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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başuıuharrlr ve umum! neşriyat müdürU: 

-- !iE2 INGIL TEREDE 
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MtIDDE'l1 Türkiye için Hariç için 
Smelik ....... 1400 2900 
Altı aylık _ .. hO 750 1650 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

1 T E L E F O N : 2697 ........................................ 
lıan münderecatındau gazetemiz mesuliyet kabul etme:t 

• Aakere alınacak 
. 

yenı 

sınıflar 
Londra, 27 ( Ö. R) - lngı1terede 26 ya,m

da erkeklerin aakeri kayıtlan yakında yapda
c:akbr. Banlar 300 bin kİfİIİk yeni bir aauftır. 
27 ya,mclakiler İle 25 May..ta kaydeclilecektir.

1 
YENİ ASIK matbaasında basılmıştır 

Alman ileri hareketi durduruldu 
Müttefik kıt~alar 

Nazi 
Storene girdi 

motörlü kıt' aları 
manilerle karşılaştı 

Almanlar, ancak dün gece Norveçe 
il3nı harbe lüzum 2örmüşlerdir 

' 

..... 
e::::ı:m: 

Bergenclcm giizel lıir görii.niiş 
:&!2 

Londra, 27 ( ô. R) - Almanya 
Norveçe ilanı harp etmi,tir. Ber
lindc neşredilen bir emirname 
iki m'emleket arasında hali harbin 
mevcut olduğur.u resmen bildir
miştir. Bu da Kuisling cinayetini 
ve «Be~inci kol» vmıtcuile teşeb
büs edilen entrikaların tamamen 
akim kaldığını iabat eder. Hitler 
bu mretle Norveçi ıözde ahali.i
ni himaye için iıtilii ettiği hayali
ni terketmiştir ve ilk zamanlarda 
iddia halk müzaheretini elde ede
mediğini itiraf etmektedir. 

Londra, 27 (A. A.) - Norv~e 
cereyan eden harekat hakkında emin 
bir menbadan alınan malümata söre, 
Miittefik kıtalar timdi Trodbeimden ge-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
- !!51! 

~ .................. . 
Başvekil -·Demir havzasında 
tetkikler yaptı -·-Devlet petrol işletmesi 

kurulması muvafık 
görülüyor ... 
Divrik 27 (A.A) - Bqvekil 

doktor Refik Saydam refakatlerin
deki zevatla beraber bugün saat 19-
da Divrik'e gelmifler, ve istasyonda 
hükümet erkanı ile halk tarafından 
hararetle kartılanlDl§lardır. 

Bqvekilimiz geceyi harada geçi
recekler yann demir madeninde tet
kikler yaptıktan sonra Mdatya isti
kametine hareket edeceklerdir. 

Ankara 27 (Hususi) - Dün ge
ceyi Divrikte geçiren ba§vekil bu sa
bah Demir havzasına gitmiş tesisa
b, inıaab, amele binalannı teL1<?k 
ebnİf ve uat 10 da Malatyaya ha
reket ebnİftİr. 

Ankara 27 (Telgraf) - Bqiri 
kazasında petrol menbamı i§lebnek 
üzere cDevlet Petrol işletmesi» adı 
albnda büyük bir ıirket kurulması 
için tetkikata batlanmııttır. Şirketin 
sermayesi, Bqvekilin Petrol havza
sından avdetinden sonra tesbit edi
lecek kaynaklardan temin edilecek
tir. 

nlliTLER SON KARTLARINI OYNIYOR..n 

Moskovadan meded kalmayınca şim
di Be.rlinin bütün ümidi Romayı · 

bir harp macerasına katmaktır 

Hıtler ve R. J- 11L. Oı) ltalyan Ticiye nazınyle btr arada 
Paris 27 (ÖR) - Bitaraf kaynaklar- hillerde hava üsleri kurmak emelinde

dan alınan haberlere gör Hitler lngil- dir. Bu sebeple, diplomasi mahfilleri 
tereye karşı, en seri bir ~kilde, bütün Hollandaya karşı taarruzun bütün şid
kartlarını oynamağa müt::-mayi1 bulun- detiyle devam ettiği kanaatindedir. 
maktadır. Jngil1.ere aleyhinde kullanıl- Sovyet Rusyaya gelince, Amsterdam· 
mak üzere, renubi Norveç, Danimarka dan şu haber alımyor: Alman siyasi ve 
ve Alman sahillerinden daha yakın sa- - SONU 3 ONCÜ SJ\IIİFEDE -

Altay Vefayı yendi 
Kremlin ne 
Düşünüyor 

Harpte Bitaraf Yoktur Befiktaşa,. Altınordu 
Fe,..le Galata.ara ya 

Ankara takımları da 
mağlup olmuşlardır 

--*--
ŞEVKET BİLGİN 

Amerika 
• • 
ıçııı 

yakın bir zamanda medeniyeti kurtarn1ak 
Avrupa harbına müdahale edecektir 

l{ızd ordunun Polonyaya arkadan ta
~'1ıız ettiği günlerde, Almanya ile Sov
İı~tler birliği nrasmdn topyekun bir iş 
~l'liğine yol açıldığını tahmin edenler 

----------~*~--------~-
Atlantik ve Okyanusta kontrol servisi kurulacak ... 

Usyanm miittcfik1er lehinde harbe sii
~~~lenmcsi gayri kabili içtinap olduğu 
1~tnleasmdn idiler. Finlnndi~·a harbı hu 
in utinc km·\'et \'cmıi.:ti. Jladi.:elcr o şe
ı·~ ~c inkişaf ediyordu ki Sovyctler bir
"•gıyfe büyük garıı demokrasileri ara· 
liı~~a bir c.;arpışma muhakkak sayılabi
k dı. Almnıı propagandası Berlinlc l\1os
r·0\ a nrasınc1n bütliıı A\Tupa meselele· 
ıı'lldc göriis birliği mevcut olduğu zcha· 

1 '.".' uyandımaağa ç~lışıyordu. Hakikat· 
e •se bu görüş birliği hiç bir zaman 
~\'cut olmamıştır. Finlandiya harbı ni
is~Yet lmluııra Rus):ı Daltık d<>nizinde 
ilıa l'atejik nıcvkiini kuvvetlendirmekten 
~ret olan hedeflerini tehakkuk ettir-
1, "!~ kalıuaınış, Almanyaya her cihet-

rı tıstiin bir mevki temin etmiştir. 

.l\renılin bugün ne düşünüyor? • 
1ı .. ~lınan istilisınm hudutsuz bir kuvvet 
~asını, büyiik Rritanya \'e Fran· 
'~it il .Almanyaya mukavemet edemiye-

ı!mel"ii:a Rcisie'iiıııhıtrıt ı•c refikcıs1. Norııeçiıı Va§ingtun sefirile 1,ıir arada 
V<ı§ington 27 (Ö.R) - Birleşik Ame- rikn sadece böyle muhariptir. 

rikanın müttefikler lehinde harbe gir- Nevyork 27 (A.A) _ Nevyork Post 
mesi ihtimali gittikçe yer kazanmakta- gazetesinin Vaşington muhabiri Jay 
dır. Müttefiklere kredi açılmasını men- Franklin Vaşingtonun siyas~ mahfille
eden Conson kanununun ilgası arzu rinde Ame:ikanm müttefiklerle yanya
edilmek1.e-dir. Amerikanın müdahalesi na harbe gırmesi ihtimalinin kuvvetlen
zaruri olduğuna kani olanlara göre bu- diğini, çünkü şimdiki ihtilafta Amerika-
günkü harpte bitaraf yoktur. Ve Ame- - SONU 4 ONCO SAHİFEDE -

Romanya 
--·--

Propağandaya 
müsaade etmiyor 
Bükrcş, 27 (A.A) - ıRumen Ajansı 

bildiriyor .. ıı ALtmorclu • Beşiktaş 11taÇından gıizd b,r cstantmıe 
Bitaraflığın muhafazası için zaruri Milli küme maçlarına Istanbulıfa ve di maçların cer~·an tarzını takip ede, 

bütün tedbirlerin iWhazma dair nazır- limirde dün sekiz takım arasında devam biliriz. 
lar heyeti tar'afından verilen karar mu- edilmiş, Izmirdc Altay Vefayı, Beşikta~ BEŞİKTAŞ • ALTf~ORDU 
cibince dahiliye nezar('ti hali hazır mü- Altınorduyu, Istanbulda Galatasaray İlk maç, Be ikta - !\ltınordu takım-
sellah ihtilMmda muharip memleketler Muhafızgücilnü, Fenerbahçe de Genç- !arı arasında kra edildi. Mutat mcra-
için propaganda yaz.ısı mahiyeti taşıyan lerbirliğini mağlup etmişlerdir. simden sonra ~kıınl~r kar~ılıklı olarak 
neşriyatı bir tebliğ ile yasak etmiştir.. Altayın galebesi, Vefadan daha maz- - SONU 4 ÜNCÜ SAHIFEDE -
Yine Dahiliye nezaretinin diğer bir teb- but ve güzel bir oyun çıkarmasından ile-
liği mucibince milli kalkınma cephesi ri gelmiştir. Altınorduya gelince, takım 
organizasyonları çer<:ivcsi dahilinde ya- kadrosuna ayakları yaralı iki oyuncu 
pılan propagandadan maada her türlü koymakla, galip geleceği bir maçta ade
siyasi propaganda memnudur.. ta intiharı istiyerek göze almıştır. Şim-\' hır hali :ı.iafa düş~ıelerini mi? 

~ 0ksa kendi da\'a:.ının tehakkukuna 
Ş elverişli bir vaziyet yaratmağı mı? 

ı,1 .rU sekiz aylık harp devresinde muh
~e 1 

safhalar nrzeden diplomatik müza
'.lı l'elerden anlaşılmıshr ki l\loskova 
ta~rlin~e topyek(m i'ibirliğinc tara(
ÇİI degildir. Panct:rmanizmin önüne ge
et ltıez bir kuvvet kazanmasına yardım 
uy~ğe hiç niyeti yoktur. Her biri kendi 
~i~ntınu oynıyan iki hü:yük milletin za
dii r· ~raberliği menfaatlerine uygun 

•••••eu·ıu··n••••••••·ı,-a·va·•••••••••u·s·ı·e·r·ı·n·e1·e•••••• 
Kemalettin 

Şükrü Orbayı 
kaybettik 

Dün İstanbuldan nldığımız bir tel
grarla tahrir arkadaşımız Kemalet
tin Şükrü Orbayı kaybettiğimizi de
rin bir tet~ssiirle öğrendik. Yeni Asır 
tahrir ailesini mateme sokan bu 
elemli hadise hiç süphe etmiyoruz 
ki Kemalettin Ştikrü Orbayı tanıyan 
onun eserlerini büyük zevkle takip 
eden karilerimizi de biiyiik teessiire 
sevkederektir. 

l llğu miiddetçc devam edecektir. 
liğ• ~ha hugünkii \'a1iyet So\'yetler bir
~i~Y de Almanya aras.nda bu beraberli
ttu e\·anıma miisuit midir? Sovyet 
ltıe:;a .. daha realist bir siyaset takip et-
i{ luzumunu duyınıyacak mıdır? 

ord anaatimizce So,·y~t dirijanları Kızıl 
tıın 11n_un fiili yardını;ıe dahi Almanya
l al ~ıhai znfcri !kazanması bir ham ha-

lngiliz avcı ve bombardıman tayya .. 
releri Almanlara nefes aldırmıyOr 

b~ duğunu bilmez değildirler. 
•ıtıy"k ıııar u Britanya •:c Fransa bir ku-

Garp cephesinde 
dünkü faaliyet çok 
şayanı dikkattır 

lıartı 0 Yunu oynamıyorlar. Bir hfüünlük 
le~ 1,Yapıyorlnr. Bu harpte )'a kat'i gu· 
dır Yı elde etmek \'C •a mah\'olmak var-
1t'l;a~~ttefikler harp ,.e sulh gayelerini 
darh • 1~ ettirerek Hitlcrizmc öliim --*_...__ 
tııuz e~ı ındirenlC'.zlerse. yani Almanya Poris 27 (Ö.R) - Fransız cephesinde 
tarih~ c.r .olursa iki hii,yük imparatorluk dünkü gün, evvelki günlere nisbı:?tle da
diltıe ~rının hiç bir de,•resindc görme· ha hareketli geçmiş, topçu kuvvetleri 
"aklar~ nıuttnam telılükelerle karşıla~a- Sar mıntakasıncla faaliyete geçerek mü-

ıı,, ... •r: him Alman devriye kollarını v~ iş halin-
dir ı/~ınal o kadar imkansız bir şey- de olan in~aat tezgahlarını ateş altına 
hlitü 1 rcnılinin dcmoknısilere karşı almıştır. 
hit ~antipatisine rağmen böyle iitopist Mozelin şarkında ve Vojlann yakın 

va Ugrunda krndi varlığını tehli- garbında devriye muharebeleri olm~-

Paris, 27 (Ö.R) - Alman hava taar
ruzlarından Norvectcki mevkilerini ko
rumak için müttefikler şimdi bir çok 
tayyare dafi toplan yerleştirmişlerdir .. 
Bunların ne kadar tesirli olduğu şunun
la sabittir ki : 1ki pGnden beri Naınso~a 
karşı bütün hava b.'.'r.ıbardunan teşeb
büsleri akim kalmıştır Ayni zamanda 
İngiliz avcı tayyarehri de Norveç gök
lerinde kendilerini göstermişlerdir. 

Milttefikler, diğer taraftan, Norveçte 
hava i.isleıi kurmaktcı ve bunları takvi
ye etınel:tedlı·lt:r. Bu üsler halen tayya
relerin hareketi için kullanılmakta olan 
tayyare gemilerinin yerine kaim olacak
tır. Bu sırada, Norvcctc Almanların ha
va gayretine yardımı dokunan bütün 
hava üsleri, ta Sild adasındaki ilse va
nncaya kadar, İn&ilh tayyareleri tara-

Kema1ettin Şükrii Orbay Türk 
matbuat aleminin müte\'azi bir fikir 
işçm idi. lstanbulda bir c;ok gazete-

• ]erde. Ankarada Ulus gazetesinde \'e 

en son Yeni Asırda seMlerce çalaş· 
mıştır. Bilhassa tarihi tetkikleri 
l\lilli Kütiiphanemize bir çok eserler 
kaz.ıındırdıi'.,'I gibi shlaki \'C pisikolo
jik mahiyetinde olan etüdleri de hii • 
yük bir kıymet t:ı-:ımakta idi. Kari· 
lerimiz Yuıi Asırda intişar eden bu 
eserleri çok iyi bitirici'. 
Daha kendisind«>n büyük hizmetler 

beklenen bir ~·ast:t zaYallı Kemalet
tin Şükrii Orbay a'fctmiyen bir has
talığın ktırbmu olmu tur. O hayatı· 
nm son günlerini ysşaclığını hissetti· 
ği halde mesleğe fc\'kalidc !Ja~lan
tısı \ 'e a ki~·Ie çulısmaktan zevk alı
yor, ancak hu yorulmak bilmiyen 
çalışmalar sayesinde ıstırabını biraz 
unutabileceğini ıtannediyordu. Ne 

l 



ŞEHiR H BERLERi Kremlin 
Düşünüy 

Sana)idc azami Tıbbi ecza Pasif korunan, ada ;;=."=!.ı!-:...._ 
l•stihsal İl'İO çalışacak ar riilen aş ınevktlne clftpnesine 

~ · --*-- verllemn. Bunun içindir ki A 1 elrika: 55 YAZAN: $ahin Akduman -*- lhtiyo.cını temin için -•- ljtrennerde bir uçıer ittifakı 1 

B;;~ .. :;;~, Sül~;·;;:.::·;:;:·;: ... k';;;~""i,Q';Qk :::;:.;-:aıu:h;ı::'8' birlilt lturalayor = =-_.... = 1S! ~lliin 
• · • • b l" -' -·- -•- -·- bir~ ınü=~!lt~emiş bır ertanıyef ve ıtıınat es ıyorua tktısat veklleti devlet sanayii ile bu- Büktbnetimia tıbbt ecza ve m~• Okullaı'da ,apwn pasif~ te- ıüa J1it1eria · fer 
--------x•x . sual sanayün müntiebet ve miifterek itbaJAtçılanı:u da teşldlatlandırmaga ka- teJddlllerinde çabpcak olanlara v~ at~ proJ-lea dMa W.utiyor. 

Biraz durup talebenin ve askerin va· - Söz veriyoruz paşa hazretlerı .. ~amlı faaliyetini tnbit edecek bir r~ v~~· ~ ~a~ul.;18 b'!1• c.k vazifeler da burıl:ırm bed~~_!~~: Aı.an ta8ft'U2.W fıaliaM Pvlo 
· 1 · · dıkla techizatın Di e ha kırdılar... proje hazırlamaktadır. ~.. uzere r e eeu 1 a çı an ır- yetlerlne göre seçilmesi karar~ ......... '"9 bmda olduğu pbi Sowetlerln . · zıyet erını, taıı w n . . y y k. ed . Arkada - Hususi sana i müt!SSeselerinin devlet lıgı kurulacak~ır. . A ve bu hususta bir tamim hazırlanarak ya üzerinden harekete ıeçerek Is 

noksan olup olmadıgını tetkık ettı- - Teşek .ür =~·wim de b~ fabrikalarının ~:.\atını itmam etme· ist_anbuldaki ecza •thalatçılan .yakın- ~.'akadarlara gönderiJmlştir. Bu tamime kadan vurmalan muhtemel old 
ler... lar .. Zate~ ~izden ...... ıg lt:ri, devlet fabrikaLmnın, hususi fahri- da bır toplantı yapa.caklardı~. t~, An: göre: leniyor. Bb bu ibtiıuM kuwtel 

Süleyman pap bellibaıla bir ku- idi .. (Dahilıye mudur.~~~ .. bak_ıp) kalara lizım olan ham maddeyi kolay- k~r~, Ada~ ve dijer .şehirleri~ ı - Hava taarruılanııa karşı Pasif yonıa. Sto~dakl 1otyet elç" 
sur görmemi§ olmalı ki askerin y~ Ahmet bey .. Aıker yuruyuş nıza- tıkla vermeleri bu projenin esaslı nok- ~~tun ecza ~thaIAteııa:ı Istanbuldald bır- ~orunma tetekküllerlncle muhtelif biz. dam Kolonfaym hveçi Almaa,,. 
rinde rahat vaziyetine getirilmesini mma konulıun, ıiz de taburları alıp talanru teşkil etmektedir. Böylece hari- lıge k~ydedıl~ce;lcrdi~ d 

1 
k Ü metlerde kullaıulacak mükelleflerde bu ~ :mukavemete teşci cttiiine · 

t · V · la Ah t bey peşimiz sıra geliniz.... ci ıhtiyaçların mılli sanayi tarafından _Ha~ıçtcn ş~m ıye a ar mem ::ne - Wimatname hüküm:erine uygun um~- ğımız kadar Rusyanın Skan · 
emre mış. e mıra y m~ S"'le hk h ta ı veya azanıi imkan dahilinde ınıze ıthal edılen tıbbi eczaların A an- ıai ve husust vasıflar aranır. Uygun go- Alman hakiınlfetinin 1erlıep .... Df a_mir.in?ı arzusunu derhal yerıne ge- f"f b~ ra~ pap(..A..)ıırtıl na yazB h j: ka:f1a:nası temin olunacaktır. . . yadan ~t~ekte wuşu ve harp çıkın- riilmiye.nler muvakkat veya daiınt ola- ._ etmesini 4ie aklaa .._ 
tırmtftı... 1 ır vnıye )..{" a mıştı.:. .~ a Milli korunma k&nuniyle ııanayiımız- ca bu ımka?"1 b~bol~ d~ktorlan .ve rak gerı bırakılırlar. yeder Al~ sa.11-

Süleyman pa'89 kendini can kula- de, kolunda ve omuzları ustunde, den istenen azami istihsalin tehakkuku eczacıları bır hay~ı düşundurme~ır.. 2 _ Pasif korunma mükellefiyetine leşmesi halinde siyaııi prestijle · 
ğile dinlemeğe hazırlanan binlerce rütbesini gösteren alametler örtül- için neler }Azım olduvunu fabrikatörle- İngıl~re. !raı:ı~· Ita!ya ve Amerika~ tabi tutulacak her ,..ınsın kullanılacağı lilleJe koymak bahütna Bal 

h 'tabe . müştü.. Onu §ahsen tanımıyanlar rimiz grup grup toplanarak tesbit et- ecza ıthalatı ıçın l"~l'.?ılan teşebbUslerın yer, imkan nisbetinde meslek ve sana- ettikleri stratejik üııtilaJUiün 
ere 

1 Aa:; dedi Sizi gece yanıı Lir general olduğunu artık .eçemi- mişlerdir. Bu hususbJd rapor hazırlan- ::ruk k~\r ~1!ınu netice ;:ı,~U:i~:; tına, fizik ve ftzyoloj!k kabiliyetine, erda· ...... eye 41Upelilai peWli bilir 
- .'. ··· · • klerd' mıştır. . . ve etı e eczayı .. ~ kek veya kadın olduğuna nazaran neldlıi ....,._ S..,.t poli · 

buraya ne lÇ1ll topladık ~>:0r.mu: YTal be
1iL, k le k Milli sanayi erb:ab1 bu maksadın te- ışıyle yakından meşguldur. yaşına uygun olacaktır. zamanla bazı sürprizli detişildik 

ı~nuzL lıtew bunun aebebinı ıımdı e . aa e.: r I?'e tepte~. çı- mini için, bazı sana~ide iş milkellefiye- :--•-;- 3 - Şahısların göreeekl~ ~~e.r etmesi mümkündür. . . 
sıze anlatacağım... kıp Betiktata dognı ııden yol uze- tinın kabulünü. çocuk ve kadınların Bclcdıye rcıs mu- umumi beden muay<'nelen netıcelerı~e Sovyetlerin Londr" sefiri M.ı 

Ondan evvel, ıize bazı şeyler bil· rinde ilerlemeğe batladıklan ıırada geceleri de çalışmalar.na müsaade edil- göre tesbit edilir. Umumiyetle ıezaın tDCiliz bttkütnet erkirüJle 
dirmek istiyorum... Ve eözJerimin Süleyman pap '1e arkadatlan da at- mesi, icabında gf.inün iki kısma aynla- • • d t tt• ekiplere verilecek o~ maske .. ile un dikkati ........... W 
vatan qkı, millet sevgisi ile çarpan lara bindiler .. Ve bir kaç dakika ıon- rak 12 saate kadar mesaiye müsaade 8VJ01 8V e e 1 olan f~k mukavemetten de tecrube iı gibi Ba?' Bitler~ .ellinci yıl 
k iple · izde d · b' tea" huaule ra önlerinde yürüyen taburlara ye· olunması bazı sana;ıi ham madde stok- *-taa._.da .. Jıl_. ıa-..- edilecektir. . . . :-..a- ..Unasebetiyle Sta!ının .. •e M 

a rm erı~ ır ır . . larının hUkUmetçe vücuda getirilmesi &a-- llnU ....-. _...... 4 - Beden kabiliyetlerinin tayınlllQI:: Abua deYlet re._ •JI ..._ 
getireceğinden emın bulunuyorum.. bftıler ... ve bir kısım kredi 1tçılması dilellnde ttzerlne bir bNfÖI' mümkün olan yerlerde mütehaesıs dok- baluıımanuş olmaları tta pJlllU 
Sizin her teYden ziyade, hatta ana- Gerek tale~ ve gerebe aakerler bulunmuşlardır.. ... I torların muayenelerinden istifade olu- tir. DiİD)'IUWl ıa.. ea DUik · 
nızdan, babanızdan, kendi ne&iniz- metin ve çevik adımlarla muttaııl ---•- -~· amy~·~. nacaktır. ._.. ..... ., • ._. ..... 
den bile çok sevdiğiniz, bunlardan yürümekte idiler. Vatanı tehlikeden z· b k Belediye :f fuar illeı:ı ~~ara.~ eıwııw- ,.u te1pa11araua .,,_ Wr 
c1a1aa kıymetli t.ımı ettiiiniz f'!Y ı.u~ için büt!in . -ıu1t1ar. ıraat an ası !::'"~y~ ıı::r ..::;:uav•• Tenezzüh ....... .::t • .::::-Kn .... 

1111 nedir) .. Durun da bu ıualin cevabı- yenmege karar verdiklen, onların Harda dendl'lerl Belediye reis muavini A,nltarada muh· O NI ::-:- leket....,... ~ 
nı sizin tarafınızdan yine ben vere- sert aeı:t . adım a!1flan~ anlatıl- satm alacaktır- telif veklletler~ belediy~ v~ .fuarın TblB ft --.IS ._ ...:;.. ve _....,.... 
yim: makta idi.. V akıi mekteplilerle u- . lntac; edllinesi ıcap eden işleri ıÇUt ~ Dumlupınar okulu Yobul ~ ..,_. tlı•mn mlT 

Vatan değil mi).. kerler nereye gittiklerini ve göre- Zir~t Bankasının fzmır şubesi, 1!: ~bul~~· takip edilen iflerın ri menfutlne olmak ilure 5 ~ 940 Vakal Alma po00a. 8d 
T .. rkl . . t da dah k • cekleri itin neden ibaret olduğunu car elınde mevcut hurda demir bepsuwı de neücesı alınmıştır. puar IÜDil Tin ve Ödılmi19 bit tene&- ınzadı •trikalar ~rlnlelri• 

U er ıçın va an n a ıy •. . I .. w • d v•ı 'd' mUbayaasrlçin emir :ılm~. Hurda ele- Belediye reis muavini İatanbulda U- zUh ~ edilm•ptr. • tı ..._ ~ 
metli ne vardırL Bizi doğuran ana- henuz tamamıy e ogrenmıJ egı ı ı- mirlere gayet müsait fiat verilecektir. taret mUdUrü B. Avni Sakrnanla fuar YoJouJann nbat lkliP .. hbeleri için ırıı;r· nık tMdl4s ,..._., 
lanmız, aııl bu öz anamızın yanın- ler. .. .. .. Hükümetin Ziraat bankası ell.!le Y~- işleri etrafında görüşmüştür. İstanbul her türlü tertibat ahnmıt. aynca da -:: ..:::-.... h •lıl'M -.W 
da ikinci derecede kalır .. Analarımız Fakat bulun asker Suleyman pa· pacağı bu mübayaat. İtalyaya gooden- ~cileri İzmir fuanna sem. ölçilde trende bUtiln ihtiyaca bqahyabll.eek aık • ~ ~-. • 
bizi memelerinin ıüdiylc büyüttüler §aya karıı büyük bir emniyet ve iti- lerck mukabilinde mamul demir eşyası tftirak edeceklerdir. Hazırlıklan ilerle- bir de büfe temin ..ttlmlcıtlr. bva •Aı.U;8 p. •u\dd"Dt 
iae de bugün vatan topraklarında mat tqıyordu ... Papnın vatan se- ithTal ~ectlekdanla.~nbaaa ilekalltrokİ~rl~!; __ mişfstir. buld dö"rt li .. ,_ 6 t " HuekBirinetdA~taa 8.30zoodaA~ ,., la bıh'/ w 11t• , 

· · 1 1 k d" · · be l verliğine ve hamiyetine emin olan eşA.WI an ınna · s on 6
\&.U tan a san w:eruıe ıo oı;;- tll'.. lllSY&& .r.ınye , ~ idi 1"I •uhdd..t W.lllM 

yetiten nımet er e en ımızı 8 
e- .. ki . bu . . d de bir toplantı yap.in demirciler maru- raflı güzel bir brosür hazırlanmaktadır. 220 .. tıdnd DMWki Tinıye 140, ~ • I _..... .._ ...,_ 

mekteyiz. Anamn evlldına bakması erler, gor~e e~ ıfı~ 80

1nunw a zatta bulunmuslar ve bin ton hurda d• Bu broşür tabedilmeğe batlaıım.ıftJ.r. 160 .. ttçUndl mevki Tlnıye 110, Odend. =" ile~ • 
geçicidir, fakat vatan daimi bir su- memleketın t~hltkede~ urtu acagı- mir taahhüdünde bulunınuşla~L:· Bu Haziranda İzmir btal~diyesine teslim şe 125 kuruftur .. B\1 paye iftirak eden- ..:-.a.ıw t =• bı 
rette bizi bealemckte devam ediyor .. na da tamamıyle kam bulunmakta mikdann 3000 tona ~ılcarılması ıçın çalı- edilecektir. ler hem s mayıs aQnUnU çok tyl pçir- -; ,. ..... =•••illr 

Maazallah bu topraklar elimizden idiler.. Ş"ılacaktır. Haber aldıtımıza göre Ticaret vekA- m1f oı.c.kt.r ve hem ele yobal yawru- SEYKft' Bİ 
"d h ı· ız" e olUT' Bunun için .duin bir ~§e ve he· ----·---- leU bu sene de hmir fuarına mllddt ve lara büyük bir yardım etmiş olaeaklar-gı erse o zaman a ana n ~ ·· T k .- 1 • vt h türlü rdımı ppaeaktır d imiiiiiiiiiWiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Arkadaılar .. Bu dakikada hepi- yecan içinde b~lu-rımakta olar:' ta- icaret Ve 3 eti mane er -·ıww- . ar.. -·------ rm 
. . •. le .. "nd b" di barlar yorpnlugu akıllarına hıç ıe- c-ı.. ot .. ~ s· ::::z ~~ ••y!u~~ tirmedcn, adeta ltor,r athmlarlal Bir llnnlaya JlllıM8t ~~ılF eıJ. tr tramvay 
J .. ı-.J•w• b .. L .. . ilerJeme'kte devam eaıjrortar'dL. tı·ca-ti yapmaktan p•.a-- son ............. . 9tc, soy aııgım u eoz~r uzerı- ·-~ ....._ ~ k Jd 

ne,birWızaiçindcıizdepeydaola:n menetti- .......... _ azası o u -(*) Aınu11e, parditm gıbi gij/ilır1 ay- ..., ......... - _ 
bu üzüntüyü biz aylardanberi çek- ,_. .ıa"'4ttda h.fl+ da bll:lunc&a 4,tJcerl Nevyorkta bulunruı mühim bir mües- Şehir otelinin yeni plinı &on şeklini İ>ün sabah saat a1tıda İnönü tram-
mekte J>ulunuyoruz... bir MVi 21cağrnurl"1c ciemelctif'... Bunu scseye nümufteye uymıyan bozuk bıib-- ı.lıruştır. Evvelce yuv:ulak olan otel vay caddesinde köprü mevkiinde bir 

Bizi üzen sebebi timdi açıkça ve HWJtin A111ai pqa icıU ettiği irha adına ~k satmak suretiyle ticarete hile karış- köşeleri tebdil edilmiştir. Otelin evveli kaza olmuştur. Vatınan MevlGt Güne
kıea olarak ıize bildirec:eiim ... Ar- (Anı11•) dnil•iftir-o.~ &ütun tıran İstanbul tüccarlarından Hilloa beton kazık inıaatı yapılacak ve bili- y{ıı idaresinde bultllllln 9 sayılı tramvay 
ka..1--lar, canımızdan daha kıymetli mbttWr 11cazı" Avftive gıyerind&... Sürmeyan firması aleyhine açılan dAva hare 40 bin liralık bina inşa kısmı ta- arabası, Karantinadan Güzelyalıya gi-

....., neticesinde hukuku amme bakımından n1an akt azı "·- d d rk k'" rU k" d t "klil la tutmamız IAzım-•- vatanımız, bu- -------------- . .. . maı ac ır. Eğer v yet m~a e e en op mev tın e aş yu o .. • 
.. _. __ ..,_ bü ··L"çac&bir• tehlike y.:-..1e JU•ACA : ~u ?areketın.Tur:ı3ı;zda kanldun~unhak363 ederse yine bu seue içinde batka biı' rak US inci mokaktan çıkan arabacı Hu-

guıuerue yu11; ~... • • • • • • • • uru:il ~yle .. 2 ar 0 ':'gu te - kaynaktan istifade edilerek bina inşaa- seyinin idaresindeki 337 numaralı ara-bulun~~or ... Vatan ~e .. ıuretle tehli- R _ _.._. ___ .,., lald8rı kuk etmış ve bu t~c.-car ~a~ıs. ve ağır tının ikmaline •hbU. edilecektir. Şe- baya çarpm1f, arabamı aol tebrleği 
lceye duter L Dıftaki duımanlar ona OY .............. aU para cezasına mahkum edilmiştir. bir oteli inpabnda lc.ullanılacak demir- parçalanınıpır. Arabanuı önünde clchn 
hücum ederler, bir bu yüzden!.. Çlela-... Ticarette talşiştıı men'i ve ihraca~ ter fatanbufdan temin~- Hu.,tn de yüzllnden, dizinden ,..ı.n~ 

B .. R J'd h .... d"" --tr mürakabe ve korunması hakkındaki Belediyenin iıqa ettlreceli merka mqtır. HAdİ8e t.ı.kikobna mUddeluımı· 
ugun ume 

1 
e arıcı Uflll~: r AZAN: ~CZllCI K JUmil Aktq 1705 sayıh kanuna ek 301~ sayılı kanun hali binam .in.fubna talip çı]mıamqtır .. mı muavlnl B. Rilştü 'Oakent tarafından !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

lan tepelemek ve onlara hadlerını mucibince bu firmanın ihracat ticare- Bunun sebebi hAlin kubbe kısmım..,.. el komnut valıc'anm bir knadan ibaret 
bildirmek için kahraman ordumuz Hesabuıı kitabını bilmiyerek bol bol tinden menedildiği Ticaret veklleünden tının güçlUj(ldür. olduiu neÜcesine vanlmqtır. Maltlıeınelerde: 
çabalayıp du~aktadır ... Aa.kerimi- para saçan ~' bir zam~"!•r ~°: şehrimizdeki alikadaı-!ara bildirilmiştir. Belediye fen heyeti~ projesinl tek- ____.._.____. • • • • • • • • • • • •,. 
zin onlan az hır zamanda tedıbe mu- varda diye takdim ecierlerdi, ~nı Qk J k • t 1 rar tetkik edecek w lürwn l(SrdUjU JDZ llVALÜM 
vaffak olacağı ıüphe.izdir... bilen, bet 1turuş1a >"ı>Jan bir a.t dör~ U 1 ap arı takdirde bazı tadilit yapacaktır. llekle~lade ......... Bir yaralam• da 

Fakat bunu yapmakla tehlike at- kuruşa yaptıranın ~dı d~ hasis, cunrı •enı s.a- p....-.. -----·---- __ _. _.ıı__ ·-• ~ 8. "'"-·t B•c.akla .Eınnillah oiJu 
• . idi. Devir başka ikt:n, dunyada yarının & · uu- • -.,- ··--- am.---.... l•ft &-- umuma -- .. -... h)'an Mebmedin muhakmwsiııe lablmıı ola~.k m.ı zannedersımz). alemi düşünülmezken ıktısada ria)tet tizeııbaden tekrar~.....,...,....,. Ttlrkollu Kaqa,.U X. ..ılinı m4pit· Jiye ceza ınahk.em.inde devam 

Hayır .. Yuz bın kerre hayır... t:tmiyen milletlerde bu böyle düşünillUr 1 k y-~· talıl aaJonunda •Zle um.t mıDtebsı tir. 
Vatanı tehdit eden yalmz bu ha- ve böyle görülürdü. ~R 8C8 ... ~ . Pamuk ihracat birltll umumi ~ tarihi ve ftllllhAı•un W'wt ~· Şahit olarak diıılt>ncn Hasan 

rici düfmanlar bulunmıyor... Gel zaman git zaman dünya, ikwat okullarda 0= b" ~ = ~arın saat 16 da bir toplantı yaparak mevzulu J.?ir konft;rans vermiştir. ki: 
Dahilde de bir takım düpnanlar devri geldi~. babe~. ver~ hov~ =km:~~ ~~ım:ti;aç ~ yeni statüsünü kabul t'decek ve bütçeyi Bir pnlalldr . _ ~ ~ ~et 

var ki, itte bunlar da vatanı içinden lar şaşadanlarkalpbik -oldhou::U-~-~~ mY~ .... ~~ rülmil.ttilr. Bu ihtiyacuı ikinci bir •bebi hazırlıyacaktır. * Şehitlerde Mızraklı llOı.. .. ı..,.da Şakir tim. Bir. IUllk fı.naa IJJ"mqb ~ 
-L-• .x,_ w 1 orta tı, "arU4aU6... u.u-uUA de '-·-- ki--•---·- nı.. -'--' ıww ~ .,....... ne karpıt arıştırmış, unu 

yuun.._a ugrqıyor aı:·.. . . ... .. olduju anlaşıldı. Hast~ ve ciınrllerin he- mevcut o.~11• t~ ...... ll&l!ıı U&UI Belçlkaya Jlaııacat metreşi 32 yaşında Saadet Ulç yertna ınan mini olmak isteı·icace 
Hem bunların faaliyet& haracı dut- saplan dojru çıktı. Mtm iktısat Alemin- programındaki mevzatu:la .. tam ~ Son giln}erde Belçikaya ibraeat ari· y~hkla permangant'tb suyu 1~ ve wna AP1-fıvena.if.. 

manlannkinden daha tesirli. daha de bir metelijin kadrini bilmiyenin he- bulunmamuı ve ha~~~~~~-cleni bala ....... tır. Bel""'ı..-ya bulday falulya ve memleket hastanesine kaldırılrnıfbr, Yaralının vasiyetini tasbit hl 'k lidi" R elide dı d" J _,_. d kunabil.......lW b'- muıdan noban bulwm.....uu-. Bu mü- .• ..,. ....- • .. . ... 
te ı ~w· r: ~ . f .~mana- sa~4Ugı wnuma o ~· 14· nuebetle vekllet her uııf için ayn ol- kitre ihracına, devam edileeektir. lltlı• .. llfS...... porlarda mubayeDe"t 
n ezdıgımız gıbi. bu ıç duımanlan hakikat oldu. . . . mak üzere-. ciltlik bir okuma kitabi !tal,., lndtere, Frsnsa ve Aiberika- .,..,.. 

9 
mahkemec:e bu noktaıwı 

ela ortadan kaldırmak IAzun Vata- Ekonomi yapmakL.., cımrılik etmek ilerisi müsabakası qtır >-• da ihraeat artmqtır. ·~ lal.... karar verilıniş, ve muhakeme 
• H_ • • .. • birbirinden ayrıldı B·ılkan harbi sıra- . 1M

2 n · • ll'-..ıı .. rde Maarif idarlliodM> izin- güııe lr•lmııtıı' ~.n emn~yet ve eeuunetıru temın lannda •Şakön puısuva• sistemi bize MüsallMa mayısın altuuıdan başlıya- RallutYlade Benlerau Ilı~ acmald• ~" 111.,oıawı asli-· _ 
IÇlD, d.a~~ !e~ecleıı ~nlara da de geldi.. Yerli yeniz tramvayda,.._ cak ve martın 90nuııda tamamlanacak- Bucüa Halke\'l saJonunda saat 

18 
de -,e esaa nıuhabsnaıe düa "9şlana- U ...... MILtllkl 

hadlerını biJdırmek ıcap edıyor. mada,,......... birbirinin biletini almü tu-Muaa~ gire'2ld 
6 

ı>öçm Dr. M-har Şedet İpşir tmra- ,.ıce. ıı.n .... m•bb-.e lllıınediii dlY .. aeftcel 
Geçen her dalribmn vatanı ..,an usulu on.daıı bUda k • bdar .:üıe":.e g~ .:; fındaa •Avrupa kU!ttlr tmihinde rlne- aıı..~- :ııorla 1ttkdımı .. ne ka.. 937 yıhQıda lıanir ,. Urla 

tehlikeleri bir kat daha attanLima Şimdi her vatandaş Ulusa!. ekonomi !:ec:'ıJ::i:~ e m a sans• mevzulu bir konferans verecek- rar verilm.iş, muhakeme başka blr güne rinde ~bdullab ~ii çi .. ..., ....... 
aördült. lıte bunun için. bu gece sizi ve artt~ truı:umunun.her 8Üll gazete- MUsabakada btrincfti"" kazanacak ki- lerdir. Tavsiye ederiz.. bırakıJmıpır. sindeki .22. ~ .. ~foııU, 
b w rd k lerde bırer vecıze olan ihtarlanyle kar- . . . .- . ve tedhiısiı1ik )'UZUQden he 

uraya çagı ı ... .. şılaşılıyor. Doktor CeJll Muhtara atfen ta~ 2500 l_ıra .ikranıı}e verılecek, 8ç yıl 1 rerek devrilmesine, bu ~Q 
Hudut boylarında dıt dupwuıla bir metelilia ~ bilmi en mem- müddetle ilk okulkı.rda olndul8Clli:t.1r. E L H A M R A milit.--rilerinden Alicin .. . . 

c1iiüteiı karc1et1erimmıı aötterdiği ıeıcctini sewnesial ~or ~y~ bir • ..... ......__ Sinemasında Sait v• Şükrünün hafif kendi 
ymvl.jr kendimize örnek yapıp biz söz aklıma pıliyo&t muktesit olalım, bu Bol'S8lllll ltlllÇell di,yeııin ajır surette yuaJlılıul!UlAI 
de iç ~rla mücadele edece- !erdin de cemaatin de sellmeti içia bü- Borsa idaresinin 940 yılı bütçesi ha- a•ı.1ıflJ1 JfA••u•~J:.D•JI ft'fa .a • .-.. ı.ebiyeı venn toför KAplilin 
iiz Arkad la Bu · ft izden yilk bir hareket Glur Bovardalarıa ku- zırlanmış ve oda meclimıe verilmiştir.. VW"V • •n DIW---s. ..__.. aiır ceza mahkemesinde c:erey 
be~led .. •w• • 8f r.. 

1 
e 

8 
v Jaklan kadar k.eleri de~. Boru hakkı olarak ırrt.,.._ alızmıak- ,.,, efls b:~~ f lm b rden te olan muhakemesi düıı JJe · ::5 ıg~ız ~yret. ve fedakarlığı BUIÜJlÜD hoınr4amu lll6ılıat ıı...-.. ta olan binde bir, vr.iJ• karar üzerine ua fevkalWe D ye :.,-. i i ve lww tefhim edilnüıür. S 

Binlerce asız hep birden: da aramak gerek bu ... üzerinden tebakkuk ve ıe.Wt ,. mahkum ~. ~~· ~ verıy~ musunuz? .. de değil, ikbslıdı iyi ka9r1Yanlar arasın- binde 0.80 santime ir.dirilıniştir. BUtçe s E R-Eı -N A T lieDe hapse ve 200 llrı ağar 
J-U ~. ....,..... ACIBmzADA 

Kültürpark 
Ada Gazinosu 

Açıldı 
GBCE YE aO•DOS, IÇIU YE MEŞRVllAt' 
F.p iacili hmlrln cwt yeri olma K~ ıöl ort ı ad• A D A 

man.TBBED1D1 nwısızcA sözLtt Ntld• 1t1r lulnl' 
... lı'Ae plecıls 8"tekAr Şubertin hayaU bestelert, qklın ca!:S:~:~vec~e~=d 
Londnıda y~ m~ler ~un- Bat rolde: LİLLİAN HARVEY nı önünde Tahir otlu Halili bı 

da lnpUz fabribtörl~n memleketiınlzıe - 2 - teaddit yerlerinden \·analıy 
her türlü.~ ve mt ıöndermeyi Zorla Gu··zellı·k Olmaz mekle suçlu Jlaııp ol]u Vehbi kabul etmiflerdir. Bunlara mubbil biz. ehrimiz ağır ceza mahkem 
den incir, ilzUın ve tUtün alacaklardır. zen cereyan etmekte olan IJl 

••••n•••••••••••••H•••n••••••••••••.. f) neticelenmiş, :ınaznunun, hl 5 Gelenler, Gidenler i FRANSIZCA SÖZL sında meşru mUdaf~ vıaıiyeüD 
...................................... _ Baş rollerde: LORE'ITA YUNG • WARNER BAXTER ö!dürdüğU sabit olm~ berae 
İzmir mebusu B.M@hm.et AJdemir t. M!'l'RO JURNALDA: en son harp halıf.rlerl verilınişür. Vehbı BE-şok evv 1 

tanbula ptü. Şehrimi7.de bulunan lılaa- SEANSLAR: ajır hapse ınahkOna ec;liJJPi,U.. 
rif vekaletim~ BB. SUih 7Ald. SERENAT: 1-4.38 ve 8 ele ı..Jar. Beraot kaıwı U. 
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lsveçin protesto notasına 
Bu def aki Abna;·-cevabı sulhçu ni
Yetlerden, iyi temennilerden ibarettir 

~~~~~~~~~~-"'llllW*~-~~~~~~~~~-

. Paris, 27 (Ö.R) - Alman tayyarele- ynhati yasakbr. Bülün şaı·ki Pruwa biı· yabancı propa~andasına Hizum yok-
t?'in İsveç arazisine yeıilden tecavüzle- trenleri askerlere tah~s edilmiştır. tur .. • 
11 llebebiyle İsveç hariciye nazırı Alman Londra, 27 (Ö.R) - - Gotebor~ Po·;ten Stokholııı, 27 (Ö R, - Sosyal De-
~ nezdinde şiddetli bir protestoda gazetesinin dikkate ~:\yan bir maıkalesi mokraten gazetesi Alınan matbuatınııı 
Uluıunuştur. Almanya bu protestoya İsveçin kendini müdafaa hususunda ne Isveç gazetelerini N<.>rvr:clilere karşı ta

CeYaben sulhçu olan njyetlerini tekit et- kadar emin olduğuıı~ı gösteriyor... Bu rafkirlikle ithnm edt n neşriyatı müna
llüştir. Almanyanın ~u kabil teminatma ga7.ete, İsveçe asker c:ıkarmağa ka1k~a- sebetiyle diyor ki : 
l-olt: alışılml!! olmakla beraber, İsveçin cak bir düşmanın maruz kalacağı güç- -Komşumuz NorVt:\.C düçar olduğu 
P!"otestosuna ceva~n verilen bu temi- tükleri tebarüz ettiriyor \'<• ştı müşahc haksız taarruzdan dolayı İ:weçin derin 
~t hu defa - muvakkat ta olsa - bir ne- dcler<l~ bulunuyor : .empatisini v~ bu t~arruz hakkında in
~t~~cattir. Esa!en İsveçin müdafaa ter- •İsveç deniz kuvvr•ti büyüb tiı'. Bal· fial duygumuzu orta~a koymak için ha
l utıtı o kadar ilerlemiştir ki bu mem- tık tknizinde isveç filosunu mağtolp riçlcn pro!Jngandap ihµyacınm: yoktuı·. 
~kete kanıı bir Alman teşebbüsü ~k edebilecek bir filo mevcut değildir. İs- Alnıcın tayyurdeı·inir lsveç balıkçt ge
lfüç olur. Bu sebeple, zahmetine değ- vcç sahil tahkimatını son derece takv;- milcrhıe taarı-uzuna ef Plince ~nları in
~eı .. Meğer ki Almanya, Norveçteki ye etnıi.cıtir. Öyle ki hr.len İsveç sahille- kara kalkışmak be,1hudedir. lsvl.>ç has-
laatına mühimmat ve erzak yetiştir- 'rİ bütün Avrupanm en iyi müdafaa tanelerinden birinde lcda\·i altında olan 

trıett için, bundan baska çare bulmasın .. edilen sahilleridir. Stokholma doğru gı- halıkçılann ayaklarında Ahnan mitral
i llaıtık denizinde buzların çözülmesi den mühim deniz y~lu İsveç bi.ikümeti yöz kurşunları bulunmuştur. 
ı.~llrnlanmadlkça, Almanyanın İsveçe taraa ndan askeri mıntaka ilAn cdil::ni.:;- Stokholm. 27 (ÖR) - Goclesburg 
~ harekete g~esi melhuz değildir. tfr ve burada da miidafaa haz.trlıklan ga7.eteleri isvecc asker ihracı teşcbbü
Ltı~man:t kadar 'fsvf"<' rahat nPfes ala- harar~le ilerleınekt~lir. süııclc bulunacak olan bir düşmanın kar-

'lt' İsveç gazeteleri, hudutlarda <-"erevaa sıla.şacağı büyük miislcülattan hahsedi-
11.:ı.~~kholnı, 27 (O R) - Aftan HladeL Ldcn hadiselerle ne k<ıclar m~gul oldulc- ~·or .. Makale muhani.ri diyor ki : 
resine göre Almanlar şarki Prusya tarını gösteriyorlar. • Sosy~ıl Demokra- .. isvt!Ç donanına,,-mı Baltık deniziııde 
~~anlarında bUyilk hazırlıklarına de- ten• gazetesi diyor ki : mai!lup edecek bir d0nıuuna mevcut ol-
i"IQ\ ediyorlar. Resmi binalara, mektep- ııMütearrwn kim olduğu muhakkak- madığı gibi İsveç sahöHeri de dünyanın 
~~ vazıyet edilmiştir. Bir çok harp ge- tır .. Garp komşularumzm en haksız .şe- c n nıiiı.'tahkem sahilleridir.• 
~ ve nakliye filoları denize açılma- lr:ilde düçar olduğu hücumun İsveç«: Stokholma giden f;~ndart kanalı a -
~ huırdırlar. Sivillttrin trenler1e ~ 1 uyandı.rdığı nefreti körüklemek için hiç keri mıntaka ilan edılmiştir. 

Hitler son kart
larını oynıyor 

---·--
~ llAŞTA&An J tNcl SARinDt: -
18 l&a4l mahfillerinde, Sovyet Rusva Ue 
~iri.iti nakaratı oldukça gevşemiştir. 
da lnanyayı ihtiyacı olan maddeleri te
l'tt rik hu.tusundaki kaygılardan kurt.ar
'! ak Ümidi .simdi Sovyet Rusyadan Ita1-
trı'Ya çevrilmiştir. ALnan hüküıneti Ro
t._ •da tru:yikH teşebbüslerde bulunmak
ı, .. "e Italyaya Balkanlarda ğeni~ .vaat-

da bulunmaktadır. 
1'. .\lm.an .siyasi mahfillerinde, ltal.vauın 
~dir'be girmesi bir «emri vaki» tE>lakkl 
~~~ktc ve en müsait saatte tahaltkt~~ 
112~~1 ihsu olunmaktadır. Romaya do
l(' Alınan sefiri Fon Makem:eni.n B. 
~· l.l~ni tarafından kabulü de buou te
~~-edC!r gibidir. Sefir \1ussoliniye Hitler 
~~•na tebligatta bulunmuştur. Roına 
t'e. 8edin arasında halen faal şekilde i&
.1~elE'rin dE-vam ettil!i iii!rcnilm~kle
,.ıt. 

d .\lnıanyanm Roma sefiri, malum ol
ı·Ulu ÜU!l'e, hilkümeti tarafından &-r
t~ ~rılmışt.ı ve tekrar Romava ha
~· @tinden evvel, Führerle uzun bir 

Ullkatta bulunmuştu. 
c· .ltofüu 27 (Ö.R) - Alman büyük el
l~ ~on Makenz:en Berlinden buraya 
,~•Ştir. Dola.qan şayialara göre Mtt."
~ ni, Makeıız:eni Vcnedik sarnyında 
ı ıthuı ederek uzun bir gör~mede bu
~ftluştur. Sefir kendi.!line Hitlerin ıne
ıııt·tn.ı vermiştir. Berlinle Roma arasında 
111 iş.ateler devam etmektedir. Malcenze
~ l\ ~maya hareketinden evvel Hiller
~ühim bir mülakatta bulunduğu ma

k. du.ı·. Bu ~ayialnr burada ı;üphe ile 
~&lanmıştır. 

1 ltunuı 27 (O.R ı - Osservntol'e Ro-
1\ıı~ •gazetesinin sat~ının günden gü
~lt terQyUdü bu gazeteye .şiddetli hü
·~ lt\lar tahrik etmektedir. Faşist gaze
~ ler bu gazeteyi Fran.!ltz ve lngilir. ha-

rlerıııe fozhı vt.-r vermekle iLhnm cdi
llt"lnr. 

11 Norvec askerleri 
t 11 liiksel, 27 (Ö.Rl - Stokholmdan ve
\· ~I\ bir habere gör~ Harviyedalen ci
tı:ttrı.~dn 600 Nor\>t:C a~eri hududu geç-

Maltepe Askeri lisesinde 
~~----~~~~---x*x---~~~-~---

300 küsur gençc diplomaları verildi 
~~~~~---'-~x•x--~~--~-

İsl.aııbul, 27 (Telefonla) Bugün Bu sene Malıepeyı hitiren gençlerin is-
Maltcpe askeri lcıicsini bitiren 300 küsur tiklat sava~ı csn11SJnda dilnyaya geldik
gencin harp okulunıı ~ığurlanması nıe- terini ve Cilmhuriyf't rlevrinin .&ulh ha
rasimi yapt]ınıştır. \•ast içinde .veti~tikl~rini teharü7. ettir-

Mcra!!iıncl..: ınerke:z kumandanı gene- miş ve g«!nderc mU\•;ıffakıyet temenni 
Hm~lir. 

·ul Avni, askcıi li.c;efoı· müfettişi albay Bunu müteakip diplomalaı· tevu edil· 
Adil, İ!ltanbut \'alisi Llitfii Kırdar .vcsa- .niş ve ıniikMatlar ,..ı-ğıtılmıştır. Talebe 
ir zevat bulwunuşlardır. tarafından jlmna.cıük hareketleri yapıl-

Mcktep müdürü söylediği nuLukta : ını~ ve davetlilere cay ikram edihn~lr, 

Belçika kabinesinin 
~-~~~---~-x•x:---~~~~~---

Yerinde kalması iyi k•rşılanmıştır 
----~~~~-x•x.--~--~~~ 

Paru, 27 (ö. R) -- (Tan) gazetesilLiberal partisi. 2 meb'usu müstesna, 
harici aİyaaet bületeninde Belçikada Pi- Maarif nazmnm projesi aleyhine rey 
yerlo kabinesinin it ba11nda kalmasan· vermittir. Buna raimen proje ıt4 muha
dan baheediyor. Beynelmilel hiditeler lif ve 15 müıtenkif Teye lc.ar11 t 20 rey 
dolayısile, buhranın tedbirli sayılacak gibi büyüle. bir ek.ıeriyetle kabul edilmi§ 
bundan başka bir ten·iyesi olamazdı. ise de Batvekil katolik, •oıtyalist 
Avrupa kıtumda bütün milletler üzeri- ve liberal partilerinin iıı birliitine daya
ne vahim bir tehdit çökmekte iken, doğ. nan kabinenin bu partilerden birinin 
rudan doğruya harici siyaseti ve milli muzaharetinden mahrum kalmasını isti
emniyeti alakadar etmiyen meaelelerden fa sebebi telakki etmiş ve krala istifaaa· 
dolayı çıkabilecek dahili çalkantılar ha- nı vennittir. Halbuki Liberal partisi bu 
rici tehlikeye kartı memleketin faydalı proje aleyhinde rey vermekle beraber, 
sekilde müdafaa11nın ilk şartı olan mil- hükUınetin umumi siyasetine itimadını 
li birliği bozmaktan başka netice vere- ıwıuhafaza ettiiini tasrih e.) lemitti. 
mezdi. Ordu memleket hududlarında nöbet 

Belçika buhranına, Franaazca konu· bekleyip memleket tetikte dururken bir 
snn Valonlarla Hiınanları birbidnden buhran çok mahzurlu olurdu. Bütün 
~ymrn dil meseleai tamamile hakim ol- Belçika gazeteleri bunu teharüz ettirdi
muştur. Dikkate ~ayandır ki son parla- ler. Kral Leapold da Baıvekile bir mek
mento müzakerelerinde, bir çok ~eneler· tup göndererek kabinenin istifasını ka· 
dcnberi ilk defa olarak, dil mellelesi.nin bul etmediğini ve ordulımn hududlarda 
halli için tek dilcilik yerine çift dilcilik, nöbet bekledikleri \"e beynelmilel vazi
yani devlet memurlarımn hem F'ransız:~ yetin nezaket keshettiwi bir sırada Ael
cu. hem F'lamanca bilmeleri mecburi- çikalıların •ıkı tekilde birleamelerinin hir 
yetinin ikaml"_şi mevzuu bahis olmuştur. vazife olduğunu beyan ederek kabine
Bu proje hakkında düsünülen ne olursa nin vazifesine devam etmesini rica et· 
olsun, huna muhalefetle kabine buhra- mi,.tir. ihtiyatlı olan hirİl'İk hareket dt-: 
nı çıkarmanın zamanı değildi. Halbuki hu idi. 

~r. Bunların arasında Norveç baş-
;--. llliıı o~ıu da bulunmaktadır. Yeni Avasturalya 
i'~................... .. .. . .. ....... önilllülerl 

Hollanda kendisini 
tehlik~e sanıyor 1 .. 

~: ha .'-7a O lar,•t ltlt•ı·.J• ..le Londra, 27 (0.R) - Avusturalyaınıa 
., CI orta şarktaki fırkaları yakında takviye 

• 1f ~dilc-('ekitr. Avusturah,anın cenubi GtıJ 
:~üınct cadde.ı.ınde ADNAN KA· eyaletinde yeniden keydolunan gönüllü-
: l AŞ mağazası. 30 nisan salı ve ler ~imdiden altı bindir. Altıncı fırkanm 
: l7ftlayıs çarıı."lmoo giinfori saat 15 ten lesi.~i icin asker kavcf ı hararetle de\•am 
: Ye kadar P&risin ilkbahar ve yaz • · ""-'- etmektedil·. • 
: li"""'rı, tayyör ve ko.cıtüın modelle-
; ~canlı mankenlerle t~cıhir ede- Dul Kuperin sözl~i 
: ~lll{tlr. Bu ek!!pozisyonu gömıeden Brilksel. 27 (Ö.R) - Eski lngilh: 
=il) ç bir mübaya:::>tta buhınmaınanız harbiye na:tll'l B. Dnf Kuper yeni as-
: n~faauniz iktiza.s•dır. kcrlere demiştir ki : .Müttefikler çetin 

Pat·is, li (0.R) - Londra dıploıııntik 
ınahllllerlnin kan:u.t~nec Hollandaya 
krı~ /' ınan ı.'" dWi. l e \ cçe :.a~ı teh
flıtt<:.11 clahu fc!l bir ·~·lcı1 ·ı.1 nı :-:t:;·. Al-
man .lutalarrnuı haı-ckclteri ile bir~t\te 
yapılan ha\•a hazu-1lklut Feleınenke 
kurşı bir hareket ihılmalini göstermek
tedir. Dikkate .şayandır ki Felemenk 
bankalarından milhim ınikdarda Alman 
sermayeleri geri "<'kilmiı:tir .. Bu da 
mlnldardır. 

-...................... ~. 
Kemalettin 

Şükrü Orbayı 
kaybettik 

BAŞTARAFJJ İNClSAIIİFEDE 
yuak ki hastahk onan ita ann.i.ne 
galebe çalmq ve ıavalla arkadaşum
zı nihayf't bu tini hayattan aymm~
tır. 

Kema~ttin Şi.ikrii Orbayın cenaze 
merasimi dün ikindi vakti İstanbul 
matbuat müntetiplerinin iııtiraki:rle 
kaldırılmıshr. 
Arkadaşı~IZln felaketzede ailesine 

en sıtmimi tizİ)'t-flHimizi sunarnt. 

İstanlıul, 2; (Telgraf) - Arkadaşı
ınız Kemalettin Şükrü, tedavi edil
mekte olduğu Gureba hastanesinde 
huJtiin hayatn göı:lc.-rini yummuştur. 
İstaııbuJ matbuatı ınt"rhumun mat
lıuata ohm hizmetlt'rini tebarüz etti
ren yazılarla doludur. 
Kemalt'ttin Şiikriinliu ceııaı:csi ö~

ledcu soııra ~aat on b~te nıatbuat 
mensuplarmın omuzları üzerinde 
kaldırılarak Merkez c·fondi kahris· 
tanına dc(ncdilmi"?tir. --

Sırrı . Belli oğlunun 

muhakemesi 
Jstanbul, 2 7 (Telefonla) - Aslr.eri 

mahkemeye tevdi edilen Sırrı Bellioğlu
nun sivil mahkamede de muhakeme edi
leceği anlaşılmaktadır. 

Sırrı Bellioilunun yakında ikinci Ağır 
cezada muhakemesinin başlaması muh
temeldir. 

/stanbu l baroıu 
toplantı•ı 

lstanl,ul, 27 (Telefonla) -- lstanbul 
baroeu buıün toplanarak iki saat kadar 
mesleki müzalteratta bulunmuıtur. Mü
zakereler çok hararelU olmuştur. 

YUGOSLAYTADAR 
NVBActR azı.nt 
İstanbul, 27 (Telgraf} - Yugoslavyıt 

Türklerinden 80 ldşillk bir ınuhacir ka • 
filesi, iki vagon dohHu e~yahıriyle bir
likte geldi .. 

-*~ 
ALHANLARJJJ 
Tunadald niyetleri 
Paris, 27 (Ö.R) - Budapeşteden bil

diriliyor : Diplomatik mahfillerde ısrar
la dolaşan bir şayiay~ göre Macar kra
ll)•et hükürneti, Alı::ıanya da dahil · ol
duğu halde, Tuna nr-.hrine sahil memJ4!. 
ketlere Tunada beynelmilel bir ubata 
teşkilatı vücuda ıetinneii teklit etmek 
teşebbüsUnde bulunmuJtur. Bu hUllUSU 
şimdiye kad.r resmm te,.tt etmek im
kAnı olamamı,br. 

BULGAIUSTAllDA 
ASKERi tfLER 
Sofya, 27 (A.A) - .n. N. B,. Ajaı\.51. 

bildiriyol' : 
Bulgar harbıye neuıU'el.i ~itncliye ka

dar askeri talim gö?:memiş olanlar ma
yıstan itibaren 60 günlük bir askeri ta
ıim devresi geçirmeğc davet etmekte
dir. 

.......................................... 
E A11KARA POSTASI ; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA - B . Saffet Arıkanın Mil
li Müdafaa vekiletine geçınesiy1t- acılan 
MeclLcr. hariciye encUı eni reisliğine bay 
Mu7.aff~r Gevkcr (Knn)'a) seçilmiJtir .. 
H. Muz:affl"'r bu eııcilmenin raportörü 
idi. Rapcwtörlüğc ıltı P, Şilkrii F.sıner se
çilmiştir. 

ANKARA - Cü:uhurrcisliği köşkü
nii iıısa eden pt•ofosör mimar H:>lzmeUi
l N şehıiınize geldi, Yeni Meclis binası 
in~atında huhınacal:tır. 

ANKARA - Ziraat vt>kaletıude pa
t <ıtl'ı; ziraatiııi teşvik İ('.in :ıldkadar dai
rcl.-rinc emirler vermi tir. Hariçten pa
!atcs talepleri m·tmı.,zt1r . 

ANKARA - Hukuk ilmini yayma 
kurumunun hıı1.ırl&dığı konferans seri· 
.ı:inden seki7.incis i bu~ün saat 15.30 da 
Ankara Hulkc\•incl .. , pı·ofe:sör Sıddık Sa
mi Onar tarnfuıdan verildi. Mevzu ·Mü
t-ssese naz.ıriye· i ve bu n~zadyenin bazı 
Türk idare ınfü•S!!e'i"lerlnin doğuşunn 
tatbiki• idi.. 

ANKARA - .I<:rılün Emil'i Abdullah 
mayı.i ayı cırtasmda Ankanyı 7Jya'f'et 
edecektir. 

ANKARA - Evnılki gün Lütfiye is
mindeki karısıııı öldürmekten .!!uçlu Ah
met Portakalın ınulwkemesine meşhut 
.suçlar kanununa tevCJkan bakıldı. Kati
lin ve maktulün şek~ yaşındaki oğlu 
Mustafa şahadet ettti. Mahkeme mUcla
faa için talik edildi .• 

:t'\i.llCKAT : Sıtyı!' bayanlarm ilan bir harbin ancak başlangıcındadır ve 
:l'Qılen gün "e c;ant!e teşriflerini rica iyi tcşkilitlı bir hMtrnla karşılaşmışlar-
h .. t!r17 Mal nlmal-:. ııwchuri~reti yok- dır. Muzaller olacakları şüphesizdir .• 

: .................... _. .................. .-ı •• 

• "t Fakat bunun daha <:abuk elde edilmesi 
'•,,, gösterilecek dzim \'e itimada ha""1ıcl.ır. 

~ 'huuoouuo~~·ll•.•.••.·.•.••.•.••.•.•.••.•--------------IP--·· 1 - • ·iı.i 1 RA~ ;;·;.DERı.t:~ ---
l LA~ E D 1:. .. YENi TANDA .. . 

- Tanuıınile l.;t:ınbulda çckifoıı 1 - Olümc kadar ,vıaşıyan BUYUK 
Türk~e siizlii ve ŞARKIL.I ~:ıheser GRt:TA. GARBO ve R0-

8QCAZ fÇj $ARKISI mmT T1\ ~·-'9~u~ .Yarattıkları 
ı .. TttRKCE SÖZLÜ IURIUK FiLiM 

· · · LADAN O KAMELYA 
, BVFALO BiL 2 - TÜRKcı-: sözr.tr ŞARKILI 

~tYUAN l\IUHAREIU~Rt BOCAZ "içi SARKISI 
a - RÜYÜK 1\ V.\ ·1'ÜR til.İl\t 3 - KOVBOY Fiı.fM 
• KAHLIPVSU KAHLJPUSU 

- Hususi Whtı Türkc·e en son gelen •I - Hususi ila\·c l'iirkçe en son gclt.·n 
1 HAK~ H~BERLERİ HARP 11!\UEKLERi 

- 1'ENKU MIKI :; - RENKl .. İ 1 tKi 
- PARA&IUNr HARP Jumalı 

B V O 0 1f 

Kültürpark Sinemaaında 

Me"siınin en gü7.e1 2Filıni birden 

DAMGALI KADINLAR 
BETI'F. DVIS-ROSSALY l..ANG 

Tarafından fevk:llade bir surette teınsıl cdileıı aŞk , . ._. ılıtirı.~ filmi kadın 
dünyasının i« yüzU ve k;,ıdınlık aleminin kanlı kıy<ıfolini gösteren bu 
nıü ssir drıım ln)'Jk olduğu takdiri .kazanacak ve çok kğenllecelct.ir. 

AYRJCA 

CEHENNEM YOLU 
Heyec. nlı " '" bir ,·aka)·ı ınuısavver AŞK VE FEDAKARLIK FİLMİ 

iLAVE· PARAMUN'l' JURNALDE harp ha\ ::. tli~leri 
Seanslar: Damgal: kadınlar 2,45-5.50-9. Ceherıneın Yolu 4 40 ve 7.50 de 

1 

tG XUE 1 SU • 

~S .ON H ·.ABER. 
j ~ • • 

lngilterc, yumurta ihtiyacını mem-
leketimizden temin edecek · 

~~--~~~----~-x*x---~~~~~----
J,tanbul, 27 (Hu•uei) -- lntrilterenin yumurta ihtiyllCI hundan 90nra 

memleketimizden temin edilecektir, Şimdiye kadar Danimarka piyaauuıd
temin edilen yumurta ihtiyacı, bizim için güzel bir varidat menbaı tefltl 
edecektir. 

Yalnız yumurta nalı:letmek üzere lngiltere hususi vapurlar gönderecektir. 
Jllt vapur yola çıkmııtır. Bugün lngiltere için mühim miktarda yumurta mü
bayea edilmiştir. 

Merkezi Avrupada tarihin 
en. büyük kıtlık dettiği 

---~--~~x*x•~~~~~--

kay-

Londra, 2 7 ( Ö . R) - cAfton Posten~ gazetesi Merkezi Avrupada tari
hin en büyüle kıtlığını tahmin etmektedirler. Sebepleri ,unlardır: 

Almanyada seferberlik, normal şekilde zitaatle meşgul olacak bir çok Al
ınanları toprak işlerinden ayırmı§tır. Çok şiddetli olan k14 rekoltenin mühim 
kısmını mahvetmi~tir. Müttefik &blokası hariçten kimyevi gijbre alınmasım 
imkansız kılmıı,tır. 

Almanyanın hududunda gerçe Rusya, Macarİ9tan, Balkanlar gibi kendi 
ihtiyaçlarından fazla bol hububat yetiştiren memleketler varsa da bunlar da 
ayni suretle havalann boz:ukluiu ve seferberlik. dolayısile tam istihsal vaziye. 
tinde değillerdir. Bilhaaaa Balkanlar, Almanya gibi ltalyaya da ihracat yap
mak mecburiyetinde olduklanndan, Almnlan hiç tatmin edemiyecektir. Müt
tefik ablokaaının ikinci yılında, fazla olarak. Avusturya ve Çeko8lovakya da 
.-\!manyaya iaşe bakımından ağır yük olacaktır. 

Almanlar Polonyada 18 yaşından 
45 e kadar her kesi askere alıyor 

~-~~~~~~~~-·-~~~~~~---~ 
Pariı. 27 (Ö. R) -- Bazeler Nahrihten gazetesine göre Alman makamlan 

Polonyada 18 del\ ·O yaıma kadar bütün Almanları aak.erl hizmete mecbur 
eden bir emirname nefl'etmiflerdir. Almanyada 11 YaflDI ikmal eden çocuk
lar Nazi partieinia emrine verilecektir. Bu emre teb'iyet etmiyenler aitr para 
cezasına mahkOm edileceklerdir. 

Yugoslav başvekili harici siyaset 
hakkında düşüncelerini aksettirdi 

~--~~------~~-~•·:---~--~~--~--
BeAsrad, 27 (A. A.) - v ... o.tavya Hariciye nazm Markoviç, Politika 

gazeteaine verdiii beyanatta demiftir ki: 
lkı.adl hayabnuzı Ye muhariplerle aramw:lak.i iktuadi müna9ebetleri mii· 

teessir eden müfkilitı izaleye dunnada" çal-.yonaz. 
Harici eiyaeetimizin harbe müdahale etmemek ve bü)·ülr. devlederle dii

rüst ve halİMDe münawbetler idamf'! etmekten ibaret bulunan bafl1ea hede
fimizi asla gö&den uzak tutmı)'Oruı:. 

lkmadf mflna.beder •haanda bitaraflık vazifenü&i keza anuhafauya n 
ayni zamanda iç iktıaadımızın inkişafı bahsinde fazla büyük güçlült1er yarat
mamaia çallJl)'oruz.. 

Okyanusun her iki sahilinde De-
mokrasiler anlaşmak üzeredirler 

~--~--~~-------x•x--~~--~--~~--
LONira, 27 (A. A.) - Rist Gwatk.iaw tanf..claa Amerikada yapdan mi-

:.ı:akenlerin netİc•i Londrada büyük bir memauniyede ka,..lamnaktads. S. 
müzakerelerdea eonra kaçakÇl!ajın kontl'Oli dolayl8İle müttefiklerle Ameri
ka .......da çmlr.an ibtillfla kat"i autette halleclileceii ümit olunmaktadar. Bu
rada ha.I o1- kanaa&e söre. mubariplere il.'9~n ve haldarile ea büyijk 
bitaraf dnletia ihtiyaçlan ve hakları ar .... cla bW ahenk temin etmeie ma· 
tu( olan bu müzakerelere hakim olan anlqma ailuüyeti Nyeeinde Ok,.an ... 
•un her iki aaNlindeki d~mokraıiler arumda mevcut dostluk sailamlatm11 
olacalttır. 

Alman Hariciye Nazırı 
-----~~~~x*x:----~~~ 

Harbın genifleme•İni Almanyanın 
omuzundan atmak İ•tiyor 
-~--~--~~~--x*x----~--~--~~~ 

Pariı. 2 7 ( ö. R) -- BeTlinden alman malimata söre Alman Hariciye na
zırı Fon Ribbentrop buaün Kor diplomatik ve yabancı matbuat m~ 
huwrunda uzun beyanatta bulunarak Fransa ve lngiltereyi Nerveç harbi.M 
ıenitfetmelde itham etmiıtir. Ribentrop Norveç hükumetine de şiddetle hiıi
cum etmit Ye harbia Skandinavyaya aetirilmeeinin aebebi olarak Miittefikle
rinZigfricf hattını yarmak ümidini kaybetmiı olmalarını ileri sürmüftilr. 

Siyaıi mahfillerde Ribentrop'un bu mugalatalı beyanatına hiç bir kıymet 
verilmiyor. Müttefı"kler dünya umwni efklraun, Nor•eçe kart1 vuktd>ul
taarruzun hakild mahiyetini ve mesuliyetini taktir ettiğine kanidirler. 

Ribbentrop'un nutku lsviçrede 
nasıl karşılanıyor? · 
--~--~~~--x*x----~~~-

Hrükael, 27 (Ö. R) - ·- Havaı Ajanlll bildiriyor: Bern ecnebi mahfillerinia 
fikrince Fon Ribbentrop' un nutku Almanyanın MüttefikleT aleyhinde bir m 
mücadelesinden ibarettir. Fakat hiç olmaua l••eçİn hattı hareketi kat'i ola
rak dürüst göıteril~lir. Bu da ileride bir memlekete karşı her taarruz ve-
~ilesini ortadan kald1rmlf olur. 

Romadan gelen ilk haberlere ~öre nutuk orada hayal kırıklığını mucip ol
muttur. Diplomaııi mahfillerde beynelmilel ehemmiyetsiz yeni bir hidi8e. 
belki de Führerin lc.at'i bir kararının if~sı beklenmekte iken beyanat niha
yet bir naiinakatadan ibaret kalmlftır. 

Faşist meclisi reisi Grandi dün 
mühimsenen bir nutuk söyledi 

--~~~~~~x*x--~~--~-
Briik.el, 2 7 ( ö . R) - Romadan bildirjliyor: Fuiıt Mecli• reisi B. Grandi 

Otiçenin önünde bir nutuk söyliyerek harp vaziyetini ima etmi~ ve demiştir ki: 
- cf afist İmparatorluiu bu milletler ihtillfanm kenarında değildir ve ke

narında kalmamasını bilir. ltalyan milleti me9uliyetini ve vazifesini sarih 
olarak müdriktir. Amil ba,ka türlü olamaL AlPlardan Hind okyanusuna ka
dar halyan milleti .ı4S milyonluk kesif bir ordu teşkil eder. -

Tayyare Sinemasında 
BUGön 

Ze\'kınC' ve gi.i 1.1:. lli:1iııc duyulınıyan, lıuştaıı nihaye te kadar canlı ~ 
" o"eketli sahnele..Je malamal olan ve 

MICllEL SDION • SDIONE StMON 
Gibi iki bü~·Uk Fransız : anatklrının yarattığı 

Aşk resmi geçiti (üç kızlar) 
FRANSIZCA SÖZLÜ ve ŞARKILI 

AYRICA: EKLER JURNAL No. 11 on dünya hôdisatı 
Oyun saatleri: He .. nün 3-5-7 \ 'e 9.15 te Cumnrtec;i \"(" Prı7ar günll'ri l de 
ilave seansı ..... 
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SAHIPE 1 

.:::::::111111111~ Cihan Hatun unu :nıuna:: 

.-..ı ·------------

------Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz -----ve kudretierinı gösteren büyük ---
E ve Tarihi Ask romanı : - "' --=i::ıı::::ııııııı:::ııııııııı::ııııı:ııııııı:ıı:ııııııııı11:11rııı~ıııııırııııııııııii 

Tefrika: 39 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
- Burada kö ·ktcdir .. İhtimal ki şim

di uyuyor.. Çünkü bu seyahatimizde 
çok ~ oruldu. Bu adum hakikaten merd 
ve gayretli bir adamdır .. En mühim hu
su.~tta ona itimat ediyordum. Ben ona 
artık usak muamelesini yapmıyorum ... 

C'ndisini arkadaş add diyorum. Çünkü 
u adam usak ola\!3k mevkiden çok 
ükscktir. ifer halde mevki sahibi iken 

·~nşmüş bir ::ıdamıf benziyor. Hakikat 
alini kclmediyor. 
- Oğlum! Ona itimat et .. ihtimal ki 

~1cvki sahibi merd ve {ı]icenap bir adaı_n 
mevkiindcn düşmüştfü .. Dünya bu .. -Bır 
~ar:ırda durmaz.. . . . . • 

(Afitap) uyku zam:.uu geldıgırun, og-
h.ınun istirahate muhlnc olduğunun far
Jci'rıa \'ararak : 
·- Sevgili oğlwn! Kalk, yatağına git .. 

Yarın kemali afiyetle kalkarsın, halife 
:Mutam1mın yanına gidersin .. 

(Afitap) bunu söyk>dikten sonra aya
ğa kalktı .. Aydoğdu}'u kucakladı .. Her 
:kes yatağına gitti. 

(Aydoğdu) o gece uyurken fikri bir 
çok düsünceler ile meşgul oluyordu. F..n 
~vvel (Cihan) ı düşündü. O kadar uzak 
)>ir yerde onu yapyalnız bıraktığını göz 
asnilne getiriyor, bunda yanlış bir har0 -

);eıte bulunduğunu anlıyor, orada kal
madı:.?ından, yahut orada lı:.-ılıp niktıhını 
akdettikt;:!n sonra onu beraber alıp ge
tirmediğinden dolayı nefsini muaha2a 
,.a},>•ordu. Kendisinin aziınetindcn sonra 
~vaUı kızın (Afşin) tarafından uğra
dıgı muameleyi bittabi bilmiyordu. Onu 
l>i~e jdi intikam kanadiy1e oraya uça
eaktı. Bununla beraber efendisi ve veli
nimeti olan (Mutasam) ın, kendisini ç.a
*ırm:ıcıı s<>bcbini de düşünüvordu. 

-28-
MUTASAM VE ARSLAN 

(Aydoğdu) ertesi günü sabah uyku
d.ın kalkarak \•alidesinln elini öptü. 
Kahvaltı yedikten sonra Halifenin hu
zuruna çıktıkça giydiği resmi elbiseyi 
,;ifdi. Bu elbise külah üzerine siyah Lir 
sarık, Abbasilere mahsus olan ve ismine 
~Sevda) itlfık olunan siyah cübbe, ctib
bl'nin altında ka{tnn ve .şalvardan ibare! 
idi. Kılıncını da taktı. Bir ata binerek 
lfutasamın sarayına doğru gitti. (Ver
m) dahi diğer bir at İ.İ7.ı>l'İndc olduğu 
halde arknsından takip etti. 

{Mutasam) ın sarayı (Samra) nın ce
l)u'bu şarltlsindc kfıin idi. Ona Cusk der
lerdi. S:ırny bir sur dahilinde bir kaç 
l>inadan müteşekkil idi. Muta am bu sa
:rayı insa ederken Acem p:ıdişahlarmın 
Mechinde yaptırmış olduklan .sarayları 
nümunc ittihaz etmiş idi. Sarayın harici 
kapısını üç kemerli yaptınmş idi. Orta
d.'l}ci kemer büyilk idi. Süvariforin mii
l'tıruna m:ıhsus idi. Büyük kemerin iki 
tarafında birer küçük kemer vardı.Bun
lar piyadelerin müruru içindi. Kapıdan 
girenler büyük bir bahçeye dahil olur
brôı. Bahcede müteaddit binalar vücu
d.ı getiril~is idi. Mutasam binafarın en 
l>üyüğiinde ikamet ederdi Sair binalar 
Jrıaİyet adamarına tahsis dilmiş idi. K c
aahk bir bina misafirler, diğer bir bina 
~Jıi ~rslanlar için tefrik edilmiş idi. 
Çünkii Mut~..saın Arslanlara çok merak
h idi. Cok defa Arsl:ın avlamak için pek 

ln~iliz levazım nezareti miiphem bir 
noktayı tavzihe lüzum görmüyor 
Brüksel, 2 7 ( Ö . R) - lngiliz levazım nezareti Müttdiklerin Norvece çı

karılan kuvvetlerin techizatını bir aydanbeıi hazıılndıklan hakkındaki Al
man iddiasını tekzip ederek hakikat halde Norvece gönderilen kuvvetlerin 
claha evvel Finlandiyaya yardım için hazırlanmı kuvvctleıden ibnret oldu
ğunu bildirmiştir. 

Almanlar sürprizle haıeket ederek ilkönı.:e Norveçte bazı muvaffakıyet
ler kazanmışlardır. Müttefik kuvvetlerinin alclilccle gönderilmesi zaruri ol
muştur. lngiliz milleti lazımgelen bütün kuvvetlerin ve techizatın Norvecc 
gönderilmeaini ve bu memlcl1.elte gerek lcarada, gerekse havada kat'i bir 
hiıkimiye:t teııisini talep etmelttedir. 

Ribhcntrop, lngiliz csirıcrınoen ve-

sikaiar elde ettiklerini iddia ediyor 
Brüuel, 27 (Ö. R) - Alman Hariciye nazırı Fon Ribbentrop Berlin bi

Caraf diplomatlarının ve gazetecilerinin huzurunda beyanatta bulunarak 
Nor"Weçte etıir edilen lngiliılerin üzerinde bulunan veailalara atfen bazı cif
~atra> bulunmuştur. Bunlar ıu bellihaılı nolctalarda hülasa edilebilir: 

1 - Jngiltere ve Fransa Norveçin iıtgaline çoktanberi hazırlanmışlardır. 
2 - Bu vaziyet Norveç hükumetince vaktile malum olmuştur. 
3 - lsveçin ak~ine olarak Norveç lngiliz ve Fransı:ı.ların bu işgal planına 

muhalefet etmemi , bilakis lngiltere ye Fransa tarafında harbe katılmak ka
rarını vermiştir. 

4 - Ancak Almanyanın bir lr.aç saat evvel hareketi sayesindedir lr.i lnıi
liz • Fransız planı akim kalmıştır. 

Sovv,-f/pr SkandinatJ ya işin dl'! Almanlarla 
beraber olmadıklarını ihsas ediyorlar 

Brüka .. I, 27 (ö. R) - Belga ajansının Londra muhabiri hildiriyoı: 
B. Molotofun son nutkundanberi Londradaki Sovyet mahfilleri lngiliz 

Fransızlnrln Almanlar arasındaki mücadelede Sovyet Rusyanın bitaraflık 
vn7İyetini teyid rdiyorlar. Bu hususta ahirf'n teminat verilmiştir. 

Şimali Avrupaya gelin~e. Almanyanın Skandinavyada yerleşme~ini Mos
kova süphe ile karşılamakla bernber, lsveçin istil5sı halinde müdahale niye
tisıdf' defi!dir. Fakat Botni körfezindeki Aland adaları İ!lgal edilirse buna 
muhalefet edect<ktir. 

Umumiyetl e tahmin edildiğine göre Almanya, Sovyet Husya ile münase
h«-tlr.rini hozmamak için, böyle bir teşebbüse girişmekten ~akınacaktır. 

2annedildiğine göre Sovyet Rusyanın Skandinavya siyaseti Müttefikle
rin ll'hinde olmamakln berııber Almanyanın da hiç lehinde değildir. 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
Şehri 200 liraya kadar ücretle çalıştırılmak üzere biri Fransızca diğeri ln

Kilizce biJir iki tercilm::ın alınacağından isteklilerin vesaiki ile birlik1e bir 
haftaya kadar Nafia Miiclürlüt_t\ine müracaat etmeleri, 

26 28 1448 (803) 

Ankara 

No. 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

JO 
11 

ZAHİRE 
72 Hayim İ. J_evi 

llO M. j. Tarant.t> 
69 B. Mizrahi 

251 Yekun 
201353 Dünkü yekun 
201604 Umum1 yek(ın 

6 
6 
(j '25 

6 

' 6 25 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: TEŞEKKVR 
E Dahili hastalıkbrdan hasta olan 
: Muhascbei Hususiye memurlarından 
: kardeşim Halil Kııracübbeyi ölüm
: den kurtaran Memleket hastanesi 
E dahiliye mütehası;ısı sayın doktor 
E Celfil Yarkın::ı '1Jcncn teşekkiır ede-
• . : rıın .. 
: J.'AZİLFT KARACÜBBE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UHlllll . 
DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk Uastahklan Mütahassısı 
BF..RUN n KÖLN °()NİVER
SİTESt SABIK AsiSTANI 

Hastalarını İkinci Beyler Numan 
zade sokak 5 No. da her giin saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 
EVi: 

Si 

Altay Vefayı yendi 

~-----------x*x------------
- BAŞTARAFI J INCl SAHİFEDt: -ı mani olmurlardır. Diğer dheuen Alman 
len demir,olunun büyük bir lusmmı İf- ileri hareketi Jendsvold ve Tyvoltta 
gal etmekte ve mühim bir iltisak nokta- durdurulmuştur. Alman hava kuvvetleri 
11 olan Storen'i ellerinde bulundurmak- Gudbıauıdal vadisinde l&.&in Domhaast 
tadtrlar. Diğer cihetten pet'fembe guou bombaıdıman etmişlerdir. 
nqredilen tebliğden Müttef'Jderin Lil- Amsterdam, 2 7 (A. A.) - T romaoe 
lehamnerin timalinde yft\İ mevzilere Norveç radyosu dün akşam halkı ııüku
çe.kildikleri öfftnilmittir. nete davet etmio ve Almanların kontro-

Almanlar Oslo mmtalıasmda kısmı Jü altında bulunan Norveç radyolarının 
külli ye Trondheimi İfıal eden garnizon neı,ıriyatına inanmamak lizımgeldiğini 
ile temaa edebilmek ümidiJe ıimal isti- bildirmiştir. Speakcr, Narvik ve civann
kametinde demİryolunu takiben ilerle- da bir lcaç münferit müfreze Jcalclığını 
miflerdir. Miifahitler ıimdiki halde kuv- bunla!m da her taraftan Norveç kuvvet
vetleri Alman kuvvetlerinden daha az lerile Müttefik kıtaltu tarafından muha
olan Müttefiklerin düşmanın bu teıeh- sara edildi{:ini ilave etmiştir. Spenker, 
biitüne mani olmak için tiddedi bir mü- Norv«-çe yeniden lngiliL kuvntleri ihraç 
caddeye gİ~mclcri l&znngeldiğjni söy- edilmiş olduğunu bunların arasında Hin
lemektedir. Fakat Almanlar Trondheim- distandn hizmet etmiş olan ihtiyat ordu
de mevkilerini sağlamlttthrmağa muvaf- sunun dnğ kıtnları da bulunduğunu .söy-
fak o!duklan taktirde Müttefikler müş- !emiştir. . • 
lcül bir vaziyetle lı:a11ılapacaklard11'. Bel- Londra, 2 7 ( Ö. R) - Müttefiklerin 
ki de timdilıi harekatı Norveçin fİma- ana kuvvetleri Dombaaın 35.40 mil şi
linde teksif etmek m«buriyetinde kala- malinde Stoıende olup Almanlar Müt
caklardır. tefik ana kuvvetlerinden pek uzakta-

Helsinki, 2 7 ( A. A.) - Finlandiya dırlar. Stangerde bir lr.aç gün evvel vu
raclyosu Norveçte bulunan Fin muha- ku bulan hn::S,ten ba§k.a harp olmamış
birlerinin Norveç cephesindeki vaziye- tır. lngilizler b ir kaç Alman esir etmiş
ti şu suretle hülasa ettiklerini bildirmek- !erdir. Narvikte Almanlar mahsur bir 
tedir: halele bulunduklarından Müttefiklerin 

Müttefik kıtalar Trondheimin 60 ki- aceleye ihtiyaçları yoktur. 
lometre cenubunda kain Stoıene kadar Stokholm, 2 7 (A.A.) - Alman Ju
ilerliycıek Alman motörlü lutalaımm talan Ro10Su iııtirdat ctmifleıdir. Şimdi 

id- ... 

Bütün haY.a 
üslerinde 



940 Modeli Güneş Gözlükleri 
Her renk, 

lzmirde 
her cins, 
tek bir 

her boy ve bütün optik ihtiyaç için 
Hilil Eczanesi •• vardır: soz 

SIHHAT VEKALET!NlN RESMi RUHSA TiNi HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, otş aerı· , 
laı'QU, ROMATİZMAsan·· 
cdaftlll SbdR, rahatsız·. 
lıklarını derhal ı~lrlr 
GRİP, NEZLE ve SOCVK 
a~ ka'-"ı mües· 
sirUAçtar. . 

lubmda ıünde l - 3 kat• 
alııur. Her ·f'.nanede bul~. 

lngilizce bilen · memur ahnacak 
rüıuttrE DEMİR VE CEf,İK FABRİKAIARI 
MCIESSESEStNDEN : 
Miieaaeıemizde istihdam edilmek üzere 3659 numaralı &rem 

kanunu bükümleri dahilinde ve bir derece SINAI IŞLE™E 
ZAMMI verilmek ıuretile illiiaabaka ile tnıilizce bilen memur ah· 
nacakhr. 

imtihan Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüiünde, Sümer 
Bank lstanbul tubeainde, lzmir Yerli Mallar Pazarında •e Kara
bükte MüeNeıe müdürlüiünde 7 - 5 - 940 tarihinde yapılllCBktır. 

lıteldilerin Ankarada Sümer Bank Umu mi Müdürlüğü Peno
nel aerviıinden, Sümer Bank lıtanbul ı,ubeıinden ve Karabük 
Müesseae Müdürlüiünden tedarik debilecekleri it talepnll..meleri
ne atağıda yazılı veıaikin asıl veya suretlerini ekliyerek en geç 
30-4-940 tarihine kadar müracaat etmif o1maları lazımdır: 

1 -Tahsil vesikası (aıgari orta), 
2 - Hizmet vesikası, 
3 - NOfus klğıdı ve askerlik temi• yesikaJı, 
4 - Polis hüsnlihal şahadetnamesi, 
5 - Sıhhat raporu, 
6 - Altı vesika ve üç boy fotoğrafı. 

24 26 28 (788) 

lzmir Akşam Kız San'at okulu 
müdürlüğ~nqen: 

. Emıitü ve Akıam Kız Sanat OkuHarmdım mezun o1up ibiJçi ve maharetle
t.ıni arttmnak. açacakları atdyc hayatina hazırlanmak iıtiyen1er için okulu
muzda dikit tekamülü atelyeai açılmıfbr. 

fst.ddaerin tafailat almak ve kayıt olmak için Okul idareıine müracaatları 
ilin olunur. 

25. 26, 27. 28, 30 1440 (791} 

tZMiB P. T. T. MUDOBLttCUNDEN : 
Mn.tabdimin iç.in yerli malından ıve uskardan olmak üzere 72 çift fotin 

Ve 166 çift fıkarpİnİn imali açık euiltme ile münakaHy& konu1muftur. 
MUhammcn bedel fotin için 650 iskarpin için 550 kur~ olup mecmuunıı. 

nazaran 1381 liradır. 
Muvakkat teminatı 103 lira 5 7' kurllftur. 
E:kailtııte müddeti 16/ 4/940 tarihinden itibaren on bet gündür. 

ıı..30/.f/940 S.lı günü Mat l ..f/JO da ihale yapılacaktır. istekliler her eün 
IYIÜdüılük levaum kalemine müra~tle teminatı muvakkatderini vererek 
l&rtnameyi görürler ıve "daba faz.la izahat alabilirler. 

16 20 24 28 1334 (725) 

lzmir C. Müddeiumumiliğinqen: 
.k Ayda '40 lira Uc.rctli mübaşir tab~isatile birinci ~e ikinci Asliye Ceza mah

ernclcrinde kltiplikte istihdam olunmak üzere iki müba~rlik a~lmııtır. 
ı· Memurin kllJUlnunun .'4 ÜQcÜ rpaddesinde sayılan evsaf ve fCJ'aİti baiz ta-
1Plcfin 2/S /940 tarihine raştlıyan perıembe günü saat 15 te imtilıanları ya·
IP.dacağından taliP.Jcrin .şimdiden lzmir Adliye enciimeni kalemine müracaat 
cttndcri. 1469 (816) 

. 
. Mersinli lldaalap mldürlüiüadea : . · 

. F•dan.hkta 7"48 lira 65 kurJll beddi ~Eli kargir bir havuz in,a edilecek· 
~f Havuza ..it ıevıak ve ufifname fict.n.tık müdüriyetinekdir. EJuiltmc 30/ 

940 ~az.art.esi eünii ıut 15 t.t: Fidanlıkta tqe.kkül edecek koıniayonda · ie
r,. ıve ihale ıedileı:cktir. T aljplerin 5 6 lira 15 kurut muv•Jdcat teminatı Mal 
aandıiuıa yam.arak makbuzlarile koıniıyona mürac.aatları. 

1.3 u 24 28 1296 (712) 

!.Z,Kia l'RAJfr AY YE EUKl'RİK raaıc ANO· 
ey M ŞfRKBTİJlfDEN.: 

~a~ts t940 •Yı zurfında şebekede yapılması icap eden ameliyat dolayısile: 
ve 19 Mayıs 1940 Pazar günleri saat 7 den 17 ye bdar: 

l D.ar~aç C Bayraktı 
H Tepecik D Turan 

lll A1sanca.k 
iV Basmahane 
IX f;.şrefpa a 

2) 
1 

XV lKültürpark. 
2 ve 26 Mayıs t 9-40 Pazar günteri 

V Gar ı 
vı .S.hribaba 

Vll Karantina 
VUJ Cüzelyaf ı 

X Konai: 

~ı:ade caq-.a 

~) 
f.') Kıırşıya\ta 

Rorno,•a 
Buca 
Kmlçullu 

saat 7 den 17 ye kadar: 
XI Gazi Bulvarı 

Xll M,.zarhkbaşı 
Xlll Asansör 
X1V Cazi Bulvarı 
XVI Ciimrük 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
SPERCO VAPUR 

ACENrASJ 

NEERLANDAlSE KOY ALE 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan \'e tesirini derhal ıöstercn bulunmaz bir dcvadll' .. KUMPANYA.Si 
DEUCALION vapuru 2-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Arwers ve Hollanda 
lımanlarına hareket edecektir . 

Grip, nezle, enfloenu, sıtnia gibi hnstahldaıı tutulmamak için saifığımzı BİOGENİNE kan ve derman baplatlyle 
&igortala)'JJllZ .. 
.. nto~ENİ.N~~; .daima ~anı taı:el~y~p kuvvetlendirir, hatı.i7Jjii cide.rlr, bariçlen gelecek her tlirlil mikroplan öldü· 

rur. Tatlı bır ı~tiha tenıın eder. Sınır , .• adaleleri ıai'laml~tırır, zekayı yükseltir .. Bel ıeV<"~kliii ve adrmi lktida· 
rm en hlrinc:i devasıdır.. ~ QUİRİNALE vapu~ 
BİOGENİNE; kıillıınanlar . kat'iyyeıı karcfan, kıştan, _.oğ'uktan ve havaların değlfmesinden rnüteC$Sir obnular. , • ~ ru 29/4/940 tarihinde 

Çün~ü vücudu ~er zaınnn genç \'e dinç bulundurur ve bu gyecle llllithq ikibetlcrle neticelenen GRf P, DC%1e, eflp. A ~ beklenmekte olup Ve-
en7.a, sıtma gibi ha:>ta~klardan korur. Bu hastahJdardan korunmak için bUyUkler sabah, ()ile. akşam, birer, lieldz l'JPf nodik ve Triyeste li. 
yaşındap fütün çocuklar yalnız sabah, nkpm birer BİOGF.NİNE almalıdır. Basta olanlnrm kurtulması için de bu bir ~.!..J_~ı J ~~8::10aktrı·ıri.çin hareket 
mikdar nrttınlınalıdır. }IER ECZ&'lılEDE BULUNUR.. .:ıo ... -' A-1{ BRİNDİSİ motörii, -" •...,;,,..ıill••-••ı----••••-----·--••••' A ı s11940 tarihinde Eski kag" ıt münakasası lZMtR BELEDiYESiNDEN: VUCUtA c terek ertesi çl\ılü 

_ B lediyemlı zabıtası kadroşundn Mııt 17 de p ı R E 

S •• b L s ıı ·• ı • •• mUnhal bulunan zabıta memurluktan- Brfndlsı, Zam, Fiuımı, 'l'riyeste ve Ve • . um er an 'K c u o z sanayi 1 mu.. na yeniden memur alınacaktır. rıedik limanlaıına h:tre;ket edecektir. 
Orta mektep meıunu veyP muadili ADİGE vapuru 4/5/1940 tarihinde 

. ' CSSeSCSinden: . derecede tahsil görmU§ bulunan, ve aş- beklenmekte olup C~r;uva ve Rıviera u. 
kerliğini bitim1lş olan isteklilerin, tah- mon1annıt ıh;ırek t ~decektlr. 

MUessesemizc1c mevcut ~artn~me veçhile 200 iki yUz ton $afi beyaz ve 
500 beş yüz ton ~arışık matbaa ve bUro artığı eski klğıt münakasa suretile 
mübayaa edilecektir. 

Münakasa 22 Mayıs l 940 Çarşamba gUnil saat U te ilzmitte mUessese mU
dürliiğünde yapılacaktır: 
Satmnğa ta!ôp olanların fiat 1.tokliflerini havi kapalı zarflıırı mUnakasa gü

nil saat 12 ye kowu iOO yedi yüz lirlık teminat akçelerlle birlikte mile:sse!e 
nıüdürlüğline tl'Siim etmeleri lllzımdır. 
Şartname mUessl'>E' Müdürlüğünden btıdelşiz olarak tedarik ediledllir. 

26 28 14.35 (802) 

T. iş Bankası 
Küçük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞtDELER : l Şubat, t Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerintte .Yapıiacc$tır . 

ur.AGl 940 lkramiyelrei:0,n~wwww .. 
1 Adet 
3 Adet 

· 6 Adet 
12 Adet 
40. Adet 
75 Adet 

2JO Adet 
•••••• 

2000 f.iraıııı 2000 Lira 
ıooo Lircııııı 3000 l.IN 
500 f.iralılı 3000 Lira 
250 ı.ıraııJı 3000 Lira 
ıoo Liralılı 4000 Lira 
so l.iralılı 37 SO Lira 
2$ Liraldı 5250 Lira 

••••••• 
347 24000 Yeldin 

'•- matL&:7SUl!m: s• CZLiLUJJJlo...,.U!T.7T/J, 

Türkiye i ~.a~sına para yahnnak'Ja yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
ı.arrıanda talımızı de denemiş olununuz ••• 

. ~ 
1 ·•· - • . . < 

iz mir Yün Mensucaıt 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevıinı dolayııiyle yeni çıkardıjı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni :yaptaracaiınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERi. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI . T. A . . Ş • 
Beyoğluncla 

BRiSTOL OTELi 
. Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin rnüıteciri '6 aenelik otelcilik miit-..m bay ,_,_. 
fi Ber.,U' dir. 

Briat~I ot~li elli odalı her oded~ aoğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 
e blorifen vardll'. Dahili ve harici müteaddit telefonları .o1duiu P,i 

.... ~.,.·ır· ·u·· ye bUMUi lokantuı 'Yardır. 
Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara deniz.ine 

'H l.tan&ul C1hetİne de nezareti feVkaticleye maliktiı-. 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar l'ekabct kahul ebni 

ecek derecede ucuzdur. Çilnkü bu ole) Türkiye otelcilik mütebuaw 
y önıer Lütfü Benaıünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hıkikati 
ydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 
lunan otellerde buluıurlu. 

0 ............... ,., .. , ••••• a•sıiııllı•ı., .. s•ı•ır.-s ... ~a .. •ı•n•r•ı•ı•ı•ı•ı ... 1'2~ 

Istanbul belediyesinden: 
Teksim bahçesinde yeniden yapılmış olan Belediye gazino ve lokantasile 

müştemilatı teslim tarihinden itibaren 3 şene müddetle kiraya verilmek üzere 
kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

Yıllık kira bedel muh mmeni 16000 lira ve ilk teminat miktarı 3600 li
radır. Şartname 120 kuruş mukabilinde Emlak Müdürlüğünden alınacaktır. 
ihale 2Mayıs 940 Perşembe günü saat 15 tt' daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin arttırma eksiltme kanunu §artlarına uygun ilk tt"minat makbuz 
veya mektuplarile 2490 No. lu kanunun tar;fatı dairesinde hazırhyaca\clan 
teklif mektuplannı ihale günü saat 14 te kadar daimi encümene vermeleri. 

sil ve askerlikten terhis vesikaları ile CİTTA ol BARl mutöri.i 7/~1940 ta. 
birlikte, 2/5/1940 günü yapılacak mil- rlhinde beklenmekte olup f$tlllbuJ Pi· 
sabaka imt.ihanına girmek üze.re Zebıta re Nnpoli Ccnova Umanl.enna ha;eket 
MüdUrlUğUne müracaatları ilan olunur. edecektir. 

1 

27 28 29 (807) ZARA motörü 8/5, 940 tarihinde ge. 
.. ı~rek ertesi günü sııt 17 de Pire, Brln· 

14 uncu adanın 280 metre murabba- disi, Zara, Fiume, Triveste ,,.e Vcncdik 
ındakl 17 ve 18 sayılı arsaların sat~ı ra- limanlarıno hareket cdecrktir 
zı i§leri müdürlüğündeki farlnamesi LANGANO vapuru 15/5/940 torihin
veçhile açlk artn:ma~a kon~m~':'f · de beklenmekte olup Cenova ve Rivie
Muhammen bedelı 25-0 ve temınatı ıse re lirnnnlıırma hareket ~~cektir. 
189 l~adı!'. . BRİNDİSİ motörU 15/5/940 tadhind~ 
Talıplerm temı.ont.J ~ bankasm~ yatı- itelerek ertesi gürıü :;aat 17 de PU-e, 

rarak makbuzlıu iyle ıhale gllnü olan Brindi.ii zara ;Fiunw Triyes.te ve Ve-
2~-4-940 P{lZartesi günü saat 16 da en- ııedik li;nan~ına Jıo~ket edecektir. 
cUmene mUracaatları, NOT _ Büttl.n bu ıvapurlar Triycştt 

13-18-24-28 1308 (711) veya Cenovada Şimaıı ve ce.oubJ 
. ırlka limanlarına hoı· ket eden İT 

Sehir otelı yapılmak Uzere temel ka- ANONf11ır s ;., f · · k tin. Af · 
kl k l k 'u cyr... ıun .. 1r c ın Ye rı 

zı arının.~~ 1 ınası ve çı ncak e~ka~- ka ve Hindi tana hareltet eden LLOYD 
dan kabiU ıstiiade olanları beledıyeye T.RİYES'I1NO ı · f • ...ı~ 
terkedilmek §arüle mevcut gatlpo bina- •--ti , '---~~ md.'fşcedeynseleılln wu~ 

·L 1m · ı ri . i . dn - lllPUfıMJm.• ı.&;.5.a u r r. 
sının yıKı ası ış e .ıç n tayın c ı en SERVİCE l\tARlTiME ROUl\tAlN 
1~4-94Q t~rlhlnde ta1ıp ~ıkmadı~ından ALBA JULİA •,m \ll'U 4/5/940 tarihinde 
bır ay muddetle pazarlıga bırakılmış- bekl ı. p 
t r u·~if b·~e:~· .,4309 l' , 5 ı. enmc.-tc olup Malta, Cenova. Mar-
ı . ·~ l.!U ı ,., • ıra - ~uru" ·ı ı· 1 L. -'· t -..il-- kt' 
muvnkkıııt t~inah 2574 lir.ndır. Talip- şı ~a ~T~ arın:ı ·~n..>.ae .... ~e ır. 
lerin 15 Mayıs 9~0 Çarşamba gününe . • 
kadar ,haftan•n Pazartesi, Çarşamba ·ve Ahvali h~ura. dolayıs!yle navlun n 
CU\'l'la günleri encümene müracaatlnrı. hareket tarihlennln katı olmadığını ve 

28-3-8-13 1473 (817) bunların hiç bir ihbara )Uzum olmaksı
zın deifiebilir olduğunu ve bu hususta 

Açık olan belediyemiz grup merkezi dolayı acenteye bir mesuliyet terettil 
ayar baş memurluğu için &0-4-940 tari- ctm:iyeçe~ini muhtere~ . yükleyicile · 
hine müsadif Salı günü Izmir mıntaka kayıt ve ışaret etmelerı rıca olunur. 
ticaret müdürlüğünde müsabaka imti- Daha faıla tafsilat içtn Cilmhuriye 
hanı yapıla~k ve muvaffak olanlara caddesinde FRATELLt SPERCO vap 
J656 sayılı kanun hükümlerine göre acentesine mOrncant edilmesi.. 
kadrodaki i.icret verilecektir. Lise, orta TELEFON : 2004 - 2005 
ve sanntlar mektepleri mezunu olmak -------------

rtt B af h 1 1 l 
'k ••• 11 ••• 1 •••• 1 ............... 1 ........ 1 .... . 

şa ır. u evs ı a 7. o an arın vesı a- : 
lariylc birlikte sözü geçen müdürlüğe OLIVJER v E : 
müracaatları ilan olunur. ŞIJ:REKASI Lı'D : 

1472 (819) • • 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve T enaaül hastalıktan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Be7Jer Sokap No. SS ... 

İzmir - Elhemra Smeması arkM1Nla 

S.Nhtan akşama kadar hastalaruu 
kabul etler.. TELEFON: 347t 

W. F. Henry Y'.aa der Zee 
Ve fitrekAsa -·-AMERICAN EXPOBT LtNES lNC . 

NEVYORK jÇiN 
EXAMELİA V &p Nisan sonlarında 

belc!eniyor. 
EXİRİA Vap. Ma~·JS iptidasında bek-

1eıtiyor. 
SERVİCE MARİTİME ROUAIAIN 

BUCAREST 
GALAS VE KÖS'f.ENCE İÇİN 

CA VARNA Mot. 18 Mayısa doğı-u 
bekleniyor. 

D. T. R. l'. - HUDl\PF.ST 
BUDAPE.5TF 1ÇfN 

DUNA vapuru 35 mayısa doğru bck
k:niyor. 

KASSA Jnotörü .Mayıs sonlarında 
bekleniyor. 

SZEGED 'l.'opuru füı1jran ortalaı·ında 
bekleniyor. 

Vapurlann iıim n tarihleri hakkında 
·hiç bir taahhüt alınmaz. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELF..FON: 244( 
Londra ve L\verpol battan için 

plyasarun ihtiyacına gBre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

......•...•..••.•...•..••...••. , •.......•• ~ 

UMDA.L -·-uMUMJ OENtz ACENTAU(il L'J'I} 
ZETSKA Pl.OviDBA A. O. KOTOH 

LOVCEN vapuru 30 nisanda K&t n 
ce \'C Vanıa için ht.reket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Köstcı 

u;dcn gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
PJre, Durazzo "'e 'T'riyeste için hare-
ket edecektir. Yolcu ve yllk kabul ·ede· 
a.4cür. 
(JOUl.ANURİS BROTHERS (Belin) 

I.m. P!RAEUS 
ııNE.A Hll.:LLA.8• 

Uiks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarlhiı 

11 MAYIS 1940 
Yolcu \'e yük kabul etmektedir .. 
Gerek vapurlann muvasallt tarlhJ~rt. 

gcttk vapur Wmleri ve nav)u.nlan hak· 
ikınlJa ucentJ bir teahbUt altına "1t'~nu·~ 
Daha fa1la lafsilAt alm.llk için Birinci 
Kordonda 1'52 numarada , UMOAL• 
umum! llertiz Acf'fttalı~ı Ltd. mU.racaat 
c.:culmeııi rica olunUT. 

Telefon : 407Z MUdilrif~I 
Telefon ~ 3171 A<'eota 

'~~~7-WJT_Ail'~ 

Doktor Baktriyoıoe 
Hamza Orhon 

DAHİLi VE SARİ 
Hastalıklara bakar Vapurlann bank.et t.arlhleriyl~ nAY· 

lunlardaki deti!ikli.Jderden ac:enta m• 
suliyet kabul elrr.u. :ı,; Denizli ,.c civaı mdaki, ciğerlerine 

hıl\'a ''erdiren lıaitalaro 
Pünemotornkis tntbik eder .. 
ADBHS : Denizli Belediye ~lektrik 

fabrikası karljls.ında hu usi anuaye
nehaııe inde ... 

Daha fa't.la tafslllt için ATATURK 
cadde,,i l48 No.da W. F. Hen.ey Van Deı· 
Ze• v. Ş.L Vapur •cant.alıtma ınUraaa
tt edilmesi rica olunur. 

ftLDOM ı -.t/2111 1- 2' ==== 



SA ,,,..fi: " 

Mareşal Göring Bükreşe gidecekmiş 
Halbuki Balkan merkezlerindeki hava hiç te ~lmanya lehine sayılamaz 

~~~~~~~~~~Mllollf . ... ,.,..~~~~~~~~~-

Niha yet anlaşıldı ki ... 
-· 

Balkanlarda ltalyan enıelleriyle Sov-

Almanlar Norveçte bir 
komiserlik ihdas etti 

yet temayüllerini 
Paris 27 (Ö.R) - Gazete haberlerine 

göre Mareşal Göring yakında Bükreş 
ve Belgradı ziyaretten sonra Roma yo

telife lüzum yok Komiser neşrettiği bir beyannamede 
Jiyle Berline dönecektir. 
Bükreş 27 (Ö.R) - Mareşal Göringin 

yakında Romanya kralı Karolu ziyaret 
edeceği hakkında ecnebi memleketler
.le dolaşan rivayetler vardır. Resmi ma
kamat böyle bir ziyaretten haberdar 
değildir. 

Kral Karol paskalyayı Transilvanya
dn Mncar hudutlarında Pasono şatosun
da geçinncğe karar vermiştir. 

Sofya 27 (Ö.R) - Bulgar harbiye ne
zareti simdiye kadar talim görmemiş 
olanlara 7 Mayıstan itibaren 60 günlük 
talim devresine çağırmıştır. 

B ... lcırnt 27 (Ö.R} - Hariciye nazın 
Markoviç Politika gazetesine beyanatta 
bulunarak Yugoslavyanın hiç değlşmi
yen bitarnflık politikac;ına devam etti
ğini bütün memleketlerle iktısadi ve si
yasi münasebetlerini ıslaha çalı~tığını, 
Yugoslnvyanın harici siyaseti harbe mü
dahale etmemek ve büyük devletlerle 
dürüst v~ dostane münasebetler idame
sinden ibaret oldu~unu söylemiştir. 
Bükreş 27 (ÖR) - Rumen ajansı 

bitaraflığın muhafazası için zaruri görü
Jen bir çok tedbirlerin ittihaz edildiğini, 
Romanyada her türlü siyasi propagan
danın memnu olduğunu bildiriyor. 

Amsterdam 27 (A.A) - Ecnebi mü
.şahitler Alman harici siyasetinin müş
kül bir mevkide bulunduğunu beyan et
mektedirler. Çünkü, Almanyanın Ital
ya ile arasındaki işbirliğini muhafaza ve 
takviye etmek için Sovyetler birliği ile 
yapmak istediği işbirliğinden geniş mik
yasta fedakıırlık yapması Hızım gelmek
tedir. Aynı müşahitlerin kanaatine gö
tt, Alman zimnmdarları şimdiden bu 

Romanya kralı 
iki şıktan birini tercih etmişlerdir. Çün
kü, Balkanlarda Italyan emelleri ile 
Sovyet temayülleri 1elif edilemiyeceği 
artık anlaşılmıştır. Alman siya.9 ve ik
tısndi mahiillerinde Almanyayı her tür
lü iaşe endişelerinden kurtaracak olan 
Alman - Sovyet işbirliğinin gevşediği 
müşahede edilmiştir. 

Son zamanlarda Nati matbuatı Sov
yet yardımı hakkında büyük ümitler 
iz.har etmekten vazgeçmiştir. 

Norveçte askeri harekat 
gayet normaldır 

Müttefikler stratejik kıymeti hiiz 
noktaları almakta devam etnAektedir 

Brüksel 27 (Ö.R) - Royter ajansı «en 
salahiyetli> diye tavsif ettiği mahfiller
den harekfıt hakkında şu malfunatı elde 
etmiştir: 

Narviktl' kaydl' değer bir şey yoktur. 
Şiddetli kar yağısları harekata mani ol
makta.dır. 

Namsos mmtakasında cephe istikrar 
bulmağa başlamı~tır. Keşif kollarının 
müsademesinde Ingilizler esirler almış
Jardı ... Harekat devriye faaliyetinden 
iharC't oldui:'U cihetle ciddi bir hc>zimet 
mevzuubahis olmaz. 

Parls 27 (ö.R) - Son yirmi dört saat
te Norveçteki ihraç 'kolları hareketle
rinde devam etmişlerdir. Steingerin şi
molindc mühim hiç bir hareket olma
mıştır. Jhraç kolları şimdi mühim mik
tarda hava dafi toplarına maliktirler. 
Bu sayede Almanların Namsos'a karsı 
bombardıman teşebbüsleri akinı kalmış-
tır. • 

Gobrendal ve Osterdal'da Alman taz
yiki motörize kuvvetlerle yapılmakta
dır Almanlar Lilhamnerde tayyare, 
tank ve ağır topçu kuvvetleriyle birlik
te faaliyete geçmişlerdir. Müttefiklerin 
mühim kuvvetleri henüz harekate gel
miş değildirler. Ağır top malzemesinin 
ihrocı ikmal edilinceye kadar mütte
fiklerin harekfı.tınna geniş bir inki!jaf 
hc>klenemez. 

f\c;c;ervatora Romano gazetesi Norveç
fC' hr,ş•lac;an kuvvetlerin hakiki kuvvet 
ölcüleri bilinmC'dikçe parlak zaferlerden 
ve hezimc>tlc:-rden bahsetmenin yeri ol
m:ıdıi' ım ya71yor. 

Londra 27 (Ö.R) - Burada askeri 
mahfı1J.,r Almanların Oslo ile Trond
h:ıvmdaki kuvvetleri ara<:ındn bir ilti
s:ık trmininr muvaffak olmalarını im
kanc; z ~örmiyorlar. Fakat bu iltic;akın 
mmmlı:kat oln,.aib, zira Almanların bu 
knd3r rtenis bir cephe lizerinde da"ılnn 
kuvvC'th'riyln müttdik tazyikine muka
vemet <>dnrrıivP""Kleri kı:ınaati vardır. 

Lonclra 27 (Ö.R) - Harbiye> n<>zarc>
tinirı tebli"i C'enubi Norvc>cte müttefik 
miifrc:-7,.lc>rin Dombac;ın cc>n~bunda mü
him Alman kuvvMlerinin hücumlarınn 
u"rıvarnk biraz geri ç kildiklerini bil
dirmi tir. 

ALMANLAR ES1R ED!LDl 
Brüksel 27 (Ö.R) - cPres Acosye İn> 

tor fmdan bildirildigine J?Öre parac;ü•Ie 
indirilen bir çok Alman kuvvetleri kar
ların altına gömiilmüştür. Bazı asker
lerin iniş esnasında bacakları kır l 

Brüksel 27 (ö.R} - Norveçten gelen 
haberlere görl' Norveçin cenubunu şi
maline bağlıyan vadideki askeri vaziyet 
daima kararsızdır. Alınan motorlü km'
vetleri Rorosu geçerek Trondhaym ci
hetine inml'ğc başlamıo;sa da Roros civa
rında şiddetli bir müttefik muknvemc
tiyle karsılasmıştır. Ilerliyen bu kuv
vetler pek mühim değildir. Alman ku
vayi külliyesi Elverunun 30 kilometre 
şimalindl"dir. Miittefikler Trondhaymm 
cenubunda şimendüfer hattının miihim 
bir mıntakasını ellerinde tutuyorlar. 

Norveç kaynaklarında temin edildiri
ne göre Almanlar motörlü kuvvetleriyle 
ileri hareketine devam ederek Trond
haym mıntakasındaki kuvvetleriyle il
tisak peyda ets0 ]er bile Norveçteki müş-
1..-iil vaziyetleri değişmiş olmaz. Filhaki
ka garp sahilinden mühim müttciik 
kuvvetleri i(erlemckte olup yakmda şi
mal VP cenup arasında münakalatı ke
secek vaziyette olacaklardır. 

Norveç kaynakları Alman hava kuv
vetlerinin esaslı bir rol oynadığım, fa
kat Ingiliz tayyarelerinin de saatten sa
ate Norvl'çe gl'.'ldiğini kaydediyorlar. 

Brtiksel 27 (Ö.R) - (Belga) ajansı
nın Pnris muhabiri bildiriyor: Mütte
fiklı>rin deniz hfıkimiyetinin Almanva
nın Oslo ile deniz münakalatım asla ha
leldar etmediği hakkındaki Alman iddi
afarına ehemmivet verilmiyor. Norveç
lilerin müdafaaları, Almanların bi.itiin 
memleketi işgal ederek müdafaa vazi
yetine koymalarına meydan vermeden 
müttefiklerin asker çıkarmalarına im
kan vermiştir. 

Brüksel 27 (Ö.R) - Alman ba'jku
m;ındnnlıj!ı 22 Nisanda baslayıp askeri 
şcbepll'T dolayısiyle ifsa edilm('mic; olan 
harekat hakkında şimdi şu tafsilatı ve
riyor: 

22-23 Nisan $!ecesi Lilhamner birden
hirc zaptnden Alman kuvvetlC'ri Ondols 
Lesttm gelen lnl!iliz kıtalariyle ilk dr>fa 
\rnrc;ılac;arak bunları peri<:an etmişler
dir. Düc:man bir cok silah bırakarak 
Dombas ic;tikametinde kaçmıştır. Ingi
liz alaylarının c>rkunıqarbiyesi ve birisi
nin kuını:ındanı da dahil olmalc üzere 
200 kadar e'3ir. bir -çok askeri ve tank 
ve js~al harekatı hakkında gizli l'mirler 
c>limize d işmüstiir. 

25 Nis, nd:ı. Trondhaym şimalinde 
Stavnkerc çıkarılan Alman kuvvetleri 
lngiliz kuvvetlerine hücumla bunları ge
riye a~ ve 2 ıabit~ 80 kadar esir al-

Oslodan şimnle doğru hareket eden 
Alman kuvvc>tleri iki meydan muhare
h~sinde düşmanı maf.lüp ederek Rorosu 
geçmiş ve 350 kilometre ilerlemC'k su
retiyle Trondhayma 100 kilometre me
safeye yaklaşmış bulunuyor. 

Bergenin şnrkında Vos kasabası No,.
veçlilerden uıptedilmiştir. Ingiliz deniz 
kuvvetleri Narvik şehrini ve etrarında~ 
ki tahkimııtı bombardıman clmeğe de
vam etmişlerdir. Narvik şimalde bir 
Norveç taburu bir Alman avcı dağ tabu
ru tarnfından perişan edilerek 44 esir 
alınmıştır. Alınan hava kuvvetleri Nor
veç harekatını bilvasıta Ye bila vasıta 
hinıaye etmişlerdir. 

Sonye fiyordunda bir lngiliz kruvazö
rüne 4 bomba isabet ettirilmiştir. Kru
vazörün cephaneliği patlamıştır. Aol
borga düşman tayyarelerinin muvaffa
kıyetsiz bir hücumu esnac:ındıı bir tay
yare düşürülmüştür. 

GAZETELERE CöRE 
Paris 27 (Ö.R) - övr gazetesi deniz

lerde müttefiklerin inkar kabul etmiyen 
hakimiyetleri sayesinde Norveçteki ye
ni cepheyi kazanmağa muvaffak olacak
larını kaydederek diyor ki: 

«Almanya istese de, istemese de Nor
veç artık onun için yeni bir üs değil, 
bir harp sahasıdır. Düşman müttefikle
rin ellerindeki bütün vesaiti henüz kul
lanamamış olmalarından istifadeye ça
lışmaktadır.> 

Maten diyor ki: 
«Trondhnymın şimalinden Narvike 

kadar uzanan sahaya hakimiz. 1914 se
nesinde olduğu gibi arkamızda deniz 
vardır. Bu c>n büy\ik korkudur. Çünkli 
denizin içinden cıkarılıp atılmamız ka
bil olmıyan şeydir.> 

Viktuvar gazetesi diyor ki: 
<Şimdi artık Almanların makc:adı de

mir cevheri yolunu açmak, Norveç sa
hillerinde yeni üsler kazanmak d.-ğildi ... 
Mlittcfik ordusunun cenubi Norveç sa
hillerini işgal r>tmesinl' mani olnınkt:r. 
Ci.inkü bu isct:ıl KopPnhagı müttefik or· 
duların tehdidinden 10 kilometre mesa· 
fede bulundıırncağı gibi Prüsya sehirfo
ri d .. yiiz kilometre mesafedn olacaklar
dır.> 

Eko dö Paride Kerilis diyor ki: 
clfalk her gün bir zafer beklemnlidir. 

~imdi Norveçtc elde edilen nefü:e ümit
lcr'in fovkindc şeylerdir. Eğer müttcfik
l<'r Trondhaymı işgal . ve tsveçle muva-

Norveç milletinin ayaklanmasına 
fazlaca teessüf ettiğini bildirdi 

Müttefik matbuata 
... 

vaziyet gore 
~~~~~~~~~_;.-~*Mılw-~~~~~~~~~~-

" Dün ya, Hitlerden kurtulmalıdır,, 
-· Norveç harbı, Garp cephesindeki ku-

runuvüsta i muharebeşeklini yıkmıştır 
Paris, 27 (Ö. R) - cEntransijan> 

gazetesinde Gallüs cMucize kendimiz
dedir!> başlığı altında şunları yazıyor: 

«Büyük harbe girişilmiştir. Harpte 
mucize olmaz. Vakıa bir Mnrn mucize
ı.inden bahacdilmişti. Fakat bu mucize 
Yofrun zekasından ve hiç bozulmıyan 
sükunetinden, 30 gündenberi ric"at ha
linde olmakla beraber maneviyatı kınl
mıyan ve «Dur I> emri üzerine geri dö
nerek mütemadi ileri hareketile serbest 
olmuş dü manı karşılamasını bilen as
kerin ruh sağlamlığından doğmuştur. 

Harpte ehemmiyeti olan şey, askeri 
vnziyetin günlük temevvüçleri değildir. 
Biz, lüzumunda sür0

nt göstermesini im
ki'ın harici hırakmıyan bir inatla, harbi 
kazanacaKıı:. > 

Andre Şomeko' de, cParis Suan ga
zetesinde diyor ki: 

Mukadder vade gelmiştir. Dünya, za
ferle Mitlerden kurtulmalıdır. O, diiştÜ· 
ğü Angrenajdan ancak hezimetle çıka
caktır. Almnn sergüzeştinde önüne ge
çilmez bir nevi mantık vardır. Ancak 
kuvvete tapan bir jhtiras, insanlığın 
iyiye ve kötüye doğru ve haksıza ait bü
tün telakilerikle alakayı kesmiş bir fel
sefe muktedir olan akıbetten kurtula-
maz. 

1-litlerin Danimarka ve Norveçe kar~ı 
taarruz ettiği gün, Alman erkanı harbi
ye.o;in\n mühim şahsiyetlerinden olan al
bay Fon Eyşenov tevkif ve bir kaç saat 
sonra kurşuna dizildi. Cinayeti: Skand i
navya teşebbüsünün Almanya için ken
di kendini abloka etmek olacağını söy
lemesi idi. 

Fon Eyşenov hakl ı idi. Danimarkayı 
ele geçirmekle ve Norveçi istila etmek
le Almanya gıda maddeleri ve yağl ı 
maddeler itibarile ihtiyaçlarını ıslah et
meği ümit ediyordu ve kendisine çok 
yaramış olan Norveç karasuları korido
runu kendi kontrolü altına almağı umu
yordu. 

Şu son nokta için, bu koridorun en 
mühim kısmını Müttefiklerin kontrol f'l

tikleri ve hatta Alman harp gemilerinin 
iltica ettikleri bazı fiyordları abloka al
tına aldıkları şimdiden sabit olmu.,tur. 

Demir cevherinin ithali için hat başı 
olan }'lnrvik Müttefik toplarının miite
madi ateşi altındadır. Demiryolu, Bay 
Reynonun dediği gibi, kapanmıştır ve 
kapalı kalacaktır. 
Almanynnın yağlı maddeler tedariki 

hususunda maruz kaldığı müşkilatı bi
lenler. bütün Norvec balina avı teskilatı· 
na Müttefiklerin vaziyet etmelerinin 
ehemmiyetini taktir ederler. 

Danimarkaya gelince. gerci bir hay
vancılık memleketi olduğu malum ise de 

Garp cephesinde nöbet bcklıyen Fransız askerleri 
ederdi. Danimarkn sahilinin de Alman knsında topçu faaliyeti artmıştır. Vo5~ 
sahili gibi abloka altına alınması yolunu gesler mıntakasında bir Alman müfreıe: 
imkansız kılmıştır. Almanya, eline dü- si pusu kurmuş ise de muvaffak ola~ll" 
şen milyonlarca baş hayvandan biran mııtır. Havaların fena gitmesi yüıAJ
sevinmişse şimdi onları beslemek mec- den havalarda faaliyet durmuştur. • 
buriyetindedir. man hava da fi bataryalarının iki f rafit\ 

Diğer taraftan müstevliler Danimar- sız tayyaresi düşürdüğüne dair Alrfl; r 
kada 2 00 bin tonluk petrol stoku bul- propagandB!lı tarafından verilen ha ~
duğu ıöylend i. Bu miktar Danimarka- salahiyettar Fransız mahfillerinde kıı 
nın üç aylık normal istihlakinden iba- yctle tekzip edilmektedir. . e"' 
r~tt ir ve bunun içinde mazot miktarı 20 Fransız donanma!lının faa.~i>'.~tı, ııır• 
bın tonu geçmez. Bu sebeble, Alman velki gece hafif Fransız cuzutarflde" 
filosunun (Son deniz harbinden yarıya- Skegerrakın kontrolünü deruhte.~ de 
rıya azalmış .da olsa) mahrukat ihtiya- lngiliz filosula beral:>er şimal denıııfl r
cı için büyük bir imdat değildir. faaliyette bulunmuşlardır. Franııı:t tb' 

Şimaldeki Alman taarruzu filen hü- pidolnn Alman torpidolarile muhıtfdıt· 
tün Norv~ç sahilinde, hatta ma>;1 ta:l~- ederek bunlardan ikisini batırmışlıt~jrer 
lan saycsınde, bazı Baltık sahıllerının Batan gemiler birer topla hatta ıt
kontrolünu Miittdiklcre vermiştir. Ser- torpil kovanile mücehhez ve dıthll fl'le' 
güzeştin kendi kendini ablol:aya vardı- yade tahtelbahirlerle mücadeleye ·ıer• 
ğı S?erçektir. mur büyük hacimde silahlı seri genıı 

Ebrcr lsveç ve Hollanda da istilaya dir. , 11rı 
uğrarsa netice ayni olacaktır. Almanya- Fransıı: deniz mahfillerinde . ?e)hiq 
nın taarruz ettiği her yeni memlekrt edildiğine göre, Fransız gemilerınıfl Jl'lİ' 
Mütt~!~~ kualsyonu içine ~'.recek ve biri hasııra uğram~wı:ııştır. Fransı:t i"sıcıı• 
kendılıgınden Fransız - lngılız kontro· !erinin deruhte ettıı::ı kontrol sefer. .,, 
lü~e t~bi olaraktır. .Hitler bu ~uret.le gerrakın hütiin r:e:e de.vam eın::;ilc"" 
Muttefık nblokasına hızmet etnıektedır. Fransız filosu aldıgı talımnta t~. 

Londrr>, 27 (Ö. R) - Deyli Meyi fecir vakti açık denize dönmü!ltUf· 

gazetesi, NorvC"çte kurulan Müttefik --·- -
cephesinin büyük bir askeri ehemmiye- Moskova~!:ki ziyaıe.,_ «_

14 ti olduğunu, çünkü garp cephesinde - .,.ıaı....-
kalclerine çekilen krunu vustai hnrp Vaşington, 27 (ÖR) - Aınerı ~ 
şeklinin bu suretle nihayet bularak Nor· Moskova bü~ i.ik clçi<-i MosJcovadaJl 
veçte düşmanı yormağa ve kudretini reketinden eV\•el Molotof şerefine 
a:zaltmağa bat}adığını ywyor. ıiyafet ~ lılolok>f 


