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Sabah: 5,13 Akşam: 18 54 
Ö~le :12,13 Yatsı :20,31 
ikindi: 15,00 İmsak: 3,24 

Nüaha .. her ,,_de 5 ku.rufhlr 
Giln!i geçmiş nushalar 26 lnırn,tar 

Norveçteli.İ Almanlar Denize Dökülecek 
Norveç Harekatı 
Vaziyetin inkişafı için biraz beklemek lazım 

Almanlar, mutlak surette 
denize dökülecektir 

Alman kuvvetleri İsveç hududlarına doğru sürülüyor. 
Alman tayyareleri takviye kıtaatı taşıyor 

j Londra, 18 ~Radyo) - Röyter a-ı -~, 
k~nsının bildirdiğine göre, N orveçte- 1 

1 harpten seri bir netice bekleme -
~ek lazımdır. Muvaffakıyetli bir za
er için bir müddet daha intizar icap 

edecektir. Kaydedildiğine göre, Nor
~eçin muhtelif yerlerine yerleşmiş o
an Almanları denize dökmek şilphe
~'Zdir ki milşkil bir iştir. Buna müt
efikler tedrici surette ve bütün ha -
: 1rlıklan ikmal ederek muvaffak ola 
d akı ar, indireceği bilyilk darbe ile 
üşnıanı denize dökeceklerdir. 

ç Almanlar, Norveçin istilası ıçın 
~k uzun hazırlıklar yapmışlardır. 
h albuki miJttefikler, Non•~e bir 
}'afta içinde asker çıkarmışlardır. 
k lkat iklimin tesirlerini nazarı dik -
R ate almak, askerlere ona göre elbi
ke lıiYd!rmek lazımdır. Bu askerlere 
t eçi derisi caket, deri yelek ve dni 
nanilalar, yatak torbaları verlimiştir. 
y Unlardan başka şimali Norveçte yi- İngi•i- hava 

I' M"ll ... Ş f" • ı ı e ımız 
Parti Merkezini 
Şereflendirdiler. 

"'iNGiLiZ TA YYARELERI 
Ankara, 18 (Hususi muhabiri

mizden) - Reisicumhur ve Cum
huriyet Halk Partisi değişmez baıı 
kanı sayın İsmet lnönü bugün saat 
15 de Parti merkezini şereflendire
rek Parti ve Halkevi işleri ve mem
leketin her tarafında reni inşa edi
lecek halk.evleri binaları için gö
rüşmüş, alllkadarlara direktifler 
vermişlerdir. Bu görüşmelerde baş
vekil sayın Dr. Refik Saydam, par-

Son bombardımanda Stavanger üs .. 
sünü tahribe muvaffak oldular 

-Devamı 4 üncü sahiftde -

Zelzeleler 
Devam ediyor 

Ankara, 18 (Radyo) - Dün gecP 
Tokadda oldukça şiddetli iki darbe 
halinde zelzele olmuş, bir dam yı - -
kılmıştır. Halk, endişeye düşmüşt!ir. 
F::ıkat hiçbir zarar olmamıştır. 

Fatsa ve Giresunda biri şiddetli, 

diğe ' hafif iki zelzele vuku bulmuş-
tur. Nilfusca zarar yoktur. Alınan harp gemilerin~ hücum eden bir fngi!iz bombardıman tayyareıl 

Ankara, 18 (Hususi) - Dün gece Londra, 18 (Radyo) - Norveç su- hasarını tespit etrnişlerdir. Bu esna· 
saat 22 de Ord~da Uçe.r saniye de. Jarında şa~ak~a harekete geç. n lııgi.lizlda _uç~n ~lll1an tayyarelerinden ikisi 
vem eden orta şıddette iki zelzele ol- harp geırı.erı, Almanların ışg•llerın- dilşurulmuştur. 

muştur. de bulunan en mühim tayyare üssil Tayyare meydanı, şehre altı mil U• 

Saat 23,55 de Samsunda beş saniye Stavangeri hir saat, yirmi dakika bom- zakta olduğundan, sivil halka hiç bir 
devam eden şiddetlice bir zelzele vu- bardıman etmiş ve bu tayyare meyda- zarar olmamıştır. Stavanger, tayyare 
ku bulmuş, kazalarda da hissedilmiş. nını bir daha kullanılamıyacak hale meydanını bombardımandan sonra av 
tir. Çarşamba kazasının Ayvalık na- getirmişlerdir . det eden doııanmaya Alman bombardı. 
hiyesine bağlı Fatsa köyl\nde 15 ev İngiliz tayyareleri de bombardıma- man tayyareleri hücum etmiş, bir kru• 
hasara uğramışsa da nüfusca zarar na iştirak ederek zararlar verdirmiş- vazöre düşen bombalardan biraz hasar 
yoktur. IIasarzedelere yardım ted - ler ve ayni zamunda bombardımanın - De amı 4 Uncü ıahifede -

-Devamı 5 inci sahifede - ------

* • Hakim namzetleri d ecek azdır. Onun için mühim miktar- Taymi.•, şunları kaydediyor: sı bildiriyor: 
v' erzak da sevkedilmiştir. Müttefik cİngilterenin, Norveçe bütün kuv - Norveçteki muhasım kuvvetler te- Listesi yakında yüksek 
s allurıarı, emin koylara demirlemek vetiyle gittiği vaki ve hakikattir. Alı- masa takaddüm edtn hazırlıklar ü- t d"k [ k 

Tuna vl erı t 
d~retıyJe sevkillceyş vaziyeti nazarı nan tedbirler bunu i•bat etmektedir. zerindedir. Şimalde Norveç ve müt- as l e arzo unaca 
dıkk.ate alarak hareket etmiştir. Şid- Harp çetin olacak, fakat neticeyi tefik kuvvetleri sıkı irtibat tesis et- Ankara, 18 (Telefonla) - Adliye 
Y e:ıi soğuk dolayı•iyle soğuk makine müttefikler kazanacaktır . > ı mişlerdir. Alman kuvvetlerini lsveçe vekaleti hakim namzedleri listesi, ya-
a~'.na. da ihtiyaç hasıl olmuştur. Paris, 18 (Radyo) - Havas ajan- -Devamı 5 inci ıahifede- kında yüksek tasdike arzedilecektir. 

le üt~n dünya, Almanların Norveç
llıüllıagJup olduğunu görmek iç in bir 
dir.ddet bekliyecektir ve beklemeli- K ADLI NESİL kaLondra, 18 (Radyo) - Bugün çı
llinn İng.iliz gazeteleri, Norveç harbi. 
Ya netıcesinin biraz gecikeceğini B. M. M. R 
iç/maktadırlar. Çünkü müttefikler 
ııı:k en mühim mesele asker topla 
:iııı tır. Toplanacak askerlerin ta -

isi Türkkuşuna beş ay .. 
tahsisatını tebeıru etti lık 

Iı Ve ~erbiye meselesi de mühimdir. Ankara, 18 (Raclyn) - Büyük Mil- tavsif etmiştir. 
eylı l\Ieyl gazetesi; le . .Mecli•i reisi H. Abdülhalik Rendg, Meclis ıe'•;, Büyük :Millet Meclisi 

rı •Bitler, Non·eçe bir sürü casusla- bugün saat l 1 ,30 ela Türk hava kuru- reisliği tahsisa unın mayıstan itibaren 
~·açtıkları kapılardan girmiştir.> mu umumi mı•rk<>z "' ziyar<>t ederek o- beş 3)' müddetle Türkkuşuna terkedil-
Iı1YOt. radaki m,ıhtclif ~alışmaları gözden r!iğiııi Lildirmistir. Mecl:s reisi, çalış-

ey]j Ekspres de: geçirmi~. ı;ok memnun kalmış \'e cum- malardan dolayı takdirlerini lıeyan ey-
dök!.luttefikler, Almanlan denize huriyet gençliğini kanadlı nesil diye !emiştir. 
ın,:ek 'çin icap ettiği kadar za -
llıUtt ~arfedeceklerdir. Ve dünya, 

Iı efıklerin zaferini görecektir.> 
enıektea· 
~. ır. Belcika tetikte 

' 

. ..,_ __ 
' . 

• 

Millet Meclisi Reiıi B. Mustafa 
Abdülhalik Renda 

Tunadaki se9risefainin emni9eti 
hakkında yeni kararlar verdi 

Belgrad, 18 (Radyo) - Belgr::ıdcla Londrada bu karar, Tuna devletlerl 
toplanan beynelmilel daimi Tuna ko- arasında teşriki mesaiye bir adım ola. 
misyonu şu kararlan vermiştir: rak memnuniyetle karşılanmaktadır. 

1 - Harp gem!si haline ifrağ edile- Bükreş, 1 8(A.A.) - Dün Tatares. 
bilecek gemiler Tun ada se~ rü;efer e- konun riyaseti altında toplanan kabl· 
demiyecektir. ne, ecnebilerin ve bitaraflıkla telif gö. 

2 - Bütün gemiler, limanlarda türme7. propagandaların kontrolü için 
gümrük kontrolüne tabi tutulacak lar- ittihaz olunan tedbirleri tasvip eyle -
lır. miştir. Kabine, keza Tuna üzerinde 

3 - Her neYi silah, tahrip aletleri, sanayinin diğer Tuna memleketleriyle 
-nühimmat, Tunaya sahil devletlerin bilitiliif temini hususundaki tedbirleri 
nilsaadesi olmadan (demir kapu) dan de tasvip etmiştir. 
içeri giremiyecektir. Bükreş, 18 (A.A.) - cHavas> Bük. 

4 - Gümrük nizamları çok sıkı şe- reş siyasi mehafili Tunanın emniyeti 
kilde tatbik edilecekti r . için Bulgaristan - Macaristan - Ro-

Bu komisyon. İngiltere, Fransa, Ro- manya ve Yugoslavya tarafından Bel 
manya, Yugoslavya, Macaristan ve gradda ittihaz olunaıı mukarreratın e• 
Bulgaristan hükumetleri mümessille- hemmiretini bilhassa tebarüz ettir· 
rinden teşekkt etmiştir. mektedir. Bu anlaşma, enternasyonal 

Tuna ile hemhudud her devlet, ken- Tuna komisyonunun teşekkülilnden • 
di kısmının kontrölünden mesul tutula beri Tuna tesanüdilniln ilk büyük teza 
caktır. - Devamı 5 inci sahifede - 1 bu,u:lı Telgraf da ayni mütaleada 

lliyet ı::or ve Çemberlaynin (Mede-

nu ~ay~~~r:~k~'.;~~~~ktır.ı sözü - Hükumet, mi:li müdafaa için bütün 
aıke ~rveç harbini kazanmak ıçın t t • b t l b 1 
Ctber:rinıizin iyi hazırlanmalan j _ er ı a ı a mış u1unuyor 

ita/yanın ~on vaziyeti 
llzı~ıYor ve kuduz köpeği öldürmek - ~- -~~~-
~· ieliyor .• 

~lltı~~z Kronik! gazetesi, Norveçin 
hıı1 a ieniş bir harp sahası olaca
lre~ Zaferi kazanmak için askere , 
ltıaıı f~~kere ihtiyaç olduğunu, Al -
"llıldı. 1 

osuna karşı ilk zaferin kaza
ruıec~~.ı, _ikinci büyük zaferin de gö-

Bir Alman askeri heyeti Romaya hareket etti. 12 ada
da tertibat aldılar. B. Kros Ronald'ın mühim beyanatı 

Londra, 18 (Radyo) - İtalyan 
matbuatiyle radyosu, müttefikler a
leyhinde şiddetli ve hasmane neşri -
yata devam etmektedir. 

,. - gını Yazı~or: - ' Taymis gazetesinin Roma muhabi-

l .., "- rine göre, İtalyan gazeteleri, Britan-

lOVyetl er Bı"rlı.g": ya askerlerinin Norveçe çıktıklarını 
şimdi inkar edemediklerinden bu ha-

~ reketin Avrupada mühim ihtilltlara 
011tanya ile bir itilaf- sebebiyet vereceğini, bir kısmı da 

bu askeri ihraç hareketinin hiçbir 
name imzaladı ' " • kıymeti mevcud olmadığını, fakat 

. lıotııa 18 (R d ) Stef . · · • bazıları da İsveç bitaraflığının ihllll 
Jaııaıııı11 ' Bük a yoh -b. . anı a- , edilmiş olduğunu yazıyorlar. Bu ıra· 

~ reş mu a ırı yazıyor: B 1 "k k. ı k le~· teftit ed ke "OVJetl . . . e ~• a 1 a 1 aa er " er n. zeteler mütemadiyen Alman resmi 
•ra ınd er bırlığiyle Romanya Brük~el, 18 (Radyo) - Hilkümet, mıştır. .• . . . 
lıu anıa.' b!r anlaşma imzalanmıştır 1 mil!t mildaföa :çin lazım ge:on bütün A•ker! makamat; Belçika ordusu- teblıgı ve raporları llzerınde .tervıç -
dudlar flnaya &-öre: tarafeynin hu tertibatı almış ve bir tecavilz anında nun, memleketin istiklillini korumai!'a kAr mütalealar yürlltmektedırler. 
~t 1c~ı81d kuvvetl~ri, ı_nütekabll~n derhal harekete geçmek ve mukabele- kafi derecede muktedir oldujfunu be- Popolo D'İtalia gazetesi, buıı;!!nkll 

0
llletre gerı çekıleceklerdır. de bulunmak için tamamen hazırlan- yan ediyorlar. -Devamı 5 inci aahlte;iı - Rodoıtan bir aörünü, .. 
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" 12.30 Program H' memleket •aat a-ı ız o 
yarı, 12.35 ajans Ye meteoroloji ha-

e c ı·sı· varı·dat bu··d- Polis iki bPrleri, 12.50 ~Hizik: Muhtelif şar-
B "' k d b l "l l kılar (Pi.) , 13.30 14.00 Müzik: Ka ogaz ya llllll a egne ml e el ateş etti rışık hafif müzik (Pl.), 18.00 prog-

Sil arda fop/anıgorınuş f CeSİllİ müza ere etti Firarilerden biri aya- ~~~zi~~ ~:~;~;e~~:;: ~~~.;·: ~~:~~ 
-----------'--·- gv ından yaralandı Müzik: Saz e•erleri, 1 .55 serbest • • • A f d" B saat, 19.10 :Memleket saat !f}'arı , 

... ,_~~ .. ,_ .. ~~ ...... ~= .... ~~~t·~ ... =7.!~·~! ....... ~~~~~! Havagazına yeni bir tarife tatbik so~:;ı~~~ g:i~~ ,a~:ra:ı~:;:~'r. ;r~:i: :~::;~~: ~~~~~~0~;~::!:~11:~i·~:;~ 
1i tra•cıı c Zora. gaz si • nn biıtüo h· zır ıkları 1 ikmal etmiş edı"Imesı· kararlaştırıldı tafa oğlu Osm.ı n • .Mehmed oğlu Ce- kebeleri), 19.45 Müzik, Çalanlar : 

eh ·ı z d anm.ı~ E Tn d n z'ud <''hı 'u ŞP1<lir.•le tclfiKk edilmekte - mal ve Ahmed oğhı Feyzi, Tahir so- Refik Fersan, Fahire Fersan, Veci • 
tah l ed • ın b , gı al ın T u- d, . Gc e al Ve) ga dı organize et· Şehir meclisi dün Dr. Behçet Uzu·11muhasebecisl B. Sami Kutluk oku - kafındaki aile evinde bir odada olu- he, 1- Okuyan: Müzeyyen Senar , 
rl JJ4!f!e muh· ıne a fen şö le yazı. t ii'i hnvn filo'arı ııenel kJrmaylan- reisliğinde toplanmış, varidat bUdce- muştur. Muhtelif \'aridat fasılları o- rup içki içmiş ve gece yarısına dcı.ğ- 2 Okuyan: :Melek Tokgöz, 3 -
yor· nın •çtima'ıırırda yakınşark kuvv41t- sb·Ie otobüs, Kar~ıyaka tramvay ve kunarak varidat büdcesi ve 1,512,361 ı·u glirültu yaparak herkesi tacız e Okuyan: Radife Ert.en, 20.40 Müzik 

Arık.ı~a<l.ın bur 'a mii•ıte~iı· dag- Jerinin harekete hazır oldukları tes - otobiis, mezbaha daireleri btidceleri- lira üzerinden ve esami tayini su - başlamışlardır. Bunun üzerine aile e- Çalanlar: Cevdet ağla, Fahri Kopuz 
y r Or ag gazet • e bı dirı i\·or: bit ecilm -~tir. ni n ii~akere ve kabul etmiştir. retiyle 30 reyle kabul edilmiştir. 'i odabaşısı JIJ;e~·in oğlu Hasan ve ka İzzettin Ökte. 1 - Okuyan: Necınl 

Bugün at ııee k da ge- y 'ni 9aziyet ı yıaiy Ankara Celse açı:ınca e\'Vela bazı teklif - Sonra mezbaha varidat büdce inin rı5t Atiye, gürüllti yapmarnalarını Riza Ahıskan, .! - Okuyan: l\fefha• 
rck harıcl\' n gc,.ek m. ı; mıidafa.ı se iıh vettar mehafı'i ezcümle şu be- !er aid olduk lan encümenlere hava - müzakeresine başlanmış, azadan bir ihtar etmişlerdir. Bu yüzden kavga ret Sağnak, :ı - Okuvan: )!usta!« 
'ek.a.et'erlne in ıl z ve Fr nsız fi -

1 
vnııatta bnlunmaktadır: le olunn;uş, 1939 bildcesinin bazı kaçı mezbaha resminin ve buz ücret- çıkmış, Osman, Cemal ve Feyzi, Ha Çağlar, 21. 15 Konuş~n (Bibliyog• 

!o an'lın Karadenızc geçmeler hu - T' k' b' f d k d fasılları ara;;ında münakaleler de !erinin tenzili mümkün olup olml\·a - sanla karısının odasına hücum ede - rafya) 21 30 Müzik· Kilçük orkes-
-c ilr ·ıye ıtara urma ta e- _ . • • k 'k"" · d t hk' t · ı d' B ' · · 

s·• unda her hangi hir tek ifi lazam- vnm edecek ve ancak emniyeti tehdit yapıldıktan sonra yeni hava gazı ta- 1 cagını sormuşlardır. Reıs, ızahat Yer re .' 1 "'~ 1 ~ a ''.' e ".1 1~ er ır .. u tra (Şef: Necip Aşkın), 22.15 MeDI· 
rrUn eden ma!Omat gelmem ir.• edildiğı ııUn harekete geçecektir.• rifesi hakkında tarife encümeninden miş, mevaddı iptidaiye ilcretlerinin v~zıyet uzerın~ polıse şıkayet edıl0 leket saat ayarı, ajans ha<oıerleri ı 

'Yukarıdaki atırlar selli'ıiyettnr gelen bir mazbata okunmuştur. Bu yüh.elmiş olduğunu, geçen yıl buz mış, nokta polıs memuru B. İsm_t 
Tflrk ricalinden birinin beyanatın - Romnnyanın .A~manya veyn Rus - mazbataya göre abone talepleri art fabrikasının tevsiine karar verildiği Ertan gelerek suçluları yakalamağa ziraat, esham-tahvilat, kambiyo- nu• 

''R; yahut her ıkı devlet tarafından ' . . . . •- bbü t i d .. u d t bana kut borsası (fı'yat) 22 35 MUz'k' dan alınmıştır. Bu beyanat, . on za- ' . . . mı~ır. Fakat havagazı saatı bu - halde Avrupadakı harp halı sebebıy- ,,.,şe s e m şse e uç e a • · 1 
• 

tecat-Uze uğramasının Türkıyenın . . - k t k - b ı ı· c b d (Pl ) manlarda mflttef:k devletlerin şi - . . . . . lunamamakta ve harp hali sebebıyle le bu tevsıatın yapılamadıgını, hat - uvve açmaga aş aıruş, po ıs nam az an . , 28.25/ 23.30 Yarın• 
ma dekı Alman tecavüzüne cevap ol- e.mnlyetlnı ıhlll edıp et'1'.ıyeceğı sua-j getirtilememektedir. Müracaatlara tıı. tezyid liizımgeldiği halde beledi- zedi ihtar ve korkutmak maksadiyle ki program, ve kapanış. 
mak Uure Şarkta harekete geçecek- lıne se!Ahiyettar mehafıl ıu cevabı cevap verebilmek ve varidatı artır- yece buz fiyatının tezyidi istenme - tabancasını iki defa boşaltmış, suç- *----
!eri hakkında gerek Avrupada ve vermiştir: mak rnaksadiyle maktu bir tarife ka- diğini beyan etmiş, izahat kafi ıı:ö - lulardan Cemal ayağından yaralan-
gcrek Amer koda i1aa ediln:ekte bu- -cDeruhte eyledl"•i tekeffüllere bul olunmuştur. rülmilştilr. B. Lütfi, kışın hastalar i - mıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, 
ıu ın haberleri tekzip etmektedir. nazaran Türkiye hUkOme i ın(lttefik- Havagazı saati verilemiyeceğin - çin bazı bayilerde buz bulundurul - hadisenin tahkikine başlanmıştır. Borsalar 

1 •ıınbuldan alınan r nıi haberle- !ere harp ilan edecelt her hangi bir den abonemanlardan aylık üzerin - ması temennisini izhar etmiş, reis , *----
re g re Eııe den z'nln boğazlara ya - Akdeniz devletine karşı harbe girişe- den bir ocak için 250 kuruş, iki ocakı· bunu temin edeceğini söylemiş, mü- M•ll" ş f" • • 
kın beynelmılcl sularında bu abalı· ceği gibi Ealknn paktına dahil dev- için 375 kuruş alınacaktır. teakibeıı mezbaha varidat btidcesi J ı e IIDJZıil 
,an itibaren 1nırı terenin Akdeniz fi- !etlerden her hangi birine teeııvllz e- Termosifonlar vesaire için de bu 341,000, otobüs varidat ve masraf Ç meli B Has~na 

0Z0Mı 
26 j. Kohen 

548470 1-2 

!osuna mensup ıre~llerl taha110t et- der ek Balkanlı bir devlete de harp •ekilde maktu ücretler alınacaktır. j btidceleri 639.000, Karşıyaka tram - eş • · 
İ . t kd' l . 648496 1-2 mektedir. Alman mehafili bu hare - i!An edecektir. T!trk - ngiliz-Fran - Yeni fabrikada havagazı istihsalatı \'ay ve otob!i•leri varidatı 25695 li - a ır erı 

keti abi kanın tııkviye ve teşdidi tek- sız ittifakı ovyetlere müteveccih de- fazla olduğundan hem bunun sarfı ra olarak müzakere ve kabul edil - tsmetpaşa bulvarı medhalinde ç~ş- ~0• 
9 

Fi. 

iinde tefs r ederken Ankaradaki bi - ğildir. Binaenaleyh mUttefikler Sov - da temin edilmiş olacak, yalnız tegi-ımiştir. meli B. Hasan Yiğitin mermer bir çeş-
taraf politika mahfilleri bunu ya - yet Ru•ya ile harbe girişirlerse Tür- sat maHafı bu hesaba dahil olmıya - Reis, büdee encümeni tarafından me inşa ettirdiğini, halkın iıtifadesine 8 11 

knı~arktıı ba.şlıyacak olan bir hare - kiye böyle bir harbe karışmakla mü- caktır. Bu tarife, yalnız evler için - , hen Uz hazırlanmamış olan belediye arzettiğini yazmıştık. Riyaset!cumhur 1~ i~ 75 

10 

ket hamletmektedirler. General kellef değildir. Sovyet Rusya Al - dir. Sınai müe•seseler ve saati mev 

1 

ma raf bildcesiyle kararnamelerin umumi katipliğinden Çeşmeli B. Ha-
11 18 

75 iş yok. 
Veygandın ta;yare ile Beyruta dön - manya ile birlikte Romanyaya taar- cut nbonemanlar, metre mik!\bını 7,5 hafhya perşembe günü müzakeresi san Yiğite şu mektup gelmiştir: I . 
düğü hakkında Ankara.va ma!Omat ruz eder;;e Türkiye hükumeti, mev- kuruştan ödeyeceklerdir. İstihlak res teklifinde bulunmuş, meclis de bunu - İnönü bulvarı medhallnde yaptır ZAH_ RE. 

375 6 621 
gelmi !ir. )Iumaileyhin Parise git- cud taahhütlerine nazaran, mil daha-' mi maktu ücrete tabi olmıyacak w muvafık görmilştilr. dığınız mermer çeşmenin açılış töre- 250 Ç. Bugday 6 

mesi, yakınş:ırktaki mOttefik ordula- le ·e mecbur değildir. müşteri, ayrıca bunu da ödeyecek - Paz:ırtesi Onil saat 16,30 da be - nine aid albümle mektubunuzu reisi- 2~~ ~n p;;~~lye :~ :! 
tir. ledlvede toplanacak meells azası , cumhurun yilksek huzurlarına arzet- · . 

1 giltere 1 O bin to 
ha üzüm ala ak 

da-
Bundan sonra varidat büdcesi k.o - o:obil~lerle garaj ve havaırazı fab - tim. Memnun oldular ve bu hayır işine 4o ton P. Çekırdek ' 

nuşulmuştur. Yeni bildceyi bcledıye rıb•ını ziyaret edeceklerdir. muvaffakıyetınizden dolayı tebrikle- Para Borsası 
rlnin size bildirilmesini emir buyurdu

P a mu k satışı !ar. Saygılarımla bildiririm. 
Rivasetic11mh.ıır katibi umumisi Sterlin 

Manisada hazırlıkalar Talep çok, fakat dahilde K. Gedeleç Dolar 

Sard Kermesi Serbest kurları 
520 

148,8$ 

P ... l "' kk if yapı ıyor de ihtiyaç var * &Jga 
i9asanın agır ıgı muva a ır. Sard harabelerinde bulunan lahdi Son zamanda dış memleketlerden Zavallı oduncu feci bir F B. 

524 
150,33 

3.9725 

'T' • h •• • k d • •[ tetkik için ına.ıalli e giden mlize mü- pamuklarımıza. pek fa.zl~ talep var- şekilde öldü F.F. 
.1. acırler ma SUlU 1şleme te ll fJT• dürü Salaheddin Kantar dönmüştür .. dır. Fakat dahılde ele ıhtıyaç vardır. . . . .. Pezetas 

,1.. "d" .. b ı ı h kk Romanyava satılan 14000 balye pa - Bornova nahıyesının Pınarbaşı ko- Florin 

38.78 83.9S 

S h "l · · ı · .. · d d · · .. d · t' y k el 100 " uze mu uru u unan eser er a ın • '''· '• " ıçır e ·ızum pıyasasın a a ıncıı· gon ermı~ ır. a ın a .. ' . . . muktan henüz gönderilmemiş olan yünde Kemalpaşa mahallesinde oturan F.S. 
1.2533 

3.0020 2.967~ 
2.7581 gevşeklik ve i.tek;izlik vardır. Fakat bin liralık da incir sevk ve ihraç ede- da şunl~rı .soylemıştır; . 998 balye pamuğun da sevki için va- Ali oğlu 45 yaşında Kamil ağaçtan K s 

b • kk t Jd i ı J kt ktlr - Llihdın bı,lundugu yer, mezarıs- . . . . . ' . · · unun mU\11 a o u U a~ aşıma a- ce . . _ pur beklenmektedır. Son hafta ıçın- düşmek suretıyle olmütşür. Kamı! da- --------------~ 
d ıh t 1 1. d h' 'k tandır. Amerıkan ergeologları, 1910- . _ . . • 
ır. r c çı arı.ı e ın e mu ımce mı __ _ _ . . de İstnnb:ıl fabrıkalanna 300 balye ğa odun kesmtge gıtrnış dönmeyince 

t d fl il b ı kt. d T • ı - 14 senelerınde buralarda tetkıkler yap • . . _ ' Z<ıbıtada 
ar a z m ~ unma a ır. acır e• BUCA DA . . adı nevıden akala pamugu satılmış- jandarmalar tarafından aranmış ce- 1"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

b ı ·k • h · ı ı kt . mı~larılır. Ve bır ııerı Sard mezarları . . . . _ İ . . .. . • 1, un arı &e\ \e • raç ıç n eme f! 'e - tır. Bırıncı nevı akala pamugu zmır sedi bulunmuştur. Vilcudundekı milte- . 
· . d il< . h d meydana çıkarmıtlardır. O zaman pek . . . . lnfıldk: 

pı)asa an m ~ )aa ususun a naz- . . .. pıyasasında 61 kuruşa, yerlı nevı ıs2 addid yara ve bereden şilphelenilmiş, . . . Şe'I' 

.ı:. . .. d .1 . ti . ı mu eıumumı rnuavını . a rı a- l . d H kk •1 B Ne"" , !anmaktadırlar. Sevkiyat ve ihracat Çocuk ~sı·rgeme Kurumuıçok deierlı sanat eserleri ıstanbul mu- 43 kuruşa satılmaktadır Yerı· pa - "dd . - .. B S b . At Yenı Tuhafıyecıler çarşısında t 
iç'n vapur bek~rtmektedir zesıne ıron erı mış · muk bu yıl ancak 2000 balye kadar h.d. h ll' 't · t' ro a garaıın a a 1 og u · ·-

Öö-rendi"'mize ~öre ln.gil'ere i.ı~e ve Kızılay Şl-ndl bulunan H\hdln civarında a- . t'h• 1 d'I . t' \' . • 1 k maner _a ıse m~ a .. ~~e gı mış, ne•- oksijen kaynağı ile makine tamir eder• 
• " .. ' , t 1 d h b J'h'dl ısı ~a e ı mış ır. e, pı~ asac a pe ceden agaçtan dilştugu ve bayırdan ıaınıŞı 

ııe-areti • mirLon da] a 10.000 t P kıı- Bucacla Çocuk E;irgeme kurumu- raş ırmn Y 1 ır a: . 8 a azı a 1 
• e- azdır. Pamuk piyıısası fevkalade sağ 25 metre kadar aşağı yuvarlandığı an- k~n makine. h~v.a kaçır~a~a başNeşet, 

ru Uzum nıül.ıara.ı edecektir Fiııt hu- b' ·be . 1 l . D" k. re tesadilf edllecektır. Bunlar • tanısa 1 d . bırdenblre ınfılak etmıştır. B. · nun ır ŞLl sı açı mış ıı. un a şanı . . . b' k t d h . l t' am 11. ıaşılnuştır. .. . _ aıaıı• 
susunda Ankarada cereyan etmekte bu mak~adla Bucada yapılan toplantı- mtiz~sını ır . a n a zengın eş ıre - * )'UZünden ve sol kulagından yar 
olan müzakereler ,-akında sona erecek da idare heyetine beledh-e re'si BB. cektır. Buralaıda, ~o~ kıym.~tll ve zen- 1 d f • • k * mış, hastahaneye kaldırılmıştır. 
tir Şimdiye kadar lntiltercve 40.000 _·azım Anık. Eyup Tan." )Iustafa Tu- ırin mezarlar ve lahıdler, o!U odaları ita ya an uara ıştıra Bıçakla yaralamış H11·sızlıklaı·: 
t n k ıru üzüm 5atılnu•tır. Şimdi <la- o s · " r· H _ lıulunclıığu da mJhakkaktır. edeceklere tenzilat Menemen kazasında Helvacı köyün- lkincı· beyler sokaö-ında Ahmed o:.,· 
ha on bl" ton almak suretiyle ingllte- çilm!şlerdir. . • a .' 1 a . ev•: mayıs g n u a- Fratelli Sp,,rco vapur acenteliği de Mehmed oğlu 14 yaşında Hakkı bir Iu İhsan Çelengir, bir hafta evvel 1 

_ 
• ran, 5man uner \e .,a ız eper se 1 S !'hl' h Ik . 5 il ü b t • d 

ren 1' memleketimizden mfibayaa etti- :. rıh dıyarı !çın bı~ kermes .hazı~lamış- 1940 İzmir enternasyonal fuarına kavga yüzünden 14 yaşında Mehmed doktoru B. Recep Hu!Osinin muayene_ 
ı1 Uı......, I" ktarı ı;o 000 tona bal~ ola- Buc'l Kızıl.ıy kon«resi de dü•ı akte.I tır. Saı·d kermes•: bu ta rıh clıyarına italyııdan iştirak edeceklere Türkiye - Kılıçlıyı muhtelif yerlerinden bıçakla hane kapısına anahtar uydurmak sdu 
Ca r B"•· ece 'zml d k' .. .. + d 1 l'k D p F h . canlı'ık verec•k, ıştlrak edenler hem . d k' . k l l h .. h f'f tt . 1 t t 1 k d t' l . . . . 50 ı· k yınetin e . u, ı r e ' uzun,ı • K ı ,., , sene ı ış •aPt'rU r e mı . . . . ıtalya arasııı a ı ıs e e er seya at uc- a ı sure e yara amış, u u ara a - re ıy e ıçerı gırıp ıra ı 11 
t " _ tük r ı t p· d . H"k' f d k k b l d' ıslıfııde ctmıo ve hem de eğlenmış o- . h' d • h 1 1. .1 . t' h d h 1• d it d' !dı"'ınds mau.Pn e"e e r. ıya•a a şım- a ı tara ın a., o u rn , a u e ı- retlerınden yemek de da ıl ol ugu a - ıyeye verı mış ır. ur a a ın e a ın ış ça ıı 

d 00 ton k• r ilzil'"I \'ardır. lıe:-ek )eni idare heyeti seçimi yapıl - lacaklardır. de yüzde 50 ye emtia ve nümuneler Sarkıntılık: tutulmuştur. _ dil 
Tarım •atış konp ratifler lıir!iğ;, mıştır. Yeni idare heyetine Dr. Bay ADLiYEDE TAYIN için de 2000 kiloyu tecavilz etmemek Anafartalar caddesinde Mehmed oğ- * Alsancr.kta Yadigar soka.ııııt ıt 

İ ırilter ve son h f le inde GOOO ton Fehmi Iliikı, :IIu tafa Ya)·lncık, nto - Birinci sulh ceza hakimi Bay Fer- şartiyle yüzde 50 tenzilat yapılacağı lu aşcı Halli; Necati karısı Emineye Nabi oğlu Sadık Ahmed, atelyey~ •rı 
daha !lzllm .vönrle -m'ş•f,, Kontinan mobiki Rüstem L'yar, Ha•an Elgiln ruh Adalı se:iıhiyetle Foça asliye mezkur acenteliğin Venedik müdürlü- el ile sarkıntılık ettiğinden yakalan - 250 kilo ağırlığında kur un kapa a 
~ m Pket er nt' d 00 h'n 1 rnlık ı- ·r- ,-e muallim Şak'r Önok ııeçilmişlerdir. hakimliğine tayin edilmiştir. ğünden fuar komitesine bildirilmiştir. mıştır. çalmı,tır. # 

- ''k~ AM T ARIHI-=mm=mmı••lliı•ml !arı nereden işittin?. rın umumi ve kat'l bir taarruz daha !ar. Bunları Muhammedilere ııöndere- le diğer müttefiklerine yeis ço 

1 
-Bizzat yahudilerden... yapalım. cekler. tü.. rfı• 

amme d - Şu halde bekliyelim, bakalım, be- - İyi amma... Ebu Süfyan, neticeyi merakla bekli KuYvetlerinin azaldığından saff~-
Z • U ni Kureyın b!zden rehin istiyecek mi? - Ne var?. yordu. nazar. devam eden fırtına ve ınu':~ud' 

- Siz bilirsiniz. Haber vermek ben- - Yarın Cumartesi.. . - Ne oldu?. kıyetsizlik, artık ta11rruzun be) an· 
-,. AZAN M. A h • den. ona göre da\'ranmak da sizden.. - Ne çıkar, harp bu!.. - Ne olacak; Naimin hakkı var ... olduğunu gösteriyordu. Ayni z~ınva· 
1 : • }" Q n-ma;:ım:• Dikkat erlin, gU7.!deleriniz tehlikede - - Ayni zamanda biz, sizden bir ta- Bizden rehin olarak insan istediler ... ela erzak da kifayet etmiypcek bır ]<el• 

182- - -Dikkaterliniz -<ledi- beni Kureyza <lirler, sakın rehin yermeyiniz .. Ebu leple bulunacağız. - Kat'iyyen, imkanı yok olamaz!. ziyette idi. Çünkü Mekkeden ha~e·nd• 
- Harp ı:vi gı m or, yarın obfir size hlynnet ediyor. Silf)'an ile arkadaşları; buna inana- - Ne gibi?. Beni Kureyzaya derhal haber gön- te böyle bir ordu ile bir iki gün 'trını 

g, 'z n kuvv •ı r n ' çeKılır e b t - Nn ıl olur? mı)'orlardı? B'r taraftan da beni Ku- - Malüm ya; siz harp sonunda bu- derildi; bütün mnhndlnrına nail olacak a 
b rııd Ka c ğ'ız \ başwıza ış çıka- - • llyliyeyl.., fııkat bir şartla!.. rey7.ay:ı kızıyorlardı. raclan ayrılacak ınız. Huyeıı lbni Et- - Teklifinizi reddediyoruz. Hare- zannetmişlerdi ,13,11. 

t k 1 z l ze Y rdım - H y•ırun öyle!.. Naim, ben; C!atfnni de alda'mağalhabln Jlayber kalesine çekilmesi muh- ketin izde •erbestslniz. Ebu . üf)·an arkadaşlnr ııı t~lrtın~ 
ed'yoruz. l!'zP Bıınun benden çıktığını kimse muvaffak olmuştu. temel .. Biz l\Iils!Umanların taarruzuna Beni Kureyza da; Kureş)'İn wrece- O gün soğllk daha müdhiştı. r 1 

de'" 
1 ir kaç k ş! r it. iş t'"ll,vecek. Erk~i gün; Kureysilerden ve beni uğrıırsnk siz bize yardım etmezsiniz. ği cevaba intizarda idi. Haber gelince daha ~'r!Jetli esiyordu. Çadı rla: ıoı 
rdıl r hU ed P E"''n ol. Gatfandan bir kaç kişi, yahudiler- Bize eşrnfıııızdan bir kaç kişinin ve - yahudi ı·eisleri hep birden: rili;vrır, Pşva darmn r!aj(ın oluY r. 

e raf zı kurta•mak - Şimtll dinleyin .. Beni Kure:;za; le temasn memur edilmişti. Bunlar, a- rilmesini i"tiyeceğiz. - Hakikat -dediler- ı1iz yanlı yap- toprak Ç<'hrelpri kamçılıyorıltı. 
1 0ııcrl 

r L h re ec! ğ nlzc em n ~!O IU arıların peygamberi ile anla- ğız arı)·acaklardı. Aralarında Ebu Ceh - Ne olacak?. tık. Kureyşin bize muavenet edPcejiin- -- Arkadaşlar -dedi- bir nY'~ •. ,r-
·yor. E ki hlvanetinl tellifl için siz - !in oğlu Ahrenıe de vardı. - Hiç .. Onlar bizde bulundukları den ümidi keselim. işte rehin wrmi- burada btrluntwo•uz. Bu ll~ıJnr 0 

kaclPr 
!~ n 

ol m .. 
..ı •. Gör 

! r h n Hrm' 
1'8" bir h 

ni Ki. 'ar si- d - bir kaç ııeri geleni bir bahane ile Yahudilerle bu eşhas arasında şöy- müddetçe ll!Os!Umanların her hangi rorlar. Şu halele harp •nhıısını terh- fett:k, bu k<ıılıır erzak !!itti, tıu el c• 
r, ç l il s'ze her 'st'yeıı k \'e Muhsmnıedilere gönde- le b!r muhavere geçli: ; bir taarruzunda slz de bize yardıma derek kalelerimize çekilelim... hayvan telef nJcı,ı. frknt hiç bir ;"wııi 
rd•'"I et" ege ri rece'. luhammndi!er de bittabi Ku- - Bu \'aziyet artık böyle devam e- mecbur kalırsınız. Ve bıındnn soPrn Kurcyşi!He haber "laınndık Bu kfıfi değilmiş gl!J ,rıerle 
zl çi'l il bir rey rilcsavı öldilrmekle b.ernlı< r be- demez, mutlaka bir şekle bağlamalı... - Peki. b'r icabına bakarız. gönderdiler: Kure)'Za el ı dil~man ).f· Iıam~e~ 011 • 

r. nl K ırenanın bu' ern he.r kiı•ım'a sa-I - E\·et cck u7.ndı. K ·rersiler. yahu<lilerin yanından - Bizi mnzur görünüz. Bn şerait al anln•lı. B ı \'81. )et: b"z;m 11 1xalr!I~· 
D ·r \a ai~ Mimi old ığuna 'naı'ECaklar ve• :re kar - -Hele biz; tıı :.!ekkeclen geli)·oruz. ayrıldıkhn sonra; tında harbe devam edemi)·ece)İ'iz. voffıık rl"ınklıfrımıza tnıkAn 

1 
ın ,,.. 

• m, 'eni K r •adan sn"rn Ku- ı haro aracaklar. Bı kaear bU}Ok ordumuz var. Geçin - - Eyvah -elediler- d<Jğru imiş .. İş- Beni Kurevza: bunu müt•nkın der· dığını •arahatla yö•t~rh·nr. b rcek ~ 
reH ere ı>'.ttl v c ~ S:!.!ya'lı buldu: - fo:kAnı rok ;-a _ "aim ... Sen bun- mek zorlaş.ı. Soii'uk, fırtına caba .. Ya- te l.ıizden rehin olarak insan iotiyor - hal kendi kalesiıoe çekildi. Kureyşiler- ' ve! çekilelim. - Dn·aın ede 



19 Nisan 1940 CUMA 

iktibaslar ,....._ 

Bir Macar gazetesinden 

Vaziyetimizi nasıl 
görüyorlar? Çem erlayn, Balkanlar hakkında 

mühim beyanatta bulundu 

İtalya 
Ne yapabilir? 

Orhan Rahmi GÖKÇE: 

ltalganlardan akıl ho-

calığı istemiyoruz 

Her millet, gizli, kapalı bazı emel.. 
ı.,r taşır ve bunları tahakkuk ettrr • 
mek ister. Fakat bu istek ve imkan. 
lar. :ıaman ve imki.nla beraber, coğ· 

-!acarca •Magyar Nemzet> gazete- rafyanın da sıkı bir tahdid v., teoiri 

~;na~ •Tıit'kiyenıu vazıyeti> başlıiı al- Balkan devletlerinin, kendi kuvvetleriie müttefiklerin yardımı karşısın- altındadırlar. Coğrafya, milletknn 
.nı 4 yazılıyor: hayatında zaman zaman, başlı batı· 

1'a·~deniz me><elesi etrafında son da hı•çbı"r seyden korkmalarına sebep ve mahal yoktur na bir amildir. Ve onun tabii kaaun-
lriinlerı!e çıkan havadiö.ler ingilteı·e ta- 'ş ları, bütün irade kuvvetlerini lıil" 
tafından tekzip edilmiştir. Lon lra, 18 (R:ıdyo) - Başvekil dekı mümessilleriyle Londrada yap. giltere ve Fransa ile olan iktısadi hallerinin temin edilmiş olduğunu • kendi hükümleri altına alabilir. Bu 
.. Royter ajansının bildirdiği bu tek- B. Çemberlav,ı avam kamarasında tığı temasları, bu memleketlerle o - münasebetlerini de tam manasiyle korkmak için ortada hiçbir sebep bu. esasi fikri, ltalya üzerinde konu§tl. 

·'iPie ezcümle şöyle denilmektedir: bugün yaptığı beyanatta son gün . lan alakalarının yen; tezahürlerin - inkişaf ettirmek kararındadır. Bina- lunmadığını beyan etmiş, iktısadi sa- biliriz: 
- Müttefiklerin harp gemilerini Ça !erde B~lkan devletleri nezdindeki den bll'iılir. İııgiltereniıı kendisi i - enaleyh Balkanlarda ve cenubişarki- hadaki müzakerelerin, kraliyet hü. ltalyaya kalırsa, Akdeniz, bir ltal-

n. ak. kaleden rreçı'rer•" Karadenizi de İngiliz rr!ım.•seillerinin Londrada yap çin çizdiği siyasete, Balkanlar ve Tu- de İngilterenin ticaret işleri için ku- yan gölü olmak lazımdır. Çiinkii, ta-
h 

"' ~~ kumetinin ve bu memleketlerin me • 
" ı ıka altına almak için Türk hüku- tıkları konferans ve müzakerelerd<>n na memleketlerinin çizdikleri emni - rulan korporasyonun göreceği işler rihde büyük bir Roma vardır ki, 
llıeı 1 tıezı!inde teşebbüslerde buulndu- Lahselmi., nıüme ,illerin kral altıncı yet si~-,ıselinc temamiyle uygundur. hakkında izahat vermek isterim.• nafiine uygun olarak inkişaf ettiril - vaktiyle bu denizin bütün sahilleri• 
guııa dair çıkurılun şayialar tamamen ieıd taı·afıııctan k:ıbul edildiklerini ve lngiltere, Tuna ve Balkan memle. BaşvekL, bu teşekkülün yapacağı diğini ve Balkanlarla atideki ticaret ni kendi hududları içinde bulunduru
•,ı! ızdır. !ngiltereıdn ileri gelen~~riyle i.>t:~, .. hetıeı·i ara,ında k rQt!ıklı ı.nlaşmalar i~ler hakkında izahat \'erdikten ··on- i~lerinin daha mükemmel olacağını yormu•. Yalan d .. ;til, gerc;ek: Evvel 

ltlsmi mehafilde de beyan olunduğu relerde bulundukl~rını söyledikten görmek ister. Çünkü lngiltere, Bal-' ra bu memleketlerin !:endi kuv,·et- bild;rnıi ,• Lnrt Halitaksın riyasetin- zıımım içinde bir böyle şey olmuı idi. 
tib· Montr" bed . mucibince 'onra eze um le de·nı~tır kı: kan ve Tuna hav alisinde emniyet ,.e 1 !eriyle müttefik devletler km•yetl~- de yupıl~n toplantılarıla bu mesele- idi amm .. asırlar eeçti üstünden. Es-
'IürkJ"en· 0

. t'muka t esdı ·-· b' h ' _ !ngiliz hükumetinin cenubu sulhün idame8ini arzu etmektedir.' rinin yardımı karş13·nda hiçbir şey- :erin göril~Ulüp kararlaştırıldığını ki Roma imparatorluiu timdi tarihin 
'· , ın ış ıra e me ıgı ır arp- t 1 · · "'• biitu"n b d 

1 
tl . h şarki ve Balkan hükOmetleri nezdin- Arni zamanda bu memleketltrin, n- den korkmamaları, istik1ill ve istık - beyan 'eylemıştır. mazarında yatıyor ve 0 elinden bu-

ııı· ya ancı eve erın arp ge-
h ılerine karşı Çanakkaleyi kapamağa ç k B R d b e t •k eüna Akdeniz luyılarmtia birçolt 
•
1 
akkı bulunduğu ve bu muahedede o c u ay ra mı o inan ya a l r l milletler ve devleti r doimuıtur. Ha· !!na b kim olan fey, eıki Roma nazariyesi 

ru ~J ulunan bilumum devletlerin, ı. tkıyenin bu hakkına riayetle mü . deiil, lıueünkü Akdenizli milletler 
•tl'e! 

1 
ve Akdenizin diinya içindeki vaziye. 

· o dukları herkesin malumudur. tidir. 

ı.,."'ncak,TUrkiyeharbeiştirakettiğiA k d T'n nı t d 20Muh 1 f t lide leinden Mihalache C.eneltalyayagöre,hemendomok-~diı·de, Boğazlar üzerinde dilediği n ara a .7 lV~agzS S a gumU a e e 1 r ı . 
!ekııct d }d rasil.,re saldırmak çok cazip bir 

. e hareket edeceği gayet tabiidir. b. ~ f h . d"ld" de mı"ll"ı bı"rlı"gv e a ıı"l o u ,_ Iıu tekzip, bir kaç gün zarfında müt ın çocuga a SiS e l l arzu ve çok nefis bir hayaldir. Evet 
"'f k bu hayal tntlıdır: 
~~~· harp gtmilerinin Karadenizde Ankara, ıs (Husu ·i) _ Ankarada fa uuında çocuk otomob•lleri, 3 teker- Bükre~. 18 (A.A.) - Havas ajan- kaıJetn:el .. erlirler. K~raıröınl.,klilerin bayraiı yakın-
~ald1,'~~eleri ihtimali şi~_dil'k .orta~an çocuk bayramı hazırlıkları geniş tu- Ieklt b;<iklet, çocı.ıdar ara,ında muh- sınd~n_: . . .. . . 1 B. :Mihalache kendisine azasındau şaı kta, Mı•ırda, bütün §İmali Afrika 
se, ;aklmıştır. An~ak dıger bır had'.- tulmaktad. r. 19 mayı~ stadyu",'.u, o\t"lif rr.ı.isabakalar yapılac&k, ka~~nan ;rıllı çıf.tçı fırkası~ın e~kı L,~er. }it- bulumluğJ a"an mecl.sine girr..ek hak sahillerinde dale<>lanacak... Bikiin 
llıuh ın şarkta bıı:_ harek~.t yı.pılması gı.in 20 bın çocukla a:lelerının eırlçn- "e kazanmıyanl:ıra muhtelıf hedı~eleı· ha.a~h~ dun kral taıafıncıan ,abu! e- knı verecek olan milli ilniforınayı giy. Akcl.,n'zlik-r, karııdan karııya kol· 
di temel bu!un'iugunu gostermekte · cel~rine tah•is edılmiştir. Öğleden verılecektir. Çocuk tiyatrosu, hafta dıln.ıştır. t · d' . k d . · ı· t · t' !arını kaldırıp Romayı ıelannıya.cak-

t. fiu h·ct·. k ktk'F k' K lk d'''k llk 1 .. meı<enşımııe aaıımınaemışı. 
8;z a ıse uıe, ya ın şar a ı ran 5onra açık ha\·ada Tlırkiyenin ilk de- imtidadınca temsiller ,·erece tır. ra en ıanıı ta ı mec ısı aza- .. . . lar. "rtık c1.,mokraailerin nnamı de. 

\l 
kuvvetleri baş kumandanı general lıJına tay'n etmiştir. l\Iuşahıdler son kabıne buhranı es-ey ğil, fnt;zmin heı-emonyaaı hükü .. ıü-
g~ndın 30-3-940 cumartesi· günü ı Bu suretle ll. Mihalache milli teced- nasında kralın B. Mihalachei yeni ka-na H h k t . •ecek. Bu havalide milyonlarca ,..;ı. 

Ye ızın Parise giderek Fransa harbi- ava ar e e erı düt cephesine girmiş dP~ektir. bine~·i teşkile memur etmiş olduğunt' ·et, sadec .. n sadece, İtalya için ça-
buı naıırı Daiadiye ile müzakerelerde Müşabidler muha>etetin belli Laşlı hatırlatmaktadırlr·r. lıtacak. Allahm onlara vauttifi 
~nmuş olmasıdır. şeflerinden birisinin bu rnretle millt Jllumaileyhin imtinaı üzerine hü- cennetlerin kapıları açılacak, nimet 

lız un.dan başka, İngiliz. Tilrk. Fran- s· Alman tahtelbahı·rı· ne karşı mu- teceddüd cephesine girn esinin son de- kilmdar bu işi Tatareskoya h•vale ve 'e ber .. ket mabudesi İtalya i-ra-
~k llıünasebetleri gittikçe derinleş- ır rece mühim olduğunu ehemmiyeti<' iş ba.ına onu davet etmiştir. torluğu tacına konacak .. Bunu neaıl 

teı~edir. Türk hükumeti, harici tica- ff k ı· h •• ) } İ arzu etmesinJ.,r ki, hayalini kur.-Jı: 
lira dolar esasından ayrılarak İngiliz va a ıyet ı UCllm ar yapı mış r Ce ub"ı Amerı·ka Romanya bile onları sarho, etmeğe kafi ırellr. 
t Stnı kah 1 t · t' B ti T .. k n 1 ''Ük· .. u e mış ır. u sure e ur Londra, 18 (A.A.) - Hava işleı·i dilıı1iş ve ye• iden bir takım hasarr,ta Binaenaleyh; talyanın, müttefiki 
'-tfi~ı':ıtının ikt~sa~i s~h~d.a da m~t- nezareti dün ve evvelki gecr Norvec uğramıştır. D:ğer taraftan ingiliz tay Sovgetlerle olan ticrre- Zahire stoklarını tes- Almanya ile beraber el ele verip de-
h e sıkı bır ış bırlığı y•pm:ıga h'll . . htel'f kt ı k • • • b' d" mokrasilerı' gırtlaklarından yakala-•tar 'Ver . • . sa ı erının mu ı no •arına ar- yarcleri Norvt>Ç sahıliııin köıfez Ye a- tını artırdı ıt e ıyor 
llıek . mış bulunduıu tebarüz eyle- şı bir takım harekat icra eclilmiş oldu- .. . . . .. t•k latemearnı tabtt ııoru ... ı. ,.,.,,. • 
... tecıır. Türk hükumetinin bu kara- • . . . h.. daları uzerınde bır takım keşıf uçuşla. Londra 18 (Radyo) - Salii'.1iyet- Bukreş, lô (Radyo\ - Romanya t!ır. Çünkü, ltalyan davalarının ti.ti-
·• ln"'ı gunu bıld.rmekte1ır. Başlıca ucum 17 . .. , ' h"ku t' b' · ed k h· ••~re ve Fransada pek büyük , d St k 1 t rı yapmışlardır. Bır duşman cahte ... a- tar ingniz mahfilleı i sen zamanda u me t, ır emırname neşr ere n., düren en büyük göleeler ... ıardır. 
ıt ırı nısan a arnngere aı ı yapı mış ır. · ·• ' b' , . 
~ eınnuniyetle karşılanmış ve di-

0 
·" 

1 
d b 1 k hirıne karsı rnpılan hücum muvaffa- ceııubi Amtrıka memleketleriyle Sov- ır may stan en·eı memleketleı ekı Fakat kuaeömleklilerin bir film ,.y. 

t Lita .. . .. rl:Mla, ta~ yare mey( :ının a tt unma ~ · . · . ... A • b ... 1 . ~ .. . . . . 
aı.. rafların da Turkıyeden ornek l b' k Al t l . t h kn·etle neticelenmiştir Almanların lıır ı·et Rus\·anın uzak sark ltmanı v ıladı- ugt ay \C heı turlu zahııe stoklarının reder gibi lezzetle dalıp kaı.iıkları 

"•ala . ta o an ır ço man a\·yare erı a · . · · · .' . • . . . " . . . . 
't T1 temennı olunmuştur . d'l t' B d b k ·k· Al iase \Upunına rla hücum erlilnıi<'ir rnstok arasında tıcaretın feykalade tespıt cdılecegını bıldırerek ellerınde bu hayal, en tatlı yerinde keamy<W 
.. ) ati . . · rıp e ı nl ~ ır. un an aş a ı ı - ':ı; .. • • • h · b 1 1 b' b•. ~ b n, gazetesının Ankaradan aldı- t . . 1 .... 1 .. 1 Bu harekete ;,tirık eden ingiliz tana artmış olclugunu bunun nazarı dıkl·a- za .re u unan arı, ırer "' anname ve, perdeye, bir Akdeni:ı haritası d•-ir h .. man ay\ aresnıın < u~lll'U muş oma 1 . .. .. • - . ..... , . . . .. . . . -

Uç ha . abere gore, Halepte toplanan muhtemeldir. Stav:ınger tayyare mey-,nlerinden lıçı.i harek•t Lbler;IH, aın~t h celuettıgını beyan etmektedırler. \eım ge da,et etmıştır. şüyo• .. Söz artık hayalin deiil, cof· 

tuıııı :Vü~ ~evlet erkanı harbiyesi gö. danı g~celeyin tekrar boımıardıman c- etmemi~lertl·ı-. * * rafyanındır: 
ltr elerını bitirmiştir. Bu görüşme- y l D • )" ı• • - ltalya Almanya ile bilfı.assa si. 
Çılct~nasın~a. Balkanlarda bi.r harp ,., • • R" . h ugos avya enız ı va ısı lah arkadaşlığı yapamaz. Çünkl 

lta,.id takd:rde havadan. denızden ve Aşıkların geçırdı- ıyasetı cum ur Devlet bankası müdürü Tekaüde sevkedildi Akd .. nizde bir yarım ada halinde-
c an Yap ! k k , h k't h k dir. Alp dailarının öbür tarafında" 
<tnda 1 aca as erı are a a · • • •• .. İ"lanuul, 18 (Telefonla) - Deniz. lı Çok es 1 k l ı t "' İ hl k Londradan dondu Fransız askerlerinin ıarkıJarı ciuyul-

Und 'as 1 arar ar a ınmış ır. gı e ı e Orkestrası lstanbulda li valisi B. Ekreır> t~kaüde sevkedil. 
''"'• a? b~ka yakın şarktaki kuvvet- Belgrad, ı 8(Radyo) - Yugoslav- maktadır. Harbe girdiji gWıı, müe • 

• "• Sü k l k mişti ·. t 1 k ) . '] . 'L- k 'I '-llı"tı~ ratle takviyesi de kararlaştırıl- onser er verece ya bankası müdürü B. Belin Londr!t- em e e erı 1 e ırtıuatı eaı ece.tiP. ' ' D • l d [ Çorum valisi B. Kadri de kendi ar- ve buraları elinden çıkacaktır. Ger• 

1 . enıze yuvar an ı ar, Ankara, 18 (Iluous1) - Cumhnr ılan Belgrada dönmüştür. Londrada zusu üzerine tekaüd edilmı'ştı'r. nıu .. - çi donanması ve hava filosu. kuvvet. 
~betı "."re - Fransa. Türkiye müna- .Lakat kurtarıldılar riya•eli filarmonik orkestra"'· mem- raptıgı görüşmelere ehemmiy,t verili- *----1, ~rtnin d . l . .. . f 4 I f 

1 
. d k yor lidir amma, mütt.,fiklerin de bu denill 

•ta!( "' erın eşmesıne muvazı o- !stanbul 18 (Telefonla) - Bn leketin muhte i yer erın e onser- . M ) d b } de v., havalarında korkun~ kudret. 
b . •Urk - ttaı Ü b t d • ı kt· c ı ı · d v- b l u·..ııtta u a ar T atız b' yan m nase a ın a akşam üzeri BüvükadadRn sanddlla et· verece ıı·. ,eçen yı zmır ever 1. angın aş angıcı ""'- . ı .. rj inkar edilemez. ltalya yarım a -
~on i'ü~~eg~rrinlik husule g!elmiştir. gezintiye çıkan ve nralarında aşk ma- divi konoerlcrcle muyaffakiyet k . Dün akşam Alsancakta Ali Çetin- Satın alınacak dası, denizden, havadan, Alp dat· 
an ald • r e Times gazetesi stanbul- ceraları geçtiği anlaşılan iki genç min eden cır~<eHtra. 70 kişilik kafile larındlJl'l cehenneme çevrilebilir .• 

t,, ıırını b'ld' k tt··· b' . . · h ı· d 28 · a d ' kaı· d h 0 kay·a· bulvarında komisyoncu Bay İstanbıtl, 18 (Telefonla - Koordı'· •·....,r~- .. ı ırere neşre ıgı ır erkekle ıh genç kız hır tehltkc atlat- a ın e ll1"· n a .-,.ıı · a an ., - Balkanlardan bir tazyık, hatıra ge. 
~· ""'• Turkı' · 't 1 · t' k d k 2n · d İt • ı !'lluızın °.turdugu 31 numaralı ev. d,e nasuoı1 heı·etı·, lstanbulda muattal bı'r 'kat" yenın ı ayan sıyase t· mı•lardır. Sandal her nasılsa devrilmiş re el e ece , , ııısan a s anuu :ı , lemez mi? Gelebilir. Fakat orada da 
'l'• ı"'·e 't' d y bacadakı kurumların tutuşmasıy.e h ld b l n d b t 
•tkıe ~, n ı ıma etmediğini ve dördilde denize düşmü•lerdir. İçle· varacaktır. 1.::; ve 4 marısta Beyoğ. 3 e u u~an ' gaz u asının sa ın müdafaaya hazır milletler varchr. ~Uk rın ka tl . .. ·t 

1 
., vangın çıkmışsa da derhal söndürül- 1 k . b .. 

ftıııetini n~ erme !o:e, ı ayan rinden biri yüzerek sahile çıkmağa !unda Saray sinamasında kon,erler ~Uştür. ~;nması1na tarhar vetrmış ve tunun ıçın Balkanlar, oniki ada, İtalyan yarım 
~ta ~ırı· n nufuzunu butun Balkan- muvaffak olmuş. dii'er üçü, o Rırada verecektir. Zarar olmamıştır. ...zım ge en a sısa*ı ayırmış ır. adası, Trabluagarp, Habeıistan!. ... 
iını, t kati etmek için fırsat kolladı- İstanbula dönmekte olan Kalamış Nereden nereye!.. AlllHlnyuun gaf 

~~~l ııe; h:~ ~abl~anlh ar. ~zherinke yapıla- vapuru tarafından baygın bir halde B. Sırrının evrakı cenahı emniyettedir. Denizde karnı -
• ıııu,ı ın ır arıcı are ete der- kurtarılmışlardır. şacak, yapacak i,i yoktur. Ziııfridin 

de kökı •hale etmek azminin Türkler- • A Ankaraya gönderildi arkasında , her halde ltalyadan çok 
'e•lı !taeşrni~ bulunduğunu, binaena. BELÇIK emniyetli bir vaziyette bulunacaktw. 
h~ll'ıa·ll'anın, Balkanlarda bir tazyik İstanbul, l8 (T~ldonla) - Sabık Fakat ltalya, fakat onun coğrafi va• 

''hda ~ t bbüs ettiği anda karşı- Şüpheli ecnebiler için L U .. K SEM B UR G Kocaeli mebusu B. Sırrının evrakı , ziyeti? .. 
~ıt. Ütkiyeyi bulacağını yazmakta- tecrid kampı ihdas bugün Ankaraya gönderilmiştir. Mu- ltalya ilelebed hareketsiz mi ka. 

lt,ıYa h . d. Garp ceı;hesinde sıkışıp kalan Lüksemburg, telaş içindedir. Bunda da hak emesi, gel ecele cevaba göre ya Jacak? 
t 'le ~re· arıciyı> nezaretinin fikirle- e ıyor haklıdır. Çünkü 2580 kilometre murabbaında, 300. bin nüfuslu olan bu kil- burada veya Ankarada görülecektir. Diye sorulursa, buna da ancak şu 

~ınıtıı uman olduiu malum bulunan Paris, 18 (Radyo) - Le Suar ga- çücük hükumet, Almanya, Belçika ve Fransanın tam ortasındadır. Ordu- ----·*---- cevap verilebilir: 
1ıotııa6 ~ &'azeteci Gayda, bu mevzua zetesinin Brükselden aldığı bir habere su 250, melıusan meclisi 54. polisi 180 kişiliktir. Fakat faal bir memle- J"TALYADA Bugün ic;in, İtalya birşey yapama-
[ Yda e erek bir makale neşretmiştir. göre; hükumet, Belçikada ikametleri keWr. L'cmir ocaklarında 8000 kişi çalışır. Bakır, antimvan, kurşun m:ı- mak mahkumiyetindedir. Şimalde bir 

Qlardıı mı. \lesinde, İtalyanın Bal - süpheli gorülen ve arzu edilmiyenlerin- denleri, demir sanayii vardır. Bağ ve meyvalıkları zengin, gülcülüğü ile
~~t etili<! nüfuz tesisine çalıştığını in- :rıemlekctlerine ~~vki mümkün olmı · ridir. Avrupamn bir çok bahçelerindeki &"riller, buradan gider. Hayvanatı 

', harıı· kte ve italyanın bütün arzu- yan ecnebiler için bor kamp ihdas ede· da boldur. İyi binek atları yetiştirir. Kumaş, eldıven, kağıd, deri fabrika
ı· 'et,.. ın Balkan yarım adasına sira- ~ktir. Bu gibi ccı.ebiler, mecburen !arı da Yardır. Baştan başa yeşil ve orma:1lıktır. Seyyahlar Lüksemburga 
t . '"eıtıe . t ıtı "'. oldujunu ve bu gaye için kampta tutulacaktır. çok rajl:bet gösterirler. İdaı~ merkezi olan Lübemburg şehri 50 bin nü. 

~a~ ~ bıldirınektedir. Muharrir, • fuslu, Brükselin 117 mil cenubu şarkisind9 , yüksek bir tepe içinde güzel 
• B~ •l<?vaırıla şöylE' ~ktedir: mek istemektedir. Ancak, Türklerin bir ~ehirdir. Burası vaktiyle Avrupanın en müstahkem şehri sayılır ve 

"okknacnaleyh, ortada hiç bir me- hakikatte böyle düşünmediklerini kuv- cŞimalin Celıelüttarıkı» diye anılırdı. Bir kısım mahalleler merdivenlidir. 
~f'· e~ Türkiyenin Balkanhrın vetie tahmin ediyoruz. Çünkü; Türki- 1347-1437 yıllarında Lük;emburg prensleri Bohemya krallığına geç-

~•nıı.ıZdroJünii oylh'\IJlftia kalkm.:ıaı ye için düzgün ve dürüst siyasetten ay- mişler ve mukaddes Roma imparatorluğnna da kral yetiştirmişlerdi. Bi-
1~nll\ıı ır. <Ane0ohı - MaııaMSlık, rılmamak en büyük meafaati temine- liihar~ elden ele geçti. 1814 de büyük bir diikalık kuruldu, fakat yirmi beş 

{ Iıaık BalkaıMı gilti Jl'ilrün~!linde de0&1ctir. Yoksa, müttefiklerin Türki - yıl sonra memleketin büyük bir kısm1 Belçikara geçti. 1867 de Liik;;em
~?kııa ı:,· . l Iertne kar"1?1Mınıfadır. yeyi süı·üklemek istedikleri politika burg büyük Dukalığı, büyük devletlerin garantisi altında bitaraf bir dev
~• <!etle~ h r hareloetimiz, Balkanlı dalavereleri, Tüt ki yeye menfaatten zi Jet oHu, ancak Almanya ile bir gümrük birliji:i yaptı. lJmumi harpte Al
,.'1tdır.ı 

1
° ktan rntilhemdir ve mn- yade zarar verebilir. (Anadolu - Bu manlar daha ilk aylarıla burasını zapt ile SC"nelerce harek§.t üssü halinde 

~~10 beık.''gll ·r. gar.eteci3i bu makale- da bir başka akıl hocalığıdır. İtalyan kullandılar. 
t,ltı tin; do, T!lrklerin ve aziz müt- muharriri merak etmcoin, biz işomizi Hanı sonunda gene eski vaziyet'ne geldi. Belçika ile gümrük bi··Fii' 

n !aarrus planlarını gizle. biliriz. Hem de pek mükemm~l oluak.) pplı. Şimdi Lüksemburgda bir lııi~·ük Dü~es rnrdır ki ismi Şarlotlur. 

Dört sınıfın silah altına Alman muvaffakiyeti kazanılmış ve 

çağırı/dığı yalanmış Almanya, Norveç üslerini daima elin 
de tutabilecek oir vaziyet ihdas et· 

Roma, 18 (Radyo) - İtalya hüku- miş olaaydı, belki Almanya ile be • 
meti bir emirname ile 1931, 32, 33 ve raber bir yıldırım 'harbi prensibi üze-
1934 doi'uınlu bakayayı bir talim dev- rinde anlaşabilirdi. Fakat bu olma
resi görmek üzere silah altına davet mış ve olamıyacaktır. Alman donan· 
etmiştir. 

Roma, 18 (A.A) - Bir tebliğ, ye
niden dört sınıfın Riliilt altına alın • 
mış ve Bar; mınta kasının askeri mın. 
taka ilan edilmiş olduğuna dair olan 
haberleri tekzip etmektedir Bu teb
liğde, yalnız a•keri hizmetten muaf 
tutulmuş ve bilahare bu hizmeti i. 

\

fava ehlil'etleri tehen·ün etmis olan 
ba.zı gur~pların çağr~İmış oldu!İu ta 
rih eı!;Inı, kt <lir. 1 

maaının mühim bir kısmı mahvolınu4 
ve Norveçle Almanya muvasalaıı 

ancak hava yoluna kalmıştır. Bu va
ziyet cesaret verici değil, ceaaret kı
rıcıdır. İtalya donanmaıının manev· 
rası ve radyo, matbuat netriyatı ise, 
Roma • Berl'.n mihv.,ri ittifakı içind., 
bir nümayiı ve blöften baıka kıymet 
de tatımAz. 

İtalyan donanma5ı, timdiye kadar 
- Devamı S inci aahifedııt -
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Hol anda Hindistanı Eğlence: 

Günün bu mac 

,.. 
" fstanbul mdıusu ve lımir pnrti müfettişi> yanalı. of/an a cevap ver i 

Dedim. İşittim ki argozu zindana atmış- VaŞ~~gton, 18 .<A.A.) -. Diplomasi ta:i~li notalarda izah ve teşrih edil- 3 
mehafılı B. Hu!Un B. Arıtanın beya- mıştır. 4 

·~~te Margozu zindana atmagv ı buyurmamışınız natına cevap teşkil eden beyanatının Ru notalarda her iki hükumet siya- ' 
-

• • Felemenk Ilinclistanı statüsünde yapı- !'etlerinin gayesi biiyük Okpmusta sta 6 
Da kest*ım, kalkıp diZi dibine otur birisi varmış. ona kı:.ı:mış. Ulu Hatun, acıı:.ını bira.l l}acak tek tarnflı her türlü tadilin önü- tükonun muhafazası olduğunu beyan 

um. Bir d ş5yl tüme baıııma bir Gene bağırdım: yener€k çabuk çabuk dedi ki: ne geçmek için Vaşington muahedeııa- etmişlerdir. 
attım. D ğrusu benim yırtık el- - Margoz ... Dedim. İşittim ki Mar - Burada nice kişi varsa canları- mesindc imzası bulunan devletlerle bir nu ka11aat; Amerika, İngiltere, 

rlm, ınmış çizmelerim diba gozu zindana atmışlar. Elbette :\!ar- nı, mallarını bildiğim gibi kullanı - istişarede bulunma~ının Anıerikaca Fransa ve japonya tarafından 4 şubat 
, e tfe y tık üzerine hiç de ya - gozu zindana atmağı buyurmamışsı- rım. Şunu da sana diyeyim ki l\lar - arzu edilmekte olduğuna delfılet etmek- 1922 de Hollnndn hükumetine verilmiş 

mıyordu. nızdır. goz, Ülker Karagözlü begüm beniı:n te bulunduğunu beyan etmektedir. olan notalarda da 'teyid edilmiştir. 
Se iz Susor, sıntik Kotaç da be!l - Ses etme ... Yalnız dinle. Ben elimdedirler, anlıyor mu un? ! ... Bır Bu beyanat mutedil bir lisanla ka- Bu notalarda. bu hükumetlerin hep- Soldaı~ scığa: . 

e y persnm nu işlemeğe ant içmiş- ant ettim ki senin dokuz suçunu ba- hain kişi var ki gizliden gizliye beni leme nlmmış ise de japonyayn ve Hol- si de Hollnndanın büyük Okyanustaki 
1 
-. Sıcakta golg~::;me otuı 

l r gibi lu :tı.ınun dizi dibine otur- ğışhyayım. Yalnız bu akşamdan be- yok etmeğe uğraşıyor. Ben de gizli- landadııki nazik vaziyetten istifade e- adaları iizerincle haiz olduğu hukuka hoşa gıden şey, ye~ıl ot. 
2 

- l 
m k i hı ö e beride yastık arama- ri üçüncü defadır ki suç işliyorsun. den gizliye onu gebertmeğe çalışacn- derek bu nclnlara vaziyet etmek is tiye- riayetkar olduklarını beyan ediyor - ~e.şru olını) an kurnaz.ık. 3 

-
ğa ko) uldular. Hiç tınmıyorlar, al - Eğer başında biraz akıl varsa birin - ğım. İşittim ki; sen gUçlü, yavuz ba- cek olan diğer devletlere yapılmış bir lnrclı. ıstıyen bır adamın tE>ı.r.ır ett 
dırmıyorhw, yalnız ellerine iyisinden ci kusurun ne olduğunu bileceksin. hadırmışsın. Can Bey, bunca yurt - ihtar mahiyetindedir. Son seneler zarfmda bütan ~ulhse- me, ~o~rn~ kuL. 

4 
- L r 

kıiba bir~ stık geçirmeğe uğraşıyor. Necmeddlnin ndı ağzıma geldi , Itırı bu kanlı düşmandan kurtarırmı- Vaşington. 18 (A.A.) _ B. Hulün ver milletler kuvvete müracaat usulU- ve k_ırlı gosterme. 
5 

-
1 ı 

lardır. Fakat nice yastık ve minder kendimi tuttum. hiç ses etmedim. sın'! Sen bu işi görürsen ben de yol· lxn·nnatının metni: nlin terki ve aralarında bütün milletle- lıerlık edatı. G - Zorl.ı, 
v81' a olı hanımlann altında oldu- Şimdi Ulu Hatun nte~li söze giriş- daşını .... Kız kar~eşini... Kaı·ag.ö~lü .Tokyo hUkfımetinin Felemenk Hin- rin diğer milletlerin hukukuna riayet de biri. 

7 
-. Sül~l~si k. • 

1 0
• 

i'rund n t oilanlarım aradıklarını mişti. Diyordu ki: Beğümii sana bagı!'l!arım... verırım. distanında statükonun muhafazaı::· ~tmel"ri \'e onların dahili işlerine mii- banm çaldıgı musıkı ~ıldı. ~ -
bu mıyorlnr -v.e buram buram ter dö - Delikanlı ... Bana . kolaylıkla Anladın Y~· ... Sen bana duş~anım~n meselesinde hissetmekte olduğu endi- dahnlecle bulunmaları adalet \'e nisbet §~~fala ~akmak usulu, ın h 
kerek dö.11; k · ey.e bakınıp duruyor- meydan okunmaz. Benım karşımda başını getırır, ben de sevdıklerinm şelerden bahseden japon hariciye na- dahilinde muamele yapılması hususun rulen ş.~j' 9 

.- Arzu, me.h.ır k. 

lnrdı. eğilmeyip de dimdik duran baş. bir başlarını bağışlarım. zırının beyanatından büyük bir alaka da müsavat, girişilmiş olan taahhüd- man Rustemın bab~~ı. 1? - ~ ) 

ar. 

ı 

r 

r y henımlan, at oğlanlannm işaret ile yerlere yuvarlanır. Yumru- Eğer yapmam desem belki kar - ile kaydı malumat ettim. !ere riayet edilmesi ve muahedelerin mız: renk, kuru d:gıl, bır sun. ed tı. 
Iık salık yüzlerine baktıkça bir gü- ğumun altındakilerin gösterişleri, şımdakini kızdırırım diye hiç ses et- Bu statükonun bozulması bir çok icabında müslihane yollarla tadil edil-

1 ukarıda~ı .'ış~gı~p.: r 
Hlş kopardılar ki oda cıvıltı ile dol - yapışları ~nim eteğimin ucuna bile medim. Çünkü Ulu Hatunun hiç çe - devletlerin menafiini doğrudan doğru- mesi "Prensipleri de bulunan esaslı 1 

- İzmıtın ılerısınde m<> h 
1 

du. At oğlanlarım kızların güldilğil- değmez, bir taht her ku~uru ba~ış - kinmiyerek Mnrgozu, kız kard.eş.ım:. da ihlal edecektir. Felemenk Hindista- prensiplere istinaden sulhiln mubafa- kasamız. 2 -. ~asn~et, yol. 
3 

- A 
nü görünce sol e1Ieriyle kulaklarını lar. Yalnız tahta leke surmek ısti - kara gözlll beğilmü öldürteceğını bı- nının Bilyilk Okyanustııki beynelmilel zası siyasetini tercih etmişlerdir. kadınıa::ın kirpıkle~ıne sür?ükl .rı 
ele alıp çekerek kendi iÖreneklcrin- yen1erle, sır saklamayanların kusuru livıwdum. i\e yapıp yapıp Hatunu o- münasebetlerd r.ok ilh' b' •k" Amerika hükQmeti muc:lihane e _ 4 - Agzın alt ve ust kemıklerı, 

y 1 B . k d'" 1 k d .. e • m ım ır me' 11 b'l . ' l 6 1 
cc ortalığı seJ" mladılar. bagış anmaz. enım ço uş~an a - yalamah, sonra kili~a apmn ~ go. - v:ı.rdır. Bu adalar takriben 5000 kilo- me1Ieri olan bütün hükumetler gibi ı gısı 0 

an. - nce ve ~zu~ 
Ve görmcmiş~ik etmiyelim diye o- nm var ki o tahtımı ~~.rsm~.k ısterler, dilğil~ .~eş.işten öğüt almalı id · Bı - metre imtidaclında uzanıp gitmekte- h~r htikOmetin hattı hareketinin ve Romanya parası. 6 -. Su .~ç~ı d • 

]anca kuvvetlerıyle kulaklanna asılı- ben yalnız onlardan urkeı ım. Bun - raz chışundükten sonra mertçe cevap clir. v b"t·· d" t' t' 1 k sıyasetinin ıfo p .. en&ipleı , istina-1 nota. 7 - Arapça bır şe~ ı b r 

ı d b
. . .. a·· ~ e u un unya ıcare ınce ço e- .,. t'" kl'k · · 8 l\l · nk Ş yorlardı. Zira c:m.~rca kulağı ne ka- ar an m gece ve gun uz ugraşır verdim! hem ·• ti' b' 4 ·ıa· B d 1 d edeceği ve bu prensiplerin .)'alnız une verme 

1 
• ısım. - • avı n 

. k. . . . ı N dd" . k 1 K' k k mı.)e ı ır amı ır. u a a ar a .. f d ( V kt' 1 :vr P • 
dar kuvveti~ çekerek syeıam verırsen ı ?,:nıt1yı~ırbe. ~he.emile ının0 ızışka~- - Hazırım... ıme arşı çı ·aca - kauçuk, kalay, bakır, kopra gibi ipti- büyük okyanusta de~il bütün dün _ 't'e sus,d erra · .J -b. Ta kı~de ~1 t'z '\J t 
karşındakinı o kadar aa'lrlarsın. rı, ogil erı enı ıç zmez. nun u- i"ım? .. d • dd 1 . t"h 1 d"l k . r yada tatbik edileceği ümidini muha- amyn a yaşamış ır ur eve ı,.; 

l kt B k b.ıı. 'd Ul JI d a· k' aı ma e er ıs ı sa e ı me tedır .\ e 0 c· . b' ·a . k 
Bir aralık Su or yavaşca: rı vaazcı ı ır. ana çı ış ısı camı e u atun e ı ı: b . t'h lAt dil . t'h 1A faza etmektedir sız. 1 - ımrı, ır çeşı çıÇ<' • 

w • ro • r k u ıs ı sa a ın nva ıs 1 sa utına na- . • 
_ Toa-cu, nereye oturalım? Dıye gene adıma hutbe okunuyordu. Be - - Kım ıse ... Sana ne ... "Yoksa or- . b t' bü •ük·t- Tokyo, 18 (Radyo) - japonya D·· k- b l h llt . d' ~· dil . 1 k ' zaran nı~ e ı j ur. un u u macanın a 

sordu. nım sana ıyecc,;ım şman ıse ya - uyor musun. A 'k d d h'J ld ğ h . haricire nezaretinin selahiyettar bir 

d t
. b k .. .. l k h Ik K k C B . U T'" merı ıı a a ı o u u alde bır Soldnn "agv a. 

&rcket Ulu Hatun yar ıma ye ı§- nız ana arşı soz soy eme , a · ı or umu... an eymı, ygur ur ok m 1 . . A rüknü beyanatta bulunarak japonnı ' ~ · 
ti: bana karşı ayaklan~ırmakla kalmaz. kü mi\ korkuyor! Artık Ulu Hatunu ~ola :~ eketler bazı ıptıdaı maddeler hariciye nazırı Aritamn, hükumetinin 1 - Yarış, sah'l. 2 - ~d 

_Bu yiğitler kimdir? Dedi... Hal Adımı kaldırtmak ıster. Can Bey! filan unuttum, hemen bağırdım: Fyı. ıj le bu .ad~lara muhtaç~ı~l~r. noktai nazarını beyan etmiş olduğu- 3 - Vızır, \'azo. 4 - Amık, 
}erine bnkıh!'Sa ta çöllerden geldikl~ Beni bu adamdan kurtarır mısın? - :Korku mu? Ben babamın oğlu- . elemenk Hındıst~.nı~ın dahılı ışle- mı söv lemi~ Ku<:., da. 6 - Piliç, kan. 7 --- P 

. .. . k . Dil , d h. b' . 1 ·· ·l rıne yaıpılacak her turlu müdahale ve · .,. Şen s o it'f 9 Tok l rı anla ılıyor, at uzcnnde artı ya- Ulu Hatun bunu diyerek titre,·e tit ~um... n) a 8 ıç ır şe, c en uı c- . . . - Felemenk Hindi<:.tanmın yaban- a. - per ı · - ' 
vuzluk gösterseler gerek.. . d k lkt B d k. Ik mem. Hele dediğin adamın eline, bir muslıhane vasıtalardan gayrı ve.saıte cı ellere diişmesini istemi ... ·oruz 10 - Az, yeşil. 

reye yerın en a 1. en e a - k müracaat suretiyle bu adaların statü .; · }' , ı v Hemen cevap verdim. T • • kılıç ver de karşıma çıksın ... Kor up . . . - Demiştir. Diğer bir zat da demiş - ıttıarıc:cm aşagıya: 
- Bunlar at oğlanlanmdır Ulu tım. Ulu Hatun. y):ec~.eddm.m. kusu- korkmadığımı anlarsın!.. ~~~de. vukua g.etırılecek her türlü de- tir ki: 1 - Yavaş, pota. 2 - Adım, p pııı: 

IIatun\4n buyruğuna kurbandırlar. runa bnkmıyaca~ını soyle~ış ıqe de gışıklık yalnız ~~lemen.k Hindistam - Harbin pasifik Okyanusa va- 3 - Razı, ipek, 4 - Işık, !er. 6 J{ 
KotnL' ve Suser bsıktılar ki kendi ben anlıyorum kı daha en elden de (Arkası var) mıntakasında degıl aynı zamanda bü- 'l'll a . t . G ·aı d : . se 6 _ Suç taş 7 _ Savaş şili. 8,..... ~ - tü b ... k Ok. ,, m sını ıs emıyoruz. roı an ıçın · • · , A\ , 

lerine otur diy.en yok, biraz ardıma HA TA y -oo . ~ uyü ) a~us mıntakası~da sulh, Amerika neler düşünmüşse Fele _ Anaç, kefel. 9 - Haz, dam. 10 - P 

çölrtUler. Yalnız Kotaç hanımlardan 1 .Bu ne cü( et . ıstıkrar ve emnıyet davasını ıhlal et - menk Hindistanı için de japonya, ay- ana, ot. 
birinin yelpazesi üzerine oturdu , • • ı Dün hükQmet avlusu ıç~nde hır hır- mek .. deme~ olur. . . ni şeyi yapacağını söylemiştir.» ----*----
yelpazeyi be bölük etti. Susor ise Fuara ıştırak edecek sızlık vakası olmuştur. Alı Rıza ve ar- Butün cıhanda tatbık edılmekte olup Amsterdam, 18 (Radvo) _ Hollan- Beraet 
kılcım bll§1m bir bnnımm şiltesine tn Hatay vilayet ve ticaret odası, bu \kadaşı 'Mustafa bir arzuhal yazdırmak Amerikanın son derece sadık olduğu danın Tok ... •o sefiri 3"ap. onvn harı'cı·,,e T b ı d K k . k · .~ · r z . . h '"k A t J iô h l B b. d kt . . t" t t kt 1 .; , • • or a t a ara Uj u ÖJ u cı\ 

r · bfr b t u bir ~aşa :rırttı. n- seneki fuara geııi mikyasta iştirake Aıçhın du Du~çke 8

1 
\' usun a arzu.ta ~ıl · kır ot Arıne ~ks ın·aı ~ me e 0 an bu rıazırı Eritayı ziyaret etm:ş \'e japon bir slirek m·ı esnasında o man 

vallı usaklar bu kere oyle utandılar, karar vermiştir. Fuar sahasında bü- me :n a ın masasına gı mış er- nnaa mcrı a ı e Japonva arasında 'tluhtırasına karşı hilkOmetinin ceva- B Ah a· "l" ·· b b' . t d K d' Al'R hl t f d'l. 1 30Y 't . 1908 . meınoumuneseeıye \ 
öyle k;z;rdıla\~i ne~ ~~· o~aç u - yük bir (Hatay pavyonu) in~nsı için 

1 
ı\ . ; d.ı:~· a;-;1 ~ ~ıya :a~a 

1 
ver- ea ı e 1 mış 0 an ' ı ıncı eşrın '1ını vermiştir. le suçlu Zeybek :Mehmed v.e y di 

ta0n1gah~ ı ınık~.a · am.~ .. ı~·ın· . emken arsa i tenmiş e de istenilen ya~d.e nr- m
2 

c
5 1.ıs e ıgı v~ dı cu

1
z an1 ı~ı a ~ un.~n Hollanda hilkilmeti; bu cevabında, dnı:.ı nğırccza mehkemcsindc bcra 

mı çe · ı '\C yuzunu ıçıne so • sn bulunmadığından gene sergısarnyı • ıranın yerın e o mac ıgını gormuş, M·ııA Ş f• • 'lir harbe sürüklendiği takdirc1c Hol- · ı d. 
tu. <;'. ur i e hart nart başını kaşıya- binasında 90-100 metre murabbalık:derhal zabıtayı habc:dar.etmiştir. Ya- ı ı e iffilZ anda Hindistanı için hiç bir devletin mış er ır. 
rak iaşı • a ı etra~a bakınıyordu. geniş bir sı.hanın üzerinde mutabık pılan araştırmada ~,5 lıra, l\Iu~t:ıfa- Parti Merkezini müzaharetini istcmiyeceğini bildir- -------------

At ,lımlarımın duruşları, otun1ş- kalınmıştır. nın ayakkabısı içinde bulunmuştur. 'l"li<ıtir. Yeni Nesriyat 
lan U ı Hatunun hoşuna gidiyordu. Musta.ra mcşhud cürümler kanununa Şereflendirdiler ,------------
Biraz nlara baktıktan sonra döne. * göre mahkemeye \'erilmiş, bir ay hap- - Ba,tarafı ı inci sahifede - ! · "'\ V .. 
rek öze glı·vı;. . - ZeY,finyağı ihra atı •• mahkfim cd!lmiştir. ti genel sekreteri B. Fikret Tuzer ve J TEBL1GLER · ı .l enz adam 
-Bahad.ı~, dedı. At og~anl~rın çok Zeytinyağı piyasasında jyi satışlar * parti idare heyeti azaları bulunmuşlar- Pnris. 18 (Radyo) _ Fransız ka- Yeni adamın cÇocuk YC acnçl~ 

~aklabnn kı ıler. Fakat bız sız1erden 1 kt d B d k'l 43 k M hk,. . dır Ah • · · · t l · 1 kl b 
1 

kt b k .
1 

d b k yapı ma a ır. orsa a ı osu u- a umıyet · A . . rnrga ının sabah rcsmı teblığı: neşrıya ı> mese esme ayırmı 11 

1 
a i 8 ;.n ı '~ k 3fı a şey der : . . e ~ ruş olan zeytinyağının ihraç fiatleri Torbalıda Tepeköy postahanesi td- Ankara, 1~ (Hususı muha.bıArımi7:- Garp cephesinde kayde şayan hiç 277 inci sayısı her zamanki : i 
·rız Kı~ım o ..... tüt ard ımkız an ırı e daha yüksektir ve 54, 56, 58 kuruş- graf 11efi B Ali Şnn ihtilas suçundan den) - Reisıcumhurur.:ıuz, l\Iıllı Şefı- bir hadise olmamıştır. münderecatı ile çıktı. Bu hnftakı ~ , 

n ne ~ gar on n e onuşmuş. . ~ 1 d ~ı · · t'd '>I • miz İsmet İnönü refakatlerind b s · d a t ·ı H kk B lt cı B k ti d"rt .. le d' 
1 

y tur. Pıynsa sag •• "1 ır .• evsım ıp ı n- nğırcezr mahkemesine verilmişti. Adi- . . • . e a,.- Parıs, 18 (Radyo) - Fransız ka- A am a smaı a ı '. u, 
k şd mQ koO bıro~ ın ~~eg~ sından 15 nisana kadar izmir !ima- yen zimmet suretivle 1133 lira 3 ku- v~~ıl Dr. Refık Saydam ve zıraat ve- rargfıhının akşam resmi tebliği: Hüsamettin Bozok, Fuat l{opru t 
doyu ık u~. C. ~· k u k e:~ an ~.or nından dış menıleketlere 3,55~ 000 li- ru~ zimmetine geçi~diği anlaşılmış bir kılı B. Muhlis Erkmen oldukları hal- Garp cephesinde sükunet vardır. Stefan Zveig, Vladimir Veidle, Jı ~c 
~.,, \ u ~z ~l a;;:~u ış ger s~=~ ra kıymetinde 8931 ton, Ayvalık is-ı se~e müddetle hap~e parayı öder:ıeğe de bugi n .saat 15,30 raddelerinde ken- Dalgıçlarımız, evvelce batırıldığı Eriş, Mahmud Cuda imzalı yazı:rır ttO 

~une ~ı ~c ·d . u n ene kelesinden de 2824 ton zeytinyağı ih- hk. d'l . f ::; ' dl eserlerı olan yüksek ziraat enstitü- layıkiyle tespit olunamıyan bir Alman resimler, iç sosyete, kültür, t. ' ır 
.e meıg~tti~kaşkl~ .ık.. . k" . raç edilmiştir. ma um e ı mış ır. lerini teşrif etmişi.erdir. :\filli Şefi- tahtelbahirinin denizin dibinde bulun- hareketleri sayfaları vardır. BilY 

1~1 . e 
- şı ı ı ı cıvan ışı varmış . * · t't" il k .. ı·· 1 1 · · tı:ıhlı 

H 1 d b
. . . . d mız, ens ı un n ·oy u e san ... t ar duğunu görmüşlerdir kısmını sanat meselelerımn l 

un ar an ırısını anasın an ayır· * ·ı · ı · · · · b m lar, bir tlkım adamlar bunu tut- • Bu ne çirkin hadise ı c zırn~t sanata~ h~mın~la <lerıcılık .. * \'e edebi aktiialiteye ayıran u lı• rıı 
nk etmişler. Salıvermek için çok pa- Karşıyaka Halkevınde Ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine sanşatı ıl~ı eher:1~y~tle ı~I~kac~ar ı~I- lngı•Jıwz tayyarelerı· gazeteyi ?ütün o~uyucularıınua 

ra i teri.ermiş, do~ru mu? Karşıyaka Halkevi salonunda bu bağlı V'mur köyünde İbrahim oğlu tb- ml ~. ,ilvber en ızal ahı kckındemı:1~r~ ır. .. retle tavsıye ederız. rrtf/////11# 

B ğ b
. k t k d . b w 

1 
k ı h. . non n mevzu ar a ın a ı~törle 8 f 1 . . h"f d 

o n2ıma ır yumru ı an ı . akşam saat 18 de zıraat ve agcı ı rn ım Durucu, bır kaç kadının yardı- il' 1 . kt·· 1 .. k d d - a, tara ı ıncı sa 
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.. b' e ere ıyrne ı ıre tı er vermıştır d" k .. 1 d t . t' 

Dognıdur Dedim dan Karşıyaka :ıgcı ve rençper erme ere ıyı ır eve götürerek kapatmıs "l\f'llA Ş r· . 1_ ~ · onme uzere yo una evam e mış ır. 
, ... · .

1 
kt' B . t k . . "" •• ı ı e ımız, saat o,4o e kadar ens- S 1 . N h'l' d T d 

Ul h t b 
. t J"şı 

1 
a ladı bir konferııns verı ece ır. u zıraa ıza tecavüz etmıştır. Suçlulnr zabıta- t'tild k 1 1 d a ı gece<:;ı 1 or\·eç sa ı ın e orn -

u a un enım e a m n , . . ı e a mış ar ır. . 
fakat tavıını h!ç bazmıyarak ellerini konfernnsı ve görüşmelerı sıra ıle Kar ca tutulmuş, adl.iyeye verilmişlerdir. Milfarekatleri esnasında talim he- Jem. ~ayyare mey~anına baskın yapan 
birbirine vurdu odada kim varsa he- şıynka köylerinde de yapılacaktır. İ t• l"'k l k . ti . t ffil te b 1 1 İngılız tayyarelerı, attıkları bombalar-

ktı B n de 'Glu hatun ile yal * Karşıyaka Halkevinin Kültür- S ım a yapı aca ~ef ~de enbe ks u unan ta ebeler tıı- la büyük bir yangın çıkarmış ve mü-
menkçıld · ;.

1 
H t ö ~ .. ··tt·~ park gazinosunda ynrın akşam vere- A ri mezarlıkla Paşa me:ı:arlığı rn ın an üyil tezahüratla teşyi olun- him hasar ika etmişlerdir. Britanya 

nız a ım. 1..1 u a un s zu yuru u K k ı v muşlardır Enstitü namına bir talebe dedi ki. ceği balo 27-4-940 cmr.artesi akşamı- \'e arşıya a mezar ıgının etrafında- . 4 • • • • • • : hava kuvvetlerinin taarruzu, Norveç 
· d b k b' d · 

1 
na tehir edilmiştir 'Ru balo icin hazır- ki tarlaların istimHikleri ile mezarlık l\lıllı Şefımıze bır buket vermış. Mıllı halkı tarafından heyecanla takip edil-

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Hastalıkları Çocuk 
Mütehassısı aıJ 

Ha.stalumı 11,80 dan bit• ~:,ııJl 
B11y 1er aokağında Ahenk ına 
yanında kabul eder. 

- Bun an aş a ır e senın yo - ' · · 1 ı <::.of' • rtok ··t h · k Id ki tıklar va ılclığı öğı rıilmiştir. arın g.enişletilmesi mu\'afık görül_ """ ımız ')( mu e assıs a ı arını miştir. 
;d;n~~~a~r;ın~d~n~n~~~e~r~g~oz~msu~,mı~ıma•rg~o~z~m•ı~ı~~~·~P~~~~~~~~~~ mil~ü~ !~imlik edilecek arazi tc~ beynn ve kıymetli iltifatlarını ibzal,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
Tel fon TA yy ARE §Si~·~;·~~·;~d~(3646 1 bit olunmuştur. !buyurmuşlardır. E .. L.H A-IVİR A sinema;naa 

Bu hafta :ki büyü~1 !ii::ı"i;1;a~~............. 1 BuCJÜO K ü: tiirp3 rk Sinemasında Bugün matinelerinden itibaren 
işte mübalegMız senenin en bUyUk fümi 

Bir ba:ltadanberi gösterilen Fransız ı:ıincmacılığmın Ui~?emut Muhteşem 2 film birden 
Şaıkın ve Arap diyarının ses kra- eseri Avrupn caz kralı Paris radyo )'llclızı Sevı· mıı· 
ıi ı N RAY 

'
:rt:'INTUR - JEAN LUMİERE re".. amus u ·ı:.. " ... 

Haydut 
Un m t Giilsflm'iin tarafından müstesna bir mPvzuda yaratılmış 

ôlmez bir eseri KADIN 
VE AT 

"Yanzk Esire,, 
TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA 

ŞARKILI 
t;r,-ıumi rzu ve talep üzerine bir 

haftn cnhn go.:.terilecektir. 

Oymyanlar: 
MEGLEMO'l\·/ER - l/ENlff G .. 4-

RAT - l?Allı!U 
Fıwısızca sözlü 

Ayrıca: gk!criurnal son dün
ya had:ı-ıatı 

c . .,.un saatleri: 
NAMUSLU KADIN 2 - 6,lS - 8,30 
VEDAT 3,30 - 6,45 - 1 O 

Gece Yarısı Şarkıcısı 
Filminde şayanı hayrd dans ve raks numaraları ... Nefis şarkılar 

heyecanlı ve müessir bir aşk hik!iyesi görUlecektir. 

Ayrıca: ö:üm harbi 
Amerikan polisiyle, kangsterler arasında mtlcadeleyi gösterir heyecanlı 

aşk ve poli filmi 

1 İlaveten: Paramunt jurnalde en son harp havadisleri 

m:S•e•aiilln11st::zlıı11r111: ı;ıG111.e111clilell:~:s·nn:r:sı :mııı:ı: •211:,31!'.J0;;-_..5•,•ıl!5;-mı9aıöl•ü11m•h•a•rb111i .. 4•,3m::0;;.7 •• •4•511d•e--' 

FRANSIZCA SÖZLÜ TABU RE!\TKLİ 
Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş harikalar "'aheserind: d \C 
shıamacıhğının bütün gönüllere hükmeden en güzel ve sevimlı erı 

TYRONE POvVER 
VE J1 

N A N C Y K E L L Y - H E N R 1 F O N .D 
l\IETRO JURNALDE: En son ve mühim HARP h .. berierı 
SEANSLAR: Her gün: 1-3-5,15-7,30-9,45 de b:ıs r d 
Cumartesi ve pazar 10,30 da ve hafta arasında h r g n 

1 

r:cuz HALK SEANSLARI r AP.DIR 



Yeni Dünya 

Pol Revno 
meclisinde alkışlarla kar-

~· Rusya - Yugoslavva 
•~at~t ve tediye anlaşmaları için 

(ANADOLU) 

- Yüz para vereyim de şeker al.. 
Haydi oğlum, benim gibi ihtiynrı so
kaklarda koşturma!. 

- l.• temem de i~ temem .. 

-Bat tarafı üçüncüde-

-Bat tarafı 1 incl sahifcde
hürU suretinde telilkki edilmektedir. 

Timbul gazetesi, nakliyatın emniyeti-
az mı manevra yaptı? ni ve seyrilfainin intizam ve hürriyeti-

ltalyan ıazeteleri ve radyosu de • 
mokrasitere az mı kafa tuttular? ni temin için alınan tedbirlerin müna-

Ortada bir Alman • ltalyan ittifa • kaşa götürmez bitaraflık zihniyetine 
kı vardır. ltalya, Lehiıtan hareka • istinad eylediğini ehemmiyetle kaydey
tından kendiıine malumat vermediği !emektedir. 

lı tnüzakerelere başltyaC 1klar ve R.~sya~~ ~a yanaıtıiı bahaneıiy- Roma, 18 (A.A.) - Tuna nehrinde 
eltı- le muttefokını yalnız bırakmıttır. Bu seyrisefainin kontrolü hakkında Ro-

·,ı ı11ııı~' 18 (Radyo) _ Hilkümet, Belgrad, 18 (Radyo) - On kişiden kafi. de!llmit gibi, ittif.akın manevi manya _ Macaristan _ Yugoslavya ve 
tı.l)etıe l4!b!iğ neşretmiitir. Bunda mürekkep iktısadt bir heyet, sabık na- ve 11ya11 cepheden bazı ıcaplarına da . . . 

1 ~,... r bı·r1·· · b" 1 d C · · · t· it d d i t kd'ırd it ı d" Bulgarıstan arasında aktedılmış o an ·•t ıgırıe Yugoslavyanın ır zır ar an orcevıçın rıyase ı a ın a uyma ı ı a e, a ya, unya na-
ı~''tı:e bir tediye anlaşması yapa - bugün ::lfoskornya hareket etm:ştir. Bu zarında büsbütün kıymetaizletir. itilafname italyan mebafili tarafından 
~ i lıııı.ı~ lıu tnaksadla Yuıroslavyanın heyet, Yugoslavya ile Sovyetler birliği ltalyadan demokruiler heıabına milsait bir surette tefsiT edilmekte -
~~'~tın ~e nazırı :.rnase Corceviçin arasında bir ticaret muahedesi için da ıempatik hareketler beklenemez. dir. Bu mehafil Romanyanın önayak 
ı;~,~, t~~ bir heyetin yakında llfos - Rus ricali; le müzakerelere başlıyacak- Çünkü, bu tezad, mt.ıhakkak ki yilz olmuş olduğu bu işin Avrupanın cenu-

-~~fı "filıeğ: il k 1 b t kızartıcı olacaktır. . . b'I . · ve m za ere ere aş- ır. bi şarkısınde sulhün muhafazası mak-
\,. ....:_ dırihnektedir. İtalya ancak ve ancak, tali Al _ 
( --;- manyaya hakiki tebessümlerin; ve il- sadiyle bu dört devlet arasında bir rne-

l.t tnı Fin sefiri Hollanda tifatıno bol bol lütfetmeğe ve Alman sai birliği yapılması için atılmış ilk a-
1'1 :,a~hu1, 18 . galibiyeti artık kat'iyyete yakla,tığı dım olduğu mülaleasındadır. 
"~~l~<liı-8 (Telefonla) - Yenı hu•• ku"' metı" gün harbe girecektir. Yağma için , Bükreş, 18 (Radyo) - Hariciye ., Ilı elç,,, K k" b .. 
~~. ıe tel · os ınen ugun zaferden hisse almak bahasına! ... nazırı B. Gafenko, kabinede Tuna 
~~~ e1t ve ft·ııııştır. Yann Ankaray:ı Şu"phe/ı· eşhası takı'p Fakat tarih böyle bir hadise kaydet- 1 1 k k - 1 

~
~uııı,, ıınatna i R · · u beyne mi el omisyonunun arnr arı 

•?.a ta . me~ nı eı~ıc m- mek imkanlarından o kadar uzak 
~ l kdıın edecektir. ediyor tır ki... hakkında izahat vermiş, alınan ted -

ı ""•Cly • • } • Amsterdam, 18 (Radyo) - Mühim Orhan Rahmi GÖKÇE birlerin Tunada emniyeti temin ede-
~,:~dı sı parı ş erı dahili emniyet tedbirleri alınmıştır. ceğini söylemiş, kabine, bu tedbirlerı 

!, 1~ il·. 1
,. (A.A) - Türkiye - Ateşli silahlar, kimde bulunursa büyük TERF/ kabul etmiştir. 

~. 11 ~ku l • btiyük kalay sipa - cezalar görecektir. Hollandada gizli İzmir ikinci erkek lise•i tarih - coğ- * 
kıy. buıınu,tur. Şimdiye ka- si!llh depolarını meydana çıkarmak rafya öğretmeni R. Garra Sarmatın Tecil 

11, Si k•layı Almıı.nya ve A- için tedbirler alınmıştır. Bazı ara~tır- maaşı 30 liraya çıkarılmıştır. Denizli Kemalpaşa kazasının Halilbeyli kö-
~ l\abtlrlş ediyordu. malar :apılmış, şüphel.l şa~ıslar fot~I- lisesi riyaziye öğretmeni B. Reşid Mo- yünde Şükrü kızı Nazifeyi evlenmek 

"~~~el(ı O bozukluğu muş .. vıze ve pasaport ışlerınde milhım can, Denizli lise~i tarih stajyeri B .. A- 'T!aksadiyl~ ~açır~n Yusuf oğlu A~ -
"' nede 8'ce Bllat 23 raddelerinde tedbırler alınmıştır. kif Tütenk, lllttl!'la orta okul tarıh - •ned, şehrımız Agırcez_a mahkemesın-

' ·~ ~bJ0 aclıkbey mevkiinde elek- oereyanı kesilmiş, hatta bir mUddet ·coğrafya öğretmeni Dürnev Eğilliojl- !eki duruşma~ı neticesınde kızla evlen 
nıı,~ sunda Vuku bulan bir üıza tramvay da işleyememiştir. Kablo,,lunun maaşları da otuzar liraya çıka- Jiği nazarı dikkate alınarak hakkında-

a hav11ıt:1.aıtı evl<?rd.e elektıı.ik 1 dıln tamir edilmiştir. rılmıştır. '<i amme dava•ı tecil olunmuştur. 

EGE 

SAH!f'E ( 5 )' • 

harekatı 

Mıntakası Bağcıla
rına ilan 

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

zılı fiatlerle yapılacaktır. 
1zmıre >ıoğlı, Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, Boz. 

raka, Balçova, Yenikaletimarı bağcıları ihtiyaçları olan kükilrtlerini şir· 
ketin (lzmirde kapah yemiı -••••• No. 41) ıubHinden bedeli muka 
bilinde alncakları kAğıtla Darafaç Tat lakeledekl ard.Jyede teselJOm 
edeceklerdir. 

Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 
tedarik edilen ardiyeden alacaklardır. 
D ikkaf • lkinc; ~ner kaldırılmış Glduiundan bağcı olmı· 

• yanlara kükürt verilmiyecektir. 
Bağcıların alacakları kükilrtler gösterflen mahallerden başka yerlerde 

satılamıyacağından ald&nmamaları lazımdır. 

Satış 

l\Iıntakaları 

Alaşeh;r 

Akhisar 
Aydın 

Ayvalık 

Balıkesir 

Bandırma 

Bayındır 

Bergama 
Burhaniye 
Çanakkale 
Çeşme 

Edremit 
Gebze 
Gelibolu 
Gemlik 
Geyve 
İstanbul 
İzmit 
Karaburun 
Karamürsel 
Kemalpaşa 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lapseki 
Manisa 
~!enemen 

Nazilli 
Salihli 
Seferihisar 

' ' 

·( . 
Z. B. 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> , 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

• , 
> 
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r Satıı fiati 
Yarli Ecnebi 

497 537 
495 535 
500 540 
510 560 
505 545 
lllll 655 
490 630 
~1ı; 655 
510 565 
515 655 
505 645 
610 650 
585 675 
516 556 
515 555 
525 565 
520 560 
580 1570 
500 540 
530 570 
490 630 
496 535 
500 540 
515 655 
487 527 
487 527 
500 540 
495 535 
495 53:> 

Sara;·köy > > 500 540 
Şarköy > > 515 555 
Tire > > 490 530 
Tekirda!r > > 515 555 
Turgutlu > > 490 530 
Urla > > 490 530 
Ödemiş > > 4 95 535 
KtikUrtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa çr 

karılmıştır. Beynelmilel şöhretı haiz Londrada(Daniel Oriffth)!Abura
tuvarında yapılan tahlilde ktikürtlerimizin yilzde 99,51 uflyıette olduğu 
anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle ilı i ve en yilksek ecnebi kükürtlerlne muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Tiirk Anonim Şirketi 
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SAH FE ( 6 ) 

1 LA N 
A ,... - . 

e ı se er talebe a'ınıyor 
lzmır leı·azım arnirli§i satın alma komisyonundan: 

l - K ıleıi, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin her üç ~ınıfına da ~
numuzdeki haziran :çiııde başlanacak olan 9-!0-941 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve aile
sinin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında du kazanması şarttır. 

3 - Rr sene tahsili terkcdenlcr, yaşını büyültmüş ve kilçültmilş 
o·anlar kendi okul arının sınıf geçme sınavında ipka veya bü
tünlemeğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun olınıy~ nlar asker iokullara alınmazlar. 

(ANADOLU) 
! ••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••• •• •• •• ••• ••• •••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• ,,,, ••• ................. ..... • 

!İzmir Levazım Amir!;ği İliinlarıJ 
• ••-••...-.eH•••••••P•••••••••••••••••••••••••••••nııııı•nıı ....... •-H<•--·...,ıııwı--.. 

Makinist aranınor 
lznıir levazım an.i1liği satııı al11uı komisyonıından: 

l - Telli telsiz motör ve elektirik makinistliğine talip olan sanat
karlardan ehliyet gösterenler \'e şeraiti uygun görünenler üc
retli olarak orduya alınacaklardır. 

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte 

13 
ci şubeye derhal müracaatları. 

14 16 11 18 rn 20 21 23 24 

müstahkem Mevki ikin-
1300 

25 26 27 28 30 

lzmfr levazım .. amirliği satın cılma komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 'Teminat katiye akçası Askeri 

~-· -- ---- _-

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANDAISE ROYALE KUM • 
PANYASJ 

Deucalion vapuru 2-5-940 tarihin
de beklenmekte olup Anvers vı• ılol
landa limanlarına hareket edecektir. 

Zara motörü 21-
4-940 tarihinde 

19 Niacn 1940 CUMA 

V J . Henri \lan J)erı~ 
A.MEP.1CA~" EKSPORT LfNES t~G

XEVYORK 

NEV-YORK tçı~ 

Eksameiln Yapuru nisan sonların~' 
bekleniyor. 

Eksiria vapuru Mayıs iptidasında 
bekleniyor. 

gelerek ertesi gü- lN 
nü saat 17 de Pi- SERVİCE ).JARİTlME ROU>IA ı • 

BUCA REST 

Galats ve Köstence için: 
4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 

devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müra
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıdla
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tam mlamış olmaları lazımdır. 

Kilo Lr. Kr. evsafta VEHl!tl.IA 

decektir. 

re, Brindisi, Zar:ı 

Fiume Triye~te ve 
Venedik liman -
!arına hareket c -

Cavarna motörü 18 Mayıstı doğ"l1 
beklenivor. 

S - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları oku
Jardan askeri Jiselerce celbeclilecl:k ve bütünlemeğe kalmadan sı
nıf geçenler seçme sınavına çagırı1 caktır. 

Askeri lise II. ve Ill. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 yılı 

kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 
c - Askeri orta okullarla musiki, sanat ve kara gedik!! erbaş hazır

lama orta okullarının kaydüknbul şartları \'e zamanları ayrıca 
ilfın edilecektir. 31 l\Iart 3 4 5 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 30 ,. ~isan ve 3 7 9 10 mayıs 1127 

Gümrük muhafaza genel komu
tan ığı Istanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonundan: 

l - Milteahhit nam ve hesabına alınacak 4000 takım yazlık elbisenin 
ııçık eksiltmesi 25 ni::;an 940 pcr~<€.mbc günii aat on birde yapılacuktır. 

2 - 'Muhammen bedeli 2GOOO ve ilk teminatı 1 !:150 liradır. 
3 - Numune ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin gün ve saatııı'cıa kanuni ve::;ikaları ve ilk teminat 

makbuzları ile birlikte Galata l\Iumhane cadde::;inde tbrahim Rifat haıım 
<l:.ı ik:nci kattaki komisyona gelmeleri. 10 14 19 24 1260 2 :~s 

Istanbul Belediyesinden: 
T. kı:ıim belediye gazinosu bodrumunda yapılacak inşaatla diğer bazı 

müteferrik işler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 29766 lira 45 kuruş ve ilk teminatı 2232 lira 48 kuruştur .. iukavele ek
siltme bnyındırlık işleri umum: hususi ve fenni şartnameleri proje keşif 
hula nsiyle buna ınütefcrri diğer evrak 149 kuruş mukabfünde fen ·şıeri 

miidürlilğundcn verilec<>ktir. İhale 2-5-940 perşembe günü saat 15 tc dai
mı encümende yapılacakhr. 

60,000 Yulaf 675 00 > > 
60,000 > 676 00 > 

60.000 > 675 00 > 
:rn.ooo > :~37 ;;o > 
30,000 > 337 50 > 
1 - İzmir :\ist Mv. birlikleri hayvanatı için yukarıda cinsi ve miktar

ları yazılı beş kalem nılaf ihtiyacı :wrı ayrı şartnamelerle ve pa-
7.arlıkla satın nlınncaktır. 

2 - İhaleleri 20-nisan-940 cumartesi günii s:.ıat onda kışlada jzmir 
1ernzım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat katiyeleri hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
5 - htekliler belli gün ve .saatte teminatı katiyeleriyle birlikte komis-

~·ona müracaatları. 1388 

Bornova Zeytincilik istasyonu 
müdürlüğünden: 

Bornova zeytincilik istasyonu bahçesinde kain ahır, c:.amnnlık binasını 
tadil ederek daimi i~çilerimize ikametgah inşaatı müııasakaya konulmuş

tur. 
ı - İşbu tadilatı iıışaiyeniıı l.ıedeli keşfi c:1046:t liradır. 
2 - 'Talipler şeraiti anlamak ve keşifııameyi görmek üzere her gün 

istasyon müdürlüğfüıe müracaat edebilirler. 
3 - :\Iiinakasaya iştirak rdereklcrin yüzde 7,5 teminat akçalarını iz

mir mal~anclığına yatırarak nıakbuzlariyle birlikte 4-mayıs-940 
cumartesi gi.inü saat 12 de i~ta:;;yonda toplanacak komi:;yona mü-
racaatları ilan olunur. 1 D 23 27 1 1387 

lstanbul be ediyesinden: 
'l'epebaşı şehir drntro::.u bahçesinde yapılacak muhafaza dıvarı ve te

ferruatı kapulı zarf u:-:uliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 28135 
lira 90 kuru,.: \'e ilk teminatı 2110 lira 20 kuruştur. )f ukavele eksiltme ba
yındıı·lık i*leri umumı lıu:.usi ve fenni şartnamderi proje keşif hulasa
siyle btm:ı rııütefen! diğer evrak 141 kuruş mukabilinde fon işleri müdür
liiğünuen verilecektir. İhale 2-5-U40 pnrşembe günü saat 15 te daimi encü
menr1e yapılacaktı!" 

Taliplerin ilk temina~ makbuz veya mektupları ihaleden ~ekiz gün evvel 
fon işleri mildürlü[-riine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait ticaret odası vesikalariyl.ı 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresin
de hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadaı daimi 
encümene vermeleri. 16 19 24 29 1278-2825 

Tuliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihaleden sekiz gün ev
vel fen işleri mücliirlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yı
lına n't ticaret oclnsı .,·~silqı,layiyle 24QO numnralı kanunun tarifatı çevre-

1/fk,_ sifll1e hazırlıync:akları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de · kadar ~ ,.- ;-~"--····~ .... ~ ·. - . 
~ daimi encümene '\ermeleri. 16 19 24 29 1280-2828 

fZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şir 1eti = Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmirde Halkapınardaır. 
= Yerli Pamuğundan At, Tayyare, KöpekbaJ, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrupan~n ayni tip men~ucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bavra1< 1zmir 

lzmir defterdarlığından : 
lzmir ki.h'fczinde üç senelik muhammen bedeli ( 1800) lira olan ve içe

risinde küçiik Gediz uzmafı'ı bu unan Hagıp paşa namı diğer Sığlar clal
~·nnı mahalli ile gene İzmir körf ·zinde iiç senelik muhammen he<lı>li (:WO) 
lirn olan e ki Gediz voli mahallinde üç sene müddetle balık avlamak hak
kı su ve kara av vergileri umumi talimatnan inin 28 inci maclde~i dela
letiyle 24fJO numaralı artırma ,.e eksiltme ve ihale kanununun 41 inci mad 
de i muc·bince 12 4 t 940 tarihinden itibaren on beş gün miiddetlc 
27 4 940 tarihine müsadif runu.rtesi günü aat on ikide ayrı ayrı ihale
leri ıcıa edilmek tizere açık artn·maya çıknrıldıgından taliplerin İzmir 
d~fterdarlığına müracaatia şartnameyi parasız tedarik edebilecekleri ve 
har dalyan ve voli mahallinin muhammen bedelinin yüzde 7.5 ğunun ayrı 
m'l'ı ni bette nakden depozito ı.kçası yatırmak veyahud bu nbbette ban
kahırın teminat ıhektuplaı ı :le devletin muayyen tahvil ,.e bonolarını ver
nu:k şartiyle muayyen gün ve fltatta defterdaı·lık odasında müteşekkil 

komi yontı mahsusuna müracıuıtları ilan olunur. 12 J.1 17 19 1286 

Istanbul Bele: iyesinden: 
Ha tahnnelerin altı aylık iht:yacını teşkil etmek üzere lüzumu olan 

muhtelif mevadı gıdaiye kapalı zı.rf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

BRİSTOL 
Bevoğlunda 

.. 
OSMA NI YE 

SiR K E C f'de 
Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en ealu otelcial 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir. 

4 4 . Sen~lik. t~rübeli id~ıyle bütün mUfterilerine kendisin( 
· ıevd)rutlflır .•• 

Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki r hah bulurlar •• latanbulda 
ôütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar •• 

Huauaiyetlf'ri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabu1 etmi· 
yecck derecede ucuzdur. 

Istanbul belediyes · nden: 
Floryada sıra kabinc1cr<le ~ .ıpt ı rılncak tesisat ve müteferrik işler ka

palı zarf u~uliyle ei<si11meye ktıııulmuştur. Keşif bedeli 21648 lira 43 ku
rus ve ilk teminatı 162~ lirP 63 kuruı:ıtur. :\fukavele eksiltme bayındırlık 
isl~ri umumi husu:-i ve ienn1 şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna 
miıtcferri d'ğeı~ l'Vral: 108 ktınış mukabilinde fen işleri müdürlüğünden 

verHecektir. 
fhaie 2-5-9..J.O }Jersembe günG r-ıaat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Ta\ipleriıı ilk teminat makbuz veya mektupları ihaleden 8 gün evvel fen 
işleri müdürlüğüne mi.•racfüıtl:ı alacakları 'fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret oda~ı vesiknlariyle 2190 nunıarnlı kanunun tarifatı çevresinde ha
ıırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü :iaat 14 de kadar daimi en-
cümene vermeleri. 16 19 2·1 29 1279-2826 

lzmir Yün Mensucatı 

> 

> 
:t 
> 

Federico vapuru 25-4-940 tarihin
de beklcnm~kte olup Ceno\'a ve Ri. 
viera limanlarına hareket edecek-

ATID NAY1GAT10ı .. CO)'IPA1'~· 
HAYFA 

tir. Beyrut Hayfa Tel-aviv 
Adige vapuru 3-5- mayısta beklen- ve İskenderiye için: 

id Port·,. 

mekte olup Cenova \·e Riviera liman- ___ _ 
!arına hareket edecektir. 

Brindisi nıotörü 1-5-~)40 tarihinde 
&" !erek ertesi gün saat 17 oe l'ire Di
rindi~i. Zara, Fiume, Triyeste H~ \'e
nedik limanlarına hareket edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyea· 
te veya Cenovada şimali ve cenubi 
Amerika limanlarına hareket eden 
İTALIA ANONiM seyrisefain ,irkta.
tinin ve Amerika ve Hindidana hare
ket eden LOYD TRİYESTİNO ano
nim aeyrisefain şirketi vapurlarına 

teaadi.if ederler. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Albajulia vapuru 4-5-940 tarihinde 

beklenmekte olup :\falta, C.enonı, l\I:ır
silya limanlarına hareket edecektir. 

Not: Gerek navlun ve gerekse ha
reket tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir mesuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004--2005 

Zayi ves:ka 
fstanbul Beşiktaş askerlik şubesiıı

d,.. kny1dlı olup Çengelkiiy a~kerlik 

şubesi yazıcısı o!J.rak aldığım terhis 
tezkpremi zayi ettiğimden yen1'41nı 

ıılacağımdan C'Skio;inin hükmü olmn -
d:ğını ilan ederim. 

1316 doğumlu Mehmed Hayri 
oğlu İsmail Bedri 

lzmir belediyesiriCleıi: 
1 - Paşa m~zrrlığının duvarsız 

olan bir kısmına duvar inşasiyle tel 
çekilmesi işi fen işleri müdüürlüğün 
deki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 781 
ve muvakkat teminatı 59 lirarlır. Ta
liplerin bu teminatı lş bankasına ya 
tırarak ihale günü olan 6-5-940 pa -
zartesi giinü saat 16 da encümenn 
müracaatları. 

Antar molörü 20 
heklcııiyor. 

N'isamı 

Vapurların isim >e ta,..ih!ul n•r· 
kında hiç biJ' ts.ahhüd alınma•· 

TELEFON ı 2007 - 2001 ·-------------............... ~-" 
Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talık 1ar mütehassısı 

İzmir Beylersokalc No. 82 
Telefon No. 8281 
Hastalarını sabahtan itibareıı 

ve &ece vakti kabul •e muayeD• 
eder. - ·-Ulıvier ı;e sürekciJ! 

LiMiTED 
VAPUR A CENT ASI 

Attiirk caddeai Ree1 binaaı 

Tel. 2443 .... . ..,,,. 
Londra ve Liverpol hattnrı ı.,. ,. 

Piyaanın ihtiyncına göre v•P" 
)arımız sefer yapacaklardır:_ 

r aze, temiz, 

ilaç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanes~. 
Başdurak Büyük Salepçioilll 2 - 904 sayılı sokakta 18 ve 1 !'l 

sayılı dükkanların yıkdırılması nla . • r:.ı .k.a.rş1ıııı.~ı.n_d_a_. --------
na ait olmak üzere enkazının ~atı~ı. -/ 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile açık artırmaya 

konulmuştur. Keşif ~deli 8 lira 20 
kuruş muvakkat teminatı 62 kuruş-
tur. Taliplerin bu teminatı iş banka-
sına yatırarak makbuzlariylc ihale 
giinii olan 6-5-940 pazartesi günü sa. 
at 16 ela encümene müracaatları 

19 24 30 5 
Karşıyakada de\'let orman fidan

lığı müdürlüğünce istimlaki mu kar. 
rer Kar;;-ıyaka Osm1ınzade ~<'m _ 
tinde 103 ada 28 jar.'-el nolu 115!> 
metre murabbaından ibaret Barac -
yotiye ait arsanın bedeli iqtimlaki -
nin takdiri için istimlak kararname
sinin 6 ve 7 nci maddeleri hükümle. 
riyle belediye daimi encümeninin 
10~4-940 tarih ve 641 nolu kararfrle 
intihap olunan komisyonu mah~~<ı. 
ca istmla.ki kararı mezkur arazinin 
halihazır bataklık vaziyeti ve em~a

Üç Kimyager 
Valdolu 

Diğer bir takım siııit 
·ı" l 0 b0 "d · boıı aç arı gı ı mı eyı . ti 
mıyan çok iyi ve te~ır
ara zsız bir sinir 1 a 
cıdır. 
--..;..--------~ . ti' 

hi1'1"' Menem1.:n asliye hukuk 

iinden: J<O • 

Rasim kızı Hatice tarafındnfl 
05

Ji)-c 

cası Faik aleyhine Meneıncn 11ııı' bOŞfl 
hukuk mahkemesine açılan 0 ndl' 

linin alım satım rayiç fiyatları göz 
önünde bulundurularak beher metre 
murabbaı beşer kuruştan 1155 metr~ 
murabbaının elli yedi lira yetmiş beş 
kuruş kıymet takdir edildiğinden 
keyfiyet kararnamenin 8 nci maddr- nur. 
:)İne uyularak onuncu ma<lde~i hük

davasının muhakemesi so:ıırıırl.' 
3-4-940 tarihinde 62 sayılı ·~ifl bıt 
boşanmalarına ve davalı fı:ıı efllflıl' 
sene mi.iddetle evlenmekten Jl1 J<ıır'' 
iyetine kabili temyiz olarıık·t·bıı.re11 

d 1 1 1'' 
'erilmiştir. Tarihi ilan an. kSi tıı 
l:i gün içinde temyiz etm~~ı :ı blİğ Jl'i~ 
dirde hükmün katileşecegı :~aıı ol" 
kamına kaim olmak üzere ı 

lediyemize müracnntJııı ı jl mü dahilinde ilan ve nliikalılarınııı 
itirazları var:;;a 8 gün zarfında be - nur. 1386 

Tahmin bedeli 35786 lira 3G kuruş ve ilk teminatı 2683 lira 98 ku -
nıştur. Şartname znbıt \ e mucmelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. 
föale 26/4 910 cuma gilnil saat c..n beşte daimi enctimende yapılacaktır. 
Taliplerin 'Ik teminat makbuz Vt:Yfl mektupları ve 940 yılına ait ticaret o
dası ve ı aları ile 2490 numaralı k,ınuna göre hazırhyacakları teklif mek
tuplarını ihale günü s :ıt on dörde kadar daimi encümene vermeleri la-
zımdır. l 1 15 19 22 1210 

T. A. Sirk'!tinin hal.~ p:nar kum ::ş fabrikas .ı 
Tarafından m~vaim dolayiaiyle yeni çıkardıiı kumaılar 

ALSANCAK 
fataayonu Karşısında Yeni Açılao 

EGE 

Makine Tamir hanesi 
Işi gCnünde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

nunia iffhar eden bir müessesedir 
Kestan pazan demirciler 67 - et Telefon: 899S 1 

~~~=ı.n-~~~mı.-~------~ 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yapbracafınız elbiıeler için bu mamulab tercih edin 

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

ŞARKHALI T. A. Ş 

Husu~i Hastahane.,i 
Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 
Her rıbıye ait hastalar kabu! t•e mı7-
tehassısları tarafından tedaı'i edilir. 

1 

Müessesede her zaman 
. ldo1{tor bululur. Tel 2918 

1 


