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Sah i b i ve Başmuhar ri ri 
HAYDAR ROSTO ÖKTEM 
Um;ımt ?lfeşriyat MUdUrU 

H AM D 1 N 0 Z HE T ÇAN" AR_ 
A BONE { ALTI AYLIGI 800 Kuruş 

ŞARTLAR! f SENEL1G1 1400 Kuruş 
.. Yabancı memleketl~r için 27 liradır . 

iDAREHANE: lkincibeyler sokak. lZMIR 

r 
29 uncu YIL 

No. 8149 

Rebiülevvel: 70 

!. D ~- D. 

Sabah: 5,17 Akşam:l8, 52 
Öğle :12,14 Yatsı :20,28 
ikindi: 15,59 imsak: 3.28 

ı1t. 2776 Tlg. (ANADOLU - 1ZM1R) P . K. 405 
(ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır . Her gün sabahları lzmirde çıkar aiyaıt ıazetedir. - • 

Perşembe 
18 

NiSAN 
1940 

Niialıaa iter yerde 5 kunqtur 
GOn~ ~miş n ''"h a\ar 2~ kunıştur 

imali N orveçte Harp Devam Ediyor. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Norveç'in şimalinde 
Harp başladı ve şiddetle devam ediyor 

Alman kuvvetlerinilı 
istikbali çok karanlıktır 

Demir madenlerinin bir kısmı ile lsveçe yakın Cör
tel şehri müttefiklerin eline 

Çin -Japon harbi 

ekirdağından Bandır
ma sahillerine gitti 
Tekirdağ, 17 (Hususi) - lki 

gUndUr burada bulunan şanlı do
nanmamız , bugUn Bandırma sahil
lerine hareket etti. ............................... 

Avustralya 
Tayyarecileri Londraya 

vardılar 
Londra, 17 ( A. A. ) 

DUn akşam Londra'ya Avus
turalyalı tayyarecler gelmiştir .. 
Bunlar ingilterede sahil müdafaası
na iştirak eden Avusturalya filosu
nu takviye içiıı gelmi şlerd i r. Ayni 
trenle bir miktar Avusturalyalı de
niz gönUllUJU de muvasa lat etmişt ir. ____ .* __ _ 

Fransa 
Ayan meclisinde 

Belgrad' da vaziyet 
Yollarda tertibat alındı, ecnebilerin 
ikamet tezkereleri tetkik 

Belgraddan Lir görünü, 

Belgr&u , 17 (A.A.) - Alman Ajan- nulmuştur . 

olunuyor 

smdan: Paris, 17 (Radyo) - Belgraddan 
Yogoslaya hükumeti Yogoslavyaua haber verildiğine göre, Almanla rın , 

oturan ecnebilerin ikamet tezkereleri- seyyah kıyafeti altında Yugo•lavyaya 
ni yeniden tetkik emrini vermiştir. akın etmeler,, Belgradda adeta endişe 
Zagrep ve eBlgradda oturmaları zaru- uyandmnış ve undar :!olayı n' ta 
ri olan yabancılar için hususi ikamet- ca yollarda bile geniş tertibat alınm ş
giih tezkeresi :ılmak mecburiyeti ko- tır. 

Garp cephesinde 
Tank[ar, zırh ·, otomobiller ve mo
törlü kuvv et er harekele amade 
Londra, 17 (Radyo) - Röyter A- Lüksenbug - Belçika hudud noktala-

jansının garpta Fransız orduları nez- rı yakınında nisbt sükun hüküm sür-
dindeki muhabiri bildiriyor: ınektedir. 

Gar pta şimdilik mühim harekat kay Buradaki Fransızlarla görüştüm, 

dedilmemekle beraber, topçu ve piyadt• gezdim, gördiim. Subaylar ve nefer -
faaliyetler i gittikçe artmaktadır. Top- !er hep tetikted'rler . Tanklar, z ırhlı o
çu ateşler i muayyen noktalarda teksif tolar. molörlü kuvvetler derhal hare -
edilmekle ve daha müessi r olduğu mü- kfıta am"dedirler. 
şahede edilmektedir. Lük•enburg - Ren nehri mıntaka-

B D 1 d. Son zamanlarda ileri karakol hü -
. a a ıye . . , sında da vaziyet böY!edi r. Almanlarııı 

P aris, 17 (Radyo) _Ayan mecli- cumlarına, ıkı taraftan da daha fazla . .. . .· :. . . 
. .. . . asker i·tirak etır.ektedir Bu h'.irekat- ka ı ~ı taıaftakı ku\\ etlerın mukave -

sı, bugun de gızlı celseye devam et- > • • • • • • • • • • 
· t• C ı · tek t 1 ta f evkalade dikkat sarfedil<lig-i görü- met de rece'1ııı anlamak ıstedıklerı aşı-

mış ır . e senın, yarın rar op an-
- Devamı 5 inci sahifed" - lüyor. kardı r. 

Roınanvada f evka ade 
tedbirler alındı 

Müşaviri doktor Klodyu!', 
o .amadı muvaffak 

;.. __ _ 

Kral Karo! ve eli lu P rena Mihail 
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18 • Tisan 1940 PERŞE:\fBE -----
[~ADYO] 

k> UGO NKO PROGRAM 

zırl ğı 
. rgamada bir köyde 

de heyelan başlamıştır 
Ticaret vekili 

• 
lzmire gelecek 

12,30 ıırogrnm \'e memleket saat a
yarı, 12.!15 ajnn.s ve meteoroloji ha
berleri, 12,50 mllzlk. Çalımlar: Ru
şen Knm, Vecihe, izzettin Ökte. O
kuyanlar : Muzaffer ilknr. 13,15 mU
zik: ;\ dana, Mersin ve havali i tü r
külerinden Örnekler %;iya Işın. 

Muhtelif mevzuları tet- ı 3 .:rn 34,oo nıiizik: Karışık müzi k 

1 d b 
•• " (Pl.), 18,00 program Ye memleket 

2 ar a UgUD Y 1 s ll • f h •b t h k k d d .. kik edecek saat ayarı, 18,05 müzik: Radyo caz 

bı• • d e erzn Q rı Q l Q lll Q Un Ticnret Vekili B. Nazmi Topçuoğ- orkestrası, 18.40 konuşma, 18,65 

Ce eS S e ebilir mi? d • b h b l l . f • lu, Mayı ayının ilk haftası içinde, serbest saat, 19,10 memleket snat a.. 
tngiliz erk nıharb'.re rei i genernl hesi hakkında <ln şunları övlemis- e Y enz QZl Q er er ge mzŞ zr belki de daha en·el <;ehrimize gele- yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 

l rousaydFran ızca Puri uvar gazete- tir: Şiddetli yağmurların muhtelif ka- maz hale gelmiştir. Bu evlerin sn- cek, tetkiklel' yapacaktır. Bu meyan-
19

•
30 

mü.zik. ?alanlar: Hakkı Der-
sine Alman ordusunun vaziyeti hak- - Müdnfan si temi ne oıursa oı- zalarda yaptığı zararlar hakkında kinleri diğer mahallelerdek' evlere da ihracat ve ithalat biı-liklcrinin man, Şerıf lçlı. Hasan GUr, Hamdi 
kında mühim bir beyanatta bulun - un ba kın yapıldıktan sonra delin- villiyete yeni malUmat gelmiştir. teksif;n i:skiiu olunmuşlardıı·'. vaziyetleri ve kooperatifler üzeri ı le ;.ok ay, Ba<ırf ?fler. Okuyanlar: Sa· 
muştur. İngiliz kumandanının bu be- mesi mümkün ohır. Almanlar en u- Ber gamndn : HeyelUn sahası 400 metre geniş- duracaktır. Vekilin şehrimizde .biı· ';\; ~oş ~s, 2~a:~Y~ Tokay, Kharındnş 
) ana 

1
111 a ,a • ı~ n naklediyoruz: fak teferrüatlarma kadar muazzam Bergama kazasının Aşağıkırıklar lik ve 250 metre derinliğindedir. hafta kadar kalması muhtemeldır. • ~ mu · : . onuşma (sı .h:t sa-

A 1 k k
• t kt b' h l" • kö ·· ·ı b kö .. · ·rt ·ı S th .1 .. . l k' 1 1 1 * atı ) 20,30 mtlzık : Fn::ııl hevetı. _ ı ıs - ı:ı u ·n nızı sı aş ırnıa ayız, ır arp p unı yerine getırebllirler.. yu ı c u ye mucavır çı çı er a- a ı mnı . uzerım e ı c\· er e c var- il 'k R 1 k t • · 

b F 
.. t 1 it d k 1 d k' l • . d' Z t" "" "h t m zı .: at ,.o or e::: rası (Şef). 

unun Almanyada yapacağı reak~i- aknt irticalen hareket edemezler .. rnzı~ı amamen su ara ın a a mış.. a ·ı l ereyc dognı ılerlemekte ır. ey ınyagı ı raca ı 22 0 ~ .. 'k: s r ti - (Pi) 2? 15 
) onu bek iror z. (1) Alman'-·anın Bil tün n kerı tarihlerinde Almanla- tı Da" i t k" U .. t f 1 T l h' · d il ' 

0 
muzı · 

0 18 
er · • - · '7 r.. ~ s 1~n k·~y nun e ra mı su .a

1 
r Buranı na. ıye 111 en geçen . yn Zeytinyağı ihracatının kontrölünc memleket snat ayarı. ajans haber le-

h içbir harekette bulunmadan kıtala- rın yegune ba kınları Tnneııberg zn- ç.e,•ırmış. uu oyle muvasala kesı - \'e akırçayı ıle Snrıcnlar deresı faz- clünden itibaren baalanmıcıtır Kon •. · · t h t h ··ıAt k b' 

b d l rıhl f 'd . c t·. F k k" • 1 d • 1 ' ıı ':I • ıı, zırııa , es am - a 'ı a , am ı -
rı .ı e e iyen i u anmıs olan hnrp eı ı ir. Fakat karsılarında iy ı bir or- mış n. a at O) e zarar o ma ıgı a sulardan yataklarından taşmış. o- trölörlük vag· ların asid dereiesini . k t b • (f' t) 2? 3o ··-

t k d t t il kü d d b 1 l t h 1 d ·ı· 
1 1 1 

k ·ı T • " ) o - nu u orsası ıa . .... mtı 
rnın a a ın a u ması m m n e - u u unsnydı A mnnlnr Tanenberg a m n e ı ıyor. va ve tar a arı su ar aJ anı ıştır. u- tespıt etmekte ve ihracat ona güre ·k. H ·d _ K t t (Pi ) 
tadır. ÇUnkü bu şekilde maneviyat- de de muvaffak olamazlardı. Eğer 1:uranlı nahiyesinin Aziziye, ~.yas, ranlı nahiye iyle köyleri ve Bergama yapılmaktadır. ~U~ik:a~a~bandu~~~). 28'26 

22
';;o 

lan sar~ılır. Almanlar taarruz ede- Almanlnı· garp cephesini bir nokta- Dogancı, Kırıklar ve Zağnos koyle- arasındaki telefon hatlarından bir * k i k ' 
23

•
30 

kl 
'di ., B' k d' . d . d d 1 k l ıi . . . . • h l t r ann . program ve · apanış. 

ce er mı r. ız en ımız en emı- an e rne ister erse bir baskın yap nın mezru ve gayrı mezru arazısı çogu arap o muş ur. * 
nlz ve h iç kimseden korkumuz yok~ mağa teşebbüs etmelidiı·ler. Halbuki sular altında kalmış, Kadı köyünde Ödemi§te: Gizli silah tamiri - - -
tur. Almanlar manen bu kudretten mali- 400 kadar sığırın dağ köylerine nak- Ödemiş kazası dahilinde t:ışan K il- Ödemişte Tekke mahallesinde Üs - 8 ] 

- Generalim Almanların yakın- rumdur. .. .. "- ,, ••• , lf zrureti hasıl olmuştur. çük Menderes nehrinin suları Ertuğ- kUplil Zübeyir oğlu Hamdi Paniçerin 0 r sa ar 
da Belçika ve Hollrmdaya taarruz e- Sonra Alman ordusu bir çok kim- Akçaçangal köyünün Ayancık ma- rol. Tilrkönli, Kurucaova köyleri da- evinde gizlice silah tamir ettiği haber 
dece ki erini zannediyor musunuz? seleı·in büyük bir ehemmiyet atfet- hallesin de bir sathı mailde tedrici hilindeki mahsullerle fazla zarar ver alınmış, yapılan nraşhrmada evde iki 

381 
Q. buğday 

- Muhakkak ki Almanlar böyle medikleri başka bir zafa da malik- sur.ette heyelan başlamıştır. Bu saha mi§tir. mavzer makanizma~ı. bir kundaksız 20 
ton fasulya 

bir t ecrUbe yapacnklaı·dır. Fakat mo tir. üzerinde bulunan yirmi evderı cıekizi Kat'i zararın tespiti iç in suların mar tin, bir saldırma, 2 sUngU, 2 kama, 
15 

ton nohut 

6 25 
20 

8 
43 50 
8 75 dern ve motörlil bir ordu mevsim mU Alman ordusu şeflerinin hiç biri boşaltılmıştır. {çekilmesini beklemek Ulzım gelmek- 1 eski tabancıı, 6 toplu tabancn ve bir 

68 
B. patnuk 

41 

r. t olduğu takdirde muvaffakıyet geçen umumi harpte yüzbaşı rütbe- Dıvarları çatlayan evler, oturul- tedir. bıçak bulunmuştur. 4876° K. P . çekirdek 

Umidiy~e ~arekete ~e~irilir. Hollan- İni geçmiş değillerdir. oo- Suçlu, adliyeye verilmiştir. Para Borsası 
da ~a ıse ılkbnhar ıptıdasındn hare- Halbuki lngiliz ve Fransız ordu - Satış lzmire başka vapurların- * 
ket ımkansızdır. larında geçen umumi harpte bir çok C h • k · l w Serbest kurları 

Almanlar hem hırslı hem de sabır- tecrübe)f'!t" görmüş, bir çok muhtelif! K fi da uğraması bekleniyor um urıyet oru ugu . 
lıd ırlar. Öyle tahmin ediyoruz ki Al- kumtında mevki'eri i gal etmiş, yük- 00perati eri Bahribaba parkına bir çok çam fi- Sterim 524 620 AIUkadarlara gelen malCimcta gö- Dol 149 60 148 10 
man ar en iyi a kerlerinden ôır mil- ~k rütbeli z ~itlcır bulunmaktadır. 1 danları dikilmektedir. Cumhuriyet ar · · 
\'Onluk bir kuvveti derhal harekete Biz uzun mi ..J t Pran ızlarla a~keri re Döbkoviç ve şeı·iki vnpU!' ncentn- koruluğunun başlangıcı olan bu gü- Belgıı 
g e mek üzer.e Hollanda hududunda işbirliği yapmak istedik. Bizim mal- Pamuk Üzerine de işe .ı. Yunanidtn?·1 \·~'.~ye, Filistn v~I~- zel parkta bazı yenilikler ve tesi !er F. B. 
hazır bulunduruyorlar. zcme ve tc hizatımız ordumuz gibi başladı sır arn~n nk ış t;.wı~il vapu~ Hr.r;. n - yapılacaktır. Beledive reisi Dr. Bay F. F. 

Bu muazzam kuvvetı·n halen hazır •erakki ve inkişaf etmişlı·r. ıd·o vke Tc .. rak' i vc..pur arınıı· n ı 1uvc e- Beh,.et Uz. dün parkta tetkikat yap- Pezetas Tannı sntıı:; kooperatifleri birliği, :r 

b l d 1 
. . b. k b 

1 
'11.ır t d b' • ere ur ıye· .ın o azı ıman aı·ına, Ut k b k .. h 11 1 . Florin 

u un uru ması ıçın ır ço se ep er .ı.n uvazene amam ır ve ız bu va- evvelce üzüm ve incir Uz erine iş ya- . . . . mış, m en ı en yn arı m.. a e erı 
vardır. Bu yalnız hakiki bir tehdit ziyeti daima muhafaza edeceğiz. pnrken bu yıl pamuk mil tahsillerini bılhn"sa lstanbula ua ışletmcğı karar de gezerek muhtelif ihtiyaçları tct- F. S. 

33.78 

1.2599 
2.9814 

2.8196 

38.98 

3.0172 

teşkil etmekle kalmıyor, fakat düş- 1ronsayd yumruklaı·ını sıkarak sö- de kooperatiflere almış, ihracata baş laştırmıştır. kik etmiştir. K. S. 
mana faal kıtal arın kontrölü imkanı- zUne devam ediyor: lnmıştır. Kooperatiflere bağlanan Yunanistan , Mısır , Sur iye ve Filis- * , ______ _.._...__ _____ _...._ 
nı da veriyor. Almanlar harekete - Müttefikler niçin harp ettikle- müstahsillerin sayısı her yıl biraz da tinle ticaretimizin inkişaft noktasın- Ağır cezaya verildiler Zabıtada 
i'eçmeden bu kuvvetlerini mücehhez rini biliyorlar. Bizim hakiki bir va- ha artmakta olduğundan ihracat dan vekaiet bu ·il'kete a~: yaptırla- .. 
\ e harekete mühen·a olarak ne kn- zifemiz var. Biz ıaimi harp tehclid- mahsullerimizin ihracında koopera _ . . 1: ~ d • 1 On beş yaşında kilçuk bazı çocuk- Eararcılık: 
d t t bil

. 1 ., O . . 1 i l+.. d h 1 b' d" d rm, ızmır ımanınu a ugranıa arı !arı eve toplı'-'arak içki jt>irdikten son 
ar zaman u n ır er. nl'n ıçın er n LJD a u unan ır unya a ya. tif!er blrll~ine yUzde 46-60 mil•ta- . . . . J • • '! - Kemerde H asan oğlu Sıtkının uze-

A lmanya erg ç ıuhakkak tae.rruz e. nynma ız. Biz taarruz dil ilmi üne rın , • m qı ··1 qjn koo- ıçın teşebbüstt! culunmujlur rn ~ırkın ve gayrı ahlakı hareketlerde rinde iki ~"am esra'tbulunmuştur. 
dcıcektfr. Yoksa mnne7iyntı srrsıhr. ·a~'i bir son vermeğe karar vermiş peratif ·ortakları mcıstahsiller arasın * bulu~~a.n üç s"uçlu hakkında sorgu ha - Para hıraızhğı: · . 
Fakat bu taarruz kararını vermek .Al bu unuyoroz. Yıkılması li\?ım olan da bUyUk memnuniyet uyandırmış.- S k ~imlıgınce luzum umuhakeme kararı Alsancakta Mesudiye caddesinde 
manyayı alftkadar eder. Hitlerizmdir. - Parjauvar- t UÇU yo muş ıle nğırceza mahkemesine verilmiş - Yu uf kızı Fatma, Osman kızı Ba .. 

ır. 1 d' 
- Bu baharda veya önümüzdeki (1 )Generalin İ§aret ettiği bu renk- Bardakçılar çarşısındaki araba - er ır. yan Haticenin 48 liruını çaldığın d•ll 

yaz me\sim'nde Almanların Balkan- aiyon görülmüı; Almanlar Danimar-1 mnlalhanesinde dikkatsizlikle yangın * yakalanmıştır. 
Jard .,. ir hareket yapacaklarını zan- k Ve Norveçi iatilB etmİ§lerdir. iz anda çıkmasına ~bebiyet vermekle maznun Maarifte tayin *'- '-----
nediyor mu unuz? * B. lbrahim Örgenin, sorgu hakimliğin . . . . . . BULGAR!STANDAKİ SERGİ 

-- Almnnlar muhakkak bugün N Vaziyeti .f apongaya da ee yapılan tahkikat neticesinde suçu İlk te drısat mu r.~~u~···B. Şerıf E r- Bulgaristanın Lavdi ~ehrinde 29 
Ba1kanlarda hiç bir hakiki cephe'l·e Of Ve Ç Ve b "[J • d" sabit olmamış, men'i muhakemesine dem Kızılçullu k~·y ogretmen oku- · d b' · l kt B ser-J l ır ı 1 d· b .. . . • . nısan a ır sergı açı aca ır. u 
malik degy illerdir. Eg· er Almnnva iki karar verilmiştir. un l ugun .ıç.l:.:cak egıtmenler · T U k ' u ı i d da\'tt " D • k k . d 1 • . +- • ., gıye r ıye m essese er e 
cephe teşkil etmeğl tecrlibe ederse, anlffiaf a Tokyo, 17 (Radyo) - Danimarka- ·ursu mü Ur ug.rnr. .ayın edı.miştir. d'J . f , . . * * e ı mıt ır. 
geçen umumi harpte olduğu gibi, nın Tokyo elçisi, Haricıye nezırını zı- ---------------
fevkalade zayıf dil er. Almnnya o za Vapurları müttefikler yaret ederek lzlandanın notasını na- Aşiretler gittiler Şehir meclisi htikbalin ıafaklarını nurlu sörınels 
man ihtiyatlarını ihth·aca göre bir /"{ d b [ ızırn tevdi etmiştir. Bu notada, Dani- ş h. ı· · b ·· t 1 k iıtiyoraanız çocuk haftaıında çocıı1' .• • l OSU1l a u u n U lJDr 

1
. . D · ·k Viliiyetlnıizin bazı yerlerinde, bil - e ır mec ısı . ugun op anaca·, . el 

cepheden dıger cepheye :-evketmek- markanın işga ı ilzerıne anımaı a , . veni sene büdce~ini milzakere •e bn _ e11rgeme kurumuna azami yardıın • 
te idi. Hem o ze.mfln Alman demir- Lonqr:ı, 17 (Radyo) - Şili limnnı- 1 krnlının imtiyaz ve selahiyetlerini hü- hassa Narlıdere köyünün Ç~talk~~a ve İıvacnklır ::ı ) ş bulununuz! 
yolları bugünkü gibi değil fevkal~ na gelecc.:k Norveç ve Danimarkn tica- kumetin deruhte ettiğini ve devletler Kuşadası kaza.sının muhtelıf da~ların- - · 
de iYi idi. Sonra ihtiyatları talim ter- ret vapurlarının tevkif edileceği hak- nezddlerinde lzlandayı yalnız lzlanda- da bulunan nşıretl er, .l\fura.d dagı yay- ---------------.. ( 
biye görmüş usta efrattı. Şunu da kı11dnki Alman uydurma tebliği tekzip 1ı diplom!ltların t~msile karar verildi- laln:·ına hareket etmışlerdı~. _ Vefat YA K/NDA 
kavdedelim ki bugünkü Balkan or- rd:Imiştir. ği bildirilmektedir. ' illiyet veteriner mUdllrlügU, aşiret ViUlyet umumY mecli3f Karaburun 
duları eskisinden çok iyi hazır1 anmı Halen yirmi kadar N'orwç ve Dani- hayvanlarını muayene ettirmiş, sevk- azası B. Emin Solak \'efat etmiş ve dün ,,,. 

1 
• * l f Ü U ı i t• • tlf ' •tlllltllUlltlllllllltUllllllltlllllitllllll 

vcziyettedirler. mnrkn vapuru Kanada Limanlarmda- er ne m saa e ey em ş ır. lfiyık olduğu ihtifalle kaldırılarak def- J • Ak p, t ı -
- Ya Sovyet Rusyn? dır. Müttefikler filosunda vazife al - Rus donanması nedilmlştir. İzmirlilerin çok se\·dik- : zmır şam os Q$ ... 

1 
• . t d k .................................................. . 

- Rusya çok uzun olan demiryol- mnk için mOracaııt etmişlerdir. Kontrol erı \'e 1Yi anı ı ·ıarı merhumun ce- d !arının müntehasrnda yapılan harp- } d naze merasiminde bir çok zevat ha- Bu iıim altında yakında tzrnir • 
}erin feci neticeleri hakkında tecrilbe A m- nya a Karadenizde Manevra- zır bulunmuş. parti vilayet idare he- bir ak,am sazeteai çıkacaktır. görmOştür. Ru!;yanın nakliye vasıta- E b. d d " l l artırılacak yeti rei i B. Atıf İnan kısa bir hitabe Yeni refikimiz daima aiır batlt 
lan noksan değildir. Ru~ya Finlftn- ene l ra go zn egen er /ar yapacak ile merhumun mezayaqını \'e memle- olacak ve ciddi haberlerle lsrniriı' 
d'ya tecrübesinde modern harbin ne Londrn, 17 (Radyo) -Alman gaze Londra, 17 (Radyo) - Alman a- Vaşington, 17 (Radyo) - Amerika kete olan hizmetlerini anlatmıştır. busUnkU Aktam gazeteli ihtiyacı• 
olduku hakkında bir der almıştır. tE'leri, ecnebi radyo dinliyen beş kişi- jan !arına göre, l\:aradenizdeki Sov- dakl lngiliz sefiri beyanatta bulunarak Kabrine muhtelif çelenkler de kon- na cevap verecektir. Gaz.ete 

4 
,. .. 

P 'f'kt k t lil 1 • 1 hife olacak, 2 kuruıa ıatılacaktar· 
Bu izahattan onrn generttl Iron- nin 5 - 3,5 sene ajlıı· hap e mahkum e- yet filo~u. ilkbnhnr manen-alarma ya- ası ı e on ro n artırı acagını söy- muştur. Ailesi halkına samimi tazi-

!nyd on kozun oynanacnğı garp cep dilcllklerini yazmıştır. kıncln ba lıl•nraktır. !emiştir. yetlerimizi sunarız. No. - 122 - 1 ı;;-
,ımma-m•••••• tunabiliyordu. • - Haydi öyle ise, koş. Harp nere- mişti. - iz burada MuhnmnıedUerlc d•

1
" 

qa 

1 
ÇUnkü fırtına, çadırları altüst edi- de ise başlamak üzere .. Zayıf bir rivayete göre kureyşilerle mi komşusunuz. Size karşı muhabbe-

1 d 
yor, direkleri söküyor, toza, dumana Filhnklka düşman fıekrar hilcumıı yahudileriıı arasının bozulınasında tim olduğu için söylilyorum, yok

9
• z e karıştırarak ordunun intizamını, hu- kalkmıştı. Rcsulüekremin çok sevdiğ i Naim ibni )les'u Eşeni bUyUk bir rol beni alilkadar etmez. Şayet kureyş!le~ 

• zurunu dağıtıyordu. Sa'd biraz sonra vurulmuştu. İbni oynadı . mağlup olursa artık burıılardıı b
9
r

111
8 m...... YAZAN· M A h • Ertesi gün şafak sökerken, düşma- Lark~. n~m~ndaki kureyşli .ti rendaz, Naim Beni .Gatf~na mensuptu. Ve maklığınıza imkan yoktur. Çok feJ~ 

-.., · • Y Q n llllS8 nın ResulUekremin bulunduğu hende- kendısını görmilş ve yakın hır mesa - islümlycte yem dahıl olmuştu . Bu zat, hareket ettiniz. Kurey~ilcr, yarın 
_ 181 - kendisi gibi bir kahraman öldürmüş .. ğin zayıf kısmına yakın bir yere kuv- feden kendisine bir ok fırlatmıştı. bundan eve! kureyşiler nam ve hesabı- bilr bün sizi bırakıp gidecekler. 

ResulUekrem nrkadaşlıırına: ispatı meydanda .• ÇünkU üzerinde si_I \'etli bir müfreze fknme ettiği görülü- Sa'd, kolundan ağır surette yara - na harekette bulunmuş ve mUslilman- bl 
- Cevap verin, dedi, cevap verin .. l{thlatı, elbi esi duruyor. yordu. lanmıştı. Harbe kudreti kalmadığın- !arın ikinci Bedir har bine iştirak etme Zaten muhasaranın !mtldadındflll 0 .. 

Onların cesed}<)rinin hiç bir kıyme~i Kendisine; Düşmanın bugün de taar r.uz edece- dnn geriye nhndı . . . . mel~rine. çalışmışh. Muharremin bit- zar ve bütun 'hUcumların akirrı )ce.l;~r. 
yoktur ve biz de cesedlerin mukabllı- - Ali -dediler- Ebu Talibin oğlu ~i anlaşılıyordu. Muhasara başlıyalı yırmı beş gilnil ınesıne hır kaç gün kala, ResuHlekrem- sınc.:r.n müteessir bulunan yaı11ıd d' e 
ne muhtaç değiHz. Alsınlar, gotürsUn- Ali öldürdU. ı Sabahleyin, kale civarında zırhı vil- geçmişti. Buglin de, evvelki günler gi- le görUştukten sonta Kureyşilerle Ya- bu sözler üzerine fena halde en ~ıı.-
ler.. : .. cudilne uymıyan bir cengaver koşu _ bi boşuna hücumlarla geçti. hudilerin arasını bozmak işin fMliyete ettiler . ÇUnkU bunu sö~·liyeıı bir fl1 ııP 
Kureyşllerden bir kaç nefer, ashn- Dil manın en korkunç, en tehlikeli d El' 

1 
b' k d Yahudiler, sukutu hayale uğramış- ''<'Çti. , !Umnn değil Beni Gstfan::ı. rrıens 

bın cevabı üzerine ynklaşnrak iki ce- hlicurnlnrından biri de bu suretle atla- roı· u. ı~c e uz~.n . ır .mızra var ı. !ardı. Zaferin kolayca istihsal edilme- Resu!Uekrem münn d>et alınca: bir er.hsiyetiı. . :ıl•llt 
sedl alıp götilrdUler. tıldı. Bu cenga~·er Sa d ıbnı l\~e.azdı. Kale ımesl ve belki de mağlubiyete uğrarçıa- - Harp bir hud'sdır. _ Hakkın vnr ya .Noinl ! .. f 

Dilşmıın, kendi arkadaşlarının si!Ah Akşam karanlığı bnsıncn her iki cirnrında bır kadın kenclısıne bağır- !arı ihtimali onla rı dilşUncHirmekc baş- Demiyor mu idi? Su halde Naim artıt ne yapab:liriz? ·c:tiı'· 
!arına ve elbiselerine dokunulmadığını kuvvet istirahata dalmıştı. Dilşman or dı: !amıştı. de lıud'aya m,lracaat <'.l\.•cekti Ku re?- - Bence henUz v~kit geçnıen~';t' 11! 
g6rilnce hayretle ve bir nevi takdir dusumın metanetinde bir tezelzUI j - Sa'd oğlum. bu ne kıyafet, zırhın • ·eticc ne olacnktı ? ~!1..:r ve Yahudiler, kcnch~inııı miisHi~ Kureyş ilerin ittifaka 0Jı1•1 sıı.d:ı 

1 

his i ile şaşışır gibi oldu. vardı. Onlar bugün kat'i bir Umitle ile- 1 kısn kesilmiş, kolların ayakların mey- Ya Ha~~eg ~bni Ehtap da onlıırı terk 1manlığı kabul ettiğinı bilnıiyı.>rıaı-dı. tesbit edeb!Jlr,,Jnlz. 
Bir riva}ete göre Amrin cesedi cep- riye atılmışlardı. Fakat en gUvendik-

1
danda kalmış .. Başka bir zırh bulama- eder çekllır gıder~e?. Naim e\'velB., beni Kurcyzay:ı bM vur· - ~Iese'a, nasıl. bi l' 

he gerisine kaldır ldı ve hemşire!lne lerl kahramanlar, ufak bir mukavemet dm m ? Yahudilerin ileriye silrdUğU bnzı du. - Kureyşilere \'e Beni Gstfrınıı 
verildi. Hemş:resi, cesede eğilerek bile gösteremiyerek vurulmuşlardı. Sı 'd gllldU: mahzurlar, kureyşlleri kızdırmağa - Bu ittlf'.lka dahli oln -malı fdi·ıhaber gönderiniz \'e: 
atlarken: Ruzgür, fırtına ve soğuk artıyordu . - Zarar yok anne: ne olacaksa O· başlamıştı. !ki taı·af arasın de bariz nlz. hata yaptınız! , .....-

- Mutlaka ·diyordu- kardeşimi DUıman ordusu, bu açık o\•ada. ıor tu- Iur. şekilde bir anlaıamamazlık husule gel- Dedi Ye söılertne rle\·ıım etti: - ARKA.Si 1'.4l\ 
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Danimarka 
Prensesi 

Bir kız çocuğu doğurdu 
h Aınsterdam, 17 (A.A.) - Kopen
ag'dan bildiriliyor: 

b' llaniınarka veliahdı PrenseRin dün 
ırkız çocuğu dünyaya gelmiştri. 

ltalya, F iyurnedeki hava kuvvetleri
____ * ___ _ 

Vels 
sef erber hale koymuştur • 

nı 
lngi/iz sefirile konuştu 

\·aşinııton, 17 (A.A.) - İngiliz 
Sef' 
1 

ırj Lord Lothian, B. Sumner Vel-
les ile görüştükten sonra Fr:ınsız -

h
n&iliz ekonomi heyetinin ;·akında 
ar· · 

Alınan son haberlere göre, Triyeste' de de bazı tedbirler alınmış ve Bari 
limanı da, bugün memnu mıntaka diye ilan edilmiştir 

te '~!Ye nezareti ile müştereken bir 
hlııı neşredeceğini bildirmiştir. ___ * __ _ 

:!lem, 17 (Radyo) - Romadan ha- dığı söyleniyvr. 

ber veriliyor: 

İtalyanın; Fiyumedeki hava kuv

vetlerini seferber hale koyduğu Tri· 

A)·ni kaynaktan geç vakit alınan 

malumata göre, İtalya hükumeti, 

neşrettiği resınl bir tebliğle Bari li-

lemi~tir. 

Pars, 17 (Radyo) - Havas ajansı 

haber veriyor. 

İtalyanın, Adriyatik denizinde al-

birler Balkanlarda fena intibalar bı-
rakınış ,.e bazı memleketlerde de eıı 

dişe tevlid eylemiştir. Bundan dolayı 
Balkan devletleri, ihtiyati tedbirler 
almak hususunda kusur etmemekte-

Norveç şimalinde yestede de, buna benzer tertibat ~ı- manını memnu mıııtaka diye ilan e.ı·- mış olduğu bir takım fe,·kalade ted- dirleı-. 

la -Bat tarafı 1 inci aahifede
ları Oslo mıntakasında yeni nokta -

ıar- . li ışııaline devam etmektedirler. 
Avam kamaras1!lda 

ornsjo, Halden, Frederikstad Oslo 

ıo1u il . ı d . B k l Ç b l . b ~~~u ~~:~~; ı:::ı~:~:1~~n,!:7:en e::~~ aş ve i em er aynın bug Jn e-
ı lnınuştur. Kongsvinger, Alman kı- yan atta ·bulunması ffiUhteme'dı·r 
1; a.rının işgali altındadır. Alman zırh

ugosl .. vya
Bulgaristan 

Başvel{il Svetkoviç, iki devlet ara
sındaki dost~uktan bahsetti 

• CUzütaın!arı Honforsın ~'malindeki Londra. 17. (AA.) - Daily Tel- havacJi,Jere susamış olmakla ben.her 
. ar~ışınalan, muvaffakıyetle iştirak graf gazetesinin siyasi muhabirinin ayam akamarası azası de\·am edı·n 
<;·Jeıniştir. yazdığına göre, B. Çemberlayn. )<or- harekiıt hakkında söz söylemen'n 
. Alınan bahriye kuvvetleri :Norveç \'eçteki muhasematııı inkişafları ,.e r l ç' M;liııü ınütırik bulundukları icin 

11 llıun1arına asker ve malzeme taşı ·an geçen haftanın hiidi•eleri hakkıı«l<ı B. Çemberlııyn bı:nıııat bahs'ıule Belgrnd, 17 (R:ıdro) - Ba'ivekil · bah•eltikten sonra, icabı ~.alinde her 
~'tııilere ref kat t . t' S•h'l '-- pek muhtemel olarak yarııı ~vam ka- 1 sıkı.tırmıvacaklar. bernnatın zama - Svetko11iç, bugün Liı· nutuk irad et- iki dc\'leliıı birilıirinP yardım eln.ek. d· f ıı e mış ır. a ı mu - . . . . _ 
• aa •-ı·tı'b t d" Jt'l . d marasında bevanatta bulunacaktır. nını tavin etmeği baş\•ekıle bırak"- miş \'e Yı•goslan·a ile Bu lgaristan a- ). mükel!e' }'ulundugunu kııyde;, le-

~ "" a ının uze ı mesıne e- . · · · - -
<ııı olunarak 

0 1 
f' d . t'hk" 

1 
Vazıyetten haberdar edilmek üzere caklardır. ra•ınclaki dostluktan uzun uzadl\·a mi~lir. 

ıı ho . . s o ıyor u ıs ı am a- · · 
ne ~l etı umumiyesiyle müdafaa hali
•ınct onu~muştJr. )<arvikin müdafaa -
kaha faık İngiliz kuvvetlerine karşı 
ıııa raınanca m\icadele esnasında Al
e0 n torpido filotilası albay komodor 
ıu·"~te ölmüştür. Bütün mühimmatını 

•ett'k ha ı ten sonra hasara uğrıyan ve 

Belçika ve Hollanda, mütecavize 
karşı beraber hareket edecekler nç? .harici olan torpido muhriplerinin 

~iı·e 1kisi Narvikin müdafaasının tak-

~Sine verilmiştir. Laheyde Nazi şelleri tevkif edilmiştir. lsv:çr~dede her türlü müdafaa 
litıı '~ Alman aenizaltısı Shetlandın 
rint 

1 Şark13inde bir İngiliz destroye- tertibat:nlll alındıg" ı mec~iSCe halka bildirilmiştir 
d,~ batırınıştır. Müteaddid Norveç . 
~ tro;·eri Alman donanmasına hiz _ Bern, 17 (Rad~·o) - Almanların sinin sonu) mevzulu konferansını 1 Brüksel, 17 (Radyo) - Hükumet! bancılardan bir kısmı ikamet tezkere-

te alınmıştır. hviçre hududlarında tah~idat yap- verme,ine müsa;ıde e!f!lmemiştir. neşrettiği bir kararname ile, bazı yeni si ile hudud mıntakalarına sevk edile· 
llı l'a.YJ·are kuvvetleri şimal denizinin makta bulundukları haberi üzerine, Brüksel, 17 (Radyo) - Aiakadar ·müdafaa tedbirleri almıştır Şüpheli 1 cektir. .• 
r~'kez ve şimal mıntakları ile N _ federal meclis her tiırlü müdafaa mehatil, aralarında bir ittifak mev- y:::bancılar nezaret altına alınacak, ya-I 
1n ~ orve t db' ı · · ı d - b'ld' · • · d ı ki b b h h · lı:~t.i e.arp sahil1eri boyunca 16 nisanda e ır e:·ının a ın ı~ını ı ırmışdr. en o mama a era er, er angı -·------

ı·ar.f uçuşlarına devam etmiştir. Tav- Lahe), 17 (Radyo) - Hollanda bir tecavüz vukuund:ı Hollanda i'e B' k• b 
,. der fayd ] l·' t t' . l. makamları naZi liderlerini tevkif et- Belçikanın, beraber hareket edecek- ır es ı me us 
''r b a ı ma uma ge ırmış er- . . . 1. . . k , · -'lavanı f 

1 
• mıştır. Bır nazj .ı derının ( demokra- ], ri kanaatinde bulunma ·tadır. 

"lın n ena o masına ragmen 

Bakan antantı 
~/lüstear namlarla 

lara mektup!ar 
yükse~< ma~<am
gönderiyordu 

SAHiFE r 3 1 

Diktatörlük ·er 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

ltalyada bütün neıriyat, Fa,ist 
proparanda bürosunun emrindedir. 
Gerelc gazetelerde okunan, gerekse 
r·· dyolarda dinlenen netriyat, hep o 
büronun esrarengiz ve karanlık oda
ları'lC.a hazırlanır. Her yazının, her 
haber ve aözün kuyruğunda Adeta 
teneke gibi bağlanmış bir propa
ganda endiı:esi veya bir makıad var
dır. Çünkü orada bütün neşriyat va
sıtaları, diktatörlüğün emrindedir. 
Burada ç1t.lışanlar, maaılı birer me .. 
mur gibi mukayyeddirler. Hürriyet .. 
lerini, topyekfın satmış ve fikir saha .. 
larını Faşizme vPrmişlerdir. Bu bir 
inanma ve bağlanma mıdır?. Hiç 
sanmıyoruz. insanlar ancak ve ancak 
demokı·a~iye bağlanabilir, onun et ... 
rafında birleşebilirler.. Hatta, yek
diğerine aykırı olan akide ve pren .. 
siplerine rağmen ... Bu itibarladır ki, 
dünyanın her neresinde, her hangi 
is;m ve Şf: ~ İl altında olursa olsun, 
diktatörlükler, ancak bir istihale ve 
köprü ınahiyetinde kalma.fa mah· 
kfımdurlar. Yirminci asrın bu oriji .. 
nal ( ! ) idare sisteınleri ve patırtıla .. 
rı da, medeniyet ve insanlık tarihi
nin tabii tekamülü içinde, mutlaka 
ve muhakkak devirlerini ikmal ile 
göçecek ve demokrasi, bir gün hayra .. 
ğını, her taraftan görülebilecek ve 
alkışlanabilec<ek şekilde gök yüztln• 
de dalgalandıracaktır. insanlık ge• 
riye gitmiyor. Geriye, iptidqilife ve 
orta çağ şekilleri.ne doğru yapılan 

bütün bu ric'i hareketler, ilmin, ta .. 
biatin ve hayat denilen büyük kanun 
ve mÜvl\zenenin haricinde kalan 2a
v2llı mücadelelerden ibarettir. 

Yirminci, asır İnsanları '\·e milletle .. 
ri, esir olamazlar. Kırbaçlarla hay
van sürüleri haJinde sevk edilemez• 
ler .. Belki muvakkat bir zaman için, 
onların ıstıraplarını, temayüllerini 
ve yeni bir yol bulma arzularını is
tismar etmek mümkündür, fakat in
sanlığın hür vicdanı, asil hürriyet iş· 
tiyakı ve kafası ayakta kaldıkça bii
tün bu zoraki aiatemlerin bugünkü 
ileri ve medeni insanın aırtına bir kRf 
tan gibi geçemiyece~i anlaş,1lır. Dik
tatörler, bu hakikati ya kendi saflık. 
farında görecek, yahud da ölümlerin
den pek az sonra tarih hu rolünü oy 
nıyacaktır. 

Yirminci asır insanının mustarip 
olduğuna hiç ıüphe yoktur. Harp son 
raıı tecellilerinin, İ§çi ve patron kav .. 
galarının, servet taksimlerinin, ta-

keııı~n harp tayyareleri ingi!iz harp 
'lıan ~ı .ıe taarruz etmi~ ve bir düş -
i~ab /uvazörü müteaddid bombaların 
1··1~;. lYle batmıştır. Alman avcı tay
r;ndeı b~orveçin cenubi garbi sahille
~rla ır Head H udsun ve bir de Sun
l~rd,nd tipinde iki tayyare düşürmüş
diin::· Bir Alman tan·aresi üssüne "•e . • -(; llııştir. 

Ekonomik 
Qlj 

konseyi gelecek 
fop'anacak içinde 

r•ıe~rıı cephesinde Alman hücum müf
dUı~ri Marzigin cenubi garbi sinde Bük re~. 17 ( A. A.) - Bal~aıı an -ı çok memnuniyet ı·erici bir mahiı·e! te 
ı,uı. an sığınaklarına girmiş içeride !anlının ekonomık konseyı onumuz- bulunduğu ayrıca tebarüz ettirilmek 
l!Siruna.n_ 50 ingilizi imha eylemiş ve deki ay içinde 8-elııradda topla~a~ak. tedir. 

İ<tan bul, 17 (Telefonla) - Esk'. lnelicc,inde tutu~a~ fezleke ile bugün gallüp ve tahakküm ihtiraslarının, 
Kocaeli mebu'u Sırrı; aylardanberı adlıyeye verılmıştır. içtimai karga,alıkların, iktısad ale
muhtelif r~ülki ve a'keri yüksek ma- Sulçu, harp divanında muhakeme mindeki hercümerçlerin, pazar kav
ka•ıı)ara Hyrı ayrı poslahanelerd.:11 edilmek üzere Ankaraya sevkoluna- galarının, makinede kaydedilen bü
mü,tear namlarla mektuplar gönde- caktır. yük inkişafların, yükselen insan 
rer<1k, ulu orta tenkidler ya;ıtığın - Sırrının, son devrede mebus inti- seviye ve ihtiyaçlarının, değiımit te
dan, zabıtaca bu ayın 12 ;inde neza- hap edilmediğinden muğber olduğu Bkkilerin, mazinin sürükleyip getir
ret allına alınmış ve yapılan tahkikat Ye bu <ebepten böyle mektuplar yaz- diği bazı sistemlerin ve hulasa, bin 

dığ· ı unl:-ı:-1lınıştır. bir Ç("şid hidisenin, İnsan oğullarını v~ S~]a]ı ve mühimmat almıştır. lır. Konse,·· muzakerelerıne . !~tırak 
ı-.d lıngton 17 (AA) _ Sk d' edecek olan Romanya heyetı doıt • ak· , . . an ınav . . 'd 
h· ı ?lıüşah'tl d 1 Pntant memleketı ara•ında ıptı aı •be 

1 
ı ;,r en resmen a ınan . _ 

"' r er iska d' d b 1 Al madde mlibad~Jesinın fazlalaştırıl -
··•ıın 1• • n ınavya a u unan - . , .. . 
"'k ~uvvetl · · 18 b' k' . . ması ımkanları uzerınde çalışmakl(l.. .. ,. ,_ erının ın ışıyı geç-

"' Oldug· · t t kt d' dır. Bükrcş ele Balkan antantı azn•ı 
ı-;e unu ıspa e me e ır. 1 k ti d k' t' t .. Grönland h· "York T' t . . mcm e c er ara'ın a ı ıcare mu· 

ır; > ımes gaze esının muha- d 1 1 . . · t ·cb · ı 
·azıyor- ba e e erının umumıye ı ı arıy.e Alman.rn, Grönlandın Amerika veya Danimarka tarafından işgali ihti-

Alnıa 1 . 
kôndı! ~ ar Danimarkaya altı fırka maii ile endişe duyuyor. Çünkü bura,ı, Amerika ile Avrupa arasında si ra-
!kııl ~ışlerdir. Bunlardan 800 kişi s • h k .

1 
tejik bakımdan ehemmiyetlidir. Grönland dünyanın en büyük ~dıuııdı~·· 

llQ ~sında telef olmuşlardır. llj Q l ap Amerikanın şimalincle 60 - 80 şimal arzı arasında yayılmııtır. Buyuk bır 
ll:eııı .'"~:>.:yette Almanların 17 naklive . ) p 

1 
h"k" kısmı kutup dairesinden daha şimaldedir. Buzlarla kaplı gibidir. Yalnız 

, ının h . · Parıs, 17 (Radyo - o onya u ıı- • . B d - 1 ı Ve . alıhazırda mayin barajla- . . . .. .: t . t" B• 'ahillerindeki bazı sert kayalık claglıırda cumud;ye yoktur. u ag arın 
'il llıUttef'kl . metı bır sn .ıh kılap neşre mış ıı. u . . . 1 S h'l · · t'l' k t 1 d B el" · ncte ı erın hava haaliyeti yü- . ' : . 

1 
• 

1 
ı·uı·,ckl.ği 3 b!n metreyı bu ur. a ı gırın ı ı çı ın ı ı ır. urası unya-

h n l{ kıtapta, Hıtlercı A manı·anın Pn nn- . · d' Ulun 
1 

oııenhagda abluka edilmiş _ h" .. 
1
-. . 

1 1 
nın en az tanınar parçasıdır. l\Iesahası 512000 mı! murabbaı tahmın e ı-

t 
< ll!ıun yada yaptıgı utun meza ım resım ere . . . . k 6 . k d d G · ona ıı yazmaktadır. . . . . lır. Da.ıımarka;· a aıt olan mustcmleke ısını, 4 740 mıl a ar ır. erıye 

• ra 17 tesbıt edılmrstır. l'" ş k h'll · d - k a ~Uı, • (Radyo) - İngiliz ha- ' Kalan kı<ım faydasızdır. Ancak asker ıge yarar. ar sa ı erın e, sogu 
1aı-~a~'ıe:leri. bugün Tronjen Alman * ,u akıntıları has obiyle insan otuıamaz. Fokat garp sahilinde yazın biraz 
)'1' ve e 0•sünü bombardıman etmiş- Dol bahçe reşillik bile olur. Bütün adada 14,300 kışi yaşar. Bunun (274) ü Dani -
arct1, llıuhtelif yangınlar çıkarmıs- .ma markalı, mütebaki.ıi Eskimodur. En kalabalık yeri 900 nufuslu Sydpro-

lond · Davasına dün de devam ven, en kıiçük köyü 40 nufuslu Skadsendir. Sahilin bazı koylarında buz 
~air•$j:ia, 17 (Radyo) - Amirallık veya taşlan evlerde yaşıyan halk, beyaz ayı, fok, balina ve br.lık avı ile 
:· inıı:lı? neşrettiği resmi bir tebliğ- olundll geçinirler. Kışları uzun ve daima karlı, hava ekseriya s:slidiı. Cenup kıs-

: ~ ÖP.le~ deniz ku\'\'etlerinin, bu - İstanbul, 17 (Telefonla) - Dolma- mında ise yazın sivrisinek görülmü~tür. Bu adadan fok yağı, şimal örde-
tııanııer Aen •onra saat 1,10 da !'ta- bahçe hadisesi hakkındaki muhakeme, ği tüyleri ve deri çıkarılır. Ticareti daima Daninıarkaya aittir. Gemiler 

01
an ~dildl· .an ü-.üniin bom bardı - İzmit mahkemesinde bugün de dernm 0rnva mal göllirür mal getirirler, başka gemi gidemez. Burada eryolit 

) '1 U~u h 1"• ve bir zırhlının, ;•aralı olunmuş, ve daha üç şahidin dinlenme- denilen \'e sabun, sodalı tuz, ayna ve alıiminyon imalinde kullanılan bir 
•ntıı.t1 bi~lde. vazifesini tamamen •iyle vak'a yerine bir ehli hibre heye- maden de istihsal edilir. Kömür, bakır, demir madenleri de bulunmuştur. 
~/lt\ 

1 
dırılıniştir. tinin gönd"rilme,ine karar verilmiş- Eskimolar maarifi seveı-ler. Yerli edeb.iyata ait bir çok eserler tanınmış-

V ~t b 7 <Radyo) - Norveç hü - tir. tır. Resim v" yazıları Eskimo muhal'tır ve artistleri tar~fından hazırla-
1' ıı.1.ac~l1ün Norveçlilere hitaben nan mecmuııları bile vardır. 

laica ~ aıne neşretmiş ve zaferin 1 TEBLTGLER 1 Adanın ismi, onuncu asır Ronlarıııda bu adanın cenubi şark; sahılleriııe 
te ':~çı: ·r~~·v~çe .:eveccüh edeceğini, ı gelen Norveçli ~ric isminde ~ir ge;nic~nindir .. B.u ~at b_urada bir koloni 

ı~'k ~i 
1 

\ekvucud olmaları !Azım Paris, 17 (Rn,lyo) _ Fr •• nsız ka- tesh; etmek i"tedı. Ayak bast gı •a" 1 bıraz yeşıllıku. Dıger sahaların va-
~ ııı.~Gtııe~baru,, ettirmiştir. r.ırgiihının srbah re•mi tebliği: ziyetini cliişünmiyen gemici, qeşil memleket> mnna•ını taşıyan bu ismi 

r k,: · bu beyannamesinde dl • Garp cephe<inde kay de şayan hiç adaya takarak geçti. 1410 d:ın Mnra adanın Non·eçle alHknsı kesildi. 
''i" l'rah . bir hadi~e olmamıştır. 16 ıncı asırdo ~imali garbi geçidini arıyar. İngiI;z 8eyyııhlarının gelmesi. 
,,, bi~e \' 1 Smana karşı koymak 1- Paris, 17 (Radyo) - Fransız ka- ne kadar adanın adı unutuldu. Daha sonra adanın içine doğru scy:ıhatlar 
~ ı;._ tn a~•lırn •hneii'i taahhüd e~·Je- rargiihının akşam resmi tebliği: hazırlandı. Adanın bir tarafından diğer tarafına geçmek teşebbüsleri oldu 
'ııı 8 '-. ~1

11 t~re hiJkumeti de, :-<an·i Garp cephes'ncle \'or.ilnrın garbm \'J bazıları muYaffakıyetl~ ııet:celen•li. rumudiyelerden kopan ve ay!sberg 
~a lc~tıı knrnıak suretiyle yardımı· ııs ileri karakollar arasında faaliyet ılenilen buz adaları, akıntıla•·ın te,ir' ile Ameri!<a birleş'k deY!etleri sa-

uştur. kaydedilmiştir. hillerine kadar ı.r:cler ,-e g~miler için tehI:keli bile olur:nr 

Beden terbiyesi 
Genei direktörlüğünün 

teklifi 
Ankara, 17 (Telefonla) - Beden 

terbiye'i genel direktörlüğü, beden 
terbiyesi kanununun 9 uncu maddesi 
mucibinde kadın ...-- erkek herkesın 
spurla mükellef tutulmasını hüku-

tezadlar, buhranlar, yeis ve sefalet
ler içinde çırpındığı muhakkaktır. 

Ferdin ruh alemine kadar sokulan, 
onu sinir cümlelerinde bile yıkıp de .. 
viren bütün bu vakıaları kimse inkir 
edemez. Fakat unutmamak gerektir 
ki; dünyayı yeni bir saliha, yeni bir 
nizam ve süküna kavuşturmak için, 
l'dmr ehramlarına kırbaçla sevke
diJen eairler gibi, milletleri harbe ve 
ölümün kucağına atmak kafi değil-

metten i~emiştir dir. Hatta ve hatta, bu hareket, dün-
Direktör' ık, kadınların 12 - 30 ya- yamızı ve milletleri iÇine yuvarlandı

şıı.rı ve erkeklerin 12-45 yaşına ka- ğı bataklıkta biraz daha derine sev
dar haftada bir gün spor kulüpleri- kedebilir .. Harp artık ıadece bir mü
ne mürarnatla orada spor görmele- dafaa şeklinde kaldıkça kabul edi-
rini teklif e miştir. Jebilir ve hürmet görülebilir .. Fakat 

Fuar :çin b~,k~larını yı.kmak ~e ezmek gibi ca-
nı hır emelın peşıne takılmış olan 
her harp, ebediyyen tel'in edilecek 
ve muvalfak olamıyacaktır. 

100 bin liralık döviz 
verildi 

Ankara, 17 (1'elefonla) - İzmir 
fuarı için yüz bin liralık döviz veril
mesi hükumetçe takarrür eylemi~tir. 

Diiviz, fuar komitesinin tensibh'le 
ve c~ri usule tevfikan te\'Zi olu:>a -
caktır. 

Kadın çorapları 
!stan'·ul, 17 (Telefonla) - Karlın 

çorapl2"ının iki çeşit olarak tesbiti hü 
kümetçe deı piş edilmektedir. Bu işin, 
pek yakında haliolı..nrııası mukarrer
dir. 

Curesko 
Romadan hareket etti 

İnsal"lıiın aradığı sük\in ve sa.a ... 
det, bu orta çai siatemlerini tecrübe 
etmekle değil, yorulmuı, aefil ol
muş, bedbahtlık içinde çırpınan mil
letleri düşünerek, karıılıklı emniyet 
ve hüsnüniy•t çerçevesinde meseJe. 
!eri konuımakla elde edilebilir .. 

Diktatörlükler, uşakları, gazete
leri ve radyoları ile, bu zarureti İn· 
kar etmekte devam ede dursunlar, 

-Devamı S inci ıahifede-___ * __ _ 
ihtiyat 

Efradının staj müddeti 
İsl~nbul, 17 (TP!~ınnhı) - İhtiyat 

efradın staj mi:tldetinin dört ayı geç-
Roma, ı 7 (A.A.) - Romanya pro- m~rnek üzere Yekiller heyetince tayin 

pag:ınrla nazırı Günresko dün akşam olunması hakkındıık; kanun layihası 

Rom adan ayı ılmıştır. ~abui ccliln• ştir. 
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!;/.ı.HIFE ( ~ ) (ANADOUJ) 

~---========~ö~k~b~a=y=r~a~k~1 Hollanda Hindistanı 
Ruzvelt'in son 

mehafilini 
nutku, Ho:Ianda 

memnun bıraktı 
GALiP BAHTİYAR -40-

t anbul mebusu ve İzmir pnrti müfettişi> 

i h Ik birer birer ag" ılırken tepeden tırnag" a Nevy~~k, 17 (A.A.? - Nevyork He- Hollanda me~afili Ruzveltin s?n n.ut-
C' ' rald Trıbtlne gazetesı, Hollanda har~ kunun Amerıkanın Avrupa ışlerıne 
ahlanmış bir asker Can beyin omuzunu dürttü sürükleıı.diğ.i takdirde japo~y~tıııı Hol- gittikçe.daha ~iyade al~~a.göstermek-

' hında Hındıstaıırna karşı ıt1.ıhnz ede- te oldııguııu ı..;pat ettıgını yazmakta 
Ifııluntm ardından saı·ay kadınları Beni getiren aı::ker. dururken yok ol - on altı civan kul kızlar ellerinde ta - ceği tarzı hareket hakkında japonya \'e bunclan dolayı memnuniyet izhar 
yıl\ i ~ava yUrliyorlardı. Hepsi İ- du gitti. Ben biraz bekledim. Kapı - vus kuşu tüyündt>n yelpaze veya gü- hariciye nazırı Arfüı Uırafmchtn yapı- etmektedirler. 
rl! • Ve Haarızım düzeninde giyin - nm iki kanadı hızla açıldı ve gözii - müş taslar tutarlardı. Bundan başka lnn lıeyanatı şiddetle tenkit etmekte- Allgemeen Handel blad gazetesi, 
ml, bllı.n bu hanımlann uru baları kı- mün önüne gôzleri kamaştırırcasına 

1 

odanın bir tarafında duran on iki ya- dir. Ruzveltin 1937 ele Şikagoda Almanya-
z 1 d bad n yapılmış ve yeni biçilmiş ı,.ıklı bir divan odası çıktı. ı::aul Ulu hatunun buyruğunu işleme- Bu gazete, japonyanın Çinde ı:;ulhu nın karantinaya tfıbi tutulması Jazım-

18 Nisab 1940 PER 

Eğlence: 

Günün bulmacası 

idi. Üutindeki kıvnklar kat kat a - Öz canımı Tanrıya tapşırdım ve 1 ğe hazır dururlardı. Bu kavasların ihlfüinden Amerika, lııgiltere ve diğer dır, dettıiş olduğunu hatırlatmakta ve 
> ııklarn dok.ül.üy~rdu ve etekleri o I mertce ine içeriye da.ıd.ım. At oğlan-, h:psi. sırmalı diba kumaştan .. ~lbise devletl.e~ ne kadar endişeye düşmekte Amerika rumhurreisinin iktidar mev- Sôldan sağa: 
} adar uzun ~.dı kı her ~.anımın ardın- 1 lann:ı da ses et~eksızın ar~lımda~ gıyı:ıışl.er ~>n~larına uzun .. k~lahlar h~klı. ıcıı;·seler japom·anı~ el~. Holl, n- k!ine geldiği zamandanberi nytıi siya- 1 - Mil~abalrn. nlau. 2 
dan gelen dort genç kole bu etekle - geldıler. Koca ı;urdum tmm,ızlar . geçırmıı::leı \C omuzları uzerıne de da Hındıstanınd,t sulhun ıhlalı yüzün- sı hattı hareketi takip ctm:ş olduğunu n\i taşıyan iki adam, in anl. ı 
rı taşırlardı. Ulu hatunun ardında Sanki atalarının cvlı:ırine giriyorlar - kızıl renkli giirzler ot•ırtmuşlttrdı. den çıkacak karışıklıklardan 0 d •rece ehemmiyetle işaret etmektedir. ğı boğaz. 3 - - Ru kel'menin t k ır. 
altı halayık vardı. Hanımların bilek- mış gibi hiç yürüyüşlerini, sallanış - Kılıçlar kadife .. kıı~lara so~~lmuş eııdişe,·e knpılmakta haklı olduğunu ;.!aaslıotle gazetesi. İtalyanın gayri sürat ifade e~er, bii~ uk <.'·ce' 1 k 4 
teri açık olup Moltan, Isfahan, Şnm, larını bırakmıyorlaraı. kalkanlnrı da gumuş savatlı ıdı. ynzmaktaclır. muharip olma~ı knlıflinden Amerikn- -Arapçn derın, basımızı ört.en kıllnt 
Venedik kuyumlan, taşlan parıl pa- Girdiğim odn geniş, hem de diirt Odaya bir girince i.i.rkt'~li~i~ı ~ıı- Amsterdnm, 17 (A.A.) _ SiyM1 nın ela bitaraf olduğunu fakat !talvan 5 - Kanadlı hayvan, Ru ca l"\·et. 
rıl parlıyordu. Kızıl atlas elbise boy köşe olup her koşe~inde ufak bir.er lan kal~a?ı. Üç vadım ılerı ylırudu~ müşahitler Hollandanın Avrupa ihtilfı lnr iiçüncti Reirhe semrııti göst<>rclik- 6 - Tavuk yavrusu, vücudUmti~de 
kadar yukarı \•nrırdı. Hanımlar o - oda bulunuyordu. Arada knlan yer ve ellerımı kulagımın yan!na kad.nı fına siirükJeıımesi takdirinde Fele _ lcri halde Amerikalıların müttefiklerle dolaşan kırmızı u. 7 - K"ğıd 1 ıı:s· 
muzlarına ince ipek örmeden yapıl- ise bOyilkçe bir divan odası i<li. Di - kaldırarak l\fogolca bir ı;elam verd.ım lmenk Hindistanının uğrıyacağı akı~t müşterek bir ideolojiye sahip oldukla- makta. 8 - Frnnsızca iştiha a<.'.ın ıÇ· 
rnış kılnptanlı carlar atmışlar ve baş- van odası ile öteki odaların arasında ve sözlerini dinlemeğa hazır oldugu- hakkında son günlerde ortada dolaş _ , kt d kiler. 9 - Takmaktan emir. y.eme[>;in 
lıınna kızıl dibaden bir hotoz oturt- kalan yere iiç mahfe! yapmışlardı. mu anlattım. Ulu hatun eliyle yan~.na makta olan muhtelif haberler dolavı- rını ~azma a ır. yanlhda yinen sirkeli, zeytin yağ'll 
muşlardı. Bu hotozun üstü gene ipek Bu odanın dördüncü yüzünde i e yaklaşmamı işmar etti. Ben de ture .:;i~·le hararetli mütalealar ~erdetmekte- . ~tt ga~ete n:tice.olarak Amerikada şey. 10 - Çok değil, bir'renk. 
orme ile çevrilmiş inciler, yakutlar - yüksek bir divanhane vardı.Girdiğim olduğu gibi dokuz adım yürüdüm ve dirler. ınfırat sıyasetı takıp edilme~i cereya- Yukarıdan aşağıya: 
la bezenmiş idi. Hotozlann tepesinde kapı bu divanhanenin altında idi. eğildim. Kotaç ve Susor biraz ardım- Bu .. h'tl .A .k h nının her zamanki gibi kuvvetli oldu- 1 - Hızlının aksi, fil.. 2 _ J.yn-

K d . . . . k d -·ld'l muşa ı er :n.merı a cum ur re- - t 1 . n k t 
iki tarafa salkım salkım dü§en tül - apı an ıçerı gırınce arşıya ge - a {'gı ı er. isi R . it' d .. k.. tk h • ğunu fakat Amerika efkarı umumiye- gın a ı ışı, r:ıhıp, <> - Mu-. afa r 

l d ki .. .. l" b' UI h t b' b b ktıktan UZ\e ın un u nu una ususı .. t b' b.. •. - . •Jc 
Jer k'>ymuşlardı. en ye~ .~ ?.ya arı som gumt~ş ~ ır u ad·unk' ıraz ana n bir ehemmh·et atfetmektedirler. Bu ze- sinin Amerikanın müttefiklerin yanı- gos eren, ır . cegın yapt• ı ı~J ıi . 

Ulu hatun ellilik bir kadın ise d.e taht gorunuyor ve bu tahtın üstünde sonra de ı ı: vat 11 . 1 • k d b .. b d k' 
1 

k . 
1 

. .
1
A 4 - Zıya, cemı ı:ıdatı. 5 - HırıQt "' , ı B h d , ı . .ııı 'k k ' :\I • · , ınc o yan usun a azı futuhat aşın a mev ı a ma suretıy e ıhtı afa 1 . tı yüzüne pek çok düzgün sürmüş ol - 'Clu hatun kurulmuş, oturuyordu. - a a ır. şıı..LI ı • a\ eraıne - 11 . 

1 
.. .• . y ... n arın mabedı. 6 - Jtabahat, ktt 

duğundıın , .. nı:ıı pek belli olmı'-·ordu. Yerlere değerli, yumuşak halılar dö- hirdeki yurtları ziyaret etmek için el med erı )a~. gosterdıgı takdirde Hol- iniidahalede bulunması saatinin hıılOI toprak. 7 - Harp cenubi Amerikıt· 
" .,. " ı an anın mustemlek · t 1 - d b·ı -· ·t 'd d h · · · ' Bununln beraber gene pek güzel, şemişler, dm·arlara, öteye periye o - ta ıraklardan gelir!'in ... Biz yanımız- .. . . e ~mpra or.ugu .. - e e 1 ecegıne gı gı e ~ a zıyade ıhtı- da bir hükumet. 8 _ Yaşlı. bir ba .. 

boylu bo&lu bir 'kadın olup yürüyü - yulan ufak raflara altun giimiiş ldl- j da, öz hizmetimizde senin gibi yavuz n~~ tabıı ha~ıısı Amerıka olacagı mu- mal ve:mekte bulundugunu kaydeyle- !ık . 9 - Zevk, evin üstünü öı'ten şe1· 
şünde büyüklük vardı. Fakat yüzü seler. çini çanaklar, sırçalar dizmiş- delikanlılar arardık. Seni çağırttık ta cnsınt.ladıı ıar. mektedı r. 1 O - Telefonda ilk cövlenen s6tı 
küskün idi. Bütün görünüşünü, kıh- lerdi. Hatunun önünde ufak dört kö ki yuca bir iş için görüşelim. Gel. a - bizi doğuran, bir binek hayvanı • 

ğı kendisinin kibirli olduğunu anlatı şe .minderl:r üzerine bir alay civan. I ynklarım~~ di?in.e .. ş~ yastık üstüne 1 \ k Dünkü bulmacanın haili 
yordu. şirın kızcagızlar oturmuşlar, gergef otur da sozlerımızı dınle.. sv ç t t • t 

Ulu hatun gelirgelmez Şeyh Me- i~lerler ve tahtın yan sıralarında ise 1 -Arkası var - • e 1 e Soldan aağa: 1 1 - Posta, açık. 2 - Azı, kaşe · 
tidütdine bir işaret etti. Ulu hatun _Rakı, lfıf. 4 _İn, lokum. 

5 
_şık, 

bir diıziye yanındaki yaverlerine yer- F 1 
t • l d derd. G - Yokuş, ia. 7 - Şak, l\fıı" 

liğler ve·iyordu. Biraz da şeyh Nec- ransız gaze e erı A manya a bulunmakta olan Isveç- ar. 8-0dn, Asya. 9 - Lil, kik.10 meddine bakınca gördüm ki o da be- ~ 
- Elnm, pasta. 

nim g'bi ıılu hntunıın hnline kızıyor- liler ana Vatana dönüyorlar Yukarıdan aşagıya: 
du. Kür iye çıktı jnce kuru ellerini 1 _ Paris, Şile . 2 _ Uznn, Ya, jf. 

abanos mahfele uzatarak bağıra ba- ''Almanların, küçük milletleri 3 - Sık, Şakola. 4 - Ilık. 5 - .Al!· 
ğıra vaızn başhdı, ben de başımı Berlin, 17 (Radyo) - İsveçin Ber- Stokholm, 17 (A.A.) - Ecnebi okumak. 6 _Aşk, şu, ip. 7 -Aş. ııdı 
rı. hatuna çevı dim. l:lu hntun sap k f{ d k [ h d • lin elçisi. Almanrnda bulunan ve ana memleketleri için isveç radyoları ta- şaka. 8 _ Çelme. 9 _ Riayet. 10 ...,, 
sarı kesilmic;ti. Ş 1yh göziyle hatuna " Q e en 0 ll .. lJ arp eVTl vatana dönmek istiyen i.•weçlilerin se- rafından yapılan neşriyat esnasında Kaf, Dora. 

çakn ar (şim Pk) yıldırımlar yağdı- b •tf .. d • l yahatlerine mllsaade edilmesini ve ko- isveç milletinin hürriyetini ve istik • ---------~----
rara vaıza girişti. Yalandan sofu - l l ı' l fJ 0 r Q r 1 ·l ki .. . . . lalini mu haf aza etmek hususundaki 
1 k 1 1 d k d·ı .. t a) ı ar gosterılmesını Alman hükfı- b .. . . T h ~ 
u E nere a an an en 1 erını an Pnris 17 (Radyo) - Gazeteler cZnvıf milletleri katleden Almatı- t' d l · . m·zusu te aruz ettırılmekte fnkat i ve- UDCa De rJ 

n 1-' · g · terenlere hayı· nttı Sert ' ' · ' ntc ın t!ll ta ep etmıştu. ç· b k b' "lh' 1 .1 1 1 ı 0 
• • 

1 
•• eynonun na kunu. Çembi>rlarnin ı ım kohıy harp devresi şimdi nihn - ın aş a ır rnt ım mec:e e ı e meşgul rr_ ., h 

1
• 

·lu ·ordu. u u hatun ıse hırsından b t Sk d' hAd• 1 . t b 1 t N 'k h"d' . k Stohkolm, 17 (Radyo~ - ı veçte bulunduğu ka,·dolunmaktadır .ı uayan ay ı Z.'lrar . · . . . eyana mı ve ·an ına\· a ıse erı- ye u mu ur. arvı · a ısesı e ·o- h .,, ' · oı 
lındekı velpazeyı mahfelın kenarına . ~ .. 1 k 1 1 kt 'k b k d k • b k d avn taarruzlnrına karşı korunma t~d İs\'eç milleti memJ.eketin birliği a erdı" 

Ö ı ·d k. 1 'k 1 nı gunun me,·zuu o ara e e a ma a nomı a ım an ve as erı a ım an b' 1 . . 1 t'l . t' D k 
1 

- V 
ye vur u ı ye paze ı i parça o- , h . kAt h kk d f 1 1• .. bü .··k b' f d' ırerı genış e ı mış ır. o uz eya ette Jeyhinde elnhilde tertip edilecek bir sui . 1,. 

uu. Necm<!ddin hiç korkmuyor? Ke- \e ·ıaıe a. ~ a ı.n a ~za {;f.8a~~Hh ~ud ı~zad~r '\. cnnavar düdlikleri v.erleşt;rilmiş. sı- ka5tda k!1rşı mücadele etmeğe hazır Edırne, 17 (Husu5i)-Tw1cas~.u 
kdf'mek 'zin, titremeksizin söyleme- vesrıkmed~esını ogru kgoı:_mek e ırt~r: Ar l ur la ıyodr .ı :d f'l ld k ğınaklar yapılmıştır~ Fabrikalar ma:;- dı; Diğ;r cihetten üç gençHk te~~ilat~ rı, dört metre inm~tiı-. Bo na kOı)J11 
• ... 1 d an ınavyanın as erı ıyme ını c. man arın enız e na ı e o u k 1 . . .. _ . ·. • su altındadır Halk k~nıldarla Hat ı 
ge 'lflŞ a ı. l t 1 . d k' b' k l • d 1 l ld e enmıştır. Petrol satışı hukumetın yanı sosyal demokratlar liberaller ve .. . """' . . 500 'tJ • . h k l an a an ,,oJor a ı ır ma n esın e arı an aşı 1.» k t ı·· . . . ' mevkııne taşınmıştır Su benclrnın 

r aarızım şa mm ·avga arını an - 1 V b 1 1 . kt d . L d 17 (R d , ) Al t . on ro une g(çmıştır. 1fayımahrukat muhafazakarlar bir karar sureti ka- . · c• 
la +ı .. bu kavgalardan nicesini övdü, genera a e şun arı ) azm.. a ır. l'• l o~ rba, ·ı 'lkad~fo -1 kmN~n :l~ satan müesseselel'e vazıyet edilmiş- bul ederek hainlere karşı en sidcletl. mctr~lık kısmı yıkılmıştır. tnsıınl!İ 

. . . b tı d K tb"dd" . f . cNorveçin şima1 indeki muharebe- ıg etı, ugı n ı e a o ara ı anı, t• . . ~ ı zayıat yoktur. Havvanatın kaybı be 
nıcesını a. r ı, u u mm arıs k ·b rt 't' f t . 1 d'. B h A v ır. tedbırlerın alınmasını istemiııl ·d' · 
d . d k· k't l ' •h" l - !erin neticesi milhiındir. Zira • Torve- a~ ı ı ı ıra e mış er ıı. a rı mag ~ :. eı ır. değildir. 
ıyann a ı ı apsız ar 'e şe~ u ce lQb'. t', i 1.. Al 1 N 'k ıtt-

bel (ba+iniler) çığnndaki adamları çin mütt.ef;kJer tarafından işgali, Al- .}e ı g z ı}en m.an ar, arvı. - Anknrıı., 17 (Telefonla) - DUn 
• , tekı kumandanın vazıfe başında 61- Al p d ı b · ,, E. ı o\"I!' bastıgını anlattı. manva için rnhim bir tehdid teşkiı ..... .. . . . man ropaosıan ası e uıgazua ıgene taşmış, su nr 

• • • • • 1 • dugunu. yedı muhrıbın hnrp harici .1 istila etmi tir 
Artık vaı .... bıtmıştı. Camıdekı er edecektir Eğer Almanlar Non·eçten k ld • h r • d • d ·ın Y ş · dl)-

de birer birer ('ıkmağa başladılar . • · . ' .. . • a ıgı~ı, ~sn a ugra ıgmı a 1 - Alaçatıda nohut iriliğinde düşen 
B d 'd kt' k' t d kogulursn, müttefıkler hava u lerını ve etmışlerdır. lunun mnhcı IAt ü . d k' rarı rıız.-

en e gı ece ım ı epe en tırna- AbJ k d k J _u a zerın e ı za 
v k d ti b' k Almanyaya yak aştırmıs olacaklar ve Muhtelif yerlerden gelen haberler, U a a"" UrtU mak • • h tadır 
ra a d~r p~ n adnmd.ışk' ır as er omu Şilcl ile Heligolanda cok ~akın bulu- Almanyada son mağlfibiyetin gizli- ~ • IÇJil ava . 
zumu urttu ve e ı ·ı: kl d Al N t d · l · ı ı v h lkt • • bb d 

- /Ardımdan gel! Dünyalar meli- ttıatca. bairl ır. ı i ı:ınnb\·anınd ~ oknfl'Ç (;' d:n gız eyıdp ~d·a~ı ( ıgbı?lıd:·e kated~ en- servısı teşe u·· su·· n e bulunuyorlar ----*----
k . Ul h t . b kl u una rn s çın. ura a ço nz- ışe uran ır ıgını ı ırme ır. • 
esı u ı..~~U ~~T~;r. la n.sker bul~n?u~ma~ı lazımdır. . .. Bir Almwan gazetesi. N~rvcçte güç- Vaşington, 17 (A.A.) - Daily dirmektedir. Bu iki hadise şudur: 

Kuru meyva istiyor 

Z hl • . d d ... ii k Şımal maglubıyetı, Alman pre~tı- luklere urradık. Harekatımı?. fazla Nevs gazete~inin muhabiri, Ameri - ı _ Alman.va ile Amerika nı·asııı-
ır ı OSl\.erın ar ın an ~ur r en . . k t Al d b . k' f ö t a· B' · l b b • 

(' 'd t _ .. . 1 h t ~mı ırmış ır. man ı·a yo arı ey- ın ışa g s ereme ı. ızım e era er kuda Alman propagandasının faali- da hava1 transatlantik hattı tesı'sı' 
o.mı e vap ıgım uzerıne u u a u - . . 1 N l' .. · · 

} • d d d' d" .. .. ttude gayret gosterıyor nr.> olmıyan orvl"ç ılere tc.es~uf eclerı?., ,·etı ıırtmış olduğunu \'e iki hadi ·enin için Amerika ile Almany"nın mUza-

Tunusta bulunan mlihim bir firıı111~ 
f zmirden her türlü kuru m<'yva ~3t;. 
almak 1 tetliğini ticaret odasına b 

nu ıırslan ır ım ıye uşunuyor - . . . " 
d D. k . h 'f' Epok yazıyor: demektedır. bunu ıspat etmekte bulunduğunu bil- kerede bulunmaları. 

dirmiştir. ,,_ 
um. ıyccel\'. yo , çar.esız crı ın ar 

dınclnn yollnndım. Kotaç ile Susor 1 u " ,. •• 1 2 - Alman istihbarat bürosu mu-
i e çizmelerimi getirdiler. Kendileri c nema Amerika habirinin Almanyanın Vaşington se-
d çizmelerini çektikten sonra ar - - faretine ataşe olarak tayin edilmesi. 

DOKTOR 
BEHÇET z 

knm sura essiz sessiz geldiler. C'ami K • 1 k S d /zlandanzn mümessilini Bu tayin ile doktor Gerbardt Alois 
havlu undan çıkarak alçak bir ka - Bugün lİ .tiirp3r p inemasın a k b l a· V~strichin geçenlerde Vaşingtona si- Çocuk Hastalı farı 
pıfürn girdik. Nerelerden geçtiğimi - Saat I!,80 datı gece 11arısttıa k aa1• a U e ıyor yast rnilşnvir olarak tay!!) ve izam e- M h 
zi diyemem. Ne karanlık sofa ne do. Büytık ve küçUkleı•e hu u t lo, talebe 10 kuruştur. VaAşingtokn, hl 7 -~A.A.) - !~landa- dilmesi arasında rnünasebat görül - Hasta!a:.~~.3~~::!~e kad• .. r 
ınmbnç)ı, çapı·ıışık ~erı'tler. Bı'rden- ..., k G G 1 ll nın meri a ükumeti ile dogrudan mektedir. • 

.. e. Y nu fiyatla Zev ecesi ,.e anıtıster er Oe nth gfü;terilecektir B ı k r.. d Ah k :ınatba 
b.

11
.e kendı"mı· u"zerı· gu"mu"ş kamalı dogrııya münasebetler te~iı:ı etmek Diğeı· taraftan Vermier kumpnn- P.y er ıo aıs.n u en Ayrıca Parnmttnt jurnal t ... 1. b ı 

i tediğine dair zlanda baş\'ekili ta- yası seyir sn hası 5.000 mil olan dört vant'lnl\ "r. u <>dPr. 
tunç bı'r kapının önünde buldum T'n 8° .. nc:lar Zevk gece~i 2,20 5,20 S,15 Gmıgısterler 4,10. 7,30 1 ~!!!!!!!!!!!!!~~~~~----~ı..ı' 

· ""'' ' raf'ındı n gönderilen telgrafa .-·va- motörlii bir deniz tavvaresinin ter- • eçı• • 
b "' f k b' y ı k +er ** - 0 il ' •&CIO • • • nın evvelce ilil'l l'trniş olduğu \ r-pının aşınua u a ır çırag so u CUMA GlJSONDJ.,~;,\t /TlBA!U;;N ben Hull şun lan beyan etmiştir: tibatını ikmal etmi~tir. Bundan şu ne u 

le önümilzdeki Haziran n~ ın a ı.ıı''" 
soluk ışıldıyordu. Kapının yanlnnn- G k o·· ı •. h b. -« Amerika hükumeti şimdiki ah tice çıkarılıyor : vise başlama 2 takdirinde bir ı• b· 
dn cilalı zırhlar giyinmiş, ellerinde ece yatJSl Şaf ICISI - _Um ar } val clahilin?e lzland~ mümessilini Almanyn ablukadan kurtulmak servisi vücude getirmeı< uzcre te~ 
celik gürz iki yasakçı duruyordu • kal.Jul etmege a:ııa~e.dır. Amerika da için Bristch Overseas kumpanyası - büslerde bulunmaktadır . 

1 

.._ yakında RevkJnvık ele bir konso - .-f!tl.' ... I 
-Te-lefı_o_n TAYYAR BU ~:~t~cl~~rosu açacağını ümid eyle- ı EL.HA-MR A sinema:Znda 

3 .r.46 GÜN Amerikan diplomntik mahfillerin- Yarın matinelel'inden itibaren 
u• ele bu miimes ·ilin bir kon ·olos tnu vc-

Aglardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz Kıvrak, lahuti, 
hazin sesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden 

ÜMMÜ GÜ SÜM Ün ölmez bir eseri 

EDA " YANIK ESİRE ,, 
TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

ARAPÇA 
ŞARKILI 

ya bir sefir mi olacnğına dair mnla-1 mat mevcucl değildir. 

---*·----
Bi r leşik Amerika 
Van Sin V ey hükume

tini tanımıyor 
Vaşington, 17 (Radyo) - Cenubi 

Amerika hilkfimetleri, Birleşik Ame
ı·ikanın japonynnın Çindeki kukla 
hükumetini tanımamak kararını müt 

Ayrıca: Ekler jurna/Numarn !) dilnyn ve harp hud'satı .. 
--------------SEANSLAR: 1,30 - 3-5-7- 9,15 de. 

Bugün HALK günüdür. Bütün ıe tehiden kabul etmişlerdir. Hain Vang 
analarda her yer 20 kuruttur. ve aı-kadaşları her tarafta takbih e-

lşte miibalcgasız senenin en bılyzık filmi 

' FRANSIZCA SÖZLÜ TABU RgNKLİ 
Bugiine knclar eşi \C crnsnli görülmemi harikalar ş:ıh :- rinde d ·n) .. ~ 
sinamacılığınm bütün gönilllere hükmeden en gliZel ve sevimli erhcgı 

TYRONE POVVER 
VE 

XASCY KEL'Lr - HENRI po.vDA 
METRO JURNALDE: En son ve mUhim l/AnJ> h.ıueı lerı 
SEANSLAR: Her gün: 1-3-5.15-7.~0--~.4!> de.- h ışlar 
Cumarte i \"e pazar 10.30 da ve haftu ar11 ınıl11 htır ıflJ" ı de 

11..--~111111----------::llm--llll--ml----------milla--IEii-C'.! d:lmektedir. 

UC l'Z HALK SE A1\'SLA~.1~/~l..,!._~';A~I~~· /~~!.,~!:._~ .ııl'ill ____ ...... _ 
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iGFRiD 1

~oWJu-
_______ .. Yeni A lman icadı 

Romanyada fev
kalade tedbirler 

alındı 
Türkçeye çeYiren: ÜÇYILDIZ Yirminci ıt<lrdaki Almıın icadların- -Bat tarafı 1 inci sahifede-

.._ V (ULUS) tan dan biri de, memleket işgallerinde ha pi• ve ağır para cezalarına çarp-

SAHiFE ( 5 J 

Eden' in beyanatı 
Bu harbi 

yanın 

doğur an ami ı , Alman
vaziyettir takındığı 

ı, ı·av ay canına, vay canına! Bin ke- mobilini i~eri)·e seYketti, motörü dur turizm ve Handıklardan istifade husu- tırılacaktır. 
~it · canına! Hatırıma iiyle bir fi- dllrdu. firenleri sıkı•tırdı otomolıil- sundııki becerikliğidir. Norveç eahille- Bükre'j, 17 (A.A.) • Salahiyettar Londra, 17 (Rııdyo) - Dominyon- konuşmıık imkaııını bulabili>ord Al
Lu ~i~ı;:e;di ki deme gitsin! Galiba den indi. Kapıyı tek~ar k•ilitil'<li. Sır- rini işyal edenlerden bir kısmı, buraya bir menbadan bildirildiğine göre, Ro !ar nazırı Eden, tamamen iyileşmiş ve manim·, her b i zorla w ~id<letle hallet-
1:,b 1 elepati vasıtasi_vle baıı:ı tında, içine öte lıedslni attığı ip çan- daha öıweden gelen seyyahlar imiş .. manya hükümcliniıı son zamanlarda bugün intihap dairesinde bir ,övlev mek metodunu takiıı t•cliyor!:ır, hak ve 
li~,1t~ız~arlat il_J:~m etti. Dinle ben ta. Lel;·a <eri adımlarla a<an"örı~ l\orveç fiyorı!ları öledenberi seyyah- it~i~az etmiş ultluğ_u ı;ıemnuiye( ted- vererek. şunları söylemiştir: ' hürri.ı-etc bakmı_varak h rkese kı~ı 
>.ıın"n muavı nım ! Bay Ye baya•ı. gitti, asan<ure gird'. Lelva a,ansöre ların çok rağbet ettikleri yerlerdır. bırı (•nelre akted ı lmış mukaveleler B .. k . h ıı· b . . terncüz fikrini besliyorlar. Biz i•e hilr 
• • ın ı•t... · ~ . hk.- . b'Jh , . - ugun u ar ın sc eplerı ne ık- . .. . 
•t d aınu a,, kafalarını. gazete- girip elek t rik düğmesini lıasar Las _ · one~ cümud:;·e!eri de keza, seyyah- a amınııı \ e ı as;a !• ransa ıle ya- . . ' rıyet ve musarnt µrcns: pkrıne r u vtt 

• oku kl ı b • k ) b . • ı • . tı<adı \"e ne de sn·asidir Harb· d - · it~ ı, . Yaca arı şeye e;.er eıı maz fe\'kalftde sevindi. Zira elek- arın Ye ilhas a dağ •porcularının ış- ııı.mış o an pazarlıgın ıcrasına m:ıni . '. · · · ı ogu- ederek hareket Nmı>k i • riz S:.scd 
!ı enı dinle! trik cereyanıııııı kec<ilmiş olduğu"u lihalarıııı tahl'ik etmek irin yeter, ar- olmaktadır. Hlikiimetin ,-ermi~ olrlu- ra~ amıller, nazı Almaııyasının takın- bu harp sonunda Almanya kazan rsa 

na t~g~•i komiier. mua\'ini:ıin kolu- g~tmUşl . laı-. Fakat bu se,,·yahların. Xorwç li - ğu karnrııı uzun süren _bir kış_ yü~ün. dıgı '""''.~·~ttir. Sun za~anlarda hi~ birlh.ak, hürriyet ve mOsarn•a veı! ı etmek 
dtdaırıp onu sürükledi. Beralıerre o- _ lJenıH apaı'lmanımda •la e'ek- tııunlarınu, iblerine ve toµraklannıı den Ronıaıı.rnnın zırnı vazıyetınde de\let nazı Almanı-ası ıle ne uzla~mak•lazım gelecektir. Fakat bun:ı a Ja mO•er.; çıktılar, bitişik odaya geçti - tl'ik lıuluc·ağıııı ! .'le al!l, ne iila ! !Ji da il~ık o!ucaklarnıı kim Uıhmi" edebi- tahaddüs eıleıı deği~iklik üzerine ve ne de her hangi blı· mesele hakkıııdalsaade edemeyiz. > 
nılııik0:i-'er fikrini gayet k1>a ve rli ye dii~ündii. lirdi?. Kinıi öııc<'<ien gelmiş, k'noi son- verilmiş olduğu sö;·leıımektedir.-.. - ------------

'cı·ctu: atları .. anlattı, .• nıuaviııiıı· \'e dU~lillCl'~İn.· ~ö.vle c'evaın elti: radan ve rnpıırlarla , . ., ıınbarl'1nla sak ~len·ud toklar an!'ak gelecek rekol- Derhal Mukabele 
- l'aı·i•, gi!gidl' lıaı·be :ılı~mag· a lannıı~lar ve ılk fır•uttn. i merikun tı•re kııdaı· ihli.rnC'I t«nıin t'de!'ek 

'~eder·· ? 'kt · -... F' ''" · ba~lı;·oı·. Zaten her hangi lıir vaziı't•- gaııgstcrl<'l'i giLi, sil:ıha d:ıvranarak ıııı anla uluıı ılıraeuta tahsis edil~-
' l{:vhJiıde, fevkaladt i te sUratlı• intibak edebilmek. Fr:;n _ lıağırmışlnr: lıi!Peek mı•vad )-'oktur. 
~ be ndım; tnetht!mi~ olmayım a. "17.lıırnı lıeciyesidiı·. A iman umurı•i - El!N yukarı•. llüklımetin arpa vesair zirai mah-
'dıce~ce de fe\·~al.ılde ! Şimdi. ka: karargıihı ve hiikünıeti bu nokta; 1 Zarnllı Nor\'C·~lilı>rôn bundan son"' •ullerin \"e Lilhas•a ay çiçeğinin ih-

~ııııı _tek dıtkıkamız }O. Hemen ruh inceliklerine vakıf o!maddrı i~lıı •seyyuht ıleyİn!'e sil!t<>n nğ-zı yanıp raeını menettiği gibi buğdayın ihra
ı. aıge en tertibatı alalım. Hemen tam mana<i;·Je kavrayamadı ve a.ptıtl \"uğurdu üfleye üfleye yiyen her biçare cını da menettiği haber verilmekte-

•;,. ağı katla k d ı · · .. • ·ıı· u· 

lngiiiz amele mebuslarından 
Morrİsonun mühim beyanatı 

•ıe apıcı a re~ını uze. blöfçü.erin propaganda'!na kana. ırı ;, onlnra kötü kötil. şüpheli şUpheli ır. 
~'•kes:lınız. Bütün memurlarımıza, rak, Fransızların ani darbelHle şa _ bııkacaklal'lna hiç ~üphe etmemelidir. Sözde ga"r ,~_·zm.f Londrn, 17 (A.A.) - Amele par- bugün beyanatta bulunarak deml~-
1~1atııı ' her şeyi gayet mükemmel şırtabileceğini umdu. Ben, onlarııı Propagandanın bir harp vasıtası oldu- - füi mebuslarndan Herbert :\Iorrison, tir ki: 
1 (h;ğı. ihmal etmlyellm. En kil - hoşuna gitmemekle beraber kaç ke- iunu lılllrdik. Almanlar, turizmi de -Bat tarafı 1 inci ıahifede- ı--------------- - Sivil İngiliz ahalısi Alm:ın hava 
d lğı /~•mızı bozabilir. Herkes, ya- re raporlurımda lıu inceliği te•bit et.. bu vasıtalar arasına soktular. Norver Belki değil, muhakkak ki bu tavır, Fransa akınlarına maruz kalacak olur~a in-
t ~ilen I b mUkemmelen .kavramalı- tim. ten sonra, ayni s's:em az kalsın Yog0 _,_ Almanyanın ricn8iyle takınılmıştır. ayan giltere derhal mukabele edectktir .• 
:ııııııı~t vay ve bayan Narhe~fl."h~ .. F~bt bir g_eneralden bı:şka kimse lavy.acla da tatbik ediliyormuş. Diplo- Cenubi şarki Almanya ile bitaraflar • d Göring, geçen'erde bfze . Timcsden 
11~trııek e_rmek, onlara rollerını e · hukumlerıme ıştırak elmeılı. Yazık kı matık pu•apoı·tlarlıt htırluddan içeri gi- >ra;ııııda d~vam eden sin:r harbinde mec .ısin e lskoçyanın şimaline kadar uzanacak 

1Palt,. !çın burada kalıyorum. Bu lıeni ta;dik eden ııeneral de general - ren bir \'ıg- 111 s/izı·· 111 , ı Alman tıı · ttalyn Almanyaya bir tehdid vasıtası olan hava akınlariyle tehdid etmfa. , "'~nın 1 d t ı · . ' · · · ı J a ınnu - Bu tarafı 1 inci ıahifed., - y-

~~den alaca memur arı ., ~ a ımatı er ara_sın~a en_ nufuzlulardan de~il, ri•ti, etrafı doldıınıwrmişler. Bunlar. olmaktadır. Ve, kuru bir tehdidden ti; Buna ben bir tek cevap verebili-
ar adı klardır. Haydı re.kalım . \"e nLzılerııı şefı nazarında pek mtihını ranlarıııda büyük bllvUk .andıklar da :barettir. ma'J ve öğleden sonraya kadar mii- rim. Biz hazırız. Si\"il müdafaa ha • 

..... lla• müstmüarş marşı! '>ir mevkii yok. Şu mahud ve müthi~ fetiriyorl:ırmış. Sand.ıklarda ne bulun- Alman donanmasının şimai harbin- zakerelerin sona ermesi kuvvetle zırdır. Eğer Göring veya Hitler, sivll 
l! ' ne •eflm d k muhtemeldir . . ~l~st ko . • · . . kurmay yilzbaşı Sarlet tara!mdan ya- luğu da meçhul!.. e i vaziyeti müttefikler için artık ye- ahaliye karşı tayyarelerini harekete 
.~n gittı 0mıstr muavını hızla ç~- ~ılan hareket, ( Bale ) köprUlerlnin Ölür mü,ün ölrlüriir mü ·· ? K ni lıil' arnntaj yaratmıştır. Bu;>;ilnkti celsede harbiye nazırı getirecek olurlar•a bu memleketin 
'!• · nun vazifesi mahut daı- · . h . k ' sun· oca ,. ı ı d Daladiı·e general 'c ı · d fk. 

q baık ıava;a uçurulması areketl, bu mı! - oca sandıklar. durmadan konsolos _ ... nutu mama ı ır ki, müttefik do - · • ame en, eni~ e arı umumiyesi her halde ayni şe. 
r .. ı. a her katta memurlıı.l'ı t' b' h . . ı b" k nazırı Kapenkı' ,. 0 ha E ı k'ld k b ı ... ·•ıe,, onı . . . 

1
• e ın ır hamlede yapılan hareketlere aneler<'. elcılıklere tasınıı'or Buı ı nanma arının ıı· ·"mı şimalden alın- c va nazırı ny:ı.< ı e mu ·a e e etmekliğimizi istiye-

''llt k ara venı ı•ın ta ımatrnı , . . • • .. 1 k · · · · ı ar. harp ·a · · t' h kk d ~ , böyJ ·k ' . . <arşı mukabele ıktıdarını pek ala gos- ıaş ·a memleketten gelse neyse ne! ... mış ve Akdenize getirilmiştir. Bu ka- _ ' zı) e ı a ın a mufas,a! cektir. Bu gibi taarruzlar bizi yıka-
t h ece apıcı daıre•ıne ka- d' S .. . . k ' d k ı· b' d malumat · J d' ~ er '•vı ik 

1 
kt' er ı. arlatın bu muthış cesaretıyle, F'a at Almanyacl:ııı geliyorlar ve bina. ar un·et ı ır onanma karş1'ında \'Nmı~ er ır. maz. Bizi ancak mukabeleye hazır 

aat (2?) _m(a04e)tmı-klık. e:;;ebbüsü hemen hemen bizim eli _ •naleyh şüphelenmemek budalalıktır ltal;-an donannı:ı,ının ela •eferlıer bir Bun~an .sonr:ı başvekil Po! Reyno bir hale getirebilir. İngiltere müda-
'fl ~ yı da ·a geç~ . , · . h ı k da vazn·et h J d k · h d~ Jiveıt· kti tik t 'llızden çıkmı~ Fransızlara geçmişti 'lıtekını 8onradan fovaları meı·dana a e onulması zaruridir. Londra me- '. '. · ı 11 asa e ere · ıza at ver faa ed;Jeceklir. Onun mukabelesi 
~ (\'incenn 1 ~ k ç B~or op 0~'" Bu hareket en aşağı, 15 Alman fırka - ~ıkmış. Fakat sandıkların muht~viva- ha fili, bUhassa bunu tebarüz ettirmek- mıştır. kuvvetli ve müe>sir olacaktır. 
~ işti. I<apıdes ~pmn tan .

1 
a~dl'P <ının, bütün motörlü teçhizat ve le • tı henüz meçhul Almanlar sandık tedir. /P •••ı•••••••••••iilİİıİı~~ıiİııl;.;;m~~~~~--. 

et-i . an yuz me re ı erı e. . · · ·· A k b EGE M k B t,, 
1 

ınzibat v 
1
. 

1 
d .. k vazımı ıle mahvolmasını intaç etti ıçınde de adam sevk edeb'lirler amma. nca ir mesele vardır. O da, !tal- t " 1 

'. oi e po ıs er en mu re - . . ın a ası agcı a 
"-•tb r kordon t b'J" d d tt Bu defa 918 de Alman ordulan mükem 1k!a daha yakın gelen bunların içinde '"ayı müttefiklerin kat'i bahri zaferi- • 

hı b , o omo ı ı ur u u. . l h . ' n · d k il ı ... •1 
t, lt]adığı gilndenberi e•asen me] bır sevk ve idare yüzünden, dört a a Ziyade tehlikeli oyuncaklar ta _ e ınan ırma g Ç ilgil (? !) rına ı an 
li!~ n °1ur olınaz Parls dahili~de bü- "nelik kahramanca bir muharebeden •ındığıdır. Çörçilin geçen haftaki nutkunda 
~it akliyat husu•İ kontrol ve müsa- 'onra silahını teslim etmişti. Bu de - Bana öyle geliyor ki. bundan sonra Akclenizdeki vaziyetimiz devam edi _ 
lı~ tabı bulunuyordu. fa h .. sapsız ve neticesiz delilikler yü- {Ümrükten giren her Alman malı, is- yor, sözünü hatırlatmak kafidir. Bu, 

t 1~· a kağıdların; gösterdi. Lazım- ztinden bu emsalsiz ordunun 4 ay i _ kelelere çıkan her Alman seyyahı mut- 'lstün!UğU ehemmiyetle kaydeden bir 
I, tıı buıun vesikalar, u .. uıu vechi'e çinde mnh,·olma. ı lhtimnli var. 1taJy8 laka ve mutlaka bir ~<lphe uyıındıra _ >özdür. 
"ıa~::ı. Gerek otomobiline, g~rek. nın. bizd'.'~ bir ka_ç hafta içind~ yüz _ "~ktır .• Pasaport diplomatiğin hima,·e- Londra, 17 (Racl;·o) - İtalya, dün 
l}a na ait bütün müsaadeler Le! çevırecegınden, bıze ihanet edıp kuv- 'Hne sıgınan sandıklara karşı, her ~il- akşam radyolarında ve bugünkü mat
•cııı0~eriJın;şti. Kafpdlardan s~nrR vetli tarafa geçeceğinden hiç şüphem Jet (acaba içinde müsellah Alman as- buatında müttefikler aleyhine neşriya
·~~ r fl içinde de bir takım muaı·e- yok. kerimi, yokea tank mı var) diye düşü- tını biraz hafifletmiştir. Maamafih, 
"ıdı: •Pıldıktan sonra ba•eavuş ha" Fmnsız ve İngiliz ittifakı eğer necektir. Çünkü Almanların ,-i;• -· ~azeteler, Almanların mübalegalı za-., ' ! · · ecegı f l · .. tef' 

il 
talya ( Brenner ) hududu üzerinde voktur ki, bunları beraberlerinde _ er erı ve mut ıklerin küçük göste-

ı. uv ge ·ı . 
'• " Uçuk· Urun! Gerebilirsiniz! garanti verir ve Triyeste ile Fiyume- tirseler .. Almanyada ipekli, iyi ku _ rı mış muvaffakı;-etleri ile doludur. 
tl ıellıt' 8Por otomobili, (l\lonmart- yı onlara bırakırsa İtalya derhal biz- maş ve hediyelik eşya da kalmamış.. An.cak gazete. Del Popo!onun İngil
,;, \'oıı,~~e doğru yol almağa başla- den ayrıl_m_ış demektir. Ah, ben de her H~rkes, yamalı elbise ile geziyormuş .. tere~ın ı;ıüte~:ıt amirallarından Ri -

l 
·•vıı·, ·ı a. hava bombardımanları Alman gıbı sonuna kadar mütehammil Bınaenaleyh, sandık içinde böyl _ ehe! ıle hır mulakat neşretmesi pek ga-
• l e b e şey · .. ti! · t· 

,. •U iç; ir çok manialar bulun- '!onuna kadar çarpışma, sonuna kadar 'er getirmeleri ihtimali de yoktur. Ol- rıp gor müş ilr. Amiral beyanatında, 
~tla ha:,Lelya gayet yavaş ve ihti- ~id'.şme tar~ftarı~·ım. Fakat yazık ki. -ıa olsa,. ya silahlı bir naz!, ya bomba Almfan ld d~nanmasında manevi.vatın 
4 'lıen h ket edıyordu. Bazı yolbr umıt yok, hıç Um:t yok. Ümitsizliğimi ı·eya mıtralyoz çıkıp gelecektir. zayı 0 ugunu, son harbin, bombar -
, ,11du~:ınen geçilemiyecek vaziy~t- de merkeze açıkça haber vermekte te- Hitlerizm, kendi vatandaşlarını dı~~n t~n-~relerinin ıremilere knr~ı 
1 ı !ikz :dan, genç ve güzel kız pek reddUd etmiyeceğim. Bütün •ebepleriy rmazannni su') erbabı vaziyetine dü- fa~k:~·et ıddıa!arını çürüttüğünü •öyle-
11'k İf:rl ;·apıyor, yoldan yola sa- le onlara vaziyeti bildireceğim. Beni 'Urdü. Tanıdığımız bir yankesici ge- mış ır. 
1 eenç k emeğe çabalıyordu. Ay- dikkata alırlar mı, almazlar mı bil _ rerken ellerimiz nMıl ceplerimizin ---------------

<111etden ~~ı. Yolundan alıkoyan qe- mem ! Kendileri bilir. Eğer beni din- ağzına sıkı sıkı yapışırsa, Alman Düşünceler: 
,; ~Uı ıııet1 de, ~emen. hem_en bir lerlerse. ~öyle yapmaları icabeder. 1- eşyası ve yolcu•u !cin de insanlar bun
~~ \aıarı rede hır tevkıf edılmesı, talya bızı terk etmeden biz onları terk dan sonra ayni dikkatle hareket ede
~. '~'ney:ı~ ar~nma•ı ve uzun uzı_ııı edebiliriz. Ve Paris, Londra ve Nev _ ceklerdir. 

11 1lıUıtetek ab, tutulmasıydı. Polıs: vork merkezlerinden idare edilen insa- ÇiMDiK 
d,?ııbat llıUfr:n hareket _~rlen a_<~ert ni politika ceryanına tabi olmak kara- *----
r_,~dıııı ka ~elerı, biltun Parısı a- rını verir, nıitttefiklerle anlaşırız. Bu 

d•n :• dı; f;v:~ıştpı. . . k takdirde Almanyanın, istediklerinden Tisil tahtelbahİrİ 
• Parı • ar1<ın ap1<ııı - bir kısmına sulh yoliyle varması iht' -
'•~ llıanın b 1 d - ı L' b ld o tu ın u un ugu yere mali bilyilktür. Böyle ilni bir politi _ n..ay O U 

'~"'tııanuı bt· a müşki!Ata te•adüf etti ka kabulüniln nazizm mistiği ile t J'f Londra, 17 (Rad"o) _ '"in ınanın ·· u d t tt·- · e ı , Tisi! tah-
'~'d •saat ( on n e' op e ıgı kabul etmiyecek hiç bir noktası yok- telb~h:ıiııin üssüne dönmediği ami-
Cı~j ll) 1 (5) dakika geçi- tur. rallıktan bildirilmiştir. Bu. harpten_ 
n,lr I ııı](Jı 1'' Biz Avrupa demokratlarına, de - beri kaybolan beşinci ingiliz tahtel-
. ecıilen 80~ ~ener tarnfınd~n mokra8i ile başlıyan medeniyetin mu- bahiddir. 

1 
r~,. a • ıtdeta karanlık- hafızı gibi görünebilir ve onun baska J } 

"~'iı~da :ı:. 3) h . . rakiplerine karşı harekete geçmek lm- ta yanın stokları 
•ı1, <, k · · er zamankı adelı k. b ... 
• v18 . apıy1 U k ld H 1 anını ulalııl;rız. Buııdan sonra da Roma 17 (AA ) Mussolı'nı·, dı·ı·ı, 
•ıııı ıncı c ere ça ı er zi h Al ' · · -

·~. en sonr·a b' k · . b ·k er man, gayet gizli ve azametli bir ziraat nazırını kabul etmı'ştı" c ı •e u ır aç sanıye e 1• d h'I' d Al .11 . r. azete-
•ı, ıun uzu 1 k t· 1 P an a ı ın e man mı etim tekrar !er 31 martta kapanan 1939 _ 1940 
~· . n ça ma şar ıy e b" . . 1• k t 

- Ba9tarafı 3 üncü aahif, de _ 

milleth' r ve ferdler artık hakikatler
den gafil değildirler .. Bir radyoda 
Üç bet lisan üzerine ayrı ayrı muhte~ 
•alarla gürültü yapan ağızlara veri .. 
len cevap, sadece bir kahkahadan 
ibarettir. Çünkü makaadlarının de
koru altında sırıtan çıplak ve biçare 
sefalet, bugünkü insanın çok hasıas 
olan objektifinden kat'iyyen kurtu
lamamakta ve pek ili ırörülmekte
dir. 

Yave, ancak Yave kadar ömür ıü .. 
recektir. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

T. İş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 'ı "YQ!( ırıncı P a~a ç_ı ar acak çarpışmalara ziraat mevsiminde 9 milyar 500 mil -

'ı t~nç lı kapının tek k d ld başlar ve hır gun, gayet mükemmel öl- yon liret kıymetinde mahsul depo edil- 1940 
1 .,•z hızıa ı'eerı·y adnaldıı Laçıl. ı çülerle ingilizler ve Fransızlarla ya - dig-ini tasrih etmektedı'rler. İ 
•. • a g· , e a . e P J k b' h b' d" f d' . Bunlar, KRAMİYE PLANI 

'd ·n. cı ·· •ter girmez kapıcı ku- ~ı aca ır arp, ıze unya e en ılı- buğday, zeytinyağı, keten ve pamuk gi- KEŞİDELER 
t•n buı~ndıı, locanın 'kapmnı aç- gını k~zandırabili_r. Büt~.n b~ fikirler bi mahsullerdir. ı Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
• • 1 u ~ama gene üç kere vur- hep ruya, sade ruya degıl mı? Hayır, 1 İkinciteşrin tarihlerinde 

t • ıt,1 encı,: hayır, bunlar sade akıl, hep hesap! Bütün bu mülahazalar beni, ( Frieda _ yapılacaktır. 
ıı:a tG~azeı Lelyanın otomobilini İşte bana hak veren büyük kurmay Z. 3 )ü, ferlakar Alman casusu Lelyayı ıı--------------

•, d r •e)' ranuz ı genralinin de kafası aynen bu I Her bu hakikatleri bağırmaya, ilan etmiye 1940 İKRAMİYELERİ 
'ıt •ft •e' bu gibi vakalarda binler- şerden evvel düşmanımızı dibine ka - davet ediyor. 1 adet 2000 J.ralık = 2000.- lira 

,~ lla:Yaıı ettiği ıribi geçti. Ga- dar tanı'.°ak, realiteyi noksansız ve ha- Bu a~şamdan_ tezi yok, fikrimi mer j S • 1000 • = 3000.- • 
ı ~lar k tarafındaki kapm oto- !asız müşahede etmek zorundayız. keze bagıra bagıra ilan etmeliyim. 6 • 500 • = 3000.- > 
"e:'~ıcı\ açıldı. Bütün bu terli- Sonra kendimize ait müşahedeleri de Ve şöyle hayıkırmalyım: 12 • 250 • = 3000.- • 

(ıbıc 1 Vaııt d~sındaki elektrik dili!'- tam manasiyle yerine getirmeli ve a- - Almanya bu gidişle mağlup ola- 40 > 100 > -4000.- > 
~1i1 \Ve k:~Yle idart edildiği içir. rada yapılacak hesapla hatasız bir mu- cak !. 75 > 50 > = 3750.- > 
~ !.,,, Uluııı h ıı, kendilerini wöster _ hasebeye çıkmalıyız. Nerede bizde bu İsterlerse hayatımı elimden alsın- 210 • 25 • = 5250.- > 

1 
t ;l. Çanı Is etınemiılerdi. selimakıl ve derin tPdh!r karakteri. lar, ne yaparlarsa yaqınlar. Vicdanım 

İzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda kükürt satışı 
Ziraat bankaları şube ve ajanlarınca hizalarında ya-

t . _ zıh fiatlerle yapılacaktır. 
zm•re 1-ıoglı, Karşıyaka, Bornova Buca Se,·diköv Torbalı Ilıca Boz-'" k • ' • ~ı , , 

"n ıı, Balçova, 1: .. enfkaletfmurı bağcıları fhtfyaçfarı olan kUkttrtl~nl r-

k~!in (lzmirde kapalı yemiJ çar§ıaı No. 41) şubesinden bedeli muka 
bılınde alacakları kağıtla Oarağaç Tat iskeledeki ardiyede te,ellüm 
edeceklerdir. 

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

D ikkaf • İkinc; ~!!er kaldırılmış olduğundan bağcı olmı
• yanlara kükürt verilmiyecektir. 

Bağcıların alacakları kükUrtler gösterilen mahallerden başka yerlerde 
satılamıyacağından aldanmamaları lazımdır. 

Satış 

l\Iıntakaları 

Alaşeh;r 

Akhisar 
Aydın 

Ayvalık 

Balıkesir 

Bandırma 

Bayındır 

Bergam:. 
Burhaniye 
Çanakkale 
Çeşme 

Edremit 
Gebze 
Gelih<>lu 
Gemlik 
Geyve 
İstanbul 
İzmit 
Karaburun 

' 

Karamürsel 
Kemalpaşa 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lapseki 
Manisa 
Menemen 
Nazilli 
Salihli 

' 

Z. B. 
> > 

> > 
J > 
> > 
> • 
• > 
> > 
> • 
> > 
> > 

> > 

> • 
> • 
> > 

> > 
> • 
> > 
> > 
> • 
> c 

> c 
> > 

• > 
> > 

• > 

• • 
> > 

Yerli 

497 
495 
500 
510 
505 
515 
490 
515 
510 
515 
503 
510 
535 
515 
515 
525 
520 
530 
500 
530 
490 
495 
500 
515 
487 
487 
500 
495 

Satış fiati 
Ecnebi 

()37 
53~ 

()40 
550 
645 
55:; 
530 
535 
555 
555 

5-lO 
575 
555 
555 
565 
560 
570 
540 
570 
530 
535 
540 
555 
527 
527 
540 

Seferihisar > > 495 535 
Sarayköy > > 500 540 
Şarköy > > 515 55.5 
Tire > > 490 530 
Tekirdağ > > 515 555 
Turgutlu > > 490 530 
Urla > > 490 530 
Ödemiş > > 495 . 533 
Kükürtlerimiz kurşun mtihürlil (50) şer kiloluk torbalarda Mtılığn ~ı-

kanlmıştır. Beynelmilel şöhret; haiz Londrada ( Daniel Griffth) Jabura
tuvarında yapılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 99,51 •afiyette olduğu 
anlaşılmıştır. 

Kükürtler:miz son derece faydalı has•aları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle ari ve en yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

•t at~'lıtar· asından eıkardığı kil. Herkes Alman mllletlntn kör ve sa- beni temize çıkaracak ya yeter ha _ 
~l)l •a rı ' • · Ob(! 

1 
a, ııaraj da kendisine iır bir te!Akki halinde üstunlüğUnden na 1 

Ogllı.nı açtı, ıonra oto- başka hiç b!.r nırhoıluia malik deill. - ARKASI VAR -

TUrkiye iş bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi de 
den~miş obr•unuz. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

·•-----------------------al 
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~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
alı aca ) \J yag : : ......... -................... . ... ---- --···-

i ·~lf.iı !. syon •ndan: 
hıle 3 t:n kilo d n yağı mübayaa edilecektir. açık ek

ah giınu ~ at on beste A!sancakta işletme binn~ıncla 
muzcu ) , pılacaktır. Beher k'losunun muhammen be<leli 40 - 41 
htt kli ( r:n 92,2::> liralık .'!\1. teminat makbuzlariyle muayyen 

v 1 • , ı,omisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde gö-
·ı 12 14 18 21 1277 

. C. Ziraat ankas lzmir şube-\\ 
en: 

3 • T• an 1940 tnr.hinde ynpılan açık arttırmada teklif edilen fiat had
di !. ı· nda görulmediğinden dola) ı izmirde Meyveter gümrüğünde kain 
:ve B , h::ırı n mı ile maruf bakırciyan hanının ·bankamız tasarrufu al
tında bulunan dörtte üç müfrez hiısscsinin mülkiyeti tekrar açık artırma 

ile s ı'ıg çıkarılmıştır. 
S ı p şin para ile olacaktır. Şu kadar ki bedelinin dörtte biri peşin 

· i şartnamedeki esaslar dahilinde 3-5 . ene içinde müsavi taksit-
od nmek üzere vak~ olacak tekliflerde tetkik edilecektir. 
p ol ınların maktu,:"ı on bin lira pey akÇ€ iyle birlikte 15 myıs 940 

tnrih'ne miisadif çarşamba günü saat 14,30 da T. C. ziraat bankası izmir 
ş• rJ€ • mı.lın~ reı;ine mürscnat etmeleri ilan olunur. 

Aı ırma şartnamesi bu gilnden itibaren izmir i~tanbul şubeleriyle An-
k ra m rk z müdürlüğünde görülebilir. 14 18 1310 

c. . P. işçi-Esnaf kurumları bir
den: 

· çileri cemiyeti ayın yirmi dördüncü çarşamba günü saat on 
ekiz aa ğıdaki ruzname dahilinde görüşülmek üzere Titcaret odası sa

lonunda heyeti umumiye halinde toplanacaktır. 
CE;:rrı ·:. te mukayyet azaların behemahal gelmeleri r ica ve ilan olunur. 

Rl'ZNAME: 
1 - Müteahhitle aramızda iş hakkında görilşmc. 1371 

• C. Ziraa bankası 
KURUI~U • ., TR/Hl 1888 

Sermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Z irai ı·e Two.ri Her Ncı•i Banka Muameleleri 

l'ar4 01rı.Ktır~ıııeı e ~?S,,:)00 iira il~r .. mıye verecek 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbnrsız tasarruf he.:>aplarında en 

az 50 Jıra:::ıı bulunanlara senedll dort defa çekılect:k ur'a ile aşağıdaki 
plun gı>re ıkrami,> e dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 < 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki p:!ralnr bir sene içinde em liradan aşağı 

düşmıyen.ere ik ramiye çıktığı tahdircle yüzde yirmi fazlasiyle verilecek
tir. Kur'alar senede dört defa, 1 eyJQI, 1 bıri~lci kfıııun, 1 mart, ve !ha
ziran tarihler inde çekilecektir. 

hmir asliye mahkemesi ikinci hu 
kuk hakimliğinden: 

Hukuku amme namına izmir C. 

mudd i ımumiliği tarafından Ömer 

kızı A' se ile Mehmed Ali aleyhlt!ri

ne açıl n butlanı akit davasına müte

dair t bligat asıl davacı Akifin ada-

nada osterilen ikametgahında bu· 

lunm mail ve yapılan zabıta ara 

tırma ında da ikametgahı tesbit edi

lememesi hasebiyle bu baptaki teb

'i atın i fınen icrasına karar veril
mb oıduğundan Adanada kasap B<>
kir mahallesinde 88 numaralı evde o-
uran 'Mehmed çavuş oğlu Akifin 

h k menin bırakıldığı 2-5-940 ln 
ri in mil ad f perşembe güni.i asa
l ten \e a vekaleten mahkemede sa
• t 10 r ddelerinde hazır bulunması 

kdirde aleyhine gıyap kararı 
d'leceği H. U. M. K. nun 
f ima tevfikan tebliğ m a-

-- Diş tabibi -

Cevat Dağlı 
Hastalarını her pn u.bahtaı 

akşama kadar İkincibeyler soka· 
iında 63 numaralı muayenehane· 
,inde kab.ıl eder. Telefon: :rnss -

Üç Kimyager 
Valdo'u 

Diğer bir takım sinir 
ilaçları gibi mideyi boz
mıyan çok iyi ve tesirli 
arazsız bir sınır ila
cıdır. 

kamına kaim olmak üzere keyfiyet 

ilan olunur. 1374 

~:ı:==:~~~!';m:Jl~~~'rl!Eı:Ell~~---~ 

Jii!iQi<CAN 
1\1akine Tamir hanesi 

Makinist aranınor 
lzmir levazım an.irliiii satııı alma komisyorıımdan: 

1 - Telli telsiz motör ve elektirik makinistliğine talip olan sana~ 
karlardan ehliyet gösterenler ve şeraiti uygun görünenler üc
retli olarak orduya alınacaklardır. 

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte müstahkem Mevki ikin-
ci şubeye derhal müracaatları. 1800 

13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 

!::mir levazım amirliği satııı alma komisyonundan: 
1 - Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı olan 30000 kilo zeytinya

ğı şerait \e evsaf dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-nisan-940 perşembe günü saat 11 de ya-

pılacaktır. 

3 - Hepsinin tutarı 15000 liradır. 
4 - İlk teminatı 1125 liradır. 
5 - İsteklileri 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 

vesikalariyle ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını 
Manisada tüm. Sa. Al. Ko. na getirmeleri .. 9 13 18 23 1248 

lzmir levazım a·mirliiii satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla. 50 bin kilo 

odun satın alınacaktır. 
2 - İstekliler ihale günü olan 19 nisan 940 cuma günü saat on beşte 

kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müra
caatları. 

Borıw-ı:a tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Selimiye tümen birlikleri Haydarpaşa askeri hastahanesinin 

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

2 - Muhammen bedeli 25790 liradır. 

3 - İlk teminatı 1934 lira 25 kuruştur. 
4 - Kanuni şekilde tanzim edilecek teklif zarflarının ihale saatın- · 

dan bir saat evveline kadar Selimiye tümen satın a lma · komis~ 

yonuna vermeleri. 
5 - Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda görülebilir. 

18 28 28 2 

Bonıovat iimensa tına lma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Bezelye mm 1000 kilo 
Domates salçası 1200 kilo 
Pilu ı:lık piı"inç ısoo kilo 
Beheri f!OO gr. lık zeytinua9lı dolma 9000 kutu 

1 - Yukarı<la cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek 19 nisan 940 
cuma günü saat onda pazarlık suretiyle alınacaktır. 

2 - h tekliler in bildirilen vak.tinde Bornovada askeri satın alma ko-
komisyonuna gelmeleri. 1375 

Devlet Limanları işletme U. M. 
lzmir şubesinden: 
1 - 1940 yılı haziranının birinci gününden 1941 yılı mayısının son 

gUnüne kadnr Çamaltı tuzlıı:-ıından vapur larla motörlere tuz 
yükleme ve i:;tif etmek işi bir ay içinde pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - :\Iuhnmmen bedel on bin lira muvakkat teminat (750) yedi yüz 
elli liradır. 

3 - Pazarlık 3 ma~· ı s cuma günü saat on birde devlet limanları iş
letmesi İzmir şubesi lıi rıa!:!ında yapılır. Şartnameler bila bedel 

alınır. 

4 - isteklilerin kanuni vesikaları \'e teminatiyle birlikte şube mü-
dür!Liğün~ müracaatları ilan olunur. 18 21 24 27 1372 

Istanbul belediyesinden: 
Taks im balıçe;-;i gazino binasına bitişik salon ve müştemilatı inşaatı 

kapalı zaı f usulii ile eksiltm~,~·e konulmuştur. Keşif bedeli 33654 lira 2 ku
ruş ve ilk tem:natı ~524 liı·a 5 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındırlık 
ımumi husu~i ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferri 
diğer enak 16S kuruş mukabiJinJe fen i~leri müdürlüi"ünden verilecektir. 

İhale 3 5 940 cuma giınii .saat on lıe~te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat muklıuz ,·eya mektupları ihaleden sekiz gün ev
\·el fen işleri müdürlüğüne milrucaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 
nlına ait ticaret oda.;ı vesikaları ile 2 rno numaralı kanunun tarif atı çev
rc:-;inde haznlıy~cakları teklif mektuplnı·ını ihale gilnü saat on dörde ka-
rlar daimi encümende bulunmaları. · 18 23 26 30 2905/1309 

iz mir vilayeti Hususi Muhase
be Müdürlüğünden: 

:'ıluhamnıen L~Jeli 

Sabıkı 
Lira f'i ngi ~tevkii 

:1750 Aga memnun ve :J.Iil ılıcaları Balçuvada 
ldnrei husu;:;iyei \'ilayete ait olup Balçurnda kain aga memnun ve 

nil ılıcaları ve her iki ılıcanııı arazi \'e e~çarı hariç olmak üzere ılıca
nı-la b:naların icarı şartname:;i mucilıince kira~ a verilmek üzere 17-4-940 
arihinden itibaren açık artırmaya çıkarılmıştır. Kira şartlarını öğren-

mek istiyenlerin her gün muhasebei husucıiye müdüriyeti varidat kalemi
ne ve müzayedeye iştirakle ııcy sürmek i::.tiyenlerin de ihale tarihi olan 
·~ 5 940 perşembe günü :'Ubah saat on birde 281 lira 25 kuruşluk depozi
to makbuzları ile birlikte yfüiyet daimi encümenine müracaatları ilan o-

lunur. 1373 

/zmir Turistik Yol/arı Mıntaka 
lV/üdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye çıkarılan iş : Lmıır turistik yolları mıntaka müdür

lüğii içi n yedi ay müddetle bir taksi otomobilinin kiralanmasından iba-

rettir. 
2 - Ayda yasati yirmi gün hesabiyle 140 günlük muhammen mü-

zayede bedeli 1500 liradır. 
3 - Müzayede 2 mayıs 940 perşembe günü saat on birde vilayet dai-

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin muhammen bede1in yüzde on beş nisbetinde teminat 

[.nende tes'im etmeği prensip edinen ve bu· parasını hu:-ıusi muhasebe veznesine yatırıp makbuzu. veya bir banka 

l un. a iftihar eden bir müessesedir mektubunu ibraza mecburdurlar. 

' 

Şartnameyi görmek ist'!ye ııler izmir turistik yolları mıntaka müdür-
Ke t ne pazan demfrcller 67 - 9 Telefon: 3993 :::::::....<-~iiliiii;41ı;;;...;;::.j;.".il•.:JWNliliııiliiMiiL;SilCll'li•iiiliiiiMi•liim•••• 1 üğU ne müracaat edebilirler. 18 24. 1~ 78 

SPERCO VAPUR 
ACEN TASI 

NEERLANDAISE ROY ALE KUM • 

.... 
1~ Niun 1940 PER~i:l\JB~ 

V 1 ~ Henri Van Derıe 
AMER1CAN EKSPORT L!NiS l?{<r 

NEVYORK 

PANYASI 
Deucalion vapuru 1-5-940 tarihin- N E V - Y O R K İÇİN 

de beJclenmekte olup Anvers ve Hol- d• 
landa limanluına hareket edecektir Eksameila vapuru nisan sonların 

fi~
........ Zara motörü 24- bekleniyor. 

4-940 tarihinde Eksiria vapuru ~Iayıs iptidasıııd• 
1 k .. _ bekleniyor. 

~Pı A'Jj(~. ~ü~~:~t:~~: SERVICE_M_B_Au_R_6_~-t~-~-~-T-R-OUMA~" 
~ J..l. A Venedik liman -

·. vı" r:ııA. Jııf ]arına hareket e - Galata ve Köstence için: 

decektir. 
Federico vapuru 25-4-940 tarihin

de beklenmekte olup Cenova ve Ri. 
viera limanlarına hareket edecek
tir. 

Cavarna motörü 18 Mayısa dofrU 
bekleniyor . 
ATİD NAVİGATİON COMPAN1" 

HAYFA 

Adige vapuru 3-5- mayısta beklen- Beyrut Hayfa Tel-aviv 
mekte olup Cenova ve Riviera liman- ve lakenderiye için: 
!arına hareket edecektir. 

Brindisi motöril 1-5-940 tarihinde Antar motörü 20 Nisana doi'tll 
gelerek ertesi gün saat 17 oe !'ire Bi- bekleniyor. 
rindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limanlarına hareket edecektir. Va purlann fıiın n tarfbleri ll ... 

Not - Bütün bu vapurlar Triyea· 
te veya Cenovada t imali ve cenubi 
Amerika limanlarına hareket eden 
ltalia anonim aeyriaef ain ıirketinin 
ve Amerika ve H indiatana hareket 
eden LOYD TRIYESTINO anonim 
aeyrisefain tirketi vapurlarına teaa • 
d üf ederler. 

Jruıc}~ :tl. bfr taahhtıd a lmlll ... 
T ONı 2007 • 200I 

* Devlet 
Hava Yolları 

SERViCE MAR1T1ME ROUMAİN 
Albajulia vapuru 3-5-940 tarihinde 

beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silya limanlarına. hareket edecektir. 

W. F. Henri Van DeT~1~
1 

biletler ve bilcümle tahsilat ıÇ 

Not: Gerek navlun ve K•r ekae ha· 
reket tarihleri hakkında acentem iz 
hiçbir meauliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

İzmir helediyeainden: 

W . F. HENR1 VAN DERZE& 
acentesine müracaat .. ~-- • 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birinci sınıf dahili haS" 

tahklar mütehassısı 
l zmfr Beyleraok ak No. 81 
Xelef on No. 3281 
Bastalannı sabahtan ftfb-": 

n ~ece vaktl kabul •• mu•1'
1 

:\!imar Kemaleddin caddesiyle Ga
tzibulvarı arasındaki 1329, 1330 ve Sa
raçoğlu Şükrü caddesiyle Necati bey 
<:addesi arasındaki 1331, 1332 sayılı 

sokaklarda 2600 metre murabbaı ve 
Fevzipaşa ve Gazibulvarı arasındaki 

1367 sayılı sokakta 650 metre murab
baı eski kesme paket taşlariyle ve 
1264 sayılı sokağın, Aziz Akyilrek cad
desinden itibaren 600 metre murabbaı 
yeni kesme paket taşlariyle döşeme 

yaptırılması, fen işleri miidi.irlilğün -
deki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
9980 lira muvakkat teminatı 748 lira 
50 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale· 
günü olan 29-4-940 Pazartesi ~ünü ~ıı.

at 16 da encümene müracaatları. 

eder. ~ 

·------------------~~~ 

-·· 

Olivier oe ıürekô1 ' 
LİMİTED 

VAPUR ACENT ASI 
Attürk caddeai Reea bina•• 
Tel. 2443 ı . if 
Londrırve Liverpol hatlart ~ 
Piyaanın ihtiyacına göre ••P 
larımız aefer yapacaklardıt• ~ 

-~ 
Taze, temiz, ucııı 

14 18 24 28 

19 uncu adanın 180 metre murab
baındaki 33 qayılı ar~a~ının satı~ı. 

yazı i~leri müdürlüğündeki şartna -
mesi veçhile açık artırmaya konul -
muştur. :\hthammen bedeli 1440 lira, 
muvakkat teminatı 108 liradır. Ta -
liplerin bu teminatı iş banka~ınn \'a
tırarak makbuzlariyle ihale günü o
lan 3-5-940 cuma günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

1 
18 20 28 2 

ALSANCAK 
lataayonu Kar,ıaında Yeni Açıla o 

EGE 
Husu~i H astahanesi 
Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR 
Her Ş1ıbeye ait hastalar kab ul ve mü
tehassısları tarafından teda ı·i edilir. 

Müessesede her zaman 
ldoktor bululur. TeJ. 2918 

Iliç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanes~. 
Ba~durak Büyük Salepçloilll 

r.ı karşısında. ~..;;.;;.;.;.;.;.;,,;,;,;;,;... __________ ~~ 
o 

-
inhisarlar Umum müdürlüğündeJl 

e1e1'1l 
E l<S il tıllC t~ 

sı.ııı 1 Cinsi 

Bira 
!'andığı 

Bira 

)fiktarı lhıhaınmen B. 
Lira Kr. 

10.000 A. : 42,400.-

~ı 7,5 teminat 
L ira Kr. 

3180. 

~ 
Jl 

pıızıırJılC 

kasası 11.000 A. : 1 p•· 
1 - Şartnurnehe nümuneleri mucibince lıira sandığı ve kasnıı.ır 

ırnrlıkla :,:>tın alınııcnktır. . 91ııdll 
2 - :\I uhanıınen beddi, mm·nkkat tem~natı pazarlık saati }ıızıt 

,·azılıdır. ..., ~e • ı (lH 

3 - Pal.arlık 26-1 V-9·10 ruma günü istanbulda Kalıata:;ta leva 
mülıayaat şube~in<leki ulım komisyonunda yapıl:ıcnktı~: deJl ,.~ 

4 - Şurtnamesi her gıin .:-özü geçen levazım şubesi vezne:,~·~ de ıı.1•· 
İzmir A nkara başmüdürlüklerinden 212 kuruş nıuknbıhn 
nahilir. VP nünıueler de le\'a7.ım şubesinde görülebilir. urıt ,,e-

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve . aatte 1<nn rni~fO" 
:-aik \'e yiblc-- 7 .. > gıh· ·nıne paralar iyle birlikte mC'zkilr0~~13z1 
.f!n mü raçıırı1 la1'ı. 1G 18 20 24 30 


