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1 Müttefikler, Trondheim ile Andalsnesi almaktan vazgeçtiler ) 

Balkanlarda Yeni· Hareli.etler 

lngiliz ve Fransız donanmaları, Şar-
Dün Malatyaya vardılar ve ora

dan Erzincana git~iler 

l~glliz 
cekler 

ki Akdenize hareket ettiler 
• 

1 
i 

ve Fransız kuvvetleri, Norveçin Şimalinde harekata devam ede-
ve Almanyanın oraya ayak basmasına meydan vermiyecekler 

. ' 

Almanlar da Rorosu tahliye ettiler 

Afyon alınacak 

Norvec kralı 
' 

.. ., . 
soy_enıyor 

Çok mühim mjiliikatlar 
Mussolini, Yugoslavya hakkında 

Paris, 2 (Radyo) - Havas ajansı ı 
bildiriyor : 

İtalyan b~vekili Musaolini, Ame
rikanın Roma sefiri Vilyam Filip~e 
Yugo~lavya hakkında teminat ver -
miştir. 

Paris, 2 (Radyo) - Fransanın Ro 
ma sefiri Fraıısova Ponse, bugün 
Amnika sefiri Vilyam Filps ile uzun 
mUddct konuşmuştur. 

Paris, 2 (Radyo) - İtalyanın V ıt-
şington sefiri Kolona, bugün harici -
ye nezaretine gitmiş ve mUsteşor 
Sumner Vels tarafından kabul edil
lerek bir mtiddet konuşmuştur. Se -
fir, mateakiben Sumner VelB ile bir
likte beyaz saraya &-itmiş ve Ruzvelt 
tarafından kabul olunmuştur. 

Roma, 2 (Radyo) - Amerika se
firt Vllyam Filps, bueün Sa-! ııarııyı. 
na a-ltmiş ve hariciye nazın kont c;.. Bay Ruzvelt 
yana ile uzun müddet konuşmuştur. etrafınd a görilşilldUğU söyelnmekte-

Vaşington, 2 (A.A) - Filipsin dir. 
~Iussoliniyi ziyareti esnasında İta!- Haber verildiğine göre, Mus•olini 
yanın vaziyeti hakkındaki haberler Birleşik Amerika elçisine İtalyanın 

teminat verdi 

~ay Muıaolin( 

~imdilik gayri muhariplik v!lıi\"P"11I 

değiştirmek ııiyet:ııcle bulunm dı·-·ı -
na d ·ıir teminııt vermi•tir. 

- Devamı ..> inci tahifl!de -
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~~~~~g~umaı; 1 Bağcılar Ji~JJ1ıil s ~ 
Oda Kaoın ~zme~çi 

af:j~~:::ıı:::üt:.~~:c::i~~E;a~:ı::,z~~~~~~ 

, 
'Bağlarına çok iyi 

bakmalıdırlar 
Hatıralarını yazan: PAl'LİNE I<OHLER 
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1 B . Ne feci? Bu yıl havnlarııı yağmurlu devam . eı·' es eg en- lctmiş olmmmıdnn lınğlal'da külleme ve 
• • • ., • ~milCllyo ha:->talıkları ~ıkmas1 muhle • 

Madam Orb:ıh ben sükunet Luı-r Hapislrnne mildiirü, bize klıç.Uk • ·~ Zavallı çocuk beşıgınde mel göri.ilmekteclir. 

clu.ı;..tun .onrn gidip yatmal ... hğımıJbir hitabe irndetti ve : e e~ı az ı r boğuldu L .. Bu ~-;ebe}ile vilaye.t zi.raat m~dUrlil• 
su.dedi. Dog·rtı.-.u bu kadın mcrha - - Ey m hkOmlat -dedi- şimdi D" "ğl ü . ~,ı . 1. 1 B V" gu lıagcılarımızııı ~ımdıden baglarına un o e ze.rı ., ersın ll e orno ... .. 

1 
,, . . . • 

n ~ L idi. Ben de mi.ıte :..efü olmuş - bek!eyiniz. Burada intizam ve asayişi d 1 . 1 66 1 d f c· b'r gozlaşı ve mkurt atmaları ıçın bag 
ca < esınr e numara ı ev e e ı ı 

1 
t k _.1•• • 

1 
k 

turu. Fal,ht 0 , nJni zamand-ı tam ~ir teminle mükellef hükumet crkfüıına B •• 1 İ } ki b b k' 1 t ... f 1 D 1 II t· e mm n ·alarınd<JJ{ı zıraat memuru -U Sen gun er aza 1 ma a era er Va a o muş ur . .n yon U U a ıc . . .. 
.\ rı an tipi ıdi. Ma<lr.m. bütün öy - k,ırşı n uhalefet gôskr.enler için ter- t T k t b' b k d k' k farına bır tamını göndermıştır. u ·u un ır uçu yaşın a ·ı ızı .. 
. ,.:·'[!erimi koca ma .ôylerniX. iki tip ettigim'z cezayı görecehiniz. d • • •k t t Ş"k ·· be 'k · · b d ı k - --- ---. prog a a "1 ze gın ı ar 1 ı mış ır u r~ıye, ş! ıpı 0::·1ıu.~a . o anm~ . ~ 
)d 

1 ~ka onra koca 1 telefonda konu- Dedi. Yan taraftan bir kaç adım r "" . suretıyle bogularak olmuştür. Yaka ı~ A D d 
:,·o ·du. Gene bir ba ka gece ynrı: 1 daha :aklaştı. Yan l.ıa~·gın o:an gde:~ Bergama Kerme eğlenceleri 26 tertip edilmektedir. l~ay.~a~ koşula- şöyle ~lmuştur: . ~ • . Y j 

:., ç'71r.<'li hücum müfreze .. : neferi - mahkumu: bu k?yu gomleklj . . May.ısta .başlı.r rak 28 l\1a~·.ıs akşa- ı·ı 27 mayıs pazarte ı gunu yapıla - amelehk yapmaktadır. Her zamankı BUGONKO PROGRAM 
n .ı ge'dif(ni gördüm. Eiliyordum ki nhsa. teshm ettıler. Bunlardan ıkısı . . . kt H t' T k t k f b "k d 

kadıllı kollarından mı sona erecektir. Zengın bır prog- ca ır. ı u ıoo u u . şaya a ıı asın a 12 30 p 0 . ......1 k t t a. 
b n·m kendimi müdafaa etmekliğim yakaladılar 11 K k · .. 'b' k" k s k · 1 d k. · r gıam, meuı e e saa 

,., .' -· ram hazırlnnını~tır. 25 Mayıs Cumar 28 .ı.•luyıs salı günü oza ~ gtinu gı ı ·uçU ""il rilyeyı, 1 yaşın a ı yarı 12 85 ajnn!'I ve meteoroloji ha. 
\ i yan eylemekiigim n~file idi. uenç doktor da, kadıııın korsa.ıım t · ·· .. ..-ı d . ht lif olarak 0 r1·1ln11 tır Orada da muhte- kızı Remzive'-'e bırakaı·ak fabrikava! ' ' . 
• . . . · k ·d . · ~ e ı ;gunu og e n oma mu e .. ,, · " "' " berleti 12 50 :\tüzik · ~ruh telif şar • 

\ azıyctı lrn.v~adı~ .. Bırdcnbıre U::;.u çı _nı ı ve kombıne~o~unun omu,, eğlencelerle başlıyacak kermesin en lif eğlenceler yapılacak, saz ve halk gitmiş, Remziye kardeşini öğle üzeri 'ı kılar (•Pi ) · 
13

.3
0114

' 00 Müzik. K~ 
l ·r kuzu gıbı gıttım ve kapıda ' bnglarm kopnrdı. Butun omuzlarını . k l c- •t" '" kı" - tOrkUler· dini necektir Bergama besk!dikten sonra beşfg-.ine 'l·atırmı~ ... , . . • . . b. ..• . ' zcngın ı ım arı çıe.} .. nAırı mev ı • ,.. " ~ rışık müzık (Pi) 18 00 Pı·ogram ve 
n ~·rrezeye mensup şık, yenı otomo •- ve gogsünü meydana çıkardı .. Bunu · d 26 ü ·· k Halkevinde bir rocuk balosu verile- onu uuuttuktan sonra arkada<ıları ile · ' · .. 

. . · k d' t k.b k d k · · .. .. ın e ayı~ ı>nzar g 11 u geçece ' , " · " memleket s< at a\·atı 18.05 Mtizık : 
lr b:ndım .. O sırada ırnzıler. en 1 a 1 en n ının albının ustune ale- ı · ı b. k ..... b t ı· • cek \'e <riirbu"z rocuk mu"~abak"'ı::ı va oynamag-a "'1't:mı'ştı·r Ha~aı·~e de bun • ' 
• ... • • • • • • •••• 1 • zmırc en ır ço zevu~ - aşa va ı oı- .. , , · .-~ " - .. · ~ - Bir Konrerto (Pi.). 13.40 1\Iüzik : 
ıb•yaçlarını rastgele gaı:bederek te- tmı koy nrak dınled. Doktor, dıgeı JKı k .. k k it . - pılacaktır dan sonra olmu tur , 
min l'yliyebilirlerdi. Pek az kimseler koyu gömlekliyc, kadını bağlamalnrı !11a luz.ered- . ctrn!~ıs c okmt· esBmce eg~ . • Tahkikata el koy~n mtiddeiumum1 Saz ~esleri, Çllanlar: ~uşen Ka~ , 

. . l 1 ki . tti Z 11 k b" ıl'nce cı e a\ e eu e e ır. u ı;ene "' * Basrı Üfler uevdet Çaofa Refık 
onların bu şekıldckı ursız ı · arma ıcın ışaret e · ava ının aya 1 - k. ·b k . ı k ,... ı t' _ Part· genel sekreter lig· i Bercrama mua\·ini B. Kemal Berkarda hadise- '. "" ' -5 

. . · b' ı ki · · k · · k · ı - ı zes c oy un nı ço zen.ın eş 1 1 
' 

0 
' Fersan Xurı Halll Povraz ıs.o 

mukavemet cdebılırlerdı. Ancak ır e ennı üçü zencır erle bagladı- ·ı · ı· T k 'ft •b k d"rtlt'i Halkev'nin ·h'l·a ettig· i kalkan ouun - nin cereyan tarzını verinde t.esbit et- ' ~ · 
. . 1 B d hk . · tı mış ır. e · çı ze~ c • 0 1 1 

"' " • ~er.best saat 19 10 Memleket !';aat 
,·eı;ıka tanzım eder. ne nldılnrsa o - ar. un an sonra ma um vazıvetı h d 1 2 ır f . b . . A ıarı ile cirid atma ve ok atma spor miı:ıtir ~ ' · • ~ 

. . . k b' . arman a ı, iJ e enın engısı, r - - .., · ayarı ajans ve meteoroloji haberle• 
nun sahibi tarafından rızasıyle verıl ·avrıyamadan ıleklerıni de iki de· 1 . .. . d F f . dr !arının daha inkişaf ettirilmesi mak 11 : • • 
di' ini ''azar ve bu vesiknyı sahibe liğe geçirdiler. Tam o sırada kadın, paz ı O;} unu, gu\ en e, lo e enın g- d' .1 B ır Ik · 650 ı · rı, 19.30 Konuşma (Mfllı kahraman· 

0 
ol ı l~b k k" ~ l sa 1.Y e ergama -ıa evıne .ıra Bursalı gençler ı k k'b ı ') 19 4- :\-I" ·k Ç • inızalatırlardı. Münih hapishanesin- başına geleceğini rırılnmışh ve acı ı oyu~u, pa ıy~ ve orog u oyım- yardım etmiştir. Bu para ile birçok B I.I lke . ·ı k 1 d )ı ıme·ncı : erı , • . <Jy,, uzı ' Sea • 

deki kadınlar koğusu 0 sıralarda çok bir çığlık attı. Sonra bir ölüm hali i- farı go ferllecektır . .ıBergamanın ıKo· i"l , . k Ik ursa a vı temsı o un an on an ar. ,,e~ det Çagla, Kemal N. 1 
.. er 'apılm1ştır. Gençlcı den a an lö t b 1 a t ·ı k ·~~ · h F h · 1{ t tt' 1\kte colmuş bulunuyordu. YUz elli ka - çinde gözlerini bize çevirdi. Sanki zak vavlasınduki efe ve zeybekler :ı- . · • . . . - 1 ~ c r genç, aş arın n emsı omı~sı un. • a rı opuz. zze ın u ' 

. b' d b' . d b ki'. d B h:- • · . • .. O'~ uııuna l etıştııfılenler çoga mı~ - reisi B. Hulki Kurtka:rn olduğu halde 1- Oktwan - :Mustafa Çağlar 2 -
dının yüzde 90 ı da aynen benını ız en ır Yar ım e 1Y or u. u a- tasında mı Ilı oyunlarımızı en guzcl tır. 25 kalkancı elbise.si de gene par- Y• • 1 · . .. • . . 

'b · • k k·td • ı·· d' · k lb' · t h lil" :- Kütahya, Afyon, Burdur. Isparta, De- Oku\·an: A2ıze Tozem, 20.30 Milzık 
r.k! etıme ~ a ın şc ı e orala c uş - ıse, ınsan a mm a amm .ııfüı tarzda ve usulü dairesinde ovnıyan ti genel sekreterJiğ· tarafından İs - . . • . · . . 

k b dbahtı "ına ug· ramışlardı ve "·ık an bir manzara idi Temin ederim . . • .. · . . ı . nizlı, Nazıllı ve Aydın Ilalkevierınde Çalanlar~ Fahıre Fersan, Refık Fer· 
nıe. e ıg " · B. Hnsan Çakı. Hnlkevının teşebbu- tanbulda dıktıdlmektedır. Ut ddfd t ·ıı ·d· r • F . Ok • 
bir o· u da evli idiler. Kendilerine ki, burada bulunan bütan mahkOm . . . • r •• • • • _ ,. m ea emsı er veı ıkten sonra san, ' ecıhe, • ahrı Kopuz, 1- ~-

ç. g sil ılc Bergama~ a getıı ılmış, kendı • • şehrimize gelmiş, Halkevini zivaret yan: Melek Tokgöz 2 - O:ıtuvaJl: 
aifedılen yegane suç, kocnla~ınm na- kadınlar -bunlara alışmış olan ba~- ı;ine Halkev· zevbek oyunları ve :ıtı1il- Bergama askillepvonun restorasi- . . · ı . ' · . · · ı ı ·d· d' . k d o t ., ı k ~ 1 • • etmışlerdır. Azız Şenses, 3 - Okuyan: Mefha • 
zı partısıne düşman oma arı ı ı. gar ıy an a m m 5 e na o ma 1i oyunlar öğretmenliği vazifesi \"e ~ ton jşine devam edilmektedir. Yeni - T ·ı k it . ... ~ . 11 Bana bir loca ayırmadan beni bir Ozere - onun akibe!; karşı!';ında nvni r·lmiştir Bundan başka kalkan ovu- den bir çok Utunlar hazırlanan kai- emsı om esı ogretmen ve me ·,ret Sap;nak, 21.15 Konuşma (Bıb ... 
doktora götUrerek muayenei tıbbi- acıyı duyuyorduk. Koyu gömlekli • n'u cirid atma cop kaldırma ok .ni- delerine dikilmiş v~ bazı mermPr ;url~r:a:t müre.~tkepk~;'}d~ad; .. v\~o- )k·ografya), 21.30. MUzlk: KOçUk2 ;r~ 
yeden geçirdiler. Onun da yegfine Jerden biri genç mahkQm kadının şa~cıhk havv~n koşuları ehli hın•- merdivenler de tamir edilerek eski ~ıı er e. e~ mu .eşe ·ı . ır. un a- estrn (Şef: .N'ecıp Aş~m) 2 . 

- kO k d 1 1 k d . ki t • d ' · ' · nıaaya gıtmışlerdır. Manıı:;n ve Balıke- Memleket saat avan aJans haber -
vaptıgı, mah m n ın nn çırı çıp- ar asın nn 3a aş 1 ve ucun a me - \'an sergisi programı zenginlestiril- sekillerini almıştır Restora iyon ı~ı · H lk 1 · 1 t ·ıı k • • · . ~ ı · 1 il b · k b ı · · \) " · ~ ~ ' ır a ev erme e emsı er verere leri: ziraat, eshaJ11..tahvi1fa kant "' 
lak soymaktan ıbaretti. 'Yaşlı o an - şın parça an sn nnnn ır ır aç a mektedir. Bir de kermes piyango.su kermese kadar tnnınmlanacaktır. B d. ki "r 1 . .. . ' 35 
}arı derhal, hatta kendilerine bak - vurrnağa başladı. Biitiln vlicudumun -=0"'- ursayn önece eı ır. I bıyo :_Nukut borsası (Fıyat), 2:ı. sf 
madan uzaklaştırıyor, titrediğini duydum. Öldürmek teşebbüsü IHollanda elçisi ile lngiliz V . * . l . Müzık: Cazband (Pil. 28.25/28. 

- Sizde birşey yok, -Devnm edecek - • eterıner iŞ erı yannkı program ve kapanış. 
Diyordu .. Dördtincil gün sabahle - __ 

11 
J UkhlUŞ konsolosunun zıyaretlerı Vilnyet veteriner müdUrii B. Nazım .-

yin aat sekizde ve mutaddan iki sa- TA A ~!enemende Snmı.ırlu kliyünd~ Ali Hollanda hitldlmetinin Ankara el- Uygur, clün Bergamaya gitmiştir. Ha~· 
at evvel hepimizi hapishane avlusun- l.,{1.B/ D -·· oğlu Hüseyin Koçerj ölılürmeğe te- çisi B. Vi:;!er lstanl;uldan şehrimize vanların sıhhi durumlarını tetkik ede-
da topladılar. Ben de kendi kendi - ıel.iötlşlen suçlu Beyti oğlu HUsrcv &"elmiş dün Hollımda hükumetinin İz- eektir. . 

Borsalar 
me; Bıçak taııyımlar: ağır~ezfida nncak sllah teşhiri su - mir konsolosu ile birlikte Vali B. Etem Urla hayvan sağlık memuru B. Ha- O.ZOM: 

- Aca:Oa şimdi~ eı.acak Kemerde Ka nn oğlu Hasan ve iki çlından Uç gün hapsine knrar veril - Aykutu ziyaret etmiştir. zım Okay lzm1r veteriner müdürlü~U 118 AllJayrak 11 50 14 
7 50 8 Diyordum. çeşmelik caddesinde Hasan oglu Hü miştir. Maznunun öldürmeğe teşeb - Şehrimiz iııgiliz general konsolosu kadrosuna nakledilmiştir. Go Y. 1. Tal~t 

Bizi iki sıra yaptılar. Ayaktn dur- seyinin Uz.erlerinde birer bıçak bıı - bils suçu sabit olmamıştır. da dün viltıy,ette valiyi ziyaret eyle· =n ıo P. Kalark 

duğumuz ve e.trafıma bakındığım lunmuştur. * mfşiir. Çoçuk esirgeme işleri 3 Ak!eki bank. 

12 25 12 26 
ıo so ıo ıd. 

ırada kü tah bir kadın başgardi - Sebepsiz clövmüt: Nüfus sayımı hazırlıg"' ı lııgiltere büyük elçiliği deniz ateşe3j Çocuk esirgeme kurumu di:5panse- ---
van ( A nfl) geldi. Dört koyu gömlek- Kahram~nlm· nııı h~lleı;inde Ha - C t · D I A k d h · · 196 ,,..,... ş h · · ::. b 1 B \•ekf':l""t ·.. aµ aıno onne n ara an şe rımı- rinde Nisan 940 avı içinde 481 çocuk 1i nazi ae ~o.ı.uh.Luı.::... YanJQnndtl ~~n oğlu Ali ve karı. ı Nazmiye, .• e - e rımızue u unnn :ış u., '""' • . • 55"705 1-2 
tahtadan yapılmış garip bir makine bepsiz Mustafa kızı Yıldızı sopa ile tasfütik umum mCldUrü B . Celfil te gelmıştH-. muayene ve te<lavi edilmiş, ilaçları .... 

vardı. Biırdenbire onu kiyotin gibi başından yarnlnmışlnrdır. Aybar ve umum müdürlük birinci şu. * da meccanen verilmiştir. 553901 1-2 
birşey zannettim ve kalbim sökiilür Kanun var! be mUdOı·U B. Cemil Köken lstanbu- Kız kaçırma 2oo fakir çocuğa giyecek 8 fYa da- N 
gibi oldu. Fakat sonra müteselli ol- Kestelli caddesinde l\Jehmed oğlu in gitmişlerdir. Tirede Arpadere kö}·ünde Musta- ğıtılmıştır. 7 o. 
dum. u ma inenin iki deliği vardı. Emin, Mahmud "oğlu Hllseyinin dük· İzmirde ve kazalarda numarataj fa kızı 12 yaşıncla Fatm:ı Dibiyi, ay- Bir rıy zarfında 390 çocuğa 1170 g 
SaRiyen bu makine, idam işleri göre- kanına giderek ihkakı hak maksa - hazırlıkları hatasızca ikmal edilmiş- ni köyden Halil oğlu Haydar kaçır- kap sıcak yemek verilmiş ve mektep 9 
miyecek bir trtifada idi. O vakit kor- diyle eşyalarını caddeye attığından tir. mış kirletmi~tir. Suçlu tutulmuş, ad- levazımı temin edilmiştir. 10 
kum ve dehşetim dağıldı, yerine me zabıtaca tutulmuştur. !iyeye verilm!ştir. * 11 

9 25 
11 25 
13 gevşek 
15 75 
13 

rnk ve tecessüs kaim oldu. Fnkat Koca sarhoş olunca: Tema kin, idaresindeki kamyonu ma- Bornova nahiyesind,. Atatürk cad Bu ne çirkin hadise? 
çok geçmedi. Bu garip makine, ken- Çornkkapıda Tahir sokağında 7 navrn yaptırırken Avrnm Kohenkoya desinde Yetim oğlu Hüseyfo, Hamdi 11 ynşmdn Nurten adındaki kıza 
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disini dövmek istedikleri insanların numaralı nile evinde Afyonlu Hasan çnrptırnrak düşürmüş, yaralanması- kızı 17 yaşında Sunayı kaçırmıştır. rizasiylc tn ·adclide lıulunarıık bel~o - 2oi7 çuvnl nrpa 5 5 
yerleştirilmeleri ve dövülmeleri için Hüseyin Tutukny sarhoşluk ~nika - nn sebebiyet vermiştir. Zabıtaca aranıyor. ğukluğu hastalığı aşılamakla suçlu 
imiş. Bu dört k. inin ikisi bir tııraf - Siyle Hasan karısı 28 yaşında Atiye Rafaelin marifeti; Karantinada Hatay ctıddesinde 162 

20 çuval :fasulye 21 21 
C) ~ 15 !?6 

57·1 cuval susam 15 -o 
tan , ikisi diğer taraftan yaklaşarak, Keskine hakaret ederek çakı çekti- Keçecilerde yeni sokakta ~eyyar numnrtıh evde oturan Giritli Ali oğ-
ses çıkarmadan iki üç dakika her ğinden tutulmuştur. satıcı Rnfnel Şavul, badem ezmei!i . Iran elçisi lu Cemal Yağcıların mevkufen şehrj. 
birimizin yilzümilze bakıyorlardı. Ha.yarlı e•ladl:ır! imal ederken babası Avrnma kız - İran hükumetinin Ankarn büyük el- miz ağırceza mahkemesinde görU -

58500 kilo P. çekirdcği3 75 4 

a t'.l Borsası 
Sonra hapishane müdürü de geldi. Eşrefp:ışnda kiremitçi sokağınclrı mı~. tahta kürekle lJabasını yarala~ çisi B. Haııml f stanbuldan ~hrimize len muhaketnesi bitmiş, neticede üç Serbest kurları 
Beni muayene etmiş olan genç hapis- Kayserili seyyar st.lıcı Ömer Ku.v - mıştır. gelmiştir. Bugiln Ankara)~a harekete- sene dört ay ağır lınp!'line ve ayni 
hane hekimi de kendisini takip edi- tulu ve karde"'i Halil; babaları Ah- Kaza: decektir. Seyahat, hususi mahiyette - müddetle amme hizmetlerinden mem 
yordu. Onlann arkasından da iki ka- med Km·1uluya hakaret ederek taş Birinci kordonda arabacı Emin dir. nuiyetine karar verilmiştir. 
dm gar6iyan geliyordu. Bu iki gardi- ile yaralnmışlnrdır. Suçlular. geec Akmeçe mavunalara yiik yüklerken *" *----

Sterlin 
Dolar 
Belga 
F. B. 
F. F. 

fi24 
150.10 
3.9872 

5~W 
ı.ıs.GO 
4.0480 

yanın arasında genç bir mah · bekçisi B. Ali J{abadayıya da filen yere d(J~erek yaralanmış, hastaneye TERFi 
kOm 'kadın da ,,ardı. Bu mahkum tecavliz ederek tabancasını almak kaldırılmıştır. Jimnastik bayramı :\lenemen ticaret odası başkatibi 38.76 ss.9S 
-sonradan öğrendiğime göre - yeni istemişler ve her iki suçtan dolayı Vazo hıraızlığu 19 mayıs jimnastik bayramı şenlik- B. Midhat Sancar , \'azifesinde gös- Pezetas 
gelmiş ve tlbbt muayenede doktorla adliyeye verilmişlerdir. Keçecilerd Hasan oğlu Salih, !eri, bu yıl çok parlak olacaktır. Bayra- terdiği ehliyet ve Jiyakatına binaen 
şiddetle mücadele etmiş bir zavallı Otomobli kazası: Mustafa oğlu Aliye aid bir vazoyu ma iştirak edecek talebe, talimlere baş- Ticaret Vekaletince bir derece terfi 
idi. Kor<loncla şoför Menemenli Ahmed caJmıs. tutulmuştur. lamışlardır. ettirilmiştir. 

Florin 
F. S. 
K. S. 

1.2552 
2.9723 
2.60 

çıtı 

fıtnizdnn nakzedilmesi doğru değil - ıidecektir. (bu .sene gireceğim, yahud; bu se - Demiş ve Hazret Ömeri yanına .101 
dir. Bir giin gelecek, sen ve senin gi- Demekle beraber hançerini çıkar- fer neticesinde gireceğim) demişmiy ğırarak eline aldığı kabe anaııtaı ~arzmr;ır/SL A M T AR/Hİ~~ 
biler kamilen kurtulacaksınız.• dı ve babasını öldürmesini işaret et- dim? .. göstermi~. d·~idl 

Resulü Ekrem bu sözleri müteakip ti. Fakat Ebu Cendel babasını öl - Ve ashaba tevcih euerek yüksek - Ya Ömer! 1şte sana söyle 
1 

başını Siiheyle çevirdi: dürmek istemedi. Hazret Ömere hi- sesle ıunları söyledi: de çıktı. z.Muha 
- Oğlunuzu iade ediyorum. Fa - ta ben: - Uhut günUnde hepimizin peri· Diyerf'k iluve etmiştir. ·IJi. 

...ammmlilllıiıı:ma:t~ kat ona işkence etmiyeceğinize söz - Babamı neden sen öldürmüyor- şan olduğumuzu ve hepinizi bağıra- Rivayet edildiğine göre }:{ude~·ııtı1 
veriniz. Ayni zamanda arkadaşlan- sun da bana havale ediyorsun? rak davet ettiğim halde sesimi du - ye miısalehasının mfürnker:·i deııı~ • 

bir hareket olsa derhal atılarak Sü- nızdan biri buna kefalet etsin. Dedi. yup cevap vermediğinizi unutdunuz ettiği mliddet zarfındn islıını 0 dıtfl 
Resulü Ekrem; ~ok nazik bir vazi- heyli pnrçalıyacaklardı. - Sühe.yl söz verirken yanındaki - Ben öldürürdüm, fakat Resulü mu? Ne znman tazyık edilirseniz cc- lnrın adecli: islftıniyetin ıuhurunu 11• 

yette bulunuyordu. Ne cevap vere - Ebu Cendel yalvarıyordu arkndaşlarındnn biri; Ekrem menetti. ııabı hak size necat ihsan buyurma- bPri if;lfım olnnlnrın nt1ediY e "~, btl 
cekti? · DUşilndü, evvelll ısrar etme- - Beni niçin onlara teslim ediyor. _Ben -dedi- ben Ebu Ceıideli tah- - O halde ben de senin gibi Re - dı mı? vi idi. JiiçbİI' muharebe iı:I~ın 
ği muvnfık buldu: unuz? Ben de bugün MUslümımım. tı Emanıma alıyorum. su!U Ekremin emrine ve nahyine ita- Ve sonra i Uimın başına gelen bir kadar faydn temin etnı~ıniştır. 

- Olmaz ya Silheyl, onu size tes- DüşlinUlsUnki bir kardeşinizi Mekke- Bu suretle Resulü Ekrem; nisbc - ata mecburum. çok felilketlerden Allnhın yardımı . ı:ıJehnıı•" 
lim edemem. de, zulUm ve işkence için.de ~ıra~~; ten daha miisterih bir vicdanla onu .. '*. ile nasıl kurtulduğ'unu. birer birer Aı;lrnp hiılnyette bu nıils n·ıtııınt'e 

- Şu hnlde, mUsnlehadan vaz ge- caksınız. Buna rnzı olabilir mısinız. b lı . d tt· F k t b · t f Hudet.•bi.vve milsalehası tanzim V" sn.vdı. ehcınmİ.\'Ptini nnlanııslarclı. 'ıkıOL'ıı. .. . k . . , ~ . a nsına ıa e e ı. a ·a en ara - ,, ,, " . ç 
çelim. Bu aozlerı her es ışıth or, teöes:sür ta ehli i~lfimın hissiyatı. şevk ve ne- tahrir edilh-ken Hazret Ömerle di - Ashnp hep beraber: oıııın ı•merf'IPl'j meyclaıııı 

- Siz bilir iniz. Fnknt ben onun ve asabiyet artıyordu. :ıazr~t mer, şesi dağılmıştı. :Muahede aleyhinde ğer bazı ashap; Re uJU Ekreme sor - Söylediklerin hep lıakiknUil' hcrşPyi mılaılılnr. 
Me .keye inde ine rnzı olmam. ancak bulunduğu yerde tir tır titrıyor ve b' b 1 t dulal': Yn Resuliillah ı... Bizim aklımı?. kı- fi~ 
Tt d lı . d f k t d b'I' dudaklarının arnsınl1 "n sr.ı.+ seı-+ mı- ır cereyan aş amış ı. c;ını ırı 

U. ey ıyye e muvn a a e e 1 ırm. .ı.. " " ~ - Yn Resuliillah l\fekke \•adisin. sadır, Cl'nahı hakla senin nrand:ı!<i Rulh munhrrlı> lnin inıza lıittı • 
··n r ı·kı' taraf 1ıoktaı· nnzarlarındn rıldam.vordıı. Süheyl: oğlu Ebu Gendeli alıp k' R il .. ,.k ı1111ı1nııı n O ele basımı tras eUikt~n sonra elimde esrarı kavrıyanıı'l·oruz. ten ·ırr e~u 1 r, ·rem 

d 1 d R lü Ek E R ] .. Ek Elı c -1 ı l k Mekkeye avdet etti. Hnzrnt mer • · ol ı rar e iyor ar ı. e~u ' rem; ' - esu u ' r~m; ' u enue e >a - Beytull~bın anahtm·ı olduğu hnlnc Dediler. Bililhnre lfa71·ct ~ftıham- hen: 
bu c~ndelin vazi.retine bakarnk mil- tı: kendilerini teşyi ederken Ebu Gende. l I k k~ b · • .. klibeve girl'Cl'f•itn buyurmamışmıy - med başı trnş ı o nı·a ·a e~·e gırm- trıı-t 
tee3 ir oluyordu. - Ya Ebu C'cndel cıenden sabır ve le hitnben dınız? 8imdi hu mil~aıeme nedir? ce ehli i!lllnma: - J{urban ke"iniz, brışlarınızı 

Yazan: M. AY 

-196-

Daha ileride is!Um halkı grup grup tahammül i terim. Ortadn bir mttsa- - Ya Ebu Cendel sabret. Bu müş- ReıruHi Ekr.Pm cevap verdi: - t~te size vadett'.ğim şey tah~k- ~diniz. 
bu ma:n.zareşı seyredlyorl rdı. Ufak ! ha v r. Bunun derhal bizim tara· riklerin knnı köpek kanı iibi akl;ı - E\·et böyl sörlemlşıfm. Fakat kuk etti. 1 -Devcım edece.K-
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• 
iş bankası 

Kumbara piyangosu 
çekildi 

Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz - B lk el l l e d 
den) - İş bankası kı.ımbarası ve a an ev et erı kuınbarasız küçük he~aplar ikrami - arasın a 
Yeli piyangosu bugün banka merke-

Komünist lideri 

Tltorez, Hitlerin 
emrine girdi 

SAHlFP! ( 3 ' 

İtalya ve Norveç 

harekatı 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

zinde, noter önünde keşide edilmiş- • h k l b l • 
tir. yenı are t · e er e ırıyor Paris, 2 (A.A) - Sabık komünist 

10')0 lirayı İzırıirde 6881 numaralı , e kaçak mebus Thorezin Bade dn- Norveçte müttefiklerin biran ev-
kumbara sahibi, 500 lirayı İstanbul- kalığında bulunduğ ·ınu ve orada vel, patırtılı ve fataalı muvaffaki -
da 84578, 250 ,·er lı'rayı İstanbulda yetlerin' beki' b 1 ·ı • 0 R HitJ.er hükumetiyle mutabık olarak 1 ıyen azı ace ecı er , 
v5003 ve Aıık••ada da 21878 numn- k J K J y J k ) b harek"t k - kil raıar kazanmı~ardır. İzmirde 22144 omanya ra ı aro , ugos avya ra nai i Prensle ~:~~~~·~ı~arfettiğini :\raten gazetesi fını h:,~nut~:z,:~;: ~ar,~::!.~~~':; 
~~~~:;~~= 1~~ç:~c~~~:r~:r: ~: hu~udlarda buluşacak. Popofun ·beyanatı iyi karşılandı * ~e~~eb~:,.~~y;:;~~1~::r~:a::: 
i abetler vardır. Parıs, 2 (Radyo.>. - Sulhün bir kat J larında jki memleket hududu üzerin- mamen uygun olduğunu ve Bulgarla- Nisan ayında rip vermiyeceğini araıtırmaktadır -
BuJgarı•standa da~a korunması ıçm. ~alkan devlet-1 de bulunan bir mahalde buluşacak- rm ayni esaslar dahilinde Balkan /t l Al _, lar. • 

lerı ara_sında çok muhım hareketler !arını bildirmektedir . devletlerine yaklaşmak istediklerini a yanın mangaııan Mevzuu, töyle etraflıca bir tetkik 
Bir iplik fabrikası yandı başladıgı :e bu harek.etle~n, Balkan- Bükreş, 2 (Radyo) _ Romanya yazyor ve diyor ki: aldığı kömür haddeıinden geçirmek faydaaız ol • 

Sofya, 2 (A.A) - Tronjandaki !arın em.~ıyet ve s~l~metı ~akımın - gazeteleri, Bula-ar hariciye nazırı Bu dostca beyanat, Balkan sulh Roma, 2 (A.A) - Münakalat na- mau gerektir. Evvela tuna kani ol-
ınuazzam iplikhane bir yangdı yü - dan bugunlerde_ mUhım ~etıcler ver- Popofun Balkan s~lhu hakkındaki idealinin tahakkukuna hizmet ede- zırı tar,, 'ından Duçeye gönderilmiş malıdır ki, Norveç harbi, kolaylıkla 
Zünden tamamen harap olmuştur. mek uzere oldugu soyle~ıyor: beya~atını. nıemntı~ıyetle kayd ve cektir. Universul gazetesi de Popo - olan bir mektuba nazaran geçen ni- sona erecek değildir. Burada batlı· 
"!angının bir kundakçılık eseri oldu- Roma, 2 (A.A) -:- İYı m:.dumat al- teba:uz ettırmekU:dırler. fun sözlerinin, inkar kabul e~mez san ayı i~inde Almanyadan 986.000 yan harp, yeni yeni bazı ıafhaı .... 
ını tahmin edilmektedir. Hasarat 40 makta. olan mehafıl Ro~~ny.~ ~ralı Tımpul gazetesı, bu hattı hareke - bir ehemmiyet taşıdığını kaydede - ton kömür almıştır. Bu kömürler göıterdikten, belki de lsveçe taaı·. 
llıilyon leva miktanndadır. ~uol ıle Yugoslavya naıbı hukume- tin Romanyanın, Balkanlarda takip rek bu hareketin, Balkanlarda su!- münhasıran kara yoliyle nakledil - ruz vuku bulduktan sonra neticeye 

R 
tı Prens Polun Ortodoks paskalya - ettiği hattı hareket ve siyasete ta _ hü kolaylaştıracağını işaret ediyor . miştir. bağlanacaktır. 

UZVelt Norveçte bazı hainlerin kapıyı ar· 

C Bir İngiliz ı·svEçı· N GARP s . . kadan açmaları ve deaiaeli bir istil1 umhurreisliğine nam- AH 1LLER1 N DE ıiyaseti takip etmeleri, bupn Nor -
zedliğini koyacak gam botu veçte atratejik kıymeti haiz en mÜ· 

Vaşington, 2 (Radyo) _ B. Ruz_ him noktaların, müstahkem mevki· 
•eltin üçüncü defa cumhurreisliğine Ziyaa uğradı !erin, hava üslerinin Almanlar eline 
seçilmesine mani te~kil eden cumhur Londra, 2 (A.A) - Amirallık da- B • k Al ~eçmeaine sebebiyet vermiıtir. Al -
teis muavini Garnerin namzedliği iresi 1.190 ton hacmindeki Bittern zr ÇO man nakliye gemilerine lngiliz donan• manlar, ilk planda buna muvaffall 
kaldınlmı.+ır. Fakat Corç Vaşı'ngto- olmutlar, fakat donanmaları da bir 

•' adındaki İngiliz ganbotunun ziyaını • l f / • •JJ f[ • ff h •• ff ·1 d h b ı· nun, iki devreden fazla cumhurreisi masıg e agyare erı Şı e l sure e ucum e l er a a e ıni dofrultamamak üzere 
?lmoınak için vazetmiş olduğu sağ_ haber vermektedir. Bu ganbot içle - yıkılmı,tır. Bu ikinciıini de, bittabi 
aın , B R 

1 
rinden bir tanesi alevler içinde yere Stokholm, 2 (A.A.) - Tidningnr- on mil açığında İngiliz tayyareleri ile bulundukları, bunların arasında bu- müttefiklerin kar ve muvaffalciyetle-

b 
ananeyi · uzve tin bozup dü•müş olan Alman bombardıman nas Tegrambyraa, Goteborgdan istih- harp gemilerinin hücumuna maruz !unan bı'r kaptanın ı'fad'sı'nden anla- · h b k ozınıyacağı henüz maHlm değildir. • . ~ rı eıa ına aydetmek lazımdır. Al. 

ll.uzveltin oğlu, babasının, yakın_ tayyarelerinin atmış oldukları bom- bar ediyor: kalmıştır. Top ateşi dün öğleden son- şılmıştır. manlar, bu ehemmiyetli noktaları 
da ü baların tesiriyle içinde çıkan yangın Harp gemilerinin refakat etmekte ra iki saattan fazla devam etmiştir. Ayni kaplan Narvik limanının artık İfgalden sonra derhal, muhtelif •11t•1• 

çüncü defa olarak namzedliğini ilan edebileceğini söylemiştir. üzerine mürettebatı tarafından ba- olduğu bir takım nakliye gemileri isve . Hadis.eyi gözleri ile görmüş ?lan.lar. katir~n kullanılmaz bir hale gelmiş ol- kamellere d., ıaldırmıt ve Norveçin 
tırılmıştır. çin garp sahilinde kilin joern adasının hır gemıde yangın çıkmış ve bır dığe- duğunu söylemiştir. Körfezin dibine müter .. ddid, tecrüboeiz ve az olan 

Amerika rının batmış olduğunu söylemektedir- batını~ 30 kadar gemi vardır. Rıhtım- kiunletlerini l'eri iıtikametlere fır. 
R R y ı ler. Gemilerin ekserisi şimale doğru lar dinamitle tahrip edilmiştir. latmıılardır. 

Us yaya bakır ihraca- usya • ugos a vya yııllarına devam etmişlerdir. Diğer ta- 10 nisanda Narvikte batırılmış ola~ Norveçli asker muhakkak ki •a. 
tını azalttı raftan Almanların iaşe edemiyecekle- beş kargonun mürettebatı olan 187 ki- tanperverdir, fakat vatanpervor 

8 Londra, 2 (A.A) - Amerikanın Ticaret m Üzakerelerinin inkişafı, ri için serbest bıraktıkları 129 İngiliz şiden 56 sı kayıptır. olmakla muharip olmak arasında dat 
b ovyet Rusyaya yapmakta olduğu 

1 
bahriyelisinin üç gündenberi isveçte lar kadar fark vardır. -Tıpkı, ltalyan 

takır ihracatının geniş mikyaata talyada endişe uyandırmıştır !arda oldutu ribi - Bu aaker, ceaare 
enezzül etmesi Lond.rada memnu. B 1 Al le de sahiptir. Yalnız ıu var ki, o • 

niyetle karşılanmıştır. Çünkü eks _ . Londra, 2 (Radyo.) :--:- Röyter a - geçmiştir. Yugoslavyanın, Sovyetler u gar• ınan harp gnrmemiş, harp terbiyesi alma-
llerler bu bakırların Rus•: adan Al _ Jansı Moskovadan bıldırıyor: birliğini resmen tanıması henüz mıı, bugünkü harbin tekniği ile me'-
ır.anyaya sevkedilmekte. olduğuna Yugoslavya ile Sovyetler birliğ; a- mevzuu bahis edilmemiştir. Fakat gul olmamış ve ayni zamanda, böyle 
kanidirler. rasında yapılmakta oıan ticaret an - anlaşma imza edilince bu da mevzuu Ticaret müzakereleri, Almanyayı haince bir baıkını dü,ünüp on• kar. 

Amerikan istatistikleri Vladivos _ !aşması müzakereleri, dostane bir ha bahis olacaktır. fı alınacak tedbiri düıünmemiftir, 
tok yolu ile yapılmakta olan ihraca- va içinde devam etmektedir. Tah'Tlin Paris, 2 (Radyo) - Havas ajaıı'ı mem Uil edecek gibi de?ildir Almanya, bu vaziyetten de kolaylık. 
tın 

1940 
senesinde 

62000 
ton iken edildiğine göre, Yugoslavyadan Sov Romadan bildiriyor o ıa ıımaae etmıf, nıhayet Norveçte 

lteçen mart ayında 
5600 

tona dü _ yetler memleketlerine bakır, bazı Yugoslavya ile Sovyetler birliği a- Londra, 2 (Radyo) - Almanya - arasında yapılmakta olan müzakeN- mevküni tahkim ile ve hava üalerinl.ı 
lrıUş olduğunu göstermektedir. ~ madenler, kuru yemiş ihraç edile - rasındaki münasebetlerin müstakbel ya ihraç edilecek mevaddı iptidaiye ler bazı !{üçlükler yiizünden inkitaa de kendi elinde bulunma11ndan do. 

Y 
• cek, buna mukabil Sovyetlerden pct- inkişafları, Roma siyasi mahfillerin- mukabilinde oradan Bulgaristana id- uğramıştır. Bulgarlar, Almanlaırn layı, harekat üzerinde tesir .. tmelr 

Unanıstan rol ve p:ımuk ll'lınacaktır. Yugoslav de endişe ile takip edilmektedir. hal edilecek eşya kontenjanlarının tekliflerini kabule mütemayil görün- imkanlarına sahip olmuıtur. Norve• 
1': , . • , murahhas heyeti, Sovyet harici tic~ Sovyetler birliğinin, bu münasebetle zenginleştirilmesi için üç haftadan - mektedirler. çe hem denizden, hem de karada" 
amam1getı ıçın harbe ı·et komiseri Bay Nikoyanla mütead- nüfuzunu Adriyatik sahillerine ka - beri Sofyada iki taraf murahhasları yapılan aıkeri nakliyat, kendisin" 

girebilir did görüşmeler ~a~mı~tır. Bu ~ö.rüş- dar uzatması, iyi karşılanmamakta - - çok ağıra malolaa bile, mesuliyet 

l'kAtina, 2 (Radyo) - 1 Mayıs şen· meler, çok samımı bır hava ıçındc dır. Avusturalya Başvekı·ıı· kayg111 tafımıyan Alman diktatörlü-
~ !erinde başvekil B. Metaksas bir ğü ve kumanda heyeti, rene nakil 
v Utuk iradederek, işçiler için mu _ M h e • k A e faaliyetine devam edecektir. Boğaz, 
ırıa·ffakiyetler ve iyi işler temenni et- ısır u unıetı (Jurnale d'İtalia) gazetesinin yaz- dardır. mayinler taranabilir. On va-

ış, ezcümle şu sözleri söylemiştir: pur sevkedilse ve bunun altısı batıp 
ta -- Yunanistan sulll istiyor. Ancak dtklartna cevap e • 0 dördü Norveçin cenup sahillerine 
retrıbı'al'ırın.i.yetini müdafaa için harbe gi- Son hadiseler münasebetiy!e Akde- v rıy r çıksa, onlar için kafidir. Çünkü Al-Sidney, 2 (R;;dyo) - Avustralya gazetesi bir tazısında idari muhtari- manyada (vatan çocuklarını deniz. 

/ı k k 
nizde baz! tedafüi tedbirler ı t başvekili Menedi tarafından Avustral- yete na:ı olan Avuslralyanın, İngilte- lerde boğuyorsunuz. Yüzde beı mu· ra rafı a mış ır ıya radyosunda ilalyanca neşriyata baş re tarafından idare edildiğini yazmış- vaffakiyet hesabına binlerce askeri 

ikin . F. [ lJ.. .. Londra, 2 (A.A.) - Kahireden bil- şısında kalmamasını temine matuf bu- !anması münasebetiyle iradolunan nu- tır. Bu gazete, ingilterenin tesiri al- denize dökmeğe, yüz bine yakın bir 
cı aysa ın !Jl uonu- ıliriliyor: lunmaktadır. tuktaıı bahseden jurnale d'İtalia tında Avustralyanın harp kararı ver- orduyu Norveçte mahvetmeğe hak-

~ii ve /ngi/iz prenses- Portaa!d ve Süverş seyrisefaiıı kum- miş olduğunu ve bir çok kuvvetlerini kınız yoktur) diyecek bir ağız bula. 
l • . h d' . psnyalarına İngiliz gemilerinin bun - Avrupaya gönderdiğini de ilave etmiş- mazaınız. Orada insanın da artık 

t erının e l!JeSı dan böyle ümit burnu yolunu takip e- tir. kıymeti kalmamııtır. Sinir ve şidd"t 
İltin °~dra, 2 (Radyo) - Irak kralı decekleri bildirilmi,lir. Başvekil B. l\feııedi beyanatta bulu- arzusu, her mülahazanın fevkine 
ınu:ı Faysalın dolum yıl dönümü Kahireıleki İngiliz bahri makamatı narak jurnale d'İtalia gazetesinin A- çıkıp oturmuı, hükmünü yürütmeğe 
t~Pa;sebetiyle bugün Bağdadın her ingiltere hiikumeti tarafınd'.ln ittihaz K (K ) , vustralya hakkındaki ma!Umatını ye- batlamııtır. Kaldı ki, bu aahada elde 
ladı/~da .b.üyük şen.lik~er yapılmak- edilmiş olan tedbirlerin Akdeniz da- arneCİ arnegie nileştirmesini tavsiye etmiş ve tebliğ edecekleri her hangi bir muvaffaki-
ilciııci ;gılız kralı ıorı, Irak kralı lıilindeki ticari milnakaliita şamil ol- Karneci müessesesi, Hitleri ölü veya diri getirecek olana 200 bin şeklinde neşredilen beyanatta şunları yetin, ltalyayı da sili.ha ıarılarak 
töııde ays.ala bir tebrik telgrafı masını beyan etmektedir. İngiliz lirası mükafat vadetmiş .. Bu müessew, ötedenberi insani emeller bildirmiştir: hemen kendi yanlarında mevki al • 
lcıtıne~l~tır. Prenses ve prensler de Bahriahmerdeki ingilin gemilerine üzerinde çalışır. Karneci (Andrev) 1835 de doğup 1919 yılında ölen bir cAvustralya, Almanlara harp ilan mağa ıevkedeceğini sanmaktadırlar, 
haç . 1 ir eğer takımı ile bir kır - ümit burnu yolunu takip etmek sure- İngilizdir. 1() yaşında bir dokuma fabrikasında çalışan küçücük bir işçi etmeğe ve İngiltere emrine kuvvet gön Müttefiklerin vaziyetine gelince ı 
4. llöndermişlerdir. tile ingiltereye avdet etmeleri için ta- H:en 50 yıl snnra dünyanın en büyük zenginlerinden biri olmuştur. Karne- dermeğe mecbur değildir. Avustral- evveli., ehemmiyeti çok büyük olan 

tJustralyada kazanç limat verilmiştir. ci Iskoçyada Edimburg ş;:hri civarıııda makine ve fabı·ikanın el sanayiini yanın idaresi de İngiltereye ait değil- bir deniz harbi kazanmıılardır. Sa• 
'tJe1'aisi ld Kahire, 2 (A.A.) - Hükumetin öldürmeğe başladığı tarihte doğmuştur. Babası da bir el işçi~i idi. İş bul- dir ve kendimize ait bir haktır. Biz A- niyen ileride, Norveç gibi Almanya-
lnd"'r ne zam yapı ı :<ı:ıill! mildafaa.\·a müteallik olarak itti- vusturalyahlar adalet ve me ... eniyet i- ya r,ok yakın bir sahadan harekat "'° a 2 (R d ) mak için Amerikaya gitti ve Pittsburg civarında bir fabrikada oğlu ile 

nutrıtızd k' ~ .Y0 .. - A\·u~tralya haz etmi~ olduğu karf.rlar bilhassa is- beraber çalı~mnğa başladı. Karneci, babası öldüğü zaman 16 yaşında idi. çin İngiltere ile birlikte harbe girdik yapmak ;mkanlarını elde etmitlerdir. 
0ttırıııaice ı yıl ı~ın budce. varıdatını kenderiye ve Portsııitin ticaret ve mü- bundan soııra telgraf müvezzii oldu ı.ııasına kardeşine bakmağa başladı Kar ve bu sebeple Avrupaya kuvveL gönder Amma, düşmanı birden bire denire 
tır, lraza maksa?ı:le tedbırler. al~ış- naknlatının kontrolü hakkındadır. neci az sonra telgraf~ı. daha sonra tren te!grafçı~ı ve nihayet PaMilvan- dik. jurnale d'İteliıı bunu anlamalıdır. döklememektediıller. Elbette döke -
\'~rıtile~ n~ vergı~ıne yüzde ellı, dıger Mısırda ittihaz edilmiş olan ihtiyat ya demiryollarının müdürü oldu. Biriktirdiği para ile b~rç aldığı parayı mezler. Çünkü havalar gayri müsaid, 
tı,, Bu"d e m?hım zamlar yapıl~ış- tedbirleri hakkında beyanatta bulunan • } soğuk ve faz]" karlıd.r. Düşman, aı-ııq ce varıdatı bu sayede yırmi . . . birleştirerek ilk defa teşekkül eden yataklı vagon kumpanyasına şerik J gı• • f• • k , k'l . ı ı·on . .

1 
mılll müdafaa nazırı bu tedbırlerııı oldıı. Buradaıı kazandığı parayı petrol işlerine yatırdı ve bu suretle bir fi. iZ Se 1 rl erı mev ı erı tutmustur. Bergen ve 

t:, ıngı iz lirası artacaktır. tamamiyle tedafüi mahiyette olduğu- 1. k J b Trondhim askeri birer üs ve müs· ~ kapita ıst oldu. Kabiliyetli ve çalış andı. Hayatı boyunC2. çalıştığı mües- stan uldan Sof yaya J nu söylemiştir. seselerde hiç lıir rezalet ve iflası göı·ülmedi. Ohio üzerindeki büyük ahşap tahkem hirer mevkidirler. Buraları 
Şaretler: Bu tedbirin şimdiki beynelmilel va- köı-rüyü, demir haline ifrağ için kumpanyası ile teşebbüse girişti. nu te- gitti kolay kolay ele geçirilemez. Hava 

ziyet dolayısiyle ittihaz edilmiş olup şebbüs denı:r fabrikalarının kurulmasına sebebiyet verdi. Bir miıddet son İstanbul, 2 (Telefonla) - İngili7. üsleri noktasından avantaj, Alman-
k -Ba, tarafı 1 inci aahif•cl- memleketin her hangi bir sürpriz kar- ra çelik fabri1<aları kuruldu. İlk kumpanyasını tesis ettikten 25 yıl 'onra, büyük elçisi bu sabah İ>ıgiltersden !ardadır. Alman tayyareleri hava ha-
~"tl- d' · 1 T d 1 · S f rek&tını, Norveç üslerinden yap • ı.~ 

1 
çn ırıyor armıt • optancı fabrikaları birleştirerek Pittsburg a muazzam bir çelik fabrikası vücude ge mış ve o yaya hareket etmi,ıir. 

)' h k d' Q t k Jl d 1 S d makta, lngiliz tayyareleri ise deniz d., b' •re et e ınce, perakendeci r aO U ar a getirdi. ki s~ne sonra bu fabrikayı Amerika çelik kumrıanyasına bir mil- Pfir, ört gün sonrı dönecektir. 
•ttaı.· d' - • f 

1 
I . ı..A • h aşırı noktalardan kalkıp gelmekte-

lııll ı ona ver ıi'ı az a parayı Ô yar iraya devrettı ve bunu takiucn ış aya tından çekildi. Onun bir derdi N f v k • J • 
t..ııfteriden almakta, fakir halk, top 'ğ/e sonu müzakereleri vardı: a la e 1 1 dirler. Bu vaziyet ise, harekatın in-

cının Ü d b' • h İ • kitafı ve sürati bakımından çok mü-
~....... c z anına ır nevı araç stanbul, 2 (Telefonla) - Maarif Kazanılan paraya hak kazanmak için bunun bir kısmını halka da- ı b l d '"1ekı d' Stan U a him tesir kuvvetlerine maliktir. Ayn·, 
d, ., ır. Buna ihtikar denmez Vekaleti; orta tedrisat müessese!e - ğıtmak lilzımtıır, kanaatında idi. Bu kanııatla bir çok hayır müesseseler,i 
.... ,,"e denir? Vilayetin, ihtikar ko- rinde eylülden itibaren ö;;le sonu k d y t • b k · • k .. t h zamanda bütün Norveç fiyorlarına 

' 

.. , )' ,. ur u. ap ıgı en üyü ış, umumı u üp aneler tesis etmiş olmasıdır. İstanbul, 2 (Telefonla) - Nafıa Ve- aaker ı'h ya · k" d f 
•lıo orıu.nun ve di~er alakadarların müzakerelerinin kaldırılmasına ka-

1 

P üh' b' k d 'l' · f J racı un anaız ır, ya ay-llt arasının m ım ır ısmını a ı ım ve ır an müesse~e erine dağıtmı~. kili general Ali Fuad Celıesoy, bugün 

1 

dasız. lngiltere sahillerinden buraya 
ı..dor~•Yetle nazarı dikkatini cel-j"ar verıni tir. Bu kararın, ilk okul - tır. Mevzuubulıi~ müessc'e de bunlardan biridir ve onun adını taşımak- Ankaradan şehrimize gelmiştir. Vekil. 

~· lııra da taşmili düşünülüyor. tadır. burada bazı telkikatta bulunacaktır. -Devamı 4 üncü sahifede -· 
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"Övdeierine kaba yünden, uzun r ha giymiş, yirmi 

amiyetli 
Vatandaş MES' 

kadar silahlı Arap Canbeyi etrafını kuşattılar Belediye hastahanesine t y v ~ m e 
bin lira leberrü etti :Moğolların atları nereye ı:iclerse ise de Susorun ıııtı bunu yere yıktı. Yn- dört çevreden bizi kuşattılar. İçlerin- d • 

ıdikri de ora;·a varabilirler. ralı, kamnsını alarak gene dirildi, fa- den biri ileri vararak bir şeyler söyle- Akhisar, (llmm- onanma vazıye·t 
Atlnrı, şehire doğru sürdük. Yanı- kat Susor, bu kere herifi ensesinden meğe başladı. Ben Arap dilini bilınem si) - Akhi:5arın 

"mıza çadır almamış olduğumuzdan ba- yakalayıp silahlarını aldı ve tutsak bunun için. karşın1a gelen ndamın la- hamiyetli Hıccarla - ·-•'"11
"'""""""""'""""'"'"""'"''""'

11111
'"""""""""""'""""""""""""""'" ..... 

r nacak yer araştırıyorduk. İran eline etti. fını hiç anlamıyordum. Bnnu f.ennlık rınclan Halil İbra - ~ Bir d~niz mütehassıs a ~Öre ~ 
"rdiğ:mizdcn b rı· kız kıml~sim ve Ben vakit kavbetmeden bizimkileri etm{'ğe geliyor ~andım ve ta göğsu- him Gilrsel, beledi- • _ 

.. J • t . d .... . _ ............................................ u .. 111111t1UlltllllltlU11tı11111111U1111u ..................... .. 

I )'monda esvaplarının iistüne ak bez !'!İper altına aldım ve att:m indirdim. niin ortasına bir ok ~·ollamağa <lav -

1 

~enın e:sıs b ~ ec"gı Akdenizden geç(-cek ingiliz ticnret mekte olduklarına delildir. 
c bir car geçirmişler ben ve yoldaş· Sonra, yerdeki taşları t-Oplatarak rnndımsa da Reymonda bana seslene- mıt;1hanel ı~a~.ımı gemilerine ümit burnundan dolaşarak MÜTTEPIKLERIN DENiZ 
1 r da zırhlarımızı çıkarmış, başımı duvarın deliğini deşifrini hkattım ve rek dedi ki: J yare ~~O ~.ma t ~ze- ingiliz imparatorluğuna gitmeleri em- KUl'l'ET! 

lıirt?r ç.evre sarmış giderdik. Çünkil böylece göğe kadar yükselen kal€ gibi - Bizimle sözleşmek isterler. Ben ~ •·e dl b 
1 
ıra \er- redildi. Bu habel"iıı manası şıfclur: İn- Hu kuvvetlere karşı müttefikler ne 

b• ralım o kadar sıcak idi ki, insan yerin arkasında, elde ok dUşmnnı bek- bunların dilini anlarım. İzin verir mi-' '~u 
1 

ad' u unn~~~ l~·· lgiltere, İtalyamn harbe girmesinden kndar gemi gönderebilirler? Akdeni-
r; rlı..kla yürür, nefös alırdı. ledik. Araplar gözilmOzü yolda koy - sin ki dilmaçlık edeyim? he e. ıy~l"mec ;sı, d u şüpheleniyor ve ingiliz ticaret gemile- ze sevk edilecek iııgiliz _ Fransız de-

Şimdi yıkık yutdlardan geçiyorduk. madılar. Biraz sonra çoklukla gelerek - ARKASI VAR - am~·c ik~Uva :~n .a- ı rinin bir baskma uğrıyıp zııyint ver- niz kuvvetlerinin miktnrını, şüphe.:ıiz, 
Bir rnkitler dünyanın en zengin ken-

11 
l"l 1 G.. 

1 
~a şm· · r e mış-jmemeleri için, Cebelütt::ı.rık - Süvey~ -nilttefiklerin deniz baş kumandanlı-

i olan Basra, şimdi düşmüştür. Bu Düşünceler: Fuaı·ımıza ala" ka ; ; d: . ursc ı· .tı~·· t 1 t yolu üzerine Ümit burnu yolm1u tnkiç "rı tnyin edecektir. Onların mevcudu 
k k 1 l . d e e ı:ye mec ısı.nın son op nn ısın-ı t 1 . . . . . 1 .. 1 l t·ı~ d'l b'l' ~ ı ·ı saray arın, ev erın ara.sın a d 940 1 

b .. 
1 

.. k b 
1 

t d"k e m() erını münasıp görüyor. u şuy e ı ı.usa e ı e ı ır: 
a.. b 1 h • 1 a. • yı ı uc cesını ·a u ve ns ı . . . . . 'J hl 

1 14 
. .

1
. 

7 
F 1 ua çe €r ve urma agaç arı ve -B~ tarafı ı in..:i sahifede-- f kt d t . t' y . b"d l4MRO l' 1 Bu vazıyet. Akdenı2 hikımıyetı me. "'ır ı ar: ıngı ız, ransız o· 

~açların arasında yüksek, kaleye yapılan se~·kiyatmda, iaşe, geri ile ar ma a lf ~ mışhır. enı fu ele h "' . ırta •• o ~ıp'selesini günün en mühim mevzuu ola- mnk üzere yirmi bir tanedir. Bugün 
ımar ususunn az a e emmıye .erı - . . . . . 

~nzer saray gördüm. Bu sarayın so- irtibat, havn ve deniz kuvvetlerin· miştir rnk ortaya atmaktadır. Fılvakı, ıtalya- Alman donanmasının ynlnız ıkı zırhlı-
nunda ise şehrin ak kaleleri belirdi. Biz den de yardım ve himaye görmek, Fransa, re sın en iştirak . nın harbe girmesi, muvaffak veya sı varılır. (Bunların battığı da rive-
bu yeri ulu biı beyin konağı sanıp bi- Norveç J.."Uvvetlerini techiz ve takvi· Salih/ide: mağlılp olması, hep Akdeniz hakimiye- yet edilmiştir.) 
zi k6nuklarlar dire ümit ettiğimiz için ye etmek, garp cephesini ve Akdeni- edecek rn=;;=ı.;==ı. ti meselesi ile sıkı sıkıya a!akadardır. Tayyare gemisi: 6 ingiliz, 1 fran· 
ora a dojiru yol alıyorduk. Atlarımız, zi dnima hatırlamak gibi bir takım 1940 İzmir enternasyonal fuarına S K İtalya, sekiz bin kilometreye yakın 'lız olmak Ozere yedi tnnedit. Bunla· 
t ş, tuğla yığınları, yabani incirler bas ba~lı başınD. meseleler de birer mü - Fransız lıilkQmetinin resmen işt:i - art ermesi sahillerine ve <len iz aşırı miistemleke- rn deniz tayyaresi taşıyan iki ingi!IZ 
mı., olan bu yerlerden zorlukla ilerler- talea mevzuudurlar. Norveçe ilk rak edeceği ve Belçika devlet demir- hazırlı ki afi !erine rağmen, ingiltere ve Fransaya 1 fransız gemisini de flfive etmek la-
di ki duvarın ardından yirmi kadar at~ ayak basan Almanyadır ve bu dev- yollarında 1940 fuarını ziyaret ede- kar ı harbe girmek cesaretini gösterir ıımdır. 
lı çık'iı ve etrafımızı kuşatmak için da- let alnındaki «mütecaviz:» damga - ceklere gidip gelme biletlerinde yüz- se, bunu, nncak deniz ve hava kuvvet- Azır kru,·az5rler: 15 ingiliz, 7 fran-
ğılmağa, yayılmağa başladılar. Bu a- !arının yanına bir tanesinin da- de 25 tenzilat yapılacağı fuar idare- Kermes bu yıl çok ala- !erinin Akdenize hakim olabilecekleri sız olmak tizere 22 tanedir. 
damlar acı acı bağrışıyorlardı. Kılık- ha basılacağına hiç aldırıı et - sine bildirilmiştir. kah olacak ümidi ile yapabilir. Hafif kruvazörler 49 ingiliz 11 
farı, kıyafetleri çirkin olduğu gibi yilz memiıtir. O, avantajları avuç - Fuarı Sümer bank, Eti bank ve İş Snlihli, (Hususi) _ C. H. P. Salih- İtalyan deniz kuvvetleı·inin vnziye- fransız olmak üzere 60 tanedir. fng!-
leri de kupkuru idi. Başlarına bağla- larına almak istemiştir; o ka - bankasının iştirak edeceği ve Eti li kaza idar<.ı heyeti himayesinde Halk- ti nedir? !izlerin 10 hafif h,.uvazöril de pek yıı-
dıkları sarıkla~~.ı~. arasından uzun dar ... Bunun içindir ki, müttefikler, bank pavyonunun senenin diğer ~y - evi, Kızılay ve Çocuk esirgeme kurum 1taly~ .Akdenite hakim olnwbllir mi? kında bitmek üzeredir. 
uzun saçları dokuluyordu. düımanı Norvcçte imha etmeği veya larmda da cumartesi ve pazar gun - lnrı Sartta Sartın tarihi ve tuirstik Bu ıkı suale cevap vermege çalışa- Muhriplnr 149 tanPsi İngiliz ve 61 

~.övd~lerine kaba _>"iinde~, ~~un ruba denize dökmeği ancak zamandnn lerj açık bulundurulacağı Ve İş bnn- kıymet V<.ı ~hcmmiyetini meydann koy- cağız. ~nesi f:~nsız olmak üz7re 255 tn~~ 
ve ~ze~ıne d.e a~: sıyah çızgılı hı~.ka ve tedricen alacakları dnha esnslı hası pavyonunda bankaya bağlı fab- nrnk gayesiyle, her sene tekrarlanmak lTALYAN DON.4Nlı!ASI dır. İngılızler 8-10 muhrıp kaybetm!·< 
"'eçırmıslerdı. Sılah olarak, yalnız gurz tedbirlerden beklemektedirler. Harp rikalar namına sipariş kabul etmek üzere bir kermes tertibine karar ver- 7.ırhlılar: İtalyanın dört tanc.:.i ye- lcrc;e de yeni gemilerle bunları teı:ıfı 
1 urgı, kılıç görülüy~r~u. Bundan bnş- tir bu; telefat da verebilirler. Hatta üzere hususi bir memur bulunduru - miş ve bunun ilkini 0 mayıs 940 pnz:ır ni baştan tamir edilmiş, iki tanesi ise ctmi~ ol?uklarını kabul edebiliriz. 
kada kuşaklarına egrı kamalar sok - bazı aahalarda ricatler bile yapabi - lacağı da bildirilmiştir. günü yapmağı uygun bulmuc:ıtur. yepyeni nltı zırhhsı varıhr. Dört ta- Torpıdobotlar: 16 tane fransız. 
muşlardı. . lirler. Fakat müttefiklerin, yakında * Sart ve etraf köylerin fakir çocuk- mir edilmiş zırhlı, 23.622 tonluk t'e Denizaltı gemile .. : 62 ingiliz'. 79 

Bu adamlar ne kadar korkunç ıse- yeni kuvvetlerle vaziyete hakim ol - 9S E.., • t ld • !arından yüz rnYru sünnet ettirilecek yirmi iki mil sarn tı dadı rlnr. Bunlar frrınsız olmak üzere 141 tane. ingılıZ· 
ler ~ltlarındaki ~ay~~nlar o ka<lar gil- mağa doğru gidecek1erinden şüphe . . gı ı:nen _ ge ... •. bir pehlivan ~tireşi ynptırılacak, muh~ 10 t~~e 320 lik topla ı:ıucchhezdirler. ı.e: 5-6 tane .deniznl.tı gemisi kayb~t .: 
z~l~ı. Sanırsın kı, dunya.d~ bunlarda~ edilemez. Çünkü buna, ( ltalya da . İzmır, AJ dm ~e l\~uglıı vılayetle - telif kır koşuları. milli oyunlar oyna- Yenı ıtalynn zırhlıları ıse 85 bin ton- mışlrre de ınşa edılmekte olan geını 
şırın at bulunmaz. Hepsının tüylerı Alman muv-.ffakiyetine güvenerek r~~d~~ ayrılan 9<> eğıtmen. Kızılçullu nacak, yeni meydana çıkarılan lahit luk ve 30 mil süratındn ,,. !) tane 381 ferle bu zayiatı telafi etmiş veya et· 
pırıl pırıl parlıyordu. Hepsi de ince, harbe •İrebilir, nit~kim yava$ yave§ koy ogretmen okulunda derslere baş- ve son kazılar tec:ıhir edilecek bundan lik topl:ı teçhiz edilmişlerdir. İki tane mek üzere bulunmuşlardır. 
irin, gilçlü şeylerdi. Gerek adamlar, ltalyn da umumi efkarı harbe ha • famışlnrdır. baska «Sarb ad(ı bir brosUı.' ne~rolu- 35 bin tonluk zırhlı da 1941 da ikmal Hücumbotları: 86 ingiliz, S fransıı 

gerek atlar sırım gibi kuru olup çeliğe zırlamak gayretleri görli.lliyor) endi- Bay lsmail Küntav. na~akhr. • "' olunacaktır. olmak üzere 44 tane. Müttefiklerlıt 
benzer idile~. . .. .. tesile değil, sadece ve sadece Norveç O gün için Salihliclen S::ırta mütead- Tnyyare gemisi: ltnl •anların 4880 muavin ve .. refakat gemileri gibi y{W 

'RPn hu rırk n nda Jnrı il r nl'P ,_. r_ k ı d Şehrimiz emniyet müdür muavini t 1 ı. ı d h d 
. . , . . . ı ~ m .• ? ~ı de de haa:ım ve ya~ın n~ ta ar an ' B. İsmail Künta, .. bir hafta izinle An did tren seferleri temin olunduğu gibi ~n Ul\ yirmi. bir mil ı-;ü~atında, 20 de- eı ~e ı:eı:ı?sı n a var ır. . . re 
kcndımızı korumnk lazım geldıgını an- Almanyanın tepeaın" bınmek u~m " t · d .1 ı k ı tl"l t · nız tavyaresı ta~n·an bır tavyare ge- Yenı ınşaat bakımındnn ıngılte 
ı d 1. • K 1 - .; k •t · t' zmır en uc ge ece c ave ı ere enzı- - ~ . • , . ..!!. 
a ım \•c uaşa gcçtım. umanc a ver- mecburdurlar Çünkü Almanya Nor araya gı mı§ ır. l~tl t ·c ı "' · · t bbi' t misi vardır Bu gemi ingiltere \'e \ ile fransa italva ve Almanvadan u 

w b 1 d Ö k d 1 ilk · · . • * a ı arı e yapı mdsı ıçın eşe ısa a · • ,; • . . 
1 

r 
rnı:g-c aşa ım. nce a ın arı ve Y veçte harbi kaybettiği ve müttefik girişilmiştir. merikanın malik oklukları uçuş güver- ton bir vaziyette bulunmaktadır ıı • 
hayvanlarını ard~mızdnki değermi bir kuvvetler, Norveçin bütiin d~niz ve Teşelrku·· r . * teli tayyare gemiler:ndcn değildir. 1940 ve 1941 de yalnız dbrt Alman ve 
duvarın altına, sıpere koydum ve yol- hava üslerine sahip olduklnrı gün , 'it. Ağır kruvazörler: 11\ verofun eşi o- İtalyan zırhlısı aonanmaya iltihak e· 
dnşlarn dönerek Moğolca bağırdım: Almanya çok tehlikeli bir vaziyete Midemde müzmin bir h~stalıktan zu Mur~dı,qede: lan bir eski zırhlı knıvazörli sayrnıyo- deccktir. Buna mukabil fransızlıırlş 

-. TE~ik davranın! Geriye basın, düşmÜ§ olacaktır. bura ge!en bir karhnnm teıfovisintle · • ~ •• ~· • • •• •• ruz. İtalyanın yeni ağır krnvnzörleri ingHizler, lıu iki sene içinde )eni dokuZ 
clu\ara .)aslanın!.. İtalya.ya gelince, doğrusu ya, biz memlf''ket hastahanesi dahilive müte- Partı mufetbşının koylu- redi tanedir. Bunlar on bin tonluktur- 2:!lhlıyı hizmete sokacnklnrdır. . 

Sankı Cebe gelmış de kavgada takım ıahsen Roma radyosunun uydurma lerle hasbıhali. lar. 8 t~ne 203 l!lk toplar taşırlar sü- Müttefikler, bilhassa İngiltere bıt 
düzüyormuş gibi herkes dediğimi ya- 1 I l . d IIAJ) w b ha2~1sı Bay Celal Yarkının gösterdiği . . ti 3'> nf'I ·1 l d • hnt·)' ·e . h .· ' k ·a·,ör dııhEI 

. . • A man za er erı e a ıgına, mat u- hıı,.akat sayesinde hayatım kurtuldu. l\Iuradıye - Manısa <Hususi) - ra arı , - - ..,., mı arnsınu1 ır. • _, ı ) nı mu ııp \ e ru\ M w 

pn:<:rdı. Yalnı Re)'lllOnda dm.arın atındaki 10 milyon ıüngü teraneleri· Bu kudretli mütehassısa ebedi minnet- Parti müfettişimiz 1stanlrnl mebusu Hafif kru\•azörler: 14 tanedir. :1200- yapm3ktadır. Hiç bir deniz yıllıgıilıı 
ardından başını kaldırarak bagırdı . ı· . d 1 . ki t . . . . . . . r-ooo 7000 "'800 t 1 kt 1 • a'rnl"' ·s s . l . . 1· tutuıınu$ ne, faııat ınec ısın e u nutu arft, A carlığımı arzederim. Hastalığım esna- Galıp nahtıyar ıle vllfıyetımız partı ve o - -ı on ıı ur.ar. (tonaJ el .... mı~ ve ayı aıı gız ı "hl 

ki: v talyanın harp haricinde kalnmıya - sında çok tanınmış olan operatör Asil Hnlke~i reisleri köyümüze gelmişler- kesirleri atılmıştır.) Biri 21. öteki 20 ınuhriplerin inşnsına başlanmış ofdUS 
- Eyvah! Bu gelenler ugrulnrdır. • t l . · h ·b' b' t . . . . .. ·1 ·,J- ~k· ·u d n~ da muhnkkakt r t 'lt ile fransB .. . cagı ve ta ya ıt;ın aı ın ır &an Atakam ve Dr. Remzi Kocagil tarafın- dır. Galıp Bahtıynr, Halkcvın<le ko\' - mı gıucn e:-. ı gemı en maa ası .:ı >-40 • ı · ngı ere · 

Dunyada kımseye nman vermezler. . ld - h kk d 1 . . .. . . .. .. .. ·. . ·ı 1 . h . ,. b". k k"' ··k ı ... emUerl . meıelesı o ugu a ın 11 tı terane- dan gösterilen alaka Ye ihtımnnrn mü- lulerlc ıkı saat goruşmu,. derulerını mı nrasınc a si.ırata sa fptırler. Top- a. rıca lI ço. uçu ıarp ı:. dil 
Sert sert c~vap verdım: . lere raime?, İtalyanın ,u yakı~lar· teşekkirim. Hastahanemizin faal hem-ıdinlemiş, bazı hususlarda köylüyil ten- !arı da~ ila 10 tnne 1~2 liktir. Y~J)Jnaktadır~ar ki bu~la~ a~asın ,. 

. ~us, dedım. Burada kadın tetaşı da b~yle bır maceraya atılacagına şiresi Hamh et Gökşen in de pek şefik vir etmiştir. Muhrıpler: Gl tanedır. En küçükle- bJlhn:;sa denızaltı gemılerıne 'e ~1• 
ıste~ez.. . kat'iyyen knni de~iliz. Farzımuhal, olan yardı~larını anmak borcumdur. j Mekteple!'! de ge?...en mtifettiş, yeni ri 9:15 t.<rn, ortaları 1000-1200 küsur yarelere karşı kullanılan motorbot ıı 

Çun u bır k<.ıre kargıyı, oku ele alın- Al N t ff k b'l . . • . t b'" .··kı · 1 ıoo l'"'OO to <l 8 .. ı·ııı sa,·ısı pek çoktuı· . .. manya, orveç e muva 8 1 e Kıymettar doktorlarımıza minnet ve okul bınasına vılavetın vardımını te- on. ll) u erı ' - ı n ur. u- · · ... 
ca gen Moğol askerı Can bey onünde 1 1 h b • • · ti ,.,_ .1A 40 .1 B k h"IA ·· t.n .· r ki ııın . . oba; ta ya gene ar e ı:ıremez ve şü'kranlaı•ımı sunmak benim için bir min teşebbüsünde lııılunmnğı vndet- ra arı <>iJ ı a mı ;ırasındadır. u ısa u a n gos ~ı ıyo • 

11
• 

Türk ul m, frenk olsun, kavgada hıç . İt l l k ko . . . t . • B k l T .. l b tl .• 6r:: t d" 616 9 •ı· has··ı·n u<r1"1mı olnn Alman don!l . . . gırmez. a ynn ar • ço nu • vicdan borcu ve kendılerrnm mevcu- mıştır. u me tep tamam anır8~l na- ot pıt o o m . i) ane ır. - 67 • .. " o • ~ • • 
bır kadının ag'lZ açıp erkek ısıne kıırış- w 1 k 1 b 1 k b' ·ıı w • ' h . . . .. . k 1 tf" 'kta d emi n,·ır ~ ~urlar. Agız arı o. n a 1 ır mı et- diyetleri de memleket için bir şereftir. hiye olmaga namzed körümüz 800 ta- ton arasında, mu telıf büytlkluktedır- mnsına arşı ta ı mı r a g · ıı 
masını çekemez olmuştum. · İki" l · · 'd 1 ··ı · · 1 • • ı Si" ti 30 34 ·ı d kt Akd · d ı"tnl'-•!lnlııt . . . tırler. ım erının ve ı en OJı erının Nihad Akbaş leb<!lık bır okula knvuşmu olacaktır. er ... ırn arı - mı arasında teha- ı an sonra enız e,. ". . t· 

Şimclı' bıze saldıranlar yarım çen- cazibesi içinde derin bir ha - lüf eder. üstün bir deniz kuvveti toplıynbı!ırle 
ber biçiminde ovaya yayılmışlar, üze· l"k d 1 ,, .. ~ 1• Ok • D . . . . :ı..rüttef'kl · · ·e bilhııssı:ı . . . . yalpere$t ı e taşıt ar. ınese a, • miı olmaz. Ancak ve ancak Alman- sahıp oldukları meydandadır. Am - enıznltı gemılerı 105 tanedır. se- m ı crın gemı sayısı ' 0 .. rımıze koşarlardı. Yırmı adım kalın- 1 k k Akd · _, . . . . . • k. •~ . k 1 . ,, . d · ı Ak• · • t" b"k dan en ın • . . • . yan us ara çı ma tan, enızu.;, yaya manevi bir kuvvet ve hır az da ma, bız az hayallerı, bıraz ıhtırasları, ız uanesı acı ( enız, v 7 tanesı orta, enıze ıa ımı~ e ı .. ımm • .. torı· 
c~, kargıları ındırrlıle:,. bıze doğru hakimiyet kurmaktan, teveuü etmek, İngiliz üslerine yakın üsler temin e· bira:ı: da ağı.;ı kal balıkları varmı~. 52 tanesi küçük, 8 fanesi mayin dö- him unsur olan zırhlı itibariyle us 
dıkti er. En vakındakını nl§anlııdırn. h h 1 k ı t . k'" üdü E b"" · ki . ı .. kl · · ·k d • ten, yat sa a arı aze.nma c c.n debilir; 0 kııdar.. Kndı kızında da o kadnr kuıur olabı- uc r. • n uyü erı 1369 t-0n, or- u erı ıse nşı ur ır. . ıcil· 

Mnr~oz, Yusuf, S~s.or •. Kotnç oklarını bah~ederler. Fakat , Alınanlilrın ak Gene İtalyan idraki, böyle bir ma· lir, varsın söylesinler. Bir söylerler , tnları 940 ve ya dnha kilçilk, en kil - Bir Akdeniz harbi, müttefı~ı;refil~ 
gPrdıler Bve her hırı bı\~ra:a ~~~ftn sine olarak, neticeyi de pek ala dü - cera taltdirind~ Akdenb:de, ıimal iki dinlerler. Dinlemeie de taham. çilkleri ise 336 ile 689 ton arasındadır. çilk te olsa Balknn devletlerının 
a~d~l~r: en durmadım, ır 0 

ç.ed un. şünür ve tehlike bulutları gök yüzU· ve çimali ıarki ;,.,frikasında, Alp hu- mülleri olduktan aonra, :zaten meıe- HUcumbotlar: 1talyanlann 22 ili !arını dn kazandıracaktır. . V\·e-
bırıcımı vuvarladım. Yoldaşlarım a ok .. 1 h A v d"" 47 d . tl 1 .. D k k' ·tal . sırf dt:nız kU • ,.., h nu kap ayınca, atta yagmur uşme· dudlarınde İtalyan yarım edasında, le yoktur. arasın a süra arı o an 62 hucum- eme ı ı ) an, A . ,,.et 
lnrını yolladılar. uç Arap da a dUş- ... d • 1 • • ' . . . t . b 1 1 t• b k d Akd ·. de hakııtl · . ·. b" . ge bntlama an, şemııye ennı açıp şurada ,,e bu,..ada neler olabıleceğını, Sonra; talyanlo.rm Amerık"yı ot arı varc ır. ı a ımın an, enız . . ttııl· 
tO, fkısı yaralanmış, ırıei ölmilştO. b. k kil" 1 . l d' . . kl "h . bil' • G b t . . d""k·· . iddia edecek vazi'-·ette d.egılfdır. 

K d •1 ll . d k" k t ır enara çe ır er. en ltu.vetli darbelerın :en ı&ınc mı, unuttu anna ı tımal Yere ır mı - an o , avızo, mayın o ucil, ma- - • " . se eıı 
ı:ır~ırnız a.ıo er, e erın e ı emen Kö •• l . d b t .. . b d . . • ? H h • d'l"k Akd . t . d ·1 . '-·anlnr mut•~fı"klerle harbe gırer 

ı ı . k . fi mur meee eaın e, unun ecru- yoksa Almanyaya mı 11a et e ecef•· sınız ayır, ayır, ıım ı ı e - yın arayıcı vesaır yar ımc gemı erı J .. ~ • ıt ge" 
ler e l5 illerim endı tara arına su - L _ • •1 • • t 1 •11 • • • k t • 10 .. . k hafif k •etJ.erine denızn ı oesj geçırı mı tır. ta yan mı etının ni pek ali takdir eder. Doğruıu ya; nız mınta aeınd" talyanlf\r tarafın- sn:rrnaga zum gormilyoruz. ço uvv • . e gO" 
rilkleyip çe~ti!e~. Bunl~rdan bir:. ya: ıefi pek İyi biliyor ki, Norv:çte. muh biz ltalyan d'plomatlarını, Alme.n. dan bir hareket beklenemez. İtnlyımlar, bütün gemilerinde yük- milerine, ~~ bilh~ssa ta~•ynr:l:~;;.acııl'" 
rahlardan hırını terkesıne aldı, otekı teme) bir Alman Muvafh.kıyı-tı, :za- b!l"la mukayese edenıiyoru:ı. Çünkü Şimal harekatında iae, yazdığımız sek süratn kıymet ve ehemmiyet ver- vener.ek boyle l>ır macer~: ln ,41'• 
yaralı da kalkıp kaçmağa davrandı 1 

ferin anahtarları~• Hitlere teslim et- mUttcfi.lıJerine niıbntle, daha ııağ • gibi, biraz aabır !.. lmişlerdir. Bu, bir darbe vurup kaç _ }ardır~ fakat acaba, bu sı.lah~rbilirlet 
ı,m kaf'alarll, dnha ı-saslı görü ?ere O ·han Rahmi GÖKÇE mak ve üstün kuvvetler tarnfından denizde bir hakimiyet tesıs ~ e tetid1'e 

ELHAMRA sinemasında 
Bugün matinelerinden itibaren 

Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir mevzu 
içinde emsalsiz bir kahkahn tuf ıını 

MEŞHUR ÜÇ PALAVRACI SİLAHŞORLAR 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

I<ra iça ın ~ınasları 
Görülmemiş kahkaha şaheserinde 

Ayrca tabii renkli en son moda PLAJ elbis~leri filmi .. Metro jurnalde 
en son ve en mühim HAHP hrberleri 

SEANSLAR: 1.30 3,30 5,30 7,30 ve 9,30 da 
Cun1artesi ve Pazar 11,30 da ve hafta arasncln her gCln 1,30 da 

UCUZ HALK seansları vardır 

I• relefon TA yy ARE ~si~·~~·;·~·~~d;·~ 3646' ..... , ........................ ,,, ___ _ 
Bugün iki lıÜyük Franı::ız filmi birden 

LUIZ 1 -
2 - Tatl Bela 

OYNIY ANl.;AR 
Grnce Moore - George Thill 

OYNIYANJ.,AR 
D. Darrıeux, A. Prejan, L. Baruk 

Ayrıca EKLER JURNAL ~o. 12 qon dünya hudisatı 
Sinemanıızd:ı yapılmakta olan oğuk hava (Klimatizıısyon) tesisatı ik

~ mal edilerek fnnliyete başlamıştır. Bui'tinden itilıaren tenziUHlı fiyatlar 
Localar 200 - 150, Hususi ve ı inci balkon 30, Salon ve 2 :nci 

balkon 20 kuruştur 

Gyun santlım: Tatlı Be:u 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10.15 de 

yaknlnndıkları .zaman, muharebeyi mi? Bunu da ayrı bir ynzı n 

ke~ip uuıklaşmnk gayesini takip et - çah~acnğız. *** 
Bugün Kült.irpark Sinemasında 

' İki film birden 
Gençliğiı. sevdiği ve takdir ettisci Uç büyük yıldız 

LORETTA YU .. YG - DON AMECHE - HENRY 
Tarafından temsil edilen nşk ve harikalar filmi 

ŞERE'F YOLU 
Filminde sizleri şereflere, saadetlere garkedecektlr 

Ayrıca: KA A A Y 
Heye<'an filmi.. tlil.veten Parnmunt Jurnalde en son haberler 



( A NADOLU ) 3 Mayıs 1940 CUMA -------
lsveç hükumeti Çemberlaynın 

mühim beyanatı 
49 ı~oşmak Ecnebi devletler tabaası hakkında maı: ~:1~1::~; ~Ü~:~:~: :em-

Yuan: B 'nbatı CAZAL Türkçeye çniren: OÇYILDIZ Yaptır kal~mak üzere .. ş:şnııın bir aldığı tedbirleri genişletiyor miyetini neticede görecek ve takdir 
...._ (ULFS 1 taıı kadın, bir pelte yıgını halinde, o ful da- , . . . . . , . . .· . . . edeceksiniz.> 
Jı Albay1ma netice üzprinde tama- 8abına en karlı şekilde inkişaf etti, ya pufuldaya ku~uyor, k11.armı~. terle- k' Stokholm, ll (I.,ıdJ o).-.- ı." eç ~'ı- İ•,cçc ırıı nı~leıı menedılm~ştır. Got- B. Çenıberlayn, nıü!eakıbeıı Narvik-
iyıhak. verdikten sonra, ~ü•aade • bundan sonra da e n •rmereli bir tarzda mi~. bitmiş .. Arlık yaklaştı .. Fakat ka- 11 ~metı,' eV\'elce ne~~~ttığı lıır c".'ır • l~nd ~da~ı ıl.~ .Stok~o!m cıvarı , ~·e teki Alm~n kmTctlerinin, şimdiden 

1~1 e Sozume devam edeyım. Al ·nihayete erecek Almanlarla italyan- pılar kapandı, Yapur gitti, kadın kaldı .. '.ne 11.P ~cn~b!ler ıçıı~ bazı takvır!~l g,ırp sahılleıı ."e .Tıo~dheım~ Jakın açlık tchlıkesıııe maruz bulundukları
•~ ar, Avrupuduki öbür harp •aha - lar bir •iııir buhranının kendilerine Bazıları gülüşüvorlıınlı. Benim içim 'azetmı~lı. Şımdı ele Norveç ve Fın • arazıye ecnebı l erııı gırme!erı ya•ak nı ve her tarafla irtibatlarının kesil-
•hk·üıerinde tamamiyl<! akamete emrettiği delicP sahlanmayı, en kısa sızladı.. Yanınııh~ bulunan bir zat; lı1ndiyalı!ardan başka ecnebilerin cdilnıi~tir. di~ini söylemiş Ye Leyaııatının, bu • 
•r.J uın Vaz!yelte bulmıuynrlar. hal- ,z~mnndıı ölii gibi J''Te ~rr!lm~k Rlıt'('- - Şişmanlık, dedi, lııı~a bela! gi!nkü \' iizııhsuz vaziyete göre olduğu-
, ar, kendi cPphelerlııde hnYa ktıv- 1 tivle ii<liw•ceklerıl'ı·. Tarihin hiç bir Fakat o "ıı·uda zayıf bir kadıncağız Al ı •• nıı, gelecek hafta Ya kendbinin ve ,·a-
~ti bakımından el.aha ZPng:n ol • d~'""i~cle. hiç hir millet'. timarhı'.neler- da koşup gelmişti. Soltık soluğa, şişma. man ara gore h:tı~ bahri;·e ııa1~ı:ı Çörç'.lin .geniş taf-
'.\ı., halde miltetnııclıren ıırnzı ver · den kıralanmış b;r z hnı;o.·et tarnl ındnn na baktı: - . l.ıtta hulıınacagını bıldırnıış, NoıTeç 
h; Ve. kof topçtı şamata;ınıl:t'l !."~- idare edi!m<:'nıiş \'e böyle bir idareye - Kaçtı ha!.. -eledi- vah vah vah!.. Mer ı\ ezdeki Norveç ordusu kuman ... harıı phi:ıçııstınu yapmak için acele et-

• ~hır şey becerememekte. Turk- . razı olmamı~tır. . . . . Şi~nıan bayan se• çıkaı:madı. Za - • • • ~emPk .. ;azım. ge!c~iğini, Ko~,·eç milleti 
'!'··Ulı>;arlar ara~ınd:ı kanlı çarpış-ı 1914 Alman hareketının, derııı hır ten onun da konu~acak halı yoktu. Ya . danı teslım olmak ıstemış' nın, n_ıu. e ca\· : zlerın hareketıne ve iler-
~ U_rklerln be~ giin içinde Sofraya şuur. haı·ikuliide bir haızırlık, e•n•lı nımclaki zat; . • leme"ne meydan Yermiyeceğinden 

.:s: Ve koca Balknn dağlarını tut- bir plan ve ciddi bir iclarere mal .'.k ol- - Çok zaJ·ıf -decli- kq1'nıaclı. Diz- Berlin, 2 (Radyo) - Merkezi Nor-ı Alman kararg,11ıı, Xon·eç ktımanda. iimitnı r olduğunu kaydetmiş Ye Alman 
/

1
e. neticelendi. ;\facar: ~taıı her duğuntı kimse inkar edemez. Btıııa rafr lı>ri titı·irordu zm·a!lının. veç ordusu kıımnııclanı, emrindeki kı- nına gö:ıderd!ği haberde, kayıt•ız rn laıın, hiç bir zaman şimali Norveçe 

h:aııınen, Alman;·:ı~·a yol vermek-
1

men m~ğl(ıbiye\!e n<>licelenen .• mu Halbuki, ne o, ne ele bu!.. fn,un, ~ir t:ıala at.eş ~es emr;ni vermiş. ve te;J:m 1 şartsız teslim olma<1nı istcm~<ti.r: '".hip olanıırac:ıkl~rı~ı bildirerek s~ 
tınık~ bır şey nıukterlır olma•.a hareketıne, her ne kadar benzerlıg.ı lw motör gibi, c~iındiyP kr.dar kaç kılo- olmak ıızeıe :"lın~~. l,ar.argalıı ıle te-

1 

~N~DOLlJ - Bu haber Beılındeıı zuııe nıhayet vermışlll". 
liıuk e ılk hamlelerde bütün kurlret~·ilunsa da bu ahmakça harekeli n'•ht!t metre mesafe Jrnletmi~tir, hayatında masa gelmek ıstedıgınl bıldırmışlır. , verılclıgıne gore, mutl8ka yalandır. Nı k, . 
tG aveınet ve nıukaiı<>le edecek gı- etmek doğru olmaz. Oı·dulnr ara•ında ne kadar kosmuştuu şeklinde mütalea orveçte l Vazıyet 

. ~~Unuyor. Henüz teeyyüt etmiyen,
1
ciddi tema• imkanı ha•ıl olur olmaz ~il edilmek ikll;,a eder. Bıı~1<A memleket- Alman kuvvetlerı· Slokholm: 2 (A:A.) - Rorosun ı 

ı,tılıe:e göre, Romanya fırkaları, ratıa biteceğ'nrlen, üıii•te ihtilallerle !erde, kadın da koşar. erkek te .. On- mayısta fecır. vaktı Norveç kıtaatı Be 
'tt' la cenubund:ı Polonyalılarla,perlşan olacağına t::ımamiyle inandı • farın ~'~man olanları d~ ko~ma~ını bf>. b~ k.ıtaata mllzııharet eden ecnebi gö-

·~bir set teşkil etll'M!k üzere, tım Alman hanıle•i, pek yakında ta- cerirler. ÇiinkU vllrUmek ve koşmak Hanıburg, Bremen ve Danı·mar -kaya nu~uler tarafından işgal edilmiş ol • 
.,.,rı~tana girmiştir. Gerek Avus - 'arruz kablllyetlni k8ybedecek sıırette 1 onlar kin dftimi ·bir spor, bir itiyat, ~ııg:ı resmen teyit edilmektedir. Nor . 
• ıe gerek Çeko•lovak,·ada, ya - tuzla buz t'dilecekti r . hatta bir ıevktir. d " k d' } \eÇlıle_; Al":'.anları Tynsetten Kvikne-
't:a, kab~ı·an dahili ihtilal. artık Kim•enin mütlef:kleri ya\'ll8 ve Riz i•e ko~mafn ııyıp VP gii • ogru a .ın e ıyor ar ye .'.logrıı pu'k.ürtmüşlerdir. Tromsoe-
~aı·!arını belli Pdecek hale gel • fazla teeni ile h11reket etmekten dolayı fünç teliikki ederiz. ömrümüzün kıs- Alman cephe,;i, 2 (A.A.} - HaYas dirler. r!~kı Norveç htikfimet radyosunun ne§-

l~ llaa, saman ale\'i halinde ba, • suçlandırmaya hakin yoktur. Mecnu- mı ::ız:ınıı oturmakla ıre~er. Bunun Ajansından: Bu müşahitler bütün IIanıbutg mın rıyatına nazaran nıüttefikleı: Karvike 
~l~an taarruzu, gartıta Ye şulnıın karşısında ıı:ardi.'''lll ~on der•rP içindir ki, v:>purlarıı re'i~em•\':z. acı )!üşalıitler her "ınıftan Alınan kıta t::ıkasınııı, ge~taponun eıkı bir nezare- ·'·~klaşm~kta ve biltiln mıntıı:>alarda 
~~'Şan edilmek üzere bulunur • tedbirli ''" ~uurlu hareket etmi~·e me~- ~rı Rııı!maler torlar. ~ıkıı· s•kır ter atıııın Ye•lfnlp. Rhiıı nııntaka•ında iu altınıl:ı olduğunu ve Almnn sahille- b~yuk bır hava faaliyeti görülmekte
d~~ışa.n edilmPk de pe,inen bil - btırdur. F 0 ı.at mecnun bir kere zeıwi- dökeriz. A•rımız ko~llJ'or, arnbnlar, şiınale Hnmlıtırg, Brenıcn \'e Dıınimar- tindeki mihtıır!arı mahdud ecnebilerin d.r. 

nın ıetıni kayb<ttti. r~ \'ıınıhır vtırulnıaz, •P.vrecli~ yeri•;- nıotörler kosııvor. ln•anlar ko~uyor, kaya clcığru miitemudiyen harekette kontrol allıııda bulundunılduiiunu ila- . Stokholm, 2 (A.A.) - Havas A • 
\ Qt~ teihnen sustu. ni! Ben •ize bir şey •Öv!iy~Jim mi?!- ilim, fen ko~ı;yor, Mdi•eler ko,nyor. bulunmakta olduklarını söylemekte • ve etmektedir. ~aıısının. ~or~r~tan aldığı malumata 

f • n konuşmaları dikkatle dinli- nanın ki Alman nıil!etiııp ta rlirPklen Biz de 'işnıan, zayıf lıiraz kuşmağıı "~.fen ?ıldırdığıne göre Rororsun on 

J,k~ç kurmay yüzba. 1 Sarlat, ö • acıyacak J.ale geldim. ('idwn bir ta- :ılışalını.. . Istanbul - Kahı· re dort ~ılometre cenubunda kiiin bir 
td·ı farap kadehini dudaklarına kım fevkalfıcle kabiliyptJeri olan hu • mevkı olan Os da Norveç kıtaatı ile 

ı, U ve tortıısunn kadar içtikten milletin, bazı korkun~ w i1ııhı imk11n- l\faalesef ben de dahil oldıığu'!l lısl- Tyne•eti yeniden ele geçirmeğe teşeb-
Ş'Mldandı: ısız •afdilliklPri. nihayet ti!Umtıne ~e- clP, bir ço~unııız •ant kullanamıyoruz. G •• t 1. } d k• , bli• etmiş olan Almanlar :ırasında bir 

''~ ·kÔ)•Je hüla.•a erlelıiliriz: Bu Z3·ıbep olacaktır. Rıına kalır•n.... Ren •inirliylm. mutlaka kurcalar ve ur eş a K ım arı arasın a ı m - ç ra m(l•adenıe cereyan etmektedir. 
adar her şey miitt<>fikler he • - Devam edecek - elim de teı·• olduğu için kıranm. A\•ni •• ·ı • • ı · td• I,ondra, 2 (A.A.) - İngiliz radyo-

~u 1• • • zamanda rlnlgınım. Saati, bileğ-imrleıı gureşçt erlffilZ ga lp ge } <u n
1
.orosu 200 kişiden ibaret ve Nor -Sso ınlnın Çok mu"h• m .. . \'ec 1 ve faveçli göniillilleriııd .. k 1 m U- \·e.\·a cebimden çıkarıp mutlaka otur- K0 hı're 9 (Rad~o) - Diln akşam takımları, diin akşamki trenle şehrı- · . .. en mu re • 

t " , - , kep bır nıufrezenin işgal etml Jd • " } duğunı masanın ü•tüne kor, fakat mu Kahirede İstanbul ve Kahire güreş ta- mize gelmi~!erdir. . Ş o ııgu. Og U l" 1 ti ·a· 1 d f , . nu ta.rıh ve Rorosun25 kil t A a { a ar laka da unuturum .. Bu ha ı-e er, e a- kımları arasında yapılan gilreş nıüsa- Aydın gilreşçilerine Aydın vılayetı b d , . onıe • 
<'tf1'z'kaya gı'fmekt•n 8 f 1 1 . h 'f d !arca ba~nna relnıi,, hem ben! ziyana bak alarmda 72 kiloda Kandemir, 56 daimi encümeni lıaşk&tilıi B. l\fozhur :a cetmı tfın da kaın Ty~!'etin de dilş-

" - a t lara ı nc ı ıa ı • ,..._ . dl ! . d k . . . . t n ara ın an terk edılmi• oldu<Punu '[ f'h k • 1 1 h sokmıı' hem de lıPnı kPn çım e en- kiloda Küçük Hii,eyın puvanla, 87 kı- ElgUdeı· ve antrenor B. hsan Somer fe···t t kted· • " 
t • .- aama ı , a~ en VP • rn< nıe a- . · . 1 d h . . . . "ı P me · ır. 

'ıı. vazgeç l f' ! it 1 . • 1 kk ·d t hıfıl dımle kavga etm~k ve bır ka a a sı- loda Mustafa tu•la talip gelmışlerdır. rıyaset etmekted!r. St kh 
1 2 "' 2 ı a ''ıın .ını<etı ıa · ııı ıı a n ı·k . .1 ·ık! . t• · . . . k o· o nı, (A.A) _ Nor•k Telg ~ .... ' (Radyo) - :'lfu•~olinin oğ · · nlr!Pnmek fe ıı etıııe ~ı rt enıı~ :r. Çubaıı :'.\iehıned, rakilı! mınderi terk Talıımler yıırııı Balıkesıre ındere ra t . · · · 

·~o , ylirütülemiyece~iııi w .Lıı ~i;'a<Hln F k t h k b . .,_. d ··ıa· k' S . . . . . . . . d d" t k 
1 1 1 

k .. m gaze esı, Alman esirlerinin anlııt '1 tı ,.fusaolinl. crııuhl Afı'ik ı 1 tt d •. L"I ğ' . • 1 a a er ·e.< enım gıvı egı ır ı. 'a ettığıııdcn galıp ı!An etlılmıştır. 79 kı· ora a ıgcr mın a a arı nn ge ece gıı lıkl .. • 
.ı. tya un .•ur~ 6 P)!ışe ı ec~ ını .•or ~ - . . . , 1 k . . arma ırore Alman kılaatıııın Ro 
.. ,~ \ .re ile yapmak iitedıj!; se- kt d' .1 · at bızP haJ·atta ıııtlzam ıtıyaı ını \'e va loda Adnan, 61 kiloda Yaşar, G6 kılo - reşçılerle kar4ıluac11klardır. rn>t k'J '

1 
.· . : 

ll \. me e .ı er. . .. t k t b' . . . 1 • • A d k d b"lh "6 61 . an ÇR ı me eı ıne ıa"e nıaddelerı 

Ilı'" etmiştir. Berıı, 2 (Rad}·o) _ lııııillz mn<ln- tı.n kı)'1!10 Ptını 11 ankıtnn k er tıı~resınkı ve- da Y
1 

usuf puvan he•ebıy. e ~ı~g!up ol- y ın ta ı.mın a. ; a<
1
'a ,, . : ile mühimmat fikdanı .·~bebh·et ver 

lk l . .. . 1 . -. rı. or. mrt1m z, J. a T. n Ç'O 7!' - l1 araır. TUrk'" ~ le..l'Ulı.ll lr:lıl .G6 72 ve 79 kıJorlakı aiireç; er cok J\"J • • . . • -hatguzarı ıle tulvn h:ırıeıre- nnz~rr . . . . .. .. . . . t...A .. • • m.1'ı't11• J;"1h.·.ı:ı1~; Ro._-,t 1 . ~l 

~ Q eV er l . · d lı : k man ve vakı!lerın toplanma~ından ıba- itibarivle yükseklıği ek•er musabaklar ''azıyetted ı r ve bır çok unııll~r verme· .. I . Al .a" • "'"" mar-
kont Cıyaııo arasın a uııün vu u • İ · 1 eze erı man kııvveı küllh·e•i ile le "- 'k • / [ 1 ··ı-k t . • tn' . rettir. şte biri~i. iskele önünde vapu- da bariz bir şekilde görülmüştür. tedirler. Balıke•irde gurup mi!saba . ma ·la k bet . . · · 

"'lll ı ça ı •ma arına lıu an mu a a samımı geç ıstır. . . . . . .. . '<. rıııı av mıs bulunU\'or'ardı ., . ru kaçırdığı ıçın çırpııııyor.. • k~larında bırıncı gelecek ınıre•cıler D ' ' . > • ' • 

h . k Birbirlerine nota teati ettikleri ya - . . . . . "d k d 
1 

k. · ıger taraftan Alm11nların Tyn•etti ~" iZ vert[ece - Saatım yok, vapur saatını de b ı l- Balıkesirde yapılacak gurup seçme Edırneye gı ere ora a yapı aca · son tahl' . t . ld ki . . . · 
'<ar landır. . 1 . 1 . t' k d ki c1· ı; e e mış o u arı bıldı rılmekte-. ı a, 2 (Telefonla) - Parti ge- V' . 9 (R d ) A .k mıyordum. müsabakalan için Deniz i ve Aydın güreş ere ış ıra e ece er ır. dir 
'lcte•- aşıngton, - a yo - m e rı e D" ı<: · b"Ji . i k ' d' . · 

llıaı "'rlii"i, Halkevleri musiki hariciye müsteşarı Bay Sumner V e!s ıyor. ım 1 
.: ne ış .. var 

1
' ızıne T h • • • • b Stokholm, 2 (A.A.} - Müttefik ve 

. annı h 1 d . • k . .'vuruyor .. İşte d ıger bırı, bozuk olan J zı atı N' . . 1
t. h iZ an ıımagn arar ver gazetecilere Birle•ik A merıka h üku- . ' • una ne ' rının n oneç kuvvetlerınin Almanları ıı· "U su ti ·ık ı . k ko 0 faa- '. . . . saatını ktılagından yakalamış, homur- K .. . .. 1 ~ı re e 1 0 aıa r metinin Roına el~ısı Fılıpqden Bay . . vamdnn pu~kürtukleri söylenmekte • 

b e alı kt E. ı k"Jde dana homurdana vapur iskelesındek ı 
1
. n . 

•ıı~nın akna.c~ ır: ••S.I kşe 1 ö ::IIus,olini ile y a ptığı gör ü,me ıı eti. saata göre a\·ar edivor. Evet saatın ay- Almanlar, Tun aya mavuna şeklı.nde ( ır. l1 rnevk.' .Ardanger fiyorunun u-
~,.. ıçın bır ~eı H oro r • cesine dair henitz malfimııt almadı . . · • · zak ~Rı·k .•ahılınde Cid firnrunda b • " rı Vij d t' ·ı k b · 1 . nı zamanda dogru olması şarttır. Saat. 

1 
. u 

••ti h cu e ge ırı <>ce • u ış e i(ını beyan etmi• elçl\·e Duce ile gö- . . . b• k •1 •• d • 1 d• unmaktadır . Tahmin edildiğine göre 
· • @Yeti meşgul olr;caktır. Gön-ı;ü~mek için h:ıri~ive n.ezaretlnden ta- doğru oldu~ça ışe yar~r: ~k.: tak.dı r- lr ta lffi g°effil er gon ermış.tef )f bu kunetler Bergenin simall şarkisin~ 

M"'oQ,.~~rler tetkik edildikten · on-ı li~at verilmiş ol
0

duğunu bi'dirnıiş - de boıulkd bıbr sıkhhat gıbı, ınsanı boyle Londı·a 2 (AA ) --Havas Aı"an- ıtert«or ki, Almam·a kendi kara suları de Soı;rne flyorunda kain Laerdale bir 
,, •ııı .... 1 1 t ı k varı yo a ı ra ır. • · · 1 , · k .. . ~ ııı,,lk ior~ en er.· a 

10
• 
8 ıııaca tir. · ÇlMDIK s:ndan: ilerisinde de Tuna nehrinin inzabatı ~ç ımn e\'\'e! ıhraı; edilen kuvvetlerin 

ı ~Un ; '. plAıra çekı~ktır. . . B ] d • • İyi bir membadan öğrenildiğine gö- v~zifesini üzerine almıştır. Bu ise mez ~ır kı•nııclır Şarktan gelip Rorosu 
l 
114ne~ın bazı esaslar vaz.edılmış- e gr a Sef ırl 11 

re, mavna şekline konulmuş olan müsel kur nehir inzibatının ancak nehrin ışgnl eden Norveç kuvvetleri dün saat 
'll•ıkeserler ·~n~ardır. . Tı' t . l Torbalıdaki cinayet Jiih bir takım Alman kontrol gemileri "ahi!lerincle bulunan memleketler ta- on yedıde şehre girmiş bulunuyorlar-

1~ lıade tU rk?~rının armonızas- tcare na:tırıy e Torbalıda Tepeköyde seyyar kitap aşağı Tunııya gelmiştir. Bunlardan rafından ve kendi sııhilleri boyunda dı. 
.. ..._ ~ Ve terkıb ı olarak). k t 1 . t d k. . R k t . ı·ım . . t " ! B 1 . d Noryee •ı'a b" t 1 f d ... Vlrk 1 . onuş u satıcısı Darendeli :Mustafa Doğanı bazıları Bu gans an a ·a:n uscu emın ec 1 e~ını na 1~ o an e gr.ı ' o • n•ının il' e gra ın a bu 
''t' 

1 ıtr ve marşlar (pı\'&no ' · . . 1 d' B d .. k f k . . ,: d"r kıtaatın f•z!a mı'ktard b ·· ··ı ~L 1
Yle 'I 1 1 b"J' ). Belgrad 2 (Radyo)_ Ticaret na- parasına tama ederek boğarak öl . önünde denıırlemışer ır. u a gos- on eransı aıaıınn nıugay.r ı. ' 0 • aya ancı gonu . 

ct,,'"'rle eya yanız on ı ır. • · . • lüyil ihtiva ettiği bildirilmektedir. 
d~til r, l>arti genel sekreterl!iine zırı İvan Andııı bugün Türkiye sefiri dürmek ve cesedıni bir taşa baglıya- S Ye - i Ne<1riv nf Almıııı radro"u bir kaç saat evvel 
~ ecektir. ile uzun müddet konuşmuştur. rak su kuru•una atmakla maznun por 
il t k h ''erdiği l>ir haberde bu kıtaların isveç lld ,. "'\ Denizlili brahitn Yü sel ve l\Ie • k }} f • u acılık e spor h d d k ~''tı a bulunan cesed ı' TEBL:; GLER 1 nıe d Arifin ağırcezadaki muhakeme- mu·· e e iyetı nav v u u Ullft çe ildiklerini bildirmişti. 

''" ~ 1 Türk Hava kurumu tarafından neş- Almanların şehri pek ani ola rak terk ,."', 1 d·h Lzuının Zeyt!ndagı na.· lı ]erine dilıı deyam .... edi .. l miştir. _ • , k 
"• • l!d ı d b · l Tatbz'katı ıçzn hazırlı redilıııekte olan bu gi!zel mecmuanın ettikleri ve mahalli resMi nıakamata "~ ... · e Çandarlı köprilsil cı- Pari~. 2 (Radyo) - Fransız ka- ~iahkemece o umun su a ogu - J ı 

oaı. .. 250 • 260 ıııcı sayıları bir arada çık- muva•ala hatlarıııın ke•fedildiğinden l'ı~ İl ırçay sulatı içinde Söğüt rargi\lıının sabah resmi tebliği: mak suretiyle mi, .rnhud iple boğmak Ankara, 2 (Telefonla) - Spor mu- t bah•ettikleri '6\'lenıııekted' 
1,,llıır. C lt ı 1ı. çıplak bir ceMd bulun- Garp cephesinde ka,,.d a şa\.·an suretiyle mi vuku bulduğu hakkıııd.ı k ıı fivetı' tatbikatiyle meşgul olmakjnıış .ır . T · r. 
;ııı , • . . . . . . e e ' Bu nüshada başta l\Iaresal F<eni rondheimin •:malindeki Steinkjef •dın .,e!!edın Bulgaristan göçmen- birşey olmamıştır. adlı tabıp ışlerı nıcclı'lnden ısteneıı için jimnastik ve izcilik fede rasyonu • .. . '. h . , . . t• h kk d . 
'" '-tı•t" .. 1 d .•. d h k . ... Çakmagın (Turkkuşu gedıklı hazırla- cep esı 'azı;e ı , a . ın a yenı hiç bit "'in., ındaıtı nahiyesi dahilin-. Pari~. 2 (Radyo} - Fran•ız ka . rapor henuz ııe me ıı:ıın en mu a e- kurulmuştur. Federasyon reıslıgıne ı • . . h b . kt 
~ c.f · ·· b k 1 . ma ru,·ası) na yaptıgı zıyaretın yazı a er ) o ıır. '· ııtı~ ; Çiftl:tinde oturıın Uley- rargahının akşam resmi tebliği : me baska bır gııne ı ra ı mıştır. beden terbiyesi gene! sek reterı Cemal ı . . 

1 
ht. ı·r . t"b 

1 
d Londro 

2 
(AA) 'I A" 

Oid u5 1 • . . . . 
1
ve resım e mu e ı ın ı a arı a var- .., . . - r avas ıan1 ı u~u Htında Şaklr A gana Garp cephesinde ileri karakol miif • • Altay tayın edılnııştı r. dır. Karilerimize, sporcu ve gençlere bildiri;rnr : 

~;'.('.r , 1 •nlaşıl.mıştır. . . rezeleri arasın. da faaliyet milşa. hede Sevdı'y""nı'n katı'fı'nı'n * . fng·ı· ha ~ t " . "ır "" tavsiye ederız. ı ız vn or;ıusu ayyareleri bil Q~U f anın çayı geçmek ıçın Sô- edilmişt i r. Voıların ~arbında dilşma. d b h 
~. •k l k • K • v k 116 d sa a e•a'ler lıa"ara uğramış bulunan -Ot"J• _l t su cereyanına kapıla- nın bir mU! rezesi türafından yapı an murıa emesz ara enIZ n..ÜÇÜ ıvıen eres 

• • U Stavanger tayyare karargahına taar-1) ıru tesbit olunmuştur. taarruz lehimize neticelenm i ştir. Tepec ikte kuru çay mahall esinde f İ T ire Halkevi muhitindeki gençler ruz etnıi<ler ve karargfıhı bombardı-
bQ l\cilid } } Şimal denizindeki deniz harek,i - Sevdiye adında bir kadını öldürmek lf JTI aSI tarafıııdan bu nam altında reni bir man etmi~lerdir. 

'lı ~ llııbah e ze ze e tıncla bir Fransız torpito muhribi ha- ve Sllle,·man oğlu Mehmed; bıçak~a Bir Macar şilebi ka- mecmua çıkarılma.ğa . baş!a~mıştır. Harekata i'tirak eden ingili~ tay-
~·•O ~ Dikili kaza merkezinde •nra uğramış, bir karakol gemi•i nıa yaralamakla maznun Şükrü oğltı İlk nushasında ~·eşıl Tıreye aıt muh-,yarelerinin hep~i •alimen ü•!erine av-

/14dette :ıtı saniye devam eden yine çarparak batmı~ ve bir tahtel - O•man Ye kardeş; Mürşidin ağırce - raya oturdu telif yazılar ve ~iirler vardır. (Küçük 'det etmişlerdir. 
~~tur. ı r zt<lie!e olmuştur. Ha- bahirirıiz de bir Alman tahtelbah i!·i- zaclaki muhakemelerine diln devanı İstanbul, 

2 
(Telefonla) _ Karıı _ Menderes) ; tebrik eder, neşriyat ha- Amsterdanı, 2 (A.A.) _ Tromsoe 

b ni batırmıştır. edilmi~. doktor raporları okunarak denizde hüküm süren şiddetli fırtı. ratındli muvaffskıyetini dileriz. tadro'u müttefik ku\"\'etleri ile Nor-

~ lll•t ı· •ı• Son günlerde Trondheimin cenıı - doktorun nıübleasına da müracaat 
ngı iz !al, Llraz hafı'flemı·şr ı· y • Ad veç kuvvetlerinin Alman kıtal"rıııa Q , bunda ile r i harekete geçen mlittefi'< ohınmustur. Neticesinde Sevdiyenin na. ' . elli am Q l/l Bin tonluk Dtına ismindeki llfacar şiddetli bir mukavemet gösterdik!eri-ll ta • • kuvvetler, dUşmanı pU<kürttiikteıı öJ\imüniin sebebi kat'i surette te•bit 

1'atna gemzsl sonra faik kuvvetle; karşı sında geri edilmek üze re !"tanbul adl i tıp işleri şilebi Podiya •ahi l! erinde karaya o- Yeni Adamın 279 uncu sayısı hmail n; bildiriyor. 
"- ~ battı eek ı"lm ioJer ve A lman tnyv. are l e ri ııin, turmuş ve dibi delinm işt i r. Tayfalar Ballacıojj'lu, }lüsamettin Bozok, Haşim Diğer taraftan Fransız, ingiliz Ye 
.• ~ , , mil dUrlüğün ü n müta l easıııın alınmıı- N "'" kıtaatı Narvike vaklasmakta-

1 ,;b.t (A.. A ) - l\ril rettebatı iskeleleri tahrip için yaptıkla rı hii. ku rtulmuştu r . Nahit, Rüştü Şardağ, Abidin Dino ye • orv,, . , 
. 'I ı ve 2 1 ~ın a karar ver iler ek muhakeme, bıış Sdim Sağlığın makaleleriyle ve Durk- dırlar . . 'q • rııu1 ·1 neferle birlikte cumlara rak men Andalnes i e diğer ka • üne bırakılmıştır. D • • } T 
ı\ 'lr~tı Olduğu diln amirallık dn- limanlardan gemilere binmeğe mu. enız sıgorta arı heim ile Julien BeııJndan yapılmış ... rom~oe radyosu bütün bölgelerde 
lo t a dın~Id an bildirilmiş olan Du- ,·affak olmuşlardır. " • • tercüm~!erle zengin l>ir şekilde çıktı. buyuk bır tayyare faaliyetinin nıev -
ı b"n lıa:kı ınayin tarama ~emisi Narvik cephesinde b ugün de h a- Pamuk fiyatları Ucretlerını arttırdılar Sayfa!arınıh mühim bir kısmını köy cud olduğunu da ayrıca bildirmekte . 
~~ ~!"\ lıı Inın da idi. Sürati 16 mil rekata devanı ol unmuştur. Son gilnlerde pnnıuk fiyatl arınd~ Londra, .2 (Radyo) - A~de~izdelenstitüleriııi~ faaliyetine .ay~.ran g~ze- ıdir.. . . . . 

lll~~~ehli'k bir ve 3 incelik bir Namsos .cephesinde vaziyet dejii ~· bir buçuk kuruş kadar dO~Uk!Uk go- alınan tedbırlerclen dolay ı denız sıgor- tede ayrıca ıç sosyete, kültur, kıtap ve fıkır gazetesıııı bi!tiln okuyucuları-
1Zd1. znmlftlr. rlllmilıtür. taları ücr,. tl ~ ri:ı i artı rmıstır. ' ıayfaları da vardır. Bu milhim sanat mıza hararetle tavsiye ederiz. 
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§lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
: : 

lzmir leııazı:m amirliği satın alma k(J'misyommdan: 
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 

lzmfr levazrm o.mirliği satrn alma komi8y<mundan.: 

Miktarı 

kilo 

5000 Pirin~ 

6000 · Toz ~ker 
6000 7~ytinyağı 

10000 Arpa şehriye 
500 Çay 

3000 Kaşar peyniri 
1 - l\fonisa Himen ôirEkleri için yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 

altı kalem erzak ayrı ayrı ve pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - 1ha1elerı 10 mayıs 940 cuma günü saat onda Manisa tümen sa

tın alma komisyonuna müracaatları. 
3 - Taliplerin belli gün ve saatta Manisnda tümen satın alma ko-

misyonuna müracaatları. 

lzmfr foı-azım cıMfrliyi satw alma komisyommdan: 
l\Ianisn tilm~n birlikleri için pazarlıkla 8 bin aded et konservesi satın 

alınncnktır. Taliplerin pazarlık günü olan 8 ma~·1s 940 çarşamba günü saat 
onda Manisa tümen satın alma komisyonuna müracaatarı. 

lzmir levazım mnirlijji tafm alm{I_ l:omisyo·nımdan: 
kilo kilo 

5000 pirinç 
6000 toz şeker 
5000 zeytinyağı 

10000 :zeytin dane.si 
5000 beyaz peynir 

20000 tuz 
10000 kuru üzüm 

10000 kırmızı rnerc!mek 
600 çay 

10000 arpa şehriye 
3000 1'aşar peyniri 

l - Manisa tümen birlikleri için yukarıda cinsi ve miktarı yazıh
on bir kalem erzak nyrı ayn ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - 1hnJeleıi 10 mayıs H40 cuma günü saat oııcla Manisa tümen satın 
nlma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - İ.3ti'kliler beJli gün ve snatta komisyona müracaatları. 

lzmir le11azım amirliği satw alma komisyonundan: 
Mani a tümen birlikleri için pa1.arlıkla 8 bin aded et konservesi ~a

tın nlınacnktır. Taliplerin pazarlık günü olım 8 mayıs 940 çarşamba gü-
11U saat onda Mımis:ıda tlimen ııntın alma komisyonuna müracaatları 

lzmir leı•azım amirliği satın alma komisyonundan: 
:Manisa tümen birlikleri için pazarlıkla 6 bin kilo şeker satın alına

cnktır. 1ra1iplcrjn pazarlık günU olan 10 mnyis 940 cuma iünü saat onda 
Manisa tlimen sntın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmfr lcl'azıın amfrlifji satın alma konıisyonımdo11: 
l - Yctmi~ ton koyun eti ve 26 ton sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 615/940 pazartesi günü saat 15 te koyun ve 15,80 da 
sığır eti tophanede iııtanbul levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tahmin bedeli 89900 lira ilk teminatı 2992 ira elli 
kuruştur. 

3 - Sığır etinin tahmin bedelf 11180 liradır. 
4 - İlk teminatı ~~d Jira 50 kuruştur. . 
5 - Şartııamesi komisyonda görülür. İstekliler kanuni vesikaları 

komi:ıyonn gelmeleri. , • 

lzmir lcı:azım cırızirliıii sutııı alma komisyo11uncu.1.n: 
l\lanisn tümen birlikleri için pazarlıkla 16 bin adet çorbalık kompri

me satın alınacaktır. Taliplerin ihale günü olan 8 mayıs 940 çarşamba 
Münü sant onda Manisa tümen satın alma komisyonuna müracaatları 

lzmir lt vcızı11•. amirli[ii sutw alma komüıyo111mdan: 
1 - İzmir tnyynre ahıyı komutanlığınca gösterilecek yerde 506.1 li

ra doksnn iki kuruş bedel keşifli deniz içinde çalışmağa mahsus 
kiloş imnH :.W nisan ~40 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltme
sinde talip çıkmadığındun pazarlık 6/5/940 pazartesi günü saat 
on beşte kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - T.eminntı nıuvakkata ~kçası 380 Jiradır. 
3 - Şnrtname ,.e keşifname resmi her giln komisyonda görülür. 
4 - !stekJilcr ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 snyıh kanunun iki ve üçüncü 

mad<lı:lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
rnuvakkabı.lnrı ile biıHkte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. · 

lz11ıfr lı.;vazım <mıfrlifji •• u.tııı alına komisyonundan: 
Manisa Himen LirHkeri için pazarlıkla 16 bin aded çorbalık konpirme 

satın alınacaktır. Taliplerin ihale günü olan 8 mayıs 940 çarşamba günü 
saat onda l\Iunisa tümen satın alma komisyonuna müra<'aatları. 

ı LAN 
A skeri Liselere talebe a! ınıyor 

lzmir leı·azım am.irliği satın alma ko11ıisyonundan: 
l - Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin her üç sınıfına da ö

nUmllzdeki haziran içinde beşhınacak el u 940-941 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - Al:nııcak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve aile
sinin kötCi hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağ. 
lam çıkİnası ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

B - Bir sene tahsili tcrkedenler, yaşını büyUltmüş ve küçültmü~ 
olanlar kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bil
tünlemeğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun o!mıyanlar sker iokullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden diğer kaydilkabul şartlariyle müra
caat yollarını öi'renmeleri ve buna göre de kaydükabul kiğıdla
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lizımdır. 

15 - isteklilerin sınıf geçme vesikalan haziranda bulunduklan oku
lardan askeri liselerce celbedilecek ve bUtünlemei e kalmadan ıı· 
nıf i'eçenler seçme aınavına çatınlacaktır. 

4\skeri ll.te II. ve Ill. sınıflara rirmete rnuvaff ak olanla nn 9• 0 yıh 
kampları ileride askert okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla musiki, sanat ve kara i'edikli erbat hazır. 
Jnma orta okuJlarının kaydükabul şartlan ve zamanlan aynca 
ilin edilecektir. 81 Mart 8 4 6 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 23 28 30 Nisan ve 8 f 9 10 mayıa 1127 

• 

( ANA.Dt)t..U) 

hwir lct U~21 ı <.Lf/.İI f1iJi ea!Hl alma f.t.m.i 'V(l/O.l!..J.tW: 
l - Erzurum kor n!!kliye taburu ~36 şevrolt: otulım iı;lrı 246 pa~ 

nmlze::ne o çık t'k:; :ıtme usulü nt! tevfikan satın alın&caktı r. 
2 - İhaleleri 13 ' 5 940 pnı;embe günü saat 16 da yapılacaktır. 
3 - Toplu tutarı 10 bin lir:ı ilk teminatı 750 liradır. 
4 - 1steklilerin ihnlC' ı;ı;iin \'e saatında Erzurum levazım amirliği sa-

tın :ılma kom"syonuna müracaatları. 3 6 9 12 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisljonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 19690 lira olan 2000 aded battaniyenin 
18 mayis 940 tarihine raslıyan cumartesi günü saat on birde kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - İlk teminatı 1476 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün komi~ 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 ~ayılı kanunun tarifotı dahilinde tanzim edecek 
leri kapalı teklif mektuplarım rn geç belli gün ve saattnn bir saat evve
line kı:ıC.ar Ka~ımpaşada bulunan komisyona makbuz mukabilinde verme-
leri.. 3 7 12 17 3419/1511 

Maarif Vekaletinden: 
1 - 2259 Rayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk 

okulların beş :;ınıfı için ayrı ayn birer kitap halinde yazılmak ürere beş 
cildden müteşekkil bir okuma kitabı serisi yazlmnsı mfümbakaya konul • 
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 6/ 5,'940 dan başlamak ve 6/III/941 perşem
be gilnü akşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - :\Iüsabakayrı iştirake karar verenler 6/ XII/ 940 cuma günü ak
~amına kadar bir istida ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu müsa
bakaya gire~kler defterine adbrım yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi Uç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine iıer yı ilçin 2500 lira telif hakkı verilecek
tir. İkinci çıkan kitap serisini razana biı .. defaya mahsus olmak üzere bi
rincinin müellıfine v.erilen bir yıllığı; itçüncü, dördüncü ve beşinci çıkan
lara da birer defaya mahsus oln!ak üzere biner lira mükafat verilecektir: · 

5 - l\lüsabukaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere ve 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yilzilne yazılmış olarak Maarif Ve
killiğ( neşriyat müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeleı·; lazımdır. Kitaba kon:.ılacak resim vesairenin asıllarının yalnız 
b:.ı nüshalardan birinde ve yer?erine konulmuş olarak bulunması kafidir. 
:\lüsabakaya basılmış bir k:tapla girenler de kitabın üç nushasını verecek 
ve~·a göndereceklerdir. 

6 - l\IUsnbakaya girenler eser müsvetteleriyle birlikte, e~erlcri ka
bul ediJdlği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarl'uf hakkından v.az ~eçerck Maari1 vekilliğine 3 yıllık bir dev
re iç.ıı terk ettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının ~on tns
hihlerinin kendileri veya me:ıuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir 
zat tarnfıııdaıı yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd se
nedi de vermeleri lazımdır. 

7 - Kihıpıarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik va~ıflan 
gösteren şartname ile noterliğe taı:ıdik ettirilect!k taahhüd senedinin for
mülü Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. 

!\fektupla istiyenlerln 6 kuruşluk bir po:;ta pulunu da birlikte gön· 
dermeleri lazımdır. 1227 /1612 

Zeytincilik istasyonu müdürlüğünden: 
Zeytinciliki stasyonu bahçesinin izmir Bornova şosası kıyısında 220 

metrelik tııhdid duvarı in~a~ı münakasaya konulmuştur. 
1 - fıışantın öeclcli keşfi 2274 lira 25 kuruştur. 
2 - 'falipler şeraiti unlama!< ve keşifnameyi görmek üzere her gün 

h~tasyon müdürlüğün~ mi.iracaat edebilirler. 
3 - l\I(inakasaya iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat ak

çalarını havi izmir mal sandığımı yutırımık makbuzları ile birlikte 18 
ır.ıtyiS 910 cumarte:;j günü ::mat Oli uijrlte istasyonda toplanacak komisyo-
na müracaatları ilan olunur. 3 8 13 17 1526 

, Aydın vilaveti daimi encüme
ninden: 

940 yılında .Aydııı, Söke, Nazilli, Karacasu ve Çine kazalarında ya
pılacak bina tahriri için 4988 lira muhammen kıymetinde ve 17 kalem ev
rakı matbua tabettirilecektir. Bu evrakı matbua ~U haziranda hususi mu
hasebe nıiidt.irHiğiine te~lim edilecektir. 

Taliplerin lGı 5/ 940 tarihli perşembe günü saat on dörtte ve 873 lira 
73 kurus teminat mektupları ile Aydın vilayet daimi encümenine fazla ma
lü~at almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 
mürucaatlurı ilan olunur. 30 3 7 11 

Bergama Beled~ye riyasetinden: 
1 - Bergama içme suyu tesisatı için 250 adet la-15 nıili metrelik ve 

10 adet 20 milimetrelik su saati fenni ve hususi şartnamelerine 
tevfikan açık eksiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

2 - Saatlerin mecmuunun muhammen bedeli 4220 dört bin iki yüz 
yirmi liradır. 

Muvakkat teminat miktarı 317 üç yüz on yedi liradır. 
3 - Şartnameler belediye fen dairesinden bedelsiz olarak verilir. 
4 - İhale 7 mayıs 94_0 sah günü saat 15 te belediye dairesinde yapı

lacaktır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikala
rı hamilen mezkfır gün ve saatte belediye riyasetine müracaatları ilun o-
lunur. 21 25 29 3 3235-1411 

1 DEVLET D MİRYOLLARINDAN 1 
Tireye y·apılacak tenezzüh treni: 
Det'lel dcmiruollaı-ı B itici iş/c,,ıc miidill'lüğiiııclc11: 

5 mayı:> 940 paznr günii Al:;aııcak - l'fre arasında bir tenezzüh treni 
seyrüsefere :iconulacaktır. 

Alsancaktnn hareket 6,50 Tireden avdet 17,30 dur. 
Oçletler Gidit &'elit 
Birinci mevki İkinci mevki ÜçüncU mevki 

80 176 128 
Muhterem halka ilan ıJlunur. 1524 
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Makine Tamir hanesi 

SPERCO VAPUl~ 
ACENTASI 

NEERLANDAIS.E ROY ALE KUM • 
PANYASI 

DEUCALİON vapuru 2-5-940 ta· 
rihinde beklenmekte olup ANVERS 
VE HOLLANDA limanlarına hare· 
ket edecektir. 

3 Mayıe 1940 CUMA ____.,,,, 

' V. F.. Henri Van /)er~· 
AMER!CAN EKSPORT L1NES C G

NEVYORK 

N E V - Y O R K İÇ!:-; 

Eksamelia vapuru nLc;an sonlat'111d• 
bekleniyor. d• 

Eksiria vapuru Mayıs iptidasıP 
bekleniyor. 

~ CALDEA vapuru r - ·Mı\1:-l' 
2/3 Mayıa 1940 ta • SER\ İCE :\IARfTİl\!E ROU. · 

4 
~ ~ rihinde beklenmekte BUCAREST 

L)_ olup CENOV A VE .. • . 
~~ı A JI( RİVİE.RA L İMAN _ Calaı ve Kosterıce ıçın: ~ 
~ · MANLARINA hare • Cavarna motörü 18 Mayısa doğrd 

YlNr:tlA ket edecektir. bekleniyor. 
BRfNDlSt mot'1.-ü 1-5-940 tarihin-

de gelerek ertesi günü saat 11 de D. T. R. T .• BUDAPEŞT 
PiRE BRINDISI ZARA FİUME TRl-
YESTE VE VENEDIK limanlarına BUDAPEŞTE 1ÇIN 
hareket edecektir. - - -- ...ı 

dağı~ 
Adige vapuru 4-5-40 tarihinde bek «DUNA:. vap. 15 mayı~a 

lenmekte olup CENOVA VE. R1Vl - bekleniyor. d• 
ERA limanlarına hareket edecektir. cKASSA:ı> :\Iot. Mayıs ~onJarıP 

CfTTA Dl BAnl motörü 7-5·940 b~kleniyor. !J' 
tarihinde beklenmekte olup lSTAN- cSZEGED.> mot. Haziran ortA 
BUL PiRE NAPOLİ CENOVA li - rında bekleniyor. 
manlarına hareket edecektir. 17Ô 

ZARA motörü 8-5·940 tarihinde Sosyete Komreıiyal Bulgtır 

•elerek ertesi giliıü aaat 17 de FİRE LA VIGASYON A VAPÖR ,
1
t• 

BRINDtSl ZARA FİUME TRIYES • BULGARYA vapuru 6 ~~),O~ 
T.E VE VEN.EDİK Limanlarına ha· bekleniyor. Burgaz ve Vama ıçıP 
reket edecektir. alacaktır. 

Larıgano vapuru 15-o-940 t .ri
hinde beklenmekte olup CENOV A 
VE RIVIERA limanlarına hareket 
edecektir. 

Brindisi motörli 15-5-940 tarihi!L
de gelerek ertesi günü saat 17 de Pİ
RE, BR!ND1S! ZARA FİU~lE Tkl
YESTE VE VENEDlK limanlarına 
hareket edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyeı· 
te veya Cenovada şi~ali ve cenubi 
Am•rika limanlanna hareket eden 
iT ALIA ANONİM seyriıefain tirke· 
tinin ve Amerika ve Hindiıtana hare
ket eden LOYD TRIYESTINO ano
nim Ml' riııefain tirketi vapurlarına 
tesadüf ederler 

SERViCE MARITIME ROIJ.MAlN 
Al.BA JULIA Va. 12/5/940 tarihin
de beklenmekte olup MALTA, CF.
NOV A MARS1LY A limanlarına ha -
reket eder.ektir. 

Not: Gerek Qavlun ve seiı"ekae ha· 
reket tarihle r i hakkında acentemiz 
hiçbir meıuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 .. ,. 

lzmir belediyeainden: 
1 - İki adet etüv makinesi satın 

alınması, yazı işleri müdürlüğünde
ki fenni ve mali ıjartnameleri veçhi -
le açık eksiltmeğe konulmu~tur. Mu 

w 

ıs•' Vapurlann iılm •e tarib!C?tJ 
kında hiç bil' taahhftd ahnnı•f. 
TELEFONı 2007 - 200' 

Olıvieı- ve fiirekd'Jı 
LlM1TED 

VAPUR ACENT ASI 
Attürk caddesi Reeı binası 
Tel. 2443 ·çili 
Londra ve Liverpol hatları 1

11
r 

Piyıanın ihtiyacına gör~ ""p 
larımız ıefor yapacaklardır;,-

- ·• ır . "Ull haınnıen bedeli beheri sekız · ·ıııtl 
radan 1600 ve muvakkat teJll~ı ~ 
120 liradır. Taliplerin terninı:ıtııe İ' .,. ~ 

bankasına yatırarak makbuıı. rtt 
hale tarihi olan 13-5-940 pıız11c9,t1 
glinü saat 16 cln encümene ıniJrD 
ları. . er!sl' 

2 - Killtilrpark, labirent ıÇ iŞıJ 
ne umumi hel§. yaptırılması fell ıııe' 
mildürlüğCindeki keşif ve şııfttl~ııı~" 
si veçhile açık eksiltmeğe koıı\.,ttı' 
tur. Keşif bedeli 631 lira 95 ı.ıırt'r 
muvakkat teminatı 47 lira 40 1',sııı• 
tur. Taliplerin teminatı iş batl ıstı'lıl 
yatırarak makbuzlariyle ihale ııt j6 
olan 13-5-940 pazartesi günü sıı 
da encümene müracaatları. 1s1~ 
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i LAN 
H ava okulu komutanlığından: 
ı~mir h:1·azım amirliği satın olma komisyommdan: r' 
Ha\·a okulları talimatının 86. madde::;inde yazılı şurtları haiz isteıdile; 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuz ba~langıcından ağustos soıııı;i. 

kadar okula baş vurulur. Oku!un bulunduğu yerin dışında bulun:ınııır r
lek kağıdları ile vesikaları posta ile okula gönderirler ve alacakları ıcıı 
şılığa göre hareket ederler. 

Madde -86- hava okulu gedikl! kısmına girme ~artları şunlardır:. eıı 
A - Orta mektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini bitirnt1Ş 

az 17 en çok 20 yaşında olmak evli bulunmamak. l' 
. . C -:- Sıhhi. vazi~:eti uçuculukta ve uçuş i~lerinde kullanı!Jl'l:ıll' 

elverışlı oldııguna daır mutehassısları tamam olan bir hastahanede 
hat h<:!yeti raporu olmak boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dışarda ~ulun~nlar: . .. det+ 
Bulundukları yerın a~kerlık şubesıne müracaatla muayeneye gon 611• 

lir. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük Jttııtl 
danına müracaatla muayeneye gönderilir. s~ 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve J1l J'"'° 
kUnı olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden veYll 
lis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. dıııd 

I~ - Okula alınacak okuyuc~lar, gedikli erbaşlar hakkı~rdilı'.' 
(250.3) suyılı kanun mucibince mtıamele göreceklerini mektebi bl~ı i tıı• ' 
Jerinde 12. yıl müddetle ha,·a gedikli erbaş olarak vazife görecel<lerın 
ahhild etmek. 

1'' - Okulc:-ı yapılacak seçme imtihanda kazanmak. c:ıl' 
H - İstekli adedi "Ok ve,·a imtihanını kazananlar aJırıB ,·ıı· 

~· . . ·e 
mikfordan fazla olur~a bunbrın içinden riyaziye bilgileri daha iY1 ' 0~ıı· 
b3ncı dil bilenler yenlenir. Hava okulları okuyucuları askeri ]isele~ ıılJI' 
.rucuları giLi ~·edirilir ve geydirilir kitap ve diğ'er ders için lazım 0 8 

parasız wriJir. f{B' 

V -- Hava okuJlarına kabul edilenlerin b irinci sınıfı !11uv;eısiı 
kıyetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine gi;re uçucu rnakinıst, S 
!otogrnfcı, atış ve bombnrdımancılığa ayrılırlar. 23 28 3~ 

1 ALSANCAK° w + _ _. 
lıtaıyonu Kı.rın•ındn Veni Açılaa 

E'G.E 
Husu"i HC?stoh~,...P~i 
Sahibi: DnKTOR OPERA 1'ÔR 

ADIL BiR 
Hn ~ııbeye ait hcıs;f-Ol<ır kabul ı•e mii-

Jşi gQnünde teslim etme~i prensip edjn~n ve bu· tclta.<uıısları tanıfırıd<w tldavi edilir. 

nunla iftihar eden bir mUesses~ci~ I Waüesseseae her zaman 
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