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HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM .MUDDl.'Tt Tüzki7e için Hariç için 
Snclik ..... .. 1400 %900 
Altı cıyLık .... ... 750 1650 

nlishalar ( 25) kuruştur. 

1 
GUnU geçm~ 

TELEFON: 2.697 

lı' ----------------·· ilIJ rnUnderecabndaıı gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Ecnebi artiıtler hudut 
haricine çıkarılıyor 

İstanbul, 29 (Telgraf) - Şehrimizde, sahnede 
oynadıkları halde •Artist• ıuımı altında barlarda 
çalışan L'\.'llebi kadınlann hudut haı·icine çıkarıl
maları kararlaştı. Bunlar çarş.'lmba gününe ka
uar İstanbulu terkedeceklerdi.r. 

·--------' YENİ ASIR matbaasında basıJmıştır 

Norveçte Kanlı Muharebeler Oldu 
~------------------""""""'·----~~~~~--~----~ 

..... ! .................. .. 

Narvikte Almanlar Muhasaradadır Müttefik 

Bu kuvvetle; ölümü veya 
esareti göze alacaklardır 

--·--
Kumandanlarının 

esir edildikleri yalan -·-BHdJıis Almanlar 
oıtada 2000 ölü ve 285 
esiı• vermişlerdir - -*- Londra 29 (Ö.R) - Alman propagan

dasının, Norveçte, lngiliz zayiatı hakkın
da verdiği garip haberler Londrada hay
retten riyade iğrenç tclükki edilmekte
dir. Son iki gün içinde Norveçte hava
larda, denizde ve karada müttefiklerin 
umumi zayiatı ölü, yaralı ve esir olarak 
yüzlere bile baliğ olmamıştır. 

Otta da ki Alman kuvvetleri de "rtun-
t~zam surette geri çekilmeğe,, başladı 
ha ..ondra, 29 ( ö.R) - Namsosda 
h t~kfıta şahit olan bitaraf harp mu
t ~~ırlerinin müşahedelerine göre müt
ı;e kık kuvvetlerin umumi vaziyetinde 

Bilakis Olta bölgesinde 285 Alman 
askeri esir alınmış ve düşman ağır za
yiata uğratılmıştır. Bu zayiat ölü ve ya
ralı olarak iki bine yakmdır. 

0 rnüsait bır inkişaf mevcuttur. Fran
~ daglılan muhtelif harekfıtta 1ema-

:t. etmektedirler. 
~ londra, 29 (ö.R) - Royter Ajansı, 
1n iltvik mıntakasmd:ı Alman kıtaabnın 
~ uhnsura edildiğini, buradaki Alman 
t~"vetlcrinin ya ölümü, yahut e~areti 
~~ ~!~ak . şı~l~rından birini İntihap 
N Cccgını hıldırıyor. Royter bugün 
,1°.

1~eçte kanlı muharebelerin ceryan 
lıgınc işaret eylemektedir. 

•. londra, 29 (ö.R) - Stokholmden 
1rtıd· ı 1 • 1 n ınan bir telgraf. Alman kuvvet-
trırı· O • ..J c; k' '". ıta ya muazzam surette geri d: ıldıklerini haber veriyor. Son yirmi 

r,0 tt ~aat iç}nde Norveç harbinin inkişa-
• tnıııtdiklerin tamamen lehindedir. 

NORVEÇIN MUKA VEMETI 
h 1:ondra, 29 (ö.R) - Norveç cep· 
h:Sın~<m gelen habcı·lere göre Trond
lı.ı .Yıtıın cenubunda vaziyet şimnlden da
rı 'lJ: ıüratlc inkişaf etmektedir. Ce
-~Ptt. bir Alman motorize kolunun ta
lll~·lll:u lngilizler tarafından püskürtül-
~Ür, Bergenle Oslo arasında A1ınan
~ SONU 6 iNCi SAHiF'EDE 

.) ıııkıı ,1ıarcktitı11 harıtası ve .Nort:cçteki lngiliz. sefer 
ba§kumcmdanı rıeiıeral Cqrton de Wiard 

Macarların garip . bir 

Londra 29 (ö.R) - Dün Roma 
radyosunun Norveç ordulan ba§ku
mandaniyle müttefik ordusu baJku
mandanınm esir edildikleri hakkın
da verdiği haber burada reımen tek
zip edilmif ve Roma radyosunun 
Alman propagandasının büyük bir 
yalan•,..., kapılmış olduğu bildiril
m~iir. 

Paris 29 (ö.R) - Norveçte askeri va
ziyet hakkında alınan son raporlara gö
re Almanların hayali zafer iddiaları üze
rinde fazla durulmağa ihtiyaç görülmi
yecek kadar yersizdir. Şimdiye kadar 
harekata miittefikler cihetinden yalnız 
hafi! müfrezeler iştirak etmiştir. Asıl 
ana kuvvetlerle hiç bir miisa~eıne ol
mamıştır. 

Londra 29 (A.A) _.Yeniden lngili:r. 
ve Fransız. kıtaları salimen Namsosa çı
karılmış ve Steinkjer mıntakasına sev
,.<:. O:flınl:ı;tlr. St iııkjt:rlıı şimallııde şimdi 

1 
kuvvetli lngiliz - Fransız ve Norveç eü

- SONU 4 ONCO SAHİFEDE ---1 === • ::z: 

teklifi · lflis ~den 1 
Propaganda T unada kontrol un, sahil dar memle-

-·;;-KET BİLGiN ketlerin iştirakiyle yapılması istendi 
d Ounya eıı Jıeyccanlı hadiseleri sekilc:n Şekile sokan hırçm bir p~opa
..._ hd::ı diiellosuna şahit olmaktadır. Bir 
\ {~fta insanlıi'.,rın aklı selimine, \'e hür 
l<t r anına hitap eden bir propaganda 
k{~'. ~·ardır. 1\liimkiin olduğu kadar ob
t:ıft '' ıtcden uynlmıımakt.adır. Diğer ta
)ıı n aklı selim ile hi~ miiııascheti olmı
"e~ı, ıncsnctlcrini kaba ve çıplak kuv
tıı tc aradığı İ<'İn hiir milletlerin vicda
~a bir kubııs ·gibi çiil<erl'k onların ser· 
lıaı;~ ınu~nkemclerini ihlale çalışan bam 
daı a hır propaganda tnn:ı vardır ki 
h,, 1~ ziyade !'Ühjektiftir. Almanlar işte 

J\ıl nci tarzı benimsemişlerdir. 
kli .. tnan propagaııda-;ı hiç bir zaman 
taaı"'k \'C zaif mil!ctlerin kendi ic
}tıj 1 hakkında ne diişiindüklerine ehem
l'i~Yct vermemiştir. Onun nazarındn hür
~ e~ ve hakkaniyet kelimeleriyle \•akit 
•ıla hnck beyhudcdır Asıl miilıinı 
dit~ . darbenin fümm ı:r. şekilde in
tlih nıı olmasıdır. Harbın ha!jnıdan bu-
11 tı~ ~dar cereyan eden vakayide hep 
otnı' SJstenı, ayni mctod, ayni ruh hnkim 
t:ık IJşt'ıır. Almanlar hıma bir isim fakn
di .. l "llitlcr lıarhı" v:ıpıyonı:r. demekte-

• er. 
llıuın ~ 

tıl!tt'k • ragııwn ~u kor ~c sersem ı.an-
d;1 k ler~ di.in~·a umumi ef~~rı karşısın
<:lııtı eı!dılerını hararetle nıudafaaya lii
b111 hısset~ikleri gi.inler de oluyor. Har
til 1 Skaııdıııavyayn sirayeti miiıı:ısebe
fev: Alınan Jınriciyc ıınzırı işte hu \'azi
to'rı' Yapıuağn <·alısmı...tır. Von Ribbcnt
liu11tın hc•ynnatında hiitiin diinyaca ma
tıı..11 ~lan lıakilmtlcri inkar ederek Al
~<tlı1' anın hala bir •ıimaye roliindcıı 

~et- · • 11co;ınc Jınyret edilemez. AJınan-

~N lJ 2 iNCf SAlliFEDE -
:····· -lllı b''•• 
~ « 4ii1'iJ.4i"'''""""'""'"'"'"" 

! Kaybolan 
1 Bayrak 
' ' : \'ıızan . !;,'! • 
: l\dınd ki. ".A.~llN AK!>illlAN 
: ı1 a huyu). tarıhı romanını • 
: ., k~'l'trnege başlıyoruz.. Bu roman : 
1 1 tarıh· · · . • 'Y ıınızın en parlak bır safha- : 

1
' avuz Sultnn Selim devrini bü-: 

vak'a.: 

-*-~------~------------

Romanya ve Yugoslavya bunu redettiler 
Paris. 29 (Ö.R) - Budapcşteden :ılınan haberlere göre 

1\faeari tan Bclgracl toplantısında muh:ıfazn ettiği yeni tek· 
liflerde bulımmak hnkkını kullanarnk ) ukarı Molda\"astnn 
Turm;sc\·erine kadar yiiz yirmi kilometrelik sahada Tunada 
kontrolün hiitiin sahildar memleketlerin işfirnkiylc yapıl
masını i temiştir. 

Bu teklifin Alınanyanın (azyikiyle yapılmış olması muhte
ml'Jdir. Zira mfü•ten'k kont.rolün manası Tunadnki Alınan 
topçckcrlcıme bfr tefevvuk bahşederek Yugoslav ve llumen 
kara sularına kadar onlann kontrolünii geııi§letınektcn ha -
lut bir Sl'Y tlc:ildir. 
Bul~arbtun Macariı.taıun bu teklifine hcrıiiz t'evabını vcr

mcmis::" dt: Yugosl,wya '\'e Romanya fam bir nmtahekat ha
linde olarnk bn teklifi reddetmi,.Jcrdir. 
Aynı zmnnnda ııunu bildirmişlerdir ki, böyle miişterek bir 

kontrolün kabulii halinde Bclgrnd konferansuıda vazedilen 
pren iıılcr ) ıkılacağı gibi Tunada sahildnr memleketlerin 
kara sularuıa muharip bir devlet harp gemilerinin ginncsi 
unların bibwaflıklariyle telif edilmez bir "CY olacaktır. 

Müttefikler Romanya \ 'C Yugo lavyamn reaksiyonunu 
akilfmn bulmuşlardır. lki memleketin azimkarlığı sayesinde 
Alman oymıuna )'Cr \ 'Crilmiyecck bir kontrol ,·esilesile Na
:r.ilerin BaU.anlarn sokulmal:ırııııı ıniisaade ohınmıyacaktır .. 

BUDAPJ<:ŞTE Magyar Nemzed yazıyor : 
Roı.~:.ny& hüküıncti süratlc bazı tedbirler alnıağa başla

mıştır. Bu l'iimleden olarak harp sanayii ile iştigal eden 
fabrika1:1n memleket dnhilinde nakletmektedir. Romanya 
şimdi Türkiyeye ve Garp müttefiklerine daha ziyade yak
laşmakt:td!r. 

lngiliz Hava Filoları 
~*ıııııııııow-~~~~~----~~ 

NorveçtekiAlman hava üslerini bom
baladılar:. Bir n1uhribi de batırdılar 

Stokholm, 29 (ÖR) - İngıliz hava 
filoları bugün Norver şimalinde büyük 
bir faaliyet sarfetnıişler ve Almanların 
bazı hava üslerini bombalamışlnrdır. 

Londradan alınan h:-berlcrc göre bir 
Alman muhribi İngilız tayyareleri tara
fından atılan bomb~!arla batırılmıştır. 

Londra, 29 (Ö.R) - Alman askeri 
nakliyat kafileleri Skajarak boğazında 
zayiata uğrntılmıştır. Norveç kaynağın
dan da 3000 tonluk bir Alman nakliye 
~Pmisinin Danimark:ı ve Norveç suları 
<ırasında batırılclığı l;ildirilınektedir. 

T ,oııdra, 2!l (Ö.R) - Miittefik donan
'lla Nar\ ik-ıfiyorcluııun şimal ·Ve cem.ıp 
~ısımhırını yeniden mt>ynfomiştir. Nar• 
\•ik!l' mnhsur bulunan Alınanların ha
,.içten yarnıın giirınC'k ümitleri kayb01- · 
nuş gibidir. 

Norveç Telgraf Ajansı İngiliz nakliye 
oeınılerine Alman hm a km'"\·etleri tara
"ınclan bir taarruz. tec.:l''bbüsünün derhal 
·~rtaraf edildiğini w İngiliz avcı tayya

maıı boiı.bordunan tayyare-

BİR FRANSIZ GAZETESİ SORUYO? •• 
~-x*x:~-------------

Nihayet Roma 
~--------------~*x:~--------------

Pusla yı şaşıracak nııdıf? 
----------x*x----------

Dino Alfiyeri Berlin sefiri oldu. ita/ya har
bın dışında kalamazmış ... istediği varmıf .• 

~~~~~---x*x----~---
Roma, 29 (Ö.R) - İtalyanın Vatikan ı:öründüğü gün impcriyal vazifesinden 

nezdindeki biiyük t>lçjsi eski maarif na- ve büyük devlet rolünden tecerrlit et
zırı olan Dino AHi:::l'i Berlin bUyük el- mesi lawndır. Bizim imperiyal davamız 
c;Uiğine tayin edilmişHr. 1935 .senesinden bir genişleme dfıva!'ıclır. Diiçe tarafın
beri İtalyanın Berlin sefiri olan Ber- dan tayin edilecek <;aat ve dakikada 
nardi Aıtoliko Vatikan büyük elçiliğine harbe müdahale için bütün unsurlara 
nakledilm~tir. malıkiz .. • 

Bu tebeddül İtalyr.n efkarı umumiye- - SONU 4 0NCÜ SAHİFEDE -
sinde Almanya lehinde bir müdahaleyi 
mJdafaa edi?n hararetli neşriyat yapıl
dığı bir zamanda şetyanı dikkattir. Fil
hakika İtalyan g~tcleri, İtalyanın har
be müdahalesinin Düçc tarafından ten-
sip edilen zamanda olacağını yazmak

. tanırlar. Hükümetin düşüncelerine ma
kes olan neşriyata göre •Bugünkü harp 
Avrupa kıtasmda muazzam değişiklik
ler yapacaktır. İtalva gibi büyük bir 
millet bu harbin dışmda kalamaz. İtal
yanın büyük ınüddeivatı vardır. Bun
lar Okyanusa scrbcı.tce baş çıkarmak, 
Akdenizde hfıkiıniy<:t tesis etmek gibi 
emcllerdir .. • 

Stampa gazetesi diyor ki : 
•İtalya için bitaraflık düşüniilemez .. 

İtalya bir imparatorluktur. Yani dün
yaya şamil menfaatll'ri vardır. Bitaraf _ .. 

• • 

SIIRTTE 
--*--

yapılan sondajda 
petrol fışk!rdı -·-Ankara 29 (Telgraf) - Yurdun 

muhtelif noktalannda petrol araş
hrma faaliyeti devam ediyor. Siirt
ten bildirildiğine göre Semmaz na
hiyesinde yapılan sondaj beklenen 
mesut neticeyi vererek petrol fı§
kınnı§tır. Keyfiyet derhal mahallin
den Ankaraya telgrafla müjdelen
miştir. ... ................... ... 

El enler -·Kralının ısım günü 
münasebetile tören 

yapıldı 

Ytıııan kralı Mn;esw .,, oı 

Dost ve komşu Yu ,:ımstanın haşmet
li krolı Jorjun dünlr..U isim günü müna
sebctıl le şehrimiz oı!odoks kilisesinde 
dini fıyin yapılmıs, b!J;hare konsolosha
nede bir kabul re:smi tertip edilmiştir. 

Vali ve konsolosln bu merasimde 
hazır bulunmu laı·dır 

Bu münnsebetle limandaki Yunan 
bandıralı vapurlar c'!onanınıştı. 

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

E .......... Aimaii.i11iiriii"iii"ii"üii<uiida·ii·5öiii=a········· .. ····: . . 
: x*x : 

iRomanyada hemen müdafaa tedbir-i 
Heri alındı. Binalar kordon altındadır~ . . . . 
: x*x : 
: Londra 29 (Ö.R) - Von Ribbentrop tarafından sö,lım~n nutkun cenubu ar-: 
:ki Avı-upada l>iricik tesiri milli müdafaa ıçin alınan t dbirlerin takvi~esinded 
: ibaret olmuştur. Biikreste şiddetlı emniyet tedbirleri ittıhaz edürniştir, Harbi-: 
Eye nezareti kuvvetli askl'ri müfrezeler tarafından muhafaza edilmektedir. Bas-: 
:lıca hüküınet binaları. telefon santralı da ayni suretle askeri muhafaza altın : 
:dadır. Hava kuvvl'tleriııin mezuniyetlPri ilga edilmistir. Bükrc>s tayyare daf: 
Emüdafaası gece gündüz tetiktedir. ~~cnebi tayynrc>IC'rın mem!e"ket iiz rinden: 
Euçmaları menedilmiştir. Posta tayyarelerine de şamil olan bu yasak Çarsı:ımb ... : 
: gününe kadar tatbık mevkiinde kalaraktır. : 
E Paris 29 (Ö.R) - .Övr gazetesi cBerlinde Vilhelmstrase galası adı veriler: 
:toplantıda Ribbentrop tl}rafından söylC"nen yal. nlar:n her tarafta ishfaf ve iE'-: 
: Uh1..a ile knrşılandığını> ~7azıyor. · : 
: Le Jour gazetesi cnutku ehemmiyetsiz saymanın bir hata olacag1m Ribbtnt-: 
: ropun sözlerinde yeni bir korkutma ve şantaj mücadelesinin alametleri mev-= 
: ::ut oldı.ığunu~ yazıyor. : 
: Bu gazete diyor ki: : 
: «Romanya petrol bölgesinde emniyet tf'dbirleıini tak\'iyc ediyor. Isveç mat-: 
:buatı lsvl'Ç politikasındaki dürüstlüğün takdirindı:n memnuniyet ızhar etmek-: 
Ele berahl'r hiç bir memleketin bugünkü şartlar içinde m;keri tedbirler almakE 
• üyacJ,Jldan vareste olarnıyacağını> yazıyor ; ..................................................... 



iflas ed 
propaga 

Fuar Belediye e -·-- BAŞTARAFI 1 inci SA 

Telrika: 51 YAZAN: Sahin Akduman ---Umum müdürü dün 

ya ~ia mentak51ıhktap 
--------•a*X ............ w.,. 

''Kültürpark, lzmir Fuarı ve Turizm0 :::;!~tir~ ······--- ................................................... 

Brı askert lrortlontlan ltif ltİ,,...JJİ ~irnai
yeceltainiz..... Zorla geçmek İ•tiyenler 

olar.a aildhla menetlecekainiz 

adile mülhak bir bütçe hesabı açıldı :1!1.::,b~~~ueti 
Başvekalet istatistik \llllUm müdilrf.. taarruzun g(ıya Norveçi 

12111İre .. ldi 
8. Celal A7barla umum müd~ W- x~ ..._ Mru ... w m. 
l'İllCİ şube mik\üril B. Cemil ıtök• dan Şehir meclisi dün akpm ~ dwresiıüa - toplantıs1-1 yapaııJ ve mühia llya lıa1ll hlıılaye ....- i 
saı.h lstanhuldan phıimia gelmişler kararlarla meüinl ikmal eyllmiftir. Şehir meclisinin tam Wr ittifakla v._ • i ... .a..;i llSMea p 

--------x*x b · -•ı -1--L diıw en mühim karar, .ı-di- kaııllr )u1m5i bir komite ~ lclare edile _...__ ·1t11-L- • .. f 
B 

.k. . ka kı .. ..1 .. b vıe azı zıya~ er J'lllPm..,.anur. a- ~ v- d ..a.ı. ,,._z ..... -yıe us 
Bcşiktaşa giden yokuş basına ~el· u ı ıncı pı sımsı ortu u u- Umum miirlür şehrimizde iki gün ka- Izmir enternasyonal fuarının şehre mal edilerek lzmir bele iyesine devrhaıır. dar gözlerine sahip olan, ha 

dikleri vakıt, askerler bir hamlede lunmakla idi. .. Vwdu.la.r ... Zorladr- lan1' istatistik işleri .trafu:Mla tetkik- ** L•h•• ..&ecek kadar aklı 
bunadan af&iıya inmeğe koyuldu- lar. Sarstılar ... Fakat onu açmak de- k..- bulunacaktll'. Devletin istatistik Süratli bir inkişafa kavuşan, şehrin ~su te~kil edilerek faaliyete geçecek- haiPa eden, yılııalıia düş 
I iil. baatluuu hafifçe oynatmak~ ~teri son 7.amanlarda gayet mükemmel güzelleşmesine ve turist celbine hadim tır. . . ıı.. sinirlerine J.üD. eı... 
ar Ufakta, artık .abalı vaktinin )e bhil olamıyordu... bir ş~kil a~ml.J ve gıttikçe inkişaf yolu- olan bu müessese mülhak bir bütçe ile Bundan sonra Iznu.r beledıye bütçe- lllbbentrep tanluial söy 

ya- a~L •• n__.:_..L._ na gırmlstır. idare edilecektir. Bunun için cKUltür- siyle ,otobüs, mezbaha, havagazı, ltUl- hakkında numarasını ''ermişt 
kın olduiunu peren bazı alamet- .;;JUCymaD papnan Ol"s;~ o _ e _ park, Izmir enternasyonal fuan ve ttı- tÜt'perk, fuar ve turW., Karşıyaka 
ler peyda olmağa beflamıftı... Tan d.kik.,Lı damarlarındaki bütün ka- - ııww rizm bütçesi> adiyle mülhak bir bütçe tramvayları ve otobüsleri mülhak büt-
yeri aittikçe ağarmakta ve onalaiı m batana hrlamıştı... Fraıısız hesabı açılacaktır. Şu kadar ki şehir mıçe ... ~r.arnameleri ayrı ayn kabul edil-
kaplayan karanlık yaYa§ yavaş azal- Ne fena, ne eJlm bir aksilik ti bu~. meclisinin verdigi bu karar hemen Ik- ,,_. 
maLta !..I!··· Doktor Kapolyon vaıntasiylc Murat tısat vekille-tinin tasvibine arzolunacak, Hallan inşaat hususunda zahmet çek-

it IW k M • K b •• • ve Vekiller heyetinin kararı istihsal tiği nazarı itibara alınarak, belediye 
Gecedenberi bqlıyan fırtına ise efendiye o gece askerin gelerek en- 1 m arı o r u z 1 - olunacaktır. fen heyeti müdürünün verdiği i.7.ahat-

bu dakikada biraz daha şiddetini ar- diaini alacağı bildirildiği balde, tim- Bütçede bir fuar müdürlüğü ve kad- tan sonra halka inşaat husUSUDda müm-
tırmıt bulunuyordu... Nerede ise, di ne diye bu kapı böy~e .sumakı ka- ye ge )i yor rosu hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe- küa olan 1-üttitl kolayhklann gösteril-
şiddetli bir yağmurun gelmek üze- pah bulundurulmakta idiL Bu ka- de fuann ve Kültürparkın varidatı se- '1ıesine karar verilmiştiT. Bu sur~ ha-
re olduön ank yüzünün vaziyetin- dar zahmet çekilerek buraya kadar Izmir hrinin imar planını hnzırla- nc\i 157,200 lira olarak hesap edilmiş- len mevcut bazı takyidat ortadan kalk-

•- •- l __ :_L b bu k ·· ·· maga U'r t'dilen me hur 'Fransız mi- tir. Masraf bütçesinde fuarın propagan- mıştır. 
den anlaşılmakta idi... ge İu.u.en u iş apı yuzun- marı M Korbiıziveden b le.diye reisine da, tab' ve sair işleri için 10,000 lira, Çarşı içindeki kereste ma aza v~ de-

Seyfi paşa ile Ahmet bey vazife- den hiç yarım buakılab.ilir miy.diL ~l n bir telgrafta bır hafta sonra Pa- park tanzimi, hayvanat bahçesi ve yol- polarının itfaiye civarındaki keresteci
lerini bitirdiklerini gönderdikleri za- Süleyman pata hemen hemen risten b.mi.re gelmek üzere hareket ede- lar ma51"afı olarak 54,000 lira kabul edil- ler çarşısına kaldınlması karar altına 
bitler vuataaiyle Mektebi Harbiye baltalarla ve küsküler-le kapmın kı- ceğıni bild.irmic;tir. Im.ar plaru hemen mi.şiir. alınmış ve bu hususta kerestecilere bir 
nazırına bildirdiler... nlması emrini vermek üzere bulu- hazırlanacak ve in..~t işleri bundan Kültürparkın daha çok güzelleşmesi sene milddetle mühlet verilmiştir. Bu 

Oh, hele ı:tükür ... lstjbdadm 
0 

nuyordu ı... fakat buna hacet kal- sonra yoluna girecektir. için bahçecilik mütehassısları kullamla- mllddet sonwıda ~rşı içindeki kereste 
.., d b k I b --•-- cak, Külttirpark tezylnatına hususi bir depoları ve mafazaları belediye kan~ 

korkunç mümessili artık dört taraf- madı... Bir en ire apı açı ır gi i •ELCn, .a İLE ehemmiyet verilecek, yeni su ve elektrik nu mucibince seddedilecek ve sahipleri 
tan sımsıkı bir çenberin içine kıstı- oldu.·· ""'TtC a. !::....._ şebekeleri yaprlacak ve bir tehir be- mahkemeye ıe.di mı.c.ımr. 
nlmış bulunuyordu... içeriden onun bir kanadını ya- .AAD.& ..... aa 

Süleyman Pllfı8 atından inip ya- vaşça araladılar ... Ve hasıl olen boş· Türkiye - Belçika Tıcaret muahedesi 
ya olarak, Veliaht dairesini kuşatan lukta bir kaç harem ağasınıh simsi- muddeti 23 Nisan tarihinde hitambul-

k 1 h ·· 1 · ·· ·· ·· t ·· nıu.ş ve ticaret ve kler.ing anlaşmaları 
Mektebi Harbiye talebesinin te§ İ ya yuz erı g~runkamukş u ... b I ı Haziran tarihine kadar temdit edilmiş-
ettiii saflara doğru ilerledi. Orada Bu çehrelerın P ara u unma· tir. 
mekteplilere yakl.şmp onlara h•ta- llDa rajmeıı yine orada derin bir --•--
ben: korku ve §Btkınlılı manası peyda oı. ÇaTal lll~aCI yar . 

- Göreyim sizi efendiler, dedi ... duğunu farketmektc Süleyman paşa Piyasada çuval ihtiyacı şiddetle hıs-

Teni Biri kler 
~--~---~x*x•~--~---~· 

Kurulacak ithalat birlikleri işi 
Vekaletçe tetkik edilmektedir Artık mesut neticeye vasıl olmak hiç güçlük çekmemişti... Kapının ~ilmektedir. Sipariş edilen iki çuval 

üzette bulunuyoruz ... Biraz sonra aralığından sade batlannı gösteren partisi Portsait ve Kalkütadan geleceği ~--------
memleketimizin üetüne çöken istih- harem ağalarına hitaben: için siparislerin ancak Haziran ayı için- iandrde Ml1, istaalMdda ise dolLa lthallt llllPll• 

K d d Ef d de yerine getirileceği alakadarlara ge-
dat kabusu yerinden oynatılmış bu- - apıyı açınız.. e i.. en i- len malumattan anl~ılmıştır. il ............. llltlaml daNlledı (ip 
Junacak... mizi görmek isteriz!.. -·--- x*x-----

Şu dakikada ortalığın sabah ay- Fakat ağalar hiç cevap vermedi· Maarl·f VekaAlctı• Kurulacak ithalat birlikleri hakkında Ticare& veklleti henüz tetkiklerini llc-
danhğiyle parlad.ğım naııl gönnck- ICl' ..• Buaların oradan sıvışmak ve mal eylememiştir. Yen;den ithalit birlikleri kurmak üzere Ticaret veklletine 
te iaek, bir kaç saat ıonra da yeni kapyı da yeniden örtmek İs*ediklc- müracaatler yapılmıc-tır. Bu müracaatler sırasiyle tetkik edil~. 

bir inkılap trüne§inin doğuşu ile kar- rini anhyan Süleyman pa§8 huna .::::::r:aalcbracak İthallt birlikleri işi. vekalet dış ticaf!=evt maddeler birql, üzüm, incir 
§Jf.apnıf olacağlz .. O zaman her ke- meydan verdirmedi.·· Maiyetindeki ret dairesı reisi B. ~ rvet Berkin Ro- ve sair ınaddelerw ~ kilıtlan ith&-
sin go··nıu·· nurlar, (er-Llıklar irinde zabitlere kapıyı zorlamaları emrini Maarif vekilliği orta tedrisat milesse- h k d ı hali l u ılar b" ı:Jı..:dir 

ill1 '3 ~]erinde bu yıldan itibaren tatbik et- manyaya are etin f!n evve o una- .ı.atç ırug& · 
kalacak... verdi.. mege ba ladıjh yeni ders sisteminin ne- caktır. Onun için tit"aret vekiletinde Kükürt, potas ve diler maddeler de 

Bu dakikada memleket en mü- Ve tekrar harem aialcvlna hitap ticelenni tesbite başlamıştır. Bu husus- l:üyük bir çalışma ha\'ası. hakimdir. Ziıaat Bankası eliyle ithali için Ziraat 
him tarihi dakikalarını yaşıyor, ederek: ta blzzat Maarif vekm· ~ nln scilu,i t t- Ştihrhni:idekl alaka,arlira ge1en ma- Bankası taıafutdaa ~ tıi'r ~t 
efendiler .• Ona cırn.e hepinizin, size - ç..buk olunuz... Efendimize kikleri ve umum müfettişlerin teftişle- !ümata gore : ~·ApılilcağıJiaber ver;Iiyor. 

e- 1ar • · • Bir kwm birlikler ~eni şekle uyduru- Yukarıda sayılan birliklerin en mü,-
tevdı. olunan vazifelerı" bu"'yu"'k bı"r haber veriniz... Ne chıl'uvn-nnuz} rine ait rapor yenı rejınun memnu- +_ 

J~- -~=td .., lacak, limitedler birlik haline gelecektir. hi.n kJsmuua merkezi 1Stanbul olacak-
dikkatle ifa edccegwinize eminim... Sağır mısınız, be adamlar? .. Verdi- niyet verici bir şı:ıU e aevam ettitini Bir Iwmınm ~-"'li a~ ... ·-k şUınuttı art- tır. hnurde ancak cftSrt birlik kurulaea-

göstermektedir. Okul idarelerinin ve ~ -r-·-
Yine tekrar edeyim . T eskil etti- ğim emri duymadınız mı L. öğretmenlerinin bu husustaki mi.italla- Lırılacak, bir kısım birlikler de yenide.tı ğ) söylenmekte ise rle bu hwusta katı 

ğiniz bu ukeri kordoadaa hiç kim- -mTllEDI- larına da müracaat edilerek alınan ce- lmrulacaktır. bir ma~mat veya mukaıTerat mevcut 
eeyi geçirmiycccksiniz ... Zorla geç- -· 'l<aplar tasnif olunmustur. Yeni birlikler şunLlı-dır : değiWir. 

Ö,.. nd'ğ' · M 'f k"t· Deri ve kösele itha15tçılar birliği, ma-
mek istiycnlcr olursa ailahla mene· ..... _...•BE• bre ı ımıze gore, aarı ve ı ı ta- -'ıaturacılar bı"rlı'ği, t"Lftt: .. --=1-- birn 

f d 
D&D ..a&.•--&. Um terbiye heyeti, öileden sonraki mü- rw ........ ..,.~ u- PAMUKÇULAR TOPLANDI 

• dcceksiraiz... Bu yaaak. tara un an İngiliz general konsolosu, dün öğle- talAaluı kaldırmak düşüneesindedir. ~. madeni eşya ithalitçılar birli.il, çu- Pamuk ihracatçıları birlijl umUllli he-
batka bir emir Terilinceye kadar de- dtuı sonra valivi makamında :uyarette Bu suretle bir çok memleketlerde oldu- vel ve kanaviçe itha!utçılar birliği, kl- yeti dün akşam beklenen toplantısını 

Geçende bir Frarua gaze 
.......... t • ı..r- bir 
.U-n ..Oletine -....nı 
Bu hitap bence ltit>!Jentrop 
tına verilmiş bir ce\"aptır. N 
lan söylly•du : 

aAlmm •iaetiı ıe-tillıi a 
ıelecek dilnya mi .. deriai 
ale) hinde birleşmiş görece 
başındaki zorbalann tehak 
bayet \'eremezsen hakiki m 
aa tıenccüh edecek .. • 

e..un ma.a aÇlktn. 
rin bugünkü Almam•aya i · 
tur. Hiç bir millet Nazi dev 
,... sialuinıe. taabhüüerine 
at şardar ip.de Alman 
nın her tarafta itima 
IM!lt pe' tabiidir. Almanya 
rek hu ..... n ollllll kitıı.* 
ye119I S.,aJhmin haMI 
şekiMe tathik ettitini l'i-irmllt 
maftyanm bmH lutyst 
titi me..ıe•ett...V. bw.f i 
hetmek için yapılmamff 
mıştıT. A\'mhıryada, Çek 
DaaiMrkada, N~ 
rnetodlar birbirindc.w 
hundan do1ayukr ki Alman 
swlan ıfindm ıfhıe atımiı 
taZ)ib maruz oldullannı, 
tehlifre, bir tehdit ııltmda bu 
nı hissederek tıazıd..,nıyo.r. 
sa Ahnan taarnıx ftuvvetler 
r,ine karşa sıkı teclbi!-lt-r ahn 
nı cluyuyorlar. 

Almaa propagandasının i · 
hesi de hadtselerin 
lir eclerek bamh~b bir 
termeii bir muvafrsJnyet u 
llWIMill'. • Yalaıt t.herler t 
bile izim bhr• ~üncesi on 
ta sevketuıiştir. Me5P.!:\ ~ N 
litı münasebetiyle intipr 
iebUiJerini hakikat olarak 
tiznn:elserdl 1nıgUu No~ 
tefik askerinin bhucfıluıa, 
zinde Almanlann hikim 
hükmetmek ic• edctekti. 
mi teblltltriım vab,,ii 
117.ak n daima mübqligalı 
göstewilmiş olma<iı kıymeti 
cütşiiımii .... 

snımr• 
vam edecek... bulunmuştur. ğu gibi memleketimizde de orta tahsil ğ:t ve mukavva ithalatçılar birliği, cam yap~. vaziyeti yeni nizamname ha. 

Süleyman paşa bu sözlerle ta1e- -•--- talebesi dersin bitimi. olan saat 13 ten ve zilccaciye ithala~ birlili, sanayie ktimlerine uydurmuş yeni idare 1'eye- Bir ltafy 
beyi bir kat daha gayrete setirmes~ Z41 ..... ~ onra serbest bırakılacaktır. Bu husus- mahsus boyalar, sanayi ve ziraate ait tini seçmiş, bütçesini huırlamıştır. 3 0 
ni müteakip maiyetine iki bölük ae- ••••••••••• • • • ta talim terbiye heyeti tetkiklere başla- • I _ I •• -

mışlır. Yakındabunaaitmüsbetbirka- Ô/üml• b• v_.J / • J JtKa 01U ge 
ker alıp Veliaht dairesinin medhali- Kemerde umumhant:de Tuzla aınele- ıar verilmesi kuvvetle muhtemeldir. u ır ofomo- .n..aaın me•e e•rnaen 
ne doiru ilerlemcje koyuldu... lerinden RiZeli İsmai! Yılmazın üzerin- ----·-- b. I 1.ttaııbul 29 (Hususi) -

o., kapanın önüne aclen Süley· de iki siyah meşin kı:ı içinde üç adet hı- Rasasi mekteplerde bil kazaaı ır yara anına trenle ıtaıyan manütura 
L-- _ı_L _L _ 1 çak görulerek alınmıp. Bugün Değirmendere nahiyesinde bir lkiçeşmelik Kimilpap cacldesinde milme9Sili olan bir fabriıkatö 

rnand pqa ._.,ıknınbuarau.. ve aça w- • Karşayaka KerıW~ caddesinde imtiNn 985'1 otomobil kazası oldutu ve Hasan adın- Hasan Haababçe bir kadın muelesbaclen yasada temaslara başladı. F 
uğunu görere na çok aevinmif- amele Abdurrahman 'Bahk sarhoş ol.- olacak!- da bir şahsın kaza neticesinde öldütü kavga ettiil Marifet ma&bwı mtinttip. söylediiffie ~e. ltalyanlar 

ti ... E.een fevlral&de sağlam olan rak bağırdığı~dan tutt.ı.lmuştu;. Hususi mekteplerin yapılacak imti- müddeiumumiliğe haber verihnittir. lerlnden Yaşar Ywıkayayı bıçakla kar- muk almak mukabilinde m 
bu kapanın zorlanarak açılmaaa çok • Karantınada şofor Emın Aydın, ftanlarında Maarif vekaletinin ta · Müddeiumumi muavini B. Etem Tüfek- nından ve sol bacağından alır surette yası, demir mamulatı ve <M 
güçtü ... Bunun için bir çok vakıt idar~~incleki Roma B:mk~sına ait oto- edeceği imtihan heyetlerinin hazır ~~ çioğlu hadise yerine gitmiş v~ tahkikat yaralamıfhr. Yaralı hutaneye kalmıl- vermek arzusundadırlar. 
ve emek sarfetmek lizım gelirdi... mobilik 13~ y~da A?_•l ~~!:_De ~~ l.uaması ve imtihan heyetlerine vekllet yapmıştır. mıştır. -4-

Bereket venin, Süleyman pqayı nıra 58~ ~yagının ~•nnmcmıa ~ - umumi müfett,işlerinden birinin riyaset -·-- HWiseden soma firar eda suçlu, a- llRlrlıemeJer•e ; 
:::!.= ........ p onu leV'eD L---, yet verrn~r. .. . . . etmesi muvafık görülmüştür. Imtihan ~JIİC~ bıtanm sıkı takibi sa,e.siilde tutulm~ • • • • • • • • • • • .,. • 
~ ~mı· . ______ ı... L--~- • Kemal Xarauzibn, iduesindekı neyetleri Mayıs ayı içinde tesbit edile- VUID---ııpas. tur. 
-.u:ma • ..._ı ~ ...,_,, ~ otomobili 63 )"8Şlllda Abdurrahmana celttir. Bir ceset IHll•Mia 0 0 · --

llllf ve u.Jak huakımp... çarpbrarak vüeudunun muhtelif yerle- --·-- Öd~işin Birgi ~ahiyesine batlı ~- 8 ....... 9•Vl8t 
Süleyman pap içeriye girmesini rinde.n yaralanuş ve tu'1almuştur. Köy bcbnlarl ler köyü altında bir ceset bulundugu Istanbul emniyet bdrosuna tayin edi-

müteakip birlikte getirdiği bölükle- --;!_-1._e_ ~ar lulrm l.aber verilmektedir. Bu cesedin köy len Kemer baş komiseri B. Brsan Sav-
ri oraya bırakıp onlara da biraz ev- ~8 -~· Köy kadınlarının wl k ifle. halkından Halil oğlu ~4 yaşında Eyyibe gat, Mayısın on beşinde Istanbula hare· 
vel talebeye verdiği talimatı tekrar :JCS1 d •llel• hakkındaki bil,gilerU:a~~ ~-:~ ait olduğu anlaşılmıştır. Tahltilaııt yapı- ket ecacektir. 

etti. Ve kendisi yanına bir~ .bit la•••l'lu•"• le seyyar köy kursllırı açıl•MD'• llaa- lıyor. · - ---~- lı§tı~ ba&an ani5tlesia 
alıp avludan seçerek uıl iç Up•DID Paris, zt (Ô.R) - l'rmkfurter Cas"- rif veklletince- karar veııilmişttr. & . Bil' ÇMuk tılalda 
o.üne vardılar... Uaıe Milnd• .............. 41' P..aik kurslarda köy kadınlarına biçki, dikiş, TEKAtlT MAA$LARI Ödemişin Kiraz nahiyesine bağlı Ce· 

B ya kadar pyet iyi ve kolay Oettww hikimi,yet ~ etmelı:le k» ev idaresi ve aile sıhhatı dersleri veri- Tekaüt ve yetiinleJ"e })ağlanacak ma- vtztt köyünde Mehmet Bayındır tarla- ra ille ani~iD b$'4> antlllıılıl 
'd ur~ I . k önüne 

1 
ime- mıyarak Çinde t.Wp ettiği siyasetle lecektir. Kurslaıa tayin olunacak mual- aşlara ait resmi senetlere yapıştırıbak sına çift sürdüğü sı~da iki yaşmdala zm aaaWıldanal. ..öy~ 

iP .e~ •f .~· ıç_ a~Ulın tc· lae Awtrikaara ~ dasbelft ~ limlılrin. kıö,~ yetıiıfen ..._ ve lımla-ı iizeııe istiblıak aliplerinin birer foto• çocuğu Raşit, t.n.dald Fiürı hemmn> me diğer şahitlerin c.""elbi için 
lerını muteakıp ~ırdenoıre zor .~11 Vqin&ton de.vıet ada.'Dlarının bu vazi- rın olaıuı ~ia hüyük. tiir itiiaa. li*m- :ıaflamnı11 W&ain usul i.dsı lWWiril- tla oynadsja. sınA. düpü.f •e tölclt Diae ~tıı:. 
ve ~n bir malnyet peyda etJmıtlt... ~ ....., ..,......_ J ••· mektedir. miştir. boğulmuştur. Al T ll•IHI• •• 

DEMiR MASKE 
Büyuk tarih 

(ıKJNCJ 

macera romam 
KJSJM) 
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Uretllllf. .. 
gürültii kwnandum söıtünil \itinıe.ı.- )(ar.;ua adarm ~ a,sarj kalJDııtı. Öyle bir 1ıal vuku,mcla: ı:..rıa gele- Yamanlarda kurufan tarebe 
ne mini oldu.. Bu dakikada asilu.de gayet tabi! ve cek felaketi pek iyi takdir ettiği için J.tBlaska ıle arkadaşı !Uıayı 
K•mwıclap - Bica ~ monsen.- sakin bit ~eUe bnJunduiv halde, mütmnadipn kuld bbartaııak. ~- yaralıu•n·ak kör olma.nu se 

yör .•.• lllısbnm tMıntz.. biJakis Rmmim ıı..lnulJJ, omm 1lütiib muı c:Unlemektlt- idi .. Vt1 hmç&ııa husule mekt:O-suçlu Hakkı oğlu Şe 
V• monsenyör Lllinia maekesmj bık- inmm• zanor --.n: titnmesinden a- plmr en ebem~etsir 9119leı: ~onun cezada muhakemesir.'* ôün 

ma&1 iberine Sen -...S bu .ı. Oll1IB ~ Ve işin ttn tuhaf tarafı da ruhunda derin iiqJe-'tiler te.vlit ~ m:..tir. Dinlenen bazı ş;ahüftt 
koluna~ W' .. ki: lıu idi.. ten hali 1-l---.J"" ...... 

.-- • ~y~u • nasır vuku bulduğ:ınu an 
- Çalıuk. ınemea,vör... Gelinia.. ~ Evet.. Sefil herif fena- 1-Wııt korku- Birden bire, iır: ~- 51~ .~: Şahitlerin ifadeleri ~irbirinı t 

rada ~ iııPmle ~- yordu.. Ve onun bu dPJ'ecede )gorlnnuı masandan basıl olan ~ bir güriÜlü dan- mahhme reisi btf' miba 
L.aç. Aa Dotrifin otlu kııme-. · ta heyhude delildi-. tiuyar.ak. tepesinden ~ımağma .. ı.ıar.su.· - le ,...lışmıc: ve ~ft"itte:r ifadele 

rua elW şiıidet1e. itti:" kolunu -- O bu ME!rada, kondisinin eski ma- ~ izw korku. illtıl~ :upn~ tirtir e~Glerdi;, G~iyc--a dtilıB" 
pcv ~ i=ıtı.. ~ soma hijkfim- etta arlradaş1an olan Faribol ve Mis- ütı:tiawje başJadi v~ kendi. ~.: celbi için muhakeme başka biı 
dar.lan~ ~tli lııir ıa.ırı.: tufle ~ hakkında verilen o -: Aman y:arabbL Dvdi.. Şımdı bu rakılmıştır. 

--:. ~· DMl.. sez .... yalnız yo- korltwıç hükmü hamlamak.ta idi.. tehlikeden yakayı nasıl kurtarmalı? r-ç11en ...... .-. ... 

- Maskenizi, monsenyör .. dedi .. Mas- meğe koyulnıuştu . 
Ve korkunun titrettiği bir sesle: le.stil kumandıaaiyle a(ıkça istıhza 

hı gösterıım... aı bdm kil.. .R,oaarj düşünüyor idı ki: Bu dakikada z.ındanın karanlıklan A9 . . . "~ 
et- Sen Mars muhaJ.lete multi.dir .ı. _~bu iki k.orkuııç adam Bilsti1e arasmaa dolaştırdığı göderi köşede ses- Fab~ikasındakı ıscılf:'rı ış 

mıyarak:. peşinde Jloa9e11fir Llli. .WU- gimıeje muvaffak olı• .. Jarsa Mowıenyör siz bir vaziyette duran asilzadenin zarif muhalıf olarak 11 S~clt çalı~ı 
ğu halde odadan c:ıkttlar .• Ve ~ Lııinm ~ bu kannhk zmda- gölgesini farketti. V• o anda zihninde k_ada ~eytiııyal fannkmıı ~ 
da Jl'o8arj lilıııbınan .. iJIJW asJr-1.,. tara- nı. bulmakta l!Mikmi, ~- Bıl 3118- çar.çabuk yeni bir fikir peyda oldu. rı aslı~e ~ .mahkem~et 
fındım talPıt ohananlL ~ ......_ dan nkıa ö,le ~ bulumnk bir &sari göı&lerini a ibadenin örtiilü kemesı neti~~d_e 1D lira parı 

kenizi hemen takınız .. Bastil kumanda- Kumandan : 
rıının tela lı bir vaziyette söylediği söz· . - Bir İ$)'an hareketi baş gösterdi. .. 
ler Ou:rlne Ivonun kocasının dudakları Işte Parislıler &s&ifüt dış kapılarım 
Uzerınde alayJ,a b"r tebessüm peyda ol- 20rlıyorJar .. 
du. - Onların beni kurtaraeaklanndan 

Senmars asilzadeye maskesini uzattı- koıkuyor musunw.,. 

lan arasmda ilerlemejıp ~. vuiyet:lıe deiiJse ele azmin elmdim. ne yüzüne tevcih ederek yanına bir hatve =~~~s_.a il 
Talisa u;Jmtlı. ı..,,. dakib. 90mll ... kurtulur-? .. Anya amtVa omı m•ahakkak kadar yak}a.vnasını müteakip ona: ..- _....... • .,._. 

yet pis lııalmı, riituhetli •• karanlık bir ~.. a - MeaM .. · · · 
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3 Alman • • 
gemısı battı 

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

Norveç radyosu, Almanların deniz ve 
karadan mahsur olduğunu bildirdi 

Londra, 29 (A.A, - Bahrive ne1a
tetinden tebliğ edil mi tir: 

Yeniden üç Alman iaıe gemisi batı· 
rılrnı tır. Son ilci gün zarfındn 5 lngiliz 
truvazörü ile 1 3 nakliye vapurunuh ba
tırıldığı veyahut a~ır hasara uğrahldığı 
hnkJcındalci Alman iddiası tamıı.men 
.ıaılaızdı r. 

Hammonis ismindeki lngıliz balıkçı 
Yapuru batmıs ve Larwood balıkçı ge
tnisine yangın bombaları isabet etmistir. 
l\:i Vapurd da insanca hiç bir zayiat 
Yoktur. 

- *-Non·eı;te bir noktadan hildiriliyor: 
Asker ve malzeme nakline mani ol

mak için Alman hava kuvvetleri tarn
fından yapılan bütün hücumlar dcfcdil
rniı.tir. Her giin muntawmıın nakliy.
vapurlil.rı .gelm ktcdir. Ha!t:n Norveçte 
mühim mikdarda muttefik kıtaııtı ve 
mal.Leme bulunmnktadır. 

Amsterdam, 29 (A.A) - 1 rom o
doki 'on·eç hlikümet radyo u, Alman
ların tecrid edilmiş ve dc:":ni'.ldcn ve ka
radan mahsur vaziyette olduğunu bil-

dirmektedir. Mezkur radyo • orveı;e 
:her gün daha çok ihraç kıtclan gdmt'k· 
tc olduğunu ilfl\·e erliyor. 

Stokholnı, 29 ( A.A) - Stolcholm 
rı:ıdyosu bu geceki nc~rivatmda Moıı!lda 
bir Alman askeri tnyyı:ıre~inin düıürül
düğünü, üç tayyarenin d e inmeye m~c
bur edlldiğini bilmİ§i.ir. 

Spiker, diğer bazı tl'!YY releri" de çok 
muhtemel olarak <lü1ürt:lmüş ve fc..kat 
henüz bu hı:~ust• !:at' i malünıat alınma
mış olduğunu ilave cyleıniıtir. 

Muharebe inkişaf e • 2yor 
Herkin bölgesi dün kuvvetli · ıngi iz 
müfrezeleri tarafından İş!!al edildi 

~~~~~--~~~--""""""*---~~-~-~--~--

l'lorveçte bir noktadan l>ildirilıyor, 29 (A.A) - Trondhayıı. t·cnu.bundaki dağ-ı kılal.ıra nrkı.ıclan hücı.m eden.ık hun1nrı 
(A..A) - Dün gUndfü: Eogesct ilzerin- lık bölgede İngilu. ve NorYeç kıtaları, Trondhaymin cenubunda Stormıdc nı~i
de Alman bombardınıan byyarcleri ile ~~htelif istika~et~ >:~pı.laı~ Almanı ye~. alımş olan ku~ ' ,.. tlcrden :ıyırmaktır. 
İngiliz avcıları arasında bir k:.c muha- hucumlar.ını pilskurtmuşleı·dır. Başlıca O_ğrcııildi:1in~ gorc, Oomb:.ıası SlOt'cno 
~be \'Ukubulmu~ur. harp sahnesinin DaiMa I<\'am olduğu oa~hyan demiry~lu Uzerindcki Hhorldn 

Sergen ile Trondhaym arasmda )•arı <.n\a.şıl.ınaktadır. bölgesi kuvveıli lngifü mUfrMeleri ta-
Yol olan .Aasesund Yftkınında bir kaç '.Kva.ın, müttefikfor.i. a;kerlikte •sür- rafından ü;~ul cdilıni'-lir. 
tayYarenin düştüğti görülıniiştür. KCT.a gü• ismi verUen bir mevkii ele geçil'- Doğuda Almanlar Trondhnyınin yüz 
.Alman tayyarcle.ri miitlcfiklcrin kıtaat dikleri Gudbrand vadisinde iki dağ küomelrc doğu c.·en•ıbuı.chıki Roı·c,, '"-il
fhraç ettiği Gimolde Umanı üzerinde arasında kain bir· k~i~cliir. Müttefikler. f!e.ı.;ini, orta Noı"\""CÇtel i Jı:.ırckütlaıı i,ln 
hUyUk bir faaliyet göstermişlcı-dir. Mol- Domb&ns iltisnk nuktası üzerinden bir umuıni karnrguh yap•Nı.k üzere tül.kim 
de Andalsnesin batı ~!malindedir. geçit açmağa çalışm Almanların şiddet- cdiyorlaı. Ostc.r \·::.di inde ~\lm:.ın kılu-

C.hadeston, 29 (A.lı ı - Non·eç ban- l" hücumlannı bu ııoktadan püskUrt- asmııı yclpaı:E> "t-kli11de <l~'"ıl<lıiı gfü·ül
dtrnlı SUly \'apurunda yangın çıkmıştır. müşfordir. Bu aradn .~lmnnhınn Oster ıueki.edir. D.iğl:f tnrahın Roro:mn sekiz 
'l'ayYare benzini yU.klU olan vapur Char-

1 
,·adMnden Domhaasm şimatine doğru kıllınıetrc sim lir.d"•~; Or\'ro:;:ı kar.sı 

lestona tamirat için ~elmişti. iki müfreze ~önd1.?r<likfori bildirilmekte- o1an Alman i!C>ri h:ı:ekcti Non c~Jile.r 
Nor\reçte bir nokt:ıdnn bildiriliyor, 29 I clir. Bunun hedefi J{,·nındaki ıııüttc!ik t:ırnfımlan° durclurıılımıştur. 

Hint Müslüman
larının Kararı 

l..on.dra 29 (A.A) - Müstnkil Hi.nt
t.IUslUman konferansının komite~i dün 
ittifaltln bir karar SUl"eti kabul ecierek 
lllnt MUslUman birliği reisi Jinnah la
l'afından yapılan teklif kabilinden, Hin
distanın siyasetcn parçalanmasını istih
daf eden her tiirlü teşebbilsü reddet
llılştır. Karar suretinde Hi.ndi:;tanın hl'
.,eti umumiyesl muayyen coğrafi ve si
:Vas'i hudutlar istediği, onun ırkı ve dini 
ne olursa olsun bütUn \0atnndaşlar1n 
ll'ıilşterck ) urdu olduğu kaydedilmekte 
Ve MUslUmanluın da Hindistamn diğer 
llakinleri gib"ı mesuliyctleri olduğu ve 
llıcıtnleketin i:.tlklAli icin fedakArlıklara 
katlanmaları lazımgeld'l::i k.tydedilme'k
tt"dlr. 

BtiKRiş-:-fftA~UL 
llAVA SEFERLERi 
İstanbul, 29 (Hususi) - Bükıeşlc İs

tahbut al'asında hava sC'fo.rlerinc iki ma
Yı pers.embt- giinünd· n itibrıren h sla
nıyor. 

Emir Suud 
Hindistanda 

Londrıı 29 (ö.R) - Suudi Arabistan 
Vellaht1 :F.mir Suud bin Abdiilaziz dUn 
l!oruba) a gelmiştir. Emir Hint gncte
cUc.rinc bel·anatında şunları söylemi:.lir: 

dbnissuud Arahistanı bitaraftır. Bü
tUn muhnriplcrle iyi münasebetler ida
rne etmektedir. Fakat sempatimizin In
glltcre\·e mi.itcveccih oldu~u muhaltkak
tır.ı. • 

Felemenk Hindistanı 
üç zırhlı yaptırıyor 
PARis. 29 (Ö.R) - Felemenk Hin

~ı tanı konseyi her biri 27 bin tonluk 
~. 7.lrhlı kruvaz(ir inşasına müt1 fikan 
r.urtır vcmtlşür. Mecliı.;in Nazi gt"Ubu ve 
Hindu ınUJtecileri ~iiza.kcrevt! iştirnlı: 
lntlyorlnr<lı. -----·-Zelzele mıntakasında 
lelAketzeclelere 
dağıtılan tohumlar 
Sh·as. 2!) (AA) -· Zelzelt- feifıketıe

cfoJcrinc bugüne kadar 312~ baş çift 
ha)\"an dıığıtılr.ı~r. A)rrıca Su şehd. 
liafik ve Zara kazalarındaki zc1:t.el<' fc. 
11\ketzedelerine bugüne kadar tcıhuınluk 
01nrak 40 lıin kilo buğday, 50 bin kilo 
frı>a• 30()(1 kilo fiğ teV7i edilmiştir. Bun-
ardan ayrı olarak tn Erzincan !elnket
:ı-edelerine villlyetimiıden 30 biıı kilo 
aı-p miib ~·aa cdiliı; gıinnf'rilmistir. 

,, Sivas fidanlığmd<ın 10 bin akas) a ve 
2 100 ~lı elma ve kawısı tevziatı ynpıl
trı~ \ e bunlar :kamilcn dıktirilın~ir. 
~•ansada zenein 
Petrol uyuları 

1 l " lrn 29 (Ö R) - Fr:msız Pircne
ı ırıcle :l\ hırdan beri araştırııınlardan 

01 ta Fran ız mühendisleri zengin pet
tol ku)-ulaı ı bulmuşlardır. Açılan ilk 

·······························································~······················ . . 
~Norveç hükümctınin beyannaıncsi 

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

"Norveç hürriyeti ida-, 
me için harp ediyor,, 

. . . . . . . . . . 
~~~~~~~x*x • 

Norveçte Lir menhadan Lildiriliyoı, 29 (A.A ) - Norveç hükümetin n! 
qizli tutulan umumi karargf,hının dün OC"tettiği be) nnname. harbin, asiler! 

:memleketten tnmıımen konıluncayıı kadar devam edeceğini ve Frnn ız, : 
!tngiliz ve Polonya hükiimetlerinc teşekki.ir edildikten sonra u suretle tlcvam: 
: etmektedir. : 
E - ~ orveç milleti, bombardımanlarla 'e di~t"r tahrip ek illeri ile dl"h .. Pt: 
!altında kalmıvacaklır. O hürriyeti o kndar kıymetli telakki etmektedir lci,: 
:Almnn zulınü~ün (;nünde boyun e~mektense harbin neticeler!nl" l.::aılanm vı: 
:tercih etmektedir. : 
: Norveç hükümeti. Almımyanın Nor..-eç i1e halı harpte olnı.:ğunu :radyodıın: 
:öğrenmiştir. . : 
! Norveç hükümeti bu harpten 8 9 Nisan gecesi Almllnyll harp ilan etmeden: 
:memlekctiınİLi istilaya başladığından beri hııberdardır. Bu istila çok c' 'c.1: 
:hazırlanmıştır. Bunun delili de naLi L:uvveılerinin O lodan Nan·ike kadar: 
:muhtelif noktnları Rynı zamanda işgal etnıi;s olmalandır ! 
! Mütecaviı.ler. bütiin beynelmilel kanunlıua ve Norveç hül:iimc•tinin hu sid-! 
:det hareketine "'esile verecek hiç Lir şey yııpnuımıs olmaıanl\ rağmen A lman: 
:harp makinesi hiç bir kanuna bakmak!ızm aynı şiddetle rııemlcketimizde cık! 
:tehirleri. kö}•leri \."e hiç bir aurctle askeri hedef farT.edilmiy,.cek olan bütün: 
:mevkileri merhametsizce tahrip ediyorlar. Alınan hükumeti kıtaatın. sivil nhıı-! 
!liyi bombardıman etmek için emir almadığını b~ldirınckte ise de bizzat Norvec; : 
Ehüküıneti muhtelif v.-. ilderle şahsen buna !lahıt olmuştur. Kıymeti haiz olan : 
:tö7 değil icraattır. : 
: ı\fon·eı; hük.ümetinin tccı übe ile hasıl olan kamıutine göre, Almtı.n) anın! 
!~nıdi Norveç jle harp halinde oldul(tınıı ilim etmesi ile Norver evvl'lkiııden : . . . 
Edaha az. esirgenecek Jeğildir. : 
: Norveç, lmanyanın 9 Nisan tarihli muhtırasında harp h.ırcketlcriııin en: 
Emüthi i diye tavsif ettiği eye hr.r dakika intiz.ıır ctnıl'l idir. Norve.çe harbi Al-: 
:manya ilan t•ıniştir. Norveç lıarbi hiç bir :tam n istem~mi kinıse.}'e t .. cavi.iz : 
: etmcmistir. Faknt milletimi~ harbi hiirriyet için mücadele etın~k a:tmİ jle kar-E 
:eılıyacaktır. Ve milleti bu istikamdte te,ci etmek hükiimetin va7ifesi icabın- : . . 
:dandır, : 
ı•••··················································································· 

Büyük Millet Meclisinde 
Matbuat kanununa ilave edilecek fık .. 
raların ikinci müzakeresi yapıldı 

ANKAHA. 29 (A A) -
Büyük Millet Mcdir:i bugün Dr. Maz

har G~rmenin başkanlığında toplanarak 
ınatbuat kanununa hazı fıkralar ilave i
ııc ait kanunun ikinci müzakere::.ini yap
ml§tu·. Miiteakiben ( ) rnüzake.r ine 
geçerken resmt daireler ve rniles..ı:;c elE.'r
lP. devlete ait idare ve §İrketlerde mena
fii umumiyeye hô.diın mile~~c.;ı'lerdP bu
lunacak nakil vasıtalarına mütedair ka
nuna ek 1ayihn ii7..crinde bir cok hatip
ler stiz almı.,larchr. Me\'7.uu hahi& layi
hanın gecen toplantı ytlında miizakert
si esnasında v~riJınis olan taknrlerle 
encüıncme iade edilm:- ,,ldıığuna i aret 
eden hatipler, bu itıkıırler ve unıwni 
heyette iı.har edilen arnıya uygun ola
rak bütçe encı.inıcninden te kil edil~ 
bulurum konıi!yonların uzun tetkilr-Je,· 
onunda vardıkları esa:.farı izah C) le

mi lerdir. Hatin1C'r, enC"iiıN ni bilah ra 
Lu c-saslnrı b"r 

0

1arafa bır.ıl .. ırak l"ıviha-

ıtaLarmın takyit ve mürakabe..,i ve. ta
sarrufu üzerinde ısrarla durmulilıırdır. 
Enc.ilmen namına vt-rilcn izahatln t-n<>ü
ıııenin <ltıhili ni:-aınnnıne ve taamUle gö
re, yc-niflı•n hır krınuıı lfıyü1:ısı hazırla
mak husıı~und:t kendisini • ala.lıiy€'ttar 
bulmamış cılduğunn ka)•de)'leıni ve 
müzakere ·re mcn.u teşkil ed"n noktui 
nazarlarııı kar~ı Cc\.·ap \'Cn~rek umumi 
heretin hakem olduğunu bildirmiştir. 
Ve müzakereler sonunda layihanın ev
velce ve1·ilnıi,. olan karar dairesinde ve
büiçe milzakeıesinden evvel intacı zım
nında enci\nıcne geriye verllmesine alt 
takrir reye konularak kabul edilıni,..tir, 
Meclis Ça amba günU toplanacaktır. 

Zlzele nuntakasına 
giden heyet ... 
Siva:;, 2!1 (AA) - Profesör Hnınit 

N.ızifin riyn">etindcki cıltı ki ilık heyet 
zelz,.le saha-;ındaki jeolojik tetkikatta 
buh.ıını k i.i ~ ı e Si\ ::ı ~· l'lmis H .. fik ve 

....••..•.•.•• , .•••.••••..........•.••..• . 
: l'1 KARA P STASI 
·····••&•••······························ 

Ankara - bugün Büyük Millet Meclisi
ı.in yaptığı umumi heyet toplantısından 
ı<onra meclis ndliye - teşkilntı esasiye 
muhtclıt encümeniyle, dahiliye, maarif 
ve iktısat encümenleri llyrı ayn toplan· 
rnışlardır. 

1"\nkara - Peste radyosu eski solist
lerinden viyolonsit Anni Delman ünii
müzdelci P82artesi günü Ankara hall:
C\'İntl~ bir konser w:rt'ct'ktir. 

.A.nkara - Gazi terbh:e F.nstitüsü ile 
1 larp okulu tnlebeleri ;ra!lında yapılan 
el topu «f-·lımdball:. mii~aba'lcasnıı Harp 
okulu 1 1 - 1 O kazımdı. 

Anknra - C"'<;en hnfta Anltarada ya
pılan Cençl.-r l>irlii(i - Ferıerbahç~ mil
çında gayri nizami bir oyuncu o:rnattı.ğı 
sabit olan Fenerbahçe takımı hakkında 
futbol federasyonu bir karar ittihııız 
cd.,cektir. Fenerbflhc~ hiç pmm olmazsa 
Cal:.tl\ımrny 16 puanla en ha ta k11!11-
cnL-tır. 

Ankara - pek yakında piynsuya çı
karılacak olan sipahi ocağı. hoğoz. içi 
\ e salon si Turaları takviye edilmi!ltir. Bu 
•i,.:aT brın kutulorının iizerind~ki re
simler eski Türk sanatkarll\rmın en cii
zcl c:ıerlerinden adapte edilmi tir. 

--*-
Amerikada 

Riitara~lık kanununun 
t~tbik serv'"si 
Vu"iiıı:!lon, 29 (AA) - Adliye neza-

t>lı bitaraflık kanuııuna muhalif hare
ketlerin tatbıki için ııu usi bir ~ube ih
das edildi~ini bildiımistfr. Bu scr\•is, 
mılli menfuntlcrin ve re~·dlcrin hukuku
ntl'l 1 iınaye~ini temin ıçindir. - *-Tunanın kontrolu 

Belgrad, 29 (Ö.R) - Yugo.,l;.v hari
ciye naurı Mıırkovi~ 1'unada kontrol 
meselesi hakkmrla Relgrad konfcrunsın
,ı., ıılınnn kararfoı-ın ehemmi.retintlcn 
hr!h l'dı•r bir nutuk s""ylcmistir. ---*-SOF YA 
P~$tenJn teJıllf ini 
haJnd ettı .... 
Sofya. 29 (A .. A) - Bulgar hiıküın~ti. 

h:ncli uı·~lsi l <ıricinc!t- koutrol icras.l 
için :~ı-ur'i olan ın\.io:cllah gemilere sahip 
o!maınakla b~:rabcr Tuna nehrindeki 
~eyl'is.t minin kontro'iinc iı-tinık etmesi 
i<;in Macai'istan tarafından yapılan tek
lifi bbul dmistir. --x-Rir Nazı mecmuası 
müdürü tcvfıif edildi 
Amsterdam, 2H ( .4.. A) - Ha halık 

Hollandn Ant.i.'l('ınit '.~zi urganı olan 
Mi•; •lrn me<:ınua~ınıı miidürii, bugün 
Ahıster<lmn yakuun··~ lc\•kif edilmiştir. 

Poli tarafından h•r müddet•cn bed 
oımnmaktu olan ı.u .. l"ıaileyh yabancı 
memleketi rdc VC' !nuhtcmel oltırok Al
nuınyndn bulumnakt-.: idi. 

-ıı·---
Finla1tdiya körfezi 

Burlin, 29 (A.A) Alımın hükUıncti, 

hu gece radyo ile btHün Alman amm
töt'lerine yaptığı hiı' tebliğd~. Finlnndi
va k<irfez1nin tchlik<·li nııntaka lıa\ine 
gcldigini bi!du·mi..,tir. -x-

Batan Alman 
vapurları 

Paıis, 29 (Ö.R) -- Hava.., mulmhiri 
Slovak Jıucluduııclan cildirlyor : 

Tunada Brntisl \ <ı limarunda Alır>.nn· 
yaycı gi<len iki 'aı:ıur batmıştır... Biri 
hububat l'ÜHiidi.ir. Hndismin !>ebebi 
~abotnjdır. 

--*
JaponJ}Gda tesir 
~apmah i=tfyorlar 
Tok~ o, 29 (Ö H) - Ft"vkalfıdc ınu-

ahhas olarak jc.pon hükiiıncli ııezdinc 
r;önd<'ı·ilıııiş olan Oiil< dö Sctkskoboı-go · 
tanın J.ıpoıı de .. ·lt-t ıJmnlariylc tcmasln
ı • Jrıpoıı si.}aset;nclc Almanya ll·hind 
bil" değişiklik tı:nıi11ine matuftu. Bu tc
şt-bbüs semerc<;iz kılll'ı!';tır. --*-İngiliz beyiik malları 

Londrn. W (Ö.R) - Milsadere edılen 
1ı:ı:.m5 tonluk 31 Alman ticaret gemisi
nin 21 ı tamir edilmi~ ve bunltu· yeni 
i imlerle İngiliz tictu·ı>t fılosun 1ltih ık 
etıni !erdir. 

--*--
ALNAN • İSVEÇ 
MÜZAKERELERİ 
Pmi;, ~9 (Ö.RJ - J\lınanyc.ı ve İs\.·cçi 

<,Jaku<lar eden cb;nomik l!IC'selelerin 
1etkiki için bir miıddctten berı Stok
holmda cereyan ctmdttc olan müzake
reler tatil edilmbtir. Müzakerelcdn ya
kında Berlinde dev· n etmco:ine karar 
vpı·fldıui anl,aşılmukt:.dır. --·---YUGOSLA VYANIN 
BİRKARARI 
Belgrad, 29 (Ö.R l Yugo,..Iıw hükü

aneti badema Yugo:-ı!r v toprakları üze
rinde uçacak yab n~'l 1ayyarelere ate~ 
~dilcceğini bildirınUir. Bu ihtnr Alu1an
~'a, Mac21ristan ve İ•llyaya k.ır.şı yapıl
nıı hulunııyor 

BİR TEBRİK 
Londra, 29 (Ö.R) -- İngiliz kl'alı Ja

p<ınya imparatoruna yıldönilmü mlina
fc betlrlc temennilerini bildiren bir te-1-
gref g0ndarmiştir. 

Naziler beşeriyeti ilk 
çağa çevirmek istiyor 
Nevyork, 29 (A.A) - Ayandan King 

bir nutuk inıdedN • ·k. Naziled. beseri
v ti Maret.e mahkwn etmek suretiyle 
i-nedl•niyeti ilk hahne irca etmek iste-

EUUU& • 

Reisicümhur lnönü 
~-~~--~~~-x*x·~--~~~~~-

1 n gi li z, Fransız ve Romanya büyük 
elçilerini kabul buyurdular 

~-~~~~~x*x·~~~~~~ 

Ankarll, 29 (A.A~ - Reiaicümhur 14ltlet lnönü bugün saat 16 da Fran ıZ'. 
saat 1 7 ne lngiliz büyüle. elçileriyle, uat 18 de memleketine avdet eden ve 
veda için gelmiş olan Romanya büyük elçiıüni la'bul bu)'urmu~ardır. Her iiç 
biiyi.ik elçinin kabulünde hariciye \·ekili Şükrü Saraçoğlu da haz:u bulunmu,tur. 

Avustralya bt.ş\·ekilinin nutku 
~~~~~-~~~~x*x•~~~~~~~~~ 

lngiltere ile yaşıyoruz, 
onunla birlikte öleceğiz 

Londra 29 (Ö.RJ - Avus~uralya başvekili Mnkenzi King, Sid.ney rodyo
"Uncla ltal 'Eınca neş--iyalın başlaması uıün~betiylc şunları söylemiştir: 

< ramızda dnha iyi an~ına olmalıdır. '.Biz. Avusturalyalılar lngiliz mille
tınc dahili?.. Ingilter~ ile ~·aşıyoı·uz, Ingilterc ile öleooeğiz. Avusturalya Aıtru
pnya bir nskcr gönrlermeğC> mecbur değil iken on binlerce gencimiz Avrup -
yn ;Pçmistır.> 

Başvekil ltalpmı;ı şerefli tarihindl'n ve be!5eriyetin terakkı ine hizmetin
den bahscttiktPn sonra ~t•nları ilave etmiştir: 

<ı:Dürıyn iizerinde kuvvet ve şiddet hfikimiyetine ınüsa de eclilmiyeceği ka
nııatindedm. Tngili7. ımparatorluğu bi.ılün azalariylc birlikte tecavüze karşı 
harp edİ\ oruz 'ğr•ında dö~üctüğüıniız dava n)•nı zamanda izin dnvnnızdır.:ı> 

Hoover "müstakil rrıilletlere zulüm 
yapıldıkça sulh olamaz,, diyor 

~~~~~~~~~x.w.x 

Nev"·orlc, 29 (A.A) - Polon)·a hülttimetinin devlet nazırı sencral Haller 
tarıahndan tertip edilen bir kabul Tesminde bir nutuk irad cd~n eslc.i reisic\im
hur. B. Hoover ~ümlc demi tir ki: 

Mustakil milletlere :ı:ulüm yapJmaia deHım ettikçe devamlı bir sı.Jh ola
maz. Polonya milleti zulüm görmü , e\•leri ve tehirleri tabrip edilmiştir. FU.at 
büyük bir milletin maneviyatı mah,·edilemez. Onun istikbali ve hüyültlüğü 
tekrar doğacaktır. 

Hoo"·er, Polonyanın ihyasına yardım için lwm olan meblaiın 30 ın.ilyon 
dolar olarak tahmin edildiiini ve bu paranın Amerilca ile f ransa arasında 
ta1'.Nmini teklif ettiğini $Öy\emittir. 

Hatip, Amerikanın fazla erzakını vereceğini ve Fran anın da bu en:altı 
naklctmeği taahhüt edet:e$!ini ilave eylemi tir. 

Amerika ve Kanadadan satın alınan 
tayyareler uçarak lngiltereye gelecek 

------x,,.x: 
Nevyork, 29 (A.A) - Nev:rork Herald Tribüne gazetesine Montrealden 

bildiriliyor: 
lngiltere. AmeriL:a \ 'e Kanada da inşa edilen ağır bombardıman tay7arelc

rinirı hn\'a yolile nakli için tertibat alınmaktadır. Tayyareler TerreneuYe d~ 
Rutties hava meydanından uçarak ınerhalcııiL 3,200 kilometre katettikten 
sonr Jngiltcrede :ıtara)a .ineceklerdir. Bir çok Lookhecn ve Hadson tayyare
ini munzam ben:dn hazineleri ile teçhiz edilecelderdir. 

Cazetc, Kanada da inııa edilen Hnndley Page ve Hampden ta)-yarelennin 
;oıynı ıdcild<- lngilt.-rcye naldedileccklrini y..z.makwdır. 

/\lorveçin istilasını gayet kola v gösteren 
Guisling gözden düfüyor 

-------x· •X 
Stokholın. 29 (A.A) - Codenburg Handels Tidningen eazetesi. Alman

yanm Norvt:çe yapmış olduğu tnaarru'lun ne sureti(" hazırlanmı olduiun• 
dnir meraklı tef.-ilat "ermektedir. 

Cui.sling beraberinde bir Alman memuru olduğu halde bu ayın dördünde 
Oslodan Berline gitmi~tir. 1uınııilt:yh 6 'isanda Hitleri ziyıul"t ettikten .on
ra Norveçe dönmıi~tür. 

D11 ı::a2etcye na:zaran; Norvcçin pasaportları kontrola memur servi i Guia
lingin :ce ·ahatlarından '.hal.,erdar idi. 

iyi bir menbıadaıı öğrenıldiğine g(;rc, Guisling Hitlere, Norveç.İn hiç ibir 
mukavemet göstermiyeceği hn\;kında teminat vermiştir. Şimdi Osloda Gui•
lingin gözden düımüş olduğu ve h:atta talifiyeye bae ugrllmaaı muhtemel bu
lunduğu tahmin edllmekt~dir. Bununla beraber Almanların Norveç milletinin 
sempatisini kazanmak için Guislingi ıiddetJe cezalandırarak Norveçlilerin ona 
karsı b .. ll"mekıe oldukları kin v~ nefrt-ti istismar etmeleri ihtimal dahilinde
dir. 

lsveçtc Jngi1iz 
bülteninin 

istihbarat nezareti 
tevzii menedildi 

~~~~~~~-x~x 

Londrn, 29 (AA) - lıl\ eç makamları In~iliz: istihbarat nezareti tarafmdan 
haurlanan haberler bülteninin tev7.İİnİ dün menetmi tir. 

Bu bülten harbin ba langıcından beri tokholmde dağıtılmakta idi. 
Stokholmden gelen haberi re göre, ınenedilen bültenin nüahası Hard1 

muhribi rniiretteLntından ğ kalanların Londraya avdeti münaaebetiyle Vins· 
ton Çörçil tarafından söylenen nutkun metni ile lııveç baıvekilinin bitı:ırafl& 
le:. hindcl.:i son beyanatına dair tefsirleri ihtiva P.tmekte idi. 

Londranın dıplomatik mahfillerinde Stolcholm hükümetinin Almanvanın 
te~cbbı.isü üzerine hu kararı ittihu: ettiğinden üphe edilmemekted ir. 

A)'nı mnhfillcrdc 1ngilıcre hiikümetinin tokholm nezdinde enerjik hir pro
testoda bulun:ıcağı zannedilmektedir. 

Fransız ordusunun kuv-
veti her gün artıyor 

~~~~~~~~-x~x·-~~~~~~~~-

LonJr. 29 (Ö.H) - Fıansız hava ordusunun gunden güne artan kuvvetı 
hakkında Londradıı memnuniyet uyandıran haber\(!?" alınmıştır, lngiliz. lny
yart>dleri, Fran.;ız pilotlarının gar,p cephe lnde yaptıklat'.mdao hayranlıkla 
balı <>diyoı-lar. li'raru amn Moral marka son si~em avcı tayyareleri çok beğe
nilın. ktedir. Saatte 480 kilometre sUrutinde olan, ikişer top ve ikişer nıitral
vözle miısellah oulunım bombardıman tayyareleri i e, 3200 kilometrelik ha
~ck"t sah:ısına ınal"k. bulunın,aktadır. Bu ta} yareler hali hnz.ırda müttefik 
V<' rl~bman hava kuvvetleri arasında <.'n iyı bombardıman tayyarel<.'rinden 
maduttu ... 

Fransız. ha...-3 neuıreti erkanından bir zat demi§tir k.i: Fransa şimdiden 
düşmanl~ her husus•r.ı karşılqmağa Jtadir ınük.cmmel hava mal.z.cınesine rna
liltlir Yıırın bu roalzem,. d~mannı hava maluıne ine tclavvuk edecektir. 
ingüiz ve Francız. httva filoları, tatbik: ede~kleri hava ahlokMı sayesitıd~. 
harbt Almanya semalarına inhisar ettireceklerdir. 

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

Çiçek Meraklılarına: 
• 

lzmir Halk.evi BaJbnlığında.n: 
• 
: Halltevimizin açacaiı ikinci çiçek sergilİnİn daha faydalı bir tekilde kuru-
:ıabiJme3İ için telu-imizdcki çiçekçi esnafı ve çiçelc bahçesi sabiplerile bilcüm 
:1e ~çek seven. ve çiçek merakl!SI bayan ve baylann 2 Mayn per,embe ·· · 
isaat 17,30 da EvimW teırifferini rica ederiz. 
• 
ı .................................................................................... 
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::1111111&111111; Cihan Hatun - ~ııııııııııııır.: .. -
Ankara Radyosu 

---~.---

Panama 
deposu 

zabıtası gizli bir silah 
meydana çıkarmıstır -_,, -- --------------

Abbaailer Devrinde 
ve kudretlerini 

Türklerin nüfuz 
g6steren büyük 

----.. ----
BUQVN 

DALGA UZUNLllGU 
1139 m. 183 KC3./1%0 Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve memleket saat ayan 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 

~~~~~~x~x·~~~--~~ 

VB§ington, 29 (ö.R) - Panama po]iaf bir gizli silah deposu meydana 
çıkarmıştır. Burada bir çok Alman mitralyözleri bulunmuıtur. Gizli yeni silah 
depoları aranıyor. Zabıtanın elde ettiği vesaika göre nazi muharriklerle müna
sebeti olan bir te§kilat Panamada bir suikast hazırlamak niyetinde idi. Geçen 
Cuma günü suikaıtçiler bir kuvvet darbesiyle vaziyete hakim olmağa teşebbüs 
edecekleTdi. Panama polisinin vaktinde bu swka:"ti meydana çıkarmış olması 
muharriklerin ümitlerini suya düşürmüştür. 

--· ... ve Tarihi Aşk romanı § - -iiıııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111:111 1 1111111111111r ııııııii 12.50 Müzik 
Çalanlar : Fahire Fcrsan, Refik Fcrsan; 

Tefrika: 41 Cevdet Çağla, Fahri Kopuz. Y A Z A N: Curci Zey dan 
Okuyanlar : Sadi Ho!ises, Melek Tokgöz 

yoılar, Halifeye seHiınetinden dolayı 1 - Osman Enine - Nihavent şaı·kı 
arzı tebrjkflt ediyorlardı. Ani hücum- (Kalbimde bu aşk afC'§i) 2 - Fahri ko
dan yüzüne arız olan sarılığın henüz puz - Nihavent şarkı. (Hülya gibi ses
eserlerini muhafaza eden (Mut.asam), siz süzülüp) 3 - Tahim .. 4 - Abdi ef. 
Aydoğduya tebessüm ile bakarak: Mahur şarkı (Gülşeni ezhar açtı) 5 - İ. 

Amerika, lngilizlcrden bir üs sat----- -
(Mut.asam) hayvanın takatsiz kaldığı

nı, öleceğini zannederek eğlenmek fik
riyle üzerine oku attı. Ok hayvanın gö
züne isabet etti. Hiddett n ve ağrıdan 
büsbütün çıldırdı. Halifenin üzerine 
atıldı. Sıçrar iken başını deın1r çubuk
lara çarptı. Yaralı hayvan deli gibi ol
mu§ jdi. Kafesin içinde dönüp dolaşı
yor, demir çubukları kırıp dışarı fırlat
mak istiyordu. (Mutasaın) ile (Aydoğ
du) köpürmüş olan hayvana bakıyorlar, 
yilrekleri heybeti vahşiyetten çarptığı 
halde onunla eğleniyorlardı. Zira Ars
lıln hııli ihtiuırda olsa bile manz.arnsı in
ı>nnı korkutur. 

(Aydoğdu) hamaset ve bcsaletinden 
kendi nefsini ayni halde zannederek 
yaralı Arsfana acıyordu. Elem ve istih
kardan çılgın bir hale gelmiş olan hay
van bir lahza geçmeden başı ile kafese 
öyle bir vuruş vurdu hl kafesin iki çu
buğu sökülüp düştü. Hayvan hemen 
k ndini kafesin haricine attı. Orada bu
lunanlar telfışlnn birbirini cii'.,rniyerck 
lmçtıl r. Ar51anın önünde (Mutasam) 
ilô Aydoğdudan başka kim .. c kalmadı. 
Hayvanın gözü Hali!ede idi. Hemen 
Ü7erinc atılarak pençelerini Halüenln 
bir yanın" attı. Korkunç avziyle başını 
p."lrçnlnmak ~""di. (Mut.asam) bu ani 
hücumdan sa<>ırmış kalmıc:tı. Serbest 
blan bir eliyle, gözleri ile silah arıyor-
4Ju. $aşkınlıktan kuv\•eti kalmamıs, ya
hut kuvvetini unutmuş idi. Müdafaai 
nefs için hiç bir şey bulamıyor. Arsfo
nın dişlerinden kmtulmağa imkfın rö
remi ordu. Yanından herkes knçmış idi. 
0

(Aydo~du) efendisi ve !amimi muhibbi 
oJnn Hnlifevi bu müthiş tehlikede gö
rünce kl'ndisi de köpürmüc; bir Arslan 
kesilerek hemen Arslanın üzerine atıl
dı. Bil:i tereddüt ve Arslan gibi hunha
ranc bir salabet ve şiddetle elleriyle 
hnyvnnın i'lti cenesinden tuttu. Arc;lanın 
arkasına doğru öyle bir kuvvet ile çek
ti ki çene damnrları koptu. Arslan bir 
kaç adım öteye düstü. Hayvan kendini 
topl:ıyıp ( Aydo~du) nun üzerine atı 1-
madan (Aydoğdu) hemen hanccrini 
çekti. Arslanın üzerine hücum etti. Ye
re c:erdi. üzerine oturdu. Arslanı nö":
.sünden, ooğriindı>n, koltuğunun ~ltın
<Jan hançerledi. Bu sefer (Aydoğdu) 
Arslandan ziyade köpünniiş, vahsi ve 
korkunç bir hal ve tavır almış idi. Bı
yık1nrı dimdik durmuş, göz.leri kmkır
mı:ıı kesilmiş, kaşları garip bir şekilde 
çahlmış idi. Dişleriyle Arslanı parçala
mnk istiyordu. Arslan aldığı hancer yn
nılarından bihaber ve biharcket kalmış 
iken bir türlü hissi intikamını teskin 
edemiyen (Aydoğdu) hayvanın üzerin
den kalkmak istemiyordu. 

Hnlilc yerinden kımıldanmamış idi. 
(Aydoğdu) nun Arslan ile pençeJesme
sinc bliyük bir itidali dem ile bakıyor
du. Tehlike 7.amanında oradan kacnn
lnr, vakayı heyecan ile o;eyrettikten 
sonra tehlike kalmadığını anlıyarak ya
vaş yavaş ge1meğc başladılar. (Aydoğ
du) ya nauırı takdir ve hayretle bakı-

malarını teklif e tmek arzusundadır 

- Aydoğdu! Aferin sana! Meğer sen Varan - Mahur şarkı (Şu gilınüş ırma
de coşkun bir Arslan imişsin. Askere ğm .. 

Va,ington, 29 (AA) - Demokrat ayandan Reynolds Amerika hüküme
tinin, Amerika kıtasmdaki Fransız ve Jngiliz müstemlekelerine Kaliforniyanın 
cenubunda bir üs satın almasını yeniden teklif ederek demiştir ki: 

öyle kumandan gerek .. dedi. OKUYAN : Melek Tol:göz 
Atlantikte, Büyük Okyanosta ve başka yerlt>rde ileri postalar tesis etmekle 

Hnlifenin bu hitabına mazhar olan 0 1 - Nevres - Muhayyer şarkı (Güle 
cesur delikanlı derhal kendini toplıya- kavuştu) 2 - Rahmi bey - Muhayyer 
rak Arslıının üzerinden kalktı. Kan sarkı (Serapa hüsnü ansın) 3 - Udi: 
damlıyan hanc;er h!ila elinde idi. Hançe- Mehmet - Muhayyer şarkı (Kanıma 
ri Halifenin önüne attı: kaynak olsan) 4 - Bedriye Hoşgör-Mu-

emniyet temin etmiş oluyoruz. · 
Çiftc;i partisinden Lundeen de Groenlandın ve karaib denizindeki ecnebi 

müstemlekelerinin satın alınmasını teklif etmiştir. 

- Emirilmüminin efendimizin kulu- hayyer şarkı (Bahara bak gönül gibi .. ) 
yum. Ne yaparsam onun bereketi ile- 13.30 - 14.00 Mü:zik : Hafif mü:zik (pl.) 
dir. Eiendimiz bu vah.c:i hayvandan in- 18.00 Program ve memleket saat ayarı 
tikam almağa benden daha ziyade muk- 18.05 MU:zik : Rina Ketty ve Deanna 
tedir ic1i. F.Jendimiz.c bırakılsa idi hav- Durbinin plakları 18. ıo Konuşma (Çii't
vanı telef etmekt(' güçlük çekmezdi çinin saati) 18.55 Serbet saat 19.10 
Kulunuz vicdani bir vazifenin tesirine Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
mağlup oldum. Hnyvan büyük bir cü- loji haberleri .. 19 30 :Müzik : Koro 

Demokratlardan Schveillen Bach şerefli müzakerelere girişmek suretiyle 
Amerika kıtasındalci lngiliz ve Fransız müstemlekelerinin satın alınmasını tek
lif etmiştir. 

ita. yanın Londra sefiri Ha lif aksla 
samimi bir görüşmede bulundu 

rette bulunmuş idi. Tahammül edeme- İdare eden : Mesut Cemil 
dim. F;frndimize meydan bırakmıyarak 20.15 Konuşma (Çocuk Esirgeme ku
ben öldürdüm. Cürctimin affını istir- rumu tarafından) 20.30 Müzik : Fasıl 
ham ederim. heyeti 21.15 Müzik ; Kücük orkestra .. 

Londra, 29 (ö.R) - ltalyanın Londra .cfiri Bastiyanini ile hariciye nazırı 
Lort Halifaka arasında görüşmeler eon derece samimi olmuştur. Ekonomik 
muallak meseleler üzerinde müzakere için Londraya yüksek bazı memurların 
gönderilmesi muhtemeldir. Şu takdirde hazine nezaretinin bir mütehau)llı da 
bunlara refakat edecektir. 

Fransız gaze
tesi soruyor? 

(Mut.ac;am). Aydot!dunun kahraman- (Şef : Necip Aşkın) Sop~ano Bedriye B j r 
Jıfını su latif ;ekle ifrağ ~derek ma7.e- Tüzünün iştirakiylt». 1 - Fe. Glessmer 
ret dil,..mecini şayanı takdir gördü, ona Kırlangu;Jnnn vc<laı 2 - Brusselmans: 
bir ka d;ıha minnettar oldu. Söyliye- Felemenk suitinden aşk gölü 3 - Hans 
l'eği daha bir takım sC:z.lerin yalnnca Löhr : Memleketten memlekete (Rapso
bir ictimaa talikini münasip görerek yü- di) 4 - F. Leh~r : Vals 5 - E. Tavan : 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

rümek istedi. Fakat Arslanın pençeleri Rossiru üzerine birim•i Mozaik 6 -Mus- HAl..İFAKS - BASTANİNİ 
ccC'ri olarak ovluğunda bir ağrı hisscrtti. sorgsky : KJıovanl~dıiua operasından MÜLAKATI 
Aldırmamazlıkt.an geldi. yürüdü. Her dans 7 - Joh. Struc;s Viyana ormanla- Londra, 29 (Ö.R) - Hariciye naurı 
kesin dağılmasını emretti. (Aydoğdu) ıının efsanesi 22.15 M~mlcket saat aya- Lord Halifaks ltalyn~1 büyük elçisi Bas
il .. beraber saraya gitti. Orada tabibin n, ajans haber1eri, zir::at, esham, tahvi- taniniyi kabul etmiştir. Görüşmeler iki 
CC'lbini ve tabipten baskn o gün hiç bir lAt, kambiyo, nukut borsası (Fiat) memleket ar.ısında gc~en martt~ mun
kimsen1n yanımı ::irmemcsini teşrifat<'ı- 22.30 Müzik : Senfonik müzik (pl.) 23. kati olan ticaret görü~melerinin tekrar 
ya emr<.>tti. Bir lahza geçmeden Halife Müzik : Cazband (pi.) 23.25 - 23.30 Ya- başlamasına aitti. İki devlet adamı bu 
He tabip yalnız kaldılar. Tabip Halifenin rınki program ve knp"'nış , ~ırsattan istifade ederek siyasi .s:lhada 
bacağını ach. Sayanı ehcmmivet bir va- ,;:;:;:==:;;;;:;;;::;:;;;::;;;;;;:;;;:;;=== Italyanın va:ziyeti it2'erinde fikir teati 
ra bulamadı. Ciinkü zırh Ar~lan pen",.e- [ 1 etmişlerdir. 
c:inin f!fe rirmesioc mani olıııuş idi. Ta- B O R S A · Roma, 29 (Ö.R) - Floransada üni-
b;o H:-ı·r.:.ve arzı tehniet ettikten sonra v~rsite talebeleri t:u:ıfından bir ni.ima-
o günii icf;rahatle r,erirmesini tavsiye ---------------- yış yapılmıştır. Bu nümayiş Yugoslav-
eclerek oradan cıktı. ~ t)züM yanın Lubliana sehrinde ltalyan alcy-

454 Albayrak J2 13 75 hinde ne~redilen 'bey<:nname1ere bir cc-
1ZM1R ASI ,tYE 2 inci HUKUK 

I:J.1' K1MLt t"; 1 NDEN: 
Izmirdn }( e!'ler C'.'lddec;indc Kemer so

}:-v•nda 17 ııo]ıı evd0 oturan Salih k11.ı 
E hiçe larafmdan Dibek başında Bar
dak<'ı sokağında :l nolu evde mukim 
Ömer C"mal aleyhine acılan zevciyetin 
subutu dawısının dnvacmın vicahında 
müdd"ialeyhin gıyabında icra kılımın 
muhakeme sonunda K. medeninin sure
ti mf'riyct ve şekli tatbiki hakkındaki 
K. nun 1 \'e 9 n"u maddPleri hiiküm
lerinc tevfikan Behice ile Ömer Cema
lin karı koca oldulclnrının subutuna ve 
bu keyfiyetin nUfus kütiif;.ine kayt ve 
tesciline temvizi kabil olmak üzere 7-
11-938 tarihi~dE' dPvacının vicahında ve 
mtidd~iall'vhin •ı.rnhında karar verildi
ği ve usulen tanzim kılınan hüküm gı
yap jhbarnamcsinin miiddcialeyhin ika
metdihının meçhuJiyctine mebni mah
keme' koric1oruna talik kı1ındığı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere Han olu-
nur. 1480 (822) 

149 M. j. Taranto 12 75 14 vaptır. Faşist gençler el1erinde bayrak-
43 İstiklal elbir!iği 11 11 lar olduğu halde Floransa Faşist mer-
40 Esnaf bank3Sı 6 50 6 50 kezi önünde tezah\irat yapnuşlardır. 
38 P. KJark 12 12 
32 Ş. Bencuya 10 50 10 50 
27 Akseki ban. 9 25 9 25 
22 Vitel ı:ürekas1 12 75 12 75 
14 P. Mihalef 12 50 12 50 

819 YekOn 
552505 i Dünkü yekun 
553324 i Dünkü yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 

9 75 
11 25 
13 
15 75 
18 

Roma, 29 (Ö.R) -- Faşist gençlik teş
kilatına ait bir filmin gösterilmesinde 
Alman sefiri Von Makcnzenle Alınan 
spor teşkilab rch,; Von Ştamıner hazır 
buhınınuşlardır. 

Bu münasebetle lt<ılv::m - Alman dost
luğu etrafında tezahÜrat yapılmıştır .• 
Alman gençlik teşki15tındruı bir :ıat şun
lan söylemi~tir : 

·İtalya biz.im gibi hayat sahasına 
muhtaç bir millettir. İtalyanın da düş
manı İngiltere ve Frr.nsadır. İngiltere 
AkdeniLde ne istiyor. Cebe1üttankta ne 

6 25 işi vardır .. Führerin Düçe iJe şahsi dost
--------------- lukları iki rr.iJiet arasındaki ittifakın ga-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı 

45 ton K. Darı 6 

: rantisidir .• Ve tıılya Almanya nihai 7,a-
M u hasebecİ : fere beraber gide(;eklerdir.• . . 
arayanlara : Pa!is, 29 (Ö.R) ·- Paris - Soir gaze

: fesi Italyanın lıarp temayüllerinden ba-

Müttefik --·-
Kumandanlarının 

esir edildikleri yalan 
- BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA -
zütamları bulunmaktadır. Yeni kayaklı 
müfrezeler harekata iştirak etmektedir. 
Alınan tayyareleri Namsos şehrini ta
mamiyle tahrip etmişlerdir. 

lngiliz askeri şefleri, hava. dafi batar
yaları ile avcı tayyareleri harp mıntaka
sında faaliyete geçtikten sonra Alrr'1n 
hava hilcumlarının çok azaldığını bt>yan 
etmektedirler. 

Namsosun Almanlar tarafından bom
bardımanı esnasında enak stoklarından 
bir kısmının mahvolması üzerine iaşe 
meselesi lngiliz kumandanlığını düşün
dürmi.iş ise de bu mesele süratle halll"
dilmiştir. - *-
lngiliz hava filoları 
- BAŞTARAFJ 1 INCi SAHiFEDE -
lerini knçmağa mecbur ettiklerini bildi
riyor. 

Brüksel, 29 (Ö.R) - Alman propa
tnndası kağıt üzerinde İngiliz filosunu 
imha etmeğe devam ediyor. Son yirmi 
gün zarfında İngiliz fiJosunun şu zayiata 
uğradıf,tı iddia edilmektedir ; 5 kruva
zör, yedi muhrip, 17 tahtelbahir, altı 
nakliye gemisi, dört ticaret gemisi, elli 
dokuz tayyare t:ımamen kaybolmuş, ye
c1i zırhlı, bir tayyare gemisi, 14 kruva
~ör, yim1i muhrip, 19 nakliye geıni-;i, 
bir petrol gemisi, bir mayn tarama ge
misi hasar:ı uğratılmıştır. Beş nakliye 
e,emisi de zaptcdilrrıiştir. Su hale göre 
İngilizlerin umumi zayiatım Almanlar, 
kağıt üzerinde, 94 gemi ve 58 tayyareye 
iblağa muvaffak olmuşlardır. 

lngilizce bilen memur alınacak 
rURKiYE DEMİR VE CELİK FABRJİKALARJ 

TecrübeH bir muhasebeci günün • his bir makalesinde şöyle diyor : 
muayyen saatlerlr.de çalışmak üzere - 1 Roma yine lis."Ull değiştirdi. 1ta1-
iş aramakt.adır. D.:-fterlcrini kanuni yn harbe girecek rr.i, r.ilıayet Roma da 
usullere uygun tutturmak istiyenle- Berlin gibi pu.cılayı şa."ıracak mıdır? 
rin idarehanemizc iL K. Rümziyle -*-
müracnat1eri.. ROMAMYADA 

aNrı•• il& •• 
DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı Müessesesinden : · 
Müessesemizde istihdam edilmek üzere 3659 numaralı Barem 

kanunu hükümleri dahilinde ve bir derece ~iNAI iŞLETME 
ZAMMI verilmek suretiyle müsa balıa ile lngilizce bilen memur 
alınacaktır. 
imtihan Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğiinde, Sümer 

Bank lstanbul tubesinde, İzmir Yerli Mallar Pa:ı:arında ve Kara
bükte Müessese müdürlüğünde 7 /5/S4-0 tarihincle yapılacakbr. 

isteklilerin Ankarada Sümer Bank Umumi Mü~·cirlüğü Percone1 
aervisinden, Sümer Bank İstanbul ~ubesinden ve Karabük Müease
ae müdürlüğünden tedarik edebilecekleri iş talepnnmelerine afağı
da yazılı vesaikin asıl veya suretlerini ekliyerek en reç 30/4/940 
tarihine kadar müracaat etmif olmaları lazımdır: 

1 - Tahsil vesikası (asgari orta), 
2 - Hizmet vesikası, 
3 - Nüfus kağıdı ve askerlik terh is vesikaaı, 
4 - Polis hüsnühal f&hadetna mesi, 
5 - Sıhhat raporu, 
6 - Altı vesika ve üç boy fotografı. 

24, 26, 28 (788) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lZMiR SULH HUKUK l\'l'AHKEME-

SINDEN: 
Davacı Hazinei maliye vekili avukat 

Zehra Yegin tarafından Izmir Elektrik 
şirketinde amele Musa karısı E.libe 
nlcyhine 940-207 numara ile acılan ecri
misil davasından dolayı gönderilen da
vetiye varakasının ikametgfıhının mcç
hu1iyetine bina('n bilu tebliğ iade kılın
ması üzerine gnzete ile ililnen tebliği 
surctile gıyaben y:ıpılan muhakeme ne
ticesinde 13 lira 60 kuruşun müddei 
aleyhten maa mnsarifi muhakeme tah
siline 16-3-940 tarihinde temyizi kabil 
olmak üzere karar verilmiş olduğun
dan işbu ihbarnamenin tarihi tebliğin
den itibaren .kanuni müddeti içinde 
mahkemeye müracaatla temyiz yoluna 
gitmediğiniz takdirde gıyaben verilen 
hUküm katiyet kesbedeceği tebliğ ma
kamına k aim olmak ve bir nüshası di
vanhaneye talik kılınmak suretile ilAn 
olunur. 1485 (820) 

Müdafaa hazırlıkları 
Bükrcş, 29 (Ö.R) - Rornanyada bü

tün ~ehirlerdc havadan hücumlara kar-
şı müdnfnn tertibatı t<.kviye edilmiştir .. 
Dafi bataryaları gece gündüz harekete 
hnzırdırlnr. Hava üslerinde hafta sonu 
mezuniyetleri kaldırılmıştır. 

~~!'Zh'X'Y~ 

Dold:or Ba!,triyoıoe 
Hamza O rhon 
DAHİLİ VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve civanndaki, ciğerlerine 

hava verdiren hastalara 
Püncmotorakis tatbik eder •. 
ADRES : Denizli Belediye elektrik 

fabrikası karşısında hususi muaye
nehanesinde ... 

1 - ZG 
3&25 

K ulak, burun, Boğaz hastalık1an 
Müt~hassısı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

DOKrOR 
Behçet Uz 

Çoeulı JıastaJdılGl'I 
Mütallassuı 

lluCalanıu her rü.n saat 11.30 dan 
1 e bdar Beyler 10luıimU AMak 
matbaUI yanmAaki huusl kaJiailin
de luıbal Meı-. 

. . . ,. . . . 

YAYLA Izmirde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A n karada KUl'ulan dilııyanın en modem Yayla Makarna Fabrikas1, 
Yayla makamabnru bir seneden beri Ankara ve lstanbul piyasalarından tedaril llUHetiade 'bulunan ~ayın ianirlile

rin müteaddit ve mütevali ısrulan br~ısında 

lzmirdc de Teşkilat Yapmıştır. 
Baodan böyle bilumum bakkali3•e nıağualannda, toptan n perakende satış depolarında 

YAYLA Makarnalarını · Bulabileceksiniz. 
Siparişler rünti ıtinüne derhal ifa e4ilmelrh dir.N 

Umumi satış deposu : (ENİS SEViL) Peştemalcılarda Yeni Manilatara· 
alar çarşısı No. 53- TELEFON : 2236 

P.~~~l!Jl~~j 
Anneliğin 
Kimyası -·-YAZANı Dr. G. A. 

Hf'r çocuk annesinin e§İne karşı da 
lam kadın olup olmadığı kestirilemezse 
de her kadının anne olamadığı herkesin 
tanıdığı bir çok misallerle aabittir. Bir 
kadının böyle çocuk.uz kalması türlü 
türlü ıebeplerden ileri gelebilir. Fakat 
yüzde otuzunun kadın vücudunda an
nelik hormonunun eksikliğinden ileri 
geldiğini istatistikler gösterir. Vakıa 
yüzde otuz nisbeti pek de büyüle görün• 
mez ama geriye kalan yüzde yetmiş ba~ 
ka sehcplerin hepsi arasında taksim edj.. 
)ince bir kadının meyvesiz kalmasına 
sebep en ziyade annelik hormonunun 
eksikliği demektir. 

Kadınlık hassalarını veren, hormon
dan başka annelik kudretini veren bir 
hormon daha bulunduğu gene bu yir
minci asrın keşiflerinden biridir, hem d e 
pek yeni bir iş: bu hormonun - fence 
adiyle lütein hormonunun - kimyaca 
tahlili ve terltip usulünde yeniden yapıl
ması 19 3 5 sene.ind e olmuştur. 

Kimya formulünü merak ederseniz. 
follikülin gibi karbonla idrojen ve ok· 
sijen. Fakat C 21, H 30, O 2. O nun 
için ateşle su demek değil de gene kiın
yaca yağ cinsinden bir madde. 

T erltip usulünde yeniden yapılmaeın· 
da insanı bir az düşündürecek bir nokta 
vardır: Lütein laboratuvarlarda soya fa• 
sulyesinin tohumlarından çıkarılır. Bu 
meşhur fasulyenin kibarlığı da bir az on
dan gelir. Gerçi follikülin hormonunun 
gebe kadınların idrarından çıkanlması 
da İnsana garip göriinürse de idrar in
san mahsulüdür. Bir kadının kadınlıkça 
eksiğini başka bir kadının gebeliğinde 
çıkardığı mahsulün tamamlama:"ı hep 
insanlar arasında geçen muamele de
meldir. Halbuki bir kadının annelik ek
siğini tamamlamak için fasulyeden yar• 
dım istemek insana büsbütün garip ge
lir. O nun için kimyacı hekimlerden ba
zıları annelik hormonunu yapmak için. 
kimya formülü ona yakın bulunan ko
lesterol yağının ~e yarıyacağını umar
lar. O da, mtıalesef, karaciğerde kum 
sancılarına sebep olan maddedir. Istı
raba sebep olan bir maddeyi ilim yolun
da annelik nesesine vasıta yapmak in· 
sanlığın koltuklarını kabartacak bir mu
vaHakiyet olmakla beraber bir kadın 
annelik <1ancılarını çekerken kum san• 
cılarını hatırlıyacağı dii!JÜnülünce .. 

Kadınlık hormonu foJlikülin insanlar
da ve hayvanlarda bulunduğu gibi çi
çeklerde de bulunur. Ann~lik hormonu 
lüteinin de çiçeklerde bulunduğundan 
~imdiye kadar bir haber çıkmam!ş"a da 
soya f asulycainin tohumlarında bulunun
ca bir gün çiçeklerde de bulunacağı ih
timali vardır. O zaman, kendi kendi
lerine anne olamıyan bayanlara annelik 
saadetini temin için en İyisi, şüphesiz, 
bu hormonu çiçeklerden çıkarmak ola
caktır. 

Şimdiki halde, soya fasulyesinden 
çıkarılan lütcin hormonu da insanlığa 
çok hi7met etmt:ktedir. Bir kadında ta· 
bii olarak eksik bulunduğu vakit sebep 
olduğu ıılametlere göre. o belli günler• 
de ~elen sancıları keser, çocuiu olamı· 
yan bayanlarde.n bazılarına annelik kud· 
retini verir. En ziyade göze çarpan hiz
meti gebe kaldıkları halde üst Üste, iki 
aylık, üç aylık olarak ço<;uk düşüren ba
yanları çocuklarını doku7 aya kadar ta
~ıyabilmek kudretini vermesidir. 

Annelik kimyaeının iyice nnlaşılmı• 
olmasının yalnız bir, fakat pek büyük 
bir mahzuru hatıra gelebilir. Bu lütein 
hormonu, kadınlık hormonu gibi gebe 
bayanların idrarında bulunmaz, çünkü 
kadın gebe kalınca onun vücudu honno
mın terkibini dağıarak başka ha ka mad
deler halinde çıkarır. 

Düşündüren ~ey, gebe kadın vücu· 
dunun böyle hormonun terkibini dağıt· 
mak muamelesini nasıl yaptığının da bir 
gün öğrenilmesidir. O zaman bir kim· 
yacı, vücudunda lütcin hormonu tabii 
mikdarda bulunan bir kadın gebe kal
madan o hormonu dağıtmak çaresini 
bulunın, §İmdi diinyanın her tarafında. 
anne olmak istemiyen kadınların arzu· 
lannı yerine cetiren kim!!elerin karlarına 
kesat geleceği bir şey ddil, yeryüz\inde 
insanların ıayr111 birden bire a:>alır. 

G. A. 

IZMIR BELEDtYESlNDEN: 
B elediyemiz zabıta ı kadrosunda 

münhal bulunan zabıtn memurlukları· 
na yeniden memur alınacaktır. 

Orta mektep mezunu veya muadili 
derecede tahsil görmüş bulunan, ve as
kerliğini bitirmiş olan isteklilerin, tah· 
~il ve askerlikten t t'•rhis vesikaları ile 
birlikte, 2/5/ 1940 gtinü yapılacak mU
sabaka imtihanına girmek üzere Zabıta 
Müdürlüğüne müracaatları ilfuı olunur. 

27 28 29 (807) 

1 - Karantina 176 ve 207 sayılı so
kaklarda 200 metre boyda kanalizasyon 
yaptırılması, Fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve ~artname.si \'e~hile açık eksil!
meye konulmuştur. Keşif bedeli 830 h
ra muvakkat teminatı 62 lira 25 kuruş
tur. Taliplerin bu teminatı 1.ş Bankası
na yatırarak ınakbuılarile ihale tarihi 
olan 10/51940 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 - tkiçeşmelik caddesinde yapıl
makta olan Cumhuriyet koruluğunda 
yeniden umumi hala yaptırılması, Fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmu~ 
tur. Keşi! bedeli 851 lira 89 kunış, m~
vakkat teminatı 64 lirndır. Taliplerın 
bu teminatı İş Bankasına yatırarak mak-
buzlarlle · · __ .... smD ______________________________________ _ 



Veya Çocuklarınızda Gördüğünz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

Baş dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer sinir makad kaşınması, Uburluk, 
~---·---

hallerı, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gıbi gayri tabii haller; 

Hiç ·korkmayınız! 
BunlCll' yeyip içilen şeyJe,.in temiz ve saf oJmama.sından dolayı barsaklarda yetişip üreyen ve kanlarımızı emen solucanların tesl· 

,.idi,... Bunıa,.dan JıurtuJmaJı icin Eczaneden 8 bir Jıutu alınız- Ve ~defıl taife mucl· 
IJtnCe rıuııanımz~ a n -

1
- ~ Derllal Jıal'tulursunuz .. 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur 0 • (/:, SAN TA ısmıne dikkat 

, 
S1la~e~~in 

DOKTOR 

Tekana 
Çocuk Hastalıldan l\1ütabassısı 
DERUN ve KÖLN 0NİVER
s~l SABIK ASİSTANI 

Hastalarını İkiııci Beyler Numan 
zade sokak 5 N o. da her giln saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 
EVi: 

3453 
3459 

ıs-r; 

OPERA.TOR DOKTOR 

Ahmet Cerr.il 
Oral 

Fransız hastanesi 
ope,.caıörü 

ller gün öğleye kadar F.raosız hasta
nesinde, öfleden sonra Birinci Be1-
ler sokağında- No. 4.Z". - TELEFON : Z310 

kadın hastalıkları ve 
Doğum Mütahassısı 

Doktor Operatör 

Nure~din · 
ADISON 

l:Instaıarmı her gUn Tilkilikte Ev
liyauıde sokak Orta okul karşısı No. 
22 de kabul eder. 

S 
lZMtR SULH HUKUK MAHKEME

INDEN: 
Davacı Hatlnci maliye vekili avukat 

iehra Yegin tarafından Izmir Darağnç 

DAHIU VE :lUHRf<;Vi HASTA
LIKLAR DOKTonu 

lsmail Hat~ı 
Akarçay 

Her gün s:ınt 13 ten itibaren .. 
İkinci lfordon (Alman konsolosha· 

nesi karşısında) 206 num.ırndn hastala
rını kabul eder. 

(Çivici hnmamındaki muayeneha
nesini tcrketmiştir) .. 

™LEl"ON : 3458 
OJ>çu sokak 6-1 eski 8 yeni numaralı 

;arakada oturan Bitlisli Mecit ve kızı 
eJ-ide aleyhlerine 939-1309 numara ile 

a~ı •• .. mm~~ırz;;o~J!"Y'..AZYJ...;a)taVS d :ın ccrimi~l davasından dolayı gön- Birinci Sınıf l\1ütahnss.ıs 
erilen davetıye varakasının ikametga-

?ının meçhullyetlne binaen bilA tebliğ o o 1 AI' 
~ahd•<:_ ,kılınması Uzcrine gazele ile ilanen r. em 1 r 1 lıgı surctile gıyaben yapılan mahke-
l'tıe neticesinde (95) lira (38) kuruşun 
~an masarifi muhakeme müddei aleyh
~dcn tahsiline ve barakanın tahliyesi
tıe 7-10-939 tarihinde temyizi kabil ol
~k üzere karar verilmiş olduğundan 
iş· U ihbarnamenin tarihi tebliğinden 
liharen kanuni müddeti içinde mahke
~~re mlirncaaila temyiz yoluna gitme
k ıg~iz takdirde gıyaben verilen hüküm 
it a~ıyet kesbcdcccği tebliğ makamına 
t a~ olmak ve bir nüshası divanhaneye 
alık kılınmak suret.ile ilan olunur. 

1484 (821) 

KAMÇJOCLU 
Cilt ve Tenasül hastahldan 

VE 
Elektrik tedavı1eri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhnmra Sıneması arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastalannı 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

B ı•~:zwwvt6E'CPMWA 

lla•isa Vilayeti vakdlar müdürlüğünden: 
Merkez Mani.ada Çqnegir camii ve minaresinin mevcut 500 liralık ke~fi 

mucibince tamiri açık ekaı1tmeye çıkanlmııtır. 
Muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruştur. ihalesi -4. 5. 9-40 cumartesi ıünü 

1.ıt.at 11 de Manisa Vakıflar idaresinde yapılaca\:'tır. isteklilerin muayyen 
tünde müracaatlan ilin olunur. 

18. 23, 26, 30 1368 (755) 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden: 
1 - Tuzlama.da mevcut sofra tuzu fabrikasının dahili lwnunın çimento 

harçlı aıvanmaın pazarlığa lı:onmuttm. 
2 - Beher metre murabbamm muhammen bedeli 11-4 kurUJt•n lı:qfi tu

tan 750 lira 12 kur~tur. 
3 - Muvakkat temmatı 5 6 lira 25 kurll§tur. 
4 - Şartnamesi her gün Müdürlüğümüzde ve lzmir Ba~müdürlüğünde 

RÖrüfebilir. 
5 - isteklilerin bu gibi i~leri yaptı1'larına dair vesikaları ile birlikte 6/S / 

940 Pazartesi saat 14 de Komisyonumuzda hazır J,ulunmaları. 
20 30 1365 (766) 

... ..-~~.J...~ -
Beyoğluiı,da 

BRiSTOL .OTELi 
Sirkeciqe 

OSMANiYE OTELi 
Bu h~r iki otelin müsteciri 45 seneiik otelcilik müt~husııı bay Ömer 

ütfü Beugü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odaaa soğuk ve ııcak akar sulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefon\An olduğu gibi 
uanıörii ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aır? konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuı:dur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütebasaı11 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için büiün Egeliler, kendinin tahtı itticarında 
bulunan otellerde buluturlar. 

1 9: 1 1 WHllJUUIZ w••••a·-----•Slkr.;.rz!:l+mı =ıı-·· .. 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyo· 
loji Müessesesi Müdürlüğünden: 

Yapılacak iş~ Müteferrik tamirat ve inpat. 
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kuruş. 
Jlk teminat: 260 lira 75 kuruı. 
Müessese binasında yaptırılacak keşif bc:deli ve ilk teminat tutan yu'kanda 

yazılı bulunnn tamirat ve inşaat evvelce açık eksiltmeye konulmut ve 4/ .f/ 940 
tarihinde ihale edilmiş isede feshine lüzum görülerek tekrar on bq gün müd
detle açık eksiltmeye konuJrnuştur. 

ihale: 1 S Mayıs 940 Çarşamba günü nat 10/ 30 da müessesede toplana· 
cak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

SNaiti ve işin teferruatını anlamak iateyenlerin Bahribabada kiin müa.c
·aey~ müracaat etmeleri. lıteltlilerin nafıa müdürlüğünden ve belediyeden mü· 
aaddak ehliyet vesihları ve bu gibi işlerde çalııtıiını ve tic.aret odaaında ka
yıtlı bulunduğu gösterir vesaiki ve teminat bedellerini bmir sahil eıhhiye meT• 

!tezi veznesine yatırarak makbuzu ile birlikte mezkur tarihte .. tın alma ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. 30, 4, 9, 14 1482 (824) 

Aydın incir ıslah istasyonu 
dürlüğünden: 

.. 
mu-

Aydın E.rbeyli incir iılih istasyonunca bir demiT kasa satın &lanacaim
dan para ve defter muhafaza edilebilecek ~kilde alt li.ı yc1'pare iki bölüm
lü kaııasa olup ta aatmalt istiycnlerin anahtarlan fabrika malı olmak ~aniylc 
markasını aiıılığmı ve soı:ı fiatını istasyon müdürlüğüne mektupla bildirme
leri Tİca olunur. 

27, 30 1457 (808) 

.. . ..) ; ~.... . .. . . " ... . ~ . 

AD!L IMER 

Piyano akort ve tamiratı yapılır 
Piyano alınır \ ' t.! Nahlır. Bilömum 

mHzlk aletleri bulunur 
ADn•;s : Keçeciler caddesi No. 557 

TELEFON : 369S . 

SPERCO VAPUR 
ACEHrASI --·--NIIBRLA 'DAISE ROYALE 
KUMPAN1'ASI 

DEUCALION vapunı 2-5-940 tarihintro 
beklenmekte olup Ai"vers ve Hollanda 
lımnnlnnn=ı harckt.-t edecektir. 

QIDRİNALE vapu
ru 2{)/4/940 tarihinde 
beklenmekte olup Vc
nedık ve Triycstc li
nı:u.Jan için hareket 
...'d0 <'cktir. 
BRİNDİSİ motöril 

1 5 / 1940 tarihinde 
«elct"ek erte!l gün.il 
~ııf 17 de P t R E 

Brirıdlıi, Zara, Fiuın~. Triyestc ve Ve
r,edık limonlanna h:ıreket edecektir. 

ADiGE vapuru ~ 15 1194() tarihindo 
beklenmekte olup Cer.ova ve Rıviera li
manlarına hareket edecektir. 
Cİ1TA Dl BARİ mt:tÖrfi 7/51940 ta

rlhindc beklenmekte olup İstanbul, Pi
re, Napoli, Ceno~ı limanlırnna hareket 
C'd~ekUr. 

ZARA ınotôrfi 8 'S 1940 tarihinde ge
ft:rek ertesi günil sa:ıt 17 de Pire, Brin
disi, Zaı·a, Fiume, Triveste ve V cncdik 
limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 15 5 '940 tarihin
de beklenmekte olup Ceno,•a \-e Rivie
ra limanlarına hareket edecektir. 
BRİNDISI motöri.i 15 '5 940 tarihinde 

"'elı:-rek .. '1.csi gfuıU sa:ıt 17 de Pire, 
Brinclisi. Zara, Fiunw. Triycste \'e Ve
ı edik liımm1.ırına 1'arnket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlor Triyeste 
\eya Ccnovada ŞlmoU ,.e cenubi Ame
rika limanlarrna lk.ı:elset eden 1TALlA 
ANONİM seyriscfain şirke.tinin \'e Afri
ka ve Hindist:ına hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO nnonhn seyrfscfain ılr· 
keü vapurlarına tesadUf ederler. 

SERViCE 1\JARtrfI\tE ROUI\IAİN 
ALBA JUL!A vrıµ.ıru 4/ 51940 tar.ihindo 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silyn limanlarına h&rekcl edecektir. 

NOT ı 
Ahvali hazrra dolııyısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat'I olmadığını ve 
bunlnnn hi~ bir ihbara )Uzum olmaksı
zın değişebilir olduf,runu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesulJyet terettüp 
ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla Wsllit için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELI .. t SPERCO vapur 

liiiiiiii;!iiiii;~iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiBiiiiii;ı acentesine mlira at edilm~i .. 
• FD~ı 1 TELEFON : 2004 - 2005 

Doxroa ...... ;~fjJ~::::~·~:;:~ ... 
Süleyman AT:!!:°!!::!:! 
Ç o R u H TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları lçtD 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlaÇocuJı hastalılıları 

mütalaassısı · 
Lonclra ve Viyana JmtaneJerinde 

" etUclünti ikmal etmiştir. 
• Muayene •clresi : BiriMi Beyler 

ltokalc No. 4Z .. 
TELEFON: 2.11t F, 

Ev adttsi : Gmtepe klmık•. la kar- ~ 

t=;ı:bda 8.14/ 1.. ·-----· - w 

rımız tefer yapacaklardır. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w. F. Henry Van der Ze'. 

Ve lürekAsı 
Af\fERICA ' EXPORT U.N~ tNC. 
NEVYORK İÇİN 
'F..XAMELİA Vt.p Ni!":an sonlarında 

~kleniyor. 
EXİRİA Vap. Mayıs iptidasında bck-

VllDAI. !eniyor. 
-·- SERvtCJ~ l.\IARİTiME ROUI\tAiN 

_.. BUCAREST 
UllUld Dr.ı ... z ACENTAOOI LTO. GAI..AS VE KÖSTE.N'CE iÇİN 
ZEl'BKA PLOVb>BA A. O. Km'OR C:AVARNA Mof 18 Mayısa doğru 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten- bCklenüror. 

ce ve Varna için h:.l"'eket edecektir. D. T. R. T. - llUDhPl;;sT 
Yolcu ve yük kabul edecektir. BUDAPE~TE' İÇİN 
LOVCEN vapuru 8 mayısta' Kösten- DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek

e.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de H•y{a, lmiyor. 
Pire, Durazzo ,,.e Triyt!Ste için Mte· KASSA ınoförü Mayıs sonlarında 
ket edecektir. Yolcµ ~ yük kabul ede-- bekleniyor. 
Ct·ktir. $7.EGED VQpu,ru lfoziran ortalarında 
GOULAND.RİS BllOTDERS (lkHas) bekleniyor. . 

LTD. PlRA~"US SOCtETı~ COMMımcfALE BUl~GA· 
•NEA HF...LLAS• . RE DE NAVİC.ATto y A VAPEUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ks ile p· • • LU tr:msatlanf vapuru :ıre • Btn..GAltiA vapuru 6 mayısta bek-
~ D. evlet Demı·r yollarından s. Ncvyork hattı: P.iredcn hareket tarihi: !eniyor. Burgas \'C V:.lrna için yük ala-

11 MAYIS 1940 ('aktır. :..................................................................................... y 1 k 1--b ı tm k'-d' 1 
o cu ve yü - u c e '-':' ır. Vapurlann isim ye tıırih eri hakkında 

1 .. Ak K s t k ı - 1/5/940 tarihinden itibaren. Gerek vapurların muvasallt tarihleri, h~ bir taahhüt alınınn. ZmJr şam iZ an at ·'0 U U Sahiplerine ah ve idare malı.samıc;Tı vagonlarla nakledilecek maiatın as- gerek vapur tsim.leri ve navlunları hak· Vapurlann hareket tarihleriyle n••· 
gari hamuleye nakil şartlarında tadilat y•pılmqtır. m Ü d Ü r 1 Ü g" Ün d c n: Sahiplerine ait sarnıçlı vagonlarla nak,cdilen benzinlerin asgari 13 ton ol- kında •centa bir t.eahhUt .ıtma ıırenı.z:. lunlard::Jd deliıii::lilı:lerden ·~nta me-
ması kaydı kaldmlmı~ alelumum nakliyatta vagon hacimlerini ifade eden ra- Daha faila tafsillt almak için Birinci .Wlyet kabul etmeı.. 

En titü ve Akşam Kız Sanat Okullarından mezun o?..ıp bilgi ve maharetle- kamlar benzin nakliyatında hacim rakamlarının 0.70 ile hasılı zarbı ve ispir· Kordonda 1~2 numarada •UMDALı Daha fazla taf.Ult için ATATtJRK 
?ini arttırmak, açacakları atelye hayatına hazırlanmak istiyenler için okulu- to petrol .. mazot, motorin, hamız «asit• makine yağı naltiiyatında hacim ı,ımumt denfı A~ntalıtı Ltd. mQracaat caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Der 
ıtıu:ıda diki~ tekamülü atdyeııi açılmııtır. rakamlannın 0.60 ile hS..dı zalbı ugati hamule tonu olarak tesbit edilmiş ve edilmesi rica olunur. z.e. ve Şıı. Vapur acentalıtına mllraca-
1 • lıtelclilerin tafsilat almak ve kayıt olmak için Okul }daresine müracaatlan bu tartlar hususi mahiyeti haiz ol•n idare malı sarmçlı vagonlara da teşmil 

1 
an olunur edilmiıtir. Hasılı zarpludaki kesirlerin yanm ton ve daha fazlası bir ton •- Tclcfon : 40'12 MUd11ri7et at edllrnHi rica olunur • 
........ mıilİlliıiııılııililıilıılı.iıa. .... ----...a.ıM&~Ul..----....L..Dlı.t.....lEYILJ1LElliilL.iı::in....i1&Muallua...mii··ıaa~t.dik· :h.iliıE..-..lil.!L_uıtllll--_ı_-1:tıı1111~:..ıı:l..Lluw11L ____ ı _____ xu~.o JM'JJZlll 



10 lllSAllf SALI iNi 
ı ~--~ ~ 

ltalyaya birden bire ne oldu acaba? 
ltaiyanın harba girmesi bir gün meselesi imiş •.. Harp m-f!zminleşmiş ... 

Bu harpte ltalyanın söylenilecek • • H H sozu varmış ımış ... 
~~~~~~~~~~-~.----~~~~~~~~~~ 

Italyanın bütün arzusu Ber- Norveç harbında vaziyet 
linin muvaffak olmasıdır Norveçliler, Almanların geçecekleri 

bir köprüyü berhava etmişlerdir 

Roıııa 29 (Ö.R) - Roma siyasi m~ h
fil]erinin kanaati şudur ki, Italyanın 
harbe girmesi bir gün meselesidir. Çün
kü harp pek müzminleşmiştir. Italyanın 
da bu harple söylcnecek sözü vardır. 

Berlin 29 (ö.R) - Ita1yan cTclegra
fo:t gazetesinin tahrir müdürü Atsaldo 
dün radyoda Italyan ordusuna hitap 
eden bir nutkunda şöyle demiştir: 

«Norveçteki Ingiliz ve Fransız :lskeri 
ltuvvctlerinin vaziyeti son derece fena
dır. Bunlar parçalanmak ve mağliıp ol
mak tehlikesine maruzdur. Italyanın 
bütün arzusu Alman kuvvetlerinin mu
vaffak olmasıdır. 

Bay Atsaldo bundan sonra Italyanın 
hattı hareketine dair Ingiliz ve Fransız 
faraziyeleri hakkında şunları ilave et
miştir: 

dtalyanm daimi olarak bu ihtilafın 
haricinde kalabilmesi imkansızdır. Bu 
fikir parJamento<la Dino Grandi Bosta
rinin izahatı üzerine büyük bir ekseri
yclçe kabul edilmiş bulunmaktadır. Ital
yanın yapacağı bir şey kalmıştır. Bu da 
verilecek emre hazır bulunmaktır.> 

Paris 29 (Ö.R) - Italyanın Floransa 
~ehrinde üniversite talebeleri dün. Yu
goslavyanın Liibliyana şehrinde Italya 
aleyhinde el varakalarının dağıtılmasını 
protesto için nümayişlerde bulunmuş-

r.Önuıffeı yapılan Lır 1.Um l c 
lardı. Bugün de Almanya sdirinin ve 
faşist partisi mümessilinin huzurıyle 
Roma sinC'malanndan birinde- faşist 
genç1iğinc., Bitler gençliğine dair iki 
filmin gösterilmesi münasebetiyle bir 
Itnlyan - Alman dostluk tezahürü ya
pılmıştır. 

Bu tezahürlere- muvazi olarak Alman 
mesai cephe.si şefi doktor Rob~rt Ley 
tarafından Alman geçnli~ine yapılan .şu 
beyanat kayde sayandır: 

dngiltereyi yCT'e sereceğiz. Ingilz. ej
deri mağlüp olduğu zaman dünyanın 
hazineleri serbest olacaktır. Italya ile 
bizim düşmanımız aynidir: Jngiltere ve 
Fransa. Milletimizin Führeri ile Duçe 
arasında şahsi dostluk mevcut olmasın
dan memnunuz.» 

Bu beyanat ta Almanyanın Italyayı 
harbe girmeğe mecbur etmek için yap
tığı her cins tazyiklerden birisidir. Al
man propagandası Italyayı nazik mev
kie düşilrecek haberlC'ri ortaya atmak
tadır. Romadaki Alman mahfilleri 15 
gün evvel ltalyanın ihtil8.fa müdahale 
etmek üzere olduğunu zannettirecek ha
berler çıkardılar. Italyan askeri ha1.ır
lıklnrı hakkındn bir çok tafsilat verildi. 
Falan ve fafan ihtiyat sınıflarının !"ilaha 
çağırıldığ•, bazı mıntakaların uzak 
memlekC'tlerc ynpılacnk bir sefCT için 

r olarak hazırlandığı, Adriyatiğin fa
J~n ve falan limanlermda harp gemileri
nin toplandığı gibi jddia.Jar ortaya atıl
dı. Tahkikat yapılınca bu haberlerden 
hiç birinin ciddi bir esasa dayanmadığı 
ve ekserisinin 1aınamiyle esassız oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Fakat, Italyanın gayri muhariplik va-
2Jrctini terke karar verdii!i h.'1kkında 
lıic bir delil mevcut olmamakla beraber, 
Italyan propagandasının Alman propa
gandasına lıer suretle müzaherette bu
Junduğu muhakkaktır. Italyan radyosu, 
bilhassa Islam memlek~tlerinde, Alman 
radyosunun aksi sadası halindedir. Bay 
Teruçi ve Grandinin nutukları Musso
lininin hareket mistiğini uyandırmıstır. 
Itnlyan siyaseti, Alman iddiaları hilafı
na olarak. Jıenüı.: ihtiyat:Ur vaziyetini 
terketmeıniştir. 

BulC?ar cSlovo> gazetesinin yazdığı 
gibi: Duçenin ileride ne karar verece
~ini kimse bilmemekle beraber arkasın
da istikbal hakkında tahminlere müsait 
bir mazi vardır. Duçe sergüzeşt heves
lisi olmadı"ını göstermiştir. Her hangi 
bir şeye kat'i karar vermezden evvel 
yüz defa dUşünür. Binaenaleyh memle
ketini her hangi bir tehlike~'e maru?. bı
rakrnıyacak ve muvaffakıyetinin mü
emmen olduğu tarafa gidecektir. 

yollarda 
dikkati 

Namsostari başlıyan 
faaliyeti na1ar1 

Pnric;, 2!) (Ö.Il) - İngiliz harbiye nc
Z< etinin bu akF.aınki tebliği : 

J .\orvcçtc Ostcrvcl& \ nz.ıyet değişme
r11; .tir. Dü.,man Ond ,J üzerinde şiddl..tli 
I-.ücumlarda bulunmu<-tur. Namsos mın
,:.ık:ısında hava faaliyc-ti kaydedilmiştir. 
Narviktc yeni hiç bi:- şey yoktur. 

Londrn, 29 (Ö.R) - So!l 48 saat zar
;ındn beş İngiliz kruvazorüne ve mü
teaddit nakliye gemilerine Alman tay
yarelerinin bomba iı:abet ettirdikleri 
hakkında Alman tebliğinde mevcut id
dia amirallık tar~fmcl;ın kafi olarak 
tekzip edilmiştir. 

Brüksel, 29 (Ö.R\ - Havas Ajansı
nın Trondhaym cephesindeki muhabiri 
bildiriyor : Müttefik harp makinesi şim
di tam faaliyet ha!0.!ldedir. Namsostan 
ba.şlıyan yollar binIC'rcc asker, gemici, 
topçular doludur. Almanlar Nomsosu 
tekrar bombalamış1ardır. Fakat ahali 

lrıgiliz ordusunun 
celbedivor 

şehri terketınişti. İnf.(iliZ askerleri ara- Oslo kr esi11in gorıınuşıı 
sında ise hiç zayfat v!mrunıştır. Norveç harekatı hakkında şu izahatı miin:ıscbctiyle neşriyatlarında merkez 

Paris, 29 (Ö.R) - Almanların Nor- veriyor : cephesinde müttefikler için bir çok zo,. 
veç hava bombardım~nları son derece Almanlar Ondelne.ii bombardıman et- luklar arzcdcn muharebenin azami 
barharrn olmu~ur. Bu t;:ık şe!1irler ha- mişlerdir. Narvik mıntakasında yeni bir enerjide yapılması li.izumundan bahse" 
ıabcye dönmüştür. Mesel~ Namsos bu ~ey yoktur. Almanların geçecekleri bir derek diyorlar ki : 
vaı.iyettedfr. Bu zavallı kasaba Alman köprüyii berhava eden Norveçlilerin •Harbin Fransa ::ı:phesinde kazanıla· 
bombardımanlarının kurbanıdır. Bun- mahirane hareketiyl•.? Almanların ileri cağı doğru ise de Norveçte bir AlmaJI 
far ilkönce şehir etr:ıfındaki demiryolu hareketi durdurulmuştur. ÖstervaJe ge- galibiyeti Almanlar iı:in mühim olabilir· 
merke7Je'ı·ini bombarrfıman ettikten son- fon Alman kuvvetle; i ~imdi dağları geç- Yarım tedbirler alın?.nıalı, lüzumlu bU· 
ı·a tekrar gelerek bu defa bombalarını meğe çalışıyorlar. Foknt burada Norveç tün kuvvetler gönd.-?ri1melidir.ıı 
sivil binalar üzerine boşaltmışlardır. Al- kıtalarının teşkilatlı mukavemetine Niyuz kronikel •Donanmanın büyUI& 
manlar, kız.ılhaç işaretıni açıkça taşıyan çarpmışlardır. zayiat vermeden Trondhayme ginn~ 
kafileler ve trenlere de riayet ehniye- ALMAN TEBLİ(H kabilse hemen hücuma geçilmesi• 1aral· 
rek bunları alçaktan bombardıman edi- Berlin, 29 (Ö.R) - Alınan tebliği : tarıdır. 
yorlar. Norvcçte harekat muayyen seyrini ta- Taymis gazetesi Norveç harbi haJc· 
Piğer taraftan Oslo şehrinden kaçma- kip etmektedir. Memfoket dahilinde sü- kında şunları yazıyor · 

ğa muvaffak olan bir sivilin ifadesine kunctin tesisine de\'P.m olunmaktadır.. •Düşman istediği kadar zayiatını sak· 
göre Almanlar burada .bütün hastane- 24 toplu altı batarya bütün tc!errüat ve lamn .. Verdiği zayiatın Pkseriya talımiıı· 
ıcrdeki sivil hastalan cıkartmışlar mev- cephanelcriyfo ele geçirilmiş, bir dina- lerimizden fazla olduğu muhakkaktır··· 

--------------------------------------~--------~. c~~tak~n,g~cl~~ gel~k~~~k mHfabrik~~~pl~ilm~~ ~ajar~wKa~g~~bo~~bin~~ 

Norv~çte B.Q.ledı· venı·n zı·yafetı• askeri yaralılara tahsis etmişlerdir. Norveçin snhil mınt::ıkalarında iki İn- &skeri na7.arı dikkat.? almmash bile bU· 
""" '- ~ Paris, 29 (Ö.R) - •Norska Tclegram giliz kruvazörüne tayyarelerden atılan tün hilelcrine rağmen bu harp Aiınan-

büro• Norveç Telgr::! ajansı bildiriyor~ orta çapta ikişeı· boıııba isabet etmiştir. lara çok pahalıya mal olmuştur. Bı.ı dat 
Kıtaatımızdan bir kol dün, muharebeyi Birisi tamamen tahrip edilmiş olmak wlarda deniz nakliyrt•nı tamamen dııt· --·-

Kanlı muhareb~
ler o luyor -·-- RAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lar bu iki şehirdeki kuvvetlerinin iltic;a
lını temine çalışmakta isdcr de şimdiye 
kadar bütün gayretleri Norveç askerleri
nin mukavemetiyle akim kalmı tır. 

Alman hava kuvvetleri Namsosa 
dört günden beri hiç bir hava taarru
zundn bulunamamışlardır. Bu şehrin 
havn müdnfnasının kuvvetli bir bale 
konmuş olması ve bilhassa müttefik av
cı tayyarelerinin faaliyete geçmiş bu
]umnaları Alman bombardıman tayya
rele•·inin cesaretlerin: kırmıştır. Nam
ı;osda müttefiklerin karaya asker ihracı 
muntazaman devam ediyor. Almanlar 
1u hareketi hiç bir S'.!retle işkfıl edeme
mişlerdir. 

Müttefiklerin avcı ta)yareleri bir çok 
Alman bombardıman tayyarelerini dü
şürmüoılerdir. Bir Alman avcı tayyaresi
nin himayesinde hareket eden iki bom
bardıman tnyyaresinc lngiliz avcıları 
hücum ederek bu iki tn;>yareyi dü!!Ür
müşler ve M sserşimt sistemindeki Al
man avcısını da yC're inmeğe mecbur ct
mi<ıl1rdir. Bir Norveç sahil muhafız ge
mH dafi toplariyle yalnız batına 1 O Al
man tayvaresi dü~ürmüştür. Norveç mu
hıuehde.ri Alman ... ava kuvvetlerine bü
> i.ık zayiata mal olmaktadır. 'orvcçc 
taarruzun basladığı günden beri bu za
> iat 15 O tayyart-df"n az değildir. 

Londra, 29 (ö.R) - Namsosdan 
hildırıli\.or : Alnıanl.ııın Gcbrcnsdal ve 
Osterdal vr,dilcrind.. ilerlemek tescb-
bü .. lcrı akim kal ışt•r Donıbosı Storenc 
ba ;fo} an hat üz ... rinde Almanhrın ınüt
tefiklerc ait kuvvt'tlf'ri çevirmek maksa
diyle nenış bır harekette bulunmağa c;a
lr!!tlkları fakat bu hareketin şimdiye ka
'1ar hic bir netice vermediği şayanı ka
yıd'dır. orveç müfrndcri bir gerilla 
harbile Almanbra büyük zayiat verdir· 
mektedirler. 

Trondhnymin şiına' ınde Stnynker de 
vnziyet deği'imemi~tir. Miittefikler her 
gün miıhim munvin kuvvetler almakta 
olun Trondhavm ;İ7•'rinde tazyiklc-rini 
l!rttırmaktadırlo r. 

l.ondra, 29 (ö.R) - Norveç hükii-
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Ziyafetten sonra azalar akasya bahçesinde 

Şehir mcclısinin oldukça hararetli komutanı, vali muavini, Parti reisi, vi
müzakerelerden soma nisan devre top- l5yet erkfını ve Şehir Meclisi Uzaları ha
lcıntısını kapaması münasebetiyle, bele- zır bulunınuslarclır. 

diye reisi dün öğl~ v~kti Şehir MecJisi Kır ziyafeti biiyük bir ncsc içinde 
azalarına Ki.iltiirparkt:>ki Akasya ga7i- geçmi~. bilnhare uz:.ı!ar Kültüıparktaki 
nosunda bir ziyafet vE'rıniştir. Ziyafette gül bahçesinde. gül kokulan <ırasında 
Korgeneral Asım Ak1oğu, Bornova tiim C'idden zevkli dııkika1ar yaşamı~lardır. 

ınUteakip, Alindald::.n çekilmi~tir. Nor- üzere, 50 hin tuııluk ] 1 a-;keri levazım durmak mümkün olmasa da deııizlerdjj 
vcçin şarkında muh:ırebcler devam edi- ve nakliye gemisine ne ağır bombalar ki htıkimiyctin1iz gittikçe daha şüphe 
yor. Garbinde ise diic;manın hiç bir ile- isabet ettirilmi~ir. ve daha tehlikeli bir hale koyacaktır.• 
ri hareketi kaydedilmemiştir.. Alman Linyaskon mevkii:ıdc karaya inen üç Faris, 2!) (Ö.R) - •lfanri Bido• Ent: 
hıyyareleri münakalütın kat'ı için faali- düşman tayyarC'.si atılan bombalarla talı- ransijan gazctesiııde Norveç harbin• 
yetlerinc devnm cdiyorlnl'. Bir Alman rip edilmiştir. İki Alman tayyaresi ka- tahlil eden bir yazı~nda diyor ki : 
tayyaresi düşürülmüş, diğer üçü yere yıptır. Garp cephcsb<le mühim hiç bir •İlk günlerin s'"ri harcketlerindetı 
inmeğe mecbur edilmistir. Bir çok Al- hadase olmamıştır. sonra şimdi biraz hareketsizlik beklen: 
man tnyyarelcrinln de !tkıbeti me'.lıul- İNGILİZ GAZ.ETEJ.ERİ.SE GÖRE bilir. Mümkün olan yegane hareket b~· 
dür. Londra, 29 (Ö.R) - İngiliz gazetele- yük mesafelerden çevirme teşebbüsler • 

Paris, 29 (Ö.R) İngiliz radyosu ri had devreye gelen Norveç harekfitı dir. 
~-~-~~~~~~~~~~~~~~-~-~-- -~~~~~~-~---~~~~~~-~~~---- ..... 

Almanların ikinci vesika yalanı 

Norveç hariciye nazırı, Alman propa
gandasına mukni cevaplar vermiştir 
Almanl'-r Samuel Hoarın nutkunda bu kadar 

akıl erdiremediler konuşmasına 
Londrn 29 (ö.R) - Alman propa

ganda servisi bugün, Fon Rıbbentropun 
son be) anatın<la ıleı i si.iı·di.iğü vesikala
rın 2 ncisini ncşretnıi ,tir. Bu, Norveçin 
Londra elçiliği matbuat servisi şefinin 
B. Çörçilk hususi muhavereyi mi.iteakip 
elçiye gönderdiği bir raporda sözde ve
sikaya göre Çörçil lngiltere ve Fransa
nın Finlandi) aya ) ardım etmeleri Hlzım 
geldigini beyan cttıkten sonra, Skandi
ııavyn devletlerinin bu işe y.ırdımı ka
bul ettiklC'ri takdirde lngilterenin mese
byi tetkik cdecegini, fnkat hiç bir şekil
de Alınanyanın Norveç sahilini işgal et-

kat'iyen 
açık 

mesine müsamahada bulunamıyacağını Norv~ç Jıaricıyc naZtrı Koht 
beyan etmiş ve Isveç demirinin Alman- ··k hB· 
yaya nakli yolunun kapatılmamasının Norveç hiikümeti Ingiliz ve Fransız kı- ]erdir. Zira Norvcçtc henüz büyU 
şayanı temenni olduğunu söylemiştir. taatının Finlandiyaya yardım için Nor- reketler bnşl~mamıştır.~ Jl' 

.1 h h 1. d Sk d 1 veçten geçmelerini redde karar vermiş- Berlı"n 29 (ö.R) _ Almaıl propndg~·o· Çôrçı . arp a ın e an inav meın e- ., 
kellerine yiıpılncak yardımın şimdiden ti. Bu ise Norvecin bitaraflık vazif elc- dası Sir Snımıcl Hor'un nutkunu ra 
tnsrihine hazır olduğunu dn ilave etmiş. rini tamamiyle ifa. etmediğini hiç bir su- da şöyle tefsir etmistir: ··fret· 

Norveç htikümctinin, Ingiltere tara- retle ispat edemez. Sir Snmuel Hor radyoda çok ku zdıı'· 
fmdan kara sulprına mayn konulacağı- miştir. Küfreden ekseriya h~kks~ttir; 

1 d 29 (ö R) N b. d J K k""d' l ·· ced"' l b"ld".,_ · V" bu ~ · • tt•c;· Tokyo 29 (Ö.R) - Japon gazeteleri uaamafı"l1 şu so"'zlerı' c:!ayanı elik •"de .. ~on ra, . - orveçte ır ye c i en vam mev ıı ır. A manlnrın nı on d ı ıgı ... nu .nsvıp e ı,.. ı ...,, ,.. r.: , . 

noktadan bildiriliyor: Dombas mıntakasından bir yol açmağa hakkında B. Ribbentrop tarafından ya- Ribbcntropun nutkunu tcfsirsiz ve iç sa- Düc;manıınız hlc merhamc-t göste~!1'1 cel<-
Askeri malzeme nakline mani olmak çalışnn taarruzları püskürtülmi.iştür. pıJan beyanata cevaben Norveç harici- hife]crde neşretmişlerdir. Yalnız Ac;ahi bu harbı sonun~ kııdar devam cttıre 

mcti yeni hır lx~yumıcPnesinde n üstevli ıçın Alman hava kuvvetlerinin bütün Kvnmdnki Alman tanrruzlannın hedefi ye nazırı B. Koht demiştir ki: gaıetesi bir başmakale neşrederek di- tir. katınd• 
Alman ordusu Norvectt n tamaınt•n atıl- t\ücumları defedilmi~ıir. Her gün müt- müttefik kuvvetlerini ikiye ayırmaktır. Mayn konulması Norvçç hükümf'ti yor ki: Almaıı radyosu. Norvl'Ç hare da ııı
madıkça harbin devam t"deceğini bildi- tefiklerin bir çok nakliye vapurları mun- .Alınanlar Non-eçteki umumi harekatı için tam beklenilmiyen bir hareket ol- .cRibbentropun iddiaları doğru mu- Alınanların ilk avantajları hakktttilcteıl 
rert>k diyor ki: tazaman Norveç~· müttefik kıtaatı ve için k.araı:gah olarak Röroıı'u tahkim et- muş ve protestomuz derhal Storting dur?. Bunu araştumıık neye yarar. giliz n.azırmın .sözlerini nak e 
~Almanya i::lc-:._jN~o:r~.v~e:ç~a:r~as:_::ın~d~a~~h~a~li:ı:.n~ıa~l~z~e~ın:e:.ı..~çiık:ann::i.:.:a:R~b::::::dır~ . .._~T:L:ron:..::d:hca~y~Il).:.ıJL•:k~t:cd::.:ir:lc~r_:_:N~o~r:v~eç~N:

0
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