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Safer: 17 
EVK.AT 

29 uncu YfL 

No. 8130 s. D. s. o. 
Carşamba Şabah; 5,50 Akşam:l8,30 
· 27 O~le :12,ı9 'Yatsı :20,02 
MART lkindi:l5,51 İmsak: 4,08 

- l'lf. 2776 Tlg. (A NADOLU - IZMIR) P. K. 405 
(ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. 

Zam Layihası 
1940 Nüahuı her yerde 5 kunqtur 

Her gün aabahlan lzmirde çıkar aiyad razetedir. GOn!l t!eçmiş nush~lar 26 kuruştur 
~_.;..___;;;~~~~~~~~~.......::..........;,_...;,_~-..!..:~:.....:;.:;;~..!!.:!.;;::::!!.'..::!......::.::~~::.:..: 

Meclisten •• uzere 
i2RANSı·z··e---·---y-·-·-·K-ILl-~q:ı!i:!~!=~~~~-·-·-RTA-ş·ı-·---·-·---

·o·· d d ··h· b. k • d t · tıren vapurları kontrol un gece ra yo a mu ım ır nutu ıra e tı etmiyecekler Gen l 17 d h k t .... era v eggan , ar e e ama-
Paris, 26 (Radyo) - Amerikadan 

iki büyük impaı·atorluk, 
nihai zafer için çalışıyor 
liitlerizm, taarruzlarında muvaffak olursa, dünya 
için hürriyete veda etmekten başka birşey kalmaz 

lı. Pıırlg, 2G (Radyo) - Başvekil Pol 
•öe;-119> bu gece saat 20 dA! radyoda bir 

Yl4v verınJştir, 
i.~~ilin bu nutXunu. bütilıı radyo 

p 'iltorıl.o.n n~şretmişt!r. 
d ol Reyno; Daladiyenin istifasın
tıı~ s.onra, iktidRt' mevkiine gelerek, 
o· 11 ıttihad eııasma milstenid bir ka
~ ıne. İeşkil etti~ini söyledikten sonra 
~IŞtir ki: 

IQ .._ Gayemiz birdir: Düşmanı mağ
R P etrııek. Bütün Fransız milletinin 
dlal'1'1!tı bu noktada temerküz etmeli-r. 

rıu ~r ıman: bizi cephede vuramayınca, 

kahve ile dolu bir vapur, Cebelütta- de hulundugv UnU SÖ11/Ü,;Or 
.. ıktan geçerken !ngiliz donanması ta- :::! o:7 
rafından tutulmuş ve kahvelerin Tür- --1 
kiye~cl ait olduğu anlaşılınca, serbt•t 
bırakılmıştır. 

1ı!Uttefikler, bundan sonra Türkiye
ye mal götüren vapurların kontrolden 
istisna edi·lmesini lazım gelenlere em
retmişlerdir. 

Petsamo 
lıi~tııızaa nifak cıkmasını bekliyor. 
'a er, bundan istüsde etmek ve bu 
11:;de nihai 2aferi kazanmak istiyor. 

Pat bunu ırörmiyecektir.> Ruslardan tahliye 
'd• 0

1 Reyno; bundan sonra. teşekkül olunuyor 
bıı-~ harp komi•esinden bahsetmiş ve Franaız baıvek;J; Poi Reyno .. .. O•lo, 26 (Rodyo) _ Sovyotler bir 

~, omitonın, kat'i ve seri kararlar yareler, motörize edilmiş kıtalar ve lara ihtiyaç hasıl oluyor. Butun bun- !iği sulh muahedesi mucibince Fin
l!ıi~ek!e mükellef olduğunu söyl&- pek çok fenni vasıtalar lazımdır. Kal- l~r için bittabi büyük fedakarlıklar Jandiyada kalan Petsamoyu tahliye et-

ll r. dı ki, bütün vasıtaların şekilleri za - lazımdır. meğe başlamışlardır. 

Esııaf ve Aha -i Bankası 
Yıllık toplantısı 

ıııa~'l"Veki!; Almanyanın, 1936 senesi man geçtikçe dep"si~·or ve yeni masraf _Devamı 5 inci aahifede _ Petsamo, muahede ahkamına tevfi- B k •d l• • •b d•1d• T 
l!ıart n<1a Ren havzasını, 1938 senesi kan gayri askeri bir bale konacağın - an a l are meC ısı l ra e ı ı . Op• 
da ;nd.a Viyanavı ve 1939 martında N f v k • ı • • t tk • k dan, Sovyetler birliği bütün istihkam- 1 k b • h d 
~;r·~lonyaya ta~rruz ve Sovyetlerle a ıa e ) ımız e 1 • Jn~ı tahrip ettikten sonra çekilecekler- antı SıCa ır ava için e geçti 
va,,.ı . mesai etmek suretiyle Varşo- •

1
·
1 
•• 

" ış ı d d u !zmir Esnaf ve Ahali bankasının !dare meclisi reisi Bay Küçük Ta-l\ıi.._'"'• ı!.ia:l eylediğini söylemiş ve de- erı·ne evam e ı· or "'' " y Fransa yıllık alelilde heyeti umumiye toplan- Iat Muşkaranın riyasetin<ie yapılan 
S h tısı dün saat 14,30 da bankanın Ata- toplantıda, evvela umum müdürü Bay ler· 1>e itap ettiğim şu anda Hit- . . . . . 

~1; düşııncesi, Balkanlarda yeni biri•~~--!"'"--=:---·-------::--~-----------• Romanyadan benzin tür~ c~ddesındek'. (Bırıncıkord~nda) Atıf !nan tarafından yıllık çalışm_a ra 
ni .:uz hazırlamaktır. Eğer, birlbiri- Bugün Tire civarındaki yeni tesisatı l k yem b.ın~sında yapılmıştır. ~op.anfi!: · . !'f.uıı.tur .. Raporda, bugunkü 
. "'kip ed b ta 1 d H'tl a aca da valımız bay Etem Aykut ı!e part1i Çına~ çalışmalarını izaha baş-

tıırn ~n u arruz ar a ı e- • • " " İ •• k b •• .. · · · 1 · · · · 
için llıuvaffak olursa, dünya milletleri Ve regU a OfU açaca ' U mUllaSe• Bükreş, 26 (Radyo) -Fransa, Ro mu~ettışımı~ stanbul mebusu Bay lıyan ı~are meclısı b'1hassa şunlan 
b hUrriyet bed', d tm kte manyadan benzin almak için Romen Galıp Bahtıyar, merkez bankası mu- kaydedırordu. 
aşlı e e ı)en ve a e e n b t b• t k d • d d kt• d" .. B N 'f ! . b k .. B ·t·· ·ıı 1 .. Poa bir şey kalmaz.> e e ır llU U • a ıra e ece ır hükümetiyle mutabık kalmıştır . ~r~ ay azı. nan, ış. an ası mu- . ', u ~.n '."' et_er ara~ı ~una•ebetle-

"I 1 lle"n h b 1 1 d' Fransanın alacag"ı benzin miktarı duru Bay Rakı Erol. emlak ve eytam rını degıştıren, ıktısadı nızamları alt-" du • , o, arp aş ıya ı ye ı ay .. .. .. . .. . . 
ı 1 ııu halde Al d F an Nafia \"ekil'miz general Ali Fuad !erini bilhassa sulama tesisatını tetkik ikiyüz bin tondur bankası muduru Bay Sedat Dıkmen, ust eden harp halının yurdumuz sınır-~ h"d man or usunun r - • · . . . .. . . 

1 
.. d 

1 1 nı " Udlarınd · · · d" · Cebesoy refakat•erindeki zevatla diın 1 etmiştir. Bugün Tire kazasının Akko- F azla talep yüzünden Romanya Osmanlı bankası bırıncı mudilril Bay arı ıçın e en az zararı omasını te-,0 1 an ıçerıye gıreme ıgı- . _ . .. . . d h"k" . . . . b 
l· v edikten so .. ı · d vam- Denizli vi:ayetı dahilindeki nafia e•er- - Devamı 4 üncü sahifede - petrol ve benzin fiyatları, yüzde otuz 

1
Enver Bakıoglu ıle dıger bırçok zevat mm e en ve u umetımızce ıttıhaz u-• deııı· nra soz erıne e b 

1 
D 

4 
.. .. h'f d 

ıştir ki. - nisbetinde yilkselmiştir. hazır u tınmuştur. - evamı uncu ıa ı e e -

~~~~~:~
1

i~~~~i~~~y\~:i~itc~~:ili~0~~~ Ga C phesin lzını·rı· pası·f ınu·· dafaası ~ll'onı iŞier. )·apmıştı. 1914 harbinde ,,, e 
l8e Pi!)( ara ıhtiyaç hasıl oldu. Bu harp 

~k şeyler ister. Tanklar, tay- Fransız piyades\ Almanların hopar-

( Yeni Sabah ) lörlerini yaylım ateşile parçaladı 
4

leghindeki dava E s 
lstanb neticelendi V L 

taıet . uı, 26 (Telefonla) - (Tan) 

lııed ~~nin (Yeni Sabah) sah:bi Ah- Yarın V aşing~O:ila 
~Udüru maıe~din ile neşriyat umum 
ı_~ltUn n :l.ı:acıd aleyhine açtığı dava, Varacak. 
""lldin 

4 
etıcelennıiş ve Ahmed Cema. 

l'.(ısıııa ay hapse ve 83 lira para ce-
~ . 

~~i :~:iY;t umum müdüril !llacirl de 
~.er lk; i ~Pse mahkum olmuşlardır. 

11tııiştir. nın ınahkumiyetleri tecil e-

1 

Paris, 26 (Radyo) - Havas ajan-
sından: T 

Cephede. dün \"e gece, bilha'>•a ha
valarda fazla faaliyet olmuştur. Sarla 
a~ağı \"orjlara kadar .ıo k;Jomdrelik 
lıir cephe üzerinde oldukça şiddetli 

:opçu ate~i teati edilmiştir. Buna tay
.va reler de iştirak eylemiş, topçulara 
hedef vermi~. ateşi tayin ile re"imler 
çek'lmişl'r. 

lng'Jiz tavyareleri şimal denizinde. 
Alnıaııl:ır bkoçya sahıllerinde ve 

1 Fr:ıı f.l Uı... l'~r.de ut;mıı:-:Iar. Fransız 

an arclcri d(• .\lmı nya içlerine ka-
--=n dar uzanan keşif • ıçuşuncla bulunmuş-
Lı hrclır. 

QOlJanda , Cephede bir Alman clevrivP kolunun 

E ski lzmir 
dün 

tonozları işe qarar mı ? 
akşam Nazil/iye gitti 

~ 

B l k ba,kın tcşehbüsii akim kalmıs . Fran-
.\ a l Çl gemileri <ız piyadcei, <ııih taarruzuna gel~'İŞ o- f\. 

A miral 

Via llıe~terd . 
ba eh \'e Iloam'. ~6 (A.A.) _ Brurin- lan Almanlar'. pii~k·ü'"müş handları- . , -""'~-~<•-'(/~ 
.\/tkç1 ile .P '.sımlerindeki Hollanda nı Ye hoparlorlcrını yaylım ateşiyle Amıral Mu<en itfaiye efradın ı teft'şinde .. 
d llııın b mılerı 21 ınartta silahlı iki parçalamıştır. K~ı" ·y~!rn nah11·elerini g.,zmı~. 'Tnr~n tecrü'•eleri ı•« rııı'··.ri ". Bütün ,,kip!c r, 
llr .. ı aiıkçı ge · · • b · d ·· · · ·ı di ""arak b' rnısı tarafından dur- - . · ~ gflz \'C enzın \ ı~pı.. • .J.rını vormu~, og e- tecri.ıbelere tam ıe~lı ·~:ı.t la i:)• ~r ... ~ ey. 

t lıııişierd' ır Alman limanına sevke- · diyle Yeisin temasları hakkında beya- Amıral Muren den sonra klillür;ınrlda toplaııa•ı pa- ·f ]emiştir. 
; llı!l'bestır. Gemiler bir müddet son- Sumner Ver. natta bulıınacoktır. Şehrimizde bulunan Fransız pasif ko!'Jnnıa teşki'iıtıı.ı ~ef~iş etmişti ı. Amiral, t.etkikier;~ı sıhhi iı?'dad e-
~~11.lıanııarı ~rakılmış ise de Alman Vaşington, 26 (Radyo) - Siya•i Maa'mafih diğer bir rivayete göre; korunma mütehassısı Kontr ami ral Ami;·al l\Iuren malıaıl~ler itfaiyesiı !e kiplerinin çPnh'a•·ı:ı,ıaki ilaç ,-e sargı 
ı. ıt derec.ı tun_dan sonra bu gemileri mahfillerde beyan olunıluğuna göre, R. Ruzvelt. •ulh için müh·ın bir nutuk Lusyen l\Iurı>n, dün beraberinde mih- şehir itfaıyesine, g:ı7. t 0 mizlen1", ~nk,ız bezlerine kıırlıu· il erk 'lıi• ak,~m üze-

li lııeıı etmi u~ışarkiuen ileri geçmek- Ruzvelt, Amerikanın yeni bir sulh tek- hazırlamaktadır. mcnılarl:ırı olduğu halde ~ehirıie muh- kaldırma. su, elektrik ha,·ag&zı tamir ri trenle • ·a illi• ır· "'!!
0 gti1 O la da 

ıtır, lifi yapmıyacağını anlatmak nıak,a - -Devamı 3 nc: ii ~hifede _ teli! tetkikla ;, apmış, Borno\ a ve tkipleriııe vazif !er vermış, yapılan - Devamı 4 üncü sa hifede -



s~HIFE 121 (ANADOLU) 27 MART 1940 Çarşamba 

(~ADYO) 
buRünkü program 

ŞİFRE HAR i 
12.:ıo l'rogı·am ve mcnı le ket g:ıat 

ayarı, 12.:15 ajan~ Yf' nletcoroloji ha· 

Ç•ft •ı ı k Belediyecilerin tekaüt- berieri, 12.50 müzik : 11ıııhkı;r şar -
1 e 1 e Yo esen kı.lar (Pi.) , 13.:l0-11.00 Müzik : Kil-

CEPHE gerilerinde yapılan giz!! man o kadar ehemmi.,·etli görünmü~- lükleri hakkında bir çük orkestra (Şef: Necip A~kın), 
harplerden biri c' şifre harbidir. Bü- tli ki derhal telsizle Londraya ma • h d d k 1 d tetkik yapılıyor 1 _ Fran'1z Liszt : lkiııci Macar fülJl 
yü • kllğıtlar veya ka!ın ifre kitap- lumat veriimi~ ve 6 eylülde bir İngi- ay u ya a an le ,idi<i, 2 _-_Cari Robrechl : Tezat 
lan üzerine iğilmis Hyahut ince ve !iz torpito muhrib; bu kadek"i al - Belediye memurları için hazırlan -

ması tasavvur edilen tekaüdlük ili' i - (Potpuri)· 18.00 Program Ye mem • 
uzun şeritler tlzerindekı telgrafları mak üzere Ru" sahillerine kadar gön , F ıl 
çüzmege çalı~pn ın,;anların bugilnkü <lerilmi~ti. Bu kadeks sayesinde o hasının tanziminde nazarı dikkate a- leket saat :ı,·arı, 18·05 :\1üzik: '~s · 
harµlerdeki ralli çok ll'Ühimdir. günden itibaren müttefikler <lü~ma- Bu adam, bı"r otomobili durdurmuş, lınmak üzere Dahiliye Ve kaleli, vi - heyeti, l8.40 Müzik: Halk türkii erı 

!ayetten bazı malumat istemiştir. Malatyalı Necati ve Sadi Yaver ,\ta-
Onlar bİı' tııruftan kendi memlr - nın bütün harekatından günü günıi- :\I m 

Ş f •• •• l } t Belediye memurlarının maaşları , man. 18.55 Serbest saat, 19.10 • e • 
ketlerinin giz!1 muhab<ıratı için sık ne haberdar olmağa bas!anıı~tı. Fa- 0 QfU Ve yo CU arJ soymuş U Ieket saat ayarı, ajans ve meteoroloii 
sık yeni şifre anahtar! •ı keşfetmeğe kat Alman hükumeti ş:frelerinin çö- hizmet müddetleri, gayri safi maaş J'f 

· Beraama kasabasına beş kilometre Derhal harekete geçen jandarma ve ücretlerinin ay·lık tutarı, maa~lı haberleri, 19.30 konuşma (dış po 1 
'' ralmrken, diuer taraftan ellerine ge- züldügUnden şüphe ederek kadeksi " k h.d 1 k tla!k 

' • .. uzakta köy mezarlıg-ı altında bir hay müfrezeleri, civardaki ormanda çalı- ve ücretli bütün memurlar hakkında a a ise eri) • 19.45 l\IOzi : " ren du~maıı ffrelerinin sırrını çöz - deği~tirmeğe karar verdiği zaman T k 1 . k 1 1 Ce,·· 
' fngı·ı,·zıer e". kı· mane\·ralaı·a go··re ,-e- dudluk vakası olmuştur. Elinde çifte !ıklar arasında gizlenen bir adamı malıimat toplanarak Vekalete gön - ilr ü erı ve şar 1 ar, ('alan ar: meüe "'"'·ret ederler. Bu şifrelerô çüz- 0 d l ç ·ı K 1 N S h fzzet-

" e , • tüfeg" i bulunan hüviueti meçhul bir yakalamışlardır. derilecektir. e ag a, ema · ey un, mek ve.,· ah ut ''eni sifre icad etmek rilen yen; şifreli emirleri mukayese , · Ok F K Ok an· 
, • h t k ld Elinde çı"fte tilfeg" i bulunan bu sah- tın te, ahri opuz. 1- UY• ' ~ok bü,rük bir ihtisas ve fevkalıide yolu ile meydana çıkarmak"ia giiçllik şa ıs, pu;;uya ya ::ır::ı yo an l:"Ç - • -11 bi• 

' mPkte olan şoför Şükrünün idare3in- sın vaka faili olduğu anlaşılmıştır. Mefharet Sağnak. 1 - A'1m beY 
meziyetlere lüzum his~ettirmekle ba çekmemişlerdi. deki 42 sayılı otomobili durdurmuş, Bu şahıs, Bahkesirin Karaca Ören ithalatçılar, toptancılar, caz şarkı : (Her zahmı çiğer suoel' 
rab<ır şu sahad tatbik edilen birçok D h 'f • b b b' l'k 2 Ud" Ah d H" k (Re. ünyanın meı ur tı re şoföriln 520 kuruş, otomobil yolcula- köylü :\1ehmed Çağlar adındadır. Su sanayı er a ı ır ı - ı me ıcaz şar 1 : 
si,temlc)_. gözönünde bulundurmak 1 · · ı ··ı· ) 3 J{eına· 

mütehasaıa arı rının da 15 lira parasını alarak kaç - çunu itiraf etmiştir, cayı vasıçın ° gu ızare • -
icabeder. Çarlık Rusyasında en meşhur şif· kuracaklar ni Nobar Hicaz şarkı : (Ağ'Janııı 

Şifre ~özmekte takip edilen mıştır. ı ş hnaZ 
7 re çözUcüleri arasında Vaterlein ile Milli iktısadı koruma kanunu mu- gümüş), 4 - Mustafa Çavuş e 

uıuller Serafinof başta gelir. Eskı' dostunu tehdı'd et- K" ··.. k l d cibince ticaret vekaletinin gösterdiği şarkı : (Fırsat bulsam)· 2 - QkU -
t:mumiyetle bu araştırmalar iki saf Vaterlein çözülmesi en güç şifre_ . oy ogretmen O U Un a liizum üzerine i~halit tacirleriyle top· yan : Mahmud Karındaş, A - !faik 

ha nrzederler. Dış alametler kı!avu • !er başında yarım saat kafa yorduk- miş, vurmak istemişi teftiş ve talebe temsilleri tancı ve yarı toptancı tacirler ve sa- türküleri, .B - Mayalar, S - .oku : 
zunclr.n Hyahut muhtelif takribi ter- h kk k t il · · yan· Radıfe Ertem ı Lemı fe tan sonra mu a a ere mesını ya. Tepecikte umumhaneler arasında Şehrimizde bulunan :Maarif Vekil- nayi erbabı arasında birlikler teşkili · : - ) 
rll'!1elerinden evvel şifrenin nıenııu pıp vekil Sazonofa takdim ederdi. Ayvacıklı Hüsnü oğlu Hasan Kes - !eti müfettişlerinden BB. Salih Zeki, hakkındaki koordinasyon heyeti tara - rahfeza şarkı: (Dınlend; baEşıln~e-
r.ıı i•tihraç ttmek iktiza eder . Bu Sovyet Rusua esk' reı'imin cKara . . . .. f d . ,.. 1 t· ı·h· t 2 - Dede Ferahfeza şarkı : ( . , ı . ıkın, eskı dostu 20 yaşlarında Fırdev:;e Rasım ve Muhsin dün Kızılçullu koy ın an tıcaret ve~a e ıne sa a ıye ve- . . . . Sulta . 
i~ ırhç olmakla beraber bazı ahval ve kıtapları• adlı propaganda mahıye - bir tehdid mektubu göndermiş, ken- öğretmen okulunda teftiAierde bu • ren karar, şehrimizdeki alakadarlara n'.m ıçın) ' 3 - Santurı .Etem eııı 
•rıait tahtında kolayla~tıınınk müm- t· d k" · ti y te ı in tarafın · 1 nl\·egah •arkı · (Bu gulzarın ır 
kUn olur. ın e 1 neşrıya a a r. e • disiY!e birlikte yaşamıyacak olı.;rsa !unmuş, talebenin gilnlük hayatını tet gelmiştir. thalatçılar toptancı \~ sa-1 : · · •. S ıt••i· 

dan de şifre edilmiş olan Fran ız, ja- fen~lık edeceğini bildirmiştir. Bunun kik etmişlerdir. Talebe kenc'i hazır- nayi erbabı tarafından birliklerin teş) bır ~ev bahar) 4 .-. Hacı Arıf u ·.;ı: 
Amerikanın cKara oda• bilrosu şe Al filşetmekte · ' yegah saz semaı'! 20 30 Tem pon ,-e man esrarını la da kalmıyarak dün umumhane le:· laclıkları rn ~an ve inkılap mevzulu kiline derhal başlanacaktır. . · . · · ·. . p.. 

fi Yardleyin, erkanı harbiyei umumi- bir mahzur görmemiştir. _ . • d b" k . . . . . . (1) Bır telakkı Meselesı (Yazan· 
ve reisi ile yaptığı bir mülakatı ti'- , . . t . . . sokagına gelmış, } anın a ır ama bır eserı temsıl ey.lemıştır. Bu müıın· -ıı U .0 •ce) (2) Tak.it (Yazan: A· 
• . .. . . . . \ aterleının ngılterede rakıbı ol:ı.- bulunduğu halde Firdevsi vurmak is- sebetle partimiz tarafından gönderl- • • · J ;. . ' . • · ı· 
teaı gun bır ecnebı aıanın m~mlcketı- cak adam ise Sir Alfreddir. Bir zn _ d"ğ" h b 1 k 1 t . 1 ( . T. k' ) (H t Benzın fıatları B. Wıllıam•), ıyeslen nakleden· t ·r .1 b"ld' . ti . b ·'f te ı ı a er a ınınca ya a anmış ıı. en yenı ür ıye ve aya ın ana- N .h " ., 1 00 S b t • '" , 
ne şı re ı e ı ırmesı zerıne ıı ~· • manlar Yunanca müderrisi bulunan t ·ıh k) fT 1 . d t 1 b B . t f" ·atlan hakkında Ti ezı .nanyas. - . er e> . 
releri elde edip \'e bildiği me\'zuu c- bu adam hayatını •ifre çözme ilmine ıı • va. ana ı a ı ı ım erı e a e e;e ~n~nks:ı 't ~ ·ı· te b·r ta -121.10 Konuşma, 21.30 '.\!üzik: RiYB' 
sa tutarak anahtarını elde etmesini vakfetmiştir denilebilir · ıT al ;: benin yetiştirilmesı gosterılmiştir. ca.re le . t~ ınB ent vı .aye .. ı b . .., - •et.icumh ur bandosu (Şef: İh'aTI 

. . . bT . · , mım a-e mış ır. u amıme gore ~ .. • . D ize" 
~una bır mısal olarak göstere ı ırız. İngiliz amiralliği onun maharBtine ve muallimlerin vazifelerı -ıı zin satı f:yatı çift büyük teneke iize- Kunçer), 1 - Cemal Rcşıd : en . '" 
lır. ı d T t ·· t ·,ı- k" meşhur Ew 't k 1 . ş 1 · 670 !er ma:·sı, 2 - R. Korsakovv : Aıt · o rn ar ı ıma gos ermı.. 1 1 6 nisan 1940 vilayetimizdeki çocuk· gt men urs arına rınden Aydında 690, zmırde , • .. k .ı , 

Bu suretle bilinen bir mevzudan (40 o B) gizli büro teşkilatının Jm- .. .. .. .. b ti k N ·ırd 69 • s··k de 680 Ödemöj- horoz opera•ınclan gııneş •~r 1 U 
bilinmiyen bir sifrenin çözülmesinin . · · .- . ·· . b k !arın sayım gunudur. Bu munaı;e e e topra · azı 1 e 0

' 
0 e '. ·· 3 - :\fendels•ohn : Bir ,·az gecefi r • 

• ıulmasını bıla ka,ıdu şaıt ona ıra.- ·r .. dil 1 ..•.. den bu··tu··n mek- te 685 Bergamada 690 Tırede 679 · • : 
t k 1 ıd • 1 1 maarı mu r ugun \'"!' · ti d k" • •t k ·! · ·! ' ' - d · rt·· 4 D G or"'Pe' gaye ·o ay o ugunu an amış o •ı • mıştı Bu kısacık boylu adamın ko. . . .. . . ı aye er e ı egı men ur• arı.ı e k t İ· . d d .. k b ·n W- ya•ın an m e ur. - . e ,. • 

yor. Böyle bir ipucu olmadığı zaman cam~n bir kafası ve ·çok müeş,ir ha- te~lere, ılk tedrısat muf~ttışler~yle 1'.'a- köy eğitmen okullarına bir kısım ara- uru1ş8u3r.O kzmır te 
0 

me enzı • Akselden Prelüd, 5 - Saint. sa en!: 
' arıf memurluklarına bır tamım gon· . . . . .. ··ı . resı • uruş ur. S D ı·ı d fnP 

yeni bir kodekse göre bir şifreyi çöz- kısları vardı. ş:fre çözmekte 0 ka _ . . . . . zı tahsıs edılmesı muvafık goru müş- G , • "ft b .. "'k t ek Aydın- amson ve a ı a operasın an • 
k k k d 1 1 b ' denim ıs her sınıf talebesının kendı t .. . k. . .1• . az) agı çı uyu en e te . 22 15 , 1 , k t . rı n 

me için es i a eks i e o an enzer dar maharet sahibidiv ki Almanlar . :· .. ur. Maarıf ve ·a!etınden vı ayete emır d 610 !z . d 600 Nazillide ı;'>O zı, . •' eme et saa n) a • h· 
1 ki · d 1 k d h • sevı,·esıne gore avdınlatılması, çocuk- 1 . . 1 ·ı . k 1 k a • mır e ' ~ ' · h b ı ·. ., t h t8 i erı gözönün e tutu ara , a a her gün sifre deği•tirseler onun ge _ , . . '. .. . 

1 
ge mıştır. stenı en arazı o u ve urs- s··ked 610 Bergamada 610 Tire ve ıans a er ~rı. zıı aa . es am - {'. 

d - k 1 ·ı b ı· ' ' !arın aılelerı nezdınde musbet tesır er 1 ki t k 1 d k" 0 e ' ' ·ı•t k b" k t b - , 1 1 ogrusu mu ayese yo u ı e ir ne ıce. ne bunları çözmeğe muktedir olaca. . . . . . .•. arın bulundu arı mın a a ar a ı Öd ·şt 605 kuruştur !zmirde dök- vı a, am ıyo - mı u or,a. !) 
1 - ı 1 B h t · 1 • . yapacak bılgılerle techızı ıcap ettıgı, d 1 t . · k il d 1 emı e · . t) 22 35 'I ·· ·k. c b d (P ' a maga ça ışı ır. u usus a ıp uç arı ğına kanaat getirilmişti. Hatta hır . . .. eve e aıt gayrı men u er en ayrı a- me kilosu 18 05 kuruştur ya , . •• uzı . az an !-'"' 

her lisanın karekteristik vasıtaların- .. h" b" .f k"t b ·· t ılk, orta okullarla lıselerde munase- caktır ' · 23.25-23.30 yarınki program ~-e -
gun ıç •r şı re 1 a ına muraca~ bettar ünite ve mevzulardan muallim· · -ll·=---

dan olan yazıların başlangıç ve son- t d h il tt'"· if r b' aıı -ıı=---
e me en a. e . 1~1 ş re.ı ır .me• . !erin üzerlerine düşen vazifeyi yapma- - P ' "f tt' ' ' 

larındaki benzerliklerden elde edile. Alman gemılerının ellerınde şıfre kı- 1 b"ld" · ı . t' Zorla güzellik olur mu? artı mu e ışımız 
panış. 

bilir. Fakat hazan şifreleri çözenler 4- .. h, nh·,, ...... ..ı.a~ lı'llrl.o anl11·'ll"'f1am1q nl. arı 1 ırı mış ır. Gözlerindeki rahatsızlığın tedavi-
mlirseıı, murseıııeynıj \'e hattii h~n- dukları ve bunun için telsizle mer - u Ke.me~.de Ze)·tınlikte M':_hmed oğ- si için !stanbula gitmiş olan Parti 

BAYT AR M0D0R0 , 
Villiyet veterineı· müdilrii Bar "ı,y 

gi dilden olduğu bilinmiyen şifrelerle kezden malumat istemi~ bulunduk - Hırsızlar yakalandı lu Huse; ın ve Mehmed oglu ts.maıl müfettişimiz Bay Galip Bahtiyar Gö-
karşılaşabilirler. Böyle hallerd 9 is_ . d ..• .1 . t· E f 1. d ht ı·f sarhoş oldukları halde evvelce nışan. 

J• 
zım Uygur Ziraat Vekaletinde açı 

11 
cak kursa iştirak etmek üzere ~~:r. 
29 uncu a-ünü Ankaraya gidecek 

ıarı sonra an ogrenı mış ır. . şre paşa sem ın e mu e ı za· . . . ker diln izmire avdet etmiştir. 
tid!al usulü ile hareket edilir. Alman şifre mütehassıslarının ba- manlarda yaptıkları 13 hırsızlığın fa- !ıs~ ~an d~~· ~ı~ı Es".'~nın ~'.ne gı.de-

1917 senesinin ikincikiinun ayın - şında harbiumumide Rus cephe•inde illeri olan Hamid, )fuzaffer, Haydar re e
1
n ısınıEa ıp gotürmek ıskte~ılş =*k: 

da Amerikan gizli teşkilatı, mahreci vazife görmüş olan üsteğmen Bau - ye Yaşar, adliyeye verilmişlerdir. Bu r~zı 0 mıyan smaya bıça çe mış er Zabıtada KOMiSER BECAYiŞLERi p 
Berlin olan bir şifreyi iki ayrı istas • ersmayster gelir. Her şifreyi çöz· hırsızların yakalanmasında muvaffa. dır. Bergama polis komseri B. Rece!• 
yonda zaptediyor. Adres ve imza bu- mekte büyük bir maharet gösteren kıyeti görülen Topaltı polis komiser; =ll iki kiıiyi yaralamış. Ferdi Sağdinç , tzmir Kemer k 0~. 
lunmıyan bu şifre beşer rakamlık bu adam yalnız bir defasında beş sa- Ahmed Nuriyi tebrik ederiz. Tuzlada dekovil Evvelki gün Tirede Çeşme köyiln- seri B. Kemal D:zvaroğlu ile tec~! ~: 
279 kelimeden ibaret bulunuyor: at Uz erinde tetkikat yaptığı bir ~.if - • ç 

1 1 d "h 1 . de bir vaka olmuştur. edilmiş ve şehrimize gelerek vnzıf 
::11 ht ı ·r "f l k ama tı tuz asın a istı sa mevsı-
• u e 1 şı re:er e mu ayeseler ya- reyi cözmeğe muvaffak olamamı~tı. muştur. Abdullahın çobanı Hüseyin ta- ye başlamıştır. 
Plıarak bunun Meksı'ka,·a go·· d ·ıd· R . . . \ •. 1 harbe .. d minde nakliyat ve ihracatın süratle te- b .1 . k .. d s··l • _.,-, n erı •· Şifrenin tercümesini Poseu umumi eısıcumnur ı son mu a- . . . . anca ı e aynı oy en u eyman og • ____________ _-

0 
••·· 

il'-,· İngı·ıı·zce oldug"u t· • - 1 d h 1 t . ı·· k t mını maksadıyle mevcuda ı!Aveteı ı Fi 11 1\1 ·ı Al ç· . M h d 1 d Ş kır • · ve ıcarı ış er e karargahına götürmek emrini aldı- a e c merıın uzumuna anaa ge - . . . . . .. . u a i ve usa og u i ını yara- de e me oğ u Mahmu , a 11 _ 
k il ı b" ·t k d k t• . ld • h Jd 1 ıkıncı bır dekovıl hattı doşenmesı mu- hll v u anı an ır şı re a e si ile de ğı zaman henüz ş:frP\'İ çözmemiş bu. ırmış o ugu a e muarız arın mu- .... 

1 
.. . Iamış, zabıtaca yakalanarak adliye - lu Süleymanı, Kahramanlar rna od 

şifre edileceği ve ilk üç rakamın ki - Junuyordu. Bütün yol imtidadınca , kavemetlerini kırmak için Alman ha. vafık goru muştur. ye verilmiştir. sinde Tahsin karısı Ayşeye ve Jlfe~;r. 
tabın •a.\'fasını ve diğer iki rakamın büyilk soğuğa ve arabanın sarsıııt•- rekatının Amerikanın menfaatlerin·: =l! Sarhotluk: oğlu Tahsin birbirini dövmi\şıer 
ise o sayfanın o satırındaki kelimeyi !arına rağmen rakamlar üzerinden kat'i bir darbe vuracağına dair k~t'i Okul tatilleri Mezarlıkbaşında izmirli Şaban Ak- Tahkir: 1,t 
gösterdiği anlaşılıyor. Bu suretle biran bile gözilnü ayırmam:ş bulu - b!r delil temin etmek ihtiycını hisse- Şehrimiz orta okullariyle liselerinin gür sarhoş olarak nara atmış ve yakn Yeni kavaflar çarşısında :r.fa~~~o: 
elde edilen ipucu ile Almanyanın nan •ubay niha,·et umumi karargii - diyordu. 19 birinc!kilnuı; 1917 de şömestr tatili dün sona ermiştir. Okul- lanmıştır. trfan alacak mceelesinden Ham• 
~eksikaya, Birleşik devletlerle itti· hın kapısından içeri ayak attığı ;a- Yardleyin Ç•izdüğil ve Berlinin )!ek· Jar bugün açılacaktır. İlk okulların sö- Eorarcılık: 
fak yapmamak şartiyle büyük biri;.. man şifrenin <>•rarına vakıf olmuş sikaya görderdiği bir şifreden l şı.ı- mestr tatili 2 nisanda başlıyacak, 7 ni- Hatay caddesinde Giritli Emin De-

lu J\Iehmedi tahkir etmiştir. 

tikraz teklifi yaptığı anlaşılıyordu. bulunuyordu. !~te bu mühim şifre .lbat tarihinde Almany8,>ıtn kayıtsız sar.da sona erecektir. mirin üzerinde bir miktar esrar bulun 
Şifrenin çözülmesi işinde tesadüf- nin çözülüşü 0 zaman Almanların I ve şartsız olarak denizaltı harbine =l! muştur. 

Tatla yaralamış: taş• 
Bucada Ahmed oğlu Bayraın ·ıı· 

la l\Iustafa oğlu ''ahidi başından) 
!erin de mülıim rol oynadığını sö, le Rusları cephede mağlup etmelerine başlıyacağı ve Amerikanın birleşik Hakaret: ralamıştır. 
miştik. İşte burada bunun bir mhıalini çok yardım etmiş bulunuyordu. devletler: aleyhine olarak Meksika- Kız kaçırma Alsancakta Atatürk caddesinde Cu Hırsızlık: 

1 
ot 

veriyoruz: Fransanın harbiumumideki e en yı bir ittifaka davet etmekte olduğu Ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine vani oğlu Apostol Ye Kadri oğlu HU- Halkapınar istasyonunda veııı rııı• 
1919 yılının mayıs ayında Alman me hur şifre çözücüleri albay Korti- öğrenilmişti. :lfeksikaya Amerika bağlı Savruklu kö};ünde Veli oğlu Os· seyin sarhoş oldukları ha'de ayni lu Hasan, Devlet Demiryoııar~O' 

:Magdeburg gemisi Baltık denizinde ye ile yüzbaşı jorj Penvildi. Yüzbaşı topraklarının bir kısmını vadeden man Duman ile Salepçi köyünden Ca- cadde üzerindeki kahvede oturan aid 55 kilo kömür, İkiçeşmelikt~f;ıı, 
batmış \'e vaka yerine gönderilen bir Penvil şifre çözmekte adeta muci- bir şifrenin çözülmesi üzerine Vilson fer oğlu Ahmed, Hasan kızı GülsUm Polikarpo oğlu Pav!oya hakaret et - lih hanında İsmail oğlu Hasan'.re!ıııl 
Rus tahlisiye motöril mütekallis elle- zeler yaratmıştı. Amerikanın harbi- kat'i kararını vermekte tereddild Bahçeliyi zorla kaçırmışlardır. Os· tiklerinden tutulmuşlardır. med oğlu Davudun fanila vesaı dl!)'ı 
ri arasında kalın bir kitabı tutan bir umumiye dahil olmasında bir şifre. göstermemişti. man Duman, kızı kirletmiş, her iki Birbirini dövmütler: çalmış, suçlular yaka lanarak a 

insan cesedi bulmuştu. Bu kitap 0 za- nin çözü!üşilnün milhim bir rolü ol - M. E. suçlu tutu:,,a•k•a•d•liy~1eııİyİııe•v•e•r•il•m•iİışt•ir•.m••K•a•rıİşılıy•a•kllalld•amİSlıalllllihılplıalışilaiıllcİıiaİıidİıidlıeİıisİİİinİı-mylİe•v.;e;;rİıil~m;.;.i;şjjjleiıİrlİd.!riıİ. ______ __ 

·-ISLAM T ARIHI----•ı 
Hz. uhammed 

• YAZAN: M. Ayhan... • 
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- Sakın ... ÇünkU muhakkak Ş9 • 
kllde suiikasd var. 

Resul il Ekrem; düşündü. Bu kat'i 
haber karşısında ilerlemek, tehlike
ye bile bile atılmak olacaktı. Halbu
ki kendisinin hayatta daha görüle -
cek bir çok işleri vardı. Bu itibarla 
•eriye dönmeği kararlaştırdı. 

Artık tereddild için hiçbir sebep 
kalmamıştı. '.\Iehmed ibni Müslime
yi çağırdı. Onu bir elçi olarak beni 
Nazire gönderdi; şu emri vardi: 

On gün zarfında bu diyarı terke
dip gitsinler. Çünkü artık her hare· 
ketler ve maksadlan bizce anlaşıl • 
rnıştır. Şayet bu on gün zarfında bu
hmduklan mevkii terketm zlene 

kendilerini muhasara edeceiim. Ve 
zorla sürüp çıkaracağım. 

lllehmed İbni Müslime; doğruca 
Beni Nazirin reisi Hayy ibni Ahtabn 
gitti. Aldığı emri tebliğ etti. Reis mil 
tereddid görünilyordu. Biraz da mu· 
kavemet ve müdafaa cihetine sapını. 
yacağı anlaşılıyordu. 

Tam bu sırada islam namı altın. 
da dolaşan bir münafıkın çehresi bu 
hadisede kendi;ini göeterdi. 

Bu zat; ibni Hazrecin reisi Abdul
lah ibni Übeyyibnl Selüldu. Beni 
Nazır ve Hazec arasında eski bir iti
laf vardı. 

Reis; arkadaşlarirle; 
Ne yapalım. bırakıp gitsek mi der

a:n? Çünkü mukr.vemet te zor ola-

eak! yız. 

Diye düşünürken Abdullah; ona Artık her iki taraf vasi mikyasta 
haber gönderdi: harp hazırlıklarına başlamıştı. Re-

- Hayır ne münasebet; kuvvetli sulü Ekrem; büyilk bir kuvvetle der 
kaleleriniz var!. .. Çekilir ve kapanır hal l\Iedineden çıkarak beni Nazi -
sınız. Ben kendi kabilemden iki bin rin bulunduğu mevkie yürüdü .. 
kişi ile size yardım ederim. Ayni za- Bu mevkiin etrafında Hurma bah
manda beni Kureyzanın da yardımı- çelerinden başka lime denilen bir ne 
nı temin eylerim. vi ağaçlar vardı. 

Beni Nazirin reisi bu haberi alın - Düşman bu ağaçlardan geri pusu 
ca düşündü; teşkil etmek, gerek harekatı müşkül-

- Filhakika kabilelerimiz kuvvet !eştirme knoktasından mükemmel i~-
li. Yardıma da gelecek. Binaenaleyh !ifade edebilirdi. 
tehlike mevzuu bahsolamaz. Resulü Ekrem; ilk iş olarak bu a-

Hemen Medinere bir elçi gönder - ğaçlıkl •rın yakılmasını emretti. Be
di. Elçi Resulü Ekreme giderek; reis ni Nazir, hisarların kapılarını kapa
namına şunları söyledi: mış, içeriye çekilmişti. Dışarıya çı -

- Elinizden geleni yapmakta ser- kıp çarpışmazdı. ÇUnkü etraftaki a
bes! iniz ..• Burası, bizim vatanımız- ğaçlıklar yanıyordu. Alevler, büyük 
dır , hiçbir yere kımıldayamıyacıı- ve kızıl sütunlar halinde semayı tutu
ğız. yordu. Muhasara tertibatı tamam • 

Abdullah beni Nazire bir haber lanmıştı. 
daha göndermişti: Şimdi beni Nazir, gözıer:ni ufuk. 

- Kat!yyen çıkmayınız ... !cabedP lnrn dikmis. vardım bekliyordµ. Ab· 
•e bi7 ile •izinle beraber ayrılır !1'i. dullah ibni Übeyy ile ibni Kurayz:ı
deriz. Harp olursa yani ba,ınızda • mn gôndereceği ku,•vet sayesinde kur 

tulacağını düşünüyordu. idi. Yardım da yoktu. 0ıi•' 
Yardım kuvvetleri müslümanları Teslim olmak ve Re;u!ü Ekl'e ç,· 

arkadan saracaklar. Kaledeki kuv. emirlerine itaat etmekten başkll 
vet de huruç hareketi yapacaktı. Bu re kalmamıştı. 90ıa 
suretle herşey derhal halledilmiş, is- Hisarlardan çıkan bir elçi; ıte 
liim kuvvetleri perişaniyete uğralı!- Ekreme gitti; 

1 
ıer 

d·yar 
mış olacaktı. - Kabul ediyoruz ... Bu ' d' 13~ 

Artık beni Nazir kaleleri; alevler kedip gideceğiz. Cevabını ver ~0de 
arasında ve ayni zamanda bir çenber suretle harp de kazanılmış, bel' 
altında idi. kan akıtılmamıştı. 

Günler geçiyordu. Fakat hAia u - . bir ~o: 
fukta beklenen ümid yoktu. Vade- Eğer o zamanın her hangı 1dı ' 
dilen yardım gecikiyordu. Bu vazi • kümdarı veya kumandanı oısıı ııodi· 
yet yahudileri hem sabırsızlığa hem bu vaziyet karşısında bütün. )'~ad~' 
endişeye, hem de yese sürllkleyordu. !eri kılıçtan geçirmekte zerıe :ıte=ol~ 

Filhakika ne Abdullah, ne de Ku- tereddüd etmezdi. Fakat ge~' 

reyza efradı yardıma geliyorlardı. Ekrem beni Kaynukadan son~~d 0~11: 
Çünkü korkmuşlar<:lı. Muhtemel kan akıtılmasına aleybd:ır te 1~ 

bir mağlubiyet; onları da bu diyar- nu bir daha göstererek bu cihe rııe1 • 
. • · ·etiıı ~·r dan uzaklaştıracaktı . Bu itibarla naşmadı. Bu suretle ı3lamıı ııl •' 

muhasaradaki beni Naziri kendi ba- hamet ve adaleti namına ye ti 
şına bırakılmış Ye: misal gösterdi. rtı fi' 

- Talihlerinde ne varsa o olsun! Resulü Ekrem; yalnız şu şıı 
Demişlerdi. Mücahedenin 15 inci 

1 

sü rdü: 
günO artık Naz'r. heI""eyi anlamı' ~./ 

dıel8" bu:unuyordu. !\1ukavemet beyhude -Devaın e 



- iT MA.RT 1940 Ça•tam\ı,. 

Bir İngı"liz vapuru 
D·· ort defa Alman tayya-

relerinin hücumuna 

(A~ADm.uı SAHiFE 13) 

uğradı 
l' Londra, 2ti (A.A) - Faune of! 
b.e!J vapuru şimal denizinde müskil 

ır • 
tel 8~Y~hat yaptıktan sonra limana 
ta ltııştır. Vapur dört kerre Alman 
\/Yarelerinin hücumuna uğramı~tır 
d;Pu:un etrafına bir çok bombalar 
Pil~tııuıt~r. Bundan maada bir tor -
t 'vapurun bir knç metre yanından 
r:~ltıiştir. Tayyareler alçaktan uça
ltı 1 vaııuru mitralyöz ateşi altına al-

Macarista11, b ta ~at 
ita a g b. • 

ıs 

o madığını 
at etti 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Yavaı yavaş, Balkanlar günün en 

alakalı mevzuu haline gelmekte ve 
büyük devletlerin, muhtelif mülaha -
zal.trı ceplerine sokarak Balkanlara 
doğru yola çıktıkları görülmektedir. 

Italya Başvekili Mussolini, 
ış ardır. nedik 

Kont T eleki ile dün VeBaşvekili 
tam iki saat 

Maamafih derhal kaydedelim ki, bü 
lün bu faaliyetler, Balkanların alın 
yazısının birdenbire gözükmeıine ki.
fi değildir. Gün ı'"lecek, belki Bal • 
kanlar da bu badireye kapılacaktır; 
fakat o ıün, henüz yaklatmamıştır. 

11 Bren, 26 ( (A.A.) - Kont Teleki- ku bulun mtiliıkatııı tamamiyle te~a- liğı w Tuııa ve fü.!Kan Avrup~s· üze- )Ju,soliııi, Hitler mülakatının hakiki Evveli, ltalya, Almanya ve Rus -. B d nin Roma seyahati hakkında Corr;ere düfi old. ğu ,.e bu mülakat e>nasıııda 1 riııcıe bir it llyan, Alman, Sovyet an- şümullınu Rom ada şahsen öğrenmek yanın Balkanlar üzerinde ayni niı· 

Macar 
Sarayında kon uştu 

8 Ursa a Del Ticino ırnzetesi şöyle yazmakta- hiç bir sı,1asi me.elcnin görü~ülmedi-ılaşması ihtimıdleri salahiyettar )fa- istemiştir. Faşist hariciye nazırının bette biribirine rakip olduklarından 
Öcek tohumu jiat[arı dır: ği beyan edilmektedir. car mahafillerinin endişelerini artır - düı.kü görüşme esnasında Macar baş- kat'iyyen füphe edilemez. Bilhaua 

<Roma, Btıdapeşteye yeniden temi- Roma, 26 (A.A.) - lllacar .başv<'-.m·ık'a \'e bu mahfiller .:llacar menfa- ,-ekil'ne italyanııı siyasi faaliyeti hak- Almanya, Buıün Balkanlardaki nor-
ll indirildi nat verecek w 'l.tacar talepleri hakkın- kil: kon Te!Pkinin Romayı z';·,ıretilotlerinin nihayet Roma_ Berliıı mih- kında izahat vermis olduğu ve Avru- mal vaziyetinin bozulmasına ve bura-

lıur Ursa, 26 (A.A.) - Şehrimizde da bazı taahhutlere girecektir. Fakat son A\'l"l pa hal.iseJerı.ı·I ve lıilhas<a ıerı ıııenfo.ı ler"ıı kıırlı:ın gitmesin- p:ının cenulıi şarki mıntakasıııda \'azi- da nüfuz hakimiyetinin müttefikler.o 
iti'\ Ul';'1tış bulunan Türkiye tohumcu- Lu taahhütlerin tahakktıktı Avrupa - Br ıl'ıer ıııül k• ile s ' sır t ııa- cen k kmaktld'l". Bu sahada mese- ı·etin müstakbı•J inkişafları hakkında değil, hatta ltalya veya Rusyaya bile 
>ıır bı~uti ile koza satış kooperatifle- ııın yeniden tanzimi i~ine ba~lanacağı kadanl•ı· Ik Jıı_ıe~t kal ıı nin A\'- .1 Bıal:ıı,e tc _ ı :ılra \'e Almaıı.rnııın .\facur ba•vekil:niıı endi')elerini izale- geçmesine şiddetle muarızdır. Çün
~tJ: 'ibirliı;i yapması suretiyle ev - zamana talik ed"lecektir. '"lpa ]: ' d in ıı 'lıg• s • r' • t.n- 1 r r s an 11 Roman ·a.'ı.ki is+ekleı.;ni n• çalışmış bulıırıdtığu şüphesizdir. kü Balkanlar ve Orta Avrupa, Al -
ol, e l2o kuruş olarak tespit edilmiş Roma, 26 (A.A.) - Golf Clubde döşo ılıı. nıukta olduğu go ü < 'vor lıarp s 'l'J ·~ kr ı r tehir etmesi için Kont Teleki bııgüıı .:llussolini tara- manyanın en emniyeti; gıda sahası -
8~ ~böcek tohumu kutularının fiati Kont Teleki ile İngiltere sefareti müs- Berli. ile.\ o>. vı u ·ur ııdı: her giin halen yıptıgı t~zl"İk'n scbrplerini anlı- fıııdun kabul e<''lecek ve perşembe gü- ciır. Kaldı ki, Umumi harpte olduiiu 
ınıer~ruşıı indirJmiştir. Koza müstah- teşaı·ı Sir ~oal Charles arasında Yu- daha ziyade fili b'r mahiyet a , işbir- yamamakla<'ır Her halde Kont Tdeki _ Devamı 5 inci sahifede-=:- gibi, Balkanlarda müttefiklerin bir 
lctd ı bu Yeni fiatten memnun olmuş- cephe ihdas e<meleri tehlikeai, Al -

hq~~~ca satış kooperatifleri aldıkları lngiliz ordusu ng"liz tayyareleri :~:;~:~ird~~;~~~':::'i~~~a:~ ~~ 
lif •! bır tedbir neticesinde koopera- p tahrik ederek Balkanlarda üç taraflı 
'-it

0

rtakıarına dııha ucuz fiat ve mü- opo!o di Roma, /ngiliz ordusun- Şimali Almangada ve Prag üze- birgarantiaiatemiihdasınaçalıımak 
Iııııtı~eratle tohum tevziine başla- tadır. Bunun diğer bir sebebi de 

il 
dan S "f • l b h J • 0 d k f f l Rusyanın, Baltık .sahasında temin et-i ayzş e a S~ l"ljOr rzn e eş UÇUŞ arı yap l ar tiği tefevvuka müvazi olarak Bal -

s İran 
Roma, 26 (Radyo) - Popo!o Di'Ro- te bulunduğunu müşah<de etm0ı te ve J.ondı a, 26 (A.A.) - EYeniııy Bu gaze~e şöyle yazmaktadır: kanlar sahasında da faaliyete geç -

ma gezete•i, İngiliz ordu•undaki inki- alınan tedbirlerle ordunun i<lare•incle- Standard gazetesiıı''l tı.hmin ettiği ıe Hamburg, BL·rlin, l\Iünih ve Prağ meıine m9.ni olmaktır. Çünkü Al -

0vyetlerle bir ticaret 

1 llluahedesi akdetti 

şaflar hakkında ;.-azdığı sitayişkara- ki kararların, ingi!iz ricalinin yenmekıgöre, krnl yet ha\'.\ kuv\·etleri 25 mart radyoları tam bir saat faaliyette bu - manya peki.la idrak etmiıtir ki, ar
ne bir makalede; İngiliz ordusunun a- azminin manidar bir delil olduğunu oıkşamı Aimanyanın şim&li garbisi \"2 lunamamışlardır. Fakat bu hususta tık Şarka doğru t<'veaaü planı sukut 
det ve •asıf itibarile yüksek kıymet- kaydeylemektedir. Prağ üzerinde ke~if uçu~ları yapmış- Londrada heniiz re•mi bir haber alına etmittir ve kendisine Avrupada c<> 

~, vahran, 26 (A.A) - lran harici
lin ; ticaret nazırları ile Sovvetle -
Sovt ahran elçisi arasında dü; tran
llti~iet ticaret muahedesi imza edil -

larılır. mamıştır. yakın ve akla uygun nüfuz ve hayat 

Ç mberlayn kab!nesi Almanlar n planı 
•ahası, ancak ve ancak Balkanlar .. 
dır. 

Başvek ·1, yapılacak tadilat hak- L""k b t h.. k 
k d b ll k , u sen urg .an ucuma geçme su-

r. 

il 

~ llkranyada 

ltalya zaviyeıinden de meseleyi ıu 
tekilde mütalea etmek muvafık olur 
sanırız: 

Bu devlet, Alman nüfuzunun Ort:ı. 

~t ebus intihabatı bitti 
ın a azı zeva a onuşru . F ki · k · 

Roma, 26 (Radyo) - Stefani ajan- binesi teşkil edecek veyahud da, b~- retJle ranSJZ topra arına gırme İJf 
Avrupaya bile yayılmasının kendisi 
için bir tehlike tefkil ettiğin; daima 
bilmif ve düşünmüıtür, Müstakil bir 
A .. ruaturya devleti kurmak husuıun· 
da Muaaolininin vaktiyle sarfettigi 
me•aİyi hatırlamak kafidir. ltalya. , 
bUtUn karaıı1:1.tı1t.lık1ar i'rinde biçulınaz .. 

•n Balkanların kendisi için bir nüfuz 
aahaaı olmaıına çalıımıf, bu mak • 
sadladır ki, Yugoslavya ve Bulgaria
tanla olan müna.sebatını artırmıı, Ro .. 
manyaya bile hulul etmek teıebbüs
lerinden geri durmamıftır. Vaziy .. t 
böyle oldu~u halde Almanya ve Ruı
ya ile her" her Balkan devletlerine 
gua:-ıtı v<' "Tiek demek, ltalya ba -
kımından, onların da bu mıntakada 
nüfuz tesislerine boyun eğmek veya 
musamaha göstermek demektir. Hal
buki bu niifuz, gitgide, Akdeniz ıa· 
hillerine dayanır ve ltalyayı, en ha
yati , en mühim noktasından kutku· 
!andırır. Bu sebeplerledir ki, ltalya, 
Seriinin teklif ettiği üçler garantisi -
ne yan yan bakmakta ve Almanya
nın sadece kf'ndi plAn ve menfaat -
feri bakımından hareket ettiğini an
lamıya çalıfmP ktadır. 

0sko ~ın v va, 26 (A.A) - Ukranya. 
sı lıaber veriyor: zı nezaretler birleştirilmek suretiyle AmMerdam, 26 (I:a,lyo) - Bıta- Paris, 26 (Unclyo) -Bitaraf kay-

lngiltere başvekıili Çemb.erlayn , beş nazırdan mürekkep b'r kabLıe raf memleketler r.ıa+buatının Berlin nnklardan ver'len haberlere göre ; 
paskalya yortularında, kabinede vllcuc!:ı getirılecektir. İkinci şıkkın muhabirleri. Almıın:arın, Lüksemlıurg- Almanlar, cepf,eye yeni kuvvetler 
yapmak tasavvurunda bulunduğu ta- tr.lıakkuku lınlinde Çembcrlayn; dan hücu'!l etmek suretiyle Fransız celbetmekte devam ediyorlar. Hol -
dilAt için mııhte:if zevatla gurü~ - Çörçil, Sir Con Simon, Sir Samuel Ho- t<'praklarına girmek niyetinde al - landa ve Belçika hududlarından kim 
mek fırsatını elde etmiştir. a.- Ye Loı·d Hal;faksı kabinede p.Jı _ dı klarını ve Fransız erkanı harbiye - senin Alman topraklarına girme•ine 

daıre~ ~eyaz Rusyanın garp intihap 
l'n lıı e~ınde yüsek Sovyet şurası i -
~•n i~k u~ in_tihabatı yapılmıştır. Alı
ilıUnteh· netıcelerden isimleri yazılı 
ı, ~art~Plerden komünist namzetler
l~tlha 'Ye dahil olmıyan namzetler 

Söylendiğine göre, ya bir harp ka- koyacaktır. sinin, büttin bı· hurnstaki plf.nl.rda!!. müsaade edilmemekte olduğuna b!l.

p edilınişlerdir. 

Inj?İl-z tahtelbahirleri 
h.:herdnr olduğu için nıunbil ted'>ir-, k~lırsa, Almanlar, cephe geris.i.nde 
ler aldığını halıer 'eriyorlar. bırşeyler hazıı·lamakla meşguldur. n -

1< atan vapurlar 
l 0Peııh Alman vapurlarını batı -mal<. Üzre 

-11 

ransız matbuatı 
'~Oçy ag, 26 (A.A) - 25 maıtta 

lal!ıiııd a~ııı şimalinde batan Britta 
>etteb e 1 Danimarka vapuru mii -
t''YYü~ınctan 13 kişinin kaybolduğu 
\ın başı etınektedir. Bu suretle h:n· -
' ııe angıcındanber; ölen Dan;mhr 

Skajerakta ekliyorlar Vaz~yetin, Hitlerin arzusuna muha-
Kopenhağ. 26 (R:ıd:•o) - İki Ai - lıir tıınc>i !ıatnıı~ ıı· R, ':ıbt hn!iııde 

maıı ticaret gemi.inin torpillennıeti, giden J, 31 J.ı taraf vapurdun iki<i bat Iif o4arak değiştiğini ya.lıyor 

1luy0;•cilerinin adedi 331 i bulmuş 
Alman bahriye ~ezaretini endiş<'; e mıştır. Yuni 92~ \', purd 11 bir ta _,· Paı-'s, 26 (Padyo) - Gazeteler gii- mı:htelif tefsirlerde l.ıuluıımaktadır-
düşürmü~tür.A!ngiltere, f.;,·eçten ele- lıatnıı~lır. 1 nün lıüıli•eıeriylc meşgul olmakta, lıır. 
mir taşıyan ımaıı vapurlannı mü - Loııır diyor ki: 

-=il sadere etmek \'e batırmak üzere talı- <Paskalya hadisesiz g~çerek, bir AJ telbahirlerle dt•,lroyerleri Ska iarnk- yığın, gürültülü şayialara nihayet ver-
~i .t"'\ manya da devriye gezd'rmekteclir. dı. Almanya, Türkiyeniıı imzasını in-

~\\t t f'l lsveç demiryolları, Norveçin Kad-
ı. e ı osunun yu" zde kiır ~deceg' i hii!uasına kapılarak baş ı l:d' rik limanına taşınmakta, oradan ela , 

!-o l buçuğunu kaybetti Norveç kara sularında seyreden Al - KQ QPE~DA Tl.FL ER vurdugu teşebbüslerde muvaffak ola-
ı, "dra 2 man gemilerirle Almanyaya ta5ın - . .ı'\. 
tUn~cıııu~ 6 cı:-.A.) - Harbin baş- maktadır. İngiliz tahtelbahirleri, bu Geliniz; hngüı de 'rnoperatıf ~irketler uzeriııılc duralırıı: 
lıı ntı il~ llb"rı ılk defa olarak pazar gemileri Norveç kara•ularından D.ı - ]84·1 de lngiltrreıle Lankashire ~hr:.ıcle 28 f .. k:r dokumacı, küçücük 
t.tfl~re e Y11rısı bit.en hafta zarfınJa 
•ıt Ye veya "toof"kl •t h' nimarka karasularına geçerken :ı.ı- kazançları .. ı bırl ·~tire.ek zahirelerini mü~terck'ıı tedıır"ke karar \'erdi-
~ln v, llur batı 1 mu ı ere aı ıç !ırmağa çalışmakhdır. !er, aralarında (250) lira kadar topladı.ar. İşte l.ıu lıareket, bugünkü ko -
ilh~de A.lırı1111ıa:ı ;;a~ıttır. Bu -~t~ Arman amirallıği, Skandin .. ,·ya li - peratir.eri dotuı~ıuşt r. Maksad, "ıüstehlikleri muta\'assı'ların karın
~ iz bita utun gayretlerını sı- munlarında b· lunan bütün Almnn dıın kurtarmak ve her~yi daha ucuza mal etmekti. Şimtl'. İngilterede koo-

tdir, " raf gemilerine tevcih e~miş- . . . . 
''· <>Unlardan lt D . k 1 gemılerının derhal gen dönmelerini pcratifler, buyüK toptanulara Lile hakimdirler, fubrikalu:·, \'apurlar iş-
\ ~ llzere a ısı anımar a o . . 
•tarı sekiz vapur batırılmıştır. veya Danımarka lımanlarına Uica Jetir, üzum. zeytin ,·e~aire üzerine muhtelif ecnebi memleketlerde iş ya-

lt,sg1 ~~Purıarın mecmu tonilatosu etmelerini bildirmi<t'r. parlar. lngi terede halkın döı t•e b:ri, gayesi kiir yapmaktan ziyade aza-
lıiğ ır. Londra, 26 (A.A.) _ Amirallık sıııııı ra).ıt L:ıhıısı ıı •Jcı:zlatmak olan kooperatiflere dahildir. 

ı,,. er Cihette d'J b t 1 Kooı eratifriıik A \l"UJ aya lııgilrerecfon gim i~, Frnnsada bile 400 ka-t..• inlih n zapte ı en, a ırı an makamı tarafından bildirildiğine gö-
...,, ar eden Al 1 dar kt>oµcratif lıirleşere~ bli)'ü'; Here atılmıştır. Danimarka, Norveç ve 

>.. n 800 man vapur arının re, geçen hafta Almanlar tarafından 
'"~\eıı· ,oeo ton oldu" ta 'h dil- · . . ls\'eçteki toptancı ko<•ııeratif ~.rketler bile büyük bir Skaııdinavya birliği 
1'•• ır. l3u ın'kt gu srı e batırılan bitaraflara aıt sekız \'apuı· kurnıuslardır. Harııten tHe! Ru<yadıı koopenıtif hem sİ,\':ısi, hem de iktı-""'~lq • ı ar, harbin başlangı- . · · 
-ıı,,.,_ "lııı~n den· t' t f'J t kafile hıılinde bulıııımamakta idıler. sadi mahiyet tııs.ınlı. B·günk(i Rus.rnda 25 bin btihlak kooperatifi var-t "-. .,, )' ız ı<:are ı osu o- . _ . . , . . 1t, lliiie 7,5 unu teşkil etmekte- Dıııer cıhetten Heddernheım ve Ed- dır. Bunların aza nıiktan on milyondur. Balkanlarda bile kooperatifcilik 
h mund Hugo Stinues ismindeki Alman artmıştır. Tiirk:yede koope!·atifcilik pek geç Laşlamış, fakat ya\'aŞ pvaş 

CiAy vapurları ingiliz tahtelbahirleri tara- hızını anırmışt11 · 
~ '\,;; tut ve Yafa KoopPratif hem i'tihlilk, hem de j,tihsal üzerine olur. İkinCİôİ daha e,-1).;ıl,. fındaıı batırılmıştır. 

:"'ll{l kidir rn ingilterecle Robert Oweıı, Fransad-. Fourieıı taı afından mjda-
~ erine torpil döküldü G<--çen çarşamba günü öğle ü~eri ni- faa cdilmişt r. Fakat bunlar, ayni zamanda so~yalist cemiyet tarafkn 

,,.,, ~. 26 (R d ) hayet bulan devre içinde !ngilız kafı- idiler. 
~ · •t . a yo - Yafa ve . . . , .- , .. __ , . , 
ı/ ~er.~htllerine torpil dö~enmiş- lelenııe r.ııaA<ct euc1ı mut .. f.kk.c h- İstıh.al kooperatiilerınin muvdfakıycti daha zordur. ::,ipariş üzerin~ 
~--1,r Yata ve rerehe Beyrut ya bitaraflara ait 13,673 vapurdan iş görülürse muvaffakıyet kolayl«şır. Bilhassa büyük i~+ihsaıatta, serma-

ı,~ ına ririp çıka 1 • 28 zi batmıştır. Yani 488 vapurdan \.·e, pazar ve odare, kolay bir is.' degildir. R~kııbet çetin ,.e karışık olur. J'ol . n vapur ara rı-
iösterırıektedir. l\laamafih İnı;ilterede senede 200 milf n liradan fazla iş yapan yüzden 

V 1 Alman askerleri fazla kooperatif fabrika vardır. 
C S En mühim kooplcatif şekli, köylünün malına pazar bulan kooperatif-\ ~'"!1 t..-.rı ı inci aahilect.- Hollandaya kaçıyorlar tir. Bıınlar on dokuzuncu asır sonlarına doğru bazı me'llleketlerde kı;rııl-

~~ı1 ' ~ (R.ad~) Amerika L&hey, 26 (Radyo) _ Südetli iki muş ve muvaffak olmt•~lcrdır. 
~'~ 11\ftatet.rı Su.snner Velı, öııtt· .Alman askeri Hollanda toprak'arına Amerikada ise l~arptcn ;onra z"rni_ kooperatifler .tcş~.i edilmiş.ti'.. ~1-
~"-!•~${-teınbe ııünll Vaıina-toıta lcaçmı,tır. Bunlar, harbi Almanyanın ~a~yada kooperatıf bankalar da mu\affak o•ınu,ıa.dıı. Bunler ıkı tur-

~~ ~lııııer ~to&lctir. kaaanmaaına imklln olmedığı mütale- lüdür: 
, l\e1 ıcu hls, lTMıva.ala ını mütea- asında bulunmuşlardır. Birincisi para ;kraz edenlerin !lleP'aatine ç~'ışır, d geri oorç para a-

l ı ft'ı Ur Ruzvelt tarafından Bu hatta içinde bir Almr.n tay)·are- lr . .,ların meninn1 lıı~. Ko ;ı ı·nıif mu lak ohn luz•ı- u ve faydalı bir te-
o unac:aktı 

c; cavuıu dıı Hollımday:ı k~n.ıştır kkülclür, 

madı. Ttirkiye hariciye vekili Sarac-

oğlunun sözleri, Alman vaidlerine ka

pılmaktı .. ı çok uzaktır. Ye Türkiye bü
tün taaı.hüdlerine, sözüne sadıktır. 

Romanyaya gel'nc<', o tehlikeyi müd 

riktir. Ronıaııyanın, hudud tadillerin-

de korkunç So\-yet komşusuna itimadı 

Rus yaya gelince; bu devletin ida
re ,ekli ve iddiaları ne olursa olsun , 
eski bildiğimiz Çarlık siyasetini ayak
landırarak, Balkanlarda bir Cermen 
hareketine mukabil kendi Slav pi& • 
nını sokmak istediği muhakkaktır. 

Besarabya meselesi bi1e ikincj dere
cede hatıra gelebilir. Çünkü bir Slav 
yakınlığı ve ittihadı esasen Beıarab-

kalmamıştır. ya meselesini, otomatik ve daha ko-

Kral Karolün birliği, istiklali silah- !ay bir ıekilde temine kafidir. Her 
la müdafaa husu•undaki beyanatı, Ro- üç devletin bu ayrı ayrı ve yekdiğP-

k b. d l"I rine zıd gayeleri Balkan sulbü için manvanın kararına parla ır e ı - ' 
·' muvakkat bile olsa tabii bir sulh ve-

clir. ·ı ·d· ç·· k.. it 1 R . .., eıı ır. un u ne a ya, ne uıya 

işte Almanların trampet ve boru ıle Al B Ik 1 h d i . ... . . .. ve manya, a an ar sa asın a ı -
ı!an ettıklerı uç taraflı anlaşmanın ı·hı b" h k t kt ek"ne a ı ır are e yapma an ç ı .. 
suya clü~nıe~indeki sebep bunlardır. ceklerdir. 

Lö jurnalde Sen Briç de şunları ra-
Bundan batka, Balkan devletleri

zıyor: 

cBeyn':!lmilel yaziyet, Hitlerin te- nin, kendilerin_i ~a~pt~n mu
0

tlake ko
. tt·u; °"'K"Jdn çab•k 'stihale et- rumak ve harıcı hıçbır teaıre kapıl-mennı ~ Ip, :r-· ı _, u ı 1 d" 

kt ~·. A k b ·st"h ı Fu"hrer;n mıyuak, hadisderi sadece kcn ı me t:"·ın. nca u ı ı a e, . 
anu ettiği istikamette olr.ıamaktadır. 1 menfaatler; ve ana siyasetleri bakı-

. d'. mından mütalerı. etmek hususunda 1'.:·! ... a!'ı:;tan, Alınan ve~~yac;ına uş- .. • . . 
kt ]., k kt d T 1 ,,. t hl"k cncnık b.r ı:-ayl'et •••fettıklerı d" n1e en 0r ·nıa - a ır. e Pı\l, e ı e-ı . , 

· h k ı d h · · b"l kt d' S muhakkaktır. Balkanlıların ıdrakın-
yı er c ... en a a ıyı ı me e ır. ov . . .. . . 
. • 'b · k•., t · · y de, eskı zamanlara nısbetle hu)uk ) a, cnzı esme mu , eme ıçın ugos- . • . "kl"k d Ad ı . ~·k · • ld .. b1r degışı ı var ır. ım aı, c:.ı -lavy3 ıle anla~manın zarurı o ugun 1 

h . d T k" B b d S t katle ve sayılarak atılmaktadır. Bu 
ıs!le en eıe ı, asara ya an ovye b k .. .. 

. · ~ ..., . ~ mıntakaya vuku ulac.a tecavuzun. 
darbesıne maruz Roman:ı a.ıın vazı~ e- k 1 k ·ı·hı k ı 

. . . .. .. .. mutla ıı ve mut a a aı a a artı a· 
trnı ıdar' etmek arzusunda gorulu- • d h kk k 
yor.> nacagı " mu a a tır. 

Epokta. ibl~·anın siya•etinin ve va- Bal!.anl"r şimdilik olaa oba, siy9.-
z'y~tinin bnsit olduıTu yazılmakta; ai, iI-t,,ad: bazı tl\zyık ve polemikle· 
İtalyanın dem~kra•iler tarafını iltiza- re gebedir. Çünl•ü müttefikler, Al · 
mı ••rnhtemel ıı:örülmekte \"e italy~nııı many•.nın petrol ve gıda maddeleri 
menf.n.ntinin dnirrıa <ralin taro.4İla ber:t· almak huau~undaki mücadeleleı-ini 

ber olduğu ileri sürülmekt~dir. j - Devr.rnı 4 üncü sahifede -
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İngi tere 
Yeni fener gemileri ' ök ayrak 

yapıyor Al f l l · • B l 
Lonclra, 26 (ltadyo) - İngiltere man pOS Q ayljare erznzn e .. 

GALiP BAHTIY AR -25-
.c.lstanl:ul mebusu İzmir Parti Müfettişi» 

lıahrjye nıakanıatı, Alnrnnların tay -
yare hücumlarına maruz kalan fc - çikadan geçmelerine razı değil 

- Tez ~öyleyin. Adı sanı dört çevreye yayılmış 
olan bayan Avullar ne olmuşlardır? 

ner gemilerini tebdile karar vermiş- Amstcrdnm, 26 (A.A)-Bir Alm:ın tan are Yunkfrs 6 tic.1ret tipindedia· 
tir .. Yeni .sistem feneı: gemileri. içi!t- tayyaresinin her gün muntazama:1 Hollanclcı hiıkfım ti yanız bu taYY3

-

de ınsaıı bulunmadan ikj ay ışık Ye-ı Jlerıı·n .1 A t d d relerin Hollanda arazisi ü~ rind' tcii 
b ·ı . . . ) ı e m~ er nm arasın a pos - • • • ~ 

re ı ecek şekılde ve e:skılerınden çı)k . . . bit edilen yoldan katiyen ·nhiraf •·· 
Sabah:ı <loğru kulağıma bir çan se- kavgada bizimkilerden de belki ölen Hemen torbamı ahlım, içi nelen yir- ufaktır. Bu gemilerin imha ı da müŞ- tn ve e~) a mlklı) atını temın ctme..;ı meme · , c bu hatta çalı ma ına mil .. 

si ~lince kendimiıi hıristiyan elleri vardır. Gözlerimden yaşlar akıyor, yü- mi tcnegeHk uir para çıkardım. O ya- kili olacaktır. hakkında Almanya tarafından yaı•ı- saade ~dilen üç ki iden jb, ret Alınan 
topr gında sandım. Birdenbire Suor relim yanıyordu. şıma kadar daha ilk para vel'iyordum, ıı lan teklif H olJanda makam arınca k..ı mürettebatının ene le ta) in edıln·c· 
elini ~aldırdı, se leri dlnleml'ic ko- Ben uzaklaştım a~nıa uşaklarım .kı- onun için pek kabardım. Elimle altı_ı~ M h ••} İ } bul ed.ilmigtiı·. Almanya bu nakli)' .1 - si , e onradan bu mü. bat ara ın· 
yuldu. mıldamıyorlardı. Bır de ly.ışımı dön- parayı tutarak çobanlara sordum kı. eç U ayyare er tın mlinhasm n Alnrnn tayJarelcd da )apılacak de i ·ki ın c " e 
.- Siz 1 a Yalavacm körenegindeı1 dUrdüm, baktım ki (Kotaç) bana yer- - Almati ırak mıdır? L .. k b .. . d ve 11ilotları tarafından yapılın, "l 'e ta dik cttir'lm 1 h ı 11 d ~ar 

mı iııız?. Diye sordum, Susor cevap deki koyunlan göstcdyor ve fri ağzını - Iraktır. U sen urg uzerın en Holl.ıııda tan arelerinin "e pilotları- etmiştir. Hoılnnda hu um tince J,a -
verdi: '-' açarak bunları yememiz fena olmıya- - Çok iyi, bana Almahğın yolunu geçmiştir nııı bu i~e karıştırılmaması husu5tın- bul edilen modeluı ) t.>rine t\\ cıcc ır 

- Yok!.. .. cağını anlatmağa uğraşırdı. Ben, yii- göst€r bakayım?.. L .. k b ., 26 (R 1 . ) 1 !\ da i~rar etmiştir. Almanya hükumPti liycn Alman tan are i ::.on gunieıdC 
E b l · h' d d ~ · · d k 1 ~ İhti · · 1 J tt l)'" t ·· u sen uı g, at) 0 

- ) n · · d ı · ı J şı-- , u s crı ıç uyma ınız regımın ncısın an arnımın aç ıgını yar ıyıce yo u an a ı. or gun I ük b .. . d 20 h 1 a.} nı zaman a c ıp omat arının ve me hava dafii batury alarmın atr i kn~ 
' t t A S ·ı K .. · k ı·~ 1' d O · · sen urg, uzerın en me~ u 1 l h k · ·k l · l·ı:-mı. unu muş um. mnıu u:;or ı e otaç yurume ıızım ge ıvor u. nun ıçın tav • d f ' l 1 t . mur arının c a er i i ı~tı ·amctte ıu sın da geri donmliştür Günde ikı 

D 
. 

1 
. . . ~.. ,,~areuçmuş, a. oparınaeını>ht . . . · Jl 

- uyduk (Buda) nın eyınde ( - unutmamışlardı. Bır koyun almaları- Susora emır ettım kı bır koyun daha m .. k 1 t G d lı' k t . a tan ıstıfade etmelerı hakkını ca re kullamlan bu hat ) ük ek Alıll 
b d h ) 

. . . k ld . . . . aı uz n mış ır. ece e ırço a) - . t . d . . . . e 
a c ane bu çanlardan çok vardır. na 1zın verdım. a ırsm, Susor ıkı dedırtmedı, hemen yarele b d . t· ıs emış ve emıştır kı: kumandnnlığrna tngi iz ahiJlerın 

Burnsı Buda. dininde olanların yurdu- Susor en semizini yakalayıp atının kavradı. r ura an geç mı ır. Bir kaç gtindenbcri La Hay~ 'e gonderilen askeri Aiman tayyareleri 
dur. terkesine yerleştirdi. Çobanlar üzeri- İhtiyar parayı almak için gene elini 11 Brüksclde bulunan bir çok Alman için hava tarassudları yapmak i!'Tl • 

Susor bu sözleri diyerek sesini kes- mize atılmağa kalkıştılarsa da mızra- uzattı. Ben de altını atarak: K d d diplomatları bu imtiyazdan ıı-cniı kıl.mm vermektedfr. 
ti Gürültünün geldiği yerlere bakınca ğımı savurunca sokulamadılar. Susor - İleri! .. Dedim. ana a a mikyasta istifade etmektedirler. Mı\- Emin bir menbadan ögrenildifne 
kara toprağın ortasında ak, kızıl le- da okunu yerleştiriyordu: Hemen yola düzüldük. Biz geçerken LJ mumİ seçim şahitler İngilterenin Amsterdam - göre, Belçika hükfimeti Alman tnY; 
keler gördüm. Bunların hepsinin ara- - Köpekler! .. Dedim. Siz sanır mı- Kotaç kırbacını ihtiyar çobanın yilzil- Londra hattında Hollanda tayyare - yarelerinin Brüksele doğru a) ni ~ . 
sında otlar, ağaçlar ve ara yerlerinde sınız ki bizim gföi bahadırlar sizin ko- ne ind!rdi. Fena incildim: Londra, 26 (Radyo) - Bugün Kn- !erinin ve pilotları 1n çalışmasını k:ı lar altında yollarına de\ am etınelı>fl 
iri çadırlar gibi beyaz tilmsekler vardı yunlarınızı uğrulnsuıılar? J{nç para - Niçin bu adama vurursun? .. De- na dada umumi fotihabnt bnşlamış - bul ettiği noktasmı tc.rnrüz ettirmek- hakkında yapılan teklifi katiyetJe 
ki t-epelcrine sh•ri sivri şeyler dikilmiş isterseniz verirjz. Bir koyun kaç ak- dim, sana ne yapb? tır. tcdirler. Alm~.nlann kullandıkhn reddetmiştir. 
ti. &n bunları görmemiştim .. Aklımı çe? Kotaç sırıtarak: • =oo------
toplıyarak büyük bir kasabanın karşı- Çobanların en ihtiynrı ilerliyerek: - Kasabalı! Dedi. Nafıa vekilimiz 
ında olduğumuzu anladım. - lki tcnege, (1) ağam! Dedi. Susor gizli gizli söylenir rdu: 

BilDH'm neden? İçime bir sıkıntı gel - Bilmem ki neye parayı verelin?. t tk• ki • d 
di. Biz böyle bakınırken tarladan bir (1) Tenege: Orta Asyada geçen gü- Diye bana şaşıyordu. e } erine e• 
adam çıktı. Bu adam önüne bir süril müş para. - Devam edecek - d • 
koyun katmış giiderdi. Önümüze çı- _vB~mtarafıel m' c1.ı.Yıaolaı'rfede- Almanya, R o mangadan iste-
kan yerli, geniş bir uruba giyinmiş e- -s-

line de bir .targı almıştı. Bunu görün- E f Ah ı · b k yunlar mevkiinde Küçük Menderes ıs- dig~ i pelrolu alamadıg~ zndan 
ce hemen yanına vardım. Adam beni Sn a ve a ı an a S ı lah tesisatını ve reguu1törü merasimle 
gorünce durdu. &n bağırıyordum: açncak, lıir nutuk da verce-ektir. müşkülata ug~ ra 

- Hey 1 Bana bak, tez de. Yedi ata- · il k t l t Evvelki gece otorayla Denizlinin '!J Or farın kimlerdir? Yi ı o p an l s l Goncalı i;:;tasyonuna giden Vekil, diin Bükreş, 26 (Rndyo) - Birinci, i-ı Son istatistikl{'rde, A mıı.nytıfll~ 
Herjf yüzüme baktı ve ceYap ver- . • . . .. _ . '.> havalideki sulama işlerini tetkik et- kinci kanunlarda ihraç edilen petrol 1r. 1tereden daha • z petro1 

Jı: -Bat tarafı 1 ıncı aahıfede -1 reketlerıyle enerJı kaynagı olan esk~. tikten sonra ÇivrBin Sundurlu ishıs- hakkındnki i tat:stikler ncşredil uş- anla,.ılmıştır. Bur un b · J<t~ Jl 

_ Sann ne? yurulan tedbfrlerin koruyucu te irleri İzmir valisi şimdiki Trakya umum mu "Onuna •t · 01 1 k" 1 · 1 · · tir Bu iki ay zarfında Ron' nıl\'ad · n ıı • . . .. . . . - - . . ~· . . . .; gı mış, ·ac a ı su ama ış erını. . " ~ ' • nakliyatın yapılamama ıdır. 'fUJl ,. 
Ben kızdım ise de gene tınmadım, sayesınde .bunyele.ıı.nın .. saglamlı~ın.a fettış.ı g.eı.1eral Kazım Dırıkı ban~amı- elektrik snntıralı insuatmı görmüş ve 412,400 ton petrol ihraç edilmi tir. 1 

h 1 l 1 il l b 1 k h l - k • B nın buzları çöztildnce bu ı kaı11 1 dedim ki: a e ge mıyen mı ı nıue sese erımı~ zm anısı o ara ürmet e anmagı a- otomobille Nazilliye geçmiştir. unun 139,900 tonunu Britanya, 
_ Ben Bayan Avullu Uygururn, arasında bankanın da, yı.ll~rdanben d:rşinaslık borcu biliriz. Nazilli kazası dahilindeki sulama iş 81,300 tonunu da Almanya almışth-. birden artacaktır. Ancak Tunnd 

oymağımın yurtları buradan ırak mı- k~~~nrnış olduğu şcr~f ~e ıtıbar me'<~- Halka hizmet hakka hizmettir. Hiz- ferini de teftişten sonra, dün gece sa- Almanya, fazla petrol alabilmek nakil vasıtalarının müttefiklere .. s; 
'ır? kı~n.ı rn.uhafaza etmıştır. ?Iemleketı- metin hakkını minnetle tanımak asil a 1.30 da Çamlık istasyonuna gelmiş- maksadiyle tazyıklarına devam et - tın alınmış bulunması yeni güçlU 
Karşımdaki gen kabaca cevap ver- mızı daıma artan refah fçınde bulun- . . . _ tir. Geceyi Çamlık otelinde geçirmi~- mektedir. Fakat Romen makamatı, ortaya koyacaktır. . ,9• 

d
.. durmak ticaret ve istihsal hayatımızı Türk mılletınin mecbOl oldugu sayısız · B h ç l . . . ". Tiirki~·e Yunanistan Yugosla\'"a "e YugosJa,•va ticaret nnkilin ·n rU • 
ı. • . . . . . . . . . hr. u saba am ık (Azızıye) tlinelı .; ' · -' • " " ' 

0 
rrnamn mı' B' . Al t' k en faydalı bır şekılde nızamlamak. se- fazıletlerın en yilkseklerınden bırı- . t t ft· t 1. b' 'hti ltalyadan da fazla petrol taleb:yle setinde bir heyet, bilhns a petrol r. J 

- e· . ızım ma ı a- . v • • • ını:ıaa mı e ış en ve ga ıp ır ı - 1 y • • • • • lt 1 
• oasıu Hrnınaa .senın aeaıgın kışiler lilrn~tı ı;~gl.nnn:'1ş .~'r y~rd i~ınde ~kt?- -<lır.• nıalle Selçuktaki eski eserleri, l'.:fcz hn karsı aş~ı~ı ıçin, Alman ıhtıynçları- s lesıyle al.ıka t olar k Y 
oktur. anımı. (Gurhan) 

0 
'\,•ag-ma- sadı ve 1çtımaı bunyesı tersın edlımış Rapordan :sonra murakipler raporu ._ ,.1 •• d'kt t •J nın temını güçleşmektedir. ı Bükreşi zi) ar t edecekt·ı. " b" ·ıı t 

1 
.. k" rn "'eıını gez ı en sonra o ora\ n 

cı göcebt. ri temizledi. Bu yurtlardan ır mı ~ .0 ar,.· yaşamamızı mum u.n ve kar ve zarar he;;npları okunduktan Tepeköye gelecek, oradnn Tireye g~e- • c:::oo-------
ug~rnttı kılmak ıçın daıma hassas ve tam hıı- ~ttif ki k b 1 'd 1 .. cek..... M •• {; •k l . • . . . . . . sonrtı , a a a u ve ı are mec ısı .Lir. tt 

Bu kere hırsımd"n ka t k şuur hakımıyetı ıle ıdare edılmekte ,~ f' k'l' · .. - 1 - .. T' U e 1 e e e " n epeme çı -
1 

• 
1 

be 
1 

a·-· . ibra edilmiştir Milteakıben vilayet u- .... a ıa Ye ı ımız, og e yemegını ıre-
tı. Çoban gittikçe kilstahlanıyordu. Zi- 0 uşumuza ınanış 0 manın s c ıgı mıl ~ . · . • de yivecektir. Öğleden sonra vekil ve 
ra kend . ~ f ı.-~ t k it idrak ile iqlerimizin ı:cyrine hakim mumı meclis! namzedı bay Talat Muş- . . . . . A •k d • • h f re-ı tara ına ue~ on ane ar adn- .. açılma meıasımıne davetlı zevat Tıre- merz Q Qll en zyz arp nyya 
c:ıımn geldiğini görüyordu. Ben de on oldu. Ye t:tkik nazarlarınız önil?de kara ile müddetleri biten Bay Şeref nin Akkoyunlar mevkiindeki reglila- ""'" 
tane atlıya M vakft olsa karşı çıkar- b~l~nan plançoyu huzurunuza getıre- Serbe;:; ve Bay :Mehmed Xebloğlunun töre gideceklerdir. Civar köyler halkı. le T lll l SQ t l b • t kl dif 
dım. Hemen üzerine vardım. Çoban bıldık.~ . intihapları yenilenmiştir. kaza knymakamları da burada buluna- zn Q Q l ece er ttit· 
karırısını çevfrdiyse de ben mızrağı- Raporun oktJnmasına devam edıle - Gavet samimi bir hava içinde yapı- caktır. Nevyork, 26 (A.A.) - 1\Iüttefikle- rar vüzde yUz dürilst bir hareked e' 
mı te ta f' .1 k 't rek pilançonun izahı yapılmış 80554 · D . . . . rin s d ı · · A ·k ı · w • • • • tinıı n rs rzı l) e argısını ı erek he- • ·- '. lan topltmtı, hi sedarlarla idare eden- evlet sulama daıresı, merasıme ız- on mo e en ıyı merı an as <erı çünkü serı hahnde ınşaatn ı ıô• 

'f' kt . . . lira Oo kuruşa balıg olan senelık safi · ı· · ·ı r t hk k' ta,·,·arelerini satın alma! ı ·· · · tc. rı 1 yere yı ım ve ten ı hır kötek çek- k~ . . , .. .. ·r . . ler arasında karşılıklı takdir ve sevgi mır va ı:;ı 1 e mlls a em mev ı ko- · · . nr na musaa- den Amerikan hava cndu r 
1 

49' 
ti S _ • . . arın te\zı tarzı \C gunu teklı \ete - mutamnı belecl'. · · · h~ l'f de edllmesı hakkında Ruzvelt tarafın- . . tıh 

m. onrn mızragını 1lerı sürerek ço- pit olunmuştur. Verilen karara göre hislerinin tezahürleriyle nihayet bul- d. . 
1 

' d' 
1
1
) ~ .reısını, :nu. (l ı dan ver'leıı k ~ . t: . d ıatı bizi çok kuvvctlendirnıışt.r· ...ııı' 

hanlara bauırdım. .. . . . nıre er mll ür ermı, gnzetecılerı da- nrarı, ::ıuıe ı umumıye e . . . arıarıw 
• • temettu tevzııne ı msan Pazartesi muştur. \'et etmı' ·tı'r Reg··ıa·t·· ü 1 . hUkO.mete karşı tenkitkar tnrzı hare- tamızı yalnız kentlı ıhtı) 1' 1 ..,ıı Gel' b k 

1 1 
. ;.; . u or n açıma meıa • . bll ''" 

- ın .a a.ım · günü başlıyacaktır.. Raporda zık- siminclen onrıı tesisat gezilecek ve İz- ket ittihaz eden geııeral johnson kabul inhisar etse idi bu dereceyı . c:if!' 
K6ylüleı· ı~rlıyc.. diler. Susor ile redilen rakamlara nazaran 79586 lira • mire dönülecektir. { tmiştir. imkam mevcud olmazdı. J{e d~f • 

Kotaç d& yanıma yetişerek yaylarını 87 kuruş alelAde ve 85211 lira :n ku- Jzmİrİn pasif Küçük Menderes mecrasının isUihı, Nevyork Vorld Telegram gazetesin- rişlerimize inzimam eden n:ut ri b
11 

gerdiler .Kötek yiyen çoban yanını, ruş fevkalade olmak Ozere bankanın civardaki göllerin kurutma işleri, dev- ele general şöyle ynzıyor: rin bir ınib·ar dolarlık s pur e 1 ,.er· 
belini u • turarak kalktı atımın önün ihtivntları vckO.mı 164738 lira 24 ku- ffi üdaf aaSl Jete milyonlara mal olmuş, fakat buna Reisicumhurun Amerikan tayyare- neticeyi istihsal etmek imkfıntP 
de ~mı eğd', duı:du. ruş; baliğ .olmnktaclır. İdare mecr i . . . mukabil mühim miktarda münbit ara- !erinin satılmnsı hakkında verdiği ka- miştir. 

Be h ) h 1 b y d .. . . . -Baı tarafı 1 ıncı ıahıfede-n ırs 1 ırs ı agınyor um: raporunu şu cumlelerle bıtırmektedır: . . • . zi rneyclana çıkmı~. köyliller sıtmadan, 
Koknıuş kasabal l ı T ö l s· d .. dü-·· .. 't' l k •. 1 pac:ııf korunma tcşk:lat \'e tesısatıı11 k y - ı ar.. ez s y e- c ız en gor gumuz ı ımac ı, umı tnş ın ve tugyanlnrdan kurtarılmış-

yin. Adı sanı dört çevreye yayılmış o- bir vazife duygmıu ile kullmıdık. Ema- teftiş edecek, yr.rı.ı ~-.hrimize gelecek tır. 
lan Bayan Avullar ne olmuşlardır? netinizi selim hi !erle ve temiz emel- ve Cuma gilnü htırnl)ula gidecektir. Uğurlu eliyle bu e:ıcri açacak olan 

- Ağ m, benim suçum yok! Baş bu- lerle idareye çalıştık. Raporumuz ve Amiral .ı. Iurcn, e:ıki İzmir hıı.friyn- V-0kil, yarın Balıkesire müteveccihen 
ğumuz (Gurh n) Bayan Avullara kız- 'PHlnçomuzla huzurun ıza çıktık. İzahı tında şchrinı'zin altında meydana çı- şehrimizden ayrılacaktır. 

d~, onları .dağıttı. Nereye gittiklerini yapılnn i !eri ve elde edilen neticeleri kan kubbeli, galerilile fki metreden 60 D •• ·· l . 
bılmem. Bır takımı Kasıara atıldı, bir beğenirseniz plnnçornuzu taRdik ve t k d t k it ı b 1 uşunce er. 

k k t 
. _ . . . . . . . . me reye a ar oprn n ınc a u unan 

ta ımı da açtı.. nan ki dO&'t'U söylı- ıdare meclısımızı ılıra sureti\ ıe ylik • . 
vorum k t kd' · · · . h b · 1 ve açılma~ı hem pasıf korunma, hem - Battarafı 3 üncü aahifede _ • . se a ırınızı ız ar uyurmuş o ursu-

Bugün matinemizden itibaren 

E L H A M R A Sinemas nda 
Eşi ve benzerini tertip imkanı olmıyan şaheser bir program tnl{difll 

ediyoruz. 
lşte geçen haftaki muvaffakıyeti unutturacak 

güzellikte bir sinema· harikası 

Bu ab"ri duyunea öyw kederlen- nuz. <le turizm bakımından mUhim olan mu~abeleaiz bırakmamak zaruretiıı· 
dim, öyle acındtm ki yüreğimin dağ- Muhterem hisse<larlar, şu anda. t!Jnozların tetkikleriııi de yapmıştır .. dedırler. Romanya~a olan alakamn oıl!l 
landığım duydum. Ben, sevinçle bura- sağlam b!r bünye ile ''e ati emniyeti ile Bu tonozların bir kısmı. zaten vaktiy- artmaaı da bundan ı~eri. g~lme~tedir. Baş rollerde Fransızca 
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lara gelıııiştim .. Neler işitiyordum .. mües~semizin 12 hlci hesap yılı top- le r.uşmı.ndan korunmn için inşa edi!- ~u .••hanın her çeııd ıstıhıalatında J oan Cravford - jamcs Stevart • Lev :Ayn:s }< 

Yolda atalarımın yurduna yaklaştık- !anışının kendi malı olan binn içinde misti. Amiral, sığınak nokta ındn:ı na;lter~.bvc Franı~nın ~~pacakl~n Sayın bayanlara müjde: Programa iJihe olıl~lJllİ• 
ça anamın, babamın kokularını alıyo- yapmak bahtiyarlığını duyuyoruz. Bu bunlardan istifade mümkün olup olmı- ~~~t .m~. a~ a, daıma, dutmana m- ı Eı.ı zengin ve güzel tuvaletleri teşhir eden tabii renkli en son ınodB Vfi 
rum sanıyordum. Şimdi. obamdan, a- bahtiyarlık neticesini hazırlıyan ma- ync~ğıııı i~ararlaşlıracaktır. ır~~ış ~ bar be olacaktır. Bu knr- :Met rol jurnal da: en son harp haberleri ve diğer en mühim had' ıer te 
talanından bır daha birleşmemek üze- ziye ait temiz çalışmaları \'e kuruluş Amiral ~hı ren, istaııbuldaki tetkik· tıllıhüı re ad et de g~~e Balkanlar Seanslar: Her gun: 1,30--3,30-6,30-7,80-9,30 da başlar. cuırıııt 

a 1 t K. b·ı· G h 1 tl · · b ı k · · d 1· h 1 · d A k au ne yar ım edebılır. Fakat unut- \ e Pazar gt·ı·nıerı' 11 30 drı "e hafta a asında } :ı 1 30 dll re yrı mı~ ım. ım ı ır ur an a gayre errnın aşınca ·avı ıra e ı a- erm en .sonra n ·araya geç.ccektir. k k . k. b ' " • r ' ıer gL n • 
..ııııl mama gere tır ı, u zamanlarda ucuz halk seansları. 
~ ~~ hiçbir hAdiaenin müstakar bir veçh~- ••-~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Daima en iyi ve en seçme filimler göstermeğj kendine prensip ittihaz eden ai yoktur. Akla aığmıyan §eyler, vakı· ıı••••••••••••••••••&•mıil•a• 

"TELEFÖN TAYYARE S!NEMASJ " 3646 '' alar halinde bugün inaan oğlunun 
" burun kemiğini sızlatıp durmakta • 

Bu hafta İzmirlilerin prestiş edercesine sevdikleri dilber Ye sihirkar dır. 

D EA N NE DUR B 1 N'in yarattığı 

ÜÇ KIZLAR BÜYÜDÜ 
- F1'ansızca aözlü şaheserini takdim eder 

Ayrıca: LONDRAYA HAVA TAARRUZU 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

DOK1'0R 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
ve Paaif korunma teıkilatının bUyiik faaliyeti 

Buıün HALK ıilnüdür. Biitün ae anılarda Her yer 20 kuruştur Ilasta!annı ıı.ao dan bire kadar 
oPyler ıokağınd~ Ahenk matbaası 

El{LER JURNALde son harp haberleri. Oyun saatleri : !1,30-4,45-7 ve 9,15 de.. , ..- ... ,h l ~hul PdPr • 
.............................. mi .................... ~ ......................... ~ '·------------------------

Ucuz • • • 
sınema gunu 

Bugün Kü türpark Sinemasındıı 
Saat 2,30 dan gece yarısına katlnr 

Büyı.ik ve küçük husu i 15 birinci 10 kuruştur. 
Bu fintle: Karar Gecesi ve GörUnmeyen haydudlar filmi ile 

Pal'amont jurnalde en son harp havadisleri görülecektir· 
Seanslar: Karar gccc::ıi 2,30-6,40- 9 Görünmeyen haydudlııt 

4,20-7,40 da. ~ 

Cumn gilnti: Sevda Kampı ve Kangsterler Apr 
CINGER ROGERS - DUGLAS FAİRBA~KS Cf.Llı 



(ANADOLU) 

---==---==~ 
27 MART 1940 Çarşamba 

~~,~~~~-~A1'~. ~Q,r~ 1 d v • b t 
-
1
·;-". }·•~ D Macar~stan bitaraf 

= . o ma ıgını ıs a 

Hapa daır etti Başvekil, Atatürkün kabri hakkında 
y •un : B'abaıı CAZAL Türkçeye çnirea: OÇYILDIZ 1 ngillerc \'e Fransa, paska!ya yor- - Baıtarafı 3 üncü sahifede - • h d • 

Parti grubu 
31 

......... . (ULUS) tem tulanııı, gene geçen seıwki Yal'lıklı ve nü de Papayı zivaret eı·li ·ecektir. ıza at ver l 
._ <>ır kışi bile değil. Pekiyi siz? ı cer iti dü~ündüm, hesaba kattım du neş'eli ham içinde, ~ıüzikl':'. viski. v~ Roma, 26 (R~dyo) :.._ l lllm;solini, Ankara, 26 (A.A) - C. H. Parli'i abide mi yoksa ayni zamand2. 

dı. l\ Bız de hiç. Zaten bir vaka olma içtima noktasında, gizli devriyel<>r;n şarnrla, seyahııt " 0 eııleııce ııe geçmL bugün saat 18 de Venedik saravında B. M. Meclisi gurubu bugün (~lj-3- memleket milli bü,ı-üklerine mah•us 
çinaeıhtıına bağlı olan ötek; sallar i- bizi görmesi ihtimalini diişüneme _ ler. Heri ıcl':ı!tıııı ise, heniiz haıbe a- Macar başvekili Kont Telekiyi kabul 940) saat 15 de parti miietakil guru- (Panteon) ~eklinde bir yer mi olnı~" 

..._ ;·ınse bu sallara bakmıyordu. dim. Adam sen de ı Gaye köprülerin tılmamış olan Almanya, çocuklarını etmiş ve iki saal konusmtrntur. Bu ko- bu ile birlikte grup reis \'ekil; Hi rn! icalıedcccği hakkında partiden lıir 
Çunku ekrar ediyorum. Bahtiyarız. uçurulmasıydı, 0 da oldu. Hayatta besliyebilmek içi:ı, onlara vitaminli nuşma esnasında hari~iye 'nazırı Kont l'ranın başkanlığı altında toplaıınıı~- karnr istediğini bildirmi~ \'e bu me\·
lilıte ın.uv~ffak olduktan sonra bir- her ~eyi hesaba katmak ve tedb•rini haplar yutturmaga başladı. Ciano ile :\lacarislanın Roma sefiri tır. zu etrafında söz söyliyen müteaddit 

lı.ibierı doneceğiz. almak hiç kabil mi? Rir millete, n~ suretle olursa 0.lsun, Baron Vilıini de hazır bulunmuştur. C'elsenin açılmasını müteakip kcir- hatipleri müteakip reye müracaat e-
._ ay cevap verdi: Önde yüzbaşı, mitralyöz ateşinden hap yutt_urulma~a b.aşlanması, hıç de Roma, 26 (Radyo) - Macar baş- siiye gelen Başvekil Dr. Refik S••y- dildiktc: inşa edilecek binanın mün-

'tı~ıla Evet sözde yaralılar, hastaba- kurtulabilenler, katdralın köşe:inı hayre ~lam~t deg:ldır. Bılhassa . A_I- vekili Kont Teleki, (Tribüna) gazete- dam, Atatürk anıt-kabri için şimdive hasırarı AtatiirkP aid bir abide olma-
11( r ve sedyecilerle çevrilmiş ola - döndü. Yüzbaşı ilk hamlede gözle_ man mılletı, son zamanlarda nazı la- si muharririne beyanatta bulunmu~ rn kadar 230.000 metre murabbaır.ıla sı şekli kabul edilmi~tir. 
ıı.; Yürüyüş halinde .. Fakat rıhtım - r'• le albayı aradı v ebuldu. Kon:ışma buratuvarlarında Görinll' \'e Göbels Jemiştir ki: bir 'ahanın istimlaki muamelesi he - Bunu müteakip parti grubu, artı~ 
~Ilı Uzaklaşalım. En iyisi cenupta devam ederken: . arafından hususi surette imal edilen - Romayı ziyaretimden bilistifade men bitmiş olup abidenin şerefi irin miistakil grupla müşterek olmahı -
l<j !ehrin ortasına dalmak ve e\'\·ela - Davu ! ve mideye gittikçe, ayni zamanda in- 'talyan devlet ac!amlariyle konuşmak bu sahaya iliirnten daha 230,000 met zın ruznamesine ger.erek, Amerika 
ltf~:~r;n rerleştir.ldiği hayvanat Diye b .. ğndı. .;anın çenesını sıkı Rıkıya kapatıp 'üzumunu hissettim. Bu se\·ahatimden re murabbaında bir yerin de istinılıi- •ergi•inde neler teşhir edilmiş "'' 
ı,1111 tne vasıl olmaktır. Bu suretle Sert bir •es ce\·ap verdi: •gık> bile dedir~meyeı'. 11

" ~a~lar y.u:- bir takım hıidiseler bekliye;ıler, aldan- ki cihetine gidilmiş olduğundan hu sergi için ne sarf edilmiş olduğu !ıak-
Old~· aşına esnasında hak w vazifesi - Mevcut! muştur! Buna bır de vıtamııılı hap ıla- tlılar. günlerde artık abide projescnin )'"I" kıııdaki sual lakririni müzakere et-
lıı· ıu üzere devriı·e kumandanı bir Yüzbaşı, üzerine koşuşanlara doğ. ,·e edilmiştir. Anlaşılıyor ki, Almanya. Romaya herkes gelebilir ve her ge- tırıla~ağını ve l\Iilletler arası miıııar- mi~tir . 
~~i~orarsa sert se.rt cevap verebile- ruha,· kırdı: rla ,l'enı bazı sel'ller. ha~ırlanmışt.ır. Ve en de bir çok şeyler öğrenir.• lar nızamname"ine göre müsab•k:ı Bu vadide birçok hatiplerle bir -
tiıt · Orada biribirimize gireceğiz. - İkinci ekip soldan! Birinci ekiµ belkı de yakınd~ Zıgfrıd cephesındek. Kont Teleki, bundan sonra Tuna talimatnamesinin \'e teknik progra- liktc İktısad ve Ticaret Vekillerini·ı 
tQ h •ıhhiye otomob:llerinin bulundu- benim e \'e sağ taraftan! Üçllncü e- Alman askerlerıne deve hamuru gı_bı havzasında sulhün sarsılnı.lıyacağın- mının hazırlandığını beyan ile, p:ırti- izahatı dinlenmiş ve rnznamede ba~
"1ıir ay,'anat bahçesinde kendine bir kip yarı yarıya her iki istikametten! vuvarlak_ lapa . hap!~r yutturulma.ga lan emin olduğunu, Macaristanın sa- ye daha e\·vel de .arzedilmiş oldufr,u ka madde olmadığından riyasetç<! 
~ ı:, tavrı verirsem mesele kalmaz. Dikkat! Bıçak çek! İleri! b?şlan_dıgın.ı göreceııız. Bu ne hazın- :ıırlı olduğunu ve neticeye kadar bek- ve.çhıle; evvelemırde bu binanın saat 19 da celseye nihayet verilmiş. 
~iı llıan Bintingene doitru kaçabi- İk; koldan hücum ... Askerler ,·a2i- dır degıl mı?. . liyeceğini, menafii tehlikeye düşerse milnhasıran Atattirke aid bir tir. 

', 
12

ker İsviçre taarruzu bu taraf- yeti kavramıştı. Alman postasının Ü· Fakat şaka bır lar~~a; halk. ı_çın. harekete geleceğini söylemiştir . 
• ~Ul'affak ı B' t' Al zerine iki koldan saldıracaklardı Bel askerler ve çocuklar ıçın sıyası, ıktı-•r.ı o ursa ın ın,ıren - . • . . • . _ . • 

'lzaardan alınmış olacak _ nyahud ki .de Alman postası telefon veya <adı, ıçtımaı.: mıden bı~ yıgın hap ha- R 
'I fllancta alın kt ·.,. ı·ı d emır ntferiyle henüz imdat Memeğe zırlanıp biltıın bunlar bır damla susuz USya • ~ , aca ır. ı" ıçre ı er e . _ . fi ,. f ı 
, sır alacaklardır. ımkan bulamamıştı. Olen ve yarala- .nıtturulurken, acaba şe eı ın so ra a- M.'' f 'k . 

llu çok ko 'k 1 k lb . nan arkadaşlannın, bilha••a teğ _ rında neler var; hap mı?. utte l lerın menfaat-
' !{ mı o aca a a' ım. B · h · · T 'ht l • • h 

ı·ıl.r ;ınedi ve facia daima b~raber men l\Ianfritin intikamını almıya koş b ız .'t z~nnetmıyo:tt B~r~. 1e erlnl i f{i[ ederse 

Layihas1 Zam 

, lh'~. akat zannerlenem biltun a - tu!Sar.I unun.tehcnı tesıkçokd~eçmfı~ ''." 1 ızb 1 e Vaşington, 26 (Radyo) - Fransız 
' 1• ·ıın 1 o taraf istikametinde teğmen ıımumı arp e en ı ne sımızt e unu f' . . İ b 

1 2 
• . . .. 1

• %ı. sa dan çıkmıştır. E\'et !.. · . ,' d S.. .. h d <e ırı, bugtin matbuat mümessillerini stan u , 6 (Telefonla) - v ergı- çayın kılosuııa yuzde kırk zam yapıla-
•l~o,,: lDavununk arka6s0ın7doa'k.sıyksıvri bıçdak - latml ışkız '~'. ukpukrge toh"ul.'."ıbın annıımmdaa- lcabul ederek bayanalta bulunmuş ve !erde yapılacak zamlar hakkındaki la- caktır. 

Ticaret ve sanayi erbabının kazanç

larına yüzde elli zam var 

·•t <l " f . . . arını çe mış - ışı oşuyor n. mu e megın o usu a a ur "tt f'kl . . . . .. . C' . • k . . . . 
r, do'· e acuı daıma beraber gı- 'I't l "" t . k k .. t"t"' K~- dd l b' rnu e ı erın, menfaatlerını ıhla! et- yıha, encümenlerde tetkik edilmekle- anı eşıa'1, mu a\\a \e men,ucat , •tor Ilı • . . ., ı ra ı oz a e~ı. te ortuş şerıdı u U) or. agı an mamu ır pan- .... t kd' . 

1

... 
1 10 

"b . 
1 

b'd'. 
Y•·. a RJ bu kadar i'&betlı b't· k d .. .. t 1 • it d b kla ıgı a ırde Rusı·a ıle harp etmekten dir Tetkikatın bugu"nlerde bı'teceg"ı' ı·e J uzc e nıs etınt e zamma ta ı ıı . .. eg-:n. ı ınceve a ar urmus sonra duru- a onun, \·agmur a ın a aca rım- h" . . ~ · ' T. t" b' . 

1
. . .. 

'ı · • zannetmemişti. Çünkü . ;. " . · . • - - ıc çekınmn·eceklerini söylemi'tir • . . ti un ır mıs ı, rakı ve lıkordeıı 
1(, l>hoı·isın•) . d • d 'k' vermı~,ı. Fran"Izlar ateşin ilk saH - dan erıye erıye nasıl aktıgını hala · · ~ · layıhanın heyeti umumı:;e,·e se\'kolu- b" ,..ki"... _ . b 

3 4 'ka · 'C ı saYur ugun an ı ı ... . . . "" · .. .. . . . .. u~ u ugune gore, şışe aşına , ve 
onra t 1 .. .. • • • kınlıgından sılkınip mıtralvöz ytwa- goruyor gıbı oluyorum. Buna mukabıl M •t nacağı söyleniyor. 

6 
k 

1 
kt 

t ] Op anmış UÇ \'UZ kı.ının d - k k S • k . )] . orı anya UrUŞ zam a ınaca il'. 
"ktorda ... 1 ti · . 1 • • <ına ogrn oşar ·en, arlatın kolun- umaşlann, şekerlerın, petro erın e•- Liivih'l"a göre· ticaret ,.e ,anaı·i ş . b h . . 

11
• l 't 

.d!l ~ n Yurt r ~ emrı a acagı d ., k" . . . .. c _, · ' ·' ampan~ anın e er şıı;,ı.esıne e ı, ı • 
1 " fac" lı an uç ısı daha vere vu\'arlandı. rarengız , .• muazzam dnlevcrelerıne n k [ d . . . . . ' . 
~ '- ıa aş gösterdi. A 1 d • R' · d b ·1 • . . 'l h'k' 1 1 h' . k 1 _ 1 1 .ranama ana ln an erbabının kazanç vergılerıne ,·lızde el- re başına şaraptan ıkı ,.e bıranın •i-.l{ın ı ra arın a ı arın a u undugu ıkı a: ı a\'e er c c ala u agın1c acır. . .. . . . . ~ 
1 k· · ı b' f T d B' ·. ld R 1 h lk geçecek lı zam ,·apılacaklır. ~esınden 8. kıbrıtlerınden beher deste-' el[ 1 . ÇR\'Us a ır ne er.... am o an a mit- ır mtit et ev,·el nsvat a, a aç- • . . . .. 
~ .. , n esı ha kını :llüth s n- .. . . · , . Resrnı, varı resmı devaırle devlet sıııden ıkı kurus zam alınacaktır. I• ""lııı i . · · • ··· · ralyuz yuvasına yet1'tıler. Fransızlar !ık ve sefaletten korkunç sürüler ha- \ aşıngton, 26 (Radyo) - 35 bin .. 

1 
• 
1 

d 
1 1 

• 
•rıı ç;ıı daha müthiş gelen b' h 1 d ·ı 1 .. b . , 1 . mue,sese er ıı e ça ışan ar için zam ll=~--

R llıak'n 1• ır am e e mı ra yoz aşındaki ka- lınde dolaşırken, Kremlinde oturan- .on uk ıngiliz vapurunun Panama ka- kt 
•rı. l • e ı ate i hasladı . it 1 .. . "kt" . 

1 
yo ur. M 

.,ltı a so] kol ' · . ı a ı arın uzerıne ço u. Havada !ar, votkalarla, havyarlarla canı azız- •1a ından geçmesi bekleniyor. S ·b t I k b . ısır hu"" ku" metı• 
, Çı el unun pazosunda bır parla•·ıp karaltıların g"· .. ,·nen 1 •• t t . 1 1 d G" 1 .. Mı eı es mes e er abıyle esnafın ,, arbe . h. .r ogsune erını a mıne ça ışıyor ar ı. oz erını k • • .f f d' k .. 
1 "rı'Jct· ~, ,.setti. Adamlann ve- tıg· g'ıbı' sı'psı'ı•rı' han"erler l" d" t t f . b'I ar OVlÇ zıya, e ver l azançlarına yuzde 10-20, banka ve A 
~d ığ; . · · · , .. t unyanın or ara ına çevıre ı en . . . . merikadan tayyare 
\' u. nı 111anfritin diiştilğünil Yüzbaşı elektrik fenerini açıp man herkes, bunlan biliyor. Belgrad, 26 (A.A.) - İtalyan-Yu- sı~o~laların muamele v~r~ılerıne. hır 

U>.h, zaran avdırılattı · H d b'. t k d . ld 1 <oslav dostluk paktının imzasının 3 mıslı. zam yapılacak, tevşıkı sanayı ka- alıyor ··•ı an ı! . . ' · ap e e ıy a ı, ne a ar 'a ız ı .. d . t'f 
1 ~., ~iir"'•rti~· an dojlma :ıskerdi. Ay- Yana devrilmiş bir mitralröz ... Bir olursa olsun, insanın ne mide~ini, ne uncü yıldönümü ı:'ü.nasebetiyle h.arici- ~u~u·n· a~ ıs'. ace .. ederek kaz~n~ Nevyork, 26 (Radyo) - )fısır için 

r"ı!.'.ö1ı•ri ın. tecrub_e . kalm~"'.ı~tı. kasa kartuş şer:di .... Yere serilmi~ vicdanını, ne ruhunu ve kafasını tat- y: .nazırı l\Iarko.vıç ıle refıkası d~n ~~- 'e.ıgısı \e~me~':n muesseselere mıllı harp tayyaresi satın almak üzere )lı-
~"r"'•>. hn ı~k :ı•ış ıRt kametını go- ka_nlar içinde sekiz Alman ... Bir as - min edebilir. İnsanlığın .•eviye ve idra- rıcıye n:~aretını.n aloıılarında bır ~g- mudafea :ergıs~ ta,rholunacak.tır. sırlılardan mürekkep askeri bir heyet 

\' ıı,,,lik . 'kırdı: . tevmen ve bir başçavuş.. ki, habbeyi de kavrar, kubbeyi de, hapı le yemegı ve'.·mışlerdır. Yemekte bıl - ' ~ımendıfe~ .. 'e rnpu: .na~lıı atın'.la gelmiştir. Bu heyet, derhal alakadar-
••• l'Gıf,a dıkk~t. benı tak p et! Almanlann hepsi ölmüş, kimi boy. <la, sapı da .. Gün gelir, hapları; onları hassa başvekıl Zvestkoviç ile italyanın L.rın~ı sınıf J uzd~. b.eş, '.kıncı sın'.f yuz Jarla müzakerelere başlamıştır. 
,_ nı e•kipşı Rag eli havada, taban- nundan, kim; göğsünden, kimisi de imal edenlerin burun deliklerinden Belgra? elçisi Mamelli ve dahiliye na- ~'.: ıkı buçu.k ve. uçüncu sınıf ~ıl~tler l1=---

'llh•ı; k '1cradı. He" b'ri birer karnıııdan aldıgı ,·aralarla kaskatı gırtlak yoluna ind'rer k , tt '1rı Mıhalciç hazır bulunmuşlardır. yuzde bır nısbetınde zamma tabıdır. 
''· ~Q,h, Urt ııibi hecerikli a•kerler - kesilmişti. Fal taşı ~ibi apaçık gözler d b . ı e ) uçluılrDm/aKsını Banliyo trenlerinde beher bilet için F ruşa r 
''"a• qıları • a ecerır.. I Fransız Başv k·1· 1 . Ü d 'k' b k 1 • ''91 t nı taklit etti ve onun iki sıra diş ara,ında ısırılmış sarkık e ı ı a essevıye y z e 1 1 uçu zam yapı a-
·.'~'-iı-eı arafa •ıcradı. diller ve ,aire... B 1 eaktır. Londraga gidecek 
~ ncıkt K orsa ar -Bat tarafı 1 inci sahifede- Damga resmı'nde ve kt 1 d p İ 
1 l'•ıva k 1. atedralın bir köse- Fakat sırtüstü yatan asteğmenin me up ar a aris, 26 (Radyo) - stihbarat na-

. ltıeı;nd Urın m;tral,l'öziin ates avucunda b'r alet vardı. Dehset!e Cephede insan, fabrikalarda insan yüzde elli zam vardır. zırı Froşar, İngiltere istihbarat nazı-
. en · O z o M 1 ,·e tarlalarda insan ister. Görüyorsu- B . çıkıp kurtulmak lfızım- eğilip baktılar. Bir sahra radyo ne - • . . .. .. . enzın ve petroliln beher kilosuna riyle konuşmak üzere bugünlerde 
v,ıb 
'•t aıı eın . . 

· 'k f 162 j. Taranto 13 25 15 50 nuz ki, umumı gaye ıçın butun mılle- yüzde bes kahvenin »üzd · · L d 'd kt' ~·r mı ra onu... . k t k ki h · ,, , e yırmı ve on raya gı ece ır. 
Da\'U bağırdı. 160 P. Paci ıı 50 l3 25 cın uvve ayna arını arekete ge-
- Sari ak, dikkat! 146 Ş. Riza H 15 50 15 75 tirmek, bunları toplamak ve sev ket-

lı·!e d rını \'erirken bir şimsek 
•" Uşünct". • 
"~r u. 

Muhtekir mahkemede 
-----=OO-·-----

in haıct., . . . . 
: , Po ta - Cl\•arda gızlı bır A! -
·~ı •ı ''ara 

- Ne var? 136 K. Taner 15 50 16 mek iktiza eder. Hükumet bunları ya-

ı O)( ef ı Bu posb m'»ta-
~''ı·ı·enr~~ının kolkola geldiğini 
•.,/ıııu, oı ır noktada toplanchğı

ı~ n da lı lnalı~·rlı. Konu•u lan J:if-
1 ~lıııa• 

1
elk; biı·kacını du,·mus o-

,. " ıo l · · • 

Arkası var-

Isviç; e ordusu 

erkanıharbı 

102 A. R. üzümcil 8 9 pacak ve bu hususta muhalefet göste-
101 S. Paterson ıı 50 19 renleri merhametsizce ezecektir. He-

90 11!. Beşikçi g 50 8 75 pimiz, ayni maksad için çalışacağız. 
60 Esnaf ban. 17 17 Bir kısmımız cepheye, bir kısmımız 
44 j Kohen 14 25 16 75 fabrikalara ve bir kısmımız da tarla- İstanbul, 26 (Telefonla) - Yait muştur. 
32 H'lmi Selvili 13 50 13 75 !ara koşacağız ve bu suretle nihai za- tüccarı Seferoğlu Nikolakinin, ihtikar l\Iahkeme, 120 çuval şekerin mUsa-

Seferoğlu Kırşehire sürülüyor 

ı;1~nlarınct.' a"Inın efrarlı har hal-
' 

1ıe ba 1 "k; ın:tı·nl.rözü kurmuş 
<\h ı aını,tı .• 

16 S. Erkin 17 17 feri elde etmiş olacağız. maksadiyle 120 çuval şeker alıp sakla- deresine karar vermiştir. 
Bern, 26 (Radyo) - isYiçre ordu- --- Nihai zaferi eklP etmek için taham- dığı sabit olduğundan, mumaileyh iki Mellıa Liyon müe•~esesi sahibinin 

su genelkurmay lııışkanlıJiına miralay 1049 mü! ve fedakarlık lfizımdır. Bu harp sene iki ay müddetle Kırşehire sürgün dosyası da, adliyeye verilmiştir. ben . h 
a ınakmı~ım ! Her i!' - Ove tayin edilmi~tir. 539884 1-2 çok çetin olacaktır. Onun için, azmi- ve 750 lira nakdi cezaya nıahküm ol-

tııı Ordu Mensupları 
Şilll el:I.iğe hak kazanmış olanlar, 

1':'%uıdılık istifade edemiyecekler 
•ı 1 • 26 (T 

·n·•rınct· elefonla) Ordu fa b'.r buçuk ay için staja çağırılan ye-
l\ı:1an!arınun eınekliğt• hak kazan- dek subayların stııj müddetinin t:ı -
~'.'11 tından j ~h\'al dolayısiyle bu yini Yekiller heyetine bırakılmı~tır. 
~~: •Yleıııi\'.fade etmemeleri la- Bu hueusat için hazırlanan kanuıı 

ilan başı ır.. . layihaları, yakında Meclise verile -
a, tkı senede bir de - cektir. 

or usu 
Frar.sız askeri rica'inden 

540933 1-2 
No. Fi. 
7 9 75 
8 11 75 
9 13 25 

10 16 
11 18 

Z AH 1 RE: 

miz de çelik gibi sağlam olmalıdır. 

Harpten önce, kalbim sızlıyarak fev 
kalilde bazı mali tedbirler aldım. Harp 
başlayı"ca, bunda çok isabet ettiğimi 
siz de anladınız.> 

Başvekil, sözüne davamla: 

:ıo ton arpa 
191 Ç. M. darı 

44 Ç. Nohut 

4 9374 5 

- Bu harbi mutlaka kazanmamız 
lazımdır ve kazanacağız. İk i büyiik 
imparatorluk, nihai zafer için, insan
lık ve hürriyet için bütün servet ve 

100 B. paınuk 
ZEYTINYACI 

19900 kilo zeytinyağı 43 

5 125 kuyvetlerini seferber etmiş bulunuyor-
7 !ar. Azmimiz nihai zafere ulaşmaktır. 

60 Her maniayı bu ruh ve kanaatle kar-
şılıyacağız . • 

43 Demiş ve nutkunu bitirmiştir. 

Fin yetim
1
erine 

c 
Miktar 

Bern, 26 (Radyo) - Nisanın 6 ın- __ _ 

Bergama Poyracık belediye riya

setinden: 

1 - Köyümüzün Belde hudutnamesi tanzim edilecektir. 
2 - Muhammen bedel 300 liradır. 
3 - İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyledir. 
4 - İhale miiddeti 21 gündür. 
5 - İhalesi 12-4-940 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Poyra

cık belediyesinde encümen huzuriyle icra edilecektir. 
6 - Teminat akçası (l5) liradır. 

7 - Talip olanlar lıu işe ait ihti"'ts de" cesini gösterir, yükeek ııafia 
vekaletinin ruhsal resmiyesini haiz olmak şarttır . 

8 - Taliplerin 12-·1-940 tarihine kadar Poyracık belediyesine müra-
caatları ilan olunur. 

İhalenin şekli İhale tarih gün Ye saati 

cı ve yedinci günleri, yetim kalmış on Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 
bin Fin çocuğuna yardım için has re- ___ _ __ _ 

~iı, 2s h:r zatın sÖy :edik) eri ~:::':~~İa~a::~~'.~'.·de bütün İsviçrede :ggg ~~~e:e~~ır ~~~~ :~~ ~~ Paz~trlık gg~::;:~~;g c~ı~::~::~;g:~:~a=:~~,;~ 
ı.ı ın<le ~~adyo) (Pari Suar) Bu a<ker, kendisini cephede göster- /' °'\ 100000 Bulgur 12:>0 9:l 75 • 30-mart-940 cumartesi günü saat 11 
ı t~~.<\'.~era~:ız ~;keri rıcalindenlmişt:r.• ı TEBLiGLER 1100000 K. fasulya 2000 150 00 • 30-mart-940 cumarteRi günü saat 11,30 
~f • ·!tir. B ro ı e konuşması in- Fransız zabiti; bundan sonra Tür- 2000 Z. yağı 8 l(ı 63 00 • 30-mart-!l40 cumartesi günü saat 12 
'l''lı;ttiı· ki· u zat, Turk ordusu 1kiyenin coğrafi vaziy~tinden bahset- Paris, 26 (Radyo) Fransız ka- 1 - İzmir tayyare alayı birliklerinin yukarıda cinsi \'e miktarı yazılı beş kalem erzak ihtiyacı 23-mart-940 

'tı.iUrk Orrıu~ . imiş, Türkiyenin boğazlara hakim ve rargilhının sabah resmt tebliği: tarihinde ayn ayrı pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından pazarlık yukarıda hizaların-
1tr,0nıcıır. Ö 1u, ~ed.h ve sitayişten bu itibarla da Balkanlarda nafiz oldu- Garp cephesinde kayde şayan hiç da yazılı tarih giln ve saatlerde kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktı r. 

ı •rı kı"ıny e. hır kuvvet k:, asır-ığunu, Kafkasta milhim bir rol çevire- bir hadise olmamıştır. 2 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 
· ' etın · • 1 uun,•aya isbat et- cek vaz~,·ette bulunduğunu. MuRul11 Faris, 26 (Radyo) - Fransız ka- 3 - Şartnameleri her giln komisyonda görillebilir. 
'~ 0 rcı; 8 taarruz edecek her hangi bir kuvveti rar,ıriihının akşam resml tebl'ği; 4 - htekliler ticaret odasında kayıtlı oldukların11 dair ve•ika göstermek mecburh.·etindedirler. < . t•nun h 

!aıt& ı.. a ında daha genç derhal yandan vuracağını beyan eyle- İ leri karakollarda menii faaliyet 5 - Punrlılta i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve (içünrit mndrlelcr'nrle \'e '3rtııanıesintle "•Ztlı YU"Uk b' , 
' 'r askel' vardır m.ştır. 1 müşahede edilmiştir, vesikaları ve teminat muvııkkatalari.\'le birl:kte ihu1e saatinden eYvel komisyona müracaatları. 1051 
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1 - İzmir mlistahkem m<!vki kom tanlığınca Seferihba1 mmtah. •• sm-
dzı gösterilecek bir yerde 9999 lira yetmiş kuruş bedel keşifli 
bir ahır inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhnie i 3 nisan 940 çarşainba giinü saat on beşte kışlada izmir 
le\ azım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkata akçası 749 lira doksan ıwkiz kuruştur. 
4 - Sartmıme ve keşifname ve re:ımi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - htel:liler ticaret odasında kayıtlı oldukları ve b u işi yapabilecek-

lerine dair ihaleden laakal ~ekiz gün ev\·el izmir nafıa fen heye
tinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyla teminat ve 
teklif mektuplarını ihale aatından en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 19 23 27 1 

l :m ·, levazım ll1ılirlifii rafın alma komisyomından: 
1 - İzmir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde (5064) 

lira 92 kr. keşifli d~niz içinde çalışmağa mahsus kloşun imali ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 11- nisan - !>40 perşembe günü :mat on beşte kışlada iz
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçası (380) liradır. 
4 - Ş rtname, ve lreş:fname ve resmi her gün komisyonda görülebi

lir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek ln(!Cburiyetindedirler. 
6 - Ek iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

m2ddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat tek
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

2i 1 5 9 1050 

. V. De 
• ma .nmısyo 

4000 kilo ~ün fonilfi ipliği 

2000 kilo ) ün çorap ipliği 

iz levazım satın al
undan: 

Tahmin 
bedeli 

11,800 
5,600 

17,400 

İlk teminatı 

1305.00 
1 - Yukarıda cins miktarı tah,....in bedelleriyle ilk teminatı yazılı iki 

kalem J un ipl.ğinin 16 nisan 940 tarıh.ne rastlıyan salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır 

2 - Şartnameyi görmek ve almnk istiyen isteklilerin her gün komis
yona müracaatları ve eksiltmeye iştirak edeceklerinde 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon b .. şkanlığıırn makbuz mukabilinde verme-
! r'. 27 2 7 12 1026-2314 

DEf 'ERDARLIKTAN 

(ANADOLU) 

Istanbul elektrik, traravay ve tünel İ-iletnıe ... 
leri umum müdürlüğünden: 

8200 ndet m J..teJif }·c: nse boru ... u 
3GO adet Jeneratö1 h.H a müberr,di boru~u 

1 adet k. zan su ü ·d·. e tulumt ::ıı 

144 adet kazan soğ;ıtucu boı .. ı::;..ı 
288 adet kaz n ısurşötör borusu 
1100 o<' drrece hararete muka,·im çelik saç, lama ve iskara köşebendi. 

30000 adet at('Ş tuğlası. 
ı:rno rulet bale komilrii. 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme mübayaa edilecektir. 
MU\ akkat teminat maktuan 3000 liradır. 
Teklifler 7-mayıs-940 salı günü akşamına kadar idaremiz levazım dai-

resinde komisyon katipliğine tevdi olunmalıdır. 
Şartname ve krokiler idare veznesinde 1 lira mukabilinde tevzi edil-

rnekt dir. 
İsteklilerin şartname almak üzere idaremiz vezne~ine müracaat-

ları. 2i 29 1009-2247 

- Aydın Nafıa müdürlüğünden: . . 
İdaremizin 90 !i:·, ı.ıylık ücretli baş makinistliği miinhaldır. Talıple-

riıı evrnkı miisbitc1eri ile Nafıaya mlirucaatları. 
26 27 28 29 30 31 2 1022 

Bergama belediye riyasetinden: 
1 - Elcktirik tesisatı icin 200 (iki yüz) nded üç amperlik 170 

(yüz ) etmiş) aded beş amperlik 30 (otuz) ~ded on amperlik 
olmak üzere 400 elek1:irik sayacı fenni ve hususi şartnamelerine 
te\rfikan açık eksiltme suretiyle mübayna edilecektir. 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli 3800 (üç bin sekiz yüz) lira ve 
muvakkat teminatı 285 (iki yüz seksen beş) liradır. 

3 - Şartnameler belediyemiz fen dairesinden bedelsiz olarak veri~ir 
4 - İhale 6 nisan 940 tarihine raslıyan cumartesi günü saat on bır

de belediye dairesinde yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı ka
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları hamilen mez
kur gün ve santta belediye encümeni riyasetine müracaatları 
i:an olunur. 21 24 27 30 2107 / 968 

M. ~IJ. V. Deniz leııazım satınal
., . u,,dan: ma J<omısyo 

ı - 'l'ahmin edilen bedeli c93854> lira c64> kuruş olan 963600 kilo 
ekmeğin 3Nı:-an 1940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 
de knpnlı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ İlk teminatı c5942> lira c73:. kuruş olup cıartnamesi her gün 
komisyrmdan c470.> kuruş bedel mukabilinde a1ınabilir. 

3 _ 1stekl"leıiıı 2190 ~avılı kanunun tnrifa'•ı dahilinde tanzım edP -
cekleri l~apalı teklıf mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evvc1ıne 1 rdaı Ka ımpaşatla bulunan komisyon başka-:1-
lığ'ınn makbu zmukabilinde verme'leri. 17 ~2 27 2 883yl954 

Emlak ve Eytam bankasından: 
c. Sene Depozito. 

Esas No Yeri No. su Nevi Kirası T . L. , ı . 

55/i-1 İzmir saman iskelesi mi- 5 Oda nısfı 150.- 22.50 

mar Kemaleddin caddesi 

56 11-56 12 > > » 5 Beş eda 43.J.- 65.25 

136 l\Ianisn şehidler mahnlle-57 /52-51/ 11 ev 90.- 13.50 

sinde. 
194 Turgutlu 1\1anisa cn<l. Gö- 4 ev G6.- 9.90 

nül sokak. 

272 lımir GUzelyurt mah. A- 5 ev 251.- :l7.65 

zizler sokak. 

SPERCO VAPUR 
ACENTAS! 

/,.DRIATtKA SOVYETA ANONİMA 
Dl NA VIGAZYONE 

ADRIATICA 
ADRİATİCA S. A. N. 

Federico vapuru 27-3-940 tari -
hindC' Ceııov· ve Riviera limanlarına 
hareket edecektir. 

Adice va1rnru ~0-~~-940 tarihiııde 
lx!ld nmPkte olup Cenova ve Rivieı a 
limanlarına hareket edecektir. 
Citta di Bari rnotorii 28-3-940 tari 
hinde gelerek istanblıl Pire ~ Tapoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

Brindisi motörii 3-4-940 tarihinde 
gelerek ert.e:-i günii .::aat ır;- de doğru 
P ire BrindİSi Zara Fıumr T.iveı-ıtl' 
ve Venedik l imanlarına hareket ede-

-·· ... 
27 M R .... 1940 Çart~n:ı~ 

V. f'. Henri Van lJer;~ 
AMERİKAN EXPORT L1XES t. 

.EVYORK 

~---~~---~----~ 
N E V - Y ü R K 1Ç1N 

aaaao 
-24 )fartt• 

c:EXPLORER~ vap. 
bekleniyor. ııl .. 
cEXCHANGE> vapuru :Mart 

50 

rındn Lekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDAPEST 
BUDAPEŞTE 1Ç1N )>ek• 
cKASSA> :Mot. ~3 :Martı. 
!eniyor. . Bil• 
Service M nritime Rounıaın -

carest . ııl-1' 
Kö::;tence Galas ve Duna ııına 
ııwiıı Nitlııd• 
cCAVARN'A > mot. 6 

cektir. bekleniyor. 
Citta Di Bari motörü 9-4-940 t!lri - trl 

hinde gelerek tsbnbul Pire, N'apoli, ATİD XAV1GAT10N cor.tPJ. 
Cenovnya h::ırckct edecektir. HAİF A 5şid 

Znra motörü 10-4-940 tarilıincie Beyrut, Haifa, Tel Aviv, port 
["elerek .erte~i günii saat 17 de Pil'C, ve İskenderiye için. "'/ot• 
Brindicıi Zara Fiume Triyeste ve Ve- Atid vapuru 28 :\1artta beklenı. 
nedik limanlarına hareket edecelc - -=*=- ri ·11.ı' 

Vapurlann iıim ve tarihle 
tir. aJ 

Nnt -· Bütün bu vapurlar Tri:;es. kında hiç bir taahhQd alın~ ' 
te veya Cenovnda şimali ve cenub! TELEFON: 2007 -

2 

Amerik:ı Umanlanna hnreket eden 
ltalia anonim seyrisefain şirketinin 
ve Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TRİYESTİNO anonim 
seyıisefair şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 
XEERLANDAİSE ROYALE KU)I -

PANYASI 
Achilles vapuru 10-4-<940 tarihinde 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
limanlarına hareket edecektir. 
SERVİCE MARİTİME R0Ul\1Aİ!. 
Suceava vapurn 31-3-940 tnrilıir.d• 

gelerek Malta Marsilya •·e Cenova lı
ma.nlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ah ali hazıra doJayısiyle navlun 

ve hareket tarihlerinin kat't olmadı
ğını \'e bunların hiç bir ihbara lüzum 
olmaksızın değişebili, olduğunu vo 
mesuH:.·et terettilp etmiyeceğini ~mıh 
terem yükleyicilerin kayıd ve iQt.ret 

etmeleri rica olunur. 
Daha faz la taf!lilat için üu'mha.,.ı. 

yet caddesinde FRA 'l'ELLİ EPERCO 
vapur acentesine ~Oracaat edilmeıl. 

• TELEFON: 2006. - 2005 

lzmir asliye mahkemesi ikinci 
hukuk hakimliğinden 

tzmirde kabasoğan sokak 30 :N'o. 

Olivier ve fürekit11 

LİMİTED 
VAPUR ACEXTASI 

Attürk caddesi Reeı bina•• 

Tel. 2443 ·,.iıı 
ı rı ı.,.-

Londra ve Liverpol hat a tJf' 
P• "h • .. e ~•J' ıyaanın ı t yacına gor 
)arımız aefer yapacaklardır·~ 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birinci sımf dahili haS" 
talıklar mütenassısı 
fzınir Beyıersokak No. S2 

Telefon No. 8281 11 

H nstalarını sabahtan ftib•~, 
v ı.ece vak.ti k~bul ve Plıı•>' 

,_ed_e_r_. __ _... ____ ,... ....... ~ __,/ 

---Di; tabibi ___..,..-
"' Ceva Dag"' ,ı 

tı•"' 
H ı h •• 1•b• " A' aata arını er gun •0 ,... 

skşama kadar İkincibeyJer fi,.., 
Yene .. ıı 

iında 65 numaralı mua . 3o~ 
a.inde kabili eder. Te.lefo~,-

lu evde Meryem kutlu tarafından e A ,. 

karşıyakada ermeni kili:;esinde olu- [LA 
ran Gazaroz amiryan aleyhine açılan k!l:ıı iıı~: 
S. talak da,·asının icra klınan muha- Ali ağa camii hastane ar lt t~ 

1 - 1910 yılı hayvan knyıd muamelesine 1 nisan günü ba~lanacak 

\e 16 nisan akşamına kadar devam edilecektir. Ellerinde koyun, keçi, de
,e, manda, sığır ve domuzu olanların cdamızlık veya nakliyatta kullanıl
maları itibariyle kazanç vergisine tabı bulunanlar dahil> bu müddet zaı:-. 
fında şehir ve kasabalarda belediyeler ve köylerde ihtiyar meclisleri nez
dinde açılmış olan kayıd defterlerine imza ve yazı bilmiyorsa mühür ve 
miıhrü yoksa parmak izi mukabilinde kayıd ettirmeleri ve yoklamada ka
yıd harici zuhur edecek hayvanlardan vergi iki kat ceza zammiyle üç kat 
olarak tahsil olunacağından ve yoklamanın başlayacağı 25 nisan günün
den evvel kayıd müddeti içinde hayvanlarmın yanlış kayıd edildiğini ve
ya hiç kaydedilmeidğini yazı ile haber verenlerden ceza alınmıyacağın

dan bu gibilerin de 24 nisan akşamına kadar bir istida ile haber vermek 
:uretiyle yanlışlıkları düzelttirmeleri ve zamanında kayıd ettirmedikleri 
hayvanlarını bild"rmeleri icap eder. 

287 > Dolaplıkuyu 

, Kayabaşı sokak. 

mah. 1 ev 100.- 15.00 
ıırıı 11 ~· 

kemesi sonunda : Tarafların yirmi Ci çıkmaz :-oknkta 24 nuın \.ıııı•:. 
yedi sene evvel eski ahkama göre de o1urur Kazım coşkunun iıırill ~ 
boşanmış oldukları dinlenilen şahit- nem ile alakasının 25-3-9

10 ı.terc~ 

2 - Hayvan sahiplerine teveccüh eden diğer kanuni mecburiyetler i~ 

miieyyed€ler:ni teşkil eden cezai hükümler aşağıda gösterilmişt i r. 
A - Kayıd müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilmeden veya 

kayıd ilmühaberi alınmadan diğer köye nakil ve oradan kaydedilen hay
vanların vergilerinden yüzde on : 

B - Tak:sit mUddetleri içinde vergisi ödenmeksizin Yeya teminata 
bağlanmak::ıızın bulundukları kaza hududu haricine çıkarılan hnyvanla

rın vergiler:nden yüzde on beş: 
C - Yok!uma mUddeti içinde yoklama muamelesi yaptırılmadan bu

lunduklaı·ı köyden diğer köye nakledilen hayvanların vergilerinden yüz

de yirmi: 
D - Ka) ıd mtiddeti içinde bulundukları köye kayıd ettirilen hay\·nı1-

lardnn kn) ıd ve ) oklama müddetleri içinde nakil veya ifraz te!"keresi a
lınmadan kaza hududu haricine çıkarılan hayvanların vergilerinden 

yüzde elli: 
E - Kayıd müddeti içinde k) dettirmeyip yoklamada meydana çıka-

ı·ılan hay\ anların vergilerinden iki kıt: 
G - Her mahallin yoklama ı bıttıği tarihten taksit müddetlerinin 

sonuna kadar kayıd harici oldukları ihlıar ve tahkikat ile meydana çıka
rılan bayvnn!nr mektum sayıl.ırak vergilerinden dört kat: 

1" _ Nak edilen ha:rrn !arın nevi ve adediyle nakil Ye ifraz te:-~erele 
ri muhteviyatı ara ında fark !tıkarsa fazla kısım t~t!ktum sayılarak keza 

dört kat zam cezası alırur. 
Ye gene kanunun 25 inci maddesi mucib:nce nakliyatta kııllanılan ve 

kn.zanç vergisine tabi hayvanlardan kayıd nniddeti içinde kayıd defterine 
geçirilmemiş olanlardan n~\ ilerine göre lm kanun mucibince tayin edilen 

vergi miktarının yüzde yirrn ·si : 
Ve ka;pd edilmeyen veya teskeresi olmaksızın bulunduğu kaza harici-

ne nakledilmiş damızlık hayvanlardan ııev:lerine göre bu kanun mucibin
ce ta' in olu "il 'ergi miktarının yarısı cez.aen tah'!il ed:Jecektir. 

Allkadarlnrca malfim olmak üzeıe keyfiyet ilfın olunur. 
~~-~~------~ 

Ticaret Veka eti iç ticar et umum 
•• •• •• v •• .,. 

u Y gunrıe ; 
Tiı ı kiyed yangın, kaza, hayat sigoı·ta işleriyle mc~gul olmak il zere 

J amıni hukumler dairesinde te ·cil ed!lerek bugün faaliyet haPnde blllu
nan Cnyon yangın ve kaza ve muhte~ii muhatm ata ka1şı sigorta kumpan
) a iyle Ün) on h yat sigorta kumpunyasının Türkiye umumi vekili b~ 
kerre mfır , ta Ödem ş acente~igine şirket n. mına yangın ve hayat sı
gorta i le İ) ı me~gul ü mak ve bu i..: 1erden doğacak davalarda bütün 
mahk()mekıde muddeiale)h 'e üçüncü şahı sıfatlariyle hazır bulunmak 
üzere Ahm d Yıızıcıyı tayin ey'cd"ğ"ni bildirmiştir. Keyfiyet :-igorta ~i r-
~ e 1 r:ı ·n ·!'J , e mur kabe h kındaki 2;; haziran 1921 tarihli kanu-
1 un bu u ıııe mma ık goru n ı..ş olm kin ilan olunur. 1044 

İzr.hntı yukarıda yazılı gayrimenkullerin kiraları 30-3-910 cnmarte!';i 
güııii snnt onda ,ihaleleri yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

1 _ 1slekli olanların hizalarında yazılı depozite akçelerini veznemize 

yatırarak artırı 1,Q·a girmeieri. 
2 - Muznyecle sırasında veriJP!'l bedel. muka-ider kıymeti geçtiği tak

dirde taliplerin depozitolarını nisbet d:ı;resinde tez~ ;J eylemele
ı i ·• c mühür k llananların miihürlerini noterden ta dik ettir-
ıneleri. !)79 

a 
KURULUŞ TRIIil 1888 

Sermayesi 100,00,0uO Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
7.irai 1·e Tu.:ori JJ er N e1:i ncı nlw Muameleleri 

Para biriktirenıeıc ~t..~00 iira ıkramiye verecek 
J..iı aat buııka:sıııtla kumb: .• ·a ve ıiıbarsız tasarruf hesaplarında en 

nz f>O lil'ası Luhınunlara "=>t:ı.ede dort defa çekilecek 1 ut'a ıle aşağıdaki 
pta.ıag,,,ı-c ıkr ..ımiye CMgı .ıı.ıc.ıl, tıl'. 

4 Adet 1000 
4 ' 500 
4 < 

L:ralık 4,000 lira 
c 2,0UU c 
c 1,000 c 
c 4,000 c 
4' 5,000 c 
c 4,800 < 
c 3,200 « 

4) < 
100 c 
120 c 
160 c 
LJll{l(AT: r bır sene içi•ıde elli liradan a~akl 

•ı t hd r ı .nızd ''İrmi fazlasivle verile<'ek 
1 ll · , l b ı .nci !\.• ... n 1 mart, \·rı lhn· 

J 
·ıcı·~. . nıtıı• (~• 

]erin şahndetleriyle sabit olduğun - rlen itibaren rnsı ıgın ı . ·ıı ıccı. 
dan talakın subutuna ve nufusa ka - mü\'ekkillerimce bilinme i ıç ı 
yıt ve tesciline ve ma arıfı mul...lkeme Y"tin il:.nı~nı rcia ederitn· zer ,. 
niıı de müd•leye aicliyetiııP tcmyizı v 

knbil ol"Tiak üzere 19-3-940 tarihin- bi!I ., 
Je davacının viC"ahında ve rıüddei - metguhının rneçlnıliyetin\ editl•t" 
alevhin gıyabında karar ver"l<li~i \"t~ m'.:lhkeMC divnnhane,ine talı ıı1' oı 
usul en tanzim kılın!ln hüküm gıyap I ği tebliğ makamına kaim olfll 
ihbarnamesinin mliddeialeyhin ika - re ilan olunur. __/ 

lzmir Veteriner müdürlüğünden: -ıııttltt 
En•elcc 30-3-910 günü saat 13 te hitam lıulacağı i!fın edilen at kOhilıefl 

knyıd muamelesinin 28-3-940 günii !'aat 12 de hitam bulacağı ws 
ilan olunur. 1042 ~ 

~~rk]~'~ 
Makine Tamirhanesi 

Işi gününde tes in1 etmcği prensip edi~en ve bı.l' 1 
nunla iftihar eden bır müessesedır , 

' X:eııtane pazan demırciler 67 - 69 Telefon: S99S~/ 

1 Sıhhat vekaletinin resmi ruhaa mı haiz 

1 
1 

ı<~ 
rıfllı 

Şiddetli BAŞ, DIŞ ai'rıl• ,, ' 

ı~lft· 
MATIZMA 11ancıfa .. ını, S .jıff• . v .,.,,. 
hataızlıklarını derhal geçı ljl~~ 

a.ıGl~ı.J 
NEZLE ve SOGUK ~ 

.,·,.tır· 
ke.rşı müeaair ı a.,. 

!cab•nda gi.inde 1-3 t<ııf 
Her Ec7e. ede bulunul'· 

,,,.ıt· 
e ,. 


