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S a b f b ; ve :B a §mu har r 1 r f 
HAYDAR ROSTO OKTEM 
Um;,mt ?'leşriyat MfldflrQ 

HA M D I N 0 Z H ET Ç A N C~ R_ 
ABONE ~ ALTI AYUGI 800 Kuru~ 

ŞARTLAR! f SENEL1Gt 1400 Kuruş 
Yabancı ır.emleketl<!r için 27 liradır. 

iDAREHANE: ikincil>~ aolt.ak. IZMIR 
Ti!. 2776 Tlg. (ANADOLU - 1ZMIR) P. K. 405 

(ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her sün sal.ahlan lzmlrde çıfu ıiyaıt sazetedir. 

r Nüshası her yerde 5 karuştur 
29 'llDCU YIL 

N11. 8168 

SALI 
7 

MAYIS 
1940 

Rebiiilevvel :29 
EVKAT 

S. D. 
Sabah : 4, 51 
Öğle :12, 10 
ikindi : 16 05 

S. D. 

Akşam: 19,02 
Yatsı : 20,57 
İmsak : 3, 03 

Günü &'eçmi, nüıhalar 25 kuru§tur 

emherlayn, Mussoliniye Mesaj Gönderdi 
, ·=--·· --·-·-· o ·-·-·-· ... ··-·-·--·-·-·---·----------..------ -- --------------·-----·-:;:::; 

Ordusu Şimali Norveçte r~:;~~~~mı:,°!~~- Türk 
Askeri temaslar arttıkça vaziyet tavazzuh ediyor man vereceğini tayin Elen hudu-d-la-r-ın_d_a-ta_h_ş-id-atyapmadı 

edemiqor 

Müttefikler, A imanları ateş 
altında tutmaktadırlar 

İstanbul, 6 (Telefonla) - On bi 
vapurumuzu yapmağı deruhte eden 
İngiliz firması, ahval dolayısiyle va
purlann ne zaman teslim edileceği 

hakkında muayyen bir müddet ve. 
remi~eğini bildirdiğinden sipar~

n v:ız geçilmiştir. 

Dolma bahçe 
davası 

Sarayda keşif yapıldı 

• 

Kopenhagın çehresi 

Avam Kamarasında 
Bugün münakaşa olacak 

Alman işgalindenberi değişti. Taz

A.Iınan muharriri r 

lf erman hakkın
daki tahkikat 

yik ve işsizlil{ artıyor 
---

Bazı hain Norveçliler, müttefik ordusuna 
silah kuJanmışlardır 

Londra, 6 (Radyo) - Başv<!kil B. 
Çemberlayn, yarın Avam kamara
sında Norveç ha.rekatı hakkında mu
fassal beyanatta bulunacaktır. Tay
mi~ gazetesinin parlilmento muhabi
ri, bu müzakerelerin çok geniş ola -

t.f h İ cağını, bahriye nazırı B. Çörçil ile 
\l arrirİn stanbu}daki lıav:ı nazırı Sir 6amuel Hoar ve 
t'Vinde mühim evrak harbiye nazırı Oliver Stanleyin de 

beyanatta bulunacaklarını yazıyor. 
lr bulundu Başvekil, geçen Perşembe günkü 

fo~ı:rınu mıntakaya ait bası yerlerin beyanatında Trondheimin cenubun -
'8t·· lLflannı çekerken zabı1laca suç daki müttefik kuvvetlerinin çekilece-
"-11 Yakalanan Alman tebaalı ve Al- ğini söyle diği zaman bu hu•u•ta ve 
ııı, 11 &'azeteıeri askeri muharriri Her- Norveç harbi hakkında tafsilat vere-

~ tntelman hakkında ikinci sorgu J miyeceğini de ilave etmiş, bu tahliye 
tıı~liii tarafından yapılmakta olan ... kararından bahsederken Norveçte 
~ atın bazı noktalardan mühim ·.,. \ müeessif olan bazı vakaları ileri sUr-
laı. 'Yıı ırlrdijini ya.zmıştık. Bu zatın Kopenha&"dan bir &'Örünüf mUştU. 
~llldaJri evinde yapılan araştır • BrUksel, 6 (Raıivo) - Nasyonal kaplamış"r. Ya•aklar arasında sokak- Yarın yapılacak mllzakerelerd~ 
l11ıı ıntUıim evrak ve resimler de bu- Belj gazetesi, Kopenhagdan aldığı şu !arda toplanmak, hadiseler hakkmds Trondheim cephe~inden m!lttefik 
:u~r. haberleri yazıyor: münakaşalar yapmak ta vardır. Paro- kuvvetlerinin çekilmesi selöepleri, 

>tıı U ıtfbarıa. tahkikata istarıbul adli- cKopenhagın çehresi, Alman işga - la, herkesin şahsi işleriyle meşgul ol- etraflı surette mUnakaşa edilecek 
~ilce de devam edilmek Qsere evra- tinden beri çok değişmiştir. Şehrin ına•ıdı~-. . . . lt~r. Bazı Norveç kuvv~tle~inin, i~gi ·· 
~"" ı:rıevlı:uf bulunan mamıunun. is- caddelerini, _bina duYarı~rı."ı A_lma~ı D~nımarbıla v~ ,u~a us;ııu tatbık e- 1 Iı.zler tarafın.da~ _kendılerıne verılen illa &'llııderilmes! muhtallleldir. kumandanlıııının müt.ea.ddıd emırlerı - Dev&mı 5 ıncı sah1fede - sılihla &'ene ın&'ılızlere karşı ateş aç-

Çemherlayn 
tıklım öğrenilmiştir. 

Taymis &'fiZetesinin 

vam k"ma raaında b~yanatta hulunu•ken . ı muharr 'ri, Xor\'eç .;eferınd e n geri ~<ı 
parlamento - Devamı 5 inei w.hifed., -



SAr.:ıfFE 2 7 Mayı& l 94C SALI 

AD 
BUGONK.0 PROGRAM 

12,30 program ve memleket saat 
ayal'ı, l 2,:15 ajans ve meteoroloji ha-

• berleri, 12,60 müzik. Çalanlar: Ra-

la• lngiltereden 0İ0• şen Kam, Cevdet Kozan, izzettin 

Hatır larını yazan: PAUL/NE KOHLER Ökte. Okuyan: Sadi Hoşses, 13,15 
büs getirtilecek miizik: Halk türküleri. Azize Tözem • k Ve Sadi Ya\'Cr Ataman, 13,30 14,00 

- 4 - İşte bu kadar .. Ben mutbağa koş- Z rı ce müzik: Karışık program (Pl.) 18,00 
Titr"yordum. Vıızif"y<.' alındığıma tum. Paulıı'yı:ı, iş iz kaldı~ıı:ı ve Bazı firmalarla temasa program ve memleket ı-aat a~·arı, 

ı: ~ nt .edi~ ,ndum. Acabn bu bir hi- ıfmdi ne yapmak icap o ğını sor- (Pi) 

lt> Miydi? Çiınkü , nz:f eye alarak be- dum. Paula, vakit kaybetmede~ Osg E 9 k f l fedı·ge geçilmiştir ı s,o5 müzik: Rir konçerto · 
11 • • • •> ettı"•rı· ,.8 1 .··ı·t hapse tıkmak ko- burg i~ evine müracaat ctmemı ta\·- VVe,Ce UrUŞ an yapl an tk"k tt · ·ıt d I8,30 çocuk saati, 19,00 mü~k: An-

• e r. "J Yapılan te ı a n ıngı. c.re e~ kııra radvosu küme ses ve saz heyeti 
ı .. v olurdu. siye etti. 2 k • k [f "l ki• memleketimize otobüs egtırtılmesı İrl d. . M d C .

1 19 45 
L: k 11 Her Ka<.ıtner bana ait i!'\lere Filhakika o sıralarda hizmetçi UrUŞa yu Se l ece lT mümkün olduğu anlaşılmışhr. ar.el ek etn. t esu . emı. e'te• 

. • k B. • 1 ~._ . . . .. . . mem e ·e saa ayarı, ~Jans ve m -ı ·ç t'-'mas etmedı. Bır hafta sonra b~h:.an~ ço :u. ır ~ere yer eşece~ı~ Tarım sııtış kooperatifleri birliğinin ı ;·etic<' ve he aba göre tarım satış . Şehrımı.zdekı .. baz~ muesse:eıeı, ın- oroloji haberleri, 20.00 konuşma 
karı"ı• (hizmetimden n~emnun kal- mıv~~ıd edıyordum. Fazla me)U:s bu seneki faaliyeti, çok şayanı takdir kooperatifltrine dnhil bulun~? ortak- gılteredekı otobus fırma~arı. ~le ~ma-, (çiftçinin .saati), ~0• 15 mlizik: Fp~ıı 
dık!arını \'e beni hizmE'tlerinde alı- deRıldım. . . ve memnuniyl!t bir tarzda geçmiştir. !arın u uml ri, kilo ba ına uç kuruş a başl;ımışl~rdır. B~z~ ıng~hz fırma-ıheyeti, 

21
,
00 

konuşma (jkb ad ve 
kovucak:crını) öyledi. .Madam Ka tncı. bc>~uml~, ~ da son 939 senesinde oorsada satılan 9 mı- bir farkla 12 kuru tan satılmış bulun- ları da otobüs satışı 1çın müracaatlar- hukuk saati) 21,20 ı.;erbest saat, 

Madnm l{anncr. ho bir kndı.ntlı. günlerde ancak bır kaç kelımc ko - marn iizilmler, uzami 9 kuruş i.i1.erin- maktadır. da bulunmuşlardır. 21,30 mi.izik: Ki.içük orkestra (Ş';f; 
Kocasından çok gençti. Cazibesı de mı. ~u. • .. den muamele görmüştü. Kooperatifler Kooperatifler birliği bu mesaisini * Necip Aşkın) soprano Bedriye TüzO-

d S lnrı Sarı'-·dı 11ınamafih bel Ilır sabah Kastner burosuna tek - . ı·v. b 1 v t h T •• •• k• • - · k t 
Wtr ı. aç < J •• D • • hır ıgı A\•rupaya l1 yı yaptıgı sa ışldahn geniş tutacak ve her hnlde da a t n e ımı nun iştırnkiyle. 22.30 m<:'mle et saa 
ki de bunlar sun'i renkle boyanmış- rar bePnıl~ağdıredclı.: F"h . . . . neticelerini şimdi almış bulunufor. çok muvaffak olacaktır Kooperatif • avım, ajans hrıherleri: ziraat, eslıaTll 
1 d - o ın ı · u rerımız ıı;ın ca- . . 1 ' • • . • . (f" 
ar ı. ' ' . .., - Buna nazaran bırlık ortaklarına cvve .

1 
. . . ·~. . lı d b lunan zevatı tnhnlat, kambıyo - nukut bor:::ac;ı 1-

Kn'!tnerin köskü mahalli Gestapo lışmnk hoşunuza gıdcr ~1 
• • • 00 ~) kuruş iizerindcn yaptğı tediyeden leı ~ıı lıgmın. ~şın a u .. .. .. . Ekim sahası bu yıl at). 22.50 müzik: Cazband (Pi.) 

tardından kendi büroları halinde Şa~ı~~ı .. tı~. Ben~en sıyasi hır hız- basl~a şimdi lle yüzde yirmi uisbetincle ,.e b~lh~.,,~m bı~·Jık umum mu~uru Ba~ 23,25 23,30 yarınki ı>rogram ve ka-
kullanılırdı. Ge tapo zabitleı·i, haf- ~et mı ıstenılecektı. Onlara vere.~e- fazla bir kar tevzi etmeği kararJaştır- Muhıbbı takdır ederken yenı mahsu~ daha geniştir panış. 
tada iki defa olmak üzere aksam ye- gım menfi bir·ı~e~·.ap ~akkı~d~ şup- ını~tır. Bu kar rm derhal tatbıkiııc yılı için de muvaffakıyetler temennı Yilil.yetin her tarafından tütün eki-
meğinden onra Kastneri ziyarete he uyandırabı ır 1

: er a nere başlanacaktır. ederiz . mine b~lanmıştır. Bu yıl, tütün ekelli 
ırelırlerdi. Ziyaretçilerin ef endileriy- derhal cevap verdım: !erin, bilhassa iyi tütün yetişen mınta-
le birlikte sabaha kadar bir odada - Evet. E k ı Altınyo mey.. kalarda fazla olduğu göriilmüştür. kapalı olarak kaldıkları vakiydi. Kastner, Hitlerin husu 'i hizmetle- V ira arl *---

---*·----
Mili" emlakin 

tasfiyesi işi Madam Kastner bana şu tenbihatı rinde kullanılacak bir kıza ihtiyaç d Hzdre//ez 
verdi: hası.l oldu~~nu ~ana ~öyledi. Bvenim Artırı 1 yacal< ana çı <.tı 

- Gestaponun içtima ettiği bu o- bu ışe nıçm layık bulundugumu Dün Hıdrellezdi. Eski bir an'ane- İzınir defterdarı Anka• 
d , kl yınız kestirmek derhal mlimkün değildi. Ş . B . 
a~a ~~ın:aş~~ sur~tte ti,ratroya ve Evvelfi Almanyacla dostumun. akra- l\~al sahibi, evvela kiracı arap fabnkasının ay- ye tevfikan haklk, sabkahleym. erke

1
n- rada bulunuyor 

' · lı b 0· t kl d k l d .., den parklara, ıra çı mış, çımen er tc dostlaı·mı ziyarete giderdi, bir tatil ba~ı~ ~lma?1a .~ un~ so e .ıye ve- ile mutabık kalacak ra . 1 a uru ınası ogru üzerinde oturarak istirahat etmis. Ankara, 6 (Hususi) - )1illi eınll 
gününü de hasta olan hemşiresinin rebılır'd~. 9ün~u hnrıçle münasebe- D ·I t . l • "darelere ait bina- go .. ru·· ımı"yor b·r kısmı da deniz kenarında dolas~- işlerinin tasfiyesi ve umumi mahiyet .. 

· · tim kesılmış bır halde yaşıyordum. e\: e e 'e ıususı 1 
' • •• f . ··ı t bT · · k:-1 t "'a• nmında geçırdı. . lnrın 939 senesi kiralarının. milli ko- B . ·, d · bir saha rak hazırlamış oldukları bazı mek - te bıı oımu . es 1 1 ~çın ve a e çe 

Her Kastner saat ona kadar yat- Sonradan eunu da anladım· · n.} raklı cı\ arın a genış . h "b ki davet iizerme 1znur defterdarı BşY 
tı. Yarım saat sonra zil çalındı. Ben, Vücudünmün tenasübü ve güzelli- runma kanunu~un. g~.yri ~enku~. kırn- üzerinde ~nhisarlar idaresince. bil~?~ tupları, d~nı~e atmışl.ar~ır. Ba ~.~ ,~- }fümtaz Tarhan Ankaraya gelmi~tir, 
bu sırada kahvemi içiyordum. Der- ği de buna amil olmuş olabilirdi. ları hakkmdnkı h~kum~e~·ıne g~re. e- bir şarap fabrikası inşa edılecegını ba parkı önünde denız . e.narı O.} .e Vekfüetin epeydenberi bu yolda de -
hal efendimin od ına koştum, ve ka- Hitler evinde hiç kimsenin çirkin ol- sa~ tutularak yem :'ıl ıçı~ aynı_;~~ ~: ~·azmıştık. Fakat şarap fabrikası~ın pek çok mektupla dolu ıdı. vam etmekte olan mesah;i neticesinde 

• • d • mamasına bilhac;sa dikkat ve etra - mıktarını g~memek şartıyle k . 'A ınşn edilm si kararlaştırılnn yerın, * . . ..b cı·ı . 
1 

.· • katA tasfi:t•e!f 
pı) a \G~r. ~m. fındakilerin güzel olma-::ını aru c- verilmesi dahiliye v.::kiiletinden vıla- 1~ onların NaYlahon ve Tan ta is dedikte Alnıanyadaki talebemize gda.} rı .. mku .. a ı 1 ış rıckıtıınrın ı 

- arınız, . . d' .1 i ti . . . . . . e mum un o ac.. . 
B d f ses· çok tab"i idi der. Bergcsgadende mutbahtakı kız- yete b.l ırı m ı:ı r. rı kadım Turk lıdya şehrının lımanı ol b •. d ·r 

- pu re ~onu~. ık h l 
1 

b". Jar bile güzeldirler Ka tner sözüne E\•e ve di-·cr akııı·etler, müzayedeye cfufru ve buradn pek çok asarıatika bu- sa UD gon eri ıyor * 
~·· ~ m. t• ~~ ır ·a vey e ır devam etti. · konulmaksızın evYela akarın şimdiki lunduğ uanlaşılmıstır. Almanyada bulunan Türk talebere B ı 

sa~ 
0

;;kf:;:;~. - Sizi tavsiye etmekte famamen kirac~sıtrn ~eklif edilecek, .-9.39 ~e?esi :Müze müdürlüğOni.in te~ebbüsü ü.ze- ayda iki~er kilo.hesabiyle .sabun .gön orsa ar 
~ 1 tb v .k t Ve korkmaaa haklıyım. Çünkü Führerin düsman- bedelı 1'11 nııden kabul ettıgı takdırde rine vilayet makamı, bu yerde fabrıka derilmesrnc vekıller heyetınce müsa-
,., u aga O§ um. • k ' · ·ı~ kt" K b l et · d" · t· Al d kl bn ladım.. }arının nasıl bir akıbete uğradıkları- mu :''.e ·ı ~·cnıı.cnece · ır. .a u .. : inşa_ edilemiyecei;{i hakkı~da Maarıf ade e ılmış ~r. manya a çocu .. a-
~ 1 d ... ·l · karyolanın nı bilirsiniz. Şimdi bir Alman vatanda medıgı t.:ıkdırde geçen senekı bedel .u Vekaleti nezdinde teşebbuste bulun - rı okuyan aıleler, bu karar d~hılın-
azırka ıgım..1 şe~ kc:lı k ~ e ey ·şısınız ve Nazi fırkasının da arzu- zerinden yeni müstecire vcrilecektır. muştu Vekiilct fabrikanın burada in- de çocuklarına sabun göndermeğe vanına oyup 1ııa çe ı me uz r - • . 

1 1 
f 1 1 · ' 

·k H K stn · • nuzla iyi bir nznsı olmağa namzccl- Kiraya talıp o nn ar az a o ursa ara- şa edilm"mesini bildirmiştir. başlamışlardır. en, er a erın . ' d k • kil k h · · · 

OZOM: 

246 M. Beşikçi 7 25 8 1f 
12 Albayrnk ti. 13 25 18 25 

_Biraz b kl yiniz, küçük kızı siniz. Tabiatiyle buraya intisap et - ların a ura çe · ecek.' 1angısıkn: ısa- Şimdiki lzmir, henüz kurulmamış- * 
. . . d mekliğiniz U\zımdır. bet ederse nkar ona ıra annen ır. ken eski İzmir Bayraklının ya.mba - Felemenk elcisi itti 

5543
3

5 
l,2 ~edığını duyl ub"?1· 1 k _Devamı var - Eşbn a ait bina kiraları da 989 se- şındaki duğ Ozerinde kurulmuştu. Hat- ~ 5·4593 

~utıtllt!r, tat ı ır es e onu uyur- . . "k f kt" B Ş h . "zde bulunan Felemenk hü o 1,2 

258 

du Başıma gelecek her şeyi anla - nesı kıra mı tarını ıreçm ycce ır. u- ta Tantalosun mezarı da Mla oradn - e :ıı;ıı . . . ,. .. - N o. 
· . . • ·· d l • na aykırı hnrcket edenler olursa kira d kumetının Ankara elçısı B. \ ısser dun 

ma~ta gecıkmedım. Çekırge muca e eSl bı>deli geri nlınacnk ve bu gibi bina ır. ALTINYOl EUl UNDU trenle Ankaraya gitmiştir. 
Bır taraftan da hayret etmemek Tire kazasının dört köyünde, Ba - . . . k" • • · dd · ,,, . "' .. ı.·· d x.·ıd· ç·· k .. He Ka t . . . . . . . mü tecırlerı ndli tn ıbat ıçm mü eı- Eşrefpaşada beledıyece cumhuriyet mumıı.un e~ı ı. un u r • yındırda ıkı Seferıhı<ıarda ıkı Mene- l"ğ k ı kl d 

ner ihtiyardı K~ndi.si eli· beş altmış d .. t 'k .. 1 B 'h. . umumı ı e sev 0 unaca ar ır. koruluğunun ııışa•nnda çalışan mnele- ZABIT.' ADA . ı , mende or oyc e, ornova nn ıyesı- * ğ 
1 

k k. t . h rt 
yaşlarındaydı. Ayni zamanda onda nin 2 ve Karşıyakanın bir köyünde çe- • l~r, to~ra ı ::~zar en .es ı zmır şe - ... -=ew.. _ 
Donjuanlıktan hiç bir eser yoktu. kirge çıkmış, mücadeleye ehemmiyet- art kermeSt rıne aıt tarıhı (Aıt.ınyol)u~ bazı kı- * Çorakkapıcla Bedava sokağın.:la 

---===11==,,__ __ 
7 
8 
9 

12 
11 

9 25 
11 25 
13 
l 5 75 
10 

Her ne ise, patronum beni karyola- le başlanmıstır. Diğer kazalarda he - sımlarını ve bazı kıtabelerı meydana Yusuf oğlu Mustafa, sarhoş olarak 
ktf J t fy d ÇÜ k.. ~ J çıkarmışlaı·dır sına çe . srar e m or um. n u nüz çekirge görülmemiştir. Neş' eli ve isti.faueli . .. ·. . .. A • halkın istirahatini bozmuş, yakalan- Zelzele 

onunla ali.kamın bana nefor kazan- B vı .. ~A k""kü .ı.1 •1A J. 1zmır muze ı müdüru B. Selaheddın t ag arın gozwışı ve u he ı aç - i. . . . mış ır. 

dwncağını biliyordum. !anmasına l>ağ mıntakalarında baş geç l Kantar, dün .yerın.e gıde~·e~ meydana * Şehidlerrle Kamil oğlu İbrahim, n·· g~ee 
Evet, karyolaııın yanında haşin lanmıştır . Sard kermesi, pazar günü güzel bir çıkan cserlerı tetkık etmı tır. kira parası meselesindPn metresi A- Ayvalık, G (Hususi) .-... u~ taklP 

değil; bilakis sevimli olmağa çalışı- · * havada yapılmış, Salihli ve :Mani a- * tikeyi bıçakla el ve nyağından yam- saat ı_'.35 de Ayvalıkta bırıbu~ı:: yol< • 
yordum. ÇilJ!kü nazi eflerinin te - • •• • d~m hususi trenlerle kalabalık halk ve Ticaret Vekaleti lamıştır. eden uç zelzele olmuştur. Ha 
veccUhlerini kazanarak kocamı hapis B~led1.Y~ encu.m~n~v kö. !iller kermese iştirnk eylemiştir. •• • • Gaziler caddesinde Bekir ve tur. 
ten kurtarmak istiyordum. Be~dıye daımı c>ncün!enı du~ ?~.le- Öğleye kndar harabeler gezilmiş. muşavırı Sabri. içki me elesinden çakı ile bi- * 
Korktuğum u plll.n tahakkuk et- den sonra Dr. B:hçet t:zun reıslıg~n- Sard şehrinin Uırihteki değeri ve bu- Ticaret vekaleti müş11vir1 B. Tahir r:ibirini yaralamışlaı·dır. ikinci mınlaka ettiba 

ınaCU ve beni ba§ka bir y~re sevket- de toplanmış, yenıd.en. bazı yolların ın- rada bulunan kıymetli eserler hakkın- Özden Ankaradan şehrimize gelmiş- lkiçeşmelikte Hacı Ali cad<lı.!qin-
i. Bu y~r. Hor Kaatnerin delaletiyle şasına karar vermıştır. da izahat verilmiş, öğleden sonra Sard tir. de Halil oğlu Bayram. yanında taşı- odasından: . Je• 

Adolf · leri B ~eki ko- * kö~ii gezilmiştir. Çok güzel ve istifa- =11= tlığı tabancnsını kazaen yere di.i~i.ire- Simsarlal'la teşriki mesaı ~·: Jl1 ~5 pil 
nağıydı. . Ev soyan hırsız deli bi.r .g.üıı ~eçirilmiştir. İzmirden ?o- Camiden kilim almışlar :r-ek karşı taı·aftn bulunan Hasan oğ- ki :ıclaı) ve ha.ysiy~tiyle te)ıfı ll~~~rı 

Bir gece, astner ıle karısının ken Ödemişin Yazı mahallesinde Meh- kuz kışılık bır gurup, Saru kermesıne B d . k . d 
1 

k"' ·ü ıu )\demin omuzundan yaralanması- olnııyan harek~tl~ı ıle Lulnnd . eıll 
d d 1 d ·d.ı: tı· b' k k . t• ayın ıı azctsının ~am ı os ca-

1 
.
1 1 1 . d Dr l\Iuhaır 

i o a arın a Şl ue ı ır avg~ya med oğlu B. Şaban Seremuntun evi- iştira etmış ır. .. . . b'. h t f d ü ırn sebebiyet vermiş. yakalanmıştır. ı:;a 11 o an Zn1JI' e · B sifll 
. . . 1 . .d ld B k , • . . mıın.e gııen ıı ırsız ara ın an ç . . .. . c ·k· TT Y • D 1 e .· ve Dr. e gır erme ı o um. u . a\ - ne gece gıren bır hırsız tarafından n= t k"l" 1 t • ı:r b t * Gazıler caddesınde IIurrıyet so- ~..,e.,. ı '- guı, r. · \ 1 • Et"bbfl 

"k b d" ç·· k.. rt .. ane ı ım ça ınmış ıı. Aırsız za ı aca t . D A l·n d münaktt ı ga~a saı en mı. un u e esi gu- bir çok eşya, 'J)arn, altın yüzük, küpe • • • . . kağında Afyonlu Necmi oğlu brahı- umanııı 11"4ra a ·•: •. ri>'· 
ntt Her Ka-stner beni y&nma çağırdı; vesaire çalınmıştır. Zabıta faaliyete Dıkılıde zelzele aranı) oı. • min üzerinde bir kama bulunmuştur. odaları ali divan~ ıı.a~,.ıyetı? .~:~~n i· 
Ç kızgmdı: geçmiş ve hırsız, Ödemiş civarındaki Evvelki gece saat 1,40 da Dikili ka- Cemaleddın Tunç * Alsancakta Garret sokağında le G Mayıs 940 tarıhınden ıtı tteıı 

- Hafta sonu burasını terkede- İlkkurşun i tasyonunda çaldığı eşya- za merkezinde üç saniye devam eden 1zmir maliye tahakkuk şeflerinden 60 yaşında Katerin, radyo meselc~in- kişer ny müddeti~ !crayı tababe 
ceksiniz Polin ! Ycr-inizc başka bir yı bırakarak kaçmıştır. Eşya, sahibi- hafif bir ze1zele olmuştur. Hasar yok- B. Cemaleddin Tunç, maliye vekille- den ).fehmed Ali oğlu Muhsine hnka- men olunduklaı·ı ılan o~unur. 15~7 hizmetçi alınacaktır. ne teslim edilmiştir. Suçlu aranıyor. tur. tince bir derece terfi ettirilmiştir. ret etmiştir. <> 7 

b. kı-J1llfl 
im n eden ve kendisini hiç bir zaman yük bir kuvvetle Kudüse yaklaşıyor- Müslüman olunuz ki saadet içinde Halen, Dorneo adasının ır . ~ •)iz 

-::fi!al~:::::t:~~~ terketmev. en bir kuvvet vardı ki, rna- <lu. Zaten o havali kilmilen Romalı. ya12aynsmız .. Bu takdirde Cenabıhak da hüküm siiren ve eı;asen bir ırıgı ırı 
" ~ k 1 aarııJl neviyat itibariyle de çok kuvvetli idi. larnı elinde idi. Kudüste büyük: me-- size müküfatını verir. Şayed buna i- hanedanı olan Sol·ava · 1ane m-

Resulü Ekrem, şimdi hem islamiyeti rasim yapılacaktı. Çünkü Roma im- Uraz ve yilz çeviren olur.sa onlara varisi bir prenseste Hazret 1\f~b~ıı"· 
tanıtacak, hem de nüfuz sahasını ge- paı·atoru; deyiniz ki: mede ait olduğu iddia olunan l>ı:ycri· 
nişletecekti. - Eğer harpte galip geliraek Ku- - Herkes şahid olsun biz l\Iüslü- ka vardır; fakat bu hırkanın, Sı. ys 

~~iSLAMTA 

• 
Yazan: M. AYHAN &~Ei&:!iil~lli~:J Evvela mektuplar için gümüşten düsü ziyaret edeceğim. nıanız.> nebevilerde tarif edilen hırka ,re 

- 199 - ru gidiyordu. Hatta birinci harpte bir mühür hazırlatıldı. Bu mühürde Diye vnidde bulunmuştu. Mektup mühürlendi ve murahhas hırkalarla müşabeheti ~·oktur. ,,,~. 
-aden " Bu tetkik ve müşa ıededen ah;;.lan Romalı! r mağlOp olunca: Kureyşi- şu cümle vardı: Şimdi Kudüs, imparatorun vilru- olarak memur edilen Dihyetüikelbi- Bu hırka, bundan bir mu tıırı:ı"' 

neticeler, t mamiyle i llimiyetin le - ler sevinmişlerdi. cMuhammed Resulüllah> diyle dehşetli bir hazırlık içinde idi. ye verildi.. vel Parise gelmiş olan prense~} mıı-
hind idi. Hicreti altıncı seneeinin - Allah tarafından gönderildi- Resulü Ekrem arkadaşlarını topla- Şehrin sokakları süslenmiş, çiçekler Dihye derhal şimal istikametinde fından müteaddid asanfıtika ü ~jJit 
eon1an idi. Reısulü Ekrem; zemin ve ği sö)•lenen hıri tiyanlık dini mağlup dı: ve halılar içinde idi. Har€kl büyük harekete geçti.. Suriyeye yakın Gnr- sına gösterilmiştir ve itiraf etme 
muhiti sağlam buluyprdu. Artık şim- oldu. - Ey arkadaşlar!. Artık dinimizi bir debdebe ve ihtişam içinde geli- ranilerin merkezi idare i Busr1ıyı ki çok sanatkaranedir. n se~ 
di · 1§.miyeti; Ar b\Jstan etrafında Demiş ve hicret sıralarında irnnen fil eme neşretmek günlerindeyiz. Siz yordu. Tam o sırada Resulü Ekrem, Şama muvasalatındn Garranileriıı :Rorneolu prenses bu hır~~·~ 0etrııiŞ 
l.lilytik hükümd&rl r ve büyük millet islamiyette tnsnife kalkışmışlardı .. de Hazret !sanın havarileri gibi ihti- Bizans imparatorona göndereceği rei. i H ari le görüşmeği ve onun de- kizinci asırda lranda sefırJık. ıeriıı-
lere tebliğ' ile 0111 n dine davet et - Bu meyanda hazret Ebu Bekirle U- Uifn düsmeyiniz benim namıma haki- mektubu hazırlamıştı. liiletini istemeği mu~afık buldu. olan lıir FrJınsız ailesinin \·arıs 
mek zamenı gelmi tıi. Çünkü Ar bia- beyy ibni Hulf arasında küçük b~r kati ila~ için hazırlanınız. Bu mektupta Resulü Ekrem şöyle Çünkü Gnrraniler Bizıınslıların hi - den almıştır. 
tan içi, vaziyetinde saHLh vardı. Da- münaka§a olmuş, h zret Ebu Bekır Mektuplar yazılıyordu: diyordu: mayesinde idiler. - Dev!lm edecek -
bili endişe kalmam tı. Ayni tarihler- ona: Bizans imparatoruna (Kayzerine) - Allahın kulu ve peygamlıeri Bazı ecnebiler, Hazret niuhamme- ~ 
de Romalılarla iran ılar arasınd Su- - On sene sonra da Nasrnniler, a- iran Kisrasına (hiiklimdarına) Ha - Muhammedden (S. L. A. l\!.) Rum- din hırkalarından bir kaçına rruılik 
ı·iye ve havali inde şiddetli muliare- teşpcre t irana galebe çalacaklar. beş Necaşisine, Mısır sultanına ve da Jnrııı en büyük hükUmdarı Herakle !. olduklarını iddin eder1er: bu iddia-
beler oluyordu. Btı harp; yedi sime Demişti Ve bunun için de yUz deve. ha bir çok knbile ve devlet reisleri- Siz ehli kitapsın11 Geliniz; ara- Jarı ihtiyatla telakki etmek Z?ruri-
evnl hıristiyan ~omahlann m ğlil- )'e bahse girmişlerdi. ne.. mızda mUştcrek olan bir kelime ilze dir: çünkü Hazret lsaya bile ait bir 
bfyeti ile neticelemen harbin tekrarı Resultı Ekrem: bir peygamber, ay- Tam 0 sırada irapiler, harbi kay - rinde tamamen birleşelim, Allahtan t~'<.ım hırkalar Palernıo, ~ez.anson 
idi. Fakat bu sefer; Roma ağır ba- ni zamanda büyük bir hükümdar va- betmi~lerdi. . gayrisine kul olmıyalım. Sizi Miislii- kiliselerinde mahftJZ, fa~at l)urıl:)nn 
ııyor, iran orduşu mağlUbiyete doğ- ziyetinde idi. Arkasında kendisine Bizans imparatoru Herakliyos bil-. manlığıı davet ediyQrum, geliniz, hakiki oldukları da şilpheljdir 1 

Kaza 
J< .. dJJi ıe 

Da"ındırın Dl'rebası ıı. ''· 
J • ~1 c f'o 

l\f~lım<•d rğlı.ı Mustııfn, hm~J!! br:ırı.JJ 
ten yere düşnıU,ş, be•indckı tııı~•rlP

. ·1e ba ~f ~teı:ı almış c1k11n 'l ermı ı 

dan yıq·alanmı§bf. 
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Tür~~iye - Yuna-
• • • 

nıstan vazıyetı 

Başvekilimizle Hariciye 
Vekilimizin sözleri 

Yunanistan teh
likeye düşerse 

(ANADOLU) 

Ba ·kan devletleri arasındaki birlik 
ş·ındi daha çok kuvvetlidir 

1urk ordusunu lJanıba- Alman propagandası, b[r takım şayialar uydurarak, müttefiklerın 

~AHtF'E ( 3 1 

1-Iarp, çok çetin 
olacaktır 
Orhan R...hmi GÖKÇE 

Bir çok hi.dioelerde, he§ paralık 
kıymeti kalmadıiı görülen ve pab11ç
ları dama fırlatılan mantık, harbin 
eaaıına aid olmak üzere, bize ~Un· 
lan söylüyor: 

Harp, çok çetin olacaktır; yal
nız çetin değil; ırenif Ye deYamlı da 
olacaktır. Yun!!:~~e1t~!~~:t!~~e yek- Selaniğe asker çıkarmak fikrinde olduklarını bildiriyor 

d' - Çünkü, bu harp, bütün dünya me-ıgerini takip eaen mısltalarda, sırıı- Londra, 6 (Radyo) - Alman pro- daha sıkı ve daha mükemmel ha'e nın, Fransadan almış olduğu ··eni sulhü müdafaa etmeğe hazır olma-
. ' , selelerinin, bütün hayat ve İf kuru-sıı·le şu iki yazıyı gördük. pagandası; •on zamanda tamamen gelmiş bulunmaktadır. tanklar da geçid resmine iştirak et- lıdır. 

lutlarınm, Lütün nizam ve ölçülerin Ankara dan - Buciln beni kabul e- cenubu şarki Avrupayı i.<tihdaf et - Almanlar; Türkiyenin Yunan lıu- miştir. Bu hareket, Yugoslav hilku- General kralın ve hüküm etin mü- k 
d )'a topye iın ve esaslı bir ıekilde hal. en, dost Türkiyeı.in hariciye vekili mekte, bir çok ıivayetler is.ae ~yle- duduııa askeri sevki.vat v. apıklar•nı, met ve milletinin her şeye hazır ol- messilleıi ile askeri ve sivil erkan ö- 1 ll i, yahud da ayni mikyasta tama-. Saraçoğlunun itana söylediği bir sü- mektedir. Bunlar, askeri tahsid~t. mtlttefiklerin Selilniğe asker çıkar'.!- dug" unu, bir taarruz takdirinde hü- nünde harpte ölenlerden sitayişle 
. • men tebdili gibi, tarihin en müdhit ı·u meselelerd<!n bahsedecek değilim. ca~usluk entrikaları, sobataj ve~air cag· mı, bunun irin hazırlık yaptıkla- kil metin derhal harbe karar vermi• bah•etmiştir. h 

, • ak ika ti namına yapılıyor. Problem 
Esasen bu meseleler, dost memle- şekillerde bir çok şayialardan iua. rını. ingilterenin Ankara büyük elçi- bulundug"unu göstermektedir. Halk. Umumi harple ölen Bulgar asker- b d K 

k u ur. oparılacak düğüm, budur. 
etle dünya münaııebetlerine ait oldu- rettir. Almanlar, şimdi milttefiklerin sinin Sofyayı ziyareti, hep harbin geçid resmini derin alaka ile takip !erinin hatıralarını taziz için Sofya- Bunun haricinde hiç bir tarif Ye izah, 

tıından aleııôyete arzetmiye seliihiye- harbi cenubu şarki memleketlerine Balkanlara va•·ılması ic. in baş vuru- etmistir. da yapılan meraa. ı'mden sonra kral h 
t ' , • 0 İç bir tevil veya sebep kalmamıt, 
im de ycktur. sirayet ettirmek istediklerini iddia lan sebepler di.ve tavsif etmektedir- Bulgar milli müdafaa nazırı Das- d · h 

Borisin önünde bir geçi resmı icra epsi de ifli.a etmiıtir. Haritamızdan 
Maamafih B. Sııraçoğlunun Türk - etmektedirler. Bu gibi iddiaların ne- !er. kal o! da memleketin bir tecavüz ·ı· 

'' d'lmı'•tı'r Jl.'erası"md.e bulunan dı'p aı ınip giden zavallı devletler, hep bu iuııan münasebetlerinden bahseder - ticesini çok iyi bilen cenubu şarl:i 1 Balkan memleketlerinin her ter.t- takdirinde müdafaada bulunacağını e ı ~ · ' - büyük oyunun kurbanıdırlar. Her 
~en, göstermiş oldıığu samiyetle coş- Avrupası hilk1lmetlerl bu şayiaların vilz hareketine karşı hazırlıklı bu - beyan etmiş ve şunları söylemiştir lomatlar ~ra•mda bir hafta kalmak iki taraf, hakiki ifadede geç kalabi· 
Unluğu tebarilz ettirmek mecburiye- tecavüz bahanesinden ibaret oldu - lundukları gelen haberlerden anıa - - Bitaraf, tamamiyle bitaraf kal- üzere Ankaradan Sofyaya gitmiş o- lirler veya bundan kaçınabilirler. 

tin~yim. Bay Saraço•lunun sözleri •unu takdir ederler. Bu itibarla Bal. •ılmaktadır. Diln Belgı-adda asker! mak için elimizden ne gelirse yapa- lan İngilterenin Ankara büyük elçisi F k 
b ,, ., ., a at İnsanlığın, meziyet ve kudre• 
oş laflardan ibaret deg"ildir. Bunu kan devletleri arasındaki tesaniid, gerid resmı· esn::ısında Yugoslavya- cag"ız. Bulgar milleti istiklalini ve de bulunmuştur. • 

l' , tınden ıüph.. götünneyen • ıuur ve 
Unan milleti iyi bilmelidir. . • o muhakemesi, hakiki. oebebi arbk ..,... 

Çünku bu sözlerin arkasında, mü- Do/onyada Vazıyet tro gazetesi• zuhıa görmektedir. tnaanıık bunı .... kenınıel surette . yetiştirilmiş şa•·anı r 1 

h ' dan bir tarafı, (demokrasiyi) tutu-
ayret subaylarla ve asri malzemesiy- yoraa, selamet ve faydayı onan te-

e koca bir Tiirk ordusu bulunmakta- L hJ"} • d B h f d kd d .. zinde buluyor demektir. 
d'.:· Bu ordu bugünkü Avrupanın en e 1 er ıcin sa ey ağla yumurta irkaç a ta için e A eniz e mu- Almanya, maıeri vicdan üzerinde-

·~ı Ordularından biridir. "dd 3 • ~ d" • • h" h"'d" 1 b ki "'• • ki hoyratca tepinmeleri ile, daha ilk 
. llay Saraçoğlunun bana verdiği be- ŞI et e yasa:{ e JlmJŞtJr Jm a JSe er e enecegJnl yazıyor hamled., cihan umumi efkarını kendi 

)anat avnen şudur: İ . aleyhine çevirmittir Bu bir gaf m .. 
•-Elen _ Türk do~tluğu sabit bir Paris. 6 (Radyo) - Polonyada Al-ıt'sini muhafaza etmeğe mecb~r etmek. Sofya, 6 (Radyo) - Otro gazetesi. olacağını kaydettikten sonra, ngıltere . · • . . 

haı<ikat ve iki dost memlek~tin haricl manlaıııı ihdu' ettikleri bir takım rnec.tedir. Bu muksatla Alman ışgal ma- bir kaç hafta içinde Akdenizde mühim ile Fran,anın it:ılya ve bitraf Balkan dır, bu bır bu~ala~ egoızm mıdll', 
eiyas,tı . . t'ka~t veren bir esas\buriyet ve mükellefiyetleılc halkı bi- kamları çoktaııberi Polonyada yerleş- hfül::<eler beklenebileceğini ve bu ha-

1
devli:tlerini tazyik elmeğe başladıkları konu k~rıştırmaga ~u.zum y~ktur. F~-

h c erıne ıs ı "'~ . . . . • .. d k. . . . at dunyayı kendıaıne bır zenırm ~!ine 1 . t' zar etmehie devam edıvorlar. Başta mış olan Ruslara ıstıgnaı musaa e ar- dı.sel,!re en zıyade Yunanıstanın sahne, nı yazıyor. 
ge mı§ ır. • · - sofra ve dünya üstündekileri de Al-lter "k· illet te bu ideal neticey:ı' sadeyag ve yumurta oldugu halde gı- !ıkla bulunmaktadırlar. 

1 
h k • 

ı ı m • • d dd le . . ··h' b' k 1 R ld ki b'ld' p 1 1 T a m e mel mahlukatı (!) Alman-llıaziı ı' tecrilbeler'nden almakta a ma e rının mu ım ır ısmı, ya _ us o u arını ı ıren o onya ı F t t 
1 

k . . . 
'n acı ı · . · . · t ra aş ı ara Ufa gobı telakki ederek O tekil-OJdug"un 'b et d rsine borçludur nız Almanlara tahsıs ve Lehlılere şıd- vatandaşlara koınıteler teşkıl emek ve ] d k • • 

u ı r e · d ·ı · · · h d 'hd e onuımaga baılamaaıdır kı, bU-'I'ürk y nan milletleri biribirine detle yasak e ı mıştır. çocııklarını suretı ma susa a ı as e- .. . 
1 

• . • • • 
<lUşma ve , u alakasız oldukları de _ Pario, 6 (A.A.) - Pat Ajansı bil- dilen Rus mekteplerine göndermek mü tun ·~.an ıgın '.drakm~e cbu zıhnı· 
Virlerd: v~:~rna zarar görmüşlerdir diriyor: saadesi verilmektedir. üsera kampla- S d' ti k") • } • y:tte ır devletı~ harbı ~azan'.p. he-
llalb k' .. b' d ti k d . . İşgal altında bulunan Poloııyanın rında bulunan ve aslen Rus olan ~s - e "er pa amış ve e 1 mış o an arazı g monyaaını teaıa etınesı takdırınde 

u ı mncerrep ır os u , aıma . . . . • . . . . .. 1 . .. neler yapılacağı• endifesini u-
fayda! 1 t şımdıkı sıya•ı vaz;yetı Almanyayı her kerlerııı evlerıne donme erıne mu,aade J it d k t . 

İ•tı obmuş kutar. ··stakbel münase- çareye baş vurarak Kremlinin sempa- edilmiştir. SU ar a in a a mIŞ Jr yakvnd.'rmışdtır. _Dem~k_ratlar cepheami 
't • .e . ~ no ~u _ ta ıye e en ılk mulahaza ve sempa-
oe. lerımızın en emın ve en saglam te- - Bağdad, 6 (Rrıdyo) - Fırat nehri- Şama giden başlıca çöl yolunda mü- ti, iıte bu enditeden doğup gelmiıtir. 
llııııatı olduğu gibi, bunun inkişaf•na Garp Cephe inde nin mütemadiyen yükselmekte olan r.akalat kesilmiştir. Almanya bununla da kalmadı. Kü-
<:lılışnıamıza da bizi icbar etm~ktedir. _ »~!arı soılde ıahne acmış ve ekilmiş 1>"- * ci.ik. itaraF. h•tt• ı.;••~•ı .. " ,.ı,..d • 
. Türkler yalnız iyi gün dostu değil- n;• arazi sular altında kalmı$tır. Hil- kendisine yardım eden masum deY• 

dırıer. Dostlanmıza kara günlerinde kil.met memurları hasaratı tahdid ve am SU Il Jetlere de pençelerini savurmala 

de Yardım ettiğimize, biltün tarihimiz Alman ~ar, üç gündür mütemadiyen köylüyü himaye etmE:J( için seri tedbir Açıklarında ba§ladı. Harp namına irtikap edilen 
r?ittir. Yunani8tana karşı olan dost- !er ittihaz etmekttdirler. bu hoyratlığın derin aksülimelleri, 
Uıı:unıuz da derin, emin ve verimli bir bir noktaya taarruz ediyorlar Çiftçilikle meşgul olan mıntaka ~imdi baıtan ba§a bir dünya içinde 
lle~gidir. • halkı süratla bulundukları mahalleri Serseri bir mayin .bazı arazi parçaları müstesna- dal-

l\ara giln görmememizi temenni e- Paris, 6 (A.A.) - Selahiyeüar as-ı Hava faaliyeti mahdud olmuştur. tahliye etmişlerdir. ga dalga canlanmakta ve hızlan. 
~erinı. Liikin arzumuz hilafına ola - keri mahfillerde beyan edildiğin.a göre Bir kaç Fransız tayyaresi hatların ü-: Naibi hükumet ile başvekil felaketin bulundu mnktadır. 
!'ak böyle bir günle karşılaşacak olur- Almanlar Uç güııdenberi garp cephe- zerinde keşif uçu~!arı yapmıştır. , vukua gelmiş olduğu mahalle g;derek !.tanbul, 6 (Telefonla) - Samwn Almanya bu suretle, artık her Je· 

gak, Türk milletiyle Tilrlc ordusu, Yu- 1sinde ayni nokta\·~ biribirini mütakıp Fran<anın şark ınıııtnkası üzerinde icap eden ve ittihaz olunan tedbirlerin önlerinck serseri bir torpil bulunmuş- yi göze aldığını, ancak ve sadece ken 
~aıı milletinin yanı b114ında mevki a- baskınlar yap".'nktadırl~r .. Bu baskın- de derinliğine bir Alman keşif uçuşu tatbikine bizzat nezaret etmeğe başla- tur. Torpil, tetkikten sonra imha e- di davasının icapları ve terbiyesi ile 
acalctır. Çünkü Yunanistanın başına !arın tekerrurune hususı bır mana at.. dilecektir. mütenasip bir yola girdiğini göster-
ıe1€cek her t.ehlikeyi Türkiye için de fedilm<>ınekter!ir. Bu bu~kınlardan ev- yapılmıştır. mışlıordır. mit olmuyor mu? .• 

tehlike addetrnekteyiz. ve! topçu şid~tli b;r bombardıman * Böyle bir devletin artık her tarafa 

tunanıı dostlarımız bunu bilirlerse yapmaktadır. Host V erıtur •aldırma ... ekonomik ve askeri a-
d,: Siz bir daha tekrarlayınız. Bugiln Dün Alman knlları refakat ateşi vantajlar kazanarak harbi kazan-
llı.ısafir olarak bulundutunuz Türkiye himayesinde ilerlemoşlerdir. Budapeşteden Romaya mağa çalışması da gayet tabiidir. Bu 
seıııası altında bu sözleri bir aksise- Bu s::ıbuh başlıyan harekat net;ce- • dönı.iü olagan, bir faciadır. Şimdi Almanya 
da ıtibl ~ittiğlnizi okurlarınıza anla- si hakkında se!fihiyettar mahfillerde O İN Q ALFİYERI ile komtu olan her millet, hudud öte-
lınıı,, tafsilat mevcud değildir. Harekatın Budapeşte, 6 (A.A.) - İtalya mü sindeki ayak patırtılarını dinlemek-

8<1.Şvekilimüin beya1Uttı: şiddetine rağmen Fran<ızlarm zayiatı Fransızca Le Jurnal gazetesinde (Saint - Brice) yazıyor: nakaliıt nazırı Host Venturi Romaya te ve uğursuz saatin yaklaımasmı 
;\.Ylıl ga:ııete Ankaradıın: (Hususi pek azdır. Almanlar geri çekiUrken cZekii eserlerinin himayesi, gittikçe müşkillleşiyor.> avdetetmek üzere dün akşam Budapeş- beklemektedir. 

llı.uhabirimiz bildiriyer:) kaydiyle şöy- ölüleri ve yaralıları da beraber götür- B.ı sözleri söyliyen Mösyö Dino Alfiyeri, İtalyanın Berlindeki S<!fare- teden ayrılmıştır. itiraf etmelidir ki, Almanya, ı.u 
le Yazıyor: düklerinden Almanların zayiatının tini idarc~«ı gönder;ldiği bir zamanda ne biiyük bir ehemmiyet alıyor? Macar ricalinden bazı zevat istas- sistemi ile yava~ yavaı harbi de u-
lı •'8. Saraçoğiundan sonra başvekil miktarı malum değildir. Hem ne şer<> it içinde: Öyle bir zamanduki İtalya, Almaııyanııı yanında yona gelmiş ve halk it:ılya ile Maca - zatınak imkanlarını elde etıniı olu-
~İ· Saydam tarafından kabul edildim. * harbe nıüd"h:ıie etmek için büyük bir arzu beslemektedir. rist&n lehinde tezahüratta bulunmı;ş- yor. Sulhtan tamamiyle ümidini ke-
d"ilŞariJeyh bana aynen şooları söyle- A . • B :\Iösyö Aıfiyeti 1931 senesinde Pariste iken Fransa ile İtalya arasında tur. sen, harbin n.-Hcesini he•ap haricine 
ı: Sp. Tln aqer manevi bıığfarı sağlamla~tırmak arzusunu izhar etmişti. O zamanlar İtalyan nazırı, hareketinden evvel, fırlatan ve nihayet daldığı çıkmaz-
~ ~- Elen _ Türk dostluğunun kök- S h k A / hk beynelmilel telif hı.k!arı konfedera•yonuna riyaset etmek üzere Fransa- bu ziyaretinin itı>lya - Macar dostlu. dan geri dönemiyen bu devlet, hiç 
ı tı tarihte ve iki milletin devamlı hı- a le ar arı ma e- ya gelmiş bulunuyordu. ğunun asırlardanberi iki memleketi olmazsa bunun teminini kô.r saymak-
ıııılığırıdadır. meye verildi Ktndisiıı.ıı 1936 senesinde neşriyat vekaleti müsteşarı olduğunu, 1937 biribirine bağhyan hislerin tabii bir ta ve istikbalin muhtemel bir fırsatı-
~a l'avaş yavaş inkişaf etmiş ve ikti- htanbul, 6 (Telefonla) _ Aspirin de de Maarif propaganda nezaretı~e. getirildiğini gördük. .. neticesi olduğunu bir kerre daha is- nı trselli olarak kafasında yaıatmak-
~ ettıti ka~ılıklı samimiyet ve iti- Bayeri taklit edeııler, adlıyeye veril- Biz kend;o;nin Monte :omboda hızım ~a:afımızda harp :derek bu~un pat ettiğini söylemiştir. tadır. ltalyan zimamdarları, mütte-
tih~ 

1
eayesinrl<> bue-ün bu iki millet bi- mişlerdir. Bunlaı eczacı Vayııak, Tah- göğsüııde taşıı.n~k.ta oldugu harp kurdelesını kaz~nmış oldugunu ve bıra- * fiklerinin içinde bulundukları bu ıart 

1lıe r.€r!ni bir tek ailenin efradı addet- takalede anba!ajcı Davit, klişeci Mı _ derlerinder. bırının Fransız toprakları.n~a yattıgını u~~tm~yoruz. B • d !arla beraber neticeyi de daha rea-
kted'r . tb o· ı Devlet nciamının hafızasından bu gıbı hatıraların sıhnmış olmalarını rıtanya <ll. liıt olarak kavradıkları için, ağız ve tı · · . gırdıç ve ma aacı ızyanc ır. •. .. .. .. .. . _ . c . 

ir: ~suretle birleşmiş olan iki mıllet, Sahtekarların yüz bin tüp aspirin kabul etmeı< muşku·I· goru_nüyo~ .. F~kat bU.ıı~ .. ragn_ıen ~a~da meı:buruz kı, J . h .. [ kalemlen ne iılerse i§lesinler, aiya-
t;,!IJ~ırı~l'inin gerekse.vinç gere~se ~~-yaptıkları anlasılnııştır. propag~~~ıı. nezaretındekı faahye~ı)le Jl.fosyo Alfı'.erı hıç de bıraz evvel şsızler er gun aza ıyor setlerinin direksiyonunda azami 
~aıc ~. içten gelen bır duygu ıle ıştı- bahsettıgmı;z vasıflarına uygun bı.r c~vap ~er".1edı. . .. , Paris, 6 (Radyo) - Yapılan bir dikkatli davranmaktadırlar.. Maa-

!l etmektec!ir. * Mösyö D;ilo Alfiyerinin bu faa.hı:etı, faşızmın, eskı_ bu> ilk Roma. an a- is.tatist'.ğe göre, İngiltere halen. 972 lmafih Almanya, tek baı.ına. kalsa bi-
liılte ~ndan bir müddet evvel zelzelı: fe- Belçı" kada nelerinin nıioal olarak alan doktrını t~ma~e~ bıraktıırı zamana ~~ıı:. bın işsız vardır. Bu 1920 denberı go- le, harp kolay kolay bıtmıyecek ve 
n tıne ınaruz kaidığımız zaman, Yu- Siyası t~zyikin Berlin - Roma mıhverının meydana gelmesını ıntaç rillen en az miktardır. - Devamı 5 ;nci sahifede -
~.n hUkftn.et ve milletinin göst.erdiği etmesiyle ha•ıl olan vaziyette -hepsi değilse bazı- Hitler metodlarının ka-
lı '1 

jl!Sti daima mütehassis olarak ha- Bir Alman casusu bulü karşısında eski ve şayanı takdir hür düşünceler ne olmuştur? f\ 
ııı~~arım. 'Su kardeşlik muamelesi bize mahkum o{du Ve işte bugün, müessisi değilse bile, bu değ.işikli.ğin .belli ~a~h yapıcı-
ta~ nettarJık hisleri uyandırırken, bil- !arından biri olan aJam, bir proıı:ıganda şubesı vaZiyetınde gorunen Ber~ 

't dUııyaya da bir ders olmuştur. Brilksel, 6 (Ra~yo) - Harp di~~- Jindekı İtalyan Fiyasetinin idaresıne davet olunuyor. • 1 

n a•'h ve tabiat tarafından yanyana nı, Amer~kada ~ogmuş ve u.zun. m~ı: Filhakika geçen sonbahardaki kabine_ değişikliği sıralarında M .. Dino 
•~t.ıııu, bulunan bu iki milletin müş- det Belçıkada ıka~et etmış bır ne Alfieri, Vııti'.<an sefaretine tayin olundugu zaman bunun yalnızca bır ııe-

k ıtıuk eki t h" 1 . . man casusunu bugun on beş se 
11 

_ d" .. '"Jd'" 
tlın , __ da. ke:a ının ıs erını_zeeduy- hanae mabk1lm etmiştir. çitİdevresi o c ug~b.ulş~nu u.

1 
ller' 

r; """' a ın ışafını teınennı e - ... ~ ki Romanın ış ır ıgı ne 0 tıl'S1ı olsun vazife şahsın temayü ıne uy-

"• '"'------------... peatalar bariz bir faaliyette bulun - gun değildi. • . 

1 l 
Bir kaç haftadanbcri lta!ya:ıın matbuatının almış oldugu vazıyet, M. 

'fE muşlardır. . 1 · ı d k · t' d ha 

BLİGLER Pari8, 6 (Rad~·o) _ Fran<ız ka- Dino Alfierinin Berliıı sefar~tın~ ge mesı~'.e ~ey ana çı an vazıye ı a 
- rarırahının akşam resmi teb'iği: az karışık gö~tcrmek gayretıne ışaret dcgıldır. 

•a~ahris, 6 (A.A.) - 6 Mayıs tan'hli Garp cephesinde kayde şayan bir *** l B r d bulunacak ve 20 
S~ teblığ;: şey olmamıştır. Cenubi Alsasta top- İtalyanın Be~lin !>efiri Alfieı;, 15 mayıs a er ın e 

tre ııııntakasuıda topçu ve ileri ı çu ateşi teat; edilnıişt;r. mayısta itin.atııaıncoiııi Uitlere lakdiuı cd~~~ktir. 

DAKüKA: 

lngiltere Başvekili 
Roma sefiı i vasıtasile Mussoliniye 

hususi bir mesaj göndermiştir 
Londra, 6 (Radyo) - "ıemuriyeti Lorenin, Clfu•,;olinir~ veri mek üzere 

başına m·det etmek üzere hareket e- ba~\·ekil Çt•mlıt-rlr.ynııı husu'! Lır me
den ingiltcr<ınin Romu scf;ri Sir Persı ,sajını hamil bulunduğu s<,ylen:; or 



Bugün matinelerinden itibnren 
Nefis hfr usiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir mevzu 

içinde em.sal!iz bir kahkaha tufanı 
EŞHUR 0ç PALAVRACI SİLAHŞORLAR 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Kraliçanın Elmasları 
Görülmemiş kahkaha şaheserinde 

A.> rca tabii renkli en son moda PLAJ' elbiseleri filmi.. Metro jurnalde 
en .son 'e en mühim HARP haberleri 

SEANSLAR: ı.so 3,30 5,30 7 ,30 ve 9,30 da 
Cumartesi ve Pazar 11,30 da ve hafta arasndn her gün 1,80 da 

UCUZ HALK seansları \'ardır 

• rak 

OYNIYANLAR 
Grace Moore- George Thill 

OYNIYANLAR 

1 ,. 
2- D. Darrıeux, A. Prııjan, L. Banık 

Ayrıca EKLER JURNAL No. ıe son dünya hadisatı 
Sinemamızda yapılmakts. olan soğuk ha\'a (Klimatizasyon) tesisatı ik

mal edilerek fualiyete başlamıştır. Bugünden itibaren tenı:illtlı fiyatlar 
Localar 200 - 150, Hususi ve l inci balkon 30, Salon ve 2 inci 

uız 
Tatlı Bela 

balkon 20 kuru§tur 
Oyun sn:ıtlnrı: Tatlı Bela 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,15 de 

Bugün ül iirpark Sinemas n 
ı İki film birden 

Gençliğin sevdiği ve takdir ettiirl Uç biiyük )''ıldız 
LORETTA YUNG - DON AM~CHW - HEN RY FONDA. 

Tarafından f;emsil edilen Aşk ve hariknlar filmi 

ŞEREF YOLU 
Filminde .sizleri ~reflere, saadetlere gn.rkedecektir 

Ayrıca: KARA ALAY 
Heyecan filmi.. llav~~en Paramunt Jurnıılde en son bnberlçr 



~ Mayıs 19~'.l SAL, (ANADOLUl Sahife 5 
~~~~~~~~~~~~~~~--~-- ·~_;...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rusy.:- ·~y-t!Çf{)C' l0w \7~y .. ·a r;'· •·•~ n_ __ Millet Mecli&inde işçi ve Sosyalist er 
~ ._, ~ ~ Londratla toplandılar 

L oslcovar'a büş!ı--a ·1 r11üza4i·::re~er Başvei<ilimiz, petrol mıntakasında Londra, s cRıuıyo) - Fr= ıre 
cir . 1 ~ Hızır il yas .. d .. ki . . . h t ·ı inl'iliz işçi ye sosyalist partilerj, muh-l': ce eşya ITIÜ.Oc~C eJ~sİ bas ıyac·:ık gor U erını ıza e tı er telit konferansı Londr:ıda top1~-
~ıııract 6 (R ~ı ı y l t' ı· - ı·ıı d 1.s1 ·b 1 k (Hı ~rellez) Ankara , 6 (A.A.) - Büyük Mi!- Kabil olsa da diğer memleketlerde tır. Fraııaız partilerinin mümesailleri Q , aı: vo - ugns av- ınce !carı n1 J s e e ere as anaca - _. . .. . . . . d B L BI 
ıt Lagost 1 · ·ı S t · '. · ıet .MecJi,; bugıın Dr. l\Iazhar Ger- oldugu gıbi bızde de vaktımiz miıs- arasın a . eon unı da bnlunuyor. 

~13'. Jin;. la maııı ıtle .J\')'e ıerın ıır. 
1
. . Şarkın bu aıı'aııesi ev,·elki gece baş. menin riyaRetiııd~ ıoplanarak celse. tacel olmasa her hangi bir hat iize- du. İngiliz partilerini B. Atıey ve Grin 

ı· "'"an ıırı~<ııı a muntazam A<l ıye nazırının or,,.anı olan bır ı . k d" . k k d . h'll ·d . · · . · · · · 
'Ur ser · . . . . . . . .. ı.ıyara un ,ı şama a ar ~a ı eı e, nın açılma.•ını milteakıp Denizli me- rınde ıki ilç sene etüdler yapıp bakı- Vood temsıl etmı~lerdır. 
'( vı.ını ı.<lthılat .;den proJen:ıı gazete, <'il çelın an olan buguıı Sovyet.'k ·l · l· . • 1 1 d h"k " .. • · . . . · 
ınua t tlı'' . • . . . .. . 11 aı c a, <1gaç '1rda, ev er e u ıııunu busu Emin Aslan Tokadır. belediye kı vazıyetlerı tayın etmıs olsak o za- Muhtelıt konferans sonunda n.eşre-

a ın:e geçı.ece<{ı haLer verı- Jerıe LR•lı,.ııı muııa.elıatııı ehemmıye- .. ·d .. A'I ı k ı . ç k . ' · · ·• .. · · · •r. . ... ' • . . . • . .. ı~uı u. ı e er Eahraya çı ·tı aı. ocu - kanununun 23 üncii maddesinin 6 man hesap edılecek para hıç bir za- dılen teblıgde muttefıklerm zafenne 
I(· tını :,azmakta \e bu muhım hadıseyı ı,1 r k .1 1 d 1 B 1 bol süt h . . ı ·ı· d b' k d h . dil 1 hiiku" m , d ıı· t' t p 1, 1.. t . tt... . h . t 1 ' ıı arı a ornıı ı ar. o ıncı fıkrasının değiştirilme~ini isti - man esap edılecek para daha bakı- o an ı ıma ır erre a a t.eyıt e -ı... e arasın a ır ıraı·e ,.e reııs o.un emın e ıgını e emnııye · · ·ıd· . t 1 h d l1 , · · · .. 
'11 ifain . . . . . ı.çı ı, ) umura, maru arcan L e\- yen tekl'fine ait dahiliye encümeni kate yakın olarak takdır olunur. Ha- mış ve bu zaferden sonra ıstikbal ıçın 
,. anla~nıa>ı :ı apılmıısı w•n le ka:ctle; !emekteılir s'ım d" .. .. h . b ]anık bı'r kik t k d · .. .. · · · t·ı· • ·ıı tl · '-'"k]• ''t etrn k . . onumu, avanın yarı u mazbatasını tasYip etmiş ve Diyar- a e ya ın edını çunku hıçbır za- ısı aya ugrıyan mı e erın ıc•ı .,] ve 

e te o]up müzakereler lıı - ç h t k • b oane t b' . h" . te k ki bild' ilm' e re u ınmasına ragmen, u ·~ bakır istasvonundan Irak ve ran man ır ınşaat tamam olmadan ha- urrıye av114aca arı ır ~ \'>e 

R =01 Hıdrellezi kutlulayaıılar çok oldu. Balı- hududların·a kadar yapılacak demir- kiki kıymetini tyin etmek ~abil de. ayni zamanda Avrupada ~ulhun bey-

i •• "' t,. ribaba sahili bir mahşer halinde idi. yolları kanununun birinci maddesi. ğil. alınacağı beyan olunmu~tur. Muhte-

.. oman ya ] u :\.Um e ı Sandallarla den'ze açılunlur, hayat de- nin tadili hakkındaki J:l.yihayı müza- Hatip beyanatına devam ederek sakatlanmış, karaya çekilerek Ziring 
it ııilen bu oyundan biraz zevk, biraz in- kere eylemiştir. ' Diyarbakırdan itibaren hattın inşa:ı- lit konferans gelecek toplantısını 13 
l\Qstence l:manında feV!{alade şid- şjrLJh aldılar. Bu müna•ebetle söz alan Hasan tına başlanırken bazı ~ebepler ile ve 14 temmuzda yapacaktır. 

Hayatta eğlenebilmek, gülebilmek, Fehmi Ataç (Gümüşhane) Beşiride tam olarak etiid ve aplikasyon yapıl- c:' 
, defli tedbirler aİmJS_. İlf ne kadar zor değil mi?. İnsan düşünü- petrol men balarının keşfedilmjş bu- mamış olduğuna işaret eylemiş Kurt 1.' ran SQ 
, yor da e•efle duruyor: lunması dolayısiyle bu havza yakı - landan itibaren karşılanan güçlük- E . . 
~~a, 6 _(Radyo) - Stefani Ajan- masını da ka,ı surette yaHak etmiş ömrümüzün kaçta kaçı, çalış - ninden geçen Diyarbakır- (Irak) !er dolayı•iyle güzergahın tebdlline mnıyef ı~tiyor 
?"'llıanverıyor: . .. tir . .. , • . . maklıı, kaçta kaçı düşiinmek~e, hattından buraya temdid edil,.cek lüzum görüldüğünü ve ortada zayi Londra, 6 (A.A.} - Fransadan 
.tq Ya hukumetı, Kostence<le fev- Kos,enceye ugrıy:ııı ecnebı tıcaret kaçta kaçı ıstırapla, azapla geçı - bir şube hattına ihtivaç olacağını ile. olan bir para olmadığı iç'lıı iran hat- dönen Herbe•t Morrison dün bir nu-
~l ~tedbirler_ almış ve ~ı;~el~ri_ Tu- gemile~i ham:..leleri hakkında hükü- yor ve buna mukabil, i~;mizin tam is- ri sürerek bu hattı~ inşası cihetinın tının bu yeni Mikamette yapılma'ı tuk irad ederek; ezcümle Fransanın 
lttd:ruseferı yasak ettıgı gıbı, Ro mete bır rapor vermeden Romen kara teği, tam inşirahı ile güldüğümüz mevzuu müzakere kanun ile nazarı tasvip olunduğunu söylemiştir. yeni araz; ilhak etmek niyetinde ol-

~ ecnebilerin uzun müddet kal- sularında ka!:ımıyacak'.a rdır. zamanlar ne kadar azdır?. Bilmem; bu dikkate alınmasını if<temiş ve bu Aziziye tunoJi üzerindek; müta.- madığı için harbi i•temediğini söyle-------=00- nisbetsizlik, insan oğlunun gülmeği ve mabadla bir de takrir vermiştir. Je .. ıara da temas eden Abdurrahman miştir. Fran•anın biltün istediği em-

T •• k R · ~eş~yi so~radan kazanmasından mı Bu mütaleaya kar~ılık olarak Naci Demirağa;. bu tunelin te~isine niyettir. Bu memleket iki veya üç ur • Om en ılerı gelm ıstı r. . Başvekil Dr. Refik Saydam aşağıda- b~şlanırken a~·nı sebeple tahmın e- kere istilaya uğramıştır. Fransız mil 
~· Dün, bir çok insanlar güler, eğlenır- ki izahatı vererek demiştir ki: dılmesi imkanı olmıyan güçlüklerle Jetine göre ihtilfıfa sebep olanlar Aı. 
ICaret mu·· zakere' eri hı· tı" nce heyeti- ken, ben n:ütemadiyen bunu düşünü- . - MalUmualiniz o mıntakaya git.. k~rşılandıı;~nı ve bunun üzerine bir man 1 ardı r. İngiltere i•e asırlandaıı. 

, 
1 

yor ve sahıllere b3kıyordum. Sabahın tını, dolaştım ve dün ıreldim. dığer tunelın açılması ve hattın bu- beri Milaya uğram11mıştır. }i'akat ha-
ltıız S f •ı B } d d "d k ~ok erken vaktinde, sahilde kadınlar, (Hoş geldiniz sesleri.) na göre i•lahına zaruret hasıl oldu- va taarruzlarına maruzdur. Bu iti -
~I 0 ya J e e gra a a gı ece genç, yaşlı kızlar, hatta erkekler bile Arkadaşlarımız ·rı bu kanun vesi- ğunu ilave eylemiştir. barla daima müteyakkız bulunması 
'tt~' 6. (Radyo} - Türk - Romen! lliüzakereler bir hafta zarfında so- dola~ıyorlardı. Bunlar Tanrıya d.ua lesiyle temas buyu:du~ları. ~etrol Razi, S~yer C?rf~) ~a -'.'bd.~rr'.'.~." lazımdır. 
~ ltıllza.kereleri bugünlerde baş- na erecek ve heyet, muleakıben Bel - mektupları yazmış ve bunları denıze havzası hakkında gorduklerımı ar- man Nacı Demıragın ılerı surdug-il ----* 
• Q • r. '!'ürk heyeti, istanbul yolu lgrad, Sofya ve Budapeşleye gidecek. atmağa gelmişlerdi. Allah, dalgaların zedeyim. Mahallinde gördüğüm va- nıütaleaları teyid eden izahat vermiş Düşünce/er: 

fUıı .Aııkaradan gelmiştir. ltir. iistilnde seke - seke giden mektupları ziyete nazaran hattın oraya götliriil- ve Aziziye tuneli tevsi; işine de te -
okuyacak, belki de dualarını kabul e- mesine henüz vaktimiz vardır. Son- mas ederek demiştir ki: _ Batluafı 3 üncü aahifede _ 

Ş • IA N decekti. Kimbilir ne dualar edilmişti, dajlar devam edecektir. Hakikaten - Bu tun el 80 sene evvel yapılr'1~, dünyamız aulba çok zaman sonra 
ıma l orveçte Tanrıdan neler isteniyordu? bir petrol mıntakasına tesadüf edil- o zamanın tarzı inşasına göre ikmal kavuıaca.ktır. Hem de harap, hitm~, 

..._ Rüyaları sevda heyecanları ile dolu miştir. Tabii bunun vüsatı ve verimi .edilmis, dar mnktalı karma karı,ık perişan bir halde!.. Buna karıı bir 
lbft~"-f, 1 ine( aahif•tla - Alman kumanda heyetinin tebliği: genç kızların duaları, malum.. hakkında liizım gelen tetkikatı yap.- münhanili, muhtelif münhanil; o!~ - tek ümid vardt: 

· lıı da bir tayyare !}ehir üzerine Narvik mıntakasında dün mühim Yaşlı ve evde kalmış biçare kızların mak icap etmektedir. Esasen Bismile rak yapılmış gayri miltecani• hir hı- Amerikanın iştiraki .. Fakat Ame-
l,~ bombası atmıştır. Diğer muharebeler olmamıştır. Düşman şi - neler istiyecekleri de keza malum!. kadar henüz hat açılmamış olmak- neldir. Bunun çürüklüğü malüm o!- rika, ancak oiyasi oahada, mühim-
ı. de mitralyöz ateşi açmış ve maiden topçu takv)ye kuvvetleri getir- Çocuksuz kadınların, işsiz zavallı- la beraber trenle gittik. Oradan iti· makla beraber orada varyant yapıl_ mat ve tayyare vermek •ureti ;ı,. 

b Uc;ınuşlardır. Halk, şehrin ınektedir. ların, işleri kesad gidenlerin ne dile- haren Raman dağları istikametine mıısını ve tunelin t&hkim eılilmesini muavenet eoaamda ısrar göstermek· 
~-~ mahallelere iltica etmiş- Alman hava kuvvetleri bir harp ge- dikleri de belli.. kadar Eruh kasabasına kadar tre • icap ettiren sebep daha ziyade lıii - te, ltalya v .. ya başka bir devletin 

~iç 11 bir kaç gündenberi Rorosta misine bir bomba isabet ettirmeğe ve .. D_ün gece, evlerin avlularında kil - nin geçmes; için U.zım gelen tertibat yük _maki~elerimizin ge~ebilme~i için müdahalc•i vuku bulmadan harbe 
~.!')> lı:ıtaıan bulunmamakta idi. lbir askeri kampa taarruz ederek bir çucuk evler yapanlar da olmuştur ta- yapılmıştır. Balatııtları konmuş ve tevsı amelıyatı yapmak ıcap ettı. Ay- girmek iatememektedir. 
t"'ıı 'tıı bombardımanından bir kaç cephane deposunu infilak ettirmeğe bil'. Bir yuvaya, bir ~ve .s~hip olma~ rayları hazırdır. Yalnız. köp.rillerde ni ~amanda tnhkim. edilm~si i<;in de Orhan Rahmi GÖKÇE 
~.\iman motörlli kıtalan şeh. lmuvaffak olmuşlardLr. !htıyacını duyanlar, kımhılır bu evlerı noksanlık vardır. Onun ilzerınde de tertıbat alındı. Tevsı amelıyeai de - •----
N ~istasyon yakınında dur -1 Alman kıtaları Grongdan ş'male ne tatlı bir tahayyill.le yapmı~lardır?. nafi~ veklileti~in. ç:lıştığını .. ~ölge v~m ederke~ d'.ğer taraftan da tah- Kopenhagın 
~~ r, Şehre girmek için bunlar doğru ilerlemektedirler. Norveçin ce- Bol odalı, avlusu genış, bahçelı, mesud hat mşaat mildiirlligilnden ogren- kımat amelıyesıne başlandı. Fakat 
'• lı:ıtaıarı beldeme)<tedirler. lnup ve merkez kısımlarında temizleme evler.. dim. Eğer bu mıntakada büyük iktı- görüldü ki bu ameliye tahmin edildi- Ç h • 
,,) .. &elen haberlere göre, ce - ha1"1Cketleri umumiyetle bitirilmiştir. Za~·a.th insan o!lu, biraz .~es~lli bul· eadt bir petrol ... ~ahae:ına tesadüf ede- ğl gibi 5000~000 Jira ile olmaz. Jiatta C f'eSJ 
~ buı ~orveç kıtalan, milttefikle-1 Hagra kalesi Alman himaye kıtala- mak ıçın ne hayallere, ne umıt ve e- cek olursak lazım gelen sondajl_a~ 700,000 lır_a~ı da as~cak. Bu anla~ı- -Bat tarafı 1 inci ae.hif•de-
• !iıcilııduğu şimal mıntakasında rına teslim o!muştur. Bu kıtalar şimdi mellere b~ş vuruyo_r: Fakat acaba ~un Y~~ıld'..kta~ sonra bu hattın temdıd: lın.ca bu çuruk tunelın b.a~ında .dah_a dilnıektedir. Bir çok gıda maddeleri 1_ 
'tıtı~ lotaıarına iltihak etmek için Rorosun ~arkında isveç hududu civa- !ardan mılyonda bırı tahakkuk edıyor mumkundur. Esasen bu hat azamı ~agla~ ve matlilp veçhıle genı~ b:r le kahve, benzin, çay ve diğer madde
·~,i dırlar. Bir çoğu, dağlık a- rında bul •ı maktadır. mu? 35-40 kilometre kadar bir ver tuta- tunelın yapılması muvafık olacaı<ı ler ortadan kalkmıştır. Caddelerde si-
~ar geç.itlerden şimale doğru Norveç'n şimalinde Norveç karasu- Geçen sene böyle yuva yapan, bu se- caktır. kanaatine varıldı ve ona başlandı. vil halka ait pek az otomobil dolajnlAk-

1ı.~ttcıir. Jarında bulunan iki ingiliz deniz tay- ne yuvasının yıkıld'.ğ'.nı gö~üyor. Ge- Hasan Feh~i Ataç (Gümü.ş?ane) On_u_n ~asrafı bir ~'.ıçuk milyo~.!ira tadır. Yalnız tanklarla askerl otomo
~lt t lıaleıinde bulunan ve şimdiye yaresi hasara uğratılmıştır. çen sene evlenmek ıçın denıze dua a- Irak hattının bır noktasından ıtıbaren degıldır. Bunu katı olarak bı ıyo- billere sık sık tesadüf edilmektedir. 

~tlflc Alnıan kuvvetlerine muka-j Bir mayine çarparak hasara uğrı- tan kız, bu sene artık yüzüne hiç ba- ren irana gidecek olan hat güzerga- rum. Fakat bir buçuk milyon liraya Binlerce amele işsiz kalmıştır. Bu ame 
oıtıı ~ ~orveç kıtalan, nihayet tes. yan bir ingiliz tahtelbahiri 5 mayista kılmadığını görüyor.. hının değistirilerek bu hattın Elza- ne kadar yakla~tığıııı bilmiyorum. le ev,·eJce ingiltereden ithııl edilen ham 
~bd Uş!al'dır. ,Kategatta iki Alman tanare•i tna _ Bütün insanlar, Hıdrel!ez•gün ve ge- zık'tan itibaren temdidine mütedair Ru paranın heNi tunel masrafı maddelerin kullanıldığı fabrikalarda 
. ~a, 6 (Radyo) - !weçte Go- fından zaptedilerek bir Alman limanı- relerinde münacnt mektupları yazarak olan layihanın esbabı muribesi üze- değildir. Tunel büyük makinelerin çalışmukt:ı idiler. 
';0 n alınan haberlere göre, ce- na götürülıııü~lür. Tahtellıı;hir!n ku •

1
Allaht3n, Hitl ere Liraz suur ve insaf rinde durarak l 9:17 de bu hatlxrın germe~inP müsaid hale konulurken F:ıbrika işçileri, köylere gönderil _ 

~ıııı7eç havalls!nde iaş.e maddesi mandanı ile lıir küçük z.;bit c•ir edi!-)veı·.mes:n.i jste•eler, duaları kabul edi- i~,a•ı i~in kabıı~ cdil~iş olan ka_ııun ayni zamanda giizeryahın i'lah edil- mekt<>.ılir. ı~ mi makamlar, mümkün 
~r. llııştır. Norveç halkı ve Al- mi~tir. 'Jebılır mı? ıe verıl<'n fiO mılyon lıralık tah~ı•at- me•i ihtiyarı da cluyuldu. Çünkü A- olan vasıtalarla zeriyatı artırmağa ça-
·~d·ıaııe f'kdanından eııdişeli va- Tersehelling civarında iki ingiliz F.wt. hep•i nufi!e .. Fakat bir te3el- bn 15 milyon lirasının sarf edildik - zizive tunelinin izmir tarafı ucu i1e lıtmuktadırlar. 
\~~r. Alman istilasının zulum tayyare•! dü~ürillmüştür. H ve•ile•i.. Biraz ümit ve heye~an ve- t~n •onrıt •imrl;_ hat gıizerzıi_"ının .y• Selrıık İ<l::ı,ynıııına yakın bir nolcta 
:'<lıı ~bu hava!ickı gittikçe art_ Garıı cephesiude kayda değer bir 'ı'esı.. lıı~uııı bundırn da mahrum et- nıden tep:ıı _edılmekte oldugıına ışa- ııra•ıııdaki bir meyil bind<' ~O idi, 
~a · şey yoktur. tiğimiz gilıı o zavul!ı mahlılk kimbilir ret evlemıştır. P.u!!'.iin lıu miktar azalmıştır. Arni 

----*·----
ordusu Türk 

n hududu, 6 (A.A.) _ ~'iiksek ııa,ıl çıldırır?. Hatip Diyarhakırdan itibaren yüz fevkalade dik ve sert olduğu için bir 
ı -Ba4 tarafı 1 inci sahifed,._ 

:. kfüur kilometrelik bir kı~mın inşatı ıtrenle çekilen hamuleyi orada ik; iiç llyundıı·dığına dair olarak yabane, 'J A Ben bu salıl'ları '.·:ı1 11ıktnn hir saat tamamlanırken ilHi kısımlıırda a>·a- pnrç::ıya ayırı)·orlar. Evvelii bir kı•-•:. nı m~ml ekel)crd~ ~ıkan haberler müna-?': ngl4IZ Va smıra yai,'mur bnshtlı. Zavallı Hıdrel- zi nıümaııeatı. iıı~aat ve işletme ma.<- nııııı "mı·a kalan kı<mıııı çıkarıyor- <ebetiyle Bulgar Ajan,ı, böyle bir tah-
Qg d !ez. h~sırıııı. k'iimiııi, <ütiinü, yumur- raflarının yiik<ekliği gibi hu<us'ar lar. İ<letme nıa•rafı da bu yüzrlPn ~idattaıı h;~ bir malümatı ve buna bi-

'!Jarecilerinden lcail13-faSJil a ta•ını toparlı)"trak giJk kuLbeııin öte yüzünden yol güzergahının tebdil e - fevka)üdo ,-Hk•~k olııvor. nu hattın naen müna"ebattar olarak yapılan her 
~~1 Ölenler -Ba, carafı 1 in·-i aahife 1e- ,etekle rind.' kaybolup git1 ;_ dilmekte olduğuna !('Öre bunun daha is:fılıına lıa~Janmıs iken biraz dalıa türlü tahminlerin a'ıl ve esastan ar' 
~I ta, g (A ç/J.tDIK önceden tetkik ve te<pit edilme<i li\- fazla peı·a <arfed 0 rek bir varyan~ :• :ı. oldu~nn>ı bildirmeğe m~zundur . 
. it ı., . .A.) - Hava nezaret: ki]me netice~i olarak tııhaıldü' erlen * zım ge!eceı":"ini söyliyerek bunun ne- palım rlediler. Evvelce arzettiğ-'m !:---------,--,.-----

' ·' ~h l"i tde İngiliz hava kuvvet vaziyeti ka;·ı!ed.ı·ken ıntitlefikleı'!n, den ;·apı!mamıs olduğunu ,ormus, ay hinde ~O ile 31 mevil mün!ı:rni'er ,; ı----- Üiş tabıbi ----1 
"'~ ıı..'<lığı zayiatı gösteren yeni ~arbi kazanmr.k i(n her z:ımank'n- Akdeı iz ve ita 'ya ni su"etle Aydı~ hattı üzerindeki A- böylece hinde 23 e indirildi. Devlet ı· c o ' 

~.~~ tetınlttir. :Bu listeye _göre den daha azimkt>r Jıu]unduk]arıııı 1 ziziye tuneJinin i•Jiihı işinde de eveJ- bu ,·iizden i~Jetme ma,raflRrınd3n eva t ag" ıl 
~ı... Veya rn-ı.,. .•ebede aldıkl"rı lca,·dotnı ekt". ve ·'lm,ıı ·,J,ırııı, A,·ru· - Raıtaraf1 1 inci aahiff"d'-1 -~ "~ te,. . ,..._ ~ , c 

0 
' ' • • den e<as!ı bir tetkike girişilmemiş hiç değ'ilse yarı yrrıva kazRıınm o: . 

lı,~.~ '. 1~ırıy!e 11lenler 85 kişidir. pa~ııı lın h,·ınai .:r ,-er;nrJ" ,--e~i lı'r rinrle Lir tectb:r o!mıı"!ıır. ).foamafih I .... rl f" ı· r· t d A d' k'l t ı·k h Haatalannı her ıriin sabahtan 
IJ"el\. I! ,, h h' 1 'k l o nla~ı yuzun. en uzu ı ~ar ıya a se- u. vrıca ·;.;e ı ·· onıP rf'.ı ~ıt ya. dc:,a.m.a kadar tkincibeyler soka· 

IC"bb a dört ki"' vart.tJanmtŞ Ve h::ıroko.(]f'",J. t.·ıkd'r'ndo ::-\ı'<»Tcee .l'"J•. ı. ,• ;!.;ıı)'UJa RUJ le ını e 1 ·j mü 1im gÖS· h. •0
, •• • ' • ' • • lıebiyet Yerildiğini kaydeylemiştir. pıldı. Yakında Aydın h<ıtlı )'eni me. • d 65 ı h 

ij ''1nıuştur. lan vardınıclaıı daha 'eı·i tarzda ha -teri~ olmuş!tır. Pttpa. veliııhd Onborto Naci Demirağ ($ıvas) - Bu sene yilleri mutedil, muntazam vo g·e,ıiş .~~ndea kah:~;;:; 1T:ı:;::~e3;;;· 

l'itltık rek~t edilpıe"inj avam lrnrnarn•.ı aza-j'·~ Roma valisinin lıulunduğıı din'. ~- sarfedildiği iler; sliriil<.>n 15 milyon bir kı.ımdan ge~meıle lı~•lı.v:ıt.akt.ı·. -
'mm i.;tedl· 1erini ,.e bu htı>ı"ta da rınde italyayı harptan koruması ıçın liranın Di;-nrbakır • Irak hattına Maruzatım bundan ibarett'ı-. ' d;'k";t'İ ·;:w-dler ve ist<kşaflar yapıl-

lll\ d • · ,>\ilaha dua etmi~ ve halk taraFındun 

'11 anların ...! la mlizakel'e rereyan e rceııinı yazıyor. h ti lk 1 1 •.arfedilmiş olduğunu söyliyerek de- l\Iüteakıbcn klir•iiı·e yelen nafi:ı mışt.ır. Binaenaleyh evvelce takdim 
rı ar:ıre e a ı~ anmış ır. 

E ~r. l nıi~tir ki: vekili ııeneral Ali Fuad C•be;;cy ve- edilmiş olan kanunun esbabı muci -'en ra l Vatikancta Yeli:.hd ve prensns bu sa- O f 
1
.
1 

. I .
1 ı 1Jt,. • . . . - ı·a)'a 'ar ec ı m1' o an 15 mı - rilen izahattan vazi.ntin oldukra ta- beleriyle bugünkü teklif ettiğimi~ ''llw. .. il tahşı'datı bah papa 1arafından kalıul edılmıs•ır. 

1
. ,, . 

1
. : d 

1 
. 

1 , ~ l l . .. 1 • ı·on ırx'lın vır ~Rn ımı a ı; z~yı o - vıızzuh ettiiiini kaydederek Diyar - kanunun e~babı muc'ibesi arasında •-- vavalaJa tezaııÜTcl a B" s~·Jt "ıren l<alııı den sonra ve!.ahd · • B il· b. el k • .. 1. hokırdan ı·tı·b.·•rıın hattın · h' b. f k 1 t • """' 6 (AA ) D ı ,.,,k .nı Uı . m:ımış .ır . e o :raz a as ·erı mu a- " , ııı•a "na ıc. ır ar yoK ur. •-.ıı,t •. • . . ey i r •. 3 haricive 1'azll'!nı zıraret ederek nazır- h 
1
- . . t k .. ,. 

,~li•:°"'ııin Amsterdam muha- karşılandı 1 .. '.. .. 1.. aza ar ınzımam e mc uzere Di- b~şlanırken vekaletin mıııın•en bir Nafia vekili •öz'erine rl~vam ~de-
''' ~•<l b a 7onı~mu• ur. b k d !{ ti h .. t kt k d .. t k b' k k F 1 b' t f l .•tr. ir mEııbadaıı a!dı"ı S·'la"TI .. ,·k, 6 (R"dvo) _ vra] ikinci R 6 · (" 1 . ) . , . 1 d't• 1. pır a ır an ur ana attı mu4 e- no ara :ı ar mus ere ır ısını o- re ; •aza :r asarru yapı mamış 

, " , " ~, " o'!la, ,,ac;o ıı.ınae aıa k .. t.. k ıl d b' .. , D' 1 t ı· t '~i• ..,iore, M:emelde ve naltık ı·orı·, re __ g,.·o urmc> ora an; a ırısı Iraırn 'arak ve eberiva ıç e nehri vadbi- ve Azizi;-e une ı evsii işini izah ey-~ ""':< garbi Trakya fe~alıatiııe lınırüıı ba'!rıuharriri Gayda, bugıinkü makale- _ 
Q"' ger bazı li1tıanlarıııcla Al- . . . .1. , F b dııre.ı de Vana tcmd.d eylemek esa. ni takip edeıı lcı•nıın güzergahını tes- Jiyerek bu tuı'oeiden mayıs içinde sey-
·v4tJ.M <le dev·ım elmis ve l{3valı:da cnoor be- sınde ınııı ız 'e ransız mat uatına k b 1 d'I . t· d • ,_ 1 • 

}. -• tahıit edilmiştir ' ' ~ k .. 1 1 sı a u e ı nı:s ı. bit evlemis bulun uguııu söylemiş ve ri•efere .. aş anacagını bildirerek Ha .. 
"'"" · lediye rei,leri ve muhtelif teşekküller ce,·ap verere ezcum e şun arı yazı - Naci Demirağ beyanatında devam demislir ki san Fehmi Ataç tarafından yapılmış ••tan I mümessilleri ile binlerce halk tarafın- yor: . . .. . ederek; hattın Kurlularından itiba. - İleride yapılacak kat'l istikşaf- olan teklifi tasvip eylemiştir. Ya - sveç d t h" ti k l ·t .ttalvanın 121t:ıhtelbahırı6 buyuk . . . • .. • . ı an eza ura a axıı arımı~ ır. · .. .. ' ren Tatvana kadar olan kısmının bı- !ar netıcesınde eger guzergahın bır Meclis bu iz~hattmı sonra layihayı 
~ f kir ve görüş { ıı_rhlısı, 33 

dkruvazor ve yuzlerce tor- lahare esaslı iotikşafı yapılırken e•- noktasında iran istikametine ıridil - yapılan teklif dairesinde kabul eylemiş 
\ı bi,.[•w Spanya pıaosu var ır. Bunda~ başka nıua~- babı mucibede kaydedilen mahzur- mek mümkiln olursa o vakit müşte- ve örfi idare kanunu layihasının ve 

~1:~. 8 ıgi varmış Harbin sonuna kadar zam tan·are k_un-~tlerı d~ haz'.r bekı.ı. ıar1a karşııanııdığını söylemi, ve de- rek kı"1mdan ist!fade edilecektir, bir idare ı:.-~kilatıııda vazife aıanıara 
Cq,ı_ Oıa.ayo) _ Hitler, isveç • yor. Şayet müttefıklr Akdeııızd~ ~ı~ miştir ki: denilmi~tir. Ve o vakit teklif edilmiş tazmin::ıt ver:Jme8in~ ait kanun layiha-

lı~~a •. ~la ıtıesajlıı.r teati eJerek, bıtara/ kalacak ?a.reket yaparlar•a, . talya. Akdenızı - Hakikaten istikşaf dedim. Ev- olan kanunla ancak avans mahiyetin sının altıncı ma. ddesini t.::ıy ederek bi-
~iı- ı.v~. 1 ıkıve ayırmak kudretındedır.> 1• b . t'k fi 1 d 1 k il ıı· -1 ı· ··• · · .. ke · · b't' · t· · ~e . • Dıtinaııebatı etrafında Madrid, 6 (Radyo} - spanya hii- · ve a u ıs ı . a ar yapı ır amma ora- e o ma zere e ı mı yon ıra ı ... e- rıncı muza resını ı ınnış ır. 

~lııt ltöruş b'.rliicinin mevcudi- k11meti, ingiltere ile Fransaya bir dokunulmamak şartiyle harbin sonuna daki hakiki (menyiller) ve nısıf ku- nilmi~tir. Vekalet buna i'tinaden iş~ Meclis, çar~amba g'1nü toplıınacak-
e;-ıelltiftir. muhtıra vermiş ve B&lear adalarına kadar bit&ra! kalac .. ğıaı bildirmitltir. turl&n evvelden takdir k•bll olmaz. başlamış ve ite bıışla.ııı4ktıın sonra tır • 

• 
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J L A N Bir yıllık kira PANY ASI 
bedeli sabikı TRAJANUS vapuru 8-5-940 tari - N E V - Y O R K 1ç1N 

A k A L• J t ı b P hinde beklenmekte olup ANVERS bet· S erJ ISe ere a e· e a~JllJYOl Lira Kapı No. Cin!i Mevkii VE HOLLANDA limanlanna hareket EKS1R1NA vapuru 5 Mayısta 

1 
40 475 Dükkan Karantina sanat okulu yanında edecektır" • letıiyor. 

ımfr lcı·azını 6.mirliği satın alrna komisyonundan: 40 9 DllkkAn Hisar camii arkası saman çarşısında 
I - KulcJi, Maltepe, Bunuı. Askeri Li~lerhıin her üç sınıfına da 5. 25 · ' 

1 
7 F.v TifkiHk cad~süı.1.le 

nllmı.i~i haziran i~inde başfonncak clıın 940-941 ders yılı için 25 164 Ev İkiçeşmelik caddesi. 
tnlebc nlmacaktır. İdarei h ı'lusiyei vilfı~·ete ait olup yuktında kapu numaraları ve mev-

2 - .A!:n~ tattıbelerin öz TUrk ırkındıın olması, kendisinin ve aile- kileri yru:dı amlil1< ki.ra~·a verilmek üzere 6/ 5/ 940 gününden itibaren 10 
iinin kötfi hal ve şôhret sahibi olmaması, sıhhi muayeno& sağ· gün mMdetle temrtlden açık artırmaya çıkanlmıştır. Kirasına talip olan-
lnm çıkması ve yapılacak seçme sınnvında da kııznnması şarttır. )arın son ihnle git"lü olnn 16/ 5/ 940 perşembe gtinfi .!'aat on birde yüzde 

8 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş ve kOçllltmilş yedi buçuk depozito makbuzları ile birlikte vil§yet daimi encümenine 
olmlar kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bil- mnracuatları illin 0 Junur. 1594 
1ünlemeğe .blanl:ır, ya~ları, boylan ve ağırlıklı4rı talimdtaki 
hallere uysıun olmıynnlar a_ker iokullara alınmazlar. 

4 - 1st:ekHlerin f;'in:ıdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden diğer kaydUkabul şartlariyle rnilra· 
caat :rollannı üğrenmeleri ve buna göre de kaydökabul k!ğıdla
rını en geç 30 meyıs 940 a kader tamamlamış olmaları 187.ımdır. 

5 - lııteklUerin ımıf geçme vesikaları haziranda bulundukları oku
larilan askeri liselerce celbcdile:cek ve hiltunlemeğe kalm~dan sı
nıf geçenler seçme sınavına ~.ağınlacaktır. 

Askerl lise II. ve ili. sınıflara a-irmeğe muvaffak olanların 940 yılı 

knınpları ileride askeri okullarda yapıln~ktır. 1• 

6 - kskeri orta okuJ!arla musiki, sanat ve karn gedikli erbaş hazır
!nma orta okullarının kaydQkabul şartları ve zamanları a:·nca 
tt!n edllec"ktir. 31 Mart 8 4 5 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 80 Nisan ve 3 7 9 10 mayıs 1127 

wcc aı:ıpa *\" < ır ..... 1.,.. ......._,.... ................ 
lznıir hwazı1ıı amirliğt Balın alma komisyommdan: 

1 - Tophane Je\·ımm eşya teçhizat anbarmın Uı.miriyle eski Feyzi
ye mc ;t.ebi binasının inşa ve tamirinin 10 m&yıs 940 cmun günü 
snat l 4 te T,,phanede istanbul levazım amirliği satın alma ko
misyonunda pnzarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 28579 lira 60 kuruştur. 
8 - İlk teminatı 2148 lira 50 kuruştur. 
4 - K~şif ve şartnameRi komisyonda görülür. 
5 - fsteldilerin kanuni vesikaları ile belli saattn komisyona miirn-

caatları. 5 7 
lllllll'J lllllt11ıtt111 ... ttlli11tlll1IUt1,tllllllllll lllll 1111111111111111111111111111111111111111111111 UUI iM 

ı .. mfr levazım amirliği satın alma komisyvnımdan: 
l - Mımfsada bulunan merkez ha~tahaııesiııin ihtiyucı olan 20 bin 

kilo sUt ve 20 bin kilo yoğurt şerait ve evwf dahilinde ~atın alı
nacaktır. 

2 - Açık ekRiltme ile ihalesi 15/5/940 çarşamba günü saat onda ya-
pılacakhr. 

3 - Hepsinin tutarı 6600 liradır. 
4 - tık teminatı 49ö liradır. 
5 - İsteklf'lerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü maddelerinde y:.aıh 

vegikaları ile ihale günü belli saat"Uı. :\fonisa tümen satın alma 
komisyonuna gehneleri. 4 7 10 13 154-t 

cwu ......_,... ............. 

B()t"JUYtla tihnetı satt.n alma komis1ıonundan: 
1 - Asker~ evsaf dahilinde 50 tonu yeni çu,·alhır içinde ve 150 to-

nu dı5kftm hııfüıdc ceman 200 ton yulaf pazarlık suretirle satın almaoaktır 
2 - Pazarlıı!ı 10 m:ıyıs 940 cuma günü snnt onda yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 14500 lira olup kati teminatı 2175 liradır. 
4 - İsteklilerin bildirilen vaktinde teminatları ile hirlikt.e Borno\ıa. 

da alkeri ımb.n alına komisyonuna müracaatları. 1593 

Jzmir levazım a;;;frli(ii sa.tın ~~ ko~;;;;;;;a,mı: 
1 - Manisa tümen birliklerinin 150 hin kilo nohut ihtiyac\ pazar

lıkla saun alınacakur. İstekliler pazarlık günü olun 9 mayıs 940 perşem
be gfutü sııat onda l'ıfoni:ıa tümen satın alma komisyonuna müracaatlrı. 

·ızmir leı·aıım et;f'::fi.ifi satm al;;_ k;;nisyonn~nden: 
15 mnyıs 940 çarşamba günü saat 16 da Erzunım levaıım amirlifri 

aatın ruma komi~yonunda ihıılesi yapılacağı Anadolu guzete~inin3/5 ma
yıs 940 tarihli nushaları ile ilan edilen şevrole otoları için satın alınacak 
2413 parça malzomenln şimdilik alınmasından sarfınazar edildiği ilan 
olunur. 

üdür üğünden: • 
anı sa 

Dair mixcffi i3tihdaın edilmek üzere bir Fransızca tercUmanına ihti
y:ıç 'ardır. Ayda ıao lira ücret verilecektir. 

İl't klilodn vesikaları ile birlikte müdürlüğümüze müracaatları ilin 
olumu·. 5 7 

Kapalı zarf usuliyle eksi tme 
Lişel~r alım, sahm komisyonu reisliğjnden: ... _ 

Cinsi .J ' 4 Beher T. B. :Miktarı Eksiltmenin llk T. ~artname B. 
K. S Kilo yapılacajı Lira Kr. 

giln ve saat 
GlöOO 21/5/40 salı G. S. 16lö 

""\ • -t 

Pirinç 85 
10,80 da 

Ekmek' ' 10 2:; 520000 c ( s. 10.45 3!)15 
Sabun SS 14660) » :t 11,10 da 1214 

ffr..Ytieyağı 60 17750) 
Sadeyağ 185 51000 > > 11,25 te 4693 
To.ı ~eker 36 50 86500) » > 14,25 te 3058 

Xo..<ntıe eeker 40 23000) 
Dakl'l.C eti 58 80500) 
Kariiıtı.an eti 5ü 70000) > > 14,40 da 6591 
KRıu eti 45 29500) 
Sığır eti fü) 23850 ) 
Beyaz peynir 45 22700) > > 15 te 1433 
Kıışar peynir 75 11850) 

38 kalem yaş sebze tutuı 38699 lira 60 kuruş 
351810 kilo) 21/5/940 sah günü 2093 

. ' ' • ~ 41J6'60 aded) saat lii,15 de 
' -

217 

344 
204 

584 

195 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 

1zmir ithtı.lit günıcüğG anLarında mevcud istanbul bakırköy fabrika 
maınulfitı yerli 2 bin aded ateş tuğlası şartnamesi mucibine miızay~de su
retiyle satılmak ilzere 5/ 5/ 940 gUııiiııden itibaren on beş gün milddetle 
aızık aı1ırınaya çıkarılmıştır. 1:-ıt~klilerin ihale günü olan 20/ 51940 pa -
4!artcs: giinü . aat on dörtte mezkur güınrilk mildüriyetind{' teşekkül eden 
ı:ıatış komisyonuna müracaat etmelerl ilan olunur. 1595 

Devlet Denizyol~arı zmir şube
si müdürlüğünden: 

Şuh~miı memurları için y2pl1rılacnk yirmi beş takım elbise ve şap
ka için 8 5 '!140 ta yapılan eksiltmesinde v-erilcn fiyat haddi layık görül
memiş olduğundan eksiltmenin 13 5/ 940 pazartesi giinü sa.at 14.:30 da 
devlet denizyollnrı İzmir şubesi binnsıııda yeniden yapıhıcağı!ldan talip
lerin ayni gün ve s·rntta nıür~caatları ilan olunur. 

Naz:lli · Sümer Spor kulubü re
isliğinden: 
Yeni idare heyf>ti 8e~imi ve niı.amnamemizin tndilatı için 25/4/!>40 

tarihinde :ıktolurıan genel .kongrede' :ızamızın çoğu bulunmadığından 

l l 1 5 940 tr.rihincı talik cdilmi~tir 
Yevmi meikfirda saat o)l beşte basma fabrikasının kantin salonun

da Sümer sporlu bütün nzamızın behemehııl hazır bulunmalarını rica 
ed~riz. 1592 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komis9onundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 19690 lira olan 2000 nded battaniyenin 
18 mııyis 940 tarihine raslıyan cumartesi gü-nU ı::aai on birde kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk temmatı 1476 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan parasız olarak a!ıuabilir. 

3 - lsteldiledn 24!)0 ~anh kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek 
!eri kllpalı tC'klif mektuplarım en geç belli gün ve ıınattan bir saat evve
lir.e kPdnr Ka~ıınpaşada buluı:an komisyona mnkbuz mu.kabilin~ verme-
leri.. 3 7 12 17 8419/1511 

Aydın vilaveti daimi encüme
ninden: 

D40 yılında Aydın, Söke, Nazilli, Karacasu ve Çine kazalarında ya
pılş.cnk bina tnhriri için 498:3 lira muhammen kıymetinde ve 17 kalem ev
mkı matbua t:.ıbettirilecektir. Bu e\'l'akı matbua 20 lıar.iı-anda hususi mu
hssebe nıüdiırlüğline teslim edilecektir. 

Taliplerin 1615/940 krihli perşembe günü saat on dörtte ve 373 lira 
78 kuruş teminat mektupları ile Aydın vilayet daimi eııcümt!nine fazla ma
lumat alınnk ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 
müracantları ilan olunur. 30 3 7 11 

BRİSTOL 
Be yoğlunda 

.. 
OSAIJA Nl YE 

SİR KEC f'de 
Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin • eald oteJcW 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir. 

4 4. Sen~lik. ~übeli idaroaiyle bütün miifteıilerine kendiaial 
· aevdımuıtar ••• 

Otellerinde misafir kalanlar evler ~ndeki rahab bulurlar .. latanhulda 
bütün Eıe ve İzmirliler bu otellerde buluıurlar •• 

Hususiyetl•rİ çok olan bu <neli~rin fiyatları da rekabet kabul etml. 
reuk derecede ucu:uiw. 

•• Mensucatı lzmir un 

d\1tt~ ClTTA Dl BARI mo· 

SF.RVİCE MAR1T!ME RO'G)iAtS· 
B1 1CAREST 

' "' Galas ve Kö.tence için: 

4 fJ_
~~~oe"rub·· .... 7k-l~e.-n9m40ekttaeriobliunp-

·t< 
1STANBUL PiRE Cıl\'nrna motôrü 18 Mflyısıı dO• 

~n 1 kJI( 1'lAPOLl CENOV A bekleniyor. 
~ J.:>ı ' limanlarına hareket ----

VlNUIA edecektir. 0. T. R. T .• BUDAPEŞT 
LANGANO vapuru 15-S-940 tari • 

hinde beklenmekte olup CENOVA BUDAPEŞTE iÇiN 
VE RIVIERA limanlar•na hareket -- - -- doff.I 
edecektir. c:DUNA:ı> vap. 15 mayıs:ı 

BRINDISI motörü 15-5-940 tarihin 1 ekleniyor. pd• 
de gelerek ertesi günü saat 17 de ı «KASSA:. l\lot. Mayıs sonlafl 
PiRE BRINDISt ZARA FİUME TRJ- bekleniyor. ott.sll' 
YESTE VE VENEDIK limanlarına' cSZEGED> mot. Haziran 
hareket edecektir. 'rında bekleniyor. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde p0 
gelerek ertesi gi;nü saat 17 de PiRE Soayete Komrf.>siyal Bu)gıır 
BRINDfSI ZARA FİUME TRIYES • LA VIGASYON A VAPÖR .. .ıı 

' TE VE. VENEDtK Limanlarılla ha. Rt.'LGARYA vapuru 6 J!I: ',or 
reket edecektir. bekleniyor. Burgaz ve Varnn iç:ıı · 

Not - Bütün hu vapurlar Triyea· alacaktır. 
~t 

VApurJann iıılm ve tadh!~rl 
te veya Ccnovada şi.nali ve cenubi 
Am .. rika limanJnnna hareket eden 
ITALİA ANONİM aeyrisefain tirke
tinin ve Amerika ve Hindistana hare
ket eden LOYD TRIYESTINO ano- j 
nim aeyrisefain tirketi va.purlarına 1 
tesadüf ederler 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ALBA .TULIA Va. 12/5/940 tarihin
de beklenmekte olup MALTA, CE
NOVA :\1ARS1LYA limanlarına ha -
reket cd ecektir. 

Not: Gerek navlun ve ıeırekı;e ha
reket tarihleri hakkında acentf!mİz 
hiç.bir mesuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

w• lzmir' asliye ikinci hukuk hakimli -ı' 
oınde1ı: 

fzmirde Güzelyalı tayyare alay fab
rikasında boyacı ustası Hasan Yolek 
tarafınılRn Güzelyalı Arap deresinde 
Hacı Kudirin evinde oturan Urlalı Ha
tice aleyhine açılan talakın !'lubutu 
davasının icra kılınan muhakemesi S<l

nı•ndn: Hasanın Haticeyi 341 tarihinde 
boşadığı sabit olduğundan o tarihte 
vaki talAkın tesciline v.e 1326 kuruşun 
dahi müddeiateyhe yükletilmesine tem
yizi kabil olmak üzer\! 29/1/940 ta -
rihincfo davacırıın vicahındıı ve müd
deauleyhin gıyabında karar verildiği 

ve mmlen tanzim kılınan hükmü havi 
gıyap ihbarnamesinin mahkeme eli -
vanhanesine talik kılındığı tebliğ ma
kamınn kaim olmak üzere ilan olunur. ' 

ZAYİ 
931 senesinde idtanbul askeri sa

natlar mektebi memur kıi'lmından al
dısrım 16 numaralı şahadetnemevi znvi 
ettim. Yenisini alacağımdan zay·i şeh~
dehrnmeniıı hctkmü olnıadıiını ilan e
derim. 

)fozkur mektep mE>.zunlarından 502 
apolet num:ırah Nnfi oğlu Vedad 

T. iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

kında hf~ bfr tanhhlld alın~!" 
Tl::LEFON ı 2001 - 2v""" 

Olıvier r1e sürekci51 

LİMİTED 
VAPUR ACENTASI 

Atlürk caddesi Rees bin•11 

Tel. 2443 i{İI' 
Londra ve Liverpol hatlı•t' dl' 

P. "h . .. ~·ııP 
ıyaanın ı tıyacına gore 
larımzz aefer yapacaklarcl1'· 
~~:::n:::;:;~~~ 

lJU.J:t 1 OR 

BEHÇET UZ 
Çocak Hastalı~4 

f~f;/~tı_SJHSt ~,4-1 
a~staku-ını 11,30 dan bir9 tb'':ıı 

B~yler ı;okağmdıa Ahenk : ~ 
•:ır.m<h. kı>hul eder. _/'. 

Saçlarınızı det' 
Dökülrnclden ve kepekl:r ti' 
kurt~rmo.k, cildinize tabii ı:ııı 

· • · d tın k · t•yor•" ravetmı ıa e e e ıa ı 

SEBORİN ~ 
}(tıı' 

Kullanınız. MellUlun olacD 

Hamdi Nüzhet çaııÇ~ ı 
Sıhhat Eczaharıesı 

1 
K;:r;ltı - .!::::S ~ 

Üç Kimyager 
Valdolu it 

D..... b. - '·~-' si" ıger ır taıuJ.P. boı' 
ilaçları gibi mideyt •tli 

k · · teS1 
mıyan ço ıyı ve ·t~' • • J 

bir sınır arazsız 

cıdır. ~ 
~ıırJ~ 

lzmir ahkamı şahsire sulb 1940 
İKRAMİYE !'LANI 

KEŞ İDELER 
hakimliğinden: ı:f11' 

· çır 

l Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
l İkinciteşrin bırihlerinde 

yapılacaktır. 

İzmirin Y npıcıoğlu birincı j 
~ J<ffll ~.J 

zında fo sayılı C\ de nıU ·it o»..ı 
8/ 10/ 928 tarihinde ölen J3~-s1 'f"' 

. Jlll!~ .&'r 
ıı·------------·-.. 1 Yakup çavu,..un varislerı .11 jJ>· 

1940 İKRAMİYELERİ Jac~ v eyJ.cdiklerinden ipotekli ıı . tiJ;ı 
l adet 2000 liralık = 2000.- lira emlak ve eytam bankasının 1~fİ'~ife 
S > ıooo > = 3000.- > 1 ·n ttı5 • "e • 

talebi üzerine tere rnnı tert" .k 
6 > 600 > = 8000.- > ]JU er 

l 2 > 250 = 3000 __ ... kurar verilmiş olduğu ve 11ııı . 
> .. 1 111nr1Jl ıı> 

40 > 100 > -4000 ·- > d.en alacaklı ve borçlu on ıı;t 1 . 'baren e, l75 > 60 > = 3750.- > ve borçlarını ilandan ıi· ""''ıııı t 
210 25 t •e vv· .. 'I > > = 5250.- > içinde mahkemeye ka:rı ' • 11cıı,. 

Türkiye iş bankasına para ya- meleri ve bu nıiiddet içindeı:rill ~.~, 
t ki 1 tt. j\•eO , ' 
ırma a ya nız para birik!irmiş borçlarını kayıt e ırın · ııctlgı 
olmaz, ayni zamanda taliinizi de nun.en takip hakları oıınn :ı591 
denem~ olursunuz. olunur. '\ 79100 demet) 

t:omisyon~urnuıa b jlı Gcılatasnrayf Haydarpaşa, Kabıttaş erkek li-
~i le Çamhcn, Kandilli ve Erenk~· kız liselerinin mayıs 1941 ı.onuna 
kadar ihtiyaçları olan yukarıda )·azılı yiyecekleri kapalı zarf uıulü ile 
eksiltmeye konmu~tur. Bu hımısta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

T. A. Sirketinin halkap:nar kumaş fabrikası ı 
Ta.rafından menim dolayiaiyle yeni çıkardıiı kum.atlar 1 

ALSANCAK 
lstaıyonu J<anu•1nda Yeni Açılaa 

EGE 
Ek&iltıne İltıınbul Be7oğlu istiklal caddeei N o. 849 da liseler alım 

a:ıtım koınisyeaıunda yapılacaktır. 

1stekl!Jer ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı ticaret odası vesikaları 
ne 2490 sayılı artırma, eksiltme kanununun tnrlfntı dairesinde hazırlı
yacıklnn tekrıt zarftsmnı yukanda hizalarında görierilerı sa~R bir 
snat evveline k.ıı.~r s~U geçen komisyon reisllğlne makbuz mukablltnde 
teslim etmeleri muktezi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
'l\?minatla.rı yatırmak ve şartnameleri bedelleri mukabilinde almak isti
~!eı-in Gnlatasn.ray lisesinde komisyon katipliğine mftracaatları il&n 
:!/~ur. 2 7 12 19 3330/1461 

..lO-

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Y ni 7aptıracafmız elbiıeler içi" bu mamullb tercih edla 

•~S A T 1 Ş Y E R L E R ı:• 
Birinci. kordonda 186 numarada 

ŞARKHALI T. A. Ş 
...... - .. _ -

Husu.~i Hastahanesi 
Sahibi: DOKTOR OPEP..4.TÔR 

ADIL BiR 
Her ~ııbeue ait hastalıu kalıul 'l'e mü
teluumslan ta.rafu,dan tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
dok.tor bululur. Tel. 2918 


