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HAYDAR ROSTO ÖKTF.M 
UmJml 1'etriyat Müdürü 

_ HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

~bONE l ALTI AYUGI 800 Kuru~ 
~TLARI f SENELtGl 1400 Kuruı 

- Yabancı ır..e.mleketler ielıı 27 Jinııhı'., 
IDARBHANB: ~ Pkak. IZMIR 

r Nüshası her yerde 5 kuruştur 
29 mıcu YIL 

Nt>. 8169 
Rebi..ülevvel : 30 

EVKAT 
S. D. 

Sabah : 4, 51 
Ôğle :12, 10 
lkiadi : 16 05 

S. D. 
Akşam: 19,0'.l 
Yatsı : 20,57 
İmsak : 3, 03 

:I'ıt. 2776 Tlıı. (ANADOLU - tzırtR) P. K. 405 
ANADOLU Mıı.tba..,uub baııı:lıınştlr. Her rGıı •lıahlan lznJı de çılıiar elyaat pzetedlr. -

Çar~mba 
8 

MAYIS 
1940 Günü ıreçmif nüshalar 25 kuruftuı' 

örfi idare l(anunu l(ahul Edildi 
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Avam K arasında Mühim mülakat 

Başvekil Çemberlayn uzun beyanatta bulundu 

Nörveçte alınan dersler, 
rniittef iklerina zmini artırdı 

• i •• 1 

Paris, 7 (Radyı>) - Fransamn Vati Mısır hükumeti 
Jran sefiri Şazi Bu, buPıı Papa tara-

fından kabul ed~tir. Jht" t t db" J • ld Ik" { •ı• h 
Papa ile ltaıya vdiahdı prens Oıı.- ıya e Ir eri a 1. l ngı iZ Zir • 

berto arasındaki görflşmeden sonra } d h J k d . d 
vukubulan bu millAkat, alikadar me • JSJ a a S en erıyeye Var 1 
haf11de ~ok milhim added.ilı:nektedir. 

---*~---

Rumen köyü 
inşası için Bükreşten 
miilıendis gönderildi 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Erzin -

can Jlelzele mıntakasında yapılacaılı: 

Romen köyü için bui\ln Bükreşten bir 
mühendis gelmiştir. Hilktlmet, mühen
disin refakatine bir heyet verecek ve 
·köyün İlllJLSI için lizım aıelen biltıln Jw.. 
laylıkları gösterecektir. 

* Hollanda 

Milli Piyango 
8 rakamile nihayet bulan bi:etler bi

rer lira amorti alacaklar 
Ankara, 7 (Hususi) - )Iilli pi - 3760~ 4CHS 40870 41358 42056 42793 

' yaıı k o keşid e~i bugün yapılnu~tır. (8) 45602 46323 46595 47585 49588 49929 
rakamı ile nihayet bulan biletler * 
onda bir nisbeti ile birer lira amorti IJl f • • 
al~cakl ardır. !kramiye kazanan nu eye l mız 
marnlar ~unlar3~;~3 , Bükreşfe 

80 bin lira 

20687 

20 bin lira 

20284 
15 bin lira 

Bükreş , 7 (A.A) - B. Berkerin ri
yaset indeki Türk ticaret heyeti dün 
Bükreşe gelmiştir. 

---*·---
Almanlar 

• yor 
T rondheim Cenubundaki Norveç Kuvvetleri Alman

verdirmektedir mühim • 
zavıat • . , lara 

Nar•ikte Alman ıremilerine hücum eden 



SAH(FE 2 - --
o 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
12.30 Prosrra nı ve memleket saat 

aynrı, 12.35 ajıms ve meteoroloji ha-
o berleri. 12.50 :Müzik: Muhtelif ş;ır-e m es kılar (Pi.) 13.30 14.00 ::\Iüzik k(i -

Hatıralarını yazan: I ngiltere çük orke lra (Şef: Necip Aşkın), 
• 18.00 program ve memJ(!ket saat a-

-5- pcr. Bu kndmlar, bavulumdaki .eşya- Hükuınetinin resmi yarı, 18.05 :.'.\'J iizik oda müziği (Pi.) 
Ertesi gün Nazilerin bir :rabası yı atmamı bildirdiler. E yalarım ec;a. ~ '1 • 1 ~ ~ ilanı 18.30 )iüzik: Saz eserleri, Çalanlar: 

villanın kapusuna gelip dayımdı. t ~n c-ski olduğ~ için,. bu vazi~ et .be~ Fahire Fcrsan. Rdik Fersan, Fahri 
Gesteponun ika zabit1• ile birhktc nı o derece muteessır etmedı. Bıraz Tüccarların ihracatçıların berveç. 

1 
•• d J•k Kopuz. Okuyan: Necmi Riza Ahı~ -

Ka ter , b ğajlarımı araba) :ı yuk - sonra gelen bir tl'rzi, benim için ya- Oft CaS SU.O a eşer sene } hiati hususatı not etmeleri lazımdır. kan. l9.00 Konuşma (Dış politikıt 
etmeğe yardı'll ft ilcr. J\Ş(;ı kadıN. pılacak yeni dbi enin öloiı ünü al - 11\Inje~te İhgllter~ hükun~etinin jutc hadiseleri) , 19_20 Müzik , Çalanlar: 
arkadaşım Poln i .e 'edala,.tık. Poln, dı. eS , • Cezala ar t r l mamulat ve mallarmı musadere et- Kemal ... Seyhun, Cevdet ağla, tz-
acınmağa mı yok gıpt a nu la - Elbiselerin hazırlanma ı için, Z. mek hakkını işbu malların jute zettin Okte, Fahri Kopuz. 1 _ Oku-
' ik oldug~ umu t y·n edemi.•ordu. o sen; inde iki gün kalmaklığım icap Tı·ak~·a mıntaku ırtdıı devletin ~m- bü-; deı~ce inde görulmüj u er yıl n- ambalajlarına dahi şamil olduğunu 
• yan: SPnıRhat 0Edens€ ., 2 - O u-
gfinden beri F 0 ~ t i bir daha go ftti. Bu milddt t znrfında iyi bakıl- ni~ eti \:e meııfoati icabı olarak gizli ğıı· h~p:slerine karur Vt'I ilmişti.. Fakat ve ahval şüpheli görüldüğü takdirde yan: Mu afıı Çağlar. 

19
.4

5 
Memle-

remedim. B' az a Oguzburgc1u.ki dım. Bu ik' gun z rfında, na"'t par~ hlma::ıı lazım gelen malumatı, siyası Temyız mahkeme in:ıı aleyhlerıne ve. ne miktara bı:ı.li;. olursa olsun mez- ket saat ayarı. ajans ve mereoroloji 
polis karakolu da idı.k. Orada bir ti il}{> d .. clık knlnca rıma d r ' "nin \1.' askeri casusluk maksadi~ le elde c- rileıı nakz kHhıl'ı üzer: ne .tekrar ya- kur jute mamulatın amuııllijlarının hnberlert 20.00 l\lüzlk: Fasıl hc,\•el i, 
saat ka nr be+.l~ikten onr , gt>ıı·~ 1 \erdim \C parti uza ına m h u" ku- dip işaa suçundaıı Ağıi-ceza mahkeme- pı!:.uı muhahemclet< neli~!'tn(l:' ı>apaz 'del'unundn bulunan diğer mallarrn 20.35 Tem il: Ankara. Yazan: Yu
bir salona g'rdik. Or da. b·r daha ~ıd numurn ı ile b r b r bh· de ro - inde d vam ~lm kte ohm beş Bu\ga-li!artiriııiıı sckiı ilene dört a) rıgır ha~- dahi tevkif edileceği beyan olunur. nuq I\~izlıet l'nat, 2 U 15 Serbest gll· 

gördüi.li{!mde tanıynnnyac ğ:ım sot':uk ı •aldım. İki rün sonr., 1 azırlnnrnış t·ın nn.h l.errıeleri <lün sonn eı mi~ ve sme, iki sen altı .ıy hüln1ıııetçP tnyın Bu suretle tevkif etlilcn mallar mü t 21 45 M .. · ık. Ri. m· 
11

r 
ol n i~. lı reni t ti~ t kını ip k llıi- bırar tcıhim cdilm1ştir. ed:Jecck bir mıntakt lla fü metine ve 1sadere edilmiver~k hükumetçe tak- : ' d · ' ( u.7. th K'.

8 ı~u~:so 
bir ad.amin kar ll ştım. Siyah biri t...m eldi. Elbi ı ıin ü füne. nnzi Suçlttfo.r Pd"rne BuJg-ar koıısoloslu- emniyeti umumi:ıe ııezareliı.de hulun- ltllr olunacak ·ve muvafık görlilecek on O!'ltı .Şe1 : ~m~ (ı.nçer · ·; _ 
masanın başında oturan bu adam, i~aret· d ki mi ti. Yalnıı: k' pelerimi ğu lci,ibi 'rod1ri oglu Lnmbo :~ Eclir- duruhunsına, diğer suclu Lambo, m- bir vakitle serbest bırakılıp iade edi-ı Jme~l~ket saat n) aı ı, nJa.n~ ha be 
Üt'>Üncü Ravişin eR tehlikeli ı:.al;si - h f . d ı .,.., il h ~ . !'<. ti Lo .. s· k . . • ..d erı, zıraat, ec;ham - tahvılnt. kam -

" • .J • • "' • I mu ıı "za otmC'm rrı a e e ti r. n" ır1etropo t an~ kütıbi Auastas o!!· ve vıçı • m ovıçın onnr sene mu • leceUir. b. k t b C! (f' • H 9 ., 60_ 
yetJ.erı.nden En ık Hıml~r ıda. Benım- Şunu unutmamak lazımdır ki. Z. lu Kiti, Edfrnede Avrupa oteli müst.e- detle ağır hapi !erin<', üçer ~ene mtıd- " - • - ıyo - nu .0 or a!ıı ı~ 8 

• - gO 
le uzun müdde .. konu1madan, ma a- servi inde bulunan kızların, nic:an - ciri itah ı:rn tebaa ın an to.poğraf~·a detle hüklımetçe tayin edilecek bir yer- Bergamadakı hayvan 2;·25 ~Hlzık: rnzbarrd (Pi.) · 23" 
nın üzerinde bulunnn ~o yamı karı": lanmış clduklımnı gö reren bir L~a- mühendisi yGzbaşı jozef oğla Sinkoviç de ikametl-e emniy<ıti umumiye nezarc- sergisi 'Y arınkı. program ve kapanış. 
tırdı ve tepeden tırnaga kadar benı ret taşımıllnnna müsaade edilme - Bulgar papazı ve Bulgar tebaasından tinde tutuimağa, müebbeden amme . . . . Z A B/~ADA 
"z ftx. ba .. lııdı Bir model •fthay- . . . d Ehlı hnyvan sergı ı kalabalık hır halkı ..rt 5ı: mt>He "' · 14 yordu. Teoffl oğlu papas ?r'fotu·i namlarındıı- lıızmetlerm en memnu bulundurulma- _ . .. . _ 

yQI edi3rormnş gi'bi tekrar tekrar yü- U ulden olı:.n bütün tef rruat bit- dır. ğa, ceza müddeUnce hepsinin de mah- ku:ıesı .. muvaceh€sınd~ nçılmıştır. Muh Üfürül:çülük: 
Zu··m baktı Znnnımcıı benı' kontrol • . . . . 1 1 telıf koy ve mahallerden geren yarım1 e · • tikten sonm, I' t 'pcnun yo!ladı ·ı Bundun evv l Ağırce .. adakı muhnke curıy~h lmnuniy~ halın~ tutu nıa a- . Ödem'6in Cevte köyünde Omer 
t k - d ı.· )Ak d k b" b b" . d"l G . . b k .1 . . kan tngilız ve arnp tay, katır. sıpa. _ :. .. .. . .. _ ıı eme ve ngzım an uır a ır ı BP- ır ara n n ı r er .• e tapo nıE>- meleri nebc.esmde suçları ıınkıs teŞ" - rınn araı· \·erı mıştır. . k 

1 
ı.,.;:. 

1 
t h[ oglu Emrullah ufurukçüluk yaptıgı 

k i i b ı d t . . . . ıne e er ve vvı;;a ar uzun zaman ecı r . . ma ç n azı şey er sor u ve ne ı- murlar ,d n b rı ı y nımn oturdu ve d'l . t" ., dan ynkahınmış, adlıyeye veıilın!t-
cede, sözlerimden mutmain olmuş diğ r ik' · d karşıma ceçti, araba, -=~/ d e ıDmış ır. tl 

1 
. . t• t· . tir . . · . · · "'k t• • Zn" ·r e maz·of u sure e rapı an sergı, ye ış ırı-gıbı bır tavırla yüzüme bal.tı. Dır doğ'rucn Bcrg h d n h rck t et- e ll e imiz Ve ~ · ciler ve alakadarlar ü . d k .. t3ıç~k taşıyormu§: 

knıtıdı imznladıktan sonra döğmc - ti. zerın e ço ıyı Karşı~·akndn Znft!r sokağıncl.._ 
ye bastı. Aradan bir knç saniye gec:-1 Yol<la, yan1mda otur,.,ıı ml'mur - m •• ff fifct erim:z ihfi!}G;Cl gÖrÜ• bir tesir yapmıştı~~ Mehmed oğlu b.ahç.ıvan Alinin oze-
meden salona bir memur girdi. Him c n. Hitler·n ner d otur lu u hak - rinde bir bıçak bulunmuştur. 
ler, imzalaqığı k dı bu memura kında biraz ~1Iümat ima' 1 +>rım. lüyor . Maarif cemiyetinde Bacağından yaralamış: 
vereli. Ve b~ni Z. ervi!\ine götürmesi "f :nur. tef ·ı b'rı.z Dördüncü posla vapuru Dokuz ma .stn Ankaradn topl. nu- KC'merde Knuçeşme mevkiinde 

ııl eı:ıretti.. Bira2 .. ">nr~ ?n servi I? 
0

0 w: her 'i k c!' re - bel./eniyor D h·ı· , k"'il ı: h b _ cak olan genel merkez kurulta.yına .dc-,Z.eker~·u oğlu Bekir, se~e.psiz ibra· 
geld1m. 1kı kadın, uzerınıı ve ba - ceg m .. t .

1
. a l ıye '\i e aıe'-t a er !ege olarak İzmir mebusu Bn. Şehıme hım oglu yoğurfou lsmmh bı~akı-

1 d k . 1 tt" ı Loııdrnda bulur uıı Turk - ngı ız d d·ıd· .. . ··- w b .. d 1 .. ~ -~- ......... vu unm a ı eşya arı muayene e ı - . . .. kive ar e ı ı Yunus, Ankara kolle1ı edebıyat ogret- sag acngın an yara ~• ı.m11öll ,. 
vardım komı esı tarafından Tur • .. . B p .h B . R 'd G ... 1 bıtaca tutulrnu ur • 

ençler de 

1 J f ı·•. t d ı ·· · · d .. d .. 1cü Son znmnnda. 1stanbulda tnuhim t!'enı n. erı aı ve ay eşı um · • 
ze z e e. e ze e eı ı ıçın or uı . - ·ı . t' 1 Pi~ sudan hadise· 
posta olpı·nk bir rn.pur.la lzmiT limanı- mıktnrda nınzot bulundugu halde İz- fPÇtı mış ır. fk" r~ 61G k ki ~ 

.. d •'\ !\ t bb". v Qva mirde mazot knlmnmışbr. Beledi\·e 0 _ dnrc h0 yetino seçi~nler de merkez ı ıçeşme ı e met so .'~ a 1.' 

:rn ~~n ~ıı e.n. e~l· Y~ 1 
) 

8 
f e 1 e'J~~ tolıüslerin:n ihtincını hazarı dikkn _ bank ... sı müdürü Nazif İnan. Akseki ıman oğlu l\füçtebo, pis suları kaPU 

n~~ ~gelmem' r. be. P1 ~nhın 0
nz ~ la- t.e alan belediye ·reislig~i viJihret kana- banln.ı müdürü Hasan Serter, borsa,öntlne akıtan Hil.~·&n oğlu Mı.wıti8 .. 

r. rmış oma ını11 se n en z an • • . . . - 1 .. ...1 f k HU - · ta ı b .r1J.-

I t v d lı 1 s •a liylo Dnhiföre vekaletini hal;erdar et- kon11serı Şcvkı Erlugru , tuccar ·' us- a ve arısı ıın ... J' eyı ş a Ry• 
şı amamış ır .. ep.ur a u unan e,.) . • . . . tafa Buldanlı \'e Re id Güroldur. rındı\n yarnlamtş ve tutulmUştur. 
\·e eczavı tıhbıvenın ord!nolnrı, Lon • mış, mazot gönderilmesini ıstemıştır. ş KT ~ k .L. • · * Yoni heyete muvaffakıyetler temen- arııma -..,• çeaMJt: 

d
.. 

1
. dra elçiltğimizden lzmir kızılay mer- . d . Çorakkapıda Fenerci so''niıııdl 

e ge r . 1 • t• B l k/ • il • ••k /d• nı e enz. ~ a V ;,. tezın ge •ııış ır. a l la .. erı gu se l, ---c::::ıı Mehmed oğlu Nusret, sarhoşluk sJ" 

ı.trr çünkü istihsal azaldı ihtisas kursunda ikasiyle Ahmed karısı (}!füıttıne bJ" ada Son zamaııda tzmir körf~zinde çak çekmiş ve tlıfül.iiıuştur. 
k.. 1 Sıhhııt ve içtimai muavenet ,·ekfile- Tıuı-rnız ve tahkir: 

7,, em 'p..,ş t c~ddesi 

ta&nirall 

opek ba ~l~rı çok arttığından ):ene- tinin şehrimizde açtığı ihtisa~ kursun- Şehidler caddesin.de Ali oğla yd· 
cek balık ıstıh:ıalutı azalmış ve fıyat- da derslere devam .edilmektedir. Kurs cı Baki. Yakup kıEı Fah~fvenin e~' 
'ar da yükselmiştir. İyi çipura ve bar- iki buçuk ay devam edecektir. Bugün ne taarruz ve kendisini tahkir etıllİf'" 
bunya fiyatları 80 kuruştur. Hiçbir dahill hastalıklar mü~hassısı Dr. Ke- tir. 

~ ,•I rı· taı fındıııı K.ırşı) ada Ke- mev~inıde bıdık fiyntının bu kadar yük mnl Aysfty bulaşıcı hastalıklaı·. yann Tavuk hırıızlıfı: 
. ~ .. Jd ın:~ı parke. taşla. döşen- seldiği görUlmemiştir. Dr. operatör Mukbil Asil Ataknm cer- Kem~ Mdımud oğRı Rüsefirı ' 
ı bır .< l•hıde ver lmiştı. lrıııtt· * rahi, cuma günü de Dr. kimyager B. Mehıned oğlu Hakkının damında bll 

1 •• tlup ~ ki de ol~ndığınd.ıı~ bu r:~ }'; [ d Se!aheddin Özynr zehirli gazlar rfıev- Junan sekiz tavuğu çatdıi"ından Y"" 
t) parkP .L iJ lltfl(' 1 Vf' l.Elnlll'l, hr.şka a1nanLar a ZU}U dersler Ve:recekler<lir. kalanm1ştır. 

ıir muU>ahhid ve~ım:§tir. f(aynaklardaki çalışmalar * Kız kaçarma ve taamı.dar: ın.a.-
• • Yamanlar dağında Çarıkdere mev- Evlenenler Bergama kazasının IDrtuğrul .. 
'ısan r y·nd::ıkı Y8~~ınlar kiinde heyelan yüzünden kaybolan ba- :N'isnıı nyı içinde İzmir belediye ev- hal!esin~e. Deveci Alt ve c:veivF~tı-

rıvı z ı·fından !zmırın muh- zı kaynaklar, belediye ~meleleri ,.e Ienme dairesinde 122 çiftin evlenme med, a.} nı mahallede otuı an . e 
riı d ~l yan l'!Il çıkmış ve mühendi leri tarafından tekrar bulun- muameleleri yapılmıştır. mn adı.nda genç bir kadının e~ı~ı 

ri dbirleri aye inde der şt r gece gırmişlerse de kadının f eı~ ,. 
.\ J ·irt• mu· .. tl·ır mu u · . . S. p L üzerine ka11 mışıardır. s·~ıvıar, - . 
v ... "' • Kaynaklardan fazla sular ıhtı\·a e- lr erS Oren :r ~'I' 

~---------- d b" · · t · · t k b 1 tulmuştur. en ırının amırı ve e rar oru a- .*. 
rının tefrişi yapılmıştır. D!ğerleri ü- Tayyare ile Romaya · .. .,. .kÖ .. 

kavda için :. zerinde de çalışılmaktadıı·. do**ndu·· Torbalıda tütün tarlasından t 
ınulıtarlar tcplnntıııı :!\! •kez, nahh·e ve köylerde hava * vüne d·önmekte olan 15 yaşında Fa • 

15 mayıs hava ~hitleri gtinU için 'h hmin cdilm kle:d:r. kururnul1ll varclımcı ııza kavdı için ça- ş h • A Roma, 7 (Radyo) - İngiliz sefi- ~anm önüne çıkan iiç kişi, kızı kB .. 
Hava kurumu iımir şubesi tarafın - 1 Hav.:ı kurumunun ff d"kli YUV'lSınr lı •lmr ktfldır. Kul'Ul\1Un lzmir şubesi e ır p: anı ri Sir Pers Loreu, bugün tayyare ile çırmağa teşebbüs otmi~rS@ dıe fıeı': 
dan bir ihtifal programı hazırlanmış- da tc lebe kavd hmm ktad·r. Sıhhi m•ı- mGdürü B. Şc\·ki Demir, nahiye Ye Londradan gelmiştir. yadı !iz.erine birteY yaµanıaode..11 ]c~Ç 
ur. ayc:n d s ığ!r.m çıkanlar dcıh l Anka- kövlercı., b•ı mevzu etrafında muhtar- Mütehassıs geliyor Amerika sefiri Filips de Floran - mış. faknt yakayı ele vermişI~fdıt· 

.. ·.. rad ki m ktebe gö cj,,arılm ktedir. Şfm lnrla tema.slaı· yo.pmı§tır. En küçük Müstakbel imar p r; nı esaslarını ha- sa dan dönmü~c\ir. Amerika ~efiri , Ayıp ıey: _ 
Bu yıl orta okul ve lise~ri bitirecek diye kader 2S talebe bu ;netle (flin- taahhücl oyda 10 kuruştur. Şimdb·~ zırlıyacak olan Fransu; şehircilik mli- Flornn!ada Amerikanın Papalık Dnn Göztepede kırda oturup e~ _ 

gençlerden bir kısmı, ~imdiden Türk derilmiştir. Du yıl Türkku~u ve ged'lJi karlur 14 bin vardımcı azn k&ydolun- tch ssısı mimar B. Korbüıyenin, bu- IM!Zdindeki mümessili Miron Tayl6rle !enen bazı aik! kadınlarına sarklll ı 
kuşuna aza yaıılmzş!ardır. İmtihan - yuvMı mektcp1erinin kııdroları geçen muştur. Bu m:ktarın elli bine çıkarıl- günlerde bmire gelmesi beklenmek- umumi vaziyet hakkında müzakere- hk eden Hakkı ~gn yakalnnınıŞ ' 
ı rdan sonra bu miktarın artacağı da yıllara nazaran dört misline çıkanla. n1115ıı için karar alınmıştır. tedir. le.rde bulunmuştur. adliyeye verilm~. 

Bu hediyeler arasıııdn zamanın en riyle yazıl'1-ığı da muha:k.kaktır. Ku~şikır, ticaret mııksadiyle bu tı. J\'1-
~z:::~Et:!:::Jr~ kıymetli bir hırkası da vardı. Bu he- Bundan başlaı bir ingiliz generali havaliye gelmişler ve tcsndiifen Bi - O gün impar!itorun dairesi gole el-

di~ e Hazret MulıammMin çok hoşutıa de Dclhide bir hırka elde etmiş ve bu- zans impn.ratoru Herakliyosun Kudüse labalıktı. Harlçt.en bir çok elçiler S 
gitmiş ~·e vefnt111da bunun~a ?rtülmesL n~ 1878 ?e .Hind valii umumisine he- nyak basması merasiminde hazr bu - mişti. fe • 
,1i de bılh:.ıssa vasiyet etmıştır. dıyc etmıştır. lunmuşlardı. Dairede bir sürü papas vardı. 1 _ 

}'4 • M AYHAN Sar.evtk prensesinin elinde bulu - Bu hırkanın da Hazret Muhammed Dihy(), imparatorun huzuruna me- rnklıyoR t~hhnda mmeUe atGrufôr 
zan • ı. . , . . . nan acaba bu hırka mıdır'! Vaktiyle S. L. A. M. ait olduğu rivayet olun- raaimlc alındı. Heraklıyos parıl parıl dlt. hfle 

- tWO kıyme~ı .hırkn) ı Ruso ıs~ı~dekı ~ran- lstanbulda ,.e halifeler elinde bulunan maktadır. parlıyan bilyük ve mükellef bir tahtın - Haşmetme.n;p; iradeniz veÇ 
Hırka, rivayete nazaran, imamet sız sefırıne emanet vermış~ır. Sefır ?e ile Mısırdan hediye edilen hırka ara- .... tn.erinde oturuyordu. Bulunduğu sa - Araplar getirilt1fler. 

e httafeti dolayı yle •IU Abba- hır~nyı Fransa~ra nakletmış .. "~. varıs- sında esaslı bir münasebet var mıdır? Dihye hamil olduğu mektubu, Bur- !onda büyük bir haşmet vardı. - Huzm·umg a'halv: o ::ırı ı.. süf-
eilere int!lool e · · . Ba dndın ta- krı tarafından Borneolu hiiknmdara Bu ci~t henüz tesbit edjlmemiştir. sn hiUdmi vasıtasiyle Kayzere götür- Mektup Arapça yazılmıştı.. Kurenfüır i9('1"İ gtnıffer .. :SbU 
tarlar tar. &.n rip edilmesi v.e eatılmJoŞtır. . Maamnfih pN!nSE>sin elindeld hırka, diiğii vakit, Kudüs şehri fevkalfide Heraklıyos, mektubun bir pen~am- yan en öııne yfirfl)"'(1rchı. 
yakılmam tle Abb'asiler saltanat ve • faamafih Medin n~n 1801 de Ve· geRiş ve ipek cübbedir, baştan başa günlerinden biriıti yaşıyordu. Ayni herden geldiğini işitince derhal allika- İmparator ordu: . 111 _ 
hilftfetinin yıkıldığı sıralurda. knyboL habiler tarafından ynrmınsı esnasın • ve kırmızı ipek hatların murabbalarn günlerde resulüekrem, iraıı hükümda- 1dur oldu. Evvelfi, bu peygamber ve A- - İçinizde .ve.ni p~yı:~ınberı tıı \1tır 
muş v~ bir müddet sonra, hem İsfn • da da bir hırkanın Avrupalılara sa- taksim edilmiştir. Ve hırkanın üzerin- rı ile iskenderiyenin sahip \'e hakimine

1
rabistan hakkında malOmat istemişti. ya.n ve ona ynk1nhı}ı olan kiTTlse 

hnndn İl' nilo.rin, hem de lstanbulcln tıldığı söylenir. de kur'anın heyeti mecmuası ve on ve dahn bazı kabile rei lerine birer Yanındakilere hitap etti~ mı? , 
o manlı haned urın hazinesinde Si)rerinıebevil rdc <»~unduğuna gö- iki imama aid bir dua yazılıdır. Bir kö- mektup ve birer elçi göndermişti. O ta- - Bana derhal iç Ari.bistanda otu- .......... Ben varım haşmetpenah" Jdll~ı.t 
böyte bir hırl·a g&ri\-tmüştür. Yani re, Htızret Muhammed islfuniyeti neş- şesinde de hattat ven ressnmın imzası rihte İran hükümdarı Hüsrev Perviz, ranlardan lıaıı eşhas bulup getiriniz. - Eu peygamh11riıı men!UP 

0 

ayni eamımda hem ir:ıniler, hem de re boşladığı sıralarda, Hicaza civar vardır. Hırkanın giyildiği zaman kalp İskenderiye hakimi de ?ıfokavkıs idi. El.m Süfyan ile arkadaşları za~n aileyi nnsıl tnnır111n11.? . ,.uk 
ı anbul halifeleri, böyle birer hır- mern~ketıere sefirler göndermiştir. hizasına gelen kısmında bir delik ve Garip bir tesadüf: şehirde görUlmllşlerdi. İmparatorun 1 - Bu aile. 1'ure.v!'!İl1 :ıı ~sıl. erızi. ,·e 
ka,--a malik olduklm"Inı iddia etmiş- Bu sefirlerden Mısıra gönderilenler bir de geniş bir leke vardır. Yani kan Müs!Uman ~!çisinin Kudase girdiği adnmlnrı, dört bucağa c:aldırmış, mü- sek bir aile~idir. Ru aılen:n mı:ı. 
kirdir. büyük bir hüsnü knbule mnzhıır olmu§ lekesi!.. günlerde idi. Gene ayni şehirin sokak- 1 temadiyeıı onları arıyorlardı. Nihayet 

1 hayatında en uf k hir leke ,-~~~~: p ,,. 
Pariste filim! e gu terilen hırka,., ve iskeııderi)ede Bizans namına icrai Hırkanın heyeti mecmuası şayanı larındn :\Iekke tnraflnrındnn geldikle-ıkendilerini bulmnk mümkün oldu. 1 - Bıı n"lp efr<>dı"'d n \anı !ıiÇ b·ı 

lefahandaki hıtimdır ve 1722 de İran 'kQmet e~n :Mukavkes Hnzret pey- rtikkuttir. Her halde bir kıymeti de 
1
l'i anlaşılan bazı c has dolaşıyorlardı. Ebu Süfyan, Bizans imparat(\r rnun vamb rlik dn\·aı:ın<la hulııPıı1tı~ 

aytahbnın Efgm:ıil~r tarr.fındım isti- gantbere iki gilz'de cariı·e ile bir çok lıaizdir. Yalnız üzerind" kur'anın ve Bunlar, kureyşllerdi ve aralarında Ebu davetine şltapla urkadeşlnrıııı aldı ve f.erd hatırlıyor ~' .. • ., 
ve y~mn 1 cıa lr-an ahı, bu ~ hediyeler takdim eyltımiştir. duanın bilahare Şii hUküuıdarlar em- Süfyan dıı. \ardı. dvğrucn llcraklıyo un hu:ul'una çık- - ARiı::A::>f V.4.P. -



Münevver ve 
San' at kültü 

BAHRi SAVCI 
San'atı yaşatan ve hatti yaratan, 

cemiyette bir aan'at kültü «culte> 
hulunma11dır. Bilhaasa münevver 
•ilınre; bu külte büyük mikyaaların 
Yillııek dereceli ölçüleri ile aahip ol

Italya, Almanyanın yanı başında harbe 
girerse, Rusya sevinmiyecektir 

ll:ıalıdır. 

Fo.kat bu aan'at kültünden neyi 
•nle.mak lazımdır? .• Bu ibareyi, ke. 
liınelerin alelade mana imkanları 
İçinde anlamaia uğraııraak makaa • 
dımızı tamamiyle ifade ettiremeyiz. 

Krem.'inin silJasi mehaf ili, ita/yanın hatlı hareketi karşısında 
duymakta oldukları memnunigefsizliği gizlememektedirler 

Stokholm, 7 (A.A) - cHavas a -

Filhakika, aan'at kültü, aan'ata kar- jan~ınd~n• .. 
tı ı l'd b. .. ,_ Sıvası hveç mehafılı, Rusların, a e a e ır saygı goıterme"", ona , ~ 
ııih d ...... 1 • t h.. h 1 İtalyanın Almanyanın yanıbaşında ayet tf corunut erın eza ur ••· . . . . 
•e.ı' t• d ıı· d b' ki' harbe gırmesını hoşnutsuzlukla kar -ıyeıne teceı een ır şe ı .. 
p~ t" b 1 k .b. d k""k şılıyacaklan mutaleasında bulun -
~ıca •tte u unma gı ı ar ve o • 

•U b. .,_ •f d l"d" maktadırlar. ı ır a}B..K:ayı ı a e etmeme ı ır. 
S•n' k lk 1 1 d İyi malilmat almakta olan melıafi! 

atın, uru a ıt ara ve a nın a . . 
•un•· • ki rd ılm f t halıhazırda Stokholmda Sovvetlenn 

büyük bir faaliyet sarfetmekte olduk hakiki bir ekonomi taarruzu teşkil nın hattı hareketi karşısında duy -
]arını ve Ru; sefiri Bayan Kollontai- etmekte olduğunu beyan etmekte • makta oldukları memnuniyetsizliği 
nin İsveçten demir satın almak i~in d giz<ememektedirler. Sovyet gazete· ir. 
müzakerelere giriRmis olduğunu be - B h b" İt 1 h b · leı·i !talya.'"a hücum etmekten sakın-

k d
. 1 • • u mu a ır, a yanın ar e gır- .. 

van etme te ır er. · makla beraber, sık sık bu memleke-
- Diğer taraftan Aftenbladetin Mo.> I ~esini~. ~u~yanın harici siya.setinde 
kova muhabiri, Sov;·etlerin Balkan- bır degışıklık vukuuna sebebıyet ve. tin İspanya dahili harbi esnasında 
!arda safetmekte oldukları faaliyet _ rebileceğiııi ilave etmektedir. oynamış olduğu rolü iphamdan ari 
tin Almanya aleyhine müteveccih Kremlinin siyasi mehafili, İtalya. tedbirlerle hatırlatmaktadırlar. 

ı çıçe e en yap Jf za er aç... ~ 

larına ihtiyacı yoktur. San'at hiçbir --------------------------

Musanın asası, 
Gaydanın kalemi 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Kaleminden, bazen F aıi2miD ide
olojj proplemlerinin izahı, baun d<> 
harici aiyaset izahları ile fiituhat 
teranelerirti dinlediğimiz C.yda, 
son makalesinde, Peygamber Muaa
ya ne kadar da benziyor? 

Din tarihlerine göre, Musa, Fira • 
vunnun takibinden kaçarken Kızıl 

deniz kenarına gelmif. AaaıIM uza
tınca deniz ikiye parçala.nınıt ve 
Musa ile ümmeti geçmiıler, firavun 
iıe ayni yoldan geçmek istenıİf, bo
ğulup kalmış .• 

Gayda, tek bir fe.rkla, ayni şeyi 
yapıyor: 

Kalemini uzatıyor, Akdeniıı:i ikiy& 
parçalıyor. Yani ltalyan hava ve 
deniz filolarını hakim tularek müt. 
tefik kuvvetleri, bu denizin aağ ve ıo
lunda yekdiğeri ile irtibat temin 
etmekten uzak bırakıyor . 

••y• avuç açmıyacak kadar yükaek B Ik d l ı • k { Başvekilimiz lı;,. İrtifaın hayaiyetli ve ince ... ruru- a an ev et erı uyanı 
..... •ahiptir. Fakat o nihayet anla~ıl· F'inlandiga elçisini 
lltak da iater. San'at bir hariçleımek kabul etti kayeai, hiç olmazsa, aaırlanıa mil • 
'.htü-e.aıdır. Hariçleımek iae baıkalan yonları dolduran insan lriitleleri· 

Muıanın kerameti ve aaaguı.ın hi • 

•çin ve anlatılmak içindir. M •• f • } • •f f} • k d •ht• f •• dafaa Ankara, (Telefonla) - Başvekil B. n•n kafa ve ruhunda bir iman mahıu-
0 he.ide, timdi, fikrimizi daha net U eCaVız erın marı e erı arşısın a l ıya ' ffiU Refik Saydam, bugün Finlandiyamn 1ü olarak, inanılır ve mukaddea bir 

lı~~ ihatanın aydınlıijı içinde fÖyle t db" ı . l Alm lar bunda gayri memnun orta elçisini kabul etmiştir. vakıa halinde ya,aniıfh. Falcat Gay-
toıterebiliriz: Mademki .,.n•at, bir e ıf efJ aıınıyor • an Il 1 •ıt d danın, lot odaaının yazı maaaaında 
•ıılaıılmak endİfeıi ile ıaraılmakta· Londra, 7 (Radyo) -Almsn propa- bahsetmiş, kral, bunu memnuniyetle çe endişeye dUşürmektedir. Bulgaris- ngı ere e kalemle yaptığı bu oyun, (Akdenizi 

:ır; o ha~d~ aan'at kültü de; ~·~·atı gandası müt:efiklerin harbi cenubi karşılamıştır. tanın avucunda o!du~~na_~~naat geti- 1'a arecilik antreman bir. hamlede !ki:e ~a~~ala~k mari-
ıılıyan hır ıdrak, onu duyan bır ıha- şarki Avrupasına yaymak istedikleri Gazeteler bu hô.diseye temas etmek. ren Almanlar, bu gıbı haaıseler kar- Yl/ . fetı) el çabuglugu uatunde bır aan'at 

'.•· bu derin anlama ve duyma aebebi şayiasını imkan nisbdinde yaymağa te, ezcümle Slova gazetesi, Fransanın şısında şaşırmakta, Bulgar siyasetin- mekteplerı açılacak haline varan hokkabazlığa bile yak. 
ı!., ".'n'atın yaratma faaliy,,tine biz- !: maktadır. Balkan merkezleri, Al- Balkanlarda sulhe yardım etmek ı.-;ay- de bir teheddiil husul~ getirebihn~k Londra, 7 (A.A.) _ Hava işleri !aşamaz. 
~•t •titrak eden genit bir kavrAY•t ~a~la.rın tecavüzlerine tel!".addüm e· retiııi büttin Bulgar milletinin bilip )gayesiyle Türk ve Yunan askerlerının nazırı Sir Samuel Hoar, general jone- Hay~I v., arzularımızla vakıalar 
~ •an'ah aevmek ve aaymak mana. d .. 1 d b .. 1 • J k dıkla anladığını yazmaktadır. Bul~ıır hududlarında topl:ındıkları su haf;f maden hal't.,lerinin kontrolü. ve hakıl:atler araaında ekseriya mOt , 111 • • • en gun er e oy e şayıa ar çı ar - .. . . . . . d . • J ... • 1 

ifade etmelıdır. .. . ... d t t k ··re ted İşte bu hadıseler !Amanları gıttık- ş~yıalarını ortaya atmakta ıı. ne memur etın'ş ve hükumet tarafın- hış uçurumlar vardır. Propaganda A . , .. rını goz onun e u ara ona go - . • • • 
caha bu manada hır aan at kul- b" 1 1 ktad 1 dan tan•are imalathaneleri için lazım anında oldugumuzu hıç unutmıya. ı;;_ .. • • • ır er a ma · ır ar. ,, 

~
1

•, ınune...verlerımız ne derece rı- . . . . c l ki H d l olan haiitelerin kontrolünü takviye rak konufUyoruz: •:ı- • , • Taymısın Belgrad muhabırı, gaze- u u uca e e · p . 
•t edıy.,rlar? San at muvaceheoın- . .•. . l as S a m maksadiyle icap eden tedbirler alınmış ropaganda, bır takım makul un-de _Ün • 1 • t .. tesıne verdıgı bır haberde Alman arın rtl k mi k 

...... evverın an ama ve rıaye coı- . . tır. sur ve t• ara, ra a ara, mantı a, 
le~ E k . d .f d. Bulgaristan üzerindeki tazyıklerınden 

1 
. 

·me on ııyonu ne erec.; ı a e ı • Bu tayin keyfiyeti ile İngiliz hava muayyen ve ma um kaidelere, dınle-
liy0 •• lth t kt k. b. bahsetmekte ve Bulgar siyasetini tak- d } d · ·ı · · k. ··ı · ı · h 
. •. ' am eme en çe ınen n· H 11 d h .. ı A t• t b. . e- kuvvetlerinin antremanı sistemindıe yıcı ennın ze a o ÇÜ erıne ve mu a -
''

1
•ie rağmen ııuıu kabule mecbu - dir eylemektedir. 0 an a U {Uffie l e lr erıne yapılmış olan tadilat selahiyettar mc- keme kıymetlerine hürmet etıneğe 

'.""ı it; bu huauıta, ırönlümüzde hiçbir Muhabirin bildirdiğine göre, kral d 2 A' d h • } d hafi!de bütün dairelerde malzeme is- mecburdur. 
llıtirah panltıaı ıröremiyoruz. Bugün Boris tarafından kabul edilen Fransa- Vam a. man a a ya a an 1 tihsali ve ııdam yetişt. ilmesi hususun Berlin ve Roma radyolarının netri. 
"-ıı'e.t, münevverle tema• noktaları- nın ~eni Sofya sefiri i_timadnamesini Amsterdam 7 (A.A.) - Hollanda makta de\'am ediror. Hollanda makı.m da sarfedilmekte olan faaliyetin artı- yatı, f&yed teıir olarak ancak birer 
~1 

lte.ybetmi•tir ve kendiaini bir yal- takdım ederken Bulgarıstanın Fransa .. • . b" 1 b" 1 dd added"lmek l<ahkaha dalıra11 ile kartılanıyoraa, 
~ ı - k "Jd tr tedb"rler al • la•ı casuslukla ~uçlu bır kadın ve ır rı masına ır mu .a eme ı • . . . . • ~'•lığın ürkütiicü uzlet dolu utıra- ile ticari münasebatının inkişafından casus uga arşı şı e ı ı t d" bunun aebebını, tanzım edılen neın-

~ı; · ı •' • erkeği daha tevkif etmiştir. Erkek söy e ır. 
Çıne aa ıvermııtır. . • . .. . .. . Ayni mehı.fil hava işleri nazırının yatta. ~u. tartlara yer vermemekte 

baha reel bir müıahede ile, yaşı. sı k e lendıgıne gore, bır muddet evvel Hol- ingiliı hava ar,tremanları plô.nının bulabılırız. 
>•n nesiller üzerin°de dütünüraek bu ova a - c 1 s an landa bahriyesine ait vcgikaları Al • Fransa va da te mili için bjr takım ter- Propaganda, teknik , zeka, bil -
f:k,.; fÖyle anlatabiliriz. ·r . 1 ... .. tibat aimı• o\dug'unu hatırlatmakta ve gi, İyi dil , iyi konuşma gibi eleman-il manyaya ı şa etmıs o an e~ .. asın cu- ' . . 
):" ugün Türkiyede, Serveti Fünunu, · • . bu maksatla yakında Fran,ad:ı ve !arın makul ve beceriklı olma eıaı • 
•eri atiyi, hececileri ve 1919 dan Al • k• d } t• b rüm ortağıdır. Kadın ıse gene casus- Fransa imparatorluğunda antreman !arı dahilinde birlefİp çalıımaJarı 

~tıro. gelen muhtelif aan'~t temayül- manya, l ı ev e lll arasını QZUp Juk suçu ile Belçikada tevkif edilen İj- m ·ktepleri vücude getırileceğiııi ilave demektir. Yoksa propagandayı, par-
•>ltı; idrak etnıit bir kaç ne•il, bir M • '>J çalışıyor etcmektedı"r. tal ve ölçüıüz bir palavra aeviyeainde • acarıs'"anı yutmaga moidenli bir iş adamının karısıdır. 'ilde., daha doğruau karmakarışık L tuttukça, her aöz, her nara, bir akili 

~11111maktadırlar. Londra, 7 (Radyo) _ Almföya _ yan bir hal almıştır. Almanya, bu su - f ı sada gibi, gene onu ıöyleyenin kula-

llir neail vardır ki Cenaptan ba,ka nın, Slovakya ile Jllacaristan ara'ııı - ı-etle )!acaristanda bir darbei hüku - Koht'ın •. tı• ra arı ğına çarpar, teairi olmaz. Gaydanın 
~İl-, Mehmed Rauftan batka nasir da ihtUlf çıkarmak maksadiyle çe • met hazırlamak ve )1acari<tanı da kalemi, kağıdı bile ortadan ikiye a • 

l\ınıaz. O hali. yıkılan hafızaaının virmekte olduğu roller dikkate ş::ı. himayeşinz almak istemektedir. yıramaz. lt,.}yan donanmasının i. 
l\ı•hıenlerinde, Fikreti ya~atmağa _ cabında Akclenizi ikiye parçalıya. 
~~e.ıır. Gene bu neale yapıtık diğer k f d 1 ki h rak müttefikleri fena vaziyete dü • 

ı,'' trup vardır ki Hüttyİn Sirett~rı Ameri a in ir a cıları No~ veç; bitaraf ka ma a arpten !~~~:: ;:·d:~::1:;:u:~ çk::~: i~:ı: lı~lte. ince ıair gelmediğini söyler. } • k } 
"tiıre.-.. de.ha bu tarafa ıreliniz. Faruk kurtulacağı lıaya ıne apl mıştı :a, ~kde.~i-~ aahaam~a haı:ı' p~t!adı-
~ t.fiz ve Eniı Behiçten ıonra ıiir ya- JI 4 • l V k • f • ı ·t "k . . l k h l gı gun, butun Akdenız sahıllerının ve 

l
•1

411 geldi mi diye aize aoran bir neail Lt'.1 ıra ay fi On 0 S, ln lrad p 0 l l a• Londra, 7 (A.A.) - DUn Norveç !yapılacak .en ıyı ha'.~ket, meme et kt ortaların'n karadan, denizden, ha • 
• 1- $efarethanesinde gazetecilerin yapmış kını harb. ın . fecayıınde_n . k. oruma ı. vadan kaç bayrak altında naaıl tutu-' "'arıılaıınmız. Kendilerini en yeni h l •• f •kı ı k t k k 

••ııı sına u••cum ,· e mutte ı ere oldukları bir toplantıda B. Koht gaze- Fakat şımd_ı _mem.e e ımızı oruma. •up harekete gec.eceg"ini peki.la id • 'l •nın menıubu aayanlar vardır b h t B J h k d m ' 
• teciler tarafından sorulan bir takım mevzuu a ıs ır. ınaena ey en ı- k d A'-d · ı· h. b. d ı t Yedi ın l ·ı • t f • • . . . . ra e er. r.: enız ı ıç ır ev e , 
~·ı· efil ecı enn a moı ermın d f • tt • suallere cevap vererek demiştir ki: zi çok kuvvetlı hıssedıyoruz. Zayıatı_ - ltalya veya Almanyanın emellerine .,, .... devam elti"-ini zannederler ve gar ım avs1ye e ı . h k t t b t 
'• • T ı·h . 1 k t· . . d"' mız ağırdır Bıl assa ı aa ımızın ı • b . 1 k b .b. 1 ..... ıa.r- Nabinin ıuıtuğu gündenberi <- a ı sız mern e e ımızın un- · k d az1çe o aca veya u gı ı pa avra-
~, it Şikago, 7 (A.A) -1935 senesinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yada kendisini seven bir takım dost- kin bir hale gelin.ceye a ar ~arpı~mı~ !arına kıymet vere"ek deg"ildir . ., ı lftanZ"Ume dahi yazılmadığını ki k N t k t 
...,Yl 1 reisicumhur muavinlil'.ine namzetli- harbin neticesinde Almanyanın ya. !arından mahrum olmadıgı· nı hisset • oldu arı m. er. ez_ı orveç e ı zayıa ı- Kaldı ki, ltalya, gün geçtikçe har-"" er er. Bugünün etiklerine ve bu 1 k üh d 
·~ıı 1• ğini koymuş olan miralay Konoks, rım kürreye temamiyle tahakküm et- mek, bizim için büyük bir tesellidir. mız ço m ım ır. .. be girmek imkanlarını da kaybet • ),. " ıre ıniz .• Bir kaç aan'at merak. k d -ı 
.. ,.,d b Vaşington Deyli Herald gazetesinde, mesi Amerikanın hayat menfaatle - Müttefiklerin ilham etmekte oldukla- Şimali ;-ıorveçte i or u sapasag anı- mektedir. Akdenizdeki son müttefik-t •n ırayri, ugünküleri tanıma. ht" r 

.._' ~e anlamağa uğratan kimaeyj gö- infiradçılara şiddetle hücum ederek, rine mugayirdir. Müttefiklere ihti • rı ideal öteden beri Norveçin takip et- dır. Bu_ ord~, bir R~.s taa'.ru~ıı i ıma ı 
·•ııı•zıiniz. müttefiklera müessir surette yardım yaçlarını temin ve abluka tedbirleri- mekte olduğu idealdir. Vazifemizin dolayısıle ~ımale gonderılmış olan _en 
•• Şimdi aorabiliriz: Bu kadar duygu edilmesini i•rarla talep etmiştir. ni tasvip suretiyle ne kadar çok yar- bitaraf kalır.ak olduğunu zannediyor- iyi talim görmüş ordudur. Norverlıle-
•. MuMailryh demiştir ki ·n ellerind<ı bilhassa tayyare ve tayya 
~•••k ayrılıklarının anarıiai hü. . . dım edecek olursak muharip vazi • duk. Çünkü askerlik bakımından zayıf rı · 

•. -c Dünya hıçbır zaman geçen t" . k t hl"k . k d k.. .. . . . . re dafi toplan yoktur.• 
•ur k kt t "! ye ıne gırme e ı esıne o a ar az u0 uk bır mıllet, bevnelmıUel ışlerde B K ht t" 

1 
k ··tt f"kl . f~1- er en, me ep ve emayu h ft d h,... d · } ı Y • " • o ne ıce o ara mu e ı · erın 

L '<le.rı hariç mücerret ıan'ata ali.- a a cer~yan e en a ıse _er e m~- maruz kalmış oluruz. mühım bir rol oynıyamazdı. Şu halde . . Al 
1 

ta f d latma1tn !. 
"' aö t k" b. .. kayese edılecek kaıfar tehhkelj bır şımali Norveçın man ar ra ın an Orhan Rahmi GÖKÇE 
:t'• • eren topye un ır munevvrr . . k ·· d t · ki 

ler tahıı;idatının ehemmiyeti bu ka -
dar büyüktür. Meğer kj şimal mütte
fikinin kat'i görünen, fakat aslında 

muvakkat olacak bir muvaffakiyeti
nin ver.,ceği ümidle oku yaydan fır-

"llıred b h • • • vazivete şahıt olmnnııştır. Getırece - işgal edilmesine musaa e e mıyece e-ı---------------.... en a aetmeıre ımkan var • . "b . h l 
-...? P.f:ı. k .. • !eri refah veya fel.!iket ıtı arıyle a- ri kanaatinde bulunduğunu söy emiş 
ıı· ""e"ver o uyucu zumrelen • . . 

111 le.aflt d·ı· h • k 1 k 1 len Amerikada yaşıyan 130 mılyon ve şöyle demiştır: 
"1 e e ı ıp, angı ı ı ta o ur- · d k "dd" 

oııu n d , b. insanın hayatına tesır e ece cı ı c- Sabırlı olmalıyız. Seri, kat'i 
" rt m cerre aan ata ko,an ır B · 1 

~'e.t 1 .1 ~ 1 1 saatlerde yaşıyoruz. u şeraıt a tın- • neticeler beklememeliyiz. Müttefikler-d llll ıyan neaı mevcu..ı a ma .... . · ·· l k d • 
ır. Aıı ,. • . da hiçbır düşman Amerıkan sulhu S en erıye le Norveç arasında ittifak muahedesi 

•ııı, b ,calı bu tak .. ırdedır kı, mana- ve emniyeti için infırııtçılığın alem- voktur. Fakat böyle bir muahede mev-
'""•rıd 1 tma" 1 t • • h t ' "··~ ı,· a ana ga u.rat ıgı • darlığını vapanlar kadar tehlikeli o- llıeş !lr :IIakedonya hükümdarı skenderin büyük şark seferleri ma • cud imiş g;bi hareket edilmektedir. 

ı.~. ır •all'at kli!tü meydana gele· lamaz ?rtüttA>fiklere kredileri bittiği lilmdur. lskender, i şte Lu seferleri esnasında, muhtelif şehirler yaptırmış- Böv\e bir vesikaya lüzum uoktur.• ... v., h k 0k' • f . . , , 
"l a ı 1 

•an at atmoa erı an - zaman gıda maddeleri ve cephane tır. Bunlar arasında en meşhuru İskenderiyedir. Şehir, ?11ısırın Akdeniz Norvee!i naziler hakkında sorulan 
o U.ın k 1 bT ' 

;::---__ an uru a 
1 ır. göndermek ve onlara mali yardımda sahili:ıde mühim bir ticaret merkezidir. bir sual (izerine B. Koht, Norveç nazi-

h Tarihe bakacak olursak, İskenderiyenin vaktiyle de Akdeniz medeni- !erinin pek ziyade faaliyet göstermiş (""' Ol()n t "t ya torpido muhribi, Norveç sahilleri yetinde esaslı bir merkez halinde uzun müdd"ı. yaşadığını görürüz. Eski olduklarını, fakat işlerinden hiç biri-
y a Orpl OSU açıklarında harekat icra etmekte ol • Yunan ve Roma arasında mevcud rekabet, bu şehrin kıymetini çok artır- nin mebus intihap edilmeğe muvaffak 

/V (lrveç sahillerinde duğu sırada bir bomba isabetiyle bat- mıştır.Eski İsken deriye kütüphanesinde -ki, bu kütüphanenin isl.!im ser- olamamış olduğunu söylemiş ve her 
mıştır. darları tarafından yakıldığı şeklinde saçma bir iddia vardır. vaktiyle 400 hangi bir hiyanet vak'asının sabit ol-

Papalık 

Portekizle bir konkor· 
dato akdetti 

Roma, 7 (Radyo) - Papalık ile 
Portekiz ara'lntla akdoluııan kon -
kordato, bugün Vatikan hariciye ne-
zaretirin büyük 'alonunda 
simle imzalanmıştır. 

----*·----
Mussolini 

mera. 

lo battı Bir zabit ile 65 nefer meydanda bin cilcl kitap vardı. Bu kütüphaneyi !skeııderin ölümünden sonra ?>!ısıra mamış olduğunu ilave etmiştir. 
~ı h tıd'ra, 7 (A.A.) - Polonya erkli- voktur. Bunların telef oldukları zanne kral olan Batlamyos (mil1lddan 4 asır önce) tesis etmişti. B. Koht, isveçten hiç bir yardım is. Veliahdı kabul etti 
loy1 Ut!riy:sin"ıı rcımi bir tebliğinde diliyor. Şehir, asırlarca ehemmiyetini muhafaza etmiş ve on dokuzuncu asırda tenilmemiş olduğunu söyledikten son- Roma. 7 (Radyo) - Başnkil 

l{ ıı..nılmektedir: İngiliz hükumeti bu muhribin ye- Süveyş kanalının nçılmnsı ıle büsbütün parlamıştır. Şimdi zengin Mısırın ra beyanatına aşağıdaki sözlerle niha- !l[ussolini, bugün veliahd prens Om-
ta d~ı·hin başlangıcından heri Polon- rine halihazırda inşa edilmekte olan en büyük ihraç iskelesi !skenderiyedir. Bir kanal vasıtasiyle Nil nehrine, yet v.ırmiştir: bertoyu kabul etmiştir. 
~raıı:~ınasının diğer cliziltamları ile başka birinin ikamesini teklif etmiş • demiryolları ile de '.\iısırın diğer şehirlerine bağlıdır. Başlıca ihracatı c- Hiç kim•e isveçin harbe dahil Prens Omberto, kumandası altındn 
ttrtlc ı ı'lgiliz filosunun me•aisine iş- tir. Bu teklif memnuniyet ve teşekk!lr- bilhassa pamuk, hububat, pirinç ve şekerdir. olmasını arzu etmirnr. Norveçte çe • bulunan birinci grup hakkında llfus.. 

Uınış olan God adındaki Polon- le karşılanmıştır. !skenderiyenin nufusu 575 lıin! geçmiş~ir. kilen ıstıraplar ki\f!dir.> 1 soliniye bir rapor vermiştir. ·- ....... . . . - ·-



... ~ .... 

GALİP BAHTİYAR --58-
• Istanbul mebu.,u ve 11-mir parti müfettişi> 

ğer zırhımdaı1 koı"l{uyorsaı1, şin1di onu çıkarır 
atarın1. Biz hemen er meydanı ıa gire im 

(ANADOLU) 

eiçi a arı 
Almanlar tarafından kolayca zapte

dilemiyecek lcadar kuvvetlidir 
Londrn. 7 (Radyo) - Londradn 'diğini, A iman ordusunun. hu i~tih -

çıkan gazetelerin çoğunu temsil eden kamlardan kolayca geçemiyece<,}iııi 
muharrir Grım, Belçika istihkamla - k::.ydettikten . onra, Belçika ordtmı
nnı gezmi~ \'e gördüklerini gazetele- nun ce~ur ve yülcsek bir kuvvet o!
rine bildirmiştir. makla beraber maneYiyatının da sar 

Rcymonda tatlılıkla oklu adamı adı hem de Türk oğfo Türk! Buradan çe - ııiz. Grım; Belçika istihkamlarının ç0]c sılmaz bir halde bulunduğunu ilave 
ıle ağırdı: kil git diyorsun üyle mi? 'Haydi boru- 'ı Sözlerini söyledi. modern ve kuvvetli olarak inşa edil-! ı>ylemekted:r. 

- jan Lcnncni .•. Buraya gcliniz. nu göreyim de beni buradan uzaklaş- - Çok güzel Reymonda .. istediğin oo------
Reymoncla bana yolda tek Uik frenk_ tır. Anladın mı, Jli.ıgo ! Ben Türkiim .. gibi olsun.. y ?" l N · ı h 

c öğretmiş olduğundan oklu adama Hem de Cygur 1\irküm .. Eğer beğen- 1 Dedim. Koca Tötımynlı hiç ·es et- Ullall fa l • afV! { m U asara 
J,endi dilince söylediğini biraz anlıyor mcBdins~ ke~~dıini. knkf·ııı.... ı .. t~cdBi' \'e somurüı.~nkk ~nıul~larını lsdi'.lk.- Jl~akedonyada hararetle d •j • 
dum. Zaten bilmem niçin?. Şirin en /Ju SQZ erı ·a a f.OZ yararaK soy- ı. ıraz s~nrn, go.\ r. .. es ı eve (' l • e h.ıyor 
Reymonda bamı ne dese ne öğretse lüyordum ama knrşımdtıki de anlıyor- Bizimle b raber. iki ynhancı da Ganc. karşlfandı n t ,. 1 • . L'f ~ ' · · · · f · · · - .o&~ nr!". ı ıncı ııe. ·ıı eaf" -
)üreğime y~r eder, aklımdan bir clahaldu. mrn evıne gırmck ıstedı. çer; gırınce Atina, 7 (A.A.) - Marina . T.savc- _ t., 1 · . . , ı ,· 1. . H" b l d B' b 1 . I s· . . H . . l • -;\eÇ ( eınıı.ı rrıauenı )OıU, sı!nf 1 
çıkmazdı Reymonda söze girisırken ugo cevap u ama ı. .ır:ız ozu - Jnn Jerman, lirıyedekı ın~tıvnnınr- zi veni demin• ıhı pazar ~i.inü hral I 1 · · 1 k ~ı k · 

.. . · . . . .. • . d s ., . b . ··ı· . d · . ·. . • c aımı o ara .ı~ man ara ·apanm15-
yuzüniln ortüsunu kaldırmıştı. Jan u. onra kız •. ın ozaıa cıı ını olaş- in Şanı sultanı armııı da dm'lfluk oldu- JOrJ n:l.ahd r>rens P·ıul rn b;r '·ok t l> b hAk• .J . . _ · • · -. · ır. oırnnnrnmız uraYa ı~ ım\~11·. 

Lermeni Reymondamn ı:ıesini işitip yü tırarak dedı kı: gunu anlattı. Bu dostluk dn Şum sul- sivil ve askeıi yiik::ılk devlet nwmurla- rU\'\'etl ,. ·. 1. •1 ~ •• t 1 , ·· .. h 
1 

. . .. ,.,.. eı ımız şe .rı mu.1a::aı a e •uc, 
zünü görünce sapsarı kesildi, efendi- - El{er uı:;tumde zır ım o saydı, tnnmd::ın korkusu ımıı5. Bıı korku uze- rı huzurunda işietmca~ a::ı!mış H'. 'te<lir 
si in kızma dowru kosarak diz çöktü gösterirdim.. rin.e Sam l'tıltanı, Kıbrı kralı Amori D2mirj olları 11°111·1 r·ı:(ı,1 aicı.ı·s btı B d. 

Ege serbest giireş 
birin cil:ld eri 

"' • .. r. • un un Alımın hnrp sanayii fevkal!"ı 
ve: l\lcğerı:;e bunların yavuzluğu zırh Holozinnın ile Jıir füını:-ı.ıkıık yaı~mış . rnünn elletle söyledi~;i bir nutukta hü- de ınütee<ı<ıir olmuştur. ~arvik zafc- Gurup şftmpiyonu 

_ '.l' nrıya şükür! Ha.nımımız Rey- ile imiş. Türk oğlu zırhsız cln çarpışır. Eu Amori Kunrat Domunğran (2) Ye kumetin büyük nafın j.Şleri ı.ırQ&TJJmll' ri Alm:uı donanmasnrn öldiiriicü bir Muaıı Gülbahar 
'Conda ~ imiş. Cevap verdim: Uanri Doşampayenden dul kalan fzn- dan bahsetmiş bu programın tatbik' darbe teşkil etmekte kalmamış. har- Dabkes:r (Husu"i) _ Aı k 

Diye bağırdı. - Eğer zırhımdan korkuyorsan. bel ile evlenmiş olduğundan Kudüı:: i~in yedi milyar 3!:?4 milyon drahrn· bin müddetini d~ kısaltmıştır. :ıerl>est güreş birinciliklerine 
Reymonda ç.ok acık.lanmıştı. Cevap ben şimdi onu çıkarır atarım. tş odur kralı Jfikabını almıştı. tahsis edilmiş olduğunu bildirmiş ve Trondrı· eı·m" taaı·ruzundan nı·çı'n ''az d ... i1 

k. b ·d · ı· ı 'k· · . ç ' ecek olan F ... ge mıntnkası serbe t g • 
verdi: ı, emen er mc) anına gıre ım. ı ·ı sene süren ınsanttan sonra açılan geciıa· B ti k l"h'. t' . . . . . . k. 

K d 
n _ d • • 1• unu m na nşa, se n He ı- reş takımının tesbıtı 1çın ş.0 hr mızde ı 

_ Evet jan .. Ben sağım .. Ayağa avga kızışıror u, n.eymon a ara- (2) - (Konrnt Domenğran) ehli Marina - Tdayezi rlemiryülunun Elen miz ıınricindedir B·ı·çok teknı·k· ,,,,. böl 1 d 1 - .: b. k"· 
· d' T .. k d d' k' r ·ı s · · t ' • 1 

• • - ge "r arasın a yapı an musa a .. 
kalk benim yavuz janım. Karşımda diz mıza gır ı, uı· çe e ı ı =. sn ıp ı e • urıyeye gelmış frenk ser - teknisyenleri ve El.en sermaye"i ile mepler vardır. Müttefik orduları. 1 ld k l'k , • dır-
tistü çökmek yakışmaz. - Can bey! İstemem kı sen vuru- ·darlarından olup Şpyhiilcebel farefın- viirude get:rilmiş olmasını tebarüz et- 914 de N orveçtek· stratejik gerile • ar 1° ~ çnGn .. n al\:. h!eye~~n UM) an •94 

• T ___ - sasın dan katı n · t' 1_T • D t' . t' ı - mış nr11ır. ure~ eı. ımıı, anı , 
3an .ı..=ı.u~ni ayaga kalkar kalkmaz • ·· e< ı mış ı. ınnn oşampayen ırmış ır. meden daha a;;.ır mat.lı1lıivetlerı; u·-r. A ·d D · il B ı k · b"l nı· 

ı ~ Sonra f enkçeye dönerek· · T k ı R' - · ·,. B t B · ,, ' 0 
• "' ) m, enız ve a ı esır o ge şn yo da!jını çngırdı: • r · ıngı ız ra ı ıenrın ycg~uı ıaı. ,u za . .>ti mtlnn t-'betle Makedonyaıln kral ramı11lardı Fakat bu kat'i zafer '-'Q· • 1 , d . 1 N ti· 

. D .. ~.. k . · · .· b ı d ·hül b l ·ı • · .. 1 ~ . . .. • v • .J pıyon nrı arnsm a )apı mıştır . .ı: e _ s1r Hugol (1) çabuk gelin, ha- . - oguşece )er~ l) ı u ama ınız. şe:y ce e ı.e ıyı muna,.,e ):.ıtta bu - uzurunda Krala, velıahda ve huku _ ıumuzu ku\'\'etlendirmiştir. Simdiki •l 1 d . 
nımım12 Rcymonda Docuıtivonun önün- Sıze yalvarırım, befü frenkler memle- !unmuş ve şeyhOlc.ebfJ'i ziyaret ot mi~ llet reisi .i\Tctaksnsn karşı samimi hr.lk tratc ··k . .1 .,, AI - 1 C<: e~ §ıı.n ar ır · . 61 r· · . ..~·· .. d"v .. . . ' Jı gerı ern~ ı .. e. man arın 56 kıl1Jda Ilalıkesırden Ahmed 
de diz rökfin Siz bu yüce hanımın kim ketıoo go.,urunceye kadar oguşmcyı- tı. - AUJ{ASI l'AR - ez:' :ırkrl vnpılmışt1r. mn<•Ju~lı'. t' h · t . . ' G6 :.- . . . . . . . . "' , · " . . .... ·~ e ıne nazaran e emmıye - kıl oda Bnlıke ırden Haydar Şen, 
clduğ<mu belkı lŞlbnemışsınızrlır. Fa- l .. ı '" \elı.ılıd bundnn :.onrn Am- ~ızdıl'. k'l d• 1 · ·d B k' y 1 ,.,2 k'l dn 

t 
··ğ · · · r;u0ı· ·-ı.,. k A .·ı. ,_ .. 1 'k d . . ı o a znm en e ır o cu, ı ı o 

a o renıııız kı, hanımım Reymondn BU o su · .ıse gıv re m~ı "a uıı '!Ş. P\· Norveç lıarbı uzun sürecektir. Sar- t · 1 F 'd Ak" ı 79 k'l dıı 
c- • · . ıetı 1•• • A . 1 .. P. l>-1[ \T ht' zmırc en erı un una , ı o 
.~rıa suyunun öbür yakasındakı Mont e ının ~mn e çısı •· 1• ac eag ın sılmaz azimlerimiz kınlmamalıd•r. t · 1 '1 Güllı h v d Ba-

Aı L~ • m•yı· t · .1 d'k'll . 1 t ··h· A ,.. . . . . . zmırc en ı:r usa a ar, ngır n 
ı:-e ut:yı Renonun kızıdır. . e ) e ' ı mıc; 0 an nı 1 1 nhı- !kıncı bır hezımet, c:milerm mn - f z 'dd ~... Gillb ı - d Btı• · Le ol'h h 1 ı· . .. .. 1 ~· mı en ıHUSa aırnr, rıgır a 

~ mdı a lamagn b ı:1lıyan kadının ö - ugun ne vaz,yelle ulunuyor? Bu zı,>aret esnasında B. :P..rıc Veaght Berlfn 7 (AA) Alman umumi T k h 1· d 1 t 'f n& 
. Ja~ w rmeninin çağırdığı delikanlı IB •• : b ' ·· . :~: c.ını gormuş eı-aı!·· kndı.leratını tayin edecektir. hke:>irden Şevket Ünal.. 

d 
· ·· · . de b 1J qt, A' • •• - n ım a ın e rapı an asnı .. 

r~n diz fılan çokmeden dımdık gel- •• t. un mu l' r. • . knırarguhı bıldirıyor: ticesinde İzmir dört birincilik, iki ikiJ\ 
dı, Reymondanın elini aldı öptü. Değ- Fransızca Lo Tandan: I~rnl bundan sonra havabyı zıpr!'t Narvikteki vaziyette bir deği~ik - cirk v·" b'r u··çu"ncu1··kı b' · · Balı· · etmışt' \; ' .... ı u e ırıncı, 
r~s~ ~~a anc.ı hır adomın Reymondanın Fransızca Lö Tan gazetesinin as. yüz bin kiti olabilir. Bunların üçyü:z ır. lik olmamıştır. Alman tayyareıcri kesir iiç birincilik, iki ikincilikle fkiP· 
el.mı öp nesıne f:n~ oldum. Boğazıma keri muharriri ko?1§U?ilUZ .B~lgar!sta elli bini kara, yirmi bini hava ve B r it any ,_, İngiliz yil.rü)~.üş. kollarını. d~ğıtmışlar ci, Denizli üçüncü, Aydın dördilnC<lı 
bır Ş(>: tıkanır gıbı oldu. Yavaş yavaş nm Balkanlarda •Hal ettığ1 vazıyet on bini de deniz orduaunda yer ala. J · dır. Narvık onünde demırlı bulunan Manisa beşinci.. 
kı~.aga başl.a~ım. ı-~:~~f hiç tınmıyor ve ordusu hakkında aıağıdaki ma - caklar, bundan maada on ilci bin as- ta/yaya nota vermiş bir !ngi.liz muhribin~ orta çapta bir ~-.,....--..--.-----...-;ı'""' 
Ye ~ ıyecek gıbı de yuzume bakıyordu. lumatı vermektedir: ker de mahalli kıtalarda çalışacak_ d .., ·ıd· bomba ısabet etmiştıı-. Sunde»land 1 TEBL"G 
Dayanamadım yarım yamalak frenkçe Türkiye , Romanya, Yugoslavya lardır. egı zr tipinde bir deniz tayyaresi batırılmı§ 1 
ile hızlı h:zh dedim ki: ve Yunanistan arasında merkezi bir Bir ziraat m~rnleketi olmasına rai Londra, 7 (Radyo) - Romadnn tır. Şimale doğru ilerleyen Almnn 

. :- ~:ınondn ~u adam yuca bir vaziyete malik o!nn Bulgaristanın men , Bulgariatanda sanayi henüz yayılan ı!·: hab<!rde; l3ritanyanın kıta~arı Mnsjoene vasıl olmuşlardır. 
k 1 mıdır, ~y mıdir? Belki elinizi Ö· evvelce - ve yarın için de böyledir- yeni baılamakta ve Almanyanın ver- 1talyayn O!r ııota vererek harp karşı. SkaJerakta bir dü§man tahtelbahi . 

k adam değildir. Balkan devletleri nraaında çıkacak diği mo.kinelcrle inkifaf etmektedir. sında ayın lG sına kadar kat'i hare - ri batırılmıştır. Alman körfezi üze. 
Sir Hngo, bu .sözlerim üzerjne bir her hangi bir harpte mühim bir rol Bulgarlar timdiden tayyare atelye. ketini tayin etmesini i-ıterliğini bil • rinde iki İngiliz tayyaresi dil~ürül -

Parie, 7 (A.A) - 7 Mayıs sablllı 
tebliği: 

Gece umumiy~tlc :sakin geçmtştlt· 

1\fosellein şarkında mıntnkadn keaif 
kolları arasında vukua ga1en bir çııt· :-riloi 'I/~ elini kılıcmn koyarak sert oynıyacak vaziyette olduğu kabul e- ferine maliktirler. Almanya Bulga _ dirmektedir. müştür. 

ert: dilmekte idi. ristanıı büyiik mikya&ta tayyare, Londra hükOmrti, bu haberi ı·e.s - Garp c-ephesinde hayda 
- Hey b:ı.na b:ık, diye bajfmlı, ben Bi:- kere Bulgariıtıı.n boğazlara ya- ailah ve mühimmat gönJermi§ ve men tekzip etmiştir. fiCS yoktur. 

değer bir pı~mn lehimize neticelenmiştir. 

"n:n kim olduğUnu öğrenebiJir mi - kındır. Nitekirn bu sebeple Türkjye- göndermektedir. Bu ıekilde Alman- y UgOSI? vya- Stokholm, 7 (A.A) - Steinkjeı· 
) ·m Benim kim olduğumu bilmek is- ye muhtemel bir taarruz iç;n . mü. yadan gördüğü yardı:n sayesinde _, cephe_indekj Norveç kuvvetleri Nar 

Paris, 7 (Radyo) - Fransız k~ 

rargahmın akşam re mi tebliği: 
Vojların garbında topcu ateşi teati 

t rsen sana derim ld, benim adım (Hu kemmel bir mültefilt veya bir rakip- Bulgaridan modern sil.ih bakımın - A1 .. manya \ik etrafında faaliyette bulunan miit-
P' Vnyse Neflis) dir. Ben yüce beyim. tir. dnn oldukça zengindir. tefik kuyvetleriyle irtibatı te-,is et . edilmiştir. 
PK!n Alman beyleri~in başbuğu Meter Bulgaristan istiklalini kazandık - Bugün Bu?gar orıluıunda bir çok Dainıi ikfısad komitesi mek iiı,.ere l\tosjoen :'tio ve Rodo isti- K/odi11us 
n. lmernihin bayrllgı altmdayım. Be. tanberi Ege d•n:zi i':ı:e.-inde bir mah- hücum arabaları, ;mükemmel toplar, l,nmetinde ilerlemektedir. A:rni 7.a- 3 
nıın Hikabım da Konttur. Kara ÜZ€ri- reç arnme.k~ndır. Tuna üzerinde 400 hücum a.rnbo.lıı.rı rle.fi top!arı ve m&i- toplandı manda Alman kıtabrı da ayni mın - Sof yadan Almanyaı/a 
ne gümüş kuşlu bayrağım vardır. An- kilometre ııa.ıile ınalik p•a.µ Buigaris- kemmel t~yyare dofi top!arı mevcud- Belgrad, 7 (A.A.) - Yugoslav - takaya doğru ilerlemektedirler. Bu _,

0 
•• ndu·· 

ladın mı? Böyle ad:mı kendisine laf n- tan, :lyni :tamamla gaı bi Avrupayı dur. Bundan b'r iki cıy kadar evvel, Almnn daimi iktısad komitesinin onun varı~ın neticelerini ~imdiden tahmin Uı 
hlmasına ?~rn~ma:-. • ... fgtanbula bıığlıyan Lüy~k clemi:yo •

1 

ılutgaintnn 300 tnneai birinci hat cu içlimn devr{!Si bugün Eelgra<.lda etmek mümkliıı değildir. Sofya, 7 (Rnclyo) - Alman i ,tı"Jld 
Bana bö)Je dık dık laf eden kışıyı Iu tllrafmdan d" katedıl:nektep r. tayyareai olmak üzere beı yüz eHi :;çılmıştır. N'amsosclan ıılınan haberlere göre, heyeti reisi uohtor Klodiyus bugün tııY-

Mr siizdOm. Herif dev gibi boylu, ve Bulgarietz:ınm Kr.rad('niz üzerinde •ı harp tayyEıresine malikti. Alman heyetinin reisi, Alman milli Yiyecek zorluğu yüzClnden Namsos yare He Berline dönmüştür. 
kızrl yüzlCl, küstah ~nkışlı idi. Doğru- ki Varna ''e Burgaz Jiman!arı bu Bulgar askeri kanaatkar ve ener- ikhsad nezareti müsteşarı B. Landf. halkı feci bir vazh·ettedir. Diğer ci- u·· ıruıeeşte 
• u yapılışı, bal:.,şı bıç hoşuma gitmedi. beynelmilel dr:niryo'una bl'.ğlıd:r. jiki;r. Eulgat''ttanda bir hayli yol rieddir. hetten İs\'eÇ gnzetcl.erinin muhabir - r'tı.Jl 
Ben, Öktülmüşün oğlu Can bey, öyle Bu münuebctlerle Bıılkrınlıuda çıkal vnrdır. Fakat bunlar çok kötüdü:.- • Yugoslav heyetinin rei i de harici- leri Norveç ordusu kumandanlarının Pasif korunma tecrll• 
kaba saba kişilerden korkacak adam cak Lir h11.rbe Bulrre.ridan da karış - ler. Alelade olnn bu yolların ekse. ye nazırı muavini B. Piejadır. Koht tarafından geçende Londrada 
mıyım? J)1ak mecburiyetindedir. ı-isi ı-.ğır mak'neJi vautaların gecnıe· Komite, senelik ith~ıliit ve ihracat ya..pılan beyanatı famnmiyle tasvip bel eri yapıldı 

·Hugo lnfını bitirdi, kabararak ba- Nöyi munhede:ai mucibince Bul • ferine ve n~kliyata mfüaid değildir- kontcnjnnl~ rını tanzim ve Bohemya ettiklerini bildirmektedirler. Blikreş, 7 (Radyo) - Bugün BUJ:-
k.ırdı. '.aen de, hemen sözüne söz ye- rar ordularının yirmi bini .nıker ve Icr. \·e l\1ora\'y;:ı protektoraları ile mevcud Loııdra, 7 (Radyo) - Röyter a - reşte geniş mikyasta havn hücunıJarJll 
t:ştirdi~, dedim ki.: üç bini janc!ımnn, giimriik memuru J}ul~ariııt n 1ırnzi itib(lriylP. mul.:a- ticar('t rejimini tesbit işi ile meşgul .İ~~sr; bugünle~·de Narvikte ~ok bü - dan korunma tecrübeleri yapı~ınışt~:: 

- Bılmcm 11enın Hugosu ! .. Adm n poli$ olmttk Uı:et·e otuz ü . hin ki - vemete pek e!vPri§li değildir.Simalde olmuştur. vuk v.e kanlı hır muharebenın vuku- Bu tecrübelere mayısın on beşıne k 
0 kadar uzu? ki dilnynda ak1u~dn tu- şiden müreldcP-p olma!.ı lfu:ımdır. Tuna il hududlaşan Bulga;istanın, flel •g l d ,..' una_ intizar ?lun~uğu~rn haber ver - da~· bütü~ şehir ve kasabalarda deV~ 
tamam. Benım adım Cnn beydır. Baş- Nöyi muahedesinin ot c.erl:r,. aid ~alnız §·mal~ ~nl"ki~İndeki Oqbruca l 0 Qll "-4 Q ınekt:e ve müttefıklerın, Almanları edılecektır. 
b~ğu~ Kuı: Cebe, rnen.leketim jse en- maddeleri 1938 de Scl~nikte topJaıı- mıntnknı:ında gesilıneei mÜ§kül ta. /ki /rı iliz i • knr~ılamwak için. bliyük hazırlıklarda ~ 
r.ın ÇQllerdır. Ben tuğcuyum, armam mıı olan Balkan antantı ta.rafı~dar. Mi arı:z,e.lar mevcuc!dur Cenuptaki g agyaresı bulundugumt ilave etmektedir. sunun verdiği bir habere göre, 13otP " . d•• •• ··ı •• Al 1 ' bUı gok üstüne altın kartııldır, anlaclm kaldırılmıs ve Bulgaristan o tarihten Tl1rl· hnc.!udu ise bu tnbii orızalardcın UŞll7ll muş man ar, !>Toyu işgal ettikten son körfezinde Kvnrkeni kapayan 
mı? gonra mecburi aıke~lik vazetmi~ti. mnh .. um ve trunaınen açıktır. jlerlin, 7 (Radyo) - Bugün Heli- !'lan, B~deye doğru ilerlemekte de- tabakaları 70 senedenberi gbrüllll~ 

Fakat, herif pek kalJfl imiş. Bana: Bu ıuünaaeb~tle Bulgaristan halen Jıall~"P d ~lan memleketi iki ova- golnnd üz.erine gelen iki İngiliz t~y- varn edıyorlar. miş derecede şiddetli bir kıştan soll 
- Senin kılığın Mogoln benziyor. 4 ilahlanmaktadu·. y tak~im eder. Fakc.t Buj,ı:ar ovıa • yaresi, -'}iman bataryaları tarafın_ • Lo~dra, ~ (A.A) -. Müttefikler rn çözühneğe başlamı§tır. . J 

Beraber ~alkıp oturmana izin ver,e - Sulh zıunan·ndr..ki Bultrar Qrdı:.sJJ siyle RumcJi ovasınt birleştirP.n hir dan açılan ateş neticesinde düşürül- !\arvJkt~ du§lllam t.azyık~ devam et- Almal}ya ile İsveç.in L~len lııt~~ı:ıt 
mem. Çekil buradan.. ıukerJiği meslek ittihnz: etmiş olan çok geçidler, çukurlar mcvcuddur. müştiir. mektedırl.er. Bununla alakadar ola- ara.smdaki demir madenı naldU 

Demez nti? Kan ba.~ıma çıkt1. Orta- JS.000 zab't, nr.fer Ye ııililı altımı a- Bu1gar orduım Alman muallimler c L b • rak alma.n .haberlere göre. Norveçli- yolu Kvarkenden geçmektedir. dil 
bk gene gözüme kızıl görünmeğe baş- Jmrnı~ olan elli, em be~ bin kişi ile t~rafınClan yeti§tirilmektedir. OrC anz Ull ler NarvıkJ İsveç hududuna b;ığlt - Norveçin diğer mıntakalarıncla r-
ladı. Bai:ııranık dedim ki: dokaan bin ki§İ tutmaktadır. Bu roik * D .. ·· ıd·· yıın .maden demiryohına varmışlardır. ~arpl§malar devam .etmektedir. ~.~e· 

- Sen beni ne sandın? Ben Türküm tar dört ordu, on süvnri fırkası, b:r z f l un O U Bır t~yeç menbasından alınan bir veçliler sarp Gill vadisinde ınevzı ,. 
(1) - Sir kurun11vustada frenklerin dağ liva&ı ve iki aacri» fırkayı teş • e ze e Londra, 7 Oıadyo) - Bir kaç gün- habere göre, müttefiJ<lerin tazyikin - ıini hnJa muhafaza etmekte ve cc_ 

esalcl: unvanı idi. İngilizler bu kelime- kjl etmektedir. Aj ''alık, 7 (Hususi) - Dün ~ece ·lel)beri hasta lmluııan işçi partisi sa- nen kurtulmak için Almanlar şimali nubi Norveçte Gerilla harbinin de_ 
yi hlHil kullanırlar. Harp halinde Bulgar orduzu be

1 
rarı~ından sonra biribirini takiben 3 bık lideri Corç Lanzlıuri, 82 yaşında Norveçe durmadan tayyare gönder- vıım eylemekte olduğu bizznt Al _ 

sinenıasında 
Bugün matinelerinden itibaren 

Nefis bir usiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir nıevzu 
içinde emsalsiz bir kahkaha tufanı 

MEŞHUR ÜÇ PALA YR.ACJ SİLAHŞORLAR 
TtlRKÇE SÔZLÜ 

raliçanın Elmasları 
Görülmemiş kahkaha şaheserinde 

A~Tca tabü 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 
Cumartesi ve Pazar 11,30 da v_e haftn arasndn her gün 1,30 da 

UCUZ HALK seansları vardır 

zc1~cle olmuştur. Hnsar yoktur. ılduğu halde bugün ölmüştür. mektedir. manlar tarafından da knJ>ul oıuıı 

Teleion TAYYARE §si~·~;·~~·~~ii~·~ 3646 ............................... :------
Bugün iki büyük Fransız filmi birden 

iZ 1-
2 - Tatlı Bela 

O'l'NIYANT.1.All 
Grace Moore - George Thill 

OYNIYANLAR 
D. Darrıeux, A. Preja.n, L. Baruk 

Ayrıca EKLER Jl'RNAL No. 12 tiOn dlinya hadisatı 
Sinenıamızdn yapılmaktn olan soğuk hava (Klimatizasyon) tesisatı ik~ 

mal edilerek faaliyete başlamıştır. Bugünden itibaren tenzilatlı fiyatlar 

Bugün Halk günüdür. Herkes için her yer 20 kuruştur. 

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

Diğer taraftan Finlandiya radyo. maktadır. 

Ucuz Sinema G ·· 
eo 

Bugün Kültiirparlc Sinemasında 
Saat 1,45 den itibaren 

Büyük ve küçük duhuliye Hususi 15, birinci 10 kuruştur 
Bu fiyatla ŞEREF YOLU ve KARA ALAY fijimleri ile 

PARAMU~T ,TURNAL görUlecektir 

Seanslar: Şeref Ylu l.15 - 5 - 8.45 Ka;a. alay :J,45;: 7:!!!, 

C U M .4. G Ü N Ü 

Ürgünler 
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ı D,.... Y" O C ~ -.:·nhelıl'l ~ yn Esir :eri götür- ~::;~~ bs~~~'.:;·~:~~:~i içindeki 4 sveç ra ı 1
" _, ll•. - s'~l:. u a « ;:ıı miyorlar ;:~:~'.::.r,::~~ ~it·;::;i~:~d:t~::,:~ 0

't l f J k Telefon muhaveresi, Almanların Londra, 7 (A.A) - İngiliz raıl. lüğündeki ~arlname~j ve~hilc bir ay «lz :er[e te e OnuQ OnUŞntUŞ ı:e yosu, Almanların Norveçteki harp e- müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
uydurdu' larl apaçJ 1{ bir yalandır •irlerini Almanyaya. nakletmekten Muhammen bedeli 70 lirn muvakkat 

Sto'·h kat' İ femz.·'!-ai .Verm .. iş. fır . . Berlin, 7 (Radyo) 

1~ Fransa baş -1 Aln~aıı tebliıi;in.e gör.e bu m_uhave.re ~~ı~ ~:~~~ ~~d~~~a~ı~~a~~ı~~7~~:~ teminatı 5 lira 25 kuru~tıır. Taliple-
~ olm 7 (R d ) H l t ıı b b k h k l ı rin, 24-5-!140 cuma günü >aat 16 ya ~ı • a yo - arıcıya oması eamu erı mucı ınce 11 vekili Po! Revno 30 nisanda saat 2~,10 esna,ında Akdmıızde ı are a P an- aşağı olan esirler serbest bırakılmış-'h]ıi~d~Gnte.rin ııeş.ı·ettfii reııRli bir mektu;ıl:ır metninin .neşrediimiyec~- ile 22,2.3 arı;sıııda İngiltere başvekili ilan göı·üşiilmü~tür. . . !ardır. Diğer esirler ziraat işlerinde kadar haftanın pazarte<i, çarşamba. 

~tl] ~enılıyoı· kı: .. . ğını beyan eünektedırler. . . ÇemLerlaynla telefonda konuşıırkenj Bu haocrler gerek hıç bır suretle çalışlırılaeak!ardır. cuma günl~ıi teminatı i~ banka ınn 
1 'rle Gustavın arzusu .uzerıne ken- Ayn; .m.ehafıl bu nı~ktup!aıın t~atı !Alman telsizi bu konuşmayı ayıı~n zap,vuku bulmıınıış o.lan tele!oıı muha~·ere- Almanların hastane ve yolcu nak-1 yatır:ırak makbuzlariyle encümene l\ere~•tler ara•ııHia .bı'.' telefon mu I ed '.mes.ının B. _Fon Rıbe°.trop~n · 8 - tetmeğe muvaffak olmuşluı·. si gerek müttefık hükumetlere ız.afe !iye gPmilerin e karşı yapmakla ol - müracaatları. 
l)ı1' 1 

cerey.an etmıftı.r. Bu mu - 1 ,•.eçın bı~a.raflıırı .'"e R'. Go~ıngın_:~l~·j . Pol Rerno, General Veygandın hare edilen niyetler bakımıntlan lamamıyle dukları hücumların devam etmekte 30 8 15 21 
~\er lleŞted_ıJml.yecektır. Bun ur.la, MI m~sa'." SP.~.,.~_,nde. ''."ktın daıı1• '1- kete ll'eçmeğe hazır bulunduğunu ve fa_) yalandır. Çoktan beri Alm3n propa - o'.du~u h3be!' \'eritmektedir. 1 - İki adet etüv makinı,5; •atın 
j • İsveçm lııtaraf kalmak hu - ne gırmış olduırunu ılave etnıek,e - kat Türk'\·enin bu hu>u~laki muvafa-ıganda8ı kendi usullerinin bu derece Dı·onning ;\faud adındaki hastana alınması, yazı işler; nıiidürlüğün•'e-ındaJt; · eti d h. b' d --· 1 · • · · . 
I~ sıyıta n e ıç ır egı - dırler. katinin elzem olduğunıı ('~mberlııyııa mükemmel bir nıımunesını \"tl'mcmış- gemi<iııin bombardımanı e<nasınd:ı ki fenni ,.e mail şartnamel~ri ve~hi · 'olınıyacağı hakkında krnl 1 Siyasi ı.,,·eç mehaf'li Rtı.<yanııı ı.,_ söylemiş ve ingillere başvekili, Türki- tir. 27 hasta bakıcı kadın ve ha•la ölmüş le a~ık ekoiltnıeğe konulmu~lur. Jllu 
llıin ın v:rııiği teminat, Hit!Hi veç bitaraflığının muhafaZa•ında b: ye ile temasa gelerek meıkür devletin Lındra, 7 (A.A.) - R<>lahiyettar ve ynrnlanmı~lardır. hemmen lıed~li lıchel'i sekiz yüz Ji-8tokhetınıştir. /yük lıir menfaati olduğunu pekah muvafakatini islih~aı etmeğ'i üzerine ingiliz meh'1fili n. ('emherlayn ile B. * radan lGOO ve muvakkat teminatı .,~11 lt 

0

lm, .7 (A.A) -:- fsve~ g:ıze- bilmektedirler. Fakat lıu m~hafil aldıj:'ı c.•vabını v;,rmişlir. Reyno ara"ııda telefon muhaveresi D I l 
120 

liradır. Taliplerin teminatını iş 
'ili e r_a1 Güstav ile Hıt!er ara8ında1Rusyaııın yardımına pek fazla ılırnat. Faris, 7 (A.A.) - Resmen bildiri. yapı!nıı~ olduğuna dair hikilyeyi tek- .IJ Q._Qn VQpUr Qr bankasıııa ratırarak makbuzirle i-ı' ı d ılınıs olan mektuplar hakkın t kl ·al · herhangi bir tl'ca ı·. .. · . · .. · 
' hal>Erı · .kt'\ı t kt . 1 ememe e > nız ' ı~oı · zip etmektedırler. Bu mehaf:l, boyle Lonılr:ı, 7 (Raıh·o) - 20 nisanda hale tarihi oba 13-5-0JO pazartesı 'b eri ı 1 

as eme e ıee er ··• k · k ı· · · h'mave etmek Alnı• ı l•••ın 1 ·u b•h 30 ni·anda · · · . · · ·· 
Unlar h 1 1 · vuze 

81

'' ene ı<ıııı 1 

• nl '"· 
1 

" ~a " ' lıir görüsmeııin Jıer halde faydasız ol- bıten hafta ı~ıııde ·1 Erıtanya, bır mut- günü saat 16 da encümene müracaat-' t t akkında başmaka e erın- 1 . d' k tl .. sn·ıt ?? lll d·ıtı ·ant 29 "5 e ahlar in · • 1 · · · b. '~lrlercı lı 1 kt d la için •Veçın keıı ı uvve ne ll'U\'eıı - . . ' --· . s -·- • - duü-uııu çünkü bu iki devlet adamının tef ık \'e ıkı ıtaraf gemi batırılmıştır. !arı. atrliııdek· e+ u ul~mamhab'ı~leır drı·p· mektedirler giliz lıaş\'ekili B. Çemberbyn ile Fran- .. ~ . k k • 1· ·n ı'elı'm•ındıın Avni h;ıfta ieiııde 300 bin tonluk Al- 2 - Kültürpark, labiı·ent içeıi•i-ı L~veç ı mu a ı r, · . 1 b· , k'I' B R . d k a vu""'e ııs ·eı·ı mec ıHı , " ı · · . 
is z uşve ı ı · eyno rıra<ın a vu 

11
• : • .. • man ticaret ve naklıye gemisi batırıl- ne umumi hela yaptırılması fen işleri 

geldiği iddia edilen bir telefon muha- ıkı gun e\Yel bulu~mıış ve noktaı na- mıştıl'. 150 bin ton tahmin edilen 30 müdürlüğündeki ke if ve .artn:ıme -
A lm an propaganda s l veresin! bütün teferrü:ıtiyle bildiren zarlımııı teati elmiş olduklarını be- düşman vapurunun iHimleri tesbit e- ~j veehile :ıcık ek. iltmeğe konulmuş-~ lıir tebliğ neşretmektedir. yan eylemektedirler. dilemediğinden listeye ithal edilmemiş tur. Keşif bedeli 631 lira 95 kuruş 

\, tir. muvakkat teminatı 47 lira 40 kuruır ( :ıJ b} ( k k M t b t h t • • Almanların 27,300 tonluk Rovertlay tur. Taliplerin teminat• iş bankasına "an resmi te iğ er Çl arara or- a ua eye ımız \'apuru da batan gemiler arasındadır.lyatırarak makbuzlariyle ihale ta:ihi 
• Almanlar, harbin bidayetindenberi ti- olan 13-5-940 pazartesi günü saat 16 ' talıg" ı kandırın ağa ça ışıyor . .. - . caret filolarının yedi de birini yani' da encümene m(lracaatları.· 

•t.ı. D L d h k t ti 600 bin ton gemi kaybetmişlerdir. j 28 3 8 12 147,: .;;,.
14

• 7 (A.A) - İyi malumat al· muş olduğunu beyan eylemektedır - Un gece Oll raya are C e 1 
erı.olan mehafil bazı memleket- .]er. . 1 İstanbul 7 (Telefonla) - Londra- ıUs Abam ba•mulıaniri Bav Xec - 1 ııx•••ııı••••••••••••-•••ıaıı•••m••mw, •ar . . " . d t . o·- taraftan ayni mehafıl A man . • • ' > • • e E M k B l lı et ıumumıyesı uıı:enn e e•ır ıger . h den v~ ı. ya gidecek m:ılbuat heyetimiz, bu ·meddin Sadak, Cumhuriyet Rahıp ve 1 ınta Si ag" cı a ~ ••• rııeıt maksadiyle Alman pro - menbalarından tere.şşU e . 1• I gece saıü 22 de hareket etti. baş muharriri B. Yunus Nadi, İzmir-1 r;·· a • 
""aıı h b' k t t 1 Jevhindek· bır takım rısa e er . . •ı" ıh nuı er &"!in ır ta ım n - aya a • 

1 ı Hevet Ulus baş muharriri Bav de çıkan Yeni Asır •ahıplerınde:ı B. ı lllla ] al} ~t' •:p gemileri ile torpito muh - neşredilerek bunl1arın Yugoslavyada Falih. R;flo Atav. Yeni i'\abah lı;~ Şevket Bilgin ve Adan ada çık~n 
1 

1nııı t h · d'l · Jd kl tevz· edilmiş ve spanyol fasında · .. 
· a rıp e ı mış o u annı ı • • muharrir· Bay IIii~nin Cahid Ya. - Turk Siizü "ahiplerinden B. Nevzad-en tebı·-ı trn kt Jd ormal bir takım askerı harekat 1 • • 1 . ıg er neşre e e o u - an _ . . çın Vakit baş muharriri Bay Asım dan mütesekkildır. ·~•l'l!t etmektedirler. Aynj me - görülmüş olduguna daır olan şayıa- • • 
'· hakiko.t halde valııız bir tek !arı kat'i surette tekzip etmektedir -'~ . 

g'llıinin Royal Oakın zayi ol- !er. Avam Kan1arası 

Par • Grubu ı 

.. 

İzmir hariç olmak üzere a~ağıda ırösterilen mıntakalarda kükürt satışı 

L~ İraat bankaları şube ve ajanlarınce hizalarında ya
zılı fiatlerle yapılkcaktır. 

İzm;re 'rnğh, Karşıyaka, Bornova, Buca, Seyd'köy, Torbalı, Ilıca, Boz-
··yaka, Balçova, Yenikalelimarı bağcıları ih•ıyaçllll'ı olan kükürtlerini şir

ketin (lzmirde kapalı yem:, çarşm No. 41) şube"inden bedeli muka 
bilinde alacaklo.rı kfığıtla Daraiiaç Ta§ iskeledeki ardiyede tesell!lın 
edeceklerdir. 

Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 
tedarik edilen ardiyeden alacaklardır. 

D ikk f • !kinci "\!er kaldırılmış olduğ~ndan bağcı olııu
Q • yqn!ara kükürt verilmiyecektir, 

Bağcılarııı alacakları kükürtler gösterilen mahallerden başka yerlerde 
satılamıyacağından aldanmamal~rı lazımdır. 

Satış 

:\1ıntı.kaları 
Satıı !iati 

Yerli Ecnebi 

Alaşehir z. B. 497 537 
Akhisar > • 495 535 
Aydın > > 500 540 
Ayrnlık • • 810 S50 
Balıkesir > > 505 545 
lJandırma > > 515 555 
Bayındır > • 49-0 530 
Bergama > • sır 555 
Bur hani; > • 510 555 
Çanakk&ı.ı > • 515 555 
Çeşme > • 505 545 
Edremit > • 510 550 
Gebze > > 535 575 
Gelibolu > > 515 555 
Gemlik > • 515 555 
Geyve > • 525 565 
İstanbul > > 520 560 
İzmit > • 630 570 
Karaburun > > 500 540 
Karamürsel • • 530 570 
Kemalpaşa • c 490 530 
Kırkağaç • c 495 535 
Kuşadası > > 500 540 
Lapseki > > 515 555 
A1:anisa • • 4S'i 527 
Menemen > • 487 527 
Nazilli > 1 500 540 
Salihli > > 495 53:> 
Seferihisar > > 4!15 535 
Sarayköy • > 500 540 
Şarköy > > 515 655 
Tire > > 490 530 
Tekirdağ > > 515 555 
Turgutlu > > 4!)0 530 
Urla > • 490 530 
Ödemiş > • 495 535 
Kükürtlnimiz kurşun mühürlü (bO) şer kilolulc torbalarda satıhğ:ı çı -

kanlmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada(Daniel Griffth)liibura. 
tuvarında yapılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 99,51 safi~·ette olduğu 
anla~ılmıştır. 

Kükürtlerimiz son derece faydalı ha<saları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle iiri ve en yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

1 

77 - 100 lira ara • 
htanbulda, E~kişe-

" 
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8 Mayı~ 1940 Çartan~ 

~V..c:» F u - v J)er ı~ 
ZeY;tincilik istasyonu müdiirlüğün~n: 

Zeyfmfiltki st!.syonu bahçe$~ıı i~ir Bornova şosası kıyJ:Smda 220 
metrelik taııdid duvarı inşası .m<inakasaya konulmuş!ur. 

ı - 1 '"n ~eli k~fi 2et14 lira 25"kuruştur. 
2 - Tııw r ~r'B#i an1amU' ve ı["'~nan'.ıeyi götı~k ii!fre her giin 

• ta •• d~ t ı\ vc:.ıı " t ... ~.L:~·ı·""ı"?' ,V " • - ltWf"• lS yon mu uı· ugune muracaa t..-ut:vı ır.rer. .p.;ı '·""" • 
3 - Mün:ıkasnya iştirak edecelder.in yüztie yedi buquk tQıinat ak

çnlarını ha:\'İ izmir mal saııdtıimtl yatw k m•\td&N iie Qiıt1kt.e 18 
mayis 940 cumartesi günü saat ()fi Görtte i6~ftda tophtnaeak·'ir6misy'o-
na müraoas.ıtları ilan ol~ur. 3 8 13 11 f!~ , 1526 

A lı ··ar Belediı/<!rsinJen: 
' •W 

Akhi8 rın muhtelif yerlerinde yaptırılacak döşeme ve beton yol inşa-
ları kapalı zarf uil'U'fü ile eksittmeye ~kartlmıttır. . ~ 

Bedeli Heşfi 16304 liralık olan bu i in şartname k~if ve evrakı sai
resi bclc~iyc dairesinde ooi gün gö;ülebilir. Bu gibi i~eri yapanlann il?a
le günti olan 9/6/940 ~ gıtiflü saat on beşt.e ihale kanunundaki ta
J"ifat dairesinde müra~ Ye bu· ~i i~leri Y,npilkl.arına dair r'2smi vesi
kalnrın H 1 di • l' 6V.Psli.'.la.l-ın V~h aff:fa'lef etmeleri ~ yüzde 7,5 teminat 
akçalnrı ile müraeaatfarı oiffin Gk:lıMır. 30 2 5 8 147.6 

.. J"~-~·-·ar·ooie~Y~n<le:L: 
1 - Bedeli rnulınrntneni 750 lira olmak ilure ~O metrelik rekorlu 

• Jlbrtµ:mın ~çık e.::siltme sureth4e rnü~aya~ına karar vefil -
mi~tir. 

2 - 1:\Hlle 25f5/940 pazartesi günü SA.at on be~te ihale olunacaktır. 
3 - btttkailarin her gün Akhisar ~lediye kah;rni.e; mi1racaat et~ 

mclePi i!iln <ıltHtt:tr. 8 10 12 16 15'5 

f ş~~!;~ $p_or ku' ub ·· nden: 
Kulü.1ni:2bslatir.m li6/6,(9ı.t0 cuma günü akşamı saat 2{),30 da kulübe 

t;elrneleri ~ OltHA.ır.~ -
Ruz:?:.ı~.E.· ~t-ni iiJare beydi intihabı.'~ · , 1606 

-~~saat n~~l\rm""'='...:·-..-----------11111!1'----
: .W,f~ V. Ben-iz evazım Satın 

al a Komisyon dan: 
1 - ~h?nin edjforı bt>creli 18.526 lira o:lan 15700 kilo parça bezin 

2S ruı.ıyı• 940 tar.ihine rashpn per ,em be günü saat on birde 
' liıiAAJı zarf:Uı mii.nakas..".Sl ya:pıh:ıcaktır. 

2 - t.'tl tam{113.11 l3.f;9·J.iı:a 4ö kurı.•ş olup şartnı:mıesi her gün k9'tnis
ytm«im paro:uz lllarnk illm::ıbilir. 

3 - t~tdcl!lMt: W:90 9nyıfı ktmuııun tarifatı dnhilinde tanzim ede
c-efüJ.iFıin~lı tekti! mekt(.lplıırını en geç belli gün ve ~anttan bir 
saat 

1 ev~ne kodar Kssımpaşadn bt~lunan komisyona makbuz 
m;;:JıabiHude. yerrıwleri. 8 12 17 22 3G82/la89 

-1----kJl. V. Deniz evazım satınal
ma Komisyo·nıın.dan: 

:.?3 •) j '2~.30 x ' 
4000 kno y&n fattHs i-pHfi 
2000 kilo yi!n ç~ p iı>liği 

'' J ., ••• 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
11.890 

5.000 1300.00 

J 
17.400 

l - Kllll\ıh zanln y.1pıl:ın mtin.Hn.sına talip çıkmamış ohm yuk-0rı
d<.ı. cius ve m-~ı ifa tahmin edilen bod~li ve ffi.c tcmiırntı yazı
lı iki k:ılmn ipli- in 13 mııyıs 940 tarihine raslıyan pazar~i 

"nü saat on biİ-de p.uurlıkla eksiltmesi yapılacaittır. 
2 - hıt~ffi ~O sa~·ıh knnunda yazılı ws ik ... ·c ilk taniRat mak 

uz v.epa ım~Jdnpluı ile birlikte bclH gün ve suatta Kasımpn-
fhda btthıpan k<mm~o:Ra rmir~aaimrı. 8 10 :m4~/1580 

---z---:-;ı:mr~zfS riy~ hastaİ1anesi 
baş ~ ··miiğinden: 

'zin 1994 lira 75 kuruş b eli keşifli ve 150 lira muvakk:tl 
tcmiuatı ·ı avlu duvarının ekıriltm.ai pazarlıkln yapılacağından ke~if 
ve şartna ' i bast.ane idare inde hi':rgün ~ı'ülebilir. ihalesi 13-3-940 pazar 
t.esi günü saat on bircie emrazı saı;~-e hutabanesin<le toplanacak kom is
yon huz~ d.ı y.ı.~r. Taliplerin ınuvakkat temi.ılat makbuzları 
,-.e ticaret ı ile Nafından tastl!kli hüviyet vesikalari~1e eiı1ikte müra-
caatıarı. ... 8 9 10 11 t L 160ıl 
• ....... a&a Nll&-ll'f l•DAMIMlt IH 1il111111 .... 1 il M•Mll ... 1 lt•t t11it11 t ti il 1 il t il• 1ltt1111111.t 11 tt•Mlll' '"' 11 • 

1 z . ·r' !6evd-Z1'8 Amwl.ği k4~larıl 
i..c... ... ~ .•. ., .................... -~~ ......... , .. ,,.ı ...... ~ .... ,,._.""-.......... ~~ 

/;mı.it var:tm an1:irltUi ~at'trı alma krmri~nmı~ın: 
ı - )ı!ııınisa tüme.ıl bir1iki&r.i-nin 15 bin kilo nohut ihtiyacı p~arhkbı 

satın ahnac ktır. 1steküler paıulık günü ohm 9 mayıs 940 perŞ€mbe giinii 
saat ond.l ?ılanisa 1üfuen satm alma komisvonun:ı m!iraraathırJ. 

A. 

1 L 
ornova askerlik satın alma 
isg~nundan : . . 

1 ı··mufi~si mucibince 500 seyyar mutva.k ka
palı mrila •minaık&Saya kenmuştur. 

2 - haksi (15 Mayıs 94t>) Çarşamba günü saat 
16 d~ yapılacaktır 

3 -- Umum tahmin tutan 175 bin lira olup ilk 
teminatı 10 bin liradır. 

4 - Is e~.lilerin ticaret odalarına kayilh oldukla
rına dair vesika ibraz etmek mecburiyetin· 
dedirler. 

5 - Nümune ve şartnamesi hergün sabahları ko
misyonda görülür ve okunur. 

1 

• • A .1en.rı an G-
AMER1CAN EKSPORT L!NES tı.'i 

NEVYORK 
ACENTASI 

He.va ok-ulu komutanlığından: NEERLANoAısE ROYALE KUM. 

~ lznıir let:azım a:nıirlüii satın alnza kö;;;isyt-ınu~dan: PANYASI N E V y o R K tçtN ~ w ~ TRAJANUS vapuru 18-5-940 tari- - · .ı: 
Hava okuUah talimatının 86. ma'dckuıinde"yaz;h şartları haiz istekliler: 

J n:ı k kA v • hinde b~klenmekte olup ANVERS ' a beİ' 
ne agıdı ve vesikaları ile :eııuuız ~a~gıcından ağustos sonuna VE HOLLANDA limanlarına hareket EKSİRİN A vapuru 5 l\layı.Jrt 

'adar akyln ba,ş vurul-ar. Gkutun ~Wl!i.tı&l yerin dışında bulunanlar di- edecektir. !eniyor. 
J~k kağ\_ikırı il€ ves~r-ı ~~ 'ta ile ~la~gönderirler ve alacakları kar. 
şılığa ~re hareket etlerler. 
"' Madde -SG- havaıt.~.ti.ıu gedfld: »tamına gjrme şartları şunlardır: 

A _,_ Qm ,..~ · · · · ) tahstttni bitimıiş en 
az 17 en çok 30 yaşttitfu,...~ ~i 
s:~&lll c - SH-~ vm· p·~~~;-;a ve u aŞ işierinde kullanılmağa 
elverişli olduğuna dair mtrt-e!ın~ııısları tarn'lım ôlhn bir hast!!hanede sıh
hat heyeti rnpcru olmak boy 1.66 den aşağı olmıyacaktır. • 

Dışar<la bulunanlar: 
Bulundukları yerih a~Ak •ş..ıseısine müracaatla muayeneye gönderi

lir. 1'am teşkilatlı sıhhi heyet bı.ltuıiah yet1erde o yerin en büyük kuman-
danına miiracaatla nlt~·eooye 'gi>ıJ:dErJUr. , . 

D - Ahlü~ı sağlam ol~una ve hiç bir suı:ett(! suçlu ve mah
kUm olmaeığma da.ir bulunlR;iu ~tn emniyet miidürlüğünden veya po
lis amirliğinden tnsd:ikn vesika göstermek. 

F. - Okula ahıuwak olftiy~ulv, ~nrn ethaşlar hakkındaki 
(2505) say1lı kanun muciUmee. m~?!ll~ie görec_!kleritti mektebi b~irdik· 
lerinde 12. yıl müddetle hava g~tllkli erbaş olarak vaıife görece.k.lerilıi t&-
ahhüd etmek. · 

!" - Okulca yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - İstekli adedi ç-ok veya imtitianını k~nanlar alınacak 

miktarda~ fazla olursa bunlann içinden riyaziye bitg!ler.i daha iyi ve ya
bancı d'I bilenler venJ~ir. Hava ~rı okUJ'U ı aekıeri liseler oku
yucuları gibi yedirilir ve geydirntr kitap ve diğer ders için lizım olular 
parasız verilir. 

V ~ Hava okullarına kabul edilenlerin birinci ~ınıfı muvaffa
kı) etle bitirenler arasından, kabi\:Jeti&Nne göre uç1.1cu makini~t. telsiz 
fotogroı.fcı, atı~ ve bombardımancılığa ay~ılırlar. 23 28 3 8 

• • raa an kası 
KURULUŞ TRIHI 1888 

Sermasesi 100,0J,OOO Türk lirM.sı Şube ve Ajan adedi 262 
Zırai u Ttcı6ri HtJr Nevi Battka Muameleleri 

.tö.r'~ 1J•t"lı~tııt.! ... cıı:; .:.~ ... vU iıı·ıı .krı.ı.111ıye v~ıt:ı:t:k 

. ' 

Ziraat lmıık~.smda kuml.>~u·a \'(! mbarsı:ı:. tHimrr-uf he!)epfarında en 
az 60 lirası bulunanlara !>eııedt;) dört clsfa çe.ır..il'l:).;le .... ·ur·a He aş&gıdaki 
pıanag.;re ikrunuye dagıtıı..ı.caKtır. 

4 Ad()t ıooc Liralık 4.000 lira 
4 ' f;O ) c 2,000 c 
4 < 2ıJ(l < l ,O'lO c 

40 " iO!J < 4,000 c 
ıOO c 50 c 5,000 c 
120 < 4-0 c 4,800 c 
160 c 20 c a,200 c 
UJ/0:.KAT: Ifosap1arındaki ıı~ı·alar bir sene içi11de e•li liradan aiağt 

düşmıycnıere ikramiye çıktığı tüdirde yu .. de yirmı fazlasiyle verilecek
tir. Kur'alar senede dört defa, 1 t-}liil, l bıri•ıci kfı.ı un. ı mart, ve lhıı· 
ııran tarihlerinde çekilecektir. 

~ ·.~~""' ~>C. 

i Z fl..t1 İ R 
P An UK ~~1-ENSUC/\ T 

1'ürk Anoninı ... ir '~eti 
Şirket}n Merkez ve Fabrika9t: lzmirde Halkapınardaır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekhaf, Dejirrnen, Geyik 

" ve Leylak maı kalarını havi her nevi Knbot Bezi imal eylemekte 

olup maHarı Avrupan:n ayni tip mensucatına faiktir. 

Telef-or ro. 2211ve3067 
Ç· T ~lg:raf adresi: Bayrak 
~,li~. irt-
.. =r= Mft[ 

f .. A. S E 

SERVİCE-MARfTlME 'nouNJ\r.f • 
BUCAREST e · ClTfA Dl BARI mo-

A J!1 ~ -~~~;?·~~~ ::~rn7 :07:::7s :~sa d~~~ 
1 J.IDllN~l\ ~:..c:::...~E:.!"...~t bekleniyor_. ____ _ 

YtHnı" \ edecektir. D. T. R. T. - BUDAPEŞT 
LANGANO vapuru 18-5-940 tari -

hinde beklenmekte olup CENOVA BUDAPEŞTE iÇiN 
VE RtVIE:RA timanlarıaa hareket 
edecektir. cDUNA> vap. 15 mayısa 

dO~rd 

BRINDISt motörü 15-5-940 tarihin bekleniyor. ,.r.ıııd• 
de selerek ertea atinti saat 17 de clL~SSA> Mot. M ayie soııl 
PiRE BRINDl!t ZARA FIUME TRI- bekleniyor. Jt' 
YESTE VE VENEDIK limanlarına cSZEGED> mot. Haziran oıi' 
hareket edecektir. rında bekleniyor. 

ZARA motörü 9-5.940 tarihinde t oô 
selerek ertesi pnü saat 17 de PiRE Soayete Komreaiyal a-ll• 
BRINDISI ZARA FIUME TRIYES • LA VIGASYON A V APÖR \'ıstl 
TE VE VENEDIK limanlarına ha. BULGARY A vapuru 6 ~~· r~• 
relcet edecektir. bekleniyor. Burgaz ve Varna ıçill 

ZARA motörti 22-5-940 tarihinde alacaktır. 
l'elerek er1eei ıüıMi aaat 17 de PiRE V l ialm tarihleri 'a•J' 

ı ısı t 
apar ann ve 

BR ND ZARA F~ME TR YES • tında hi bir taabh d aıır.ııı.S-
TE VE VENEDİK Lrmaıılarına ha· TELEl-~ONı ~007 - ioO' 
reket eciecelrti.r. 

Not - BUtün bu vapurlar Triyea· 
te veya Cenovacl. ,imali ve cenubi 
Am.nka limanlanna hareket eden 
ITALIA ANONİM H)'l'İMfain ,irke· 
tiain ve Amerika ve Hindistana hare
ket ec!en LOYD TRIYESTINO ano
nim seyrİ11efain prkdi vapurlarına 
tesadüf ederler . 

SERViCE MARfTlME ROUMAIN 
ALBA .TULIA Va. 15-5-940 tarihin

de beklenmekte olup MALTA, CE
NOVA MABSİLYA limanlanna ha
reket edecektir. 

Net: Gerek navlun Ye l'e't'ekM ha· 
rekct tarihleri hakkmda acent~miz 
hiçbir meauli;et kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

Olioier oe fti.rektJJI 
LlMITED 

VAPUR ACENTASl 
At\i.irk caddesi Reea biJlAfl 

Tel. 2443 jylıl 
Londra ve Llverpol hat1•11 af' 

P. 'h . .. e ••P ıyaanın ı ttyacına gor 
ki dıt'· 

w!rımız sefer yapaca •!? 
DOKJ'OR 

BE ÇETVZ 
ÇocNk IUıst.alıkl"'1 

M ittıeha.ss ısı ~,d.ı 
H1!~ta!annı ıı.ıe iaıı bit' tlı',~ 

lzmir u!iye ikinci hukuk hakim _ BPyler ıokaAuıdw A.b~ak ısı• / 
vıı<"~'(h .. kabul ~der. ~~ 

liğinden: •---------~~ EL -

lzmirde oturan Hasibe Eryılmaz Saçlarınızı ~eıı 
tarafından koca ı Boz Ahmed oğiu Dökülmekten ve kepekl.~ ,,. 
Kadir aleyhine açılan boşanma da - kurtarmnk, cildinize tab•• ti(!, 

k · · otf' va~ıl'a mütedair tebligat ikametgahı ravetini iade etme ıstıY 

lllC'\?hul bulunması ha!lab:.} le ilanen SEB QRİ tJ 
:cra .ctlildiği h .. lde muyayyen mulıh- ıı''ı 

. 1 •"' keme günii gelmediğinden aleyhin _ · KııHıınınız. Memnun o ac f 

de gıyıı.p kararı ittihaz 'e karar su- Hamdi Nüzhet ÇaııÇ~ 
n ti nıııhkeme rlivanhaııe ... irıe t:ı lik e- S hh E h rıesı 
dilerek muhakemesi 20-5-D40 pazar-

tesi guni.ine bırakılmı~ olduğundan 

rnildcleinleyh Kndrinin o giin ~aat 

10 rad<lelerindc> a. al eten veya vekü

leten mulıkenıede hazır bulunması 

ak~i takuirde bu husustan dolayı 

muhakemeye kabul ~dilmeyerek gı. 

yabında mahkemenin devam edece
ği tebliğ nıakanıına kaim olmak ü. 

zere keyfiyet ililıı olunur. 

T. İş Bank:lsı 
Küçük Cari Hesaplar 

1940 
İKRAMİYE :LANI 

KEŞ1DELER 
1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağu~to'.'I, 

1 İkinciteşrin tıtrihlerinde 
yapıl&caktır. 

1 1940 lKRA:MtYELERt -

1

1 adet 2000 J'ralık = 2000.- lira 
s > 1000 ) = ~000.- > 
6 > 600 > = 8000.- > 

12 > 250 > = 8000.- > 
40 > 100 > -4000. - > 
75 > 60 > = 3750.- ., 
210 > 25 > = 5250.- > 

'.l'ürkiye iş bankasına para ya
tırmakla yalrıız para biriktırmi~ 
olmaz, ayni :t..amanda tnliinizi de 
denemiş olursunuz. 

ı at eza a 

Üç Ki yaget 
Va do .. u ·oi' 

Diğer bir tak1ı11 .. 5~0ı· 
ilaçları gibi mideY1 'fu - k . . teSl 
mıyan ço ıyı ve ·ı~· . . ı 

arazsız bir sınır 
cıdır. _A· 

1_.;.;.,;.;.... ___ ~~--~·:a,•11' 
lzmiı- ıuliye mahkemeaı oı· 

lcu~ hikimliğinden: ıcııı o oe 
Izmirde oturan :Mazıunı ıe'·ıı• , 

...t''}\ 1l • Jj" 
fer tnrafından kocası Te,·.ı.ı o"te"'. 

!fl !"'"' 
açılan bosanma davasını:ı blllllıı • 
tebligat ikametguh1 meçhul ·ıdiği ıı~ 

. ·ı . ... cdı ,..i'' sı lıa~bıyle ı :men ıcı.- .. 
11

jj ·• il~ 
de muayyen muhakeme gu . ,.oı .ı 

:ınec;ı • ·tıv 
kin muhakemeye gelme ·•t1 e' 

. kararı ııııtl den aleyhınde gı:p•p d·vıı ~J 
ve karar sureti mahkeme 

1

111esi ol' 
sine tnHk edilerek muhakke ltf1'~ 0 
5/!140 cuma güııtine bırıı. 1 fi1'ııı ~, 
cluğun<lan müddeialeyh re~rllı ,.e!t~.\ 
giln saat 1 O da asa 'eten v~ıılıı11ıt'11 
}eten mahken ede hazır d0ıııf1 

ak i takdirde bu husustan gı' 
·ı · ... ·ert e 

hakcme,·e kabul edı mı.. ·111'' • 
- . ecre' ~· 

Lmda muhakeme :mn 11 ıı ceği hususu teblig maka!fl1

0ı ıJiıı!· 
. ·ı!i ıı olmak üzere keyfı) et 1 

6 - Is!:ekliret 24.90 saytlı kanuı:un 2 ve 3 ncü MATIZMA sancılarını, SİNiR, ra - Husu"i Hast~hrtrın~i 
ıaddeleriı:ıde yazılı vesika ve kanunun tari· hataızlıklarını derhal geçirir GRiP, Sııhibi: DOKTOR OPP.RATÔR 

fatı i.-airesinde teklif ve tem~nat mektuplarını NEZLE ve SOCUK ALGINLICINA ADIL BiR 
ihale saatinden bir sa.at evveli.ne kadar mak- ller şubeye ait hasl-Olıır kabul ve mii· 

knr•ı mlieuir ilactır. ı· tehassısları tarafından. tedavi edilir. 

buz lk-arş.ıh-ğı Izmir Eornovada askeri sat-1n Müessesede her zaman 
k • 1 • •ıA 1 1 a ına O~!t1$rOI~Unn. vcrmı~ ... ~·rı ! un o UJlUr. fcnbı•1cln J:linde 1-3 kcşe alınır. 1 do· tor bulu1ur. Tel. 2918 

9 10 12 1~--~--~~...:.....~~~~~~~!-i~-~~E-c~_a_r..,:_.d_e_,;~·-t'__u~~u-r~·-_.. ______ __ 
..L A • • • .A J. 


