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Gttıı~ ,;eçm~ nMh•lar 2ı; kımı~tnr 

Skajerakta Tekrar 

Almanlar tayyarelerle takviye kıtaatı gönderiyorlar 

Fransız askerleri de dün 
Norvec'e cıkarıldı , , 

Amar ile Elverun mıntakalarında dündenberi şiddetli 
muharebeler devam ediyor 

Norveç'te kıtlık başladı 
Londra, 20 (Radyv) - Bu sabahki! -· " .....,.,,..........,....,_....;;.,..,,. 

t.'raıısız tebliilerinden biri, N orveçe 
t.'ransız kuvvetlerinin de çıktığını, İn-1 
l!'iUz ve NorTeç kuvvetleriyle irtibat te j 
Bls ettiiini bildirmektedir. İngiliz ve 
t.'ransız kuvvetleri, tıek insan zayiatı 
Vermeden Norv~ varmışlardır. Bu
tıuıı sebebi müttefiklerin deniz ve ba.I 
V&lara hAkim olmalarıdır. Motörlil ve- I 
sait, aj-ır toplar ve tanklar da Norveçe ı 
~kanlınıştır. Bu kuvvetlerin sevk ve 

0rveç topralclanna ihracı, donanma 
;~ tayYare himayesinde yapılmııhr. 

1 

ır Çok tmntalı:alara geniş mikyasta 
:Uttefik orduları çıkmıştır. Fakat ··'· .:::· 

1 
Unların nerelere çıktılcları ve miktar- ı. ! 

Deniz 

Londra, 20 (Radyo) - Hariciye na
zırı Lord Halifaks, bugün Sovyetler 
birliii .sefiri Muiakiyi kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

Aalikadar mehafile göre, Sovyetler 
birlitly!e bir ticaret muahedesi müza
kerelerine airiıJmek, inailterece terviç 
uııacak bir keyfiyettir. 

* Gazetecilerimiz 
Yakında Londraya 

gidecekler 
İstanbul, 20 (Husust muhabirimiz.. 

den) - Muharrir ve mebus B. Hüse
yin Cahid Yalçının reisliğinde Till"V. 
gazetecilerinden milrekkep bir heyet 
yakında Londraya ıridecıektlr. 

---*·---
Rus-Romen 

Müzakereleri haberi 
asılsızdır 

Moskova, 20 (Radyo) - Rusya ile 
Romanya arasında umumi ve muallik 

Harbi Oldu. 

Mussolininin bugün Romada bir 
SÖ1J/ev vermesi muhtemeldir 

•• t ' 

In€Seleler için müzakerelere başlandı- Romadan bir cörünüt .. 
ğı hakkındaki haberler, alakadar ma- Roma, 20 (Radyo) - Yarın, Ro- caktır. 
kamlar tarafından yalanlanmaktadır manın kurulduğu günün yıldönOmü ve M 1. . . b il .1 b" · . . usso ınının, u ves e ı e ır nu-

iş bayramı olmak milnasebetıyle ıtal-* yanın her tarafında tezahilrat yapıla- tuk irad etmesi muhtemeldir. 

civarında 
Felemenk Hindistanı 

Londra 
Bir infilak oldu 

arı hakkında aııkert nokta; nazardan Londra, 20 (Radyo) - Londra ci-
tıı..ınınat verllmemektedlr. Müttefik ordularını himaye eden fnciliz donanmaaından bir cemi. varında bir mUhimmat fabrikasında R l b l f f d 

Pa.rıa, 20 (Radyo) _ İngiliz ve azalmıştır. Et, hiç kalmamıştır. ve Almanlara yardım ettikleri ani':" iııfilAk vuku bulmuş, beş kişi ölmüş, UZVe f, U meSe e e ra zn Q 
ll_ransız kuvvetk!ri, Norveç ordusiyle Paris, 20 (Radyo) - Norveçin iş- şılmıştır. Fakat Norveç memurları, bir kaç kişi yaralanmıştır. İnfilakın mu••hz•m beyanatta bulundu 
bıt}ikte Narvik civarında şiddetli bir ga!inde Norveç memurlarının ihaneti -Devamı 5 inci sahifede - sebebi araştırılıyor. 
lııtıJıarebere tutuştular. Kar fırtınası-Al d k b Vaşington, 20 (Radyo) - Cumhur- Hindistanına japonyanın dokunanu-
~a l"llinıen muharebeye devam olun- ntan onanmasının ayı 1 reisi B. Ruzvelt beyanatta bulunarak: yacağı~ı bildirmiştir.> . . 
\ı a_Icta ve hareki~ hava kuvvetleri de _ Pasifik Okyanusunda barışın Baltımor Sundey gazetesı, Amerıka-
;~tırak etmektedır. Almanlar, tayya- muhafaza edileceğine kaniim. Fele- nın, Avrupa ihtilafı haricinde kal -
elerıe takviye kıtaatı almaktadırlar. menk Hindistanı hakkında hariciye makla beraber kauçuk, kalay gibi ham 

t Stokbolm, 20 (Radyo) - Amar ile N f • Al d d h b k nazırı Huliln beyanatı, Amerika hü . maddelerin temini meselesinde Hollan-
)',lverunda şiddetli muharebeler cere· OfVeç Se erı manyayt Onanma anma lUm ıra tı kümetinin miltalea ve kanaatini mev- da Hindistanı için Ui.kayd kalamıyaea-
a~netl~ektedir. • . Londra, 20 (Radyo) -Taymis ga- gemisi batırılmıştır. Hasara uğrıyan- hasara uğramış, bu sebeple vazifesi- dana k~~uştur.> ğını yazıyor. 

ıı ~ ı 2 ve 1'.ransız kuvvetlerı, şıma- zetesi, Alman donanmasınn Norveç !ar Şarnhörst ve bir cep zırhlısı ile ne devam etmekte bulunmuştur. Ha- Demıştır. ----·*----
dırıaorrveçte bır taarruz hazırlamakta· sularındaki mağlubiyeti hakkında ilç destroyerdir. Bu üç destroyer , bi sara uğrayan bir kruvazör ve bir deıı- Nevyork Herald Tribün diyor ki: Çörçif in 

:p •
1 

. tafsilat vermektedir. G~zete; üç Hlhare Narvik limanında batırılmış- troyer üslerine dönmüşlerdir. Bu cJaponya, sabrımızı taşırdıktan 
riıı ~ s, 20 (Radyo) - MOttefıkle- kruvazörle, Bloher veya Gnayzenav tır. mühim Alman zayiatı sebebiyle mü. sonra bir de pasifik Okyanusunda bir B f 
ita 'ası::l'dak havalisine yeniden ilç fır· zırhlılarının, dokuz destroyer ve bir İ'lgiliz donanmasının zayiatı ise 4 tebaki Alman donanmasının filo ha· harba girerse Amerika efkiırı umumi- e Yana l 
~r : çıkardı~arı Stokbolmdan ha. tahtelbahirinin batırılmış olduğunu c'--' toyer ve bir tahtelbahirdir. !inde denize asla açılamıyacağı an. yesi derhal kararını verecektir. Londra, 20 (Radyo) _ Bahriye 

l..o~rılmektedır. .. . yazıyor. Bu suretle 14 Alman harp '.konadney zırhlısı da pek hafif ]aşılmaktadır. Yani Hitler, Norveçi Amerikan gazeteleri, Felemenk nazın Iord Çörçil, dün beyanatta bu-
sıınn ~~r~, 2? _<Ra~~o) - Royter. aıa~ işgal için Alman donanmasını feda Hindistanı hakkında büyük başlıklar- lunarak Norveçte lngiliz ve Franaıs 
lılıı ıldırdıjtine gore, Norveçtekı Brı- etmiştir. la şunları yazıyorlar: ordulariyle Norveç kuvvetlerinin 
'rrıe: ~ıtalan, cenuba doğru _ilerle· B ı • k h d Havalardaki zayiat: ~Amerika, Felem€nk Hindistanı yo- müstevli Almanları def edeceklerini 
laıı rrıdırler: Bo~o v~ Fal.den ~~yur?- e çı a ' azır ır Ayın sekizinci gününden onyedin- !unu japonyaya kesmiştir. ve Norveçin istiklalini iade eyliye -
ku Uttefıklerın elındedır. Muttefık -Devamı 5 inci sahifede - Amerika hariciye nazırı, Felemenk ceklerini söylemiştir. 
ı VVetleri, isveç hududuna kadar u -
ıı~?trıış ve Narvik civarında dağlara 
"Vo;ca edip A:man _kuvvetlerinin İsveç Başvekil Piyer 1 o Belçikanın vaziye-

~nu kesmışlerdır. • ' 

hıı~81.'Vike yakın göller mı~takasında tini bir nutukla izah etti 
Milli Küme Macları , 

ed n~n Alman tayyarelerıne hücum 

~1en ınırniz tayyareleri, bu havaııdekı Galatasaray Muhafızgücünü, Gençlerbı·rıı·g" ı· Fenerı·, 
di~an tayYarelerini tahrip etmişler-

~o~lverıın civarında mühim miktarda Vefa Altınorduyu ve Beşiktaş Al tayı yendiler 
Sab~eç k~vveti tahaşşüd etmiştir. Bu Ankara, 20 (Hususi muhabiıimiıı-
g1nd .Alman ve Norveç kıtaları ara - den) - Milli kilme müsabakaları bu-
ltıa 8 ?rıüdbiş bir muhar~henin başla- gün 19 mayıs stadyumunda kalabalık 
dansı beklenmekte idi. Norveç kuman- bir seyirci kütlesi önünde yapılmıştır. 
~o 1 ıreneral Oçep, verdiği beyanatta Galatasaray • Muhafızgilcü ve Fener-
1..\:eç mtldafaasının fevkalade mil- bahçe • Gençlerbirliği karşılaşmışlar-
"e <\~el Şekilde hazırlanmış olduğunu dır. Galatasaray (2-0) golle Muhafız-
di( mantarın kolayca tevkif ve defe- gücüne, Gençlerbirliği de (20-1) ırolle 

lelderini söyk!miştir. Fenerbahçe takımına ıraliı:ı gelmişler-
tor!"~ten Londraya gelen haberlere dir. 
dan ~lınanlar, her gün Danimarka- İlk o.vun Galatasaray - Muhafızgü-
lniııU<c Y>'arelerle Berıren ve Osloya cil takımları ara~nda yapılmıştır. iki 
ltaı 2000 asker sevketmektedirler. takım da sürekli alkışlar arasında sa-
lıiıı :1:ıc~orveçteki Alman kuvvetleri- haya çıkmıştır. Tribünlerde 20,000 se-
lle a k unu 60,000 dir. Fakat tayyare yirci yer almışlardı. Hakem İhsanın 
tııa1ıı8 er nakli, bir çok noktalardan idaresind<? oyuna başlandığı vakit iki 
llıat tırludur. Çünkü askerin mOhim- 8 1 "k k b' ~e•ı' erk· taraf oyuncularından fazla heyecan -

' Cleph · · e çı a a 1 anı.. B ikt t ı. 1 Türk' · nJ • k d &'ayet ane ve erzak ı~t'.yacını da Brüksel, 20 (Radyo) - Belçika ka· le askeri tedbirler almak mecburiyetin. dan mütevellid asap bozukluğu belir- eı aı a ımma seçen yı •.ye • f~pıyo uırunu azan ıran maç• 
lı""' ?rıebzul tarzda yetıştırmek IA - . . .. .. • • . meğe başlamıştı. tan bır mtiba .. 
-·tQır. bır.esı bugun toplanmış ve uzun mud- de kaldıgını, yarının muhtemel hatlı- B" . dd t il 1. Beıiktaı muhacimleri Galata saray kaleai önu"" d ·· ı t" ır mil e sonra oyun m vazene ı. n e .. 
loıı det muzakerelerde bulunmuştur. ç ı- selerine karşı tamamen hazırlandığını . . . . . . ı. . . . . . 

~ıı dra, 20 (Radyo) _ Stokholm- madan sonra Katolik partisi merkezi- h h . . .. d hır şekıl almış, ıkı taraf da ılk golü ı ıyı kullanan Salım takımına ilk ırolü müdafaasının milşkil dakikalar gecir-
" Verile b" ve er angı bır tecavuz vukuun a k . . t f d k d kazandı t dP:·" ··ruı il tü F k k 1 . F .k' v~ıo n ır habere göre. Norveçln ne giden başvekil Piyerlo; uzun bir . • yapma ıçın gayre sar e er en ev-, rmış ır. ısı go m ş . a at a ecı aru -
laııı 1.tıııntakasınrla kıtlık tehlikesi baş. 1 nutuk irad etmiş ve Belçikanın, istik- şıddetle mukabeleye arr.ade bulundu· renin sonuna doğru 41 inci dakikada İkinci devrede l\!uhafızgücilniln da- un kendisini yerden yere atarak canla 

,tır. Ekmek ve süd tayinleri çoklliıl ve bitaraflığını müdafaa maksadi-- ğunu söylemistir. Galatasaraydan Gündilzün ara pasını.ha enerjik oynadıjp ve Galatasaray -Devamı 5 inci sahifede _ 
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l~ADYO) 
BUGÜNKÜ PROGRA 1 

im ~ny 
~gal E 

' _sveç ı 

"""h'."""' 008 
Peynir ve yoğu.r tan 
zehirlenen insanlar 

23 Nisan 
12,:JO program "'' memleket •aat ayarı 
12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12,50 müzik: Fa,;ıl heyeti: 12,20 nıil

zik: Halk türküleri. Sarı Cecep ve A
zize Tözem, 13,30, 14,30 müzik: Kil-

B çük ork;,s!ra (Şef: Necip A~kın), 

ayranı programı 18,00 program ve memleket saat ayan 

lsveç'in tn .. dafaa kuvı e_leri ve t b•t d•ıd• 18,05 müzik: RM.yo caz or]{eııtrası, 
eS 1 e J l 18,30 çocuk saati: Tüık maarif cemi· 

~t.od.eı il 
~ . 
dunan11ıa. .... z nası~ t ? Birisi ö dü. Sütün bir yılan tarafın

dan zehirleı1diği anlaşıldı 

23 Ni"an Hükimiydi milliye bayra- yeti okulu c.ılebeleri tarafından koro 
mı ve çocuk haftıı;ı programı hazır- ,·e müzikli ş:ırkılar. 18,55 s~rbest sn
lunmıştır. 23 nisan .salı günü lıütün ~t, 19.10 memleket saat ayarı, ajans 
'!:.. okullarda muallimler lıirer hitabe ve meteoroloji hal;erleri, 19.30 ınüzlk: 

ömiııu~ hamam kar- pe~·nirden k •ııl:ıi de t:alıil olmak üze- ile çocuk hafta3ın 1 açaci.klardır. Fa~ıl heyeti, 20,00 müzik: Halk türkil-
ş•ııııJ y<gu •c· B. Aliden t .. dığı yo- re Has ı ğlu Aıi Kc ki'l. kar<k i Ra Hiikimiyeti milliye bayramı töreni lerı, Malatyalı Necati ve Sadi Yaver 
gur.l ı ·}~ k uhirlrnen hnıirlı .Ieh- ınımın, Al Co kıııı, liırnhim Karnteke, .aat 10,30 dıı Cumhuriyet meydanında A.taman, 20,15 konu ma (tarihten sa
m d B. ılll"l'n Fikri uıımuıd.ı bi- Veli Bııy"<ıl, karde~J,ı·i Ali ve :lfehmed lıaşlıyacıık askeri bando istiklal marşı bıfeler) 20,30 Müzik: Karışık prog
ri, m,,,, kd lı <tahanP1ine kaldırıl - Dapal, a ııh'leri Dmlu, :lfehmed kızı çalacak, C. H. P. ve çocuk esirgeme ku- ram. (Dört okuyucu sıra ile), Çalan· 
r.' • f:: 1 IJİr Jı:~iıı •ııııra ülmü''tir. Emine, ~lebPmtl Karı•ı 7, .n1ep, ıs, rumu adına <'!iİrgeme kurumu idare !ar: Mefharet Sağnak, Celili ToksM, 

•• 
• 

. ~ 111 t i,., •İ ın ıa,j B. Ken' • g ı· kızı !Tur'ye, T!aY\'a Jlibeyin \'e J.hı•· heyetinden iş lıankası müdürü B. Ha- Safiye Tokay, Tahsin Karakuş, 21,16 
f kıı·«l. 1 .,,ıs<; i. \,ılı1dke lıa.ıl,ınıı~tır. 'af~d:ı "ehir.enı;ll· anızı gôrlllmü,lür. ki Erol bir nutuk \"erecek, çncuklar şi-1'.1üzik: Flilt soloları~ ~ahi~ Seze~ ~a

l ' • } ıt<•; 'I ·ııı h:sk v ş,ıılıell ı Hf'ılnn hhk k tta nurmu• füıy,a- ır okuyacak. rakslar yapacaktır. ıafından, 21.35 muzık. Dans muzığ! 
< ! tı' '·" h, k;ki • lı lıi anlaşılac~k ır. lın snbahley; ağılcl inekleri <ağdık- Bunu bandonun iştirakiyle hep bir- ~Pi.), 22,15 ~e~leket .aat ayarı, a • * taıı "nııra südil a~ık bir kapta 1ı:r ıııiiıl den onuncu cumhuriyet marşının söy- ı~ns habe.rlerı; zıraat, esham - t~hvl-• 

T lı. :ı \f171 ınır> n.ıi{:ızılra nahi- det Lır~ktığı ve bir yılanın, siltl çana- lenmesi takip edecektir. Çocuk e•irge- !at, kambıyo - nukut borsası (fıat.), 
~· 1 ' ı,, ı;, r .kırl.ıc;-l: kıiyilnde de f'lll:t gir'p brihıldııji: lıuu •iiclle yapılan me kuru.mu Atatürk heykeline bü~iik 22,30 ajan• spor <ıerYisi, 22,40 müzik: 

ı·ı r ı n z .Jı r! n n Pr o!ınn<tu~. ''". pe.,·n;rılen ı·iyenlerin zehirlendikleri bir çelı>nk ko:acaktır. Merasim kar•ı- Cazband (PJ.), 2.~,25 23,30 yarınki 
.;,ı., Dur1nı·: B ı·•·ılın im.al etl ~i 'ııln'llmı~tır. ~·aka, Buca, Bornova nahiyeleri hariç program ve kapanış. 
,. hütiln ilk okullar ikinci devre çocuk-

lj züm piyasası ıBeden ferhiqesi- !arı i~liuk e<leoek, Güzelyah, E~ref-
pa~a. Tepecik semtlerindeki okulların 

İş Bankası takımı 
4 • 1 galip bznıt.ldadf nin fut QCag"' • lJOl b'.rinc!. devre Webesi ken~i bölgele-

,... ._ " , rındekı meydanlarında aynı saatte te- Diln Karşıyaka K. S. K. sahasın4• 
fsveçln m.ode"'!l do nanmas1•1dan b!r kısmı t ------- zahilrat y.ııpacaklardır. f - Merkez bankaları takımları kar-

Danimarka VP Noneçin Alr n - b. r 'ır. IJu ı•o , c"an a v•e C'VR - • f" 'k 1 o 
naz.!

., 11 ln2iHe ·e en bin ton dal a ızı ve moral kabiliyeti 24 Ni•an Çarşamba günil saat 17 de şı aşmıştır. yunu bay Said idare et-
lsr tarafından i,gaıind n s ra bıi - !ar• Alnı. yanın kı k nç 0 Esnaf \'e Ahali bankası umum müdür miştir. Maç enteressan ve oldukça 
tilıı gözler İS\'eç üzeı .. ne döndü. İs- N!ke lı• l artırm""lctır a ıyor ·' muavini B. Kemal Talat Karaca tara- heyecanlı geçmiftir. Neticede, birin· 
ı·eç lıitaraflığını re men ilan etmiş - Da a 'malrle Nor\·er ;,ı ·•·ıP.'et:n - 1 · d · 3 ı ı· b·t· t b k in ılt ,., ia , » ·ıczareti, hm:r piya- Beı!rn terlıiı·e.<; nizamname•i, B~·"· rından hakimi)'eti millh.·e mevzulu bir cı evreyı - ıra ıp 1 ıren ş an a-
tir ve muhakkak ki lsı·eç hakikat.«n d ll•Jlı len f ı· • ovaları i1P ;\on· <' • 1 k k d ı ıııd n },( ,ıııc • '>in tonluk üzıim nH!et eıı ••hrimizcleki alakadarla 1wnferaııR verilecek ve bu konferaııR gı ta ımı i inci evrede de bir gol da· 
bitaraf kalmağı da arzu Pıler! Men- ,ı if'ık m "t L ı' 0 rı ,ıra ıı-,<'r l• r ha'- h t k M k b ka t k 
faatı bunu amirdir. Fakat İsveç bita- tı fii ,1 t kıl c' r. f k l; •atl 

1 
d.ı ııı0tJay .. a ı i ·in t Cljret' !;a'diııe nıii- tehliif erli'mi tir. P.u n;zamr.ameye hoparlörlerle nesredilecektir. Ayni günl a a a~a er -_ez. an sı a ımlJll 

ı raer.•t tt• ;,_·tir. 13; h.ı•oer, 1,iya,;.11la :'c•ro lwden terlıiyP~İ genel d'rektör- çocuklarımı7., <ehir •inemalarından pa 4-1 maırlOp etmıştır. 
raf bırakılır mı? şte bu bir me,ele - mUdafıı.a, '\ ~ rı. ırak 'l,'r man *----
dir. rıeveııcl d~ğ'ltli II ı, ı llohnı eni'! co: iyi tc ;, hurnle getirmi , üzüm lü!iii vur!llll"111 fizik ve moral kRbi- r:t'17. ist'fado edeceklerdir. 

~orveçle denizden muvas lası k<'· cenul·u bir ç f Y ırl.ı• ve bu , rpı t;:ı•ıeri yüksetır. ;:e lıa•lamı ;tır. Piya- li)·etıerini milli rn inhılapcı hedefle- Haftanın diğ-er .ııünlerinde okullar- Para Borsası 
•ilmiş olan Almanyanın İ<veç yo!iylr iinilne ar lıı•ın:ı •'r ıilı-i ~dal~rl<ı .:arln z,,t•n 7-8 bin ton kndar üzüm •·• \'e rurd müdafaası icaplarına gö- <l:ı hazırlanan c0cuk haftası programı 
Korveçteki kıtalarına takviye kıh - <lol•ı oı ı ığ•ı 'cin ııu !'."un• ı ~ kem- "oku l<ııl•nı~tır. •e ı·üheltmek :e. oyun, jimna•tik. tatbik edilecektir. 
!arı, malzeme ve mühimmat gönder- mel bi• nıü•.ahkcm mevki ha'inc so - Al:ıkatinr ruakamfar, yakında incir por fe.al!y~tlerını bu esıı,lar dahı - *----
meğe teşebbils etmesi uzak bir ihti - ku'a.bil'r. stokunun da muhtelif dış meml<>ketle- lind.e •evk ve idare emekle milkel - ç k • •ı •• 

1 d 
··1d· B • k l , · ı· t re ihracını temi ı irin Lazı e•a•lı te - /<>ft-r. Gençler için kulüplere girmek e lrge l e mu• ma egı ır. 1 una ra~nıe~ yıt n1•1 r li{l ma ıJma .. " · · . b 1 <l b . . 

il k'ld b't rıı· ·hıı\l d"I t o l 1 ı - L' ,,.. t •eblıils' ·rı.le bulunmu•lıırdır H o.~ zam•n ar a eden terbıve•ıne d l 
u ,e 1 e 1• ara .... gı 1 e 1 e - an. a a~ a~' ' ıg~ g 1 .. mapy~ ~ve- ~ - ı . tievanı etmrk nıeclıurivetinded.ir. Be- CQ e e t•Qr 

cek ve harbe gırmege mecbur kala- çe ıhraç bareketındc bulunduı<u tak * .. t b. . 1 . k. 1 1 d .• 
ı . . . _ . . . . . . . . . ...n er ıye•i '" erı ış a ar a Mıllı 

Sterlin 
Dolar 
Belga. 
F. B. 
F . F. 
Pezetas 

Serbest kurları 
524 

149,55 
3,9916 

83,73 

520 
148,08 
4,0766 

83,9i 
cak olan sveçın Alman ısgalıne ug- dırrle en·ela hıçbır nıanıa ıle karsı- Manı"falUr"Cllar bırl1 gw >r··a f k. 1 t·. 1 . 1 d ... · · . · f ·.. ta;,.. • J.'r,11 a .aa ve ::ı e ,, crza ev erınc e a -
rbadııgı tb~lkdır_d.e .ne gıbıf~ukabelked~ lnşı:ııya~.adk'.. ~ilncak dsı·eAç !ordusu. m•ı-1 ı.ı.mıbu!da Manlfnturacılur ith:ı!at !iye. okullarda Mnarif Vekaletleri - Bir yerde sürfe in fi carı Florin 1,2602 1,2877 

u una ı ecegını, cogra ı ve a.;ı ·erı na ıp gor uıır yer e · mnn ıfga , . . . · F. S. 2,9833 3,0161 
vaziyet.inin verdiği imkll.nlan bu - kuvvet'erini kl.•ılıyacaktır. 

1
°r'. iği .. iın. te',ld edihl<Q:'k. ü~<'kr~ o,d.;.,ğu 1~;1

1
1

1 n~~~~:~1'." 1 a!';\~1m" ntaRıtbeıdk vke 11~kip başladı K. S. 2,9066 2,8168 
ıründen tetkik etmek için hiç te ia ·- 1' rli ı.;.pmı ol lsveçte , ıaocr 0 ınnll~ w şe ı·,rıızcıc ·ı t ııı.::m- .• " ' · : " 11 

P ~ up ' Menemenin Emirli.lem nahiyesine ----------------
. · · · 1 ı· t ı · ·· ·· ' "l rı•nıı'ıf·ı ' ıı•··ıcıı 0 r du··n b'r ı·çt1·"1·ı va. fe.-kılat v0 saıre hakkında "'enı~ esas dasız değıldır. ord•ı ırı n ı .ı ve e· Jıye vo. rmıış ve,, ·• · .. " · · "' ' < • · lı >l D - · d k.. .. · · d k. . . . , .... ı; ... ··. ;· 1 d'. j lar vardır. ag ı egırnıen ere oyu cıvaıın a ı Zcıhıtada 

Almanyanın hangi mıntakalara a3 fevkalııd zeki olan yedi yıiz ıı·n as para< Il7.•}e · guıu,'llJş.er .ı. · ı k. ·· f ı · · 15 t- · -. ..... . . . . - .. · . . · - ! 1 1 .. . ,_.1 b" .. ·r t _ arazıc e çe ırge sur e erının mar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ker çıkarabılecegını ve İsı·eçlılerın kerden mııteşckkı!ılır. ı.,·ec k•ta 111"1 ı. e c.e lllU> füd 1 m.,nı a il l . -· ~ .·, ... ~ . .'. . - l •t•b . r· b 1 l. .. .. ··ı , 

1
. 

1 
...•.. h . k 

1 
·' - an ı ı aren ın ıcııra aş a<.ıgı goru .

1 

Kayınbiraderini yaralamı•: 
b 'b. ild f t 1 · 1 .. 1 rl · t· •· ' • · rn<"l ı ılı•:. 0

\ m·.ıg• ll\'O"I Ont•Şll - • una ne gı ı m a aa vası a arıy A on l' ın er c vaz.ve ııı l'IlZ Kıe••r c• ·· • · .. , . · : · · . l/'. d • .., • . h miiştür. Viliiyet ziraat müdiırü B. Re- Kahramanlar mahallesinde muııldP 
k k b ·ı ki · · ·· d il ,.· k J· d · 1 ·1 rı1u t.C'..nret \'f:r:li1el• ne.:tlın<l~ .serı !.c- er ıg mız Q . . arşı oya ı ece erını gaz en ge - ze 1 cenu ' 1 nı ırın " 'e ' - '.. , , • , • !et Dıker, Bornorn zıraat mücadele ::lfehnıed Türksert sarhoi olarıık rut-
ç .ıı·el'm. lı"""' '-or•·ı·'ı· t•n d"r o'dıı"ıı 'feı,·ııı" s•l.ıbı,sl ı·ue lııılunıı.ma-ı .c:.ıraı·la~•ı. . t ·ıd·· .. D . İ . ..... ' · "'·"' " "' '' • ·• ~ ' " .. , . . kii' e ıs asyonu nıt uru ·. Nılıat grıboz ve ııadığı kayınbiraderi Hasanı evine ıı..-

1'.k olar.ak ~animarka civarı ak!~ lıorg m,ıtlka : .. a tal-şid olunmu - •ı', '. ~r. 0... oum'_'I. ıçıı:;. her Ve /lal1ran ziraat mücadele leknisiyeni B. Ce,·det türmek istemiş, mümanaat i'Öriinee 
gelıyor .. Folhakıka lsveçte. M"almoe ı- 'ardır. n;rinci fırka lıurada bulun - telı;ıa " mmacaat e.ıılmış .. ı. ' Germen, heyet halinde gidip tetkikler cebinde bulundurduğu çakı ile ııol Dl.-

le Danımarkanın me.:kez.ı Kopi'n . _- mak•adır. --- -- konso/os/ug"'u.. ;·upmı~lardır. Karşıyakanın Çiğli kö- mesi altından yaralamıştır. 
haa- araaı yalnız on uç kılometre.dıı. l veçin e" nıUh'm bit· limnnı , .• \'Rziir, on lı.ir biiyük tnrp;to ve dP~ - yü civarmda geçen sene çekirge çıkan Tirede bir hlidise: 
Bu me_sa.fe v.apurla kırk beş dakıka- 260.000 niif.usu olan Götehorg ;·olu- truye · • ki lııınların k.•efr· ültra •• l d .... , }Ü civarında geçen sene çekirge çıkan Tirede Cumhuriyet mıı.haHes!nde 
da tanare ıle on dakikada katolu nn tutan ııu kuvvetler aynı· zamancıa mn~ernriir'eı· - kırk i i deni•aıtı ge- nun SOlJ e 1g1 d 1 • • • - saha da gvz en geçirilmiştir. Esaslı tabakhane sahibi B. Sadıjiın hususi • 
nur. Sknn·nin şimalincl° Kr;•t:ıne•ta<l mııı nıi," ,.p lıir tayvare t:uıma gemi•in · mücadele tedbirleri alınmıştır. dareye bGrcu olan 85 lira vera-i için ha• 

Biraz daha şimalde Elsenör (He!- taka ıncla bundan lıir kar hafta ev- dun iuKrP!tir. Dünk[i nii ;hamızcla 1 ·tanlıul muh.ı 
singö) ile lsveçin Hel•ingborg şehir- \'Pi twec erkanı harlıive•ini:ı haw"a t.·· talim vn terlıi>e giirmü, mü· birimizin ifadf'in~ atfen İ.'taıılıul -

----* ciz muamelesi yapan tahsildar B. Sa• 

1 k 1 1 1 V l• d •• d ·· ip Erbile karşı gelen ve vazifesine 
!eri ara~ındaki dar boğazın geni~liğ'i mağa lrn~lamış oldukları hr.va nıii - rdtt'\ııı' ve kı.nnetli zahiüının eliıı - < :ı ·i ta yan genç erınin memleketle- a ı on U 
yalnız yedi kilo metredir. dnfaa hattını da takviye etmişler - de lııı!uırnıı t~ve~ donanm:ı•ı menı- rine çnğırıldıklnrını ;·azmıştık. müdahale eden tabakhane :ın!istahdell1 

kkP1i i" .. anle kalkac2k her han". i bir Dün, •elırimizdeki İtal}·an general Kdilçttikf '.'1e
1 

nderes havz1ası BkazEtala • !erinden Mustafa Kavaloilu tııtulmufı 
Bundan maada her iki kı.ımda da dir. • ' y rın a e tış er yapan va i . em adliyeye verilmi•tir. 

karalar fevkalade alçaktır. Kumluk Bu mıntakadaki kuv\'Ptler en güzi- k•ıvı·et kar'1•ınıla şayanı llikkat lıir konsoloij]UKunu tem<ilen idarehane- A k h · d • y ut. şe rımize önmüştilr. , Bırak ta~ıyonnuş: 
olan bu sahada muhtemel taarruz ıle efrattnn srdlmiş olu'! her hnnıii ı·o! o.ı·ıııvnlıil"r. ınize ıtel~n Vi,; konsül B. l\faf.ı'oli bu * • 
hareketine kar·ı koyal:ıilmeı{c yarı. bir taarruz vukuıındn alıil lıataryu- 1 ver ,ıonannı:t.ı biitlin dlinyada haber drııfındıı hize şunu siiyledi: ·---- Bıısmahane istasyonunda :Mustafa. 

1 ı ., ı· ki tn"tl'ı· k 0 ·zaıım1< lıı·ı·ı"ııcı· ".·ınıf d"nı"z - ~ıu""kı·ımetı"mı"·z,·ıı lııı du"etı', bu"' - Demir stoku oğlu Ahmed Kaymakçının üzerinde yacak hiçlıir mania mevcut degil - laıının l a yıır. ırnı •. \·cç tnpra . :l- h n • - ' r ~· 
dir . rını müdafa edecek \'aziı·ctt <'alı'- h"rp mnlzenw«inP maliktir. lün İtalyanlara ve İtalyan gençlerine Vekiller heyeti kararnamesinin 14 bir bıçak bulunmuştur. 

İsveç toprakları memleket ıçınc tırılmı, ardır. lc:ıp ettiği takıhrde 1 - ~ıı vaziyete ı;rüre eji-er Almnnp değil, askerlik çağına gelip de he - ilncü maddesinde yazılı evsaftaki de
kadar tamamen ova halinde devam veç doıı.ıııınıa•ı da Lu kuı-veticri tak- lsı·cçi i ·g-:.ıl•' kulkar•a. 1sn~ toprak- nilz bu nıtikellefiyctlerini yerin ge- mirleı·iıı satılmamıı.~ı için tayin edilen 
etmekte ve buradaki arızalar azami viye edecektır. !arı üz~rindp hiçbir tıılıii nrnniıı. lıu - lirmemiş olanlara aiddir, Çünkü 1- beş günlük müddet diln ak~am sona er-
200 metreyi tecavüz etmemektedir. Donanmnnın ,·azife<i İ;;ı•eçin •im:ı luıınııınııı•ına rağmen Almunlar İ< - talyada doğmuş olup da bugün ecne- miştlr. Bu demirlerin mübayaası hak
B!lha;sa Skani ve Smalond mıntaka- !indeki Göte g limanını, cenubu ,·e~iıı mıithi~ mukavemetiyle karşıla ili memlekette bulunan ve mtikelle - kındııki emir de alakadarlara gelmiş
lan tamamen düşman taarruzuna a- şarkta Gotlı.nd adasını muhafaza et- ~acak \'e hiç ilı>lıe•iz ki bu macera fiyetleri gelmi' gençlerin vazifeye tir. Bu demirler, blr hafta evvel res-
çıktır. Bu toprklar fevkalade mün • mektir. kendilerine pek pahalıya mal ola - davetleri gayet lalıiidir. mi dairelere beyannameleri verilmiş 

Yurddaş ! 
Bahçende aüı nebatlarından o:l,a' 

d e, yiyecek nebatları yetiıtir. Geliri• 
n i arbnmf oluraun. 
ULUSAL EKONOMİ V E ARTI~ 

K URUMU 
bit olduklarından !sveçin zahire am- Bu donanma beş zırhlı, yedi kru - caktır. • olanlardır. 

----~--------------------~ ll•~}SLAM TARIHJ-ım•••••ım•--·11 •vel; Medinedeıı hareket etti ve beni hisarlara taarruzu muvafık bulmamış,lgönderdiler. hamın.edin dininde bir hak a-örilr ııilıl 

1 
Kureyza istihkamlarına doğru sürat- yalnız muhasara ile iktifa etmişti. Resul il Ekrem; elçiye fikrini açık- oluyorum. 

1 H d 
le iluledi. Ordunun bayrağını hazret Günler, yekdiğerini lakilıen geçiyor - ça söyledi: İkincisi; çoluk çocuğumuzu kend'. z amme Ali tıı~ıyordu. du. Muhasara başlıyalı 15 gün olmuş- - Artık bunlara imkan kalmamış- ellerimizle öldürelim ve bir huruç ba 

• Hazret Ali küçük bir kuvvetle piş- tu. İsliim ordusu, neticeyi emniyetle tır .. Kaleyi terkediniz. Hilkilm ve ira- reketi yapalım. Biz de öleiİlll .• 

YAZA 
AT •• M.. Ayhan..-. darlık vazifesini de yaparak biraz ön- bekliyordu. Beni Kureyza, hiç bir ta- de benimdir. Vereceğim karara boyun Üçüncilsü; yarın Cumart;esidir. /ı..· 

l 'I • den ilerliyordu. raftan imdad göremezdi. Kureyşiler eğiniz !. det mucibince Müilümanlar bizi!D yıı· il 
_ 184 _ ri arasında bile haysiyet.siz, kıymetsiz Hazret Ali, beni Kureyza kalelerine zaten yeni avdet etmişlerdi. Ve yahu- Elçi, ger iye döner ek cevabını teb- rın bir harekette bulunacağınıızı zııll' 

Deniliyordu. Fl:hakıka Resulil Ek- bir kabile olarak tanınmıştı.. Nitekim yaklaşınca yahudiler, nğır kilfilrler •a- dil&le araları açılmıştı . !iğ edince biltiln yahudiler titremişler netmezler. Biz de ollların bu zaııJıırıW' 
r em de ayni kanaatte idi. Medine civa- eskiden biri öldürillmliş olsa, yarım vurarak, bağırışıp çağrışarak içeriye Kale içindeki yahudiler neticeyi ırö- ve korkularından sapsarı olmuşlardı. dan istifade ile kat'i bir hüclll'.ll yapa• 
rını kamilen temizlemek lazımdı. diyet verilirdi. Çünkil bu kabile men- ~ökildiler ve kapıları kapadılar .. Ka- rüyor, Reis Kab ibnl Eset mütemadiyen, hm .. 

Resulü Ekrem, 0 gün ancak bir iki suplarının kıymeti diğfr yahudilere lenin içinden gelen haykırışlar da Re- - l\fahvolacağı?. !. - Görilyormusunuz -diyordu- ne fe. Yahudi reisler, bu tekiilerin heP'1' 
saat istirahattan sonra tekrar silah- n!sbeUe yarı yarıya idi. sulü Ekrem in şahsına ve İslamiyete Diyorlardı. Ve bu akıbetin yaklaş- nR vaziyet?. Halbuki ben; llfii•lüman- ne birden cevap verdiler: 
laııdı. Emrini verdi: Beni Kureyza; hazret !ıluhamme<l- karşı çok ağır kelimeler de işitiliyor-ıtığını da anlıyorlardı. Bu muha•ara !arla bozuşmak taraftarı değildim .. - Olamıız .. Çünkü biz, Hazret ~ı~-

- Beni Kureyzanın üzerine yilrü - le olan muahedesini ihlalden sarfı na- du. Halbuki beni Kureyzanın; islami- böylece devam ederse aç kalacaklar- Biltiln reisler düşünilyorlardı. En saya ve Tevrata iman etmişizdir. pı· 
yecetiz. İkindi ıularında beni Kurey- zar; kadınların bulunduğu kalefere ka- yetin merhamet ve adaletine sığınma- dı. güvendikleri Huyey ibni Ehtab da aciz nimizi terketmekliğimize imkan ycr1'· 
zanın istihkamlarında bulunacağız. dar hilcum etmişti. :Medineli Evs ka- sı, samimi bir nedamet göstamesi Kafalarında bir iki kilçük itmid içinde ellerini uğuşturur'>rdu. tur. 

Bu mıir, BiUU Habeşi tarafından hilesi ile olan tarihi dostluk ve sami- kendisi i~in claha muvafık olacaktı. vardı. Yahudi rel•leri tekrar toplandılar. Saniyen; çoluk ('ocuğuruuıu kenJi 
yilkaek sesle halka tebliğ ediliyordu.. miyetleri de düşilnınemişti. Yahudiler, bütün husumetleriyle ak - Acaba -diyorlardı- Muh3mmedi- Kab vaziyeti şöyle bir hula•a etti: ellerimizle boj!-arak kadar merhanı''." 

MUcahidler; zaten silahlarını ter- Ayni zamanda Huyey ibni Ehabe sini yapmakta devam ediyorlardı. ter, beni • Tazire yaptıkları gibi biz• d~ - Arkada"lar !. • Iiiclafaa kudreti- •iz Ye gaddar deii'liz. Hiç bir baba, ~ 1.ç 
k.etmiı deiillerdi. Ayaklarının tozu ile kendi ıinuine almıştı. Halbuki bu a- Beni Kureyza muhusara edildi ve i- silhulet göstermezler mi?. Çoluk çocu- mlz kalmamıştır. :\fağ!Ubi,·et n inhi- Lir z~vç. daha d grusu hiç bir erkeııı" 
harbe gitmek için bilyilk bir tehalük dam beni Nazr ile geçen son hadiseden ki taraflı taş, ok teatisi başladı. fıumuzu alalım, htrşeyi kendller!ne zam muhakkaktır. Yapılacak !lç şey miz; kend; lnd• bb kannsti Jııı·anı•~· 
glisteriyorlardı. Bu tehalük ve aaabi- )(Uslümanlar indinde mahkUmiyet Filhakika ikindi vakti. islilm nrdu- terlredel!m ve bu topraklardan uzakla- var: Evlildil aynlimlz mn1'\nlmı«, fokat b ı 
yet, haklı gözliküyordu. eonra artık vaziyeti tespit edilmiş ve su, beni Kure;-za istihkamları önilnde1 şalım.. Blrinri3i. lsllmiyeti kab11l Ptmelr sonradan galip pı>lmiş'z; ne çıkar. 

ÇUnkU bu kabile, uhde riayet etme- damgası yemiş bir adamdı. namazlarını kılıyorlardı. , Böyle bir tecrübe icin :N"ebbns ibnl 1B,.n şah•en buna taraftarım. ('UnkU 
ınlfti • .Beni Kurqza, )'ahudi kabllele· Öğleden evvel üç bin k!tilik bir kuv O giln öyle geçti.. Resul il Ekrem; Kyes namında birini Resulü Ekr~me bUtün lt!ı·azlara ra~en Hazret Mu· _ - lhv;ım ~Jec~k -
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İTALYANIN 
AKDENİZ 
PROBLEMİ 

(ANADOLU) 

Bitaraf menıleke erde 
Radyo başında 

birl"aç not 
Orhan Rahmi GÖKÇE k e b • • d d ı d Ak~am.... Radyo batındayı:z ve 

~=~y;ö;i;:;:J;u;~~u;_- 1 . ıne şı et e evaın o unuyor ~u~~:!:~:~·:~~;:::~yo:::·v:~ 
malı imiş 15 ya&mdan 60 yaıma kadar aıker 

Bulgarca Zora gazetesinde cİtalya- Yugos~avya sabık başvekili Mi. an Stoyadinoviç, Yugoslavyada A •man- olmıyan herkesi, iatihkam kazmafa 
nın nazarları> başlığı altında Danai! d davet etmittir.> 
h:rapçef şunları yazıyor: lar menfaatine çalışan kimse!erin başında bulunuyor U Bu hi.dia,. d., altmışlık ihtiyarlarla 

Almanların büyük Britanyanın . onbe~ yaşlarındaki mektep çocuk • 
§irk ah. . ' k b 

1 
N Londra, 20 (Radyo) - Bıtaraf anlaşılmıştır. re ve Hollandanın her tarafına teşmili !erinin, bu meyanda kont dö Dantc- lannı cı.pheye ıı;itmek mecburiyetin-

s ıllerıne arşı u unan orve- ı --h· ·ht" t . · ı d nin şatosunda ara•tırmalar yapılmı•- d b k .h. 1 1 çe Yer! 
1 

. 
1 

b"T" d.. a memleaetler, mu ım ı ıya tedbırlerı Hollaııdada: şu demektir ki, askeri makamlar i a- , • e ıra an tarı m me 'un arına kar-
eşme erıy e u un unyanın n - tır. Araştırmalar üc saat sürmüştür. k d. il · ı · d. ·1 • 

Zarlan italyaua teveccüh etmiş bulu- almakta devam ediyorlar. Belgraddan Orfi idare, başvekilin beyanatında reyi tamamen ellerine almışlardır. - tı gene en ı e erı:r e ın ırı =• ne 
, Lüksenburgda: k '1 d. · b. t k t ld ml b. 

nuyor. Bunun sebebi ingilterinin, na- alınan haberlere göre, Yugoslavyada söylediği gibi bütün memlekeıc teşmil Tecenımü kampları, mektup ve tel - Küçük Lü kseııburgdaki memleket- a re ıcı ır 0 
a ne yı ırı 1 ır 

Zarlarını yalnız Majinodan değil; Ak- ecnebiler çok sıkı takyidat altına alın- edilmiştir. Bu suretle brşı taraftaki grafları nsfrnsöre tabi tutulması gibi !erde ecııebı·ıer sıkı nezaret altında tel'in vardır!. Vatan evli.dlarını 1 
d süngü altında kendi mezarlarını kaz .. 
~nizden de ayırarak şimale çevirmiş mıştır. E•ki baş,·ekil Stoyadinoviçin 

1 dtişmana Hollanda tamamiyle kapatıl- tedbirle r, birbirini 1.akip edecektir. bulunmaktadır. . maia götürenlerin yakasına, gün ıre-
;a~~sıııdandır ve ~unu~ n~ticesi ol~- evinde yapılan ara~tırmalarda şimdi- 1 mı~tır. Polis bazı binalarda araştırma- Nazi partisi mensuplarınııı mem - Romaııyada: lecek tarihin atet pençesi yapıt• • 
~ 't ıt~lyanın asker~ va.zıyetı daha mu- ki Yugoslav hükumeti aleyhine müh;m ı~r yapmı~tır. Bunlar, Hollanda nazi lekele zarar verecek faaliyetleri ta- Roman)·ada da şüph ·li eşhas şiddet- caktır, emin olaunlar. 
d~' hır safhaya gırmış bulunmakta ·ıevrak ele geçirilmi~tir. Bu adamın, na- 1 rüesasının köşk ve evleridir. Bazı mü- m~:n~n ortadan kaldırılacaktır. 50 !e b!ki·p edilmektedir. !_kamet vesikası :. 

ri zi Almanyası lehindeki har~katın Yu- him vesaik elde ed'lmiş\ir. na'i mitingi menedilmiştir. almamış bulunan ccnebıler, derhal hu- Bir haber daha: 
d" talyanın ne yapacağı malum değil· ı goslavrada en mühim siması olduğu 1 Örfi idarenin bütün büyiik şehirle- Mebusan azasından bazı nazi şef- d'1d lıaric:ne atılmaktadır. «Finli.nd:yadan Norveçe ırönüllü. 
ır. J\Jalum olan şey, bugün italyada le" gidiyor.» 

ı-~ni bir heyecanın ve yeni bir hamle· G h • d p ı ' Beyaz zanbaklar diyarmm mu • 
nın hüküm sürdüğüdür. Bunların na- arp cep es n .e o eyno nun kaddea çocukları!. .. Daha dtine ka· 
~ıl ~·r neticeye mtincer olaca§"ını da dar Lacloga ırölü boylarında, Man. 
estıremiyoruz. Bü;tin bu meçhuller nerhaym hattının içinde, \<endilerin• 

karşısında bilinen cihet. (mali italya- Parlamento encümeninde Türk-Fran den yirmi be, misil büyük bi~ düı. 
da halkın kilometre kareye 200 kişi Topçu ve tayyare faaliyeti dün mania, do•t ve mliÜefikleri tarafm· 
"abet edecfk kadar kesif bir halde ya- d 1 "' h kk d b İ dan terkedilmi~ olarak, yapyalnı,., 
·~llıakta olduğudur ki, bu, ancak Al- çol e .. k ol u tur sız OS!Ugu a ın a ey ana ı efaanelerdeki kahramanlar ıribi çar-
nıan;-a ve Beleı·kada mü•alıede edil- { nerJI m ş 1 d 1 ' , p . ~o (R d ) B k"l p l İtah.·anın son zamanlarda takınd:<•ı pıfmı9 ar ı. Aldık arı derin yaranın 
tn•ktedir. Paris, 20 (Radyo) - Son ,.irmi dörtltaraf ta,·;.•areleri keşif uçuşları yap- :ırıs, ~ a yo - aşve ·ı 0 0 

r.: 
' 1 ' Reyno bugün hariciye encümenin- vaziyetten bahsetmiş ve şunları sö •r - ac111nı dindirmek için timdi kayak· 

'ilinen ikinci bir me>ele de ingilte- saat içinde garp cephesinde h~r za - mı~lardır. Alman tayyareleri Fransa- ' lem istir: lariyle Norveç cumudiyelerine doiru 
r-._ıı;n Atlant'k bir memleket olduğu mankinden biraz daha fazla faaliyet 11 nııı şark ve şimal mıntakalarında filo de umumi vaziyet hakkında izahat · uçuyorlar .. Bunlar, b:r kac_ adamın 
ıı • \·ermiştir. - Eylülden evvel ve •onra, ara -

'ui ital;·anın da bir Akdeniz memle- olmu~tur. Fransız topçuları Sar mın- ' halinde ke,if uçus. ları yaparken Fran- h 1 • pe•i sıra ko•u•an sürüler de•ı·ı, va. k - • ı ı B lk l lh F mızd: ki meselelerin a !ini ve mu - , , ' b 

<ti olduğudur. Fal:al bu denizin bü- takasında Alman i:;tihkiımlarını şid- sız avcı devriye filolariyle karşılaşmış BaşveKi • a ·an ar su ü, ran- na.;ebuhmızın normalize edilmesini tan ct .. nilen mefhumu buzların beya2 
tin kapıları büyük Britanyanın elin- detle bombardıman etmişlerdir. J\Ioze- ve vuku bulan hava muharcbc•;inde bir sa - Rusya ;-e Fransa. İtalya mü:rn - lt 

1 
t krf tf' C rl - satıhbrında aon damla kanlarının 

d.•dir. ·su .. ,·eı·• kaııalını ve Gı·bı·altarı lin sarkıııJa ,.e aşag-ı Alsasta gece Al-IAlmaıı tnı·.vaıt'i Fransız hatları ara- gebatı etrafında uzun uzadıya lıeya- ayaya e 1 ~ ın:. evap ve 
1 

- • l·- ·ı • '- · 1 • • medi ltalvanın bize karsı gavri dos- temız ıgj 1 
P yugurup ınazmetmıt 

nııil•ere kontrol etmektedir. İtalvan man ve Fransız devriye kolları arasın- sına düşiirülmii~tür. Motörüne bir natta bulunmuş, Danimarka ve ~or- tane· bir ~aziyet takın~ış oİmasın~ millet çocuklandır. Aradaki farkı , 
lkarct sefinesinin üçte ikisi Gib~al- da çarpışmalar olmuştur. lmermi isı:bet eden bir Alman tayyaresi veçin uğradıkları tecayüz etrafında t, rih bulacaktır, tarih yazacaktır. 
4ırctan! üçte biri de Süveyşten geç- Havadaki faaliyet geniş olmuş, iki de güçlükle Almanyaya dönebilmiştir. söz söyleyerek bu hususta alınan ted- rağmen uiz sözümüzde duruyoruz. :. 
tnekt d birler

1
• bildi. mis Türkiye ile Fransa Fransa, gerek italya ve gerekse İs- R d 1 b. • t .. . d d 

h 
e ir. Bahusus bugünkü abluka · " · a yo• a ır ,. aoyon uzerm e u-

a•ebiyle İngiliz harp gemileri italyan z ı l M k d arasında teessüs eden münasebatın 1 panya ile _olan m~naseba_tJarını daha ruyoruz. Fakat istasyonun ba,ında 
Re.-..ı · e ze e ınta asııı a çok dostane ve ayni zamanda sami - esaslı şekılde 1.es.s etmege ve Ak«e-, b. k 1 k t k D .. d .. k 't "' erıni de kontrol etmekte ve bu, • . ır ızı ca ıyame opuyor. u u 
ı alyuyı tahrik eylemektedir. mi ve yakınşark sulhü için bir ga - nizde umumı hır anlaşmaya taraftar- ıealeri, cığhklar, devamlı iniltiler ve 

Ba 11, 1 • i h d 1 rantı olduğunu kaydettikten sonra , 1 dır.> her çetid aes •• A Y •Usso inın n erşey en evve 
lkd~nizi ~arki ve garbi olmak üzere ç•ft •ı • • "ft h İ İeVzı" • Diğer bir istasyona bakıyoruz; ay· 
~ ı,..~ bölen italyıının deniz ka'J)ılarını ı çı erımıze çı ayvana ı B .. k .. k l . ni hal! •. 
hÜŞundüzii malumdur. Bu kapılardan t d ı u reş muza ere erı Mesele baaittir. Top1arla, insan 

ııır~ Süveyş, diğeri de Gibraltardır. a Ina evam 0 UnU yor dalgaları ile, beton ve çelik hatlarla, 
'>ga 1 f k 1 · tayyarelerle, ainirlerfe, harbedf'n 

f . 'zar i•c lıagün mütte i ·Jer e ittı- Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz-17000 baş çift hayvanı tevzi edilmiş, 
·~ h Al •ı R d b" milletler, fennin kudretini de harbe d alinde bulunan Tilrkiyenin elin- den) - Zelzele mıntakasındaki çiftçi- fetuketzede çiftçilerin sür::.tle mUstah- manya l e Offianya arasın a ır 
edir. !ere çift hayvanı dağıtılmasına devam l.sil vaziyete geçirilmesine gayret edil- • aokmuşlar. Dütman radyosu, propa • 

Bu · f l o } k •• gandasını gök yüzünün elektrik dal-
ı 2'iln talranın naz:ırları bıı nokta- ediliyor. Şimdiye kadar ziraat veka- miştir. Çift hayvanı tevziatı yakında an aşına ımza anma uzeı e ata Sf&!Al'ına 1al1nca, mukabil taraf da 
, ve bilhassa kendisini uzaklardaki !eti ve kızılay kurumu tarafından 10,000 e çıkarılacaktır. 

ı·.ıılynn müstemlekelerine götüren yo-
00

_ Bükreş, 20 (A.A.) - Doktor Klod-.1 dar mukavelelerinin tatb'ki:ıe dair ayni dakikada, ayni yollarda kulak-
Un k 1 tarı yırtan gürJltüler savurarak onu 
,.. apı•ı olan Süveyşe teve~cüh et- H f ı k hl yusun ı·iyaseti altındaki Alman heyetı muk::ıve e. '"iŞ b 1 t A ' haıtırmağa koıuyor. Harp, topy~ • u unmaktadır. ile Romen makarnalı arasındaki mti- {' ı 
b· J\kueniz kapılarının, dün olduğu gi- a a !: an ço zakereler bitmiştir. Bu hususta bir an- lngı"lı"z kun harp!.. • 

d ı, buııun de italya için ana meseleler- !aşmanın imza edilmesi bekleniyor.' • • en b· Hala radyo başındayız: 
at · Garp cephesinde, Norveçte harp k ıri olduğu ve italvanın bütün dik- Mezkur anlaşmanın şu aşağıdaki nok- Tahtelbahı"rlerı" 

• nazarlarını çektiği şimdiki adliye Bu hafta mu··ıtefı'klerı"n vazı"yetı" laları ihtiva edeceği zannolunuyor: F 1 ••at var .• Çindeki ateş devamda.. e e -

f ırı olan Grandinin l\Iontreuks kon- ı - İki memleket arasında şimdi-er 1 • Al k/ • menk Hindistanının ba~ındat sarı 1r• 

ha 
~nsına tekaddüm eden günlerde h h • • •t • t • ki ticari muamelelerin ve tediye an - Kı man na zye ge-rı . er ususca ıyı gz mış ır 1 ka menoup bir çaylak dolaşıyor ,·e 

nut ~Ye vekili sıfatiyle söylediği bir !aşmalarının Alman himaye idareleri misini batırdılar Amerika, silahını çevirmek üzeredir. 
~ l tan da bellidir. Bu nutuk bugün Londra, 20 (A.A.) - Times gaze- Bu hafta içinde Almanlar denizler- de dahil olmak üzere tevsii. (Polonya Londra, 20 (Radyo) _ İki ingi- Yakınşarkta ordular kaynaşıyor. Ro-
k~ t~lYanın Akdeniz politikasını aşi- tesinin siyasi muharriri yazıyor: de yeni mağlubiyetlere uğramı~lardır. bundan hu;çtir.) !iz lahtelbahiri, Norveç suları açık- manyada •Üpheli Almanlar hudud· 
di ~hır_ surette ik!ri sürmektedir. Gran Bu hafta sonunda müttefiklerin va- Diğer taraftan Osloya yapılan Al- 2 - Bir taraftan Romanya diğer ta tarın da askerle dolu iki Alman nak- lardan fırlatılıp atılıyor. Yugoslav -

errıı;ttr ki: ziyeti muhasematın ba~ıı\dakinden çok man baskını, müttefikleri ve bitaraf- raftan Almanya Bohemya ve llforavya !iye gemisini batırmıştır. 1 ya ve Macariatanda keza... ~talyan 
k' --• lalyanın da dünya umumi ef- daha iyidir. Norveee muvaffakıyetle !arı memleketlerinde gizlenen hain- arasında gümrük resimlerinin tevhi- ı donanması manevrada .• Onikı ada • 
<ırı rrıu . . " • ı . , 

Yet· vacehesıne arzetmek mecburı- çıkmakta olan kıtaatlarının adedi art- !eri, Guislingleri sıkı bir nezaret al - dı.. lar, Akdeniz ve bir takım kelimeler •• 
va ınde bulunduğu büyük bir davası maktadır. tında bulundurmağa ve faaliyetlerini 3 - Romanyada ihracat yasağın - Vedek SU baylar lıveç, her türlü tedbiri alml§ veoaire 

tdır B F · · j · d·ı · ! b"T" b - .l ı ına · u, ransızların emnıyetı, Al- ~ tenkil etıneğ esevkeylemiştir. dan evvel ımza e ı mış o an u un ug vesaire ... Çiviler aökülmede, mihver 

n:nnları~ hürriyeti ve Tuna devletleri- A k Taksim abidesine çelenk sallanmada, dünyanın dönüıüt><le 
azı errınıyetıeri kadar mühim ve mu - ll ara yalpalar batlamadadır .• Biraz daha 
rnıtrrı bir davadır. İtalya bugün 40 

0 
.. ..,, l . koydular gayret, biraz daha himmet; mezha· 

ı,,./0n nüfusa maliktir. Bu yekun on grefmen erl İstanbul, 20 (Hususi muhabiri- hada köpeklere inıan etinden ziya. 
tır •ene sonra elll milyona çıkacak- • mizden ) - Yedeksubay okulunda fetler çekilmek üzeredir. 
&e;e~~gUnkü arazimiz gerek Frıınsa, Bır toplantı yaptılar lnsanzn Dosfu 

00 
Köpek tahsillerini ikmal eden gençlerimiz- Orhan Rahmi GÖKÇE 

rakı •Panya ve gerek Almanya tap- Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz- den 2200 yedeksubay, bugün Tak- *----
~t~ltı~rının nısıfları nisbetindedir. den) - Bugün öğleden sonra Ankara Fransızlar. Garp cephesinde insanın en sadık, en vefakar dostu kC>pek- simde Cumhuriyet libidesini ziyaret DAL TONUN 
I"aı.: eketimiz bir deniz memleketidir. liseleriyle orta ve sanat okullarına ten de istifade ediyorlar. Hakikaten; .köpeğin bize yaptığı hizmetler ne ederek merasimle çelenk koymuş • 

~rı;ı, hu denizin kapıları bazı devlet- mensup 300 öğretmen sanat enstitü- kadar çoktur?. tur. BE YANA T1 
ita kontrolları altındadır. sünde bir toplantı yapmışlardır. Top- Sen Bernar (Saint Bernard) dediğimiz bir cins köpek vardır ki, karlı R R 

hat lyan htirriyet ve emniyetinin ni- !anlıya maarif vekili B. Hasan Ali Mp dağlarında, buz sahralarında yolunu kaybetmiş yolcuları arar, bulur, US• OmeD 
tnad;oktaıarını teşkil ve hatta gıda Yücel ı·iynset elmiş, mevcud kitapla_ tsılır, kUl'tarır. Boynunda taşıdığı likör_ şişeleri ve :ıepet içi-~deki yiye. 
de d el~rlni temin eden yollar üzerin- . _ . . cekle onlara imdau elini uzatır. Barry ısmınde bu cınsten kopek 12 sene 
lun; bize bir çok müşküller ihdas o- '.·ın ~kunma_ t~ı:zlar'., 11'.1t~han _şc~ıllerı içinde, Alp dağlarında 40 dan ziyade yolcu kurtarmıştır. Şimdi resmi 
Jt.eıer?k'.adır. Hatta kendi müstemle- üzerınde göruşulmüş, ıslahı ıktıza e- tsviçrede Bern tabii ilimler müzesinde asılıdır. Pariste köpekler mezar-
·~k 1trıızde bile muhacirlerimiz bir den noktalar üzerinde durulmuştur. lığında Jıeykeli de vardır. Tarihte de köpeklerin insanlarla beraber yaşa-
dır., l'r\UşkUlata maruz bırakılmakta- ----·* dıkları, mağaralarda insan ve köpek kemiklerinin yanyana bulunmasın-

« B k "f dan anlaşılmıştır. Köpek, yabani kurdların ehlileştirllmesinden doğmuş-
llıiııi. b. · İtalyanın bu hayati proble- e Ya Z l ap tur. Sonra insan oğulları, ihtiyaç ve zevklerine göre ondan cinsler çıkar-
bi;71. Utun dünya umumi efkarının Paris, 20 (Radyo) _Şimdiye ka- mışlardır. 
Q.,,,_~e anlaması lazımdır. Bu bilyük dar Alman tayyareleri, Norveç kra- Silril halindeki kurdlar nasıl haykırırsa, ava çıkan av köpeği de hav
"" .ın dünya nizamının yeniden ku- lı Hakan ile hükumet erkanını üç de- ıar. Ru, ırsi bir itiyaddır. Eski kurdlar yuvalarına otururken nasıl dairevi 
~eae ..,~ taınan halledllme;ini istemek, fa bombardıman etmişlerdir. Bir de· bir h~reket yapmışlarsa, şimdiki köpekler de öyledirler. KÖ'peğin eski 

eı.: e:ı hayatt gayemizi teşkil eyle- fasında kral, büyük tehlike geçirmiş. cedleri de şimdikiler gibi, fazla olan yiyeceklerini toprakta saklarlardı .. 
r.. bir ormanda hükfimet erkaniyle üç Koku alma, işitme, görme hassaları da aynidir. 

saat kalmıştır. Kral, Hamar, El ve - Cihan harbinde köpeğin rolilnü hatırlamamak olmaz: - * 
F' Amerikada 
~ eci bir tren kazası 

Şika;York, 20 (Radyo) - Nevyork
daıı Ç~k arasında işleyen ekspres, ray. 
\Q~. ~ •rak devrilmiş, 25 kişi ölmüş-

lratıtar fÜZ kişidir. 

run ve Rojersundda bombardıman e- Sıçan itlaf eder, yaralıları besler, nöbet bekler, posta götilrürdü. Hat-
dflmlştir. Almanların, tarihde gö- ta mitralyöz kullanan köpek bile olmuştur. Köpeğin Ç"şidi çoktur. 150 ki
rülmemiş şekilde devlet erkanını ve lo ağırlığıııda Sen Bernar köpeği bulunduğu gibi, avuç içinde tutulan kö
kralı bombalarla öldürmek istediği pek de vardır. 200 den fazla soy ve tenevvüleri olduğu ve bu rakamın art
Londradaki Norveç makamları tara- tığı da söylenir. Irkları başlıyaca, kurt - köpekler veya comarlar, tazılar 
fından basılan beyaz kitapda bütün ve Dog köpekleri olmak üzere. üçe ayrılır. Şimal kutbu havalisinde ~·aşa
tafsilatiyle v-e delillerle cihana ili\n yan köpeklerle çoban ve polis köpekleri birinci cinsten, Buldoglar üçUııcU 
edilmiştir. cinstendir. 

Anlaşması hakklndaki "ltalyanın /ngiltere ile 
haber yalanmış! dost kalması, onun mu-

Bükreş, 20 (Radyo) - Salahiyet- k d' J •kt • d 
tar Romen makamları komşu Sovyet- a ueratı l ızası ır,, 
ler birliği ile Dinyester nehrinin iki Londra, 20 (Radyo) - Muhalef<'t 
tarafında askeri kuvvetlerin onar liderlerinden Dalton. Peşkovda bir 
kilometre geri çekilmesi hususunda nutuk iradetnıiş ve İtalyanın takın • 
bir anlaşma yaptığı hakkında ecnebi dığı son vaziyetten bahsederek şun • 
kaynaklarından verilen haberleri tek !arı ~öylemiştir: 
zip etmektedirler. - Biz Hitlerle harbediyoruz. Fa • 

kat, ona zahir olmak istiyecek v~ 
onunla yanyana harbedecek her han-İran da 

/ 
gi bir devlete karşı koymaktan da 

nhisar/3r birleştiriliyor asla çekinmiyeceğiz. 
Tahran, 20 (Radyo) - İran mali- Ben şahsen İtalyanın dostuyum . 

ye nazırı, parlamentoya bütün inhisar- Bıına rağmen, İtal~·a müttefikler~ 
Jarı birleştiren bir kanun layihası tev- karşı hu,umetkdr bir vaziyet alır~a. 
di Ptmiştir. Layihada bu iş i~in bir oııa uyni ~ekilde mukabele etmemi -
ın:Iyar riyal teklif edilmiştir. Şimdi- zin z:ıruri olduğ·ı knnaatındayım. 

ye kadar inhisarlar tPşkilatı muhtelif İtalyanın İı'.~(ltere ile do.ıt geçin -
si;·ketler tarafından id:.re edilm.tl<te mesi. kend mukadderatının emreı. -
idi. 1 tiii bir keyfiyettir.• 
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Von Broçiç, Göring ve amiral Redeı· Hayvan otlatma mesele· 
b · b · tt•l sinden adam öldürütdü 

GALİP BAHTİYAR 
1stanbul mebusu ve İzmir parti rnüf ettişi> 

-43-

saatte sokak arda ne işin var? Sen kimsin, Irer eyanname neşre 1 er Kuşadnsı, (Husust} - K .. za :raer· 

nereden gelirs·n. 'f ez di? Pis Göçebe .. 
Berlin, 20 (Radyo) - Bitlerin 51 mandanı Von Broçiç, Hitlerin 51 ine· kezine bağlı Değirmendere mevkil:ııdc 

inci yıldönüınü olmak rnüııaseootiyle yıldönünıü münasebetiyle orduya hi- >İl" cinayet olmuş, hiç yüzünden bir a· 
bugün başvekalet binası önünde teza- tabeıı l>ir beyanname neşretmiş ve ni· lam öldürillmilştür. 

Susor ağaca bindi ve yanıma geldi seni tamun un dibine sokarım, zorla tim kapanık, daha kimsenini kemik-' hürat yapılmış v~ Hitler balkonn çı- hai zafere kadar Hitlerle beraber mil- Katil Kızılcahisurlı Bedel OsmnD, 
K1>t ç da gözcülük etmek için aşağıda geçerim. !erini kramadım. Sen de gece vakti karak halkı selamlamıştır. cadeleye hazırlanmış olan Alman or- maktul de Bedel Ahmeddir. O ma , 

, mıştı. Se-imi çıkarmaktan korka- Ben söyledikçe herif gülmeyi ar - karşıma çıkmış, bana karşı gelirsin. Tez:ıhiir::ıtta bı.Junan b'nlerce halkın dusuııuıı, Führerine sonuna kadar hayvanları otlatmakta olan Bed~l Ah· 

1 
• l oldaşuna dedim ki: hrıyor, güldükçe umuzları kalkıp i - Öyle kızdım ki kendimi tutamadım taşıdığı tabelalarda cHitlerle beraber bağlı kalacağını bildirmiştir. 'Tlede bunları alıp götürmesini sö~ le-
- Susor, ben duvardan nkıp soka- niyordu: ve kılıcımı sıyırarak: . l nihnı zaferi ldc edinceye kadar harp Maı"€"-al Göring hava kun•etlerine, a- miş, bu yüzden başlıyan mün:ıka~a bU· 
i ece·kn. Oradan keşişi aramağa - Ha hay ... Zorla geçersin ha! - 'Uğru! DPdim. Ya sen ve yn - edec<'ğiz-. <'limlel ri yazılmıcıtı. mir. 1 Heder de donanmaya uvııi meni· yümüş, kavga seklini almıştır. 

ın. cağım. Sen dallar arasına gizlenir Oğul benim adım cKoca Saknl Sala: I n.ın.dakileı: ~çıktan geçe·r"ini.z •. ya_ ben Berlin, 20 (Radyo) - Ordu başku- de b:rer bt-yannnme neşretmişlerdir. Osmanla Ahmed uzun müddet bo -
ni beki rsın. G ri dönünce ben du- ma> dır. Semerkaııthlar derler kı ı:ıızı becerıı ım. Ben senın gıbı ugru - ıı::::oo- l{uşmuşlnr, bu sırada o~n·ın 11 tr '1 

,. rı g .... rür bulurum. Ben, gün doğma- chiçbir gece geçmez ki Koca Saknl lera şikar olacak adam değilim. An- '\1 ;akısı ile Ahmedi muhtel:f yerler'nden 
d ndan buraya varırım, geldiğimi iş- Salama biri ini asıp, döğiip parala • !adın mı? a a. ıa n ]. varnlamış, öldilrmilştür. Kat:ı yaka -
mar i(r. ufaktan ıslık çalarım. Ke _ mayınca rahat et:;in.~ Bugün kıgmc- (Arkası var ) lanmıştır. 

mendın üzerinde mi? ll11.. kf t M l h'!I * 
Sa or belinden, kıldan örme bir ı<. me e/Y~er as keli ve siıta f 1 fsviçre federal ec1.isi aza sın dan Fransa ve müstemleke le 

kement çıkurarak: • • k • ,, .t. _İşte.. zçzn arar1ar haydutlar bir mirala lıapsedildi rine yapılacak ihracat 
Dedi.. Y 16 ~isan 1940 tarihinden it'b'ır~n 
.Moğollar kementlerinden ayrıla - 1 tih t til t "hle İ 

8
. l f k Londra, 20 (Radyo) - Bernd"n 'müdafaasına taalluk eden bir takım Fransa memleketleriyle Cezny·r, Fıan 

nıazlar, Attan indikleri vakit kemendi m an ve a arı r ır çadırı bastı ar, a at haber verildiğine göre, İS\'içre federnl evrakı yabancı bir devlete sattıkların- sa mfistemlekeleri ve Fransanııı h·mn-
kuşnk gibi bellerine sararlar. tesbit edildi yakalandılar meclisi nzasındrın miralay Unsuk ile dan dolayı tevkif edilmişlerdir. .re ve mandası altındaki yerlere rerek 

-. Ço~ iyi, ded~m. Kemendi tut ki: İlk okullarda 7 haziranda derslere Kuşadası kazasının Selçuk nahiyesi- diğer bazı mühim şahsiyetler, devletin! ithal ve gerek transit için sevkedilecek 
b n meyım. ~okaga ~~~rınca kemendı nihayet verilecek ve imtihanlara baş- M bağlı Kozpmar köyünde Keçilrnle- =="'.lo=s her türlü emtea için alakadarların iz-
yukarı çekersın. Geldıgımde gene uza- !anacaktır. Son sınıf talebesinin imti- si mevkiinde oturan Uşaklı Mahmud e c. s •• •• mir Fransız baş konsolosluf'twrlan 
tırsır:, tırmanarak çıkarım. hanlara 15 haziranda bitirilecektir. 1k Sertin yüriik çadırı. h:ı·i uzun silahlı, ,f e 0 U menşe ve aJaka (yani orijin et intcre) 

- Tuğcu, gel~iyccek olursan? . mnl imtihanları bir hafta sonra yapı- diğer ikisi silahsız, yüzleri kısmen ör- ~ehadetnamelerini vize ettirmeleri lii-
-.. Ta~r~ya sıgınırsınız, becerebıl - lacaktır. tülü üç adam tarafından gece vakti bir zımdır. Üç nüsha olarak tanzim edile-

d,ı:;.ınız gıbı y!'lmnrsınız J ·ı • A k f • ( H cek bu şehadetnamelerin vizeleri meo-ı.e •• -.. _ 
1 

• • İzmir, Bergama, Tire, Ödemiş, Me- baskına uğramıştır. Haydudlar. para ll 2' t • ~Çok ıyı Tugcu. Sen hıç merak nemen ve Bayındır kazalarında ilk o- istemiu, l\fohmudla karısını tazyik et- ol eYelllll ll ara Se lrl ava• ı:tmen yapılacaktır. 
!•tme. Onlar bizi ~it.irinciy~ ~adar ben kullarda 12 Eyllıl<le kayıd ve kabul miş; döğmüşlerdir. Vr.ka kahraman- Ja"r iyı· gı• -lı·yor) dedı• *·----
de :ırotaç on, on ıkı tanesını yere se- muamelesine 23 eylUlde derslere baş- !arı, para bulamayınca çekilip gitmiş- UJ. Şehir meclisi azası bir 
:rerı~. . . . . w lanacaktır. Öğretmenlerin 16 eyliilde !erdir. Kuşadası jandarma~ı Selçuğım 1 tanbul, 20 (Hu usi muhabir·m ·~- ümid ediyorum. • ti ki 

Dıycrek kemendı ılmıkledı, agacın mekteplerde bulunmaları lazımdır. Kuyumcu me\·kiinde yürük çadırla - den) - lıı~Hiz \'e Fransız Ankara e- Sefir, harbin Balkanlara sirayet et- gezın yapaca ar 
övcksine bağlıyarak boş ucunu du - Köy okullarında mnyısta derslere rında oturan Hüsnii oğlu Mustafa, Ali firlcri, bugün Londrad.ın s:ıhrir•ı'1..ü mesi ihtimalinin mevcud olup olmadı- Şehir meclisi azası yarın saat 16,3& 

rnrdnn aşağı sarkıttı. Bu iş te bitince son verilecek, 26 ey!Ulde kayıd ve kn- Başar ve knrdeşi Mehnıed Başarı fail s:rcım:~ıerdir. İngiliz ··ef.ri raze.ecilcre ğı hakkındaki suale: -,tobilslerle bir gezinti Y .nacak, Şı>hir 
Su or yüzünü garipleştirerek bana bul muamelesine ve 30 eylfılde de ders- olarak yakalamıştır. beyanatta bulunarak d mi tir ki: _ Havalar iyi gidiyor.> garajı ile havngazı fabrikasını gôrc-
bakmağa başladı: lere bnşlanacaktır. l\fchmed oğlu Süleyman Yılmazın - Balkanlarla ingilt r .... rasır.daki Ccvnbiyl-0 munkbele etmiş ve sunlnrı ceklerdir. D:ğer gün!. r d., be edi) "• 'n 

- Ne istersin yoldaş? * da şerirlere gözcülük ettiği anlaşılmış, iktısadi mü:ıa ebetlerin aı thrı!m2~11 ilave eylemiştir: !il ~air müesseseleri gezilecek, en sonra 
Diye sor?u~: Yi.ğit o~lan: . . B k . . d"kl . }"..,. o da tutulmuştur. Hadi e esnasında yolundaki kararların tntb:kine yakın- _ Harbin, her halele Balkanlardaı K~l~ürpar~ da gör~!ecek ve. belediye 
- Ver elını opeyım tugcu, belkı bır- e çının l {atsız ıgı kullanılan çifte tüfeği de ele geçiril- da geçilecektir. Böylece YHziy.et:n P.:-ıl- uzak knlmıısmı istiyoruz. rf'ısı Killturpark gol gazınosunda 

birimiıi bir daha göremeyiz. Eşrefpaşa mevkiinde katipoğlu miştir. kanlarda daha müs:ıid hale geleceğini azaya bir ziyafet verecektir. 

Dedi. caddesinde taş ocaklarında gece * oo- *·----
Gözlerimden yaş gelmişti. Susorun bekçisi l\lehmed oğlu Üzeyir Yapı - Cer ecl bulu·ndu 'T'aııgare Zavallı Yavru! 

, lnından öptüm: cı, evvelki gece yağ deposunda bir Limanımıza gelen .I ı -:7 
- Seni de Kotaçı da Tanrıya ısmar- tenek~~eki il~i kilo ka~~r ben~İnj al- vapurlar Fazla denizde kalan ce- Seferlerı· Kemalpaşn kazasının Aşağıkızıteıı 
dım. mış, dıger elınde gemıcı f.enerı oldu- Gecen ay arf d 143 T .... k d"rt köyii civarında Ç'ay kenarında oYTIB'" 
Dedim ve kendimi a.c:ağıya salı _ ğll halde ilerlerken benzin ateş ala- A..mer'ka 1z Dm .a k ~ F. 1° sed ~anu~mıyacak halde M kk t t h. d"ld• ran Şilkrü oğlu iki buçuk yaşında Na-

. • 1 k tı B k • 1 n, anımar a, - e e - uva a en e ır e ı l . Akb Ü • . ı kAd "' rdım. rak har nmış, yangın çı mış r. e - menk 1 Fransız 4 tngT 1 ~ İt 1• Rtından iiç ay evvel fırtınalı bir lrn- mı · nş, m vazenesını rnyıx: ere~ 
A~a·1m yere deyinoe Susor kemen- çi benzin dolu bidonl~rı~ da.ateş nl- 18 Y~nan. bire~ tan~ ıio:e a ~:n: vadn Karntn~ i kele"-inden iııciraltı .. Devlet hn\·a ~·o.lla~·ı işletme müdü- ür:ıtle akan çay sularmın içine d!lş· 
.} ukarı çekti. Geri döndüğüm vakit masındıın korkarak ıtfaıyerı haber- rnanva Yugoslav'-·a F'l' t' c;: p p!ajı civarında Çııkalburnu dalyanı- ru Bny Şeref Laçın ıle tayyare mü- muş, boğulmuştur. Cesedi köye iki l<i-

d t · f k t "tf · l d ·' .J'• ıısm \e a- hend' · R Y" ·ı d"' t · 1 ~ !aylıkla bulayım diye duvarı bı - ar c mış, a n ı nıye ge nıe en nama vapuru olmak ... 188 . nn sandalla giderken fırtınadnn san- ısı · \amı , un ayyare ıle ometre uzakta çay kenarında bulun• 
· kerttim, işaretledim ve ıssız so- ateşi bastırmıştır. Bekçi, dikkatsizli - girip rıkmıstır Bunl~z~resaf' trn~I~~ dalı devrilerek boğulan B. Mustnfa Anknrndan şehrimize gelmiş ve Cu- muştur. 

- · d dl' ·1 · t' :.- .. · r n 1 om a maovası ta· .., d · ki rn daldım. Yolumu o kadar iyi gın en a ıyeye verı mış ır. tosu 106l92 dir. oğlu Ali Cnnın t"esedi dün buulnmuş.. . . • .·. n· ... ~c. me~· anının \·azıy~- ----*w----
rlamışhm ki, güçlük çekmeden * ' · * tur. Kazadan sonra cesed çok aran- tını te.kıl\. etmışlerdır. Geçenki yag- PAP 

lu cami meydanına vardım. Gündü- d l rnış, fakat bulunamamıştl. D::ı.lyanı m.~rlar yüzünden tayyare meydanı 
ün k'Jiseye gittiğim yolu buldum sa- Haşere ile müca e e Sağlık işleri i~leten Bay ;.',.:Iustafa. yelkenli kayıkla d~rt beş gün ku1lanılam1yacak va -

rak dar bir sokağa girdim. Bu sokak İzmir civarında 600 dönüm mikta- Belediye baş hekimliği, bulasıcı haı:-... dalyana gidip geldikce oğlunun C:.! - zıyettedir. Bu itibarla Ankara, İzmir 
n yirmi adım yürümemiştim ki, bir rında sebze bahçesinde danaburnu +aJıklarla mil en.dele işlerinde kullanıl- ~edini arayoı·muş. Dün dal~·ana ya - Ye. !stanbnl arasında tayy:::re sefer -
.. kırtı işittim. Çok geçmedi, bir fener mücadele~~ yapı~mış, iyi n.etice alın- mnk Ü7.ere bir seyyar etüv makine.3i kın bir yerde deniz Uzerinde beyaz lerı muvak~a~.e~. inkıt~.a uğr~mıştır. 

1 ığı gördilm. Bir alay pusatlı kişiler ~ıştır. ~o~~ .. ~ı~nnla:d~ln haşered~n ııatın almıştir. bir madde görmii~. yaklaşınca bunun t;ı~tme nnıduru,. b~g.~n İzmit'. tay -
onde fener, bana doğru gelirlerdi. Giz zırnat mildurlugüne şık:.ıyet edenlerın Sıhhat miidiirliiğü de 12 nnhh·e bir ceı;ed olduğunu anlamış. iiç ay l m:. e meydanı milcluru n. Basrı Ak-

neyim, dedim, amma uzun ve düz bir bahçelerinde derlıal mücadele nçıla- merkeziyle Büyük köyde buğu sand;k- evvel boğulan oğlunu bacakların • ~ogan ve tayyare mühenrlisi B Kamil 
du\ ann dibinde olduğumdan kendimi caktır. lıırı tesis etmiştir. dan tanımıştır. Denizde fazla kalan t e .~orııovanın Hacılar kırında yeni 
o acak bir kovuk, bir delik yoktu. * * cesedin saçları c!ökülmliş, kolları tesısı tasa\·v~r. olun~n hava y.ollım 
Anladım ki saklanmak olmıyacak '-'O- J d k d . Ç k . . kopmuş, yüzü tnnınmıyacak bir hal meydanı yermı tetkık edecektır. 

· ·" an arma uman anıınız o ıyı 1 st H tt" tb· 1 • b'l .... Iurn~ yü?timeğe koyuldum. Silahlı ki- . . . . ... ı:. mı~ ır. n a e ıc;e erı ı e çuru - • *·----

Sabık Portekiz kraliçe
sini kabul etti 

Rom::ı., 20 (Radyo) - Papa ttl 
inci Piyu, bugün sabık Portekiz kra· 
liçesi Emelrayı kabul etmiş ve ınli· 
teakiben Vatikan hariciye ııazırt 
Kardinal :J1ngliyone ile uzun bir mi\d 
det konuşmuştur. 

----*·----
YALANDIR ilerin önOM varır varmaz içlerinden . Terfı staJını ıkmal .eden vıl~yet _ Her veteriner ~ayvanlarda gördü_ milş ve parçalan~ıştır. Felaketdi~: B" h "' . . 

ti b 
..• b D 

1 
d" b _ d Jandnrma komutanı bınbaı;ı B. Naz- ~ru mnrnzlara aıd maddelerden bir baba ağlıyarıık oglunun cenazesını ır ırsızın mahkumıyetı 

' ırısı ana: c ur.> ıye agır ı s; 1 k 'f •. b 1 • Paris, 20 (Radyo) - İngiltere haf-
Biraz keokince bakınca k d k'J mi ... ongur ge ere - vazı esme aş n- kısmını ~hemehal Ankal'adnki bale. bir ipl-e kayığının arkasına baklıyn - Dün Ocluııpazarında ~abıkalılardaıı . . • 
ferin asl-er ve ti h T a~şı: ~ ı e- mıştır. Kendisine vekalet eden Urla teriyoloji en titilsüne gönderecek ve rak balıkhane önüne getirmi,, polis Bergamalı Tevfik, Seyd;köylii B. Is- bıy.e v: bahrıye. nezar~~lerı nc.ır 1 ıu 

Hay t 

ba,bu w ' ld . a ı erıı ı~ e dun darın mıntakası jandarma kumandanı enstitü, bunları tahlil ile hastalığı vakadan haberdar edilmiştir. mailin 132G kuruşunu caldığı sırada le.rı mu§terek bı~· eblıg~e . a._sker 
0 

1• 
Ati bgu 0 urtgunu t anka ım~ ur um. binbaşı B. Hu!Osi Giir vazife i başına teşhis edecek, yerine bildirecektir tutulmuş meşhud clirü~ler kanununa bır Farnsız naklıye gem ısının bntır; 

ı ana se ser çı ışmaga başla - d.. .. t" * · * .. '. . dığı vey.a ha.,ara uğratıldığı hakkı nen 
iı. onmuş ur. gore aslıye ceza mahkemesıne veril- . ha-. * İsveç bazı maddelerı"n Hı:ıpi~hane gard'yanı: miş ve dokuz ay hapse mahkum edil- Alman r~dyos~ t~r~fından verilen 

- Bu saatte sokalarda ne işin var. At yarışlar . . . . . . Çivic.·ilerde Salamonun dükk.·iinına mi"tir. ber, tekzıp edılmıştır. 
Ren kimsin, nereden gelirsin? Tezdi? ~ dh l t hd d tt k ı.-

y O }Ah fi o ' d" d•' 1 a ını a 1 e ı bır mıktar esrar bıra ·an hapıshane 
Pis göçebe.. arış ve ısa ene menının or un- ı· . B Al' R' t 1 .. h fta t 1 b ü K ı 11 İsveç hilkfimetinin milli 'ktısad' gnrmna) nı . ı ıza tu umuş. Tı kk •• Yurddaş 1 Ben d" cu a a yarış nrı ug n ızı.çu u ı 1 - • • • • A eşe ur . 

cevap ver ım: 1 d 1 kt 1{ , 1 t yatı korumak maksadivle idhalı" . mahkemeye verılmıştı. Aslıye ceza hn- . . a anın n yapı aca ır. oşu ara saa " nı k. . d.. . t' tt·kt Bır meraklı hesap etrnış: 
- Bnna bak Tacik .. Çömrü, biraz menettig· ı' 200 kadar m dd ımı, un maznunu ıs ıcvap e 1 en E d b · ı d 13 de bnşlanacnktır. a e arasın - , .· . . . pey zaman an erı bozuk olan s- Türkiyede anrfolunan kn ~ ıtlaı· 311 

daha. şirince söz söyleyemezmisin? dn kabuklu ve kabukquz fındık \'e çoııra İ<!\ kıf karan vennıştır. Hapıs- rnetpaşa bulvarında Hacıbe "Oka- .. • · 1tda 
Ati k hk h ·1 ül ğ b * b d ·ı h ı d hane gardivanı dün akşam hapisha Y " gı yU2de on tasarruf edıbe, bır Y 

ı a a a ı e g me e aşJadı: Ç k ki "} l a em ı e a ı a vardır. Bu mndde- ·' · · - kaldırım döş.emesini yeniden yaptıran 800 bin lire ziyan olnırıltto.n kurt:.\rı • 
- Ha hay! ... Anlaşılır ki sen uzak O ÇOCU U al e er ler 27 mart 1940 dan evvel sevkedil- nede mevkuflar arasına konmuştur. sayın bel d' . . . d kt n 

l d 
· . . A • • d k ki ·ı 1 • Fl kk d k" h k d e ıye reısımız o or B . .ueh- lırmışl 

ar an gehrsın. Anlaşılır ki beni ta- Vılayetımız e ço çocu u aı c.erın miş veyn bedelleri bu tarihten evvel a ın a ·ı mu a emeye evam e - ret Uz ·ıe k. d ı k d" h . . ... _ .:r·yU? . . . hh "dü lü~.. t . d'l kt' • ı ar a aş arına en ı şa sı- Onun ıçın «kagıt pın·çası» ~ 
mmazsın? ıkramıyelerı sı at mu r gunce a- yatırılmış ise idhalleri için 1is...ıns ve. ı ece ır. ma +,,. ..... kk .. il b b'l' · 

S · · d'l · t'i M f'h b - ~ ur orç 1 ırım. eeçme 
- enı tamudak_ile~ tanısın .. Ba - ma~en tevzı ~. ı mış r. aanrn ı ıı rilccek ~·e bazı Ş3rtlar dahilinde, bil- Beraet: !smetpaşa bulvarında Hacıbey ULUS~L EKONOMİ VE ARTU~Mı\ 

na ne gerek. Sen kıms:n? Haydi ku- zı aıleler, hen uz madalyalarını alma - hassa ı.1 ansa tabi maddelerle ta _ Emniyeti suiistimal suçundan asli- Sokağında 15 numaralı dük- KURUMU 
zum, bırak yoluma gıdeyim, yoksa mışlardır. kas edılmek il zere İsveç ten alman ,·ecezada muhakeme edilen B Hüsnii kar.nda de · · İ ·1 G.. il . · mırcı smaı urc 

.,_., mallar gözöniinde tutularak hu id - Çiçek stt\U sabit olmadığından bera-

1
. i 

elefon Tr A y YARE E."s"i'n'";~·;~·~~d;·€.· 3(;46 lıa 1 ata li~ans sistemi vazolunacaktır. et etmişUr. 1 
6 EwLwH"''*Aw mMc-RswwwAaı-= .= :em d 

..ıııf'.I ; ............................... ~--- 1 Bug.ıwu.:an'. -K"'°'u~?ttmıı.ra. .... "M1Frp·a··rı;315\1111·neması·wnd™a sınemasın a 
Bu hafta iki büyük film birden h Bugün matinelerinden itibaren 

Bir_h_a_f-ta_d_i.l_n_b_c_ri--g-ös-te-ri-le-n--F-ra_n_s-ız-s-in_e_m_a_c_ıl-ıgı--_n_ın_L-!iyemut Muhteşem 
2 

film birden lıte mübalegasız senenitı en büyük filmi 

Şarkın ve Arap diyarının ses kra- eseri Avrupa cnz kralı Par!s radyo yıldızı Sevı•mll• 

FRANSIZCA SÖZLÜ TABU RENKLİ 

liç~si.. Namuslu RAY vE. 'TunA JEAN tuMtERE ı 
tlmmü Gülsüm'ün tarafmdan müstesna bir mevzuda raratılmış 

Ôln z bir eseri KADIN 
VEDAT Oynıyanlar: 

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

heyecanlı ve müessir bir aşk hikayesi görülecektir. 

Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş harikalar şaheserinde dilnY!l 
sinamacılığının biltiln gönüllere hükmeden en gUzel vı;. sevimli erkeği 

"Yanık Esire,, 
r ORKÇE SÖZLÜ ARAPÇA 

ŞARKILI 

'tJmumi arzu ve talt!p üzerine bir 
hafta daha gösterilecektir. 

'MEGLEMONIER - HENRY GA
RAT - RA/MU 
Fransızca sözlü 

Ayrıca: Eklerjurnal son dün
ya Mdisatl 

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

Ayrıca: Ölüm harbi 
Amerikan polisiyle, kangsterler arasında mücadeleyi gösterir heyecanlı 

aşk ve poli filmi 
1lüveten: Paramunt jurnalde en son harp havadiısleri 

Sean lar: Gec.() yan~ı: 2,30- 5,45- 9 ölüm harbi 4,30--7.45 de 1 
c;wwre-:;ar J1 

TYRONE POVVER 
VE 

NANCY KELLY - HENRI FONDA 
:METRO JURNALDE: En son ve mühim lIARP haberleri 
SEANSLAR: Her giln: 1-3-5,15-7,30-9,45 de başlar 
Cumartesi ve pazar 10,30 da ve hafta arasmda her gün ı de 
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(ArlADOl.U) • SAHtrE ( S ) 
r-~-lmllilllSlllilmame:ı.--.~~·~~-~~~--~~~~~~~--__;~~~~~~~~--:-~~~~~~~~~~~ 

~~l '"" ~~~~nI~::~~~:~'~;~~:~~;:~:~'" ~::::: Çem~!~a1y!ı~, s~~~a?!ıf: 1!ak· 42 ,..., d ınek tPn h.:urtarnıı'°!'tır. 12 inci d:ıkikada n1i tuttıırarak i ın1ir o~~uncularının e-

Yuaoı B",;baıı CAZAL Tiirkçere çeviren: UÇY!LDIZ ıa~ı!an Gdata•ara;· nyuncuları Salimin n.erıı . ıııı hükümsüz bırakmı~lardır. kındaki beyanatından memnun 
(ULUS) t.n ı<yağiyle ikinci rolü yapnıı~. bundan V.efahlar, hakim o;•namış!ar, Altınor-

\·o~ ?\ 1 , • • • 
1 

• .. . . sonra zaman zaman :capılan akınlar !ulular da sayı fırs tttı vermemişlerdir. Roma, 20 (A.A) !talya siyaşi ' ediliyor ki: 
reli ka~rhen,~,~htın ıırkasınt:a.' on~ :· · ı.alı kı; '.?.n ,Narh.enL~~t .. sozünü netices iz geçmiş, oyun (2--0) Galata- Orta mulıae·m Saidin iki kuvvetli eşa- mehafili Çemberlaynin dün avamı İtalya, diplomatik hareketi saye-
• ~ 1'.ıdı :·ut~n adam duı u; c~ . u son tea n ~u ıı c .ı :n le;. le b_ıtırdı · sarn_,. lehine lıitmistir. P• ile Vefa kalesine dalışı çok heyecanlı kamara~ında İngilterenin Balkanlar- sinde Avrupa harbinin Akdenizde 
· ~- "J'ıleştırılm.ş muh,ıbere ;;e ıvı- (Freı da Z. :n <lrn ,,clum! Frn eı' _ Gewlerbiıii!ii: olmuştur. Vefa muavin!-eri. Saidle Ham da sulhü idame etmek arzusuna ter- ve Balkanlara sirayetine mani olma-
' ~llı•nleriııden biri! Yemek mua- Ve bir<lenLi rt) i !c rky i ıı clüğ-m.eleri B · b 1 ki b k d" · · · b k • b ı cııman olan nutkundan doları mem- g· a mu,·affak olmu~ ve bu sureti& "'a, d . _,undan ~onra ~lra sa ır~ız ı · a e - ının peşını ıra mamaga aş am1ş " ç 

"·ro eınınki defleduin ve küçük k:.•' ad!, eleb.trik f i ·leı-i"ıi prizlerden lenen mühim maça golm'• Fener - lardı. nuniyet beyan etmektedir. Avrupanın bu kısmı ne Almanya ne 
•.,ı ~Sile) un k:.ı .... ıııcla, dit.eki~- eıka rılı. c·h;:T n l't ınL.1lnn kaı-ardı ve

1c ·' ı•- II k · b <l f ı d.. ~··amafı'h avn
1
• m0hafı·ı cenubı" de ltal~-a tarafından tehdı'd edı"lme-, cı • , enç lel'!:•iı·liV.i oyuncuları halkın a ~·~- a ·emın u sıra a o s'lyc a uşen o- •'<n , ~ 

Laı-arnış, alnı kırışıı.: İ\: n<le olu- •rtı:.: Alman nı e ı"ket' . oıb;·a oln:ı 'rl i- lurı ve lez:.hürativ!e ııAlrn~:a çıkını< - .nınculıır i~ in yanlı~ kararlar verd'ği şarki memleketleri nezdinde bulu - nıektedir. 
•ran dö iiveltiıı \ttnır.tl:ı da bir lıatıııı h.-l <> t t i. \'orı . '.: ı rhd!.1 ht bun- j;,rclır. Sn rı _ lfıcivHcl!ile rin, rakipleri- görülm ii.,tii Vefa h ">:im oynamış . nan siya•i müme"illerin iştirakiyle Binaenaleyh bu mehafilin söyledi-

~! lr.ernur! • leınurl~r. <l t rin biı ' nrı .nıı•tıktaıı • nına , m' ıo f.r bir kin ne ni~l ıt-ı !e ıbha sq c·rlu \'e teknik O)'na- fakııt ı;ol atam~nıı tı. 35 inci daki - Londrada yapılan "'ln konferamlar ğine göre, fngilterenin hangi tehli -
kJ \e •tld~ ifode ed n Lir c:ehr<: fadP · , ıe f.eı _,a.nı b ı r F,Ö:< attı ve J.:ı- r lıklurı ı-iiriilmil ştür, Fakat C.ençlerbir kada Altınordu kale,inin önü karış- üzerine nikbinliklerini gizlemiyor - keye karşı tedbirler almağı derpiş 

•,·,,,utJ içiıı cl ydi. '. !Il hl 'JHH'ıık i k u' :ık ! ıUıırı cık rdı. l!>- lii';i oyı•n cu!.~n>ıın rcık enerjik o)· nnu mı şt ı. Top, a;·akt an aya!i"a clola~ırken lar. ! eylediğin; anlamak müşküldür. 
'ak 1; arbenflaht tarafından açık · \'ar A l m:ın. teu hh ,n»uz olarak san- kar~ısında g- ,1 qp'.lma 'lıı ş larrl ır. DeY- \·c·fa ,a fr munYini Süleyman, ya km- İtalyan siya~i mehafilinde beyan 
r~;.nı~ Yemek odası bpı.5ıntfan ik: Taib l: n n ı : ş;ı.b i lıı~ek için kulaklıkla- re (0-0) vnz ''·~tte ,~na e rmi ·tir. Birin- rlan hir .5füle i:k •ayıyı, lıir dakika 
(p. •lı nıeınur girdi. rı kızın La~ıııtl a r. rıbrmam ıs. kendisi ci d enrd ~ gün •e Ye rüzır'1ra knr~ı or- ' onrn da Sulhi Vole bir şütle ikinci c 

t·ıt!ı.14 Z .. ",.) btr ""'· ı· vu·· ru··,·oı· ··~ D 1 k ı Al b" 
'J d ;;;-:-. CI • 'f - ev:.ın1 t'f ('C(l. - ıın,·arı Fe nPr O\•tnı cııl:ırının il.::nci c1cı •; . zo.ii y:ı.pmışlardır. tınordu, biri ,_ orç 
'' ll. Aı·ka,ıııduıı tutan elleı·, ac•- * . . t h •·ı· ardınca ı ,ılan bu goJl 0 rden 40 ! " • r 0 dP h r r halde gi>l cıknrur:ıldnn 3 - ' ' yı ı . ' 
h•ı-:.n örtü, onuıı Ahnun mt>ı·ke- A "k l f nıiıı erlilmi,ti. F::lrnt h;c d~ hö.de ol- ıncı cl n kik:ıcla \'ef:ının üçüncü golü-

Loid 
i~:ı· hangi bir tehlike i~areti ver- m erı . a 1. ar mamıstır. FelHTliler rok clıırf'un oy - llP de mani olam·ımı ~tı, fakat top Ot'- H arpf en sonra dünya har ifa sınln 1

b, imkansız lıırakıııı~tı. EV:eı· M"ff 'f,'kl . • • h nanı:ıfra Jıq" l a mı olar. sağ"çık Fikret \'P ln\·a atıldığı halde hakem, bıınu of-

'ı<ıt·;açıg~ı·k kop.uruLil><e, t~ bir llli .ekll .e~ın n~çın warp ·~ıCiç XRci ıne f'ıir vazi)'•1e diismüşlrr- <a~d addetmi~. dene (0-2) sona er- d eg"' işeceg"' ini söqlügor 
~l Pa ılse, lıır ].latırdı çı arla- e I erznz on,amaga :Fr. C:enrl c rhirı;;:.·nin rnnlı ornnıı da- mı <ti. 

ı-. nıan merkezi otl~Ja lıir dram b [ d l ha ikinci ıl ~ k i k:ıdn merkez ·mııh"rim lkin~i devre, daha c:ınlı ve seri b f.~ Londra, 20 (Radyo) - Sabık baş- ' dairts inde bir nutuk ;rad eden sabık 
•ln ettiğini anlıyacak ve ald , ğı aş a l ar Aliye b;r gol fır o atı vernıis. gol pü~tc lamıs \'e altıncı dakikada Hü<ey;n velcil Loicl Corç. parlamentoya aza s<ı baş,·ekil, ne olursa olsun harpten son-
h~•n _dtrhal şüphe W!K-ekti. Fs- Lo.nclra, 20 (Rutlyo) -_Tnymis ırn- ÇRrpa•·:ık geri J!,•'f'n !"Pli Ali. ikinci ele .ı~ı b'r ~iltle Vefanın üçüncü golü - ç i :diği g~n'.in ikinci .. yıldönüm?n~ id- ,ra ~üııya haritasının dejtişeceğini söy-
~a; ~ı· h.ırekek. h;ç bir surette ze !dı, Almunbrıı~k s;ttn~J~~uvyayı ~- fa .nıkall\·arak afdarn t:ıkmıştı. C.ent'- nu cı k nrm1'l!!", • rı;.k elmı~tır. Bu muna•ebetle ıntıhap lemıştır. 
~Q· Vcud dtK'ildi. gal ı>tıııekle Amcrı ·n a e ·;.ırı umumı lerLirlii{inin te,·:ıli enen akınlnı·ı l:Rr- Allınordulu!ar, buna rngmen can- -------

'l,.;;ı L.ıya, bulunduğu vaziyet için- ,·eyi aleyhlerine çevirdiklerini yazı sısıncla Fenerliler. saclece miidafaa)·a la. bn•la oynamıslardır. 12 inci daki- Sk • k b d 
~1~ ~Ve dehşetten çıldıracak hale yorvediyorki: Çekilmisler, tesir~iı bir oyun O\·nama- ~arla 8aid. Voh ir.:n bir hata'1~clan J 0.ra og"" azın a • 
'ı4' fakat ıröılerinde daima işe bir - Şimdi Amerika efkarı umumiye ğa başlnmı~lardı. Ali. münferid hir ~•t:fad• ılc Altınorclunun ~ok rt\zel C ~ . 
. ,ltı~!Uııen, bir kurtuluf şekli arıyan ''.• müttefiklerin,' ~yni z~manda Am~ hücumivle 14 üncü dakikada Geneler- >lk savı•ını \'Pomı~tır. Bundan sonra Du••fl sabah saat 6 ;/e 7 QYQSln Ja 
~-ti la donmıış kalmıştı. Lelya, keıı rıka menfaııtlerını tehdıd eden vazı - 'ıirliğin~ ikinci ~a\'l\'l da kazandırmış- İzmirliler, hakimiyet; ele almışlar - , Uı 
~hı her tehlikeyi hesap etmeğe yelleri uzakl:ıştırmak içiıı harp ettilı:- tı.. · · dı. Vt"falıl•r. deh•etli surett,. ;·orul- ""fh • b • d h b • / f 
h.1

' llıüJcemmel bir casusa yara•a- 'erini anlamaktadır. F 1.1 b l · ve muslardı. Fakat 27 inci dakikada mU lŞ lY eniz Qr l 0 mUŞ Ur "ll' ~ v .ener r er, nn< an ~onra serı · . . 
·•• j s?ıı tekil düşünüyordu. Bu on NORVEÇ mütevali akınlarla birlik kalesine in - ".e'.adan Htl"<'yt11, ~ı:ınordu kalecı- Stokholm, 20 (Rndyo) - Bu sa- !eri görülmüştür. 
"ı1. ~tınabı mümkün olmıyacak b;r meğe başl:ınmlar, fakat Nuri ile Ah- ~mı~ çık1 .'!'da•ından ısttıfa3cl~ _ed~rdekk:1 bah saat 6 ile 7 arasında Skajerakta Parİ8, 20 (Radyo) - İngiliz harp 
t ha derh 1 .. 1.. k d .. . ~ . d uncu R'O u e vapmış ır. - ıncı a ·1-

1 
d Al taht lb b" l ~t"'e•· a •.o ume ·a ar mura- VAPURLARI me<lın çok •ert müdafaası karşısın a k ~ H l' .Alt l tak . müclh i ş bir deniz harbi vuku bulmuş- gemileri; 'ün e man e a ır e-l_. •ıı llı e d d . . a ı ıa amc ı, ınorc u ·ımının ı- ı .

1 
.. N . 

'11fa mre ıyor u. hırsey yapımnmı~!ardır. Oyunun bıt- k" . 1.. .. k . t B d V tur. :IIuharebenin, Goteborgdan se\'_,riyle bazı nakliye ıremı erını l orveçm 
•t it bu son şekli zihninde gayet Va•ington, 20 (Radro) - "Rir!e mesine üç d ~ kika varken Fenerliler f ı~cı g unu ~ı a~ mış ı. 

1 
u '!ra a . e: . . . . _. • . . . · cenunp 5 ahilleri açıklarında yakala· 

,illi .. rladı. Son -kli tasarlarken s. ı·k Amerı"ka hu'"lcllmeti, Amerı"ka li bı"ı· gol \'apmı•',ardır Ornn biter\·er a ılar yorulmaıra bas amı~, te<ırlı ı e dıl.tlıgı, 2". ha.rp. gemıscyle bır çok 1 mışlar ve bı·r tahtelbahirle bir nakliye 
;• Yacı ola ·ı t' ,. d b' . .1 • • . . • :' .. • .• • • • ••• bir baskı tatbik eden Altınordulular k '"I na e ın •u an a ce ın 1 d k "'o eç n " k 1 l GeneJerb ı rlıg · na lıye gemılerının, dumanlar arasın-:gem.;.•ı'ne ate• açarak, bunların ikisini , uııd , , - man arın a ı n rv gemı erın• _,acının sı ·ı ı:r ~u unu , . t:l .. .. d 

1 
'k 

1 
S .d. - el .• , 

·'ıt h ~tunu düşündü ve •evindi.. müttefikler tarafından nakliyat işle kalecisi rnknlamoğa muvaffak olmu~ · · .. unlcbu. a '1ı dncha aı ın alyadgın ;,ıı da Non·eç sularına doğru seyrettik-1 de batırmışlardır. 
ı u aleti k il b"l k . . 'l . d k il 1 h b' .(" ) il Ge 1 b' 1 .•. 1 . guze ır go a a yapmıs ar ır .• u A'"· •mı:ıııı-----------------••••••a. •erbe u ana ı me ıçın e, e- rın e u anı mama•ı ve ar ın M ve ovıııı .-1 go e nç er ır ıgı e- ti . • (

3 4
) Alt ·d 

1 
h' r• .,. 

~ st ı ~ sure e ovun - ınor u a ey ı-
~~ c oması lazımdı. O halde nuna kadar bitaraf limanlarda kRI hine bitmi,tir. n b"t . ti 
'ili 8:8,'.'_81uk dehasını toparlıyıp el- malarını i•temektedir. Fakat mütte - Atmnrdu • Vefa: eA;t mış Br. "kt 
·~ij. r...,at bıraktırmak Jiizı.ın ge!i- fikler, doğrudan doğruya müttefik İstanbul, 20 (Hususi muhabirimiz- M ay ·N e.''B a§:k .d t . t• 
t • ... .. •• açı, .ı. ur1 ozo ı are ~ mıı, 1. 

'

'4h _ devletler limanlariyle Amerika ara- rleıı) - ~1ıllı kume mıı•abakaları Şe- .., 'kt k d .
1 

h k 
, illa . . neşı aş şu a ro ı e sa aya çı mış-

Ce ııını yapar yapmaz artık sında bu vapurların işletilmesi içır "ef stadında, ~000 seyirci önünde yapıl tı: 

~ •e ~eYan eden 9eylere aldırmaz vapur acenteleriyle mutabık kalını•- mı~. Vefa (3-2) golle Altınordu takı· Mehmed Ali, Naci. Hüsnü, Hüse. 
İı._ '~Q.er Şeyi, gözlerini sisliyen lardır. Bu vapurlara vaziyed edilmı- mına, Türkiye şamp'yonu Beşiktaş ta- yin, Rifat. Feyzi, Hayati, Hakkı, 
\'(ne •>ndan 8eyretme~e koyuldu. ,·eceği hu'u'unda • .\merika hükılme- 'cımı da (5-0) golle Altay takımına ga. Bedii. Şeref, İbrahim. 
, \~ıı, icatlar incelik varsa, bir an- ti temin olunmuştur. ı ;p ?'elmişlerclir. Alta)': İbrahim, Ali , l\Iehmed , 
~nııı~ıı tek saniye için ellerini Jh O d İlk oyun hakem Ahmed idaresinde Tevf'k, Ömer, )Jehmed, Saim, tı _ 

l11,_ tan başka hiç bir düşündü- raç evam a Vefa - Altınordu takımları arasında h S J h dd If kk ~ '"aın yas, Va ap, a a a in, a ı. 
'~ !'\ ıştı. -Baş tarafı 1 inci sahifede - Oyun birdenbire çok seri ba,ıamış-
ltsıer~rh~rnflaht, mikrofona okudu bu işte gafil a\'lıınnıısl8nlır. Alman- A / D tır. Altıncı dakikada Hakkı Beşik -
• 

1 bıtir · r s ·· ı · · man onan · mış 1
• on soz erı şu lar, Norveç resm1 makamlıın namın4 - taşın ilk say ısını ı·apmı~tır. Altaylı· 

~ >.110 A. radyo ile memurlara tehhıat yaparak k b lar, süratle nkmağa başlamışlardı. 
llıisı' llo? Mesaj bitti. (Z. 3.) Almanların Nnrvece cıkaraklarını ve maslnln ayz l Hücumlar, Be~iktaş müdafaa~ında 
1 e bl\·g . t• D h 1 • 
a l'ne · ın vazıye .e. er a. Alman kuvvetlPri tarafından si18.h a- -Bat tara.fı 1 inci aahift".Je- uzaktan kaleye şüt atmak tecrübesi 

,lu~ra ŞıruJ olmalıyız. Tam lıir sa- tılmadıkça Norveç kuvrntlerinin mu- de netice vermemişti. 15 inci dakika-
~lil~ı kene merkezi çajtıracağız ! kabele etmemelerini bildirmislerdir ci gün il ne kadar neşredilen tebliğle- dan itibaren hakimiyeti ele alan Beşik 

~k ltıı? B d 1. h 'ldh' . k" 'b. h" re göre, Norveçte ve Norveç açıkla - taşlılaı·. 21 ı'nc·ı dakikada İbrahimiıı '~den . . . un an c a a mı " ve çır ııı ır ı-
&elen cevap tatmın edıc : leyi Almanlar Trordha,·nıın isgalindı> rında müttefik hava ve deniz kuvvet- ayağından. yerden ikinci golü de 

U• ---._* de tatbik etm!~lerdir. Almanla;·, müte !erinin ateşi ile 28 Alman bombardı- v~pm1'lardır. Kaleci, zaviyeyi kapa-
h. • d d 

1
_ man tayyaresi imha edilmiştir. 19 tay ·ama~ı•tı 

•ıl'•ers•t ı·ı adid Norveç balıkçı gemilerini ol t d h _ t 1 t ) , · 
V l e } er 1 · ı \'are " ayrıca a•nra ugra ı IDL' ır. Bu aolde,n sonra Altav. takımı, mag· lı rarak Alman c nnanm:ı.~ının ve ı~<rn • 

l" Q,- k Bıınlardan üslerine dönemiyenler de IObiyeti kabul etmi~ gibi bir vazi)·et 
'~~l. zn geliyor kııwet~erinin önünde bu ko,a •o kara d 
'ı) •ara, 20 H limana kadar fl~lmi~. •ahi! müdafaa var ır. .• . .. almış ve müdafaada toplanmıştı. Be. 

1 
-... , ( ususi muhabirimiz a- , Resmi . t~.veç t_eblıır __ lerıne gore, İs- s.iktnşlılar da nefe•lerini tasarruf için I ı !• <ıt•ııb 1 . . . • bataryaları kumandanı, Norveçli b 

1 '!h· u ünıversıtc'1 hukuk "k 'eç toprakları üzerınde uçtu ki arın - kınlarım daha ya\•aşlatmışlar, g,ıl-
ı el te erı t~ 1 ebelerıııı:ı . . . ana eşe man ayyare'1 s\'er le neticelenecek bazı hücumlar bu 
. ~ır •Yat fakül 1 . . . lıkçıların telef olacaklarını n3zarı dı d t 1 6 Al t · t 1 

I~ . aııacakı h ' k" kate alarak ate• em~ı veı'memıştır. ha n daf topları taraf da d .... ··1 
'•• >at,,, arı sern ıı te l ı ge. T . k • h · · ö 

0 
v 1 ' ııı n uşnru \'İl?.den akim kalmıstı. Devre (0-2) 

l.i''~ler'."8 Yerleri iİe dört gUnlük aymı< .n' ·~rı _mu arr:rıne_ I! r müş, Norve~teki Stuvanger tayyare bitmi<t'r. · 
'e~il '_Dahiliye Vekaletince te - ".o'."'eçtekı mııtt.-fık kıı\'Vetlorı yerle- üs•ü ~imdire kadar on defa bombar- ikinci devre miitevnzin bnşlamı5 ' 

• ~. ltı'Şlir T I b t . il rını takYl\'e erlerken Almanlar da bu- <l d'I · d d b l 111 -~ •Pu ı. · a e e, pazar esı ır • · . :nane 1 mı~. mey an 8 u unaıı ' fakat onıınru dııkikad:ın itibaren Al· 
1 ~- r"' :Sa d 'd k !undukları ıınktulaı·da tnlıkımatla mes ta.\·.vare imha olunmu,tur. 

1 ı. •er n ırmaya gı ece . . taylı !'ııimin oynayamadığı görü mli~ 
~ ''~ı Ilı sonuıı b • 1 k .. gul olmaktadırlar. Almanlnr, bır çok Bu suretle Almanlar Non·eç isti-
~. •o alcıaıııa! a_ll anaca - k ' uç noktalara top ve mitrıılv6z \•erlestir. tıi. Beşiktaş ıren~ hükimiyeti ele al -

zmıre varaca .ar- . ·. · · ıa,ıııda en az 54 tayyare kaybetmiş- mıştı. l:l ncü daikiada Hakkı, sıkı 

1 

mi,lerd•r. Faknt lıu talııyeler. )<orver !erdir. 19 tayyare de sakatlanmış • 
_ bir şütle 3 üncü golü de yapınca Al -

"'\ kıtııları tarafından te,pit edilerek mu tır. taylılar, Vnhal.ıı da geriye alarak 

Blı kabil tedbir alınmaktaclır. Ayni müddet zarfında İngilizlerin tam bir müdafaaya çekilmişler ve 
~ GLER 1 Alman general Vnyt, . •an•os istika- tayyare zayiatı 25 tanedir. Beşiktaş oyuncularını ofsayd vazi • 

• ... ~rı-, 2o metinde Uç müdafaa hattı t.esis etmiş-
~·h .. ~ (ll.adyo) - Fransız ka. tir. Her ne behasııta olur•a olsun i yetine düşürerek gol yaptırmamak 

~.:',::ıı-ı., Bab h n- Stokholm Tidende ırazetesi, şimal böl u•ulünü muvaffakiyetle tatbik etmiş 
'!,\,, •• ce"lı a ı·e•_mı tebliği: !!il:Zler, bıırnda da mndistııııcla tatbik ıresinde Norveç seferberli1rinin tam 

• b ~ e d 0 !erdir. Fakat Beşiktaşlılar, bir müd ~t Ultıı •ın e ıleri karakollarda afükleri faırruz usulü cl~ire~inde ha- manasi.vle ı"kmal edilmi• oldtıg-unu d ·~· 
' · ' te ., det soııra Hııkkının ayağın an ucir -'lj~.ıtlin ' ll'lasJar daha şiddetli id!. reket etmeğe karar vermi,Ierdir. Bu kaydediror. düncü, 44 üncü dakikada Bedri vası-
,,,;n bıt :Qıda düşman müfreze- ıısul Rövledir: Gazeteler, Nar\'ik bölgesinde !ngi- tasiyle beşinci gollerini de atmışlar-
~r!"nde to trruzu ~ilskil~tilldll .. B!i• Dağlık. mıntakalarda bir kol ilerler, Jiz kuvvetlerinin itiraz götürmez şe- dı. Oyun (0-5) Altay aleyhine neti-

~ lllt 'ltı.ı le ::au ateşı teatı edılmıştır. civardakı tepelere karakollar yerleş- kilde vaziyete hakim bulunduğunu celenmiştir. 
~,~~t!ır.

1 

tı Norveç toprakları- tirilir. Karakollar, ilerleyen kolu hi- yazıyorlar. ---------------
"•~ 'l, 20 ( maye ederler. Önde giden kıta muka- İyi haber alan İsveç mahfill<ırinde Od d 

c,1tıııııı a Radyo) - Fransız ka· vemete uğ-rarrn karakollara takviye beyan edildiğine göre, Trandhaym Ull epOSUOUn 
trl'!I ~eııh ltf~rn resmt tebliği: kııvvetleri gönderilir. Fakat bu usulü ile Nanson ara,ında müttefik ve Nor naklı" 

> ~lııııı, etınde mevzii bazı çarpı~- tatbik için rehberler tedariki 13.zım - veç kıUıları, Almanlara karşı hare -
\ ~, ve dUırnan pilskflrtülmüş- dır. kete geçmişlerdir. Odun depomu bu kerre Kestelli cad-

;ıı.niıı İngiliz ve Fransız orduları, hiç şiıp- Non·eç gazeteleri, müttefik ordu- de~inde Şamlı sokağında 80 numaralı 
'Jı. ra'Uıdaınerkezinde ve !'ıfozelle hesiz Non·eçte istedikleri kadar reh- !arının Norveçe çıkarılmasının bü • arsaya naklettiğimi muhterem müşte-
~.~~et .. toııçurnuz bug-iln daha fa ber bulabileceklerdir. yük ehemmiyetini tebarüz ettirmek- rı'lerime arze,·lerim. 

" ·~ <'llJI t · ' 11 a har~ka' ır. Londra, 20 (Radyo) - Alman a. tedi.rler. Şimal mıntakalarında sefer Odun deposu 
-. t tı bugün nisbeten ee- jansı, miltemadl keşif ve bombardı- berlik çok ilerlediğinden, Norveç Hasan Hilmi 

t•rı boııı~reyan etmiş, birl avcı man uçuşları yapan Alman tayyue- mıldafaası ehemmiyetli ve kuvvetli ı--------------
. nı~ lit; ardıman olmak üzere ]erinin Norveç ~ahillerine müttefik- bir şekil almıştır. 
1~1 t&>'Yareııf düştlrülmüş - lerin kuvvet rıkArdıklıırını mQşahe- Amerikanın Oslo orta elçisi ma -
lt1;11ı tafy de ettiklerin! b!ldlrmlştlr. dam Hermana, kızılhaçın evelce Fln-

le. ıl?>ıaıar~elerı de muvaffakıyet- Stokholmdan ırelen haberlere göre. llndiyaya g!lnderdiiı;i Amerikan sey
'İ~l)ar•ııı · bulunmuştur. Blr av- !sveç ırazctelni. mllttefik kuvvetlP- yar ha.tanesinin Sl ki~ilik milrette

r ~lııu.ı~ hatlıırım1211 inmeie r!nln, !'forve~te Alman kuvvetleriyle bntlyle Norveçe yönderilmesi için te-
•lr, harbe tutuştuklarını yazıyorlar .. şebbilite bulunmujtur. 

...-RAKET~ 
Marka Lastik ayak 
kapları hem sağlam 

hem garantilidir . 
...- v-·= 

EGE Mıntakası Sağcılarına ilan 
İzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda. kükürt satışı 

Z• t b k l şube ve ajanlarınca hizalarında ya. 
ıraa an a arı . 

zıh fıatlerle yapılacaktır. 

fzm;re ~ağlı, Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, Boz
yakn, Balçova, Yenikaletimarı bağcıları ihtiyaçları olan kükürtlerini şir
ket;n (lzmirde kapalı yemiı çarşısı No. 41) şubesinden bedeli muka 
bilinde alacakları kağıtla Darağaç Tat iskeledeki ardiyede tesellüm 
edeceklerdir. 

Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 
tedarik edilen ardiyeden alacaklardır. 
Dikkaf • ikinci nller kaldırılmış olduğundan baicı olrnı

• yanlara kükürt verilmiyecektir. 
Bağcıların alacakları kükürt!er gösterilen mahallerden başka yerlerde 

satılamıyaeağındıın aldanmamaları lıi.ıımdır. 

Satış Satış fiati 
Mıntakaları Yerli Ecnebi 

Alaşeh;r z. B. 497 537 

Akhisar > > 495 535 
Aydın > > 500 540 
Ayvalık • • 510 550 
Balıkesir > l 505 545 
Bandırma > ~ 515 555 
Bayındır > > 490 530 
Bergama > > su; 555 
Burhaniye > > 510 555 
Çanakkale > > 515 555 
Çeşme > > 505 545 
Edremit > • 510 550 
Gelıze > > 50• ~a 575 

Gelibolu > • 515 555 
Gemlik > > 515 555 
Geyve > > 5"" -" 565 
İstanbul > > 5~0 560 
1zmit > > 530 570 
Karaburun • > 500 540 
Karamürsel > > ıı:ıo 570 
Kemalpaşa > < 490 530 
Kırkağaç > < 495 535 
Kuşadası > > 500 540 

Lapgeki • > 515 555 
Manisa l > 487 527 
Menemen > > 487 527 
Nazilli > > 500 540 
Salihli > > 495 535 
Seferihisar > > 495 535 
Sarayköy > > 500 040 
Şarköy > > 515 555 
Tire > > 490 530 
Tekirdağ > > 515 555 
Turgutlu > > 490 530 
Urla > > 490 530 
Ödemiş > > 4% 535 
Kükürtl~rimiz kur•un mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa çı-

karılmı~tır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada(Daniel Criffth)libura
tuvarında yapılan tııhlilde kilkllrtlerimizin yüzde 99,51 safiyett.e olduğu 
anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz son derece faydalı hassaları h•iz muZlr maddelerden 
tamamiyle !iri ve en yüksek ecnebi kükilrtlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 
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~iz mir Levazım Amirliği ilanları~ ACENTASI AMERtcA N EKsPoRT LtNES ~°' 
:: _ • ··- - ..... - ........... - ... --.. ---·--· ... - : 1 - Bergam!ı içme suyu tesis~tı için 250 adet 13-15 mili metrelik ve NEVYORK 

Makı·n ·st aranınor 10 adet 20 milimetrelik su saati fenni "t'e h ususi şartnamelerine NEERLANOAISE ROY ALE KUM • 
tevfikan açık eksiltme su retiyle milbayaa edilecektir. PANY ASI N E V - Y O R K İÇİN 

1zmir levazım amirliği satın alma komis11onundan: 2 - Saatlerin mecmuunun muhammen bedeli 4220 dört bin iki yUı DEUCALION vapuru 2-5-940 ta· 
l - Telli telsiz motör ve elektir ik makinistliğine t alip olan sanat- yirmi liradır. ribinde belcJenmekte olup ANVERS 

karlnrdan ehliyet gösterenler ve şeraiti UY&'UD ~örünenler Qc- Muvakkat temina t miktarı 817 Uç yil.ı on yedi liradır. , VE HOLUNDA limanlarına hare · 
retli olarak orduya alınacaklardır. 3 - Şartnameler belediye fen dairesinden bedelsiz olarak verilir. . ket edecektir. 

Eksamelia vapuru nisan sonlarıııdl 
bekleniyor. dl 

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte müstahkem Mevki ikin· 4 - İhale 7 mayıs 940 sah günü saat 16 te belediye dairesinde yapı-
ci şubeye derhal müracaatları. 1300 lacaktır. 

13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikaJa-

i L AN 
Fransızca tercüman alınacaktır 

lzmir leı·azım amirliği satın alma komisyonurıdo.n: 
1 - Eskişehir hava okuluna beş Fransızca tercüman alınacaktır. 

Bunlara kadroya güre vekaletçe takdir edilecek ücret verilecek
tir. İsteklilerin tahsil derecelerini şimdiye kadar devlet memu
riyetinde geçmiş hizmetlerinin tesbitine ihtiyaç olduğundan 

bunlara ait vesaiki ibraz etmeler i lazımdır. 
2 - Aşağıda vasıfları haiz bulunan istekliler in okulda teşkil edile

cek bir heyet tarafından imtihanları 30 nisan 940 tarihinde ya
pılacaktır. Taliplerin 27 nisan 940 tar ih ine kadar Eskişehir 
Hava okulu komutanlığına müracaat etmeler i ve imtihan gilnil 
olan 30 nban 940 tarihinde yukarıda yazılı vesaikle beraber 
Eskişehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilan olunur. 
A - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak. 
B - Askerliğini bitirmiş olmak 
C - Medeni 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 der ece cezayı 
müstelzim bir fii l ile mahkCim olmamak. 

E - Sıhhi ahvali vazife görmeğe müsait olmak ( raporla ) 
F - Lise veya muadili tahsill görmilş olmak veya devlet me

muriyetlerinde hizmeti mesbuk olmak ve bunlar a a it ve
sikalar ibraz etmek. 

lI - En az ilç sene hizmet edecei'ine dair noterlikçe musaddak 
taahhUd senedi vermek. 

20 21 23 24 25 26 27 1400 

lzmirlevazını aınfrliği satın alma komisyonundan: 
1 - Karakösede yaptırılacak hastahanenin kapalı zarfla ihalesi 

29/4/ 940 pazartesi günü saat on altıdadır. 
2 - Toplu tutarı 37 bin liradır. 
3 - İlk teminatı 2775 liradır. 

4 - Şartname evsaf ve keşifleri Lv. amirliği satın alma komisyo
nuna müracaatla tetkik edilmesi 

5 - Taliplerin ihale saatından bir saat evveline kadar teklif .zarfla
r:nı Erzurum levazım amirliği satın alma kom isyonuna verme· 
!eri. 11 16 21 26 1274 

Bornoı-a levazım anLirliği ı:atm alma komüryonıı ndan: 
1 - 1993 lira 93 kuruşluk niayın elektr ik tesisatı açık eksiltmeye ko· 

nulmuştur. Keşii al<.ydadır. 
2 - Eksiltmesi 3-0-940 cuma günü snat onda Söke süva r i alayı ear

nizonunda yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı 149 lira 55 kuruştur. 
4 - isteklilerin belli giln ,.c saatte alay satın alma komisyonuna mil-

racaatları. 16 22 28 1 l 339 

!::mir levazım. amirliği satw alma komisyommdan: 
1 - Mani~ada bulunan birliklerin ihtiyacı olan :nooo kilo mnkarM 

müteahhidinin teahhüdilnü yapamamasından müteahhidi hesa
bına şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme ile ihalesi 24-nisan-194.0 çarşamba günü saat 10 
eladır. 

S - Hepsinin tutarı 11100 liradır. 
4 - İlk teminatı 832 lira 50 kuruştur. 
6 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun 2-3 üncil maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale saatin· 
de Manisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. 

9 13 17 22 1242 

lzmir lev<ızım amirliği satın alma komisyonundan: 
Kilo 

2U,000 Nohut 
l 0,000 Ayaktnn sığır eti 
10,000 Ayaktan sığır eti 
Qj,000 Ayaktan sığır eti 
05,000 Ayaktan sığır eti 

1 - Mst . .l\Iv. birlikleri için yukarıda cins ve miktarları yazılı beş ka
lem nohut ve ayaktan sığır eti ayrı ayrı ve pazarlıkla satın alı
nacnktır. Taliplerin ihale günü olan 22-nisan-940 pazartesi günü 
saat on buçukta kışlada izmir levazım umirliği satın alma komis
yomına müracaatları. 

Istanbul Maarif müdürlüğünden 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cinsi ve miktarı 

ynzılı yatak tak1mları pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 19:528 liradır. Teminatı 2929 lira 20 kuruştur. 

İstekliler bu yatak takımlaı ma ait şartnameleri ~Iaarif müdürliiğü .r~ır 
direktörhiğünde görebilirler. Pazıırlığı 24 nisan 1940 çarşamba günü ~aat 
on beşte İstanbul maarif müdürlüğünde toplanacak komi~yon murif etiy
le yapılacağı ilan olunur. 

Eşyanın cinsi 

Yatak çar~afı 
Yastık kılıfı 

Yastık yilzü 
Battaniye çarşafı 

20-21 

.. 

:\liktarı 

4000 
2000 
4000 
4000 

Beherinin fiyat1 
Lr. Kr. Sm. 

l ı; ı 30 
35 60 
35 60 

3 01 30 

Yekun 
Lira 

6052 
712 
712 

12052 , ...... _._. .................... _. ............ , 
FEHM'i Emıla-e--N~'Si:~*A ....... A 

Makine Tamirhanesi 
işi gfinOnde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

n hamilen mezkur gün ve saatte belediye r iyasetine müracaatları ilan o-
lunur. 21 25 29 3 3285-1411 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış Muhammen B. 

No. Lira Kr. 

4ö6 Birinci Tepecik M. 1282 N. dar sokak 255,45 M. M. 
1/2 N. taj a r sa 

457 Birinci tepecik M. 1209 Nevküşat sokak 70 M. M. 
11 N. taj u sa 

45~ Oğuzl::ır M. 1254 E lva n sokak 232,50 M. M. 4/ 2 
N. taj arsa 

459 Birinci Tepecik M. 1241 Hamam sokak 117,26 M. ·M. 
17/l N. taj arsa 

460 Birinci Tepecik M. 1206 celadet ç. sokak 86 M. K. 
16 N. taj a rsa 

461 İkinci T~ecik M. 1144 beşaret sokak 9S,S7 M. M. 
3211 N. taj arsa 

462 Bir ine; Aziziye M. 1100 Me..5cit sokak 42 M. M. 17 
N. taj a rsa 

463 Birinci Tepecik M. 1229 Gelincik sokak 88,12 M. M. 
20 N. taj arsa 

464 Birinci Tepecik M. 1209 Nevküşat sokak 68,70 M. M. 
13 N. taj a rsa 

465 Bir inci Tepecik M. 1218 Meydan soka.k 59,02 M. M. 
92 N. taj a rsa 

466 

':167 

468 

t69 

470 

471 

172 

t73 

516 

1226 çınarlı 17 

Birinci tepecik M. 1221 çeşme sokak 119,90 M. M. 10/ 1 
N. taj ar~a 

Birinci Tepecik )1. 1228 l\Iektep sokak 19·1,75 M. M. 
22 ~. taj arsa 
Birinci tepecik 1\1. 1145 Müceddet sokak 108,95 M . .M. 
2 X . taj arsa 
Birinci tepecik M. 1213, Meydan sokak 63,12 M. M. 
96 N. taj arsa 
Birinci tepecik :\I. 1202 İzmir bahçe so. 23,84 M. M. 
2/1 K taj arsa 
Birinci Tepecik M. 1210 Kerem sokak 160,06 M. M. 
34 N. taj arsa 
İkinci tepecik )!. 1160 Beşaret sokak 91,51 M. M. 
57 59 N. taj arsa 
llirinci te·pecik )1. 1145 müceddet sokak 48,58 M. 1\1. 
2 2 N. taj :ır,;a 
(Karşıyaka Alaybey eski SDreyya yeni iktısad sokak 
(10 taj numaralı hane 

127 73 

28 00 

813 '15 

117 26 

61 60 

46 · 68 

42 00 

41 66 

28 25 

85 42 

83 93 

116 85 

65 25 

31 87 

9 54 

·112 05 

86 60 

29 15 

50 00 
617 Göztepe Aygöz sokağında 8/10 numaralı hane 100 00 

Yuknrıda yazılı emvalin millkiyetler i peşin par a ile ve açık arttırma 
usuliyle 22·4-910 tarihinden it ibaren 16 gün müddetle müzayedeye konul~ 
muştnı. lhnleleri 9-5-940 tarihinde (perc:embe) gUnU saat 14 de milli em
'ak müdürlüğünde yapılacaktır. Tal~plerin muhammen bedelleri üzer in
den vüj(de 7.5 depozito ~kçesini yatırarak yeı..•mi meı.kurda milli emlak 
mü<liirlüğünde toplanacak sat ış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

21 5 1407 

Devlet Limanları işletme U. M. 
lı.mir şubesinden: 
1 - 1940 yılı haziranının lı!rinci gününden 1941 yılı mayısının son 

gününe k::dar Çnmaltı tuzlasından vapurlarla motörlere tuz 
yükleme ve i:;tif etmek işi bir ay içinde pazarlıkla ek:'liltmeye 
konulmU:itUr. 

2 - .Muhammen bedel on bin lira muvakkat teminat (750) y<.•Ji yüz 
elli liradır. 

3 -• Pazarlık 3 mayı~ cuma günü saat on birde devlet limanları iş. 

!etmesi İzmir ~ube,.;i binasıııcla yapılır. Şartna_meler bila bedel 
:ıiınır. 

4 - isteklilerin kanuni ve~ikalurı \'e teminati:r!e birlikte şube mü-
düt·lüğUne müracaatları ilan oluııur. 18 21 24 27 J

0

372 

Istanbul Bele ~ iyesinden: 
lI.ıslahanclPrin altı aylık ihtiyacını teşkil etmek üzere lüzumu olan 

muhtelif mcvadı gıdui:re Jrnpalı zıırf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

'!'ahmin bedeli 35786 lira 3(i kuruş ve ilk teminatı 2683 lira 98 ku -
ruştur. Şartname zabıt \'e mu&me!at müdürlüğü kaleminde görülecektir. 
ihnle 26 '•~/!MO cuma v,iinü sant ,;n beşte daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk t.emimı.t makbuz veya mektupları \'e 940 yılına ait ticaret o
d~1<1ı vesikaları ile 24!10 numaralı kamına göre hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı ihale günü snat on dörde kmlxr daimi encümene vermel~ri li -
ıımdır. 1 l 1::; 19 22 1210 

lzmiı· Emrazı Sariye hastah_a_n-es-i 
başhekimliğinden: 

Keşif bedeli 2502 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 187 lira 68 
kuruş olan hastahanenin yeni paviyonun balkonunun ikmali ile avlu 
d uvar ve demir ·parmaklığı aç.k eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin keşif 
ve şartnameyi görmek iizerc her gün başhekimliğe ve eksiltme günü olan 
27 / 4/ 940 tarihinde' cumartesi günü saat on birde Tepecikte emrazı sari
ye hastahımesincle toplanan komisyona müracaatları. 

1 
ı u 16 ~ı 26 1253 

DEVLET DEMfRYOLLAR!NDAN , J 
( Don yağı alınacak ) 

D. IJ. Y. seld-:inci i§lttme J:omisyontmdan: 
Şartname:.i wçhile 3 Lin kilo don yağı mübayaa edilecektir. açık ek

siltmesi 30/ 4/ 940 stılı günü saat on beşte Al~ancakta işletme binasında 
komisyonumuzca yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 40 - 41 
kuruştur. İsteklilt>rin 92,2:> liruhk M. teminat makbuzlariyle muayyen 

Kestane pazan d emirciler 17 • 19 Telefoa: 1991 ' ;akitte komisymıa gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde gö. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~bilir. ll 14 18 21 1~7 -

nunla iftihar eden bir müessesedir 

Z ARA ~otörü 

Eksiria vapuru ::\Iayıs iptidaS111 

bekleniyor . 

244-94o ta~ihi',1:de SERVfCE-MAR1'l't\1E ROUMı\t?l' 
gelerek ertesı a u - BUCAREST 
nü saat 17 de P iRE 
BRINDISI ZARA 
F lUME TRlYESTE Calaa ve Köstence için: 

VE VENEDIK li - Cavarna motöril 18 Mavısa doJf' 
manlarma hareket bekleniyor. · 

edecektir. 
BRINDJSl motörü 1-5-940 tarihin- D. T. R. T. - BUDAPEŞT 

de aelerek ertesi günü saat 17 de 
PiRE BRINDtSl ZARA F IUME TRI- BUDAPEŞTE iÇiN 
YESTE VE VENEDİK limanlarına -------
hareket edecektir. «DUNA> vnp. 15 mayısa dol"" 

ADiCE vapuru 3-S Mayısta bek- bekleniyor. d• 
lenmekte olup CENOV A VE RIVl • cKASSA> Mot. Mavıs sonlarUI 
ERA limanlarına hareket edecektir. bekleniyor. )I' 

ClTTA Dl BARI motörü 7-5-940 cSZEGED~ mot. H aziran ortJ 
tarihinde beklenme)i.te olup ISTAN· rında bekleniyor. 
BUL PİRE NAPOU CENOVA Ji • V .,,, 
manlarına hareket edecektir. apvlaruı l•im l'e tarfhlerl 

ZARA motörü 8 -S-940 tarihinde landa h~ bir taahlıCld almın•" 
n:ı..EFON ı 2001 - 2009 

aelerek ertesi günü saat 17 de PiRE 
BRINDISI ZARA FlUME TRlYES -
TE VE VENEDIK Limanlarına ha. 
reket edecektir. 

LANCANO vapuru 12-5-940 tari. 
hinde beklenmekte olup CENOVA 
VE RIVlERA limanlarına hareket 
edecektir. 

Not - Bütün iN vapurlar Triyes· 
te veya Cenovada ti.mali ve cenubi 
Amerika limanlarma hareket eden 
iT ALIA ANONiM seyrisefain şirke
tin in ve Amerika ve Hindistana hare
ket eden LOYD TRIYESTINO ano
nim •eyrİsef ain ıirketi v•purlarma 
tt-sadilf ederler. 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Albajulia vapuru 4-5-940 tarihinde 

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

Not: Gerek navlun ve l"eC"ekae ha· 
reket tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir mesuliyet kabul e tmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

lzmir belediyesinden: 
İnönü caddesinde sahilpark gaz i· 

nosunun bir sene müddetle kiruya ,.,._ 
rilmesi, yazı işleri mi.ldürlüğündeki 

şartname!'i veçhile açık artırmaya 

konulmuştur. Senelik muhammen 
bedeli icarı 1500 lirn muvakkat te -
minatı 112 lira 50 kuruştur. Tali ple. 
rin gazinoculuk ehliyet ve kabiliyc -
tini gösterir belediye riyusctinoen 
mtı"addak bir vesikayı .da ,ıJarak İş il 

bankasına yatırılacak teminat mak
buziyle beraber ihale ı_riinü oıan 
3·5-940 <'Uma gtinü saat l G da encü- ı 
mene müracaatları. 16 21 26 2 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birinci sınıf dahili h# 
talıklar mütehass!SI 
İzmir Be-yle?'l'olı:ak No. Si 
Telefon No. 128• 
Hastalarını sabahtan. ltfb.ı''' 

n l'te• vakti kabul ve ınua1-" 
ed er. .,,,,,,,,, 

Olivier ve aürelıtı1' .. 
UMITED 

VAPUR ACENT ASI 
Atti.irk cadde si Rees bin•., 
Tel. 2443 ~ 

~"'" Londra ve Liverpol hatları ot' 
Piyaanın ihtiyacma cöre ,,aP 
larımız aefe r yapacaklardll" 

f aze, temiz, 

Iliç 
Her tür lü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczaneS'D~. 
Başourak Büyük SalepçioilıJ 

1 - Belediye fen heyeti deposuna nı karşısında. 
0 slim 1700 torba çimento satın alın· •-----------
ması, fen i~leri miidürlüğUndeki şart --- - Diş tabibi 
name~i veçhile açık eksiltnıeğe ko . Cevat Da~1ı -~· 
nulmuştur. :\fohammen bedeli beher b P-

torbası 107 kuru~tan 1819 lira mu - H ı h ~' .. b•Jt aata annı er .... n .o'I>'' 
vakkat temin atı 137 liradır.Taliple- •kıama kadar lkincibeyler """' 
rin bu teminatı iş bankasına yatıra - tında 65 numaralı muayerıe3~ r:ı.k makbuzlariyle ihale günü olan 6 inJe ka bul eder. Telefon:_~ 
G-5-940 pazartesi saat 16 da encü - 1-------------- oıt· 

. 2r: Jiı'11 ' mene miiracaatları. ra mu,•akkat temınatı 2 " ı.ıısııı0 2 - 24.000 adet granit parke ta - Taliplerin bu teminatı iş bıın g11ıı 
şı satm alınması, fon i~leri müdür lü- yatırarak makbuzlnriylc ihııl: d9 e~ 
ğündeki şartnameşi veçhile açık ek- olan 6-5-940 pazartesi saat 1 

,ı;iltmeğe konulmuştur. Muhammen cilmene müracaatları 14os 
bedeli beheri 12,5 kuruştan 3000 li- 21 26 30 6 ,,-

/ sf an bu/ Belediyesin den: cı 
24-4-940 ç:ırşaml.m günü saat 15 te istanbul belediyesinde claiıni en~ 11 

men odasında mezhaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lüzumu 
0 
el'· 

6~0!)2 lira keşif teJeıl ı 3 :ıdet deniz motörünün kapalı zarf usuliyle lcrf. 
sıllmesi yapılacaktır. l\Iukavelt!, eksiltme, husu~i ve fenni şaı tnr.Jlle·Jifl' 
proje ke~if hulasasiyle bunn mütefoni diğer evrak 291 kuruş rnukııbıtirıı 
de fen işleri müdürlüğünden verilecektir. Muvakkat teminntı 4J54•111tı• 
60 kuruştur. İsteklilerin teklif nıektupl:.ırını bu işe benzer iş yaptı~ ıcri 
n~. cl~ir .. ::.sikala~ııuı istinaden eksiltme tarih inden 8 gün ev'·~l f.en ~ ı 
mudül'lugune nıurac::ı.atla alınmış ehliyet ve 940 yılına a it tıcnıet t,.... 
W'"İ~nlnrh·le teminat makbuz mektup veya 2-190 numaralı kanuıt111•

1

f ,,~ 
m inat gösterilmesini kabul ettiği diğer evrak ve ve.s:ıik ve imz'.llı ke ı rıı 
şartnameleriyle 24-4-940 çarşamba g ünil saat 14 de kadar d:timi €ıtc~61J~ 
ne vermeleri lazımdır. 9 13 ı 7 22 l -::;;,~ 

1 ALSANCAK 
lataayonu Kaıı~ı~1nda Y eıai Açıl-

E G E 
Husu~i H astahaoesi 
Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR 
Her şubeye ait hastalar kabul ve mii
teho.ssısları tarafırıdaıı tedav i edilir. 

Müessesede her zaman 
ldo!<tor bululul'. Tel. 2918 

1 


