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SAhib. \e Ba~muharr!ri 
HAYDAR ROSTO ÖKTF.M 
Um .ı mt 1'eşr iy at Müdttril 

_ HAMD I NÜZHET ÇANÇAR 

ABONE ! ALTI A YLIGI 800 Kuruş 
$ARTLAR! l SENEL!Gt 1400 Kuruş 

__ Yabancı memleketler için 27 liradır. 

iDAREHANE: lkincibeyler sok ak. lZMlR 
Tlf. 2776 T lg. (ANADOLU. lZMİR) P. K. 405 

(ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her rün sabahları lzmirde çıkar •İyaai razetedir. 

29 uncu YIL 

No. 8151 
Cumartesi 

20 
NiSAN 

1940 

Rebiülevvel: 12 
EVKAT 

S. D. 5. tJ. 

Sabah: 5,13 Akşarn: 18, 54 
Ökle :12,13 Yatsı :20,31 
İkindi: 15,00 imsak: 3,24 

NU61u..ı her yerde 5 kuruftar 
GOnt"I. ~N"'l"l i ~ n ıı cthl'll'\ r 2:::; kurnc.ht r 

lstanhuldalii Italyan Gençleri ağrılıyor 
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Temas ar Başladı 
Müstevli Almanlara mühim zayiat verdirilmektedir 

lngilizler, ihraç harekatına 
_devam ediyorlar 

I'" " 
Su ve elektrik 
irketlerinin satıll. alın
ması kararlaştırıldı 

Ankara, 19 (Telefonla) - İz.. 
mir Elektirik ve Su şirketi:ıin 
satın alınması tekarrür eylediiin· 
den, her iki şirket mümessilleri ile 
N &fıa Vekfileti arasında m üzalce
r ele're başlanacaktır. 

Su şirketi hakkındaki müzake
reler mayısta ve elektirik şirketi 
müzakereleri de haziranda başlı
:racaktır. 

Yedek 
Subaylarımız 

Bugün diploma 
alacaklar 

1 

1 

-== : ' ·=----·- -~·-·...:..-. ...;..·-·--·-·-·™:: 

Fransız Parlamentosu 
Pol Reyno kabinesine ittifakla 

• 
reyı verdi itim ad 

lngiliz Denizcileri 
N arvik büyük deniz harbini 

ta/ silô.tile anlatıyorlar 

---*·---
Yugoslavya 

Nazi Şeflerinin 

uyandı 
evleri araştırıldı 

Çekya'da abideler yıkılıyor, kıymetli eserler ortadan 
kaldırılıyor, Polonyada idamlar devam ediyor 

lktısadiyatı 
l11g'[' [• r ızler, Yugoslavya 
l~tesini aynen kabul 

tı ettiler 
"'tee~trad, 19 (A.A) - Politika ga 
lt._1

8
'ne göre, Yugoslavya milli ban

la~ llıildür muavini B. Belin Yugo:>
<1'2- '~ın mili! iktısadiyatını alaka
da ı~ en muhtelif meseleler hakkın
ıaıceDgiJtere ile girişmiş olduğu mü -

llqttlerı hitama edirmiştir. 
~a ta ııa2ete İngilterenin Yugoslav -
tey1 0;atından •evdi edilmiş olan li3-
l'ııı1 is~Uğu kibi kabul etmiş oldukla
dır. •hbaratına atfen yazmakta -

• lı ıı liste " J ·•~ d" t B d t d b" .• •. •. -•lıı. ııı < ugos avya ı.ıı.LıSa ıya ı - u ap~f e en ır rorunut·• 
ttıı. ııı.~htaç olduiu iptida! maddele - Peşte , 19 (Radyo) - Polis nazi ve ' dır. Macaristandıı nazilere 
lll.aıQ~ tar ve menşeleri hakkındaki kanının ikametgahlarında ve muhtelif ldetli t akibata başlanmıştır. 

atı ihtiva etmektedir. müesseselerde tııharriyat yapmakta ·I 

karşı 

-

' 

Londra, 19 (Radyo) - Çek milli 
h!ikftmeti, Alman mezalimi hakkın -
da bir mavi kitap neşretmiştir . Bu 
kitapda, ön söz olarak hülasaten 
şunlar vardır: 

cAlmanlar, Bohemya ve Moravya
da milli k!iltür ve hayatı mahviçin 
çalışıyorlar . Üniversiteler, mektep -
!er kapatılmış, talebeler, profesör -
!er hap is, hatta katledilmi, tir. Zu -
!Um son haddini bulmuştur. Abide -
!er yıkılmış, şairlerimizin kıymetli 

eserler; ortadan kaldırılmıştır. İrfan 
alemi ile münasebatımız kesilmiştir. 

İşte Çekler böyle hazin bir hayat ge
çirmektedirler. 

Millt Çek komitesi, bu barbarlı~ı 

protesto eder.• 

Bern, 19 (Radyo) - Almanl arın 

Polonyada tUyler ürpertecek dereee

şid- de mezalim yaptıklan ve imha siya • 

setini her ııun biraz daha ııenişlet -1 
tikleri bildirilmektedir. 

___ .. 
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Fok 
AC/YO UM! 

BAHRİ SAVCI 
Geçen ilk eylül sah hındanbEırİ Avru a üzerinde ölüm, kan d çır· 

pıyor. Bll u~urıuz 1 u~, t ... lili bir kuı olmu tur. G flet insanlarının, ih • 
tiraa insanJRrı tarafından mahkum edildiği bu kıtada, bu uğur~uzun 
kone.cnfiı çok ver vnr. Tepenı.b:de kan d sesi rinin hııırtısını her an 
duyduiumuz bu mahlUk, konacak zayıf omuzl r ve çökerte -
ceti deı"mtın•ız dizler b !makta cüçlük çekmiyor. Her hnngj bir yirmi 
dört s atin, her han i btr öjle radyo haberinden öğreniyoruz ki harp 
falan, falan tnrafa uzayıvermistir. Bu n sUr'at? Harp artık, iklim, me 
safe ve zamanı tanımıyor. O, esir dalgal r iyle sirayet edecek kadar, 

korkunç bir bulaşıklığ a bip olmuştur. 
Bu, ağır ir yülı: olmu tur rtık! .. Harp, hangi zaman hafif idi ki, 

demeyiniz ı ... H•!1> hiç ir zatnnl'! bugünkU kadar cihanşumul olm • 
mı;hr. HattO. 1914 de bile .... O :zaman daha çeşidli bayrakların altın· 
da daha çefidli in nlar çarpıfh. Fakat o z mnn harp, nihayet, bu bay· 
raklarm hududlaı ı içinden dı~rı çıkamıyordu. Bugün kana boyanan 
b yraklnr beş, altıyı henüz ceçm miştir. Fakat harp Groenlanddaki 
Eıkimo ile K~bildcki fganlıyu kadar bütün omuzlarda müşterek bir 
y\lk olmutlur. Çünkü o, ıimdiy~ kadar hiçbir zaman, bugünkü gibi , 
bir l>üyük davanın halli i~in ortaya çıkm mııtır. Bu dava; midelerin 
iatiamar fikir 1 rinin, kasa doldurmak enditelerinin davası değil, b~r 
buhran geçiren medeniyetin, ııilltinip kendini bulmııaı dnvasıdır; bır 
ikinci röneıanıa, aiyaw rejimlere kadar inen bir hakiki rönesansa ka· 
""fma Hvasıdır. Onun içindir lti, yUk her zamankinden ağırdır ve o , 
herkeıin üzerine yıkılmııtır. Taşıyabilene aıkolsun 1 ... Ezilene, bir cya• 
zık» oldu> bıle denemiyecek zamanlar geliydr. 

E•et, bu yükü ht>rkeı çekiyor. Fakat ben herkese acımıyordum. Bu 
davanın ıeref tarafmda vazite almıılara acıyamayı:z. Acımak, bu va· 
zifenin karıısmda ha.kır bir iç duygusu halinde kalır. Halbuki bu ıeref 
tarafını tutanlar at'tık §ahsi iç duygularının ölçUlerine aığmıyan birer 
malıiyete bürUnmUflerdir. Onlara yanmak, onları küçUltmektir. Böyle 
nnaa~zam bir lnaanlık davasına can ve baı koyanları kimse kUçUlte • 
mez. Onlar artık, kendilerini şıı.hsi tefekkUrlerin ihtisas çenberinden 
kurtarmıılardır. Eter titriyor ve ıstırap çekiyorlarsa, biz bunun karıı· 
ııncia aadece bir saygı duyabiliriz. 

Ben aııl bu davanın öbUr tBl'afında olanlarla, öbür tarafa geçmek 
meylini eUd nlere acıyorum. Orada da silahlara bUrUnmüı delik nlı· 
lar, öliime göz bila kırpmıyan gençler var. Fakat onlar ne için harp 
ediyorlar? Onlar itle bunun hakiki mana11nı anlamnmıılardır. Onlar, 
artık diaiplin olmaktnn çıkmış bir nizamın kötU inanıı halindeki ma -
nevi yumruğu ve maddi cebri ile medeniyet yolundaki hakiki vazifele
ri lıtqından alınmış ve kör bir idrak halinde, kafalarının bütün ııık 
pencereleri kapatılarak, $İperlerc ntılmııtır. Onlar davanın nasıl bir 
dava ol•ueunuı kendilerinin ne yU~ karartıcı bir cephede bulundukla· 
rını bitmeden dövüıUyorlar. işte ben bunlara acıyorum. Yarın • O ya• 

rını kim bilir kim görecek • hunlardan arta kalanlar geçmiş harp se
nelerine doiru dönUp baktıkları zaman ne müdhiş bir ıafta yer almı§ 
elduldar.1n1 Klrak edecek ve o zaman kendi kendilerine de acıyacak • 

lardır. 

Hitler mes'ul 

umar eı 

![~AD--(0] 
tiUGONKO PROGRAM 

ara bu e 
yyah g s 

e fazla 
ecek 

Zeytincilik 
istasyonunda 

13,30 program ve memlck~t saat 
ayarı, 13,35 njans ve meteoroleji ha • 
berlcri, 13,50 l\Iüzlk serbe~t prcy;ranı 
Çalanlar Hakkı Derman, Hamdi Tokay 
Ha:'an Gür, Zühtü Bardakoğlu oku • 
yaıı!r.r Safiye Tokuy, Cela l T 1>kses. 
14,30 Miizik riyaşeti cumh ur bandosu 

Bir işçi, muallime dört (Şef: lh~ım Künçer), 15,15/ 15,30 1110· 
zik cazband (Pi.) 18 program ve mım 

S hl • •k f • / kurşun sıktı lekct ant aynrı, 18,05 muz:k rndJo e9ya arın vzze ve l ame lŞ e• Bornovuda zeytincilik kursunda ca7. orke~tra. t 18,40 konuşma (yun! 

rl
.nde çok kolaylık var bir vaka olmuş, Arif Atıcı adında bi- bilgisi ve sevgisi) 18.55 serbe~t saat 

ri, kendisini i~ten mened~m istasyon 19,10 memleket sant ayarı Ajans ve 
İzmir ent ernasyonal fuarına fazla bulunmaktadır. muallimlerinden B. Bahri Becere ta· meteoroloji haberleri 19,30 Müzik ~a-

miktarda ecnebi seyyah iştirakinin e· Mısır ve Suriyeden düzgün seynhnt l.ıtı.nca ~le dört el ateş. et.mfş, fakat mer- !anlar Hakkı Deı~~n~. Ha an_ Gür, 
hemmiyet ve faydası dilştinülmUş mun- vesikaları ile gelecek yabancıların da mıler ısabe~ etmemış:ır .. s.uçlu yaka- ~a~di ~okny, Zuhtu ~artlakoglu ?~ 
tazam •pasapol'tla fuarı zh·aret içhı 1• k 

1 1 
. . d d kl . lannrak adlıyeye verılmıştır. ku) anlat ~Iefharet Sagrıak, Tahsı 

· uu o ay ıklardan ıstıfa e e ece erı K k 20 10 T.~ • ( •• a e-
gelece kecnebilere parasız vize veril· . . • . A • A * ara uş, • nanu~ma gun n m 

. ik" 
1 

k fk k . 
1 

tabıı olmakln beraber ıktısndı milla. - L• •• seleleri) "0 "5 :Müzik. Fasıl heyeti, 
mesı ve 1 ny ı amet tez eresı a - ım n m zın uç . - ,~ . . 
maktan muaf tutulmaları temin edil _ hnzalarla emniyet icaplarından feda· a 1 J 21,00 Müzik Halk türküleri Sadi Ya-
miştir. karlık edilmesine imkan bu~unmadı - ) k • h t ver Ataman ve Aziz Şe~se.~. 21,15 ki> 

Dahiliye VekAleti yolculara her tUr- ğıııdan yur<ldaşlıktan igkat edilmiş, ay 1 1 raca ) çilk _ orkestra (Şef: ~ecıp .Aşkın), 
lü kolaylığın gösterilmesini alakadar- sınır dışına atılmış veya har içoo mem· 22,fo ~emleket saat ayarı. ~~an~ He-
lara bildirmiştir. ıeket aleyhinde çalışmış upheli ve Geçen seneye göre berıerı, zıraat esham - tahvııat, JCnm-

Yunanistandan fuar için gelecek muzır eşhasın bila kaydüşart memle- biyo • nukut bor:;;ası (fiyat) 22,30 kı· 
mübadillere de istisnasız vize verile· kete kabulleri hiç şüphesiz terviç edil· vaziyet nedir? nuşma ecnebi dillerde - yalnız kısa 
cektir. Hatta bu seyyahların İzmir fu· miyecektir. Son üç ay zarfında İzmir limanının dıla-a postası He 22,30 Müzik cazband 
arını gördilkten sonra İstanbula git - Ancak beyanname v.e tahkikat iş· ihracatı hakkında mıntaka ticaret mü (PJ.) saat 28 8 kadar yalnız uzun dal-
melerine müsaade edilmek suretiyle !erinin daha süratle ya•pılmasına e - dilrliliil tarafından bir rapor hazırlan- ta .1 23 2-123 30 k" roı 

h · .
1 

· b·ıa · .1 . t" a-a·pos sı ı e , o , yarın ı p 
Kendilerine avantaj da temin edilmiş emmıyet verı mesı ı ırı mıs ır. mıştır. ram ve Kapanış. 

Bu rapora göre ikinci kanun ayın-

Eşek yüzünden 
Bir adam öldürüldü 

Su tarifesi dan mart sonuna kadar limanımız - ~-------------.....;.--...;_-
dan dış memleketlere 19468 ton üztim, 

Vekaletçe tasdik edildi s220 ton incir, 3210 ton hurda incir. 
7041 ton pulannıt, 1204 ton palamut Borsalar 

Kuşadası kazasının Değirmendcre Hnlknpınnr kumpnnynsının 940 se- hUI" 7017 t h'. r::s11 t k • 
. d t tb·k .1 - • t .· f N f v u ası, on za ıı e, u on u OZOM 1 

rnevkiiııdc bir cinavet olmuştur. Kı • ne ın e 0 1 euecegı 81 ı e ~ 8 ıa e b 566< t · kökü 3101 . 
zılhisar1ı Osman D~kumacı adında bir kUletince tnsdik ve inde oluı1muştur. rtu she bzc,b t .91 !>70811 tmıyan t• 'r. 200 19 J. Kohen 

S ik
A k t on u u n , o on zey ınya1>1, 548496 

adam eşek meselesinden Ali og·lu Ah· u tnı Jfe 1 metre m abı on urue ur. t ht lif d 61 t k 1 ' • 1 on mu e mn en, on pnmu o··---
med Çağlarla kavga etmiş ve Ahmed VekAlet, şlrketın nbooomaıılarn s ya- k ü 68678 t ht l'f h • 'f k t . . k 1 rnn z<ıre on mu e ı ma - 5485l5 
Çağları ustalı çakı ne muhtelif yer- nen tarı e tntbl e mesını om syonca 1 "h dil 1 t' 

k ] t ı t te 'l"tl t 1 u ı raç e m ş ır. No 
}erinden ağır surette yaralamıştır Ya- nrar aş ırı an nm ve nzı" ı ar· B fh t kk 1 · 
ralı bir müddet sonra ölmüştür Suçlu feler llzerinden bademn şirket tara - u . rncla ıra akm arınmi dgeçebn se- 7 

' · ' f , . . b 1 . ne aynı ay ar a mu aye es n e u se- 8 
teslim olmustur ındnn re sen her hangı bır a one çın 1 1 ti U d _ . b ti d b" 

10 11 

9 
11 

:. . bir gUna zam ve tenzil yapılmamasını ne ç n \as~ Y z e 20 nıs e 11 e ır 9 12 75 * bildirmiştir. ÇUnkU şirketin bazı kim· artma oldugu görülmüştür. 10 15 75 it yok 

Liseliler Nazilli ye seıcre komi yonun tesbıt ettiği ücret- * ıı ıs 
gidecek ~n claha ucuza, na.t~a parasız su ver- Kuru meyvacılar _ ZAHiRE: 

. . . . . dıği, tarifenin tesbıtınde bunları mas· İzmir kuru meyve ihracatçılar bir- 40 ton fasulya 20 50 21 
1zmır erkek lısesı talebesı 23 nı - raf di'-·e ileri silrdüğü görtilmilştilr. ı·~· · ,_A • t" d.. t l - p B 

tat·1· d .... f d d k u 1 " ıgı umumı llt'Je ı un op anmı9, ye ara orsası san ı ın en ıs uı a e e ere m a - . . . . . 

1
. 

1 
· ·ı b. lik~- "".,. .11 . 'd kl r * nı nizamname daıreaınde bırlik şeklın-

ım erı ı e ır ~ .ı.,azı ıye gı ece e . . . 
b f b 

'k f 11 t h 1· d" Kız kaçırma de bazı ~ğışıklıkler yapmıştır. Yeni ve asma a rı amızı aa ye a ın .... . . . . . . idare heyetı seçımı ve büdce milzake-
ııörecekıerdır. Tirenin Büyük Kemerdere köyünde 1 . d 1 t Sterlin re erı e yapı mış ır. 

12 yaşında Zekiye adında bir kız, ay. * Dolar 

Serbest kurları 
524 

149,45 
S.9922 

520 
147,95 

38.9S Ş • ni köyden Süleyman Bostancı tara. Belga 
uşnıng fından kaçırılmıştır. Suçlu yakalan - Esrarcı gardiyan F. F. '33,7ö 

1.2610 

• •• 
Halen Münihte mahöus mıştır. * Şehrimiz hapishane gardiyanların - Florin 

V •k } } b t• k• b k •• h dan B. Ali Riza 3 gün evvel Çiviciler K. S. 2.6130 
esı a ar asa ıt ır ı, ugun u ar- Paris, 19 (Radyo) - Avusturyamn Torbalıya elektrik çarşısında Salamonun dükkinına emR- ---------------------

b
. A •• bb•b• H• d•. ~ eski başvekili Şuşnigin teyzezadesi neten bıraktığı 110 gram esrarı aldığı 
ın yegane muse 1 ı ıt er ır Valter.Şuşnig bug.ü~ Parise gelmi~tir .. Torb.alı kaza. m:r~ezine raitA ele.kti· sırada suç üstil yakalanmıştır. Gardi- 7, hıtana 

V 
1 

to 
19 

(R d. ) N • k Jı1 h • be b k 
1 

Mumaıleyh, Şuşnıgın halen 'MUnıhte rık tesısatı •proJesı Nafıa \ ekaletınce yanın bu esrarı hapishanede mahkum -
T a~ ng nt si 1 a·rieo -. A ev~or b ~ U u aıe ie ~ec dur. a ırsam, rnnhbus bulunduğunu, kendisine ya. tasdik edilmiştir. İlk projede bazı kU· lara ;atmağı dUşilndilğil zannedilmek- Sahte talebe: 1 
. aym s gaze e ' 1li'l renı~ son er- ug .n yar.ına ercı e erım.. . kın olmak istlycn karısının Viyanadan çük değişiklikler yapılacaktıra. tedir. lkiçeşmelik caddesinde HUsnO o • 
lı~ el~fai H~~rsonun vesnı~c mtıste- Dıyen Hıtler harbi istemıştır. O, Münihe gittiğini söylemiştir. Vaıter de * lu amele Bekir, başkasına aid mel<: 
nıt bır esermı ele alarak bır makale harbe girmekle hem kendi tebaasın . ti t•t * k i k il k k dlsfrıı - mış r A : V 1. . k•kl • tep arnes ni u anara en 
ra;mı~ır.d T k'. dan ve hem de bUtUn dünyadaki insan- - Nnzller, Hitler rejimine iltihnk Deniz banyoları a ının tet 1 erı talebe göstermek suretiyle belediY9 

«~~d~seı:~.ı ı~::fk~İar ve deliHerle laradn akılcak göz yaşlarını, kanları şartb:le kendisini affedeceklerini mU - Belediye daimi encümeni dUn öğle- Vali B. Etem Aykut, KüçUkmende- otobü. !erinden yarı ücretten istifaM 

bu harbin mesuliyetini Hitlerin omuz- dilşUnmedi, nazara almadı. ÇUnkU o l teaddıd defaln~ söylemişlerse de,. 0 bU- den sonra belediyede toplanmış, Kar· ~·e . kaza~arı~da bilha~sa zirai asayiş, etmek istemiş, sahte vesika kul1aııd 1: 
lanna yükletiyor. Her şey bunu ispat harp istiyordu. tün bu talcpleı i ısrarla recldetmıştlr. şıyaka ve Güzelyalı banyolarını bil' ı :ıtıhsal ~lzerınde. tetk_ıkler yapmakta- ğı anlaşılarak zabıtaya teslim edi1 
cifyor H" k" b d f 

1 
I' t - ene için kiraya vermiştir dır. Hazıranda bır rapor hazırlıvarak rniştir 

e ~ · . ,. r . . . ü ~ç ı~se un an az a mesu ıye bir i tiUl.ya uğraması, bu arazinin a. · vilayetin umumi işleri hakkında ·Dahi- ' 
anzıır umumı mec ısı reısıne: zerınc a amaz. kibeti Uzerlnde kat'iyyen mile sfr o. * live Vekaletine malQmat verecektir. Kızları ıahyormuıı ·ıct 

Jacaktır. Bu ~.e. Avusturalyayı doğ- S P O R - · İtfaiye merkez binası civarında 1 

rudan do ruya v e aslı şekilde alil- * genç kızı, on lira mukabfllnde oaıı 
kadar eder. lş - Merkez bankaları yerinde bir karar erkekler teslim eden Halim ıabıt• " 

Avusturalyanm Felemenk Hindis- t k 1 k l k 23 nisan milli hakimiyet ve Çocuk ca tutulmuştuı·. 
tanına karşı mesuliyeti, japonyadnn a ım arı arşı aşaca bayramı münasebetiyle önümüzdeki Hıraızlıklar: ... 
ve birleşik Amerikadan dnha fazla- Bugiin öğleden sonra saat on beşte salı ve çarşamba günleri çocuklar Kül- Kemerde Em!n oğlu İsmail y~şıl .. 
dır. Knrşıyakanın K.S.K. kulUbü sahasın- türparktan parasız istifade edecekler- filiz, şoför Hayriye nid otornobıl :~ .. 

Avusturalya, burada statükonun dn Merkez bankası - !~ bankası takım- dir. kerlek ın~tiğini çalmış, kaçarken 

Avusturalya başvekili 

muhafazasına zaruret hasıl olur ol- !arı karşılaşacaktır. H er iki takımda * tulmuştur. llJ 
Londra, 19 {Radyo) - Avm.tu - ralya hükam.etinin noktai nazarını i· mnz hnrekete geçebilecek tarzda ha- ku1Uplerde zaman zaman oynamış o - B Ald . Hastane cııddesinôe Ahme~ ollfi• 

ralya ba§vekill , bugün kabinede be z h cylemiştır. zırlanmalı ve kuvvetler tahşid etme- ~'Uncular mevcud olduğuna göre bugUn ay emır İhsan, on g!Jn evvel B. Tevflkın e w, 

Hollanda Hindisfanz hakkında 
mühim beganatta bulundu 

yanntta bulunmuş ve Felemenk Hin- Başvekil d emMir ki: lid ir. Haıreketimiz süratle olmalı • yapılacak bu müsabaka oldukça alaka- İzmir mebusu B. :\Iehmed Aldemir, ne girerek bir pardesil, bir gtHnle 
distanı mesele i etrafında Avustu - - Felemenk Hindistanının genis dır. Jı geçecektir. Ankaradan şehrimize gelmiştir. yelek ve caket çalmış, tutulmuştıı:;. .a ISL AM T ARIHJ.-. • yordu. • sarayı refettiler. rim; bu umumi hareketi, sonuna ka- Rüfeyde namında ihtiyar bir Jc•~~ 

1 
ResuHi Ekrem, etrafına bakındı: Diye söylendi ve geldiği istikamet- dar devam ettirmek ve sizi perl:an vardı. Bu kadın yara sarınak v~ •d 

Hz. Muha ed 
- Arkadaşlar -dedi- dUşmandan tc geriye dönerek R~sulil Ekremin etmek için gelmişt im. Fakat sen; davi etmek hususunda mahir41 

11 

bir haber alamaz mıyız? kırmızı çadırına girdi. Netice, heye- hendek kazmak bundan kaçtın. bi. bu kadının tedavisine verildi. de. 
Huzeyfe atıldı: cıınla bekleniyordu. zimle kılıç mızrak temasında bulun- Hendek veya Ehı.ab ~aZ\'911 catı 

~ YAZA 1'.1: M. Ayhan~ • - Müsandc ederseniz ben gide - - Ya Resulullah -dedi. dUşman ma<lın . Maamafih, uhut harbini bi • nilen bu harpd .. iki tarafı• ~.ı• bOf i•-:111• ıy. yiın. knçıyor. Hareket hazırlığı yupı~·oı'. lirsin ... Ayni şekilde bir gUn alaca - da çok azdı Emıar. nncak dO~ 11 • 

\ Akşam olmuştu. Ovayı soğukla be- - Haydi Ya Huzeyfe, git, fakat On dnklknda herşey, bir aylık ıs- ğın olsun. şchid vermişti Çt1nkG dftşmaP tı:, . 
raber derin bir karanlık dn basmış.. kendini iyi kolla 1. tırnp, açlık, soğuğun, fırtınanın te. Hesulü Ekrem mektubu okuduk- cleii ~eçemen1~1 t'tt :;meali k•l<'··fB 1 1 •• 

Bu~nları atıldılar; tı. Kureyşller ve Gatfanilerin ordu - Huzeyfe, dışarıya çıktığı vakit so- slrleri, kfimilen unutulmuştu. Haber tnn sonra şu cevabı yazdı: dan kaflı~·a qk, t~ 11tmAk 
8 hıal'P 

- Olamaz, bir müddet dahn ka- gühındn münadiler, çadırları dolnşn ğuktan ve açlıktan titriyordu. Bi - derhal tnmim edileli. Ordunun kuv - Rahmanürrahim olan Allahın is - o l unmuştu Netice itibariyle bU t bit 
talım.. rak: tap bir hnlde idi. Hendeğe ntlndı Ye vel maneviyesi tekrar canlandı. miyle başlıyorum. maddi bır zarar vermemiş fnk~rnu'· 

Ebu SUfyan epiyce sinirlenmişti . - Hazır olunuz ... Sabahleyin dö- sUrünerek karşı tarafa ge~ti. Snbnh oluyordu ki: düşman hare - cl\Iektubunu aldım. Şeytani bir gu aylık sıkıntıya. lizüntUye nınl~ dtk' 
De' e ine tlndı: nüe vnr. Dilşman ordugahında bir fevkalll • ket etmişti. Ovayı ke if bir toz taba- rurln yazıldığını gördlim. Bizi ele tu. M anmaf:h i. lilmiyet aleY~ 11 

e• ,, 
- İtiraz yok .... Hepimiz burada Diye bnğırı ıyorlardı. delik, bir hareket vardı. Karışık . e • kmn knplnmışh. İsliinı ordu u bayram geçirmek için yaptığın hareket, kati- cereyan \'e clUşmnnlar hakkın, " 

aahvolncak değiliz. 1 lum ordu u: muhıı ım kuvvette ler geliyordu. Hayvanlar tepiniyor, yapıyordu. yen sona ermiyecekti. ÇünkU benim Iı bir galeyan ba~ gösternıiştı. 
Arkadaşları ve Ebu CehiJin oğlu; bir gayri tabiilik hl sediyordu. Beni 1 eşya gürültüleri oluyor, çadırlar sö - DUşmaıı tcrkcttiği karargfth ve mu tapındığım Allah buryı mu aadc et· etmişti. 
- &m bir reis olduğun halde böy- Kureyznnın çe>kilmesi, bittabi bUyUk külilyordu. hitinclp <'JJİ\'C eşya ve erzak bırnk • miyecekti. Biı· gün ge'ecek ki senin .

1 
j\1f'Jl· 

le hareket edersen efrad ne yap - bir memnuniyet uyandırmıştı. ÇOn. Biraz daha yaklaştı. KimQenin na- nııcıtı. H!ttnbi bunlnr kfımilmı toplnn- putlarını, lntu uzznyı, E<taf ve Nnile- Şehre nvdetın birinci g~nı 'Jı:ti·' r 
maz 1 kil yuhudllere karşı ayrılan kuvvet zarı dikkatini celbetmemişti. Zaten dı. Du ırndn Resulü Ekreme bir mck- yi parça parça ettiğimi görecek in. nede beni K\'lreyza alt>Y~ 1 ~~1 

Deyince Ebu SUfyan mevklinin ele HtihE k etmişti ve bir endişe kalk- dUşmnn ordusu nrtık etrııfı; tetk ;k tup geleli... )1ektup ııçılıncn Ebu Saf. Ey Gıılip slilfılesinin sefih şah iye - li bir galayaıı bsış gö~tt'rrrı•. 
nezaketini his etti ve tekrar milza - ınıştı. • edecek vaziyette değildi. j yan tarafırıtlaıı gönderildiği nnlaşıl- ti !ı. ,,~1 11 

kereye ba lad• . Nihayet karar ve~ Fakat asıl dU manda ki gayri ta - Hu7..cyfe göı üşi.ilenlerden lıazıla. dı. Ordu şehre avdet edince; Resulü - Yahud "Jprin ihaıı~ril•I'' .ıı 
S .., ıurı"1 

rildl. blilik bir Hlrlil an aşılamıyordu. rını işitmiş ve lıerşeyi anlamıştı. D·ı- Ebu üfyaıı şöyle diyordu. Ekre~ ilk defa ço~ tıevdiği a'd f~r~i I verilnı el idır, h ı• ı a· t"''" 
Medine muhasarasından vazgeçi - İ ıcım ordusu o akşam geııc açlık- daklarını ısırdı ve derin lıir ' · Y l\tuha mme cl blitOıı mukad - Meazı n kolundakı yaranın tedavısı dır .. 

lecek. la geçen J:eceleıinden bilini i'CÇlri- - Kaçı) ol'lar, kaçıyorlar! ?l!uha· de Allahlarımız rıaııima yemin edı:- ile me .. gul oldu. l\Iescid civamıda 1 -De\ .ıın c.:ı.l"'c':. ... 
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İKTİBASLAR 

İtalyanlar Neler 
de Biliyorlar? 

(ANADOLl;) SAHiFE ( 3 1 ' 

Yakın Şarkta yeni ha
reketler varmış ! ! 

Romanyada Almanlar hakkında 
çok şiddetli tedbirler alındı 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Hadiseleri mütalea ederken, hiı 

ve temayülleriınizin tazyıkını kıra .. 
rak, mantık ve realiteyi ele almak en 
doğru yoldur. Hiııimizin gözlükle -

ltalyanca La Tribuna gazetesi, son 
laınanlarda Fransada Akdeniz ve 
~akınşark meselelerinin yeniden ala 
k 8 UYandırmağa başladığını fil haki· 10 bin Nazi nezaret a!tına 1 b 1 b• k k•f riyJe seyredeceğimiz dünya, bize ha-a ınmış ve un arın ır ısını tev 1 kiki çehreıi ve çizgileriyle kat'iyyen 

a Veygandııı harp kabinesi içtima
ı~a iştiraki, Türki:;enin Paris elçi>i· 
~ın başvekil tar.ıfındaıı, kabulü ve 
ıneınp, gazetesinin yakınşarktaki 
b·Uttefik kunetlerinden lıahseden t ınakale~i gibi hadiselerin, bu aliı-

ve Romen topraklarından tardedilmiştir gö~~:;:;;ız, büyük bir harp içinde 

Bükreş. 19 (Radyo) - Romanya 1 detler için dahi oturdukları yer. retinden mü;aade i;tiyeceklerdir. nacaklardır. bulunmaktadır. 
diğerleri de 

hükumeti, unıumi emniyet l'e a;ayişi elen a) ·ılamı.rncaklardıı·. Buna mu. Dahiliye nezareti liizum gririır'e bun İkal.let tezkere•' müddeti biten Bütün insanlık gibi, biz de demok· 
temin mak<adiyle çok mühim karar- l.alif hareket ~ılenler hudud hari•i !ara ikamet tezkere<i yermiyecektir. hrr yubanc', 24 saat zarfında Roman raailerin zaferini istiyoruz. Çünkü 

ayı te~did etnıis olduğunu, Paris 
ınuhalıirine atfen. bildirmektedir. 

!ar almıştır. ..rlilec<>klerdir. .:\les!ek sahibi olmıyan yaLancılar , yayı terk mecbta·iyetindedir. İkamet bu harbin manaaı ve beter mukadde-
Romanyadaki yabaııcılann siliih l\Ieslek ıcalıı veya başka iş <ebe. tetıeıı'ı bulundukları devletle olan tezke"esini tahdid, ıoLi;nai olarak ratındaki müstakbel tesirleri diğer 

• 
taşımaları, harp malzeme•i ve fotog-ı biyle gelmiş olanlar dahiliye neza. mu;:avelelere göre bir şekle bağla. - Devamı 4 üncü sahifede_ gelmit ve geçmiş harplerle kat'iyyen 
raf makineleri bulundurmaları ya. mukayese edilemez . 

. •Corriere Delİ; Sera• adındaki di- ~ak edilmi~tir. Silah tasıma müsaad~- Italya b •• •• k • t • ' Akıl ve mantık sahibi her insan, 
~er bir lta!yan gazetesi de Lir !stan- !eri iptal edilmi~tir. uyu~e ıs ıyor. neticede müttefik bayraklarının za-
uı telgrafında şöyle yazıyor: Yabancıla!', üç gün zarfında ta • jiAA ferlerle dalgalanacağını da bilir ... 

II htanbu!, Türkiyenin siy .. •! mehafi- banca, harp malzemesi ve futograf Yalnız, bu neticenin istihsaline ka • 
r n<1e \'e gaze eci muhitinde iki demok- makinelerini karakollara teslim ede- <'ar, harbin tevlid edeceği fatırtıcı 
d•t devletin el altından idare ettikleri ceklel'dir. Hariçten gelecek yabancı. Roma .. a giden Alman askeri hey' eti, Londra safhaları ve ıürprizleri, sinir ve his-
··t10ıııatik faaliyet şiddetli surette a- !ar da bunları hudud karakoluna !erin üstünde bir idrak ve muhakeme 

b: a uyandırmakta ,.e Balkanlardaki bırakacaklardır. matbua ttnın dı.kkat nazarını çekı·yor 1ile gözden ıreçirmeğe hazlı'Janmak 
lo lnemleketler elçilerinin Paris ve Aksi şekilde hareket edenler şid . azımdır. Evvela, şunu bilecek ve dü. 
ll.;draya ce'.p edilmelerinden ve bu • detli cezalara çarptırılacaktır. Londrn, 19 (Radyo) - 1talyan ga- rikı me,;aiye dayanması lüzumu kay- kalede, lta!ya gibi büyük bir devle. ıüneceğiz : 
n 

1 
a nıezkür elçilerin konferansında Bundan başka bir de nizamname zetlerinin muhayrel Alman zaferleri dedilmektedir. tin, sonuna kadar eli bağlı duramı. Her iki muharip tarafın aiatemle

: er hazırlanmakta olduğundan endi- nesrec!ilmiştir. ~una göre, ikamet ile ve müttefikler aleyhine yazılnla İkinci bir mesele; Romaya gelen yacağıı. , ileride vurulmak istemez. ri, karakterleri, bünye teıekkülleri 
ri?!) ile sual olunmaktadır. tezkere•i almak ırin her yabancı intişarı de\•am ediyor. İtalyada en faz. Alman asker\ heyetidir. İtalyan rükü- se, cihan h.ıritasını değiştiren bu . ve metodları tamamen ayrıdır. Al • 

p .iğer taraftan general Veygandın şahsen veya kan.ıni vekilile, olmazsa la rağLet gören gazete Vatikıının Oo- meti, bu ziyaret hakhnda tebliğ neşri- günkü hadiseler karşısında kendi e- manya. harbe hazırlanmıştı. Fakat 
ti~rıste olduğu da ayrıca tebarüz etti· posta ile mür .. caat edecektir. şerrntora Romana gazetesidir. Yak • ne mecbur k.ılmış ve bunun bir forma- vinde kapalı kalmaması IazımgeMi. bu hazırlanıf, sadece tehdid içindi. 
ıu~ıektedir. Bütün bu faaliyetler her Yabancılar leh. ine.müdahalede bu . . ti.yle. on bin ıı. usha satan bu gaz~t.enin litec1eıı ibaret oldu"unu ileri sürmüş. ğini, :llasav\·adan Triyestey.e ka.da.r Hillerin muhitini saranlar ona da-

' U tef · ] 1 1 " ] t J 1 t J?O b " t S b b Al " İt J b d · İma •Adımı atmakta tereddu"d etml-kirıı sır ere yol a~maktadır. Bazı una~ a:. ,;3ra ı< e ı e neşro uııacaıc- ıruıı ~ .ııe çı~m'.ş ır. e e ı · tür. uzanan ayanın, ser esti ıste ıgıni 
tek ~!er. bundan, gerek Londra ve ge- tır. \ e'ıka alml\·anlar hudJd harici- manlar hakkında hakıkatı yazmasıdır. . kaydetmekte ye şunları ilave eyle . yelim, ilerliyelim. Demokrasiler bir· 
içf Par:ste, şark ordusunun takviyesi ne çıkarılacaklnrdır. jurnale d"ltaliaııın ;on nushasınıla Maamafıh Londra matbuatı, bir rıekte dir: şey yapamazlar. Harp açamazlar. 
İt~ tertıbat alınacağını istidlal etmek- Giris vesikasını hamil olmıyanlar Garda bir makale yazmıştır. Buııua formalite şeklinde gösterilen askeri cBüyümek. hayat sahası temin et- Hazırlıkları da yoktun diyorlardı. 
'ırJer. memlek 0 te girem'yeeekler, ika . Akdeniz statükosu siyasetin'n tahak- ziyaret hakkındaki tebliğe, ehemmiyet mekle olur. Portekiz, bug'.in İtalya. Fon Ribentrop denilen dördüncü sı· 

a:ilhassa g-azeteler İngiltere ve Fran met tezkeresi bulunanlar, kısa müd- kümden z!yade, devletler arasında teş- le nazarı dikkati çekmekte ve ihtiyatla dan daha serbesttir. Tarih, alkışla nıf diplomatın gözlükleri vaziyeti 
taı '.n bu diplomatik faaliyetlerinin t. hareket edilmeaini ta niye eylemek • yuılmn. Hep biliriz ki, işlemeye:ı ancak bu kadar görebildi, hadiıele· 

lan T t d" k' ı rin nıahiyet ve inki•aflarına ancak 
ıı.1 k ın tedbirli siyaseti sayesinde •• e d e ;r. ı.ıç pas anır. • " anı R 19 (R d ) bu kadar inebildi .. Demokrasiler, ha 
re.· arın tam bir sükunet devresi una uzerın e oma, a Y<' - l\lussolini • Büyümek için mutlaka fedakar . "'ltd"ğ• · · fk' 1 p İ zırlıkıız olmalarına rağmen harbe 
,,
1
• 1 ı bir zamana tesadüf etmekte nın naşirı e arı o an opolo D' ta. lık yapmak iktiza eder. Yapmak i. ~u.... ı· b girişin.-:e, Almanya, tehlikeli bir ma• 

(
:unu kaydetmektedirler. ıa gazetesi; ugün yazdığı bir ma- -Devamı 5 inci ıahifede-
<>ll' AD s f Al ceraya atılmıı bulunduğunu anladı. 

la\y OLU - Bu haberi veren 1- eyrise er işi Ve manyanın Ok yaydan çıkmış, atı alan Oakü. 
~-"~n muharririnin muhayyilesine di- Amerı·ka cumhurreı·sı· darı geçmişti. Harp, tahmin ve ia. 

Yok doğrusu* .. ) yaptıg" ı tazyı.kler k h · • te arıcınde bir macera teklini a • 
A l=,artık=~~ir~~ 
t'\ ~ı kJ 

1 
Budapeşte, 19 (A.A) - Tunaya ziıı nakli;,. atı hususunda seııeri yemezsiniz: 

<. l ar mese esi sahildar olan devletlerin Tuna üze- 1,200,000 ton tahmin ediyorlar. B;t. yeni bir tecavüz olursa derhal Va- Ne mesuliyet, ne. mantık ve hesap, 
~O ... anyada artık mev- rindeki zolııla i~leri. Tuna nehir yo- tabi Alman vapurları ve petrol g • ne nizam ve hukuk, ne de mümaıil 

,,, !unun ehemmiyetni tebarüz ettiri - mileri nazarı itibare alınmakLadır. • İ d •• ""• • •• J d• feyler. ltte, Almanyanın tatbik et • 
"'ubahs olamaz B;naeııaleylı Alman~·anıu Tuna yolu Şl0s;!° Oila OnecegIDJ SOY e J mekte oldug"u harp metodu budur. 
'"' yor. Mllteha,~hlar tarafından yapı . ~ 

llük ile iaşesini temin hıısusunda her sevi Vaşington, 19 (A.A.) - B. Ruzvelt manmda ya,pamıyacaktır. O Almanya ki, bütün kuvvetleri ken· 
"•b reş, 19 (A.A) Dı·agomı'r lan hesaplara göre, Tuna üzerinde ,·apm ş e b ·as .. '· t • . ,,, • ı " u ı ,enın ın..:ı aa ugrama. kongreye bir mesaj göndererek mem· B. Ruzveltin takdiri selfıhiyetler İS· di irade ve idaresinde toplamı•, me-
t Usan mecl"s' d ·· ı d'"' b' seyrüsefain kab:li.\'ct; nazari olarak · · t · ı k h ' Ukta R ı ın e soy e ıg. ır nu- ması ıçın emınat ama ususunda leketin iktısadl vaziyeti icap eylediği temesi de buna mebnidir. suliyetin hiç biriyle mukayyed olmı. 
leıin· onıanya için ekalliyet mese · •enevi 7,000.000 tondur. Ayni mütc- bazı_ '.azyiklerde bulunmuş olması takdirde işsizlik büdcesindeki bütün Vaşington, 19 (Radyo) - Reisi . yan bir diktatör pe§İndedir. O Al • 
h~ ~n dahil1 bir mesele olduğunu ı•e hassıslar bu kıı biliyeti petrol l't ben- ııekula aııla~ılır. tahsisa.ı 1941 senesinden evvel kul . cumhur Ruzvelt bir kaç gün istirah"t manya ki Avrupada küçük devlet • 
Ya . e~eley; enternasvonal bir safha. H l d ı · l 1 h b]. •ntikaı ettirmek teşebbüsünu hiç ol an a Hu··k u"' metı"' anmak içın geniş takdiri selilhiyetler etmek üzere bugün Corciyaya gitmiş- ere mu at, kuvvetli ve büyük bir 

' Şe istemiştir. tir. Hareketinden evvel gazetecileri bütünlüktür. Teıekkülü ve bünyesi 
•il 1 Yin haklı gösteremiyeceğini b ~emiştir. Bu büdce 975 milyon dolar olup mev kabul eden Ruzvelt: u olan bir devlet, ancak bugün gör· 

«kı . Fevkala"de ahval dolagısı"le o··rfı" cud tahsisatın aylara tevzii hususu - Almanya küçük devletlerden bi· düğümüz sistemde harp verebilir. 
te''"'k·erıyetJe samim1 ,.e halisane bir '" kongre tarafından tesbit edilmektedir. rine daha tecavüz ederse, derhal dö- Norveçe de saldırır, lsveçe de, Hol-
ıııen ı ınesai ve ayni zamanda Ro. "d •t,. • Fakat kongre bu sene altı ay tatil ya- neceğim. landaya da ... Ne bileyim, lsviçreye 
til·t dev letinin menafii ile tesanüd z are z an etiz • erın k pacağından dolayı bu tevzi işini za • Demişti r. de, Balkanlara da ... Bu harp ma • 
~e aı e te olan ekalliyetler lehi . d k" b' d 1 " ına t Lahey, 19 (Radyo) - Hollanda baş Bir gazetenin yazdığına göre, son ______ ,,.,.,_,______ em ı ır macera ır Aman kanı ve 
''a.·.ı· n. edbirleri hatırlatmıştır. · Al k'be ı· t 
te,:,.k'• bılhassa bugün mezkur sıkı vekili Decer bugün radyo ile beyanat- yapılan araştırmalarda silah bulunan N Kralı zayıatı, man a ' t ve meau ıyet 

' i t b 1 f k 1 • d · t d 1 · fi · · ·k t ·hl d b' or ve ç mütalea olunamaz. Bunlar, ikinci , 
ı~ha ınesaiyi müşahede etmekle a u unmuş; ev · a a e vazıye o a nazı ~e •rının ı ame ga arın a ır '"' sJ 1 · t t db" 1 · · b··t·· üh" t d d k 1 üçüncü planda yer alırlar. Her •ey• 

•• ıneınnuniyet eylemiştir. yı y e emnıye e ır erının u un m ımma eposu mey ana çı arı • , ----* memlekete şamil olacağını söylemiş- mıştır. den önce, maceranın tabü icapları 
l_y tir. Lahey, 19 (Radyo) - Hollanda hü Q •• N ·11 • h• b tatbik edilir. 
'"lİnd komitesi Başvekil, ~IoUand ının bitaraflıkta kumeti, bütün Hollanda için örfi idare un orveç mı etıne ıta en Demokrasilerde ise, tarihe kar-

.Sit1'/ • • devam edccegını beyan ederek, halkı ilan etmiştir. Hükumetin bu hu'LJ8ta- b• b • şı, milletlerine karşı mesuliyet ha • 
l ade f f k h""k'- l d · · t · · ır eyanname neşrettı kimdir. Onlar harbe, macera olsun 

mı l aa ararı u ume e yar ınıa ve asayışı emın ı- ki kararnam .. si, kraliçenon tasd;kiııe 

d
• çin "ükuna clal'et etmiş Ye nutkunu: iklinın eylemiştir. Stokholm, 19 (A.A.) - Norveç Norveçin kral tarafından teşkil e- diye girmemişlerdi:. Hiç b~r ~azır· 

t Ver ı I' ll l k 
1
. · ·· 1. . . . . lıkları yokken, hatta ve hatta duıma-

011<1 - ,o ıın< a en< ısme guvenme ı Örfi idarenin ilfıni münasebeti,·le kralı IIaakon bir beyanname neşret . dılmış olan ve parlamentonun ıtıma . 'lk 1 .. d ff k" k 
•lın, ra, 19 (A.A) - Vhardadan dir. · . . .. • . nm ı ay ar ıçın e muva a ıyet a. 
ftl il hır hab .. H" d k komünist partisinin tert;p etmek iste- miştir Bu beyannamede şöyle deni! . dıııı haız bulunan bır tek hukumet zanmuı ihtimalin,· de gözönüne ge. 
~l ld ere gore, ın ongre- cu··n1le.0 1·,.ı" bı"tı'ı·ını· '.·tı·ı·. d O 1 ı t · d"l · 1 "d · ., , ~ var ır. s o< a esıs e ı mış o an ı arı 

ıurt are komitesi dün bir karar diği mitinge mü;aade edilmemiştir. mcktedir tirerek kararlarını vermişlerdir. On. 
l~t lt~ le.abu] ederek kongrenin eya . meclis hiç bir veçhile milletin iradesi- !arda hem mantık vardır, hem de he. 
at lıı •ınıtelerinden bir sivil adem; ita- y Un an l Sf an ni temsil ve kanuni hiç bir esasa isti- sap .. Her iki devletin yekdiğerlerine, 
.... ~ead-ı . h 

1 1 
nad etmemektedir. d'" "tt f'kl • d h'ld k' "'lllir ~ eaı azır ama arını iste • ıger mu e ı erme, a ı e ı mu-

Jı . Hakkında verilen asıl- Yalnız düşmanın deniz kuvvetleri • haliflerine, kendi umumi efkarları. 
~l]ı :t;a~ar .. sureti Gandinin de işti. sız haberler nin krallığın bazı noktalarında hü · na dominyon ve müstemlekelerine 
ltrd•n 'tı dort gün süren müzakere. K Q L Q N y A kümran olduğu sırada ahalinin hukıı gö~e bir tı•kım kayıdları bulunduğu. 

• Atina, 19 (A.A) - Bazı yabancı kt çok te · e med 1 kt d • 0 nra kabul edilmiştir. ınu az mm ar 0 ma a ır. nu unutmamalıdır. Onlar, sadece bir 
radyo Masyonları Yunanistanda , Hükümet bu nııntakalarda fili haki- Avrupa değildirler. Kuvvetleri ana· 

- * yakrnda kabine deg"i~ikliği olacaır·ı. J.ann. öbür gün Garp cephesinde vukubulacak mnharebelerde kötü bir · t· · t" d d tt"k "d • · t' 

/( 

mıye ı ıs ır a e ı çe ı arı ım ıyaz- vatanda teksif olunmamııtır. Gerek 

ANA DA 
na dair bir haLer ne~retmişlerdir. talihei,lığe ııamzed olan şehirlerden biri de Almaııyanın Kolonya (Kölıı) lar '!eri alınaraktır. Fransa, gerekse lngiltere, birer dün· 

Atina aı·ansı, tamamiyle asıbız o- şehrid;ı. Kolonya, Ren nehri iizeriııde 700 bin nufuslu, tarihi eski, tabii ,,.. 1·1 .. t ı · · 1 llk "crveç ı er mus ev ıyı mem eket • ya devletidirler. Askerlerini deniz a-
ıvı;;d /ı AT lan bu gibi şayiaların tekzibe bile zengiııl!kler'ı· doludııl'. t k k h.. ·· t k « Q aa ıvazırı en ovma ur ve mus a il Norveçi fırı sahalardan getirmektedirler. Mü-

deimediğini bildirmektedir. Yeşil tepeler arasında ve nenrin sol F.:.hilinıle yarı daire ~eklinde açılan 'd 1 t' k · 

L 
yenı en meye ana ge ırme içın bütün himmat ve iptidai maddelerinin ke· 

4ı ondrada * ~ehrc bakınca, kendinizi adeta orta zamanda telakki edersıııiz. Çünkü o gayretlerini sarfetmeğe gayret eyle . za .. Onlardan yaldızla kaplanmıt 
~-t •• "dra, 1n (A.A.) _Kanada mu"· Al l b" l r.ag"dan kalma bir çok kuleler, eski katedraller görür.sünüz. l\Ianzara sizi · ı a· B h t d d b ._. - ~ filan arın ır ya anı mış er 1 r. U USUS a yar ım a U· seri, fakat hesapsız, tehlikeli, ordu. 

naz c.ok cezbedtr. 1250 tarihinde insa edilmiş olan bli\.·ük Katedral. ı,;·otik nıi-ırı Londraya gelmiştir. d h I · lunmak her Norveçlinin uhdesine dü- ları çürütüp mahveden bir harp sis-- * a a marl tarzının en parlak bir ıiumunesi sayılır. Yüseklig"i Avrupada ikinci d _ şen bir Yazife ir. Vatanımızın hürri- temi beklenPınez. iki imparatorlu. 
İ\J Londra, 19 (Radyo) - Almanların gelir. (170 metre)) İçinde büyük sütunları, ince işlemeleri, pencere cam- yetini müşterek gayretlerimizle istir- ğu, dünva haritasındaki vaziyetleri 

sın ark vapuru batırdıklarını iddia ettikleri ve bir larıııda nefıs renkli süsler", büyu~ levhaları vardır. Şehrin en maruf bi- clad edeceğiz. ile mütalea edince onların ne büyük 
l•ke ..ı bomba ile yaralı bulunan Britanya kru naları içerisinde, 1441 de belediye meclisi tar·ıfından ~ehire gelecek mi- bir organizasyonla bu harbi vermek 

ll'letiye limanında vaıörü üssüne dönmüş, tamir için ha· safirler içia yaptırılan Gürzenich >arayı ile belediye sarayı ve şimıli ti- mecburiyetinde bulundukları anla•ı· 
tevk "f d'ld' vuzıı alınmıştır. ~aret odn,ınn tahsis edilmiş bulunan Tampelhnustur. Meynanlarındaki Danimarka lır. Beynelmilel hukuka, başkaları • 

le l\kend . ı e ı 1 heykeller ara•ında ela Prusya kralı iıçiıneü Frederik Vilhelmin at üstün- nın bitaraflık ve istiklalino de hür. 
<>ıteıi erıre, 19 (Radyo) - Basra F h d•ld• de bıiyiik 1ı:r heykeli en mıihimmidir. ÜrdUSU met etmek gibi bir 5iar taşıyan de • 
~~l~k ~~n lleytinyağı yükliyen 7 bin es e } ı Koloı~ya ço~ eski bir şe~irdir . Şehrin ismi. Lii.tince ~oloııb Agrippuı:a ınokraailer, elbette ki, bir Alman •is-
le ~lcıt ta 8ına'tk Danirr:arka. vap~ıu t~taııbul, 19 (Telefonla)-.. 193~ ~e- dan ge!ır. l\lıladdan 51 yıl once Ro~.alıl~.r R<'lı.p bu ~:~~ı .kur.muşl.ar. Şehır Silahsız bir hale kondu temi takin edemezler .. Onların meto-
'dar :1.1 ·ftlr. Harbın nıhayetıne neaınde Çekoslovakyanın ıştırakı ıle 1801 de Prusyaya geçtı. Ren nehrı uıeıın<lekı mevkıı ıtı barı)· le otedenbe- Kopı.ııhag, El (Radyo) - Danimar du şöyle "nlatılab:lir: 

~ lalcena ısı:c1a kalacaktır. hUkilmetimizle Yunanistan ve Roman- ri mühim bir ticaret merkezidir. Hububat, ~arap, yağ, köıııür, Ye m. mu! ka ordusunıır siliıhsızlaııma işi bugün .Ağır, fakat emniyetli, az telefat-
t~~Uru h:l'iye l:manındaki üç Norveç ya arasında aktedi!en posta ve telgra.f I eşyr. üzerine muam~le yapa'.'. Kolonya snyıı ismiyle. tanı~an k~ku.su ile de o.ona erdirilmı<tir. lı, tehlikesiz, muvaffakiyeti mutlak 

llıeııı · kkıııda ilenuz bir karar ve- hakkındaki uzla~mn, Vekiller Heyetı·ı~ohrPt almı~tır. Sehınle !:kor, mum. 'alııın. k:ıcl f P, ıpeklı v0 ,·unlu kumaş, 1 Ordunun dafıtılılığı hakkınılaki ha. bir harp• 
lir. nin kararı ile feshedilmiştir. liı,;Lk, tütıin, şeker ve muhtelif makiııe fnlırik:ıları da vardır. lıcr doğru d~ibldir. -DcYtımı 5 inci <tıhıfec.e -
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Milin Stoyadınoviç Amerika ve 
Uzak Şark 

Belgrad'dan u zak bir yere gönderi- suncla Amerikan milletinin besle--
mekte olduğu arzuyu gö termekte 

GAL1P BAHTiYAR - 42 - } k •k t d•J k olduğunu beyan etmektedir. 
ı .anbul mebusu ve İzmir parli mufcttişi> ere 1 ame e m emur e 1 ece Diğer taraftan ayan meclisi bah .. 

- Yoldaşlar, dı·lim varmıyor a mma •• Gene söyleme- Pnris, 19 (Radyo) - Helgraddnn Bulunan evrak, sabık başvekil hak- riye encümeni önümüzdeki ~neler 
haber veriliyor: kında iyi bir kanaat bırakmaJıgmdan için bir cleniz inşaatı programı üze· 

d d ..., s· • b d h tt•ı Yugoslavya znbıtası, bugün öğleden mumailcyhin Bclgrad şehrinden uzak rinde tetkikat yapmaktadır. 
en UraffiJ yacagım. i Zi Ura a apse J er•• sonra sabık uaşvekil ::\Iilan Stoyaclino- Lir yere nefyedilerek, orada ikamete Amiı·al Stark, japoııyanın in ıuıt 

- - -Ç-ok-Jy-i-. '""Eğer bu yuca işin üs- Dedi. Kotaçn gelince, o hiç ses e~- biraz yük~ekti. Köşk~ iyic~ b~~~.ım viçin evini kuşatmış ve miitenkıben memur edilmesi hUkumetçe kararlaş- tez~fıhl~rıncla :~·000 t~ıHlan f.ır~ı:. 
"nden gelir.sen seni artık ağırlar, mecli. Koca ağzını bir kulaktan bır Pencerelerde ufak bir ışık bıle go!·~n- araştırmalara başlamıştır. tırılmıştır. hacım ele 8 muazza~_ı z~~ h.~ısı ol~uı tıe 

ı ı S · ·mdllı"k k•'ılagvta açtı miivordu Demek ki '·apavalnız ıdık. =00 nu ve bunlardan dordunun 94... c k nndımın a tıhn n ırım . enı şı • ' · ,, . .; . ' 
burada alıkol U}orum ki alayımıza gi- Biraz böyle durduktan sonra: Kö kün yanında ulu bir ağaç v~rc~ı l ikmal edileceğini söylemi~lir. 
l in. Yarın Bubaraya kalkıyoruz. - Acaba nerede) iz, bir gursek, de- ki, duvarın boyunca uzamış gitmıştı. ş r a n Temaslar baş adı 
8en d€ :ıirlikte geleceksin. Buharuya dim. Yavaşça kapıyı açnrak dışarı bak Hatta dallardan biri de "okağa doğru 
, , nnca ~ok edeceğin adamı sana gös- tım. Ay olduğundan ortalık aydınlık- iniyordu. Ağaca tırmandım, daha kam kazma işinde çalıştırmaktsdır. 

ririz. Yar mı kadar burada kal, sa- tı . Her taraf ivi seçiliyordu. Kapıyı aç- üzerine çıkarak duvara kadar uza~- Deg'"'er[i Hu··ku··mdarznzn yı/do•• _ Osloda sükOnet hükilm "urmektedir. 
) içinde sn ın yer hazırlattık. Şim- tını, dört çevreye bakındım. Gördüml<lım . Duvarın dibinde oldukça genıc:; Fakat şehrin şimal bölgesindeki or -

dı Y nına adam katar, göndeririz. ki, bahçelerde kime yoktur. İndim ve ıssız bir sokak vardı. Yavaşça ıslık •• •• •• fe-,ahu··ra f la k uf/,ad l maıılarda musellah Norveç müfr ze .. 
'Clu hatun sözlerini bitirince ellerini köşku···n clısını dol·'·aı::.·t·ım. 1k.·i katlı olan 1 çaldım. ,.. - n umun u - )erinin mukavemeti görülmekt d r. 

· R :N ··k "' k d k" t ·ı· ve b·ribirine vurdu. Saray hanımları, ha- bu koşk hemen onumdekı duvardan - ARl\ASl l A - Tahran. 19 (A.A) - Bugiın Şahın bunda hükumet erkanı ile korcliplo- • anı mıfü,ı asın n ı 11 z 
layıklar, kavaslar ağır ağır içeri gir- ~nldönümii münasebetivlc bütün şe - matik hazır bulunacaktır. Kanadalı abylar. Ski kullanma ;:tad.ıt 
diler. İşittiğim sözlerden, başım, bey- Mı• t hir lıaştaııba~a bnyraklarla donatı!- Gazeteler, hilkümdarın yüksek m-:! lar. Kayaklı müfrezelerin akın! n sıd 
nim serırem olmuştu. Bir taraftan va- e mıştır. Bu akşam Şahın sarayında zivetlerini medhüsena etmektedir - detli olmaktadır. 
kit kazandım diye seviniyordum, öbUr bir gala müsameresi verilecek v~ le~. Almanlar her tarafta müşkülfit 1· 

. çinde bulunuyorlar. 
tarnfb:.n Hıristiyan k€şişle görüşemı- • J 00 -

E hk " ) ff l Elv€runda büyük bir muharebe " 
)Orum, diye üzülüyordum. F akat kar- rzıncan ma um arının a Oıma arı Tu·· rk Al a den bahsedilmektedir. 'N'orveç müfrt-
ırndaki ile uğraşmağa gücüm yetmez k k k b l d. - m n zelcri, karlar altında harekatı ağır1•· 

idı ki.. hakkında İ anUD a Ul edi 1 şan Almanları öldlirmüşlerdir. Trondı 
Belki ulu hatunu kandırır da biraz ha.vma 60 kilometr" mesaf,,,deki Hegrf 

d k bT . diye . Ankara, 1!) (A.A) - B. M. Meclisi mamen affı encümende de milzake- M •• b h h . . . • '"' '"' 
ışarı -i~c: ~~~:;! lzi~ verir misiniz bugUn Refet ('anıt.ezin başk~nhğın - re mevzuu olmuştur. Hatta hilkftmet I nase atı, arp arıcı sıyasetı- kalesinde Norveç bayrağı dalgalan -

k
. "d 1. tl b ]alım dn toplanarak bazt dairelerın 1939 tarafından vuku bulan teklifde on • • • maktadır. 
ı gı e ım, a arımızı u . . . w Jd• s kh 1 " ! ı · ~e D d. yılı büdcelerınin muhtelıf fa ıl ve seneden aşagı cezalı olanların tama- ffilZe gore norma Jr to · om, h• (A.A.) - ngi ız 

e ım. . maddeleri arasında bir milvon sekiz meu affedilerek on seneden yukan ! . Norveç kıtaları arasmd2. irtibat vukU 
Turhan hatun cevap verdı : 

0 
t . b" k" _ k. d k 1 1 1 d 1 10 stanbul, 19 (T€1efonla) - Berlin - Almanya ile münasebetlerimız, bt ld w 'X h··k~ t" t fındıııt 

d d t ek . II"" y z ye mış ın se ız yuz se sen o uz ceza ı o an arın a ya nız sene - b' ... 1 • • .. .. • • • • • • •• ı ugu .ı. orYeç u ume ı ara 
- Atlarınız bura a ır. p çı u-

1
. l k il k l l . . ff . t .1. d B' b t f . üyuk e.çımız Husrev, bugun Berlme hnrp hnrıcı sıyasetımıze gore nol'mal- t ·t d·ı kt 1. ıı··ko t ·kezi· . 

1 
b f d" ıra ı m na n e yapı mnsıııa ve as- sının a ı ıs enı ıyor u. ız u e rı- t k .. A k 1 h . . d" · eyı e ı me ec ır. u me meı 

eyın at nn ur~:a ~e. ır ı: . ? kerlik kanununun 58 inci maddesine kin sebebini sorduk, adliye vekili ta- gı im~ . uzere n arat an şe rımıze ır. . . . . nin ve kralın lıulunduğu yerler rnııhı 
-T Margozu gor€bılır ~.ıyı": · . talim ve terbiye ve manevra maksıı.- rafından verilen cevapta, bunlardan ge mışt~r. . . . Almanya ıl€ 20 .1?ılyon. lıralık hır rem tutulmaktadır. Diğer taraftan .Alı 
~lu ha~un bu ~o.ruşum uzerıne p~ ı: - eliyle celp edilecek usta efrat fevkn- l O seneden fazla mahkfimiyeti olan- BUyük elçı, gaze.~ecıl:re beyn~~ ~ tıcaret nnlnşması ıçın milzakerelere man ların Trondheym etrafında sı1C1 

magını .aı:.rzıııa g?ttlrer ek sus~amı ış- iade hallerde 2 sene kaydına bakıl - lan suçları ağır hapsi müstelzim suç.. tı~d~, ço.cu~larını gor~e~e geldıgını, baş~ımacaktır. . müdafaa tertibatı almağa de,·am ettik• 
mar ettı.' gen€ el.ıyle ~a~;~·ı. gos~r~re~ madan icra vekilleri heyeti karariylc )ardır. Bunların da tamamiyle affı mılh şef~mız İsmet İn~nu tarafıncl:n 1 apılaca~ nnln~maya göre. bu pa- ıeri, zira eriyen karlar tayyareterffl 
artık söyl~şmenı~ bıttı~ı~ı bıldırdı. silah altına alımı.bilir ve talim müd _ muhitlerinde bir takım aksülnmeller kabul cdılerek uz~m ~uddet kon.uştugu r?nın 13 .mılyon lırası eşya mUbadele- \'ere inmeı;ıiui gilçleştirdiği cihetle ı.1· 
Anladım kı, ellerınde esırım. Hatunun deti de 4 aya kadar uzatılabilir şek vukun getirmeleri ihtimalinden bah _ nu, Almanyada~ı ~ü.rk tale~besıne ya- sıne tahsıs ol.anacaktır.~ . . . tnatı hava tarikiyle nakletmekte 
buyruğu olmayınca saray~.an ~ıkm.~k lincle bir fıkra ilavesine ait kanun settiler. Listeyi tetkik ettik, hep~i - pı!an m~nmelenın ı):ı oldugunu, wbun- BUyük elçı p~zarte:>ı günü Berlıne müşkiilat çekmeğe başladıklan söyterı-
~ok. Hatun bana kapıyı gosterır gos- Hlyıhnlarını müzakere V€ kabul ey _ nin affını hepimiz arzu ettik. Fakat !arın çogunun Berlınd€ bulundugunu hareket edecektır. rnektedir. 
t rmcz elinde fener ile iki yasaul ön il- !emiştir. Bu müzakerelerj müteakip maalesef gördük ki bunlardan 12ö öylcmiş V€ şunları ilave etmiştir : Social Demokraten gazetesine gört· 
me çıkt~l~.r. Hiç.ses etrnedi.m. Ulu ha- söz alarak kürsüye gelen Abdülhak tanesi adam öldürmekten mahkO m - oo- Almanlar 16 yaşınd n 50 yaşınn kil • 

tunun önunde bır baş kestıkten sonra Fırat Erzincan, büyük zelzele feHi- dur. Tabii bu ölenlerin aile ve men- lngı·ıı"'z Hu·· ku·· mdar arı lar bütün Norveç halkını istihkfilll ft 
arkalarından yfJrildüm. Kotaç ve Su- keti esnasında enkaz altında kalmış supları vardır. Bunlar kısa ve belki !erinde çnlışmağa mecbur etmektt • 
or peşimi bırakmadılar. olan vatandaşların kurtarılması hu- de bu yilzden melhuz asayişi mu hU dirler. 

Kavaslar bizi uzun ve karanlık bir susuncla hizmetleri görülen mahkOm hareketler çıkması melhuzdur. Bu y • t• b b d t J Stokholm, rn (A.A.) - DOn ~ııııt 
d"vanhnneden geçirdiler. Ne bitmez, !arın affma ait olarak hazırlanmış bakımdan beşte dört nisbetinde ce - enJ lp Offi ar lffiall ayyare e• virmi ikide meşru Norveç hUkOıtled 
•kenmez yollar, Divanhane bitine€ olan kanun Jfiyihasının tabı ve tevzi zalannın affını münasip bulduk. Ka • • t •• b } • d b } d 1 ~u tebliği neşretmiştir: 
k bir merdivenden indik. Orada dört edilmiş bulunduğunu söyliyerek de - nunun bu şekilcle kabulünil heyeti u- YJllJn ecrU e eflll e ll Uil U af lngiliz kıtaları NorVE'Ç snhlllerltıffl 
vre i ağaçla kaplı bir bahçeye dal- miştir ki : mumiyeden rica ediyorum. Adliye Londra, 19 (Radyo) - Kral altıncı ten sonra, otomobile binerek Londra muhtelif noktalarında karaya çıkmn#' 

-dk. Bu l;ıabçc b.iter bitm?z bir ufiik ~Biliyorsunuz ki bu imıanlar haki- vekili Felhi Okyar da ııu mU,taleada jorj, kraliçe Elizabet ifo b"rlikte bu- civarındaki tan·arc meydanlımnı ~ez- devam etmektedir. Norveç kuwettı" 
• P. d~~ . r ik. lçımd n d~ha - en h ı~ tıarmdıı bazı günahlar i~ u unmuş ur. gün yeni tip bombardıman tayyare]€- mişlredir. ri kara \'(> denizdeki inyiliz kıtaıarı ~ 
ıde~ek mıyız, dıye soruyordu~. Dık - !emiş hatta can acıtmışlnrdır, fakat Adliye encümeni mazbata muhar- rinin tecrlibe manevralarını seyrettik- irt:bat temin etmi~lerdir. t4 
ntlı bakınca bu son bahçede bır ufak buna mukabil yüzlerce can kurtar - ririni teyit için kürsli\•e geldim. çün- Trondhelrnin şimalindeki Nor". 
oşkle bir ahır gördüm. Atlarımızı mak suretiyle yararlıklar ve fedakar- kii bir kntil vnkası y~pmış bir kaç 1 • kıtalarının kumandanı seferber!"' 

11 

~ nhıra çekmişlerdi. Yasavullaı: bizi lıklar ahl!iki bir çok vac::ıflar da gös.- ay veya sene yattıktan so~rn 0 adam n O'; lı• z tayyare e tamamlandığını hükumete bilclh11l·41tl~ 
ko kOn nlt odasında soktular. Bır de termişlerdir. Bu Jayıha tabı ''c tevzi af neticesinde tekrar köyilne avdet ~ .il Kumandan, Alman kıtalarına nıukll 
e görelim., Odada öyle bir sofra ku- edilmiştir. Yalnız ruznameye girme- edecek -0lursa rn:ıktüllerin ailesi N , T .T f vemet edeceğine kanidir. 
ıulmuş ki, dil il~ söyl€n~~e.z. ~ne ye- miştir. Eğer müsaade buyurtırsan.ı z nezdinde fena bir tesir yapacağı OrVeÇ le V QeTllQeS a9yare mey- Alman ileri hareketi vavaı;ılall11411 

• 

vıekler, ne ye~ışler. Bızıw ıçerı sokan önümüzde de bir Hakimiyeti millı - mülahazasiyle bunlar için yalnız bombardıman .1 tır. Alman hattı şimdi :Mjosanın c~ 
Jtı. avullnr sessızce baş egerek çıktı - ye bayramımız vardır. Bu bayramda beşte dö rt dedik; bu zaten mühim danınl eff z er nubundan geçerek Ramdsjord ,.e SP 
\'lr ka;pıvı kapadılar. hem kendileı·ini hem de çocuklu ai - bir nis~ttir. Bu kadar müddetle tah- S hk 1 l " (A A ) t b b d t . 1 cı· Al rillem gö11€rini takip etmektedir. v k't · d w b ı . . . a· 11 "{ 1• b t ki' . to o m ., . . - sveç gaze- nıııı om ar ıman e mış er ır. man-

a ı geçırme en y€mege aşa - lelerını şevın ıre m. ,., ec ıs u e !- uıd edilmesi daha muvafık olur. Şu- . ' ~ .. . · · · K } K } 
dık. Zira göçebe kişileri yemeğe karşı fi tasvip etmiş ve mezkur kanunun ra mı da kaydetmek isterim ki. tek - telerıne g:le~ malumata gore, ıngdılız lar Vaerknaes~~~ ha,k•a y~dl~ ıle Asna- ra arO 

k · l'k b'I ı s f .. . k .. k · . .• . . tayyarelerı \ a€rna€s tavrnre mey a- mo a a er goturme te ı ıler. 
ı te ız ı ı mez er. o ra çepeçevre ruznamesıne alara muza eresme lıf ettıgımiz bır kanun mucibince bir · · B f 1 · • h ·fed,,_..-. · · · - nş t a r a ı ancı sa ı , ı, 
turlu kebaplar, a~;Jar, tatlılarla donan- geçmesi ilzerıne. Salıh Başotaç Erzın- kı mı tecil edilmiştir. G t G k l\f ironi'11cı 
mıştı. y, nımda I otaç ile Susor var- can, bu mahkumların cezalarının ta- B" 1 h dl" .. . t •• Romangada A lmanlar ~Tarzea ze,R deoogec:: 

0
'st "hkancs1'0" . . . . . . . ınaeııa ey a ıye encumenı as-

1 1 
ı ... oveanu, u eanu ve roı 

ken yemek artacak dıye korkulur mu? mamen affedılmesın, ı.;;temıştı r. Bu dik tı··· ek"ld k b 1 b 1 t hakkınJa çok şı"d'Jetlı" ff t · t ' , . . . .. . l d l" € ıgı Ş ı e ·a U uyuru masını a ya Uı Uı yun e mış ır. ,., ~· 
Tezden sıldık, silpil~dük. Son lokmayı talep üzerıne kursliye ge ~n. a . ıy~ teklif ediyorum. Verilen bu izahatı mü b n·w er taraftan dahiliye nazırı. vt ' 
yprmu~ •. son ı-t1seyı de kurutmuştuk eUc~meni ma~bata muhnr~ır~ Şınası teakıp kanun enclimenin teklifi Yeçhile • ied irler alındı lui, .ı'l~ierskurea, Cikolui ve Snd?~l~I 
oze gırıştim: . . . Derım de şu ızahat.ı ''ermıştır. şu şekilde kabul edilmiştir. Jstanbuldakı }tal - -Bat tarafı üçüncüde- tecemmü kamplarının ilga edildı~~ıı 

- Yoldaşlar, dedım. Dılım varmı- Bu makamlara aıd cezaların ta - dahilive vekUletinin hakkıdır k. d · h f ı n en 5 
1 

yor amma. Gene sövlemeden duramı- r " Listede adları V€ ı;oy adlnrı yazılı ı . . I o~d 19 (R <l . ) - B:'k ve €8 ı. ~n:ıır mu a 1~ arı d'ldiğifl . . 1 .G ER l 2Al hkA hk~ . t "dl ti . yan genç erını ~ ra. a ~ 0 u reş- mcnsubınının <le tahlıye e 
1 

)acağı n. Bizi buracln hapsettiler. Otur TEBLI L '1 ma umma umıye mu ce erı- ı · ten haber verilivor· . . . . . . b t r· r· h k k . . bıldırmıştır. w 
doğumuz ko.k iyi hoş, yemekler bol . nın .eşe c or~ ~1 v.e u u u amme Vt' çagv ırdı Romanya da bulunan Almanlardan Bükreş, 19 (A.A.) _ RonınnYn cd• 
amn gene Mr hapis bu kasabalıların Paris 19 (A.A.) - 19 nısan saba- tazmınat kabılınden olan ıpara cezala- süphelı" görülenler on bin k ' 'd" . . · ınrıil ' ' . f d·ı · · B h • ışı ır. hılıv€ nezaretı tahaı.ışUt knm'P , 
bunca dUzenleri arasında benim aklım hı tebliği: 2 ı a e ı m~ştı~. unların. mu nkeme İ stanbul, 19 (Telefonla) - lstan- Bunların bir kısmı nezaret altına bul~nan son demir ~uhafızların ser~1 
çileden çıkıyor. Ne yapacağımı bilmi- !ş'ara cleğer bir hadise yoktur. masrafları ıle ı~şe wdelınd:n ola~ buldaki italyan gençleri, italynya ça- alınmış ve diğerleri de hudud bari- best bırakıldığını ve bu kampların ıa 
rorum. Onun icin lfızımdı ki, gideyim Faris, }!) (Radyo) - F:~.nsız knrar bo.r?ları ?.a terkı~ olunmuştuı. Mah~~ı ğırılmıştır. Bunların, davete icabet e- cine atılmak ti zere zabıtaya teslim vedildiğini bildirmekl€dir. • 
ıık sakallı bir kişi var ondan ögwilt ala- guhının aksam resmi teblıgı: mı)€t muddetlerı ne olursa ol<:un lıu- . olunmuştur. d' 

' " t.. l ka ı h kk d h ··k . drp bugün yarın harek€t edeceklerı •• •• J il yım. Gitmedell bununla görüşeyim. Garp cephesinde ileri karakollar a- u~ ma 1 m ar a ın a u .me~ıl - . . . . Bilkreş, 19 (A.A) - Romanya M .. f• d Q d Ş O 
Ben buradan çıkrp onu görmeğe uğ- rasında temasa devam olunmus, Mozel mış olan p~ra C{>7.?l~rı af. e~ılmıştir. SÖ) lem) or. hilkQmeti, bütün ecnebilerin ikamet u ı z e ~}}edf 

rnşaC!lğım. Siz beni beklersiniz ki, ve Bli harnli inde töpçu ateşi teati e- Şu kadar kı, tazmını mahıyetı haiz o- •• vesikasını iptal emiştir. Herkes için lstanbul, 19 (Telefonla) - Jflcl< • 
kimse görmeden içeri girmeme yardım dilmiştir. lan parn C"Zala:ı .~ftan müstesnadı r.. miş olan mahkumlar hakkında inzibn- ferdi tahkikat yapılacaktır. Silahla - Şef Atatürkün sınıf arkadaşı ~ofid 
edesiniı. Tayyarelerimiz, düşman tnyynrele- Bu kn~un, hilku':1 ce7.aları tamamı- ti ve idari bakımdan kanunen tatbik rı, fotograf makineleri veya nez<l - li fırka kumandanlarından ~si~ '' 

Susor, hem€n elini kalpağına götur- rini takip etmiş, biri hatlarımıza diğe- le af~e~ılP mahkumla~m m~hkOn_ıi~ edilmiş ve edilecek olan muamele ve lerinde harp levazımı bulunduranlar, Özdeş, bugün ölmilştilr. ?eıHı~~oıe" 
dil. r i Almar. t<Jpraklarına olmak üzere yetlerının yalnız med<>nı netıcelerını . . . bunları mah alll makama ta teslim e _ rın kaldırılarak Heybelıye g 

• · · ·· .. ff. ı Ce t" ı . 'l tedbırlere tesırı yoktur . . _ Buyur Tuğcu.. bunlardan ikisini düşürmuştur. re .ec er. zayı ne ıce eı€ şnm ı de- deceklerdır. 

felefon TAYYARE ~si·~·~~·;~·~~d~f3646 ................................ 
Bu hafta iki büyilk film birden 

Bir haftad.ı.nberi gösterilen 
Şa an V€ Arap diyarının ses kra
Uç i .. 

tJ,mnü Gülsüm'ün 
Ôlmez bir eseri 

VEDAT 
"Yanık Esire,, 

TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA 
ŞARKILI 

Umumi nrzu ve tnlep Uz€rine bir 
haf•a daha gosterilecektir . 

Fransız sinemacılığının Layemut 
eseri 

Namuslu 
KADIN 

Oynıyanlar: 
MEGLEMOXIER - llE'f.."RY GA 

RA T - RAl.UU 
Fransızca sözlil 

Ayrıca: Eklerjurnal son dün
ya hadisatı 

Oyun ıaatleri: 
NAMUSLU KADIN 2 - 5,15 - 8,30 
VEDAT 12,15 - 3,30 - 6,45 - 10 

ğildir. l\Ieclis, önümüzdeki çarşamba. gil- ••l!!!!!!!!lll~~~ımlll!lmlll!~-~-iı!ım--------• .... -....-

1 
BuBknumıgn cu·~?.nnlarKı tnu~a~teu:~ arffpedail rnilktopslanı~cnaketırm. asında- ı EL HA M R A 

i Bugiln matinelerinden itibaren 
işte mübalegasız senenin en büyük f ümi 

Avrupa caz kralı 
RAY VENTURA 

Muhteşem 2 film birden 
Par is radyo yıldızı 

JEAN LU:M1ERE 
tarafından müstesna bir mevzuda yaratılmış 

Gece Yarısı Şarlcıcısı 
Filmind€ şaytını hayret dans ve rnks numaraları .. . Nefis şarkılar 

heyecanlı ve müessir bir aşk hikayesi görillel!ektir. 

Ayrıca : Ölüm harbi 

Amerikan polisiyle, kangsterler arasında mUcndeleyi gösterir heyecanlı 
nşk ve polis filmi 

1 lllh·eten : Paramunt jurnalde en son harp havadisleri 
Seanslar: Gece ynrısı: 2,30- li~45- 9 ölüm harbi 4,30-7 ,45 de ' 

....-----K111Sl-------------

Sevimli Haydut 
F RANSIZCA SÖZLÜ TABU RENKLİ . dUilYıı 

Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş har ikalar şaheserınde ı;eği 
sinamacılığının bötün gönüllere hilkmedeıı en güzel ve sevimli er 

TYRONE POVVER 
VE ~ 

N A N C Y [( E L L Y - H E N R l F O N .IJ 
METRO JURNALDE: En son ve mühim HARP baberJerı 
SEANSLAR: Her gün: 1.:.-3-ö,15-7,30-9,4ö de btı§Iar de 
Cumart€si V€ pazar 10,SO da \'e hafta ın·asında her gUn 1 

UCUZ HALK SEANSLARI VARDIR -



FRl.O -ıl ~oWJQ.r 1 Felemenk Hindistanı Nevyorkta 
Posta çantalarını alıp 

41 .ı Karı-Kocaya dair Taymis gazetesi, bu mes' ele etra- götürdüler 
• 

Yuan : B '.nlı•t• CAZAL T"" k O Ne\'york, 19 (A.A.) - Üç müsell&h 
11r çeya çnlrea: ÇYILDIZ Erkek eve, elleri cebinde girdi. Dli- fında tefsirlerde bulunuyor adam Littlefall. Longisland demil'JO-

lıte Le (ULUS) tan şünceli ve sinirli idi. Karısı ona, kinli lu istasyonuna girerek Nevyorktan Kel 
1. ap lya dö jiveıt, Sekizinci katta- - Anne yeter! Kalk artık iskemle- bir istihza ile sordu: Amsterdam, l!J (A.A.) - Hollanda ' runda ise Amerika hükOmetinin bu miş olan posta çantalarını alıp götür-
~dhartnıanına çıkıncaya kadar bu den. İşim bitti! - Bugün, evlendiğimizin yıldönü- matbuatı Felemenk Ilindistanı hak - 1 himayenin Hollandanın müstemleke- müşlerdir. Bu çan lalardan birinde fist 

.·ıla ~~ nı.ülihazaları şimşek gibi bir - Peki kızım! ~I konuş! mti olduğunu unuttun galiba!. kıncl11 Aritıı ve Hu! tarafından yapılan ferine şamil olmıyacağını ihtar et. national bankaya gönderilmiş olan 19 
lzin . hnınden geçiriyordu. Lelya se- Bayan dö jivell servis i~kcmlesin _ Erkek omuzlarını Hilkli: beyanata ve Hollandanın Vaşington mek.. bin dolar bulunmakta idi. 
1.jQıcı katta, kıiçiık bir lambanııı ko- den kalkarken, birdenbire yemek oda- - Ben yılclönlimtinü değil, evli ol- sefirinin Vellesi ziyaretine ait yazı -
'<.pıi~ aydınlattığını ırerdü. Apartman sının kapısı açıldı ve içeriye ihtiyaı· duğumu bile unutmak istiyorum. lara geniş bir yer ayırmaktadır. H il' •• b 

·nd nın kiıçük anahtarı, genç kızın dö jivelt vani Von Nahenflaht gir- :. Gazeteler, Hollandanın vaziyeti sa- u un eyanatı 
•-.,::di. Lelya asansörden ç'.ktı. A- di.. ' - İki ark~daş genç kadın konuşuyor- ri.h oldu.ğunu ve .. Hollanda h~kiimeU-
~lık kapılarını kapadı, demır 'lı.r - - Geldin ha kızım! Yetişebildiğhıe lardı. Bırı; mn deııızaşırı mustemlekelerı üzerın- •• 
~ Uotundeki düğmeve basarak a- bilsen ne kadar memnun oldum. -:-- Koc:ım::ı -eledi- emniyetim çoktur de her hangi bir ecnebi devletin vesa- f apon musellô.h kuvvetleri rüesası 
ı. •t.dıu alt kata iade etti. Soluk ışı!< - E\'et baba! Demin acele ile seni dogrusu .. Hiç bir kadına bakacağına yelıni kabul etmiyeceğini kaydeylemek J 

1 

~n ta çıt bile yok. Lelya döndü, apart 'oramaclım, neredeydin! i nan:ı_ıam. ledirler. top/an d l k d "/ '.'ıınd:Pısına .geldi, .anahtarını kilit ü- . - Yatak odasındaydım ya;·rum. Sc- Dıgeri içinden mırıldandı: Pııri,, 1D (A.A.) - Felemenk hin- l ar Ve arar Ver l er 
, 

101 
hır dondUrüşte apartman kıı- nın ııpurtmıın kapısını ııı;tıgını du _ - Onu bana •ora zavallı.. di,tanı hakkında Aritanın beyıınatı ile Tokyo, 19 (A.A.) - Hariciye nazı- karşı i'yan etmektedirler. Zira bu be-

~I açtı, yunca giyinelim ve geldim. :. Hulün cevabı etrafıııdıı tefsirlerde bu- rı B. Arila kabinede, Avrupanın vazi- yanalı Amerikaııııı büı·tik okvanusun 
~ bQra, akrabalarını yeme le odasın- - Pek güzel lıulıacığım ! Birıızdan Karı koca kavga ediyorlardı: A - lunan Temps gazetesi şöyle yazıyor: yeti hakkıııda uzun izahııt vermiştir. bu kısmına bir nevi mUdahale.si \'e A· 
'lftd •~ağından yüzde yill e~ı'ııd:. konuşuruz! Her şeyden evvel, iş! elam bağırdı: japon hükiimctinin Felemenk Hin- :\fumaileyh, Tokyodaki Hollanda sefi- merikanın japonyaya karşı anlaşma-
~ lör~kı tavan Jambıı•ının da yandığı- - Doğru, doğnı ! Hııydi geç ciha- - Sen kadın değil, belasın!. distanı me•elesiııi, bu meselenin mev- rinin dün kendisi ile görlişmüş ve Fele- 1 mazlık göstermekte olduğunun bir de-
~'}{ nce bu hikmete daha ço!t inan- zın başına!. Kadın ellerini kalçıılarıııa dayadı : zu buhsolmadığı bir zamanda ortaya menk hindi•tıınında •tatükonun muha- !ili addetmektedirler. Askeri mehafil 

b erkezle gece yarısı konıışmay;ı Lelya, cihazın karşısındaki servis - Öyledir zahir .. Fakat her beli! l1i almasının sebebini anlamak güçttir. faza edileceğine dair dün yapmış oldu- de ayni mütaleada bulunmaktadır. Fil 
!tıt ~r Olduğuna göre, akraba'arı h~r iskemlesine oturdu, kulaklıkları tak_ yık olduğu yere mugallat olur. Almanyanın bUtıin küçük komşuları ğu beyanat dolayısiyle kendisine Hol- vaki öğrenildiğine göre japon miısel-
l~dt :zır1.amış, kendisini yemek ot!:'- tı ve konuşmak Uzere hafifçe öne e- • gibi Hollandayı da tazyika devam etti- landa hük~meti ~amma memnuniyet lllh kuvvetleri rUe•asının bir toplanh-
~l'tııı:ltlıy~1: olmalıydı, Lelya eüratle ğildi. . . Kadın k~ca.•ını öptü, okşadı. Kapıya gı şu sırada Ilitl~rin maksatlarının beyan ~tmış oldug~nu söyle'."iştir. sında ~'. Hulün beyanatının katiyen 
~n 

11 
~ ırırış kapısını kapadı, arka- Fakat bırdenbıre arkadan inme bir kadar geçırdı: neden ibaret olduırunu ve ablukadan Tokyo gazetelerı, B. Hulun Fele - nazarı ıtıbara alınmamasına karar ve-

~n ncır]i sürgüyü taktı ve vcmek o- darbenin tesiriyle bütün iradesi ka- - Güle güle sevgilim -dedi- akşama kurtulmak için hanıri istikamette bir menk adaları hakkındaki beyanatına rilmiştir. 
tı' dohu yürüdü. Derin bir sessiz- rıncalanan Lelya, çenes:nin altındaki geç kalma .. Etraftaki kadınlara bak- darbe indirmeğe karar vereceğini kim-
?.ı 8Ukon.. konuşma ahizesine, von Nahenflaht ma, gücenirim, kalbim kırılır. oe tayin edemez. H '• ı b• 

~:ııYa birdenbire yemek odasının tarafından söylenen şu sözleri hayal Bi_:az sonrıı ayni kadın, üvey oğlunu Yalnız muhakkak olan bir şey var- oover JD ta e ) 
lıı 

11 
nı açıp içeriye girdi. Oda)'a gi - meyal işitti: kulagından yakalamış, başını duvara sa o da Hollandanın bir tecavüze kar-

~ı 1 ~z (Frieda z. 3.) ün ağzın_ - Allo, allo, stop! Ani bir vaka ! "arpıyor ,.e bağırıyordu: şı bütün ku\'vetleri ile mukavemet et- Am •k S tJ b" l • ..., • • t · 
-...~kelimeler d!JkUldü: (Z .. 3.) lıurara yorgunluktan harap - Seni keratanın piçi.. Seni eşek meğe karar vermiş olma•ıdır. Hollan- erı anın, OVye er ır ıgınJ a• 
~I~ er Ş<?y mükemmel! bir halde geldi ve birdenbire bir bay- herifin marifeti Reni! da emniyetini muhafaza edecek olan nıması, sı•yas"ı ve ah~a" l. "ı hata oldu 
~U an dö iivlet, yemek masasına o- gınlık geçirdi. Haberlerini daha evvel itilafları evvelden imza etmekten dai- a ~ 
·~,1• Önünde iki zımbalı defter, iifrelemişti. İşle baygın bir halde kil- Karı kora pencereden bakı)·orlar - ma imtina elmiş ise de bu memleket Nevyork, rn (A.A) - Sabık reisi-
"ll\ı ç kurşun kalem \'e bir küçük ğıdı bana uzatıyor... Kağıdı alıvo- rlı. Adamcai,fız yorınındu. Kadının şiir lAr ihtilafa uğradığı takdirde garbi cumhur B. Hoover Amerikanın Mo.<-

ri Amerikadan Rusyaya yapılmakta 
olan ihracat yüzde 300 nisbetinde 
artmıştır. Bu ihracat meyanında bil
hassa benzin, bakır vesaire gibi Fin
landiyalıların, Polonyalıların ve di
ğer milletlerin hürriyetlerini gasbet
meğe yarıyacak olan maddeler var • 
dır.> 

' ~1~). Le!ya)'a cevap ,·erdi: rum ... Şimdi okuyacagım ! Dinli;or •htiyacı vardı. Denize. ara. baktı: Avrupada siyasi muvazenenin idame- kovadaki sefirini geri çağırmasını 
ı aro. Vaktinde geldin, sevgili kı- musunuz?.. · -Ne giizel bir ırece değil mi? sıyle alakadar bütün manevi ve mad- istemiştir. 
1~1, Başının tam arkasından şiddetli bir Adam omuzlarını kaldırdı ve cevap dl kuvvetlerin harekete geçeceklerine B. Hoover haftalık Colliers mec • 
tb:~da Z. 3.), son derece ciddi ve Jarbe yiyen genç kız, kendisinden vermedi. şüphe yoktur. muasında şöyle diyor: 

~r.tavırla: ~·arı geçmiş bir haldeydi. Genç kız, ~iraz geçti. Kadın can sıkıntısı ile Temps, japonya hariciye nazırı cAmerikanın Sovyetleri tanıması 
~I ı~Vet tam vaktinde, dedi, elimiz- :'~vvet ~·e şuuruna son bHkiyP,siyle, rlognıldu: Arıta. tarafı~dan yapı~an beyanatııı çok büyük bir siyagi ve ahlaki hata 
l,ııı:a.n lıize yeter! oırde~bır~ çırpınıp atılmak \'e haykır- - Bu akşam terin ekşi ekşi koku _ Am.er;~~ ef~arı ~ı:ııumıyesinde husule olmuştur. Polonyanın istilasındanb.;-
ite llııy}e açılmış, milhendisinl mak rntedıyse de daha buna vakit kal- vor. getırdıgı anı tesırı hatırlatmaktadır. , _ __ 

1•---------~-------------•' 
~ ~~ radyo cihazı. karşılarında madan demir gibi bir çift el, kolları_ Dedi ve uzaklaştı. A"'.erika efkarı umumiyesi bu beya- E E 

Cih l'ıl Parlıyordu. Bayan dö jiv- nı arkadan kıskaçlayıverdi, bir başka natı Japonya emperyalizminin mü -
Oıı,aıın Yanına geçip Lelyaya bak- el de ağzıııın üstünden kalın bir tür Çi MDi K heyyiç bir tezahürü veya Almanyanın 
, 8eslend!: geçirdi. * I~ollanda hUkOmeti üzerinde muhtemel 

Mıntakası Bağcıla
rına ilan 

ı, ltardi motö u 
11 

t t 
1 

k 1_ ~nç kızın yalnız gözleri ve kulak- Sefı"rler bır tazyikini kolaylaştırmağa matuf 
•e"' r ~ e . an en a 1 b k 1 . . b' . . t· ı. '"'fkı·· ,. ., b 

1 
ı B arı ser est a mışlı. Bunlarla da o- Hrsız ır ıapon ıes ı olarak karşıla • 

"ltı ol ça~ırma.,a aş a. en . . . ı"ı .. •na kadar b'ld" ce"'m şevleri lup bıtenı germek ve işilmekten baş Vazifel • b d .. .. mıştır. 
r,.•tecefim ; dı ıreb ııı d k"k· ka hiç bir şey yapılamazdı. Leiya için erı aşına onuyor Ha Lahe hükumeti ne şekilde olur 

ı..•lcı . ,a ece es a ı ayn h' b' .. d f . . 1 1 II l 
.'I tc Ilı var. Eğer ben geİmeden ce- ıç ır mu a aa ımkanı kalı:ııamıştı.. Londr::ı, rn (Raclyo) _ İngiltere- o ursa o sun. n~ o hnrla~ın ne de 
lııt tirlerse be . d" 

1 1 
.. h Genç kızın yanında, bırdeııbıre nere- nin Balbn devi ' ler" 1 .1 . b .. Felemenk Ilındı•tanının hımaye e _ 

•er! l>araz'tı nı ın. eme ~~ı~ı n - den peyda oldukları biliıımiyen iki a - vnzifelerl~e gitm:~ ~zeer~ı ~· d ıı:un rWmMlni i<temerliğini blldirmişti . 
~;.ıııucadeJ ı ter ,k·e ızdaç e ı~ı ses: dam duru,·ordu. Kızın cbaba• diye hi- a vrılmıslarclır :\fo "O"" 1 • ~ ra an Belki de japonyanın öğrenmek iste -"'it. e e me e senı eııe' · .. · • ·"' ... e çısı mezu- d · .. b d . . 'ılt Fakat ben bir kac dakik~ tap ettiğı \'on Narhenflahl da, Lelya- nen Londrada kalacaktır. ıgı . un an ıbarettı. . 
~ Y•ti8lı b . nın omuzundan 'egilerek çeııe~inin al- Arıtanın beyanatına Amerıka ta-
lr, · er 'l"''! h!'tllederım. . • f d · · n dil jl · tındakı mukavves konuşma ahizesine * ra ııı an verılen cevabın metnıni ha-

l>.ı. velt, sadece: . ı ki tırlat T t· ı k .. bty '~ ~ııı~ı Lel ·al , uuua · arıı.ı yukla~tırmış merkeıe hi- Fransız an .emps ne ıce o ara şoyle 
Q 1 Ceva · Y tap ediyordu. demekterlır: 
1nç k P verdi. - Şımdiki ahval ve şerait dahilin-

~~'Ve .ız, kapısı ııçık duran kütüp- Kızın dehşet ve öfke içinde parla - par lam en tO SU de Amerikanın beyanatı bir ihtar 
, :~~. k:rdi. kapı"ı kapadı ve kilid- yan göz! ri, halini pek güzel ifade e- h' k " s , ma ıyetini i tisap etmektedir. Hull 

1 1u. >..~on~~ d.n arkadan sUrgUsiln_U diyordu. Bt.ı gözlerde hay~et ve şaş- -Baş tarafı 1 incj sahifed e - de bir ihtarla mukabele ederek A _ 
1~tQıı 01ııçımındekl çnnta•ını bır kınlıktan hıç e•er y~ktu. Çunk!I onun •'cldetle alkışlamış. müttefik ordu _ merikanın ne şekilde olur•a olsun 
~~ ~lr ~IUne bıraktı, şnpka•ını cı- emgalsız casus zeka'!, ilk •er"emlik larln donanmalara ve hava ku\'vet. Felemenk Hindistanına )·apılacak 
-l>de ~~'eye fırlattı. Rırtındaki in- ıreçe~ geçmez. her şeyi k_e~fetnıiş, uğ- !erine selfını Norveç hiikfimetin~ bir müdahaleyi katiyetle takbih et_ 
l'ı lhııı ·le eldivenlerini de çıkar- radıgı ıhanC'tın d rt!ce<ıni ke•tirmiş- •emp::ıli telgrafı gönrlerilmesi hak • tiğini bildirmiştir. Bundan Amerika-

b t.ıı aı etmedi. ti. Artık Lelya için her şeyi görüp, kında ki tııkriri ittifakla ve alkıslar- nın büyük okyanusta bitaraflığı mu-
'lntiç kız ceb' d . dinlemekten gayri yapacak iş kalma - la kabul eyledikten sonra ceİseye hafaza etmek istediği fakat bu bita-

l'le ku ın ekı nnahtarlnrın . en mıştı. •on vermiştir. fi k hl" ~llict• t!\phanevi ııçtı ve anah- L ra ı i al edildiği veya alakadar 
~. ı. ııı UstlJnd · .. . h elya, babn'lnın, meçhul bir adam memleketlerce girişilen taahhütlere 
~. ·~r... e bıraktı. Kutt\p a- farafıntlan ıızııtıl b' · k' - el ld -~n ,..,., sank· ,. · ' · an 11 ııgı ı a ıgı- Düşünceler: riyaset edilmediği takdirde derhal 
~,/;çro.eıni .1 ~üz baş~ Sarl~t ~- nı ve dudaklarını konuşma ahizesine harekete geçmeğe hazır bulunduğu. 

1ıı:hd dı. Şifr ş gıbı. el de~emış bı~ biraz daha yaklaştırdığını görd!l. - - .. .. . mnnasıııı istihraç etmek mümkün _ 
~\~ ; dur .e anahtarı kıtabı )'PTlı Von Narheııflııhl koııuRlu: - Baıtarafı 3 uncu ıahıfede - el Ur. 
~ •~ı,,. U)ordu. ~fııavven sa\'fala- • ·· 

'"'- " 1Uav.. · · · Ali il 1 F' Kar, ıl arında duşman olarak sade-
~· ""!~.1 ·.•en satırlarda muavven - o, a o. ,vet, merkez, du,·u- Al 
... l ' ne . . . J ce manyayı , .. u 1 lht' 1 
lı.ıı~'<r d lröre ş1frP tertip erlilen .rorum, tamam! Her şey demin arzet- 1 . d d ~rm yor ar. ıma -
t•~ •ıı ~n~ orada idi. (Frieda Z.3.) ün tiğim gibi! İşte (Z. 3.) ün me•ajı ! ~rın e ~yna 1 ~arı to~l~r vardır. 
, ~aba", nae kütüphane. oralara hie Ve ihtiraı· Alman, elindeki kilğıtta I onkanllma arın ı!, uvDvedt .erını rastge -

(!,... .. l ,... d 
1 

b" .. .. e u a namaz ar. e ık ya. dünya 
'ıı ··•are n eğmiş olduğuna dair yazı ı ır suru adetlerle, alfabe harf- d 1 "d" 1 p . 1 L ' 
ı'n Old •rzetmiyordu. Her şey. her !erini, teker teker okumaga basladı.. ev ketı ır er ive h arıs ~ on':;ada • 

I~ 'ti~ ti tutu tlbi, karşılıklı kitap Dö jivelt, bunları okurken, serb~st e- • Y• aya·~~~-': -~~ap ıateme > esao 
ı ~Qdhi~rlıe tertibinde, (Frieda Z. 3) liyle de radyo makinesinin ayar düğ- ve :renı~~ 1 a ;~ •; · d" 
l.ı."· l{ ıı.h ir ihtisası ve alkışlandığı melerini karıştırıyor ve arada bir sö- h ıaoı fh YI e adu e ınc.e, artık 

Vaşington, 19 (A.A) - Diploma•i 
mehafili B. Hullun beyanatını iki ne
vi kaygıyı ifade etmekte olduğu su
retinde tefsir etmektedirler: 

1 - japonyaya Amerikanın hiçbir 
veçhile Felemenk Hindistanında ja
pon hakimiyetinin te•is edilmesine 
müsamaha etmiyeceğini ihtar etmek 
suretiyle B. Aritaııın beyanatına mu
kabele etmek. 'ilk " ı 

0 
k a rp ıa a aırnı a ona g Ore düşün .. 

l~·~ı ~ndigıh adar okumuştu ki, a- zünü kesip, not edildiğini dtıyduktan mek icabeder . Onlar , Norveçtekı" bı"r 
.._ tr· ·•e il ı k ı d" d B 2 - Almanyaya Hollandayı da D a 
"11·,, ııı n~r 7.ım gele_n kelime ve •onra e rar 'evaın_ e ıyor u. azı a- avuç Almanı kovup atmak bahaında 
~a·e~ı.ı h elerde olduırunu ezbere raya karışan pnrazıtler, Almanın gene h ile hesaba mutlak ff k" ııimarka gibi himaye etmek tasavvu-

~' ıu ''e g 1 . b" d b" 1 • muva a ıyet ~11 ı, Şif e mı'ti. ır en ıre susma•ını ve paraz t geçtik ve bu i, i daha tehlikeaizce hail s b 
'otıı an fa ııre tertibi işi için dört da- ten sonra gene devam etmesini icap mek fikrine kıymet ve . 1 ze t , van y vapuru 
cı t.Qı _ a za tt' . d rıyor ar. a .. 

1 
•;tan <iıı edilem~na muhtaç olı;ıadı. e ırıyor u. man geçebilir, f akat ne tice garanti_ /skoçyanın şimalinde 
r ,1 ı·aıırak 1llıyecek kadar surat- _ Devam edecek _ lidir. 
~!\ ~ ~ltitı.~~~nı karıştı~an ve ~ot Binaenaleyh, hadisele ri, istical he- torpillendi 

) d lıııan V"k ız. tam dort dakıka yecanları ile dolu hiılerin zaviyeain- Londra, 19 (A.A.) - Svanby is -
ar, •re r ". 11 •ek kumandanlığı ile İt J b •• .. k den mlita lea e tmemek lazımdır Ç "" mindeki 4935 tonluk ingiliz vapuru 
!~it. l;,llıa~;•liğin~ bildi:eceği nok- a ya uyume kU her yiğ itin kendine göre. y~~ 17 nisanda iskoçyanın şimal sahilleri 
\ Yle tıfrelemış bulunu- • t • ğurt yiyiıi vardır. açığında torpillenmiştir. 
bıb~Oıeı t.ı IS ı yor Orhan Rahmi GÖKÇE Tahlisiye sandallarına binmiş olan 

lı~l\ •ııı lğı Ya, sol elinde şifreli -Bat tarafı üçüncüde- Yapurun 38 kişiden ibaret müretteba-

' '!'il y.,... dı, kapının sürgU~ünü çı'n kırmak la"zımdır. ~ F 1 h ' Al - tı bir iskoç limanında karaya çıkmış-
• ı ~ 1t '·«e~ od , ransa a ey ıne ve manya ile varı 

r~d ,
0 

.aAına girdi. Bayan Roma, 19 (Radyo) - Londradan yana harp edeceğini yazmakta ve ·Al- tır. 
1 ı4k rıhıızının karşısında- haber veriliyor: man donanmasının artık donanma -------------- -l 

~ ·~· RAKET ~ il teı.r sıne oturmuş, boğuk İngiliz matbuat ve mehafili, İtalya- denecek halde olmadığı keyfiyetinin !!!il•- •••I! 
'·~ IQ Uras1 ~~ ediyordu: nın siyasi vaziyetiyle yakından ala - :\fossoliniye anlatmak !Azım geldiği-

'· Usunuu .3.) burası (Z.3) 1 din- kadar olmakta devam ediyorlar. ni kaydeylemektedir. 
~~~· ·• NiyUz Kronikl gazetesi, İ talys n 1n Deyli Meyil gazetesi de, İtalyanın 

ltıl h,,_kı henüz harbe girmeğe karar vermedi- siyasi va.ziyetini karanlık görmekte -
rdı: zini ve girerse, m utlaka İngiltere ve di r . 

Marka Lastik ayak 
kapları hem sağlam 

hem garantilidir. .., .......... ________ .. 

İzmir hariç olmak 01,ere aşaiıda gösterilen mıntakalarda kükürt satışı 
Ziraat bankaları şube ve ajanlarınca hizalarında ya-

zılı fiatlerle yapılacaktır. 
İzm•re '>uğlı, Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, Boz

vaka, Balçova, Yenikaletimarı bağcıları ihtiyaçları olan kUkürtlerini şir
ketin ( l zmirde kapalı yemİJ çarşısı No. 41 ) şu besinden bedeli muka 
hiJinde aJacakJar1 k.6,lıtla Daraf aç Taı lakeledeki ard iyed e tesellüm 
edeceklerdir. 

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

D ikkaf • İkinci ~ııer kaldırılmış olduğundan bağcı olmı
• yanlara küktirt verilmiyecektir. 

Bağcıların alacakları kükürtler gösterilen mahallerden başka yerlerde 
satılamıyacağından aldanmamaları ll\zımdır. 

Satış 

Mıntakaları 

Alnşeh;r 

Akhisar 
Aydın 

Ayvalık 

Balıkesir 

Bandırma 

Bayındır 

Bergama 
Burhaniye 
Çanakkale 
Çeşme 

Edremit 
Gebze 
Gelibolu 
Gemlik 
Geyve 
htanbul 
İzmit 
Karabur un 
Karamilrsel 
Kemalpaşa 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lapseki 
Manisa 

' 

r~ ~ 
' · Yerli 

Z. B. 
> 
> • 

• 
• 

> > 

> > 

> > 
> > 

> > 
> > 
> > 
> > 

• > 

• > 
> > 
> > 
> > 
> • 
> • 
> c 
> c 

> > 

• > 
> • 

497 
495 
500 
510 
505 
515 
490 
51[ 

510 
515 
505 
510 
535 
615 
515 
525 
520 
530 
500 
530 
490 
495 
500 ,, 
515 
487 

Satı' fiat! 

-

• 

Ecnebi 

537 
635 
640 
550 
645 
555 
530 
5115 
555 
5&5 
54.5 
650 
575 
555 
655 
565 
560 
570 
540 
670 
530 
535 
540 
555 
527 

M '~ enemen > 487 527 
Nazilli > > 500 540 
Salihli > > 495 635 -Seferihisar > > 495 535 
Sarayköy > > 500 , ( 540 
Şarköy > > 515 555 
Tire > > 490 630 
Tekirdağ > > 515 555 
Turgutlu > > 490 '· 530 
Urla > > 490 530 
Ödemiş > > 495 ~ 535 
Kükürtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda ı;atılığa ~ı-

karılmıştır. Beynelmilel şöhreti haız Londrada( Danie l Grifrfth )labura
luvarında yapılan tahlilde kUkiırtle rimizin yüzde !le,51 safir•!tte olduğu 
anlaşılmıştır. • 

Kükürtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maıcidelel'rlcn 
tamamiyle ari ve en yilksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şiırketi 



r 

SAHiFE ( 6 ) 
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~lzmir Levazım Amirliği llanlarıi 
____ .__•••••• ... •••••••••• .. •••••••••••••••••ııııuıı"•••• ... •• ... H...-. ... 1••-•--.-

M ak ini s t aranınor 
lzmir levazım an.irliği satın alma komisyonundan: 

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

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte müstahkem Mevki ikin-

13 
ci şubeye derhal müracaatları. 

14 16 17 18 19 20 21 23 24 

i LAN 

1300 
25 26 27 28 30 

Fransızca tercüman alınacaktır 
lzmfr lcı·azım amirliği satın alma J:omisyonıuıdaıı: 

1 - Eskişehir hava okuluna beş Fransızca tercüman alınacaktır. 
Bunlara kadroya göre vekaletçe takdir edilecek ücret verilecek
tir. İsteklilerin tahsil derecelerini şimdiye kadar devlet memu
riyetinde geçmiş hizmetlerinin tesbitine ihtiyaç olduğundan 
bunlara ait vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 

2 - Aşağıda vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkil edile
cek bir heyet tarafından imtihanları 30 nisan 940 tarihinde ya
ınlacaktır. Taliplerin 27 nisan 940 tarihine kadar E5kişehir 

Hava okulu komutanlığına müracaat etmeleri ve imtihan günü 
olan 30 nisan 940 tarihinde yukarıda yazılı vesaikle beraber 
Eski~ehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilan olunur. 
A - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak. 
B - Askerliğini bitırmiş olmak 
C - )!edeni haklardan mahrumiyet cezası ile mahkum veya 

devlete muzur teşkilatlara mensup olmamak. 
D - İyi ahlak eshabından olmak ve haysiyet ve namusu mu

hil fiilerle ve alelıtlak ahır hapis veya o derece cezayı 
müstelzim bir fiil ile mahkum olmamak. 

E - Sıhhi ahvali vazife görmeğe müsait olmak (ra-porla) 
F - Lise veya muadili tahsill görmüş olmak veya devlet me

muriyetlerinde hizmeti mesbuk olmak ve bunlara ait ve
sikalar ibraz etmek. 

H - En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe musad<lak 
taahhüd senedi vermek. 

20 21 23 24 25 26 27 1400 

l zmir 1e1·azım andrliği satın alma komı'syonundan: 
1 - l\fanisada tümen birlikleri hayvanatı için pazarlıkla 60 bin kilo 

kuru ot satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 22 nisan 940 pazartesi günü saat on birde :\Ianisada 

tiimen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler belli gün ve saatta komisyona müracaatları 1041 

lzmir levazım amfrliği satın a!ma komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde (5064) 

lira 92 kuruş bedel keşifli deniz içinde çalışmağa mahsus kloş 
imali 11 nisan 940 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından pazarlık 22/4/940 pazartesi günü saat 
onda kışlada İzmir levazım amirli~i satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkata akçası 3, O liradır. 
3 - Şartname ke :fname ve re~mi her gün komi<1yonc1a görülür. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olrfuklarına dair ,·esika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikrıları ve teminat mu 
vakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komi::;yona müra-
cantla11. 1399 

l .zıııfr leı:azılll a mirlıği sa.tın alma komis11011 wıdmı: 
1 - On beş bin kilo keçi kılı alınacaktır. Pazarlıkla ek::;iltmesi 

24/4 940 çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
;<:vazını amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - • \ımunesi komisyonda görülebilir. ' 
3 - Keçi kılı daha az miktarda da alınabilir. 
4 - 1 teklilerin belli saatta komisyona gelmeleri. 1389 

Bornova levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Gaziemircıe çalışmaK ilzere aşağıda yazılı şartlar daire..;inde ve ma

hiye 7:>: 100. lira ücrd!C' bir makini5t alınacaktır. Bu şartları haiz olan
ların nihayet 22-Xisaı:-940. kadar Bornovada askeri satm alnın !;omis
yonuna müracaatları ilfl'l olunur. 

1 - ) Türk olmak Ecneb: kadınla evli olmamak. 
2 - ) lB. yaşınr:an Mağ'ı ve 58. yaşından yukarı olmamak. 
:; - ) İyi alılak sahibi olmak. Muzır teskilfıta men:-;up olmamak. 
4 ) Vazifesini ifa.} a m!.ni hastalıkları olmamak. 
6 - ) En az orta. ınel<tep tahsili görmüş olmak veya memııri~·ettc 

bu:unmuş ı,lmak. 

G - ) Üç 43t:ne hizn:et ecl€ceğine dair noter senedi ,·.ermek. 
4 s 12 16 20 1170 

lzmir levazım anıirUği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki inşaat Ko. ihtiyacı ıçın aşağı<la 

cins miktar nevi muhammen bedeli ve muvakkat t.eminatları 
yazılı .::aplar açık eksiltme ile sahn alınacaktır. 

2 - İhalesi 22 nisan 940 pazartc ·i giinii saat on birde Çanakkale 
mü-.tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Taliplerin gösterilen muvakkat teminatları ve yeni ::ıene ticaret 
vesikaları ile birlikte komi yona mürl\caatları 

4 - Saplara ait şartname istanbul levazım amirliği İzmir levazım 
amirliği ve Çanakkale müstahkem mevki ~atın alma komisyon
larında görülür. 

Cinsi 

h mod. kürek sapı 
ls. Mocl. kazma sapı 
adt kazma sapı 
adi l>ürek sapı 

aded 

2000 
2000 
8000 
8000 

Fiyatı 

kuruş 

25 

J5 

Muvakkat T. 
Lr. Kr. 

6 10-15-20 

Tutarları 

Lr. Kr. 
500 00 
500 

1200 
1200 

(1207) 

00 
00 
00 

'Fi~=ı:.,,, ,:.H:--&:'42'.~M:.n:@*4::i:--:~:(1"P"':@~~·~:,~~N~: ;c~:;n:A:;~-ı;ı--- ., 

Makine Tamirhanesi 

(ANADOLU) 

l:mfr le1.·a:ııtı amu liği ıatm ulma komüv,mu11aan: 
1 - Kol ordu birlikleri !htiyacı için 25 ton sadeyağı tdınacaktır. 
2 - Pazarhğı 24 '4/940 per.ştmbe günü saat ondadır. 
3 - Toplu tutarı 27500 lira ilk teminatı 2063 liradır. 
4 - İstekliler tayin olunan günde Erzurum levazım amirliği satın 

alma komi:ıyonunda bulunmaları. 17 20 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - İ?.mirde • •amazgah mevkiinde Saçmacı hamam sokak 20taj 

.. • '.) lu kadastro binasında yaıpılacak tamirat 2490 numaralı 

kanunun 4G ıncı maddesinin B fıkrası mucibince pazarlığa ko
nulmu:-:tur. 

2 - ~ltıhammen keşif bedeli 1463 lira 92 kuruştur. 
3 - Teminat akçası 109 lira 79 kuruştur. 
4 - ihale 6 mayıs 940 pazartesi günü saat on dörtte milli emlak 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Talipler keşifname ve şartnameleri milli emlak servisinde gö
r1::Lilirler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 
inşaatı hüsnü :;uretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettik
lerine ve bu işi vaktinde ve dürilst bir surette yapabileceklerine 
clair nafıa müdiirlüğünclen alacakları vesaiki komisyona behe-
hal ibraz etmeğe mecburdurlar. 20 30 1395 

Istanbul Maarif müdürlüğünden 
l\Iaarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cinsi ve miktau 

yazılı yatak takımları pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 19528 lirııdır. Teminatı 2929 lira 20 kuruştur. 

İstekliler bu yatak takımlarına ait şartnameleri :Maarif müdürlüğü yar 
direktörlüğirnde görebilirler. Pazarlığı 24 nisan 1940 çaı:şamba günü saat 
on beşte İstanbul maarif miidürlüğünde toplana~ak komisyon marifetiy
le yapılacağı ilan olunur. 

Eşyanın cinsi 

Yatak çarşafı 
Yastık kılıfı 

Ya:tık yüzü 
Battaniye çarşafı 

20-21 

Miktarı 

4000 
2000 
4000 
4000 

Beherinin fiyatı 
Lr. Kr. Sm. 

1 51 30 
35 60 
35 60 

3 01 30 

YekOn 
Lira 

6052 
712 
712 

12052 

lnhisar~ar Umum müdürlüğünden 
Cin. i Miktarı Muhammen B. 7< 7,5 teminat Eksiltme şekli 

Bira 
sandığı 

Bira 
kasası 

1 

Lira Kr. Lira Kr. Saati 

10.000 A. 42,400.- 3180. Pazarlık 11 

11.000 A. 
Şartname Ye niimunderi mucibince bira sandığı Ye kasaları pa
z:.ırlıkla ~atın alımıcRktır. 

2 - ::\Iuhammen bedeli, mu,·nkkat teminatı pazarlık saati hizasında 
yazılıdır. 

3 - Paıarlık 26-1\·-9.11) ruma giinü · • ınbulda Kabataşta levazım ve 
mübayant şube~indeki alım komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartııame.,i heı· gıin ~ ijzii geçen levanın şubesi Yezne;<;inden ve 
İzmir Ankara başmüdürlüklerinden 212 kuruş mµkabilinde alı
nabilir. ~,, ııUnıucler <le le\•azıın şube~incle .g-örülebilir. 

5 - İ:-.teklilcrin parnrlık için tayin olunan gün ve saatte kanuni ve
. airl'. \ e yüzd.P. 7 .• > gıh enrne paralariyle birlikte mezkur komisyo-
na miirncaatlnrı. 16 18 20 24 .~005-1327 

-------:::::--:::::::--:::~-----==--~-- -
lzmi ı- P. T. T. müdür üğünden~ 
)füstahd<!i'1ir, içi11 yı l'li nıalıııdıın \'e u,;karclan olmak üzere 72 çift fo

tin ve HHi çifı bkaı'pıı<ıı inı<•li ~:çık eksiltme ile münaka:;aya koııulmu~
tul'. 

:\{uhammen oeclt>l fotin içiı1 G50 iskarpin için 550 kuruş olup mecmuu-
na ıı:;zaran 13~ l liraıiıı. 

)1 u\·akkat teminatı 1 o:: lira 57 ku nı~tuı·. 

Eksiltme müddeti 16-4-94lJ tarihinden itibaren on beş gündür. 
:rn-4-!>41) 5alı giiııü s:ıa1 14.3tı <la ihale yapılacaktır. İstekliler her giin 

müdürhik le,·azım kale::ın ·ne ıni.ıracaatla teminatı muvakkatalarını vere--rek şartname' i görürler ve claha fazla izahat alabilirler. 
16 20 24 28 1334 

Kırkağaç belediye reisliğinden: 
Belediyemiz elektrik faurika..;ı lokomobili için saatte 1500-1800 litre 

sıı) u ta~fiyc edecek bir sıı ta~firc cil nzı satın alınacaktır. 
nu cihazın muhamm<'n l><'clcli !150 l ir:ı olup teminat akçesi miktarı .vüz

ıle 7.5 hesabiyle 71 lira 2;) kuru~tur. 

!hale n·ticlil~ti 14-4-940 tarihirıclcn 29-4-910 tarihine kadar 15 vün olup 
eksiltme W-1-940 gmıü :ıaat 15 de Kırkağaç bele<liye dairesinde encü
men huzurunda yapılacaktır. 

Talip olanların şartnamesini görmek ve teminatlarını yatırmak üzere 
belediyemize müracaatları ilan olunur. 14 17 20 23 

lzmir sicil: ticaret memurluğundan: 
:\Iehmed Özgiller ticaret unvanı Özgil lerin isbu ticaret unvanı ticaret 

1 ' 
ile İzmirde yeni tuhafiyecilerde 16 1 kanunu hükümlerin.e göre sicilin 
numaralı mağazada ticaret ve ko - 2714 numarasına kayt ve tescil edil-
misyoncu lukla iştigal eden :\.Iehmed diği ilan olunur. 1402 

Sıhhat vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

KASE 

MA TIZMA sancılarını, SiNiR, ra . 

hataızlıklarını derhal ceçirir GRf P 

NEZLE ve SO~UK ALGINLIÖINA 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

20 Nisan 1940 Cumartesi _/ 

NEERLANDAISE ROY ALE KUM , 
PANYASJ 

V F. /-lenri Van ;Jert~ 
A)IERİCA~ EKSPORT LlrES ~(f 

NEVYORK 

DEUCALION vapuru 2-S-940 ta - N E V - Y O R K İÇİN 

rihinde beklenmekte olup ANVERS d• 
VE HOLLANDA limanlarına hare_ Eksameila vapuru nisan sonla!'lll 
ket edecektir. 1 bekleniyor. d• 

Eksiria \"apuru }layıs iptidaS111 

Z A R A t .... lıeklen i\• o'r. mo oru • 
24 ·4 ·940 tar.ihi~.de SERVfCE_J\_IA_R_1T_l_:\._1F.-~ -ROU)f,AJ!J· 
g~lerek ertesı gu -

1 
BUCAREST 

nu saat 17 de PiRE 

1 
BRİNDtSt ZARA 
FİUME TRIYESTE Galata ve Köstence için: 

VE VENEDİK 1i - do!!° Cavarna motörü 18 Mayısa 
manlarına hareket beklenivor. , . 

edecektir. 
BR1NDISI motörü 1-5-940 tarihin-

ATİD NAVlGATİON COMPAl"1 

HAYFA 
de gelerek ertesi günü saat 17 de ·d 
PiRE BRİNDtSl ZARA FİUME TRİ- Beyrut Hayfa Tel-aviv Port·•'

1 

YESTE VE VENEDİK limanlarına ve İskenderiye için: 

1 

---------
Antar motörü 20 

bekleniyor. 

• • •• Vapurlann ısım 7e ta"ihtcrı ıı 
kında hiç bfJ' taabhtld ahnrn••· 

TELEFON ı :ıoo1 - 2ooJ ...---
Doktor 

M. Şevki -ğur 
Bir ~nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

lzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3288 
Hasta ! arını sabahtan ftfbareıı 

ve &ece vakti kabul ve ınuayeııe 
eder. 

. . ,, , 
Ulıvier ııe ~üre/la 

L1MlTED 
VAPUR ACE.NT ASI 

Attürk caddesi Rees binatı 
Tel. 2443 

DEVLET DEMfRYOLLARINDAN 

"Müsabaka ile memur alınacak,, 
D. /)emiryollan ıonıım nıiiıliirlıiijÜtıden: .~jııi 
L·~ .. d . d • k 1 l ·kerlHC ı:-e Ye ıı~e erecesın e ~mı at o u !arı mezunlarınr an ıı:; dBll 

y:ıpınış olan ve sıhhi vaziyeti demiryol hizmetine elverişli bulunanlar 
kısım §efi yetiştirilmek üzere miisahKka ile 20 memur alınacaktır. .;e 

l\liısabaka li::ıede okunan fizik ve riyaziye dıırslerindeıı yapıJı:ıcak 
ayrıca verilecek me,·zu üzerine bir yazı yazdırılacaktır. ·dt-

Müsa!:>akada kazananlara 7·1 lira ücret verılecek ve idarenin gö~ rfi 
rec.e~i ma~alde staj yaptı~ılarak muva~fak olanlar kısım şefli.~ine n~jy& 
ettırılecektır. Kısım şeflerı devlet demıryollarının tamiratı muteın ·1<ıı~ 
işlerinde çalıştırılmakta olup ücretlel'i nden başka kendilerine ayı:ıcıı "'~rıol 
metgah da tahsis edilmektedir. ~Iüşabaka 4 mavıs 940 cumarte::=ı ~ W 
3aat onda !şletme merkezlerinde yapılacaktır. Taliplerin aşağıdıı gos ;.· 
rilen vesikalar ile Haydarıpnşa, Ankara, Balıkesir, Kayseri, )folat)'H,Jllll
lana. Afyon, İzmir ve Erzuruındu i~letme müdür1üklerine ııihny:_t 1 Jıı • 
ı'ıS 1940 çarşamba günü akşamına kadar müracaat etmeleri iJan O 

nur. "·iret 
Talipleı·in beraber getirec€ği vesikalar şunlardır: Nufus hii. rde 

varakası, askerlik vesikası, iyi huy kağıdı, tahsil vesikası, ba~kn ) 
;alışmış :se bonservisleri, evli ise evlenm~ cüzdanı. 

20 23 26 

1 ALSANCAK 
istasyonu Kar•ıa.ında Yeni Açıla• 

EGE 
Husu,~i HrıstahanPsi 
Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR 

~ 
e l e. 

Het şubeye ait hwıf<ılar kalıul V'1 •mil- ı l"Ak 
1 Husu;i~t ! tanesı 

· lzmtr y san~ kar,ı müeaair ı1açtır. tehasıusları tarafmdırn tedavi edilir. 1 

Işi rGnünde tes"'im etmeği pı nsip ed:nen ve bu· Müessesede her zaman 19~'39 
nunla iftihar eden bir müessesedir icabında günde 1-3 kate alınır. ~ 
K~upa~~m~~U-19 ~d~:l9N ''-------------H-er_E_~_a_~_d_e_b_u1.~-~-·----~'l~d.o~·.t~o~r-b•u~l~ual•u~r •• ~T~e~l~.~2~9~1;8 _____ ~---~ 


