Diğer maznunlar da ~~daı> ~;," 
Gevrek"i "OCUk dafaalarını yapmış o~duk başıta .,~ 

!2' 7 • . rın tefhimi için mub1kerne 
Fırıncı Alunetten a!dıgı gevreklerı sa- b 'k lı tı 

t k 1 d . b uk lira fı ıra ı nış r. Ti. 
ara p.a~ası o an ~E ı uç yı - BUCA CİMA YE . . 1ttı11· 

:nn s~hıbıne vermıyen ve kaçan Rece- • d J{adrıoııı ııJl11' 
bin asliye cezada ynpılan duruşmasında ~u.:a~a Çay sokag>n ~u E~"l.Jll 1' ~ 
suçu sabit olmuş, yaŞJ".lın küçüklüğü na- :-resı onunde M~~~:ı cekle ınaınııJl ıod' 
zara alınarak iki ay h:ıpsinc karar veril- ıle yaralıyarnk old~rm d"' nğır ~1&" 
miştir. medin muhakemesınc un ·tıer OlJ>" t)İ" 
Nüiu~ dairesindeki devam edilmiş ve bn7! şahi 1 vııktl b 

• • mi!?tir. Şahitler vakranm nası 
hadısenın davası duğunu nnlatınv)urd.r 
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DOK!'OBUN KÖŞESİ : 
•••••••••••••••••• 

Çayı • • ... 1 ? ıçcr ~r. nıçın 
~---~~~~--~x*x-------·--~~~-

YAZANJ Dr. C. A. 

Çay da artık bizinı yerli malımız oldu. ~'Unu bilemediğimi?., keyif verici bir 
Ona kattlacak şeker :-aten yerli malı ol- madde bulunduğunu düşünürler; Belki 
duğu için, bundan sonra çayı - takas ve çayın kendi kokusu, fakat daha büyük 
kliring hesaplannı ~fü:ünmeden - rahat ihtimal çay yapraklarına ilave edilen 
rahat içmek mümkün olacaktır. Vakıa ba~kn kokulardadır. Tabii bilirsiniz ki, o 
<.ay meraklıları ontm Çindcn yahut kadar keyifle içtiğimiz cayların çıkardık
liintten geldiğini hiç merak etmeden iç- kırı koku sadece çay yaprak1annın ken. 
ınekte kusur etmezlerc!iyse de çay yerli di kokulan değildir, Çay yapralclannı 
ınaiı olduktan sonra ona karşı rağbet el- kavuran usta fabrib.cılar onlara türlü 
bette artacaktır. türlU çiçek kokuları ilave ederler. O ko- ' 

Fakat pek çok kimselerin o kadar çok kulu çiçeklerden İba7J)arının ne olduk-
sevdikleri çay ni~in ıçilir? ları bilinir, fakat ust3 fabrikacıların~ 

Sabahan kahv~altıda bir iki bardak tJkiarı işleri fen hiç hir vakit tamam öğ
Çay içmeği pek seven bayanlara sorarsa- ıencmemiştir. 
ruz, çayı insanı beslerde ondan, derler. Çny harmanı yapm~kta en büyük hü
l!albuki çayın terkibinde insanı besliye- ner çay yapraklarma katılan çiçek koku
~ bir tarafı yok.tur. Azotlu maddesi larmı tam ahenkle bnştırarak modem 
)Ü~e yanın derecesinde bile ohnadıftm- esans\ar gibi karışık ~ güzel bir kOku 
dan sabah s;ayı pişirilirken atılan beş bulmaktadır. Çayın kt'yfiııi veren de o 
Qn gram çayın terkibinde.ki az.otlu mad- kokudur ... 
denin hepsi suya g"çtiği farzedilse bile Bunu söylemekle çay keyfinden mah
Çayın kendisindeki scllüloz kanımıza rum kalmanızı tavsiye edecek değilim. 
Pek az kan~bilen bir sulu kar- Böylesini tavsiye etm<'k benim bile ya
bondur. Onun içiu bir çay fıncanının in- paınıyncağım kadar büyük bir ukalalık 
~ bcsliyecek klSDll ancak ona katüan olur. Düny::ı.nın her tarafına yayılmış 
iki üç parça şekerdir. olan çay keyfini ka1dırmak galiba hiç 
Çayın y.anwra, üzeri.ne tereyağı sürül- kimse.n1n elinde ~ğildir. 
~ bir iki dilim ekmek yenilirse o va- Zaten çay keyfi mutedil derecede ka
._ kahvealhntn insaı besliyeceğine ina- l.inca buna mani olnuya bir sebep te gös
~- Fakaf çay imanın iştahını ke- lerilemez. Yalnız, pek sinirli olanlara, 
&er, ekmek yemeğe de pek müsaade et- kanlarında :Cazla 'liit ürik bulunanlara 
n.ez.. böbreklerinde kum bulunanlara doku-

kimisi yemek:rerinin üzerine çay içtiği nur. 
\rakit hazmmm lcolaylaştığıriğ iddia eder. Mutedil dereceyi ge('el'Se herkese do
~ fizyoloji tecrübelerine göre, çay kunmak üıtimali artar. Çaya fazla merak 
~ hamıım gtiÇleştirir ve mide- gösterenler uykusuz kaldıklarını, baş 
Vi bozar. ;:ğnsına tutulduklannı, elleri titrediğini 
Olıuııla ISllldıklannı söYlerler: Vakıa sı- kendileri de bil.irkr. Çay keyfi, zaten 
Sağuk havada ils1üste çay içenler her türlü ke.>if madd .. leri gibi, fazla de

<'llklılc insanı wtıt, fakat ısıtan çay değil ı;am edince insanın iradesini zayıftabr, 
~ sudur.- Sıcak havalarda gene üst- fikirle çalışmak kudretini azaltır: kahve
Uste çay içenler, çay insanı terlettiği için nin aksine._. · \ 
<lllu severler. Bu da doğru, fakat :terle- İngiltrede çıkmı bir rivayete göre ora-11 

teıı çay değil sıcak sudur... daki bayanlann göğüsleri yassı olmasına 
1..~ydan şu veya bu hassayı wnmak sebep çok çay içmeleridir. Bu rivayeti 
;"'V'llDtu eseridir. Çay ancak keyif için !rıkaranlar bayanJan çok çay içmekten 
•çqq.. Bazı hekimler ~yın verdiği keyfi ''az geçirmek için söylemişlerse de, çay 
~bindeki kale.in maddesine atfe- keyfi güzel endam a~dan da üstün 

· Halbuki bu madde insana mu- teldiğinden o rivayet aksine tesir yap
~bir 7.amaD için kuvvet verir:se de mış ve İngiliz bayanlanrun göğüsleri 
~ gibi keyif venn_...z Onun için bazı. şimdi bütün dünyad.., moda ol.muştur. 
'.-ı ela çayın terkıöinde, henüz ne oldu- G. A. 

Alman llloları 
lsve('e yaklaştı 

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

8 i r lsveç Amiralı: Bütün taarruzlara 
karşı muka verrıet edeceğiz, diyor 

"'W~ZXY.?:X7.Y.Y.».MWiiiiMAW~ 
Birind Smaf Miitabassas 

Ur. Demir Ali 
KAMÇJOOW 

Cilt ve Tenasül hastahkJan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokait No. 55 ..• 
İmıir - Ellıamra Sıneması arkasında 
Sabahtan •kpma kadar hastaJanm 
kabul eder.. ~ON : Mı. 

azMtR BELEDtYEStNDEN: --~~~~~:x*x~~~~~ 
- BAŞTARAFJ l İNCİ SAHİFEDE - mürettebata bir nutuk söyliyerek: Kokluca Asri mezatlıktu yot kaımına 
~ milli müdafaaya hasredilecek- «Harp bülöflarınuı Isveçe yaklaşmakta muhafaza dıvan :ite dahi1indc bir gasİl
tir. Bu münasebetle netredilen bir olduğunu, fakat ordu gibi donanmanın hane inşMı, fen itleri müdürlüğünddci 
~ınede denili ki. da, nereden gelirse gelsin, her taamu.a keşif ve şartnamesi veçiu1e açık ektıilt-

1 • . yor . · • mukavemet azminde bulunduğunu bil- ~eye~ konulmuştur. Keıif beddi 2296 
}" « aveç kimseyı tehdit et.mıyor. dirnıiştir.> lira ÔJ ve muvakkat teminatı ~ 72 füa 
L~t vazifemiz. bürriyetimizi, mu- Stokholm. 25 (Ö. R) _ D. N. B. ajan- 2) kuruıtur. Taliplerin u. m~ it ~
qaderatumzı, liaananw, yuvalan- Sl bir Alman Uın·aresinin İS\.'~ karuu- ~na yatuarak makbuzlarıle ihale e.u
~ ve iltikbalimizi korumak için larında iki Isveç balıkçı gemisini mitral- nu ~- 3. 5· 9~0 cama giioü ..aat lh 
~VVetlerimizi arttırmak mecburi- )'ÖZ ateşine tut.tuğunu tekzip ~tmiş :ve da encwnene m&.l1"a(:.aatlan. 
~· b" tahm"I edi Alman tayyarecileıinin beynelmilel k.a- 17. 21. 26. 2 1360 (734) 

p ~ ıze ö 
1 

yor.» nunlara tecavüz etmek jti_ııadınGa olma- Ha f b ·ı·--·- . . 
tn arJS, 25 ( . R) - 1yj malCı.mat alan dıklannı bildirmiştir. l&veç ~ti~ vagaı.ı a rı~uı 8 aylık ih~·.a-

L 
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~ Devlet Demir Y ollarındon i 
............................. , ............................ , .•.•....•• , ... ~ ... ., ..... . 

Müsabaka ile menıur slnı :ı.eak 
OEVLET DEMIRYOll.A.Rl UMUM MODORLOCOND.E.N; 
Lise ve Lise derecesinde San°at okulları mezunlarından askerliğini yapmış 

olan ve sıb'IU va.zi)·eti Deınir yol hizmetine elverişli bulunanlardan kısım şefi 
yetiıttirilmek Uxere naÜ&al>.aka i!e 20 ınemur almaca'ktır. 

Müsabaka Lisede okunan fiitk ve riyaziye derslerinden yapılacak ve ayn
ca verilecek mevzu üzerine bir ynzı yazdınlncaktır. 

Müsabakada kazananlara 74 lira ücret verilecek ve idarenin &östereceği 
mahalde staj yaptırılarak muvaffak olanlar kısım şefliğine terfi sttiri1ccektir. 
Kısım şefleri Devlet Demir yollarırun tamiratı mütemadiye iıleriode ,aL,tanl
makta olup ücretlerinden ba,ka kcndilcr.iııe aynca ikametgih ta tahtıis ec'.!il
mektcdir. Müsabaka 4 Mayıs 940 Cumartai ~ünü saat 10 da işletme mey~ 
kezinde yapılacaktır. Talipluin qağıda gö.atcrilen :ve.sikalar ile Haydarpaşa, 
Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adann, Af7on, lımir ve Erzurumda 
l~me Mildilrlük.lerUı.e nihayet J Mayıs ı 940 Çarşamba günü akşamına ka· 
dar müracaat etmeleri ilan olanur. 

Taliplerin beraber getireceği vesikalar şun1ardır. Nüfus hüviyet varakast 
A.ktrlik vesikası, iyi huy kağıdı, tahsil vesikaııı, başka yerde çalışmış ise bon4 

flttMen, ~i Hıe evlenme ciiz.danı. 20 2 3 26 1392 ( 768) 
u r s CJP ar;u JJUl'4KV as 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
s. .... - olelin IDiM'w:iri 4s aeneiik otelcilik _, ....... t., o... 

. -.. ....... Betci'dir. 
llridol oteli eli oclala her oclaıda IOjuk Ye llCak Akar ıulan, banyo1.n 

e blorifni ~. Dehili ye harici mate.ddit tdefoalan Olduğu libİ 
1Uamöıı-ru- ve lamusi lolm.tuı Yardır. 

Bütiia uri konfcn1 haiz Olan bu otelin Haliç Ye Manura denime 
lllanlNl cihetine de nezareti feftalideye maliktir. 
Bitiin bu miik.,.nmeliyedere ilinten fiyatlar rekabet Da.ul etmi

IYeıcıelE der~ ac:mdm. Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütma.-sa 
1 ömer Uitfii Bentmiin iduelindedir. Bir defa ziyaret laakikati 

.. ,... .. 1m,.... Bunan iPn bütün f..ıelilm'., kendinin talm ilticannda 
lbalııman otellerde ......... 

lngilizce bilen memur alınacak 
rllJUdrB DEMia YI! CEl.İJC FABJUKAIAIU 
lfCID•ESUDfDEff : 
Müe.ee9"'•iule istihdam edilmek üzere 3659 numarala Barem 

kanunu laikimleri dahil.iade Ye bir derece SINAt iŞLETME 
ZAMMI nrilmek ...,.etiJe müaabaka ile lnsilizce bilen memur alı
nacaktır. 

tmtihaa ADkarada Siimer Bank Umumi Miidiirlüilnde, Siiwır' 
Bank İstanbul fubeıinde, lzmir V erli Mallar Pazarında ve Kara
bükte Müessese müdürlüğünde 1 -5 • 940 tarihinde yapdacaldlr. 

1ıteklilerin ADkuada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Perso
nel 1ervisinden, Sinaer Bank lıtuJ,ul tubeıinden ve Karabük 
Müeuese Müdürlüğünden tedarik dehilecelderi İt talepnameleri
ne a,ağıda ,.azıh veıaikin a•ıl -Yeya &uretlerini eldiyer.ek .ea geç 
30-4-940 tarihine kadar müracaat ebnif olrnafarı lazımdır: 

1 - Ta.hail v~ik.uı (asgari orta), 
2 - Hizmet ıvaikası, 
J - · Nüfua kiiıdı .-e aakerlik temiı vesikası, 
-1 - Po1iı 'h6snühat şaluı.detnameai, 
5 - Sıhhat ı-aporu, 
6 - Altı v.eıika ve iç boy f otoğralt. 

24 ı6 28 (788) 

Manisa VDayeti vakdlar müdürlilAtiadeıı: 
Merk.ez Ma.ni.MJa Çe,aeeir amü ~e miııaruiaia rneYCUt )00 .lü.al&k kctfi 

ııuıcibjnc.e ta.ı:ıa&ri ~ .eksilllaeye .çıkanlmlft.lr. 
Muv.all.at teminatı 37 lira 50 ıkunı§Nr. lhakai 4. 5. '940 e»uu.r.teai ,ıünü 

aaat J ~ de Maruaa V.aluflar :idaruinde yapılacak.tır. Isteklilerio ;muayy.en 
gW.<U miira.cutlan ilin ~ltınıu. 

ia. 2.3, 26. 30 1366 (7.S5) 

iz mir Akşam Kız San •at okulu 
müdürlüğünden: 
f.nstirii n A.icpm KıE Sanat 0ku1lanndan mezun olup ıbiılgi Te maharııde. 

rıni arttll'Mak, açaeeldarı atdye hayatına 1huıduımak ıistirenler içiıl -*•·
muzda dikit telcımülü atelye.I açılnufbr. 

fsteldiknn tafaitit almak n kayıt olmak İçin Okul idaresine müracaadan 
illn olunur. · 

s 

--·--NIEKIJ\lG>dE SOYA.La 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapun.ı 2-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Ar-vcrs ve Hollanda 
lmınnlarına hareket edece1'tir. 

~ ZARA Mot5r6 
~ 24 - 4 940 tarihinde 

A 
f:J__ ~ 

gelerek ertesi gün sa-
:ıt 17 de PffiEE Bren
:lili Zııra Fiume Tri
}'esic '\·e Venedik li· 

D~JATI( :~:~It~~ hareket 

BRİNDİSİ ınotörü 
l / 5 / 1940 tu-ihlnde 

~lerek eıtc..ii gü.o(i ult 17 de Piree, 
Brmdisi, Zara, Fiumt:, Triyeste ve Ve
r.edik limanlarına h:ırtket edecektir. 
ADİGJ: vapuru 3/5 mayttta 'bÜQ. 

melde olup Cenova ., .. Jthıiera umruıı ... 
l"lJUl hareket edecektir. 

Cİ'ITA Dİ BARİ lllUt&il 7/51948 ta
rihinde ~ oJup f.tanbut. Pi
re. Napo'li. Cenova !imanlanna hareket 
edecektir. 

ZARA moWrii 8/5 1940 tarihinde ge
knik eıiefii lilDii ad 17 de Pire, Brin-
dili. 7.m-a, Fiume, Triwste ve Venedik 
limanlanna hareket edettktir . 

LANGANO • ~puru 12/5/MO tarihin
de ~ Olup C-enova ve Rivie
ra liman1anna hareket edecektir. 

1fOT - BiltUn bu vaf)Uf'lar Triyeste 
"~ eeaov.aa 6bmJI ve cenubi Ame
rika 1imaolanna hareket eden !TALİA 
ANONiM ııeyrieıefain ~ ve Afıi
h ''e Hinditdana battket eden LLOYD 
TBlYEs'rtNO anonim a;rrilefaiıı ~ 
keti npurlanna teaadllf ededer. 

SF.avlCE Mob'tME ROUMAİN 
AL8A Juı:JA vaparu 4/5/9H tarihinde 
be1demnekt.e olup Malta. CeDova. Mar
silya liman1arma hweket edecektir. 

N O 1': 
Ah.alt bama dolay.a7Je ,..ıun ft 

tımk.et tarih1erinin bt1 olmadıjım " 
bunlann htc bir lbbera 10zum olmaba
'7lD ddifebllir olduiunu ve bu busustllD 
dolayı acenteye bir menıltJet t.erettftp 
etmly~ muhterem )1lkJeyicilerin 
byrt .. 1.-ret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat lcin Cümhuriyei 
aıddesinde FRA TEILf SPERCO vapw 
ecentesine mUracaat ediJme.f_ 

TELJEFON : 2004 - 2005 

••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••: 
• 

GLt.,•ER V• : 
şUııEKAsı LrD. E 

. 
• • • . . . . 

Y APUR ACEMTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binasa 

~..FON: !443 

Londra ve LivB!'POl hatlan !ldD 
plyaamn thtı)·aeımı dire npurı.. 
ınmız meler yapecakhmbr • 

• . . . 
• 

• ............................................ 

W. F. Benry Van der Zee 
Veşüıtekasa 
-~-

Al\IERICA'N EXPORT UNEt; İNC. 
NEVVORK İÇİN 
E..XAMELİA Vr.p Nisan !On1annaa 

beld«ıiy.or. 

EJdB1A. Vap. Jlay• jptic1-smcia bek-

~l'İCE MAtİTİME BOınlAlN 
BUCAREST 

GALAS YE KÖSTENCE içtN 
CA.VARNA Mot. 18 Ma,,sa doinJ 

bekıeni'ycw. 
D.T.R.T.-BUD!lPtliT 

~fmeri~ .kanaatine göre t:veçi~ Al- de yapılan resmi tahkikat ise bir taar- et olan 6~ .~ ~nguldak zeıo.odls tave 
tn tChdıdıne karşı boyun <?gmesı aslA ruzun gamalı haçlı 1ayyareler tarafın- :maden ~~r~~ At.uı alınma~ Ha-
81 e\Pzuu bılhis olamaz. Alman oonanma- dnn yapıldığına şüphe bırnkınamıştır. vagazı mu~~lugüo.den yüz seksen kn
t .son muharebelerde o kadar zafa uğ- Londra 25 (Ö. R) _ Deyli Telgraf ~ mu:ka~cie red.arik edilecek ~rt
lailQı.~r ki Almanya Baltık denizinde gazctesioln Stokholm m~habirl Alman- namesi veçhile kapalı z.arflı ehiU01 r/i! 
~ "'eçe karşı hakimiyet iddia edecek lsveç doıu.nmaları arasındaki mukaye- konuhnuş!W"· MubamlDeJl bedeli beher 
ibrE!Vkide değildir. Isveç sahillerine bir seli bir makalesinde .son deniz mubare-- tonu 12 .liradan 7~ .lira ... e muı.·.ak
cle aç hare.keti teşebbils ed.ildiği takdir- belerinden sonra Balt.ık den.iz kuvvetle- kat ~ .~ lıtıwiJt". Iha~ ~ 
h lsveç donanması ve sahil bataryaları .rinin mü va.zene.si Almanya ale}·hlne ve 940 cuma~ saat l? ~- .24-90 uy,ıh 2S, 26, !7, 28, 30 H40 (794') 

1 U~a~w~w~cy~e~~~~h~l~~~~~~&~~~~h~~~ ~~n------------~~--------------

BUD~iClN 
DUNA Yııpuru J.5 rnayüW doj.ru bek

laliyor. 
etdir. masının artık .Baltık denizinde en kuv- teidii mek:uı"arı .jh.aJe .glinli aut li ya 
,Saıaruyettar ask.eri mUtehassıslara vetU donanma olmadığını yazıyor kadar enclimen rJy.asefinıe V!erilir. 
~ lsv~ Sonc:l boğazına Almaıliar ta- - -·-- · 17-21-26-,2 J3i9 {1'3) 
~~dan konulan maynlerin tenıiz.le.n- ~BAKİ 
. •ni istemiştir. Almanya h.iv:at Isve- . 1 - Karantina 176 ve 207 sayıh _. 
~ ticaret yolu üzerindeki .maynleri te- ltalyan vapurları kaklarda 200 metre :j;pGycla kualiıasıyon 
~ıneue Isveç Almanyay.ll demir sev- Brüksel 25 (Ö.R~ - Amer:ikadaki yaptırılması, Fen işleri mlidiltlüğüodeki 

Yatuu t.amamen kesecektir. İtalyaıı vapur şirketi İtalyan vapurları- ~eıif ve prtnamesi veçltRe açık eksilt-
ALMAN FtLOSU nm İtalyaya dönmek emrini aldıklarını meye konulın~. Kqjf ~U 83Q li-

'-i .ı\yni nıahfiller Al1J.an fijo.mım va- tekzip etmiştir. Bilakis işler.in artması ıra mu~k~ temuıaiı ~ tia 25 bruş-
Yetizu Ş>yle muhakeme ediyor: sebebiyle Amerika pat.tına yeni bir kaç tur. Taiiplerm bu ien~ q Banka;;':' 
l'~anyanın Sııanenav zırhlısı batı- vapur daha tahsis Pdilccektir. na yatırara'k makbutlarüe :ihale tarllıi 
f~· Şacnhor&t zıchl~ı uzun ı..am~m ,,ıan. 1015/9~ Cwna günü aat 16 dıa 

llıyette bulunması imkfuısız kılacak r eneUmene mUra~atl•ı. 
:lltJıış yaralar almı§tı.r. Graf Spee bat- B o R s A 1),. 2 - tklçeşme1ik c:8ddesin~ 'japı\-
't>oi§tır. Amiral Şer iki torpil yemiştir. j müta nlan C~et lronalujuwie 
~~çland hasara uğra~tır. Bluher, - . ~~ -~~ ba1l ~ Fa 
bl.~ hsruhe, Emsen :kru\'azörleri bat- . ÜZÜM ifler:ı ~~ btif ve ....-_. 
~ır. Almanların elinde wfıharp zırh- 235 Öztürk şir. 9. 10.50 meli YeÇhile açık e .+m~e koru..._,. 
it 0larak Amiral Hiperden başka bir 157 Albayrak 11.50 U. tur. Ke:Pf ~ S:: ::: ~ --
~ ~tır. 120 j. Kobeıı 9. 13.25 :rakkat WU::-S.nb · T~ 

ltıa ~eçin 3 .sa!fıharp zıriılısı \.'ardır. Al- 109 j. Taranto Mı. 9. 9!1S :=-:.ı tanbi ~ 
... eJ.,82ın 11 torpido :muhribine kar.şı Is- 66 S . Erkin . ıe. 13.54> . :U da U. 5. ~ ,._ 
aıe 1-er. ~ modem 12 torpido muhribi- 41 Ş. Rim H. 9.25 B.50 me IÜ8Ü .tUt ewff....,.. ..... 
ÇQJc lllalı~tirJer. lsveç donanmasında bir 35 S. Pat.er.sun J2,50 13.25 atlan. 1ıl 31 5 1 <• 
ita,... h.aiiI kruvaı.ör, torpldo ve muavin _ 41 P. Klark lD~ 14. 
~., sefinelerıi :vardır. lsv~ zırhlıları- 7 Nihat üzümcü 8.5' -8.50 Endhhiyel ınwwuJAt.a mali.Yet Ye 
~Mt:~ları Almanlarınkinden daha kuv- 811 toptan,.-., fiJatlaruua lrolltı9l "' f.es-
ı...~tr. n.~ .kuvve.t.e 12 pusluk sahil ha- 5493641 biti halr\mc1a •. 4. - tarih Ye 2/Ul4'1 
--Yalar la edil kararname numaıab ni- Bele-~ te ı ı 've ırse, Isveçe asker ih- 550175i ;a:..e iiJAn t.ı.tMma __ 1_ • ....__~, (8'1) 
febb·· şe'?büsünün Norveçe yapılan te- No. 'I .9. ...7 ~· 
§ılır us gıbi kolay bir iş olmadığı anla- Net. 8 11 . 

.t.İJı Lt No. 9 12.75 
Sto.. MO'DAFAA tSTlKRAZI No. lG 15..50 

1itnale ~?!~· 25 (ö. R) - Isveç her ih- No. 1l 18. 
lıaı.ır ·-r koymağa :fail bir şekilde JNCİR 
~Ul'olanfor. Milli müdafaa istikrazı 70 40 Çu. B. j.Fr:ınko 
~tn.ir ~ uron temin ~tmiştfr. Bir Isvcç 201077 eski yekun 
_ a 1 Isveçin garp .sahilinde zabit ve 201117 U. yekun 

6. 8. 

~~.P. İŞÇİ VE ESNAF BiRLiOiNDEN: 
}( enız işçilerine 

~ ulunuzwı umum~ heyet toplantısı ekseriyet olmadığından bu ayın 27 
\lnıartesi gıiııQ saat 13 e bu-altdml§tır. 

DGIEC•Ba••lt>'olot 
Hamza Orhon 

DAldl.fU:SAld 
HastahlrJaralNdrn 
Dmidi Ye ara f H, Jiaıleıiılt 

maTft'6m• d' 8 
Pün~otonıkis +.:ıtbl\: eder .. 
ADB.ES: DenWi Bdediy.c elektrik 

fabrikası karpsıııd.a busust muaye-

Eski kağıt münakasası 
Sümerbank Scllüloz sanayii mü
cssescsind~n: 

Miiessesemizc1P. mevcut 'Şftıift&nte 'W~e 2" ilti yüz tcMt afi '9eyn 'ile 
SCM ibeş yüz ton kan~ matbaa ve biiN 1lt"bğı -es\t.i kiğtt m\iftakafıa .aretile 
mübayaa eiiilecek.tir. 

Mtmakasa 2! Maytıı 1949 ÇaTŞ&m"8 ,gıtinü aat 14 te hnWtte ~ mü
dü~ünt1e 'Y!lt'ılacaktıt'. 
Satmağa talip olanların fiat tl-kliflerini havi kapalı zarfları münaksaa gü

nO. saat 12 ye 'karun iOO yedi y1iz 1irlı'k teminat a'kçeleri1e l>UIDde müessese 
.uaıt8j&ne t!"JillE e4 drf -dır. 
Şaıtaaım mft n rsır- ........ den bedelsiz olarak ıtedarik edilediliı-. 

26 28 1435 (80Z) 

lzmir Nafıa müdüTliiğünden: 
Şejnt • lira.P bdmr lende p'.lıştır.ılmak iiı.ere \irl Fraaanıca dijeri im-
~ bilir iki Wft'.11 .t ...... ndan isteklı1erin vesaiki ile bir'tikte blr 
Wta,-a :bar- Jiafia Mlc!fidllft• müracaat etnıeler.i. 

26 28 1448 (813) 

KASSA ınotörii .Mayıs tıoolarmcb 
lıek'leniyt>r. 

szrom ı."()pUnt Hoziran ortalannda 
bekleniyor. 
Vapmluı• bim ve tarDıleri hakkında 
~ blT '8a11bttt ~n. 

Vapurlann han'ket tarihleriyle uv
lunlvdMd detfJik~ eıoem. me
.nlinJ Dbu1 etır.n. 

o.M fUh taf.illt ~n ATATO'Rs. 
cadaest 1~ 'Nıı.<la .r. F. Hemy Ven Der 
Zee ve ş.ı. Vçı.u aıcentalıjına mllraca
at edilmM rica ,oJwwır. 

t'l'J.EION : ZOl7 /ztOI 

VMDAL _.,.._ 
UMUMİ DENlz ACENT ALl(H L'TD. 
ZEl'U:A PLOvlDBA A. D. lt~OR 

LOVCEN .,,apuru 80 nisanda Kösten· 
ee v~ Varaa için ~et edecektir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVC:l!M •apuru 8 mayısta Kösten· 

<.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa 
------------------------- Pitt, Dunm.o ft Tri~ i(jn ~ 
fs llf - lllf.,11 S r---,=ı;~;;;r--,,ket edeee'ktir. YoJcu ve yllk bbul ede· • ••••"•••-= ...... cMtlr. 

r-gz:- _k Salihalhlin ~~ 
w tnıiüi 11 11A YIS .1JMO .. -:,:oea büi(ftiinin utldk ve T ekaod YOicu ve yUk bbu1 etmektedir. 

5 _ Yıeru ınUn\ip tayin1 Genk npar1arm muvwlit tarihleri, 
•-Kur'a iJe iki azama J.eedadi Çeetik U.CalWhn MW+ ı .... ~ Wm1eri •• navluftlan halt-
7 - Umuml hey~ azalan tar.alın- mılN Te mM ()Jdvg. kma. 9CeDta bir teahbOt altına stremeL 

dac riki Obııcak reldiftrrln mli- shESI SAiia MJlftAJO Dma fada tafıdlat almak için Blrtncl 
-L----'1 ff dd - 61..L..-" ......_ -•r..-~ ~ ~- .n Kordonda 152 numarada •UMDAL• 

Nizamnamemizin altıncı maddesine _.. ....... S X.. .. ı..... ..ı umum! c1en1ı. ACfttah• L&d. ..cıneaae 
eöre lkdi mııkterl lcollÇıl'nia 2 Jiayls .... -- ..... .._~ .. 
~ Paqembe ~.saat l7 O. Killi Ki- nı.am : s"nd rim ohmar. 



SAHiFE" 

Alma ların deniz zayiatı büyüktür 
Jngiliz harbiye nezareti 14000 Alman askeri boğulduğunu bildirmektedir 

lngiliz • 
ır gazetesi 

~~~~~---~~~~~ıwıw.~--~~~~~~~~~~ 

Alman başkumandanlığının denizde 

Bütün Norveç ·a aları 
istirdat edilmiştir 

intihar siyaseti takip ettiğine kanidir T rondhaymın şi;alindeki arazinin 
Norveç işgali altına geçtiği bildiriliyor 

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

lsv eç demir yollarının yolu Almanlara kapandı 
Brüksel 25 (ö.R) - Röyter ajansı 

bildiriyor: 
istihbarat servisinin teşkilatının bo

zulmasına çaresaz olmak için Norveç 
hükümeti bir matbuat bürosu tesis et
miştir. Bu büro, Oslonun cenubu şarki
sinde birinci Norveç hrkasının hiç mu
kavemet göstermeden Isveç hududunu 
geçtiği hakkmda Almanlarca çıkarılan 
haberi tekzip etmiştir. 

Ayni Norveç ajansına göre, Narvikin 
~malindeki adalarda, keza bir tarnftnn 
Bergen - Trondhaym ve dif,er taraftan 
Namsos ve Nnrvik arnsındaki lldalarda 
hiç bir Alman a~keri kalmadığını ve 
Trondhnym şimalindeki arazinin sağlam 
bir şekilde Norveç işg"l!i altında telakki 
edilebileceğini bildirmektedir. 

JNGILIZ HARBiYE NEZA
RETiNiN BiR TEBLICI 
Brüksel 25 (ö.R) - lngiliz harbiye 

nezaretinin tebliği: 
Trondh~m mıntr.kasında, dünkü 

gün neşredilen tebliğde telmih edilen 
Alman mukebil taarnızu gemilerden 
Trondhayın ~imaline çıkarılan müh;m 

Al.nanların kaybettiği yemi a : .'}orrıfoııt, Rluher, LClpzig, Karlsruhç, Nürcnbıırg ve Em dcn , miktarda Alman kıtaatı tarafından ya-
p ~ ,,, 25 {Ö. R) - İsviçre matbuatı hezdır. Rişliyö ile Fransız donanması nau ve Amiral Shecr gibi büyük cüz i- 1 pı ı;nıştı. Şiddetli bir harbı müteakıp 

şu kanaattedir: Almanya güttüğü gaye sekiz zırhlıya malik olmaktadır. Ayni tamları destroyerler tarafından refakat lngiliz kuvvetleri eski vaziyeti iade et-
ile elde ettiği netice mukayese edilirse tipte inşaatı ikmal edilmek üzere olan edilmeksizin va1Jfeyc gönderilmişlerdir. meğe muvaffak olmuşlardır. 
Norveç işinin Almanya için bir muvaf- ve önümüzdeki yaz mevsimine kadar De'nizcilik tarihimle, Narvikteki bü- Bugün öğleden ~onra da Yor Ofi!I '!U 
fakıyetsizJik teşkil ettiği görülür. Fransız donanmasına iltihak edecek da- yük Alman destroyerlerinin kaybı gibi tebliği neşretmiştir: 

cGazet dö Lozan> şunları yazıyor: ha üç Fransız zırhlısı mevcuttur. Beşin- göze batacak kadar fuzuli bir ınalzeme Trondhaymın ~imal mıntakasında ye· 
Müttefiklerin filoları mühim zayiata ci Jorj adlı Ingillz zırhlısı tecrübelerini israfına nadiren tesadiif edilmektedir. ni bir müsademe olmamıştır. Staynge
uğramaksızın Alman filosunu, inkarı yapıyor. Bu mua1.zam sefine 39 mil sii- !}tinci bir tabye hatası nakliye gemileri rin şimalinde Almanlar mevkilerini tah
imk!'ınsız derecede zayıf düşürmüşler- rate maliktir. Ayni tipten daha beş Zll".h- zayiat nisbctini arttırmıştır. Bir İngiliz kimle meşgul görünüyorlar. Cenupta 
dir. Fakat bu iş, Müttefiklerin elde et- lının inşaatı ikmal edilmiş olup bunların denizaltısı c:Almasis> nakliye gemisini düşmanın artan tazyiki sebebile miitte
tikleri neticeden ancak biridir. • Dani- da önümüzdeki bir kaç ay içinde- faal batırmış, bundan maada, August Leon- fikl~r Lillehamner civarındaki mevkile
marka ve Norveçin işgaJiJe Almanya İngiliz filosuna iltihakları beklenmek- hnrdb, clonia>, <.Moorsund> .gemilerile rini terke mecbur kalmışlardır. 
§İmdiye kadar yalnız kendisinin istifade tedir. Böylece İngiliz filosu 19 zırhlıya ismi tecbit ediJmiyen diğer bir gemi ha- Narvik mıntalcaııında hakiki bir sü-
ettikleri bu bitaraf devletler sularını malik olacaktır. tırılmıştır. Asker dolu Alman nakliye kunet hüküm sürmektedir. 
kendi elile ilga etti. Fakat Müttefikler DENİZ MAHFtLLERtNE GÖRE gemileri Mars1rand açıkJanbda ve 1sve- Briikeel 25 (ö.R) _ Röyter ajansı-
şimdi şimal denizini kat'i olarak Alman- Londra - Manchester Guardian ga- çin garp sahillerinde taarruza maruz nın Jııveçten gelen haberleri bir araya 
yaya kapadılar. Hatta mayn tar1a1arile zctesinin Alman donanma zayiatını hü- kalmış, 2 tanesi batırılmış, 4 tt>nesine toplamak ııuretile Norveçte askeri vazi-
Botni ve Finlandiya körfezini bile scd- lasa eden bahri muhabiri şöyle yazmak- de torpil isabet etmiştir. yete dair çizdiği tablo şudur: 
dettiler. İngiliz ve Fransız kuvvetleri- tadır: cAlman donanması zayiat nisbe-- cAlsten gemisi İngilizlerce müsadere ALMAN TESEBBOSO 
nin büyUk kısmı hareket kudretini haiz tinin sırf adedi yekundan çok daha ma- edilmiş. cMaine> ,:?emisi de mürettebatı AKIM KALDI 
ve her ihtimafo karşı müdahaleye hazır- nidar olduğu anlaşılmalıdır. Alman do- tarafından bntırılmtŞtır. cSkagerrak> Şimalde, Almanların Trondhaym 
dır. ALMAN ZAYlATI nanması artık bir kudret ifade etmemek- adlı petrol gemisi ayni akıbete uğramıs- üzerine müttefik ileri hareketini kırmak 

tedir. Bugünkü zayiat nisbetini 1916 tır. cKattegab ismindeki petrol gemi- hususundaki teşebbüsleri akim kalmış-
Alman Cephesi, 25 (A. A. ) Skngerrak muharebesi esnasındaki Al- sinin de Norveçliler tarafından batırıl- tır. Cenupta ise Almanlar, Oslonun şi-

cHavas Ajansından :» man açık deniz filosuna tatbik edersek, mı$ olduğu resmen tebliğ edilmiştir. malinde, üç istikamette ileri emeğe çalı-
misaJimiz daha canlı olur. Ticaret gemilerimize temin ettig-imiz l B' · k d K k ı Pelit Parisien, Almanlann Skan- sıvor ar. ırıncisi mer ez e oya o up Bu filoya Almanların bugünkü zayi- refakat gemileri sistemi Almanlar tara- El oo k ı I dinavyaya kar•ı gı·ri .. mi& olduklan tl k f d virnun o i ometre şima inde Ka-

:J" ~ ~ a arı nisbetinde bir zayiat verme i~in, m an tatbik edilseydi, bu topyekfın yak mevkiine yaklaşıyorlar. Diğer taraf-
hareki t esnasında kaybetmİ§ olduk- İngiliz donanmasının Skagerrakda 13 imha hadiselerine meydan verilmezdi. tan Norveçliler Elvirunun 80 kilomet
lan nakliye gemileri hacminin yekU- zırhlı, 8 kruvazör, 27 destroyer batırma- Gerek Müttefikler ve gerekse kendi mü- Te ~mali şarkiııinde Voden h ududunda 
nu 18 Nisan tarihinde 97,000 tona sı icap ederdi. Böyle bir ihtimal varit rettebatı tarafından batırılan nakliye Almnnları durdurmuşlardır. 
baliğ olduğunu yazmaktadır. Bu ge- olsaydı dahi, o zamanki Alman donan- gemileri zayiatı Almanlar için çok da- Diğer bir Alman kolu lsveç hududu-

ması bu zayiata rağmen, ufak ve lakin ha meş'um bir mahi.vet arzetmektedir. ki k d milerden 61,000 ton batmı_s, 36,000 na ya aşma ta ır. 
izrar kabiliyeiini haiz bir kudret olarak Bu gemilerin muhafızsız seyrettikleri Kodiran vadisinde hareket eden Al-

ton hasara uğramıftır. kalırdı. muhakkaktır. Harp gemilerinin refaka- man sol cenahı müttefiklerle kat'i bir 
Ordu ofisi merkez bürosu bu ha- Alman erkfını harbiyesi bizim muka- ti olmaksızın bu kıymetli nakliye gemi- mahiyeti olmıyan muharebelerde bu

rekit esnasında 14.000 kit inin bo- biJ darbe1erimizde deniı.altılarından is- )erini 60 millik münazaalı sular üzerin- lunmuştur. Alman sol cenahına karşı 
ğulmuı olduğmıu bildirmektedir. tifade edeceğmizi elbette müdrikti. Buna den göndermekle Alman Başkumandan- mukavemeti takviye için müttefikler 
l,SOO ki§İ kurtanbnı§ olup halen rağmen, Alman donanmasının Gneise- lığı bir intihar siyaseti takip etmiştir. mütemadiyen imdat k uvveti alıyorlar. 
mevkuf tutulmakta oldukları tah- T rondhayının cenubunda mühim b ir yol 

Al 1 R 1 t• ı• • • N merkezi miittefiklerin elind ed ir. Narvik-
min edilm~ktedir. man ar en eya e 1 va ısını or- te kar fırtınası harekata mani olmak-

Londra, 25 (Ö. R) - Niyuz Kronikel tadır. 

gazetesine göre 1940 senesi nihayet bul- Ve". e komiser tayin ettiler FRANSIZ MAH FILLE-
madan evvel Müttefikler denizlerde 35 ~ RINE CöRE 
saffıharp zırhlısına malik olacaklardır. Paris, 25 (ö . R) - Almanya Norveçtc kendi işine uygun bir hükumet Pa ris 2S {ö.R) - Fransız mahfille-

RlŞLIYö DENİZE 1ND1R1LDI tesisi müşkilatını an!amıştır. Şimdiye kadar R en eyaleti valisi olan Jozef rinde askeri vaziyet şöyle gösteriliyor: 
Londra, 25 {Ö. R) - Fransız harp fi- Terbodem Hitlf'r tarafındnn devletin Norveç komiserliğine tayin edilmiştir. Norveçte Narvik mıntaka!ll müstesna, 

]osuna inşaatı ikmal edilen otuz beş bin Bu da, Kristiyensem t ecrübesinde, K ulolnig tecrübesinden daha muvaffa- - çünkü burada devam ed en temizleme 
tonluk Rişliyö zırhlısı iltihak etmiştir. kıyetli çıkmadığını gösteriyor. Oslo valisi B . Kristiyensenin krala ve hüku- ameliyesinin diğer mıntakalarla alakası 
B u zırhlı sekiz adet on beş pusluk ve mele sadakatini, idari komitenin Alman makamlariyle işbirliğine mani ol- yoktur - elyevm müttefiklerin askeri ha-
on beş adet altı pusluk toplarla müceh- muştur. reketlerinin iki gruba ayrıldığı görülü-

••••••••••••••••~··~·~~·~··•••·~~~~·~·:•••••••••••••••••••••••••••••••••~·~~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~:·•••••••• 
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Çocuk bayramı münasebctile Çan
ketya köşkünde Cümhuriyet çocuk

l arına pek değerli iltif tları .... 

Fotograflarda Milli Şefi ilk okul öğretmenierile 

jilosmıun Narvik'e 1hraç haTcketini gösteren ilk resim 
yor. ınıılindeki mühim demiryolu iltisak no~· 

Biri Trondhaym mıntakasındadır.. tasını ele geçirememişlerdir. Bu noktti 
Rurada miittefikler 48 saat devam eden daima müttefik kıtaatının elinde bulu• 
oldukça şiddetli kar sağanağına ve Al- nuyor. 
man. mukavemetine rağmen ilerlemiş- Hülasa, ·Norveçte hnrbın ilk iki haftj: 
lerdır. Trondhaym körfezinde gizli bir sı içinde, lsveç demirlerinin yolu A 

ı ··r~ Alman destroyeri ba:r.ı kara unsurları- manlara kat'i olarak kapanmıştır. !\' ~ 
nın yardımi·l·e·· müttefik kıtaatını dağıt· te~ikler Norveç ~ahillerini ab1oka ettı:l 
mak teşebbusunde bulunmuşsa da mu- mışler, Alman fılosunu bir daha b 
vaffak olamamıştır. Alman propagan- doğrultamıyacağı kadar ağır za)'iatil 
da~nnın dünyayı velveleye verdiği aııkeri uğratmışlardır. . 
muvaf1akıyetin aslı budur. Fakat bu le- Gerçi Hitler Norveçe asker seı.·k100 
şebbüs tamnmile akim kalmıştır. Esasen devam ediyor. Tabii hava yolile. fıık~t 
bu mevzii hareketten lngiliz tebliğinde bu günlük bu faaliyet neticesiz görüou• 
bah~edilmi!7ti. yor. 

OSLO ŞiMALiNDE Brüksel 25 (ö.R) - Alman bıışkıı-
Ikinci hareket mıntakası Oslonun şi- mandnnlığının tebliği: .. 4 

malindedir. Burada Fransız - lngiliz • Oslodan şimale ve şimali garbd. 
Norveç kuvvetleri Alınanların ilerleme- doğru Alman ileri hareketi süratle Aj. 
ııine mani oluyorlar. Bu noktada yeni vam etmektedir. Burada ilerley~n he' 
bir şey kaydedilmemiştir. man kıtaatı tayyarelerin yardırnıle " 

Alman hava kuvvetleri Skapaflova mukavemeti kırarak düşmanı kıs~:, 
karşı yeniden bir hava taarruzu yapmış- gayri muntazam şekilde ricate meC 
!ar ve Norveçte münakale yollarını etmiştir. . ııı• 
bombardıman etmişlerdir. Fakat ancak Skagerak boğazında tahıelbahır h'rİ 
bir kaç kasabada tahribata sebep ol- kibinde daha iki düşman tahte!~?. Uş 
muşlardır. batırılmı~hr. Alman tayyareleri yuru>' k• 

R ovayal Er Fors bu hareketleri ce- halinde dü,man kıtalannı ve iltis~k fl~il• 
vapsız bırakmamış, T rondhaym, Sta- talarını bombardıman etmişlerdır. PJ' 
vanger, Oslo, Sild adası tayyare üsleri- lehnmn~r ile Bergenin şimal kısn:ı 1 .~11 ıı 
ni ~iddcle bombardıman etmiştir. Bu sında düşman kıtaatı arasında ırtı .11• 

bombardımanlar e~nasında Sild adaııı kesmişlerdir. Norveç sahillerinde _uı)ııı• 
şimalinde düşmanın iki devriye gemisi relrimiz bir lngiliz kuvazörünü ııg•; Jo• 
batırılmıştır. sara uğratmışlar, şimal denİ7.indc . Al• 

Diğer taraftan Alman paraşütçüleri giliz tayyaresini düşürmüşlerdir. I~• 
bütün gayretlerine rağmen Oslonun şi- man tayyaresi de geri dönmemiştıf· 
~~-~-~~~~~---~~--~-~~~~-~--~----------

Fransız tayyareleri Prag üzerınde 
- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE -

Londra 25 (ö.R) - Ingiliz amiral-
1ığının tebliğine göre müteaddit Alman 
tayyareleri Skapa Flova taarruz tt-ş,..b
büsünde bulunmuşlardır. 

Yalnız bir tarlaya iki bomba düş
müştür. Hiç bir hasar yoktur. IMil·z 
avcı tayyareleri ve hava bataryalarının 
§İddetli at<'şi düvmanı derhal knçmağa 
r.ıecbur etmiştir. 

Londrn 25 ( ö.R) lnP.iliz h"va 
kuvvetleri dün Almonları Zild drniz 
üssünde \'e .. telandı bir buçuk. raat bom
bardıman etmişlerdir. Bir çok hant:'ar· 
lar yakılmıştır. iki lngİIİ7. tayyare.i dö"t
memiştir. Dün Alborg, Stavanger, Odo, 
Trondhaymdrı Aln•anlar eli ... ::lek· h"va 
ilsleri de miitenddit defalar bombardı
man eclilm.!';tir. 

Londra 25 ( ö.R) - 7ild tanrr ~u
na lngilizlerin sC'kscn bomb:ırd•m:ın 
tnyycresi iştirak etmiştir. Tayyareler iki
şer ikiger gelerek adayı bombardım n 
etmişlerdir. Bombardıman bir saat 40 
dakika sürmüştür. 

tııkl'' 
Alman tayyareleri Nam<ıo5 rrıın ıııh" 

sında bazı demiryolu istasyonlarını hır•" 
rip etmiştir. Son günlerde_ Alrrı~~ 111d, 
zayiatı mühimdir. Oslo, hederı iııoe• 
ve dic'"r mevkilerdeki Alman hns 
leri yaralılarla dolmu tur. I 8ivıl 

Norveç ajansına göre Aln;nn ad ,.11)11 

ahaliyi bombardıman etınege h·eıerİ" 
ediyorlar. Bu sebeple bir çok şe ır 
hnlkı dağlara iltica etmiştir. .veıle• 

Oslo simalindeki müttefik k~ .. r:ıbc' 
rin miktnnnı tasrih etmemekle ·İiı: j:ı• 
Norveç otoritderi Fran ız ve lntrı ıfl~· 

d • u ,·e 
tnlarının cok miktrrda ol u~un ş:iılc:• 
lıim tcsli:uı.ta malik olduklarını 
miyor. 1te•İ· 

~orverteki lngiliz askeri kuVVl~ .;:ı.r• 
.. s·ıne 1 ' 

ne lıı ı:::l tcrede ı>ıtık resmen ': 1 
• tir. 

l;i k• vvei seferiy .. j~ adı ,. ılrrıış 

d d '" 13r ;:ı. pl 25 ( ö.R ) - Lork rvv'"!' 
bildirö\d'ö;in~ gÖrt" lngiliz b~" n 1 ur• :lk 
1 . . S •• • hnrıırrı • 
e·ı'lın tavanr •• ı 7 e .. ın,.. t"" 

' 1 ·ı· AJm:ı., • defa olıır, k bu ,, n<Tı •7 - .. el<" 
L 
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