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lı&a DıUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul eı&mez 
~ 

lıOJMba, 8 (0. •> - Jqiltere Aaeri1wım 
tayyare fabrikalarma GD ldn harp tayyaresi ıs
ınarJamqtır. Bu 1ayyare1erin teehizatı Ingiliz 
hükameti tarafından yapdaaktır. Amerika 
Harbiye müstepn Cansan, Ameribnm 1940 
aenemade ll8tteftkler beabma eJl modern ft 

en eerl tipte 17500 tanue IDf8 tdebileeelhıl 
!Bylemiftlr. ~ 

orveç sahillerine mayn döküldü 
Müttefiklerin bu hareketi üzerine Alman donanması Şimale doğru yol aldı 

Almanya, heyecan içinde ve fevka
lide vahim kararlar arefesinde 

fHi"ti~~i~···;iy;;~ti~·a~····;ühi;··~bi~"i~PI~~ti"Y~P;ıa;·1 
· Müttefikler Alman taarruzuna 

Londnada sefirlerin ~ına riyaset .eden Hariciye Nazırı Hali/ak& 
(AV*ktaki Çemberla11R) 

lngiliz sefirleri toplandı 

Cenubu şarki Avrupada 
da abloka sıklaşacak 

~~~~~x*x~~~~ 

Londradaki toplantıda evvela An· 
sefirinin izahatı dinlendi kara 

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

Brüksel, 8 (ö. R) - Müttefiklerin kara 'bü:rilr elçWe. Atiaa, Belıi'ad, 
yakında Cenubu prkl A vrupada da ab- Büknıt, Wya ve 8'1daptıflıe orta eJçile.. 
lokayı ululqtıracak tedbirler aimalan ri İflİl.k etmiflerdir. Bir ..&dclettenherl 
pariıte beklenmektedir. maun w....n Roma ve Moekova bii-

LONDRADAKI MOHtM lÇflMA yük elçila-i de müzakerelerde haza' bu-
Laa- a (ö. ıJ)-... S- 1ıııaftaı.tn J-usm,.bn'•. · 

dipl a ,. m,,,,. 1111' • - ıniWnni. SelM.-~ öiled• .,..... ld.adl 
......... it• • t " .... lflıfr ... --~ ........ [ ......... a.. 
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Ve Annesi 

Tefrika: 40 YAZAN: Şahin Akduman 
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-anlı iki 
hadise oldu 

9 MiS L 1 940,... 

Ablak 
Çemberi 
Daralıyor 

---·-ŞEVKET stLGIN 

korkuıu, üzüntüsü beyhude .•• Hepinizin 
Bakınız, ben hiç telaş ediyor muyum? 

·~-~~~-~~---x*x.~~-~~~~--

Hayrullah efendi, kafasının etra
fında sonsuz katmerler teşkil eden 
o bembeyaz sarığının altında bir 
Cfağ gibi heybetli ve hareketsiz du
ruyordu. Ruhan derin bir rahatlık 
ve neşe içinde bulunduğu apaçık se

zilmekte idi.. Halbuki Şeyhülislam
Cla pek o kadar cesaret ve ruh sağ
lamlığı olmadığı ötedenberi her yer
de söylenip duruyordu.. Şeyhülis
lamın · böyle müsterih ve pervasız 
(formasında behemehal bir sebep 
bulunmak lazımgeliyordu... Bu se

Neden sonra meşguliyetini bitir
mişti... Hele şükür, söze başlı
yacağmı ima eden bir tarz
da çenesini yavaş yavaş oynatma
ğa, göğsüne doğru sarkan uzun sa
kalını hafif hafif kımlıdatmıya baş
lamıştı ... 

--*
Sarhoşluk yüzünden 
dört kişi yaralandı.. 
Bunlar Memleket 
hastanesine getiril iler 

Bir Universiteli grtip 
yakında lzmii-e geliyor 

•• 
Universlte gençleri Milli hakimiyet 
bayramını aramızda geçireceklerdir 

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

Menemenin Ali ağ~ nahiyesinde Sö- Haber aldığımıza göre, Istanbul Uni- tile Istanbul gazetelerinde bazı ne~dya-
~ütlük mevkiinde sarhoşluk yüzünden versitesi Hukuk ve 1ktısad fakülteleri ta rastlanmıştır. Bir Istanbul gazetesi 
bir hadise olmuştur Söğütlükte rnla iç- talebesinden 500 kl§üik bir kafile, 23 aynen şu satırları yazmaktadır: 
mekte olan nahiye halkından Mehmet Nisan Hakimiyeti Milliye bayramını «Bundan bir milddet evvel üniversi
oğlu Mustafa KUL·do~lu, sarhoşluk sai- tzm.ir gençl.iği. arasında g.eçirmek mak- te talebesi Izmir seyahatini yapma.,ö-a 

- BA_ŞTARAFI 1 Net sA.BiFEDg
nakledilen demirler Almanyanın h87 
sanayiini b~emektedir. Norveç /;-- • 
manya tarafından bitaraflığının ibIAlir'8 
göz yummakla yalnız kendi hürriYel_.1° 
istiklalini muhafazada zaaf göstenrı--· 
le kalmaOUfbr. Ayni zamanda nıiit~ 
fiklere kar§ı muhafaza ebnekle ınülı • 
lef bulunduğu bir bitaraflığa da naret· 
ıizlik göstenniftir. Eğer bu keyfiyet~ 
bin neticesi üzerinde başlıca ıniles'it 
olıın ablolaının uı3Ca uğratilmasına se' 
hcbiyet vermcmis olsaydı müttefikle! 

~ • ~o 
Şeyhislamm ne dediği i~itilmi

yordu amma, vaziyeti bir dua oku
duğunu anlatmakta idi .. Galiba dua
sını bitirmiş olacak ki eliyle yüzünü 
ve sakalını üç kere sıvazladı ... Son
ra karşısındakilere ayrı ayn baka
rak: 

kasiyle, ayni nahiyeden Galip oğlu Raif dil h ı k sa e şe rımıze ge ece tır. karar verince Hukuk Fakültesi dekan-
Bedirle kavga etmiş, bıçakla Raifi en- ı t b l .,~ · · · ı··ı · h ' san u unıversıtesı genç ıg nın e- lığından, Izmir valiliği nezdinde bazı 
sesinden ve omuzundan ağır surette ya- h ht lif ·ı 1 1 h 
ralamıştır. ":"~ er sene mu e vesı e er e şe - kolaylıklar gösterilmesi için teşebbüsat-

Raif te tabancasiyle ateş ederek Mus- rımıze .hıızı~ladığı seyahat.terden ~aha ta bulunulması rica edilm~ ve dekanlık 
1 d ebh .. em .. knuyetlı ol.arak bu g~ıntl, Izmırde ta talebenin bu arzusunu ı ..... ır valilig·i-

tafa Kurdoğlunu .;.l karın boşluğun an bi l k d t G I ..... .. uyu . r a a a uyan ırmış ır. e e- ne yazmıştır. Dekanlık, Izmirden aldıgv ı 
ağır surette yaralaınıştır. cek kafil d 128 k t l b tt 

I'kı' suçlu ın"" .. ~·h tedavı· 
1
·,.;n İzmire e e ız a e e mevcu ur. cevabı dün talebeye teblil~ etıni§lir 

bep acaba ne idi L 
Duyduğu hayretten ne yapacağı

nı şaşıran Rüştü pasa, bunu anla
mak için derin derin düşünmeğe ko

- Hepinizin korkusu, üzüntüsü 
beyhude ... Dedi ... Bakınız, ben hiç 
ıeiaş ediyor muyum? •. Ruhum de
mir gibi sağlam... Çünkü saltanat
ta bekası din ve devlet için artık ağır 
bir tehlike teşkil etmeğe başlıyan 
padişahı tahttan indireceğimize kat
iyyen emin ve kani bir vaziyette bu
lunuyorum ... 

...... ... ~· üniversiteliler 20 Nisanda bir vapur- .•. .. 0 
• 

getirilmişler ve memleket hastanesine la Istanbuldan haraket ederek gelecek- Gençlıgın guzel Izmirde ba;:ramı .k.~~-
yatırılmışlardır. lerdir. Talebelerden lSO si vapurda ya- l~lamak işti~akına karşı Izmı: val.ılıgı-

yuldu .. 
O dakikada Sadrazamın zihnine 

bir çok fena ihtimaller gelmeğe baş

CUl\1A OVASINDAKİ VAK'A tıp kalkacıık, diğerleri şehrin otellerin- mn bu namusaid cevabı, Unıversıtedc 
Evvelki g.:c~, Cuını> ovası nahiyesin- de, Izmirli talebe de aileleri nezdinde ve bilhassa Izmirli gençler arasında te

dc çarşı içinde mücssıf hır hadise olmuş- kalacaklardır. 21, 22 ve 23 Nisan gece- essür uyandırmıştır. Dün bir aralık Iz
tur. İsmail oglu İlyas Babadağ adında lerini Izmirde geçirmeleri mütesavver mire gidilmemeyc karar verilmiş ise de 
bir adam, sarhoşluk yüzünden kavga bulunan bu kafile 24 Nisan günü Islan- Izmirli gençler bir toplantılarında bu 
ettiği İbrahim Kutluyu tabanca kur.şu- bula hareket edecektir. seyahatin mutlaka yapılmasını Üniver-

lamıştı ... 

Sakın Şehislam gidip hal işini 
Sultan Azize haber vermiş olmasın? 
Esasen Hayrullah efendinin karek-

ııu ile boğazından ağır surette yarala- ** site gençliğinden rica etmişler, bunun 
ınısbr. Suçlu yine tabanca kurşunu ile lzmirde memnuniyetle karşılandığı üzerine 20 Nisanda harekete karar ver-
Hasan oğlu Mustafa Takiyi de sağ aya- şüphesiz bulunan bu seyahat münasebe- miştir ... 
ğından yaralamış ve uıbıtaca yakalan- -----------------------------

-B T,. .. •,aı•urwl---
teri de böyle bir harekete pek ziyade Ist·ı" I· a~ h 1 rsl mı.ştır. 

Yaralılar hadiseden sonra Sıhhi imdat 
otomobili ile izmire getirilmiş ve mem
leket hastanesinde tedavi altına alın
mışlardır. 

lş sahiplerince Adliye 
mensuplarına veri

len paralar hakkında 

müsait bulunuyordu ... 
Evet, bu fikir pek te yabana atıl- - BAŞTARAPI 1 NCt SAHİFEDE -

mamak lazım ... iki yüzlülüğüle, mu- Nazilerin harp gayeleri 1937 senesinde 
nafıklıgw ıY.la halk arasında büyu"k bir bu gizli harita ile gösterilmiştir. Bu ha-

rita, 1938 senesinde Südet'lerin tahri-
şöhret kazanan Hayrullah efendi, kl\tı esnasında general Henlcin'in karar
kendisini yüze çıkarmak için arka- gfilımda Çekler tarafından yapılan bir 
daşlarmı ele vermekten çekinmiye- araştırma esnasında meydana çıkarıl-

mışlır. 
cek bir kabiliyette, gayet düzenbaz Harita, Almanyanın ilhak edeceği yer-
ve tilki kadar kurnaz bir adamdı... lerl şu suretle sıralamaktadır: 
Onun elinden, her türlü marifet ge- 1938 ilkbaharı Avusturya 
lebilirdi 1.. 1938 Sonbaharı Çekosiovakya. 

1939 ilkbaharı Macaristan. 
Hayrullah efendi, sakin ve telaş- 1939 sonbaharı Polonya. 

sız vaziyetinin Sadrazamın üzerin- 1940 ilkbaharı Yugoslavya. 
de yaptığı tesirin farkına varmıştı.. 1940 sonbaharı Romanya ve Bulga-
Ayni zamanda Rüştü ve Mitat pa- ristan. 
c:.larla Namık Kemal beyin korku 1941 ilkbaharı Darulnarka, Belçika, 
~ Hollanda, Fransanın şimali gar-
ve telaş içinde bulunduklarını dahi bisi ve Isviçre. 
sezmişti... 1941 sonbaharı Ukranya. L 

Manalı bir tarzda gülümseyip de- Bu plLn, Skandinnvya, Büyük Hritan-
di ki: ya ve Portekizin ilhakı ve Yittoriadan 

- Hüdai alim, sizi böyle şaşırmış Uı Corognea kadar Ispanyanın simali 
garbisinin zaptı ile ikmal edilecektir. 

ve telaşlı bir halde bulacağım hiç Haritanın altında, Uç defa nida i~'lre-
aklıma gelmiyordu.. işte icap eden tile birlikte tekrar edilmiş olan cGarp> 
bütün tedbirleri almış bulunuyorsu- kelim<'si vardır. Bu kelimelere şöyle bir 
nuz... Bu vaziyette, artık üzülme- cümle ilave edilmiştir: cNazi siyaseti 

böyledir.> 
miz için ortada hiç bir sebeb göremi- Haritanın kenar kısmındaki kısa bir 
yorum... Hem ne kadar korksak iznhi notta şöyle denilmektedir: 
netice yine olacağına varır 1.. Işte şimdi garp siynseti tesbit edilmiş--- --Bana gelince, ben bu maslahatı tir. 
mutlaka başaracağımıza kat'iyyen 

Büyük Millet Meclisinde emin bulunuyorum .. 

Bu sözler Sadrazamla arkadaşla
rını büsbütün şaşırtmıştı ... 

Hayrullah efendinin bu işte mut
laka muvaffak olacaklarına dair bu 
kadar kat'i bir kanaat sahibi olması, 

acaba neden neş' et ediyordu?.. iş
te cidden merak sardınlacak bir 
nokta!.. 

Rüştü paşa bunu anlamak husu
sundaki merakına galebe çalamayıp 
Şeyhislamdan hemen sordu: 

Ankara, 8 (A.A) - B. M. Meclisi bu
gün (Dün) Refet Canıtezin başkanlığın
da toplanmış ve bazı azanın mezuniyet
lerine ait riyaset divanı tezkeresini tas
vip ettikten sonra içtimııa nihayet ver
miştir. 

Meclis çarşamba günü toplanacaktır. 

KIS CA: 
•••••••• 
Gazete okumak zevki 

--<:r-
T AZAN: .ıczacı K. Klmil Aktc~ 

- Aman efendi hazretleri... Bu 
hükmü vermekte biraz acele etmiş İnsan zevklerini üzerlcrlndc toplıyan 
olmayasınız.. sigara, kahve, alkol, kumar, cinsiyet 

duyguları vesaire arasında gazete oku-
Sultan Aziz henüz bize zararı do- mayı da sayarsam, bilmem amma, am-

kunabilir bir vaziyette bulunuyor... ma yaptın Kemal Kamil diyenler bulu-
0 hala Dolmabahçe sarayında otu- nur mu? •. Aklı başında medeni bir in
ruyor ... Ve bütün nüfuzunu, padi- sanın zevkleri sırasında ben gazete oku-

mayı da sayacağım. Hiç unutmam, umu
şahlık kudretini cl'an elinde tutu- mı harp içinde Hayfa ile Yafa arasında 
yor... Bu kuvvet ve iktidar ondan seyyar hastane kurmuştuk, muhitten 
alınmadıkça, tehlikeyi atlattığımıza alakayı keseli aylar olmuştu.. Nastlsa 
nasıl emin olabiliriz? elime bir Tanin gazetesi geçmişti .. Onu 

F arzediniz ki padi§Sh timdi beni çadınmda şöyle zevkini çıkara çıkara 
okuduğumu hatırlıyorum ve o okwna

sadarctten azletti .. Ve yerime Mah- dan aldığım zevki hlilA duyar gibi olu-
m ut Nedim paşa tayin edildi .. O yorum. 
zaman bütün bu tasavvurlarımızın, Yunan işgalinde İstanbul gazetelerini 
başarmağa uğraştığımız bu hal okumak, beş sene hapis cezasını mucip 

• olurdu. Y:eni Asır baş muharriri muh-
işınin neticesi bir sıfıra müncer ol tcrem kard !rim Hakla Ocııkoğlu, o za-
maz mı?·· man bana İstanbul gazetelerini gizlice 

Hayrullah efendi hiç istifini boz- vermek cesaretini bulurdu, yakalan
madı .. Büyük bir sükunet ı'çı'nde ce- mak ihtimalinin endişesini beraberce 

bölü.şürdük. 
binden bağadan mamul irice bir İki sene evvel İstanbulda kendimi 
enfiye kutusu çıkardı... Kapağını mutlak bir istirahate çekmiş, hadisat ve 
açtı... Üç parmağını kutunun içine ahvale kulaklarımı tıkamıştım .. Böylece 
iyice daldırıp miktarı kafi enfiye al- on glin geçti. Bir gün İstanbula indim .. 
dıktan sonra bununla burnunun her Kadıköy vapurunda gazete iştiyak.mu 
iki deligw ini de tıka basa doldurmuş- t~tmin edişim hala aklımdadır. Hani, 

- kızgın bir yaz gününde terlemiş, susa-
tu... mış bir adam için serin ve berrak su ne 

Bu işi yapıp bitirmesini mütea- ise, gazeteye susamak ta onun ayni olu
kib, birbirinin peşisıra (Hapşu, hap· yor. Ben, gazete okumayı zevklerimden 

-- --
mniyet müdürünün 
·rel( .. leri. .. 

Şehrimiz Emniyet müdürü Boy Sait 
Özgörün dün bazı Emniyet merkezle
rini ve karakollarını teftiş ederek Em
niyet memurlarına vazifeleri hakkında 
direktifler vermiştir. 
Yağan sürekli yağmurlardan dolayı 

şehirde husule gelen münakalat güçlük
lerini giderici tedbirler alınarak halka 
yardım edilmesi hakkında talimat ver
miş ve geç vakte kadar ela bu işle meş
gul olmuştur. --·--

Dış ticaret işleri 
Milli korunma krumnu tedbirlerinin 

'aktinde ahnabilmesi için dış ticaret is
it6tistiklerinln süratle tanzimi lilzumu 
Tietıret vekaletinden Ticaret odasına 
hildirilmiştir. 

İhracat tacirlerinin mallarını vapura 
yUklettiktcn sonra n.tanıi beş gün zar
fında gümrük ihraç beyannamesini ka
patmaları icap etmektedir. 

Ticaret odası, keyfiyetten tacirleri ha
berdar etmiştir. --·--Karşıyaka avcıları 
Karşıyaka Halkevine bağlı Avcılar 

kulübünün senelik toplantısı yapılarak 
idare heyeti seçilmiştir. 

Yeni heyete BB. Fahri, Süleyman 
Par, Ziya Akın, Şükrü Snrçın ve Hak
kı Özel seçilmiştir. --·--KARABURUN 
MtiDDEiUMUMiLtCi 
Hastalanan Karaburun müddeiumu

misi B. Ahmet Ülkenin vazifesini mu· 
vakkat salılhiyetle Torbalı müddeiumu
misi bay Cevdet Menteşin görmesi ten
sip edilmiştir. --·--Hadi Dura 

Beraet etti 
2 - 5 Ağustos 939 tarihinde İzmiri 7j

yaret eden İngiliz donanmasına mensup 
Malaya saffı harp gemisine 300 ton su
yun bedava verildiği halde, su bedeli 
olarak, Hadi Dura tarafından 60 İngiliz 
lirası alınmak suretiyle geminin dolan
dırıldığı ihbar edilmişti. 

Milli şeref ve misafirperverlik nokta
sından ehemmiyetli tcllkki edilen bu 
ihbar hakkında çok titiz davranan adli
yemizin yaptığı çok şümullü tahkilrnl 
ve muhakeme nttticesinde suyun gemi
ye bedava verilmesi mevzuubahis olma
dığı gibi, Hadi Duraya isnat edilen su
ı; un da mevcut olmadığı gerek C. Müd
deiı ,ıuıniliği, gerek Asliye birinci ceza 
mahkemesi tarafından anlaşılmış ve 
Hadi Duranın beraetine karar verilmiş
tir. 

Vaktiyle matbuata intikal eden bu 
ağır isnat dolnyısiyle Hadi Duranm ma
ı!en ve maddeten çok müteessir olduğu
na şüphe yoktur. 

.Muhitimizde sağlam bir karakter sa
hibi olarak tanınmış olan Hadi Duraya 
vaki isnattan ne derece müteessir ol
muş idiysek, bugün ne böyle bir suçtan 
mütenezzih olduğunu öğrenmekle a~•ni 
derecede memnun olduğumuzu bildir
meyi bir vazife biliriz. 

----~~-~~~x*x•~~~~~~~~-

Tebliğden başka bir muamele için dım vergilerine tfibi tutulmaması ve ve
makamından uzaklaşmağa mecbur olan saiti nakliye masraflanndan gayrisinin 
hakim, tabip ve adliye memurlarına yalnız hava kuvvetlerine yardım vergi-
2503 numaralı harç tarifesi kanununun sine tAbi tutulması icnp eder. 
98 inci maddesi mucibince ve mahkeme- 2 - Şahit, ehli vukuf ve muhammin
lerle müfettiş ve muhakkikler tarafın- ler hizmet erbııbı vaziyetinde olmadık
dan malömat ve ihtisaslanna müracaat lsn gibi buruara, celbeden makamlarca 
edilen şahit ve vukuf ehli ve muham- takdir edilmek suretiyle verilen meba
minlere de bu maknırilarca takdir edil- llğ bilahare haksız çıkan taraftan iahsU 
mek suretiyle verilen paraların vergiye edilmesi itibariyle bu tediyenin Hazine 
tabi olup olmadığı hususunda tereddüt ile de hiç bir nlaknsı yoktur. 
edildiği cereyan eden muhaberelcrden Bunlara yapılan tediyclcr, hizmet rnu
nnlaşılmış olduğundan keyfiyet Maliye kabili olmayıp masarifi zaruriye karşı
vekaletince aşağıdııld şekilde izah olun· lığı bulunması ve cezn d~valannda ha
muştur : z.inecc bUtçeden yapılan bu nevi mas-

1 - Tebliğden başkn bir sebeple ma· rafların maznunun beraetiyle mümteni
kamından ayrılan hfikim, tabip vesair üttahsil bir hale gelmesi de asli mnhl
adliye memurlanna iş sahiplerinden alı- ~etini tebdil cdemlyeceği cihetle bu pa
narak Adliye harç tarifesi kanununun ralnrdan hizmet erbabı istilıkaklan üze· 
98 inci maddesi mucibince yol masrafı rine mevzu kazanç, buhran, müvazcnc 
ve tazminat olarak ödenen paralar, har.. ve hava kuvvetlerine yardım vergileri· 
cirah kııraınamesinin üçüncil maddesi nin kesilmemesi lllzım gelir. 
mucibince harcirah mahiyetinde bulun- Bu tebliğin vurudundan evvel, yuka
masına binaen bu kabil tediyelerin ka- ndaki esaslara muhallf olarak yapılmış 
zanç, buhran, müva~ene vergilerine ve ve emri vaki halini almış olan muaınc
vesaltl nakliye masraflarına tekabül lelerin haliyle bırakılması da ilAveten 
eden kısmının hava kuvvetlerine yar- alAlaıdarlara bUdirllmiştir. 

SPOR 
••••••••• 

M. Küme Deplasm n maçlarında 

ilk haftada alınan netice
lere kısa bir bakış .. 

~~~~~~-x*x•~-----
Şehrimizde ikişer maç yapan Galata- Puvantajda Fenerbahçe 8 puvanla ön-

saray ve Fenerbahçe takımları, dün sa- de, Ankara takımları 7 şer puvanla ikin
bah Bandırma yoluyla Izmlrden ayrıl- el, Altınordu, Altay ve Vefa altışar pu
~lardır. İstanbul takımlannın Izmlr vanla UçUncU dereceyi muhafaza edi
m.açları, Istnnbul sporeularını ve bilhas- yorlar. Istanbulun en kudretli takımları 
aa spor idarecilerini telAşa sevk eden oldukları muhakkak olan Galatasarayla 
iki hadiseyi filen tekzib etm~tir: Beşiktaş dörder puvanla en sondadırlar. 

1 - Izmlrde saha hasılAtının az oldu- Biz, hakikt vaziyeti, ancak UçilncU hafta 
ğu, deplasman nuıçlarında yapılan mas- maçlarından sonra anlıyabileceğiz. 
raflara tekabül etmedi4i iddia ediliyor-
du. lıtanbulun iki kıymetli takımı ile ROMAHY A (B.) MİLLi 
fırtınalı ve yağmurlu havada yapılan 
iki maçta temin edilen hasılAt 2400 11- MAÇI KALDI 
radır. Masraf 1300 lira olduğuna göre Türk {B) Milll takımının Romanyaya 
zararın mevzuu bahis edilmlyeceği mey- gklt!rek 14 ve 16 Nisanda Romanya (B) 
dana çıkmıştır. Milli takımile iki maç yapması ınukar-

2 - lzmir takımlarının gayet zayıf ol- rer bulunduğunu haber vermiştik. Bu 
dukları, ne Istanbul ve ne de Ankara 
takımlarına karsı mUsbet bir netice ala- maça iştirak için Izmirden Altınordulu 
ınıyacakları iddia edilmiş ve bilhassa Salclle Altaylı Ömer davet edilmiş ve 
Ankarada yapılan toplantıda kuvvetler- dün sabah bu iki sporcu Istanbula ha
deki muvazenesizlik yüziinden. Jzmir reket etmiştir. Fakat sporcuların hare
takım1arının milli kilme deplasman ketlerinden sonra, Romanya ile yapıla
maçlnrma iştirak ettirilmemeleri ileri cak maçtan, mali bir ihtilM hasebile sar
sürülmilstü. Hamdolsun ki bu iddia da fınazar edildiği mıntaka01ıza bildiril
filen tekzibe uğramıştır. Galatasaray, mlştir. 
Izmirde iki mağlubiyet kaydetmiş, Fe- -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-.-.. -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-.-.. -.-•• -.-.. 
n~ri~ ~azandığı. galnbiyetıer de ancak ~ Memleftet haberleri ~ 
hır, ıkı gol fnrkıyle vaki olmuştur. Şu ......................................... . 
halde l~tr takımlarının kuvvetli ol
dukları anlaşılmıştır. Erzincana dönen 

relaketzedeler 

belki kararlımndıı bu kadar sert 
kııt'i olmıyacaldardı. 

Ortada snrih bir vaı.iyct vnrdı~ .Jl.!; 
manya mütemadiyen kendi tehdit _."*:.ı 
tazyikinin kurbanı olan bir meınlekc:...
bitaraflığını istismar etmİ§tİr. Alrıı"'; 
jüristleri dahil olmak üzere dünyıJl 
en maruf hukulqinaslan 8.flliıdaki efSY 
lar üzerinde mutabıktırlar: lı• 

1 - Bir devlet aıırak kendi bitarııi' 
ğını korunuığa muktedir hulundtığıl 
nıiiddctçc bitaraf sayılabilir. t-

2 - l\luhnriplcrdcn birinin ihdaS e • 
tiği gayri meşru \'aziyctler diğer rnıı~ 
ribc de kendi hayati menfaatlerini~ ~ .... 
lmfauısı için müına:.il tedbirler ittibıı-
ııı:ı hak \'erdirir. ··t· 

Norveç knrn suları mcsclesiııde ınıı.,. 
tefikler bu hukuki kaideye istinat ~"9 
Lilccek vaziyettedirler. Zira Nor'.,.. 
harbin dışında kalmak veya Alman ~ııle 
yikino ınaruz kalmamak korkusıffll• 
kendi vnpurlanm batıran ve kendi 1ıı 
tanda,şlaruun hayatına kastedeJJ s1J" 
memleketin ticaret gemilerine ıuıra ~· 
lnrmdan istifade etmek haldunı ve.rtı1 ~ 
le kalmamıştır. Onları himaye etıı~, 
gibi ağır bir \'azife de deruhte e6ni~ eııl 
Müttefikler ittihaz ettikleri kararla tı J;ıt 
Almanyaya Narvik yolunu fıknOUŞ ..... ~ 
hem de Non•eç harp gemilerini bÖı ~ 
ağır bir vazifeyi gömıektcn kurtıırıı1d, 
tardır. Gerçi Norveç kara su~ı1 
miittefikler tarafmdım mayn tıırl.aı.JJ• 
tesisi bu memleketin hiikümrnn ba o
rına karşı bir tecaııi.i7 şeklinde ıiiril~ 
bilir. Eğer Almanyanın yarattığı ntıı 11• 

haklar mevcut olmasaydı, eğer .ı\lD11)C" 
ya her gün bir vec;ilc ile şimal n~epl olJ 
ketlerinin bitaraflığını çiğnemcrnlŞiıdtl 
~aydı şüphe edilemez ki miittcl 15' 
kendi emniyet dilvulnn için bile ~r 
böyle vahim bir tedbire baş \'ti ı;d 
hakkını kolayca lciınruıniı:ı~ Üt• 
hı:ıldc Almanya kendi hareketiyl~1~1JJI 
(efiklere en kuv,·ctli mukabele su.ıı 
vem1iştir. t,lt' 

Hadisenin akislerine gelint"C,., oŞI• 
min edildiğinden daha geniş olacıır p0• 
kardır. Zira müttefiklerin niiJnkil' ,.~ 
litikası müsamahnlrnr bir bitarnflı~:ııı• 
tık imki'ınsız bir şey olacağını anef rı.ıı· 
koymuştur. Alm:m1ar bu hadise etrı1i.t1ııJ 
da çok gürültü lmpnracnklardır· . Ş ce~· 
memleketleri tehdit \'C tazyik cdıle dt' 
tir. Daha §İmdiden imal \'C Baltı1' ı.-ıı"• 
niı.lcri snhillcrindc büyük Ahnnıı ili)'ot• 
\'etleri fuhşit edildiğinden bahscdi tıd 
Şüı>lıe edilemez ki hu hareke~er, j\I• 
hazırlıklar şimal mernlcketlerın~rlltlf,. 
mllll)'aıun kendilerini rahat bır~ .,e1 
cağa hakkında bir ihtardan başka bıt ~,tt' 
değildir. Fakat Almnnlar bir kerre 1ı'O 
!?Chbüsii ellerinden kaçınruşta~ır .. ~ 
bunu bir daha kolaylıkla ellerıne ~· 
rcmiycccklerdir. l\lcğcr ki hakikııtc;;,ı 
maide hiiyük bir askeri hnrck~"' 
vermiş olsunlar .. Bu takdirde ııdili
rın en çok korktuklara va-ıiyet ke ıJC
ğinden tehııddüs dmiş olacaktır· jJcrl 
Almanyamn tehditlerini bu de.rece 
gctirec~ğinc kani degiliz. oı1' 

$EVKErBf~ 

POLİS'l'E: 

B~h;;;;~J~ki kuyııY" 
t 

düşerek öldü ~ 
Karşıyaknnın Şemikler köyünd~t);l 

yaş]annda Halil oğlu Hasan, e :ıcoııt· 
gece karanlıkta enginar tarinsınıdi bSlı' 
rol ettiği sırada, dönUşünde Jcenduşııt~ 
çcsindeki ağzı açık hir kuyuya 
ve hayata gözlerini yummuştu~· ev"'etJ 
Knı.adan ibaret olan bu h§dıse . iıııı1! 

;rabıtaya yanlış bir ~ekilde .~se~ils'ıı 
ise de müddeiumuml mua\'inl ~ııt~ 
Uskent mahalline ~iderek . • getdı• 
bulunmuş, ölümün kazadan ıleı'l 
ğini tcsbit etmiştir. - r 

Bir kadın könıtJ 
çarpmasından old6

J3!' 
Kahramanlar mevkiinde ot~~"' 

Hatice adında 65 yaşlarınd~ ~ır lil ı11ııır' 
odasına aldığı yanmamış koınill' ııııstı'ıı~ 
galdan zehirlenerek memleke~ tJlt)'ııt' 
sine kaldınlmış, fakat kurtarı a 

ölmüştür. / Jt 
Karısını yara a ~w" 

şu) deyip tam iki defa aksırdı... birisi diye sayarım. Bunda mübalaga ••••••••• .. •••• ......................... . 

Ş göriiyorsonız, dilerim hüdadan, on gün .: G•l•nl•r, Gı.denl•r :. 
Itiraf ederiz ki Galatasaray takımı, 

Izmirde bu hafta iki oyunun seyrettiği
miz Galatasaray değildir. Fert ve ele
man itibarile Türkiyenln yine en kud
retli takımıdır. Deplasman maçlarında 
iyi netice almaları oa beklenir. Şanssız 
Galatasaray. sanki Izmirlilere silrpriz 
hazırlamak için bu iki maçta gayet dur-

Tepecikte oturan Hüseyin, :Urcr? g,l' 
snikasiyle kansı Zehrayı sol ve )~ 
undan ağır surette ynralaınıŞ 1dırJ# lanmıştır. Yaı·alı hastaneye ka 

Adana (Hususi) - Vilayetimizde is- tır. ..•'. 
kıln edilmiş olan Erzincan zelzelesi fe- ----------~··• ··•Jsıı·: 
lfiketzedelerinden 196 sı, çiftlerini sür- 11

•••••••
11

• •••
11

•••• n••••···~ıık : 
eyhislam ne söy]ivecek diye ud· ı._ ~ ..,... ~ ""' 

J na ısattan ucri, \·ckayiden uzak kalın •• •• ı •• • • • •• • • •• •• ...................... . 
karşısındakiler meraklarından çat- inşaallrıh ... Hani o günler, kafam dinle- Sivas mebusu B. Atıf Esenbel Anka
lıyacak bir vaziyete gelmiştiler... nir diyenler vardır amma, bu gibiler 'rr.d;:ın, Nn:dlli emııiyct funiri B. İsmail 

Hayrullah efendi ise hiç oralı ol- sonunda, gazctesizliğin büyük bir ek- Hakkı ve Nazilli belediye reisi B. Emin 
mıyordu ... Aksırması dindikten son- siklik olduğunu anlıvacnk, gazete oku- Bilgen Nazillidm, Maarif müfettişle
ra bu s<"fcr de cebinden m<"ndilini manın bir zevk olduğu h:ıkkınduki id- rindı:-n B. Bil:ıl Kutlu AlaSC'hirdcn gcl

c!mm1 ı buldr , c; ,kı:ılmıvncaktır. Tahıl mı ll'rdır 
.:::......:...._~ç~ı!k:arrn~1~~~ılıMll(lı~jiliiılii1iııııiiıiilıliliililllllllllllllllllll 

gun ve hakikt kıymetini 

: Çocuğu refaha kovuştu ıcıırtıı:1lıı·: 
mek üzere memleketlerine dönmek is- : yorsanız Çocuk E irgeme ıı.ıııı.ı1-': 
temişlerdir. Bunlar, Kızılay tarafından ~ na yılda, bir lira verip tc ii~~ ~aıiJ1t"; 
Erzincana gönderilmiştir. : Çocuk Milletin en kıyıtı<'t ı 

Vil5yt't baytar müdilrlüğil, : sid1r 

1 
l 



SAL 1 YENi A., JR 
s RU&ELLZ:;t!L::a:ı::: AS j :ze:aaı 

r··i~gii"i~~~·; ·t·ü~·k···· 
• 
~ dost uğu i e . d•.., i müftehirdir 

ıger ~ Londra, ;; (ÖR> - ingiltercnin Irak hükümeti, lngiltereye v 
müttefiklerine sadık kalıyor 

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

~iittef iklerle anlaşma halinde komşu Arap millet-
lerının emellerinin vücut bulmasına gayretle çalışacak 
a . ~~~~-~----~-~-

: Ankara büyilk elçis• ga7. tecilcre be
: yanatındn, BUyük Britanyanın, Tür
: kiı•e gibi bi.iyük ve kahraman bir 
: dosta malik ohnah.'1an iftihar duydu.-
3 iYunu sövlcmimr, : . .............. eı .... ... . ......... ... .... . 

lngilizlcr ve 
tütüntcrimiz 

Cenub i Amerikay a da 
tütün ihracına 

LX ::e ı 

Büyük bir de iz 
harbı olacak gibi 

Alman donanmaaı Şimale doğr~ 
hareket etti - Norveç Mayn-

lerı kaldırmak ısterse ne olacak? 
~ ağdat, 8 (A.A) - Yeni Irak kabi-ı arasındaki ittifaka .. adık knluuıcaktır. gay i ile, ihtiyatlar tl·:ıisiııi hedef ola
~ dUn Parllmento huzuruna çıkmtf 2 - Arap memleketleri urasındaki rak tut n blr ekonoın ı siyaseti takip ey
lııesin ~ekil Geylani kabine beyanna- münasebetler takviye olunacak ve milt- liırc«ektir. 
\' ı. okumuştur. tefikler ile anlnşmn halinde komşu arnp 

M :ı. kabine bundan evvelki Nuri pa- millctlcl'inin emellerinin vücut bulması 
~ıp j>ınesinin takip ettiği • iyaseti ta- için yapılan gayr<'tl~re devam edi1ccl·k-

IR AK • SUUDi AltAUİSTAN 
çalışılacak x*x:------

lstanhut, 8 (Yeni Asır} - Tic;aret Londı· , 8 (Ö.R) - •Oeyli Telgraf• Şimdi teeyyüt ed h bcrlerc göre,_ 
Bnğdat, R (A.A) - Son günlcı-de lr'ak 

lıeyeti ile Suudi makamatı :ıra ında ce-
1·ey:ın eden müzakereler, iki memleket 
arasında muallnktn ktıhın billUn ınese
lelcı·in tuılli ile neticclcııınişlir. Eu hu
susta neşredilen resmi tebliğde; iki dev~ 
lctin ınUtekabil iş birliğine devam ct
mcğc knmr verdikleri bilrlirilm<ıktcdir •. 

Vekili B. Na7.mİ Topçuoğlu, Ticaret Oslodan istihbar ediyor : O • 1 k dar Alınan harp genıisi bu 
~ecekUr. tir. od"ınnda yapılan toplantıda, tütün ih- 50 Alman harp ~emisi şimale mütc- &ıabah Kategat ' 'C büylik Bclt boğnzla-

racnt~ılırnnın dileklerini dinlemi tir. \•eccihcn hareket ederek Baltık liman- ruuliın im le doğru yol alırken göriil· <ley~~l siyasetten bahseden başvekil :1 .....! Saadabad paktı devlı:tleri ile 
•l-I· ı. demi,,c;tir ki . dostluk ve iş birliği fo~lalaştırılacaktıı· .. Vekil izahatında, lngili:derin istikraz lıU'm• ıerketmi.cıtir. Runlaruı ckscrj,'li müstür. 

mukabilinde ve f•zla miktarda tütiin bUyük Belt bogaznıd:ı şimale do~ru se· llunlarıu nı" ıuda bir çoh büyük ~~ 
alncak1annı. hükumetin tüccara yüzde foı· halindedir. 6 - 7 hnrp geuı\si de Sond nıilel'lc muavin kru,·nzörlcr v~ müscl
kırk prim verecciioi,bu suretle tüccarın boğazmda bulunuyoı. Diğer Alman de- lil.h bftlıkçı gemileri de \·prdır. 

~'l~~il_ınet, harici ~iya et . sahnı;ında ~ :-- I?,iğcr dos t m.cınlckellerle de sn-
1 'lakı hedefleri güdccektır : numı munnsebct.lcr ıdame olunacaklu·. 

daha ucuz mal SRtabileceğini bildirmi • ııız kuvvetleri Kategat boğazından şi- Brüksel, 8 (Ö.R) - Bir sual hatıra 
tir. male doğru yol alıyodar. geliyor : Eğer Norveç, konulan maynlc-

tJy~d İngiltere ile mevcul bağlar daha Gcylnni kabinesi, rnuli sahada heı· 
~ldaştınlacak ve iki memleket Ulrlil ihtimaller için hazır bulunmak 

Garp Cephesinde 
Vekil, cenubi Amerikaya da tütün ih- Ba1.ı Norveç b.ılui ınahfilleıine göre ri kaldırınai!a tcscbbiis ederse İngllte-

l"acı için çalışacağım, Arjantin ile ticaret bu hareketler, bir deniz harbi imkanını renin mukabel~i n~ olacaktır. 
~1ukavetes1 i akdi phak

1 
kındda -~onu§uldu- göst.ennckt.cdir. Havas ajansı tarafmdnn bildirild.iğıuo 

gunu aöy emiştir. 0 onya a wacağı olan Brüksel, 8 (Ö.R) - Röyter Ajansı •öre böyle biı' tcşcbbüsU müttcfiklerio 
tacirlerin iflerile de meşgul olmu§, ayrı· Stokholından istihb r ediyor : ıncnedecekleri muhakkaktır. Almanya,-

' lh _ .., _ _ c a tiftik ve ynpağı ihrncatçıları ile de 50 Al :um harp . . n·· ük Belt va nelince, tehlikesini göze 31..ı.-~t.. 
"',qŞl'AnAlı'J 1 inci SA Yl-'AOA - esnasında Almı:n avcı tan•areleri dört sabah tebliği : görüşmü tür. bo. ~1- • 1 d gı!:~ı.sı 1 -~ ,_._..ı.. J "' '.un•'Ulf' ~t Fransız tayyaresini düşürmü.şlerdir. Be- Vo gcslcrin garp mıntakasında yemi- .~aun~ şmın c ~li'" yo. ~ııaft.'4llli., şru'ti}•lc, bu ınaynlı•ri Uırnmağa teşebblii 

lııırı~rlSUıda düştüğü müşahitler tarn- şincl bir Fransız t.'\Y)'arc..<ı:i de hnva dafii den topçu faaliyeti olmuştur. Mevzii k~· D. Oıhcrlen Sond bogazı tnrıkıyk sefor ed bilir. Fıı.Jrnt bunu göı:e aldırması SOQ 

r-..ı.n lc..<ıbit edllmlştir. toplan tarafından düşürtilmüştür. Üç sif ko1ları faa\iveti haydedilmi tir. fl k, T () R. U N • -İ}~ ediyorlar. . derece üpheUc1iı'. 
"'~lldra, 8 (AA) _ DUn ög·tcden son- Al 1 · w ı 

1 
d.. · 1 " BATAN VAPURLAR ·~ to' ~ ..:ii.\ ~ Brüksel, 8 (Ö.R) - Röytcr Ajruıst Alnum donmuna5ı, maynlcıi tarama.. 

.,. ~al · mım ay~ aresı c: et• ne onmcmı~ er- · Bertin. 6 (ö. R) _Hollanda vapur- • •A• • Wf _I _ ~ sı;;;;;:d •~ Oslocl.ın gelen ,.u iki telgrafı teblij edi- ğ'a ct'Slrct ederse, İ.ngi.lrz f"ılosu onuob-
~~ .denizinde blr ke;ıif uçuşu es- dir. culul.: mecmuası tarafından bildirildiği- na 1· at~; en yor : b af:ll luwrdn. 
ill.vy.. lngilli tayyareleri, Alınan avcı Pal'iı., 8 (A.A) - Gt>ce ym·l.'>m<laıı ge· p b le dl K :... ------------------------------ --1-,. "l'eleri ile karo.ılas.mış ve çarpı!ftTin-, ne göre, 2150 tonluk or u a ' a· 

\'\ık ·-r I cc yarıs.ım 40 diiki!ra gcçcye kadar 1,ada ;yapunı fakoeya sahilindf' karaya g le J Ed• d ı • b ~~nhagelmiştlr. . . .• . .. F'r<U1sanın gaı·binde h~va tchlüke:-si işa- oturarak .ikiye bölünmüştü!". e 0 zarar ar ırne e ev erı su astı 
t<!, bi va ne7.aretüwı tcblıgmc go-. tcti veı'ilmistlr. Hiç bir hadi~ kııvdedil- · 21 18 
d!te .. l'b.Alıunn tayyaresi dilşiiriilmft&, ıncıniı:tir. Lond radan bildirildiğine göre YAZAN• ~ G A 
'dn.:_:ulr. 1\J.man tayyaresi de tahrip · tonluk Novara isimli Norveç vap11ru • ' ' • 
&....~ +1 dün sabah vak.ti lskoçyarun şt-
~rtıern~~~. i İngiliz tayyare.-:\ Uslerine ALMANLARIN 80~ lDDiALAR l m alinde totpillcnerck kısn bir zamand a Eaki Rusyah i l im, 8cMedka'nııt, bir 

!f' L ond ra, 8 (ö. R) - Aralan tayyare batm~tır. SüvariJeri ve ve mürettebatın• laç gün ol tl,YOt', Paristc l\·cfatt Annfı1ak-ne ALMAN TEBLİGİ bölüğü ismi verilen b ir A lman h ava f i- dan 9 kip ölmüt. 14 ki1li b itaraf bir va· a.i tea.irl~ine yeniden bir aktUalite • erdi. 
~ ... ~, 8 (A.A} _ Alm.nn harp teb- loıunun lngiltereye kar~ bir aydanberi pur tarafından kurtarJmı tır. Bu vapur Bcsredka onun verdiği zarar1a.rd an hiri
~~~ nisan tarlhlode Alman kesif yaptığı muharebeler cana,.nda gU}'& bir fngiliz h imaye kafilesinde seyahat nin önünü n1aca1.: bir uıml hulmu• o!-
~ ~leri imal denizinin merkt'!zi kıs- ( 46) ticaret gemisi hahraığı. -..·e (300) ederken torpillenmittfr. makla öh rct almı tJ, 
t'İl\ıfe Ve ilmalt ve merlcetl Fran.oro fü:.e· b in ton hacminde ( 76) ticaret (temi.ini Havn!t ajansı ıo;s tonluk <lliyor\ An:ıfila\ı:ııinin sebep o\duğu tehlike· 
~llteleı~~lar y:ıpm~ardır. Alman tay- hasara uğrattığı hRlı:kındaki Alman id- Hovb N1>rveç vapurunun da Londra- !erden birini anneler H baba1ıır pe\: iyi s·· ayni zamanda Garp cephesi \'e diaları yalandır. ya giderken yolunu aıoraralc Fort kör- bilirler. Çocuk bir gün !Olcakta ko a rken 
'-tı i ~ör(ezı u~erlndu de hitna}'e UÇ\LS- Pnris. 8 (Ö. R) - Bir tman tebli- fe:ı:i civarında karaya oturduğunu bitdi- dü~er \'e bir tarafında yara açılır. Yara 
~lt ~f'l ctmlşlerdir. Sylt adasının şi- (:inde Müttefiklerin harbin baı,ınd::mberi riyo!". bemen HrJdılttan sonra, kimi.i b ir de 
~t~ tı bir Messer Şmit filosu, 24 Vel- 315 tayyare kaybettilde.ri bun'.\ muka· t::SıH t.ıVtAN GEMıCiLER.ı tet11noı1 seromu ıırıngaSf yaptırmak lü-
~Ureı'..'. bombardıman tayyaresinden bit Almftn :r.ayiatmın 6') t:\yyarerlen iba· Lonclra. 8 ( A.A.) - A tlantik deni- zumunu hatırlatır. Kimisi de seromdan 
tıı-. ~~ep bir İngUU filosuna :ı·astlanuş- rd olduğu iddia edilmistir. Bu iddianın :.riııde bir lngiliı: harp gemisi tarafından ileri gelen anafilaksi hllB!'la mı düsünür. 
~fy <1nan avcı tayyareleri, iki İngillr. haltilcatle hiç müua.!ebeti yoktur. Alman zaptedilnıck üz.ere bulunan vapurlarını Sonra çocuk meB"li difteriye tııtuluve
b_ı.\.~ düşünnUşler ve di~erlerlni ha"'ll uy;attmn Müttefiklerin za)·iat1n- baııcmı olan 41 Alman ~emiciai Jn- rire.e ve ona yapılmu olım tetanos aJt81 

Gve doiru ricate mecbur ctmişlcı'<lir. dan bir misli fa:r.la olc1uğu inkar cı1ilmc7' s;:'ilte!"Cnin garLında bir limana çıkard- anafaalcsi vermi;ı. e, ikinci aeromu um· 
~~-~P1ıeslnde mUteaddit hnva ınu-1 vesiklllarla tevsik eodilmiştir. m1~tır. Ccmicilcr mevkuf bulundunı1a- ga t".tmek tehlikeli olur. Çocuk bir ikin-
~ olmuştur; Bu muharcbclet Pariıı, 8 (A.A.) - t\ nisan tarihli c1tktır. ci aerom talulmnıül edemez de ... la - Bu anııfilaksi sözü meydana çıktıcın· 

'&lal h h ( J · l / danberi. ikinci defa değiJ. birinci defa· Ya er i tim a e ngıliz sef ır eri top andı .sında biı. acrom 11cmg• edilirken bile 
c;o lr.ça düfGnenler ohıt'du : Şınn~a ediJCll 

karşı h az
.lr x*x serom tı.n kanından atmdığı için, çocuk - c b k" A d ya dnha önceden tesadüfen çii at eti 

~r .-:- . enu u şar 1 vrupa a !t~:~~u~d~d~ gene anafilaksi tchlilte-
d14ı O~ı •. 8 {0.R) - Bay :Mussolini ... ı telin Şurası u.ariptir ki. an.aiiJwi hicfueııi-

l ~ eo sehrinde söylediği nutuk- da ablok~ sıklaşacak ıni bulan ilim, aeromla tedu•.i .uşuJünün la •1~ e demiştir ki : ilk mucidi sayılan RitJC olmuştu. Kendi 
l tfcı el~~ karŞlSUlc'Lt bulunduğu fevka- lı:enclinin eserini yıkmak istiyormuı ı:ibi .. 
ı.~Ut vaziyete göre hazırlanmış bu- x*ıı.;: Besr~dkanın iyiliği bu anafilaksi hadise· 
"U.rı&i ~- Bu ilkbaharda çıkabilecek lıeı· L k 1 d aini - daha bir ço'k alimlerle a}"ni :zaman-
~·lıl'rtb·~ hMiseyi icap etti~i tanda kar- on d r ada i top ant 1 a ev ve 1 a An- dA - yakınd n tctkilc cdcrc1' hadisenin 

1 ecektır. önüne ~eçecek usul göstermek o!du. 

A -•- kara .. cfirinin izahatı dı.nlendı· Anafilakl'i bir bakımdan • hem de ~tlh ş· ı .;:J onun mekanizması pek iyice aranı1ma-•uan ya, ıma x*x dan .. öyle kaba taslak dü~nütünoe - fCf'• 

l}l ı k - DAŞTARAFI l .Net SAIIİFEOE - ~ülcccktir. berlcmenin, aşılanmanıl\ a\~ine bir ey 
Cin C ctl~rİOt M d h L.c. ___ ___ ,_ Hiı.Ierlu doktor Şahtı iıp:va·"-n çek- demektir. Bir zchire karı seıbetlenen, 

, o::ıne e azır UUlllDA~ı.. k ... ~ bir hastalığa karşı a,.ı)anan kimse, zehiri 

l t
· ı Lonclra. 8 (ö. R) - Gazeteler, Ha- me karnrrnın bu içtimada mevr.uuba-S 1 .... h ._ '-k d Jjs ola,.!l<•ı .. _t.._,_ cd.ılmekte : ..... ..:ı_ a~ar azar olarak çoğunun tesirinden k~n-a '! a mı a - <rİcİye neznrctindeki topbntı 'nDtö. ın a -o ·...UUIUU ..,...., Ut: dini kurtardığının aksine olarak, bir &e-

unlnr Y :z•vorl mütlcfikleı· maha!ili', c:ıoktor c~t·tın C"· 1 • " v ar: nub ~1 ~ " ırom kcndi~ine şırınga edil mi~ olan kim-
Z I rl anı yor?. içtimada <'enubu şarki Avrupadalti 11 rki Avrupada Alınanyaya karşı 5e ele onun Lekrarınıı. tahammiil edemez. 

rnziyet ı::örüşülmi.iştür. E" vela Ankara itimatsızlığı dağıtmağa muvaffak olaca- BesredkMın gösterdiği UStıl. hiç of. 
IJ biiyiik ekisinin izahatı din lenmi tir. i',•ını zannetmemektedir. <\~ .... 

40
,. • - ma7.sn St·rom şırmgal:u·ında anafilak.c;i-

~.t':_&~:il<"I İNCİ SAHİFEDE ~oma diğer clçiler ınra ile ,;aziyet hak-İIJc-a""""-lih Almanya, m üttefiklerin kında iuıhat vermiilerdir. Lord 1 talt- 8Ul,GARL it K ISl\JEN :ME I :iU • niu lıntıra gctiı'diği t.:-hlükeled kor'.kusu-
1\İ"et~i indinnelerini beklemek· fak:. ırıuhlelif ınevzıilar etrafında i.1ahat Sof) a, 8 {Ö.R) _ Bul,,aar efkarı uınu- mı pek çok m:nltını~tır. Bu usul da, za-

, ~-oqe d ·ıd· akis ı ten, ~erbctlcnıni.}c, cl!"ıfonmıyn benzer .. 
"eh eiı ır. Bil. sürat e islemi~tir. mi.resinin bir kısnu, müttefiklerin. kcıı· Scrnııı !,ırınga cdilirk<'n ilk yarım ~:eyn· 
- ""- dllY1'et flfilecek şekilde harekete Times, elçiler toplantısı münasebetile eli pi••ıısalnruu Bu, .. ar 111 ·-~-ull,,. .. ın· .... "Ç- 1 1. ·· -... ...ı•.. .., · 'ıD a11!> """ · . "' <> .ut >ı r ~ anlimctre nıikfıbı \'erilir.. Ur 
~ diyor ki: m rn d d Bilh ~ ··e~t'1'aa:a mahafilı' , evv-•~ Nor· l' 1 b "' . k b h J a rn rın a? memnun ur. assa dört scıat ~ onrn liiı.mn görlilcn mikdarın • ••et\ ., CMl -ı_u top antı, uyu - ir am enin ıp- ~u hakıındnn ki Alın::ınyu. müttcfiklerde hepsi .. 

bllı Ve mütea:kıben l ... erı retidir. Almanya, harpten c"·vel vc- "on- nıebzu1en bulun n ~1 maddeleri Bul- S 
b .. L 'tlcnekte olup, Danimarkad an ra Balkan piyasalarmı i ... biııar .ı:ıltına nl· eronı ~ıruı,ı:alm·ıuda hatıra gelen ,...ıe•---- • ~ · ·tam~ vern~kte mü k'i.ilclt r- tehlükclcri büsbiitün unutturm bile, 

.-. -.·~ tcdirler.» malı: için (-Ok gayret rfetmistir. Bu ~·ol- . ... d ' " YQi " roe.ue ır. korkuları azaltan bu u ·· göstenni<: ol-
le..:_ lntahabir Şimal memlekf't · da müte ddiı usu11ec .ku1laaını:ıtır. Müt- · " .~ ... a ' · lhw gazetesi, 1: giltcreW.n Balka:Uar· duğwıdaıı dolavı Be;:.rcdkanu1 ndı - lıe-
iiar..._4: 'Vaziyet" b ugün, yann de· lefiklcr, cenubu ııırki Avıupada ya~yan l . tin' • -: •• ı~~- k lkiml ~ "l(oqe eadqesini izhar etmektedir. milletlerin siy i ve iktısadi istilclalleri- 1 tıcarctl ._1 CCd' ~·e ararım DlMll· erle biıtiktc - <·ocuk annderi \'e 

~ 1 o~ 8 {ö.R ) - Danimar· ni , kudret n kuvvc:ıle muhafaza etme- nu İ}'e e Aa; etmektedir. babaları tarafmd.m lıiirınetlc :-;clfımlnn• 
~il~l • eleri Şimal denizi ile Baltık lf'riııi i"terler. ıuağa layıktır. 
,~ ~c Alman erkanı harbiye- SOV\'E'l'J.ımt-: GİUfu" .UAIURLAR Aruililuk~inin zın-arları - ınaalc:-sef -
)'-r> tıq R\indenberi büyük tahıida t ~lüTf'EFıK ·rAARHUZU;\UN üÇ ÇEVRlu>l ynlnız rom mpbırı .Jışuıda kalmaT.. 
l tdir rn~ olduğunu haber vennek- ~•KAMETi Ne\'yoı1', 6 (A.A) - Enıin bir ınem- Su ile kerden başb gıdalann hile heı· 
~ Büyük motörize k uvvetler l.oııdra, 8 (Ö. R) - Ro.>·Ler ajaJ1S1- bmlan blldiril<liğine ~öre, 4.500.000 do- biri insana ııaiilabi \•erebilir. Bereket 
ttlt~ ~-,.•~nuıhr. A lman büyük nın sirasi muhabiri, Müttefiklerin dtpiıt- i.ar kıymetinde bakır '' rnnkine :.•üklü \'f'.r.sin l · blrden d :ğ.i.l o uıman amı-
de t.a~~yeainin talima.b dahilin· nıatik "e ekonomi"- taarruzlarının üç i ... tAduğu lmlde Virginie Norfolktan 'Vla- ıfilaks.i hassası bulwunaz bir kimseyi 
"al>tı~ ~ıu:ı mütemadiyen. tikamctte inlci,nf ett'~ini hildirivor: Bu dh'O oka har~·kct ed0n Vildvood ismin- beslem • infkfuı ·atm zdı. Fakat d 
~llp;;~ ~kip 'Ye ıhraç tecrübelera istikametler nlardır: - deki Amcrikım şilebi. Büyük Okyano- Y ·nurcıı. )'Uıuıırt&ı yemiyen, ~üt içıni-

-UMJuiar, 1 - ls\•eç ı;e Non,.cçe ablokayı sıın <nfasıncta iken armatödcrdcn teri ~en, hatta e1cmck ')enliycn. yer;;e tehlti-
-·-- lııştırmak için veriJc.n notalar dönmek emrini aldı•ı iiçfo Tacon:ıdR ~ • lr.e1i hastaiığa 'tutuhm icim..c:e1eri entda 

lJ Zak Şa r l '. ta 2 - Ablokayı ıld tınnal: için Lond- miri misfü·. ~U'ada dtl)•m<sııuz. Heli' ıküçücük yaf}a-
K rada Fransız abloka nazırı ifo fngiliz ik- :tından i peyııir !ı'OğWi )'cmİ~vtm 

tıııadi hıırp naurı arasında yapılnn c9- i~Wt:~· - IFKA.~SIZ 1'İCAR ·ri kiınscl r dah çok işitilir. Bu hassa ilitç-

M • rİİ!!mcler. Pari:., 8 (A.A) - f \'eç hariciye 1UmU· fardan hılmınlarma k.ırsı da meydana 
• j 1 0 0 3 - lngiltt:'rcnin AnJ.:ara ve Balkan- mi katibi. Robmann He Banka direktö- t;ikar : AntipiJ'in i1acın.dan. k1n1m1cn 

' lıf\ lar dçilcriylt> Budiipe:te elçisinin L ord ırü M.-ırens Vatlem:ıerg. ticari müzakere- ağır SlU'eU.e luısUılauanlıı.r :ı.•ardır. 
1tı 1 :STAltAn 1 İ ·ci SAHİFEDE - Halifaksl" buJ:"İ.İn ıhariciye ne.1aretinde ierde bulunnmk ÜT-"re Paı·be gelmic:ler- Gene ano'filksiden ge1P.Jl, y~z n.ctlesi. 
l'ırı 1 ~',~Ut Stıaliu hatu istihkrunla- ba-:lıyan görü,meleri. clir. astı.na gibi lı!istolıldaı· ela var.dır. Bunfar 
lıaı lı .Jıno hauı gibi devamlı bir Tııhmin edild~ine gÖ!"e lı,eç ve Nor- da ~ınafilaksİl'C .sebep Lozlar o1tH'. 
'"işurnluıt- Hr.ığ idn fonliyete geç- vl"çin Müttefiklrr notatın& cl"vabı mem- ingiliz Jaal'jl genaileri Bazılım da küı·k giyme~e. yünden, 
Su11 : nunivl':t verici olacalı:tır. A.drivaflk denizinde paoıuk~~ı, jpektc.ıı l>ir ııe.,cin :te~~gıı:a 

ltde .... · :CllJuanla rda Ja()OU.)"a ile bir r~ans1z abloka nazırı J orj Monne ile .., b.ıhaınınul .e~<>ınez1cı: Dnludan bı.rı cıl-
~ll~·~rlecavü'l tnuı.hedeai rapmağa Jııgili.1: iktısadi harp rta%ırı Kf'o..t. • bl'*a ~om '. 1 ~Ö.R) :-: 1n~iliz harp gemi- de d0kw1uı~ ~ kırınııı lekeler 
iti, bu •le ol41mın11 Sovyetler B irli· çemberinde mevcut bazı bo.-lul.:l:ı\rı len Adrıyat_ik der mod~ dola. aktadJJ'- l.ökt>rlt>r. Bu da temas.la ıneyfuuı_a ~an 
hir l U llretle la1l91wanın mufıtemd doldurmak için nıutabık kalın .. lardır. lar. Bu faalıyt'l, l' ugo::-la\'..\'a 1ıman1unn- ir aMf~L:;ıi .. E:u zararlı ı ipek çor.ap-
"-Qti\~~llnıuna .karı-; k~ini ~a· İngiliz haric·hc nezaretinde ha"J":an chw Tri~ . eye olan "'~ ft imkansız laı·clan anufilahi l ı:ek.~ 
JcıPon ladr ~ nndoda. >ıı iizak<' rt'l t'rc ~dinrc. İngi ltcrenin · B~ıl- kılma · ".in ""*pilaıaktadır. 

"'1 '-•· 1· -· •• • • LfU ' .ı t . 1 l . k 1 • ........,_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ~ · --crı Ja:uı i erinın .uüşün- ... un ar a l ı<"arc l ;vapınnk ma ~adiy c • : 
clı 'lrı t güre S<ıv , et er birliği, ken- tt•,kil c•ttiği ticaret h<:)'"Uu.in ~W-- Mersiftde t.'ra yok.. : Çocuk insanlnrm çiı:eğidir. Revinir., : 

k bi:1tktn rkt.a lilz.wnu olabile- da miittcfik 1icarc tini nawJ dalla b i l.ir 1ersin, (llususi) ~ .urada birn bul- S oksayırııı:, fakat .öpmcy.iufa.. ~ 
rn <1 lr-.eu uzak şarkton ' ttr<·lte tnk\ İ;\'c edeceği, lfalk:ınlar i ı>ti · ınak ınüs1c::ül 1ıir io;; ulı .. ucıtur~ Piyoı;acla j : (.~t.k j;s"~ı~ '.Kurw u.u ~ 

, • "Ct dıı ka1ın ını • : ('~ Merıkui : 
••••••••••••••••••••••• 

~-----~-~~-~%.w~-~~-------

S ular 5,5 nıetre kadar kabardı, 
Müreftede bir köprü yıkıldı 

Edirne, 8 (Huswi) - Sular yeniden yilkselnıeğe ~ı~ır. 350 ev su al
tındadır. Suların hUcunıuna maruz blan evlerin tahliy 1 devam etmektedir. 
SeylAp yUzllııden mUn.akallt iki defa dunn~tur. Suların yübekliii 5,!i 
.metreyi bUlmu~tur. ~.c - Istan:bul tl"e!\i saat 16.50 de ve Plpionda kalilrı 
Konvansiyonel saat 17,50 d~ Edlmeye g l.ıni;tir. 

Mlireftcde de şidd tli yağan yağmurlardan kasa nın orlill mdan seçen 
köprülerden birisi yılultnı:, bir kAç evi !U ba.smqıtu·. Göçmen köylt-rlnde 
2 evin duvarları yikılnıqtır. 

'l'ren mUnakalitı yeniden sekteye uğramt hr. 

Almanlara g-Dre 
Müttefiklerin harbe vermek iste

dikleri istikamet anlaşılmış 
Antsterdam, 8 (A.A.) - Berlinde bulunan siyasi ınüıahilleri.n bUdi.nli.k

lerio.c gön, yarı res..ınl Alman makamlan, .son dereec kctUm davmnınalda 
beraber MUttefikler taraf mdan Norveçe veril mi~ olan nobnın kendilerinin 
hnrbbı sevk ve idaT vermek istdikleri i.<>tlkameti üsterCliğlni beyan et
mektedirler. Ayni mahfillerde, Ingiltere ve Fransa t.nrnfından yapılnn bu tc
·)ebbils ile Adriyati!t denizinde ve uzak ıarkta alıruın diğer abloka tedbirle
ri ::ırnsında bi.c mwnsebet o1duğu iddia edilmektedir. Bu ııuretle bu mahfil
Jerde, bitaraflıııua bir :ık.::iülaınel busuleı getirmek i.slcnilmektedir. Alman
ların bu t~el>bibiln~ fta•ya, Sovyetlcr birliğbUn \'e japony.anın mU7.aheret 
edecekleri ~öylenmekııınir. 

Alman taraf tarı Fin 
generalının acı sözler· 

~---~~-~--x*x~-------~ 
c< Alman~a müstesna oıaralı her devlet bize 

sempati göster4i. Şimdi de A lman matlnıatı, 
lıahraman ordumuzdan istihzalı bir lisanla 

baluediyor .... n 

1 
"I 

hnymııı eski erkfuuharbiye re.isi oiu,P Alnuuı nıatlıuat.ı. bizim ~yretlcriUJ.ir,.. 
licl&inJd 8 {A.A) - M.ar al Mnoner·ı tU .. 

r.~ Almanlara lmı:şı ~em.pati besle- den isiilualı bir lisanla hfab.sctü . .Şi.nv.li 
melde nıru·u.f o1an mütekait 'Fin gene- öe \rolldit! Beobahter, bizim harhimi
rali H , İhgıuıüus Uusisupmi gaıe- zin 30 ne ve 1 sene baıple1iyle mu
tesindc neşredilmiş o\:ın bir mektubun- bycscsini yaparnk onun chemmiyetiui 
cb .di1<.1r .:ki : gostcnnck miyor. Ma:ı.mafih, yapmış 

·M lekeii.ıuir.in tahrip edil.ıuesme <ilduğu harp. ı\.lmanyanın siyasi emel· 
Ahnanlann ınilsaadı:! etmelerine ~ıü ]erine muhalif olduğundnn dolayı Al
o!nuık, Finler için çok cliın 'Ol~tur.• .ıuanlarm kahraman bir milletin kıynıe-

Generı:i.1. Finlıındiya m Alıı anyo ın·a- tini tesliı~\dcn imtina etmeleri çariptir.• 
Eındaki el luk miinasebetlcritu halır- 'ENi FJ \'E O\'l'ET EFJBIERI 
!attıktan .<;onra ~öyl~ ,>azıyor : foskonı, 8 (A..A) - Yüksek So\'Y ·t 
•A1mnn~ a m\istesua o1mak ü~erc 1ıer wccli. i ıiyaset dhıam, B. P. vının 

dt.~let biz.e npati c&.-ı.er.di 1 V4\en. F~nt 1diyanın i\los.km·a dçiliğine t~ioi 
Fransadaıı, İngilicı-cden, İtalyad:m esli- h\klandaki ı UQ7.aca rnu\'a[akat oeva!Jıa 
ha ,.f' mühinunat ai<lığumz gibi diğe-r \l!J·miştir. 
bir l;ok mem1ckctlcrin geni!': m1kyasta Diğer ta.raftan So\yct hükümet.i de 
roatldl •·~ l'llU <>rdük. Bunu.nJ F,i.nlan9,iyad:uı. &>v,t•etleı'.İn Riga ~l · · 
herııber Fin ordı.tW faik kuwetlero Zoto\"Un Hel inki el.;iliğine tayini hnk-
• '.ŞI ece 'CiiııtJ!JL :t•alwz b ıdövü - bnda i.stimzaçta bulwırouştur. 

Istanbulda bir ficia 
Osküdaf' jandarnaa taburu kuman

danı ile karısı ölü bulundu 
x.w.~·~--~----~ 

İ~nlıul , g (Yt!ni A lt') - ~kü- Çocuğun i~ dl Ül'erine, e\"W &..ılin· 
> 'in4c kanlı bir hadise ı01ınu~, Üsküdar de knlaba\ık top\nnınıs, is zabıtaya ak· 
jandm·ına tabur kuınaııdanı binb. ~• ~ettni tir. 
F~y~.ullah \'e kal'ısı Nimet. Gef r tı~a ep;ullahın büyUk Qğlu ifade:; ind , 
ruab.aliesiııdeki evlerinde, ba~larmdnn, hiç dü"ınanljırı olımıçlı,ğmı \·e bu cW9· 
taban km1ŞU1uı ,il vurulup öldüriil- ~ · kımln Yil.P\ı~mı bilmediğini söy.\e-
nıüş ofarak hu1uomw:tw-. ~"(it tir. · ..ı 

Iwdise ..kur~ularıuın Jüyiiğü J8 . ..di- l<oın ulnrdaıı v, .. n rıv. ~;etlere ba~-
ğcri J..5 ·a. rrında ild çocukları vardır.. hrsa. binbaşının J•cırı,.,ı iki seneden i.>e
Büyük ÇOC'Uk •• ilfıh slerini isitince y - ri S . • ismınde \.>ir clokt~wla ~\'İŞO.ll'k
~ğwd n k lkını . annc~nin odasına 1e .iım.; .. 
k<ısmu acia ıll• karsılac;mı . bunun Hıidiscnııı cereyan . ekli l•tı Cn'<lf 

ını nlı' .anıamı tır. 1 t h.l.ik.ıt ~ apılın. kt.oıdıı . 
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Ankara Radyosu 
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B V G 0 N 
DALGA UZlllfWOll 

1m m.. 183 ıta./lıZO Ww 
T. A. Q. 11.H m.15195 Kes./ ZO Ww. 
T. A. P. SL'10 m. M65 Kes./ ZO Ww. 
12.30 Program ve memleket .saat ayarı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
12.50 MUı.ik 
ÇALANLAR ! Fahri Kopuz, F. Fersan, 
Refik Fersan, Zühtü Bardakoğlu. 

Kemikten başka bir ~ey bırakmazlar. dazcdc için bir mauret olabilir mi idi? OKUYAN : Necmi Riza Ahıskan 
Cesetleri ip veya L.incirlerle bağlamasa- Bereket versin ki (Saman) mutadı hi- 1 - Rast pep-evi 2 - Abdi efendi-Rast 
Jar kemikten de eser kalmaz. Sonra ka- lafına şefkatkar bir kardeş kesilmiş idi. ~kı (Senin aşkınla cakoldum).. 3 -
lan kemikler metfenin ortasında bulu- Hcmsiresinden aynlmıyor, alaminin tah- Dede - Rast farkı (Hatırımdan çıkmaz 
nan derin kuyuya atılır. Adi, mücrim fifin; çalışıyordu. (Saınan) hemşiresi- asla) 4 - Hacı Arif - Rast şarkı (Vusla
,,~1&lr adamların kemikleriyle karışır nin (Ay Doğdu) yu sevdiğini bildiğin- tından gayri el ektim) 5 - Dede - Rast 
flider. Biz babamızın cesedinin hususi den fırsat düştükçe onu bir çok methü §ark: (Yine bir güLıihal) 6 - Rast ~ar
lıtr hücrede hıfzolunmasını isteriz. senalar ile zikrediyordu. (Cihan) kar- kı (Zahir hale bakıp) 7 - Mahur saz 

(Mubiz) Samanın ısrarını garip göre- deşinin sadakatsizliğini bildiği halde yi- femaisi 13.15 Müzik : Halk türküleri 
ıe1r ..,, cevabı vermek1e iktifa etti : ne bu hal ve tavrından memnun oluyor- Malatyalı Necati ve Sadi Yaver Ataman 

,..- du.. 13.30 - 14.00 Müzik : Hafif müzikç (Pl.) 
- Babanı2.lll (Afşin) in huzurunda _ 20 - 18.00 Program ve memleket saat ayan 

YUkubulan vasiyeti budur. Bunu vasi- 18.05 Müzik : Senfonik müzik (1.) 18.40 
yetnamesindc tesbit eyledi. Bir kaç gUn \' ASİYETNAME Konuşma (Çiftçinin saati) 18.55 Serbest 
;bnra size vasiyetnameyi okuyacal,'lm. t 1910 M 1 k t t A"ans 

(Mubiz) bunu söyledikten sonra ko- (Mubiz) ile (Afşin) bütün matem saa · ~~ e e sa~ ayarı, .. ~ . 
ünleri imtidadınca (Merzban) m ko- ve meteoroloıı haberlerı 19:30 Mmık . 

nak miidürünü \,'ağırdı. Cena7.enin m~- 8 _ 
1
. . •da Ankara rady06u Koro ve kiline saz he

tasimi tedfiniuesine ait foap eden talı- nagına ge ıyor, matem merasını ve a - • İda -.:-..:ı • M t C .1 2015 ., t h'" .. i t ediy lar yeti... re -..en . esu emı . 
m.ıı vererek oradan cıktı. ının usnu cr~ına nezare . or - .Konuşma (İktısat ve hukuk saati) 20.30 

Merzbamn nüesi matem ve teferrüati- dı. (S~man) va:ı~etnameye bırfilı ~.vvel Müzik · Fasıl he ü 2115 lı/lü2.ik : Kil-
. muttalı olmak istıyordu. Matem günle- · ye ·. 

k bir kaç gün geçitdi. Bir çok merasını ıi hitam bulunca (Mubiz) geldi. ( Ci- çUk orkestra (~f : Necıp Aşkın) . 
ifa olunuyor, taziyetler geliyor, ateşler han) ve kardeşiyle gizli konuşmak is- 1 - Eduard Kunne~e : Lady Hamilton 
yakılıyor, sadakalar '\'eri1i!~r, dualar tcdi. Üçii bir arada yalnız kalınca (Mu- operetinden potpurı 2 - Theo RuP.P
okvnuyordu. Bunlar. ifası labıt adetler biz) cebinden bir ürnü üstuvane çı- recht : Marş 3 - Franz . Lehar : Lük: 
h\\kmline girmişti. (C:han) bütün bu g bş .. • semburg Kontu operetinden potpurı 
hUsün ve elem zamanında (Ay Doğdu) knrdı. Vasiyetname u ustuvanenm 4 E Kalın • K Pn M 'tza ope-

1 b ıı. b ı icinde idi. Oradan vru.iyetnameyi çekip -t. d · tpan : 
5
° tesAınedar~ . ı'vano dan baska bir eme , ir te$e ıyet u a- ·k d re m en po un - ı . 

mıyord~. Fakat dakibJar, saatler, gün- çı ~ ~u: merhum pederinizin (Afşin) in Serenat... 6 - M\)Sı.kovsky : ~yol 
Jer geçtiği halde (Av Doğdu) görilnmi- ' . ·-· • dansı 22.15 Memleket saat ayarı, A1ans 
yordu. Hiç şüphe yok ki halife tarafın- namına ~~z~cfda tnnzım ettıgı vası- haberleri, Ziraat, Esham, tahvilit, kanı-
dan kendisine tevdi olunan mühim işler yet

5
namc (ıCr •. h e )ı. d"" k .

1
.. tü . biyo, nukut borsası (Fiat) 22.35 14\iZik 

l1e meşgul idi. Fakat bu, bir sevdazede, onra ~BıTM'EDl~e e · Cazband (pl.) 23.25 _ 23.30 Yarınki 
ba)ıMumslİusmmlialitİİemİİİllıİi·çlİinİİİdİİeİıılbİıiıuMlllu•n•anmib•i .. r•s•ev•-ıııımnı•••••4••n••••-tılprogram ve kapanış .. 

FPansa Radyosunun 
~' 

Satılık 
Kemeraltı ve Kedelli caddelerinde beton anneden yeni yapılmıt 

mükemmel ve muntazam sekiz dükkin toptan veya ayn ayn sa
tılıktır. (Bahçeliler hanında 15 numarada Bay Emine müracaat) 

...... , • .,. .... MlllOllEB..:.ı .. ••...ıEaaı .. ıaıcıt•ı .. 1~1•1•1 .. 1-.:::~~••a ................. .. 
iS'J'AHBUL BELEDİYESİNDEN: 

24/ 4/ 940 Çarsamba gilnü saat 15 te Istanbul Belediyesinde Daimi encü
men odasında Mezbaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lüzumu olan 
mecmuu 55.000 lirn muhammen kıymetli 2 adet kamyon ile 14 adet kamyo
netin kapalı zarf usuliy]e eksiltmesi yapılacaktır. 

7ürlı~e Neşriyatı . 
Fransız radyosunun Türkçe neşrıyatı 

bir zamandan beri günde iki defa yapıl
maktadır. Bunların saat ve dalga uzun
luklarını aşağıda bildiriyoruz : l 

1 - Türkiye saatiyle 19.35 te : N S 
P. T. T. 25:: M. Radio - Mediterane 
227 M. 

2 - Türkiye saatiyle 20.35 te : Kısa 
oal~a 41.44 M. 
ıngUiz Radyolarında 
İngiliz radyo şirketinin (Britich Bro

c;dcasting Corporatiun'un ecnebi diller
de haber neşiyatı programı : 

Türkiye Dalga 

'l'ürkçe 
İngilizce 

saatiyle uzunluğu 
18.55 31.32 19.60 
8.l 5 31.55 25.53 

9 NiSAN SAL 1 

lZM1R BEi EDlYES.lNDEN2 . ~ Giimrilı muhafaza genel Jıonuıtanlığından: 
l - C.raj aanbraJm hah~ için- Bodrum Qü.ınrUk Muh:ıfaza ~unmun eski hesap memuru iken vazife-

deki 6 anyıh deponun bir eene müddet- •biden çıkarılan ve Iımirde Keçecilerde Şerüiye sokak 7 numaralı e,,.de 
le kiraya '"rilmesi yazı itleri mwdür- ,: eturan Ekrem hazineye 143 lira 5 klll'lıq borçludur. 
liliündeki fartnamesi veçhile açık an- Bu ~ ödemediğinden hiiltmtin t:ahml edilmek üzere lzmir Müstahk•.dl 
tınnaya konulmuttw. Muhammen be· Mevki mahkemesine "Verı1m~ w ınahk.emece aranmış ise de bulunamamıştır. 
deli 70 lira olup ibaleei 10/ 4/940 Izmir Emniyet MtMUrlü~ yaJ>llan tahkikatta nerede bulunduğu an
Çarpmba günü aaat 16 dadır. lştiralt )aşılamamıştır. N"ısanm yi.mı1noi gününe kadar bulunduğu yeri ve adresilal 
edecekler S,2S liralık teminah iı ban. Güıruilk Muhafaza genel komutanlığına bildirmediği takdirde hakkında ffJ-
kasına yabrarak makbuzile eneiimene ,ahı rnlltllnele yapılaeaığı ilan olunur. 9 11 13 1100 (668) 
gelirler. 

2 - Garaj aantral hahçesi içindeki S' 
sayıh deponun bir •ene müddetle ki- IZMJR DEFrERDARLJOJHDAN: 
raya verilmesi yazı işleri müdürlüğUn- Abdullah FevzinJn Ba~durak §Ubeei:ne olan Millt EmJAk satı~ bedeli bor-
df!ki §nrtnameııi vcçhile açık. aittırma- cundan dolayı haciz edilen Gi12elyalı Şabanuıde sokağında kain 14 kapı .~ 
yn konulmuştur. Muhammen bedeli yı:lı "Ve 1920 lira kıymetindeki evi Viltyet idare heyeti kararile 21 gün muu• 
70 lira olup ihaleııi 10/4/9-40 ÇaJJBm- detle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerbı 29 Nisan pazartesi günü saat 15 
ba günü saat 16 dadır. lıtirak edeeek- te VilAyet idare heyetine miiracaatlen ilin olumır. 9 lG 23 1237 (673) 
lu 5,25 l~l~ ~mi~tı~bMkuma 1 -~~~~~~~~~~~--~--~~-~-~-~~-~
yatırarak malı:buzile encümene gelirler. 

3 - Garaj santral bahçesi içindeki 
4 ııayılı deponun bir ıene müddetle ki
raya ''erilmeııi yazı i§leri müdürlüğün· 
deki şartnamesi veçhile açık arttırma• 

BAYIHDIR llVFllS MEMllRl..UOllHDAN : 
Akseki Geriş köyü 79 haneden Hasan oi]u Abdullah Şarlının soyadı :S.

yındır Asliye mahkemesinin 16 Mart IMO tarihli 78/64 sayılı ilamile Adanır 

ya konulmuştur. Muhammen bedeli -
701~a~upiliale~ 10/..f/940Çarpm• ~--~~----~---~~~--~~~~--~~~~-

o1arak taahih ~ ilan olunur. 1235 (674) 

ba cünü eaat 16 dadır. Iıtirak edecek- izmlr Mubasebei &-siye ıntidtirltiitbtdell : 
ler 5,25 liralık teminatı it banka.ana Muhammen satış bedeli 
yatırarak makbuzile encümene gelir- Lira 
ler. No.!'lı Mevkii 

4 - C.raj eantral bahçeai içindeki 
3 sayılı deponun bir ıene müddetle 
kiraya verilmeei yazı if}eri müdürlüğün
deki .. rtnamesi nçhile açık arttırmaya 
konulmU§tur. Muhammen bedeli 70 li
ra olup ihaleei 10/..f/940 Ça,..rnba 
günü aaat 16 dadır. lıtirak edecekler 
5,25 liralık teminatı it baolı:amna yatt
raralr makbuzile encümene gelirler. 

27, 31. 5. 9 S049 (561) 

J - Eşrelpaşa mezarlığınm daha 

1300 ll Hane Kar§ıyaka Alaybey mahalle'6 
1M8 inçi CeJAl Bey IOJtaiı• 

ldarei husU8iyei vilAyett- ait olup 7\lkarıda cim n mevkii yu.ılı bbı üç ytiıl 
lira muhammen bedelli 12 sayılı hanenin .sabo bedeli «'OÇ> aenede Te c'OÇt 
müsavi taksitte ödenmek 8UJ'8ti1e millkiyetı aatıJmak Uzere 8/4/940 günU. 
den :itibaren 15 giln müddetle açık aritırmaya çıkarılmıftı:r. 

Satı~ prtlarmı ötrenmek t.tiyenlerbı her gUn Muhuebel Huaısiye M"' 
dUriyeti Varidat kalemine w pey .sürmek ı.tiyenlerin de ihale günü ollll 
22/4/940 Pazartesi günü sabah aut 11 de '1 7.5 depcn.ito makbuzlarlyle bir: 
liltte VUAyet Daimi Eneimenine mftracaat etmeleri ilAn ohm.ur. 1238 (87't 

....... 

bir Lammın Cümhuriyet konduğuna lZM1R StClU TICARET MEMURUJCUNDAN : 
":albi için ~u tesisatı malzem~ !etm Tacil edilmif olan (bmir Eanaf Te AMli bankua Türk Anonim fiıket:i).I' 
alınması, Fen iş:kırl müdürlüiffindeki ke- 26/3/940 tarihinde adiyen toplanan amamt heyeti zabıtnameei ticaret bar 
c;if ve şartnamesi. veçhile açık eksiltme- " nu hükümlerine göre aicilin 2 704 mımaıaıına kayt ve tacil edildiii ill' 
Y!' 'konulmuştur. olunur. 
Keşif bedeli 1273 lira 75 kuruş olup lzmir aicifj ticaret memurluğu reemf mlhrti ve F. Tenik illl%88ı. 

ihaleei 15 / 4 /940 Pa:ıarteai gÜnÜ eaat 
16 dadır. lı:ıtira1'. edecekler 96 liralık 
teminatı it bankaeına yatırarak maltbu
~u ile encümene gelirler. 

2 - Şehir oteli yapılmak üzere te
mel kazıklarının ~ılma&1 ve çıkacak 
t'nka:ıdan kabili istifade olanları beledi
Yt:ye terkedilmck '6rtiyle mevcut ga-
1.ino binasının yıLJmaııı işlen. Fen Joleri 
miJdürlüğündcn 1, 75 lira mukabilinde 
tedarik edilecek kefif ve ~rtnamesi 
vrçhile kapalı zarflı eksiltmeye konul. 
muştur. K~if bedeli 34309 lira 2.5 ku
ruş olup ihalesi 15 / 4 /940 Pazartesi gü
nü eaat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
tarif111tı dahilinde hazırlanmı, teklif 
mektupları ihrıle giinü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyuete ven1ir. Mu
vakkat teminatı 25 74 lirıtdır. 

29, 3. 9. 14 1081 (577) 

1: Zabıtname 
2 : Hissedarlar cetveli 

(ZABITNAME) ~ 
l:unir Esnaf ve Ahali bankam Türk Anonim P,ketinin on ikinci heeap yıı.

ait alelade heyeti umumiye toplant11ı ...Jeten Ye vekaleten ( 466890) lir~ 
.ermayeyi temail eden hissedarlar tarafmdan 26 Mart 1940 tarihine müea 
Salı günü saat 14,30 da bankanın Atatürk caddeeindeki merkez hinaeand
ticaret vekiletini temsil eyliye:n lzmi1' mmtaka ticaret müdürü B. Mehmet ~ 
Etenin huzurile heyeti umumiye hatluuu bay Küçük Talat Muıkaranın Tİy• .. 
altında aktedilmit ve fU kararlar verilnüttir. 

Müzakereye batlanmadan evvel en çok rey eahihi olan biueclarlardan id•• 
rei husasiye namına müdür bay Adil S.,..r ile Bay Rahmi Filibeli zahıtnarnr 
)eri de iinza eylemek ealahiyetile ara camiliiine aeçilmitlerdir. 

Başkanın teklifi üzerine banka rnemu-rlannclan iki kiti de zabıt katiplijin• 
aynlmıttır. 

Muvakele eksiltme ve fenni sartname]eri 138 kuru mukabilinde fen işleri 
Müdürlüğünden verilecektir. ifııvakkat teminatı 4000 liradır. isteklilerin 
teklif mektuplarını bu işlerle istigal eden bir müessesenin sahip veya mü
me~ili olduklarını veya bu gibi işlerle miltevekkil bulunduklarını müsbit 
vesaik ve 940 yılma ait Ticaret oda!;ı vesikalarilc teminat makbuz, mektup 
veya 2490 numaralı kanunun teminat gösterilme.sini kabul ettiği diğer ev
rak vesaik ve imzalı şartnamelerile 24/ 4/940 Çnrşnmba günU saat 14 de ka-
dar Daimi encUmenc vermeleri. 9 13 17 22 1183 (669) 

11.00 31.55 25.53 
13.30 19.84 16.84 JZMtR SULH HUKUK HAKtMLt-
15.15 19.84 16.84 CT!NDEN: 

Ruznameye tevfikan idare mecliei w müralup raporları ile bilinço ve ~ 
ve zarar cetveli okundu. Raporlu \ile bilanço ittifakla tuvip ve idare meclill 
baıı ibra edildi. 

Vilayet umumi mecliıi tarafından namzet aöaterilen bay küçük Talat Mdf" 
karanın bu ıene de ittifakla azalıia intih.bı icra kabnclı. 

I; ÇORUH 
~ C:ocalı lladaldıları 

"""allassw 
l.eMra n Viyana lıutanelerincle 
.... il Uaul etmi§tir. 
lluyene adresi : Biriari Beyler 

1
Ma1r No. 4Z.. 

TELEFON : 2318 1 
.h .._ : Göstepe bnkolu br-
p::i: IM/L. 

ZAYt 
No. Hisse 

Liralık Adet T.L 
8896/6699 50 2 100 
.W0/4832 10 3 30 
1925/1931 l 7 7 

137 

18.00 19.82 16.84 Davacı: Hazine Maliye Vekili Avu-
20.00 25.53 19.66 kat Murat Çınar tarafından lzmirin 
23.45 31.32 25.53 Cumaovasmın Keller köyünden Osman 
14.15 16.84 oğlu Arap Halil aleyhine 940/95 numa-
23.00 31.32 25.53 ra ile açılan 2429 kuruş tazminatın ta11-
14 30 16.34 sili davasından dolayı namına gönderi-
22.00 31.32 25.53 len davetiye varakasının i~ametg~ının 
23.15 31.32 25.53 meçhul kalmasına mebni bil~ teblig ia-

desi üzerine ilanen vaki davet üzerine 

Fransı2ca 

Almanca 

---------------.ı de muayyen günde mahkemeye gelme-

[ O R S A ·1 dijtinden hakkında gıyap karan veril-e .m.İş ve muhakemede 12/4/940 tarihine 
Her ıün saat 13 ten itibaren.. mU.'8dif Cuma günü saat 10 na bırakıl-
tkınci Kordon (Alman konsobluı- '------,,-.,,...-.,,.-.-----• mış olduğundan müddeialeyh yevınl ve 

nesi brpaında) ZOG numarada hutaJa. u.cıum vaktl meUUrde bizzat i.sbatı vüeud et-
nnı kabul eder. 84 M. H. Nazlı 9 9 25 mesi veyahud tarafından bir vekil gön-

(Çivici hamamındaki muayeneha- 4o A. Papağno 9 16 50 dermesi aksi takdirde hakkında gıyabı 
nesini terke...._;_.;~).. 124 YekUn muhakemeye devamla karar wriJeceii 

.... ~..... 546992 i Dünkü yekun ı·· t b}i.ıı. ak '--!- '--'-TELEFON: 3458 uzumu e 6 m amma ~ oumuı. ••••••••m••••••• 54711G i Umumı y~kun ve bir nüshası mahkeme divanhanesine 
No. 7 9 25 talik kılınmak ıru.retile ilfilı ohmur. 

DOKrOR No. s ıı 2s 1233 (870) 

Bh U No. 9 13 

e çet Z No. 10 15 75 -~l!lm------No. 11 18 Birind Sauf Miftahı-
C:ocuJı laadaJdıları ZAHİRE 

1 

o Mütaltassuı 130 çuval Buğday 6 
1 AI ' 

llastalannı her gün saat 11.30... 17: ~~al Balrla 4 875 r. emır 1 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 20 ton Nohut 7 7 975 

Akarçay 

Müddetleri biten bay Mehmet Nebioilu n Şerafettin Serbee yeniden ~· 
ittifakla azalığa acçi]dilu. letifa eden bir azanın 7erine batka bir aza taY; 
edilmedi ve idare mecliainin S zattan terekkip etmeai :hakkında ekeeriy• 
karar verildi. .,,.1 

Müddetleri biten iki rnürllkıpliie eeki ınUralup K.imi1 Ocakoilu ile Ke 
Akpak yeaiden eeçildiler. 

Raporda tevzi tal'ZI gönerilen temettlla bir Niean 1940 tarihinden itibare• 
tevzii kararlqtınldı. _.ı 

Müraksple.re verilecek ücretlerio ıeçen eeneki miktarhır lzerinden verilın
eberiyetle ve idare meclisi araema wrilecelt huzur haklarının da keza g~ 
eeneki gibi nrilmai ittifakla talı:anlr ettirildi, n toplantıya nihayet verileli._:. 
Heyeti umumiye ba§kanı Tlcuet •eklleti KomiMri J:ıu-

K. T. Mutkara mmtah ticaret müdüri 
Mehmet Ali Eten 

Ad camii Ari cam1i 
Jdarei huueiye mOmeulli Adil &,ar Tl1ccar Rahmi ~ 

0n kuntluk damsa paı. tiMriacle a .._ 194'0 tarih ... Izmir F.anaf .. 
Ahali bankuı reunJ mtihril • 

lzmir F..naf ve Ahali banka. TMt Aamlm ~ hieaedarlannuı 26 ~ 
1940 tarihine mü.adil Sab .... ..u 1 .... 30 dlı huıkama Atatürk cMI~ 
deki mukez binwnda akdettilden .ı.lade l..,.ei mnumiye toplanb81Da _.. 
leten ve Teklleten ittDak ebıaİf olanl.nn isimi.ile ,_. .,,Jedikleri ~rma1" 
milr:tarlanm aöeterir eetnldir. T e.-il 

edileta 
R.A. R.A. R.A. eerma1• 

K .S.N &.im ve adreei Auleten V.uıeten Ye1aln T.L.:Kr ------.302 lzmir Ali Nihat örge 10 10 5000.00 
303 c Muharrem Uetaoilu 1 1 500. 
304 c H. Hilmi Gen~y Fen M. 1 1 SOO. matbaası yanmclaki hamsi lnliniiin- 50 çuval FasuJya 

Türkiye Palamutçuları Anonim ~irke- ele kabul eder. 34 ton Fuulya 18 25 
tinbı yukarıda numaralan yazılı sahibi•••••••&::•••••----"-----------

.30S c Fahri DokuaeylGI 1 1 500. 
307 c Kavaf Ahmet U,U 1 1 SOO. IUllÇIOOLV 

bti?unduğum hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını il~n ederim. 

Halit Ali Fehmi namına 
H. G. Şerbetçi 

7 9 10 1220 (663) 

PARts FAKÖL'l'lı':SbmEN 
DİPLOMAU 

DİŞ T ABİPl.ERJ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Jlaatalanm her pn 1111bab saat 9 

m ha§byarak Beyler sokak Numan 
sade ntdtlesi 21 numaralı muayene
hanelerinde bbul ederler. 

TEl.Jo;FON : 39Zl 

DOKTOR 

Sal8he~~in 

lZM.IR tKJNCt lCRA MEMURLU-
ôUNDAN: No. 

5/4/940 tarih ve 10437 sayılı Yeni 
&ır gazetesile lS/5/940 tarihinde sa- 6707/6708 
tılacağı ilin olunan gayri menkulün 7129 
muhammen kıymetinin 1500 lira olma- 4794/4796 
yıp 2000 iki bin lira olduğu taahihen 3397 /3400 
ilan olunur 124-4 (678) 19CM/1910 

. 365/371 

ZAYİ 

Liralık 
50 

100 
10 
10 

l 
l 

Adet 
2 
1 
3 
4 
7 
7 

Hisse 
T.L 
100 
100 

30 
40 

'1 
7 

284 
DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Türkiye palamutçuları anonim flrke

tinin yukarıda numaralan yuıb aahibi 

Kulak, burun, Boğaz bastalıldan 
MUwhassım 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

bulundutum hisse senedini kayıbettirn. 
Yenilerini alacaAımdan eskile.rinin hük
mü olmadıp ilin ederim. 

Bayan Adile Ali Fehmi namına 
RG. Şeri>etç1 

7-9-10 1222 (665) 

Cilt "Ye Tenasfll hMtahkJan 308 « H. Avni Batanr 10 10 5360. 
326 c c c « 99 99 '.49900. 
3-09 Buca Habibe 2 2 ' 1 ooo. VE 

Elektrik tMaTileri 
Birbad Beyler Sokafı No. iL 

hmir • Elha•n sn......., _....,.. 
Sa .......... kadar ......... 
bbaJ eder.. TELEFON : M71 

.310 lzmir Ahmet Acar 1 1 5 OO. 
311 c Ali Riza SJulı 1 1 500· 
312 c Mu.tala Karaoilan 1 O l O 15000· 
.313 c Küçük Talit Maat_... 5 s 2soo. 
.31.f c Şenfettin Serbee s 5 2soo. 
.315 c Kium M ... ı 10 10 6110. 

No. 

6709/6710 
4824/4826 
1911/1917 

ZATI 
7-9-10 

Liralık 
50 
10 

1 

316 c Mehmet NebioiN ,10 10 SOOo. 
317 c Mehmet Seyrek 10 10 S690. 
319 c Hilmi Sehrili 1 1 700. 

1220 (663) 321 c Hümil Tütüncü l 2 100o. 
Hisse 322 c Yazmacı Nuri 5.ft§ 6 6 3000-

Adet 
2 
3 
7 

T .L. 32 3 c Vmit f.'bribes 1 1 900
0

. 
100 .324 c Enver Zuhll 1 1 SO • 

30 325 c AJ.met Nuri Eıdm 2 2 1 1 OO. 
7 .32 7 c Şakir Ozdemir jlO 1 O 6250. 

13'1 .328 c HU.eyin Fikri Eroa 10 10 5300· 
'l'tlr)dye pa)amutçuları anonim flrb- l29 c Abdullah rn... 1 1 soo. 

1 tinhı yukarıda numaraları yazıh lahibi .331 c Atıf Jraan M 10 48940. A eni teşekkür bulunduğum hisse senedini kaybettim. 3.3) c Rahmi filibeli ... l64 •• , .. 87000. 
Yeni.sini alacağımdan esJdainin hekmü .33..f c Huan Serter 6 6 3400. 

Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

No. 

7127 
7914 
3389/ 3392 
5313/ 5315 

1-13 

ZATI 
Liralık 

100 
100 

10 
10 

Adet 
1 
1 
4 

Uzun mUddettenberi muztarip olclo- olmadığını ilin ederim. l37 c Murat Çmar 1 1 .500. 
lum hastalılımdan kurtulmak ~ ic... Mehmet Ali Fehmi namına .340 c Adil Sayar 10 10 SOOOO. 
rasına lüzum görUlen, fakat ıneıvcud .341 c Kamil Ocakoila 1 O 1 O S ooo. 

H.G. Şerbetçi 5 00 tehlike dolayısile bir türlü yapılannyan 7-9-J.O 1221 (664) 622 Turptlu Süleyman Taıl;al 1 1 · 
Hisse ameliyatı kemali emniyet, cesaret "Ye 342 c Oeman Sümer ,42 ..f 2 2 1000

0
. 

T.L. muvaffakıyetle yaparak hayatımı kur- .. •••••••-••••111! J.43 Aıatelıir Rasim Mu.aJ ..... 44 221 O · 
100 taran Izmir .Askeri hastahaneei maabi- 510 c Raıirn Muaal " 26 30 ısooo. 
lOO ye miitehassısı Bay Refik Ağıra ve ebe Doktor Baktrlyolol 511 c Kamil Ocalı:oilu 3S 35 17500. 
40 Bayan Safinaz ve Emineye ve hemşire H Q h 3-44 lzmir M. Raeim 1 l 500. 
30 Bayan Hafize, Saadete teşekkürlerimin a m za r OD 345 c Şakir konyala s s 2640. 

l . C k a 0 d 7 iblAğına muhterem gaze1enizin tavassu- l..f6 öclemit Fethi Uygun• JO 131 14 1 70S OO. 
7 tunu dilerim. D.AllDJ VE SAR! .3..f7 kmir Saim Bahman 3 3 1500. 

l 
l 

3 
7 
7 

351/ 357 
2551/ 2557 

Çocuk Hast.alıldan Mütahassısı 284 Bergama Askerlik Şubeai. B-tkMıı llastalıJdara bakar W c M. Haydar Nazlı 1 1 soo. 
BEKLİN ve KÖLN t)NİVER- Türkiye palamutçuları anonim şirke- F..§i REMZ1YE Denidl ve ci~ eijerlai&e - --

SlrEsi SABIK ASiST~--n tinin yukaı ıda numaraları yazılı sahibi IYıva v•cliren ....,_lan 17.f 5' 1 725 ~ 
llutalannı ikinci Beyler Numan bulunduğum hisse senedini kaybettim. y -• l'I ,_. --~ı-:- bik ede - • _.., 

--- y mis;ni ahıcağıından esk;.n .... in hükmü e ... neş y... ~=--: .... -...~!' .• U tat~· • r.:.._~ ' - w_--... • • _;..e ~anr "T'L-~ nklleli KornMeri Jsı-' - Hkak 5 No. da her ciin !'iaat '"'~ aunrAJı ~ ~ · - .....,. .... ---·-,, ....,. ·- ... ~ 
'LLd h : ' oJm:ıdığını ilfın ederim. • • • • • • • • • • • • LJ....&L-- brpımad ...._____. l~t K. T. U......Lara _...ka ticaret mücriP• 1111' en :sonra ka ul eder. • ~ a _ ....., .. ~ ~ .ı.ıı 
- ... 'FON' .. .,,,53 , ~ Zeynep Ali Fehmi namına CLKC - Bu illni •·-yan Halk.evle- ı - M •.,.t ,.... 
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1 

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

- - ----------------
makad kaşınmas_ı,_!Jburluk, !Jaş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 

hailerı, Gece korkuları, Görmede, işıtmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 

Hiç korkmayınız! 
Bunlcu- yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından 

,.,,,,,. .. Bunlardan lıurtıılınalı için Eczaneden 
IJince lıuJlanınızA 

dolayı IJaPsafdarda yetişip üPeyen ve ııanıarımızı emen solucanların tesl· 

8
~ _ IJll' lıutu alınız- Ve lçlndelıl tarife ınad· a n l n: Derhal 11 .......... sanuzM 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur ... c - ~ SAN TA ısmıne dikkat 

=-···················································································· . . 
~ Devlet Demir Yol/arından E 
•••ıı11ıı11ıaıııııaıııııııııııııııııııııııııaıııııııııııııııaııııııııaııııııııısaıııı: 

Resmi elbise ve palto yaptırılacak 
D. D. Yolları 8 ci isletme komisyonundan: 
Muhammen bedeli 16700) lira olan idaremiz memur ve müstahdemini için 

(350) takıtn resmi elbise ve (250) adet paltonun aikilmesi 15.4.940 Pazartesi 
günil s:ıat 16 da Izm!!-dc işletme binasında ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. • 

Taliplerin Izmirdc atelyesi bulwıması şarttır. Isteklilerin 502 lira 50 kuruş
luk M. teminat makbuzlarile, eksiltmeye girmeye kanunen mani halleri ol
J?ıadığına dair beyruıname ve teklif mektuplarını havi zarflarını aynı gün sant 
15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnaınesl işletme kaleminden parasız alınabilir. 
28-31--4-9 1065 (571) 

Benzin Alınacak 
idaremiz için 1 3600 litre ( 10000 kğ) benzin şartnamesi veçhile satın alına

caktır. Açık ekıiltmesi 15/4/940 Pazartesi günü saat 11 de Alsancakta işletme 
binasında yapılacaktır. Muhammen bedel litresi: ( 18: 30 kuruş hesabile mec.. 
rrıuu (2488) lira 60 kuruş olup isteklilerin ( 186,66) liralık M. teminat mak
buztarile muayyen vakitte komisyona çelmeleri liızımdır. Şartnamesi işletme 
ltalcrninde görülebilir. 30, 2, 6. 9 109 3 ( 588) 

~ .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

... .. .. 

Sayın bayanlar 

FACTOR HOLLYWOOD 
Güzellik StildyMu milstahzaratı Biitün ç~itleri gelmiştir .. 

SATIŞ YERi 
NERMİN rvHAFİYE MACAZASI 

~ .................................................................................. . ......_ 
TELEFON : 3491 

İZMiR DEFrERDARLIGINDAN : 
Dya Pardonun BP~turak şubesine olan emlik satış bedeli borcundan dola

:vı tahsill emval ka."lunu hükilmleri dairesinde haczedilen ikinci Karataş 
traıhvay caddesinde kain 374-5 eski 448 yeni sayılı ve 480 lira kıymetindeki 
dUldcAılı meik6r borctan dolayı idare heyeti kararilc 21 gün müddetle mü
~Yedeye çıkarılm~tır. Taliplerin 15 Nisan 940 Pazartesi günil saat 15 te vi-
layet idare hevctine müracaatları ilAn olunur. 24-2-9 992 (545) 

iZMIR SICIU TiCARET MEMURLUcUNDAN : 
Teacil edilmif olan (Balcı yerli ürünler Türk Anonim şirketi) nin 30/3/ 940 

t.ribinde &diyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hükiim
lerine göre sicilin 2 703 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

l.tmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F . Tenik imzası. 

1: Zabıtnam~ 
2: Hissedarlar cetveli 
Balcı yerli ürünleri Türk Anonim şirketi 19 39 yılı toplantısı zaptıdır. 

. Heyeti umumiye 30 Mart 940 tarihine müsadif cumartesi günü saat onda 
tırketin merkezinde toplandı. Ticaret vekaletini temsilen hazır bulunan ko
mi.er İzmir ticaret müdürü bay Mehmet Ali Eten toplantıya ait vcaaikin ka
nuna uygun olduğunu ruznamenin konuşulması için kanunen lazımgelen ek
leriyetin mevcut bulunduğunu bittetkik beyan eyledikten sonra celse reis bay 
~aUı Balcıoğlu tarafından açıldL Rey toplamağa bay Mehmet Balcı katipli
ae ıirlcet müdürü Sabit Aytaş seçilerek ruznamenin müzakeratına ba~landı ve 
•tağıdaki kararlar verildi. · 

1 - Meclisi idare ve mürakıp raporları okundu ve müttefikan kabul edildi. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesapları okundu tetkik edildi ve müttefikan 

taıdilt ve meclisi idare ibra olundu. 
O 3 - Mürakıpliğe müttefikan ihracat birlik.teri muamelat müdür vekili bay 

•rnan Turgay ceçildi. 
4 - Meclisi idare reisi bay Hakkı Balcıoğlunun Ticaret kanununun 32 3 

"e 324 cü maddeleri mucibince phsına ait muamelatını yapmasına şirketle 
~Gnasebatı ticariyede bulunmt\sı için izin verilmesine ekseriyetle karar veril-

ı. 

5 - Karın nizamname hükümlerine göre ve meclisi idarenin teklifi veçhile 
~arıa ayından itibaren tevzii ittifakla kabul edildi. Ruznamede görü,ülecck 
l';-.ka madde kalmadığınc'.lan celıeye nihayet verildi. 

ICaret velı:lleti Ki.tip Rey toplamağa Heyeti umumiye 
Komiseri Sabit memur Reiıi 

~el.met Ali Eten Mehmet Balcı Hakkı Balcıoilu 
Hissedaran Hazıran cetveli 

h 1.tmirde Balcı yerli ürünler Türk Anonim ,firketi hiaaedarlarının 1940 senesi 
"'l•rt ayının 30 uncu cumarteııi günü saat onda ıirketin lzmirde Y emiı çarfl· 

llrıda (39) No. lu mağazada klin yazıhanesinde aktedilen ve 28 Şubat 940 
:•ribli Yeni Aaır gazetesinde ilan edilen ıenelik umumi toplantıaında hazır bu
~an hiuedarlar cetveli. 

ra No. Hisıedarlann iami ---1 
2 

3 

4 
5 

Bay Haklr.ı Balcıoilu 
Bayan Suat Balcıoflu velı:iJi bay 
Mehmet Balcıoifu 
Bayan Nebahat Balcıoilu vekili 
Şükrü Özver 
Bay Hilmi Fesçioilu 
Bay Ziya Y ağtu 

Hiaae miktarı 

290 
100 

100 

s 
s 

Rey adedi 

10 
10 

10 

t 
1 

500 32 

lmzaat 

c 
c 

c 

c 
< 

Toplantıda bq yüz hiaaeyi temail eden yukarıda iıimlerl yazılı Azalar içti
t·•da hazır bulunarak isimleri hizasına imzalarını huzurumuzda koymUflardır. 

learet vekaleti Ki.tip Rey toplamağa Heyeti umumiye 
riKorniıeri Sabit Ayta~ memur Re.isi 

chrnct Ali Eten Mehmet Balcı Hakkı Balcıoilu 
1240 (679) ...__ ___________ -----

. . r: •. 

·~. MiLLİ ·.· .. PiYANGO ~. iDARESi 
, He,r neyi tic~r~t .ve iş sahiplerine, bilet satmak istiyen vatandaşlara 

· . · =·· .~ h.fi?.r defa ".fu1.~oz. ·~~ bilet olmak şortiyle hiç bir koyda tabi. olmadcln 
· ... - .. 

. -

· · bayilik ruhsatnamesi verecektir 
İsliyenler Ankara' da Milli Piyango idaresine ,'· müracaat etmelidir. 

. . . ·.·: ,.. , • .. ' . ,;, :., 

Milli Piya,ngo BC'lyiliği zahmetsiz 
· Ve ·kôlaY bir kaZanç kaynağıdır 

SPERCO VAPUR 
ACE.N!'ASI --·--ADRlA'I'İKA SOSYETA ANONlllA 

ot NAVİGAZYONE 
LANGANO vapuru 7-8 Nisan 1940 

tarihinde beklenmekte olup Cenova ve 
Rivicra limanlarmd hareket edecektir. 

E. MORANDİ ''apuru 9 Nisan 1940 
tarlhindo beklenmekte olup Cenova ve 
Rivicrn limanlarına hareket edecektir. 

ZARA MOTÖRÜ 10/ 4/ 940 tarihinde 
gelerek ertesi gilnü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zarn, Fiume. Triyeste ve Ve
uedik limanlarına hareket edecektir. 

DIANA vapuru 11-4-940 tarihinde 
beklenmekte olup Trieste limanına ha
ı·eket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 17/ 4/ 940 tarihinde 

gelerek ertesi günü snnt 17 de doğru 
Pire, Brlndisi, Zart'l, Fiume, Triyeste ,..., 
Vencdik limanlarına hareket edecektir. 
CİTTA Dİ BARİ rnotöril 23/ 4/ 940 ta

rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Ceno,•aya hareket edecektir. 

NOT - Biltiln bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şiınall ve cenubi Ame-
rika limanlanna hareket eden ltalia 

,----------------------:------------------------- Anorum 1eyrisefain şirketinin ve Afrika 

·--------------------~--------.!· Doyçe Oryent bank l 

nRESDNER BANK ŞUBESi 
l Z M t R 
Merkezi : DERUN 

Alm.-nyacla 17S şabesl mevc~ttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rçllsmar.Jı 
Türkiyecle şubeleri: ISTANBUL , . .; UMIR 

l\lisll"da subeleri : KAlllRE VE ISKENDERIYE 
Her tiiJ'lÜ ba~ka mWU'llelibru ifa ve kabul eder. 

DEVi.Er LİMAHLARI İŞLErME u. M. İZMİR. 
ŞUBESİ MVDVRLüGUHDEN : 

1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı Mayıs ayının son 
gününe kadar lzmir limanında kereste boşaltma işleri kapalı zarf usuliyle ek-
siltmeye konulmuııtur. . 

2 - lı tekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel alb bin 
Vra. muvakkat teminat ( 45 O) dört yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler devlet limanları iııletme U. M. lzmir şubesinden bili bedel 
alınır. 

4 - Ebiltme 16 Nisan Perşembe günü saat 1 1 de devlet li.tnanları iılet
mesi lzmir _şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı ola
rak mezkur gün aaat 1 O da verilmi, bulunacaktır. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme saatinde 
hazır bulunmaları luımdır, 

6 - Poıta ile gönderilen tekliflerini nihayet eksiltme günü saat 1 O da ırel
mit ve zarfların kanunt tekilde kapablmış olması lazımdır. Postada vaki ola
bilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul etmez. 

31, 3, 6, 9 1109 (602) 

DEYi.Er IJMAHURI fŞLErME v.. M. İZMİR 
ŞUBESi MVDtJRLUOtlNDEH : 

1 - 1940 yılı Ha:ziran ayının birinci gününden 194 1 yılı Mayıs ayının ıon 
gününe kadar Alsancak şimendüfer iskelesine yanaşan vapurların yükleme, 
boşaltma itleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - lf tekilleri tartnamededir. Bu tckı11ere göre muhammen bedel beı bin 
lira, muvakkat teminat ( 3 75) üç yetmiı veı liradır. . 

3 - Şartnameler devlet limanları iıletme U. M. lzmir ıub~inden bili bede[ 
alınır. 

4 - Eksiltme 18 Nisan Perşembe ııünü saat 15 de devlet limanları i,letmesl 
lzmir ıubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
mezldir l{in saat 14 de verilniiı bulunacaktır. • 

5 - I.teklilerin lı:anunt vetıikalan ve teminatiyle birlikte eksiltme •atinde 
hazır bulunmaları llzımdl!'. 

6 - Poıta ile gönderilen tekliflerin niha,Yet eksiltme ıünü saat 14 de gelmif 
ve zarfların kanunt tekilde· kapatJm11 olması lhımdır. 

Poıtada vald olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul et-
mez. JI, 3, 6, 9 1108 · (601) 

Bornova z....., ınelıtelJI ,,.,,,.,,,.,IMönden : 
Cinai Muhammen bedeli r~-,~S-te;.matı 

- Lira Kr. Lira Kr. 

96 Takım yerli lacivert elbise 20 00 144 00 
63 Adet mektep lcaeketi 2 00 9 AS 
Mektebimiz talebeleri .için yaptırılacak baıict elbiıe ve mektep kulleti 

4/4/940 tarihinden itibaren IS gün müddetle açılı: eksiltmeye konulmllftur. 
Ek111tme 19/4/940 Cuma günU saat 15 de mektepte müteıekkil ıatın alma 
komisyonunda yapılacaiından taliplerin jğretJ teminatını lzmlr mektepler 
muhasebeciliiine yabraralc makbuzu kornisyona getirmeleri ve bu Jıe ait prt-. 
namey[ görmek. isteyenlerin her gün mektep müdür]ilğüne müracaatları. 

4. 9, 14, 16 1160 (620) 

TURGUTLU BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Turgutluda Cumhuriyet meydanında anıd lcaidetıi üzerine ikinci bir kaide 

ile mermerden bir Atatürk büstünün yapılması ve yerine konması 2/ 4/ 940 
ıalı gününden itibaren 15 gün müddetle münakasaya konulmuıtur bedeli keıif 
951.87 liradır. T c.minat akçası 71 ,39 liradır. Kaidenin dört tarafı mermer 
kaplama ve içi demirli betondur. Buna ait kqif ve prtnameai belediyede 
görülebilir. 

Gerek ikinci kaidenin ve gerekse büstün bedeli keıfi olan 951 lira 67 
kuruı 940 malt aenea bütçesinden ta&viye edileceğinden bu tekil ve ıerait 
tahbnda talip olanların ihale aünii olan 16/ 4/ 940 tarihine müadif Salı 

!111••••••••••••-a ve Hindistan& hareket eden ILOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain pr-DOKTOR 

Yefit A~ar 
Askeri Hastane 

keti vapurlanna tesadüf ederler. 
NEERLANDAİSE ROY ALZ 

KUMPANYASI 
ACHİLLES vapuru 20/ 4/ 940 tarihinde 

beklenmekte olup Atwers ve Hollanda 
limanlarına hareket edecektir. 

SERVICE MARITJME ROMANIA 
SUCEAVA vapuru 7-8/ 4/ 940 tarihinde 
gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlarına hareket cd~cektir. 

NOT: DQOllJI VE ICADIN 
BASrAUKLAJU 
MVrAHASSJSI 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlUD ,,. 
hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı

Her cün ikinci 8e)1et sobk ,No. ?:tn değişebilir olduğunu ve bu husustan 
'l9 da_ Çarşamba fakirlere meccanen dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

••••••••••••• ... etmiycceğinl muhterem yükleyicilerin 
W kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

PERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Ff'ansız ltastanesl 
· Operatöra 

Her gilıı öğleye kadar Fransa hasta
nesinde, öileden sonra Birinci BeJ
ler sokağında.-. No. 4% ... 

TELEFON: Z310 

Diş Tabibi 

Hatice Azra 
DcmireHi 

İkind kordon (Cümhuri7et Mer-
kez N»ha arbsında) 88 numara-

1 
da hususi muayenebanesiıMle huta
lanm (tatil cüaleri hariç) her ıüa 
... tondan ız ye, ütten altıya kadar 
kabul eder_ 

TELEFoN : 3Z8'1 

Daha fazla tafsillt için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 
..•..........•....•................... , ..... 

Oı.JVIER YE 
ŞVREKASI LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

........................................... 

W. I'. Benry Van der Zee 
Ve $Ül'ek4SI -·-AMEBlCAN EXPORT UN~ lNe. 

NEVYORK . 
N'EVYORK İÇİN 
EXİLONA vapuru 19 nisanda beklc

r.iyor. 
ATİD NA VİGATİON COMPANY 

H A t F A 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

tçiN 
ANT AR vapuru 15 nisanda beklen!· 

yor. 

VMD & w Vaparlann ilim ve t.uihlcu hakkında 
.... biç Wr taahhlt .... _ 

-+- VapurlanD barebt tarthleriyle na.., 
tJllUld DBNİZ ACENTAUQI LTD. lunlardald dellfikliklerden acenta IM
ZIS'l'SKA PLOvlDBA A. D. KOTO& 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten- IUliyet bbul etme. 

ce ve Varna için hareket edecektir. n.ba fada tafsillı lçın ATATt.nllt 
Yolcu ve yük kabul edecektir. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
LOVCEN vapuru 8 mayJSta Kösten- Zee ve Şm. Vapur acentalılma mcır.ca

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, ıt edllm.t rica olunur. 
Pire, :Purazzo v~ Triyeste için hare- ftLD'ON r 2H1 /1111 
ket edecektir. Yolcu ve yilk kabul ede- l••••••••ttııı•m••l'J!IJ 
CE:ktir. 
GOULANDIUS BROT.HE&S (Hellas) 

LTD. PIRAEUS 
"NEA HELLASıo 

Lüks transatlantik \ apuru Pire • 
Nevyork hattı: Piredeıı hareket tarihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlann muvuallt tarihlerl, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhUt altına e1rema 
Daha fazla tafailtt almak lçlıı B1rtncl 
Kordonda 152 nuıurada • UMDAL• 
umumi deniz Acentalılı Ltd. mUraeaat 
edilmesi rica olunur. 
T.W.:-.Z~ 

Kadın hastalddarı ve 
Dopın Mötahassası 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hutalarıru her gün Tilkilikte Ev
llyazade M>kak Orta okul karpm No. 
22 dl Wauı.-. 



9 SAJI SAL 1 

Norveç hükümeti boyun eğecek mi? 
• 

kara sularına Norveç, 
gemilerinin 

konulan maynlerin kaldırılmasını, 

F ransadan talep 
harp 

de • 
gerı lngiltere • 

ettı alınmasını ve 
~~~~~~~~~~~.Mı'*""~~~~~~~~~~ 

Şimalde harbin başlaması Alman - Sovyet - Italy~n üç taraflı itti: 
mümkün görülüyor fakının yapılamıy<!~agı tehakkuk ettı 

Türkiye, Balkanlılardan birine yapılacak hedefi, 

Almanlar, " Hitler harbi ,, ile muka
bele tehdidinde bulunuyorlar 

kendisine yapılmış addedecektir 
~~~~~~~~~~..,_.,,._ * _..,_,--~-~~~~~~~ 

Magyar Nemzet gazetesinden: pılacak bir taarruzu doğrudan doğruya böyle de edeceğini kaydeylemekte v• 
Türkiye Hariciye Vekili Saracoğlu kendi emniyet ve istiklaline yapılmış siyasi vaziyte dair Gaydanın yazdığı 

Daily Express gazetesi muhabirine bu- olarak teU1kki edecek ve bu takdirde makak..lerden de Alman - Sovyet - ıtal• 
lunduğu beyanatta, Balkanların statü- derhal mütecavize harp ilan edecektir. yan üç 1araflı misakının vUcude getiri• 
kosunu ihliil edecek her hangi bir te- Diğer taraftan Italyan matbuatı da, lemediği anlaşılmaktadır. Italyan gaz~ 
şebbüsUn Türkiyeyi harbe sevk edece- Tuna kıyılarında ve Balkanlarda sul- tderinin n~riyatına bakılırsa, Ita1Y1 

ğini söylemiştir. hun kat'iyyen muhafaza edilmesi lazım ile SoVYet Rusyanın birbirlerine ya.le• 

Paris, 8 (Ö. R) - lngiliz ve Fransız 
radyoları bu sabahtanberi 20 dakikada 
bir mayn sahalarını bütün milletlerin 
vapurlarına ilan etmişlerdir. Esasen se
fer halinde bulunan vapurların emniye
tini korumak maksadile Müttefik dev
riye kolları 48 saattenberi Norveç sahi
linde bulunmaktadır. 

Paris, 8 (Ö. R) - iyi haber alan In
giliz mahfilleri, Norveçe yapılan tebli
ğin ehemmiyetini bUhassa kaydediyor
lar. lngiliı. gazeteleri, Alınan harp ge
mileri ve tayyareleri tarafından Norveç 
vapurlarmın batırıldığı ve gemicilerinin 
öldürüldüE;rU bir sırada Norveç kara su
Jarındn Norveç harp gemilerinin Alman 
gemilerini himaye etmesi gibi tezadlı 
bir vaziyete bu suretle nihayet verilmiş 
olduğunu kaydediyorlar. 

BlTARAFLARIN VAPUR ZAYİATI 
Müttefiklerin Norveç kara sularını 

maynlemek tedbiri ilan edilirken Al
ınanlar yüzünden bitaraf ve bilhassa Is
veç ve Nol"Veç vapurlarının uğratıldığı 
zayiatı gösteren istatistikler de neşro
lunmuştur. 

Bizzat Norveç Hnriciye nazırının 7 
nisanda Parlamentoda söylediğine göre 
Norveç 120 bin tonluk 58 vapur ve 392 
gemici kaybetmiştir. 

lc;veçin batan vapurları 69433 tonluk 
3.'l adet. olup telef olan gemicileri de 262 
tahmin ediliyor. Yine bir Ingiliz istatis
tiğine göre Danimarka için bu zayiat 
64372 tonluk 28 vapurun batması ve 
290 gemicinin kurban gitmesi şeklinde 
tecelli etmiştir. 
Diğer milletleri alakadar eden zayiat 

da şunlardır: 
Hollanda: 83683 tonluk 18 vapur batmış 
191 gemici ölmüştür, Yunanistan: 61760 
tonluk 13 vapur batmış 78 gemici öl
müştür, tltalya: 16629 tonluk 7 vapur 
batmış 11 gemici ölmüştür, Belçikıa: 
12660 tonluk 4 vapur batmış 1 gemici 
ölmüştür. 

Estonya ve Yugoslavyanın ikişer, ja
ponya, Letonya, Ispanya ve Litvanya
nın birer vapuru batırılmıştır. Ispanyol 
gemicilerinden ölenlerin miktarı 22 dir. 
1Kt StSTEM ARASINDAKt FARK 

Nihayet Londrada, Almanların açık 

denizlerde habersizce yaptıkları taar
ruzlarla Müttefiklerin Norveç karasu
larını kapamaları arasındaki fark teba
rüz ettirilmektedir. Müttefikler kaputaj 
yapan Norveç vapurlarını bazı nokta
larda karasuları haricinde seyrisefere 
mecbur etmekle büyük bir tehlikeye 
maruz kılmıyorlar. Almanyanın tf'hdidi 
altında, bitaraf memleketlerin Hitlerin 
suç ortağı vaziyetine dü.şmE>sine Mtitte
fikler lakayt kalamazlardı. 

Ingiliz mahfillerinin kanaatine göre 
l~itler kanuna müracaat edecek mevkide 
değildir. Zira bir katil, kendisini takip 
eden polislerin bu hareketi gevşetme}~ 
rini talep edemez. 

ÇEMBERLAYN BEYANATI'A 
BULUNACAK 

Londra, 8 ( Ö. R) - Pres Asosyeşin, 
tarafından bildirildiğine göre B. Çem
berlayn Müttefiklerin Norveç karasula
rını mayn ile kapamak kararı hakkın
da Avam kamarasında beyanatta bulu
nacaktır. 

GAZETF.LER!N NEŞRİYATI 
Lonrlra, 8 (Ö. R) - Ingiliz gazeteleri, 

Skandinav karasularının Almanlar ta
rafından az çok acık, fakat daimi sekil
de bitaraflığın ihlfıl edilmesine Mütte
fiklerin son vermelerini müttefikan tas
vip ediyor ve Almanların bitaraf va
purları habersizce batırmalarına muka
bil Müttefik hareketinin tehlikesizliği
ni knydediyorlar. (Nadara) ismindeki 
Norveç vapuru. Almanların 54 üncü 
kurbanı olarak denizin dibine gitmiştir. 

c lvning Standard > §unları yazıyor: 
Almanya hudutları ve milletlerin hür
riyetini imha ederek bunun yerine çiz
mesinin ağırlığını ikame etmf'!k azmin
dedir. Bunun karşısında lngiltere huku-
ki teknik inceliklerin beynelmilel niza
ma karşı yapılan taarruzları himaye 
maksadile kullanılmamasını istiyor. 

Norveç, gemiı;ilerini öldüren Nazi 

Noroeç Hariciye Nazın Koht 
Norveç bahriyesinin Alman gemilerini 
kara sularında himaye etmesi tecviz 
edilemezdi. 

HiTLER HARBt 
YAPACAKLARMIŞ 

Pnris 8 (ö.R) - lktısadi harbin ge
nişlemesi, Amsterdamdnn alınan ha
berlere göre Berlin siyasi mahfillerinde 
endişe uyandırmıştır. 

Bunlar abloka harbine Hitler barbile 
mukabele tehdidinde bulunuyorlar. 

«Hamburger Fremdenblat » gazete
sinde hariciye nezaretinin mümessille
rinden biri funlan yazıyor: 

« Harbin nazik bir safhasına girmif 
bulunuyoruz. lngiltere, Skandinavya ve 
Cenubu Şarki Avrupada abloka ilmik
lerini sıldatbnnak tehdidinde bulunu
yor. Bizim için ise bu ilmiklerini yırtmak 
bir zarurettir. 

c Almanya münasip anı gelince Hit
ler harbini yapmağa hazırdır. Alman 
zimamdarları ıimdiye kadar askeri ve 
siyasi teıebbüsü ellerinde tutmuılar ve 
Çörçile asla kaptırmamıtlardır. Her 
darbe şiddetli bir mukabil darbeyi tah
rik edecektir. 

MA YN KONULMASINlN 
HEDEFt 

Brüksel 8 (ö.R) - Londrada beyan 
edildiğine göre Norveç kara ıularında 
müttefiklerce alınan tedbirler, bilhassa 
Narvik limanından demir cevheri nak
liyatının Almanyaya deniz yolile yapıl
masinı kesmeğe matuftur. 

Röyter ajansı bildiriyor: Müttefikle
rin hareketi, bitaraflığı teknik şekilde 
ihlal şeklinde olmakla beraber sali.hi
yetli mahfillerde şu cihet belirtiliyor: 
Bitaraflık kaidesi daima umum için mu
teber olmak esasına müstenittir. iki 
muhasım taraftan birisi buna riayeti 
terk ettiği zaman, diğer tarafın riayet 
etmesini istemek güçtür. 

Norveç kara sularının bitaraflığına 
tecavüzden Almanlar hiç bir suretle ge
ri kalmamıılardır. Müttefiklerce bugiin 
ittihaz edilen tedbiri Almanlar daha ev
vel ittihaz etmemiıler,e, sebebi bunun 
hesaplarına gelmemesidir. 

NORVEÇIN NE.ŞRETiiCt 
BEYANNAME 

Brüksel 8 (ö.R) - Osloda Norveç 
hükümeti bu sabah bir deklarasyon 
neşrederek bitaraflığının müttefikler ta
rafından ihlalini Norveçin şiddetle pro
testo ettiğini bildirmiştir. 

Deklarasyon ıu noktaları kaydet
mektedir: 

Harbin iptidasındanberi Norveç, bi
taraflık kaidelerine tam olarak riayet 
etmiş ve sularını, muhasım memleketle
rin meıru nakliyatına açık tutmuıtur. 
1 1 Martta Oaloda imza edilen anlaşma 
ile Londra hükümeti Norveçin, kaçak 
eşyası da dahil olduğu halde, her malı 
Alıiıanyaya satmak hakkını tasdik et-
mişti. 

Binaenaleyh Norveç bükümeti müt
tefiklerin kuvvet istimal ederek bu tica
reti durdunnağa tetebbüs etmelerini 
bekliyemezdi. Norveç mubaıunlarm 
kendi arazisi dahiline mayn koymaları
nı asla kabul edemez. Bonlann derhal 
kaldın1masmı ve ecnebi kuvvetlerin 
Norveç sularında devriyeliğine nihayet 
vermelerini talep edecektir. 

Norveç bitaraflığın bu şekilde ih1ali
nin icap ettirdiği tedbirleri a1mak hak
kını muhafaza etmekiedir. 

torpillerile onları himaye etmeğe gelen NORVEC NE YAPACAK? 
lngiliz tayyarelerinden birini İntihap et- Brüksel, 8 (Ö.R) - Harp sahnesinin 
melidir. Ska.ndinavyaya genişlemesi mevzuu si-

Almanlar, Skandinavya memleketle· yasi mümıkaşalann en mühim mevkiini 
rini gittikçe daha az bitaraf bir vaziyete işgal etmektedir. 
düşürmek için beynelmilel hukuk kai- Gazeteler meseleyi, büyük manşetler 
delerini kaaten ihl&I etmitlerdir. Nor- ile, gUnlerden beri tahrik etmişlerdi. 
•eç gemicileri Alman balmleri ye- MU 

tiyle, bitaraflığı tamnmcn imha etmek 
arzusunda olduklarını müşahede edi
yorlar. Norveç bitarnflığma yapılan ta
arruza bu memleketin boyun eğeceğine 
ihtimal venniyerek bundan !Cızım gelen 
neticeyi çıkaracaklarını ilave ediyorlar. 
Alınan tefsirlerine göre müttefikler bi
taraflığın artık mevcut olmadığını ilfuı 
etmişlerdir. 

Binaenaleyh, Türkiye hükumeti, Bal- geldiğini ve bunun için Italyanın elin- !aşmaları pek le mümkün olmıya~· 
kan devletlerinden her hangi birine ya- den gelen gayreti sarfctliği gibi bundan tır. 

Asıl mesele Norveçin ne yapacağını 
bilmektir. Boyun eğmesi tahmin edil· 
mcinckle beraber simalde vaziyet, bil
hassa Norveç ve Danimarka için, çok 
nazik telakki ediliyoı·. 

Almanya heyecan içinde 
Alman siyasi ve diplomatik mahfil

lerinin fikrince hadiseler çok süratle in
kişaf edecek ve belki bunları pek ya-
kında askeri vakalar da takip edecektir. 
Alman hükümet merkezinde harbin ye
ni safhasının tam olarak açılması bek
lenmektedir. 

INGIUZ VE FRANSIZLAR 
MEMNUN 

Brüksel, 8 (ö. R) - İngiliz ve Fran
sız mahfilleri, Norveç karasularındaki 
tedbirlerden son derece memnundur. 
Müttefiklerin kararı harbin ileride ida
resi bakımındıın çok mühim neticeler 
verebilir. Askeri hareketlerin şimale ya
yılması mümkündür. 

NORVEÇ DENİZCİLERİ ALMANYA 
İÇİN ÇALIŞ~UYACAK .. 

Oslo, 8 (Ö.R) - Norveç gemiciler 
birliği, Marva vapurunun bir Alman 
tahtelbahiri tarafından ihtarsız batınl
ması üzerine dün bir toplantı yapmış ve 
ittihaz ettiği kararlan bir tebliğle mat
buata bildirmiştir. Birlik, Almanyanın 
gayri insani milcaddesi devam ettiği 
müddetçe Norveç gemicilerinin Alınan
yaya giden vapurlarda çalışmamalarını 
ve Norveç işçilerinin Alman vapurlarını 
tahmil ve tahliye etmemelerini istemek
tedir. --·--YENİ MJSJR 
PRENSESİNİN JSMi 
Kahire, 8 (A.A.) - Dün doğan yeni 

Mısır prensesine Fevziye iami verilmiı
tir. Kraliçenin ve kilçük prensesin sıh
hatleri yerindedir. 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
ticelerini bildirmiştir. Ordu kumandan
lannın, amiral Ra~erin ve general Gö
ringin hazır bulunduklan bu toplantıda, 
müttefiklerin Norveç kara sularında 
mayn tarlaları tesis etmek suretiyle ih
das ettikleri vaziyet görüşülmiiştür. Al
ınanyanın le~·kaladc vahim kararlar 
arefesinde olduğu sövlenmektedir.. Bu 
kararların mahiyeti ınektum tutulmak
ta ise de müttcfiklcnc alman tedbirle
rin Almanyada bir asabiyet kasırgası 
uyandırdığı muhakkaktır. 

Amiral Reader, Almanyanın bu ted
bire ne şekilde mukabele edebileceğini 
izah etmiştir. Nihai karar Hitler tara
fından alınaraktır. 

Berlin, 8 (Ö.R) - Salahiyettar bir 
zat, Norveç knra sularına mayn dökül
mesi münasebetiyle vukubulan beyana
tında, Almanyanın bu harekete karşı 
atacağı adımın çok kuvvetli olacağını 
~öylcmiştir. 

ALMANYADA HEYECAN 
Amsterdam, 8 (ÖR) - Nasyonal Ti

dende gazetesinin Berlin muhabirine 
göre dün Alman payitahtında büyük bir 
heyecan vardı. A1man siyasi mahfille
rinde, müttefiklerin kararlarına Alman
ların tekaddüm edecekleri söylenmekte 
idi. Halbuki Almanlar hiç bir şey yapa
madan bir emri vaki karşısında kalmış
lardır. 

Paris, 8 (ö.R) - Paris Soirın Kopen
hag muhabirine göre, Ribentrop ls
veç ve Norveç sefirleriyle mülakatında, 
müttefiklerin Norveçteki icraatı karşı
sında Almanyanın vaziyeti yakından ta
kip ettiğini, Almanyanın demir ihracatı
nı durdurmak istiytm bu harekete karşı 
&hl kalmıyarak menfaat1erini müdafaa 
edeceğini söylemiştir. 

:MÜTTEFİKLERiN RFSMi TEBLİ0i 
Paris, 8 (Ö.R) - Norveç kara sula-

r. Hava kurumuna 
aza kaydediliniz 
Bu vatan borcunu ko

laylaştırmak için 
yeniden heyetler seçildi 

~~~~~~-x•x~~~---

'J'emiz yiif'elıli yurddaş: 
Avrupanın kan ve barut koktuğu, 

ıstırap içinde inlediği. şu dakikada biz 
yurdumuzda tam bir emniyet altında, 
refah ve saadet içlude yaşamaktayız. 

Bu kanlı ve ıstır;ıplı durum karşı
sında yurdumuzun müdafaasını, bir
Jiğimiiden, Kuvvet Ye kudretimizden 
doğan bu refah ve enuıiyetin idamesi
ni temin jçin dünden daha mütesanit, 
daha kuvvetli bulunmaklığımız ve 
bilhassa A wupa harplerinde en bü
yük rolü oynıyan hava kuvvetlerinin 
yarattığı .facialar, yıktığı ocaklar, sön
dürdüğü hanımanlar karşısında hava
larınuzın korunması davasında dün
den daha hnı;sas, daha titiz davran
ınaklığıınız icap edeceğinden bu milli 

' vazifeyi üzerine ıılmış bulunan Hava 
Kurumumuz bavııcılığıınızın bir kat 
daha takviyesi, Cümhuriyet gençliği
nin ordu havacılığı gerisinde uçan bir 
nesil haline getirilmesi işine büyük 
bir hız vererek ltızım gelen tedbirleri 
alınış ve Türk ku~u teşkilatını, Ge
dikli yuvasını dalı~ geniş bir kadro 
ve daha esaslı bir program ile çalış
mağa sevketmiftir. 

vaffakıyetle yürüyı?hilmesi, milli yar
dımın o nisbette genişlemesine müte
vakkıf bulunduğundan ve yurd dava
sında bütün varlığını fedadan çekin
miyen merd ve cömert milletimiz ise 
her sahada olduğu gibi gençliğin ka
natlandınlması davasında da Kw·u
ma yaptıgı yardımı genişletmeği mil
li bir borç bileceğinden Hava kuru
mumuz; milletimizin her ferdinin gü
cünün 'yettiği- kadar bu yardıma işti
rak.ini temin için en büyüğümüz, mil
Ji Şefimiz İsmet İnönü nün gösteı eliği 
yol üzerinde yürümeğe, aza kayde
dilmcğe davet edecektir ve bunun 

için dahi halk partimizle el ele vere· 
rck Hh.ıın gelen tedbirleri almış her 
semtte, her köyde Parti ocaklarında 
faal bir heyet teşkil etmiştir. Halkı
mızın bu heyetlerle mesaisini teşrik 
ederek milli havacılık idealinin tn
hakkukuna büyük yardımda buluna
cağından emin olduğumu sevgilerim
le bildiririm ... 

Hava Kurumu İunir 'Şllbesi 
Onursal başkanı Vali 

rına mayn dökülmesi hakkmda Lon<lra 
ve Pariste şu mühim tebliğ neşredilmiş
tir : 

Fransız ve İngiliz lıükümetleri, Al
manyaya, kendisi için hususi bir kıyme
ti hfüz olduğu aşikar bulunan, kara su
larından istifade etmek hakkını bırak
mamak azminde olduklarından, Norveç 
kara sulanndan Alınan harp ve ticaret 
gemilerinin serbestçe geçmesini men'e 
karar vermişlerdir. Binaenaleyh Norveç 
hükümetine tevdi ettikleri bir tebliğle 
Stideki mıntakalara mayn koyduklarını 
ve bunların seyrüsefer için tehlikeli ol
duğunu bildirmiş1erdir : 

1 - Norveç sahili ile atideki mcvki
Jeri birleştiren hatlar arasındaki saha : 

1 - 62 derece 11 d:ıkika 6 saniye şi4 
mal derecesi ve 5 derece 6 dakika 12 
saniye şark derecesi. 

2 - 62 derce<' 9 dakika 24 saniye şi
mal derecesi ve 5 derece 6 dakika 13 sa
niye şark derecesi.. 

3 - 62 derece 12 <lak. 18 saniye şimal 
ve 4 derece 49 dakika 30 saniye şark. 

4 - 62 derece 19 dak. 30 saniye şimal 
ve 5 derece 5 dakika 36 saniye şark 

5 - 62 derece 12 dak. O saniye şimal 
'e 5 derece 9 dakika O saniye şark. 

2 - Norveç sahili ile atideki mevki· 
leri birleştiren hatlar arasındaki saha : 

1 - 63 derece 58 dak. 27 saniye şimal 
ve 7 derece 5 dakika 30 saniye şark. 

2 - 63 derece 3 dak. 11 saniye şimal 
ve 6 derece 54 dakika O saniye şark. 

3 - 63 derece 7 dak. 11 saniye şimal 
ve 7 derece 4 dakika 30 saniye tark. 

4 - 62 derece 58 daki. 24 saniye şimal 
ve 7 derece 7 dakik:ı 15 saniye şark. 

3 - Norveç sahili ile atideki mevki
leri birle~tiren hat arasındaki saha : 

1 - 64 derece 24 dzki. 40 saniye şimal 
ve 14 derece 34 dakika O saniye şark. 

2 - 67 derece 27 dak. 30 saniye şimal 
ve 14 derece 24 dakika O saniye şark. 

3 - 67 derece 38 dak. 55 saniye şimal 
ve 14 derece 6 dakika 45 saniye şark. 

4 - 67 derece 38 dak. 55 saniye şimal 
ve 14 derece 51 dakika 30 saniye şark. 

5 - 67 derece 38 dak. 55 saniye şimal 
ve 14 derece 2 dakika 15 saniye şark. 

6 - 67 derece 26 dak. 20 saniye şimal 
ve 14 derece 38 dakika 30 saniye şark. 

AMERİKA EFKARI UMUMİYESİ 
MÜTTEFİKLERLE BERABER 

Londra, 8 (Ö.R) - ıNevyork Heı-ald 
TribunD gazetesi, Skandinavya memle
ketlerinin bitaraflığına taarruz edildiği 
iddiasiyle Berlinin döktüğü •Timsah 
göz yaşlarına• ehemmiyet verilemiyece
ğini yazıyor. Çünkü ancak Almanyanın 
hezimeti, dünyada beynelmilel kanun 
ve nizamın hükmünü iade ettirebilir. 
Müttefiklerin bu kanun ve nizama ay-
kırı hareket zaruretinde kalmaJarı tees
sürü mucip olabilir. Ancak, hakkı mü
dafaa ettikleri düşünülünce, ses çıkarı
lamıyacağı da şüphesizdir. 

Tribun gazetesi, Bitaraflık kanunu 
hüküm1erinin şimdiki vaziyette hemen 
hiç tatbik edilemiyeceğini kaydettikten 
sonra şöyle demektedir : 

•Ancak Almanyanın hezimeti, huku
ku düvel knidelerinin yeniden tatbiki 
imkfuıını verir. Müttefikler zaferi elde 
(tmek için, Almanyamn kolayca ihlal 
ettiği kanunlara riayet etmezlerse, şüp
hesiz pek teessüfe şayan bir harekette 
bulunmuş olurlar. Fakat zaferi elde et
mek için yegtıne yol bu ise, hiç bir hu
kuku düvel müdafii, bu şekilde hare
ket ettikleri için müttefikleri muaheze 
edemez. 

NORVEÇ J>nOTFSTO ET'l'İ 
Oslo, 8 (Ö.R) - Norveç hariciye na

zırı Koht İngiliz ve Fransız sefirlerinin 
ziyaretini müteakip başvekille görüş

müştür .. 
Norveç parlamt!ntosu hariciye encü

meni de fevkalade ~]arak içtimaa <;a
ğırılmıştır. Kabinenin ve encümenin 
müıterek toplantısı saat onda bac;Ja-
mıştır. 

Bu sabah Osloda neşredilen resmi bir 
tebliğ, Norvec hükiimctinin kendi kara 
~ulanna mayn dökillmesini enerjik bir 
surette rotesto etti 

için Norveç limanlarına sokulan milttr 
fik harp gemilerinin geri çağırılmasınl 
istemiştir. Norveç bitaraflığının ihlalitı• 
den mütevellit vaziyet karşısında icBg 
t:den kararları almak hakkını muhafll"' 
za etliğini de bildirm~tir. 
MAYN DÖKÜLMESiNE MUKAvı· 

l\IET EDiLMEDİ 
Londra, 8 (Ö.R) - Salahiyettar ın~ 

fillerden bildirildiğine göre, Norveç ~ 
ra sularına mayn dökülmesi ameliYe:t" 
bir saatte ikmal edilmiştir. Mayn koyaı' 
İngiliz ve Fransız gemileri hiç bir :ın\J"' 
halefotle karşılaşmamışlardır. . ~-' 

Ayni mahfiller, bu hareketin biıar-; 
lara karşı olmayıp Almanyaya karşı o 
duğunu, bu tedbir sayesinde Alman~·ll"' 
ya demir nakliyatının çok aksıyacağııll 
Skandinnvya memleketlerinden Almatı• 
yaya yapılan diğer eşya münakalatı da 
bu tedbirden miiteessir olacağını beY9° 
etmektedirler. Bu hareketin nazari ~ 
kımda.n bitaraflık hukukuna bir rabtl' 
teşkil etliği kabul edilmekle berabel'• 
muharip taraflardan biri bitaraflık lcll"' 
nunlarına riayet ebnt!7.Se diğer taraftaJI 
bunlara tam surette riayet etmesi jStr 
neıniyeceği tasrih edilmektedir. 

Müttefikler harp sahnesini genişleı· 
mek niyetinde değildirler. Aynca şu ci
het kaydediliyor ki Almanyanın Slcatl" 
dinavya memleketlerine yapacağı bel 
türlü harekete müttefikler bütün ~~;; 
vetleriyle mukabelede bulunacaklaru--' 

ALMANYAYA DEMİR NAKLİYA'l'l 
AKSIYACAK 

Londra, 8 (Ö.R) - Norveç sahilleri' 
ne mayn dökülme tedbiri üzerine, ıııor 
veç ile Alman lima.ııları arasındaki :. 
mir nakliyatı tamaıniyle durmasa , 
mUhim surette aksıyncaktır. MUtte~ 
)erin bu yeni tedbiri, SkandinaVYa ıneJll" 
leketleri arrunndaki diğer eşya münalc" 
lAtı üzerinde de tesirini gösterecektir• 

İSVEÇ PARLAMENTOSU 
TOPLANIYOR 

Stokholm, 8 (Ö.R) - İsveç par1" 
mentosu Norveç kara sularına nıBY! 
dökülmesinden mütevellit vaziyeti :~ 
kile için içtimaa çağırılmıştır. fS'Veo,-~ 
şimdilik bu husu~ta her hangi bir ret' 
mt tebliğ neşredilmiyecektir. Resmi ro#' 
hafil, müttefiklerce tevessül edilen .1:j; 
reketin, bitaraflığın ihlali mahiye~, 
olduğunu ve enerjik surette takbih }(tr 
meğe layık bulunduğunu söylerne 
dir. 

iSVEÇ, MÜDAFAA TEDBİRLE· 
BİNİ ARTI'IRIYOR 

Stokholm, 8 (A.A) - İyi bir ınerıı~ 
dan bildirildiğine göre, şimdiki ah 8)11 
ve şerait dolayısiylE:: Milli mUdafa f' 
müteallik hazırlık tedbirleri arttırıl.ınl 
tır. ~ca 
BİTARAFLAR VE MUHARİP~· r 
Paris, 8 (A.A) - Beynelmilel 51lu· 

st faaliyet ve müttefiklerin NorveÇ .1~ kümetine cevabı hakkında Ekse~ 
gazetesinde Maurice Colrat yazın 
dır : sarıl-

- Fransa ile İngiltere, sillha tlet" 
mamış olsaydılar, bitaraf mernleke ~ 
den bir kaç tanesinin §imdiye kadar >"" 
hemya ile Polonyanın Akibetine u~ 
caklarından, bir kaçının da Nazi A"":.JJ 
yanın ağır hbnayesi altında Y~ 
kabul etmek mecburiyetinde ~ ~ 
dan kimse şUphe edemez, hal böyle~ 
Litarafların bilyük bir kısmı b~ --.. ~ 
nankörlük ediyorlar. Bunlar, ~ 
hukuku beşer haklarını ihlAl ederekı;esl,.. 
purlarını batırdığı aı~a~ ~~ orlııf• 
rint yükseltmek cesaretını gosterı~dele" 
fakat biz bUtUn hukuku düvel k atB~ 
rine riayet ederek bu vapurlarda t Jc:O' 
tırmalnr ·yaptığımız zaman kıya~t r is' 
parıyorlar. Bitaraflar zaiftir, zat e b\J' 
korkudan başka bir ~y· dinlemez~eli• 
nun için biz de dişlerimizi göste 
yiz. Bunu çoktan beri söyliyor~;;~j.ı' 
RİR ALMAN VAPURU J{ıu• 

OTURDU . ~ 
Stokholın, 8 (Ö.R) - Koriç_IP8 ~ 

Alman ticaret gt'nıisi, İsveç saJıille 
karaya otW.muştur Vapur 


