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iDAREHANE: llc&nofb~ aokak. IZMlR 

·----·-·--.. 

B az sarayda dündenberi hummalı bir faaliyet baş~amıştır Şiddetli tedbirlerine devam ediyor. 
İtalyanlar da kaçıyor.ar 

ltiı.lyanı~ kararsızlığı Vaşingtonda 
alaka ile takip olunuyor 

B 'luıl devam ederse, Amerika da Ak::en:zde lngilterenin yap
tığı gibi tedbirler almağa mecbur kalacaktır 

R.o.ıaada neler 
oluyor? 

H 5 lfüzhet ÇAfllÇAR 
llfrı.c, 41 miitt<ofi!derle Almanlar 

•-....a .,_)'AD el kt.e olan bir 
ı.,. 7&aJ JııwLôain meraklı Ve beye
t-.,ı. Mifl ' ma ıı:aimen bir müd • 
~ ..... olüa7anın dikkati 
~. 0 

• :\e .t '$ 71 etmit bulu .. 
~. 
~ liiulıe ırftcek ai, bilhaaaa 
~nle an-ı. mi? 
-=::ı~ Mi ; ·ıp aorduiu ve 

'· cevalıau ar&fhrdıiı aual 

~;ı:::_-1ıucw. ltalyU. bir ray· 
b...ı:-:--- fa ! Mide zamanlara ta .. 

~ Ne. aiialer~ o haauai ha· Amerikada be yaz aaray .. 
'\, -........ ~ ı...,.aı1c- ..ı-ı,..ı.,_.. Vnç-in-iton, ts (A.h)- .1' "ı,-... ~•ı- n-•A"l•L'I~ :o-ı::~11.rı,., •~o.ı,,u•••I• #'-a;r.o.c 

~ f t';atleaial Romada teksif ri Colananın dün Vellesi ve reisicum muhariplik vaziyetinde h'çbir deği. 
;:: ııM«r ' • ~nlerde Alman· bur Ruzvelti ziyaretleri diplomatik şiklik vuku bulmıyacağıııa dair Mu;:. 
tı • R-.efiri r- Makenze11 mabfilleı·de tefsir edilmektedir. Bu solini tarafından verilen teminatı 
l "'l...., 1ııoıı1aı- 1>ir aeyahat yapmlf ----

· Ruzvelte bildirdiği söylenmektedir. 
Ayni mahfillerde. Amerika hilkü -

metinin Akdenizdeki kararsız vazi -
yetin isliihını arzu ettiğine dair bir 
Mayısta Amerika sefiri Filips tarafın B 1 dd ı,· ·· ·· ·· 
d 

u ı· · l b e gra an ır ı:orun~§ .. 
:ın mUSBO ınıye yapı an eyanat il- Bel" ~ n (R 1 ) ..., 1 / ş·· h ı· ·· ··ı . . . .• . . ,.raı., ., :ı< yo - ı uguo a»- up ı g,ıru en bazı eşhas tevkif 

zerıne bu temınatm venldıgı tasrıh d k" 't 1 • ıJ ·k· ·· ·ı p d't · 1 d ·ı . kt d' ya a ·ı ı ayan.ar an ı ı yuz aı e, o-
1
e ı mı~ r. 

e ı r.ıe e ır. t" d · k- d'l k ·· b · p · (!' 
B hf

.
11 

d 
1
, d"td··· .. mes ıya a ıs ·an e ı me uure ugun aı·•s, :ı .adrn) - Yugoslavyada 

u ma ı ~r e i ave e ı ıgıne go _ _ ... · .. 
F

·•· M 
1
. . Akd . d ı,,· Yugo~lavya tüpraklarnıdaıı avrılmış- (91") dı.gumlulaı ;:ilaha çai';ırıldık· 

re, uıps usso ınıye enız e 1 • • . • 

D 4 
.. il h"f d !ardır. J.ırı ve a:kerı teşkılatın. bnı mürettep 

- evamı unc sa ı e e -- • . . 
------------·, Belgrad. 3 (Radyo) - Hükumet fırblarla genl{letıldiği, Belgraddaıı r ' yabancılar hakkındaki tedbirlerin<! de- haber verilmektedir. 
Başvekilimiz J vam etmekte ve pek çok kimselerin ev- Nevyork, 3 (Radyo) - Hariciye 

rzincandan Ankaraya 
dönüyor 

Erzincan, 3 (A.A) - Batveki!i. 
miz Dr. Refik Saydam bu sabah 
saat 8 de husuai trenle tehrimize 

terinde araştırmalar _,·apmaktadır. - Devamı 4 üncü sahifede -

illet Mec.isinde 
!:!:!.:e ,:u:_"~:!:~.~~~ Bazı layiha arın, Başve1,.ilin huzurile 
candan tezahiir&tıa Kal'fltanmıt"••. , .., .. • .. _ 
Aokeri bir kıta da aelam resmini ifa muza~ ereSl l{aralld~llCI \.11 

-Devamı 5 inci sahifede- l Ankara, 3 (A.A.) - Büyük C>Iillet terin de maaşa kalbedilmesinin lazım 

ı.~ 0 '"-da ;' ace devlet tefiJJe bat T 
'"'.:"' ı..w.t.. aom-a Romaya döner una 
~ aııııai:mm tozu ile ltalyan ve Ba an Sulhü 
~ ~ ziyaroet atmiıti. Hiç • 
) -· L luıl - loa• ....,..ı. için 

.. .,. •oı-w .. yabatveziy•- Romanya Hariciye Nazırı B. Gafenko, /spanlJOl 
~ - R-•n yerli ve ecne. A 

:'.feclisi bugün Refet Canıtezin lıa~kan olduğun11 ileri sürmüşler ve bu mevzu 
hğıııd:ı toplanmış ve celsenin açılma- üzerinde devlet memurları maaşatının 
sını müU?akıp ruznameye dahil bulu- tevhit ve tea<lülüne dair kanunun mil
nan ve orman umum müdürlüğü ile sıh zakeresinde mecliste izhar eı.lilmi~ 

hat ve içtimai muavenet vekaleti. va- bulunan arzuyu kaydeylemişlerdir. 
kıflar ve posla ve telefon umum mü- Meclis biidce encümeni ve alakadar 
dürlükleri kşkilfıt kadrolarına ait bulunan vekiller tarafından ne gibi 
kanun liırihnlıırıııııı müzakere,ine ge- şerait altında bugün için kadrolarda 
çilmi<tir. ücretli daimi hizmetlerin maaşa tahvil :ır "'Y-> maJıııılltlerin dllıka•e ,. • 1·an ına mu''h1'm ~ .... ı.;.., fn 'Vet b-.ıröaterdi. ilk ha • S 

~ -ulıısaa.k üaere ltalyaıdar Bertin- Madrid, 3 (A.A.) - Bükreşte is -
iılı._~,.efW\wilai .t.Atirmeie, çelik panyol aıaıısının muhabmne beyanat
~.,. lıazırlanlll&...ta ve imza • ta bulunan B. Gafenko şöyle demiştir: 
~ mühim. bir &mil olmut - Tuna ve Balkan sulhu sıkı sıkıya 'i 
~çekirdekten yetİtme l.ir dip- Akdeniz sulhuna bağlıdır. Ve bu sulh-(' 
ıl;ı . Vatilr.an sefareti ıribi üçüncü !erden her hangi birini, diğ~rini ihliıl 

~Ü detecede bir memuriyete etmeksizin bozmağa imkan yoktur. 
'det.lı: yerin., kıpkızıl Alman Bugün <:1!nubi Avrupa milletlerinin 
""-- ,_olmakla lll&l'Uf bulotnan eski mukadderatı mü.~lerektir. Bu milletle
~ nazu:uu tarm etmiye liizum rin mazid~ki tecrübeleri kendiler!ııe 

Bıınbrdan orman umum müdürlü- edilmediğine mütedair verilen izahat 
'.Tahrik i~in de kullanılmıyacaktır. , ğü te~kPat kadrosuna a!t kanun tıl,·i- dinlendikten sonra yapılan bir teklif 
1 Fakat aBlkanlılar bundan kuvvet ve hasmın miizckeresi~~· s_ö7: ala~1 ~ati_p- fü.:'.·i~ıe mevzııu_ bahi~ ]<anunl_arın baş· 
bu kuvveti lüzumunda müessir ve seri !er kadrolarcl:ı e~k 3ı gılıı cbınu hız- vekılın huzuru ıle muzakeresme karar 

1 . . • . met nwknhili bir rok ,·azifelerin ücret- vermiş ve içtim·rn nihayet verilmiştir. 

be11anatta bulundu 

yardımın garantısı telakkı ylemekte- li o1'1rak bırakılmış olduğuna nazarı 1'1eclis pazartesi günü toplanacak· 
dirler. dikkati et ıı,,., 1 cr•k lııı ücretti hizmet- tır. 

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

'&.~ • ., .. ayni nizam ve hürriy;>t arzusunu tel-

lngiliz ve Fransız fi o arı 
1-. ~ Mliehi ne idi? .. ltalyanlar kin etmiştir. 
·~ edesqrle acaı.a Alm..,,aya Londra, :\ (Radyo) - Röyteriıı iskenderiyege vasıl oldular. Pı1!ısır, bütün h1zır

lıklarını bilirmiş vazİgetle.:.ir 
li,._-:-- INr cemile mi göatermek is- diplomatik mL>harriri yazıyor: 
~~ yokaa makaadlan Berline cBalkanlardaki vaziyet pek enteres
~ daı.a 7aklatmak ve hatta ha- sandır. Tarihte jlk ~fa olarak Balkan 
<l.L 7-l'la llerlin lehincıle harl.e mii- devletleri kollektif bir anlaşma yolun- Kahire, 3 (Radyo) - Mısır başve-
~-eı-k mi idi? da hareket haHndedir. Bu, eenubi şar- kili Ali :\!ahir paşanın riyasetinde bu-
~ lıu' tebdil hareketinin ki Avrupasında 'ltlhun iılamesi idn Bey Gafenko gün bir toplantı daha yapılmıştır. lç-
' Od..ı-. zail o!med=n Almanla. en iyi bir ıpran!idir. Balkan de\·l~tte- Londra, 3 (RadyQ) - Taymisin timada Mısırdaki İngiliz elçisi, askeri 
....... ~ R....d•Jı:i ııefirlerini deiifti- rine har:çt<'n gnlec,·k tehlik.•ıerde muş. diplomııtik muhıırriri yazıyor: kumandanları ve Mısır müdafaa nazırı 
~ "'8 yerime ıı...nco,.. nezareti terekme nfaatter vaı·dır. Ve bu vazi . Cenubi •arki Avrupasındn vaziyet bulunmuştur. Toplantıya iştirak eden
'-.~~ ....,_ dö Bôamarkı yet, kendi aralarında ihtilaftan geri 'on z~manlardn endişe verici lıir şekil ter, Mı:flrın milli müdıffaıısının her 
~ ~kleri f&)'İaeı ortaya çılctı. bıraktırmı~tır. · aldı. v: ~nkat-~imdi .';aziyetin daha tür'.ü iini tehlike~e kar_şı koyacak şe
~ illi ı...t.e ltalyanın henüz müda- Yugoslavvnnın mı, Romanyanın mı fazla cıdd·teıt•l!'ıne daır delıl yoktur. kılde tamamlandıgını muşahede ve tes-
c. . ..., ·ı oh:laiu d-irlerd.e ken d h f 1 ·teh·' .d it d b 1 d • Bir takım şayialar dolaşırnr. Eğer bu bit etmişlerdir . 
•• ~ .&.ı_ - a a az a u. · a ın a u un ugu- ~ 
~ .._anya beaaltma k&%&nmak .. ·. • . . şayialar do!Tru işe, Balkanlar artık Polis veo rduda izinler kaldırılmış-
tlt ,. ?t an Kay..-in R.ı.a&ya .., • nu soylemek ~~b'.I _degıldır. Bununfo qulhlan emin olamazlar. tır. Bir çok binalarda askerler vardır. 
~~ eaki bapakili pre- dö Bu- beraber her _ıkıs_ının. ~e. anlaşmı~ bu- c;:emberlayn, in~i~t~renin b_u _saha- Hükumet, casuslu~ ölümle ceza • 
ı,.. ~d-ııine pek benziyen lunması vazıyetı d~gıştırmek,tedır. rlakı hattı hareket·nı ızah etmıştı. Bu- !andıran kanunun suratla çıkmasını 

~,_ eier taJaakkalı: edene Al- Bulgaristan, Balkanlarda mükem- rada sulhun muhafazası esaslı siyaseti ayandan fatemiştir. 
1..ıı 'ie ltaıya aruuıcla henüz hal- mel bir devlet adamı rolü oynamakta- mi7.dir. Mısır ba.şvekı1i, içtimaı milteak'ıp 
ı,d' mldotaç meaeleler ve ka- dır. Başgöstereıı tehlikeler hakikat ol- Ümit ederiz J·i, bu şayialara mahal matbuata beyanatta bulunmuş, vazi • 
lıı,, ' 'Zanıri meaıald'r bulundu- duğu takdirde hareket serbestisini mu veren sebepler ortadan kalkacaktır. yetin vahim olmakla beraber telaşı 

b., "11 ı-.ü~ icabedecek?. hafaza etmek içln Bulgaristan komşu- Balkanlarda vukubulacak bir tecavü - mucip olmadığını söylemiştir. Milli 
•~ "-• ayan mecli.Ande bat· lanndan metalibatını geri bırakmak- zün, harbi genişletmiyeceğiııe inan • müdafaa nazırı da: 
~'lllo de huzvru ite azadan lı.irinin tadır. mak abe8 olur. Ru vaziyet, alakadar- - Mmr her şeye hazıdır. 
lıı ı.·ı.,.'atlere kartı irad.etmit oldu. Eski müttefiki Türkiyenin yardımı ları hiç hesap etmiyecekleri neticeler- Demiştir. fngiliz donanır.asının en Lüyilk parcııoı: Hood drP!notu 
~il~ 111 •e huauaıetle dolu at.etli nut- ile Bulgaristan, şimdi 914 - 918 dekin- le karşılaştırır. İskenderiye, 3 (Radyo) - İngiliz Kahire, 3 (A.A) - lJüıı hariciye zal h~zır lı· ~111:1111,~l '" 

\> ~aaı nedir? den başka bir rol oynıyabilecektir. Suriye ve Filistindeki kuvvetler, ve Fransız donanmalarından kuvvetli nezurelinr!e başvekil Ali Mahir pa~n- ~lillı n~tic:ı a.ı r: z n '''" k"' f •· '-
'>tiıii~ ~ihayet lnıiltere7e kartı tema- Yunanistana gelince; bu devlet ~arki Akdenizde toplanan mühim cü- bir"r filo bugün iskenderiyeye gelmiş- mn riyaseti altında bir içtima akteuil- la nıenıl '<et.n ıınıu· tiı,i z·ry r n' ı ıa 
)'llııı """"nin meçhulü elmıyan hal topun ağzında bulunmamakla beraber zütamlar, müttefiklerin buradaki teh- tir. miş ve bu içtimada :11ı•ırdak! inı;Wz !atmak i~iıı i!tib. zı J" ·ını nbıı t»ı,h r • 
~.'"ı>o '"hılt Londra ..,firi ve timdıld Britanyanın garantisini haizdir. Kom- did ve vehameti anlamış ve her tiırlü Kahire, 3 (Radyo) - Mısırda yn-ı kuvvetleri başkumandanı Sir :\1iles I rin müzakere etliln ' r,!<luğ" "l" h ıı 

'"•Yonlar mecliai reiai Dino ~uları fle de dostane münasebetler icla. tedbiri almış olduğunu gösterir. Bu pılacak hava manevraları, 15 mayıstan Lampoon ile Mısır mitli müdafaa na- elmi~tir . 
..._ l)""••ı 6 inci .. bifede - me ediyor. kuvvetler lıir tehd!d vasıtası değildir. 7 mayısa alınmıştır. lzırı ve l\Iısır hükümeti erkanından lıir 1 -· Devaroı 4 i.ınc.' "1ifr e -
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Bir kaza 
------

r 
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İhtiyar kadın öldü 
Menemende feci bir knza olmuştur. 

B0 rgamadnll'izmire gelmekte olan Ber-Oda 
k 

gama belediyesinde kırk numarada kn-S u Şif' etiııin mü· yıtlı şoför Uenıal Çakırın idaresindeki 

b l kamyon Menemenden geçerken 60 ya· 

Hatıralarını yaz~n: PAUL.ı~!v.:: KOI-fLER 
-3-

~ ayaa meSe esi şında ltemziye adında bir kadına çıırP ile r mış, kamyon 1 ltmda kalan zava1lı ka
dın, muhtelif rerleı:indeıı yaralanarak 

tık darbe, ıt dınm tnzc ciıa;~,. i-ın: an"'aj .e'm kim,· mnı tıuıan ~dı. Tesisaun kıymeti ne ölmüştür. 
ninc.e, darbrn: :dd ti biz" gc.ni ih- Şe!ıi"t:e ' • .l·~ t çok s kı"lklı. O sıra- kadarmış? Şoför, dikkatsizlik netice:::i öIUrne 
tiyarl "ekilde ini .ti v m. hkı..m ka- da kı.>nrli hizmetçilerinden ya"ı<:ını i •"' • • e O r H""kr. t .. 

1 
k ~ şirke- sebebiyet vermek suçundan ıı.dliyec• 

dının çığlıfrı b'z:m iniıtil rim:ıtp bir- Ja ta f"ye> dmi"i bu1unuyl)rdJ. Fa - Jı.Tig .J.Z ıca ' ızı ç :... u ume çesa-..nı a ınaca . u t k"f d'l . t• 
• . .. ı.-~, 1 . . . k t" ev ı e ı mış !r. 

leşti. On ikinci darbede, haJ.ı · hane kat ot • rıı "idüı ü içinde Lulu11duğum •• 1 tıne aıt muza~~ er ıçın şır e ın $e-
müdüril, m .. ~ ·iı vnz:leti ve p~ra,:ıızııırım• g z _ ve u lahiyettar muralihası, haziran ayında Tirede Çekirge 

_ Durunuz! gö. dükten ~onra bir k. ç gün e\ vel İngiltE:'renin Anllara büvük elçiliği ve muJ...emmc 1 b ·r P•, 'yonun inşası :m- ~nkara~~ bulunacak ve Nafıa Yekale- Tire kaznsın~a bir knç yerde ?e:'1r-
Emr~ııi vcl'di ve doktora i~r.rd et- tele. gelc,·ek hizmetıri fihdanır dan . . 1 . · 1 k l . . b" t+~ trnde muzakerelere- başlanacaktır. ge çıkmış, tedbırler alınmıştır. Vılayet 

. . . t.caret ateşe ·ı, ım r gt>nt"l' ·onso o- ı~tıyl f \k ltt k \ tlı il' sura l4I c· a·-· . ~ 1 . itke • "d'" .. .. . . . t' 
ti. Doktor sıı trnn inen kı:ınıt.:ı dr>ı b1.:· bahs den Her K:ı tn~r • mıııdc bır ., b. "k b ıod· d . •!J B gren ıgıınıze gCJ.re zmır su Ş - zıraat mu uru dun Tıreye gıtmış ır. 
!erinden varı ölü tiı· hale g lfn lrn. - sah.:.ın bir villfü;1na. mEracnat etmek- u ııe ırlı tcı e ıyde e krelıs . r. · 'ş irak edeceği ü.hmin olunmakta - ti, şehirdeki su te isatmın bir buçuk 

~ _ . Behçet Uzu zn nr t ~ ere· zmu· en- d" . · · • 1 - ı d r ---------------ııı dını yakaladı ve kadının . a 'lan!'~:ı !igimi tnv ive etti. 1I ı- K<."tnerın l f • . . ,, ti ı·ı ıı. mı iyon lıra kıymetıntle ole ugunu r ıa ~~ o~ 
• terna ~ona lıarı.ıa ı~Lıı·r.,,. ~"r • · · k a· N f ·....ı.Aı t" t f d A D y başını sert bir hareketle gcri~·e doğ- üzcr~ı·de ·, i bir intiba bıraktıı~ımı A 1 ~ Ş hrimizde bulunan Hollanda elçısı -etme te ır. a ın Vt=a e ı m·a m an 

. · • hakkır.da n .. llumat a mıştır. 1 · ·· .1 'l · ı f h • t· t 
nı itti ve gözlerine bakar •t.i oldu. zannedı)orum Ayni akşnm nrnsnaa •. ,. h lle bcledhe i:si )r Behçet Uzu ziya- zmıre gonuerı mış 0 a.11 en e)e 1 e- '------·-------.-.-ııı · Fuar ve h.ulturprırk sa asını gezen • · . . . . . 
Fakat kan içinde! i ırtınn bakmnğa ilk seni i yaı tıın. llc>r l{n tner, snç- . 

0 
• • • ... itiba- ret ed~rek fu .. r ı. .. kl,ındn mah'.imat al- ı atı v kıymetlerı toobıt emıştır. 13,30 Program ve memleket sııat a· 

ıuzum görmedi. Ko) u gömlekliler - !arı kı m n dökOlm ı:ı, çehresi, bir t:.cnret at ~ ı, 8~~a. '~ ı-stu,.~al mı tır. Elçi, Holl ndu hü .umet!nin, Ankarııya <lönm~ş ~lan heyet,_ ı:a- yarı, 13,35 Ajans ve meteoroloji ba-
den biri, koşarak gitti, bir kova su pedego olduğu hiı:ooini veı·en, znyıf rıyll" fuarın çok um,tlı H! guzel oldu- rürkiyenin Lu b.r icık ve guzel fuarı- P?ru~u nafı~. Yekaletıne _verm~ştır. berleri, 13,50 Miizik müntehip şarkı
getirerek kadının Ostüııe serpti. Kn _ bir adamdı. Tok özlil olmasına rağ-1 ğunu söylemiştir. na iştiraki için t .. ~bbüste bulunacatrı- lı!r ı·ı:•aye~ gure, fen _hey-eh lzmır ~u !ar Çalırnl r Ruşem Kam, Vecihe, Re-
dın bunun Uzerine nyıldı ve derin men hnditlUlmiz<ıç bir insan olduğu Kendisine bazı pl:.nlar Yerilmiştir. nı beyan etmic; ve İzmir fuarının Hol- şırketı te ısa tına takrıoon yarım mıl- şad Erer. Okuynn: :N'uri Halil Poyraz. 
derin inlemeğe uaşlndı. Gene ayni görülüyordu. Hiç hatır ve hayal:me ır~r yıl lzmir fuarına iştirak eden in- lnnd • enıt n ı;un t ~hiri bakımından yon lira kıymet takdir etmi~tir. !14,20 fuzik Halk türküleri ve oyu~ 
r.dam, kendisini do,"l·ulttu ve iki k~- gelmiyordu ~i, bu se~1p:tik g~ri1nrn giltere hukumetinin, bu yıl daha geniş çok mühim olduğunu ı:ıüylemiştir. * h~valnrı okuyan Aziz Şe~ v~ Sad~ 
dın gardiyan, kendisini içi partn\ hır ndnm, \'akt yle Rayl,.tagın duşmanı ,...,.,00 _ V d ..., \ aver At man, 14,30 Müzik nye.seti 
çuvai gibi sürtıkliyerek uzaklaştırdı- diye birçok mnsı.Jın kimse'eri mah - a b h ./. amanlar agzn- cumhur bandosu (Şef; İhsan Künçer) 
hır. Hapishane mUdUrU tekrar bize kQmıyet \'Cl olilmlerine sebep olmu~- ~ .1"} a"' """ lG,15/15,80 füzik caz nd (Pi.) ıs 
hitnp ctt:: tur. ~ .. - - daki son heyelan program ve memleket saat ayarı, ıs: 

_ Hapishon~ rnemurlmına ı~nr~ı Yemekten oonra beni yazıhaneci - 05 müzik radyo caz orkestrası (şef• 
r-e!enler, ölüme mahkfimdurlar. Fa- ne get:rerek, gec:irdig'm mahkOmi - e es İbrahim Özgür) 18,40 konuşma (yurt 
kııt bu kadını affettik Ve ve,.mi'3 ol - yet e n!l. ınd. ~.i lrnyatlm ve ne su - Mühim arıza ve zararlar bilgisi ve sevgisi) 18,55 serbest saat, 
c uğumuz bu cezn m:ıhkOmiyeti de retle haı i haneye dü~tüği.lm hakkm. •• ••••• 19,10 memleket saat yarı, Ajans ~~ 
s:zc bir ders olmalıdır. Dü.ünihliz da benden uzun uzadıya taNlılt al- • , • k" d" f goru uyor meteoroloji haberleri, 19,30 mozı1' 
\'e gene düşilnünOz ki, şayed c:;z ele dı. Be:r"mle kO'lU~urken ayni zaman- Suç ular ıtham arı ın ar e ıyor' a- Yamanlar dağında Çarık dere mev- faı:ııl heyeti, 20,lO konuşma (giinün ıne 
onun gibi hnreket edecek olur .. anız, oa önUndeki küçük deftı>re not edi - ' • 1 kiinde 4 mühim su kaynağının bulun- eleleri), 20,25 müzik Çalımlar Ruşe~ 
belki onun g;bi bir tal"he ma;rar yordu. P."r.nz oonra anladım ki, bu kat SUa le re cevap Verem yor .. ar duğu 10 bin metre karelik saha üzerin- Kam, Reşad Erer, Vecihe, Şerif 1çlıı 
olı:mı.k havatınızı kurtaramıvacak - notları, c.ıözlerimin doğru olup olma- . . . . . ·-. . .. 

1 
. 

1 
d" de heyelan vuku bulduğunu, ba2ı tepe 21,15 müzik Siret TQyfur tarafındall 

ıııız. • - dıi'•mı kontr:.>l etmek için nlmı~tır. Kuşadası kazasının Barutçu köyü rıne ıftıııı edıldıgını so): eı:ııış er ı:: ve derelerin yerlerini değiştirdiklerini Gitar bo.vay n so1oları, 21,80 küçült 
Haydi, gidiniz! P.~r ır.llddPt c::onrn bu acl mın. böy- ch.ırıııd.ı Ahmed oğlu O.:.num Knyna- 74 şahidin ayn ay~~ ~-stıc:.abı, ög- yazmıştık. Belediye fen heyeti tara- orkestra (Şef: Necip Aşkın) 22.ı~ 
~linilı hnpi hane ;ndcn "ı ~-,·nn le bir it") ndı bulundu-·unu öğ endim. şm )oruk çaclırım gt.:ccleyin basarak leden evvel .v~ ~onra bu~u~ gun mah- fından yaınlan tetkikatta heyelandan memleket saate.yarı, Ajans habeıie!'l• 

z lman. Dn .. '> ı nm ... ırı~ f"'•ın }rlij'-im B~ni muvnl.katen anr-nje etmiş ve te.hdid suretıyle 9!J altın lira!iını veı~:me heyetını .1ş~al etmıştır. Bazı şa- su boruları ile kaynaklarında mühim zirnnt esham - tahvilat, kambiyo - 116 

ii.zım gelivormuş, ·Da r>, lı'r ! .. rr-clfr .cmniye• d 'r" ! ·'e temnsa gcldö. Her 452 lira banknotunu gasbetmekle mnz- .1t.ler geln:ıemı?tı. ~nların zorla ~e- arıza ve zararlar husule geldiği tesbit kut bor ası (fiyat) 22,3-0 !konoştl"• 
• . ~ • .. 1 d'W. k . 1 nun .. ·örük t:>hmed Bölük ile suç ar- tırılerek dınlenılmesınc karar ver1le- d'l . b 1 .. d .1 b' d"ll d 1 k dal a ""'"" ki, ::malnt onu, ancn'c konı..l:lerini din- şeyı <ıOJ!"rU soy E' ızıu:e :mı o mu~ " • · .. . . e ı mış, un arın gon erı en su ame- ecne ı ı er e - yanı ısa g 1'-

lemiyen ha~ı n çocuklarını kofrut - olacnk ki, hakkımdn iy: bir intibn f kadnşlaı'1 lı:ımail ~lacı, Aca~·lar köy:ı~- 1:~~- muha~emenın devamı, 22 mayıs ta leleri marifetiyle tamirine başlanmış- tasiyle) 22,30 müzik cazband (PlJ 
mak ve tedhi~ etmek iç;n an~,.lr.r. hnEıl et!.iğ:ni sezdim. Maamafih, den Sillc)·man oglu 1brahım, Şadlle ıı :ne bıı. kılmıştır. . . . tır. saat yirmi üçe kadar yalnız uzun dsgJ 

• • w '· .... d 0 • -ı Koca ömer .ı.tfaznunlar muhakemelerının gayrı · 5123 o"" k" r~-Fnknt Daşo benim için bir kurtulu~ sonradan muttalı oldu13um b:ızı se - 1'.oyun en ::ıman og u • ' . ' .. .. . . . *• postasıyle 23,2 ,.;ıv ya~ın ı P 
, csilesi olabilirdi. Gnrdirnnlar ve bepler dE> bunn inzimam etmic:, bir Mehmed Lütfi ve İbrahim Dalın mu- me\kuf olnrnk gor~lmesını .tal:p ~tmış Kı k ram ve kapanı~. 

. .. . . . d"" h .· . ğ eza !erse de bu taleplerı reddedılmıştır. arşıya a suyu gnrdiyan şefi, beni sevdiler. Ve ya - gun tabakları yıkarken kendısınc hakeme!erıne un şe ıımız a ırc • --------------
rnş yavaş , bir aralık beni kendi yardım ett"ğim aşçı kadın Pola bn- mahkemesinde başlanmıştır. Davacı 
ajanları haline getirir gibi olc1ular. nn, patronumuzun ge!;tapo te~ki!fıtı mevkilnde ihti~•ar Osman Kayna~ln 
Bu ımretle kiic;lik bnzı dilek1erim ye- içindeki mevk'ini ih a~ etti. Bu 0 öy- avul•ah bulunuyordu. Davıının şahıt
rine ıı:etirilivordu Bu ar<>d~ bfh·iik lcdiği soz ka!'qısınc!a o kaoar heye - !eri 74 ki i idi. BunlJtrın a-r-"c::ını:'la ç°"' 
mnnK11mınr·Kııtııc'41 ıçıııu~ n·ıkıKı cana mı tum ki, elimdeki tabak yere culHu kadminrın çok1uğu göze ~arpı -

]. ·mnastik hay
amı şenlikleri 

Açma masrafı tarif esi 
değiştirilmiştir 

Tarifeye göre Karşıyaka Yamanlar 
OZOM: 

bir do tluk muhiti de tesis ettim. Bu- düştü ve yüz parça oldu. yordu. 
97 Y. t. Talit 
22 . Klark 

gctn ne bana mClzaharet edenin i.:mf- -Devam edecek-;-. Da\·acı ile maznunların hüviyetle- Kızıllçullu sahasında ksuyuntuldn _Patrakdv~nd·ımemesinden fdolkayı 
· d k d k k · 1.:ı · · b" · d · t' t k k apa ı ıgı a · ır e açma masra ı, a- ----

Dl, ne e a ın mı, er ·e mı o ;.ıUı.'. u- . rının te ıtın en sonra ıs m a arar- l k .h. d "t'b be .. 119 

7 50 B ~ 
9 75 9 '16 

·· ı· k d "~ı· Ç" ı " b ı . k 'ht' o K yapı aca tır panma tarı ın en ı ı aren on ş gun nu soy ıycce et>• ını. uncu o. e - B" f . d"k . namesı o unmuş, ı ıyar sınan ay- .. d bcd 1 .. d . k .. <l"l 558901 
ki de hlila Dnşo kanıpındadır. Eğer ır ırnıanın ıste l lerı nal'l, gece yarısına yakın çadırına yüz- 19 mayıs jimnastik bayramı ~enlik- ıçın c .e 0 eneı e murac~at e 1 

-

b ·· h t d · k" ld ~ Bükreste btılunan mu""hı'm bı·r· fı"rmn 1 : .. t··ı·· ell . 1 ·ı·h b 1 1 . . il d ld - ~b. K mek su~tıyle 50 kuruş, bu muddetten ------ana muza ar.e e enın ım o ugu- ... .. erı or u u ve erme e sı a u unan erının, geçen yı ar a o ugu gı ı ı- . . . 
. lzm'ırdnkı" ı"hrn'"ntrılarla kı't ·e , ı t . . İ . 1 . . fazlası ıçın 150 kuruş ola5ak tesbıt 654020 mı stsylersem, bu e er nazı A!m~n - "' "" ~ • 1 • pa amu Mehmcd Bölük ıle smaıl ve brahımın zılçullu koşu alanında yapılması karar- . . . . . . 

yasınn varınca bellci onun ölümline pnlamut hü!fısn ı, d bagatte kullanı - girdiklerini el ve ayaklarını bağlıya- laştırılmıştır. Bayrama iştirak edecek edıl.mıştı .. ~afıa vekaletı, bu tarıf~y~ No. 

b lan dı·ı;.,,r mat'ıdelerl k"stan h··ı· ' . . . . . tadıl emı~tır.Zamanla mukayyet ıkı 7 9 25 se ep olurum.. o" • e " e u asası rak tchıf.d suretıylc paralarını aldık- talebe, muallımlennın nezaretınde ek- . . ~ . . • 
B . ~ h b b d S"tın °lmak ı'stedı"(",1'211' bı"ldı'rmlstlr d" l " a·ıı;.· . . 1 kt l 1 T• A tarıfenın tatbıkı vekale+"e mahzurlu 8 11 25 u samımı çe re, eni ura an ... " ··~ c -.. • • !arını, •ğer maznun an gorme ı~ını zersız er yapma acır ar. '-'mumı se - . .. ...... .. A 

Tj·care• odası ke,•fı·,·e"te ·h t .. .. .. . . • ve halkın aleyhıne gorulmuş umumı 9 13 çnt-çabuk kurtardı. Bana 80 mark • ~ · . • ~ n ı raca çı- ve onlı:ı.rın çadırın dışında gozculuk et- kılde talebeııın provası, Alsancak sn- . .. . . ' 10 15 75 
da ölOnç para ile baraber Ok<:burg- lnrı haberdar ~tm;ştir. Ayni firma tiklerini sövlemiş. karısı ile birlikte ha:ıında yapılacaktır. şekılde s~ açm~ ucret.ı el.lı ~uruş ola-
daki bir otelin adresini verdi. Bura- memleket:mizdon gliserin ihraç eden bu suçlular; bilahare jandarmalar ça- ıı= rak tasdık ve ıade edılmıştır. 11 

ZA1;1RE 
dn hizmetçi olmakhğımı da temin mlie~seselerle de iş yapmak i.:;tediğin: dırn. getirdikleri vakit ~shis ettiğini f • b" k * 6 6 ıfif 
d . d D k d 9 KA bildirmi tir ~ er.ı 1r aza Ok il d k" .. b k 1 260 çuval Buğday 16 

e ıyor _ıı. aşo ampm an - 6 a - ~ . ~ıılatmışhr. Sinekli caddesinde Vezir SUYU bend- u ar a 1 musa a a ar 130 çuval fasulya 20 76 ~ 
nuıı anı 1934 de bu suretle çıktım . ll= Maznunlar. aldıkları paraları bir 1 . ü . d d 1 ı:r • -ı S Ok 11 t ki f tb 1 .. n 5 val susam 15 ot:: 16 1f1 
K · . il ki 'hti d kt erı zerın e o aşan "],asan og u e- ·u arımızın yap ı arı u o mu- &. çu ~ ~ 
a~pın ıyı Y re i ı yar. 0 ,. or~ İkinci lise bayramı d"'re içinde paylaşt~ktn~ sonra bir kı:- !im Polad adında bir adam müvazene- sabaklarında beden terbiyesi genel 34 balya pamuk 41 N '1 

benı son defn muayene ettı. (Ç~nku mı karılarına vcrmış, hır kı!'Zmı dn dag- .. k bed k 4 ~ t .. k kt d' kt·· ıu·.. . 11~ kü t ı· t 12891 k"lo zerd-''' _,,.:...a-o;.; 42 46 . d ı · "k' · k k ı· · . sını ay ere o mc re vu se • en ıre or gu mı ı · me a ıma name- ı =ı ~uvıı::... -hl! 
,·ücudun a bere bulunanları çıkar - zmır ı ıncı er e ısesı atlebzm da işaret kovdukları bazı taşların al- w •• • •• •• .. • _ • • • • • eSkf P-., 

ı ·) A . · el h . h bavrr.mı yarın saat on d" tte Al · d dil-.müş, sag gozünden ve vücudunun sı huktlmlerının tatbık edılmesı ve sa-
maz aı · .} nı zam_nn .n, apı~ nne- k. · ' • or _an- tına .mklamışlıır ı. muhtelif yerlerinden ağır surette va- yı beraberliğinde averaj usulünün tat- p B 51 
de bulm1duğum müddet zarfında ca spor sahasında yapılacuktır. Zen- Bu parnlnr, suçlu! r tarafrndan S~lk- l k 1 k t h t ı ·. t.•k 1 :\I ·r v kAI t• d h ara orsa 
çok adilnne muamele gördüğüm ve gin bir program hazırlanmıştır. lan<lıkları v€rde ve karılarının lizerin- kralndnarla t melı;. ed. e b" aks a ıdaııes~bne l)~ .o<lurkn~aslıAk. adarıl e lı~led. ı~l e? t~e 
h . h .. d k" . t'b d ..A.. • a ırı mış ır. 1.a ıse, ır aza an ı a rımız e ı a a a ar ara ı ırı mış ır. Serbest kurları 
apıS ane ıçın c ı ın ı a ve uy - ~ de bulunarak alınmış, sahibine ve - tt' * 

duklnrımı başkalarına ifşa etmiyece- Ankaraya gidenler rilmiştir. re ır. =ll= ·--- Sterlin 624 oze fJf> 
ğim hnkkmda bir vesika imzasına Dinlenen maznunlaı·, hadisede aıa- İ h Küspe fiyatları Dolar 150.56 l~· 9 
mecbur ettiler. Ayrılışımda kendime Şehrimizde bulunan kardeş İran k 

1 
l d _ .. 

1 
kl \..- ı..- ncir İ racab ~vtinyağı :ihracatçılar birliği idare Bela-a 3.9488 4)~ 

'd ı d"l h" kA . . k a arı oma ıgını SOY eme e ~ra·.1':r . . . •. . . . 33 9$ :,., 
aı o an eşyayı ver ı er. ü umetının An ara büyük elçisi B. . . · Son hafta ıçınde lımanımızdan Fran heyetı, dün toplanmış, ıhraç edılecek F. F. 01 "":.a'JS 

Yei.s içinde akibetirni bekliyor - Hazımi ve İzmir Alman konsolosu B. tevılen ıfad !erde bulunmuş, paranın saya 224 ton incir ve 92 ton üzüm ih- .küspeledn fiyatlarını konuşmuştur. FIOTin 1.2552 ~1 
dum. Holştayn dün trenle Ankaraya git - sakladıkları yer<le bulunması mesele- raç edilmiştir. Üzilm satış fiyatları i- Fiyatlar, mütema.diyen yükselmekte- F. S. 2.9723 S 

Otelin direktörü Herman Şilf, be- mişlerdir. sine karşı cevap verememiş, kendile- yidir. air. K. S. 2.7885 

m 

ri kaldırıyordu. Ayni zamanda. islı1- Ebu Basir mütemadiyen yalvan -
nıiy tin artık t nınmağa değer bir yordu: 
mahiyet .aldığ'ını gösteriyor ve doia- - Ya ResuHillah .... Beni inde et
yısiyle müşrikler arasında isHlmi~·e· mc ... Çünkü Mekkeye avdette ku -
le tem yülü hazırlıyoı·du. Yalııız rcyşilerhı zulınilne, işkence:iine uğn. 

Yazan: ~il. AYl-iAN - (Mekkeden :Metlineye gelecek olan yacağıın ... 
.Gl.~IZ:l.!lC"::::m:U=:~ müsliimanların kureyşiler:e iadesi) Re ulü Ekrem başını ·salladı: 

hakkında munhedede meltcud nıad - - Fakat ya Ebu Basiri ! Biliyor -
-197- etmiş \•e isl~m olmuşlardı. Kureyşi- desiyle Mekkede isJamireti kabul e- sun ki, ortada teatj edilmiş hir mu -

Emrini verdi ve bizzat kurbanını ler bilahare bu kadınları istirdad et- denler bulundukları yerde kalmıyor. ka\•e)e ve bir muahede vardır. Biz, 
kesdikten sonra başını traş ettirdi. mek istemi terse de muahedenamede clu. taahhüde riayeti .emreden bir dine 
A babı kcram da sulhün akdinden böyle bir kayd olmadığı için iade edil Fakat bir müddet sonra Mekkede mensubuz. Bu itibarla seni .-alıkoya-
mOtevellid tee ür 'içinde bu emre memiı.:lerdir. Bu hadise uzerine: müslümanlığı kabul edenlerden Ha- mıyacağım<lan müteessirim. 
uydular. Hudeybiyede }irmi gün i - - Ey iman ehli! Miımin olarak ri ei Sakafinin hafidi Ebu Basirutbc Seni ve senin gibileı·i, Cenabı hak-
kamet ettikten sonra Medincye dö - nezdinize hicret ve iltica eden ka - ibni ıEsyet muahede ahkamına rağ _ km siyanetine tevdi ediyorum ... 
nalda (1nnn fetahnaleke fethan mü- dınla1:1 imtihan.ediniz: ?e~~bı hak.on men Mekkeyi terk ile Medineye kaç. Ebu Besirin aı•dcti, artık emrivaki 
bina) cümlesiyle ibaşlıyan ayet • bu !ann ımamnı sızden ıyı bılıyor. Eger tı. Kureyşiler, bunu haber aldılar. halini almıştı. İki kul'leyş, bir de Ebu 
avdet esnasında :nazil olmuş ve Haz o kndınlann mümin olduklanna vn- Derhal Re.sula Ekreme iki murahhas Basir ı 1\Iedineyi terk ile yola dü~ _ 
ret P~ygamber: kuf peyda ederseniz onları kafirle- gönderrliler. müşlerdi. 

- Bana bir sure nazil oldu ki o re red ve inde etmeyiniz. Zira ne o _ Ya ::vruhammed -dediler- Ebu Bir gün Zi.llhwleyfe mevkiine mu-
sure benim için; fizerine ııwneş. do - kadınlar kafirdir:, ne de kafirler o Basiri bize inde et ... Çilnkü muahede- vasalat etmişlerdi. 
itan herşeyden vahytır. kadınlara artık helal değildir.> namede sarahat var... Oç y.oldaş sabah kavealtısı y,apı -

P.uyurmuştur. Şeklindeki ay.et nazil olmuştur. Hazret Muhammed; sözünü tut - yorlaı·dı. Hatta bu kahvealtıyı da 
ffltim ordusu Hubeydiyede bulun- Akdedilen muahede; ilk hedef O· mağı şiar edinmi~ti... Heı· ne olursa ı Ebu Basir hazırlanıuşb. Muhavere e:: 

duğu müddet zarfında Kureyş ka - larak yakın mazinin kureyş ve iı;JAm olsun, Ebu Bnsfri iade etmek mecbu- nasında yeni mi.lslmmanın gö.zle.ri , 
ciuıl ruıd n pek ,oğu orau~·a iltica ar da tevlid ttiki dU~r,nca izle- ri)'etinde idi. kur r .. ilerdcn birinitı kılıcına dikil-

miştıi. Anid·e kafasında bir fikir can- tutmuştu: t]'ııe
landı. Kılıcı göstererek, müşrike; Kureyş oudan biraz evvel )-f e ~ -

- Hakikaten ne güzel bir kılıç!.. re varmı§ ve kıısab11 civarındı tS"t 
Nerede buldun bunu? sulu Ek:re:mle arkadaşlarına r§ı-

Diye sordu. KureYR,inin dudakları gelmişti. Resulü Ekrem onu !t~ et· 
· · uııP mağrur lıiı· hande ile kabardı. dan görünce yanındakılere ll 

- Evet!... Kılıcıma diyecek yok .. ti; . f "'ıctı-
Hemde ben bu kılıcımla çok işler - Bu adamın gelişinde bi.t e 
yaptım, anlarsın ya! lfidelik var . ! . berşt'>' 

Ilu sözd:e keslcin bir ta1iz vardı.. Filhakika Kureyş! gclınce ııe • 
Kwreyş, dalgmiıkla kılıcı Ebu Basi- anlaşılnuştı. Fakat müldilerne l31\ ·r 
tin eline vermiş bulundu. Ebu Ba:;ir: nüz hitam bulmamıştı ki, Eb1l 
yeııinden süratie fırladı ve .kılıcı sı - de göriindil: . :rıV'' 
yırarak bir hamlede müşrikin üzeri - Ya Resulüllah .... Seı~ benıfı;ı}{t\t 
ne saldırdı. Kureyşi peye uğı·adığını hede ,mucibince iade ettın. 
bilmeden oturduğu yer.de maktul düş be~ kurt._utulup geldim .. 
müştü. Resulü Ekrem dOş'llndO: dıı tı't 

Fakat arkadaşı, kendini ölümden - Öyle ... Lakin eğer yanın 
11
,.,,i S~ 

kurtarabilmiş, :\ie.dineye doğr:u k.ııç- nrkacla~ daha olaynı \"P o ôa 1\!l~' r 
mağa başlamı§tı. Resulü Ekreme şi - yapsa ~di bu hnrPlrnt 11:Hlıe 
kayet ('decek; onun tekrar iadesini giderdi. 
istiyccck ve 1\r e k.k~d e de Ebu Basire · et ar· 
cezasını bol bol ceJdirccekti. Ebu Basir bu sözleri auv~~p g-ft • 

Ebu Basir, ;maktuHln kılıcını beli- tık şehirde durmıtdı ve cel<ı 1 

ne tnkmış, devesine de binıni§. diğPr tL. 
kurey~inin peşisıra .ı1ediııe yo1unu - Dev nı edacçk -



4 Mavıa 1!!'40 Cumutes; -r 1 
Hit er medeniyete 

hizmet ediyor 
BAHRi SAVCI 

(ANADOLU) SAHiFE ( 3 J 

ı:-gv~ 
~--
Şimdi Ne Beklenebilir? 

D •• tb t N t b •• OrhanRahmiGÖKÇE unya ma ua ı, orveç e aş gos- nı 1t:~~ti~-:t~::e:ı:::nh~il:.h;: 
Mede.,İyet, teknikte, alette, maddi nu, dütünerek, iatiyerek ve zaruretle 

!a:ııarda değildir. Yani med.,niyet t e tl l l kendi faydalarını telif ederek yaptı. 
ftaillerde ve kalıplarda, hatta dere· eren vazı ye e ınesgu o U'"Or Dünkü çıkan yazımızda, Norveçin 
•derde defildir. Şeklin ve kalıbın iç .;; J askeri üa ve müstahkem mevkilerini 
hacnıını dolduran muhtevalarda , zapteden Almanyanın, bir takım 
Lıı tnuhtevayı en güzel bir tenasübe esaslı unsurları kazandıfmı ve bi • 

ı.ıa,tırmıı sentezlerde, özlü cevherle Müttefikler, Hitler'in her meydan okudug" u verde ona kuvvetli bir darbe naenaleyh Alman kuvvetlerini deni-
r; birbiri İçinde hiyle•İz, katıksız .) ze dökmeklifin, pek kolay olamıya-
•riten olutlardadır. Bunun içindir ki indiı•ebi~mek ' 0 daima haZlf bulunmak istiyorlar cağını yazmı~ık. Çünkü hava ünü, 
rclderi fethe çıkan büyük binaları; ıçın •tratejik mevkiler, ihraç mahalleri 
~•eri,,de, 130 lcilometre ile uçan o· Londra, 3 (Radyo) - İngiliz mat- vafiakıyetsizliklere daha şedid cevap- veci kuybetmiş değildirler. Bugün 'yerde, ona kuvvetli bir darbe indire- bakımından avantaj ondadır. Dedi. 1 

tnobillerin rüzgarları eaen asfalt· buatı, müttefik kı:vvetlerin cenubi lar verrnei{i öğrenmiştir. · Norveçin yarısı Almıtnların elinde, irek karşısında bulunmak mecburiye- ğimiz çıktı. lngiltere, muhtelif ma. 
ları olmadıiı halde Türkiyemiz bir Norveçten ÇPkılmesinden mütevellit Almanlar, hür bir milleti ortadan diğer kısmı hakimiyetimiz altıııda - tiııdeyiz. hallerde tutunmak ve Narvik demir
'.";deni memlekettir. Gene bunun teessürlerini g;zlememekte ve fakat kaldırmak i~in avlarcı. hazırlanmışl,r- ılır. 1liz, Alman donanmasını hezimete yoluna hakim olmakla kalacaktır. 1 

fildir ki 500 kilometreyi, şu aciz 60 . .1. 1 . b .b. h-d· 1 d d h d 0 d k. 1 · .. h f 1 .. .. Rimdi Almon donıınma<ı t.ıcüncü sı- uğratmakla büyük sevkülceyşi bir kıy- Bittabi ayni zamanda, düımanını de da.k'k ıngı ız erın u gı ı a ı:"t€ ~r e a 3 ır. ru n ı ıarp uç :ı taı ır suru- · . . Akd . . 
' anın için,. sığdıran bombardı- . nıf doıımınrnlar haline gelmıştir. met elde eltık. Donanmamızı · enı- nızden, havadan ve karadan tazyıkı 

"'•n tayyarelerine rağmen Almanya, k~vwtlı çalı§lıklarını ka; deylemekte- .vor. Fukat Almanya için hayatın kıy- Çemberluynııı, Norvt><;iıı t~mar.ıen ze yollamuklıı, bura.~ını daha kuvvet- da devam edecektir. Fazla ileri git-
-nı•aleaef • medeniyet dünyas:ndan dırler. meti yoktur ki.. Onun için petrol ve j kurt:ırılacııyına dair te!Iliııalı çok e- lendirmiş bulunuyor ve şimal denizin- mek, mesela donanma ile Bergene 
~'.;~rıya doğru kaçmaktadır. Çünl.ü Dt>_Yli Telgraf diyor ki: tayyare iıı"anlardun çok daha kıymd-jhemmiyetlidir. ık müttefikler mühim bahri kuvvet- hücum etmek, ne askeri tekniğe ve 

tıncisi, kafa ve ruh olgunluğunu, cKuvvetl~rirnizin cenupta muvaf - li<Jjr. Dof!nm:1sının ugru<lığı ha - Taymı3 ga:retedi de ~unları yazı - l.or huluıı<lurmağ'n artık lüzum gürmü- fngil 1Pttnin umumi vaziyetine, ne 
"'uhte,em bir •orya] oluş halinde , fakıyetsizlikle lwrşılaşmalan teessüre sar bize büyük bir avantnj vermiştir. ror: yorlar. de heaaba aığar. Cünkü zayiat aiır 
•"nı'yet ve beynelmilel aoıyete hiz • şayandır. Fakat iııgiliz an'anesinde G:ızete yazısıııa şöyle devam edi • cŞimaldeki Jıar<>ketimizde azami Bi':mıf memleketler matbuatı da in olur ve ln-;iliz milleti, böyle bir ha-
';•tine arz etrnittir. Diğeri ise; tek· 'bu gibi hildiseleıi gizlemek de lidet de- ror: ~iddetle faaliyet laııımdır. Biz. kuv- g'liz a,k.,rlerinin cenubi ;'llorveçi tah- reketi asla teeviz edemez. 
'' fin ve sadece kemmi bir değer ifa- ğildir. İngiliz milleti, şimdiye kadar cMüttefikler Trondheimi elde etme-,vetlerimizi dağıturak tuzağa düşeme- !iye etmesi hiı.iisesini teessürle kar- Maamafih, Norveç harbi, umumt 
~· ed~n aded üstünlüfünün şımarık yaptığı bütün harplerde, bu gibi mu- ğe muvaffak o!amadılar,a, bütün Nor. yiz. Hit!Hin her meydan okuduğu - Denmı 4 üncü .. hilede - harp kadrosu içindp daha uzun müd-
-odıanılığ'ı ile battan çıkarak dül"- · b det ve bir-;ok tezahürler gö&terecek· 

r.~~~.,~:;:~:. et~~ik:.:~~:er::d:: Hava hareketlerı· Rus yanın Ceva ı tirp~~~dbaa~:~çn~ü=~::~~.i:elim. 
~'Yet realitesinin öz muhtevaıma ve . Hatıra ilk gelen gene ltalyadır. 
••vherlerine isyan etmiştir. Fakat artık bu mevzuda fazla söze 
h Ö2lerin aentezlerinde tecelli edf'n 0 0 • • lüzum yoktur: İtalya, !İmdilik kat. 

h~ "1edeniyet, yerinde sayan tenbel lngılız hava kuvvetlerı Stavangerı Bati er' bu cevabın itina ile tetkik iyyen harbe giremez ve girmiyecek-
ı..' •.tatika nizam deği!dir. O madem ' • tir. Müttefik donanma Akdenizde 

k~ "·~ oluıtur, o halde daimi bir te- muvaffakıyetle bombardıman ettıler edildigv ini beyan etti l~~~nderiyr· istikametin~e •e~ede-
""'"' çarkının kayışlarında gele • bılır. Cu mıntakaya yenı aakerı kuv-

«Iı:ıe~e dofru akıp gidecektir. Londra, 3 (Radyo) - İngiiiz ha- cum etmişler ve muvaffiketli netice- Londra, 3 (Radyo) - Avam ka - vabı gdmemiştir. Umumi hattı hare- vetler getirtilebilir. Hepsi olur, fakat 
. Fakat bu çarkı kim i~IetecPktir? va kuvvetleri, dün gece Stavanger, k:r almışlardır. marasında Atley tarafından 'orul:ın keti bildirectk bir teklif yok-tur. Bu- ltalya bugöin için, harbe girmek ha-

lı:ı, insanlar, ferd halinde veya mil- Oslo yanındaki Korteburg ve şinıaii Tayyareler salimen ü~lerine dün - bir •uale Butler ~u cevabı vermiştir: nunla beraber hükumetimiz bu ce • tasını irtikap edemez. Çünkü harp 1
•t halinde ın .. nlar !.. Dan~markadıı Li hava Üdleıiııe hü · müşlerdir. -c Sovyet hiikılmetinin İngiltere vabı itina ile tetkik edecektir. talii, bugün yüzünü örten kaim ni • 

lı: Peki inaanların hangi mahiyette- ile ticaret anlaşması hususundaki ce. kabı kııldırarak Almanyaya dudak 

.... "'elleri, medeniyet tekevvününün Tu·· rkı·ye Hu·· ku"' metı· ucu ile efsun her hangi bir tebe .. üm 

~~~·~a .. 1na yen; ufuk.far açabile_ Petrol Mıntakasında göaterm~"'.;,. 1her hangj bir ümid 
t· ır · ·· tte burada bıraz durmıık vermemı§tır. talyanın hareket nok-
ı~2'1tıdır. Bu amelleri, mahiyeti bel- Balkan su.1hiinün anahtarlarını tuı, daha çok ileridedir. O, bekle-
........ yYen hareketler halinde tavsif On kuyu daha açılacak ve Beşi- meğe mecburdur. Fakat hiçbir za • ~llıeğe imkan yoktur. Mademki elinde tutmaktadır man harekete geçememek vaziyetine 
<1·· dtniyet bir olu9 ve sentezdir ve • t } k t dütmiyecek midir; onu da zaman 
ı_~~Ya tarihinin, hayatının imtidad- İstanbul, 3 (Telefonla) - lspan- liyle bugün şehrimize gelmiştir. Gaze- rıye ren yapı aCa lf gösterecektir. 
"1 rı boyunca o da tekevTiin edip git- yanın ye~i Ankara elçisi Köstence yo- tecilere verdiği beyanatta: İstanbul, 3 (Telefonla) - Siird vi- de 300 ton petrol elde edilecektir. Pelci, oonra? .. 
~ •lttedir. O halde zamana ve mek.i- - Tür1<.iye, Balkan sulhunun anah- lilyetinin Beşiri kruıabasındaki petrol Beşiriye tren yapılıncıya kadar pet- Sonrası gayet baait: Almanya, ye· 
h; tÖı-e, hu te1'evvüne bir hız vere - o•• tA .. ıQ. .. •n .liıı;ul• .ı.~t--ı.M..~ ......... - 1.-... ı....-..-..:1 .. •-A.••iti~n nn kuvu acıJaca.k!ır. rol çıkm:tması için şimdilik sondaj ni bazı hareketlere gİrİ§ecektir. Fa. 1 

'tek olan her nevi hareket, amel rff f dare Demiş lir. Böylece istihsalat artırılacak ve gun- auraururuu. --· ~----·· ··-···· ·--·--···-··-
lrı•.ı, · · · h• · d 1 1 bulacağı tahmin edilemez. Muhak • ~ııı.~~~;tının ızmetın e ro a mış Kanunu ruznameye s o N [') A K ô KA : kak olan • Norveçteki mevkiini tah-

t;ış;lııdi dünya medeniyetinin poli • alındı kim için, düşmana daha yakından 
" &ah • r hamleler yapmak maksadiyle sağa, lı1ır,d -;,ına gözlerimiz; çevıre,.:: Ankara, 3 (Telefonla) - Örfi ida- A kd e d l t db • sola §atırtıcı ve aeri darbeler indir· 

'•)a,, aı.· ukuk.ta v~ feill":"kfede uı· d- re hakkındaki kanun layihası, Büyük en lZ e a ı nan e l r- meğe çalışmak istiyecektir. Belki bir, ~· ır tez ıle ftmd ı rea ıte e . . . . l 
\lt;- ı,· k.d bul ı,· . Mıllet Meclısı rııznamesıııe a ınmış • iki devletin daha tarihi kapanacak \ ~ ır mev ı e unan ır antı.. .. · b ı k 
·~·ç"•Pıtmaktadır. ttır. Yalcındıı muzakeresıne aş anaca - d k ve bayrağı inecektir. Bu, acı bir ha-
~ '"'uluıkun ve felsefenin tezi ıu • ır. l d kikattir. ln•anlık bunun karımnda 
d::· Dünyanın tekamülü, .. hip ol- Güzel bir karar er evam e ece iayanveıstırapla,nefretvehiddetle 
t' 

1111tııız kudretlerin ve ilerleme ia- homurc!anmaktadır. Fakat Almanya 
1 1ıla.dlarının oerbeat inki.taf imkan• Ankara, 3 (Telefonla) - Bütün gibi, her hangi birıey yapmak uğrun· 
h~rııı., tabidir. Hayat münasebetleri yüksek okul mezunlannın, şark vilii- da bütün hakları, bütün beynelmilel 

1 ırh;,.İn; kartılıkh ve müsavi bir an. yellerinde mecburi hizmete tabi tutul- 1 ·ı· F d ı ·ıe Şark orduları kaide ve teamülleri barbarca çiğne· 
t:~ :ı:ihniyeti içinde kavrama dere- maları için yakında bir kanun çıkacak- ngı ız ve ransız onanma arı ı ' mekten geri durmıyan bir milletin 

~tne !!Öre normal bir oeyir takip tır. bu'"yu"k manevralar yapacak komousu olmak, maalesef küçük dev 
•r &·· 1 b• f · · d k D Alf • • Jetlere bu akibeti hazırlamaktadır. lırı.» · oy e ır atmoa er ıçın e a - • 

""tkça, b., hayat münasebetlerinin ınO ıyerı p .· 3 (R d ) _ Müttefiklerin Akdenize bir miktar h:ırp gemisi dahal Uğurauz bir kanun, bayrafını dalra· 
··.ıe aı ıs, a yo . . .... . . . . . . 'LJ' • • 1 T k •ı • d ... h l B d b ı..tdana çıkardıcı her türlü mesele Aqın 15 inde Berlinde İtalyan donanmasınııı ansızın seferber gonderılecegı gıbı, ıngılız ~e Fransız n arıczge v e l z- l~n .•rma~a ll§ amııtı~. u ar efe. 

Yoluna girer. hale l."irnl<!siııden ve Arnavudlukta donanmaları Ye miıttefıklerııı ŞHrk or- nn ınmege başlamaaıyle beraber, 
~a~~'liteye hakim gibi gözüken mu- bulunacak ani b~zı tedbirler almasından dolayı duları gelecek hafta büyuk manevra- • ·n beganafl aaıl kuvvetler, ordular ~a~ekete g-~-
l•.ı·'1 l•:ı:e gelince o da töyle demek- Roma, 3 (Radyo) - Almanyanın Akdenizde mukabil teı!birler almağa !ar yapacaktır. mlZl !':'.°ek ve harp cehennemını~ asıl ~u-
2ib ".' Bir birini müaavi bir anlayıt Berlin sefirliğine tayin edilmiş olan b oldukları anlaşılmıştır. İngiltere, Maltada bu geceden iti- yuk kapıları açılacaktır. Gıren gır .. 
Çij 

111
Yetine varmak beyhudedir. Din o Alfiyeri, bu ayın on beşinci gü- roo1ıı~an tedbirler, vaziyet selah bu- ·haren elcktiriklerin söndürülmesini "Yunan ve Türk millet/eri ne, i~i~.e .~ü.~en düşene!.. Bi~: ıu. kı. 

li;~~kii ortada mü .. viler defil, üs • nü Berlinde bulunacaktır. luncaya kadar devam edecek ve şarki emretmiştir. " her saadet ve felaketi :, ~~;;::r~~=!ei.e!7~!:;~::zç~=~~ 
ı. .. Ve onların U.tünlüğünü kabu- ı· kı" Alman aralarında paylaşmagva Balkanlarda yeni bir taarruz harek~-tı,t~ecbur düıük seviyeliler vardır. 

lınt • • , ti vuku bulduğu takdirde, Ruıyanın " lı ~rt kabul etmek lazımdır. Ak- J • k t k l rdır 1 

aı~ SVlÇTeye aç ı arar vermış e n ne vaziyet alacaiı meçhuldür. Bal-'• ~ "nlar bunu zorla kabul etti- 1 
c ı. Bern. 3 (Radyo) - İki Südetli Al- Ankara, 3 (A.A) - !stanbulda kanlarc!ıı Alman nüfuzu, ta.lyanın da •. , • !erdir. l•te biz bu sebeple ailah d d k h •t H tt" AI R 

"'oı:d·ı, • -- man küçük zabiti hu u u geçere Yunan kralının doğum bayramı mü- oıuna gı mez. a a manya, o-
f, ı . 8u tezi kabul ettirmek ve za- teslim olmuştur. Südetli zabitler, na- B u D A p E ş T E nasebetiyle yapılmak istenen dini manyadan aldıiı retrolle Macaris-'• ı..,__ k . . • • L-ı b " 1 ı d ki f B Ik ı 1 d t . d b·ı l'dı• ·~ıtu,,...a ıc;m, aızm "" :ıg· zi rejimine bir tür ü a ışama ı arını ayine mahalli memurlarca muva a - tan ve a an ı ar an emın e e ı • 

~l>\ı2 bütün kıymetleri yıkmakta söylemişlerdir. l\facaristanın merkezi olan bu şehir de Balkan ve Tuna meseleleri ara. kat edilmemesi D.N.B. tarafından mü diği ikhaadi menfaatlerin de yerinde 
lllıı ._ Devaını 5 inci sahifede - D • sında sık sık konuşulmağa başlamıştır. Budapeşte, kendi memleketini can- temadiyen istismar edilen bir ..ıevzu yeller estiğini görür. 

ragOmJr 1ı bir surette temsil eden bir şehirdir. Bunu Paris için de söylerler. Fakat haline getirilmiştir. Bu neşriyata kar. Bir b ... şka mülahaza ise ıudurı 

iLAN 
:•tılt:a Komerçiyale ltalyana 
b "11ko Di Roma 
d 0 Yçe Orientbank • Dreaa
t nerbank şu besi 

1 '>ıl&k ve Eytam Bankası 
•ıtı• () •r Esnaf ve Ahali Bankası 

-.. •ıtıaııJı Banka11 
l iir•-..... "'"'e 1, Banka11 
<ıır• · "•Ye C. Ziraat banka11 

lııııı,. 
ı,•iı,. tubeteri 6 mayıs 1940 
l•ı • .;:~en İt'an ahire kadar gİ· 
";1ı. b 1 •taiıda yazılı natlerde 

tılıınduracaklardır. 

1. ıt., .. 
~'d run .. at 8,30 dan 12.30 a .... 

c .. .., 
~O , it •rteıi günleri 8.30 dan 1t

1 a.dar. 28 2 4 --....... .-;...; ___ , 

~ l /' t[ t Bud:ıpeşte, bu hususta daha ileridir. Burada Macaristanııı siyasi, iktısad!, şı vak· olan mür:ıcaatımıza Hariciye Balkanhlarla şimal devletleri, Le • 
Birayı 'az a ıa a sa - sınai bütün tezahürleri bir arada toplanmıştır. . vekniı:ıiz: histan, Çekoslovakya ile mukayese e-
tığından mahkum oldu Şehir, Tuna nehrinin Brakoni dağlarının kenarlannı sıyınp geçtik- «- Yunan ve Türk milletleri her dilemiyenceği gibi, müttefik ordula-
lstanbul, 3 Telefonla) _ Dükka- ten sonra cenuba döndilğil yerde, nehrin iki kıyısında kurul~u~tu:. Buda .. adet ve felaketi aralarında pay. rın da derhal bu •abada Balkanlılar-

t B d ·1•tt l ıkıncı asırda v b la birlikte •ilaha sarılacakları muhak nmda perakende suretiyle mevzu fi. ve Peşte diye iki parçadan doğmuş ur. u a, mı a an evve. laımıya karar verınitlerdir. e unu 
R 1 1 b ın sular> ma f d kaktır. Netice itibarile felaket ruzgar yattan fazlaya bira satan Dragomir Romalılar tarafından kurulmuştur. o1'.1a ı a: u~aya. czeng. . • her vesile ile tekrar etmekte ay a 

adıııda bir şahıs; mahkemeye veril- nasına gelen (Aquincum) ismini ve~ışl~~dır. O.ilnkü bu cıv.arda zengın vardır.> 
miş ve derhal muhakemesi görüle • maden suları vardı. Buda. nehrin saır sahılınde bır sıra tepecıkl.er arasın- Cevabını vermişlerdir.> 
rek, 240 lira para cezasına mahkum 1adır. Peşte nehrin sol sahilinde düz bir ovada yayı.l~ıştı'.. Eskı saraylar'. 
olmuştur. konaklar, hükumet daireleri buradadır. Peşte, yenıdır, tıcaret ve sa~ayı 

V b . merkezidir. Elektirik makineleri, kimyevi maddeler, çatal, bıçak fabrıkaA nz f - fi a ır lan, asri un değirmenleri vardır. İleri bir şehirdir. Memleketin hububat, 
• d"l' • şarap, yiln, sığır gibi mahsulleri buradan ihraç edilir. Şark lisanlarına ati 

Sahanın tevsı ve ta ı ını tetkikleri ile meşhur olan Macar üniversitesi de buradadır. Budapeşte on 

hey' eti Vekile tasdik etti dokuzuncu asırda iki şehir birleştirildi~te_n so~r~ şöhret kazan~ış ~ufusu 
Ankara, 3 (Telefonla) _ Ebedi artmıştır. Geçen asır iptidasında he~ ıkı şehırın n~fusu 54 bındı. 1914 

ef Atatürk için Rasattepesinde yap de, yani umumi harp başlangıcındakı rakam 880 bı~~ çı~mı~tır. ~unun 
~ınlacak Anıt-kabir sahasıııın tevsii 500 bini Macar, 110 bini Alman, geri tarafı. B?l~anl~ ıdı. Şımdı şeh~ın n~-

t . 1 id yapılan planı lcra fusu bir milyonu epeyce geçmiştir. 1918 ıhtılallerınden ve bolşevıklerm 
sure ıy e yen en 1 k h · 1 · 1 · d h · çok 
Veldlleri Heyetince kabul edilmiş. Belakumun idaresi altında bir ~ra ı şe rı e e geçır~e_eı:ın en şe ır, 

ııorar ııörrnUş, sUkünet avdet edıne<> az ?.amanda kend;oını top~r!amış.ır. _ tir, 

940 büdcesi-
Büdce encümeni tetkik

lerine devam ediyor 
Ankara, 3 (Telefonla) - Türkiye 

Büyük l\Ii!let Meclisi Büdce encü • 
meni 1940 büdce projesi masraf kıs 
mının milzakeresine devam etmek -
tedir. Diln de Ziraat Vekaleti büıice 
projesini tetkik ve müzakere etmiş
tir. 

!arının baıka devletler ufuklarında 
esmesi ihtimalleri daha fazladır. 

Ma:ımafih, Almanyanın, şimdi ltal
yayı tahrik ile ve kendiıinin hiçbir 
noktada harekele geçmiyeceğini, 

bütün kuvvetleriyle müzaherete ha-
zır buluna.co.ğını ileri sürerek bun • 
dan ıonra11 için kendisine bir müt • 
tefik bulmağa çahtmaaını da Al • 
man diplomasisi tecrübe etmeğe kal
kabilir .. Yani, bu faaliyet için de bir 
faııla .evresi, fakat siyasi faaJiyet 
devre•i ayrılabilir . 

Biz, yakında ç-ol< ş~yler •öreceği~ 
rniz ksna-.tindeyi:z. 



(ANADOl.U)' 
... 1 

1 Dü ya 00 

Silaha çağırılarılar ta- -Ba§ tarafı üçüncüde- mile mağlup ettikleri de dünyanın nıa-
şılamaktııdır. lfımudur. 

lim yapacaklar Yalnız isveç vtı italyan matbuatı 'NorYeçte ihraç yapılım noktada. 
Atina, 3 (A.A.) - Estia gazetesinin müttefikler aleyhine şiddetli neşriyat- tayyare meydanı olacak yer yoktur . 

. selfı.hiyettar mehnfilden istihbar etti- ta bulunmaktadır. Her taraf dağlıktır. Diğer meydanlar 
basar- ğine göre. on sınıf ihtiyat zabitlerinin ltalyanınki tabii karşıl:ınma.kla be- Almanların eliııe düşmüş buluıımaı.tn-

siJah altına çağl'ılması beynelmilel va- raber, Alman tehdidi altında bulunan dır. 

GALiP BAHTIY AR -55-
.. lstanbul mebusu ve lzmir parti müfettişb 

ziyet ile nlfıkndar değildir. Sadece ba- isveçin bu hareketi yersiz görülmekte- Avcı tayyarelel'inin yardımı olma
zı ihtivat zabit sınıfları kısa bir müd- clir. Çünkü i~vec;, mühim tebeddüller dan burada nekadar büyiık olursa ol-

ok iyi, <l.!dim. Gel buraya, ya- ağam seni bırakmam, demişler. Bunun ilzerine Araplar bizi önce det içln talime davet edilmiş bulun _ yapabileceği halde Nor\'eçe yardım et- sun kuvvetler ara::.mda irtibat temini 
nımd.L dur. Stkın ayrılma. }Ju masal göçebe yoldaşlarımın o kale sandığımıh yere götürdüler. maktadır. memiştir. imkansızdır. Buradaki ingiliz tabiyt?.si, 

nar çöllerde otururlar. Çok vakıt l<ervan 
a , ele geçirdikleri mallarla geçinirler 

Rey; :Jnda örtüsünü kaldırdı ve ya- kadar hoşuna gitti ki Kotaç. dinçti - Halbuki burası F~k catttij imiş. Bir Atina, 3 (A.A.) _ 1919 ila 1923 - Alman matbuatı iS<' şenlik yapmak- Alman ilerleyişini kabil olduY,u ka -
nımda taşların iı~tlıne 'çıktı, sözleşmeğe ğin göçebelerle birlik olduğunu gös- zamanlar bu cami şehrin ôttasında 1929 ve 1932 ila 1934 sınıflarına men-ltadır. Bu arada ·Andelste mühim in- dar durdurmak \'e bu sırada Norveçe 
ge1en kimse, Reymondayı örür gör- termek için knrnmın bo~luk tarafına, imiş. Şimdi ise, şehrin kale dıvarla - ı;ıın ihtiynt 7 abitleri ile zabit vekille - giliz esiri alındığını da kayıttan çe- yardım etmekti. Bu büyük bir ce:s:ı -
rnez bir bağrışmadır bağırdı ve yoldaş iki iiç yumruk indireli, Susor da gö.- rından ·ki ıgaç ırakta kalmı~tır. Zü- rinden mürekkep dört gurup bir ny- kinmemektedir. rettir ve muvaffakıyetle yapılm1ştır. 
Lı mı ~amnn ç~ğırdı. Bi rde Rermon- çebelerin özü, sözü do~ru olduğunu beyir, bizi cnmiin dibinde konukladı. tık •ulıın gorınek üzere 15 mayıstan Halbuki Almanlar Andelsin tahliye- Stokholın, 3 (A.A.) - Nor\'eÇ 
aanıa olduğ-u yerden inerek sevinçli gö termek istedi ve çöl ndamlarındaıı Çilnkli, bazı i lerdeıı ötürü onu arı- itibaren silfıh altma dav.et edilmişler- sini, Çemberlaynın beyanatından bir telgraf Ajansından: 
.6€\ inçli onlara do1 ru ytirüyerek öze birini sıkı sıkı belifü!en kavrıynrak } orlnrınış, Ş{'hre girıneğe cesaret e - a· n·· .. :. b - t t knç saat sonra öğrenebilmişlerdir. Norveç mehafili B. Çemberlnynın 
· · ·- · · ş· d' h 'f' b - rt ı ı b d · d ır. orduncu gurup on eş agu:s os a • gırış ıgıni. görunce şaştım. ım ı, erı ı agı ıncaya rnc ar urnunu emıyor u. Nevyork Taymis gatetesi, müttefik vaziyetin plançosunu yapmak zamanı-

du -m::ınlarımız Reymondanın çevrtısi- burnuna sürüçtlirdü. --Arkası var- çr.ğrılacaktır. lel'İn Norveçe yaptığı yardımları kah- ııın henüz gelmerı·iş olduğu suretinde-
• i aımışlar, oııa hoşlukla bir şeyler söy rnmanlık olarak gö tcrmekte ve: ki miitaleasına iştirak etmekte ve Nor-
1 rlerdi. Biz şnşkınlığımızdan alık a- a c:Miittefikler, felfıket karşısında veçin tali bir harp hareketi sahnesi o-
1.k bakıııırken P...eymonda göi·düğümü Loyun e>ğmezler. demektedir. laıhıyacağı fikrinde bulunmakta olduk 
.. nlatmnğa koyuldu. Diğ~r taraftan Almanlar, Andels !arını bildirmektedir. 

- Can bey, dedi. bu adamlar (beni vaziyetini 915 deki Gelibolu harekatı Selahiyettar Norveç mel-.afili Nor-
selam) kabilesindendirler. Babam J • • ı· d } . A ile mukayese ediyorlar. veçlilerin mücadele etmek azimlerine 
~Iontre Al beyi ikt:n bunlar buyruğu- ngiliz tayyare .. eri, animaı-kanlll ŞlIDa IIl e {} 1113Il Londra ask€n mehafillerinde teba- ve Xorveç milletinin istikbal hakkında 
r. uz alt1ı da bulunurlardı. Selaheddin d 1 rfiz {)itirilmektedir ki, gerek Andels ki ümitlerine itimadlnrını izhar etmek-
o .bamı, kavgada öldürünce bunlar da tayyare ÜSSÜ nü bom bala lllar ve gerekse Geliboludaki geri çekilme-ıt<!dirler. 
c.ı .. gıldıl"r. Bu gördüğün ndamlann evlemı'ş. fler pek mehnretle olmuştur. Fazla o- Ayni mehafil B. Çemberlaynın nut.-

Londra " (Radyo) - İngiliz hr.va den
1 

osunda '-·angın çıkmış ve müdhiş ve bunların çoğunu tahrip ,, 4 f La buğıı ZüL<>yir, beni elinde büyüt - • '' " lnrak bunlar aracımda bir müşabehet kunun müttefiklerin miidahale iç 11 
D k d leı·dir. 

mti tür. Hntta karısı bana süt analığı kuvvetleri, nnimnr anın şimalin c- infilaklar olmuştur. Alman clafl bataryaları ~iddetli t: yoktur. Aı~delse çıkarılan askerler, hazır bulunmadıkları Norveç harbinin 
etmişti. Şimdi beni tanıdı, artık bun- ki Alman üssi.ınil bombardıman et - İngiliz tnyyureleri, üste bulunan ateş nçmtşlardır. .. b~r defa Gelıbol~dakind<!n azdır. Ve menşeleri hakkında Von RibbentroP 

a .. n sonra biz, bunlara emanetiz ve mişler ve milhim hasarat yapmışlar- külliyetli Alman tayyarelerinin ha· Altı fngiliz tavvares· üslerine dön- nı~ayet buruda bır muvaffakıyet elde4tarafından yapılan beyanatın en mil -
bütün kabile bizi korumağa ant içti. dır. Bur:.lda, bir benzin veya ccphanl! rnlaıımnsına meydan bırakmamışlur menıiştir. · · 

1 edılemir.e:eği a~leşılınc.'.l, zayiat veril- ~cmmel c.evabını teşki.I etmekte oldtı-
Reymanı;lanın sözleri hoşuma gitti. memek ıçın gerı çekilmek tercih edil- gttnu beyan etmektedırler. 

Ben sordum ki: .. ı · u .... d lrmaltaberler mi!\tir. Gene bu mehafil Guislingin çarç~-
- Çok iyi ama, bu adamlar neye r ı c ı ' . 1ngiliz!er, şimdi ingilterenin rnütt~-ıbuk ortadan kalkmasının mumaileyhıfl 

bize .E:aldırırlardı? .._ Romanyada ne komplo fiki olan Türkiye ile harp ederk"n C.e- Norveç milleti nezdinde zerre kndıır 
Re.rmonda cevap verdi: ng·ıı•z sefare.S. anesı•n e verilecek ke~~edi/miş lle birşey l~boluda uğradıkları muvaffakıyetsi2-ıitibara mazhar olmadığına delil oldU-
- Bunlnr çöllerde otururlar. Çok l -r/' !iğe rağmen 918 de Almanyayı tama- ğunu kaydeylemektedirler. 
kit kervan hasarlar, ele geçirdikleri • f h BUkreş. 3 (A.A) ~ Propagandl\ 

ınallarla geçinirler. zıya ette azır u Üi aca t( ar nezareti pa ... kalya mQmı~ebetiyle • 

f . . . . 1 kral :Karolun hir av parti:sine iştirak }'Q V Zl 
Doğru u, uğru ilan densin amma Sofya, 3 (Radvo) - İngilterenın kellef bır zıyafet verılecek ve Bu gar et- k .. h k t' . "t k' · 
· 'b' "ide • b d ı · . . . . . h . . p ... e. uz€re are e mı mu ea ıp 

J nım gı ı <'o l aşJyan u a am arı Ankara sefiri bugün burava gelmıs başvekılı Tılof ıle arıcıye nazırı o - . 
v b 1 t 11 b b - ' · "> • • • meydana bır komplo çıktfğınrı ,.e trn B f 1 • • h'f ..ı 1 v d · d"rt h ft rf ndıı. " vme 'e a amış ım. emen aş ug- \'e İngiliz sefarethanesiııe giderek se- pof ve daha bır çok Bulgar rıcalı hazır . _ . . . - aş tara ı ın·.-:ı sa ı eue- oo rıng son o a a za ı 

. . be . 
1
. . zı te,·lnfat yepıldwınn dtur vetıJe11 1~ • d ·- k ı· dO D k 'T vf!<-larına .elımı uzattım. O da nım e ımı firle uzun müddet konuşmuştur. bulunacaktır. h b . . · . . ,. ararsız vazıyet evum ettıgi ta ·c ır-ı · nyanm anim ar anın ve .ı.'i or 

k t ). · - "t" d" B a erı kntn·etıe tekzıp eimektedır. d"' Amerı'ka hu"k-'"metı'nı'n baz' emnı·- ".in ı'stı'laAsına şahı't oldugvunu ka'-·det--
ı t ı, S'onra e ını agzına go ur u. ,un İngiliz !efarethanesinde yarın mü- B , : . . .. . ., ~ u ' ~ " 

!arın selam f.leti böyledir. Reymonda- . . u u~ cluı ma habeı Buktc .• te bir yet tedbirleri alarak Amerikan va - miştir. 
adedim ki: - • l ınfıal uyandırmıştır. . pıırlarının Akdenize geçmelerini me - Yedi ay evvel Danimarkanıil 

- Bu ndama söyle ki, biz de onlar e r a ı Kral Karolun üugllfılerde Prens nedeceğini ve bu tedbirin esasen Ak Almanya ile imza ettiği ademi tecıı-
,ibi göçebeyiz, ben, bu adamların ngı l z Pol ile gi.irüştiiğ-ü de tekzip edilmek- denizi kendi ticaret gen ilerine kapa- vüz paktının kıymeti nedir? 

tedir. 1 f'li doğruluğuna inanını ım. Özfimü on- D h } l ı· 1 k yan n1~ilterenin bu kararı dolayBiY- Nazır. Amerikanın hakiki ve 
1 

l:ra bağlarım. Göçebeler, birbirleri er . a ta yan ıman arını ter et- Altı arıfarrbeı-i Homanyada ötfi le mutuzutTır olan İtalyan deniz hat-, bir orduya malik '·ulunması JiizU .. 

İ öldürürler ama birbirlerine kalta- melerı· i. ç·ın emı· r aldılar idare tatbik edildiği ve bu müddeL 1 arı için ciddi bir dnrlıe teşkil edece-1 munda israr etmiş. 
) ılık etmezler, aldatmazlar. zarfında aslterl kıtlann umumi bina. ~ini bildirmiştir. 1 Y:.şington, 3 (A.A.) - Ameri1'llt 

R 
hır &n 'ind nö e hPkledfği kaydt' Sit•n...,:i m:.thfillerde Ruzvelte bildi- Ccari't odc ı bütün Ameriknn parfle-

B bu-r gtilüm~edi. Sonrn l!ymon- r .n..,rı .. ,.., ::: (flııcJyo) ltnJ.ra limnıı- sup oldukları limanlara dönmeleri için dilmekr.edir. Son haflalar icintle Sİ\ a- " ı.. ,. u uu· çuı< ey ıer so.} ıcuı. - • ı-Hen teminnt ile Filipse V€rilen temi- ri azasının istirakile akdettiği bir iç· 
_ .-·edil'. ?, Dı'ye "Ordum. lnrında bulunan İngiliz vapurları, in- Londradan emir gelmi.,tir. , si sebepfon dolrıyı y:ılmz bir kL: • , ., d . ~ nat yakla"tırılmakta ve Akdenizde - timrı esnasında 24 madde!ik bir prorr· 
R"ymondn, cevap ··erdı' •• giltereye mütevecc:hen hareket edi - Diğer taraftan Vungarn adın akı tevkif edilmiştir. o da ris:ıleler da _ " • ki gerginlik biraz zail olmus i-.e de bu ram kııbul ederek bilhns<:a Amerik8 " 
_ Bı'r hı·kuA)'e 

80 
.. ,,lüyor.· T"nrı, dün yorlar. · • Hollanda torpido muhribine üssün€ ğıtmnkta olan bir komünisttir ki , . t' \' . t f · bit' ,, " vazıye ın aşıng on tara ınılan bü - siUi.hlarmın artırılmasını ve millet 

yayı yoktan varett'ği zaman kullatrn Cenova, 3 (A.A.) - CenoYada bu- avdcıt etmesi emri verilmiştir. bu hfidise kim<ıeye bir komplod:ır ,·Lik bir alaka ile takip edi'mekte oldu tehlike karşısında kalmadıkça Ameri· 

her bı'rı' başkn bir kola 1:'npışmış . lunan ingiliz rnpurlarına derhal men- lı:ıhselmek sel:lhiyeiini veremez. - +· . 1 kt d ı.ıı -., gu ne.ıc~sıne varı ma a il". • ka\'ı harpten uzak bulundurmak •• 

Akıl demiş ki, ben Bağdada ,•arırım. =OO=ia • Bu~ gar-Fransız Vnş•ngton, 3 (Hadyo)-Beyn7. sn-
1

ı.m;ıındr.ki azmini teyit etmesini kon· 
B' 1;(, ben senin arkandan oraya g.eli- 11\\?'S''e çte v~z ye "nydn <liindenberi hummalı bir faali- gre<len istemeğe karar vermiştir. 
rim, demiş. Zenginlik, Surıyeye yer· v g ~ 

7 

~ Ticaret anlaşması v~t müşahede edilmi~tir. ~ İçtima esnasında eski büdce dire~-
e eeğini sö)·lem·ş, kavga, dövil de imzalandı Alfı.kndar mehafil. RuzYeltin. mft- tötU Levis Douglns infirad :;iyasetiııJ 
"rdtnı bırakmatnış. En sonra; dinçlik QfVeç Ofd SU k Ull andan karar• lı.itn tedbirler aldığını ve fakat bun- tenkit etmiştir. :Mumaileyh AmerilW 
1 lmı , bal.mış herkeg bir yer be - Sofya, 3 ( Ilndyo) - Bulg::ı.r-Fran- :arın m~hiyeti hakkında h?.nüz bir - mn harbin neticesi ile yakından nlô· 

· 1 o d d · k' n ""h • l l _ tt• :;ız ticaret müzakeler! ~ona er - 1 ı ·ıte· ı enmış a mı .... a emış ı: en ga 1nl Şlffia.e l1a~ e l ~ey.ı:ıö~· enemiyeceğini bildiriyor_ıa.r. kadar olduğunu ve Fransa ile ipgı 
de le vanrıtn. Doğruluk. mertlı'k miş ve- uir ı:rnla~mn imzulanmıştır. \ gt 3 (A A) II Jlt aşın on, · - arıcıye re mağ!Up oldukları takdirde bir su 
hemen dinçlig-in yanına sokulmuş , Londra, 3 (A.A) - İngiliz kıta - tebeddül yoktur. Şiddetle mukaYeme- Bu ~nlaşmıyn göre Fıan a. Bulgari.:~ naz \r d · b tt b 1 ı · ın oo rıng eyana a u.una - d" k ..... k~ l cag~ın 

larmın Andal:snes Lolge:sinclen çekil- te azmetnıı~ o.an ... orveç kıtaatınm tandan yüz milyon franklık m:ıl ala- unva 1 urmamn ıuı unsız o 8 

rak demiştir ki: ·· 1 · t' 
nıc~i üzerine lıu sabah Andal:.ııe . ., kuvvei maneviy~si fevkalade yerin - caktır. soy ~mış ır. 

- « Amerikanın her türlü teer'vt'iz v · gt 3 (R d ) A rı'l<ll ~ehri üzerinde nazi bayrağı dalğa - dedir. B •• i / • " aşın on, a yo - me 
lanmaktndır. FaJrnt diğer ccı>helerde Stokholm. 3 (Radyo) - Norveç lll.Creş e ... ç nzzz emellerine karşı koyacak müdafa.a hariciye nezaretinin kanaatma gö -

1 tanbul, 3 (Telefonla) - Yugos - vaziyet deği11.memistir. kıtaatı, Almaı.ılarar ş.clcletle muknve- /sf.anbu!a geldi tesisatlarına malik bulunma~ı lfızım- re. İtalya heniiz harbin eşigine gel .. 

onser er 
la\ya d€miryolları filarmonik orkes- Diın akşam Stokholnıa gelen ha _ met etmcktcdır. Nor\·eç orclu"u kn _ l ·t b 

1 3 
('!' 

1 
f 

1
,) dır. Bize otorite ile konuı;m~.k imka- memiştit·. 

trası, şehri:r.::ıize gelmiş ve konserler berlere nazaran çaı:;ama büni.ı Ro _ mandanı, karuı·gftlıı ş;male naldet _ 
1 

. 5 ~n; • S h' e eTon a .. - D:Jkre~ mnı verecek kuvvetli bir a.;ıkeri te~- Amerikımın itals adaki tebaasını g<)I 
'~rnıeğe başlamıştır. rosu işgal eclen Norveç kıtaiarı şim- miş ve geniş miidafnn tertfüatı almı~- e çın:ız. •· up . 1 

• :rnrıuver bugün kilfttım1z olmıılıdır. Haritalnrı değiş- ri çağırdığı haberi de asılsızdır. ----* di Almanlnrın Tolga ile Tinset ara- tır. şehrımıze gelmışt:r. tirenlerin c parçahy::ı.nlarm bizim Mussolininin harbe girmemek !<il" 
Bükrcşc gidc~.ek tic::ıret hey~tim ·- ıTıırp alemimize faaliyetlerini teşmil rarında olduğu haberleri teeyyüd e• 

Ugos a smdaki ileri harekctlE::r'ni durdur - * zin seyahatini t h' tr~· 1 1 • vya mak için Roro un crnulrnnda \'aziyet ... . e ır e ıgı an aşı mış- etrnelerine müsaade edilmiyecektir. der mahiyette görünmektedir. 

.. ft • almışlardır. Bu kıtnlar A man devri- Husu.sı mekteplerde ta- tır. • ..... 00.-.. .............. ..M.iô ......... 

u umetı yeıeriyle tema a g:rrni, ve bir mık - ıebege verilen cezalar Von Papen l · · 
-Baı tarafı ı inci gahiFedP- tar esir alrnağa muvaffak olmu~lar- Ankara, 3 (Telefonla) - Hutu:ıi 1stnnbul, 3 (Telefônla) - Alman- g . lZ f Z 

mfi!teşarı Sumne~ Vels, buırün Yu - dır. Bu esirler arn.;ıındn b'r Alman k l d 11· l d b 1 A k f' di ~- b d b 
1 

kt d me tep er e mua ım er en azı an yanın n ara ıri Von Papen, yarın - Ba;törafı 1 ind aahifede - ma!Umat ıılmamLc; olduğunu ve şiın -
goslavyanın burn sefirini kabul etmiş su ayı a u unma . n ır. nıtı talebe.eri c, tnlimatnnmelere ur Ankııreclan burnya gelecek ve Berline Konferans 1ıihayete erdikten sonra ki vazivet karsıs;nda nikbin bulundu· 
ve ita1ya sefirinin Yugoslavya hakkın- Nevyorka çek'len bir telgrafta ha- mıyan ve mür~bbilik vasfına sığmı - giderek bir hafta kaldıktan sonra dö- başvel<il dahiliye nezareti erkanını lrn- ~-·nu ı;lsvlemiş;ir. 
da Amerika hukfimetine verdiği temi- len Oster vadi ind~ Rnros ile Tolgan k k ö.. " :ı . h b t yaca · şe ·i!~e ceza tatbikine kalkı~- ııecektir. bul ederek kendilcrile ecnebilerin ne- Kmlus, 3 (A.A.) _ Cenup Rod~ • 
nattan kendisini haberdar eylemiştir. arMında bır mu are e cereyan e - ki * tiği bi'dirili) or. tı arı görii~müşt.iir. JJ~susi mektep- v H . zaret altında hulundunılmalam ı te- yası kıtalnrı bugün Filistine mu,•ıı5B" 

-..-.................... Stokholrn, :l (A.A) - Almanların lcrdc munllımler, resmı mektep mu- 00 epS mine matuf tedbirler hakkında gö - !at etmişlerdir. 
Bayındır kaymakamı Tuııs ~e Tolgııya doğru ilerlemeleri.- allimleri gibi talimatnnmelerle mes - Bt·iikı:ıel, 3 (Radyo) - Alman n: .. rüŞmüştür. Kahire, 3 (A.A)-KahireCie doltı" 
Bir rn 'tddettenberi rahat ız bulu - ne mani olıtıak için Rorosun cenubun le ki icap ve zaruretlerle mukayyet zi şeflerinden Von Ht>p:;, bir müddet- Hükumet l:>ir Mısır fırkasının Ka- şan haberlerin hilafına olarak Elell -

nan Bayındır kaymakamı B. Remzi ela mevzi almış olan Norveç kıtaatı ôlduklarını, bu kayıtlara riayet et- tenberi Hnbeşistanda bulunmakta ve hiı•ede bulunmasına karar vermiştir. ram azetesi, italyan deniz yollarının 
Ülkünün, iyi! ~k tekrar vazifesine Alman keşif kollarmı pii kürtmiiş trıiyenler hakkında icnp eden mua - oradan Genyadııl(i eski Alman mib Diğer taraftan ba vekilin italya se- faaliyet<! devam cd~ceklerini yazlllnıcta 
başladığını sevinç1c haber nldık. ve bir miktar eo;ir almıştır. Vaziyette mele yapılnc?ğ1•111 ~laarif Ye'kfdeti tem!ekelerincle propagandalar yap - firi Kont Pazzoliniyi kabul ettiği öğ- dır. Mısır ihracatının duıduruldU~~Jl& 

EL RA sinemasında 
Bugün matinelerinden itibaren 

Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ve harikulaıle bir mevzu 
iç.inde emsalsiz bir kahkaha tufanı 

MEŞHUR ÜÇ PALAVRACI SİLAHŞORLAR 
TORKÇE SÔZLÜ 

raliçanın Elmasları 
,. Görillınemiş kahkaha §ahc erinde 

A)rca tabii renkli en son moda PLAJ elbiseleri filmi.. Metro jurnalde 
en son ve en mühim HARP haberleri 

SEANSLAR: 1.30 3,30 5,30 7,30 ve 9,30 da 
Cuırtarte:::ıi \'e Pazar 11,30 da ve hafta arıı nda her gün 1,S-0 da 

UCUZ HALK seansları vardır 

allkalılara blldırmıştir. maktadır. renilmiştir. dair verilen haberler siyas1 mebaf Jde 

elefon YYA E ~si~·~·~·;;·~~ii~·~-:1646 
'iıttttt1hl1tltlttHtllttllltHİ--..:..._-

Bugün iki büyük Fransız fılmi birden 

L UIZ 1-
2 -Tatlı Bela 

OYXIYANLAR 
Grnce Moore - Georg-e Thill 

OYNIYANLAR 
D. Darrıeuıc, A. Prejan, L. Baruk 

Ayrıca EKLER JURNAL No. 12 son dOnya hadisatı 
Sinematnızcla ynpılmnkts olan soğuk ha\·a (Klimatizasyon) tesisatı ik

mal edilerek faaliyete bnşlamıştır. Bugünden itibaren tenzilatlı fiyatlar 
Localar 200 - 150, Husu.:::i \·c 1 inci balkon 30, Salon ve 2 inci 

balkon 20 kuruştur 

Oyun saatlan: Tatlı Bela 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,15 de 

Sefir her hangi bir buhran çıkaca- tekzip eilmektedir. 
ğı hakkında hükumetinden bir giına 

Bugün jiltf rpa k Sinemasında 
İki film birden 

Gençliğin sevdiği ve takdir ettiği üç büyük yıldız 
LORETTA YUNG - DON AMECHE - HENRY FONDA 

Tarafından temsil edilen aşk ve harikalar filmi 

ŞEREF YOLU 
Filminde sizleri ~reflere, suadetlere garkedecektir 

Ayrıca: KARA ALAY 
He~·ecan filmi.. İHh·eten Paramunt Jurnalde en son haberler 

1. 
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(ULUS) taıı 

~~İrdenbire coşkun ,., berrak bir sesi ye<' ne karsı, ~fajino hattınııı yalnız 
~ bKşının sözlerini kuti. Se• kaze- zayıf noktalarını nıevdana cıkarmak 
Pı tın kapısından geliyordu. Çelik ka- gayesinden ibaret k~lmıyoı:du. Esir
't~ın eşiğinde, selam vaziyetinde bir !erin kat'iyyetle beyan ettiklerine 
~en, albaya se"lendi: göre, Almanlar topcu taarruzuna ay 

;- Albayım! Sizi derhal fırkadan ni zamanda lıiiyilk mik~·a•ta piyade 
torlar! kuvı-etlcrini de terfik edecekler ı-e 

~lbay süratla yerinden fırlıı<lı, ka- onlıw, }Jajinoııun zayıf noktalnrın
;;,1/t kapısınıfan geçti ve gözden kay- elan geçmeji;e zor'.ıyacaklardı. Eiıir -

u. .. ler. bu gayeyle z;gfrilte alıkonan 
) On dakika sonra (S) münhani,ine fırkaların, :!lfajinoyu delmek baha -

1~~lan haber, harbin i•tihkamla'."' sına her lürlli fedakarlığa_ hazır bu
l adar eden en heyecanlı cephesı- luııduklarını ktınetle ıddıa edıyor -
ıb'Ydı~ıatıyordu. Fırkadan . gelen l~rdı. Bu g_aye uğrunda sil~.h kudre
~ er hır takım alman esirlerı ,·ası- tıııııı azamısı:ıi kullanmak uzere ha
~ ily\e ~on derece ehemmiyetli bir zırlanan Zigfrit hattı, daha ilk obüs-
\;~~?üsten haberdar olunduğunu ~eriylı_: Majino ha_ttnı_ın üç _veya dört 

( 'liYordu. ıstihkam munhanmuı tahrıp edece -
iır~uruenau) ormanında, ihtiyar ğine tamamiyle inanmış bulunuyor _ 
ı. Uler kılığında bir takım insan - du. Alman e. irleri gıkı sıkı isticvap 
•1;~kalanmıştır. Bunlar, Zigfrid edilmişti. Ölüm tehdidi ve hayat va

~Q kaııı hatlarından sıyrılıp kurtul- di gibi en rnllhim şartlar karş1'ında 
ı1 ~-1.lıııan kaçak askerlerinden baş esirlerin söyliyebilecekleri, taarruz 
t !rşey değildi. Zigfrid hatlarında esnasında yeni icat Alman obU~lerin 
~•haınınuıu imkansız reı"im gıda bütün &ıiddetleriyle kullanılacağın -
·~ak ' . 
~t •U ve hayat şartları, bu biçare- dan fazla bır şey olmamıştı. Demek 
~~·,kurtuluşu adeta Fransız hatla- ki Majino üzerine __ bir yarma_ taarru-

1. ı\ aramak çaresini tavsiye etmiş.. zunda en fazla ıruvendıklerı vasıta, 
ı~~an kaçakları bir hamlede el~ yeni t_opları idi.. .. .. . 

·. •· ~,his edilmit ve maıkelerı Çogu er ve bırkaçı kuçuk zabıtten 
1 

11'ilerek Franaız vicdanına sığın- ibaret olan Alman e~rl•rinin ifadesi, 
~ıştı. K:açaklar müthiş bir hava- yeni toplar üezerindekj samimi ce-

ka lıııu bulunuyorlardı. Zigfrid i,,_ haletleı·i mü,te. na tutu .. ursa, harfi 
lllları, 2 temmuz gecesi, her ta- harfine doğruydu. 

-Devam edecek-

~!.ın e gos eren ve uçeye 'f ... • • M .. • 

t t · t" ı b b ı 0 ma da, muhtelıf kalemlerın etudlerı, ma-a emına ıy e meı u u unan -
"d t' ı d · d lu""zum kale ve tercümeleri ile zengin bir şekil 

nı ar nu tı\Jl'lU ne en ıra a . . . . ... . . . 
.. d""? de ıntıMr etmı§!ır. Karılerımıze t.w-gor u. . · . 
Ve bü\ün bu manalı tezahürlıor de- '1ye eylerız. 

vam adip dururken hükumetten il - ----*·----
ham aıc1.kıarı mutıak oıan tıaıyan Maarif cemiyeti kongresi 
gazeteler; demokrasiler aleyhinde Maarif Cemiyeti kongresi dün Halk 
o şütum ve tehdid dolu neşriyatların- evinde toplanmı~. vali ve belediye rei
da neden ısrar edip duruyorlar? si de kongreye gelmişlerdir. Fakat ek-

Bütün bu oualleri yalmz biz ıor • seriyet hasıl olmamış, pazartesi günü 
muyoruz. Her halde bütün dünya ve Raat 17,5 da toplanılması kararlaştırıl
bilhassa bütün diplomatlar da ayni mıştır. 
mütaleada olacak ki son günlerde 
Romanın ecnebi diplomatları meha

filinde de nazarı dikkatten kaçmı -
Ylln bir faaliyet ırörünmeie batladı. 
Bir taraftan birleşik Amerikanın 

Roma sefiri biri biri ardınca Musao
lini ve Kont Ciyano ile ırörüştüğü gi
bi lngiliz maslahatgüzarı da harici · 
ye nazırı ile uzun bir mülikatta bu
lundu. Bu aralık lngiltere de pek ta
bii olarak Akdenizde bazı ihtiyati 
tedbirlere teve .. ül etmek lüzumunu 
hiuetrniş ve bunları hatta tatbik bi
le etmiş bulunuyordu. Bu mülakat -
farın mevzuu ne idi? Ve bilhaaaa bu 
müli.katlardan ıonra Romanın ecne
bi mehafilinde ve Vaşingtondaki si -
Yıt•i mehafilde hasıl olan kayna4ma
ların ıebeLi nedir? Amerika sefiri -
nin Mussoljni ve Ciyano ile yaptığı 

ıniilitkatlar bu derece de mühim mi 
idi ki başta Fransız aefiri olmak üze· 
re birçok ecnebi mümeeıilleri kendi
sini ziyaret ederek mal\ımat almıya 
lüzum gördüler ve nihayet aefirinin 

Hizmetçi aranıyor 
fyi bir müe11eaede temizlik işleriyle 

meşgul olacak bir bayana ihtiyaç 
vardır. Kendisine iyi ücret verilecek
tir. lıtiyenler KemeraJtında Sıhhat 
eczane11ine müracaat etmelidir. 

Ken1alpa1a icra memurluiundan: 

· ,_., n lfaJino llstUne yapılacak bir 
tı,:ı• hazırlanmakta idi. Zigfrid r 
ı~1 ın ,bu teşebbUsil, 0 güne kadar 
\ ııı~n teşebbüslerden en bilyilğü 

' raporunu aldıktan ıonra Amerika 

Öı·enden hHcı Ahmed veresesi Ali
.ve 199 lira borçlu Örenden şanı Ali 
<'ğlu Süleymanın bu borç için mah
cuz Ören köyü içinde 20-12-939 ta -
ı"ihli 39 numaralı tapuya mü•tenit 
;a~ı yol solu çaJlı Hüseyin veresesi 
arka" Latif çavuş önü yol ile mah -
dud üst katta yan yana iki oda ö -
rıünd hayat alt katta iki göz kiler 
re oda re hayat altı çatı harici bir 
hayvan damı ile bir yıkık danı yeri 
ıreniş avlu ve bir köşede fırını şamil 
•aş ve kerpiçten mamul evdeki 87 
lira 50 kuruş muhammen kıymetli 

69120 hissede 8701 hi>,.ei şavia.•ı 
ve ayni tarih 34 numaralı tapuya 
mü•tenit 40 aji-aç mevki'nde şarkan 
kırlı Ahmed ver0'esi garben kart 
oii:lu hacı Ali vereoesi şimalen imam 
O:ıman hoca cenuben kara Bekir ve
regesi ile mahdud 3 dönüm genişli -
ğinde çekirdehiz üzüm bağdaki 50 
lira değerli 69120 hisede 8701 Ms
sei şayiası ve ayni mevkide 35 nu -
maralı tapuya müstenit şarkan mis
kin oğlu Sadık garben kırlı Ahmed 
veresPsi şimalen bacak Ahmed ve Ali 
oğlu Silleymaıı cenuben kırlı Ahmed 
veresesi bağlariyle mahdud 1 zeytin 
1 badem 3 armut çövür ağacını şamil 
.1 Aiiniiı:n a.oui~J:lct-.a'l€i i-,gr)!lAG 40 lirtı 

değerli 69120 hi~sede 8701 hissei 
~ayia81 ve ayni tarih 38 numaralı ta
nuya müstenit Razlık mevkiinde şar 
kan çay garben hacı biberin hacı Ali 

%i~hi~i olacaktı. 
ıha l'id hattının girişeceği taarruz 
'({'a (Sarre) hududu üzerinde 
~bourg _ Hugueııau) zavi-

1\aymakamJar 
atasında yapılan 
değişiklikler 

"'~~ • .,,, ara, 3 (Telefonla) - Dahiliye ', .. 
· ·ır: " kaymakamlar arasıııda ger.iş 
~ ,""it cl,,ğişiklikler yapmıştır. Bun

•Qd· 
Ş~l"ııı itiyorum : 

~ t ene kaymakamı Seyfettin Ku-
•p: 

"tııı ·r kaymakamlığına: Kangal 

Başvekilimiz 
Erzincandan Ankaraga 

Dönüyor 
- Bnştarafı 1 in~-\ sahiftde -

eylemiıtir. 

Batvekil yıkılan tehri tetkik ey - ı 
!edikten sonra vilayeti teırif ede- r 
rek vali vekili Hilmi Balcıdan vila-
yetin umumi idareıi ve hasar vazi
yetiyle ihtiyaçları hakkında izahat 
aldılar. ı 

Tümen karargihını, parti ve 
halkeviyle belediyeyi ziyaret buyu-' 

ran Baıvekil yeni tehir yerJni tet -· 

kik etmek üzere Kemah boğazına 
civar Tilhozun'su ve Hah köylerine 
kadar otomobille bir tetkik seyaha
ti yapmıttır. 1 

Bu tetkikten dönüste B"şvekili -

hariciyesi Vaşingtondaki ltalyan 
mümaısili ile tekP""ar rörüımek zaru
retini neden duydu? •. 

İtalya,. kat'i kararrnın son günle • 
rini mi ya11yor? .. Yoksa aatılık b;r 
meta ıribi, çetin bir pazarlık safhası-
na mı giriyor? .. 

Bütün bu ıuallerin cevabını şimd!
dl!n bulmıya imkô.n yoktur. Yakın 

bir ati bizi bu huauıta tenvir edecek
tir • 

Bugünden teıbit edilmeıinde faide 
olan yegane nokta ıudur: lngiliz 
batvekili Mister Çemberlaynin avam 
kamarasının dünkü celse.sinde verdi
ği izahat ile öğreniyoruz ki Almanya 
nın Norveç salgını üzerine İngiltere 
ile Fransa Akdenizdeki donanma 
kuvvetlerinden bir kısmını Şimal de
nizine çekmek zaruretinde kalmı9 · 
!ardır. Dikkate ıayandır ki •on gün

miz Kızılay haıtanesinin bütün ~o- (erdeki ltalyan gürültü ve tehdidleri 
ğuflarını gezer•k ha•talar hakkın- de ayni tarihte b~şlamıştır. 

ve hacı Nasuh veresesi şi 

malen Latif çavuş verese•i 
•enuben sabit ve hacı İbra -
him oğlu hacı Hasan karısı Atika 
bağlariyle mahdud 7 badem 4 ar -

GE 
4 M .. yıs 1940 Cumo.rtesi 

Mıntakası Bağcıla
rına ilan 

İzmir hariç olmıık üzere aş:ı.ğıda gösterilen mıntakalarda kükürt satıfı 

Ziraat bankaları şube ve ajanlarınca hizalarında ya
zılı fiatlerle yapılacaktır. 

İzm;re lıağl., Karşıyaka, Borno\·a, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, 
yaka, Balçova, Yenikaletinıarı bağcıları ihtiyaçları olan kükllrtlerini şir
ketin (lzmirde kapalı yemi~ çarşısı No. 41) şulıe,inden bedeli muu 
bilinde alacakları Jrliğıtla Darağaç Taı iakeledeki ardiyede tebellüm 
edeceklerdir. 

Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 
tedarik edil€n ardiyeden alacaklardır. 

D ikkaf • İkinci 1>ller kaldırılmış olduğundan bağcı olmı· 
• yanlara kükürt verilmiyecektir. 

Bağcılarııı alacakları kükürtler göst.erilen mahallerden başka yerlerde 
satılamıyacağından aldanmamalsrı lazımdır. 

Satış -
l\Iın takaları 

Alaşehir 

Akh '~ar · 
Aydrn 
Ayrnlık ' 
Balıkesir 

Bandırma 

Bayındır 

Bergama 
Burhaniye 
Çanakkale 
('eşme 

Edremit 
Gebze 
Gelibolu 
Gemlik 
Geyve 
İ•tanbul 
İzmit 
Karaburun 
Karamürsel 
Kemalpaşı 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lap!ıeki 

lfnnif;a 

z. B. 
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Yerli 

497 
495 
500 
510 
50fi 
515 
490 
51E 
510 
1\15 
{)05 

5!0 
535 
515 
51~ 

525 
52•J 
~ {\ 

500 
51i6 
49P 
4!l5 
500 
515 
487 

Satış fiati 
Ecnebi 

537 
535 
540 
550 
545 
555 
630 
555 
555 
555 
545 
650 
675 
555• 
1155 
565 
660 
570 
540 
570 
530 
535 
510 
555 
527 

Menemen > > ~~7 527 
Nazilli > > 500 540 
Salihli • > 4g5 535 
Seferihisar > > 4!!5 535 
Sarayköy > > 500 540 
Şarköy > > 515 555 
'rire > > 490 530 
Tekirdağ > > 615 1155 
Turgutlu > > 490 680 
Urla > • 490 530 
Ödemöş > > 495 585 
Kükürtlerimiz kur~ıın mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa çı-

karılmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada(Daniel C..iEflh)IAbura. 
tuvıırında yapılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 99,51 safiyetle olduğu 
anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle ari ve en yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: 

1 

~ı~k•ıııı Hulüsi Özilci İliç kayma
·~a~na, İncesu kaymakamı Faik 
'-ııı, C., \' eşilovaya, Kemaliye kayma

·~ ~ı,:aı Yaşar Erganiye, Tercan
·~. A. llıed Cemil Aydemir llfalaz
bı~ k"<'kiden Mazhar Onur Nu -

da doktorların verdikleri izahatı Gene lngil!z baıvekilinin izahatı 
dinlediler. 1 ile öğreniyoruz ki, müttefikler do -
Öğle yemeğin; ordu evinde ye- nanmaıı Alman donanmaıının üçte 

mut 3 yemiş 1 ceviz ağacını şamil 1 Cinsi 
hektar 4704 metre murabbaı tarla 

Muh.B. 
Miktar Lr. Kr. 

1.000.000 A. sif 68.000.-

%7,5 teminat Eksiltmenin 
Lr. Kr. şekli saatı 

5100.- kapalı Z. 14 dikten ve muvakkat barakaları tet- 8 No. lu elektirik ka-~~· Çarşambadan Kamil lnkaya . 
<~,0~~· Çemizkezekten Fahri Tok- kik ve yeni gelen çiftçi ailelerinin 
t 'taı u Çarşambaya, Göynükten A- çadırlarını da teftit eyledikten son-

>.ı ~ı_nkaya Mesudiyeye, Kemah- ra sayın Basveki!imiz saat 14,30 da 
'!ı 'r :;ıı Özer Ovacığa, Kah tadan husu•i trenle Anka raya rn<.it<'v,.cd 
O~at llıaz Kebana, Madenden Ham- hen tehrir.ıizden ayrılmışlar ve bü

"l~lıtı 
0
8Uruçe, Refahiyeden Salih tün memurin ile kt'sif bir halk tara-

birinden fazlaıını imha etmiş ve 
mütebakisini de Norveç fiyorlanna 
tıkamtf olduğu için orada artık da -
ha fazla deniz kuvvetleri idameıine 

ve kısmen iki parça bağdaki 150 li
ra değerli 69120 de 8701 his.ei şayi
ası ve ayni tarih 40 numaralı tapuya 
nıüotenit mıkmıl mevkiinde şarkan 

hacı Mehmed zevcesi Ayşe garbeıı 
hacı İbrahim şimalen vezir oğlu hacı 
Mehmed cenuben topal Şerif oğ-lu 

Mu$tafa baO:lariyle mahdud içinde3 
zeytin 3 yemiş 3 armut avacını şa -
mil 4 dönüm ıreni.~liğinde çekirdek -
·dz Ü7iim bağındaki 75 lira değerli 

'\9120 hisede 8701 hi0 ,ei şayia" ~a -
tı'mak üıere müzayedeye Yerilmiş -
tir. 4-6-940 tarihine müsadif salı gü
nü .aat 11-12 de Kemlapaşa icra da
ire•inde yapılacak birinci artırma•ın 
da teklif edilecek bedeli muhammen 

püsülü 
Santral fişeği 
6 mi m Flober c 
9 m. m çift şarjlı 
Flober fişeği 

10.000 c 
25.000 c 

Pazarlık 15 
c 15,30 

lüzum kalm11mı' ve Akdenizden alı-

fazlaıiyle Adi tapa 
25.000 c 

6.000 c 
c 
c 

15,45 
16 

1'.e,h >!\yn!lğe, Buldandan Reşarl fından ururlanmışlardır. 
'l, ;:)·a, Erbaadan N"ed'm Aker ____ F.-.._l_K _ _.R __ A ___ _ 

nan bahriye kuvvetleri 

mahalline iade edilmi§tir. 

Mani zail olunca memnu avdt>t 

eder derler. Müttefik devletler do -

Nişan fişeği c 16,30 
22 m / m 1.500.000 c 

· r ~rtın an :ı.ı:ustafa Kazım , ~n 
~•tt ~- rmeneye, Gündofmu~tan 

• liav ce Divrike.Bulanıktan Tev-
• ·'11 ;n Irendeğe, Hendekten Şakir 
1 Öı, alçın Erbaaya, Eşmeden Ke

liı llıtlıı Gelibolurn, inhbarlar u -
·~ >.ıtıı~Orı_:ığu hu.kuk müşavir mua-
ı'.~ t t1-4e Eşmeye, Mhudiyeden 

ı'ltQ t)ı !teli Orhaneliye, Çaldan 
~ lt 4~en Tireye, Erganidi!n Şefik 

Jattı s~kiye, Seyhan h•ıkuk ;•l&ri 
'~u u İı.Jı Riza l.'lusman M!l.kne, 

~, lıu llıurny m fett;~!ik eHak ııı:ı 
l°' !\ ıa~fer Ku akçı BJrt na. '.\Ii
\'~t~:ııı Ada Çala, :ı.:m!rdağııı
'lt ~ld~n Aykut Kanırala, Orhane-
~~ ~<ıı lt 1 Özkazancı Kadırliye, Sa
t;' ~'~nı &Yılar Ekinci Refah;yeyP. 

'· '14Jıı lkaınıar~an Hakkı Öne~· Sa-
~~ ~\ı.ka:nnakamlardan Hayri Di~ 
~ l'ı ara, Ürgüpten K~mal Ta~

narb 
lı tl aşıya, Pınarba'Jclan ihs~ıı 

ı ~i'iihe. Tireden C-emal .. Jcı!n 
1 t\l~"ıı·e, Bursa m.ı.yy t memuru 
ıt)'!t ~ kargı Buldan~. Malatya 

}11~ ııı, 1 •ınuı'll Kadri Özer Kemaha, 
~ ,l,1 ~tıı,:ret ~muru Cemal Öktem 
' 'lllı b' l\tıırn. ma!vet memuru a - . 

t a lu GU.n<lnlfmu•a. Trah-
~ • k t ın ınu ru . fo afa Baj:(rıa

tt d "'a;·a, llolJ mah·et memuru 
• it "ar · < t'nu ay Terrana, İstanbul mai-
t \ ııı:.u lidki :lte•e Karaburuna, 

'I •.ı·e 
~ · "•v · mell"•Jru Asım O.tuz 

4:~ r,~· l<nrnburıın kwrrnkamı 
'~!Utu V•n• ı:;•vhnn n kıık işler! 

n~ tayın cdllm'.flerdir. 

- Baştarafı 3 üncü sahifede -
tere.Jdüd etmeyiz. 

Görüyorsunuz ki bu ikinci tez, 
kendiıini, bir barbarlığa atan mede
niyet harici bir görüştür. Fakat ma
.a.'eaef c ünyayı da ıstrrap ve endi~c 
:cimc ~2.lmıttır. Diğer tez bütün eıa-
lctine rag-nıen ancak hukuh: ve fel-

nanmaıının Akdenizde eıkUinden 

daha kuvvetli bir hale gelmiş olması 

acaba İtalyan dostlarımızın 11İnirle -

rini teskine kifayet edecek mi? .. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Aıtay.Alhnordu takımları kıymetin ~·üzde yetmiş be ini buldu
P;u iakdiı·de ihale edilecektir. Nok -

ıefed~ uyuklayıp kalm14tı.Şimdi o da Ankarada 
•an bir bedel 1eklifi halinde artıra -ke-ndini kurt!!rmak icin hir hayat sa· 

Ankara :ı (1 elefoııla) - Milli kil- ııın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
va•ı yapmaktadır. Onun rnuzaffer _ . . 

• .. .. . nıe muçları ıç.n Ankara bkımları ıle ntırma 15 gün uzatılacaktır. 19-6-
oltııaıı içL"l ona bağlı olan hatun mıl-

• , 
1 1• kaqıla~,ıc~k olan Altay ve Altınordu 940 tarihine müsadif çarşamba gü _ 

letlet1n onun saft'{"l'.:la yer "' maıı a - . . . .. . . 
f
.
1 

. 1 b , oyuncuları şelırım,ze geldıler. ~1usaba nü aynı saatte yapılacak ikinci ar • 
zımdır. Fakat ga l .onsan ar, u 11a.a .. .. . 

d .. d d" 1 d 1 l kdar yarın ve pazar gunu yapılacak- tırmasında da teklıf edilecek en çok 
geçmekte tet"ed u e ıyor ar ı. • e tıı·. f 1 b d l h k .. . ve en az a e e j mu ammen ı,._ 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarları yazılı av 
malzemesi hizalarında gösleri!en usullerle balın alınacaktır. 

II - 8numara kapsülün muhammen bedeli mı.vakk;n teminatı ek
~illme şekil ve saatları hizalarında gösterilmi~tir. 

JII - EbJtme 151\'1940 çarşamba günü Kabuta'kı !~\·azım ve mü 
bayaat şubesindeki alım komi,yoııı.:ncla yapılacaktır. 

IV -· Bleklirik hpsülü ~arlnanıe"i levazım şube'i veznet<inden n 
İzmir Ankara ba~ müdürlliklerinden 3 lO kuruş mukabilinde 
~lınalıileceği gibi diKer şartnameler parasız alıııHlıil 'r. 

V - Kapalı zarf münka"a"ına gireei!klt'r:n mühürlü teklif mektup
larını kanuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası ınaklıuzu ve
ya bııaka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların 

ihale günü eksiltme .aatıllllan bir ~aut enel:ııe kmlar mezkur 
knmbyon ba~kaıılıY,ına rnaklıuz mukabilinde vermeleri ve diğer 
işlere gireceklerin de yüzde yedi buçuk güYenme paraları ile bir
likte mezkur komisyona ll!ürncaatları ilan olunur. 

25 29 2 4 3203/ 141 7 
Hit!er, son t~cavuzle:rı ve n1eydana t• ·· d 

7 
•.. b I ... :. ----* me ın yuz e <> ını u madıın ve ruc lzmir belediyesinden: 

vuru hı o, ipliği pazara çıkarılan son hanlı alac • t .. t ~ .•. t k 
İzmir a11liye mahkemeıj ikinci hu

kuk hakimliğinden: D ft d A k d agı eca\'lız e meuıcrı a · 14 üncü adanınl305,50 metre mu-
tecavüz niyetini ve hazırlıkları ile e er ar n ara a 1 a· d t d"i .. ··ı k b -

. • . . ır e Ra ış ı şuru ere 2280 •avılı rabbaındaki 19 gayılı a""anın satı~ı 
bu gafletı yırtmaga bır vesıle oldu. İzmir Defterdarı Bay J.lümtaz Tar- ı·•nun ht··1 ·· t f"k b b. 

hl "k ı d ı '" ı <mune ev ı an orç "' yazı işleri müdürlüğlindeki şartııa -
Onun en yakın ve en te ı e a.tın " han lzıııire ait lıazı işler için Mali ve Vel ne tak ··t b • ı ktı Al k• 

· se sı e a1! anaca r. n1a mesi mucibince kapalı zarflı artır-
bu!unan komşuları artık bu sırtlan· kiiletince \'aki davet üzerir.e dün sabah i .tiyenlerin ihale vakitlerinde mu _ maya konulmuştur. J.Iııhammen be-
la iyi geçinmenin imkan11dığmı an- Arı karaya gitmiştir. hammen kı;·metin yiizde .redibuçui!oı deli 15666 lira muYaklrnt teminat• 

lamı,lardır. * nish•tinde teminat akçe<i ve;·a milli ıı 75 liradır. İhalesi 20-5-940 pazar-
Bu tehlikenin önüne, güler yüzle yeni Mersinli ocağı ye muteber bir banka mektubu ile lesi giinü saat 17 dedir. 2490 sayılı 

değil, çatık ka~lal'la ve kınından ••Y :ı.Ier;ıinli c. H. P. ocağı için •atın a- icra dairesinde hazır bulunmaları kanunun tarif atı dahilinde hazırlan-
rılmış ıilahlarla geçilebileceği anla- lınan yeni binanın küşad re•mi 5 ma- ve fazla izahat almak i~tiyenlerin bu mış teklif mektupları ihale günii aza. 
tıl1111'tır. Her~•. ha.kik< medeniyet yıs 940 pazar günü saat onday apıln- günden itibaren a~ık bulunan şart. mi .aat 16 ya kadar encUmencle ri -
safında yer olmağll hazırlanıyor. Bu- caktır. , nameyi görUp tetkik eylemeleri ve yasete verilir. 4 9 14 19 

1zmirde Osman kızı Şükriye tara. 
fından koca'! Zühtü aleyhine açılan 
lıo~anma darn'ı hakkındaki tebliğat 

ilanen icra edildiği halde muayyen 
günde gelmediğinden aleyhinde ırı -
;·aıı kararı ittihaz \•e nıuhakeme>i 

20-5-940 pazartesi gününe bırakılmı' 
olrluğundaıı Zühtünün o gün saat 
10 raddelerinde a•a'eten veya veka
leten hazır bulunması ak!i halde 
muhakemeye kabul edilmiyecc•~i 

huRL1'U teblii( mak:ımıııa kaim ol -na en hüyük am;ı, bizzat Hitlerin * bu mülkler üzerinde bir gOna hak ve J 1388 sayılı sokakta 63 üncü adanı!' 
k .. ndisidir. O halde diyebiliriz ki, nlacak iddiasında bulunarak kimse- '89S,SO metre murahbaındaki 33 sarıl· mak üzere ilan olunur. 
Hitler bu .on te<"avvz!eri ve tecavüz Kız kaçırma !erin 20 giln içinde ve•ikalariyle bir- arsasının satışı, yazı işleri müdürlü- ----------------
niyetlPri ile d .. vletJe<de mukavem .. t Ev\·elki gece Torbalı kaza<ının Çay likte daireye müracaatları aksi hal - ,ğündeki şartnamesi muc:bincc açıl< 'ıankasına yatırarak makbuziyle ihııle 
v~ belk: de birletmek fUurunu uyan- başı kcyünde Hasan Arzık, Subaşı kö- de hakları tapu siciliyle .nbit olmı- artırmaya konulmuştur. Muhammen l 'arihi olan 20 5 '.l40 paz~rtesi Minü 
dırmış v,. bu turetle medeniyeto hiz· yil halkından Az:z kızı Ümrnürü kaçır yanların pa~·!aşmadan hariç tutula- bedeli 1582 lira muvakkat teminat> •aal on altıda encünıtne müracaat.~rı. 
met etmiıtir. mış \"et utulmu;:ur. cııkları ilan olunur. 119 liradır. Talipl~rin bu teminatı iş 4 9 14 19 
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u;· .. :·:·i;-L;;·~~;; .. ·A;i;i~iiJi;;Ja;;; · 1 1~~~e1n t~rbiybesi. gbenkeı a1i~ek~ör~ · L.,. ................ ,,_ ......... o:-!"_~·--..... -"."""-:0-"-"' : ugu zmır şu esı aş an ıgın an: 
lzmır levazım amırlıgı satın alnıa komısyoımndan: 1zrn irde KOltürpark dah ilinde inşa ettir ilecek yüzme havuzu ve tri· 

1 - Komutımlık birlikleri için 75 ton sığır eti 7/5/940 gunü saat Lün rnevcud p roje ve keşifleri mucibince on beş giln mtiddetle ka-
on bir buçukta pazarlıkla satın alınacaktır. palı zar f .usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedeli 33750 liradır. Muhammen bedeli 49024.71 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 5062 lir a 50 kuruştur. Proje ve keşifnarneyi görmek istiyenler her gün Mlge merkezine 
4 - Şartnameler istanbul komutanhi'ı satın alma 1">ınayAunda müracaatla görebilirler. 

her gün görülebilir . T alipler in yüzde 7>5 muvakkat teminatlan ile kapalı teklif mektup. 
5 - İstekliler muayyen gün ve sa.atta teminat ak~ları ve 2490 sa- lannı ihale tar ihi olan 17 mayıs 940 cuma günü saat on yedide C. H. P. 

yılı kanunun istediği vesikalariyle b ir likte Fındıklıda komutuı- merkez binasındaki bölge merkezine getir meler i ili n oluırnr. 
lık binası dahilinde satın alma komisyonuna gelmel~ri 1543 4 9 15 1669 

lzmir levazım amirliği sat.m alma k<im~tt8an: 
~IanLa tümen birlikleri için pazarlıkla 6 bin küo şeker satın alınacak

tır. Taliplerin pazarlık günü olan 10/5/940 günü saat oeda ~lanioada tü-
men satın alma komisyonuna müracaatları. 1555 

lzmir levazım amfrlijji satın alnıa komisyonundan: 
1 - l\fanisada bulunan merkez hastahane.sin in ihtiyacı olan 20 bin 

kilo süt ve 20 bin kilo yoğurt şerait ve evsaf dahilinde :uıtın alı
nacaktır. 

2 - Açık eksiltme ile ihalesi 15/5/ 940 çarşamba ~ünü saat onda ya-
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tutarı 6600 liradır. 
4 - İlk teminatı 495 li radır. 
5 - lsteklilcrin 2490 sayılı kanunun 2 • 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikaları ile ihale günü ~ili saatta Manisa t ilmen satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 4 7 10 18 1544 

Borııoııa askeri satın alma. komi.'f yonımdan: 
1 - 318 tane çift atlı dört tek.?rlekH ordu tipi nak liye arabası pa-

zarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 7 mayis 940 salı günii saat en dör tte yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 36570 lira olup kat'i teminatı 5486 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin bildir ilen vaktinde teminatları ile birlik te Bornova-

dn askeri satın alma kon1isyonuna müracaatları . 1561 

Devlet limanları ~şletme U, M. iz
mir şubesinden: 

1 - Bir yıl müddetle çamaltı tuzlasınrla vapurlarla motör lere tuz 
yükleme ve istif etmek işi bir ay itind€ pazarlıkla ek~iltmeye 
konulmuştur. 

2 - • fuhamrnen bedel on bin lira muva.kk~t temin~t yedi yliz elli 
liradır. 

3 - Pazarlık 16/5/940 perşembeg ünO saat on birde şube binasın
da yapılacaktır. Şartnameler bila bedel verilir. htcıklilerin gü
nUndc pnznrhğa iştirakleri ~in kanuni vesikaları \'e teminat-
ları ile şube müdilrlüğOne müracaatları ilan olunur. 1540 

.. H @ ii h 

lzmir Telefon müdürlüğünden: 
T~lefon rehberi ilavesi intişar etmiştit·. Rehoer in tab'ıııclan sonraki <lt?ğ·

sikJikleri ihtiva eden bu ilaveden abonelerin birer tane edinmeleri ilan 
'11Un\l'C'. l b4.2 
= 1 

Kiralık soğuk hava depoları 
Izmir incir ve üzüm tarım satış ko

operatifleri birliğinden: 
1 - İzmirde Şehitler caddesinde S ve 5 nu.maPSda kain bir lik şarap 

fabrikasında (eski Bomonti Nektar bira fabrikası) uıevcud ilci 
,kısım soiuk hava deposu, derhal teslim edilmek şartiyle 30 ey-
10.1 940 tar ihine kadar m üzayede ile kira lanacaktır. 

2 - Müzayede 6 mayıs 940 paza rtesi günü saat 15 de birliiin İş ha.. 
nındaki merkezinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2000 lir a, muvakkat temina t 300 liradır. Şart
nameyi ve mukavele suretini görmek istiyenler her g ün bir lik 
muhasebe müdürlüğüne müracaat edebiiirler . Muvakkat temi
natın müzayede günü zevalden evvel yatırılması lazımdır. 

.. 6 

Kapalı zarf usulile eksiltme Hanı 
Manisa valiliğinden : 

1 - :Maııisnda yrıpılmakt~ olan doğum evin in bakıyei inşaatı 65265,95 
lirnıılt keş!tii ve kt:<ıibamede yazılı vahidi fi atler üzerinden lta· 
palı zarf usulü ile tk::iltrneye konulmuştur. -

2 - Bu İŞ-O ait ke~ifname, şartname ve bu işe ıuüteferri diğer evrak 
3 lira 27 kuruş mukabilinde Manisa nafia müdürlüğünden alına
bilir . 

3 - İhale 16-5-940 perşembe günü saat 11 de ~Ianisa vilayeti daimi 
enci!meni ö11ilnde yapılaraktır. 

4 - Muvakkat teminatı 4512 lira 80 kuruştur. 

5 - TaJiplcrin {:ksillmeııin yapılacağı tarih ten en az sekiz g ün evvel 
bu işe giı"ebileccklel"ine dair vilayetten alınmış eh liyet vesikasını 
ve cari s-eneyc· ait ticaret odası vegikasını ve 50 bin liradan aşa
ğı olmamak üzere y:ıptığı bina işlerin i iy i başardığına dair olan 
vesaiki teminat zarfının içine koymak suretiyle ibraz etmeğe 
mecburdur lar. 

6 - Ka?ıunun tarif etti~i .~ekilde hazırlanmış olması lazım g elen zar f. 
la r 16-5-940 perşembe günü saat ona kadar vilayet daimi e ncü
meni ı·iyaset ine tevd: olunmalıdır. 

7 - Po,,tada vuku bulacak teı:hh i.irler nazar a aln:ımaz. 
~8 4 !l 14 1468 

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

lzrnir Sicil Ticaret memurluğundan:, 
'T'ı><ıt"fl ııırlilmiıı nlını (Ş.Arlc 9.11n~yi kumpanyası Türk .A.ııo11im :}irketi ) 

nin 24/4 940 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 2718 numarasına kayıt ve te~il edildiği 
i!Uıı olunur. . • 

fe...-kaliidc heyeti umum iyen in 18 9/ l 939 tarihli içtima-ırıda karargir olup 
Ticaret Vekaleti iç t:caret um. mfldürlüğü mart 1940 tarih ve 4 genel 
ııayılı kzkert!sine tevfikan hiikfmıetin milsarıd~sine iktfraıı e<k'n e.;as da
hilinde plfiııço ve kiiruzarar he~ubı kabul edildi. 

İzmir Sicili ticaret 
1r1emurluğu rosmi mührü 

F . Ta.ııik imz<Uı 

l rlare meclisi r:ıporunda ı.rö:iterilmiş olan ka!·+n a :.ığ1da yaulı ife
kHde t-c\".di kararl:.ı~tı. 

1 : Zabıtname 
2 : Hissedarla.r cedveli 

1 - 7c 5 nizami ihth·at ·ıkçııt!'lı 

2 - :Nizami temettü ( 1 iııci) 
a - % 10 mecli~i iılareye 

4 - Munzam temettü 
G - Naklohınctcak 

Yekün 

T.L. Kr. 
2927.:H 

~l>OOO. 

278~.53 

i'i000.-
22g35,27 

58546,1 1 
Şark sanayi kumpanyası T. A. şirket!nin 24 Ni
san 1940 tarihinde yapılan senelik adi genel 

hey' et toplantısına ait zabıt varakasıdır Bilftnço ve karıızarar hesapları hey.eti umumiyece bu ş~kild~ hbul 
olunup mürııkıpler raporu veçhile idal'e meclLiu!n ve nıilrakıplerin ibra-

E. se muka,·elenunıenin 25 inci madde.sine göre senelik adi genel heyet sı kararlaştırıldı. 

toplaontı ında 27 3 1940 tarihinde hazı r bulunan h isecda rlu adedi kanuni Mfüldetlerinin hitamına lJinnen çıkan idare meclisi aza.:>ından Bay 
nısaba erişemediğinden gene mezkur e~as mukllveleııameye göre ve Ankara- Taliıt 1\luı.kara ile B. J. :r-foef de Saiııevttl ve rnürakıp B. :\Ia rsel d e Roover 
dn çık1tn resmi gaze~nin 1/ 4/ 1940 ve 10 14/ 1940 tarihli ve 4473 ve 44~ 1 renicleıı intihap olunmuşlar ve mlitıhnl olan miirakipliğe intihap t:clilen a\"ll 
No. lu nushalarında neşrolunan ikinci davttnumelere tevfikan ve hazır kHt B. )Jehınet I~miıı Deitirnıencioğlunun intih. lıı hıı-;dik edilmiş ve 910 ~e 
Lulunacak his edarlar adedi her -ne olursa olgun behemahal karar veril- negi için de yeniden inlihap olnımıtı ~tur. 

mck şartiyle hiscdarlar 24/ 4/ 1940 tarihine ra<:hyan çarşamba günü idare nıecli~i azalarının lx!herine hııııır hakkı olarak senede üçer 
saat '>D beste Şehitlerde kain fabrika binasuıda ikinci toplantıya d11vet yüz H! miırnkıplere senede yi.lzer lira ücret verilme.si kararlaştırılmı~lır. 
olunmuslardı. l\Hiznk<'re edilecek başka mesele kalnıadığından toplı:ı.ntıya .snnt on 

Toplantı işbu ilan edilen gün ve aatta mecli i idare v..asırıdan B. K. beş buçukta hitam verilmiştitr. 
T. Mu~knrnnın reisliği altında açıldı. J'fif p Rey topln ·an Rav toplıyan H. U. RE'isi 

Hükumet komiseri olıırak İzmir mıntnknsı ticaret müdür muavini Ş . E\•cimen F. Beler II. Onaran K. T. Muşkara 
Bny Cevdet Arıkut komiser olarak hazır bulunup mlizakerata ba~Janrnak Aslı gibidir. Komi~r 
için e as mukavelenameye göre meveud reylerin ktıfi olduğunu ve bu h u- 2fi nisan 19·10 Cevdet Arıkut 

• u~taki muamelelerin tamam bulunduğunu beyan eyledi. ŞARK SAN'A Yİ KGMPAXY ASI 
Reis tarafından ara camiliğine Bay Fevzi &ler ve Ba)' Halit Ona- Türk Anonim Şirketi 

ran ve katipliğe Bay Şemsettin Evcimen tayin olunduhu· ve divan teşkil :Meclisi idare mümessili 
ettiler. İmza okunamadı 

Heydi umumiye divanı bu suretle te,.ekkül ,~ttikten ~oııra evvda 25 Nisun 1940 
rnznamenin birinci maddesini teşkil eden ~eli.si idare raporu mü\e•kı- 10 kuru~luk dumga pulu 
hen rnürakıpler raporu okundu. Bundan sonra raporlarla alakası müna- Şark <ıHnnvi kuıııpanvası 1'ü"k anonim 
sebetiyle pJUııço ve karuzarar hesapları okundu ve tezyidi sermaycıye dair şirkt!ti nıülıürü 

Sark ıanayi kumpanyası T. A. şirketi 24 Nisan 1940 tarihli hey'eti umumiye 
toplantısına iştirak eden hissedarlar listesi 

Jli:;sednrın ismi Oturduğu 

yer 
Bay K. T. Muşknra İzmir 
c Alfred l\f athot Brüksel 
c Moris Vcrlıeke 1zmir 
c Halit Onaran İzmir 

c jak Neef de Saıneval Brfiksel 

H is:;e St!nedi N o. su Hisse Rey Kimin tarafıııdan 
adedi adedi tem:.:il edildiği 

4901 • 4!)40, 5151 - 5210 100 1 Bizzat bulundu 
2808 - 2907 100 1 

3465 - 3544, 5211 - 5230 100 1 Bizzat bulundu 
494] - 4980, 5091 - 51:i0 100 1 Bizzat bulundu 
4866 - 4900, 5401 - 5405 100 1 

5011 • 5070 Yekun 
AJı Rilıidi r. 

ŞARK SA~AYt KUM PANYASI 
Türk Anonim Şir·kPtl 

Meclisi idare l\lUmessili 
1m7Jl okunamad ı 

JO kııruşlıık danıı,r:ı pulıJ 

26 Ni::ıan 1940 

Rey İmzası 
ad. 

1 K. T. Muşkara 

1 M. Ver beke 
1 H. Onaran 

3 

4 Mayıa 1940 Cumartesi # 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

V. F. H enri Van /fi: r .Z~ 
AMERlCA. T EKSPORT LlNES :tN°' 

NE~YORK NEE:RLANDAISE ROY ALE KUM • 
PANYASI 

TRAJ A NUS vapuru 8-5-940 tari - NE V • y O R K 1Ç1S 
hinde beklenmek te olup ANVERS sta ~· 
VE HOLLANDA limanlarına hareket EKSİRINA vapuru 5 1\.fayı 
edecektir. leniYor. 

SERVİCE -MARİTİlfE ROU:\IAfN. 

~ 
1 

ClTTA Dl BARI mo-
BUCAREST 

4!:1 ~
törü 7-S-940 tarihin· Galas ve Kastence için: • 
le bek lenmekte olup 

M lST A NBUL P iRE Cavarna motöril 1 8 Mayuı.a cto.,. 
. v~ / A'Jf( - NAPOLl CENOVA bekleniyor. 

J.J. - limanlarına harek et ------
• VlNtı~ 

edecek tir. 
LANGANO vapuru 15-5-940 tari -

hinde beklenmekte olup CENOV A 

D.T. R.T • • BUDAPEŞT 

BUDA.PEŞTE lçlN 
VE RIVIERA limanlarına hareket ------ -

do~ edecektir. cDUNA> vap. 15 mayl!a 
BRlNDISl motörü 15-5-940 tarihin bekleniyor. dt 

de relerek ertesi günü aaat 17 c!e cKASSA> Mot. :Mayıs ~onların 
PiRE BRINDISI ZARA FlUME TRI- bekleniyor . 
YESTE VE VENEDIK limanlarına .-SZEGED> mot. Haw.an ortttt' 
hareket edecektir. rında beklen iyor. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde ------ r pa 
l"elerek ertesi günü saat 1 7 de PiRE Soıyete Komreaiyal Bolı• 
BRINDISI ZARA FlUME TidYES • LA VIGASYON A V APöR tı'\'1~' 
TE VE VENEDIK Limanlarına ha. BULGARY A vapuru 6 ~. • .l)'l 
reket edecektir. bekleniyor. Bura-az ve V arııa i.Çil1) 

Not - Bütün liu vapurltr Tri:re•· aJ.acaktır. l rl -. .. 
te •eya Cenovada tl?lle.lt ve cenubt ~ ap:lann kfm •~ ta~ e.,. 
Amerika limanlanna hareket eden T~O~~ t&U~d., ~ ~ 
ITALIA ANONiM .eyriaefain tirke- ··----------.... ~ tinin ve Amerika ve Hiadiatana hare-
ket eden LOYD TRIYESTINO ano
nim. aeyrİ9efain tirketi vapurlarına 
tesadüf ederler 

Olivier ve •üre.lı~4 

LiMiTED 
VAPUR ACENT ASI 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ALDA JULIA Va. 12/ 5/ 940 tar ihin· 
de beklenmekte olup MALTA, CE
NOVA M ARSİLY A limanlarına ha -
reket edecektir. 

Atlürk caddesi Reea biııaal 
Tel. 2443 • isi 
Londr a ve Liverpol batlart 1~ 
Piysanın ihtiyacına göre ~•P 
larımız sefer ya paoaklardJ!· 

Not: Ge rek navlun ve gerekse ha· 
rekc t tarihleri hakkında a cent emiz 

... 
hiçbir mesuliyet kabul etme•· 

TELEFO N No. 2004--2~ 

Milii kütüpharıe müdürlüğünden: 
Ruzna~i müzakerat: 

1 - İdare heyeti raporu · 
2 - ıı.Iürakip raporu 
3 - 1938 ı:ı<!nesi hesaplarının tetkik ve tasdiki 
4 - 1940 senesi bi.idcesinin tetkik ve tanzimi 
5 - Yeni sene için mi.irakıp intihabı rı 

6 - Kur'a ile idaN! heveti azasından ikisinin tecdidi 
7 - uı:ıumi heyet az~ları tarafından vaki olncak tekliflerin ırıO_. f 

re ı. 

2 mayı per~mbe günfi yapılması k:ırnrlaştırılmış olan içtima ~ 
'"İyet h:ıqıJ olmadığından 9 mayıs 1940 peı·şembe günü saat on yedide J(I 4 
'i klitiiphnnc binasında yapılacağı P.avın azalarımıza ilan olunur. ~ 

Izmir iman ve şehir bakteriyolo"' 
ji müessesesi müdürlüğünden: 

Y npılr,c-ak iş: :\Hitef errik tamirat ve inşaat 
K~jif beıleli: :~476 lira 2•1 kuruş 
İ!k teminat : 260 liı·a 7fi kuruş 
:\Iilr.s ege binasrncla yaptırılacak keşif bedelli ve ilk tenıiıınt tııt.ıı~ 

1 nıkur:da .razılı bulunan tamirat Ye inşant evvelce açık eksiltme.re koııll; 
'llUŞ ve 414/ 940 tarihinde ihu~ edilmi~ i~e de feshine li.izum görülerek te 
rnı- on lıe~ gün müddetle açık eksiltmeye koııulmu)ur. 

İhtt !e: lJ ma\·ıs 940 çar§amlıa günü :ıaut 10,30 ela müe~sesede toPlr 
nacnk ~n tın ulma komi:-:yonunua yupılacaklır. ~ • ıt 

Şeraiti \"e işin teferriiatını anlamnk i~th·enleı-in Bahribabnda k Bf 

müesse~cye müracaat etmeleri. l:-ıteklilel"in nafıa müdürlüğünden ve bel~ 
diyeden mu:-::aduak ehliyet vesikaları ve Lu gibi işlrde çalıştığın ı ve ucıır~ 
:>dusındn kayıtlı bulunduğunu gösterir ve~aiki ve teminat bedellerini lzfll 
sahil sıhlib e merkezi vez ııe~ine yatırarak maklrnzu ile birlikU! mezkiır ~ 1 

rihte sxtm alma komi:1yonuna müracaatları i1:1n olunur . 
30 4 9 14 

ı ..... --........ .__,,,,S~ı~h~h·a~t•v•e•k•aı•e•tm•. •in __ r_e_sm __ i_ru __ h~.ar.atı~~uh,;.~· 

K AS E 

f!&I 
ALSANCAK 

i stasyonu K 1111·l!m~da Y ~ni Açılaa 

E GE 
Husu,..i 1-1 &stahanesi 

Sah1"bi: DO!\TON OPERATÖR 

A DIL BiR 

. 
. ~, · 

Şiddetli BAŞ, DIŞ a~rı~11rJ11,, ,.. 
MA TIZMA •ancıların ı, sf NJft,,. a_ffı 

• ir .,.... 
hataızlıklarını derhal geç11" ~~ 

NEZLE ve SOCUK ALGINı...ıt:i l 
kartı müeuir ilaçtır· 

.ıııı•'· 
icabında günde 1-3 kıtte 

Her Eczanede bu lunur . 

Her ş11be11e ait haBt;ıfar kabul ve mil
tehasmsl<t rı tarafından t{da vi edilir. 

Müessesede her zaman 
~do" tor bululur. Tel. 2918 ~ 

mı 
44 -a:ıs ,,,....,.~'"' sme** 


