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1 
GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELEFON: 2697 

-----------------------------·· ha,, IDUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• /rlanda nazırları 
Berline gidecek 

Dublin 26 (A.A) - B. De Valen Parla
mentoda lrland• İaf" ve zinuat nazslannm mu
allik meseleleri ıröriifmek üzere önümiizdeki 
hafta içinde Berline ırideceklerini ıöylemİftİr. 

Zannolunduğwuı göre, ırörütülecek meode
ler iptidai maddelerle zinıj mal11üllerin fİllb 
meodeleridir . . ______ _J 

YENİ ASJR matbaasında basılmıştır 

stavada da Almanlar ricat . ediyor 
Norveç Başkumandanının orduya beyannamesi -· ''Askerler, mevkilerinizde 

tutunun, zafer yakın,, 
Müttel.ik donanm;,sı dün T rondhaym Mütt;irr 

Fiyorduna asker ihrac etmiştir R_evösı şehrini 

fiyordu 

ordular 

. 
1 

Londra 26 (ö.R) - Stokholrndan JŞga ettiler 
~~~F,'.!f.~~~ ırelen ve henüz resmen teyidine İmkan Porio 26 (ö.R) - Oılonun fimalin

olnuyan haberlere ıröre dttefik donan- de Revöı ,elırine kadar ilerlemit olan 
ma Trondlı.ym fiyordunıı aokeo- ihraç Alınan kuvvetleri, müıtefilr.lerin, bilhas
etmİf!İr. Bu fiyorda hikinı olan Dag. aa Norveç mühezelerinin mukavemeti 
deno iotilıkimlan ıiddetle homhardı- kar111ında bu ıehri terkederek Hoı ve 
man edilmittir. Burada üç Alman tor- K 
P

ido muhribinin tahrip edildiii tahmin olna mevlcilerini i~gal etmişlerdir. Al-
manltlt bu Revös mıntakasında Oa1odan 

ediliyor. Askeri rnünekkidlerin kanaati- ilerleyen kuvvetlerle T rondhaymdan 
ne ıröre bu ihraç hareketi teeyyüt eder- gelen kuvvetlerini birlettirınek maksa
.., Almanlann Trondhaymda tutunabil- dını takip ediyorlardı. 
melen imkinsız olacaldır. lngiliz gazetelerinin istihbarına göre 

Paria 26 (ö.R) - Norveçten bil- lngili.z a~cı taıryareleri Norveçte buz tut-
diriliyor: muş bir göl üzerine inmeğe ve Alman· 

Stenkger ve Trondlı.ym cephesinde !arın şiddetli bir bombardımanına rağ
b---"--Lu" ••~,.--'-rm bu"tun" L>afj ..._uu.a Y-r"'7.maıa neo.. men gölü muvakkat bir hava üuü ola-
Trondhaymuı akıbetini biran evvel ta- rak kullanmağa muvaffak olmuşlardır. 
yin ebnek arzusudur. Son haberlere ııö- Paris, 26 (A.A) - Fransız askeri 
re müttefiklerin bir tayyare gemisi Nor- mahfillerinde hasıl o!an kanaate göre, 
veç ..ıunerindec!D-. Heniiz gizli tutulan N t k' ha k"t · di kad · b' d h' b .. .. k im t orveç e ı re a 'ITTll ye ar pış-
ır yer e D' ava uasu uru Uf ur. tar müfrezeleri tarafınd~ıJ.~tm ma-

.,,,, Trondhaym kalesinin ve şehrın umumi göriinii§Ü - SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE - _ SONU ( ÜNCÜ S E _ 

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

Almanya 
--·--ltir yıpranma harbini 

ltabul etmeğe mecbur 
Oltnu$tur •. -·-ŞEVKET BİLGİN 

d Alınanları Norveç• ~aldırmağ~ ~evke
.:_ıı stratejik, ekon<>nıık ve po!ıtık se
ı.,.Plerden çok bahs~•Iilmiştir. Bunun!,. 
~ - ••lı<-r bu sebepler iizerinde bugün de 
"•nıak faydadan hali sayılamaz. 

il ~tratejik sebeplerin başında Büyük 
tılaııyayn karşı amansız bir harp yap

ltıak fikrinin yer aldığını göriiyoruz. Al
~lar Norveçteki hA.-a üslerinden isti
. de ederek İngiltereye karşı taarruzla-

''"' •ı~tırmağa iimitlerinin büyük bir 
~'ıııını bağlamışlar<Lr. İktısadi sebep· 
! ara.sında ablokanın günden güne 

tddetlenen tazyikini azaltmak için At· 
\' Okyanusuna a~ılnn yollar üzerinde 
Udııtsuz bir faaliyete müsait sahayı ba

~rlıınuık arzusu yer nlmıştır. Siyasi ve 
~•al sebepler bahsinde ise İtalya üze
•ınde tesir yapmak. Alman milletinin 
~anevlyatıru kuvvetlendirmek arzusu 
~lldini göstermiştir 

Londra , 26 (Ö.R) - Anzak günü mü
~"""betiyle Londr&da yapılan merasim-4 bir çok mareş.ıller, generaller ve 

td Loid hazır buLnmuştur. 
Rabirede yapılan büyük geçit res-

""nde İngiliz ordusu kumandanı Mare
~I Cakmağın mesajını askere okumuş-
1ur, Bu mesajlar Yeni Zeland ve Avus
u~alya valii umumiliklerine de tebliğ 

• • rn:u 

Türk Petroltl 
Londra Sitesi petrol ha
berini alaka ile karşıladı 
ıso milyon sarllyle vücuda getirilecek tesisleri 
harice verilen para De ıs senede karşılarız 

-------:x*x•------
Ankua, 26 (Telefonla) - Memleketimizde kendi ihtiyacımızı te-

minden bqka ihraç edilecek ehemmiyette petrol bulunmut obna11 ik
tıaadi malıafilde olduğu kadar ballı: aruında da büyük bir alika ve se
vinçle Jıutılanmaktadır. 

** Petrol bulunduğu haberi Londrada, da yapacağı tetkikatı müteakip vaziyet 
lngiliz site mahfillerinde haber alınınca hakkında umumt efkarı tenvir edici be
büyük bir alAka gösterilm~ ve merakla yanatta bulunma.sı kuvvetle muhtemel-
mütemınim ma!Unıat rica edilmiştir. dir. 

Maden araştırma enstitüsü petrol bu- Ankara, 26 (Hususi) - Petrol mın-
lunan sahada uzun müddettenberi tet- taka.nnda tetkiklerde bulunmak mak
kikler yapmakta idi. Mütehas.sısların sadile dün Ankaradan ayrılan Başvekil 
mütaleasına göre en mühim mesele, Doktor Bay. Refik Saydam saat 12 de 
şimdiki halde bulunan petrolün, istih- Sıvasa gelmış ve .12,35 de şehır?en a~
sal masraflarını karşılıyacak miktarda rılarak seyahatlenne devam etmışlerdır . 
olması ve pek bol bulunmasıdır. 

Petrolün istihsali, tasfiyesi ve demir 
yolu ve deniz yolu merkezlerine sevki 
için 150 milyon lira sarfına ihtiyaç var
dır. Bu paranın sarfile vücuda getirile
cek tesisat, harice verdiğimiz para Jle 
on beş senede karşılanabilecektir. 

Başvekil yarın petrol mıntakasında 
tetkiklerini yapacak, mütehassıslarla 
görüşecektir. Başvekilin petrol sahasın-

--•• 
Orfi idare kanunu 

Ankara, 26 (Husu•i) - Örfi idare ka
mın projesinin Büyiik Millet Meclisi 
odliye encümeninde tetkiki ilerlemiştir .. 
Proje, yakında umumi heyette görüşüle-

cektir. ••••••••••••• --
Fransız Başvekili Reyno 

Norveç Bnı rekili 1·e Harici ye ua-ırı 

Bitaraflar 

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

G d • günden güne geni~liy<rek asilerle çarpı
:.'" Sın yor ra n ı ... : şan milletlerin mücaoelesi haline gele-
• •-- : ceğini söylemiştir. Hatip İngilterenin 
: F b"ıze dai : Akdeniz hakimiyetini mevzuubahis et-: (( ransanın • : miş ve .İngiliz donanmasının hllkimiye-
. ma düşman oldug_unu ~ tiyle ihlal edilen emniyeti t~alya niçin 
11nutamayızn denmce : iade etmesin:- FraManın bıze dau:ıa 

h 
: düsman olduırunu unutamayız • demış-

uHayır, ayırn ceva· : ur.: 
0 

bırı verdi.. : Cunta nutkunu •öylerken içtimada 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: hazır bulunan Musc;;olini hayret eseri 

Londra. 26 (ÖR) _ Royterin Ro- gösteriyor ve meclis rei.•i Grandi : 
ma muhabiri k1'a :nJddet Faşist partı- - Hayır , hayır diyordu. 
si umumi k3tipliğini yapan Cuntanın Cunta müfrit teınayülleriyle tanın-

b ld. mı~tır ve İtalyHn ma~buatındaki müfrit 
reççolar mec!L<ind~ld beyanatını i ı- B tk 

1 h ~ 'dd l' b fikirlere terceman u1ınuştur.. u nu a ivor. Müttefikler a ~y in<ıe ~ı et ı ır 
1~ kullall81l Cuulıi harp sahasının - SONU 4 tJ, Ctl SAHiFEDE -



Norvecte 
' A lmanya ŞEHiR HABERLERi 

Tef rika : 5 5 YAZA N: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

Spor bayramı 
Parti Gene l sekreterliği 
bayramın esaslarını 

bildirdi •• 

ijeşiktaş ve Vefa lzmirde 
--~~~~----------x*x.~~------~~~-

T akımlarımız Beşiktaş 

-*-
Bir yıpranma harbini 
kabul etmeğe mecbGI' 
olmuştur .. ---- BAŞTARAFI l İNCİ SAHiFWli -•••••••••••••••••• 

T aı kııladan getirilen 
seferi bir kılığa 

askerler 
sokulmus .. 

müsellah 
idiler 

~-~~~~~~~·x•x~~~-~~-~-

- Necati Sultan Ahmet .. . Dışa- virmeğe muktedir, arslan gibi bir 
ndan ayak sesleri geliyor .. Yanılmı- gösterişe malik bulunmakta idiler ... 
yorsam bu duyduğum. askeri bir ta- Bıyıkları tıpkı bir arslan yelesi gi
burun mektebe yaklaşmasından mü- bi dimdik duruyordu ... Ve hepsinin 
tevellit ayak sesleri olacak 1. Sen de vaziyeti vatanı tehlikeden kurtar
işitiyor musun? Ve bütün talebe mak için ateşe bile atılmağa razı ol· 

Her sene olduğu gibi bu sene de 19 ma
yıs spor ve gençlik bayramı içın vill· 
yette yapılan kutlama programına 
esas olmak üzere, n:ıa hatları ihtiva 
eden ve direktif mahiyetinde olan bir 
talimatname Parti Genel Sekreterliğin
den viliıyete gelmiştir. 

ve· Vefa ile karşılaşıyor 
~~~---~-x:*x:-----------

8 u gÜ n k Ü n1açların neticesi her 

dınu bu küçük milletin ~ 
mukavemet um.ini kuvveUendirJniştlr'" 
Simdi Non·eç ümitle çarpaııyor. il~ 
yetine, istiklMlne ve toprak bUtiiPliilf" 
ne yeniden kavuşmak Umld iyle V1J111fU· 
yor. Sürpriz dakikalarının tesirleri g~" 
miştir. Norveç mütt('fiklerin kcndisııtı 
verdiği modem silihlıırla küçük ordu· 
sunu organize etnıuğc muvaHalc obn~ 
muhteliC noktalara çıkarılan 1ngllb . ~· 
Fransız kunei scferiycsinin ~·ardıJJ11) • 

de Almnn ileri hareketini durdurın11t 
tur. Görüliiyor ki Almanya strateJı ko~uşun pençerelerine koştular. duklarmı anlatmakta idi ... 

Vilayetçe tanzinı edilecek program, 
ın"halli ahval ve se!'Sit nazan dikkate 
elınarak bu talimatmımedeki esaslara 
göre hazırlanacaktır 

yerde alaka ile bekleniyor 
~~~~~~~~~·~*~~~~~---~-----

Her ne kadar ortalık daha karan· Talebeye gelince, bunların tavrı 
lık ve vakit henüz gece ise de talebe da asker derecesinde canlı ve mana
uzaktan simsiyah bir renkte görii- lı bulunuyordu ... Tüfeklerini tutuş
nen bir kalabalığın toplu ve büyük larında, ellerile kasaturalarına isti
bir yığın halinde mektebe doğru nat ederek duruşlarında derin bir 
yaklaşmakta olduğunu seçmekte kahramanlık manası sezilmekte idi. 
güclük çekmediler. Onlann bu halini görüp te gözle-

Diğer taraftan okullarda Beden ter
biyesi öğretmenleri spor şenliklerine iş
tirak edecek talebeleri şimdiden hazır
lamağa başlamışlardır. Mayısın ilk haf
tasında tnlebc gruplarının provaları Al
sancak' stadında yapılacaktır. Bilahare 
muhtelif mekteplerdt'n iştirak edecek 
talebenin umumi pı ovası da ha1.ırlnna

Jatanbul şampiyonu Bctiktaş ve latan• karıısında hakiki kıymetini göstermek 
bulun büyük bir kıymet ifnde eden ta- fırsatını elbette kaçırmıyacalttır. Sonra 
kımlarından Vefa sporcuları dün gece Altınordu şunu hesap etmelidir ki, milli 
Bandırma eksprcsile lstanhuldan şehri- küme deplasman maçlarında bir derece 
mize gelmişler, hararetle karşılanmıt· alabilmı:si, bugünkü maçın neticesine 
!ardır. bağlıdır. Sait, arkad8.§lannı iyi idare 

ıayesine ''asıl olamauuşttr. , 
Alman hava üsleri Royal Air forc • 

un mUthi, tazyiki altmdadır. . ik· 

caktır. 

lstanbulun iki kudretli takımını ayni eder, bu maçın daha ilk devr~inde 
günde lzmir sahasında seyretmek. ko· takımına iyi bir oyun fırsatı hazırlarsa 
laycn ele geçmiyeceL:: bir fırsattır. Bu Altınordunun galebesi mtimkün olur. 

- -·-- itibarladır ki, bugün ve yarın Alsancak Sait'in ufak bir ihmali hem kendi pres-

Almanlar Norveçte ellerine geçird 
leri bu üslerden istifadeye büyük elJefll" 
miyet Yermİflen:li. Alman hava ord~ 
nun en mlihlm sima'iı olan general ~ ı. 
.;in Nor\'eÇe giinderilme.c;i bunun de,liliıt 
dir. BÜyük Britanya Alman tehdidııt 
mahiyetini ölçmüıtür. lngilterenin '°;i 
kadderatını idare edenler biliyo~ ~1-
Skandinavya hubinin ka1bedilrnell 

Egc r 
.. ss a m 1 ar l stadında yapılacak karşllaımalartn bü- tijine, hem de takımının alacağı netice-
"' yük bir alaL::a ile karşılanacağı ıüphe· ye mal olur. 

Onların bu meşgul vaziyetinde rin yaşarmaması ve askerliğin Türk 
birdenbire küçük rütbeli bir zabit milleti için milli bir san' at olduğuna 
koğuşa girmiş ve yüksek sesle: kanaat getirilmemesi imkan haricin· 

- Hadi efendiler .. Simdi silahı- de bulunuyordu .. . 
mzı alıp hemen bahçey~ çıkınız, di- Talebe ve askerler bahçede, işin 
ye bağırmıştı... ne netice alacağını biran evvel an-

Mektepliler koğuştaki silahlık- lamak üzere saffıharp nizamında 
tan tüfeklerini kapıp bahçeye inmek durup bekledikleri sırada dahiliye 
üzere merdivenlere doğru koşuşma- müdürü Ahmet Hıfzı bey merdiven 
ğa başlamışlardı ... Basamakları dör- ba ında göründü ... 

Altıncı Resim sergisi sizdir. Saat 17 de Vefa takımı Altayla karşı-
Bu sene milli küme maçlannda he· !aşıyor. Vefa takımını müteaddit defn· 

yarın açılıyor... nüz talisiz olan Beşiktaştır. lzmir eeya- lar kendi sahasında alkışlamak fm~atını 
Pazar gUnU saat 15 te Halkcvi salo· hatine tam kadro ile iştirak eden Be- ele geçiren lzmir sporcuları. bu defo 

nunda Ege rcss&mlan altıncı resim ser- şiktaı için Jzmirden altı puvanla dön- genç bir takım aeyrcdeceklerdir. Muı
gisi merasimle açıla::aktır. mek, biraz müşkül olmakla beraber tafa Batözün idare dcceği bu maç Alta-

Ege ressamları bu resim sergisine bu mümkündür. yın milli kümedeki derecesini, çok ümit 
sene yeni eserler hazırlamışlardır. Mcv- Vefa takımı, Beıiktaşm tamamen ak- ederiz ki takviye edecek ve lzmir takım· 

·ı • edr manyaya saya.us avantaJ ar terntrt ~ 
bilir. İşte buna imkan \'erilnıb·~~ıt 
Almanya Norveçe hakim ·olamıyac:-· .' 
Eğer- Norveç seferini Çanakkale ~~ 

CUt t bı l b 
.. · · ı. b' ··1cs yarata · lan ayni aeviyede kar-1a«malarına de-

a o arın uyur. ır su e - sıne olarak bu sene milli küme takım• ıu '"' ~ağı bildiriliyor. ları içinde en ta\ilisidir. Eğer geçen haf- vam edeceklerdir. 
Resim sergisi açwna törenine vali. ta lıtanbulda A\tayı maKlup edebilsey- Altayın Vahabın iltihakiyle çok kuv-

ne benzetmek kabilse bu seferde rrıiil,,, 
caviz mevkiinde bulunan AlrnanP~ 
mukadderi bir Anburnu, bir Co~ 
buimetine uiı'amak ve p nUn 

der dörder atlıyorlar ve hu arada ba- Onun görünmeaile beraber bah
zı talebe, karanlıkta bastığı yeri gÖ· çede de, çıt olsa duyulacak derece· 
remiyerek kazaen düşüp merdiven- de, derin bir sessiz\ik peyda olmuş• 

::> t• Bcled" isl · d tlidirl d vetlenen forvert hattı bu&\inkü maçın 
J a:- ı ve ıye re en avc er. i milli kümeıapuvantajının en üstünde --·ıııNW- gösterilecekti. neticesini tayin edecektir. Sait için aöy· 

B h b 
lediklerimizi Vahap ;çin de tekrar ede-

den yuvarlanıyorlardı... tu ... 
Artık talebenin duyduğu merak, Miralay merdivenlerden acele 

asabiyet ve heyec.an en yük.sek bir acele inip en son basamağa ayak 
dereceye kadar artmış bult.nuyor- atmasını müteakip ortalığı kaplıyan 
du... derin sükut arasmda keskin bir ku-

Mektebin her köşesinden çeşit çe- manda sesi yükselmişti : 
şit sesler yükseliyordu. .. - Hazırol.. . 

Taş kışladan hareket eden tabur- Binlerce a~ker, sanki bir tek 
lar da artık mektebin bahçesine gi- adamdan ibaret bulunuyormuşlar 
rerek kendilerine tahsis olunan yeri gibi, hep birden bir saniye içinde 
işgal eylemiş idiler ... Bunlann ha- hazırol vaziyeti aldılar ... 
şında tabur kumandanları Osman Bunun arkasından ikinci bir ku· 
ağa ile izzet efendinin bulundukları, manda dahi verildi: 
ta•ıdıkları askeri üniformalarındalti s·ı .. l s 1.. d ~ - ı a ı omuza... e am ur ... 
işaretlerden anlaşılmakta idi... Askerler tüfeklerini kaldırıp he· 

Bahçede yakılan fenerler gecenin men selam vaziyetine geçtiler .. . Ve 
karanlığını biraz gidermişti ... Bu sa• bütün gözler bahçe kapısına çevrili 
yede ortalıkta olup biten şeyleri bulunduğu bir sırada. mektep nazı· 

·· k. •• · • • ... · ... d 
1
• --· -w··-· ·-·' ııutf" 01ruenoıre meraıven" sahanlığın

s~n ı savaşa gön eri iyormuşlar gi- da belirmişti ... 
bı, tepeden tırnağa kadar müsellah, S ı 

f b 
ü eyman paşanın peşisıra, Seyfi 

se eri ir kılığa sokulmuştular ... 
Fenerlerden yayılan ısıklar tüfek- paşa v e miralay hacı Raşit bey gö-

l 
. l I . ründüler ... 

erın nam ı arına aksederek bunla· H b" )"k d ep ır ı ·te mer ivenden inip 
rın üstünde keskin panltılar vücuda selam duran askerin yamna ynklas-
gctirmekte idi... t 1 M kt ·ı dak ~ 

B 
ı ar. e ep nazırı e yanın iler 

ütün askerler, kahraman Türk k as er saflarının önünden geçtiler •.. 
milletine mensup olduklarını anla-
tan, asil, rastlıyacakları engelleri de- -BiTMEDi-
~ ael!lm:- - • -· =-=· ~ ~~ - - -- A ~ ma.....:,,41A ----..---·, 
EL HAMRA Sinemasında 

BUGUH MArlNELERDEN irlBARBlf 
İki fevkalade nefis ve büyük film birden 

-1 -

S EREN AT 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BC'stekAr Şubertin hayatı besteleri, aşkbrı 
Baş rolde: LİLLİAN HARVEY 

-2 -

Zorla Güzellik Olmaz 

Q ar ayramı Bugün saat on beşte lstanbul pmpi· biliriz. Vahap istene ve Saimi iyi idare 
yonu Beşiktaı. h:mir şampiyonu Altın- ederse Vefa takımı lzmir sahasından 
<;>rdu ile hakem Hasan Yanık'ın idare- bir puvanla kurtulur. 1 Mayıs bahar lınynunı önUmiizdcki 

çnrşamba gününe rastlamaktadır. O giln 
resmi devair ve mektepler tatildir. Ta
lebeler grup grup mesire yerlerinde eğ
lencccklerdir. --·--ZİRAAT MCIDURCI 

sinde karşılaııyor. lstanbul vo lzmir Çok alaka uyandıracaiı oüphcsiz 
oampiyonlarının lzmir sahasında yapa· olan bugünkü maçlarda her oeyin üze
caldarı bu kartılaıma. ayni zamanda rinde zevkli oyunlar seyredeceğimiz 
geçen haftaki maçın revani! mahiyetin· muhakkaktır. lstanbulda geçen haha 
dedir. Altınorduya karıı sert bir oyun çıkaran 

Bu sene büyük bir kıymet ifade eden BeF)ctaıın lunir stadında daha munis 
Altınordu takımı, siyah - beyaz takım oynıyacağını ümit eylemek isteriz. Ziraat mUdürü Reiet Diker çekirge 

mücadelesini tel.kik için Sefcrihisnra 
gttmiştir. .Mahkemelerde : 
irHALArs,iiitKLERi.. • •••••••••••• 

Gareze kurban 
gidiyormuş_ 

İı.mirde kurulacak ithalat birlikleri BİR SAAT SATl$1 
hakkında henüz. şehr!ınizdeki alakadar- Cüınhuriyet meydanında Bozyakah 

Umumhaneler arttı:;ında esrar içerken 
tutulan Muu.fferin Asliye cezada mu
hakemesine başlanmış, mamun : 

!ara tebligat yapılmamıştır. Abdullah, eski ve l ·ıymetsiz bir saati 
İthalat tUccarlnrı !ekrar vekuletc baş yüksek fiatle satarak dolnndıncılık yap

vurarak birliklerin t~ili için müsaade makla suçlu Çolak !"mail ve arkadaşı 

- Bir gareze kurban gidiyorum, suç
:suzum .. Eğer ihbar eden düşmanım de
ğilse cezama razıyım- demiştir. 

ve talimat istemi lerdir. Emin asliye ikinci ceza tnahkcmesine 
- -·-- \•erilmişlerdir. Emin saati iki yüz kuru-

Müdafaa noktasından bu noktaıun 
mahkemece tahkikin karar verilerek 
rnııhllikemenin devamı, b""ka 'h\r rYÜne l(qY.P~. ~~~-~r·~~ şa. sa_ttı~ını, İsm~~1. ise d~lan~~ıcıhk .~~~-

re Kuyucak nahiye!>inde bir posta tner- mışlerdır. Malikeıne<:c bunların sabıka
kezi açılmıştır. Bu merkez şimdilik d _ \arının tahkikine kara.r \l'erilmı ve mu
hili telgraf, dahili ve haricl Adi ve taah- hakeme başka bir güne bırakılmıştır. 
hUtlil mektup kabul edecek ve fıdi gün- • Palto çalmak ,.e sahte bilet satll· 
ler saat sekizden on bire ve on beşten rnk doland';l"ıcılık l:~pmakla meznun 
on sekiz buçuğa ve pazarları sekizden Mehmet Ali ve Vahıdin muhakemeleri
ona ve 17.30 dan 18.30 a kadar açık n? de devam edilmis bunlardan Vahi
bulunacaktır. dın sabıkasının sorulması kararlaştırıl-

oıraRITmAtır. '"" 't. .P 

Kerime Kerimi yaraladı 

Üzüm ve incir ihracatı ... 
Mevsim başından 20 nisan tarihine 

hadar İzmir limanıntlan muhtelif ecne
bi memleketlere 55251 ton üzUm ve 28 
bin 200 ton incir ihroç cdllmiştir. 

İnglltereye sevkcdılcn Uzümlcr 37000 
ton, incir ise 10690 1ondur. Fra.nsaya 
5106 ton üzüm, 522t2 ton incir ihraç 
edilmiştir. · 

Halkevinde konlerans ... 
Bugün Halkevi salonunda saat 18 de 

Döçent B. BUlcnt Nuri Esen tarafından 
<yatanda~ın MUlkiyct haklarının tak
yıtleri) mevzulu değerli bir konlerans 
verecektir. ... 
Zabıta nezaretinden 
kaçınış... 
Zabıta ne7.aretindeıı kaçmakla suçlu 

~abıkalı Demir Alinin Asliye cezada 
ınuh~kemesi neticesinrle bir ay, 5 gün 
hapsıne karar verilınistir. 

Bucada Çeşme so\:."lğında Kerimi taş
la kolundan yaralamııkla suçlu Kerıme 
kadının Asliye ikinci cezada muhake
mesi sona ermiş ve sekiz ay haps ine ka
rar verilmistir. 

mıştır. 
Mücadele istasyonun-

Beraet kararı dan kaybolan paralar •• 
Nezilu~yi ölümle t\?hdit etmek suçun- · Bornova Ziraat r.ıücadelc istasyonu 

dan Aslıye ceza mahkemesine verilen kasasından 700 lirsyı zimmetine geçir
Şükrünün muhakemesi neticesinde su- mekle maznun Cert'al Aksoyun ınuha· 
çu sabit olmamış, be.'"aetine karar ve- kemesine dün Asliyo cezada devam 
rilmiştir. edilmiştir. Şahit olarak dinlenen Ali oğ-
B&SkÜICÜ mahkum oldu lu Hasan, eski mutemet Cavidin evinde 

~ zabıtaca araştırma yapıldığı sırada ka-
ı .... amınen muayyen olan müddet zar- d ı f d b kü pının yanın a on iro para bulunduğunu 

~n a as "' lünü Belediye ölçüler daire- ve başka bir şey hilmediğini söylemiş
sıne daı~galatınağa ~~.ilürmediği anlaşı· tir. Sahit bakkal Mcbnet te Cavidin ha-
lan baskül tamircisi Adem Tartanın "S- d " ·· ·· d 1 I' ... ıse gunun en evve kendisinden beş ü-
ıye ceza ınahkeınc.,inde on lira para ra para istediğini ifade etmiştir. Gelmi· 
cezasına mahkUmiyetine karar verilmiş- ye:ı diğer şahitlcl"in celbi için muhake-
tir. b k b ~! ............................. ın•e .. •amş maı..· mirmgmüm"nmeiıİİl.mırmamkm~mmmışmlmum· .... 1\ 

1 

Kültürpark 
Ada Gazinosu 

denize d ökülmektir. 
Bu ikinci harp cephesinde Al~ 

kuvvetlerinin dağılması Ye at~ 
erimesi ıibi en çok korktuklan b~ ,,_ 
yetle kut• karJayad uiar. Mütt ~ 
için mühim olan noktalardan biri ..,... 
edilmittir. Almanya b ir yıpran.na 
bine mecbur olmuttur. .. a-· 

Alman tebliğleri Norveçte me~ 
zı muvaffakıyetlerden büyük P'-=.t; 
lerle bahsediyorlar. Ahnaı\larn' ,..-~. 
burada bazı muvaffakıyetler k~ 
lan elbetteki mümkündür. Fakat 
muvaffakıyetler neticeyi ae~ 
A lmanya asd hedefi olan No~eçe 
kim olamıyacaktır. ,!IJdl 

SbndinaY)'& harbinde ikinci ~ 
bir nokta lıveçİn nziyetidir. Müt~e
rin mütemadiyen yeni kuvvetler. ı.0" Ol• 
rerek Skandinavyada vuiyete hakiİ ~ 
mak azimleri karıısmaa Almantıı;r ~ııt· 
çe taarruz etmeğe ceiaret ederrıt1° ~
Şüphe edilemez ki Norveçte ı.ar:dott' 
mekte olan bir müttefik sefer .~trı' 
• .. c. . c:tn :61~~n.yıtı- Berfin SUJ~·-~ 
kar§ı daha fiddetli bir lisan kullana 6• 
ihtimal ki lsveç taarnı:ını pçDaniyeC 
ti. Şimdi Almanlar hem lsveçin ~~ 
vemet azmini, hem de müttefik ~ 
Skandina\'ya cephesine ha ati bir _.ı.Cı' 
yet '\'cnnck hususundaki ısrartnrını ı 
öniincfo tutnıağn mcrburdurlar. 

$EVKETBIL~ 
ICISACA : ······-· 

Pepemelere dair .. 
-~-

YAZAN: l:C%•cı K.. Kı~ 
Söyliyeceği kclimel~rin hecelerini ~~ 

birinden :ıyırarnk tuttımnaktn mil~~~ 
çekenlere kekeme vt-ya peperne ıbo' 
ruz. Bunun bir hastalJk ulduğunı.ı it& 
etmek gerek.. lıal"' 
Karşıyakadan bir okuyucum, burı dİi" 

dan bahsediyor, bö~·if'!erinin doğt"O 1"" 
:ijst ltlf edemediklarl htılde guıet şa 
söylediklerine merak etmiş.. -!lll 

FRANSIZCA SÖZLÜ :•uuı "' .... • ••' .... • .................. ~ 
Baş rollerde: LO~ A YUNG _ W ARNER BAXTER : l\IEVSİl\IİN' EN l\IUHTEŞEM E Açıldı 

'Kekemeler hakkında şakaya saı;,. 
pek çok hik§yeler vnrdır. Tibblyede ~,.. 
le~ iken bir ınıf t\!'kadaşıın vard•· ~ 
keme ne demek, tek cUmleyi stsylet1' pld 
ımkfhunı bulamazdı. Hocalar onu ~i{ ti• 
imtihana ttıbi tutmndar, yaıı ile ı~ 
han etmek ınecbuı·iv :tinde kalırla '1' 

Bu arkadaşta hüyük 
0

lıfr iman ve .• ltt~ 
vetli bir nt.im vardı , •Ben dillınl çöte 
ğim • derdi.. 

SEANSLAR~METRO JURNALDA: en son harp hn~1"'rleri a Balosu ~ 
SERENAT: 1-4.30 ve 8 de baslar. :.· KÜLTÜRPARK Gazinosunda:·. 
Zorla G. Olmaz: 2.30.S-9.30 da 
Cumartesi ve Pazar 11 de ve hafta arasında ı erg·· ı.. · d ucuz ~ Cumartesi aksamı ~ 
HALK SEANSLARI vardır. ı un "ır e , • .. • : Karşıyaka llalke\'İ tarafından : 

-~~--~~~~------------· : veril~ktedir.. : = ·········································' 

Büyük tarih ve 
(ıKJNCJ 

macera romanı 1 
KISIM) 
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Sent.aotuan mahallesine geldikleri va. 

kıt Faribol ile Mistufle burada yeniden 
dw·dular .. Çünkü bu noktada mülfızim
den ayrılacak idiler . Şadofö sokağın ba
şındaki birinci evin önünde kalnrak mii
da!aa tertibatına nezaret,. edecek idi .. 

Mistufle ve rüfekası, vetla etmek iize
re zabit<> h ep birden ellerini uzattıkları 
sırada Faribol dedi ki: 

- Artık ayrılıs zamanı geldi, aziz dos
tum ... 

Mistufle 

rüşeceğimize pek kuvvetli bir surette 
emin bulunuyorum ... 

Mülazim - Ben de n.rnı kanaati ta
ş ıyorum, sevgili dostlarım ... 

Sonra hafif bir sesle ilave etti: 
- Gidiniz .. Monsenyör Luiyi h er hal

de kurtarmalısınız .. Allah muininiz ol
sun .. Ve onun yardımına da her halde 
nail olacaksınız . . . 

Bl_ı ~nda m~syö Jüpiter ve onun gibi 
demırcı olan ıki adamı küçük arab~wı 
tahrik t>d il rledıler. Arabanın ·ı ·r-

renginde bir çatı, bunun nltında da tu
haf bir takım direkler görünmekte idi 
Bastil zındanının yegane medhali o\~ 
Levi köprllsü buradan yirmi adım ile
ride bulunmakta idi. 

Mistufle ve arka~'arı köprüden bir 
kaç yüz adım bir me,.afeye kadar yak
ıayılar. 

ki kuvvetli amele el arabasını yavaş 
yavaş iterek sürliklcır.ekte devam edi
yorlardı . 

Bir aralık Jüpiter etrafına bakınmağa 
koyuldu. İşte hlraz ileride otuz kadar 
amele bilyilk bir ihtivatln Lcvi köprü
süne doğru ilerlemekte idiler. 

Jüpiter gözlerini daha uzaklara tevcih 
ettiği vakit biraz. ötede daha bir çok 
tıdamların yollarda ııareket halınde bu
lunduğunu ve Bastil iizerine yürümek
te olduklarını seçmı.,.<1 i . Bunların hepsi 
de silahlanmış buluııuyorlardı. 

Yeni doğmağa başlı yan güneş keskin 
parıltılar neşrederek ortalığı baştan ba
şa nydınlat1TUştı. . V c bu sayede kırlann 
a?amlarln doldugunJ ve bunların toplu 
bır halde yürümeyip muhtelif gruplara 
ayrıln ış olduklıarını "e · 

• 
GECE YE GUNDÜZ, İÇKİ VE MEŞRVBAr 
Ege. incisi hJnlr:n cennet yeri olan Kiiltürı,arktakl giit ortasında A D A 

GAZiNOSU sayın ınüsterilerinin büHin ihtiyaçlarını tenıin e der. 
J -- 1 25 - 26 - 2i - 28 Sa. 2 

O 7..aman Tıbbiye mektebi J{aydıtr::: 
şadnki bUyUk"hlnadıt idi. Her hafta t1' ~ 
teptcn çıkınca nrkat.laşım, Çamlıca ~,. 
pesine tırmanırdı , or:~rian ufuklara ııta. 
lap ede ede bir senede dilini çaıırtU 
Bu arkadaş şimdi f:ımıtr civarında .,,,,. 

-~·-•••• .. ••••-•"'•111-••~"'-;;J~ ruf bir hekimdir. tiıl• ... ---~ Karşıyakalı do:stu.ııun :sualine gc _. 
k .. ce, pepr.ler 1Af edem!dlklerl halde ''• · 

m.17.a çı ncak duşı;.~nlar~a a,?runakıllı den şaı·kıy1 güz.el ve durmadan sb)'
1 

çı pışarak :ıındıının ıç:ne gınnegc mutla· v l . t h ec1 ., 
ka muvaffak olmalıyız. · 

0~ftark e\; j u ~l ~~( ·· k rasııtdl 
Artık bütün çektiklerimiz yeteı· Bu bU.,.._."rk ıb~ ~ e~e e d detıne d a ~ 

ıneşum zından senelerden beri h~lkın d ~ ~ . r l~r . l\'ardu· . a onl an.~ bft 
hlirriyetiui tchdil eni d . e .et ~e~ ke ıme er. e~lı top u " ..ı,.ıı• 
. . . . . . P utuyor .. Onun uskeı· nızamına tabı ımu• gibi arka df" 
ıçmde ınim ınım ınli..,en v hU · tl · ....... 11\cC" oT e rı:ıye e- ya gelmek "e bir ·ıra takip etmek ı 
nne kavuşmak .ıçin !..iuien yardım talep huriyetindedir. ş:ı,kıtla ise beste 1'ı! ı• 
etmekte olan bu· "uk ınasum in 1 . l ''· &ıı· 

1 
. . . " san ann melere bır yaygınlık bir ge,•şek ~· 

ses erııu ıştc duyuyor musuııuz? ha do~rusu naz ve istiğna ile, gerine g~ 
Onları kurtarmak bizim için en mu- rine sövlenmek lü·wınlarını vernıelctcr" 

kaddes, en insani bir vazifedir.. dir. *-t~ bu hMI pepdiğe cok yarar . .,,a· 
M'" lfıı.i · b h ·~ ' · gıtı u . .m!n .. u .eyecatilı lıitabesi yüz- ten kelimeler, pepeı.io ağ".Lmdan >'ııY",1 ~er~e ı~mın . uzennJe hirden bire ~ok ve gev.<ıek çıktığı için pepeyi pepe .Y' ~ 
eı ın hır te:sır yaratmıştı. maktadır. Demek oluyor ki pepCr 
Simdi bütiin bu kalabalık, tıpkı fır- şarkı söylemekte peııeliğinden bir ~~r~ıı 

lı~a~~ bir. deniz gibi vt-rindcn oynamağa, görmemektedir, çünkü beste pepeY' 11ıc~ 
hu~uk hır hcyccanl:ı haştan bnşa sarsıl- be:;teleınekte, onun çok i~ine yarıun 
maga başlamışu.. tadır. 1<sı 

- Bastile ... Heıner. B;ıstil üzerine atı- Hamamda şarkı byliyenlert!' ehle ııı 
lalım ... Sesleri her •nraftan y ükseliyor- edin, sesi güzt-1 vlmıyanlar, haın°~;;; 
du.. sada akislerinden i tifade ederfk. tııt• 

Amele bu sözleri heo bir ağızdan tek- lerine tutulan tempodım kuvvet el~ hl 
rar <'dip Bastilin fuWne doğru vlirilme- Karşıyakalı okuyuc-uın bir sual ~.~ 
ğe koyuldular. · soruyor, pepelerin neden esi rl p ::;. 



lstanbula gelen 
seyyahlar 

Isveç, hazırlığını yaptı 
lstanbul, 26 (Hususi) - Paskalya 

yortuları ınünascbetivle Balkanlardan 
, ş •tn;mizc seyyahfor gelmektedir. Ro
manya \'8puru ile bir Rumen turist ka

l fil<'si, trenle de bir ka..• Bulgar a\'llkatı 

1 
gelmiştir. --·--Me111 ele tahşit edilen Alman kuvvet-1 Çamspor takımı 

Barbaros Spora 1 h · I · k b.. ..kt·· galipgeıdL eri ve arp ma zemesı pe uyu ur ı;,~·~:ı,:;,.,~~~. :::::ru~ -;;t 
------------~- güzel gccti. Tulcbeleı in TepekÖ)' çemlı

:nahkıimdur. Ateşe dt:ınir .ıttı. yaı·ın gmda gecirdiği neşcü dakik.alar bilhassa 
petrol atacak İtalyan filosunu da ;·aııgı- zikre şa:randu-. Ba}·mm münasebetiyle 
ııa sokmnğa çalışa~cıktır. MiitteI-ikleı-in yapılan mcrasımcl~ ~.tipler ~öz söyle
ve imparatorluklarının clleı·indc lıitıncz ınişlcı·dir. 

Stokholın, 26 (Ö R) - Af ten Bladet 
glıetesinin verdiği malumata göre Me
'llel, tahsit edilen bü\•ük Alman ku\'• 
\etleri \'e harp malz~ınesi,yle <loludur. 
~ Pn.ısyadau Litwmyaya şiıncndifer 
llllinakalatı· durmuştur jsvt-ç vaziyete 
&lilc:Cınetln muntazırdır Hazırlıklara ke
~li ~araretle de\·tmı edilmektedir. Ya
:""'lC:llarm hakkında yeni nizamname 
latbiJc ıncvkiine koııınuştur. 

1 ınayas günü libar•l, nıuhafa~aw· \'e 
oSyaJist partilerin milll tesanüt gün Ü 

h~ak birlikte yapacaklıın büyük te7.a-
Uratlc lrutlulanaca\du. 

"""'Stokhoım, 26 (AA) - İş .. eç ordusu 

başkuımındaıu göııiiUülcrdcıı mürekkep 
biı· ihtiyat ordusu te .. kiline memur edil-
miştir. • 

İsveç iş konfcdt•ra~yonu ınılli komite
. i bir kıırar ı:;ııreh bı.hul ctn~tir.. Bu 
karaı· suretinde İS\'t ,. İ.'içilerinL-ı menı· 
1ckctin istiklalini muh.-ıfaza etmek için 
1Hır t ürlii fedakarl:kforda hu\unmn~a 
aımıclt• olrlukları lJe.:,.an cdilıncktcdir. 

Pcıris, 2G (Ö.H) • Fransı~ matbuatı 
İsveçiıı vaziyetiyle mf şguldUrler. 

MateJI eliyor ki : 
•Yangın belki y~rm İsvC\-e ~imyet 

edecektir. Almanya k<-ndi tutuşturduğu 
bu yangmı yim• kendisi köriiklemeğe 

tükenmez kaynakhu· \ardır .. Ve bi.itün Ayni güıı A>·duıdan gelen Barbaı·os 
denizlerin hfıkiıniyeti •nüttcfiklerin elin- kuliibü gençleri Ş!Tdiııe Çanı.:;por kulii
dedir .. Almanya bö~·lec.: mağ!Çııı oln- hu t.U"a!uıdaıı Çaınhk ormaııuıda bir zi-
l'aktıı·. yafcl vcl'ildi. Yapılaıı futbol maçını Çam 

Stokholııı. 26 (Ö.R) Alımın ın~tbu- · 'p,,ırlulıır· 1 • G kauıı~dılar. 
<.tuuu tehditlerine -ı.."e\'8P olaı·ak ls\'CÇ l --·--
matbuatı bfüliseıerj .A"ıbestçc ttıl~liı et· Deniz ı i d c 
ınek hakkını muhaf::-ı .. a etmeklc<lır. Gn-
zetelcr diyorlnr ki : .. Matbuatı su:;turu
lan bir memleket tC'!Jlim olma~a mah-
'kümdur .. • 

Milli Hakimiyet 
bayramı iyi geçti 

Alman baş amiralı Raeder 
1 Amerikan ajan~ı~beyanatında, ga li-

Denizli, (Hususi) - Hfıkimiyeti mil-
li) c bayramı Dcniı.lidl' çok güzel ve ha
ı-cketli geçmio;tir. Büliin okullar talebe
,uıin i tirakiylc ') aı}l!An törende öğret
men Murnt Gürsoy hir nutuk söyledi. 

C->CUk haftnsmm S<tn günü cocuk ~ir
"f:me kurumu tarafmclat\ çocu1tlara in
cili Pınar mesiresinde bir 7.İya{et \'cri
locl·ktir. 

biyetinden emin olduğunu söylemiştir 
r--~~~~~~~~~~....._~------~~~~~~~--

llrübeı, 2G (Ö.R' • Ünron Pres 
~ • Amerika'!\ Rjanst tanıftndan 
1elcrafı. sorulan berr.t suatleRı Alman 
~~ beş kumandanı Amiral fte. 
l~ 1arafmdan yine telgr.ıfla mı ~~ 
ar \'erilmiştir : 
.. ı -- Şimal ve &ltıl: deni7.in~ dökül· 

~~iü İngiliz mnirallığı tarafından bi1d;
Uen ınayn tarlalrm bitaraf memlekct
l~rde tesir yapmak iç;n icat (.-dilmiştir •. 
hl\gUiz ''e Fransı1. donanınasının hakim 
Ulunınadıktarı denh:lf'rde bu kadar va-

81 rnayn tarJ..!aı·J viicuda gctirıne1erinin 
"11.tnana 111uhtaç ''e soıı d~rece g\lc bir 
1 

· olduğuna kaniim .. 
? - Almanyantn Non·cç limanlat"ı_na 

sCer \'e harp malzemesi scvkiyah ln
gıf~ \'e Fransıı. donanmalannm deniz 
~"'!~ kestiğı iddfal~ına knrsı en iyi 
~r. 

Macaristanda yeni 

ınatbuat kanunu 
--*--

ESuda~te. 26 (AA, - Adliye na~ın 
lıuıun meclise hi1' m:ıthua1 kanunu pro
Jest tevdi etmi~ir. Keman, Macar gaze
l~İerinln fikir bakımmdaıı idarelet-i üze
ri~ ecnebi tebaasmm nüfu7.UnU kat
ct~•k gayf'Sini i tlh<1af ~ektedir. Hiç 
bir Yllbanet, Macar guetelerini çıbı-an 
ileşı;yat sirketlet"inin ödare mttti"lerint'! 
Qabit ola~ıyacaktu· 

::: - İngiliz \'C Fransızlar tarafından ı Fr:~ısız ooııoııuıalı.u·ı:ı·ı. miıni ulması Al
Atınaıı harp gemilerine' dair neşrolunan ımıu iktııxıdiyutını c.:iJdi olarak mütees. 
:ıayial listesi hakikate uygun değildir.. sir t>dcme:A:. Zira Aln.:ınya ~i mamu
•Gwuın~I\' • ve •Sanıhorst• :urhWann.w f lütmı se\•kedcbiJdiği ve .ıyn~ z~an~a 
batmld.ığı \'e •l.utz.ovıı kruvazöriinün f muhlaç olduğu mevJılı al~b·!~ hır 
batmldığı ,,.eya kar~:;a oturduğu tama- •<;ok cc~chi prrını-larına ınaltktı~. Bundan 

. . . dolayı Inglltcre ve Fr1nsanm ıcra cttik-
mcn uydum\adır. Bt1"1ften transa~lik ~ari iktısudi bı.ı • l·~·ııdilcri:ıe hi'< bir 
vapurunun batırılmı.s o1du •u haberı de ı:ı>. d . Al 

ıoU\':lfftıkıvct l~mın (• emez. manya t1)'·dunnaıtır. J ~ 1_ ı.·ı k · 
:•b okalµrına kıırşı ı;.•ı\·n..,ı ccL' \•azı.re t· 

. 4 - Alıııaıı lım·a 1-.U\'\'ctlel'i her gün ıcdir. -
lngili7. harp v~ nakliye gemilerim· ka~ı n _ Alııı:ınla;·ın bu rıskcı·i \'e ıktı adi 
bilyiik ınuvaffakıyct!er kwr.anıyo,.lar. in- ıııunıft;.ıkıyct:Crine ınııkabil İngiliz ve 
giliz vt• Fl';.ııısı.-.1ur iSt' Almm-ı hnva kuv· F'rmısa.latiııı ·~uyrctfoı :. hugü.nden akim 
\ ctlcı·lııin daiJ\ıİ lchc'ıdinc. şimdi~ e ka- kalını.o; Lc.lükki cclilcbllir. Bu h:\l'ptc ga
dıu· kat•iycn mani ubmamışlarchı.. Bu libiyeti J;ıf ılcğil. fili.};ıl temin edecektir. 
Ju· uln Alman lmva kuvvctll'rinin .ı .. ,yi<ı- Alımmy:ı bu harpt..: cla\'<ı"ııun doğrulu
tı ~on derc•ce r11. \'C' •.ıhcnuniyetsiı:dir. ılun~ı tam emniyetle \'e milli kuvvetine 

5 Deniz u-;ırı uu .. uleketleı·deu· Al- i &nl itinuıtl;ı nüuıi z;.fere kadar srl\'aşa-
man~·aya yapılan l!lıalat~ lngtliz 'c eaktır. 

Büyük Millet Meclisi 
-----~--------'X*:ı.:---------

Bo mont i - N~ktar Bira fabrikalarının 
satın ahn m ası kararlaştı 

--~~"'--~~x*x~-~-~--
Anka ra 2u ( \.A) - B. M. Meclisi t~rdc gı.'ridc khlaıı ailelerine yapılacak 

bugün -ŞenwettİH Cüaaltaym ba•aniı· vardım meselesidir. Bunu hükUmct 
ğında top!anmıştır. Cdsenin açılmMınt ~hcmmiyetlc derpiş c•tmiştir. Tetkikat 
miiteakıp resmi ve huswıi dairelerde yaplnaktadu·. Bütün c.-ephe efradının 
odacı \'e kapıcı gibi müstahdimlerden geride kalan efrada ~ailesini tam manasi

-x-Y A B.A.NCI 
Dil imtlllanları 
Aııknra, 26 (Husus;!) - Maarif \'e· 

llilliği yubancJ dil iG1tihanla.nnın 1 ma· 
yıs salı günü J\ıık&r!ı dil .fakültesiyle 1s. 
taııbul üniversite: inclr yapılacaf;ım ilan 
ebulştir. - *-Son zelzelelerde 
hasar yokt•r-
Ankara, 26 (Hususi) - Enincaııcla 

son zelzele hakkmd~ aldığımız malUına
ta göre geçCn pat.arte<;i gUnü Erzincan 
merkeziyle Tercan ve Kemahtaki yer 
sarı:ımtısmdn insanc~ı \'(• hayvanca T.ayi
at olnıadı~ı gil'i nıurldi Z<m.ır da yoktur. . .. - ·-Roma n yada 
Siyasi suç mahkandara 
alleclildL. 
Dükrcş, 26 (A.A) - Kral Karol mem

leket dahilinde huzur ve sükun temin 
~aksadi>.•le şaptığı krnata de\•.:-ın .ede: 
ınahkfunlannırı hıııa:.ine soıınil bir af 
kararnamesi imzaluouştır. - *-YllGO.SLAV 
Heyeti Mosko•ada... 
Moskcwa, 26 (AA) - F..ski Yu~sla\• 

lllaliyc nazın B . Ajorojevitch ile eSki 
ticaret ve sanayi nazır muavini B. Ob
ı ado\·itchin 1·iyaseti11~1f..ki Yugoslav iktı
sat heyeti :Moskovava gelmistir. 

. --·--
Garp cephesinde 

UmıiiKAMDI 
lıloskova seliri... 
l..undra, 26 (Ö.R) Birleşik Aıned-

lt.ıı devletlerinin M.uskova seffri önü· 
tı'ıiQııieki pu.ar günü Aınerikaya hare
ket edecek ,.c Vasingtona varmca rei.si
~Ufnhur Ruzvelte S<wyet Rusyanın harp 
Q"1Rtndaki vaziyeti ve şimdm Avru,,. 
ııi~ti hakkında taın izahat ,·erecektir. 

aıkere gidentf'rİn yerine aile f'fradından le ve tabii bütçcnıi7İn \'e takatmuzın Londrı.ı, 2G (Ö.R) - Dün Garp cep.
birinin alınmH4 hakktnda general Ki- kaldıracağı nisbette irı"c \'e ibatesi için hcsindeki hi\diseler ~ar mmtelcasuylo 
zım Karabckir (lstanbul) tuaftndım llzım gelen kanun td·lifleri tetkik o1un- topçu düellosundn~ ibaret kalnıqtll'. 
yapılan kanunu teklif ile OunA ait milli maktadıt'. Vnkti ~anvmı geldiği 7.amnn Dün akşam Vojl&r mıntakasmda bir 
müdafaa ""e dahiliye encüınen.leri maz· hunını rı\inne l\nea:,ecektir. Bu ıiza- Alman müfrezesi perişan edilmiştir. Bu 
bataJan müzakere olunmuştur. Encii- hattan sonrn Mecli:, .:.ahi1iye encümeni müfreze Fransızları 1>Usuya düşürım* 
menler bu mazbatalarında bu mevzu nu11:batnsını tas\lip C}·lem~-tir. 'Meclis, istembıti. I•'uk::ıt bir Fransız devriye 
üzerinde karar almanın vekillerin •la· rumaıneyc <tabil b..ı!urnm diğer madde- kolu tnrafından kc.ı?fedilerek dağıtıJmq. 
bi) etleri dahilinde bulunması itibarile Jerden Bonıonti Nck.:lar fabrikalarının tu·. Tayyıırel ... r rı7. fo:ıliyet göstcrınisler
bir kanun teclvirine lüzum görülmediii satın nlııunalann.ı v~ bedelinin tediyesi clir. 
İf;art•I olunmakta idi . Kazım Karahe· şekliıw alt kanun ıJlyilıasmı gümrük \'e, 
kir. söz alarak kanunun teklifine -ik inhisarlar ,·ekili Rni( Kımt.dcail'.ltl tale
olan sebepleri ve lüzumu izah eylemis- bi üzerine ıııü.stacclcı. müzaker('~İni tas-... : a tir. Bu ınüt .. ialara ka111lık olarak da vip eylemiş ve bu mli'lasebctle söz alan 

• • · "'L milli müdafaa ,,-ekili Saffet Arıkan su Ziya Gevher Etili {Carıakkalcı müba-ANKA KOMv.RCrYAl.E IT11 · • J 

t cevabı \"crmiftir. ylla bedeli olarnk te~Ht edilen dört yüz :::.to Uİ KOMA.. l\fazbııınlar hakkında maruzatta bu· bin liranın yiiksek , \-1uğuna ~,uct cde-
boYÇE ORltNmANK· DRESD- lunauk değilim. Sayın arltadaşanız rek bu fohrilrnlımn trı;is bcclcllcrini ~k-

!G:RBANK SUBEsL >; noktni ıldzarlarmı bddirddei-. Yalnaz iki tan amorti etmiş o,rluMarmı söylerui~ 
aMLAK VE t:YTAM HANKASI ~ nokta haklı:mda müsaadenizte malumat ve bilhassa satın nlP1 ı lx-d~lini hüti.in 
.MİR ESNAF VE AUı\l..t BAN- vereceğim: skerlik kanununda 70 inci olarak harice cıkarılm:-sı yüıündcn bu-
~ nuıeldeclc derpiş edilen ıahll silaha alı- nun bir do\IİZ me:;~l.ıri tCl.'?kil eylediği 
OSllANU BANKA.Si.. °" nan efradın ıtil elerine yapılan yardım hususuna nazarı dikkrıti celbeylemi.~ir .. 
l'ÖRKİYE fo B!'\NKASI.. ~ mıeselesiclir. Malümua!iniz buncbn bir Gümri.ik: , .e inhisarlm· \•ekm Raif Ka-

llo? mudrlct evvel bazı efrat silah ultınl\ ce1· r-..l•niz birn istihlak ve istihsalinin 'fÜRKİYE C :7.lıtAAT BA.~KASI '-'- ol d Cet <Mı"' 
· hi bediloıiati. bilibare terai. un u. - bugu··nkii durumu Ptnıfmcla izahat ve-lzınir aıbeleri 6 nıa.vıs 1940 tari ·n- il h f d ·ı ı . 1 

"'- bed en u e ra ın aı e erme yMpı an rerek menıtcketimizd~ vılda iiç milyon deıı U:'arı ahire kadar ...-a...,lerhü ıwa· d ı h k' d d h'I' k·ı· ar ., ~ b~ var ıın ıır a · ·"n a a 1 ıye '\'f' 
1 1 - litred bulııııyan biro istihlikinın geçen iıda yazılı !aflle:-<fo aqsk bulundu- •·adasıııı tdkikat .Yaptırdılar. Aldıklara .ı ·ı· d bi 

racaklardar. ., t yıl yapılan tenu attuıı sonroı bir en -
neticeye gö·-, İc:ap eden tedhirlf"r a ı· re arttı"'ım 1cnzilat tarihi ofaıı Ağustos lier giln saat s.:;n clcııı 12.:;o a "kadaı· ak 15 

Cuınnrte i <>iinl•·ı; x.:m dan 11.:m a ııac tır. ortalarnıdmı ikinci lranun hidayetine 
k .., ı\ lkinci mühim mrM>k, şimdi sa)•ın ge- kadar bütün :istekler; karşWyamamı.ş 
ndrıı · ~ ncı-.ıliıı bahis buyua·.hıkları Jnt~\~udur.. oklugu~ halde üc milyon litı·e bira sarfe-

2i - 1 - :-l{St!6) '" 1 -'- d ~~n ..,.e-d ·-kti sc 
5 1 CYliiıaiil8iill'SMOJ O c a l'..,pu<' e Ctııı>h-. .. ını ın ... - dildiğini söyJemiş ve dem~tir ki : 

•••1..t1••••••••••lılıt1111•••••••- 'Jr Netice şunur ki; Elimi7.deki rakam-

B V G ti H 

Kültürpark Sinemasında 

!~"si&uin en gii&ei 2Filmi Lırdcıı 

DAMGALI KADINLAR 
BETTE DVIS- ROSSAL Y LANG 

Taı·afmdun fe\ k-.lacle hir suı·ette temsil f'Clilen a~k ve ıhtirus fi\mi kadın 
diinyasıııuı .ı<,: ~ 11zü ve kadmlık fılcminin kanlı kı.r;ıf··~ini. gfüt~en bu 
rnUesqir dram !!V'lk oldu!u -tüdiri ka7Jm:wak ve <:ok ll~enılecdctır. 

AYRICA 

CE HENNEM YOLU 
R!'\ l'canlı , < hı: , .ıka) ı mu~a\ \er AŞK VE FEDAK.l\.!'lLlK FİLMİ 

İL.,VF.· PARA}ftJNT JURNALDF: lı.ırp hav:.dı teri 

lara göre, biı: arlı!i nisbcti ', 50 olaı-ak 
tahmin cttifiıniz halde ten7Jlattan son· 
ra istihlak ', ) üz değil hatta ', 200 ii 
bulmuştur. Inhisal'lar Vekili bira istih
lakinin bu rırlı~ı kaı·şısında v::ıki ıa1cp
lcti kıır.şılıyabümenin Ankara birrı frıb
rikası tcsisntıııın 6 ınil,ron litrl' istihS<ı1 
edebilecek bir kabili~·ctc gc.-tirilıııl'sinc 
ra,:•mcn ıntiınktin olmadığını da kayde
derek bugünkü ahrnl \'l' serait altında 
icap eden nuık!nelerin getirtilerek yeni 
bir fabrika kurulmasının uzun senelere 
mütevakkıf bulunduguııu na:>.al'ı di~· 
te alınarak kurulmuş olan bLt fabrika. 
lann satın alınması cihetine gidildiğini 
bu fabrikalann tesisatında bira i tih
sal kudretinin bir eksper he\'eti tara
fından tetkik ve kıvıııelinin takdır cdit... 
dii".<ini sö~ liyNck bu le:-isatın tilhnıin 
edilen k !\' ınetl eri hal-1tmda ma 1rm1al 
\lenni tir. Haif (Kan • •n z\ ;7.ahat •na 
devam ederek 1 mil!-·on 16~ bin ı·ra <>la· 

· t ıı l8Q bin 

-x-
Belçika kabinesi 
Paris. 2G (Ö.R) - Belçika kl'alt bai

\ ekil Piye.donun istifasını kabul ctmc
di"iudcn kabine mm:kiincle kalını tır. ,, - *-Fa$İSt nümayqi 

Loııdru, 26 (Ö R) - İngilteredc .kii
cilk bir ıızlık tcşki\ eden Faşistlerin bir 
mayısta Londrada tertip etmeği düşün
dükleri nümayis İngiliz hi.ikümetiıwe 
mcncdilc<"ektir. 

HOLLANDADA 
Askeri mezuniyetler 
Aınsterdam, 2u (A.A) - A:ıkeı·i ıua-

kanıut ordudaki ıne:ı.uniyelleri yeniden 
tesis l•tıneğe kaı·ar v~nniştir. 

Hatırlardadıı ki. bu ınez.uniyetler Ni
sıu\ rıyı hidnyl·tinde j'ga edilmişti . 

·········································~ 
Ba)'anlara m üjdt• ~ 
Hüküınet L'adde&t•ıde- AD. AN KA· : 
•AK~ mağausı, 30 nisan sal~ ve E 
l mayıs çnrşrımba günlıeri saat 1:> ten : 
17 yc!'kadar Paıuia ilkbahar \ 'e yaz E 

: roplaı·ı tayyör \'c kostüm modelle-: 
5 rini ca~\h J;nnkcn,crlc teşhir ede· : 
! celttir. Bu eksp»zisyuııu görmeden : 
: hic bir ınühaya"tia mıhınmamnm7. : 
i n1~nfutlniz iktizasıd,r. : 
: DlKKAT : Savnı bayanlarm ilan : 
• nı·- • : nrlilerı gt\n ve anec teşri er nı rıca: 
E e<leriz .. Mal abnak mecburiyeti yo'k- ! 
: tur.. : • • 
'········································· 
harice satılacak olan .kL'!mırun tütün 
plarak ödeneoegini bildirmiştir. Bu 
mevzu etrafında bazı hatipler tarafın. 
dan ileri .tiirüJen ınüt.alealara karsı in· 
hitıarlar vekilinin ıverdigi c~vaplar ki
fi gürüleı·ek maddelere geçilmiş. \le ka· 
ıwu oldugu gibi tasvib olunmustur. 

sw -- = w . 

so~ HA_.~E~. 
·~, _... .!,..;. • 

Müttefikler 200 milyon 
dolarlık tayyare aldı 

-~--~~~~~~x•x-~-~-----
Vapngton 26 (ö.R>- Müttefiklerin mübayaat komisyonunun mukavdt>-

lerini imza ctmq olduğu 4000 tayyare içinde 7000 kilometrelik bir Faaliyd 
ıahasına malik bulunan dört motörlü 'bir çok bombardıman rayyarderi 
mevcuttur. 

Nevyork 26 (A.A) - Müttefik nıemleketlcı satın alma komisyonu rei• 
Purvis. Morgentu· ile görüştükten şonra komisyonun takriben 200 milyo• 
dolarlık tayyare motörü satm aldığını beyan etmiftir. 

Müttefiklerin istediği her tipte tayyareler kendilerine ... ·crilmiıtir. Son ve
ri.len .model Coruolidated tipinde dört motörlü oiı tayyaredir. 

Purv.iı lngiltere ve Fraıua tar~ından )'apılan kontratlarda tayyare motör
lf"ri imalatının arttmJması için Amerikan fabrikalarının geni letilmeai dcrpit 
edilmekte olduğunu beyan etmİftir. 

Muınailf'yh bir bç gün evvcJ Bdl .kumpany .. ıw t..rafandan İnşa edilen Air 
Cobra tipindt- avcı tayyarelerinin mübayaaaı için hir lcontrot İmza ettiğine 
ilave eylemiştir. 

Bu kontrat, bu kııbiJden aktedJen .kontradaruı ilkidir. 

Çiıı kU\'Y~tleri 
karargahını 

Keyfunda Japon 
işgal etmişti r 

~~-~-~~x~x---~~~--
Londr._ 26 {ö.H) - Çunkingten bildiruiyor: Çin kuvvetleri Keyiunda 

japon karargahını i gal etmişlerdir. Kianside Nanşc şehri çin1iler tarafmdall 
muhasara edilmiş o1up buradaki japon garnizonunun mukabil taarruzlan 
akim kalmııtır. Çin ordusu Hankeunun c<-nubunda Şa~a civarmda taarruz· 
larda bulunmuştur. 

Japon!ara göre ise japon ordusu .Şansıd.- 180 bin kişilik bir çin ordusunu 
muhasarft etmi~ir. 60 ;apon tayyaresi general Çıuıka}·~kin hükümet ınerkeıı:İ 
olan Çunkingi bombardıman etmis halk sığınnldara iltica etmiştir. 

H'tle rin arkadaşla rından bir ini n 
H \tlerc ş•yanı dikkat bir mektubu 

~~~-~~---~x~x-~--~~-~~ 
Londra 26 (ö.R) - RÖyterin tlaşinrtoM m~iri btldtriyoc: 
Le,,f mecmua. Hideria ikbda" mevltnne iıeçmeAİne çalıpnlaıdan T.iae.MR 

nııdtt-.-'ann• ~.... AlmanJ'•Y• terke mecb4.r kalmıı olan ou mqlııur 
AlMAA eanayİıcİIİ bU mek~a Hidtte aynen tunları y..azlnlflu: 

c Busünltü Politikaam ia.._ denaektir. 8vndiln istifade edecek olan kim
se~ d oatu.uz olan ea1U dÜfll\aıwuzdır.:t 

TiMm Rant.ela ~rp ilimaı karar altına lan İçtimada yüzden fazl• i.za
uuı bulunmadtitttı ve ~endisıİftift de harp alc} hine T<") verdiiini bilclirme\:te
dir. 

müdahalesilc bir kabine Kralın 
buhranının önüne geçilmiştir 

--~~----~-x*K·~-~~~----~-
füükael 26 (A.A) - Kral LeopOtd parlamentonun s«but gurulH.ı şciı 

Hymaıu iJe ~.- bir müakatt. bulundulttan ıoMM Picrlotiy.i ka.IMI etınipi.-. 
PiP.rl<>ti kralın huzurundan ç.Jctılctan 90nra beyanatta bulunarak b~ öğle
den sonra naz.niara içtimaa dilvet edeceiini aöy1emiıJtİr. Siyasi mahfil.ieıde 
ha.& olan ltanaate göre, Pierfoti, bbiftet!İ muhafazaL:ir liberal \"c sosyali.t 
partacrinin iştirakile :vazifea&oe denm edecektir. Mıu-..ileyh timdi cM'i ._. 
lerle megul olmaktadu. f>"_.lot, gerek kendeeimn gerekte arkada'1_ac_ 
ctınifıir. 

Yugoslavya Tıcaret nazırı Buda-
peştc sergisini ziyaret etmiştir 

--~~~~-~x*x~~----
Budapeştc 26 (A.A) - Yueoalavya ticaret na.z~r•. beyneJ.-Wlel sergıy~ zı· 

var~ etmek üzere öileden 110nra Bttdape~eye gclmışttr. NUK, Mac.ana· • 
~an ıile YugoılaV)'a aruında daha .ık. bit- ikwadi elltiı-l~ yapmanıR XM'-~ 
olduğunu z.ira beynelmilel siyasi vaziyetin Tuaıı bitaraf devletlcrı .ar~dakı 
elbirGiinin daha .akı olmasını icabettirdiğini söylemi·tir. Rıı zaru~et bılhas.<r• 
iktısadi menfaatleri korı..na için hiı Macar - Vuıo.lav yakınlıguıın elF.cm 
olduğu Tuna havUUHıda .kendini göstermektedir. 

Amerikada liman ağızlarına dcniz-
aitı ağları ilave cdilec~ktir 

--~~-~-x*x•~--~--
\ ' - t .,6 (ı\ A) - Amen1ta bahriye nezareti harp vukuunda liman 
a~ınc on - . • . . . .. k ·r 

ağızlarına konlllmağa mahsus denizaltı acları ıçın fabrilt~torlerdcn c~ ta· 
porları isterniftir. Satffl Alın'ıleak hütiin ağlar için 22 ntaY'"" dolar kıymet 
tahmin edilmiıtir. . . . . . ~ 1 

Bahriye nezarf"tİ Pasifik ve Atlas denızlerınaekı bütun ~ıman aıı:ız ar~
ha vai adalarının .,evkülceys no&c.talarÜe P.tnama kanalına ag germek tasav· 
vurundndu. 

NorveÇtc ilk büyük harp hakkında 
askeri mahfillerin görüşü 

------:x*.ıc · d h · d'ld'"" 
Snik~I 26 (Ö.R) - Norveç askeri mııhfille_~ı~. e ta mm r. ı ı~ıne ~~ıc 

Norveçte müttefiklerle Almanlar arU1nda ilk buyuk harp Trondbaynun sı
ma, veya cenubunda olacaktır. Bu harbın bir \:a! saate k~dar ba~aması _çDk 
_,0tıteme1dir. A1man1ar bu ihtimale kar ı t 5 gundettberı kudredı ta~~ımat 
:vücuda getirmit1erdir. Mühim sevkülcey8 noktalımndan bu maksadla n•t•fade 
etf'ftderin.- rağmen ağ..- toplarının no1csan olduğu zannolunm'aktadır. 

···················· ····················· ····························-: :·············· : . . . . . 
~ Çiçek Merakhla rına: ~ . . 
: lzmir Halkevi S.tkanlığından: • 

: H lk · · · • :ı .:___: -!-L ~-isinin daha faydalı bir .fek.İlde kuru-~ 
• a eV&mlZln açaC&gl ~ ~- m-9 • --Lipleri1 b~ -
·ı bil · • • --1. • • de'-· ..i---Lri esnafı ve 1-içtık bahçea lNlD e 'uaam--; : a mesı ıçın JIL"'D"-Z 5 1 r~..,..r .,. 2 M 'be - - · 
:ıe çiçek 1even, ve çiçek me.-akl.t bayan ve b.,tarm •yas Pet'Jellı """: 
: saat 17 30 de E..-.m te+ıiAeıiui rica ederiz. : . ' . 
• • • 
: ··•· ··········· ····•·•···•···••••••••·······•···· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .._ 

Telefon 
3646 Tayyare Sinemasında 

BUGÖn 
Zevkine vi! güLtllıgiııe doyulmıymı. haştan nihayete kadar 

·~~o-eketli sahn~erle mnlanıal olan ve. 

MICREL SDIOM • SiMONB SIMON 
Gibi iki büyük Fransız .. ~ııatknrmın yarattı~ ı 

c-anlı 

Aşk resmi geçiti (üç kızlar) 
FRANSIZCA SÖZLÜ \'e SARKILI 

AYRICA: EKLER JURNAL No. 11 son dünya hftdlSatı 
Oyun saatleri: H .. gün 3-5-7 ve 9.15 te Cuımırtt'sİ \e Pa:rar giıııleri l de ' 
illve seansa ...... 
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E 

nıı Cihan Hatun ~·············~ :z 

Abbaşi/er Devrinde 
ve kudretlerini 

ve Tarihi 

Türklerin nüfuz 
büyük 

--------... -

Anka_r_a .,.,.Radyosu lsviçrenin müdafaa hat-
0ALG!':,~!':ıı.11c11 )arını yarmak çok müşkil 

ıut m. 183 Ka./120 Ww 
r. A. Q . 11.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
I. A. P. 3L70 m. H.65 Kca./ 29 Ww. 
13.30 Program ve memleket saat ayarı 
13.35 Ajans ve rnett'Oroloji haberleri, 

Osta va da da Al
man la r ricat 

ediyor 
gösteren 
Aşk romanı 

---------i':ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııcıııııııııııııır•rıııııııııııııııııııııii 

Tefrika: 39 YAZAN: 13.50 Müzik 

---·- Curci Zeydan 
---------------------------------...... 

ÇALANLAR : Şerif İdi, Kemal N. Sey
hun, Cevdet Çağla, İnettin Ökte .. 
OKUYAN : Mahmut Karındaş - Hiç bir mahzur göremiyorum. Yal

nit. onun mevkiini düşünüyorum. Çün-
ü o zengin bir Merzbanın kızıdır. Ba

basının konağında misafir idik. ihtimal 
ki o, zenginlerin adeti veçhilc, kendini 
ıscnden yüksek bir mevkide zanneder. 
Oylc bir şey düşünür ise kendisini ma
aur görürüm. ÇUnkü senin babanın kim 
Muğunu bilmez. 

{.Afitap) bu sözleri söyler söylemez 
anın hücumu ile yüzünde bir penbelik 

ıl oldu. Sanki söylediğine pişman olM 
ıınuş gibi yutgunmakla mesgul gibi gö
riindü. (Aydoğdu): 

- Emin ol, valideciğim! (Cihan) he
ni bütün ruhu ile, bütün kalbi ile sevi
yor. O, öyle mütekebbir kızlardan de

ildir. Şunu da kemali memnuniyetle 
::na söyliyeyim ki asıl ve nesebimi bil

mcdii!i halde birbirimizle cvlenmeğcı 
l.nt'i karar verdik, Şimdi artık Fırası 
,t!dıniştir: Vaadin gibi babamın kim ol
.ıuğunu daha öylemiyccek misin? 

- Oğlum! Onun zamanı claha gelme
di. Fakat pek yaklaşıyor.. (Cihan) ın 
k hsine dönelim. Evlenmek için onun!~ 
tıözlcc:mek heni sevindirdi. ÖylP bir iz
•liv:ıcı ne kadar temenni ediyordum, bil
tt'll. Faknt :ıynı zamanda mtic:kül görii-
)1ordum. H;.l. .............. ı. •. - .. -·- ~- ~· lrnrar 

c;rdini?." 
- Hayır, \' .. ııd"c .. , .. nra) ya 

ilk ~eli imizden evvel gizli olarak onun
la sö:tJeşmis idik. Ben bunu sana c;ö~·leM 
medim. Çünkü o sırada hiç biı· mevki
im yoktu. kendimi ona küfüv sanmıyor
tlum. Emirilmüminin efendimizin yanın
.cı., imdiki mevkiimi ihrnz edince bunu 
eruı slivlemck, babasından dl' ti izdivn
emı talep etınck üzere bir vesile bula
nık FcrC?ancyC' gittim. Orada (Cihan) ı 
kararında sabit gördiim. Muvasalfit'm 
babnsının hastalığına tesadüf etti Ba
ba 'yle bu husus hakkında bahis aı;mak 
için vakıt miic;aade etmedi. Bir iki nün 
lçinde hastalığı ai!ırlaşıp vefat etti. 

- EvlenC'cek olursanız onunla (Fer
ane) de mi ikamPt C'dc>cf'ksin? Yokc:n 

onu buraya mı r.etil'eccksin? 
- Bu cihC't senin emir ve tcınc:ibinc 

aittir. O, arzumuza muhalefet cfm<>k i -
temiyor. MatC'm günlerinin hitamın

l-adar orada kaldıktan sonra onunla alı:
lı nikfıh ederek buraya beraber ~etir
meyi düsüniiyordum. O sır<>da Hal'f,.. 
d ndimizden emir aldım . Buraya acele 
dönmekliğimi istiyordu. Yola cıkmnNa 
ur:oı 'ııt' "or\ı§mnf. haııfenin emrıne "der
h.~I itaat etmckliğimi, sonra diğer husu
rntı yoluna koyacağını söyledi. 

(Afitap) bu İ7 .. ıhatfan fcvkalfıde l'\'İ
nerek dedi ki: 

- Bu muvaffakıyettcn dolayı Cenabı 
hakka hamdedcrim. Senin için düşün
düğüm bütün saadetlere nail olmanı te
menni ederim. lnşaallah dünyanın en 
mesut adamı olursun. 

(Aydoğdu) validesinin bu süzkrindc 
imba.,ına bir isaret bulundu;;unu hisse
oorek: 

- Senin vücudun bereketi ile diinvn-
nm en mesut adnmıyım. Fak.ıt.. • 

(1\fitnp} oğlunun o bahsi tekrar aç
masından korkarak sözünü keı:ıt.i: 

- Halifenin seni nt> icin çağırdığını 
ımlıyabildin mi? 

- Hayır, validecığim! lhtimal ki ha-

Faşıst meclisinde 
bit hatibin garıp 

beyanatı -·--- BAŞTARAJ?J 1 iNCİ SAHİFEUE -

Jtalyan mahtmerinde ehemmi:yet veril
miyor. 

Paris, 26 (Ö.R) - Fran~ız. cazeteleri 
şvckilin beyanatım mevz.uubruıis ede

tek Fransız - İtnlyan münasebetleriyle 
m gul olmaktadırlar 

Tan d iyor ki : 
•1''ransanın italyı>ya kar~ı hissiyatı 

,.rihtlr. İtalya ile ıınlaşmağa muhalif 
ol:ln Fransa değildir. Bize göre Akde
nizde iyi bir anlaşma. devamlı bir sul-
hun esasıdır. 1"1·ans:ı }:ak.kından, maddi 
ve manevi kuvvctindf'n emin olarak bü
tün ihtimaUeri sükunetle kar.şılamakta
chr. İtalyan millM.i mukadderatının biri
cik h.'\ltlnıidir. Fakat Fransanın hakka
niyetJi bir hal sureti aramaktan cekin
mooiğini unutamaz --·--Mahkum oldu 

Basmahane istasyonunda Devlet Dc
miryoJları kooperatif anbarından birçok 
enak çalan anbar •1f'ce bekçisi Ua~an 
;rahsinin Asliye eczada ynpılnn muha
kemesi neticcsind.• suçu sabit olmuş, 
on ay hapsin" karar veri]miştir. 

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

na askeri bir hizmet gördürecektir. Bu
na dair bir şey işittin mi? 

- Bir şey işitmedim. Çünkü bütün 
kaybubetin esnasında (Mesude) den 
başka kimse ile konuşmadım. 

- A~ba HaHfe (Afşin) i de istemiş 
mi? 

- Bilmiyorum. Fakat (Afşin) şimdi 
nerededir? (Samra) da de~il mi? 

- Hayır, onu Ferganede gördüm. 
(Afitap) hatırına gelen bir şeyi düşü

nüyormuş gibi gözlerini yere dikerek, 
alnını ka ıyarak dedi ki: 

- Afşin Merzbanın çok dostudur. 
Menbanın vefatında hazır bulunmuş 
mu? 

- Hazır bulunmu~. Hatta Merzban 
onu kendi ailesine '\'asi tayin etmiş. 

Afitap simdiki işittiğini müeyyit daha 
eski baz.ı • ylere vakıf olmuş bir tavır
da tebessüm etmeğe ba~ladı. Aydoğdu 
'\'alide.sinin bu tcbessümiinii manidar gö
rerek dedi ki: 

- Niçin gülüınsiyorsun? Bu husus 
hakkında bnskalnrından bir şey mi işitM 
tin? 

- Hayır, oglum! Yalnız bazı ~eyler 
merhum validcsindcn i itmiş idim. Ka
dıncawz bana her şeyi söylerdi. Ben de 
onu sırda<; tutardım. Zavallı kadın zcvM 
cinin (A{:-in) e fazJa itimat etmesinden 
~ikfıyet ederdi. Bu a.J:ımı pek ziyade ha
ris ve tamahkfü· bulduğu için onu şayanı 
<:mniyet görmezdi.. Fa!rat Mer~banın işi
ne karışmağa cesaret edemiyordu. 
Aydoğdu hırs ve tama sözlerini isitin

l'e derin derin dü ünmeğe başladı. Cün
kü Afşin sevgilisinin bütün mal ve ser
\·ı>tine vasi bulunuyor İhtimal ki o ser
v~tte bir oyun yapctbl!ir. Aydoğdu hüs
nü zan sahibi bir adam idi. Yfü eği tc
miu:li.. O büyük kuıllandamn kendisine 
tevdi olunan mallarda sui:stimalde bu
lunmnğa lencn.ül erleceğini o kadar 
muhtemel görmedi Maamafih vnlidesin
den ı;ordu: 

- Validc:'ceğiııı! Af~inin tereke malla
farına elini uzatacağmı zanneder misin? 

- Bilmiyorum .. Bicare kadının bana 
rııahremanc ~öyledigi ı;ı:yleri sana söy
ledim .. (Smnmı) a \'e onun mirasından 
mahrum edileceğin~ dair bildiğim şey
leri de ondan isitmi~ti.n. 
Aydoğdu Samnnnı hal \'C Jıareketle

ı·mdc gür<liiğü bazı uygunsuzlukları ha
tırlıyarak cevnp verdi · 
ıxt:.mfü•Db·nztnıhUi ıı tıabef'dar ıdı. 'çtinM 
kü v. siyctnnmenın tanzimini bütUn 
kuvveti ıle men'c> c~Jışıyordu. Babası 
J endisini Mubızi cağırmak için gönder
dikçe onu bcra her ı:<-tirmcden avdet 
cdıyor, türlü türlii bnhan<.>ler uydurup 
fıöylüyordu .. 

- Nih:ıyct, Mübitiıı <lel!iletiyle va
siyetnameyi yazdı mı? 

- Evet. yazdı, v:ılidcciğim! Mübiz.i 
<:<ığmnak için Verdmu ben gönderdim .. 

(Afitnp) b:ıııını ~all•yarak : 
- Doğrusu Miibi7 de ba ka türlü bir 

~dam.. Zava lh kadın bu adamı da fena 
görüyor, ondan nefret ediyordu. Hatt."1 
bir bayram günii orıları ziyaret etseydi 
kadıncağız onu gö1:-ınemek için ortaya 
t'ıknuızdı .. Verdam hıtırımn getirdin ... 
Şimdi o neı·ededir? 

-Bi TMEDi-

Vinston Çörçil 

lngili% 
Hitlerin 

donanmaaı, 

gemilerini 
uçurmıya kafidir: 

diyor 

1 - Dede - Gülizar :>arkı (Reha buldum 
2 - Refik Fersan - Gülizar şaı·kı (Dağ
ları aştım da) 3 - Halk türküsü (Ke
venk yolu) 
OKUYAN : Azize Tö:.:em 
1 - Udi Mehmet M H:caı.kar şarkı (Se
ni candan severim) 2 - Hacı Arif ky 
fsfahan şarkı (Canda haysiyet mi var .. ) 
3 - İsfahan türkü (Feı-liyan ektim) .. 
H.15 Müzik : Halk türküleri 

Aziz Şenses ve Sadi Yaver Ataman 
14.30 Müzik : Riy~"ticümhur bandosu 
(Şef : ihsan Künçer) 
1 - Franz von BJon • Marş 
2 - R. Strauss : Der Rosenkavalier ope
ra~nın valsJarı 3 - F. Suppe : Viyana
da sabah, öğle ve ak,am (Uvertür) 
4 - F..d. Lalo : Scheno 
5 - R. Vagner : Diıı> Valkür operacıın
dan senfonik parça 15.15 - 15.30 Müzik 
Cazbant (pl.) 18.00 Program ve memle
ket saat ayan 18 05 Müzik : Radyo caz 
Grkestrası 18.40 Konuc:ma (Çocuk F..sir
geme kurumu tarafrnrlnn) 18.5 Sebrest 
saat 19.10 Memleket ı-ant ayarı, Ajans 
ve meteoroloji habcrlcıri 19.30 Müzik : 
Fasıl heyeti 20.10 Konıımıa (Günün me
~e1eleri) ... 20.25 l\fü7jk : 
ÇALANLAR : Şerif 1ç1i, Cevdet Çağla, 
İzzettin Ökte, Kemal N. Seyhun. 
OKUYAN : Radife Erten 
1 - Sadettin Kaynak M Nihavent ~arkı 
(Gönü] nedir bilene) 2 - Rahmi ky 
Müstear şarkı (Gel s:ıki snrabı welen
dir) 3 - Sadettin Kaynak M Muhayyer 
türkü (Batan gün k:ına benziyor) 4 -
Sadettin Kaynak - Muhayyer türkü (Ne 
zaman görsem onu) . 
OKUYAN : Sadi Hoı:ses 
1 - Kemal Emin - Mahur sarkı (İki gö
züm sensiz) 2 - Nuri Halil - Mahur 
~arkı (Daha gün <lo?madan) 3 - Udi 
Ahmet - Kürdili H. :şarkı (Ey nazlı me
kk) 4 - .Sel. Pınar - Kllrdili H. Sarkı 
(Akşam yine gölgenle) 21.15 Miizik 
Bayan Annie Delman tarnfmdan birkac 
Keman solosu 21.40 1\4\izik : KUçük or
kestra (Şef : Necip A!'jkın) 
1 - Suppe : Mnça kızı operasının uver
türü 2 - Joscph Gungi : HicJropatcnler 
(Vals) 3 - Humphries : Mazinin hülya
ları 4 - Ganglbergeı· : Küçük toplantı 
(Revuc - Entcrmezı.o) 5 - Tschakovski 
Romans 6 - Morcn:ı : Potpuri 7 - Re· 
bikoff : Sözsü~ Rom:.ın:: 8 - Hcinz Mun-

Rakseden kalpler 22.15 Memleket snnt 
ayarı, Ajans haberlı>ri, ziraat, esham, 
tahvilat, kambiyo, nukut borsası (Fiat) 
22.30 Konu~a - Ecnebi dillerde (Yal
nız kısa dalga postnsiyle) 22.30 Mi.izik 
Ca7.band (Pl.) Sa:ıt 2.~ 00 c kadnr yal
nız uzun druga pos.ta~ylc 23.25 - 23.30 
Y <mnki program V::? kapanış .. 

[BORSA] 
ÜZll.M 

290 M. j. Tnrnnto 
206 Halim AJ.ınyu:ı 
84 P. Klark 
27 Albayrak 
11 j. Kohen 
9 Ö. Atıf Çenit f lu 

627 Yekun 
550175 ! Dünki.i yekCın 
550802 j Umumi yek\ın 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 1r. 
No. 11 

iNCtR 
150 M .. Tarnnto i 

52 Şerif Remzi 
34 Hayim f. Le" i 

236 Yekun 

12 
9 50 

11 
13 25 
12 25 
14 25 

6 
6 25 
6 50 

13 50 
12 50 
12 
15 
12 25 
14 25 

9 
11 
12 75 
15 50 
18 

6 
6 25 
6 50 

- BAŞTARAl<'I 1 inci SAYFADA _ 201117 DürlkU yekün 
201353 Umumt yeklır 

PALAMUT Cenubi Norveçte Docas cenubunda 
orta çapta topçu, zırhlı arabalar ve al
çaktan uçan tayyarelerin himayeıi al-

125 Kental Poılrunut 50-0 
ZAHtRE 

30 ton Buğday lındn hareket eden kuvvetli düıman 
müftezderile müttefikler arasında sılu 
bir muharebeden ~onra mnhdut ricat 
hareketleri zarureti hfüııl olmu tur. 

3100 kilo Farulya 
7 

20 50 21 
42 
15 

Trondhaym mıntaknsında Sıenkgerin 
§iınalindelci mıntakada mü ;ıdeme ol-

2 Balya Pamuk 
61 çuval Susrun 

Birind Suuf MUtabwJs 
mamı~tır. 

Narvik mıntilknsında kaydc1 
bir ey yoktur. --·--Rahatsızmış... 

· Ur. Demir Ali 
Kar;!ıyakada Sadıl. bey sokağında B. 

Şahabın evinden geceleyin tavuk <:al- • 
malda suçlu sabıkrılı Ferruhun asliye 
ceza mahkemesinde muhakeme ine başM 
lanmıştır. Ferruh : 

- Bende :ıkli miivazcncsizlik ve sar'a 
hastalığı var, demiştir. 

KAMÇIOOLU 
Cilt ve T enuül hastabkl.,, 

VE 
Elektrik tedavileri • 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
lımıir - Elhamra Smeması arknsmda 
Sabahtan akşama kadar hastalarım 
knbul eder.. TELEFON : 3471 

Mahkeme, alakadar daireden bu hu
su taki raporun celbine ve sabıkasının 
sonılmasına karar vcrmis, muhakeme 
haska bir giiııe bırak!Jmı~tır. 

\fil ha~eh« .. ci JZMtR BELEDiYESiNDEN: 
İzmir Sicili T icaret Me• Belediyemiz znbıtası kadrosunda 

d .. aya il 1 a ra ntıırlug~ undan •• münhal bulunan zabıta .memurlukları
na yeniden memur alınacaktır. 

Tecrübeli bir ;:ıuhascbcci 'günün Orta mektep mezunu \•eya muadili 
.. muayyen saatlcrinclc çnlı:ımak üzere Nuri Ergiıncnç ticaret ıınvaı\ilc lz- derecede tahsil görmüş bulunan, ve as-:j aramaktadır. Defterlerini kanuni miı~de Murabıt çarşısı.n~n 6 numaralı kerliğini bitirmiş olan isteklilerin, tah
.: usullerc uygun 1uttunmık istiyenle- n npawda tuzculukla ıştıgal eden Nuri sil ve askerlikten terhis vesikaları ne 
: rin idarchnncmizc H. K. Rümz.iyle E·· lin"nç'in işbu ticaret unvanı ticaret birlikte, 2/5/1.940 günü yapılacak mü-
; m'üracnatl·-= _ kanunu hükümkrine göre sicilin 2717 mıh!\lr~ >mtil.nn• n.ı • • ·• ~ -

~~~~--~~~x.x.~~--~~~-~-

Bcm, 26 (Ö. R) - İsviçre federal ti Ingiltere ve Fransa ile yeni ticaret 
meclisinin beyannamesi Isviçre halkı- anlaşma1an imza etm~tir. Bu anlaşmaM 
nın kuvvei m::ı.neviyesinl sarsmak mak- ]ar Isvi~renin ithalat ve ihracatı üzcrin
sadile guya hükfunetin istilaya karşı de ablokanın tesirlerini tahfif etmekle 
durmıyacağı şayialarını tekzip etmiştir. beraber kaçak eşyanın Isviçre tarikile 
Bu beyanname bir baskın halinde sefer- Ahnanyaya girmesi ihtimaline karşı 
berliği ikmale imk.fuı bulunmazsa Isviç- teminatı ihtiva etmektedir. Çok sıJu 
re ordusunun çete muharebesini muvaf- tahdide tabi olan bazı maddelerin ls
fakıyetle yapacak surette techiz edildiM viç:reye ithali hususi lisansa tabi tutu-
ğini göstermektedir. JacaJc.tır. 

İsviçr<" erkfuıı harbiye.sinin kanaati- B em, 26 (Ö. R) - Isviçrede bir harp 
ne göre Isviçl'enin müdafaa hatlarını tehlikesine karşı seferberlik hazırlıkları 
yarmak için bir müteernz ordunun 3 yapılmıştır. lsviçrenin tch1ike halinde 
milyon kislle hareket etmesi lazımdır. bir mi1yon kişiyi seferber edebileceği 

Londra, 26 (Ö. R) - lsviçl'e hilk6me- tahmin ediJiyor. 

Alman Petrol depo
ları bombalandı 
-~~-~-----x*x:~-~-~--~~ 

- BAŞTARAFI l iNCi SABiFEDE -
şekil almaktadır. 

Norveç •eferinin ille. haftasından Ni
<ıanın 26 sına kadar 26 Alman nakliye 
ve malzeme gemisi batırılmış, diğer t O 
nakliye gemisi torpillenerek ağır hasara 
uğratılmı~ .of naldiye gemisi müttefikler 
taıafından zaptedilmi tir. Bu nakliye 
gemilerinin batmlmaaında Almanlar on 
binlerce insan kaybetmişlerdir. Bir Fran 
sız tahtelbabiti Kategat boğazında bü
yük bir Alman tahtelbahirini batırmış-
tır. 

HAVALARDA 
Londra 26 (ö.R ) - Biiyük Britan• 

ya avcı tayyareleri ilk defa olarak Nor· 
veçte faaliyete ba::ılamışlnrdır. lngiliz 
avcı tayyarelerinin hu kadar kısa bir viM 
manda faaliyete geçebilmiş olmaları 
mühim bir muvaffakıyet sayılıyor. lngi
liz avcıları Gobresdal vadisini kontrol
ları altında tutuyorlar. Bu tayyareler 
dün Almnnların" 6 büyük bombardıman 
tayyarwni düşürmüşler ve ,ekiz tayya
reyi hasara uğratmışlardır. lngiliz bom
bardıman tayyareleri Oslo koyunda 
petrol depolarmı bombardıman ederek 
yangın çıkarmışlardır. Stnvancerde Al
manların dÖrt nakliye gemiııi bombardı
man edilmi tir. Devriye dolaşan brr Al· 
man tay) <ıresi düştirülmÜ!ı, iki deniz tay
ynresine hücum edilerek biri Üs!!Üne dö
nemiyecrk kadar tahrip eclilmiştir. fü., 
lngiliz tayyareflİ dönmemi tir. 

Biiyük Britanyanın Norveçte avcı 
tayyareler i hava üsleri tesis ettiği halı:M 
kmda ta(silat verilmemekte ise de lsveç 
haberlerine göre hava üesü teıia edilmiş
tir. Dafi topları çok arttırılmıştır. 

iKi KARAKOL GEMiSi 
DE BATI1 
Paris 26 (A.A) - Büyük umumi 

karargah tebliğ ediyor: . 
Skajarak ta F ranıız torpido muhrip

)eri iki düşman karakol gemisine hü
cum ederek batırmışlar ve Alman tay· 
yarelerinin hücumlarına raimen hiç bir 
hasara uğramaksızın üssülharekelerine 
avdet etmişlerdir. 

Paris 26 (A.A) - Bahriye nazırı B. 
Campinchi mebuaan meclisi maliye en
cümeninde beyanatta bulunarak, Fran
sız torpido muhriplerinin Skajerakta 
yapmış oldukları bir sefer esna,,ında bir 
Alman hücumbotu ile Fransız tebliğinde 
Zikri geçmiş olan iki Alman karakol ge
misini batırmış olduklarını söylemiştir. 

Nazır hu harekat una~ında Fransız 
gemilerinin bir çok hava hücumlarına 
maruz kalmış olduklarını fakat h iç biri
sine isabet vaki olmadığını ilave etmiş
tir. 

Stokholın 26 (A.A) - Trelleborg 
T udningen gazetesi, çarşamba günü ak
şamı Aresund'un cenup kısmında iki 
Alman kargosunun batmış olduğunu bil
dirmektedir. Bunlardan birisi altı diğeri 
iiç bin ton hacminde idi. 

Bulgar mebusanında ·hatipler Bul-
ga"" o•·duvt., ... .. .., ı~ uuo\İnd@n h~hçe..ttİ 

Sofya 26 (A.A) - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
Parlamento, çarşamba günü askeri bütçeyi ittifnkla kabul etmiştir. Bu mü

nasebetle 01du ve harbiye nazırı general Daskalof hakkında takdirkar sözler 
5Öylenmiştir. Söz. alan hatipler, hariçten gelecek ve Bulgar topraklarını ihlale 
ça1ışacak olanların her türlü teşebbüslerine Bulgar ordusunun silahla muka
bele ede cğini "öylemişlerdir. 

.JAPON .. İH6İLİZ 
Ti CAREl'i .•• 

Zabıta hallerıeri: 

···--··-·-···· 

-·-- BAŞTARAFI 1 İNCi S.ABiFEDE -
Hecra kalesi Trondhaymdaki Alman 
ba'fll üssünü b ugün ele ıiddet1e bombar
dıman etıru.tir. 

AlMANLAR RICAT EDiYOR 
Londra 26 (ö.R) - Norveçte Al

man tazyiki Norveç ve müttefik kuvvet
ler tarafından muvaffakıyetsizliğe uğ
rahlmakla kalmamıJ düfDlan ruhayet ıi
cate mecbur olmuştur. Trondhaymdaki 
Alman garnizonu ümilliz bir vaziyette 
bulunuyor. Burada erzalı: çok azıılmı~ 
hr. 

NORVEÇ ORDUSUNA 
BEYANNAME 
Londra 26 (ö.R ) - Norveç ordu11u 

baş kumandam bugün orduya hitaben 
mühim bir beyanname neşretmiıtir. Be· 
yannamede ezcümle deniliyor ki: 

c Askerler ricat günleri geçti. Mütte
fik ordular şimali, merkezi ve cenubt 
NorYeçte bulunuyorlar. Her Kiin yeni 
kuvvetler tcelmekted ir. Mevkilerinizde 
iyi tutunuz.. Zafere ula~caiımızdan 
emin olunuz.> 

OSTAVADA ALMAN RICATI 
Londra 26 (ö.R) - Oslo ile Trond

haym arasında Alman kuvvetleri O.ta• 
va vadisinde ricat halindedirler. Alman
lar Röroı' a kadar zırhlı kollarile ilerle· 
meğe muvaffak olmuşlardır. Röraıı·ın 
i,gali uzun sürmedi. Norveç ve ~ütte• 
fik kuvvetlerin mütekabil taarruzıle Al· 
man motöri7~ kuvvetleri bu sevkükey• 
mevkii terke ve büyük zayiatla çekilme· 
ğe mecbur oldular. Müttefik ordular Ot· 
tada mühim kuvvetlere malik olup ce
nuptan Trondhayma Almanların. yar· 
dımcı kuvvet ı:;öndermelerine mam oln· 
cak ıurette yolu tıkamışlardır. 

Londra 26 (ö.R) - Harp muha
birleri cenup ceph esinde paraşütl~r~e 
bir çiftliğe indirilen Alman askerlennın 
bir Norveç müfrezesi tarafından nasıl 
esir edildiklerini bildirmektedirler. Pa· 
raşütle indirilen müfrezenin kuman?anı 
ilk önce Norveçlilere kafa tutmak ıst~
mişse de Norveç askerlerinin azimkur 
mücadell".sİ kar~ısında teslim olmaktan 
ha~ka çare ı:;örmemiştir. --·--Müttefik ordular Rt!· 
vös şehrini İf ğal etti 

- BAŞTARAFI 1 inri SAYFADA -
nevra ve keşü safhru:.ını takip eden tf!" 
mas safhasına girıneğc başlamıştır. 131.1 
müfrc:r.clcr şimdi miitekabilen yerleş· 
mişlerdir. Muhasımlar şimdi knr~ k.~: 
şıya bulunmaktadırlar Tahmin edıldıl( 
ne göre bilhassa Almanyanın Baltık h-

, kuV· 
manlarında tah~it .,dilen Alınan c1 _ 

Londr::ı, 26 (Ö.R) - Niyuz Kroııikcl 
gazetesi ingiltereni.r.. J aponyaya bir tica
ret muahedesi teklif ettiği hakkındaki 
haberlerin miibalagalı olduğunu bildiri
yor. 

vetlcri İsveçi deniı.d m istila etmek c 
gil, Norvcçe scvkooiJınck üzere 1ınzır
lanmış oldukları için yakında çetin ınu· 
harebelerin vukuunu beklemek l!'ızııll'" 
dır. Ayni mahfillerde yapılan tahminle-
re göre, .şimalde İngi!iz ve Alınan teb
liğlerine bakılacak olursa Alman kıt.ala· 
rı ricat etmek mecburiyetinde knlrıll.:· 
lardır, fakat havaların fena gitmesi y~· 
:r.ündcn harekllt bcfactle yapılabilınC ; 
tcdir. Suhunf!t ı::ıfırın altında 15 derce. 
santigrnttır. Şiddetli kar fırtınaları hil

BIÇAKLA YARALADI küın sürmektedir. Tı·undhaym mın~n-
Bayındır kaz.asının Hacı İbrahim ma- sanda Steinkjer muharebesinin bir pış

hallesinden Mehmet Er!enerci, bir ka- dar muharebesi olduğu kat'i surette te: 

Fransada hava 
tehlikesi işareti 
Paris, 26 (A.A) - Dün gece Fransa

nın şimali garbisinde hava tehlikesi lşa
r eti verilmi~tlr. Ak.rm 23/55 tc başla
mış ve gece yansını 5 dakika geçe ni-
hayet bulmuştur. • 

Almanların zayiatı 
26 nakliye gemisidir 
Brüksel, 26 (Ö.R) - Royter ajan ına 

göre Noı·vcç harbinin başından 22 nisa
mı kadar müttefikfor Almanların yirmi 
<ıltı nakliye gemisini batırmışlardır ve 
bunlar kendi kendilerini batırm.ışlardı.r. 
Diğer on nak]iyc g~misi torpillenmiş 
olup batmış olması muhtemeldir. Dört 
ia~e vapuru dn :.t.nptedilmiştir. 

Belçikada 
Brüksel, 26 (Ö.R) - Bir Alınan tay

yaı·esi benzininin tükenmesi yilzünden 
Belçikada yeı·e inmic:tir. Mürettebat tec
ı·i t edilmiştir. 

l · 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜN 

İKİ ŞAHF.SER FİJJM BİRDEN • 
Siuemanıucla ~n;diye kadar eşi ı~ ~ 
rülmem~ biiyük PROGRAM 
ŞJKAGO YAHIYOR 
Milyonlar t'a dc;lar snrfiyle, binlerce 

figüranın i~akiyle (TiRON Povcr) 
(ALiS FAY) v~ (DON AMEŞ) gibi 
zamanın e.n mc~hur ~inema sanat
karlnnnın yıırattiğı lıarikalar filmin
de en rii:ıel aşk macerası ve en bü
yük sanat harikasını ıörcttksiniz. 
Heyecandan nefesinizi tıkay:ıcak 

mu:ızam bir filim 
iKİNCİ ~AHESER FiLMİl\llZ 
PARJS JŞIKLARI 

Pari~in en güzel eğlence yerlerini, 
muhf~ snlonlannı (TİNO ROS
Si) nin lnvnık ve mestcdid ~yle 
söylediği M SC>n tangolnrln şarlala
rmı nefis bir mevzu çerçivesl içinde 
dinliyttek ve seyrine doyanuyacak
sınız. .. 
METRO JURNALDA en son 

DÜNYA H...o\.RERLERİ 
~ t- ..... . , ... . -- .... - - ... ---- ---

beyyün etıni"'ir. İki tarafın kuvveU dm meselesinden kavga ettiği Hasan ~· 
Bilmezi bıçakla hafif surette yaralamış Mındi Trondhayın fİ}'Ordu ile Snaasva· 
ve tutulmuştur. tan arasındn karşı k:ır ·ıya durmaktadır-

BİR SARKJNTILJK JarCeııupla mühim lr.ikdardn ıakvb'e 
Tepe köyünde ilk okul öğretmenlerin- edi1en Alınan kıtaları tazyiklerini art· 

den Bn. Şadiyeye sarkıntılık eden Meh- tn·maktadırfar. 
met Çetiner tutularak Adliyeye veril- İİİİİİİİİİİİİİliiiİİİİİİİİİmmliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİ9j-İ 
miş ve bil' buçuk ay hapse mahkum - . l ıpı O 
olmuştur. 

Bir çocuk kaza 
neticesinde yaralandı 
Ödemişin Beydağı nnhiyesinin Çiftlik 

köyünden 13 yaşın.i'\ Hüseyin Çetin, 
çiite ile oynadığı .;ırad3 ateş aldırmış ve 
ağzından, yüzünden ai;rır suretfe yara
lanmıştır. 

Yaralı Ödemiş oolcdiye ha~tam~·sinde 

~~vi aı°ÇAKıÇEKMiş .. 
Odemiş kazasının Akıncılar mahalle

"inden Kavalah Mehmet Topaç, bir alaM 
cak meselesinden h~ınşiresi Hadiyeye 
bıçak çekmiş ve tutulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• YW"dda§!.. : 

Bir meraklı hesap etmi,: : 
Türkiyedc sarfolunan .şekerden ! 

yüzde on ta.!ıar ruf edilse, bir yılda : 
üç buçuk milyon Hrahk az şeker ye
nilirmiş .. 
Onun için lüzumundan fazla şeke

re iltifat etme! .. 
Çünkü dört .şeker fabrikaımzm ~

kardığı şeker yetınez..w, eksiğini dı
şarıdan döviz vererek, almağa me<:-

• bur kalırız.. Şimdi ise döv~, şeker
: den tatlı .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 

Sali~e~~in 
Tekand 

~ 
Çocuk HastahJWın Mütahassm 
BERLİN ve KÖLH tlNtvER-

~ srnm SABIK ASİSTANI 
' Hastalarım İkinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her rftn 11Mt 
1..%-1- - 0-- ~1 ~-

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastahklaı1 

Mü~bassısı 
Muayenehanesi: Bir.inci Beyler 

No. -42. Telefon: 2310 
Evi: GV?.tepe tramvay cad. No. 992 

Telefon : 3668 

S: 4 1-13 

DAHILt VE ZÜHREVİ HASTA· 
IJKLAR DOKTORU 

lsniail Hattı 
Akarçay 

Ha ıüıı saat 13 ten iti'baren.. 
İkinci Konlon (Alman konsoloehr 

nesi bqııınnda) 206 numarada Jıasta1-
nm kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneba
ne6in i terketmiştir) •• 

TELEFON : 3458 

Kadın hastahkları ve 
Dopm Mtitahassısı 

Doktor Operot6r 

Nure~~in 
ADISON 

Basta1arını her gUn Tilldlikie ~ ..... 



' Veya Çocuklarınızda Gördüğünz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, 
~~~~~~~__;_~~~~~~~~~~~~~~- ~~-

Burun Karın ağrıları, Karın şişmeleri, 
~~~~~~~~~~-

maka d kasınması, Uburluk, • 
8 aş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 

halleri, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 

Hiç korkmayınız! 
• .....,. yeyip ~ ıeylmn temiz ue saf oımamasınd~n 

l'ldlP.. ilanlardan Jıal'talmaJı için Eczaneden 
ilince lıaUanınız--. 

dolayı IJaıesalılarda yetfılp üreyen ue ilanlarımızı emen· solucanların tesl· 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur 8 
bir lıatu alınız- Ve lçlndelıl tarife ınud· 

a n·ı <i ~er:;;~ar;;:~~e dikkat 
o . 

lzmir Akşam Kız San'at okulu 
müdürlüğünden: 

İZMIR TURiSTİK YOLLA.Hl MINTAKA MU· ' 
DURLtlCUlfDEN: 

1 - Ekıiltmeye Ç\karda~ iı: lzmir turistik yolları mıntaka müdürlüğü için 
yed.i ay müddetle .bir taksi otpmobilinin ltiralanmasından ibarettir. 

2 - Ayda vasati yirmi gün hesabiyle 1 40 günlük. muha'!'men müzayede 
bedeli 1500 liradır. 

Emtitü ve Nlqam Krz Sanat Okullarından mezun olup bilgi ve maharetle
rini arttırmak, açacakları atelye hayatına hazırlanmak istiyenler için okulu-

3 - Müzayede 2 Mayıs 940 perşembe günü saat 11 de vilayet da.imi en-rnuzda dikiş tekamülü atelyeııi açılmıştır. · 
isteklilerin tafsilat almak ve kayıt olmak için Okul idaresine müracaaUarı cümeninde yapılacaktır. · 

ilin olunur. 
25, 26, 27. 28. 30 l "440 (791) 

.f - isteklilerin ınuhamme1' bedelin yüzde 15 nisbetinde teminat parasını 
hu,ausi muhaacbe vezn~sine yatırıp makbuzu, veya bir banka mektubunu ib
raza mecburdurlar. 

Aydın incir ıslah istasyonu •• mu-
Şartnameyi görmek iıtiyenler lzmir turistik yolları mıntaka müdürlüğüne 

müracaat edebilirler. . 
2 ı. 27 1378 (776) 

·------------------------------··· dürlüğünden: 
Aydın Er beyli incir isli.h istasyon unca bir demir kasa satın alınacağın

dan para ve defter muhafaza edilebilecek tekilde alt üat yekpare iki bölüm
lü kasası olup ta satmak istiyenlerin anahtarları fabrika malı olmak şartiyle 
rnarlca91na ağırltitnı ve son fiatını istasyon müdürlüğüne mektupla bildirme
leri rica olunur. 

ı T. C. Ziraat Bankası 
KaPalllf fCll'ifll : 1888 

sermayesi : 100.000.000 Türk Uraa.. 
27. 30 

Çine icra memurluğun· 
dan: 
CAYRt MENKUL MALLARIN AÇIK 

ARTTIRMA ILA.NI 

Alacaklı: Jzmirde eski knsaplardl\ tüc
cardan Ali Ramiz. 

Borçlu: Çine Bucak köyünden Hacı 
tfehtnet oğlu Ali. 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

&ayri menkulün ne olduğu: Çine Bu
Cak köyünde Kıllar mevkiinde dört ta
rafı telle çevrili halen :mera olarak kul
lanılmakta olan 20 yirmi dönüm tarla. 

Gayri men1rulün b~lunduğu mevki. 
tnahallesi, sokağı numarası: Topunun 
1325 sicillinin 20 Numarasında kayıtlı 
Şat-kan Halil oğlu Halil garben Murat 
°Seleni şimalen tapuda muhacir Süley
tnan ve Mehmet ağa tarlnı;ı halen Çine 
Sobncılar mahallesinden Ismail Tar
han cenuben M~met çavuş oğlu Molla 
liUseyin tarlasile sınırlı. 

Takdir olunan kıymet: (2280) numa
r,.aJı kanun nhkfımına tabidir. Beher dö-
11Uınüne 30 lira kıymet takdir edilmiştir. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, sa

at: Birinci arttırma: 27 Mayıs 940 Pa-
2'.artesi ikinci: 13 Haziran perşembe sa
at 10 da ihalesi yapılacak. 

1 - !şbu gayri menkulün arttırma 
i<lrtnamesi 24/ 4/9.40 tarihinden itibaren 
348 No. ile Çine İcra dairesinin muay
l"en numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. llünda yazılı olanlardan 
~la malumat almak istiyenler, işbu 
§artnameye ve 940/348 dosya numara
sUe memuriyctimiZI" müracaat chneli
dir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
l'aıılı kıyın~tin '1' 7,5 nisbelinde pey 
Veya milli bir Bankanın Lerninat mek
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek Sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip1e
rlnin gıu-ri menkul üzerindeki hakl.ırı
tıı hususile falı: ve masrafa dair olan 
iddialarını 'işbu ilan t.arihind

0

en itibaren 
:Oirıni gün içinde evrakı ınüsbitelerile 
?irlikte menıuriyetimize bildirmeleri 
ıC!:lp eder. Aksi halde hakları tapu sici
lıle sabit otmadı~a ~tlş bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar .• 

4 - Gôsle"rilen günde arttırmaya iş
tirak edenleı; arttırma şartnamesini 
0kumuş ve lüzumlu mallJmat almış ve 
bunıarı tamamen kabul "etmiş aCI ve iti
bar olunu11lnr. 

5 - Tayin edilen zamnncta gayri men
kul üc defa bağırıldıktan sonra en çok 
OU'ltırana ihale edilir. Anca\: arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet
tniş beşini bulmaz veya sahş istiyenin 
alacağına rüchanı olan di~er alacaklılar 
hu1unup ta bedel bunların o gayı·i men
kul ile temin edilmiş n1acak1arının mec
tnuundan fazlaya çıkmazsa en çok art
tıranın taahhüdü ba:IU 'kalmak üzere 
arttınna on beş gün daha temdit ve on 
beşinci günü a.Yru saatte yapılacak art
htinada, bedelJ satış istiyenln alacağına 
rUclıanı olan diğer alacaklıların o gayri 
tnenkul He temin edilmiı alacakları 
lnecrnuundan failaya çıkmak şartile, en 
ÇGk arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edileme7.Se ihale yapılamaz ve 
sat~ talebi düşer. 

1457 (808) 

GA YRt MF.NKUL r.'IALLARIN AÇIK 
AR'ITIRMA lLANJ 

TtRE tCRA MEMURLUCUNDAN: 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: Bağyeri. 
11028 M. M. tamamı ve 183800 M. M. 
tarlanın 22975 M. M . şayı hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı, numarası: Tirede 
Hüseyin (ağa) köprüsü mevkiinde. 

Takdir olunan kı~·mct: Beher 919 M. 
M. 20 lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, sa

at: Tire İcra d::ıiresinde 24/ 5/ 940 Cuma 
saat 10. 

1 - 1Şbu gayri ml"nkulün 'arlhrnm 
snrtn::ımesi 14/ 5/ 940 tnrı"hinden itibaren 
l 7 No . . ile Tire İcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. füindn yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiycnler, işbu şartna
meye ve 937 / 17 dosya numarasile me
ınuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin 'ı~ 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir Bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahihi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayri menkul üzerindeki haklar)Jlı 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddia
larını" işbu ilnn tarihinden itibaren Y.ir
mi gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde haklan tapu sicillile 
sabit olmadıkça satış bedelinin p::ıylaş
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arthrmaya iş
th-ak edenler arttınna ~artnamesini oku
muş ve lüzumlu mnlOmat alm~ ve bun
ları tamamen kabul etıniş ad ve itibar 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zinl ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbliKTİRENLERE 28.800 
tKRAMh'E VERECEK 

Ziraat bankastnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğıdaJd p1lna göre ık· 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Uralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 2:iO • L080 • 

40 • 100 • 4.000 Ti 

100 • 50 1 5.000 J 

120 • 40 • ... • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde :SO liradan apğı dllpl· 

yenlere ikranüye çıktılı blkdirde yütıde 20 f-ı..iyle <Yerileocktl.. 
Kur'alar senede 4 flefa; 1 Eyl(U, l Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Bui.ran tarih· 

leriade Çekilecektir. · 

...................... !!mi ................ . 

. . .iLAN 
340 sayılı Aşağıkızılca Tarım kredi kooperatifi 939 sayılı Yukarıkrzdca 

Tarım kredi kooperatifile birleşme kararı vermiş ve keyfiyet 2836 sayılı 
kanun ana mukavdenameıi mucibince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka-
11 ile Ticaret Vekaleti tarafından tasdik edilmit olduğundan kooperatifin 
hali infisaha girdiği ve alacaklıların illin tarihinden itibaren en geç altı ay 
iç.inde evrakı müshitesile birlikte müracaat ederek alacaklannı tevıik ey
lemeleri lüzumu ilin olunur. 

:r. c. Ziraat Bankası Kemalpaşa ajansına 
bağlı 340 sayılı Aşağıkwlca 

Tarım kredi kooperatifi 
14 20 27 1295 (718) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
olunurlar. Bu her ik\ otelin 1Diiateciri 45 aeneiik otelcilik mütehuaıaı bay Ömer 

5 -Tayin edilen zamanda gayri men- Lütfü Beı""i'dir. 
kul üç defa bağırıldıktan soma en çok .. -
:ırttırana ihale edilir. Ancak arttırma Brittol oteli elli odah her odada .aoğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet- e kalorjferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduiu ıibi 
ıniş be§ini bulmaz veya satış istiyenin laıaanıl4'1>1. 'U •• ve buauai löbntuı vardlr. 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklı- Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve. Marmara denizine 
lar bulunupt.a bedel bunlann o gayri e latanbul cihetine de --.. eti feTkalideye maliktir. 
menkul ile temin edilmiş alacaklarının •• __. 
mecmuundan Iazhıya çıkmll7.Sa en ço1ı: Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
arttıranın taahhüdü baki kalmak üze- ecele derecede u~. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehul111 
re arttırma on beş gün daha temdit ve y ömer Lütfü Bensünüıı idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
on beşinci günU ayni saatte yapılacak ,dana koyar. Bwnm için bütiin Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 
arttırmada, bedeli satış istiyenin alaca- unan otellerde huluturlar. 

ğma~~anı~ın~erab~hl~rıno ·~-----~-~~~~-----------~---~ gayri menkul ile temin edilmiş alacak-
ları mC'Cmuundan fazlaya çıkmak şar
tile, en çok arttırıma ihale edilir. Böyl 0 

bir bedel elde edilemezse ihale yapıla
maz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarnk kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arr.etmi~ ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, 
rar.1 olmaz Ve)'a bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. lki .ihale 
arasındaki fark ve geçen günler iç.in 
~ 5 ten hesap olunacak .faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın memuı·iyctimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Demirci tasarruf 
· Şirketinden: 

Türk Anonim 

Şirketimizin 9 39 eene.i aldade eenelilt ltoneresi 20. S. 940 ıP\lZartesi gÜ(lÜ 
saat 1) te ıirketin merkezi olan Demircide ve oirket binasında yapılacağıD
dan asaleten ve velr.i.letcn on bi .. eye malik olan §İrket ortaklarının o günde 
ve o saatte lCfrifleri ve bulunmıyacaldarın ıirket merkezinde bulunan hiue
darlardan birisini tevkil eylemeleri ve içtima gününden bir hafta evvel key
fiyeti ve havi oldukları ak.iyon numaralarını şirketimize bildirmeleri ilan 
olunur. 

Ruznamei Müzalr.eı-at: 
1 - idare ve mürakip heyeti raporlarının okunması 
2 - 939 aenesi muamelat ve henbatının tetkik ve tasdiki ile idare ve mü

rakabe heyetinin ibrası 
3 - Tahailult eden temettüün tevziine karar itft!t 
4 - Müddeti biten idare ve mürakabe heyeti üyelerinin yeniden seçil-

n1e11ı. 

S - Müraltabe ve idare heyeti üc.rctlerinin tayini. 
1451 (811) 

ADiL IMER SPERCO VAPUR 
ACENTASI __ ,,._ 

NEERLANDAİSE ROYALB 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 2-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
limanlarına hareket edecektir . 

~ QUİRİNALE vapu· 
~ ru 29/4/940 tarihinde 

~;r:,o :~.:t :: ta=~~ Y:fu:.um A M ~ :~r.;~j?;::.:; 
müzik aletleri bulunur .t:.J.__ ~d~c-l'ktir. 

ADRES : Keçeciler caddesi No. 551 ~hl AT){ BRlNDİSİ motörü 
TELEFON: 3695 v~IAI 115/ 1940 tarihinde 

DOK,..OR 1 Y.Ut'1.IA gelerek ertesi fünü 
• saat 17 de P R ~ 

S 1 
Brindisi, Zara, Fiwne, Triyeste ve Ve-

• rıedik limanlarına h:m:ket edecektir. 

U eyman ADİGE vapuru 4/ 5/1940 tarihindcı 
beklenmekte olup Cenova ve Riviera li
manlnnna hareket e.focektir. 
CİTTA Dİ BARİ mutörü 7/5/940 ta-ç O R U H rihinde beklenmekte olup İstanbul, Pi· 

re, Napoli, Cencıva limanlarına hareket 
... , edecektir. 

ÇOCufı llasfaJ.-& Gri ZARA motörü 8 15 940 tarihinde ge-
ntfitaJlaSSUI l~rek ertesi günü s:ııı.t 17 de Pire, Brin-

Londra ve Viyana hastanelerinde~ disi, Zara, Fiume, Triyeste ve Vencdik 
etüdünü ikmal etnıiftir. limanlarına hareket edecektir, 
Muayene adresi : Birinci Beyler LANGANO vapuru 1515/ 940 tarihin-

l
sobk No. 4%.. de beklenmekte olup Cenova ,.e Rivie-

TELEFON : ZSlt ·• ra limanlarına hareket edecektir. 
Ev adresi : Göztepe kwrakola kar- f BRİNDİSİ motörü 15/5/ 940 tarihinde 
eda 834/1.. " gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
- »-Ll . Brindisi, Zara, Fiunır. Triyeste. "'e Ve· 

.... mm:1ana•mı•ra:&&'JSMW nedik limanlarına hareket edecektir. 

Doktor Baktrlyoıoı 
Hamza Orhon 

DAHİLİ VE SARI 
Rastabklara baku 
Denizli n civaı mdaki, ciğerlerine 

bava verdiren hastalara 
Pünemotorakis t:ıtbik eder •. 
ADRES : Deniili Belediye elektrik 

fabrikası karşısında hususi muaye-
nehanesinde. .. 

1-ZI 
ı ...... l~liC2~:JEOMP.Jlllii&f!JU& .............. .,.....,_,,..nm 
OPERATC>R DOKTOR 

Ah~et Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operat~I 

Ucr gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öl'leden soara Birinci Be:r· 
ter .ot-tmda.... No. .U... 

TELEFON : %310 
ill•••••••W'll1•-oı-« sn 

se~::u:-ı 
ÇocuJı hflstaJdılar• 

Mütaltassısı 
llastalannı her gün Aal 11.30 dM 

l e kadar Beyler sokaitnda ~enk 
matbaası yanındaki hususi kıliniiio
de kaı.uı eder. 

NOT - BiltUo bu vapurlar 'Jliyute 
veya Ccnovada Şimall ve cenubi Ame· 
rika limanlarına hc.ı-eket eden İTALİA 
ANONİM seyrisefain filı"kctinin ve Alri· 
ka ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrlsefain şir
keti vapurlarına tesadUf ederler. 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
ALBA JULİA vap.ıru 4/5/940 tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silya limanlarına hııreket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolay15iyle navlun .,.. 

hareket tarihlerinin katı olmadığım ve 
bunların hiç bir ihbara !Uzum olmaksı
zın değişebilir oldut'Ullu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmi~nl muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fotla tafsilat için CUmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVIER VE 

ŞVRBKASI 1.2".D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON:2'43 · 

Londra \'e Live.rpo1 hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurln· 
rımız sefer yapa~klardır. , 

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

\V. I'. Henry Van der Zec: 
Ve ştlrek~sı ... --mll---~--- -·-AME&İCAN EXPOKT LtNES lNC. 

VMDAJ. NEVYORK İÇİN 
--.Jf-- EXAMEL1A Vr.p Nisan sonlannda 

UMUMi DENiZ ACENTAUCI L'ft>. bekleniyor. 
zm'SKA PLOVIDB& A. D. KOTOB EXİRİA Vap. Maye iptidasında bek-
LOVCEN \•apuru 30 nisanda Kösten- !eniyor. 

cc ve Varna için hr.reket edecektir. SER\'ICE MARİTİME ROUMA.İN 
Yolcu ve yük kabul edecektir. BUCARESI' 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten- GALAS VE KÖS'.l'F..NCE İÇİN 

<eden gelip 9 Mayııota saat 12 de Hayfa, CAVARNA M,)t, 18 MaYJsa dofru 
Pire, Durazzo ve Triyeste için hare- bekleniyor. 
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede- D. T. R. T. - BUDı\Pfl~T 
ccktir. BUDAPE!)TF İÇİN 
GOUl.ASDRİS BROTIIF..RS (HeUas) DUNA vapuru 15 n.ayısa doğru bek· 

LTD. PlRAEUS lcniyor. 
.. NEA JIEI.LAS• KASSA molörü MaytS sonbnnda 

I..Uks transatlantik vapuru Pire - bekleniyor. 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: SZF,GEO vopuru Haziran ortalarında 

11 MAYIS 1940 bekleniyor. 
Yolcu \'e yUk kabu) etmektedir. \'apurı.nn isim ,.e tarihlt'ri hakkmda 6 - Gayri menkul kendisine ihale 

~lunan kimse derhal veya verilen müh
et içinde parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evvel en yük

Bağycri ile şayi hisseli tarlalar yuka
rıda gösterilen 24 5 94(} tarihinde Tire 
Icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
göste,ı-ilcn arttırma sartnarnl'Si dairesin• 
de satılncağı ilan olunur. 

İzmir Sağır Dilsiz ve Körler Jıoruma lıurumu Gerek npurlann muvasalat tarihleri hiç bir taahhiit almmu. 
Başlıanlığından : gt"relc vapur l~imlerl n navlurilan hak- Vapurların hareket tarihluiyle nav .. 

"k teklifte bulunan kimse 2.rzetıniş il-
duğu bedelle almai?a razı olursa ona, 
t zı olınaz 'lil'\:A bulunmazsa hemen on 
b ün miiddt-tl(' arttırmava ı-ıkarıl•o 

n k rttıı ih le edilir Iki ihale 

1452 (813) 

tahsil 

5. S. 940 Pazar günü yıllık kongremizfo kurumun Emirler çarşısındaki bi- kınfta acenta bir teahhUt altına cittmez. lunlardaki dejiıiltli1ı:lerdeıı acenta m ... 
nıı9ında içtima edeceğinden azalarımızın mczkôr gün ııant 1 O da kuruma gel- Daha fula tafsillt almak l.çin Birlnd suliyel kabul f'lmeı:.. 
mt"leri 9ildirilir. Kordonda 1:52 numarada •UMDAL• Daha far.la laf.aiJAt için ATATORK 

R U 7 NA M E umum! Jeniz. Acentabğı Ltd. mllracut caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
1 - 939 yılı hesabatınm tetkik '\'e kabulü edilmesi rica olunur. ~ ve Şsı. Vapur acenlalıtına mf.lreea· 
2 - Jdare heydİ seçimi 

azı mi\dcl terinin tadili Telefon : 4072 Müdüriyet •t edilmesi rlca olunur • 

.................. 1111ı1 ........... ..i1111ıi .. ıllııJi~lillflL..------l..------~TELUO~~Nınt7/ZMI 



Amerika Norveçi muharip sayıyor 
Bitaraf lara ait tahtelbahir/erin J~merika sularına girmeleri menedildi 

Amerika bahriyesi zaif! 
Ufak bir misali: Dün denize 75 tay
yare nakleden yeni bir gemi indirdiler 

~-----------'---~*ıwıw~-~----~---
Vannsprings, 26 (A.A.) - Ruzvelt, 

:Norveçle Almanyanın harp halinde ol
duklannı bildirmiştir. Binaenaleyh bi
taraflık kanunu Norveç hakkında da 
tatbik edilecektir. 

Ruzvelt, bir beyannamede bu ihtilaf
ta Amerikanın bitaraf kaldığını ilave 
eylemektedir. 
Diğer bir beyannamede muhariplere 

ait tahtelbahirlerin Amerikan limanları
na girmelerinin menedildiği bildirilmek
tedir. 

Ayan meclisi encümeninde tetkik edil-
mekte olan inşaat programının yüzde 
on bir nisbetinde tezyit edilmesini ilti
zam etmiştir. 

Hatip demiştir ki: 

biliyoruz. Fransa ile Italyanın donan
malarını tedrici surette kuvvetlendirmiş 
olduklarını biliyoruz. Alrnanyanın gü
nün birinde büyük bir deniz devleti ol
mak hülyası peşinde koşmakta olduğu
mı ve l?u maksatla bir takım projeler 
tanzim ettiğini de biliyoruz. 

Bu hakikatlere göz yummamıza im
kan yoktur.> 

Bergenden güzel bir görünüş 
Bitaraflık kanununa tevfikan Norveç 

bundan sonra satın aldığı harp malze
mesinin bedelini peşinen ödemeğe ve bu 
malzemeyi Amerikaya ait olmıyan va
purlarla taşunağa mecburdur. 

- «Behimi kuvvetin hakim olduğu 
bir alemde ya§ıyoruz. Muahedeler hiç 
bir emniyeti zıman altına almıyor. Bah
ri teslihatı tahdit eden muahedeler bun
dan dört sene evvel munkaz.i olmuş ve 
dünyanın her tarafında silihlanma ya
rışı ba~lamıştır. lngiltere ve japonyarun 
deniz inpatının büyük bir .mikyas da
hilinde artmış olduğunu ve bu inşaata 
hummalı bir faaliyetle devam edildiğini 

Boston, 26 (A. A.) - Çok yeni bir 
dPniz cüzütamı olan Vasp tayyare ge
misi Amerikan donanmasına iltihak et
miştir. Bu gemi 75 tayyare nakletmek
te olup içinde 40 tayyare dafi topu var
dır. Albncı Norveç Fırkası 

Bu iki beyannamenin metinleri bili
hare V~nda :neşredilecektir. 

Resmi mahfillerde Danimarkadan hiç 
bahsedilmemekte ve bu memleket hak
kında bir beyanname neşredilmesi ihti
mali mevzuu bahsolunmamaktadır. 

Vaşington, 26 (A. A.) - B. Hull mat
buat mümessillerinin bir toplantıSJnda 
beyanatta bulunarak Danimarkanın Al
manya tarafından işgal edilmiş olması
na rağmen Amerikanın Vaşingtondaki 
Danimarka seliri B. Kaufmann'ı sefir 
t>larak tanımakta berdevam olduğunu 
söylemiştir. 

Hatılardadır ki, B. Kaufmann bir 
müddet evvel gazetecilere Alınan taz
yiki altında bulunan Danimarka hükii
metine hizmet etmekten imtina eyliye
t'ej?ini söylemişti. 

B. Kaufmann'ın geri çağırıldığı hak
kında Vaşingtona hiç bir haber gelme
miştir. 

Vaşington, 26 (A. A.) - B. Hull ile 
Izlanda hariciye nazırı B. Setefenson 
arasında teati edilen telgrafnamelerden 
Amerika hük1'.ime1inin B. Vilhjolmur 
'nıor'ı Jz.landanın Amerikadaki general 
ltonsolosu ve Izlanda hükumetinin B. 
Kunilho1mu Amerikanın Izlandadaki 
general konso1osu olarak tanımakta ol
dukları anlaşılmıştır. 

B. Thor Nevyorkta ve B. Kunilholm 
c1a Reykjavikte yerleşeceklerdir. 

BAHRlYE ENC'OMENt RE1StNtN 
BEYANATI 

Vaşington, 26 (A. A.) - Ayan mecli
si bahriye encümeni reisi B. Valash rad
yoda beyanatta bulunarak Amerikanın 
diğer milletlerin deniz kuvvetlerine, de
niz programlarına nazaran esef oluna
cak derecede zayıf olduğunu söylemiş
tir. 

B. Valsh mümessiller meclisi tarafın
dan evvelce tasvip edilip halihazırda Amerika donaııması ma ıcvralar esnasında 

Trondhaym Fiyordunda 
~~~--------------*-----------~~~~ 

lngiliz harp gemileri son dakikada 
Alman gemileriyle harbe tutuştular 

-------~--~-~...-•---'------~~--~~ 
Brüksel 26 (ö.R) -- AJman radyo- çıkarılan müttefik kuvvetleri ileri hare- Y?rduna girmeğe muvaffak olmuşlardır. 

lan lngiliz tayyarelerinin açık ve askeri ketine devam ednrorlar. Bunların ku- F d · · d 
h • · 1 • ., .~Y~r un ıçın e bir Alman hafif kruva-

e emmıyeti o mıyan -hirleri bombar- vayı külliyeai memleketin merkezinde ,~ 1 b 
d !LJ Y- 'T"'rı e azı torpidolarının buJundugu· ve 
ıman ethıı: erini ve bunun ayni mahi- Dobas vadisini geçmiıtir. Bu auretle O... St h 

Al enger cep eaindeki lngiJiz ve Norveç 
yette man mukabelesini davet edece- terland cephesindeki Almanlara cenah- k t 1 ... · 1 L d d" 1 •1 a arını Yandan bombardıman ettikle-
gını ısrara ıı:ay e ıyor 6r. Ve ıunu ili- tan hücum etmeleri mümkün olacaktır. rı sanılmaktadır. 
ve ediyorlar: ALMANLAR DURDURULDU F 

Ş d . k d ranaız akşam tebliği Skagerak bog"a-
c İm ıye a ar Alman hava kuv- Norveçten lsveçe gelen haberlerde d F 
1 • • •• hk h 1 zın ~ ranıız torpidolarımn iki düşman vet erı gayrı muıta em fe ir eri bom- Almanların Röroa civarında durduruJ- d · · b 

L d k · · k •• evnye ıemısıni atırdı<nnı ve dü,ma-nar ıman etmeme ıçın at ı emir al- du:7u kaydediliyor. Burada ıiddetli bir h ... 
1 d 1 ·ı· J d f .. nı.n. .a. va .ta.arruzlarına rağmen salimen mıt ar ır. ngı ız er mü a aaıız şehirle- harp devam ediyo·r Almanların hızlı d d ki b 

d d 1 on u erını ildiriyor. 
re tecavüze evam e er erse kendileri ileri hareketi kar,.ıaında Norveçliler adet B ""k 1 26 

· 1 k z· h " r.u. 1e • <.ö.R) - Alman tebliöi.. pışman o aca tır. ıra, er atılan bom- itibarile faik ve aı"lihları daha kuvvetJi N ,._ ... 
b ne gore arvuı.ın 30 kilometre •imalin-

a ayni derecede şiddetle mukabeleyi olan düımanın 0··nu""nde çekı"lmeg"e mec- d Al J k 1 "' 
h e man ar Ü liyetli düşman kuvvet-

ta rik edecektir. bur kaJm .. Jardır. 1 ·ı h b 
NORVE N LJNDE .,. erı e ar a tutuımuİlardır. Narvik ln-

ÇI ŞIMA Fakat Ötterland vadisine gelen Al- giliz deniz kuvvetlerinin tekrar müthit 
Brüksel 26 ( ö.R) - Havaı ajansı- manların ancak 2000 kıt" 1"1''- bı"r kuvvet b" h"" 

uı. ır ucumuna maruz kalmııtır. 
na göre Norveçin en ıimal cephesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu zorlu yürü- O 1 k · d .. · bl 1 0 mınata aaında Alman ileri ha-
Yazıyet egıımemiftir. Alman te iği yÜf sebebile bu kuvvetin O.lo mıntaka- k d d 
Al rJ N re eti evam c iyor. Skagerakta iki 

ma arın arvik şehrinin 30 kilomet- aile münakalatı gittikçe güçl .. •mektedı'r. h Jb h · ı· d f -.. düşman ta te a İri batırılmıştır. 
re tıma ın e aik kuvvetlerle harp ettik- Norveç kıtaları Almanların gerilerı"nde N L"lh 
1 · • b"ld" · orveçte ı amner - Trondhaym _ 
erını ı ırmlftİ. Bundan Almanların Gerilla harbı yapıyorlar. Norver kuv-
• __ L ____ • • d ... Bergen hattının şimalinde Alman tay-

rıcat mccounyctın e kald&lamu iltid- vetleri .Umdi Almanlara kuvvetle muka-~ı t k ·· k"" d r yareleri dü!flllan rnünakalitını kesmİ"-• e me mum un Ür vemete başlamışlardır. " 
Trondh~ym .• mınta~asında Stenger DENiZLERDE tir. 

muharebesı katı olarak bir ileri müfre- Brüksel 26 (ö.R) _ Norveç kayna-
usi harbı şeklinde tt>celli etmiştir. ğından bildiriliyor: 

Cenubi Norveçte büyük bir hücumu Jngiliz harp gemilerinin Trondhaym 
mütcakıp Almanlar Lilehamncri zaptet- fiyorduna girdiği henüz teyid cdilmc
mİ!llerdir. Dün akşam lngiliz tebliği miıtir. Rununla beraber balıkçılar Tron
müttdiklerin bu mevkide ricat ettikle- dhaymın Dagdclen istihkamının gece 
rini kaydetmişti. Almanlar Lilchamner lnFiliz harp gemilerine karşı faaliyette 
ı;imalinde tazyiklerine devamla beraber olduğunu işitmişlerdir. 
Flverunun şimali şarki istikametinde de Namsosa müttefik kıtaların ihracı ge-
Lir taarruz yapmışlardır. ce gündüz fasıll\sız devam ediyor. In-

Norveçten gelen haberler Alman ile- giliz - Fransız kuvvetlerinin ıimdi Al
ri han•ketinin devam ettifiini röstermr.k- manlara muadil olduğu tahmin edilmek
tedir. Norveç askeri mahfilleri Ct'nuptan tedir. 
ilcrle~·en Alman kuvvetlerinin şimcndü- Stenr.erde dün silahlarla mücehhez. 
fer hattı üzerinde Trondhaymdan ge- bir çok Norveç askerleri Almanlara kar
len kuvvetlerle birleşmcai ihtimalini ıı kovmaktadır. 
mümkün görmektedir. Almanlann Sto- SON DAKiKA 
rharn vadiainde ilerlemeie muvaffak Brühel 26 (ö.R) - Son dakikada 

--·--M ÖT TEF i R 
Sendikalar konleransı 
Londra, 26 (ÖR) - Londrada İngiliz 

ve Fransız sendikalar konferansı yirmi 
günlük miiı.akereleı:rlen sonra bugün 
nih~ıyet bulmuştur. iki memleketin en
düstri ve ekonomi v<>ziyeti hakkında fi
kirler teati t•clilıniş \ e tanı ıniıtabekat 
hasıl olınu~tur. Koııforam; gelecek cel
sesini Pal"iste yapacaktır. ,. 
İNGİLİZ 
Ordusunun kaybı... 
Londra, 26 (A.A) - Hava nezareti 

Uırafından dün neşredilen bir tebliğde 
bildirildiğine göre, aoo inti4ar eden ~ 

büyük faaliyet gösteriyor 
Müttefikler Norveçte kısa zanıanda 
300 kilometrelik sahayı iş2al ettiler 

Paris, 26 (Ö. R) - Dün akşamki In
giliz tebJiği Oslo şimalindeki Müttefik 
kuvvetlerinin düşmanla teması keserek 
şimale doğru ric'at ettiklerini bildir
mişti. 

Norvcçe ihraç edilen hafif Müttefik 
unsurlarının çok büyük bir sür'atle ce
nuba doğru sarkarak Elverun şimalinde 
Leilhonıer mıntakıuında Norveçlilerin 
tutmakta oldukları hatta kadar uzan
mışlar ve bu maksatla 300 kilometreden 
fazla bir mesafe katetmişlerdi. F.sasen, 
daha şimdiden devamlı bir mukaveme-
1in tesisine müsait devı:ı.mlı bir cephenin 
kurulması mevzuu bahsola."llazdı. 

Trondhaymin şimalliıde ileri müfre
zeleri arasında muharebeler devam et
mektedir. Burada da, kudretli harp va
sıtalarının Miittefikler tarafından ha
rekete geçmesilc vaziyet Müttefikler le
hine değişecektir. Bu kudretli vasılala
nn en rkadan ihraç ediJmesi normal
dir. 

Dün Almanlar havada yine büyi.ik 
gayret sarfelmiŞlerdir. Fakat Namsos 
iizr.rine bombardıman ıeşebbiisleri Müt
tciik avcı tayyareleri ve dafi tayyare 
lopları tarafından derhal durdurulmu.;
tur. Almanlar ağır harp malzemesi te-
min edemedikleri cihetle Müttefiklerin 
tefcvvuku her gün artmaktadır. 
SEKİZ TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ 
IngiJiz hava nezaretinin tebliğine gö

re Ingiliz tayyareleri Danimarka ve Nor
\·eçteki Alman üslerine karşı taarruzla
rına dünkü gün ve gece devam etmiş
lerdir. 

Oslo fiyordunda büyük nakliye gemi
lerine taarru.z edilmis ve Stavanger şi
malinde de dört büyük gemiye bomba
lar atılmıştır. Almanların 8 tayyaresi 
lngiliz avcı tayyareleri tarafından düşü
rülm~ş.' 9 u hasara uğratılmı~tır. 

Ingılızler beş tayyare kaybetmişler
dir. Bazı avcı tayyareleri bombalardan 
zedelenmişlerdir. 

Stokholmdan gelen inanılır haberlere 
göre kuvvetli Alman müfrezeleri Trond
haymin şimal mıntakasında Stengerde 
hücumlarda bulunmuşlarsa da her taar
ruz muzafferen püskürtülmüştür. 

•Dagens Nydeu gazetesinin büyük 
manşet ha1inde verdiği bir habere göre 
Norveçte Fransız ihraç kuvvetleri şim
di lngiliz kuvvetleri derecesinde çoğal
mıştır ve Müttefik kuvvetleri Alman 
kuvvetlerine muadil dereceye gelmişler
dir. 

Isveç haberlerine göre: Dünkü gün 
endişeye düşmek için bazı sebepler var
dı. Bilhassa Alman propagandasının or
taya çıkardığı haberler buna sebep olu
yordu. Buglin Müttefikler hesabına da
ha nikbin olmak imkanı mevcuttur. 
Trondhaymin gerek cenup, gerekse şi
malindeki harekat artık sük6netle takip 
edilebilir. 

Daima Stokholmdan alınan haberler
den öğreniJiyor ki Müttefikler Norveç 
sahiline büyiik bir tayyare gemisi geti
rebilmisler ve bazı hava üsleri tesisine 
muvaffak olmuşlardır. Avcı tayyareleri 
bol bol geldiğinden Almanların bombar
dıman hareketlerini ın"nedecek kudret
tedirler. 

Londra, 26 (Ö. R) - Norveç umu~i 
k11rnrf~fıhının tebliği: 

Gobranc;dnl vadisinde Almanların ta
arruzları karşısında Norveç kıtalarının 
"'On :cı.manlarda hanrlanmış mevzilere 
rpHJ,ti\ı:larini bildiriyor. 

ALMANLAR VA 1\JT .TS HAREKET 
EDtYOR 

Paris, 26 (Ö. R) - Sirna1deki ac;kf'ri 
hareketJerP dair nesredilen teblioler 
Norvecte Müttefikl .... in maruz kaldığı 
"1ÜBkilltı ·,.1e t b 

-·------------üzerine yabancı memleketlerde her ne- dairesi haricinde bulunmaktadırlar. 
vi malumat verildiği sırada bu gibi as- 6 ıncı Norveç fırkasına mensup No,.. 
keri havadisler Fransada menedilme- veçH kayakçılar Narvikin ~imaJinde bil .. 
ıni§tir. Bu herkesi memnun etmiştir. yük bir faaliyet göstermektedirler. 
Soğuk ve kar Mi.ittefiklerin şimalde ta-
rakkisine müsait değildir. Muharipleri- Londra, 26 (A. A.) - StokholrndaO 
mizin en evvel bu maddi ıniişkilfita ga- Deyli Ekspres gazetesine bildiriliyor: 
lehe etmeleri lazımdır. Alman kıtaatı Lillehammeri zaptet• 
Almanların Norveçte harbe verdikle- miştir. Rorosa doğru Osterdal vAdisind• 

ri ŞE'klin yanlış bir ~ekil olduğunu her- iJerlemektedirler. 
kes tastik eder. Oslo şimalinde Müttefik üÇ DARüLHAREKAT . 
müfrezeleri Alınan kuvvetlerini yerle· Londra, 26 (A.A.) - Askeri mahfıl-
l"İnde durduruyor ve Namsostan gelen !erde beyan edildiğine göre, NorveÇ~ 
Müttefik kıtaları da Almanları siperler muharebcJer asgari üç noktada yap 
arkasında durmağa mecbur ediyorlar. m:ıktadır. Orta Norveçte Lillehanıı:ntf 
Alınan askerlerine bulundukları nok- civarında, Steinkjer mıntakasında "' 
talarda erzak ve mühimmat temini icin Narvik mıntakasında. 
ancak tayyarelerin yardımı olabilir. Al- Lillehammer mıntakasına kadar il~~
man hava kuvvetlerinin J:'ayreti bu bö- Jiyen müttefik km-vetler Moldeu• 
lükleri birbirine bağlamıştır. karaya çıkmış ve Hamar yolu ile }.P-

Üçüncü Rnyh Norveç harp sahasına dalsnesten Osloya giden demiryoltıJl: 
geldiği vakit kendine en ziyade liizumu zaptetmişlerdir. Bu demiryolu sık 5~1 olan benzini ve hava kuvvetlerini mec- Almanlar tarafından bombardınıan e<iı .. 
huri olarak zayi edeceğini nazarı dik- miş ise d" hasaratın kolayca tamiri k!j: 
kale almnını ol.sa gere-klir. bil olacağı ayni mahfillerde ilave edı 

Londra, 26 (A.A.) - Harbiye neza- nıektedir. 
reti mali müstc~arı , Skandinavya hare- Bu cl'phede bulunan Müttefik kt1'''" 

katı neticesinde 137 Alınan bahriyelisi- vctkrin büyük bir kısmı Doınbaasın 
nin harp c-sir; olarak Ingilterede karaya cenubunda Otta etrafında bulunmakta
çıkarılmış olduğunu beyan etmiştir. dır. Norveç kıt.aları ise Koppan ile no· 

ŞüPHELt BEYANAT 
Paris, 26 (Ö. R) - Almanların nim 

resmi D. N. B. ajansı Amerika ayanı 
hariciye encümeni reisi Pitmana atfen 
bazı beyanat neşretmiştir. D. N. B. ajan
sına göre Pitman şunları söylemiştir: 

«Müttefikler bir aya kadar Almanla
rı Norveçten tardedeınezlerlerse harbi 
kaybetmiş olacaklardır.> 

Halbuki bu beyanatın aslı şudur: 
cBen şuna kaniim ki Müttefikler bir 

aya kadar Alman ordusunu Norveçten 
denize doK.eceklerdir.> 

Stokholm, 26 (A. A.) - Müttefik kı
taat ile Norveç kuvvetlerinin Almanla
rın elinde bulunan Steinkjerin şimalin
de tahaşşüt etmiş oldukları haber veril
mektedir. Milttefik kıtaat Steinkjeri 
terketmiş olduklarından artık Trond
heim körle-zinde harekat icra etmekte 
olan Alman filotillasının ateşinin tesir 

Turist 

ras arasında mcvz.i almışlardır. . 
Trondheimin şimalinde Almanlar ~~ 

per kazmakla meşguldürler. NaJ"\'l 
mıntakasında kar fırtınalarına rağı:rıeJl 
Müttefiklerle Norveçliler Alman mil~~: 
zelerini tedricen muhasara etmekteuı> 
ler. 

Londra, 26 (ö. R) - Almanlar O~ 
terdavel mıntakasında ric'ate rneeb~
olmuşlardır. Gobresdal vadisinde 111 r 
ha mm erin biraz şimalinde çarpışma 8 • 

şiddetlidir. Karargahları Domyasta bu i 
lunan Müttefik sefer ordusunun kuvt/e 
külliyesi henüz muharebeye girmeı:rılş
tir. 
Alınanlar Trondhaym koyuna sık;~ 

mış olan Alman destroyerlerinin top 8 

rından şimdiye kadar istifade edi~orl::; 
dı. Son haberlere göre Milttefıkle u 
deniz kuvvetleri Trondhaym koytl,n 
zorlıyarak bu torpidoları bombardıın 
etmektedirler. 

akını 

Romanya .Alman· turist· 
leri kabul etmiyor 

Londra, 26 (Ö. R) - Romanya, da
hilden veya hariçten gelebilecek her 
taarruza karşı tedbirler almağa devam 
ediyor. Rumen otoriteleri, ortodoks pas
kalyası günleri olan cumarteıiİ ve paza
rı Romanyada geçirmeğe gelen sözde 
turist bir çok Almanın huduttan geç
mesini menetmiştir. 

Yüzlerce Alman tebaası da Macar -
Rumen hududundan geri çevrilmiştir. 
Bükreş gazeteleri fotoğraf amatörü Al
man «turistlerinin> bilha.ssa Rumen sa
nayi merkezi olan mıntakalara verdik
leri ehemmiyetten hayretle bahsediyor
lar. 
Diğer taraftan, eski Rumen Başvekili 

ve Kralın hususi konseyi azasından B. 
Yorga Almanyayı Romanyayı tazyikten 
sakınmağa davet etmiştir. Kendi ~aze
tesinde • neşrettiği bir yazıda, eski Bq-

Romanya Kralı Mcı;eıte Ko-rol 


