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Müttefikler, Grandhandda yeni mevziler elde etmeğe muvaffak oldular 

lngiliz tayyareleri Alman üslerini 
müthiş surette bombardıman ettiler 

·-

Bayanlar için 
' Şehrimizde de luuta b 

kıcı kursu açılacak 

Bir sefer vukuunda hastahanele • 
rimizde hasta ve yaralılarımızın il-

i ve fenni bir şekilde müşfik eller 
tarafından bakılmalarının temini i
çin, diğer memleketlerde olduğu ıri

bi memleketimizde de münevver ba-
yanlarımızın yardımcı hemşire ola
rak istihdamları kanunu mahsusunca 
tayin ve tesbit edilmiştir. Güzel yur-

umuzda bu mübrem ihtiyacın temini 
için bayanlarımızın bu sahada bir çok 
bilıri!erle teçhizi için !zmirde 2,5 aylık 
lr kurs açılacak ve hitamında yapıla

cak imtihanda muvaffak olanlara ve
rilecek vesikalar veklletçe de tasdik 
dilecektlr. 

Hudutlarında 
ltalganın asker gığmağa başla

mış olduğu haber 
Bel&'rad, l (Radyo) - Yuplavya 

başvekili, Adriyatik aahillerin~i Yu
&'<"lav şehirlerini ıreı:mektedir. 

İtalyanın Y~Ofilavya hududunda 
tahoidata b&f!~ olclutu haberi en
dlte uyandırm!ftır. 

Dün &"ece başvekilin irru:aııı ile neş
rolunan bir teblii de, Yuııoıılavyada 
dahllt vııziyetin çok aailam oldııtu ve 
Yu&"o•lavyanın bitraflıiını muvaffak!- . 
yeUe muhafaza edebilecelti ehemmiyet 1 

le zikredilmektedir. 

veriliyor 

Başvekil zvetkoviç, bugün gazete- Yugo•larya Baıvekilj Zveatk.;;, 

cilere beyanatta bulunmuş ve Yogos- - Siyasi milnasebatın teaiı edUJp 
lav - Sovyet milnasebatından bahisle edilıniyeceği hakkında . söz a67iılııMk 

ticari mllzakerelerin Moskovada de • henüz erkendir. 
vam ettiğini söylemiş: Demiştir. 

Isveç hükumeti 

''Hitlerin oda h · zmetçi 
kadını idim!,, 

ANADOLU, bugün karil.,rine Hit-

!erin hakiki hayatını anlatan ve onun 
mallkAnesinde oda hizmetçliği yapan 

renç ve ırilzel bir kadının hatıralarını 

vermektedir. 
Mukaddemeden de anlaşılacaiı veç-

hile, eseri yazan bu kadın hizmetçi 
Pauline Kohler bir objektif sadakatile 

hareket etmittir. 

İkinci 
mizde 

Sahife
Okuyu-

nuz! 

• 



e -
Oda 

1-lattralarını yazan: PAULINE KOHLER 
-1-

Bu eserin içinde, Bitlere ait olmak üzer ~imdiye kadar m çhul kal
mıı bir çok v knlar ulnc kf•mı:. n ergstc;agar.dende oda hizmetçisi 
idim. Bu suretle, hn iki Hitleri tanı Qk iınk&nmn malik bulunuyor-
dum. Onu, kendisini tnltdin ctmİyl'.'n bir kütlenin karşısında bulunma
dığı bir zamanda, yapnyillnız görüyordum. 

Vaktiyle demi~lcr l:.i: 
- Hiçb:r insan, oda hizmetçisi için fc\'kalade değildir. 
Bundan daha mühiın bir hak'l~at v rdır ki, u o a hizm tçisi hilh s-

sa bir kadın olursa .. 
Almımyachın k çmn•'in ının:affak oldum ve bunları, hürriyet güne~i

nin buhındui;u FrAn!ı:ı.da. yazıyorum. Ayni :zamanda şuna karar verdim 
ki, y k;nda reztl) aya gidece: • jm v Of' de y j ir ha ta atılacağım. 

Bugün iste İğim §ey, cihanın, hakiki Hitl ri v onun iç hayatını tanı
ma~udır. Onun sevi~mekte olduğu kadınlarla kendisini saran erkekler 
ve Be-ı·gıtesg:.ıdcn villilsmın meçhul hidiıele,.ri hakkında yazacağım bu 
ıcyleı·i y gözümle l!Örmü!1,\imc3Ur, ynhud da vakanm tahidlerin n 
dinlemiş, toplamışımdır. Şimc!i biltün hatıralarımı yoldıyarak objek
t if bir el ilde tablolar çi:ı:t:cc w im. 
Bunları görmek pek zcvk!i bir ,ey değildir. Fakat hakikat olan, 

Hitler gibi bir dam h&kkmda bundan içtinap edilmesinin imkanı ol
madığıdır. E er bu eser Hitlerizm aleyhine mUcadole edenlerin, hü
yük dütmanl rını l~endilerine tanıtmoğa biraz dah yardun ed..-se, ' 
Eergstez d nde ~cçirdi.im yılların bUabUtiln manaaız olınadığuu an• 

-
BUGÜNKÜ PROCRAM 

12,80 program Ye ·memleket saat a-
f.:.:~~,L~~~~~~ft;f~m~~l1(:~~~~~~~Siffi~~~~~~~~~fi~~.~m~~t1J ynn, 12.85 Ajans vemeteoroloji haber 

n M .. b d ·ı b n o la leri, 12,50 muzik, Çalanlar Cevdet J{o~ 
U a l 0 - zan, Vecihe. Ru~en Kam, 13,S0/14,09 

d ht Milzik hafif miizik (Pl.t 18 proı,.rranı 
Tln Q SQ e- memleket s:.ınt ayarı, 18,05 Müzik rn~ 

k A k yo cat. oı·kegtrnsı (Şef lbrahim özgür) 
Qr l Soımuıo .Bedriye Tüztın iştirakiyle, 

18,40 konuşma, lS,55 er~ t nat. 

H d k d Ç 1 . d d hk"k rn,ıo memleket snal ayarı. Ajans ve a • SC ÇO Za imane i • OCUğUR zmır e e ta 1 at meteoroloji haberleri. 19.30 Müzik 

d ı yapılıyor ~nlanlar v;ci~e, Cevd('t Kozan, Ru,.~n 
CeSe • zar Çl <arl lŞt Y Bucalı Tevfik ve l\luıstafa ile arka. Knm. 20,lo Konıı ma sıhhnt ~antı). 

• rsıynka nahiyesiniq örnek kô - rısı F tma uykudan kalkmış. çocu- daşlaıı hakkında lzmir noterliğinde 2o.3o muzik Fnsıl heyeti. 21,15 l\li.iıik 
d .F• ~ b ıı f k t b 'k mü;:;tenr ııanılar • ltııılla milbadil bo- Nejad Akipt>k tarafından kemnn solo· 

yiiıı e atma adında bir kadının c- gunun eşiğini sn amış, a a e~ı ·- - ı ) 
. d '· ' L' t h l l k h k t' k t ı10 u aatı11ları -...·aı)arak sahtekarlık ,lnrı, 21,40 :Müzik senfonik müzik (p. 

vın e uu.unan ır çocuğun e:-;rnrcı)- en iç bir can ı ı · are e ı a ·se - :.- tı 
gi.z lıir §ekild öldüğünü ya:Lmıştık. meyince §Uphcye düı.müş, Hasımı u- suçundan ikinci sorgu hakimliğince ~~.15 memleket saat ayaı·ı. Ajans s· 
'l'ahklkatı yapan mfiddeiumumi mu- 'yandırmış, yapılm kta olan tahkikat yeni ve ı~rlerl. ztrnat (' ham : tnhvilit. kam 
nvini R. Rüştii Uskent, Fatmanın - Lamba rüzgih•dan sönmüş. Yak ~nühim bir safhaya girmi~tir. Srırgulbıyo.:~ukut boı·sa~ı .. <f.ıyat), 22•30 oda 

h:ıkı'mlı'g·i hırafıntlan tahkikata ele - muzıgı (pi.). 23 ... )fuzık cnzban<l (pi.), 
bidikte yn acLığı Çallı Hasan adın- lambayı, çocuğa b kacağım. ~ 
daki hsı, tevkif ettirmi tir. Çünkü Demi , Hasını Jambayı yakınca o~- vam edihliği sırada elde cdilmi:j olan 23•2l> 12~{:10 yaı·mki progı·am ve knpa· 

ı.~atmanın evvelce .Afyonlu )Iehmeıl lunun ölü iyle kaı·şılaşan kadın. fer- ı;nübndil l>onolarrnın sahte oldukları nış. 
adında birinin metresi olduğu ve bir yada başlamıştır. Bunun üzerine H2- tetkikat netice~inde anlaşılmış, bu ---·-----------
ıırada yaşanan hayattan Erdoğan a- san: sahtekilrlığı yapan şebekenin meyda- S p O R 
dı d bir çocuk doğduğu ve Çallı - Ne bağınp duruyorsun? Ölmü§ na çıkarılması için esash tahkikata 

Hasımın, şimdi bir buçuk yaşında işte ı başlanmıştır. A tay - AJtınordU 
bulunan bu çocuğu öldürdiiğü sabit Diye kadını tehdide kalkışmıştır. =ll 

olmuştur. Cinayetin sebebi, çocuğun Sabaha karşı da Fatmaya: M . • S da bı•r ko•• y• A k • • 
mevcudiyetinin annesinin amelelik anı a n araya gıttı , *, - Sen bu ölüm vakas.ını kimse-

* '* yapmasına mani olmasıdır. de k• } lı7ac fım. 

1

. ö k .. 'f Jd B H ye ·hnbet· verme! Ben kazmayı alıp eS } eser er M.. •h hapishanesinden ı~ g ı:ne. uzere vazı e. a ım. u va- asan. evvelce bir kaç defa: • 
unı zıfeyı, Hinihte beni se\·en bir kadı- - Bu çocuk bizim işlerimize, ka- meznrlığa gideceğim, bir mezar aça- Ege mıntakası güreşleri 

ve D şo kampından Ber· nın de}alcti ile elde etmiştim. o ta- zancımıza mani oluyor. cağım. Hoca filan çağırmağa lüıum Burada zengin parçalar Balıkesirde yapılacak 
gstesgadene! rihte .~üni~, N~zlzmin f~aliyet mer- Der \'e zavallı çocuğu, sık sık dö- yok. Sen su ısıtır, cenazeyi yıkarsın, 

. . . _ 'lk el kezı ıdı. Hıtlerm gelrncsınden sonra vermiş. ben de nlıp mezarlığa götürür, ıö- görülmektedir önümüzdeki Cumatt~si ve Pazar 
Adolf Hıtlerın R~yıştag~a .'~. .~- bir kaç hafta içinde aldığım intiba Sıhhatte bulunan çocuğun, srın merim. . günleri milli kilme maçları için ~ı\n~ 

fa Şansölye olarak ılan edıldıg.ı g~rn ile, büyük bir hakikati anJamağıı mu- hafta zarfmda ortada görünmemesi Demiş ve deuiği gibi de herşey ya- Manısamn Sard :\Iahmugbey bey kara tnkımlarirle Ankarnda k:ırşı· 
Karlsrohada Milll~r n~mmdn .. ~~: _ 0.: 'Vaffak oldum: üzerine çocuğun, Hasan tarafından pılmış, cinayet kurbanı, kimse !,'.'Ör- k~'ünde übaz~ es~i· ıa:i;~~ m:::.a~~ !aşacak olan Aİtny ve Altınordu tıı: 
lacının yanında bır gömlek .u ucusu Hiç bir zaman, hiç bir yerde siya. i tenmediğini bilenler muhtnrı ha - meden duymadan gömülmüştür. çı rnası z~rıne ır a 

1 
~n .. 

1 kımlarımız Afyon ekspresiyle bnre ·a· Hitlerden daha bahtıyardım. • • v• • • ' kö.rde tetkıkler yapan zmır muzeler k t t . l B h · t sY~ 1 ırn. . sı konuşmalar yapmak dogru degıl- berdar etmışler çocuğun öldiigOn - Fakat komsulan Fatmanın çocu- A . . e e mış er ve asma nne ıs a 
Ç .. l·ü evi'-·ordum aşıktım. 10 giln . . ' . . . ~ ' . müdürü B. ~laheddm Kantar şehrı- d . 1 t f ı n U" un~ 8 ., ' _ dı. den şbphe ettiklerıni söylemışlerdır. ğunu görmeymce soruştuı·muş, nıhn- . . . . nun a spoı cu anınız ara ınc n 
~onra Kürt namında magaznnın am- H tt . d H b ., . • mıze dönmüştür. - ı ı d ~ . a n yenı ma amım or ah ı.c Çocuğun köy kabristanındaki meza. yet onun öldOrOlmilş oldugundnn .. .. gur anmış ar ır. 
balfıJ' servisindeki nmele ba ı ılc eY- . di .. . . ' . . .. . . Müzeler mudüru, meydnna çıkan }laf 

1 
. d 

48 
t geçır ğim macera uzerınde bıle ko- rı açılmış vece edı çıkarılarak otopsı şuphelenmış ve ıhbaratta bulunmu~- lAh'tl . ö d . d'kt k" Altay mezuniyet alanımın sol 

leniyol'du~. zdıvacımız. adn b 
1 
sa~ nuşnııyordum. O benim evli olup ol- yapılmıştır. Otop ide Erdoğanın bo- !ardır. ha 

1
1
k erdı g zB e~ .. geçtırf 1 

Den ~obnra oy' 1\luzafferdan nıada tam. kadrosunu 
sonra zevcım ve ben Berhn e a a~ ı- d - d b'l . d T k' - • • _ . a ın nn . ınU& a a cmır aşın e- 1 • · d b' ma ıgımı a ı mıyor u. a ı, be- gazında parmakla bastırmaktan mil- Fatmanın aklı muvazenesı sarsıl- . d .. il k. b' . h f t kt a· D" k" 1 -afı-
111 geçirdiğimiz ırada, annem en lt nl odamda ağlarken buluncaya ka- tevellid siyah bir tazyik noktası vnr- mış gibidir. Vaknyı, yukarıda yazdı- vın e ucu gor n~n. es ı ır e:~erı mey- mu a aza e me e .ır. un ·u J'- 00 
te'g~af a~dı~: B.u ~e.l~rafta babamm dar .. Madamım bana, ilk gittiğim dır. Yapılım tahkikata göre vaka ğımız gibi anlatmış, tamamen sıh - dana çıkarmak ıçın sonda ~nptırmış-1 lede Altay takımı ıle Altınordun ıt 
tevkıf cdıldıgı bıldırılı~·?rdu. Babam, günlerde göründüğünden daha ıyı şöyle olmu~tur: hatta bulunan çocuğun ansızın öl- tır. iki oyuncusu gitmiştir. Altınordunıı 
sosy~l. de~okr~t partı ıne mens.u~t 1 gl'iründil ve al4ığım cesaretle bUtün Bir hafta evvel Fatma, çocuğu Er- milş olması hadisenin bir cinayetten Meydana çıkan eserlerden bunun, mütebaki oyuncuiarı da bugUnl<~ 
ve fıkırlerıne şıddetıe merbut bır .~n- maceramı anlattım. O, bu ıstırabımı doğanı beşiA"ine yat• ·ıp kendisJ de ibaret olduğunu da meydana koy- bir tOrbe - mezar olduğu anlaşılmış- ekspresle şehrimizden ayrıımı:IB 
sandı. Be~ de~h.al Karlsrohaya do~- anlar gibi ve ağlamamak için kendi- saat yirmide uykuya yatmıştır. Fat- muştur. tır. Eser, miladdan sonra ikinci asıra 1 dır. 
d~m ve aılemızın küçücük .~~s~:~ sini zorlukla tutar gibi oldu. Halbu- manın yeni dostu Hnsnn, gece saat Hasan. cinayetle a!Akası bulunma- İyon devrine aittir. Burada yarısı kı- Takımlarımız, Ankarada aşağıda~ 
nı bomboş buldum. Orada~ı ır ki ben, kaç haftadan beri bunu giz- 23 de eve gelerek yatmıştır. Gece ya- dı~ım iddia etmektedir. nk bir heykel başı, Uz.erinde 8 _ ıo ki karşılaşmalan yapacaklardır. 1 ~ şumuz, madam Şolç ?n~a · _ lemek istiyol'dum. Fakat tel!l.fisi ka- . . Cumarteııi gtlnO ~ Birinci mnÇ A • 

- Ge tapo, anııeııızı de alıp go- bil olmıyan bir hata işlemiştim. Çün. R es ·m sera isi ZABITADA rap kupası, kııntarostan kopmuş hır tay - Gen~leı:Uirliği takımlaM arııst1' 
türdü. kil Hitlere bütün ruhumla Hin et et- .O · har bulunan bir kitabe, tilrabi bir .şa .. da yapılacak ve bunu Altın ordu - ftı 

Dedi. Fakat bundan başka v~ sen- miştim. dün QÇlldl Hınız ıık kadın satır başı, biri siyah, ikisi kızıl renk-,hafızgtıcn mtlsabaknsı takip edecet· 
ra ebeveynim hakkında artık bır şey - Devam edecek.- Evvelki gece Afyondan !zmire ge- te kandil ve daha bir çok mimari ve tir. 
öR'renemedim. Kalbim kınlmıştı. Me.- 'O Vali, ressamları tebrik len trene u~aktan binen bir genç ve türnbi parçalar elde edilmiştir. G nçler· 
er 1Jenı anna ıenn ıı.Ku.ıeL"·· .... ~u- oahar bayramı çok ·· ~ Pazar günli: Altınordu - e . 1, 

·ormu . MUJJer müessesesindeki ikin gu· etti şık kadın, z.obıt:.H.:a tutulmuş, üzeri :!\füzeler miidiirü diyor ki: birliğiyle, Altay da :Muhafızglicii I 

ci ustabaş.ı, kendisinucn genç olan zel geçti Ege ressnmlarının altıncı re~im araştmlmcn 600 liı'u bulunmu_ştur. - Burada tahminen 20 bin metre knrşılnşacaklardır. 
kocamı kıskanıyordu ve onun mevkii- Dün bir mayıs bahar bayramı idi. sergisi dün akşam izmir halkevinde Kadın ~u parayı, Uşakta, biı· :.t.attan l<arelik bir saha

0 

vardır ki, toprak :ı;- Cürt-t müıabakaları: w 
ne göz dikmişti. Bu adam, Alman- Resmi daire ve rnUesseı:ıelerle meketep- nıera~inıJe açılmıştır. Törende rnli çaldığını itiraf etmiştir. çıldığı v.ııld:t buy:ret edilecek rnühim Tprkiye serl,ıest güreş nıü:iat.ıakşta~ 
~ada yüzlerce in anın. yaptığı şeyiler tatildi. Halk, havanın ~rin olma- B. Etem~Aykut, halkevi rei::ıi Dr. H. YENl PC1STA eserler meydana çıkacaktır. Beyaz merlnna iştirak e<l~cek olan ~ge ~ı~ı' 
yaptı ve Ge tapoya Jurnal ederek sım~ rağmen kırlara çıkarak bahar Hüseyin Hulki Cura, halkevi idare VE TELGRAFHANE merden olan bu türbe mezarın ynnı k;ısı güı·<>ş takımının tespıti ~çın ·sıı· 
koc mm Hitlerizme dilşman olduğu- bayramını açık ve temiz hav da geçir- heyeti aznlariyle muhtelif komiteler Birincikordondn Pasaport salonu başından ta uzaklara doğru bir mabet' ~rubuna dahil olan izmir, l\Ianı ~t 
nu ihbar etti. Hücum müfrezesinden rnişlerdlr. azas1, halk ve ressamlar bulunmuş- önünde Turkuvaz ban ile civarmda- bulunduğuna muhakkak nazariyle ba- Aydın. Denizli \'e Balıkesir ser\J~;. 
dört gişi gece yarısı anı:ıızm evimize Zabıtaca ittihaz edilen tedbirler sa- lardır. ki 81'Sn ve binalar yerlerinde bfiyük kılabilir. güreş takımları arasındaki mo~a ri1' 
gele1·ek karyolada yanıbaşımda uyu- y.esinde son yirmi dört .saat zarfında Vali B. Etem Aykut bir nutuk söy- bir posta ve telgraf binası inşası :çin Gene burada Lidyahlnrıı ait bazı lrnhlr, Ralıke~irde 4 \'e 5 marıs uı 
yan kocamı kaldırdılar ve tekmeler- İzmir zabıta mıntakası dahilinde hiç liycrek ressamlarımızın çalışarak Jle- istimliik edilmiştir. Fakat bazı se - mezarlar da bulunmuşsa da bunların }erinde yapılacaktır. . et-
le so ·akta kendilerini bekliyen bira- bir zabıta vaka 1 olmamıştır. lecek sene daha gtizel bir rc~im sel'· beplerden inşaat bu yıl tehir e<lil- tetkiki ve meydana çıkarılması için 1 :Ru milnnsebctl~ hö)gemiıın ~ır-
rabaya götUrd~le.r. Bu, kocamı A!- Mahkumiyet gisi vilcude ge.tirmelerini tavsiye et- mi;ıtir. zamana ihtiyaç wmlır. Bu itibarla bu 1 be5t ~ilreı:ı ~irincilt>r1 yarın 13~.ll t e· 
manyadıı on görüşüm oldu. Evlendı. . ~ nıiş, 175 eser bulunan bu serginin de- KARŞJY AKA SPOR KULÜBÜ mezarlarııı tetkiki atiye bırakılmış - nıa ~kııprı:ıc:iyle Balıkec:ire hareke .. reŞ 
ğimden (iç hnfta sonra artık ne Erzmcan zelzele felaketzedeleri ğerini anlatarak ressamlnrımııı tak- K k k lüb'. 5 t tır j <lN'elderrlir. Ka.fileve bi11ge gu 
b~v ynim kalmı"tı, ne de zevcim .. ·menfn~line sahte müsamere biletleri c.lil' etmiş, hnlkımızın da bu gibi e- 'h' adrşıss·aaa·ta 1~ı5>odr ukl"tpı ,~ayıs la- Bir de köyün v~ni yolu üzerinde cc;- untrenö,·O •ıırj ref;kat edecckti~·ııt· 

d d l k kl 
n ın e e u uına~ın( u · 1 1 lf' uu 

Artık. ben her türlü merhamet ve s tıp olan ırıcı ı yapma.· a ve F~- serlere maddi. manevi her türHi mii- kongr{'sini nktedcccktir. İdare heve- ki cami ovlıısunun bulunduğu yer<lc ı Gnrbi Annd<ılu gilre;jler nı. ilet 
teselhden mahrumdum. Hayatta sa~ lemenk konsolosunun evınden hır zaharet göstermelerini temenni eyle- ti 'st'f t . t· y . h t :1 ~imdiye kndar Snrdda hiç göriilme.mi~ gcmizi tem~il flc.iccek olnn gUıcŞÇ . .• .. . . ı ı n e mış ır. enı eye seçı e- • 
hıp olduğum ve sevdıgirn uç ınsan. palto çalmakla maznun Mehmed ıle miştir. kt' ve tesadüf edilmemiş güzel bir Ke-bol şunlardır: cW 
bu eserde hiç bir rol aynınımıyacnk- arkndaşı İbrahim Vahidin Asliyece- Sonra sergi gezilmiş, c.lavetliler ce ır. \'c tesadüf edilmemiş güzel bir keme-1 56 kilodn: ı\fülydan Şefik t{n~e -
lardır. Onlaı:ı sadece kaydedip geçi- zadn muhakemeleri neticelenmi tir. izaz edilmiştir. Resim sergisi, geçen . . . . . . . . . rin UCll <ln meydana çıkmıştır. Bunu mir. r. ı kiloda: Avni kulüpt.en ae. 
yorum. Ben, onları.n.Jc;ıybolmalnrı ile Mehmed Ali 7 ay, 11 gün hapsine, yıllara nazaran daha zengindir. 15 çıçek seıgısı açılacaktır. Çıçekçı es- da nçmıık lil.zımdır. cep. liG kiloda: Avni kuHlpten dıtıı 
hizmetçi vaziyetine düştüm. Kari - 68 lira ağır para cezasına, İbrahim gün devam edecektir. naf, çiçek bahçesi sahipleri ve çiçek B. Selflheddin Knntar, yakında Ke- kir Yo cu. 72 kilo ela: Demirsporflıll· 
ruheden kaçtım. Biraz sonra beş pa- Vahid de beş ay, sekiz gün hapse ve *'*.' sevenler, bu sergiye nadide bir çok malpaşa, Bnyındır ve :\lenemenin Ulu- Feridun. 7!l kiloda Aıt:wdı:ın ;fı:ıS~ 
rohnndan kaçtım. Münihte muallim 48.5 kuruş par cezasına mahkfim Çiçek Mreiai: çiçeklerle iştirak etmek için hazır- cak köyilnde meydana çıkan bazı e- lis, 87 kiloda: K. S. K. dnn _ 
bir karı kocanın yanında her tUrlü edilmişlerdir. Bu iin aat 1'7,30 da halkevinde lanmış] rdır. serleri d~ tetkik edecektir. - Devnm• 4 füıcü r.ahifedl" 

Yazan : M. AYHAN 

-195-
Ak i takdiıde anluşmamız imkanı 

lamaz \ e binnenale~ h imdiden ln
r kıp ideyim. 

Resulü Ekrem dil ilndU: 
Her halde böyle bir rt için sul-

bü akamete uğratmak do~ru de~i'di. 
ÇUnkü bu mü nlehııdnn beklediği 

çok şeyler vardı: • 

- Peki -dedi- kabul -ediyorum. 

Şimdi kiltip, Hazret Ali işe başla
mıştı. Re ulti Ekrem, ona dikte et -
tiriyord u : • 

- Ya Ali!. .. Evvcıa besmeleyi yaz. 
SU he~ l atıldı: 
- Hayır .... B:z siz~n besmelenizi 

kabul edemeyiz. O. bir isHim tarzı 

mukaddernes!dir. Bunu tanıyamam .. 

- Ya n-0 diyelim? 
- Bütün Arapların tabiri mute -

ber oh.un. Biismek AHf\hüm, diye -
lim ... 

-Peki, öyle yaz Ya Ali! .. 

Hazret Ali yazdı. Resulü Ekrem 
devam etti: 

- (Ve bu Allahın peygamberı cı -
lan Muhammedin kabul ettiği veç
hile) .... 

Re::nılii Ekrem sözünil bitiremedi .. 
Sfiheyl gene itiraz etti 

- Fnkat biz, senin Peygamberli
ğini kabul etmiş değiliz ki. böyle 
başlıyorsun. O fakdirde. esasen ara-
mızda hiçbir ihtiH1! mevzuubahi 
olrn8.zdı. 

Resulü Ekrem, ona d ltire.:z tme-

di: 3 - Knbileler; diledikleri ile itti-
- Peki... Yaz Ali (Muhammed ) fak akdinde serbest bulunacaklardır, 

diyerek i'CÇ.. ımeak tarafeynin hukukuna riayet e-
Haırct Ali, hiddetlenmişti. Kendi deceklerdir. 

eliyle yazdıij'ı bu camleleri, bilhassa 4 - Müslümanlara iltica edecek 
cAllahın Pcygnmberb tabirini kal- olan Mekkelilere iade edilecektir. 
dırmak istemiyordu. Resulü Ekrem, Fakat Mekkeye, yani Kureyşilere av 
anlamıştı. Hazret Alinin eli; bunları det etmek istiyen MUslUmanlar olur
~izip silmeğe yanaşmıyordu... sa bunlara mümanaat olunmıyacnk-

Bizzat okuyup yazmak bilmediği br. 
için Hazrd Aliye sordu: 5 - Mü lUmanlar gelecek sene 

- Hnni o cümleler Yn Ali? Gös- ~ekkeyi ziyilı·et edeceklerdir. Bu zi-
ter bana onları!.. ya rette nezdle.rinde kınlarında mah-

- işte Ya Resulüllah. fuz olmak ilzere kılıç bulunabilecek 
Resulü Ekrem bu kelimeleri sil - tir, ancak, Mekkede üç günden fazla 

di ve nihayet Hazret Ali muahedenin oturmıyacaktır. 
diğer kısımlarını da yazdı. Muahede- Dördilnr.ü maddenin milzakere ve 
ııin metni şu idi: münakaşası esnasında Hazret Ömer 

l - l\fUslünt.ımlnr. Mekkeyi bu se- atıldı: 

ne ziyaret otmlyecekler. - Yn ResulUllah -dedi- bu mad<le-
2 - Tarnfeyn arasında 10 ene yi nasıl kabul ediyorsunuz?. Yani 

harp yoktur. Efrad, ticaret seyrüee-l arkadn~larımızdan Mekkeye dön -
ferde iki taraf nrazisi üzerinde ser-' mek i~tiyenler olursa sükQt mu ede· 
beı:tt;rler. Tnrr.f eynin hayr. t. ma 1 ve 1ceii'iz7. 
cnnları her tUrlO teca\·Uzdcn masun 1 Rec:uıa Ekrem: Hazret Ömerin bu 
tutulacaktır. ı ltira:ı:ına uülerek cevap verdi: 

. ııtı· 

- Evet ya Ömer.. Çünkü frtidat mlyeti tekik ile düşiincesinc, rnıı iY 

etmek i tiyen bir şahsı; ı rar ile nlı- kına ve vicdanına uygun buırn: i,ıısı 
komnkta hiç bir fayde mevzuubah- limiycti kabul etmişti. Fakat 

1 
~ ı;6-

s~lamaz. Onun aramızdan uzaklaş - Süheyl bunu haber alınca ateş c rıııf• 
ması dahn evladır. pür rek ona bin bir i kence Y'~1~ 5cr 

Bu muahede; heyeti umumiyesi i- nihayet onu evlerinin bir izbesırı 
tibariyle başta Hazret Ömer olduğu kup hnp~etmişti. . • gjdil1' 
halde :Müslümanların bir çoğu tara- -Babası o giin HudeybıyyeY e fl1 ~o 
fmdan (!ayanı arzu değHdi. ce Ebu Cendel de Resulü Ekre dtti'ı'u· 

Çünkü bu şerait altındaki bir sul- ehli islimm pek yakında bulu: ~11çıP 
hUn, islfimlara hiç bir menfaat temin nu anlamış vJ fırsatını bulara 
edemiyeceği, hatta zarar getirme:ıi ge:lmişti. ını ştt 
ihtimali de mevzuubahisti. O kadar siirntle koşııra~ g: j}eri· 

Artık muahedename iki taraf ara- ki; fazla yilrüyemedi ve bırtl 
sında imza edilmek üz.ere idi. Kurey- de )'ere knpanıp kaldı. ., det• 
şi Süheyl caddeden dışarıya çıkmış. Süheyl; onu gördükten sonı 
tı. İşte tam o sırada; Bağ'rı açık, çeh hal Resulii Ekreme döndil: ııkikııd:tıl 
resi toz toprak ve ter içinde buluMn -"'Ya Muhammed bu d 1 tBt-
bir genç. koşa kosa ,.aklasıyordu. itibaren muah{!dcnin nhkaın.ın 1 :fll1 

•• .J • hrdıse ·· 
Süheyl onu derhal tanıdı: bike başlıyoruz. İşte bır ~ rı 0nııfl 
- Oğlum!. genç, benim oğlumdur v.e b~ınıı. ıııO 
Diye bağırdı. isliimiyete girerek siz" iJtıhtı ıllcihit'• 
- O, tam kendisi! Hapis ettiğim saade etmiyorum. :Muahede; 110 re(· 

yerden kaçıp da gelmiş. ce onu bana teslim ediniz.t .;ınıe d• 
Filhakikn bu genç; 11air Silhe,•lin I le su!ha ne kadar riayet e tı ••r) 

o~Ju Ebu Cendeldi. Delikanlı; İsli- anlaıılnıır olu r. (Arka•• 
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~Ylacar ga,zetesine göre 

Sovyet-Yugoslav
ya yakınlaşması 

ve Türkiye 

it alga, vaziyeti takip 
ediyor 

Bu yakınlaşma, Türkiye -------------\'e lngiltere siyasetinin ................ _______ .............. .... 
eseridir 

(ANADOLU) 
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Almanya, Slovakyada 
karargah tesis 

bir 
• 

ettı 

askeri 

Slovakyadaki Macar ekalli1Jellerinin tazyiki artıyor. Maca
bulundu ristan Hariciye Nazırı şiddetli beyanatta 

Londra, 1 (Radyo) - Macar hari
ciye na.:ırı, dün gece bir nutuk il'nd 

nu, sarih bil' şey bulunmadığını yaz- duğunu yazmaktadır. gönderileceklerini bildiriyor. 
maktadır. Paris, 1 (Radyo) - Alman erkii- Slovakya hilkiimeti, Almanlar lıe-

Maıyar Nemzet namındaki Macar ederek Slovakyadaki Macarların zu
l>.zeteıi ıYqoılav Sovyet yakınla§• !Um gördüğunden bahsetmiş ve Slo
lııaıı inciliz ve Türk oiyaaetiı.in ese· vak bükilm~ine şiddetli hilcumlard3 

Muhabir, Romanya üzerinde bit- nıharbiyei umumiyesi, Slovakyada sabma biltUn nakil vasıtalarını mıl-
hareket için Macari3tan yol açtığı bir asker! karargah kurmuştur. sadereye başlamıştır. 
takdirde, Almanyanın Slovaky~yı Alak3dar mehafil, Slovakyada ::ıu. Almanlar, Slovakyanın muhte iif 

•i tnidir?ıt Batlziı altında yazıyor: bulunmuştur. kendisine vadetmiş bulunması ihti. gilnlerde on sınıf askerin çağırıldığı. mıntakalarında bava üsleri ve ben· 
malinden de bahsetmekte ve bu nut- nı ve bir çok gençl<>rin de, tayyare- zin depoları yapmağa başlamışlar -
kun hazırlık olması muhtemel bulun- cilik öğrenmek üzere Almanyaya dır. 

'Y'uroalavya ile Sovyet Ruıya ıu-a· Taymis gazetesinin Peşte muhabi
••ııda iktı.u.di bir anlaşma akdi için ri, bu ihtarın sebebi meçhul olduğu-
Yapıİan hazırlıklara büyük bir ıiyaal --------------------------------------------------

~kE ~2=:~l~~:~~~:: ltalya Kabinesi Rodezya kıt'aları 
ha fada al&kadar etmektedir. Roma 

"'ub•birimizd.... bildirildiiine s6re, A . k f. . I l k 
Rotna ıiyaai mehafillnde, P.elgrad • merı a Se ırı, ta yanın ne yapma Kıtaatın 

herkesçe 
Süvel}şe varacağı 
gizli tutulmuştur 

• SAHIFJ! ( j J , 

Balkan davası 
etrafında 

- Bqtarafı 1 inci aahifede -
bulunması bir kısım Balkanlıların ı... 
nüz olgunlaımamıt bulunan Balkaıa
lılık ıuurunu aaraacak ııibi sörünii
yordu. Fakat bir taraftan Avrupada 
küçük devletlerin mevcudiyetine ve 
istiklaline kartı bir tecavüz harbinin 
baılamıı olması ve bilhaaaa diğer 
taraftan kendi emniyetini Balkanlar. 
da bugünkü vaziyetin muhafazaaın· 
da bulan Türkiyenin enerjik bir hare 
ketle kat'i ve sarih bir cephe alması 
bu tereddüdleri izaleye ve bir kmm 
Balkanlıların kaybetmek istidadın• 
da oldukları emniyeti iadeye kifayet 
etti. 

~oıı.o~a yakınlaıması Skandinavya • d • • • M } d d 
llıeae)eainden daha ehemmiyetli bir ıste ığını usso ini en sor u 
~ld;.., olarak telakki edilmektedir. Roma, 1 (Radyo) - ltalya kahi- tır. 

Her zaman ve her vesile ile teba
rüz ettirdiiimiz ııibi Balkanlılık da· 
vaaında Bulgariatanın daiına müıta

kim bir ıiyaıet takip etmekten va 
Balkanlılık ıuurunun icabatını mem
leket dahilindeki muhtelif fikir ce
reyanlariyle dalma telife çahımaı.. 
lan hali kalmadığını ııene memnwıJ. 
yetle kaydetmeliyiz. Bulıariıtanda 

bet altı aenedenberi iktidar mevkiin· 
<le yekdiğerini iatihlaf etmif olan 
devlet adamları Bulıariıtanın h• 
ıeyden evvel bir Balkanlı devlet ol. 
duğu hakikatini daima iclııak etmit-

Süveyş, 1 (A.A.) - Orta şark or- mümessil ~u nutku söylemiştir: ler ve bu hakikatin icabatmı harici 

l.ı..l:vada hi.kim olan kanaate naza· 
• nesi, bugün Vinimale sarayında Mus-

dusunu takviye etmek üzere ilk Rodez - Sizler şimdi imparatorluiun her aiyaaetlerinde her zaman ııöz önUn· 
Paris, 1 . (Radyo) - Ka~ine iç~i: ya kıtaları dün sabah buraya gelmiş- tarafından toplanan mühim Britanya de bulundurmuılardır. Bulıar baıve. •n, Yugoılavya ile Sovyet Rusya a· 

• solininin riyasetinde toplanmış ve 
••llıdaki münaaebat bu suretle nor- 1 I h . • . . . 

maından bıraz evvel Amenka sefırı tir . • . . . 
. . . . . • • . . kuvvetlerine iltihak ettiniz. Bu kuv - kıh ıle Harıcıye Nazırının fU ıon be· 

ııı,. 1 •· k .. d' ta yanın ancı ve !levamlı aıyasetmı 
01r- cereyan alma uzere ır. . . 

8 ik• b k d h tasvıp ettikten sonra, harp kazanç-
Mussolınıyı zıyaret etmış ve 45 da- Kıtaatın gelecegı o kadar gızli tutul t d b ı t kd' · ta 
kika konuşmuştur. mu•tur kı,· Mısırdaki in~iliz büyük el- vetlerin yalnız adedini artırmakla kal- yana ı a u ıuur u _a ı~m ':" za• 

u nıeaeleye ı a ım an e em- . 
ltıiy • d' E l• Al !arından vergı alınmasını kararlliŞ. 

. . • . • " • d manında yapılmıt bır ıfadeaınden 
Alakadar mehafılde söylendıgıne çiliği dahi bundan kıtaat geldikten son mıyorsunuz. Onlara manevı kuvvet e b k b' d • ·ıd· 

et verilmekte ır. vve .., man· t tı 
h 'l d k' 'h . ırmış r. 

, . . . &f • ır fey eeı ır. 

göre; Amerika sefiri, italyanın siya. ra haberdar edilmiştir. ilave ediyorsunuz. Salımen geldınız. Avrupadaki tecavüz harbinden ı e Sovyet Rusya araıın a .ı ı tı- K . . 
lô.fl k ld 1 k 'k' abıne, aynı zamanda bazı askert 

•l'ln ortadan a ırı ara ı ı k l d 1 4 
ltıh •trıleket araımda doatluk münaae· t akrar aıt· al a mkış ~e haziranda 

seti ve Akdenizdeki emelleri hakkın. Kıtaatı sefir namıaa selamlıyan Bu, bır.hriyemizin kudretine delildir. içtinap etmek ve onun bilhaaaa ken· 
da Mussoliniden malOmat istemiştir. 

dilerine sirayet etmeaine meydan 
•tl • • • • e rar op anma uzere dağılmı~-

eı:ının te•iai. yalnız garpte tesırı-
l\' 

ı lılıtermekle kalmıyacaiı Alman· 
So"Yet anlaımaaından evvel bahiı 
~""•uu olmuı Te bu turetle Sovyet Amerika beyaz kitabı 

Avam kamarasında vermemek için her çareye bat vuran. 
Balkan memleketleri Balkanlı bir 
devlet sıfatiyle Bulıariatanın fıraat 

düıtükçe Balkan dava11na yapmak· 
tan hali kalmadığı bu hizmetleri her 
zaman hahrhyacaklardır. 

"liti De Balkan devletleri araım· 
d,lti ınünuebetlerde de büyük teaİ· 
'! 01acafı daha o zaman oöylenmiı· 
lı., 

, Sıuılyen, buıün ortada dönen ,a. 
)talara göre, SoY,.et Ruıya ile Yu· 

Ruzvelt, Avrupaya yalnız asker 
göndermiyeceğini söyledi 

Çemberlayn, bugün 
lunabileceğini 

beyanatta bu
söyledi Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

-~~~*-~~-

r"•lavyanın biribirlerine yakınlatma- Vaşington, 1 (A.A.) - B. Ruzvelt dermemeği vadetmiş fakat donanma 
~··• huıusundaki teıebbüılere An· Vaşinıtonda iki politisyen tarafın· ve hava kuvvetleri hakkında bir s~y 
.''•da baılanmıı ve İngiliz - Türk dan kaleme alınan ve hedefi Avrn- söylememiş olduğunu kaydeyledik. 

11~•..,tinin bir muvaffakıyeti o- pa harbi milvacehesinde Amerika· ten sonra iki sene zarfında Amerika
la•alc bu hadiıe meydana sel· nın dahili siyaseti hakkında bir fikir nın müttefiklere bugünkiinden daha 
lıtitt;,.. lnri!i • Türk • Fran11z vermek olan Amerika beyaz kitabı- miisbet şekillerde yardım icap elllTı 
U~ taraflı yard- paktı İm· nı fevkalade enteresan bulduğunu etmiyeceğine dair karar vermek vn-
1'l•ııd1fı zaman, bil.tün dünya bu söylemiştir. ziyetinde kalabileceği kanaatini gös
'"l•ttrıanın hedefleri hakkında mü· Bu beyaz kitabın muharrirleri Ruz termektedirler. 

Londra, 1 (Radyo) - Bir mebus, 
Alman milleti ile nasyonal sosyaliııt
lerin milttefikler nazarında ayni mi 
tutulacağını Çemberlayn'den scr
muştur. 

Çemberlayn, verdiği cevapta, !l 
jkincikilnundaki nutkunda dediği gi. 
bi, m\ltterrklertn Alman mlll in• 

karşı fena hisler beslemediğini an
cak harbin uzamasından ve çekile-

cek ıstıraplardan miitevellid mesuli
yeti Ah;nan milletinin mildrik olması 
lazım geleceğini sörlerniş ve 

- İngilterenin hattı hareketi hu-
dur! 

Demiştir. 

Çemberlayn, vuku bulan bir suale 
0-avap varir.lcan.. Norvec harekitı 

hakkında yarın beyanatta buluna. 
cağını ümid ettiğini söylemşitr. 

Hamule le r 
Müsadere edilecek 

Londra, 1 (A.A.) - B. Crosıı, 

:\Ievridi Danimarka olan vapur ha
mulelerinin miisadere edileceğini ta. 
yid eylemiştir. 

~""ddid kalmııtı. lnciliz - Türk • veltin Avrupaya sadece ordu gön. 
ı. '•1111z ittifakını Sovyet Ruı,.aya 
h ,.,, Yapılmıt elarak telakki edenler Alman h . 
~ltıııduiu ribi, bu anlatmanın Bal· eyetı 

Nazi Propagandası 

Mevridi Almanların işgali altında. 
ki Norveç !imanları olan hamulefo • 
rıu Londı a.J.a.kl th ... a.a-ot ho,..otlo..: Uo 

Norveç seyrisefaini tarafından ingi • 
!iz hilkOmetiyle mutabık olarak kı.I· 
!anılması kararlaşmıştır. 

---·*---
h' illa,. &zerine her hangi yabancı 

1" devlet tarafından yapılacak bir 1 h• b" ff k 
t~'""uzu önlemek kaadile vücude ııe· sveçte ıç ır mu va a ıyet temin 

6 Ayda Kolonilerine Alman Avrupadaki 
"'ild'•• . 1 d b 1 

1 'tini aöyleyen er e u unmuı· d d B ı• d •• d •• 
h": Son rünlerdeki hi.d:oelerde iiç e eme en er Jne On U 
1 "Ylilt devlet arasında yapılan bu an Stokholnı, 1 (Radyo) - hveçteki muanen olmıyan zamand» 

tevzi o~unan vesikalar Batırılan vapurlar 
Stokholm, 1 (Radyo) - Üç ayda 

Alman cephesi, 1 (A.A.) -Avrupa- ciimle şöyle denilmekted!r: bir neşredi!en mali Skandinav mec • 

l~tıı.a, •vvel emirde Balkanların ..ta- . • . . . 
•lr.o k T·· k' Alman tıcaret heyetı, hıç bır muvaf- gıdecek müzakerelere devam 

•unu muhafaza etme ve ur 1- • • 
Yeıı1ıı • .f d d k vakıyet elde edem<!deu Berlıne dön- tır. 

Beri.ne da>-i başlıca Alman kolonilerine tevzi Almanya için Norveçin işgali sade- •mua8ı, harbin ilk altı ayındaki bahri 
edecek- edilmekttı olan haftalık Alman vesika- ce miittefiklerin Almanyayı yandan zayiatın plançosunu yapmaktadır. 

sının 27 nisan tarihli nushnsında ez • tchdid etmelerine mani olmak ve miis- Buna göre, gayri safi 1,357,100 ton 
S tavaaıutundan utı a e e ere if til 1 hük. t• · ı d °"Yet R • 

1 
• k. 1 m ş r. sveç ume ı, şıma e -

•ııu,, uıya ile an a!ma. un an a· mir madenleri istihsalinin tamamen 
"ııttn-a•aıbrılmaaı endlfellyle yapıl- Almanyaya terk edilmesi taahhildüııe 

il".:., 
1 

'firmerniştir. Bir is\eç ticaret heyeti, 
) •"" Sovyet Ruıya ve Yuııoa av· ı---------------

l~.-~•11nda dostane münaaebetlerin Alman amelesi 
l'o. 1

' tnUmkiln oldutu takdirde, jtal-
•U;ııı Balkan devletleri üzerindeki 
Yolt llzunuıı kırılacaima hiç fÜphe 
'•il t\tr, Bu da, müttefiklerin hara• 
'"1 • •P2u etHkleri bir 19ydir. Anka
•, '.'' "'1 meaelede uhdeıine düşen 

Zıfe • d 'lılılı Yı muvaffakıyetle batar ıiı 

il •'kı.aktır. 
~.., •1nad mehafilinde de Yugoılav
tltı;•ı Yakınla~ma11; Alman aiyaae· 
!lıı· •n ziyade, Türk • inriliz aiya:>e· 

;: eııeri oldusu aöylenmektedir. 
~t .. IYan matbuatı Yuroslav • Sov
'•kınlaımaaını dikkatle takip 

b· kt.,dir. 
la. •te, taraftan lnriltere ile Y uııos. 
•ır.... ~r~11ndaki hatların da ku• • 
• ·lldığ, rnü,ahede olunmaktadır .. 

S,,~~ltaleyh badema müttefiklerle 
oın •.~ RUaya araoında miltevaıaıt 

ltit ııı.ı 0:vııamak vazifesi ,.alnız Tür-
•te k ı ,., ~ ' mı,.acak, ı.u ite Yuıreılav-

ı,....,, •. İttirak erl~ektir. Biitün bu dip 
·~ 1

'k haliyetlerden çıkarılan neti· 
ı.:~<lı.ır: c., • .,k miittef:kı .. r ve ge• 
ıı '°"Y•tl.,r birl'ği ile T"ıirkiye ve 

Orduya ekmek 've mü· 
himmat yetiştirmekle 

mükellef 
Berlin, 1 (Radyo) - Mesai cephe

si şef:, 1 mayıs mimasebetiyle radyo. 
da bir nutuk irad etmiş ve bugün Al
man amelesinin, Alman ordusunu 
milhimmat ve ekmek bakımından bes 
lernek!e mükellef bulunduğunu söy • 
!emiştir. 

----·*----
Gaı:p cephesinde 
Hava faaliyeti durdu 
Paris, 1 (Radyo) - Havas ajansı 

bildiriyor 
Havanın gayri müs:.id olma•ından 

dolayı garp cephesinde hava faali -
yeti durmuştur. Buna raıimen Alman 
tayyareleri şimal! Fransa üzerinde 
ve Fransız tayyareleri de Almanya
nın derinliklerinde uçmuşlardır. Bir 
Alman tayyaresi düşilrülmilştilr. 

o 1 
ı:- :• .. ya Avru,,.anın cenubi tarki Almanlar da, bir Fransız tayyare-

··~ ""d•ki ıulhiln muhafna Ye de· sini dOşilrdüklerini iddia ediyorlar. 
•ln .. 

azınetmiı bulunmaktadırlar. ----* Roıııanya hariciye nazırı Gafanko-4 nun da Berline hareket ettikleri hak-

Sı / szz haberler kındalti babe~ asılsızdır. 
lloııı Yugoslavya kral naibi Prens Po-

llıtitak'a, 1 (Rad.vo) - Kral Karola !On de, Romanya kralı Karolla ko. 
~ııı ' 0 lrnak ilzere Almanya hava nuştuğu habııri de teeyyUd etmemir 

llıareşal Göringin Bükreşe ve tir. 

MOSKOVA 
Moskova bugün siyasi hadiseler iizeriııde epeyce nazarı dikkati çeken 

bir ~ehir ve Sovyet Rıısyanın mukezidir. Oko nehrinin kollarından M:vsko
va suyunun iki kıyısına yavılmıştır. Nufusu iki milyondan fazladır. 1156 
da Rostov prensi George Dolgoruki tarafından kurulmuştur. Prens, köş
künü şimdi Kremlin sarayının ],;ulunduğu tepe üzerinde inşa ett!rmiştir. 

Şehir buradan büyümü~tur. Nt:hir, sık çam ormanları arasında, seyrüse
fere müsaittir. Bu itibarla eskidenberi ilfoskova nıilhim bir ticaret merke-
zidir. Kiyeften ve Novgoroddan gelen yollar burada birleşir ve şehir su 
y<ılu ile Volgaya birle~ir. Şehir, ilçüncii İvanın Kazan ve Astrakanı zaptı 
ile ehemn1iyetini artırmış, şimal denizi yolu ile garbi Avrupa münasebet. 
!erinde rol oynamıştır. 

On dokuzu'lcu asrın son yarısında Ukranyadaki sanayi inkişafı bu· 
raya da sirayet etmiş, Moskovayı ticaret, sanayi ve kU!tUr hayatı itiba· 
riyle zenginleştirmiştir. Btittin Rus ticaretinin yedide biri buradan çıkar 
ve Rnsyaya yayılır. Şehir, Vladivostok yolundan Orta Asya ve Büyiik 
Okyanusla temas halinde olduğu gibi, bir taraftan da Karadeniz ve Ha
zar denizi memleketleri ile, diğer taraftan Leningrad iizerinden Baltık 
memleketleri ile ve Mornıansk iizrinden şimal denizi ile daima iş görür. 
Burad::ııı bazı Scvyet Rusya şehirlerine ve Berline tayyare seferleri de 
yapılr. Yeni idare zamanında l\foskova QOk inkişaf etmiştir. Kiliselerin 
bir çoğı, yıkılmış, yerlerinde 10 • 12 katlı binalar yapılmıştır. Kremlin 
sarayı çok muhteşemdir. Sarayın 19 kadar yüksek ve garip şekilli kulele
ri vardır. Burası. eski çarların sarayı ve Rus kilisenin vatlkanı idi. Şim
di, Sovyet hükumetinin merk~zidir. Çarlar zamanında idamlar bu civar
da Kırmızı meydanda yapılırdı. ş;,ndi siyasi niimayişl•r ve resmi geçit
ler yapılma!nadır. Hükumet daireleri bu civardadır. Leninin muhtqcm 
mez2rı da buradadır. 

Çaı· 1vanıı:ı Saint Basil kilisesi de meşhur binalardandır. Çarlık dev
rinin kibar konakları, şimdi hep mektep, hastahane ve çocuk bakım evleri 
halindedir. Şehirde yeraltı demiı')'olları da vardır. Bu sayede hareket, da
ha muntazam oimaktadır. Şehrin nufusu, bilhas•a ihtiliilden sonra art
mıştır. lnşaat ta o nisbette fazlalaşmıştır. 1923 :y'11ını takip eden tarih. 
terde bütiin fabrikalar, miies.-e"eler elektiriklestirilmeğe başlanmıştır. 

Bu suretle mahrukat buhranının önüne geçilııı',t;r. 

tııkbel planların tatbiki için Almanlara luk gemi batmıştır. Bunun 857 bin t;o. 
ü~sillharekeler temin etmek ve bilhas- nu muhariplere, 500 bin tonu bitaraf· 
•a Atlas okyanusu M ikametincle hava !ara aittir. En fazla zarar göre lng!l
ve denizal tı taarruzları iç in müracaat tere ve Almanyadır. Sonra sıra ile 
edilmiş bir vasıtadan başka bir şey de. ~·orveç, isveç, Fran<n, Danimarka, 
ğildir. Yunani<tan ve Felemenk gelmektedir. 

Skandinavyı,daki harekat milttefik 
Ter için de birer vn sıtadan başka bir ----*----
şey deği!dlr .. ~kan~ina~yada. faik bir ı ltalya- Macaristan 
hava kuvvetı ıle faık bır denız kuvve- · 
tini karşı karşıya getiren hem siyasi Ticaret müzakereleri 
ve hem de askeri bir mesele karşısın- *----
da bulunuyoruz. Bu m~sele son derece R 1 (A A ) _ İt 1 ·ı Mıı-

. . h . b. 1 d. z· oma, . . a ya 1 e 
ehemmıyetı aız ır mese e ır. ıra . • .. k 
Al 1 il ·tı . t h kk k ett'". caristan arasında ıktısadı muza ere
m~n arı~ mı erı a a u. ıgı !ere devam edilmektedir. Gazetele~. 

takdırde sıyas! ve sevkülceyşı milna-
1
. . b d 1• t il k !at a 

b tt . .1. ·ıe . k bil ilk ıtalyan mil a e a ve m na a n • se a a ıngı ız a n.ıne ço Y za- d t 
d k ak 1 b . t h ili h zırlannın pek vakında Bu apeş eye 

rarı o unac o an ır a avv a- · 
gitmelerine intizar etmektedr. 

sıl olacaktır. 
İtalyan tayyarelerinin Hindistan, 

Süveyş ve Cebelüttarık üssübahrileri
ni tehdid etmekte olduğunu işaret eden 
bu Yesika şunları ilave ~diyor: 

cSkandinvya hadiselerinin ehem
miy<'ti bu hadiselerin diğer devletler 
ve bilha••a dört bUyilk bitaraf devlet 
yani İtalya, Rusya, japonya ve Ame
rjka üzerinde icra edeceği tesirler de 
mündemiçtir. 

----*·----
Britanya 

Deniz zayiatı bülteni 
Londra, l (Radyo) - Britanya hil· 

kiimeti, deniz zayia:ı hakkındaki haf
talık bülteni neşretmekten vazgecmiş
tir. Almanların işine yaradığı tesbit 
edilen bu maliimat, bundan bö)•le haf
ta nihayetlnden on gün sonra bildiri
Jecehlir. 

... 
İLAN 

Banka Komerçiyale ltıı.lyana 
Banko Di Roma 
Doyçe Ori~ntbank • DreH· 
dnerbank şubesi 
Emlak ve Eytam Bankası 
lzmir Eanaf ve Ahali Banka11 
Oamanlı Bankası 

Türkiye lı Banka11 
Türkiye C. Ziraat bankası 

lzmir fUbeleri 6 mayıs 1940 
tarihinden iş'arı ahire kadar gi
telerini afağıda yazılı saatlerde 
açık bulunduracaklardır. 

Her sün saat 8,30 dan 12.30 a 
kadar. 

Cumartesi günJ.,ri 8.30 dan 11

1 30 a kadar. 28 2 4 

;f -
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Bayanlar için ; ·şi·;~l ..... C.~Ph~~i~.d~·~·· .. ·R~p~;t;j'i·~; .. ! 
................................. , ................................................................................ . 

m •I -
' a o u a da mitralyöz 

-Baı tarafı 1 inci sahifode
olr.caklardır. 

Kurslara iştirak edecek olanların 
mutlaka liı-e, orta Ye ilk mektep me
zunu olmaları şarttır. 

GALİP BAHTIY AR -53-
cistanbul ınebu u ve İzmir parti rnüfetpfi• 

a ey ve yanında bulunanların başlarına mühim 
başında No veçli er 1 Haziran 1940 gününden itibn

ron İzmirde açılacak olan h•ı \:ırs 

b. şey ge medeıı üç ayda Acem ilini geçtiler 
- Şcyhülcebeln hapsetmiş olduğu\nebildim: Bizim Uygurlarla Gurha- dan vurarak Horasana geçmemi Ye 

ki~ilerin haı ri arabada -0lduklarmı nuı adamları kavgaya giriştikleri güu sonradan (Tus) a varmamı ~öyledi, 

Bir şe/ıir ki maziye karışmış, taş 
üştünde taş kalmamış 

!ara yurcl müdafaasında Ç<'l , ·ük 
.ehemmiyeti haiz olan yardımı.:ı hem
şirelik vazifesini yapmak üzere asil 
\'G necip bayanlarımızın şimdiden is
tical ve gayret göstererek şubeye k n 
dilerini kaydettirmelerini ve daha 
geniş tafsilat almak istiyenlerin de 
keza şubeye müracaatları lüzumu illin 
olunur. 

ılirdim. Ağam fahmud Yalvacın den bir akşam evvel. i babam ve a - Başımıza pek büyük bir şey gel - Fransızca PnrisU\·ar gazete:;inin Almanlar bilaistisna her yeri bom-
ı.ruruğu uzcrlne o gün, yola düş- nam da sağ imişler, kav~adan ~onra meden üç ayda Acem elini ba~tanba- Norveçe gonderdiği husu~i muhabiri balamı !ar; yalnızca şehir dışında 

tim. Ulu hatunun alayı, çok a~ır a- da bunları tusaklar arasında bula- ~a geçtik. 596 koyun yılının ilk yn - mühim harp cephelerinden biri olan kalan bir kili e ile bir hastahane bu 
• ır 3·ol keatirdiğinden güçlük çekme- m~m~lar. Dernek ki. kaçıp yakayı zında Basraya gelmiştik. Hamın· ve Elveı umdu gördükler:ni feci manzaraların yegane şahidi o-

n, sizden iki gUn önce Buharaya k\Jrtarabilmişler. Bunları işitince, ARAP EU..ERl şöyle anlatıyor: larak kalmıştır. 
'ardım. Ne ettim, ne işledim, iki gün yüreğime su serpildi ve ümidlene- Bas:r@ kurulgam, li'ırnt sµ,y4nun - Eı";or Almanlara te adilf eder- Hamarclakf halk dn sükunet ve -----*·----

B rilanga donaı'f.• 
ması hazırdı1· 

i,..ınde Margoz v~ iki kadının hapse- rek, genişliyerek yoluma dü~tüm. ağzındadır. Bura 1• tuzhı fiU ile tnth sek ben sizin snğır ve dilsiz bir No~- Jaknydi olduğu kadar Elverum hal
d !dikleri arabanın eşinde bir araba Mahmud yalvaç Yusufa bir iki bitik .~uya karı mış bir deniz gibidir. Bi - veçli olduğunuzu söylerim. kında da düşmanı kovmak ve ezmek 
dahn yaptırdım. Bu nrabanm içine vermişti. Üzerleri balmumlu olan bu zim i'İbi c;ayırhklarda, ovalarda ~;a- Otomobil dar ve nrızalı yolda gi- için karar vermiş bir h:tl var. Giiz
c:.iiah yerle:;ıtirdiğim gibi ardına da bitikleri, ben alıp Bağdnd. Şamda şamış büyümüş adamların, durmn - derken şoförümün verdiği bu kısa !eri normal manasını şa~ırmış kimse
:ki hayvan kııttım. Ulu hatun Buha- tacirlere götürecektim. Artık boynup mrıcasınn kabarıp inen yeail suyu, emri dti~linOyoı-dum. !er bi1yük bir kinle Almanlara bnkı-
raya gelince ortalık biribirinc ka . _ mp. aldığ.ı~ işi ~.nyırlı~ı il.e ı-oııuıın \beyaz yelk~ııli .kayı~laı:ı: de:·e. gibi Sabah erkenden isveç ve Norveç yarlar. -Bo.ı tarafı 1 inı.:i sahifode-
tı. kimsenin kimseyi görecek hnli kııdar erışttr.ccegıme !?unlfim yatmış.- .sallanarak ılerı gen gıd,,lerını. hu hududundnn ayrılmış idik, her kilo- Burada harabeler orta!>.ından yı- rı hakkında bazı kararlar aldığı söy
kalmam1ştı. 'Ben bu kagraşahk içind~ tı. yucn su çölünü 8'Öriince nasıl saqıp metre başında manzarr\ değişiyordu. kılmış yuvasında aile hatıraları ara- lenmektedir. Fakat bu hususta hi~ 
arabamı öteki arabaların iÇine 1carı~ ..A.mu derya suyunu bir ı:al üzerin- kalacakları çabuk anlaşılır. Rey - Renk renk kayahl:lnr ve karlı tepe- yanları. sonra hey\>esini demirli bas- bir tebliğ yoktdr. Ayni zamanda 
tırdım. Efitün ıırabnlor gelip durun. dcp geçti]\. Bu suyun üstünde karş!- ~onda ~enfzf ç~k gör~ü~t~~· Bu ele~ Ier arasından uzanan dar ~·ollar .. Gö tonunun ucuna takıp şimale doğru N~\ıyorktan bugün hareket eden 
ca, ya.,akçılar Hatunu iyice seyret- dan kariı~·n ~ m, yük taşıyal\ satı nıı denılep şeyın Gobı çlllunden n~ ze görUniir kimseler yok. Bazan u- yola çıkanları "'Ördüm. Reks transntl:ıntiki ile diğer italynn 
mek için ye.Jerini bırakıp gittiler. q'Qrkmen Irnyıkcılnrı kullanırlardı. büyük olduğunu anlattı. Deniz ö~le zaktlln akseden t~yini imkul1§ız gii- Bu ncı manz:ral~r içinde ben ne gemileri yollarına devam eylemekte
Yanıma aldığım yoldaşlardan birini Oraya vnrmc Ürgenç hamnın torı - ..,.eni imi ki in an günlerce üzerın- riiltiiler. Fakat bu manzara değişti. çok uzun zaman kalamadım. Sima le diri er. 
de hapislerin arabaıncı ne lafa tut - hklarınn ayak ba~maktan ve Ha'a- de gezermiş ve toprak yilzU görmez- Y()lun aqağı kı!iP'\ında güzelce mas- doğru hareket ettim. Bu avdetim e"l- . A • 

w ~ • • • • • kt b · · · ı · · M b atları ızı gön-üs- " Roma, 1 (A.A.) - S.yası mahfıJlet 
maga gonderdim. Yoldaşım, henfı rı~ıme gırme en emm ıçın çe cın • mıı:ı. argoz ve en.. m "' kelenmiş bir araba gördüm. işte ilk nasında, Non·eçliierin vadilere ha - . . 
öyle liifa tuttu ki arabasının ba~ın- mek gerekti. Çfinkil orada beni mut. lerine kadar suya saldık. Ben; Rey· ha:rat işarrli. Şoför ar~basını yayaş- kim olan biltun tepeler üzerindeki kabınenııı bu sn,bahki toplantısındş 
dan ayırdı \le canbazları, köçekleri, laka tanıyan bulunı1rdn. N.e yaJH\C~- mondaye dedim ki: latt.ı, sonra: 1 kayalıklara, kovuklara mitralyözle-ı İngiltere ile Sovyetler bit liği ve Yu .. 
pehlivanları seyr.etmeğe götür<lii. ğımı Yusufa sordum, Yt,ısttf (l\Iery) - Devam edecek - - Devam edelim, dedi. f[~r haı- 1 riııi yerleştirmiş olarak ditşmanı gör- go.slavya i~e Sovyetler birliği .arasın-
Biz; hapislerin arabasını geride hı- •" ..... oo- de lıir Norveç ileri karakoludur. düm. da hal~n ılerlemekte olan dıploıoa-
raktık. Bulduğum boş arabayı da ta Bı•r Al t • · Bir kaç yliz metre ilerledikten son P.tı mıntakada Clomma gibi dar tik \·e ekonomik görüşmelerle iııgili.Z-
çndınn ~·anınıı kadar sürdük, soku~- an ayy.ar e Sl rıı Hamar üzerine çevrilmiş olan boğazlar bir kaç top ve mitralyöz ile italyan ticaret müz~kerelerine tekrar 
turduk. Araı>acılar, yaaakçılar oyun Norveç makineli tilf~lçleri ile karşı- geçilmez bir hale konabilir. başlanması tecrübesinin uzun uzadı-
lan, güreşleri eeyrederkeıı ben, ra- · •• !aşmıştık. Generp.l Rüj: ya tetkik edileceğini bildiriyorlar. 
hat rahat geride kalan hapis araba- lngilterenin Eseksde ev er uzerine Biraz açıklarından geçer geçmez Norveçin yeni erki\nıharbiye rei;;i sını çektim. Ardındaki atlar,a da Mar arkamızdaki makinelilerden biri ta- tteneral Rüj ilk şaşkınlığı müteakıp Londra, 

1 
(A.A.) - lyi haber ~-

goz için zırh, silAh yüklettim. Nöbet- diismüş Ve içindeki bombalar kır takır işledi, c.teş kesilince önü- bliyi1k bir enerji ile hareket ederek lan mahfillerde b.eyan edildiğine go
4 

çiJ.eı· bir kaç vakit önce arabasmı yok ~ müzde uzun boylu, atlet vücudlü bir Norveç kıtalarını toplamağa ve teş.- re, normal şekilde Akdenizden geç-
tamışlar, boş olduğunu anlayınca \n- patJamıştlr Norveç a keri belirdi. kilfıtlandırma~a muvaffak olmuş_ meleri Jazım g;eleıı ingiliz ticaret ge-
rakmışlardı. Fransız gatezecisi oluşum vazivetj tur. milerinin ihti,yat tedbirleri alpıa1ıı:1 

Bu kere de gene o arabayı görfin- Londra. ı (Radyo) - Alman tay- tayyare. Londraııın 70 mil ileris!n - d~rhal kurtardı. Yüzbaşı derhal her General RUj mUd:ıfaa kararını şUy hııkkında İngiltere tarafından yerı-
ce hiç bir şey elemediler. Ben de ça- Y4lreleri dün gece saat on bir radcte- deki E eks, doğu lıatısqıda alçalmış türlü yardımda bulunacağını bildir- le ifade etti: len karar her halde bu vapurlıırın 
dırdan böyl ce çıktım, gözden ırak le.rinde ingilterenin Şark sahillerine ve düşme alametleri gfü,termiş, altı cH, fakat telefon hatları ke..;ilmi~ ol- - Elimizdeki imkanlar cok bü- bundan sonrn Cebeliittarık ve SüvcY' 
olunca arabaya girerek Margozun bir akın yapmıştır. Dafi toplarının yedi eve çarptıktan sonra parçalau • rluğundan Elverum ile görüşmek ve \'Ük değ-ildir. Fakat ingiliz _·Fransız !yo~.u .yerine. ~~P yolunu ta,kip etı:nu~ 
zinc. ·}erini k tim, hl\_nırnlar fena şiddetli ateşi ve ingiliz avcı tay.yare-- mış ve infilak etmiştir. eı·kanıharbiyeden malUmat almak kıtalnrı yardıma gelincey~ kadar rlüş 1 leı1 ıcnJl .ettıgı mıınasını tazamm 

korkmu,ıardı. Yanlarına vşrdım, )erinin harekete gelmesi üzerine Al- İnfilak o derece şcdid olmuştur ki, miimkün olamadı. Fakat Hamar yo- manın mtımkün mertebe az yer işgal etmektedır. 
korkmamalarını, benim dilşman ol - man tayyareleri pilskürtillmüş, rica- 20 mil mesafeden duyulmuştur. Tay- lunun serbest olduğunu söyfediler. 0 tmesi i~in elimizden geldiği kadar f./"'°:ı~a, : (~jA.) - ~ng~;~z ~:~:~ 
mayrp danışık olduğumu iyice anlat. te mecbur edilmiştir. yarenin bütün mnyinleri birden pat- Acab~ ne kadar ıaman için bu yol Çt\l'pı~acak, ölesi.re dÖ\'Üşeceğiz. 1 1 enız ~ 0 

unun ıngı ız c 
tını. Bu tayyarelerin Şark sahillerine lamış 4 Almnn tayyarecisi, 3 ingiliz erbest kalırdı. YOzbaşı izahat ver- Ce.aualar: gemi erine l;apatılmasının İngiltere .. 

d
.ökm k (l ld'kle. b·ı.r 0··1mtı'ştUr. Bu ııehı"r an1·ı"nlerı"nd"'n lGO di· Lveç hududunu ger.mczden e\'Vnl den Hindiştnna ve uzak şarka gidefl 

Bu iş de bitince kaçakllH1ı birlik- ma~in e zere g~ ı . rı, - Y ..... '"' "' • :ı: ~ J b · "kt t - •det-
te "'etfrmi~ olduğum atll\ra bindirdim hadıse do1ayısiyle tntmm edılmek - kişi raralanmış \'e ha tah neye ·nl- - H m ı· lıur.sdan on beş kilomet- hududa ynkın küçiik bir kasabada yo u ır mı · ar uza acagını ka) 

• ... d" dınlmıştır. re ötededir. Sizin gidişinizi g~ranU ourdum. Burada beşinci alayın faa-ımektedlrler. . 
ve ha"{>ish ne yapılan Q arabayı da te ır. d b'l' f k 1 i · · b" ıı· ... etı· 11..,, kkınd" 1·.z,"h!>t a!,·ıbı'lı'rdı'nı. Anıstura\yaya Ümidburunu Y0

• 
1.'1 

9 
leni lcafesi sıibi (J\Vlrın o.rtasınd1t Bu h!disc şudur . • On knd~r ev tamamen yıkılmış, 50 e e ı ırim, a ·at avc et niz ıçın il' • .. .. .. .. "" 1 16 

Al t l · kare:. dcıf" PY ~e hasnr aörmü;ıtar. şey "Söyliyemem. Bu Rabahtanberi Söziine itimad edilir lıir zat şunları le yapılacak seyahat Akdeniz yo ı} 
apaçık bıra'ktun.. man ay;are erme. ,.ı ~·. 1 ,. "' 0 · ~ yapılacf,lk seyahatten bir gün fazlJ 

1-.te; bl\tiln dü~en budur. Görü1ıdü topların açtıgı mUeessır ateşten lıır Enkaz altından ölü veya yaralı ç1- Almanlar tanklarını. oto karlarını -;öyledi: sürecektir. 
ğü kadar göç qeği\mi§ değil mi? Za- Alman tayyaresi yaralanmıştır. Bu karılması ihtimali mevcuddur. şehrin otı1z kilometre açığına yığ - - Burada askerkr emniyet altır.- Akdeniz volunun kapatılmasındııt\ 

~ışjar ve doğru yoldan şehir üzerine ı:adır. Fakat bütün sivillcı·e ~üpheli • t 
vallı arabacı ise kuşu salıverdiği için =oo- en zivadc milteessir olac" k olan h!\

1 
elbette bir temiz kötek yer. Yoldaşım t t . d b · k k Al in"'iltere ile Qarki Af1·ika arasındıı!c G 

•• •• A d 0 yürümeye başlamışlar .. Eğer acele , kimseler nazariyle bakılır, çlinkü bir •.J ... 

· d 'L..: k lSa · ( e mezsenız av ette ir si.irprızle ar- ço · man en u"'ları, buradan . ise ~ ~ 
ıse aha LNZ kaçmadan ortadan yo lıattır. şılaşmanız kuvvetle muhtemeldir. başhımış. :Memleketin he•· tarafına 
olmuştur. Ağam Mahmud Yalvaca G H d b lh A.vni mehafil. i crilterenin kendi~ 

ı k k 
.. ı. amıız amar a: ve i asqa burada bir çol< tevkifot e. '' 1,. 

ge ince Ondan imse u9"-ulanmnz, S d · 11 c:.ine muhtaç oldug~u rnevadın bOYi
0

_ 

A 
• k b •• •• f • 1 ant tam 11,30 ~ l!amara girdı - yaJn c ı. II.emen he· an bir sabota.i . 

herkes B DlT ki, Timur )l~lek ~ene merJ a mat uatına gore rn utte }}{• ğim zaman şehri fevkalade lfıkayt \"e \'0\"8 bir ihanet belcliyoruz. bir kısmınt\ geı;id teşkil eden iki ~I 
bir oyun etti. him vol olan Cebeıu··ttarık bogv azı ı e 

N d ki k ı 
sakin buldum. Gönüllüler çoğalıyor: " 

Yusuf bu zn der demez gön~ü- erin 0fVeçte ug'"' fa } arı ffiÜŞ Ü at Caddeler insanla dolu idi. Dük- Ayni kasabada isveçli, Norveçli SLi,·eyş kanalını bilkuvve kontrl~l deet: 
niin hoşluğundan ellerini uğuşturm:ı- • kt ı ı v · 1 hu u kanlarda az çok alış veri~ yapılıyor. ve Danimarkalılardan müteşekkil S5 mc e o c ugu ıta yanın meç fi 

::b~~ra~:1~!u d~~~,:~:0~:~~rk:~ ve Akdeniz tedbirleri Halk işine gidiyor, veya işinden dö- kişilik bir gönUllii kafilesi görrHhp. ğildir. Ayni nı:_chafil.lseyaha~ ~d·~!u:u-
nüyordu. Uzaktan makineli tüf ek Bunlara bir Danimarkalı mülazim uzamasının azını o an rne\ a d· .. 

suma b11'ti ki güle ırQle bayıldım. N'"""ork. ı (A.A.) - Bu sabahki kanına malik bulunduğunu Düçey~ ı t t h' d ğ" · fııkat 
1 

~ ·"' gürültülerini el uymamış olsaydım. kumanda ediyordu. vasa a ın1 e ır e ece ını. . • 
YusufnD sZczü "tince kız karde~lın aazeteın...:n a·ı1-"·atini celbeden iki ihtar etmek istenilmicıtir. > • t ft ·1 · Akd nız '<>" 

• • ...... lloA -.ır burada harp olmadığını zannedecek- Bıı mii!azim Fin!an<liyada da gô· 2eı· ar~ nn gemı erın . · c 
1 

r;n .. 
hikayesine aohıdı Ye wmağ'J,mızı hadise vardır: Nevyork Times diyor ki: tim.. nUllü olarak harp etmiş ve bu kere tunun nısbeteıı dar olan kana! ~ t" _ 
Gurbana karşı nice ayaklandığını r.n- ı - Müttefiklerin Norv~çte uğra- cBu çok mühim bir darbedir. Fa- d v hte l ı anı '" 4Karakolun önilndeki büyük b:r de Norveçin ynrdımına koşmuştu. a ugraması mu me 0 an nlfl -
Jatb. mış oldukları ınüşkilat . kat bundan italyanın Almanyanın le\'hnrla şu cümle okunuyordu: Bana şövle sövlecli. arrm;Jar karşısında kalmaktan ıı 

G 
t... - ban+ k · · 2 - Akdenizdeki ingiliz ticaret yanıbaşmda harbe atılacngvı ve kü - ' · · · b l - b t rruzlıtr urilan. gyn:.agımı Aı»lrma ıçın cŞehir boşaltılmıyacak. Sükuneti- - Dün dört kişi idik, bugün 80 ki- ı-;un u un{\C~ını ve u aa v .. j)fi· 

b r tak"lm a ker göndermiş, kavga gemilerinin geri çekilmesi. çük bitaraf devl~t'erio Alman miitp.- nizi muhafaza ediniz.> ,.i olduk. Yarın bu y.ckun artacaktır. karşı daha iyi himaye edilecegını 
başlamı~. Margoz da ay klananl rla Nevyork llernld gazetesi, mühim lebatı önünde teQlimiyet i!ÖStermeğe Ftıknt burada hemen her dakika Ren isveç hududunu geçerken ar- \'e etmektedir. 
biı·likte yımi bizi~ kabile tarafınçla mcnabi .elde etmek arzu ettiği tak- itap edecekleri neticecıi çıkarılam~~. Alman askerlerinin ~hre o-irmesine k el hAlfı ·t ı ----*·----

h 
ı Müttefiklerin bnhri satveti bilku,·ve ~ • ·am a a mı ra yöz se!-ileri duyu-vuruşurm . ir kaç ateşll kavgadan dirde Almnnya tnrnfından azır an- intizar olunur bir hal seziliyor. yordum. S p Q 

onra Gurhanın takımı üste gelmi~, mış olan yeni darbeye iştirak ure - mnsundur \'e kahir vaziyettedir. lhıl Elverumda: 
hem \fargouı hem kız k~rdeşini em tiyle miidahnlc etmek mecburiyetin- bul\i Almany~nm deniz kuvvetleri 1sveç hududuna bir kaç kilometre 
etmişleT. ir ar hk ant kardeşim de bulunan Mussolininin müşkül va- l\orveç h~rekatının bidayetinde mesafede bulunan bu zavallı §ehir 
Margoz hem kendini, hem kız karde- ziyctinden bahsederek diyor ki: m(\dhi~ darbelere maruz kalmtştır. vakılmış, yıkılmış hnliyle hakiki bir 

ş;mi kaçmr. doğru Ka~kar tarafına cİngilizler ticaret filolarını Akde- 11= facia nrzediyo.rdu .. Norveç kral ve 
giderler ve benim de gördüğüm ada- niz~.en çekecek olurlaı·sa bunun ifa- KAl>A TRO BİNASI hükumetini bir kaç znman muhafaza 
ma konarlar bu adam, Şeyhillcebclin de edeceği mana Mussolininin mlida- :Maliyece Nnmazgnhtn Saçr.ıacıha- <-tti diye bu güzel şehir Almanların 
kendisi imiı ! Margoz, herifi özü hale ~tmek ilzere olduğuna kani bu- mamı tıokatuıda kadası.tro biua~ı ınüdhiş taarruzlarına uğramış ve ha
do· ki~i annır, dilini tutamaz ve lqnmalan olacaktır. Yahud harekete 2500 lira aar:fiyle esaslı surette tamfr ritadan ilinecek \.(adar mUdhit bir 
başlnrına geleni aııl tll', doiru.u da geçtiği takdirde denizdeki ingiliz fi- edilecektir. şekilde tahrip edilmişti. 
rtık luk eder. ]osunun harbe amade olduğunu ve ll•"~~~~~5~~~~~~~~~•...,!IM~•ll'!l!l!l!llrmırııı:m:aııD 
s~n rkanttl.' b\U\ları gene deliğe bahrt kuvvetlerin Norv.eçin dar kör- EL HA 

tıkarl "' Jlabama anııma g~lince, fezinde oldufnndan çok daha mfleg.. 
karde~irndeı yalnız şu k\ldar öğre- sir bir .eurett~ hnrekete geçmek im-

~ YY ARE isi~~~·;;·~~d';·~ 3646 
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Bugiin 
Zevkine ve gUzeniğine doyulınıyan, bşştan nihayete kadar canlı ve hara

retH sahnelerle malama} olan ve 
MICHEL SIMOM - SİMONE SlMON 

Gibt iki bily!lk Franm eanatkArının yaratt\ğı 

Aşlc es igeçidi "Üçkızlar .. 
Ft·anıı:ca lfiJzlfl ve ıaı·kılı 

4. Y I'.lCA: El:lcr ;urr..a No. 11 son dün11a lı.dditıatı. 

(J,wıı ~aatlıri: lfrr gtln S-li-7 ııe 9,15 te 
f' • ı:ı Jialk 8 mildur. Herkes için her yer 20 kuruştu1-. 

Ilu~ün matinelerden itibaren , 
İki f c,·knlıide ne-fis ve hih·ük film birden 

1- SERENAT 
FRANSIZC~ SÖZLÜ 

BestPk,fr Şubertin hayatı bestelcı·i, aşklan. 
Baş rolde: LIL!AN HARVEY 

2 - Zorla Güıeliik Olmaz 
Fra ııe1zr.a sözlii 

Daş rollerde: LORETTA YOUN'G - VARNER EAKSTER 
~eh·o jurna!cia: En son ho.rp haberleri. 

Seanslar: 1 - 4.30 \'e & de başlar 
Zoı·la G. Olmaz: 2 ,30 - 6 - 9,30 dı\ 

Cumnrtesi ve Pazıır 11 de ve hnfta ;tl'..'\~ın4a 
HPr t•fü\ 1 rle UCÇü HAU< SEANSLARI vardlr. 

~ 

- Baıtarafı 2 inci aahifed~ - d 

Mütekaitler maçı ağır siklette Demir.spordan. ?tf eh111;e~ 
Diin, bir mayıs tatili mUnaşebetiyle Bu seneki güreşlere iştıra~ e tefl 

Als.anc:\k stamyum\ında. ziraat ve i} İzltlir takımı, diğer senel~re nıs~e gll· 
bankaları miltekaid fudbolcuları a- daha kuvvetli \'e dnha tecrubel 
rıısında bir müsabaka yapılmıştır. reşçilere mali1'tir. ____... 

Yarmışar saatlik iki devre üzerin~ Ace e satılıl< e'/ 
yapılan bu karşılaşma ba~taıı. nihye-

2 
od& 

te kadar zev\di geçmiş, neticede her Topaltı Hacıali caddesinde cel• 
iki takım kazandıkları birer penaltı bir sofa ve trnçayı havi hane :, JJ. 
ile teker gol atarak berabere kalmış- satılıktır. Taliplerin matbaamız 
tır. Recepe müracaatları. 

•• Uc Gü • 
ınema 

Bugün Kültiirpar s·n masınd3 
Sa~t ı,ao dan itibaren 

Duhuliye bUyü lere: 15 küçüklere 10 kuruştur 
Bu fiatle: Damgalı kadınla~ ve Cehennem yolu gösterilecektir. 

Ayrıca Paramunt jurnal 
Seanslar Cehennem yolu lt30--4,40-7,SO Damgalı ~dınlnr 

2,45.,.di,50 9 da _..-

CU:'.\IA Gü~ü 

ŞEREF YOLU-KA 
~ 
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1 
ııi 

(ANAOOI U) 

Balkan devletleri 
Sulh ami!i o '.d u klarını bir kere 

gösterdiler daha d ünyaya 

2 May .. 1940 PERŞEMBE 

Fransız Başvekili 
Radyoda bir söylev vermiş, nihai za
fer için azami fedakarlık istemiştir. 

ıı~uc 
1 

< u LVS> ta.n 
• ~de Almanlar B~l ika toprak- kadardır. Bükreş, 1 (Radyo) - Gazetele•·, rarı, şu günlerde müstesna bir kıy- Pari.ı, 1 (Radyo) - Ba~vekil Pal ni bedbinlikle itham edenler olmu'-
11;,ıı;i,.di, Liege ve Xanıur kaleleri-1 Alman orrlı"ıınun ba,lrn hudud _Bulgar hariciye nazın Popofun nut- meli haizdir. Ve cenubu şarki Avru- Reyno, bu gec.ı radyoda· bir nutuk tu. Şimdi 1937 den çok uzak buhMıu

•U, rnuha•ara etti, dii•ürdü; An-'inrcla ve mevkilerde avırmavn mrcbm kuna bityük ehemmiyet atfetmekle- pa'1nın atisi bakımından ehemmiyet- irad etmiş ve Fran"'z milletinin, ni- yortız.• 
•ao'~ ll:·uk,P.l_ tehdid. nlt;na gir~'. olduji;u kııvvelleri ~·e_",·ııs_ıl:;Jar_ı unut- diı·IPr. Jidir. hai zafer için büyük fedakllrlıklara Pol Reyno, Nazi Almanyasının me-
~. 1' &"tan ogle \"akt:, Alman ,;tıl:ı mn ... nlım. Gorec~k"nız k• n•nı ('h:ır- Bir p-azete ıli)"or ki: lk:nci mühim nokt:ı ela, Bulgari<- katl:ınmak liizım geldiğini söyliyerek deniyet için bir taun olduğunu beyan 
. t~n•ız _ Relçika huıluduııa ço1' Jeroi mulı:ır(•lwsi l'.114 dı•k'nin inti- «Halkan milletleri. sıı?lı :\mili rl - lan ricali t:ırafından, Balkan te~anü- ezcümle demi~tir ki ederek şunları ilave elmiş ve ~öztine 
,~lrtıış olıhı. Yldvlece bu is t:ıhsi" kıımı ol ı·aktır. ı:ıı d~fa ilk hamleıleıı dukl:ırnıı bir kere clalıa dünyaya i,;- dli fikrinin esas olduğu ilk defa ~öy- - Fabrikalarda çalışan amele, bir nihayet vermiştir: 
~ t·rnan kıtaları, qk vazifelerini itibaren te><ebhib ve >.afor tı'ıe ger~- ~:ıt ct!'l;sle~·d.ir. Ballrnnlılaı·, rn7. 0ye- lenm ·sindedir. Popofun "özleri, Ra'- dakika durduğu takdirde cephedeki - Almanlar, nereye ayak ba,a!"
n {ollaııdaıhn sonra Belçika)·ı or- rektir. ıı~n b:ıırn emin'm. }Lıjıno i< _ tın ı·'.ıhametııı_ı :·e ı_1tına k::rşı dm3<·ak kan cll'Ylclll'l"i arn,ıncla mli,;miı· c·l a.skcr!erimiziıı, arkadan vurulmu5 !arsa orasıııı harabeye çevirirler, ma-

'ak Uldırıverince. Fraıı,ız huıludıı- tihkrim htttlnrını, Jlolland~ ve Re! _ tedbıl"leri muclrıktırler. > b:rliği yapılnın<ı imkan \"C ümid:ni ver kadar mütec<Sir olacağını bilmek lii- sum kanı düknıekteıı •.evk alırlar. Gad 

1 
ın \'e hakim 1,uktalanla dmtlıı. ka"nılan vurma te,chh.isü. Almnnlara kan Popofun nutkuıııl:ı Bulgm·i,;- mrktı•clir. zımdır. )<ihai zafere ulaşmak için bü dar ve fakat ayni zamanda kuvvetli 

/kaıhn beklec!:k:eri mtithi' km·- \ıkiidan geÇ"rt'k '"' )'anından w :ır _ tanın terid edilen bitaraf kalma k:ı- Deıli. yük fe<l:ıklrlıklar ihtiyar etmeli - bir düşmanla çarpı~makta olduğu-
'ıı ~"'inceye kadar dinlenmiJ·r ve mağliılıi.\•etlen b~•ka hk lıir ,~;· ite _ yiz. 19~7 sene•inde, Yatan için gü- muzu bilerek ona göre çalışmamız 
\~·llıaya Jıu,Jadılar. tirmiyeePklir. ~T:cj:no i•lihkam hattını H il d B k•ı• nün birinde büyük fedakarlıklar ili- lazımdır.> 
, ~t ve Xivelk>~ ara~ıııdan yı;,\"•n Fr::n.•ızlıır, orrlubrını Alman ordnsını .li. 0 an a a şv e 1 1 zım olacaitını 'öylediğim zaman, be-
~~~Utüyü~e gpçeıı hüyiik ve tıız~ dan hiç a~ağı hulıındurm'lm:ık .artiy-

'U ;1\aJarı:. lıöylece lıiiylik Frnnsız '~· fazlaılıın .rnııtıln'.'· ::O!~ii~o hdtı hi- T eh ike çanı çald· g" ında vazife bilen 
1~ e boy olçU~mek \'C kozunu par zım knrloımuz <leıııl. ıhlıval•m11.dır. c;; ' 

. bhlere ön(indeki .:n.gellni k'aJ- ve har~İ 0İs!:dii!İm'.z i•tok~me\te te\·ci)ı ler oldug" UfllUZU ispat edeceg" iz Ce di 
ı llı Ulunuyorclu. Butun bu plan. etmek ı~ın ırademl?. .. 
'1-t aee.ra'Jnın yeniden ve küçücük Albayın bıı . i\z1eri hiltiln sııbnvla- L:ıhey, 1 (Radyo) - Hollanda tihak etmiyecı'ii;z. Yurduğumuzun dün 
ıı. lllüstona aynen tatbik ve tek- rın hararetli ta~diklerin; kazandı. Tltl- Başvekili rad."O ile bir ,;öylev \'ere- yanın bu karışık devrinde bir barış 

~: ltıekti. ki de bu •özl.r. b;itürı l"rnn'lz ordu - rek, Hollandanın mü•lakbel politika yurdu olarak kalmasını istiyoruz. 
l.'Q • sunun en hakiki gi\rü 0 iinii t~m,;ı e - takibinden nrrılmıyacağını söylen.:, Fakat bu barış yurdunun sakiıılı.·ti, 

~ bu noktada tekmenin söznnu den zengin ve biricik ifacle irli. ve demi,tir ki: tehlike saati çaldığı zaman vazife~i-
' ıııelki bu plan, dediğiniz gibi, Genç teğmen yene ,öz ,ıdı: - Memleketimiz kim<eyi tehdid lli bilen insanlar olduğumuzu ispat 
ıı acerasının yeniden ve a,-nen - ARKASI l'AR etmemektedir. Biz hiç bir tarafa il- edeceğiz . > 
~~· F'arak aradaki en hüyiik fark *----
· llıçtan ZİJ·ade neticede göril - N • 1 

... u hareket rn14 teki o-itıi Fran OrVeçe gıaen 
"'"·ıu!\ ' • ~, 
lı ti. unun ilk tema•larda •arsı ima- •• h • R esmi otomobiller 

Edenin nutku 
Müttefikler, herş eyi nazara alarak 
hesaplarını gayet iyi yapmışlardır 
Londra, 1 (Radyo) - Dominyonlar 

nazırı Eden, dün bir söylev vermiş 

ve Norveçte müttefiklerin vaziyeti 

hakkında be.rnnatta bulunduktan son

ra şunları söyl~miştir: 

- Bu harpre iyi ve kötü günlere 

man hariciye nazırının hi!A masallar
la uğraştığını söylemiştir. 

- --·*---
Almanyadaki 

!kClta başlama<iyle tecelli et - mu ın1mat 
i(,\:ı Almanlar. .Hollanda ve F u·· dce ıC! ncu·· menı" . . d .., . . d" rastlıyacıığımızı evvelce söylemiştim . 

lııiı;, ı~:ıladan kaldırmak z~lıme - A lmanlarca m "isac?ere .._ '- pro1eyı egıştır ı. Zira düşman kuvvetlidir. Bununla be-

Talebeye 

Uı·o nız bu ümitle katanm" İ b"}} • ..., k Ik k raber, her ihtimali nazarı dikkata a- Ayda ikişer kilo sabrın 
lrıtil " r. Onların fikrince Fran•ız edildi 0 Om O ı erın ÇOg U a r Ca !arak hesaplarımızı çok iyi yaptığımız- gönderilecek 
d,~'- Orduları !izerine ırn~'et Ani Nevyork, 1 (A .A.) - Ne\'york Ti- lstuııbul, 1 (T<>lefonla) - Düclce ikinci defa tetkik etmiş ve yeni tadilat dan, istikbale emniyetle bakabiliriz.> 

·~"ıle~ 1914 teı.ı gibi müthiş bir me" gazetP,in'n \'a~inylon mıı~afıi- encümeni, re>nıi dairelerde kullanılan yapm1';lır. Bu tadilata göre, rc,mi o- Eden, sözüne dernmla demi~tir ki: İstanbul, 1 (Telefonla ) - Alınan-
iYI le doğuracak w bn ser•em- ri, Frank Kludkhem Amerikadan i~ otomobiller hakkıııdaki projeyi bu:ı;ün tomobillerin çoğu kaldırılacaktır. - Nazilerin harp makinesi kolayca yadaki talebemize ayda ikişer kilo sa-
l ,d!Id~ı-e edilirse kati netice is- veç ve ::\'orveçe ıriinderilm;s olan nııi- 00 _ işliyenıiyeceklir.• bun gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
dtıa )1 lll lş bulunacak. Yağma yok! him miktarda harp malzeme<irıin Kara den ı· z de fırtına Eden, müteakıben Ribbentropun son Buna dair Ye killer Heyeti kararı çık-
'1 ısı ransız ve İngiliz orduları ne- Bergen limanında Almanya tarnfm- propagandasından bahsetmiş ve Al _ mıştır. 
'll 

4 
te olduğu gibi gene ka - dan zaptedilmiş olduiiunu io;!ihbara- IJ§l aı••ı•------••••••••••••••••••• 

'dıııı~rını bilseler de baslan1'"ıçta t tf b"Jd" kt d" " 1 G .,. 
'•a~ lk bir ricata razi dei-iller .. ına a en ı rm;. e ır. Uç motör batmış ve tayfasından E Mıntakası Bag" cıla-
lıde • ilrinooye kadar te•ebbils . 

~!a "-hnanJar da bulunabilir. Fa- Haliçte beş kişi bo~ulmuştut rına ilan 
; ·~ 0~ 1Ytden itibar en hamle bize t 
<;~ acaktır. Batmış vapurlar İstanbul, 1 (Telefonla) - Karnde- tur. zmir hariç olmak ilzere aşağıda gösterilen mıntakalarda kükilrt satışı 
~,: .. tıılıı ~· l kikada ıre<mi' olduğu gi- çıkarılacak niz•le şiddetli fırtınalar başlamıştır. Batan motörlerin tayfasından beş Ziraat bankaları şube ve ajanlarınca hiulan nda ya-
ıı ·• 2 ıc· F . .1. Gelen haberlere göre, üç motör but - kişi boğulmuştur. zıh fiatlerle yapılacaktır. 

Od. • ı, ransız \'e mır !7. or- ı ,t•ııbtıl, 1 (Tel fonla) - I h lirle 1zm;re Lo -ı TT k B ! "il bU Ok b. B I "k n m Jf ve iki motôr de karaya oturm u'- .,..,g l, .n..nr.!!IIY.A a, or nova, Buca, Seydjköy, Torbalı, Ilıca, Boz-
. 1 huı v ır kı.ım e çı aya batmış olan gemiler çıkarılacak ve ----------------------- ------ a!<n, Harçova, r n.ırııretrm:ırı ııagcııarr 1nrryaçıarı olan kQkUrtlerlnl şir-
tada Unuyor. Büyük kıtalar şu denizrolluının kadro harici bıraktı- Norveçte ş · ddetli muharebe ketin ( lzmirde kapalı yemiı çarşısı No. 41 ) şubesinden bedeli muka 
~qlle O!t~nde ve !\fon• ara,ında ğı vapurlar da dahil olduiiu halı!~ bilinde alacakları kağıtla Darağaç Taı i•k• ledeki ardiyeue tt'R~Uüm 

·~~ı~ ;· Yürüyüşteki müttefik or- hükunıetce salın alınarak demirlerin- -Baş tarafı 1 inci aahifed"- ıelmeğe muvaffak olmuştur. edeceklerdir. 
b Lir h oııçu ve hava kuvvetleri, en den istifade edilecektir. 1aamafih son yirmi dört 'aat zar- Radyo, muhtelif Norveç limanları- Küçük Lufrcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 

esapJa düşman orJusunuoki * fındu Norveç cephesinde vaziyet gö- 1na müttefiklerin çok miktarda a.:ıker 1edarik edilen ardiyeden alacaklardır. 

lr,~;;-RS .... İLYA venı· Tersane rülür şekilde mlittefikler lehine dön- ve malzeme ihraç ettiklerini iliwe et- D ikkat. !kinci rller kaldırılmış olduğundan baicı o ı ını. 
lY[l"\ .1 ı rnii~ ve inki~:tf etmiştir. mektedir. • yanlara kiikilrt verilmiyecektir . 

y; . . . k 'k Londrn, 1 (Radyo) - Narvikleki Herlin, 1 (A.A.) -Alman orduları Bağcılarııı alacakları kilkürtler gö.:ıterilen mahallerden başka yer lerde 
Qİt~ofoshanemizin erl lÇln tef ' at Almunları nıııha<ara için tatbik edilen kumandanlığınııı bir tel.ıliğinde lıildiril salılamıyacağından aldanmamulnrı lazımdır. 

'•1,b'>ıilhrü çalındı yapılıyor plan tamamlanm ış ve bütün Alman diğine göre, Narvik mınmka" civa- Satış ) 

1 
., uı 

1 
ı ·tan bul l (Telefonla) _Yen; tn- kun-etleri ç.enLer :ç'ne alınm ıştır. rında İngilizlerin yerleşme teşebbü•le- l\lıntukaları ' 

Satl§ fiaU 
Yerli E cnebi 

~t ~l' <Telefonla) - ::lf:ır<il· sanenin rapılacaii;ı yer için' telkika- Britunya donanması, Alman aii;ıı· ri hava ktıvvetlerinin yardımı ile ha-
1ı. li: luğumuzun re•mi mührü ta bıı~lanmliıt ı r. ~Iülehıı~•I>lnr, hıı _ toplarını sust~rmuştur. reket eden Alman kıtalarının kuvvetli 
flJıh; n. olos. muvakkaten zarf- ııuıı tuzlayı ıriıı·müşler "' oradn d" J ,ondı-a l (A.A.) - l ngiliz ı·adyosu lıir mukavemeti ile karşılaşmıştır. Şeh-

ı 1 ttı ~ lllah~u! mUh ı·ü kullana- tetkikat ~:ıpm ı ?larılır. Dnmlıus Storen d~miryolunun millte- rin cirnrına yerleştirilmiş olan bir in-
l\ıı, llıruk İ• l ar..lerine bildiJ"di. * fiklt•rin elinde olduii;unu bildirmekle- giliz balarya'i lıu mevzii tahrip eden 

' 1lkacJar o lmaktadır. dir. büyük çapta bombalarla iskat edilmiş-
i;--=u Faş· zm ve Nasyow Cenuptan gelecek taarruzlara karşı tir. . 
<le' J • d koymak irin miittefik kıtaları bu hat Parıs, 1 (Radyo) - Alman kıta n-

e; .. . e ıge e nal Sosya izm ll~~n!uğııı;a,._ mulı~~!if ka<lemeler __ teş-. tı, l.ıugün Dombasa ~ koldan. taarruz 
l,'n• Oztepe caddesi kıl etmektedır. D;ger c:hetten nıutte- etm ~tır. Ozbaha dogru ı lerlıyen Al-
, \i • c,dd . ikisi beraber mücadele f'k harp gemil~riniıı Troııdheim civa- maıı kolundan haber alınamamı~tır: 
4.~t'Pe e~ınin Salhane mevki'n- ;f la rında bir kaleyi bombardıman etlik- ı · Almanlar, nıüttefiklel"in bazı üs-
\'lla opr!i mevkiine kaı:lar e ıyor rmış !eri bildiri!mektedir . !er ini havadan bombardıman elmiş-

' ' ' ' di:•rlce taşı ile döşenme'i Roma, 1 (Radyo) - Almanya se- Lonrlra. 1 (A.A.) _İngiliz radyo'1ı !erdir. İngiliz tan·ateleri de, Os!o 
~ llıa nalt ce 25000 granit parke farethanesi mcisteşarı Bismark. bu- nun hilclirdiğine gUre Os!o ve Trond- Korııilo ve Stavangerdeki Alman ha.. 
~t •saya konmu~tur. giin ita'ra matbua~ e_rkanını 8"far~t- h.eimde bulunan Alman kıtaları ara -lva i'tasyonlarını bombardıman et 
' !O] ınıntakası haneye davet etmı~t.r. Ru milM•e. - •ında irtibatın temin edildiğine dair mişler ve mtihim hasarat yapmıığa 

., betle Ber linde çıkan Yor~er Çaytunıı Almnnlar tarafıııdan verilen haber 1muvafCak olmuşlardır. 
"1~~10~• fı 1 inci sahifede - gazet_esi ba'm.uha_rriri bir konfer~n' Lonrlrada teyit edilm;mektedir . 1 Londra, 1 (Radyo) - İngiliz tay-
ltbaıttıııııtıır vermış \le buguııku harpten lıah•ecle- Rarl~·o, ev,·elki giiıı bir Alman yareleri dün Stavanger, Fornebo ve 

'}~~ab ~r, l ( .A.) - "-•hrimiz- rek, na•yonal ~osyalizmle fa~i7 Pıin, mfifrozesinin dnirlardan ı::ec:meğe te~eb Daııimarkadaki Albork Alman Usk>ri
•ı; ~ ~ŞVekiJ Dr. Refik Snrr!am empery.aliz':1~ ~arşı _bi:likle miic~.- bü< ~tmi~'e de Non·eç kıtalarının mu-'ni şiddetli surette bombardıman etmq-

,~~llıu ı~ıt~1'ttsad ··ekili, birinci u- dele ettıkler;nı soylcmışlır. kavemeti ile kar~ılaşmış olduğunu i!il.- ]erdir. 

',t ~aı ;'· lıolordu komutanı, Di- Almanlar , .. etmekterlir. .1 üsleri bombardıman eden tayyare-
t-ltt• ~. llladen tetkik arama '- Radvo. Domha~ Storen hattı ile !er, miiteaddid filolardan mürekkep ol-

\l1 " lii ·1 1 ~lu h 1 e petrol gıırubıı mü- Hastahane gemilerini Herein nahiye•inin müttefikler in elin- duğııııdan yüzlerce yangın ve tahrip 
I~~ bi'lııııı alde bu sabah saııt beşte d" oldui!nnu kıı)'deylemektedir. D!~er bombaları atılmıştır. Saatlarra devam 
• .,._a . 1 e( hareket etn:ı'•l<'rdir. bombe. r dıman ediyorlar cih•tten Guclhransdal Yad ilerinde müt eden gece bombardımanından sonra 

') ttııı A.A.) - Petrol sahnsı- Paris, 1 (A.A.) - Norsk Teleg- teCiklf!'r Alman ileri harekatına muvaf. taypreler, sabahleyin ~afakla beraber 
r. lter~t~ bulunan :a~:ın baş- ram Bureaunun ~er".1iş olduiıı b' r fakı .. et!o> mani olmaktadırlar. Rosos,tekrar bu üslere giderek bombalar at-

ı 1 ~la Saydam Bısmılden a- habere nazaran şımdıye kadar açık rivarında durdurulan Alman kıta lan mışlar ve gece yaptıkları hücumdan 
~n /~fı Çekmiştir: şehirleri bombardıman etmi~ ve )<or- . 'orve~lil~r tarafından atılan Jı:öprii- 1Almıın üslerinin atesler içinde kalarak 
~ ,b\Jıı~!!"ın.da Y~tıılmakta olan veçin sivil ahali.oiııj mitralyöz ateşine ler •n tamirini durdurmıışl:ırdır. Bida- 1ynnı:ııakta devam ettiii;iııi tesbit etmiş-

~(at ! lta;ku ;azıy'.:ti m~teha•sıs :u.tmuş ola_n Almanlar so~ 24 ·~~t "ette bu mınlnkaya ırönderilen Al_m_an l e rdır.. . . . . .. . 
11 tı~ın te eler.ne ırore, hır petrol ıçınde yenıden hukuku du\•el ahh- takvi)'P kıtalar ı Gudbrau•dal vadl8ıneJ Yedı ıngılız tayyaresı uslerıne dön-

lıaıa Zahürüdür. Mıntakanın mını ihliil etmi~lerdir. -evked ilmişlerdir. memiştir. 
\ "t lıu ~Un müsait bulunması Gamalı haçlı tayyareler, ha•taha- Steink.i erin şimalinde iki tarafın ------ ----------

1 ~ u%~ h Usi bir kıymet vermek- ne gemilerini bombardım!\n Attikten kuvvetleri karşı karşıya clurmaktai!ır. N o rveçt e 
~ 1~ da1ı uıtudıınu ve verimini sonra Steinkjer mıntak11.u1da •ey- l\a rvik mıntaka,ında ise müttefikler 

~~ardır.; tnUteaddid sondajlara yar •ıhhi~·e otomobillerine taarruz meV?.i!erini tahkim etmekredi rler. /damlar baş !adı 
\ "1 ~lıa~gıgıaUndan sonraki ıı:ıe•ai- etmişlerdir. . . İngiliz .. ~adyos.'~~ıın bir i•veç me_n- Kop~nhag, 1 (A.A.) _ Politiken 
~ 1 h tlalıilin rta t .. sb!t edılecek Fransız mehafılı, Almanlann Nor- bamdan ovrendwıne göre Norveclıle gazetesı Alman taar ruzuna karşı dur-
~:~1Usta icde devam olunacaktır. veçte, P olonyada kulla nmış oldukla- r in Jf Pt"ra kalesi henüz mukavemet et- muş olmakla ittiham edilen bir çok 

~\ :ı.ı~1 ~ 0 eden talt•!~at RU- rı harp u•ullerini tathik etmekte ol- mekt~dir . Kalenin var~i•oıııı mi.lttı>fik Norveçlilerin idam" mahkllm edilmiş 
ııtnden işteııecekt; r , 'luklarını beyan etmekt edirler. ve Norveç kıt&ları ile i rtibatı etınin olduklarını haber veı-mekteJir . . 

'Alaşeh;r 
Akhioar 
Aydın 

AFalık 
Balıkesir 

Bandırma 

Bayındır 

Bergama 
Burhaniye 
Çanakkale 
Çeşme 

Edremit t,jl 
Gebze l" 
Gelibolu 
Gem il k 
Geyve 
İstanbul 
İzmit 
Kara bur u11 
Karamürsel 
Kemalpaşa 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lapseki 
Manisa 

Z. B. 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> • 
> > 
> > 
> > 
> > 

• > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> < 
> < 
> > 
> > 
> > 

497 
495 
500 
510 
505 
515 
490 
51E'· 
510 
51:; 
505 
510 
535 
515 
515 
525 
520 
530 
500 
530 
490 
495 
500 
515 
487 

537 
535 
540 
650 
645 
555 
530 
555 
655 
1100 
545 
550 
575 
555 
555 
565 
560 
570 
540 
570 
530 
535 
540 
555 
527 

> > 487 Menemen 527 
> > 500 Nazilti 540 
> > 495 Salihli 535 
> > 495 Seferihisar 535 
> > 500 Sarayköy 540 
> > 515 Şarköy 555 

Tire > > 490 530 
Tekirdağ > > 515 555 
Turgutlu > > 4~0 530 
Urla > > 490 680 
Ödemiş > > 495 535 
Kilkürtlerimiz kurş'm milhürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa çı.-

karılmıştır. Beynelmilel şöhret; haiz Loııdrada( Daniel Griffth) labura
tuvarında yapılan tahlilde kükür tlerimizin yüzde 99,51 safiyette olduğu 
anlaşılm ıştır. 

Kükürtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden 
tamıımi; le i\ r i ve en yüksek ecnebi kilkUr tlerine muadildir . 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 
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~lzmir Levazım Amiriiği ilanları~ - . - . .. ·-............. t1-••••• ........................................... _...,._, ................ ~ 
Rorn.l)va askeri satın alma komisyonundan: 

Umum tahmin Kati teminat Pazarlığın gün, tarih 
Cin~i Miktarı Tutarı Miktarı ve ıaatı 

Kilo Kilo Lira 
Sadeyağı 5000 6000 900 3 mayHı 940 cuma saat 9,30 
Zeytinyağı 8000 4160 624 3 mayıs 940 cuma saat 10 
Ekmeklik un 45000 6090 914 3 mayis 940 cuma saat 11 

l - Ayrı uyrı pazarlık şartnameleri ile yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem yiyecek pn1..arlık suı·etiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görlllebilir. 
S - İsteklilerin yukarıda her kalemin hizalarında yazılı vaktinde 

teminatları ile birlikte Bornovada askeri satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. 30 2 1486 

Bornova tiimen Battn alma komis11onmıda11: 
1 - Selimiye tümen birlikleri Haydarpnşa askeri hastahanesinin 

939 ve 940 mali yılları ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilinde 
75 bin kilo sığır etinin 3/5/940 cuma gUnil saat on birde kapa
lı znrfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25790 liradır. 
S - llk teminatı 1934 lira 25 kuruştur. 
4 - Kanuni şekilde tanzim edilec~k ~klif zarflarının ihale saatın

dan bir saat evvelintı kadar Selimiye tümen satın alma komis-
yonuna vermeleri. , 

6 - Evsaf ve şeraiti her gün koı.ıisyonda görülebilir. 
18 23 28 2 

lzmir levazım amirliği scrtın alma l:omisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla hizmet hayva

m satın alınacaktır. Taliplerin her gün öğleden sonra saat on 
beşten itibaren komisyona müracaatları. 30 3 6 9 

l:nıir levazım amirliği satm alma komisyonundan: 
l - Kırklareli için dört yilz yirmi yedi ilii beş yüz metre mikap 

muhtelif ebatta beyaz çam kereste lie iki bin kilo çivi ve iki 
bin kilo 17 numara bağ teli 6 mayıs 940 günü saat on beşte 

pazıırlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 29 bin lira olup kati t.eminatı 4350 liradır. 
3 - Çivi ve bağ teli ile kereste ayrı ayrı taliplere ihale olunabilir. 
4 - Hususi ve fenni şartnameleri görmek için her iş günü ve pazar-

lığa iştirak için muayyen giln ve saatta İstaııbulda Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna müracaat edilmesi. ~O 2 

lznıit levazım amirliği ~atın alma komisyommdan: 
1 - Tevhit semeri imal !çin 20 bin kilo siyah yağlı kösele ile 5300 

kilo siyah vakete alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 6.'5/940 pazartesi günü saat 14,30 da 

tophanede istanbul Jçvazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

8 - Köselenir. tahmin bedeli 50 bin liradır. 
4 - llk teminatı 3750 !iradır. 
5 - Vnketnnın tahmin bedeli 13250 liradır. 
6 - 1lk teminatı 9~ı3 lira 75 kuruştur. 
7 - İ~hu kösele ve vakete "ayrı ayrı bayilerden alınacaktır. f,,;tPklile

rin belli gün ve saatttı. komisycna müracaatları. 

lzmiı levazım amirliği ~cdw alma komi.syommdan: 

Kilo 
10000 

8000 
2000 

Tahmin bedeli İlk teminat 
Lira Lr. Kr. 

22500 1687 60 
7525 664 87 
4800 822 50 

Avrupa penç.elik kö~le 
yerli pençelik kösele 
Yerli ve Avrupa. taban astarlıiı 

kösele 
1 -- 15500 kilo Avrupa ve yerli olmak üzere pençelik ve~starhk 

kös.ele alınacaktır. 
2 - Pazarlı'kla eksiltmesi 4/5/ 940 cumartesi günii saat on birde 

Tophanede istanbul levazım amirliği satın alma komi.,yonunda 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teminatlari~le belli saatta komh~yona gelmeleri. 

lstanbul belediyesinden: 
Yeniden inşa edikcck telefon şebekleri için lüzumu olan 2680 aded 

uh np direk kapalı zarf usulirlc eksiltme.re konulmuştur. 
Tahmin bedeli 23140 lira ve ilk tenıinntı 1735 lira 50 kuruştur. Şartname 

ır.bıt rnuamclilt müdOrlüğil kaleminde görülecektir. İhale 17 /5ı 940 cuma 
günil suat on beşte daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplurı ve 940 yılına ait tica
ret odası vesikaları ile 2490 numaralı kanunun tarifııtı çevre.~inde hazır
lıyacakları teklif mektuplarıııı ihale günü saat on dörde kadar daimi en-
cümene vermeleri. 2 6 10 14 3516/ 1512 

Deniz Levazım satın alma ko. 
misyonundan: 

1 - Tahmi'l edilen bedeli Hl690 lira olan battaniyenin 18 mayıs 940 
tarihine raslıyan cumartesi günlı saat on birde kapalı zarfla ek~iltm~si 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1476 lira 75 kuruş olup şartnamesi her ıün komi;:;. 
yandan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 !ayılı kanunun tnrifutı dahilinde tanzim edecek 
Jeri kapnlı teklif mektuplarım en geç belli giln ve sarıttan bir saat e\'ve
line kadar Ka ımpaşa.da bulunan komisyona makbuz mukalıilinde verme-
leri. 2 7 12 17 3419/ 1511 

lzmir Defterdarlığından: 
İzmir körfezinde kain ve üç senelik muhammen bedeli 1800 lira olan 

ve içer:sinde küçilk Gediz azmağı bulunan Ragıp paşa namı d!ğeri Sığlar 
dalyanı mrıhallile yine izmir körfezinde kain ve 3 senelik muhammen bedeli 
300 lira olan -eski Gediz \'oli mahallinde Uç sene müddetle balık avlıımak 
hakkı su ve kara av vergileri umumi taimatnamesinin 28 inci maddesi 
<!elaletiyle 2490 numaralı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 inci 
maddesi mucibince 1214/940 tarihinden itibaren on beş giln mllddetle 
ve 27/4/940 tarihine milsadif cumarlai günll saat on ikide ayn ayrı iha- · 
leleri icra edilmek ilzere mllzayedeye konulmuş ise de bu müddet zarfın
da eski Gediz Voli mahalline talip zuhur etmemiş ve Ragıp paşa. dalyanı 
milzayedesinP iştirak eden talibin sllrdilğü pey muhammen miktarın du
nunda bulunmasJ hasebiyle haddi liyik görülmemiş olduğundan 28/ 4/940 
tarihinden itibaren bu müddet on gün daha temdid edilmiştir. 

Talipier!n lzmir defterdarlığına müracaatla şartnameyi parasız te
darik edebilecekleri dalyan ~e voli mahallinin muhammen bedelinin yilz
de yedi buçuğu ayrı ayrı nisbette nakden depozito akçası yatırmak veya. 
hud bu nisbette bankaların teminat mektupları ile devletin muayyen tah
vil ve bonolarını vermek şartiyle 8/5/940 tarihinde saat on beşte Defter
darlık odıısında müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilan o-
lunur. 1497 

(ANADOLU) 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
}luh. B. %7,5 teminat Eksiltmenin 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANDAISE ROYALE KUM· 

2 M.ayıa J 940 PERŞEMBf _.,,,, 

1~ f-: 1- enri ;r J r~; 
AMERlCAN EKSPORT Ll~~ ~~ 

NEVYORK 
Cinsi 

8 No. Ju elektirik ka. 
pfisillil 
Santral fişeği 
6 m/m Flober c 
9 m/m çift şarjlı 
Flober fişeii 

Miktar Lr. Kr. Lr. Kr. şekli saatı 
PANYASJ 

DEUCALION vapuru 2.5.940 ta· 
rihinde beklenmekte olup ANVERS 
VE HOLLANDA limanlarına hare • 

lS,SO ket edecektir. 

1.000.000 A. sif 68.000.- 5100.- kapalı Z. 14 

10.000 c Pazarlık 15 
25.000 c c 

NE V - YOR K İÇİN 

Eksamelia vapuru nisan sonlatıııdt 
bekleniyor. dt 

Ek · · 'f · fdaQ111 

Adi tapa 
Nişan fişeği 

25.000 c 
6.000 c 

22 m/m 1.500.000 c 

c 
c 
c 

15,45 
16 
16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarları yazılı av 
malzemesi hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - 8numara kapsülün muhammen bedeli muvakkat teminatı ek-
5iltme şekil ve saatları hizalarında gösterilmiştir. 

HI - Eksiltme 15/V / 940 çarşamba günü Kaba taşta levazım ve mil· 
bayaat şubegindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Elektirik kap:'ıülü şartnamesi levazım şubesi vezne.>inden ve 
İzmir Ankara baş müdürlüklerinden 340 kuruş mukabilinde 
alınabileceği gibi diğer şartnameler parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münkase.sına gireceklerin mühürlü teklif mektup
Jurını kanuni vesaikle yüzde 7,5 güvenmt'! parası makbuzu ve
ya bnaka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların 

ihale günü eksiltme saatınclan bir ~nat evveı:ne kadar mezkur 
komisyon ba~kanlığıııa makbuz mukabilinde vermeleri ve diğel' 
işleı'\? gireceklerin de yüzde yedi buçuk güvenme paralan ile bir
likte mezkur kCJmisyona müracaatları ilan olunur. 

25 29 2 ·1 3203/141 7 

Kapalı zarf usuliyle eksi tme 
Liseler alım, satun komisyonu reisliğjnden: 

Cinsi Beher T. B. Miktarı Ek~iltmenin tık T. şartname B. 
K. S Kilo yapılacağı Lira Kr. 

giin ve saat 
Pirinç 35 61500 21/ 5/ 40 salı G. S. 1615 

sına vapuru •• ayıs ıp ı -
bekleniyor. • 

/fdV ~ CALDEA vapuru - ~t?f • 
~ 2/3 Mayıs 1940 tn - SERVİCE 1\IAR!TlME ROGM· 

A 
!'M ~ rihinde beklenmekte BUCAREST 

_.t:_,)_ olup CENOV A VE 
~~ı A"Jj( RlVlERA L iMAN • Galas ve Köstence için: 

K J4 MANLARINA hare • Cavarna motörü 18 Mayısa doır' 
VlHUıA ket edecektir. bekleniyor. 

11RlND1Sl mofo.-ü 1-5-940 tarihin· 
de gelerek ertt-ai günü saat 17 de D. T. R. T .• BUDAPEŞT 
PİRE BRİNDISt ZARA FlUME TRI. 
YESTE VE VENEDIK limanlarma 
hareket edecektir. 

Adige vapuru 4-5-40 tarihinde lıek 
lenmekte olup CENOVA VE. RIVl · 
ERA limımlarına hareket edecektir. 

ClTTA Dl BARI motörü 7-5-940 
tarihinde beklenmekte olup IST AN· 
BUL PİRE NAPOLİ CENOV A li · 
ınanlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 8-5-940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de r tllE: 
BRINDISI ZARA FIUME TRIYES • 
TE VE VENEDIK limanlar,na ha • 
rekct edecektir. 

I.angano ya.puru 15-5-940 tari
hinde beklenmekte olup CENOVA 
VE RIVfERA limanlarına hareket 
edecektir. 

BUDAPEŞTE iÇİN 

dofr'd cDUNA:. vap. 15 marı .. a 
bekleniyor ııd' 

cKASSA:t M ot. :\Iayıs sonları 
bekleııiyor. 

cSZEGETh mot. Haziran O
rt.11•. 

rıııda beklı>niyor. 

l r ~ 
Sosyete Koınresiyal Bu g• 

LA Vf GASYON A VAPÖR ,15tı 
BULGARY A vapuru 6 nııı\.oı 

b~kleniyor. Burgaz ve Varna için 
alacaktır. 

··' Vapurlann fs!m ve tarihleri 
landa hıç bfr taahbftd alın_!!!! .. 
Tl::LEFONı 2007 - 2u--

Ekmek 
Sabun 
Zeytiny:ığı 

Sadeyağ 

10 .,~ 

-<> 
38 

60 
185 

520000 « 
14550) > 
17750) 
51000 > 

Toz şeker 36 50 86500 ~ > 

10,30 · c1a 
« s. 10.45 ~915 

> 11,10 da 1214 

> 11,25 te 4693 

14,25 te ~058 

217 Dl'iıı dh; i motıirü l 5-5-9t0 tarihin
de gelerek ertesi giinü saat 17 de Pl
lU<J. BRIND1S1 ZARA FlU~IE TRl-

341 YES'fE VE VENEDİK limanlnrına 
~OJ hareket eclC:'cektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyes· 
te veyll Cenovada çi;nali v _ cenubi 
Am1ırika limanlarına hareket eden 
ITAUA ANONiM ıeyriaefain şirke-

..,.,._,u # 

Olıvier ,,~ ıürekdJ· 
LlM1TED 

VAPUR ACENT ASI 
Attürk caddesi Reea bin••1 

Tel. 2443 . il 
Londra ve Liverpol hatlarJ ~ Kesme şeker 40 . _23000) 

Dağlıç eti 58 80500) 
Karnman eti 55 70000) > > 14,40 da 6591 534 
Kuzu eti ·15 29500) 
sl~!r eti 35 2:~%" ) 
Beyaz peynir 45 22700) > > 15 te 1433 
Kaşar peynir 75 11850) 

38 knlem yaş sebıe tutarı 38699 lira 60 kuruş 
3:17310 kilo) 21/5/ 9•!Q salı günü 2093 195 
466900 ade ) saat J!l.15 <le 
79100 demet) 

Komisyonumuza bağlı Gıılatasaray, Hayrlarpnqa , Kabataş erkek li
selerii le Çnm'1ca, Kandilli ve Erenk5y kız liselerini mayı:o; rn.n sonuna 
kadl\ı~ ihtiyaçlnrı olan yukarıda yazılı yiyecekleri knpalı zarf usulü ile 
eksiltmeyP. konmuştur. Bu hu<:u~ta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İshrnbul Berol!hı istikHll caddesi .. "'o. 349 d liseler alım 
satım komib. onunda yapılacaktır. 

İ!-ıtekEler ilk teminat mııkbuzu ve 1940 yılı ticaret odası ve3ikaları 
ile 2490 sayılı nrt•rmıı, eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlı
vııcııklnrı teklif z3rflarını yukarıda hizalarında gösteri~n saattan bir 
~ant evveline kadar sözii gece:ı komh~yon rei~liğine makbuz mukabilinde 
te:011im etmeleri muktezi olup po~tada olacıtk gecikmelE>r kabul edilmez. 
T~minatlan yatırmak ve ~artnumeleri bedelleri mukabilinde almak isti
reıı!erin Galutaı;aray Iİ:-it·~iıı<l f J.orııisyon katipliğine müracaatları ilan 
olunur. :Z 7 12 19 3:330/ 1461 

Akhisar B eledig c sinden: 
Akhisrırın mtıhtelif ~·erlerimle yaptırılacak döıeme ve beton yol inşa

'arı knpnlı zıu·f usuİü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Berleli keşG 16304 lirııhk olan bu işin şartname keşif ve evrakı sai

resi bcle~iye dairesinde her ~Un göı-illebilir. Bu gibi işlc>ri yapanların iha
le giinü ohm 9 5/ 9·!0 per~mbe gilnil . aat on beşte ihale kanunuııclaki ta
rifat cloireısinde müracaat ve Lu gibi işleri yaptıklarııın <lnir resmi ve.<;i
knlarııı ve diğer e\·raklal'ln kupalı 7.nrfa lef etmeleri ,.e yüzde 7,5 teminat 
al{çalıfrı ile miiracaatlan ilan olunur. 30 2 ;) 8 1476 

-Rcıyııulu· mıllı ... h;ıkıık lıô.kiı1ılit/i;-::--lz';i;-bekdiyeainden: 
de>ı: hılinii caclde!'incle sahilpark gazi-

Bnyınrhrın nurg:ı.z köyünden )le..ı- nı.ı-;ıııııın lıir sene müdclctlc kimya \'P

tnn oğlu Eyüp Ülküye ait olan Rurga7. ı·ilme~i. ~·:ı ?. ı işleri :ntidiirliiğündeki 

köyiinün İncirli çukunmcla gaı·kaıı wıl ~~rfnamesi veçhile nçık ai'tırmaya 
şimalen Kahya oğlu Abdullahtan l\Ieh- konıılmuştur. Senelik muhammen 
med Çntığa geçen tarla garben clcrr bedeli icarı 1500 lirn muvakkat te. 
cenuben gyiip oğlu Mustafa ile mah- minatı 112 lira 50 kuruş~ur. Talipl~
dud 3676 metre murnbbaı tarla o köy- rin gazinoculuk t>h)iyet ve kabiliye -
den Hüseyin Ülkünün alacnğından do- tini gö:terir belediye riyasetinden 

tinin ve Amen1ca ve l indistana hare· 
ket eden LOYD TRİYESTINO ano-
rı:m ıınyıiıefain şirketi vapur~arına 

tPaadiif ederle-r 

sı::nvtcE MARiTfME RO!JMAIN 
ALBA JULtA Va. 12/5/940 tarihin
de lıek lenmekt•" olup l\IALTA, CE
NOVA l\I ARSfLY A l imanlarına hn -
reket edecektir. 

Not: Gerek navlun v~ ıreı-ekse ha· 
reket tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir me!u ;y t kabul etme7. 

TELEFON No. 2004-2005 

1 Piysanın ihtiyacına göre ~ttP 
i1 larımız aefer yapacaklardır· .................... --~ 
--'------------------~ Doktor 

M. Şevki Uğtı1 

Eir:nci sınıf dahili has· 
ta!ıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. st 
Telefon No. 3286 .r" 
Hastalarını ıabahtaıı ftib 

ve ı;ectt vakti kabal ve 11111•
1 

~.!..d~:e_r_ • ..., __________ .. ~ 

T. C. Ziraat. bankaS1 
KURULUŞ TR/Hl 1888 

Sermayesi 100,00,000 Türk liraıu Şube ve Ajan adedi 26Z 
Zirai 1·e Ticari. Her Nevi Banka Muameleleri 

layı tescili i:'1tendiğind~1 bu tarla li- rr.usaddnk bir vesikayı da .'tlarak ı, l'ar<& uırumrt:uıcıc "-ti,::>UO iira ikramıye verecek ıı eli 

1.crinde bir hak iddia edenlerin on lıeş bankasmn yatırılacak temınat mak- Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tasarrui hesı:ıpJarııı~ d•~ 
. . bu:Girle beraber ihale ırUnü oıao az 60 lirası bulunanlara senede di>rt defa çekilecek kur'a ile aşa1lı 

mans 940 tarıhıne kadar Bavındır 3 5 "~o . ·ı l' t l" d ~ . . . • . . · • -~'"'* cuılı,ı gt rı ı saa o a encu- plıuıaiöre ıkramıye dağıtılacaktır. ıftt 
sulh hukuk mnhkemesıne mlıracaat et- mene mllracaatları. 16 21 26 2 • Adet 1000 Liralık 

1 
:·ggg , 

ımeleri ilan olunur. 19 uncu adanın 180 metre mura}>.. ! c ~~g c ı:ooO ' 

DOK 1
.,0 ü bamda ki 38 11ayılı arsasının satışı, 40 : iôo : 4,oog ! 

ı~ yazı işleri müdUrlUğl\ndeki şartna - 100 c 50 c 6,~go ' 

BEHÇET Uz mcsi \'eçhile açık artırmaya konul. 120 c 40 c ~·200 ' 

Çocuk Hastalıkları 

Mü ~eha&&l$l 
Hastalarau ıı.ao dan bir• kadar 

Bflyler tt0katınd~ Ahenk matbaam 
v.nınci& kAhııl ı>tf~r. 

muştur. Muhammen bedeli 1440 lira, 160_ c 20 c . 1. daJl aŞ~~ 
mu\•akk t t · t 100 1. d T DiKKAT: Hesaplarındaki pnralar bır sene içinde cllı ıra ııe'"el' 

a emma ı o ıra ır. a • ...3 • • 'k . kt ~ . 1 · •le ver "'' . . . . nüşmıyenlere ı r:ımıye çı ıgı Uikdırdc yüzde yirmi faz rum .. ,. lv 
lıplerın bu temınatı ış bankasına )a- ,tir. Kur'alar senede dört defa, 1 e)lOl, ı bırinci kiııun, 1 Dlart. 
tırarak makbuzlariyle ihale günü o- &iran tarihl~rin~e çekilecektir 
lan 3-5-940 cuma günü saat 16 da en-1,~n;;.-~~~~c~~:~~~;.· ••••••••••--c••.......

ALSANCAK 
ataayonn Knrın~mdn Yenı Açıl .. cümene müracantlan. 1 t . 

1s 2a 28 2 E 'GE 
~'F=E=H~M=i~a=·a=N:cmz:a=c=A=N=' 1 l{t•su~ i HastahanPsi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

Makine Tamir hanesi 
lşi f\Jnünde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

nunf a iftihar eden bir müessesedir 
Telef on:. 1991 1 

~-------------------~ 
Kutanı puan dtmircilır 87 - at 

ADIL BiR 
Iler Ş1ıl.ı&ue ait hastalaı· kab ul re mü
tchasS1sları tarafından tldaııi edilir. 

Müessesede her zaman 
do-.tor bululur. TeL 2918 


