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Almanyanın Isveçe Taarruzu Bel{lenivor 
. 'NORVEÇ c~·PHE--····-·-·--· 
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IZMİRDE BAYRAM 

Almanların mukavemeti her gün biraz daha kırılıyor 

Müttefikordular,büyük mu
vaffakıyetler elde ettiler 

Narvikte muhasara edilmiş olan Alman kuvvetlerinin 
· çenberden kurtulmaları imkansız görülmektedir 

Paris, 2S (A.A) - Norveçte va· 
2iYet müttefikler lehine inkişaf et· 
ln&kted!r. Uç harp cephesi mevcud
dtır. Fakat Norveçli eksperler Al • 
ınaıı mukavemetinin bir iki gün zar
fında kırılacaiı mütaleasında bulun
ln&ktadırlar. 

:N'arvik tahliye edilmiştir. Narvik 
llıütte.fikJerin eline geçtiği zaman 
.ı\.lnıanya katı surette demir made
tıUıden mahrum olacaktır. 
Dıter taraftan Narvik civarında 

bulunan baııı Alman kıtaları her tür
lU malzemeden mahrum bir halde 
lıalmıııJardır. Alman kıtaatı alelace
le iltihkAmlar inııa etmeie çalışmak
tldırlar. 

Stokholm, 2S (A.A) - Dageus 
l-<rther, milttet"ıklerin kıtaatı ile Nor 

N arvik limanı 
\leçJilerin N arvikte bulunan Alman - . . . 
!arı b . . 1 ld ki Bir habere göre İngilızlcr bır cep- Trondheım ile Elverun arasında i -

çen er ıçıne & mış o u arını . ı ı kt d' 
bUdirm kt d" . hede lıtılhamara gelmişlerdir ve er eme e ır. 

Lond:a, ~SırCRadyo) _Söylendi _ şimdi Kamara doğru yürümektedir- I.ondra, 23 (Radyo) - F.r1'anı -
iüıe göre, fnriliz kıtaları timdi ıa. ler. haı·biyenin tebliği: 
hll~n 165 kilometre içeri girmişler Diğer bir kıta Remun şimalinde -Devamı 5 inci sahifede-

\le Oslodan 110 kilometre uzaktaki 
ll~eneni ~!ardır. 

Trondheimdeki Alman kuvvetle -
~in muhasarası için Oslo şimalind~ 

cephe vücuda getirilmiştir. 
Bulgar Başvekili 

t :N°arvik mıntakasında Norveç çe -

tele11 Almanlara hücumlar yapmak- Balkanların uzun müddet sulh 

Heykel 

Mahir paşa 
Harbın şarktan uzak

laştığını söylüyor 
Kahile, 23 (Radyo) - Parlamen

tonun bugünkü içtimaında umumi va
ziyeti izah eden başvekil Mahir pa
şa; Norveç harekatının. harh ,. 
ka yayılmasına mani olduğunu söyle
miştir. 

---*·---
İran 

Radyo istasyonu açıldı 

·'"~!ar. Buradaki Almanların mu -
'.1lllı&!ıi. hattından kurtulmaları artık • • d k / k/ •• / "" lran velie.hdı Sabur Muhammed 
llıı.lcAnııız sayılmaktadır. 1çın e a aca arını SOlj uyor Tahran, 23 (Radyo) - Yeni yapı-

?ıliyaza köyü civarında ve bu ha. Sofya, 23 (A.A) - Bulgar ajansı Ugarcin köyünde binlerce köylü ö - lan radyo istasyonu, bugün veliahd 
"•lilleki iki ovada Alman • 1nriliz bildiriyor: nünde bir nutuk söyliyerek demiştir Muhammed Sabur tarafından büyük 
lıuvvetleri büyük harbe tııtugmuşlar. Bulgar başvekili Tilof halen eya. ki: merasimle açılmıştır. Yeni istasyon 
dır. Jetlerde bir tetkik seyahati yapmak- - c Dünyanın trajik hadisaler ge- muhtelif lisanlarla neşriyat yapacak-

l':ııc1are.s • Rombasa. demiryolu kA- tadır. B. Tilof Şimali Bulgaristanda -Devamı 5 inci sahifede - tır. 

~~e~~~~::ef~~~e~~~~~:ı:: yu·· KSEK HARP ~-h.t üzerine paraıütlerle indirdik-
•l'i askerleri esir almaktadırlar. Bu MECLİSİ 
~•ıda, talim yapan harbiye talebe • • 

b~bı. Para~tl& ine~k.en rö~dü~l~ri Pariste toplandı. içtimada Polonya Başvekili Ge-'tl r Alman mftfrezeBı ımha edılmıştır. 

"!hı•?biye ı~ı.besi'. yardım·ist-~miş, _ka neral Sikorski ile Norveç sefiri de bulundu 11ı·ltlı takvıye müfrezelen gondenl -
~ ış, bu sureti& Almanlar kamilen im 

edilmiştir. 

Danimarka hava üssü 
bombardıman edildi 

l' l.oııdra, 23 (Radyo) - İngiliz tay-
•reıe · l°ll rı, ilçllncıü defa olarak gece ya-

ııtı.1 l>aninıarkanın Alborır hava üssü
ı~ bonıbardıman etmişlerdir. Büyük 

rlar ika edilmiştir. 
ltıı ~r İllırillz tayyaresi üssüne dönme

' l". 

'llu~t!~ taraftan lngiliz tayyareUıri A-
• Ul'y B herny ç nacak tedbirler konuşulmuş, hakim 

lt ~li a, 0 
a, Polonya, ekya olan fikir mutabakatı ile iş birlii'i 

1 .. rı üzerinde uçmuşlardır. 

011 
ll&'ılız tayyareleri ilk defa olarak bir kere daha teyid edilmiştir. 

dh~ clvarınındaki Alman hava mey- Yüksek harp meclisi, Norveç se -
~ da bombardıman etmişlerdir. firi vasıta.siyle Norveç kralına ve 

hükOmetle Norveç milletine sempati-
!( * !erini bildirmiştir. 

llnada başvekili, Ruz• Yüksek harp meclisi, Almanyanın 
l • İs\'eçe karşı yapması muhtemel bir 

Ve ti ziyaret etti • " taarruz hakkında da müzakerede bu-
'°elt~dra, 2S (Radyo) - Kanada baş '' · ·' · !unmuş ve lazım gelen tedbirleri der 

~-~----~ -· -

dibinde tezahürat ve yaVl"uların 

' • ' . 
t' " ; 

Dün parlak tezahürat 
_içinde ~utlula!ldı 

. 
• 
' 

• 

Dün heykel önünde nutuklar verilir '·en (Sağda bir talebe kız, ortada it 
bankası müdürü Bay Hıiki, ıol da Üniversiteli geııç) 
•• • 

Universiteli gençler de lzmirlile-
rin sevincine iştirak ettiler 

- Ya.:ısı it inci sahifemizde -

Almanya sıkıntıda 
Mussolini, Hitlerin yaptığı tazyik

lere kulal< asmamaktadır 
Paris, 23 (Radyo) - (Tan) ga -ısolini nezdinde tazyıkta bulunarak • 

zetesi; Hitlerin, miltemadiyen Mus- - Devamı 5 inci ....hilede -

Fransız tayyareleri 

lıu: !"aknezi Kin&', Amerika cum - General Gamelen konaeyin Londr ada yaptığı ıon lçtimadan çıkarken piş eylemiştir. 
~~ l'l!ıııt Ruzvelti ziyaret etmek üzere Paris, 23 (Radyo) - Yüksek harp Buduen, Alekslejo, general Gamelen, Londra, 23 (Radyo) - Yilksek ......., 

\' r~aya &'itmiştir. meclisi, 8 inci içtimaını burada yap - general Vilimen, amiral Darlan, ge- harp meclisinin sekizinci içtimaında Zigfrid iatilıkimab 
ba~v:ı~&'ton, 23 (Radyo) - Kanada mıştır. neral Lekes ve Fransanın Loııdra s.ı- bulunmak (izere Parise gitmiş olan Paris, 2S (Radyo) - Fransız tay- Almanların yeni iki tip tayynre 
ltıif v ıl! :M~kenzi King, buraya gel - Fransız başvekili Pal Reyno, har- !iri Korlen Fran•ayı, İngiliz başvekili başvekili Çemberlayn ile hariciye na-ıyareUıri diln gece Almanya içlerine ka- kullandıklan görülmtiştilr. Bu tipler
~'iıe Corcıyada reisicumhur Ruzvelt biye nazırı Daladiye, bahriye nazırı Çemberlayn, hariciye nazın Lord zırı Lord Halifaks, bu akşam a>detldar uçmuşlar ve Zigfridin yeni resim- den birer tanesi, İngiliz tayyareleri 

tıdan kabul edilmiştir. Kapenki, hava nazın Loran Eynak, Ha lif aks, bahriye nazırı Viston Çör. etmişlerdir. !erini almışlardır. rafından düşürillmüştür • 
. ..... 
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Şehir garajı inşaatının 
Zabıtada 

24 Nir.an 1940 ç...r-ta•._ 
~-----.---~~~~~~~---:~----~----~--------~~---~ . ~-------

f~ A D-Y 0] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

12.:30 ıwoı:,rı·am ve memleket .saat 
ayaıı, 12,85 ajnns ,.e meteoroloji ha-

B d •• 1 k berleı·i, 12,60 müzik: Muhtelif §ar -ayram un par a kıhır (PL). 18,30 14.00 müzik: Ki· 
latanbullu hınız: çük orkestJ·a (Şef: Necip Aşkın) , _ h •• ı • 18,00 1ırograın ve memleket saat a • 

· İstanbulda bir Bayanın kırmızı t t t 
renkte rnnta mı kapıp kaçan ve eza u~a a geç ) ya~·ı .. 18.05 ıniizik: Fa:;ıl heyeti, lS,16 

"' I. ' ..... l\luıık: Okuynn - Mahmud Kann -
şehrimize gelen bir sabıkalı zabıta- 1 

bir kısmı bitti 
ca ttıtulnmştur. Çantada 50 lira pa - 23 nisan Hakimiyeti milliye b~y - ralardan aonra aakeri muzikanm ça1- cht§, l9,10 mem eket saat ayaft, ~'3~ 
ra ile altın bilezikler vardı. Bunlar ramı, dün §chrimizde parla~ §e~ıld~ dığı onuncu Cumhuriyet mar~ı bir a· .ir.ns ve meteoroloji haberleri, 19 .. 
elde edilmia, uçlu ile İstanbula gön-. kutlulanmı~tsr. latanb~l Un~versıtesı iızdan söylenmiş, Atati.irk heykeli kamışımı (dış politika hadiseleri) , 

. . . "' hukuk ,..e ıktuad fakultelerı talebe- öniinden yapılan geçid reımi ile tö - 19,45 :Müzik, Çalanlar: Hakkı Der -
dcrılmıştır. sinden kız ve erkek 150 genç de Ata- rene son vet"ilmiftir. . man, Şerif lçli, IJ asan Gür Hamdi 
Kız kaçırma: türkün heykt>li önündeki törP..ne işti- CELENK~F.R: . Tokay, Basri Üfler. ı _Okuyan: 
Bucn nahiyesinde aşağı mahallede rak etmisl(?rdir. Sehi .. bayr11kJarla • Cocuk csırgeme kurumu İzmır u-

oturan (;emal oğlu Zekerrya Sipnhı, be.zı müessese ve binalar ampüllerlc be;i ile üniver~ite hukuk ve iktısad Sadi Hoş~es, 2 
- Okuyan Ra~e Er 

. ·l\fo Uıfn kızı 17 yaşında Emine Yıl- süslenmişti. Parti tuaf.ından hazır· fakülteleri talebesi adlarına Atatürk ten, 20.10> konuşma (Çocuk esırge .. 
la nan ve çocuğun değer ve mannaını hevkeline çelenkler konmuştur. me kurumu tarafından), 20.30 Tem• 

mnzı kaçırmış ve takip ~dilerek :r.a- c:anlandı!"an levhalar her tarafa asıl· Buca, Bornova ve Karıııyaka nahi- sil, 21.30 müzik: RiyaıeticumhlS 
bıtaca tutulmuştur. mıştı. ye merkezlerinde de milli hakimi .. - bando!-1.u (Şef: 1h:-ıan Künçer). 22.15 

Sarhoıhık: Sabahleyin bütün Hk okullarda yet ve çocuk bayramı kutluJama to- Memleht ~aat ayarı ajans haberleri 
Karataş tramvay caddesinde :fnz- merasim yapılmıs, bas öY,retmenler re!'ler!. yo.pı1.mıl}, nutuklar söylen - ziraat, esham-tahvil~t, ·l;ambiyo -n•· 

hastahanf S ! İnşaatı da ı·lerlı•. in sarhoş olarahk nara atan Esad n.. tarafından tııılebt-y,. milli h&ltlmiye - mıf, snrler okunmuştur. Bazı semt - . • . 
tin ehemmiyeti anlatılr?"ıs ve çocuk lerdck; oku!Jarll'\ birinci devre ta)e - kut borsası ({ıyat) • 22,So .Müzık ı 

dında biri zabıtaca tutulmuştur. p y 

Havaga'"2!'1 l•Stı•hsal arttı haftuı açılmıştır. Hk okulların ikin· beleri bayramı kendi m.ıntakaların - Cazband ( 1.), 23.25/23.30 aM. 

Yor L Hayırlı evlad: ci devre tnleheleri de Cumhuriye• da kutlu1amışludır. ki program ve kapanış. 
• Kahrtımanlnr mahnUesindc 1411 mevdnnındadald törendt> bulunmuş COCUK BALOSU: 

Sehir meclisi azası, evvelki ~ün baş- lememekte, abone istediği kadar snrfi- rinci sokakta 5 sayılı evde oturan lardır. Sne.t 10.30 da halk. birinci Dün saat 15 de Halkevinde muh-
ta beledi)'e reisi Dr. Behçet U! ve a- ynt yapmak üzere ocak üzerinden mu- Demir Ali oğlu ismet adında 15 ya- kord'>nda ve lametpafa bulvarına telif mekteplerden ayrılan 300 çocu- Fuar hazırlık.lan 
raknnda ~aıet.eciler olduğu halde oto- ayyen bir para ödemekt:edir. Bir ocak- d b" k . B H "fc ta~mıştı. Bazı mekt .. pler talebcı:, ğ0un .işt.irakiyle bir coc. uk baloau ve• Haber •ldıg-ım1zn (J's:re, f'"ar ko-
ı...a.aıe ıehir müe~selerini aezmiş1er - tan 225, iki ocaktan 310 kuruş alın - şın a ır çocu ' annesı . . n. anı .

1
- k k 1 l B d 1 k t a 6 u ... - • t ğ it d l ~özü çekrn cok :r:1trif V'! ye nasa e . n mıştır. ura a va ı, omu an. nar· •t . .. d k' f . . 9 lf1l 

ilr. mnktadır. nin yas ı ı a m an on ıra para 1 e biseler givmi~lerdi. Vali Bay Etem ti müfctti!İ, beledLye reiai bir çok ze- mı esı, onü~Uz e ı uar ıç.ın ey 
EV1'filLA oehir garajına gidilmiştir. Havagazı fabrikasındaki eski ve i- cuzclanını v,e çamaşırlarını alıp kaç- Aykut mÜlltahkPm mevki komutanı vat bulunmu§tur. Bslo çok gü:v·I v·-=- kapusunun ıç kısmında bır (kapalı 

Garaja ıimdiye kadar yüz elli bin lira ı;e yaramıyan tesisat satılacaktır. mıştır. Zabıtaca aranıyor. Tu'i ,.~neral Mahmud Berköz, po.rii mittir. Yavrulal"a esirg~.me kurumu yüzme havuzu) :inia ettJNCektir. 
llarcanmıı, bir kıan;ı tamaml~mnış, B?gUn s~at 16.80 da mecrs azası Silah taııyanlar: mü~ettHmi.z, lsta.ı:ıbul mcbu~u B~.~ tarafından paketler içinde üzüm da- Bu civardaki atlı spor 1rnlitbil te -
1ııekleme Balonu, l'azıno, ~tel ve !darc- Kad~fekft.lesıne çıkacak, asfalt yol ve Kemerde Ali oğlu Hasan ve ikincJ Galıp Bahtıya:- Coker, heledıye reı ... ı ğıtıJmıttır. isleri de yakında ikmal edilecektJr. 
cilere ait kısım da henüz ııışa edılmek- şehrın dıier müesseseleri görülecek - k d d T k ğ d D Dr. J? ... hçet lT•, puti . ba,luı.nı Ba.y Cocukla1" killtfü·parkta da eğlen - Kültürpark tenis kultlbtt ve tenis 
ttdir. Bu kııım iıışaat 75 liraya çıkn- tir. or on a uzcu so a ın a ursun E 
eakt1r. oğlu Alinin üzerlerinde birer bıçak Atıf inan, vaH muavın; Bay mın rniı • vapur ve tramvaylara bedava korthrının açılma töreni 1 mayılta 

ı be d. G b 1 Kırıf, mektupcu Bay Avni Oran, ban- binmif, 1rezmiılerdir. Gece her taraf' . 1• ktı B tö. :ı.._..ıı t ..ı..a.... 
nşaat tamamen tonarme ır. :re- s f h b l . u unmuştur. 1 'd . 1 • • ht l'f . • d 1 h lk ) apı aca r. u ı ene 119Ue!l e.---

le k 11 d . 'kı' c' "e üçün ar ara e erl B' • • . w ka ar ITIU ur erı, partı ve mu e ı keaıf mıktarda ay ın anmıf, • . 1 d' kt'" .. 1 c ·1 
ce yı ar a garaJın ı. n ı • - ır ışçının yaptıgı: teıe,kkU1 azaaı, heykel önUnde yer bayramı reç vakte kadar kut1ula • yesı gene ıre 0foU ~enera emı 

cü katlan da inşa edilecek, taksi oto- Al.sancakta Çelikel sokağında çivi almı!lardı. mıatır. BurUn <:oculdar ainemalara, Taner da davet edılmıf ve ....... 
mobiller! de burada bulundurulacak - Ve gezinti fabrikasında bir vnka olmuştur. Yol- Bando rr.uzikanın caldıtı istiklal bedava girecekler. ••at n de Ean.E merasimde bulunacatını bildlrmiftil'· 
tır. ımzluğundan dolayı işten çıkarılım marıı ile törene baelandı, hunu Ç.P - Ahali bankaaı mUdilrü Bay Kemal * 

Bagaj daf~i civard~n İzmir ~·o~iyle fabrika i çilerinden tsn oğlu Abdul- cuk eairg~me kurumu idare heyeti Tali.t tarafından bir konferans veri· J • it f 
baeka yerlen! sevk edılecek bagaJ ve Kermes çok zengin lah fabrika mlidürü Süleyman oğiu l!.:7.B&ından it bankası miidUrü Bay lecektir. ncır a ına vapur se er 
ma~- 1,_ i i mı'n bı"r "&sıta olmucı; ' Haki Erolun giizel bir nutku t"k'n FAKİR YAVRULARA. YARDIM: 1 • h l 

wtU M:r ç n e ' :.· } k Bav Mehmedi bıçakla vnralamıstır. etti. Bay Haki Erol hakimiyeti milli- Olkü ilk okulu himaye heyeti, bay- erı azır anıyor 
tur. . • . . . O aca tır Doktor yaralıya on iki ~ünlük r;por ve bayr1tmının ehemmiyetini, Tür - ram münuebetiyle 44 yoksul tale - De,·Jet deniıyollnrı izmir eubl8f. 

Ta'!1ır atölyesi .çok ~egenılm:ştır. Haber aldığımıza gör-e, 5 mayıs gü- vermiştir. Suçlu tutulmoştur. kiyeye kurtar1t mücadelesinin ba~ • beyi giydirmiıtir. lnciraltı plajında otuz bin lira .artı 
110 bın kilometrelık yol yapmış bır 0- nü için Snlihli harabelerine tertip edi- s k t 1 k· lanRıç hareketi olduğunu anlattı. Ço. KARŞIYAKADA: Ue betonarme bir iskele inta ettirecek· 
tobftıiln de tamiri gözden geçirilmiş- len ez· t.' k ]Ak 1 k -1 r ar ın ı 1 

• • • .tl cuklarımız için de en kutlu gün olan . TJ'· ,,. 1 . -
tir ve fabrikası tarafından 40 - 50 ki- . g. ın ı .. ço a a .a ı, ço. eg ence ı 'Kemercle Şnhnbedtlın oglu Fen ' 23 nil\an bayramını bütün yurtta, • Burada da al!l.bahleyin, halkın ve tır. nörıez vapurlar.ı, yazın ımır .,.. 
lometre yapacağı bildirilen arabanın ve ıstıfadelı geçecektır. Mustafa kızı 30 yaşınnn Melil.hata laı-a kutlu1'tdı. Üniversite hukuk ve izcilerin iftirakiyle merasim yapıl - İnclraltı arasında muntazam suret1ıl 
kordon h.attında 110 bin kilometre yap. Mahallinde teşekkül eden bir komi- aıkıntılık ettiğinnen tutolmuştur. iktısad hkültf'si talebesi namına da mıı. halk, izciler, talebe to~lanmış, i~liyeceklerd:r. 
tıtı anla§ı!mııtır. . . . te, zengin bir program hazırlamıştır. Tiryaki hırsızlar: Bay Kurda kul heyecanlı bit" ıöylev Halkevi .. reiai .'':'e tarih muallımi Bay 

Otobüs ışletme şefı 1!· ~lı GOnan ıle Bu meyanda pehlivan güreşleri. bisik- Tiaımrnhan•" istasyonu önünde oto- veı-di. Her iki nutuk harAretle al • TaJi.t Surenw.ok tarafından nutuklu * 
atölve usta başısı B. Naıl Uzman va- 1 t k k 1 b k w .. .. • t . w kıılandı. Bundan aonra Miıakı Mi1Ji verilmi§til". Ebedi Şefin anıuının mc- BELEDİYEDE TAYiNLER: 
2ifeİerinde azami muvaffakıvet temin e ' ır oşu arı, zey e raksları ve- büs duragı onunde smaıl oglu Pepe VP- Ga:zi ilk okullarından birer kız da zanna v,idilet"ek çelenkler konmuf , Basmahane belediye mıntakall 
etmiıtlerdir. Atölyede bir çok geneler saire vardır. tzmirden husus! bir tren Kemal, Tevfik kızı Bn. Behiyenin ~U RÜzel birer man ... ume okumuşl~rdı:. Kar~ıya~a Ha~ke':.i .~oısxa.t .. ~.ardım amir vekili Bay Sabri Tepecik mm• 
de yetiıtirilmektedir. Yakında otobils tahrik edilecektir. Misafirlerin her tün satış yerinden seksen paket ın- Talebelerin zeybek elbisesi g.ymıı komıtt;a~ 300 kılo uzumu, kuçuk tor- takası amirliA'ine , Gttzetyalı 
1Altikler!ni yepyeni bir hale getirecek türlü istirahatları düşünülmüştür. Sa- gara ve totün çaldığından tutulmuş- olarak oynadıkları oyunlftr ve muh - balar ıçınde mektep yavrulaPına ve 'k . B :r:ı"l B ,,..., 
bir mak d 1 l kt .. d'kl · f k' ı d it t mınta ası amıri aynı Mi asmau ıne e cep o unaca ır. .. lihliden Sart harabelerine gitmek için tur. telif gurupların goater ı erı numa- a ıf' ~re a ı mıı ır. 

Yedek .mAlzeme dewsunda gorillen . TEMSILı ne mıntakası amirliğine, Karpyats 
ve mazot pOskOrten 'kDçDkl>azı cihazla- ae aynca ?ç tren eervuııi yapı~acaktlr: -- mıntaka"ı amiri Bay Ahmed Gftsel • 
nn evWJce 150 kuruı olan değeri şim- El~e .. edıl~cek .hasılat, o cıva:dakı •• ı ı Halkevinin himayesiyle Asansörde ~·alıya nakil ve tayin edUmlflerffr. 
dl 12 liraya fırlamıftır. Ve bağaj mey on .koyun y.üz .fakır y~vrusunu ~ilnnet u e •t • genç er yeni te,ekküJ eden C. H. P. merkezi _ 
danında park v-e benzin satış yeri de ~ttırmek, gı~·dırmek, hır mektebın nok- Dl versı e ı .,.; t~msil kolu dUn ak4am 23 nisıın ÇO· Nufus sayımı 
kurulmuatur. Yeni sene irinde imalat- san kalan ınşaatmı tamamlamak Te- cuk bayramı. mü~~sebetiyle «~lmez Umumi nüfus sayımı iofıa viı&Te&• 

Y .,. bu vatan» pıyeıına muvalakıyetle 
hane, maranırozhane ve boyahanesi de saire ~ibi hayırlı ve yerinde maksad- G d J p • vermit ve takdir edilmiıtir. çe hazırlıklara başlanmqtır. Al&la-
inta olunacaktlr. lara harcanacaktır. Dün Şehri ez i er. artı tara- dar memur rurupları namarataj il"' 

Gocu~ haıstan~i: . Mevsim ele çok müsaittir ve Sart ha- Ankarada !erini kontröl ile intizama ,.ıra.,• 
Kiilturpark cp;arındakı bu hastnnc . . A • • ~ • fı d f} • b• ·ıd• 

Wnuımn esas ineaatı bitirilmiştir. r~belerı, t:ırıhı ~ıy~etı haız old~l~U gı- n an şere erıne ır çay verı 1 Anknr:ı, 2~ (Hususi) - Çocuk e- lardır. 
150 yataklı olacak bu güzel eserin şim- bı etrafı da gezıntı ve eğlence ıçın el- . k . d Ut kkll b. Nüfus sayımı ile beraber ıeh~ 
di d\ş sıvası. tahta aksamı ihale edil- verişlidir. Hnyrnmı .nrnrnızda geçirmek ü~relrlır.. . . sırgeme 1~~ umun an m .eş~ ır de zırai ve ıınai aayım da J~ 
mi~ bulunmaktadır. tzmire gelen Cniversite hukuk ve ak- Zıvafetın sonund~. par~ı baş.~an~ ~~ h:yet, bugu~ ço.cuklarla bırlıkte E~e- tır. 

Hastaırenin oda ve boksları öğle - * tısad fakiiltelerinden 137 kız v.e erkek Atıf lnan gençlere guz.el 'e kunetlt fı dı Şef Atatılrkün muvakkat kabrıni ----------------
rl.'n evveı ve sonra boı güneş alabilecek Tayyare seferleri bugu" n talebenin başında hukuk fakültesi .a- k.~rıer!e. aoıu bir hita~ede bu1~nmuş, ziyaret etmiş ve tazim çe1enk1er1 koy .1 kl d urekk bir ,.. 
tır. Hastaların sıcak derecelerine göre sistanı B. Yusuf Tiirel vardır. Dtln sozlerını şu suretle. baglamışbr · .. muştur. seçı en çocu ar an m . ep 
avrı yerler, muhtelif hastalıklar için gene başlıyor bclediy"'n1n kl'ndilerine tah~is ettiği - At~turk~n sızler? eman~t. cfü~ı S t 1 Ul • ·d d b" - rup başlarında çocuk esırgeme 1cuna.-
1Aboratuvarlar ve rontken bulunacak- . . otobfü'llerle Alsancağa, Kültür nınhal- vnzifelerı yerme getırmek ıçm çok aa onc a u~ me) :nın n ın ve maarif miidilrlüğil erkını .,.._,. 
tır. Şehrımızde bulunnn devlet havn lesine gitmiş, Külttirparkta hayvanat uı~ai~ Fll:.11.~r altında )~nş~y?rsunu~. ı:rc~ ~ocuk toplanmış, soylevler ve- halde Atatürkün muvakkat kabdlli 

Binanın geniş bahcesinde ileride bir yolları müdürU B. Eşref Laçin dün bahçesini. atış paviyonunu. inkılap, :\!ılletın butu.n kudr~!le~ı sız~~ em;.;: rılmıştır. zi.,.aret ederek bir çelenk koyıautlaf "9 
de tloJum evi yapılacaktır. Karşı ta- tayyare ile ve tayyare meydanları mü- sıhhat, ziraat müzelerini, göl gnzino. nıze nma~erlır. Atnturk~!n gU\·endıg 23 ni an bayramı neşe içinde geç- Ebedi Şefi . . b lamMl9 .... 
raftaki evlenme dairesi parkı genisle h d' . B K- ·ıı A k d" .. sunu gc>zmi~lerdir en kudretlı arkadaşı bugıın ba<ı1mızdn- mektedir ı. erının uzur 
tilecek ve beledire sarayı da bur.ad; .en ısı · amı e 11 araya onmuş- Ayrı ;yr~ guru~lar halinde GUzel - d~r .. V~ bizlere .~~h.ti~·arhk vermekte- T • ile eiilmlşlerdir. 
'nşa oluncaktır. Alsaneaktan başlayıp tür. . yalı, kadifekalesi ve diğer 11emtleri de dır. Tilrk S!ençlıgı ıcın. y~pılamıyacak ANKARA, 23 (A.A.) - Saat onda ilk mekteplerin IOD 11-' 
1ıl1M1t:paşa bulvarına kadar uzanan Bornovanın Hacılarkırı ıle Karşı- gezmiş, aksam üzeri belediye reisliği iş yo~dur. l\~nmur ve .ıl~rı. olan ın~ll!- l\Iilli hakimiyet bayramının yirmin- tale~leri ile orta m@ktep.ler, u..ıer fil 
beton yol hastahanenin önün<lcn geçe- yakada Çiğli köyü dahilindeki genie tın·afından ,,Konaktan tutulan bir va- leketı dah~ ı.lerlct,:n~nızı ~11 lker1 • hed~lını- ci yıldöıılimü bugün şehrimizde derin sanat mektepleri talebeleri l'\ll'UP .,.,._ 
ee>tttr d 1 . . a·ı k h . 1 l{ k ·a k la ze ho<:geldınız ele. \ e sag ı ar ı e - 1,. • • • 1 k tl t Bu .. id__. · . mey an ar ycnı ınşa e ı ece ava ı - p·ır n nı·şıyn aya gı ere orayı c' ·. lvır sevınç ıçınc e u anmış :ır. · mu- Ulus mevdanına gelerek Zafer &b ... 

Ha1·1J.Qazı fabnkar:ıında • ta · · k f k ·· "l .. görmUşlerclir :rım. ı tl ~ h A d · 1 ı · ._J. 
220 b. ı· 1 k . t .. tl ] syonu ıçın ço. muva ı. goru muş - . . 1 1 Gençler lm nutku cSağol~ avazeleri nase ıe e resmı ve ususı aıre ere ev etrafında kendil~rine ayrılan tır..-

ın tn ı yenı es ısa a moc ern .. H . . . t "h d .1 w. Dlın saat l 7 de Ankarapa as ~a o - • 1 bfr rnUessese halini alan hnvagazı fab- tur. angısının ercı e ı ecegı meç- nund!t İzmir Cumhuriyet Halk partisj ile ~a;şılar;nş~n" er bayr~k~arln d~natılmış bulunuyor- alını,ıardır. 
ı4kaıında vOnde 14 bin metre mikabı huldür. Cumaovası tayyare meydanı tarafından misafir tiniversiteliler ~e- -Cnıvcrsıtelıler adına talebed n B. du. Bugümln aynı zamanda Çocuk haf Saat 10 30 da rnuzikanın ittirakf11' 
ıaz fstih~! ed!l~ek_:t~ bu~un 7 bin kışın fazla çamurlu olmaktadır. Ayni refine bir ça:ı.• ziyafeti verilmiştir. Va- ~ecc1.7t J~urd~lcul_ cevap vermi.~. İzmir- tacıının ilk gün il olması dolayısiyle eörlenen i~tikUll marşını mOteakıP,.. 
met:e ~ıka~ı ı~tı~Jak edılmektedi.r. zamanda şehire uzaktır. Sahanın son li ~· Etem. Aykut, P!lrti ~~fettişi B. de ~ordtı~lt>r! alak8:Y1 teşekk~r.l.e te - ıTürk yavruları milli hAkimiyet bayra- cu.k esir eme kurumu adına abtclefl 1 
Yem tesısat ıle ışçıden tasarruf temın b" 'k ü l"k k t Galıp 'Bahtıvar, beledıve reı~ı Dr. Beh- haruz ettırmıs. !zmırden çok ı~ ı hatı- ·ı bi l'kt k h f g i rnfJd 
edilmis. kok, katran, kreozot ve nafta- Bır açd g ~t~ba çam~ru urumfuş l ur: çet Uz, parti başkanı B. Atıf İnan. va- ralarla ve iıterniyerek aynlacaklarını mı ıhe rl ı e çocul ~ tasdı~ı bOyük çelenk konmuş ve bunu rene ~.!_r:.__. r 
lin tttihıalltı artmıştır. ugün en ı ı ren ayyare se er erı li muavini B. Emin Kırış, parti idare söylemiş ve: teza ürat a tesft ey emııler ır. yavruların hep birlikte ıöylewa-· 

Yeni Abonelere hava~Azı ~aati veri- gene başhyacaktır. hevetl azatarı ?.iynfette bulunmuşlar _ - De••,..,ı 5 inci .. hifede - İlk mekteplerle orta mekteplerden - Devamı 5 inc1 ,.Mfecl• r 
- us s • •• ISLAM TARJHJ~••••••ı••llll'll~· rindeki Beğas muharebelerinde bu Yahudi başını salladı: lbazılnn beni Kurf"yzanın hendek Ele geçen arazi de mubacırJer1 11 

l 
1·indeki beğos muharebelerinde bu - Şu halde benim ya§amaklığım- gazvesine girmediklerini, bazılnn dn rasmda taksim edildi. ihtittflı k• 0 .. 

Hz. Muhammed ~·alıudiden iyilik gömıüş ve <liişmann da artılc rnnna ve zevk kalmamıştır. Sa'd ibni l\f eazin, hendek gazvesinde bazı kuyudata nazaran; .... Hl 
esir dttştüğU hnltle bu yahudi tarafın Sen beni kurtardın ve borcunu öde - yahudiler tarafından yaralandığını rem; kadın esirler meyamıula ttlP. 
dan kurtarılmıştı. din. Fakat şimdi de derhal öldUrUI • ve bundan miltevellid bir kiltle yahu- hane Binti Amirle evldJlilltfr• 

YAZAN: M. A "han~---.. •• İdam giinü, S11bit, maziyj hatırlı - mekliğimi isterim. Imkin yok, yaşa- diler aleyhinde hüküm verdiiinl ya- fell 
' yarak der.hal Resulü Ekreme gitti. marn. zarlar. Bunlar, klmilen gayri varid- cReyhane ile izdiva~ mell .,er 

-187-• Bu sırada bir ses işitildi: - Ya Resulullah -dedi- beni Ku - Sabit israr etti, fakat Zübeyr ri • dir. ÇünkU beni Kureyzanın harbe mevsuk değildir. Bu kaduun ,.,..,_. 
-trnkinı yok. ÇilnkO şimdi isli\- - Ya Haddoş!.. reyza içinde bir şahıs rnr. O benim za göstermiyordu. Bir kaç milcahfd i~tiraki \'e Sa'dın bir Kureyş tarafın- cariye halinde kaldıfını laii• ~· 

miyeti kabul etmekliğim ölilm kor - Yahudi kadını yerinden kalktı ve hayatımı kurtarmıştır. Ben de ken - hadiseyi anlayınca Zübeyri de idam dan vurulduğu sabittir. !er ve ecnebi müverrihleıi bU 111 
kusundan islim olduğum zannını ve. yürilmeke başladı. disine böyle bir günde yardım et - etiler. Gene ecnebi müverrihler; beni Ku- ile Hazret Muhamm~din W te~: . 
rebilir. Yahudilerin hakkımda böy - Hazret AYie sordu: mek isterim. Çünkü o bugün aynen Harp bitmiş, beni Kureyza mahve- reyzaya karşı tatbik edilen cezayı ölUmünü izzet ve zevkle ıeytett ertl 
le sözler söylemelerine tahammül • - • ·ereye gidiyorsun? benim o gün bulunduğum şerait içe- dilmhı. külliyetli ganimet ele geçmiş çok zalimane bulurlar .. Halbuki bu ten sonra gOzel bir kadını ~ f, 
demem, ölümüme razıyım. Haddoş gillda: risindedir. Şu zatın hayatını bnn'l ve 0 havali isUlmiyetin emir ve ida - ceza. doğrudan doğruya Tevratın onunla evlenmete gfttiftnl )"9EJllP• 

Ki'ba da ölüm mukadderdi. - Nereye mi? Cezamı çekmeğe .. bağışlayın. 1 esi alhna acı,maotcı. emridir ve sebepleri de yukarıda i -
~iraz ıonra reis de Huyeyin yanı- ÇDnlcO ben bir hata i§lemit ve bu ce- ResulU Ekrem muvafakat etti. c- Bir rivayete nazaran beni Ku- znh edilmiştir. Bu mtıerrihler; his -

-•tında canaız olarak y.atıyordu. zaya keabi iıtihkak etmiftim.. - Peki -dedi- git kurtar. reyzadan bazı erkekler öldUrUlme - zah edilmiştir. Bu mUvetrihler; his-
tdam ameliyeleri devam ediyordu. Haddoş öldürülürken bile çok me- Sabit sevinç içinde koştu. Zilbeyri miştir. Bazı müverrihlerin idam edi- nadığı rolleri kasden inkAr ebnek 

Herkes ismiyle çatnlıyor ve öldO - tin davrandı. Mücahidler, bu kadın- buldu! Jenleri 600, bazılarınınki de 400 ola - veya unutmak istemişlerdir.> 
rGHlyordu. daki metanet ve ceaarete hayret et- - Kurtuldun Ya ZUbeyr. Hayatın rak teshit etmeleri belki de bundan Resultl Ekremin emri dairesinde ; 
Haddoş kendiıinin idam edllece .. mif1erdi. bağışlandı. ZClbeyr etrafına bakın - ileri gelmektedir. Bu ri\1P.yet, nkla nlınnn ganimet, adilane bir şekilde 

fini bilditi halde zere kadar yeis ve Efr rivayete göre; yahudi erke1cler dı: yakındır. Çünkü idam kararı; e!i si- taksim edileli. Bir rivayes~ göre be
korku ve bitkinlik göstermiyordu. den yalnız Zübeyr ibni Bata na - - Ya arkadnşlarım. Kabilem. re - !ah tutup muhasamaya iştirak et - ni Kureyzadan i!llamtarın eline yir
Bt,.az ileride Hazret Ayşe ile konu - mındaki ~ahts; affolunmuş, fakat o fslerimlz ne oldu? miş olanlar icindir .. Erkeklerden bir mi bin koyun. ~Urillerle deve, hay -
ıuyordu. Tamamen tabii bir Taziyet- da biraz sonra idam edilmiştir. - Onlar; cezalannı çektiler. $im- kuımının hnl"lıe girmemiş olmaları da van ve hnsf'r:ıt ~llt) kılıç ve ayni mik-
te ,Ulilyor, vı anlttıyordu. Mücahldlerd•n Şemmaı, hr.fidle • dl hemen hiç biri hayatta detfldir. muhtemeldir. Ecnebi rnUve?Tlhlerden tarda urh k&lmıltı. · 

Halbuki Reyhane; azad edlllO~ 
ve kendi aflesf nudine a"4.et ':':•· 
miştir. Yani izdfftc; me1ete11, ~o Jilld• 
yrf v.e sakat bir rivayet tlz•ııabul 
kalmaktadır. Bu zayıf riv&Y•ı old 
edilerek azad edilmemit Wlı ol• , 
cariye olarak ddil, bir zevcı slJa • 
rak Hazret Muhammedin b•D• 
de kaldı~ı muhakkaktır.• 

-Devam edeoeJr..-
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Belgradda 
Eski Nazırlardan Ace- ~~~ 

nıoviç te yakalandı 

~·~~~ ı:~:o;a!~n~~~d,~~bin!!~~~!~k ::: • 
1111u·· stakbel ha~dı·selerı·n A me rı·k ayı da zıtlık yapmış olan Acemovıç, bugün l Y .J. j . ' 

Zabıtaca yakalanarak tevkif edilmiş-

Yeni Avrupayı 
K urarken 

Orhan Rahmi CÖKÇ& 

::~~e~obv~~~::e;n~~:~~d~~~~~n ~:r~ har be sii rii k leme si mu h t e iTi eldir Dünyamızın bu ihtiyar ve batmdan 
aaırların korkunç daidaiaları pç -
mit toprak parçaaı, cene bir kan .... 

ıa,ılmıştır. ____ .* ___ _ 
Frans~z kabinesi 

Bugün Eliza sarayında 
toplanacak 

Pari•, 23 (Radyo) - Fransız kıı -
binesi, yarın Elizıı sarayında cum -
hurreisi Lebrunun riyasetinde top -
lanacııktır. Kabine, umumi vaziyet 
e!rafmda müzakerelerde bulunacak
tır. 

11=---

murtuau ve dalcaaı ile kıvranmaktıa -

Amerik:a Bahri harekat reis muavini amiral Taussig Ayan meclisi ~~·h~;:ı~~::n:·:~;::~~ 1~.,=.: 
h • 0 •• 0 d k ""h" b b } t emniyet ve muvazeneaiyle diriltebll-
arıcıye encumenın e ço mu ım eyanatta u unmuş ur mekiçİn,tarihinenbüyükmücadele-

Vaşington, 23 (A.A.) - Bııhri hıı- şağıdaki beyanatta bulunmuştur: uzak şarktaki vaziyetin değişmesi yü- karşı tek başımıza muharebe etmek va- ler~~ a~ılmıtlır. _Fakat, bu ihtiyar t 

rekfıt reis muavini Amiral Taussig - Uzak şarktaki vaziyet, milli men- zünden muhtemel bir harbe sürüklene. ziyetinde kalmamız icap eder. t .. c.rubelı, medenıyetler kurmut, ı... 
ayan meclisi hariciye encümeninde a- faatimizi acıkça telıdid etmektedir. ceğimizi tahmin ediyorum. japonyaya siğınde yavrular büyütmüt Avrupa, 

· harpten çok teyler kaybetmif, çok• 

Hava hareketleri Londra radyosu 
kan dökmüt, uzviyeti çürümüt ola • 
rak çıkacaktır. Ancak, bu vücud, e• 
ğer yeni sulh dünyaaı oreaniza.ayo • 
nunu kuracak olanların zeki.ları, sa
mimiyet ve realiatlikleri kuvvetli ,.. 

Finlandiya-Rusya Alman tayyareleri, Taymis nehrine l ngi.'fere namına hakimiyeti rnil- ;~.h:;::~!:e·d:::;::~:r~endini kurıa. 
Ü .. b d l ' • d""' k • t d"} /" b f b 'k ff • Müatakbel Avrupayı, aağlam bir sera mu ~ e esıne mayın Oı-\Me ıs e 1 er ıge agrantzmızı e r1 e l temele, oynamaz bir mihvere ba;ıa-

başladılar Londra, 23 (A.A) - Hava neza- lardlr. Projektörler &'Ök yilzlinü ay - Londra radyosu, dün akşamki ha- ti namına dost ve müttefik TUrkiyeye mak zarureti; mütecavizlerden bat-
Helsinki, 23 (Radyo) - Sulh mu:ı- reli aşağıdaki tebliiri neşretmekte. dınl::ıtmıştır. Avcı tayyarelerimiz düş berler neşriyatına Lıa.şlarken şunları sulh ve saadet temennilerinde pulu • ka bütün Avrupalıların, hatta bütiln 

h~cle.<i mucibince Ru•ya ile Finhin • dir: man ta.vyarelerini y:ıkalamak için söylemiştir: mır. dünya çocuklarmın idrak kapılarını 
diya arasında ii'el'a mübadelesine Dlin akşam İngilterenin şark ve ce haavlunmışlardır. cBU&'Ün Türkiyede ebedi şef Ata- Bugün, mesud bir tesadüf olarak vurmaktadır. Avrupayı, kurtar• 
b~şlanmıştır. BugUn Ru,;y:ıdan gelen nup şarki sahilleri açıklarında müte. Londra, 23 (A.A.) - Alman tay- türk ve arkadaşlarının kurdukları mil- lngilizlerin de Sen Corc bayramı ve mak ve yeniden kurmak lazımdır, 
iki Lin F:n esirine mukabil altı bin addit Alman tayyareleri görülmüş - yarelerinin dün akşam ingiltereııin ce- li hlikimiyet günü ve çocuk bay'ramı- Şekspirin senei devriyesidir.> ilk tart, tarihin hu hakikati, kar • 
Ru~ iade edilmi~tir. tür. Bunlar ihtimal ki Taymis ve nup sahilleri üzerinde uçuşlar yapmış dir. Londr:ı radyosu, ingiltere hüküme makarıtık fikir yumakları içinde mU--=* =- Huınber nehirleri munsaplarına ma. oldukları haber verilmektedir. Mitral- _ talea etmiyerek basit, fakat aydın , 

Almanlar, sivil halkı yin dökmeğe teşebbüs ediyorlardı. yöz sesleri işitilmiş ve bomba infilak- s ı b ı halkaları yekdiğerine iyi yapıfm1' 
Hava dafi bataryaları ve İngiliz harp !erinin neticesi olması muhtemel bu- ovy et er 

1
• r 

1
• g'°' 

1• 
ve perçinlenmit bir mantık içinde dU-

bomba/ıyorlar gemileri bir çok yerlerde ateş açmış. Junan btiyilk alevler görülmüştür. ıünmcktir. 
PariR, 23 (Radyo) - Stokholm. Nasıl br Avrupa kurmalı?. 

dan haber veriliyor: Al • k Bu bir ankettir. Hem de hukuku 
Almanlar, sivil halka bombalar at ın t A l l f k beter e•aslarınm tekrar tetkikindeıı 

~~~~~·e~ie::~:: tnd~~~;a~e~~~r~~::~ an azvı 1 m~n arın son . aa.rruzu arşısın- çok~~::iı:i~i;ı;;::.;~a milletleri bir-

"•to.1yyıırecilerhalk tnrafındanyaka-1 t ld .., k d F. 1 ... d . da b '"taraflık hıssı taşımaktadır liği, tatbikatı.ve etr.~fı iyice h~zır -
lanaı·uk esir edilmiştir. SVeç e 0 UgU a ar ln an zya- St kh I 23 (AA) T"d . K 1. b" ·ık b' d' l . f . 1. !anmak auretıyle mukemmel bır ça-o 0 m, . . - ı ıııngen rem ın u:vı ır ıp oması aa ı- h 1. d 1 1 bil. b.. .. A • •ı • · · . . . . . ,. . . re a ın e e e a ına ır ve utun v-

--~=il d a d Q endzşe edl zgOr gazetesının Moskova muhabırı, Sovyet yetının merk~zı .olmuştur\ e Stıılın ıle rupa milletleri bu birliiin carantiai 
Mussolini, Berline matbu:ıtının Norveçe karşı Almanya- Molotof, yenı bır takım menfaat elde .. d h t•• 1 •• ta 1 d h 

t ı 
ıçın e, er ur u arruz ar an, er 

k 
Londra, 23 (Radyo) - sveç hari- Finliindiya ve sveç, vaziyetin hak- nın yapmış olduğu taarruz müv:ıcehe- etme~ son derece müsait bir Yaziyet- t•• ı·· t .. d. 1 . d k 

gitmiyece . b . ur u ecavuz en ıte erın en uza o .. 
cıye nazı~ı udyoda .ir _söyl~v vere.rek lı kılacağı bütün t~dl)ır)eri alı,ıca!dai- sirııl~.b_i~a.rafhk hi.ssi taşımakta oldu- te bulunmaktııdırlar. !arak tek millet halinde yatıyabilir-

Par:s, 23 (Radyo) - Havas ajansı her hangı bır devletııı ısveçın toprak- dır. ğunu bıldırmektedır. * 1 ilk uh· 1 k t'" .• hab er. m ım mese e, a ı ve mu ... 
er veriyor: !arından asker geçirmek istediği ha- Alman ·donanmasının zayıf dütme- Bu gazete, llfoskovanın Belgrad ile E • d , f ·· ·d 1 • lik b. A 

~t 9 d B rzzncan a •• aa mueyyı e erıne ma ı ır .., ... 
' U••olininin, maYJsın un a er- berlerini tekzip etmiştir. si, timdi Norveç deniz kuvvetlerinin dostane münasebetlerde bulunmağa t t .... k b.l kt d' H 

lin "d k H" 1 · - • h k rupa s a usu ura ı me e ır. u • 
e ıı:ı ere ıtler e görüşecegı a Maamafih Stokhol1.'.'dan ~elen ~a - ehemmiyetini artırmıştır. başlamış olduğunu haber vermekte ve Tekrar zelzele olda dudlara deiiımez ve mutlak hünnc-

~ındaki haberlerin asıl.ız olduğu beler, Almanyanın boyle bır teklıfte Bura meha.tflinin endişesi, bazı Rusyanın bu vadideki teşebbüsleri ile . • te malik bir mahiyet vermek iater. 
0ınedan bildiriliyor. bulunacağı tahminini vermektedir Erzıncan, 23 (Hususı) - SMt 14,5 r ...., . . . . . · memleketlerin şiddet karşısında ıtayıf lnııilizlerin Rusyayı Almanyadan a • de dipten "elen •iıldetl' b. el 1 • ken, her hanı:i bir mütecavizi de dil-

' Bır Alman tzıvvaresı bugtin ıkı Nor- . e. ·• ı ır z ze e ,\ a- .. . . • . • 
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1 
k ·. ·. . •t 1 .. t . durmaları ve mukavemette ııecikmele yırmağa matuf olan U!şebbilsleri ara- rım dakika sürmüştür Bazı evler yı ,unerek, bu bU"lık emrındeki bır te -

veç :ı ı çı gemısını mı ra yoz a eşme ridir. zında bir mukarenet &'Örmektedir. kılmıştır. . - dip ve icra kuvvetiyle alatüyil teaiı 
tutmuştur. ve muhafaza ciheti de dütünülmeli • 

Paris, 28 (Radyo) _Fransız ka- Helsinki, 23 (Rııdyo) - Buradaki ~ ~ N n-'\\ A K•o KA a dir. 
tarırahının sabah resmi tebliği: kanaata göre, isveçteki vaziyet dikkat ;;;;a ~ &::ılı' a Milletler Cemiyeti, yatamak n 

. Garp cephesinde kayda şayan hiç nazarını çekecek şekildedir. hükümlerini ybul ettirmek kuo<lretint 

Lır hadise olmamıştır. Norveçte müşkül vaziyete düşen Al- 1 e ı· b ki nehinde tatımıyan zavallı bir tetek-
Pal'is, 23 (Radyo) - Fransız kn- manların, Botni körfezinde sevkillceyş sveçı· 0.. '. ış·ga 1 e enı· vor küldü. Her tecavüze kartı, cılız bazı 

tarııahının akşam re•mi tebliği: b~'1 noktalaı, kontrollarına almak İS· sealer çıkarmakla mukabele ve ikti -
Gal'p cephe>inde )lozel ile Blis a - temeleri muhtemeldir. Bu, Aland ada- fa etti. Mütemadiyen tatlandı, hay• 

raxında topcu faaliyeti olmuştur. !arı meselesini meydana çıkaracaktır. •iyetine mütemadiyen darbe vurul -

Düşınan müfrezeleri, vojlar civa - Askerle dolu Alman naklı"ye gemı"lerı·, Baltık du. Fakat o, nokaan tetekküllü • e. 
tında püskürtillmilştiir. -- Geçen h f f ... hatları bozuk bir müeueae oldu· 

Ren kıyılarında piyade ateşi teııtı a a ı· 1 d h ı h k ·ı iu için bütün tecavüzlere kartı bo -
~di!ın:~tir. 7 Alman nakliye gemisi ıman arın an meç u semte are et ettı er yun eğdi ve kaldı. Avrupalılar anla· 

1 Nerveç cephesinde müttefik ordu- batırıldı Paris, ~~ (Radyo) - Stokholmdan Alman matbuatı ve radyosu dünden hu! bir semte hareket ettikleri bildiri!- mışlardır ki, milletler cemiyeti de-
v:rıa Norveçliler ileri harekata de - haber verılıyor: beri isveçe hücum etmeğe başlam~ . miştir. iil, Avrupa birliii ihtiyacı vardır. 
1 ın etmektedirler. Müttefik kuvvet- Londra, 23 (Radyo) - Biten hafla Dün, 28 Alman tayyaresi isveç top- tır. Paris, 23 (A.A.) _ Selahiyettar Cemiyetin göremediği tarihi vazifeyi, 
nerte Norveçliler, düşmanın tazyıkı- zarfında 3 ingiliz gam isi, münferid rakları üzerinde uçmuşlar ve iki isveç İsveç hükumeti bir taarruz vuku- Fransız askeri m:ıhfillerinde Alman- ancak böyle bir birlik görebilir .. Si· 
\~ukave_m~t e.diyo:tar. . seyahat ederken batırıl'.°ıştır'. Ayni balıkçı gemisini mitralyöz ateşine tut- unda şiddetle mukabele etmeğe karar yanın isveç hakkındakı tasavvurların- lihlar ellerden bırakıldığı cüo, ce -

ı\Jııı~ndheımın şım~lındekı kuvvetler h~ft~da Alma~l~rııı yedı na~lıye ve muşlardır. vermiştir. dan bu sabah endişe ile bahsedilmek- çirilmif felaketlerden al~an ~e~ ve 

k nların mukabıl taarruzuna mu- bır tıcaret gemısı batırılmış, bır balık- Paris 23 (Radvo) _ Almanların Paris 23 (Radyo) _Askerle dolu te ·eli tecrilbelerle, aulh ve emnıyetı, böyle 
aveın ti h b kt d. · · ' - ' ı · e e ar etme e ır, çı gemısı yakalanmıştır. şimdi de isveçe taarruz etmeğe karar bir çok Alman nakliye gemilerinin, - Devamı 5 inci sahifede 

• 

i 
t 
1 

verdikleri ve bunun için hazırlanmağa torpidoların himayesi altında Baltık __ _ 
başladıkları söyleniyor. denizindeki Alman limanlarından meç ' ~ 

Mareşal Foş ( Foch) 
• Gıırp c.ephe•indeki h~rekii.t artar ve sık sık Fransız orduları başku-
• mandam ~ııer3l Gıımelenin adı gazetelerde geçerken, Mareşal Foşu 

(Ferdinand) hatırlamamak imkans12dır. 1914 de &'eneral rütbesini taşı
van Foş, ilk önce Almanların Paris üzerine yaptıkları yürüyüşle tanındı. 
Foş, Alnıanlıırın akınını ıne~hur :\1arne muharebesinde durdurdu. Eğer 
bunıı muvaf!~kıyet hns:ı olmassydı, Paris, ikinci defa Alman askerleri 
tarafından çiğnenecekti. Bu harpten sonra general Fo~, daima muhitinin 
hürmet ve takdirini toplıyan b1r mesaiye atıldı. O daima, biitün Alman 
•aıyiklerine ve harbin muhtelif tecellilerine rağmen, neticenin kendileri 
tarafından kazanılacağını sö,·lüyordu. Gener:ıl buna iman etmişti. O 
,harp etmek, taarruz etmektir> diyordu. Fakat bu taarruz sistemini de, 
daima ihtiy~tlı. hesaplı ve ölçülü olmakta takyit ediyordu. 1917 mayısın
da Almanları Fransadan cık:.rmak için yaoılan teşebbüsten sonra, Fran
sız ordusu erkanı hıirliiy~ reisi' cıldu. Fakat itilaf ~vletleri ordularının 
muvaffak.ıyeti Umiıli azdı. 1918 taarruzu esnasında ise bu Umit, hemen he
men yoktu. 26 mart l!ll8 de müttefik orduları başkumandanı oldu ve bü
yük Alman taarruzunu durdurdu. 18 temmuz 918 de mukabil taarru7.a 
geçti. Kumandası altında Fransız, İngiliz, Amerikan orduları vardı ve, 
uf er kazanıldı. 16 ağustosta ~neral F of, Fransanın en yüksek askert rüt
besini (mareşallııtı) kazandı. Mareşal 18151 de doıtdu, 1929 da öldü ve çok 
parlak ihtlfalle kaldırıldı. Şimdiki başkumandan general Gamelen onun 

muavini idi. 

\rııba~ı.1a t: 'v--:e"''·- ..,. _ .. _ 1 • 1 kl • " d t l b d " uıu _,.., ,.._ ..-He oe erın çe en erı, aıa ~ ı a a e e en 

Mareşal, Fransanın cenubunda bir kasabada doıtnıuştur. Uzun müd
det sevkulceyş muallimliği yı.pmış, sonra Franıız askeri kolleji mUdür!ü
jllııde Dı.ılunmuı, lıarp ıan'atı J:ıakl11nda kıymetli D!r kitap da neor.tmiıtır. Dilnkü bayram meraaimine iıti rak edenlerden bir crup .. 
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Gök bayrak 
GALiP BAHTİYAR - 46-

c!stanbul mebusu ve İzmir parti müfettişi• 

Evet Oğul! Senin ko .. unla, bileğinle Timur 
Meleği ö~dürtmek isterler 

Muradigede bir 
cinayet oldu 

Bir genç sf!Vdiği kızın 
babasını öldürdü 

Acıpayamda imar 
Salmaların indirilmesi için köy~ere 

varidat teminine çalışılıyor 
t,ı+tiklerim ben artık kızdırıyor- sun. Buranın hava'ı böyledir oğul! 1 , kadifeler arar bulurum. Kostan 

du: Şaşaladım, Mahmuda: tin şehrinden, Roma Kayserinin ol - Manisa, (Hu•usi) - Saruhanlı kö- Karaman ııah:yesinde Lir ya!ı pıı-
- Bunlar ne fena şeyler! Dedim, - Sendemi gizliden gizliye uğra - duğu yere kadar uzanırım. Oradan .\·ünde feci Lir cinHyet olmu~. bir deE- viyonu yapılmıştır. Bazı nok ~ nl11rı 

bu ad 'iti, nn hep•i canlarını şeytıı- Şll"$1Il? Diye sordum. Hinde, (M:ınzi) dedikleri Çin eJl,ri- kanlı, keııd:sirTe kıııııı vermedi diy~ . bu yaz içinde tamamlmıacııktır. 
tann r tapşırmışlardır? Sizin mü - ~lahmud Yıtlvaç !.iç yüzünü ~ö - ne gelirim. Çok kerre de Çipango bir ihtiyarı öldlirmüştür. Kızılhisar nahiyesinin e!ektirik J'ro-
bıı.rck ._. diğiniz ~elıiı:-ler kızıl Tamu- zünü değiştirmirerek cevap verdi: I (japonya) adasına gecerim. Bir ke- Katil, 20 .1·a~ l :ırında Ali oğl u F-arl· jesi hazırlanmış, ınerk<'ıd e bir park vil 
da't b:ışka bir şey değildirler. - Ben mi? Zaten ~ekiz •eneden - re rle böyle Çin ülkelerinde dola~ır- dır. '.\fakhıl k miz :~. hU t tın köy halkı cude ıretirilmiş, etrafı tc.~çir edilmit· 

.fahmud Yah·aç bu •öıitm üzeri- beri şurada ba~ka Lir ·~ görmem ki. krn Temııcin han ile tnn!41klık ~ttim tarafııı ılan ili:v'lrni ş , Jı.qrsen'r u ı r . tir. 
ne öyle bir yü!Uş güldü ki bu adam Neler işitiyordum ıU.1i o'.mıyaıı öy- ve hem-ı; n kendi•ini daııı~ık oltlum. zattıı·. ( n ve\ç Be lıep de. Lu huyıı·-· e- Fleled:ye rei•!Hi kazt.da lıir tcp!~n· 
h ·,. eğrilik bilmi~·or, özü ne duyarsa le Li.- bula;ık çu ! :,ıı· u ~ a dü şrnüşiim C'üı,kü uğul! :';imdiye kadar •eh '.tli- ver za• Pı, ırı· ini k çaİ(ın>ı .1·:; kl:<'1:11.< tı y~ pr.ruk, bu seııeki işler için lıüdoc· 
hemen söylüyordu: de bilmiyorum. Bun!ıu·ı dü<üııünce lerin kıı . !!bıı!ıların ett!kleri fenalık- uu!u:,:ın ,.,, kö) ün ':ıyılı )'ÜZ "r'.nde'I !erinden ayırecııldıırı t:ıh>isntbn tee-

- Doğru der•in Can Bey! Bura- kolum, kanadım i; e,;iJJ i, dü~tü. Öyle l unıı öcünü ~ıkarncak ancak 'l'eınu- ı•lan kızıdır. bit etmişler, bazı kararlar almışlardır. 
lan tam kızıl tamudur. Burada her- acınsandım ki ağln::acağım geldi . cin Haııd r. Evet, ben burada gizli Kıı.l'I. kızrnvmı ıtü•ıiil \"l!M!1:ş. rvlen. Yeşilova ve Akıılan kn•abalarıııın i-

l kes saman altından su yürütür, ka - Doğruluk dünya yllzümlen ~ekildi düzenler kunıyorum amma kendim mek karurirle bır kllç def Ram;ze mü mıır n!anlan tanzim ed'lmiştfr. • 
rışık.ık çıkıırmağ"a bakar. Ahali ha- mi? :ç in d , {,il. Riz gök göçebelerin Te - meaıt ebn"• fakat red cernbı :ılmı• - Köyler arasından Kelek~ide ikinci 
nını, hım ahali:!ini, ba~buğlar hanla- Mahmud benim halim~ hiç bakmı- mucinin; kara hııtay hanını, Kilşyar- tır. \·:ık"n gec~ <i. kahwh '.111-eden döıı~n bir yatı paviyonu inşası için malzeme 
nnı, hizmetçiler ağalarını, kardeş yor, gene •öylilyordu: lı Gorhaııı, ~!averaülnehr ~ahını, He Ramiz, bpı ~alındığını duvıııu•. a•ağı temin, planlar ihzar edilm;ştir. Kara-

1 kardeşi, oorul babayı bitirmeğe uğ - - Evet oğul! Ben bir TOkmen gö- rat v~ Dehli hanlarını yenme•ine ça- inince el":ıcle tab&nca L•.ılunan E'8'ii!ı man - Ova köyleri arasındaki bilyitk 

1 
raŞU'! Şehzade Mel,med babasına j çebeyim. Haarızım hanlığını kuran· lışıyorum. karşılaşmıştır. Esad derhal ateş et - .A.cıP'ılfanı kaymnl.·amı köprünün tamirine başlanmıştır. 

ı kar~ı. han im ona bağlı beylerden lar benim o babı ba,ıp yagma ettiler. - De,~ne blltün dünyayı bitirme- m'ş. za,·allı ihtiyar: B. Cemı! Col Köy kalkınmalarında esas gaye, sal-
' olan Gur hana ka .ı, dünyanın en ya Ben de ant içtim ki onlardan öç ala- y2 çıkmı.•ın? ! - Beni F.•r.d \'lırrlu ! Acıpayam, (Hususı) - Kazamızcla maları imkan nisebtinde azaltmak 
kışık'ı ııdamı Buhara ve Semerkandıytm. SE\n de ıtöçelıe,;in ... İy; bilir<in -Elbette! Ben sana alnı açık senin Div~ lıavkırmı•tır köy kalkınmasına themmiyet verildi- köyleri ağır mükellefivetten kurtar : 

; phı Osman, hem buraların hanına. kj ~i'." göçeb_e .. bu türlü untl nrı can Y.ibi göce beler ile, uzun burunlu • F.;ad, h.'id:~yi 'müİ<>akıp firar etmiş lı"'. kadar, _imar işl<r:r.e de erıek sarfe- maktır. Köylerin 1940. bitdceleri ha -

1 
Hem de Gur hana karşı halkı ayak- çekışır de, olurde )!ene unutmaz ! •ık sakallı karnbalılar kaYgasım bilahare yakalanmış ve suçunu gizle- d'.lmektedır .. Kaymakam E. Cemil zırlanırken, bilhasea bu cihetler göı 

ılandırı:ıafra ralışırlar. Turhan hatun Ben Temucinle birlik yürürüm. Te - göylüyorum. Bu benim dediğim çöl memietlr. C.ılın, kısa bır zamanda muvaffak ol- önitnde tutulmuştur. 
1cla oğlu için kocası hanı, ortadan kal mucinin başına topladıgı öz yiğit : ıe ka•.iba k11\"yası, olacakt ı r. C'innyet, :lftıradi.1·ede derin bir te- masının se~bI. pr;,gr .. mlı ve sLıtu - Köyün varôdatını artırmak mıık • 
<dımıak i'!ter. Almut dağı üstündeki Türklerdir ki bunları temizleyecek- &nim gibi ıö~ebeleriıı Lu düzen- e~sür urnndırmı•tır matik mesai•ôdir. 'adiyle köy bademlikleri vticude getl· 
~kale~inde duran hmaililer başı Şeyh ler. baz ka<nbalılarla ça'pışacaklarını i- ' '*. Kazumızd:ı teşçir faaliyeti ıırtmış- rilmekte, köy pezarlarınd~n istifadeye 
Cebel de dünyııda ne kadar bahadır Şimdi l\Iahmudun neye çalıştığını şitikçe yüreğim kabarıyordu: Ş !." B. 1 N?id tır. Deni~li. ?Oses!niıı bir kilometrelik calışılmaktadır. Kara höyük pazarının 

:adam varsa hepsini yok etmeğe uğ- 11nlıyorum. Biltüıı merdliğim, yi - - ('öl çOct:kları ü<te gelecekler .. - E" ~ı ırse · . 7
,.., e k_ısmıııın ıkı tarafına ağ2çlar d'.kilmiş- bir panayır şekline sokulması için te-

traşır.. ğitliğim başıma sıçradı. dir, görür~liniız. Yere batsın bu du- n1ekfupCUSll oldu tır. Bılh_assa. köyl~rde y:ıban! ağaç'a- ~bbi!slere girişilmiştir. 
İçim sıkılıyordu. Hemen dedim ki: - Ben de senin gibi ant içtim, di - zenbaz kagabnlılar. Ye.ııi•a IH.,susll _ ~~'<tıııı~·• ~.,._ rın aşı ışl~rıyle ugra~ılmaktadır. Kazanın bazı köylerin.!e yeniden 

l Buolann içinde sanırım ki Ti - ye bağırdım. . - Evet_! Bana ,knlı~s~ b~n; T_emu- ki n·r,el, N!ğ<l e vilayet. m ~. ı, :unçııl ıı - Cumhurıyet meydaııınd11~i Atatürk mekt-ep. cami, köy odaları inşa edil. 
ımur ~Ielek kimseye karşı fenalık gü- Mahmud çok iyi etmi~<in, cl~dikten cın ve Bogorcu g,bı kı~;Jerı, halı şa - f::nn 'ı:y"ıı erl'lmi•"ı·. ~· n« 'ı!" l:ı·ı l t n nrııtın_ın etrafı_ t:ır.zım eclılnıektedir. m'~tir. !n~v.ata başlanmış olup henüz 
tdenıcz, kimseye karşı düzen kur _ sonra hikayesini bitirdi \'e düşünce - nına uymıyanlartlan yuca tu_t!lrım~ diiitı miid ıletre fsHl:ı'• ı•··k>· illerde Reled ye, bcnzııı ve gaz depo•ıı inş.ıa- ikmal edilmiyen mekteplerin tamam-

lerini yüz ü~til çıbrabilmek iciıı han İkimiz de bir zam_ani3r. düşunmege vazif~ al"n v; ken.di>iıı· ı· rmi• 0 _ tını müteahhide ihale etm;ştir. Jaıımasına çalışılmaktadır. 
maz. gi yollardan gittiğini anlamağa ko _ vardık Öne<' ben soze tırışeı-.ık s.,r. 'an ş 1, B. 1 . f . 1 d 

1 
- İşte bunda yanılıyor•un Can bey yuldu: d ım k:. ' ev ·ı '"'< e renı rnz. "'"' e e 

ı ·ı · . muvnffn]'.l\'etleı· rtile•·'.z. 
1Timur da böyle işlerden kendini ko - _ Kendi kPndime verdiğim sözü _Sanır mısın ki Ulu h!ltuıı, !.maı- · *---- Çal - Deniz.i berabere kaldılar 
lruy maz.l\iavraünnehirde anasından tutabilmek için alış veriş için «Ka _ J1 denilen batını mezhebi bıı~ı Şey - • 
1süt emen çocuklar bile ditzenbazlık nıklı• hanının, Haarizim şahı (Cen- hükebel ile danışıklıdır? Bergam<ıdakı ay71 ··l~:r ve 

Çal, (lfo•u f ,> 
s i) - Ç a 1 
Th'ke\"i yenç - ~ 
!eri Den 'z' iye 
g'tierek o ak - \ 

• 
1 dü,Gnürler ! Sen bile Can bey, bura - gl\ver Teke~) ile hareminin yanları- - Oii:ul; yalnız <anmak değil, böy ba"t · nn !:a. arı 
1:va ayak ba. alıdaıı beri gizliden gizli- na sokuldum . Ben onhr idn bir el- :e olduzuna kalb;mi lıa5arım. 
ne iş görmekten başka ne kAr işliyor den öbür ele gider, dibalar: ipekliler. Demek ki .... Timur hanı.. 

; !fi.lence: 
1 

,Günün 
l 

So!do>ı sayıı: 

ı - Yazın sıcağında istanbıılun en 
,ser.~ yeri. 2 - gayı·et, tokat. 3 - Bu
~lape tenin eski ismi, ducaı-cı çamuru 
dlıY ra vı unla ~ürer, 4 -ezilmiş, do~
.u JZ komşu b;r memleket, 5 - geniş 

<ie i!, ~ - Sur;yede meşhur bir ~hir , 

17 ovun oynamak için para mukabili 
s ·' n şeyler, gı:zeteye yatılan uzun 
y:ı71, 8 - biiyük, memleketimizin &s
>. -!ak. kı~mı, 9 - ingiliz alfabesinde 
lıır harfin okunuşu, vücuddaki şiş, yak 
mak için en mıü:bul ağaç, 10 - imdad 
· iyen bir adamt'I tekrar ettiği keli
'm '. e\·in üstünü örten kısım. 

cevahirler, değerli fağfııriler k;h~- (Arkası var) 

1 -E-:=:·~l!"'Wl*H'=""·~·Aırco ..... M..,.,, ....... R .... A"""' -s-in-e-=ıım_a_s_7~"d'ii 

t' 

BııgOn nıatineleriııtlen itibaren 
işte miibaleııasız seııeniıı eıı büyük filmi 

Sevimli· Havdut 
FRANSIZCA SÖZLÜ TABll RE.KKL1 

Bugilne kadar eş· ve emssli görli!memiş harikalar şaheserinde dünya 
sinamacılılfının Ll\titn yöııüllcre hükrneılen en güzel ve sevimli erkeği 

TY ONE POVVER 
VE • 

N A N C Y !\ f; !, l, l' - lI E X 11 I F O N D A 
MF:TRO JUR.,Al lJ[;: }~ıı son .,.., nıtilı m Tl Al1P h.ılıetkri 
SEAXSL.\P.: !! , ,. gü ıı : l -3-5.15-7,:ıu-9,4f> de bıı~lur 

Cumartesi ve p~r.ar ıo,:ıo da ve hafta ara<ında heı- gilıı 1 d" 
r·cTz J(ALK SE.l.\SLAl:J l'.4RJJIU 

~~ 'i!llll\l.illııt::l!lli!illllll:alll .. 

Bugün Kü tü~· p.1rı~ Sinemasında 

Avrupa caz kralı 
RAY VENTURA 

Muhte~em 2 film birden 

tarafından müstesna bir mevzuda 

Paris rndyo yıldızı 

JEAN LUMIERE 
raratılnıış 

Gece Yarısı Sarkıcısı _, 
Filminde şa~·aııı hayıd c!a•ıs ve ı·akR numaraları. .. , 'efis şarkılar 

heyecau!ı ve nıüe~'"ir bir a~k hikayesi güdiltctktir. 

Ayrıcn: Ö!üm l1arbi 
l'ukandan aşağıya: Amerikan poliaiyle, kangsterler ararnıda mJc:ıdeleyi gösterir heyecanlı· 
1 - İstanbul boğazının orta taraf- sşk ve polis filmi 

~arında bir iskele, bir çe~it sandal, 2 İlaveten: Par:.munt jurnalde en son harp havadisleri 
._Başın alt t11rafıııda iki yandaki yer Seanslar: Gece yansı: 2,30- 5,45- 9 öliim harbi 4,30-7A5 de 1 

rpıı, 3 - büyük delik, i aret edatı. , 

- bir çeşit yOzük taşı, öğütU!ma• P••-•••a•mımımmısı111118ll•mı::ı:::1•••••---ı 

~~~~~:: = ~ç!;::~i;~~:~~7ş.g;çti- elef 011 TA y y AR E ~~~~:~:T.:~~:~~~~J 36461 
is toprak ve ~u toplantısı, büyilk bı- Bu hafla .1;; büyük film birden 

1 k, 8 - inam~, kabulklu içi beyaz bir 
·~şit ~-eın!ş, 9 - :Me~·dan, karanlıkça. 

rn - ~- rkta komşu bir devlet, koyun 
tJccarı. · 

Dünkü bıılmacanın halli 
Soldaıı .•ağa: 

1 - Ağaç, ç:.men, 2 - davet, hile 
!! - ııman, çanak, 4 - lekeleme, 5 -
~şı, 8 yandundu,bZ- nu nun ~draoin 

ı, fe, 6 - zoraki, ay, 7 - aşil, ka-
'•a', 8 - remil, dava, 9 - emel, zal, 
ırı - cJ, ya•, n<', 

Bir haftadanberi rrö trrilen 
Şarkın ve Arap diyarıııın ses kra-

!içesi.. 
Omınü Gtilsüın'iiıı 

Olmez bfr esfri 

VEDAT 
"Yanık Esire,, 

TÜRKÇB SÖZLÜ ARAPÇA 
ŞARKILI 

Umumi arzu ve talep Uzerine bir 
hafta daha gösterilecektir. 

Fransız sinemacılığının L;:yemut 
eseri 

Namuslu 
KADIN 

Oyrmıaıılar: 

MEGLEMON!El1 - HT::NRY 
RAT - RAIJiU 
Fraıısızca sijzlü. 

GA-

Ayrıca: Eklerjıırnnl son dür,
Y" hıldi!atı 

Yt<krırıdaıı Ufağıya: NAMUSLU KADIN 2 - !;,tS - 8,30 
1 A l 2 3 Oyun ıaatleri: 

- l ııpazarı, - gam, şose, - VEDAT 3,JO. 6,45 - 10 
y ', rh'l~I. 4 - Çine, alem, 5 - ge-

vik, ı~y. s - çelik, ıa, 1 _ ihaıe. av Bugün halk günüdür. Dühuliye her yerde 
- mine, a;nz, 9 - dam, yavan, 10 herkes iç'n 20 kuruJtUt 

neke , l&l•. 'l•--------&m-ııııiııımıcmı-•llıİiıımrı ______ , 

P~rg~ nı;.lı b~r rık :.ı rn!T111 : 1 dn.:' · ılılıl' ı · 
mız hir nl•ktup•·t, kat:· Jı'.,:. t~·.ı·ını!l 

şam bir mfi~:ı-merkep \'2 c1iğrr aygırlal'ln köylüler 1) 

ait h:p··:. ~atın riftle~ıne~~n~ nıü~aad~ , nıPre verr.1iş -
etmecl"ğ; w ı, .. yii•deıı l"'rrel; kö)''~r •:el !er, •nlnnıı dol
gel'eksf" lia7a h~lkın1n h··'• ı· ı1n· h:.ı duran yü·1.l r .. 
yıl iirete rrıiye~eği y.:ı ı: ı!n1·1\:~;.dır. Jı J'· c.e R :< tam 

Bıı tedbiri ieap ett'r"'l < 0 1><'p de f ından alkış -
köylülere ve halka bildirilmemektedir. 
Alakad:;r maknmatın dikkat nazıırıııı lanmışlardır. • 

çekeriz. Ertesi p:ün r:~ 1 - Drni·li tal:ımlnn lıfr 01·ad.. ·~:... 
C'al ıtenc!eri ile Deııiz'.i reııci~ri arasıııda b;r futbol ma~ı da yapılmı~!ır. 
MfüahRk::t çok zevkli ,.e h<'yecnnlı geçmiştir. Neticede iki takım da ~ra. 
~re J.:almı~tır. 

Şehir meclisi 
Şehir mecli!i, yarın toplanarak, 

1940 belediye bücke•i müzakere!eı i
ni sona erdirecektiı·. Enciimenlerden 
gelen bazı mazbata ve teklifler dtl 
bu mfysnda koııu,ıılacaktır. 

Sivrisinek miicadelesi 
Güzelyulı 8<'mtinde bıızı ur2:ılarda

ki 8tı birikintilerinin temizlenmesine 

('ııl ırençleri, yakınılıı Sarııyköye t!e gideceklerdir. Bıı geziler, mubit
'..e ıılfıka uy~ııclırnıuktadır. 

Bu yıl fazla ekim Mersin limanında 
feci bir kaza yapmalıyız 

b3~!anmıştır. ltfaiye, ""ı~rı boşalt - Aydın parti ınüfettişinin Italyan vapurunda bir 
nıış, ameleler de kum dökerek imla k.. 1 .. • • 
amelire<ini tı.ımanı!umı~laı·Jır. D:ğ"er .oy.uye tavsıyesı ölü, Üç yaralı .. 
birikintiler de kıırutıılacaktır. Ortaklar, (Hususi) - Parti mü- M · (H !) G _ 

K ld d 
.. l . l feltiş' ;\iardin ~aylavı Ali Riza Le -: ersın, usus - eçen perşem 

a ırımı uze tmen!IŞ er vand, Aydın parti idare heyeti reisi] be günü limaııımızda bulunan italyan 
Kılcı ~1ei\cit mah~•lleslnin i!ı"neci SO· ile birlikte Söhye gelmiş, parti teşki-:bandıralı Etiopia vapurunda dikkat· 

kr.ğında belediyece mllteuhh;de yap- Jiitını teft:~ etmiş, bir müddet köyü _I ~izlik yüzünden şayanı teessür bir ka· 
dı~·tıl::ın !iiğım<lan_ ~oııra k1'ldırı'.'1 _ısliih müzde kalmıştır. Parti müfettişi, kö-j! za vuku bulmu~. zavallı bir yurdduş 
~dılnıemış, bu yuzden halk sıkaı·cte vümilzdekl ka"naşına ve parti faı:live- ··ımu··ş ·· dd t • h r·r • • · ' · o ve uç yur uş a agır ,.e :: ı 
lıuşlAmı~tır. tinden memnun kalmış köylüye fazla e- 1 

1 k .. ht l"f 1 . d 
Bel.;<liyenin nazan dikkııtiııi celp '<im yaparak istihsali artırmasını tav- oma uzere mu e ı yer erııı en ya· 

ederiz. siye etmiştir. ralanmışlardır. 

Sünnet Ettirilen Yavrıılar 
Müessif hddi.ıe hakkında aldığım 

malı1mat şudur: 

Vapurun mal alıp vermekte olan 

viııçi aktinde kontrol edilmediğ:nden 

yük taşırk~n uçtaki büyük demir ıı~r
çası birdenbire bo.'almış ve a•a&-ıifıı 

işleri ile meşgul olan işçilerden Ifoş!ııı 
()ğlu liasanın tıım üzerine isabetle ka· 
fatasını parçlamıştır. Talis:z adnm l•U 
darbenin tcsiriyJ.o derhal ö!milşt!ir. 

Gene işçilcrdeıı Mehmerl Karako -
çun sol ayağı kırılmış, lı:ışııırlan ,·e 
gözünden ynralaıımıştır. Knd:r oğlıı 

Kemnl ~ağ ayai< Ye sol elind n yara • 
lnnmı~. Mehmed Hataylı da hnlııt çnrP 
tığından baygın bir halde yerlere • e· 
rilmiştir. 

H:ıstalardnn ayı.j!ı kırık olan Meh
med Karal;oç hastahaneye kaldırıJmıŞ
tır. Zabıta ve adliye derhal meseleye 
Yazıyet ederek tahkikata başlamış -
lar 

Biı dikkat iıliğe ,·apı:r Jostr0mo 0 t1 

italyan teuaasından 1907 doğumlu 
Kırkaıhıç 11Iıı•ıı<1) - ':a.'>abamız halkının h'.mmet ,.e yardımiy~ Halk-'.Mikel suçlu görülerek hakkında tevkif 

evi «ısyul yarılım şıılıeoi tar~fıııdnn fakir ve kinuuiz çocuk!ar sünnet et- kararı verilmiştir. 

tirilm:ştir. DU&-pııe ka~ııba halkımız tarafından çok alaka gösterilmiş vel Tahkikata sorıru hakimliğ"iııce d.
neş~li bir ırun yaııanmışttr. &eııimde, ıilnnet ettirilen ~·ı+vrular .ııörUl~r, 1vam olıınmaktadır. 

' 



~N· taan 1 !MO Çartarr.ba S<\HIFE ( 5 ) 

REo~:.a~-:..va v~ r· ~tıcüıahöfede-u.garısta;1 enı a !aşma ,;, .. , .. ; .. .,~ ....... ••rmoı; ... . 
-

d.OJ118l n1an n asJ 
Son l~T 1 Fakat bu birliğin, Avrupa ınilletleri 

h,..d. 1 •• •• , .. h" ıa.va an_aşmasr A, . ki .. R k ara •• birmü.ellahkuvvetibulunma• a JSe_er yuzunaen ffi t .. ~Ş P.:ikl'f'•, 2:l (R~ıl)' 1) - R0mnnya Il1.anya, ISİC erffl] Offianyaya a da şarttır. Bu kuvvet, Avrupa inzibat 
• .., J ,. He Bulgar·~ı.an Hra~ında. hava n1ünaka b ' • v ff 1 1 d ve asayi;i.nin yeiine himi~i, ve yeni 

t 
zayıat1 ug~·amış JU_U!: :..ıyor ,ı~tı ir,in ı.'r anıa~ma imzaıanmıştıc. U ettırmege muva aK Olama 1 sulh aleminin yegane müdafii oıma· 

ondr t o?-, Eu an!k~m~yn riire, SofyR, Bükreg Y'; ı d Yok ı ·ıı t d'I d..... iLı 
~u'th· a, 23 (A.A) - A!maar:ı 1 llerıek o!uyor ki. ngilterc ·•- · . . Bükres 23 (Racim) - Romanya 'reci edilmi•tir. Almanlar bu farkı, Ro- ' tT. sa, 1 •r mı e • 1 e 11'1 g.,.. 

ı• .. Atm~ ara~ında nıun•azam tsyyare se- . ·' · .. . i ' . . ·ı·hl k h ki h f de di 1 '.zayiata uğramamı~ dahi oh.a hal"'ı gemi.<indeıı 1 7 sini zayi etm:H· ı!e Almanya ara,ında, uç a,l'lık yenı man)·aya aı sılah \'Prmekle kı~meıı ka- 51 " anma " nnı mu a aza e r 
n· ı· ferl oı· ; rapılacrcktıı'. h ı d t 1 baş 1 • 11z filo.unun fıı'kip.t i hıu·lıın lir. Tiun11 Ranılpi1'di;ci dt• i:a,c et - lıir tilare~ unlaş:na;ı imzalanmıştır. pa)·abikccklerdir. '"• ~e ~ma'." ~rın, ne e ao arnt 

'st~anberi k~rlıettiği 18 harrı !6·~- mek ~·e•·dc1'r. * Yeni anlasnrn muc:L:ııce Almanlar 130 Ronrnnvad:ıki ingiliz mehafill, lıu deftfmesıne ıhtımal vardır. Seneler-
~U• 1 

e hemen hemen ı::cn° kat'iyyen Runn muk·:lıi! Almanp iki 0 affı - D _11ar bakırda lıin •0 '11 ).;,ğ ıtlac~k!:mlır. ıınl:<şmanıı; Alman,·a için bir z:ıfer- d~nberi d~var:ı e~en .. korku.'.'ç •'.la~· 
a :,e~.sir olmazdı. llalbu1':j • .\lrnan- ı harp karu\'a~öründtn h~r iki:..'ni ' :1 Ley ve m:ırk arasındaki kurlnr1n .~l den zi,·nda lıir hez~met olduğu kanaa- Ianma yarıı1dır kı, mutecavızlerm ıh. 
~ •• :)'iik mil<yasta gemi kaybetmi~, Gnei•enau ve Sharno~tı. !'~ cep krıı- .Pes f korunma mfrnlm·ca tcsbili hukkınduki teklifler,tindcdlr. tiraılarını ııı.hlandırmı,, Avrupayı 
.~ lt llrıtan~·anın J:un·eti i.;e deniz va:o:ürc'ıırl•n i1dsini. <>af r.on ~noe hu felakete, milletleri bugünka se • 
-.at tecru"" 1;-e: r>rı· k · b' d ı · ~ Planının tatbiki HJH'e.>inde mil- \'C Admira! Scheer'i iki ağır kruva- fi · falete sürü lemı~, ır yığın eT etın 
'ı~~i)'en artmıştır. • zörrtrn her iki,irıi, Jlluher ve torp·l- Diprb::kır, 2:ı (Tfu•ı1'il - D',-11,·- Mı olo·tofun l'.'nektubu istiklaline malolmu~tur. Tarih in· 

ııı ı donanmanın mütekabil ~:.ırar- Jeneıı diğerini 1·:.ıyhe(M; 'i•. bakırda gece ı· e g[i>ırhiz aktif ı·c pa,;if _ .li.. sanlara adeti. en son imkanı hazırla-
! IUdur: Bundan ba~ka altı kruvazörden 4 kornnma t!'rrübeleri ynpılmıştır. mak ve göstermekt<>d!r. Mtiotakbel 

~.:~lt~·re 1 ,; •nffı harp zırhlı•ın _ ;; batırılmış \'•ya aıi'ır he,ara u,h:ı - il ni:umı kuracak olanlar, bundan da iı 
ı, h ır:ni, Royal Oakı, yedi tayy~- tılmı~. 45 de•troyerden de 8 zi Nar. • Rusyan·n Balkan siya -eti hakkında tifo.de edemez ve 1914-1918 harbinin 
~Yb llıiıinden birini, Courageous'i Yikde olmak üzere 12 torpito batını Italya sonunda!<i görüş hata11na ve siyasi 
'21: etıniş!ir. İngiltere ma'ik oldnzıı mı•tır. ..,. ''h Ribentrop' a malumat verilivor rekabet gafletine düşerlerse, ondan 
~•ı·~eV•zörden hiç birini zayi etme- ~ihnyet p~k çok denizaltı, naklivn ~ es., af progra1nı . - aonra11 için artık hayyalelfelah!. 

' t k 1 k. Alman hududu 23 (AA) •Ha man hükumet merkezine dönmesi o h R h · GÖKÇE '·ı •
8 

n at 185 destroyerden onunu ia~e ve•R're ~emileri batırılmış vey11 Roma, 23 (A.A.) - lnl;·n hli ume · • · - ~ · r an a m, 
• d · rns beklenmektedir. Molotofun Fon Ri- *·----'ı•ııı· eniultıdan da be ·ini kay - hasara u~ratılnıı~tır. ti gen!ş bir teslihat programı lanzını · • 

• ı~tir. ve tatbik ve hava il•leı·i ile haya ser- Emin bir meııbadan alınan lıir ha- bentropa yaz<lıitı bir mektubu hami: u•• Ill•VefSl•telı" 
\'İsleri inşa Ye tt9kil edebilme i için as- lıere göı·e, Almanraııın Roma sefiri bulunmaktadır. İyi haber alan mah-

B - kul havacılık te~kiliitına 7600000 liret Fon )fakenzen, ~imdi Berlinde bu - fillerde ha,ıl olan kanaata göre, bu G 
ayranı du•• n pa lak kredi açmıştır .. )!eclis, leYdi edilmiş lunmakta :e F~~ Ribentrop ile gö. - mektupta Sovyetler lıirl:ğinin Balkan enç:er 

olan kanun lavihası bu kredinin şu su- rilşmektedır. Dıger cılı;!tten oğrenıl- siyııseti hakkında maliimat verilmek 
· f' t d · - Baştarafı 2 nci sahifede 

h ı 
retle tevzi edileceğini natık bulunmak- d;ğine göre, Savyeth•r:n Bertin se ıri e ır. _Türk milleti böyle yük5ek idare-

te z a U•• rat a gr çtı" tadır. SchYmrtz Keffin, Mo,kovadaıı Al - cilere ve rarııı!ıı ~·ük•ek şahsiyetleri-
~ - J 939 '940 mali •rııe>i için 3 milyar, ne eahip iken ellx·tle Ye elbette m~de-

lla•ta f 2 h d . M k . d d t' ' ı· l t 19'0 ' l 9H ,,;nne,ı' irin 2 buçuk milyar Fransız h f. ı. Alın- n rnı" lletı" nivet yolunda Türk milleti daima en t ııı • ra ı ncı ea ite e - mış. a sım e e ~ı-.rn ac e mu ena ' • ' m e a 1 ;I ö~ safta it~rliyecektir. Cünkü biz o 
~ ö arşı takip eylemiştir. Zafer abi- tıir çocuk balosu ı.,rtip edilmi~tir. ve 1941. 19~2 .enesi için de 1 milyar 'llecleniyet şule"ini Atatürkün nurlu 
~'ı~ nundeki bu tezahilrat esna3ında Taks;mde flblde önllnde bir bando 100 milyon.. Nikbinlik gösierigor Bu seferde ağlıyacak ?.eki\ ve fevkallıeşer idaresinden alı -

•uın 
~<iti h mebuıu Nakiye Elgün, söy- nıuzika çalmaktadır. .ıı Paris, 23 (A.A) _ Selahiyettar fakat... '·oruz. 

ey T R d · Demiş, şidddle alkışlanmış~ır. Ü-·ı n1 ı ecanlı bir nutukla gençlere il J aponya, omanya an Fran•ız mahfillerinde, Norveçte va- Londra, 23 (Radyo) - Bahriye na- ııiver•ite gençleri, bugünkü ekspresle 
. *"rı an bUyük rünün manasını ve Letonyanın petrol almak istiyor ziyetin pek mil•ait olduğu kanaati rıViston Çlirçilin Pariste bulunmn , Bandırma tarikiyle İstanbula dönece~ 
!ıra ~t •nlumı9 ve Ataturkün aziz A k .P • izhar edilmektedir. Norveçte Dani - münasebetiyle Sen jorj yortusu içiı !erdir. 
tıııısını. anarak milli sef lnönye n ara SeJ ırz Bükre~. 2S (A.A) - İy·i· h.~.ber a.-. markanın •.ima indeki Alman hava *·----

Ut • · rnpılan merasime sulıık bahriı·e nazm ·lı ir ün milletçe duyulan derin bağ Riga, 23 (A.A.) - Reisicumhur. lan mahfillerde beyan edı dıgıne g.o meydanlarının İngiliz tayyareleri ta Duf Kııper r:yuset elmiş ve lrad etti- Norveç ceph€ sı" 
o.d ade eylemiştir. Letonyanın Türkiyenln orta elçiliği- re japonya japon e<liha•ına mukalııl rafından bombardıman edilmesi üze-

., an d ı ı ği bir nutukta er.cümle şunları söyle. 
~ • sonra maarif müdürü ile ne Ltıdvig Seki esi tayin etmiştir. Or- Romanyadan iptidai ma c e er ve rine Almanlann hava faaliyet; dün 
ke;Pler adına söz alan ilk ve orta 

1 
la elçi Bükreşte ikamet etmektedir. bilhas<a petrol almağı teklif etmiş- azalmıştır. Müttefik kıtaların karaya miştirB: .. "k h d·-· 

Pt~n b' t İkt d" hf'll d ·k' emle . . . - uyu arp sona er ıgı zamar •"'a ır~r genç a'·nı' h:sıerö ter· R h "k A t' ir. ısa ı ma ı er e ' 1 m - ıhracı noı·mal bır şekılde deyam et-
,:•ı ıı ol- , . ~ Omen U ume l d t b d ı . Alman milleti göz va•hm dökerek 
•ıı .• "'11 ~1ar ve bliyük esere karşı .. • • • ket arasın a muıı azaman mu a e .. e mektcdir Bu kıtaların ileri hareketı . . ·- . • • _ 
ldı'. •tsılmaz lmanlarını tevı't etmı·~- P etrol mustehlıklerznı yapılmasıııı tenıin içln Romanya hu- . : • 1 .. . k's·ıf prenslerının ıgfalıı tına kapıldıgını \'f 

, , o tesbıt edılen plan ara gore ın 1
'' harptaıı mesut olmadıiiını ileri sürmii 

,.~u·hıt b tahdidata tabi futmıyor kümeti ile lıazı büyük jap~n tkrüst;e- etmektedir. 
1 

d b 
1 

.. galiplerrlen merhamet dilemi•ti. Bıı 
11 ~ 8 eleri ~ocuk marşı takip et- . ri arasında yakında muza ere er Narvik mınta rnsın a u unan mun . . . . • . 

'ltr. e llıerastm . t" k t kt 1 Bükre~. 23 (A.A.) - Petrol işleri lıa•Jp•aca"ına dair verilen haberle _ f . . f 1 . . d' t sefer de; kend:l<>l'lnııı hır avuç kım"" 
•n e ış lla eme e o an k . ı·-· dil k b' t bl'ğ • J ~ erıd Alman mil ı·eze erı şım ı ama- ı ·- . ·-. . .. . 

''ılt ııı,ketepliler abide Bntınde bir ·omıser ıgı n a şa'1'. . ır e ı ıwş- •in teeyyüt etmediği beyan edilmek- miyle muhasara edilmiştir. İyi haber er tarafından .ıgfal .~dıldıgını soylıye 
llJı·ıı.tegıni , k 1 h 1. d .. rederek petrol tıcaretının bır takım tedir. 1 hf'll d h-k · 1 k cek ve fakat kımseyı kan<lıramı,·acak /apara. a ay a ın e vu· . . ... . a an ma ı er e a ım o an ana - ... . .. . . · 

--B.,, tarafı 1 ind ıa.hif.?de--
c Xon·eçlı'cre yardım harekatın -

da bütiJn zorluldara rağmen kıt~la
·ımız muhtelif noktalardan karaya 

ı: ıknıı~h.r 'e büyük murnffakıyet!er 
>\de etmişkrdir. ~orveçJ;ıerle irti -
bat her yerde me\'ctıddur. Düşmana 
muka\ emet eden Norveçlilere azami 
\·ardım yapılmaktadır. 

Londra, 23 (Radyo) - Harbiyı ~ .... ; ıteçm; 1 d' Al h . · tahdıdata tabı tutulmuş olduguna daır 11 t . N 'k 1 . k da cır. Zıra medenı bır mı!lct, mukadde-
<oıe 1 Şer ır . ay, şe rın ana 1 k d 1 .1 h . . d a a gtire, arvı mese esı ya ın t te d' tt ·-· k ' 1 . ld' . . ezareti ı;u telı:iği neşrelmiştir: 

~· r nt1en b ~d 1 .. . d meme et a ıı ve arıcıne everan e· M d k• . . ra ını v ı e ıgı ımse erın g :~!n • . • _ 
t Ve U C&u e er uzerın e . . . . acarı"stan a 1 halledılmış olacaktır. k t I l .. h k t t d'kl c. 01'\'CÇtekı h rekat, _ orveÇ kıta-

>l ıııı, bulu h Ik . te den şayıaları tekzıp etmı~tır. v •• • tl t k "'f on ro a< er ,.e ıyı are e e me ı e- l· . ·I te•r;ki mesai edilerek devam 
\~1ti "e alk n

1
an a ın sevgı za- Bu tebliilde, Romanyaııın müsteh- .n.omunıs er ev l rinl gördüğü anda onları iktidar me'" arı; e 

•11• lca arı arasından gerArok A • k } } ,.,'\_·Iemekted!r. A kerlcriıniz cenupta 
~.'li•n Pa•• r ' I . b dr-d- likleri tahd idnt.a t.ıi.bi tutmoaına ma- ffieTJ a J ar edı"ldz" kHnden uzaklaştırmakta tereddild e! ' ·· ı " ına ""'mış ve ura a a diisman taz.nkına mukavemet et -Itır .. ~ - hal bırakmıync:ık miktarda petrola . mez.> · 

· l'k ld ,. .1• d'I kt d' Paris, 23 (Radyo) - Havas Ajan- Paris, 23, (A.A.) - Parıs zabıtası * ınektedir. Trondheim cenubunda Al 
,;ı Budapeşteden haber alıyor: gızlı bır komilnıst eş ı a ı mey ana 'nan ar taarruza eşe s e mış er-t ma ı o u,.u ı a\'e e ı me e ır. . . . . · t k'l't d ı t bbü t · \ 

lıı. stanbulda Almanlar, Isviçreden Amerika sefiri, Macarista~daki A· çıkar".1.ıştır ... Bu teşkil~tın mühim ha~p lng-iltere dir. Bu sırada şiddetli bir çarpışma 
~'~tt nbu1, 2S (A.A.) _Milli haki _ harita is temişler merikan tabaasın ı davet etmış ve ar- sanayıı. muessesele~ı~de ı_nute~dd.ıd Mı"llıA ın u""da· ~aaya ı·kı" olmuştur. > 
~i~ın ~t Çocuk b . b .. h . zu ettikleri takdirde Amerikaya avdet şubelerı vardır. 74 kişı tevkıf edılmış- J' Londra, 23 (Radyo) - (Deyli 
t•ıı lııuh•-ı·r ayramı ugun şe rı- Bern, 23 (Radyo) - İsviçre hü kıi- edebileceklerinı· bı.ldirmi•ti r. tir. Mevkuflann hepsi de aske ri mah- ·1 l " d Meyi) gazete•!· İngiliz ve Fransız 

~r ""ı nııntakalarında muay. t· h "t t d 1 mı• • . . . mı qar 1ra ayır z · . · ' . . 
"'1-~ oıram . . .. .. . me ı , aıı o. ve ayyare en a ın , * kemeye sevk edılmışlerdır . kuvvetlerıyle Norveçlılerın, Oslonun 

~~ h mucıbınce buyuk bır resimlerin harice gönderilme•ini d Londra, 23 (Radyo) - Maliye na- ,;malinde Almanlarla temasa gele -
~ıtlııinıı~~e~anla tesid. edilmiştir. yasak etmişti r . Son günlerde Alnıan- Romen gazetecileri Bitaraflıl{ nere e zırı Sir Con Siman, 1940 - 1941 büdce- rek şiddetli muharebelere başladık-
~!rı bu azasının ılk mektep tale· ıar, İsviçreye aid harita ve resimler M" A "d' l sini Avam Kamarasına tevdi etmiş ve !arını haber vermektedir. 
~~danın sabah saat 10 da Beyazı.! istemişlerdir. zlanoya gı ıyor ar kaldı? uzun müddet izahat vermiştir. *----
!!<!hı r ~a toplanmışlardır. Merası- _ • l\lilano, 23 (Radyo) - Romanya .. • . _ .. Maliye nazırı büdcenin iki milyar 

~iltl&ı andosu tarafınd:ın çalınan Hıtler, Danımarkayı be- ayan meclisi reisi, bugün buraya gel- Bruksel, 23 (A.A.) - Mıllı muda- 675 milyona baliğ olduğunu ve iki m:l. Almanya 
. lııey;arşı ile başlanmış ''e bu sıra- nimsemeğe başladı miş ve sergiyi ziyaret etmiştir. faa nezareti Neufchateau Uzerindeki yarın tamamen milli müdafaaya hasre 
'IU?ııişt~ndaki direğe Türk bayrağı S kh I 23 (A A) İ . Romen matbuat mensuplarından tayyare uçuşlarından ve orada vukua dildiğini söyledikten sonra, harp mas. sılrıntıda 
"'' ır " nt k . . . to o m, . - s' eç gaze . 1 . 1 h-d· d 1 k bir ,., '••nan b'. ''" ea ıben valı muavını t 1 . . B .1. h b' 1 . li'tl _ 120 kişinin yarın sergiyi ziyaret içın ge mış o an a ıse en ayrı o ara rafları için halka sıkıntı vermeden ver 
·ı.• Ü;>Ok d - . . 1 t b. e erının eı ın mu a ır erı, ı e B' k t 1 ki . b'ld' ·ı . t' k b' t l . d" B lçika a ve it eııerını ana an ır . K h d k' Al f' . il reş en ge ece erı ı ı rı mış ır. ço ecne ı ayyare erın un e - gilere bazı zamlar yapılacağını söyle-
\\ıi lııad etmiştir. ~ın k ı°iden af- h~ ı ti man d . ~~ ırıne * · razisinin bitaraflığını ihllil etmiş ol- mişlir 

'·~-tuı Uavininden sonra llk mektep kev da . e Dse ~ ıyek er veFrUhıgı . vıe - - - duklnrını bildirmektedir. · 
> Çocıtkı ·en ısıne anım ar anın rerı ı n Ç ··ı l . . . . 1 ı.' eıit arına yardım birliği ço- t 'h tı·-· . b'ld' kt d' O manevra arz Bu tayyarelerden ıkısmın Alman o -

- ---*·----
< t Reın k vanını evcı e ıgını ı ırme · e ır- _ d fi to 

~i e!kii&, e urumu ve kızılay genç- ler. Kahire, 23 (Rauyo) - Yeni Zeland dugu .anlaşıt:nıştır. Tayyar~ a ı P-
1 1 Ve t ,:· adına hitabeler irad edil· S f' 1 1 t' biltU .. 1 'd kuvvetleri bugünden itibaren çöl ma- \ar mt!teaddıd defalar faalıyete geç -
~~ a..,b 1 e ır, mem e ıe ın n sıvı ı are- . 

Bakston 
Kilise erkanile b~Uıtur. e er tarafından iirler o - terini murakabe etmek seliihiyetini n~\•ral:ırıııa başla:~ıştır. Manevralar mi~lır. 

l·ı ıger ha'•d'r lıır hafta silrecek.ır. Elmas konuşacak ·in tarafı • •~ ı . 
lı\ deki ilk an Beyoglu kazası da- Diğer cihetten ayni muhabirlerin * Belgrad, 23 (Radyo) - Anglikan 
~,~ten Tah".'ektepler saat 11,55 ~n lıildirdiğine gore, Ruhr valisi joseplı y k } Alman sanayiinde mü- kilisesi baş piskoposu Bakston, bu -
~ ... tnıı_ ım meydanında ve abıd~ Terboven, Norveçte Hitlerin fevka - Unan fa } h • l • • gün buraya gelmislir. Baş Piskopos, 
., , topı k d zm ro çevırıyor · ~ lıt~ anara saat 11,30 a ii.de murahhaslığına tayin edilmiştir. B l f' . . k b l . Budapeşte, Atina, Bükreş ve Bul -
4~~ dite~ ~elen çelenklerle Halkevle- Buııdan başka sivil Norveç memu r U gar Se trını a U ettı Londra, 23 (Radyo) - İktısad! gar kiliseleri erkiiniyle temasa gele-
;, eıı •AL 'ekkUller tarafından gön- tarının verine nazi memurları ikame Atina, 23 (Radyo) - Bulgarista- harp netaretl, sınai elmasın Alman - cek ve umumi vazivet hakkında gö -

·~ 1 '"" 'llkl . . ! u ıııu 1 er merasimle abide)'~ edılecek vt\'li lıu memurlar Alman _ nın )eni oefiri, lıugil!! . araya gider~k yaya gönderilm.esini ).·asak etmiştir. rüşecektir. 
•ıu t "e -u• k b b h · · B h t t dlı 1 d al ı•lı arar '" ea ı en a rıye ban- t.r tar11fınılıın sıkı lılr kontrol altma kral taı·:ıfıııd~n mera•imle kabul edil- u u~u~ a yenı e ır er e m ,-
~~ dtrei:ndan i tiklat marşı çalınır- :ılınaeaklır. miş ve it:madnanıcoini verm'ştir. tır. Elmas, Almanyada techizat ve 
~1 dan 

10 
Türk bayrağı \'f'kilmlştir. • • o*o makine imalinde hayatt lıir rol oyna-

ııı~' bitabnra muhtelif teşekküller TIR- v c n Dıyetrıç A "k maktadır. Elmas ihracı daha evvel 
1,,~aJc., 11 !eler irad edilmiş ve bunları mefl a de yagak edilmiş•e de, Almanyaya 
ı·ııı ~d~ Ya •lebeıerin kutlulama heyeti Beyanatta bulundu . az miktarda geçtiği anlaşılmıştır . 

lı ~iha ı>tığı geçit resmi ile mera - Berlln, 23 (Radyo) -.1fatbuat ne- 788 tıcaret vapuru sattı Belçı" ka 
1 1(, Yet '16 rı'I · t' · · · N k ?" (Ra 1 · ) A 'k ı 1 •nhuı ' mış ır. zareti genel sekreterı Von Dıyetrıç; evyor • _,, c:,o - merı a 
ıı~3 dt i~k:~ (A.A.) - Bu~ün saat bugün italya matbuat mümessillerini hUkümeti, harbin başlangıcından şim- Müdafaa vergisi ihdas 
·~~ 8~r&ist'IAp müzesinde çocuk ne~- kabul etmiş ve kendiler;ne Norveç ha- di)·e kat~ur yabancı devletlere yüz sek- edecek 
~ t •r . ,'aat 13.30 da da çocuk rekatı hakkında beynnnlta bulunarak, sek sekız vapur salmıştır. Bunların 
~Yo~ı~' 1 açılmıştır. Öğleden •on- .\iman kıt:ıalının J\'orveçte mütema - çoğıınu ingillere ve Fransa satın al- Briiksel, 23 (Radyo) - Belçika 
\tara bnda. Fransız tiyatrosunda diyen ilerlediklerini, Norveçlilerin mu mışlardır . kabinesi yedi saat süren bir içtim'l 

Yugosl1vya 
Heyeti 

Moskova yolunda 
Bükreş, 28 (Radyo) - Moskovaya 

giden Yugo•lavya heyeti bugiln 9u
radan geemiş ve Yugo,ıavya sefirin;n 
verdiği ziyafetten sonra yoluna de
' 'am eylemiştir. 

Italyanın harici siyaseti 
U"ulı: b' .. ·ı · 1 · b' · 'hd d'I k · ır musamere verı - kavemetlerini kırarak, en emin yerleri ıı mıy e yenı ır vergı ı as e ı ece - Roma, 23 (Radyo) - Korporas _ 

DOKTOR işgal ettiklerini, başlıca demiryolu is- Ruzvelt H aziranda tir. yontar meclisinin bugünkü içtimaın-
tnsyonlarının Almıınyanın elinde bu- h' k k Şimali Fransada alarm da hariciye nezareti büdcesinin mü-J:. t..ıÇE lunduii'unu, İngilizlerin işgalindeki li- seg a ate Çl aca zakeresine başlanmıştır . 

Ç Cl T UZ manların, stratejik bakımdan hiç bir Varmsprings, 23 (A.A.) - Reisi - verildi Bildce hakkındaki esbabı n ıucibe 
0-ett~ kıymeti ha:z olmadıii'ını, karlar eri • cumhur Ruzvelt mutad olduğu Uzere Faris, 23 (Radyo) - Dün gece ve mazbatasında İtalyanın harici siya-

ll Haıtalıh[ar l meğe başladıktan sonra isveç yoliyle l gazetecileri kabul ederek Birleşik A· bugUn, Fransanın şimali garbi ve ce- seti tebarilz ettirilmi~ ve bu aiyase -
it ltfr-• h Norveçten bol demir ithalatı yapılaca- 1 merl ka devleti içinde hazi randa yirmi nub! garbi şehirlerinde tehlike işa- tin, Mussolin i ile hariciye nazırı kont 

~. ~ •. , ı.c . e a.ssı•ı >• .... ~tııı • tını ve İngilterenln Almanyayı demir- günlük bir seyahat yapacaii'ını bildir- reti \'erilmiıtir. Paris haricind·en da- C!yano taraflarından faşist mecli • ...::r •o .; ll.SO d an bire kadar den mahrum bırakmak hususundaki miştir. fi toplarının se•lerj işitilmiştir. Maıt- •inde irad olunan nutuklarda göste-
rt, ~ ''•uıınd ,. Alıuık matbu.il aayretlerln!n aklın kaldıii'ını sBylemiş-ı Cumhuriretçl milli meclis te bu es- mafih Pariste hiç bir tehlike işareti rildiğ:i, bu siya•et sayesinde harbin 
-.._--~P:~~·~r~ ........... .,. tir. nada toplanacaktır. nrilmemiştir. şaı·ka yayılm adıii'ı b il dirilmiştr. 

- Baıtarafı 1 inci aahifede -
ltalyanııı biran evvel harbe girmesi
ni istediğini yazmaktadır. Ayn; ga -
zete, M u~solininin, Hitler tarafın • 
dan yapılan tazyıklara kulak asma
dığını ve lü42 de açılacak olan Ro -
ma sergisi için hı.ımmalı bir surette 
\alışmakla olduiuııu haber vermekte 
Almanyanın müşkül mevkide bulun
duğunu ilave eyıemektedir. 

Paris, 23 (Radyo) - Amsterdam
ılan haber veriliyor: 

Alman gazeteleri, İtalyanın yakında 
AlmanyRnın yanıba~ında harbe gira
eeğini ve Sovyetler Birliğinin de ihti
yat! lıir kuvvet olarak kalacağını ya-
zıyorlar. 

Bu gar başvekili 
- BAt tarafı 1 inci sahifede -

çirdiği bu zamanda bizler Bulgari• -
tanda inhiraf etmeksizin sulh ve bi
taraflık, yaratıcı ekonomik faaliret 
Ye ktıltürel terakki ve milli birli!< ,;_ 
ya-.tini takip ediyoruz. l\Iemleket!
miz bnşlamı~ olan harbe ~lırüklcne -
cek mi? Her ke•in bizden sorduf:u 
sual budur. 

Aziz körlülcr; size şurasını temın 
etmeliyim ki, yalnız Bulgaristanda 
değil fakat Balkanlarda da daha u
z1.1n müddet sulhten istifade etmek 
için esaslı ümitlerimiz vardır. Şun -
dan kat'iyyetle eminim ve bunu bil
has•a tebarilz ettirebilirim ki, bizim 
için sulhün bozulmaaını intaç edece
ğinden korkulacak herhangi bir şa'1: 
veya hMi~e mevcud değildir.• 

Bulgar ba~,·ekilinin bu sözleri bin 
lerce köylünün şiddetli ve hararetli 
alkışları ile karşılanmıştır. 
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fİzmir Levazim Amirliği İlcinlarıl . . 
'7 il &M su cuwca-•cwıww a ---- t ıw:s-ıwıı ıı-ıaıı-ı e •-• • 

Makinist aranınor ( 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: "' '\ 

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

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte müstahkem Mevki ikJn. 
ci şubeye derhal milracaatıarı. 1300 

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

i LAN 
Fransızca tercüman alınacaktır 

lzmir levazım amirliği satın aıma komisyonundan: 
1 - Eskişehir hava okuluna beş Fransızca tercüman alınacaktır. 

Bunlara kadroya göre vekaletçe takdir edilecek ücret verilecek· 
tir. İsteklilerin tahsil derecelerini şimdiye kadar devlet memu
riyetinde geçmiş hizmetıerinin tesbitine ihtiyaç olduğundan 
bunlara ait vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 

2 - Aşağıda vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkil edile
cek bir heyet tarafından imtihanları 30 nisan 940 tarihinde ya
pılacaktır. Taliplerin 27 nisan 940 tarihine kadar Eskişehir 
Hava okulu komutanlığına müracaat etmeleri ve imtihan iünO 
olan 30 nisan 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 - Medent haklardan mahrumiyet cezası ile mahkOm veya 

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

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

E - Sıhhi ahvali vazife görmeğc müsait olmak (raporla) 
F - Lise veya muadili tahsill görmüş olmak \:'eya devlet me

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

lI - En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe musaddak 
taahhüd senedi vermek. 

20 21 23 24 25 26 27 1400 

Istanbul Belediyesinden: 
Taksim belediye gazinosu bodrumunda yapılacak inşaatla d:ğer bazı 

müteferrik işler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 29766 lira 45 kuruş ve ilk teminatı 2232 lira 48 kuruştur. Mukavele ek
siltme bayındırlık işleri umum: hususi ve fenni şartnameleri proje keşif 
hulfisasiyle buna milteferri d;ğer evrak 149 kuruş mukabilinde fen işleri 

müdürlüğünden v~rilec~1dir. İhale 2-5-940 perşembe günü saat 15 te dai
mi encümende yapılacaktır. 

'l'aliplerin ilk teminat makbuz veyn mektupları ihaleden sekiz gün evvel 
fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
~it ticaret odası vesikalariylc 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresin
de hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 
enciimene vermeleri. 16 19 24 29 1278-2825 

Gümrük muhafaza genel komu
tanlığı Istanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonundan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak 4000 takım yazlık elOisenin 

:ıçık eksiltmesi 25 nisan 940 perşembe günü saat on birde yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 26000 ve ilk teminatı 1950 liradır. 
3 - Numune ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün \'C snatında kanuni vesikaları ve ilk teminat 

makbuzları ile birlikte Galata Mumhane caddesinde İbrahim Rifat hanın 
da ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 10 14 19 24 1260/ 28:>8 

lstanbul belediyesinden: 
Tepebaşı şehir tiyatrosu bahçesinde yapılacak muhafaza dıvarı ve te

ferruatı kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2S135 
lira 90 kuruş ve ilk tem;natı 2110 lira 20 kuruştur. Mukavele eksiltme ba
yındırlık işleri umumi hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hnlasa
siyle buna müteferr! diğer evrak 141 kuruş mukabilinde fen işleri müdilr
lüğilnden verilecektir. İhale 2-5-940 perşembe gilnü saat 15 te daimi encü
mence ynpılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihaleden sekiz gün ev
vel fen işleri müdiirlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 9·10 yı
lına a~t ticaret ocir:sı vesikalariyle 2490 numnı-alı kanunun larifatı çevre
:'linde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günil saat 14 de kadar 
daimi enciimene v rmeleri. 16 19 24 29 1280-2828 

inhisarlar Umum müdürlüğünden 
Cinsi • liktarı Muhammen B. % 7,5 tcminut Eksiltme şekli 

Lira Kr. Lira Kr. Saati 

Bira 
f'andırıı 

Bira 
kasası 

10.000 A. 42,400.- 8180. Pazarlık 11 

11.000 A. 
1 - ~artmıme ve niimuneleri mucibince bira sandığı ve knsal:ırı pa

zarlıkla satın alım•cnktır. 
2 - Muhammen bedelı, muvnkkat teminatı pazarlık saati hizasında 

yazılıdır. 

3 - Pazarlık 26-IV-9·10 ~uma günil istanbulda Kabataşta levazım ve 
mübnyaat şubesindtllti :ılım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Sartnamesi her gıiı. ~özü geçen levazım şubesi veznesinden ve 
İzmir Ankara başmtidürlilklerinden 212 kuruş mukabilinde alı
nab!lir. Ve nilmueleı- de levazım şubesinde görülebilir. 

G - 1stckl:Ierin pazarlık "in tayin olunun gün ve saatte kanuni ve
sait{ ve yüzde 7,IJ gıiftmne paralariyle birlikte mezkur komisyo-
ııa müracaatlnl'l. 16 18 20 24 3005-1327 

' iaENCAA 
Mcıkine' Tamirhanesi 

reor ==- , , , , a (AN~Df>Lt!) 'tr 
' it ··- h 

J,t r Zta •> 

--· 2 
3

tft 

M. M. V. Deniz Levazım 
alma komisyonundan: 

4000 kilo yün fanila ipliği 
2000 kilo yün çorap ipliği 

Tahmin 
bedeli 

11.800 
6.600 

17.400 

satın 

Temin~t 

1305.00 
1 - Yukarıda miktar, cins, ve teminatı yazılı iki kalem ipliğin 16 

nisan 940 tarihinde kapalı zarfla yapılan ml1nakasasına talip çıkmamış 
olduğundan işbu iki kalem iplik 29 nisan 940 tarihine raslıyan pazartesi 
gilnü saat on birde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1305 lira olup şartnamesi her gün komisyondan pa
rasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 day!ı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
gOn ve saatta Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. 

24 26 3163/1410 

lzmir heledil}e havagazı mü
dürlüğünden: 

Naldöken civaı·ında yeni yapılmakta olan asfalt yol hasebiyle hava
gazı borularımn yer!ni değiştirmek mecburiyeti hasıl olduğundan 26/4/ 
~40 cuma ve 27 /·1/940 cumartesi günleri Karşıyaka kısmının gazı kesile-
cektir. Sayın abonelerimizin m~hlmatı olmak üzere ilan olunur. 1409 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
Mü~tahd~rnirı için yerli malındım ve uskardan olmak üzere 72 çift fo

tin ve 166 çift iskarpır.in imali açık eksiltme ile münakasaya konulmuş-
tur. • 

Muhammen bedel fotin için 650 iskarpin için 550 kuruş olup mecmuu-
na nazaran 1381 Jiraıiıı. 

Muvakkat teminatı 10~ lira 57 kuruştur. 
Eksiltme müddeti 16-4-940 tarihinden itibaren on beş gündür. 
30-4-940 salı günü saat 14,30 da ihale yapılacaktır. İstekliler her gün 

müdUrlük levazım kalc::mine müracaatla teminatı muvakkatalarını vere-
rek şartnameyi görürler~e daha fazla izahat alabilirler. 

16 20 24 28 1834 

Devlet Limanları işletme U. M. 
lzmir şubesinden: 
1 - 1940 yılı haziranının birinci gününden 1941 yılı ma;-ı·ısının son 

giinüne kadar Çamaltı tuzlasından vapurlarla motörlere tuz 
yükleme ve istif etmek işi bir :ı.y içinde pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

3 - Pazarlık 3 mayıs cuma günü saat on birde devlet limanları iş
letmesi İzmir şubesi binasında yapılır. Şa~tnameler bila bedel 
alınır. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalan ve teminatiyle birlikte şube mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 18 21 24 27 1372 

Devlet limanları işletme umum 
müdürliiğünden: 

I{c~if bedel: 29182 fü"a 8!> kuruştan ibal'et izmirde iııcirultı mevkiinde
ki iskelenin betonuarme olaı·ak yapı!ması i~i pazarlıkla ihale edilecektir. 
muvakkat teminatı 2188 lira 71 kuruştur. isteklilerin asgari yirmi bin li
ralık müırıasiıi iş ba~armış olduğuna d:ıir vesikusiyle birlikU! 29-4-9,10 ta
rihine rastlıy:ın pazartesi günü ~Hat 1:5 tc Galata<la mmım müdürlük bi
ıuısırı<l:ı toplanacak olrın ı-atııı alımı konıisyoııuna mhracaat etmeleri bu 
baptaki şartname \'e teferruatı 146 kuruş mukabilinde sözü geçen komis. 
~·ondan alınabilir. 2:3 24 2ô 28 3225-1416 

Istanbul belediyesinden: 
Floryada sıra kabinelerde Yctptırıl:ıcuk tesisat ve müteferrik işler ka

palı zm·f usuli.rle ek·dlt:neye kcınulrııuştuı·. Keşif bedeli ~1648 lira 43 ku
Tll!i ve ilk teminatı 162:; !in• 62 kuruştur. ~1 ukavele eksiltme bayındırlık 
işleri umumi hususi ve ieııni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna 
mütcferri diğer e'.'rak 108 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden 

verilecektir. 
lh:ıle 2-5-940 per~embe g-Uni; saat ı:> te <lnimi ·~ncümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teıni11.ıt makbt1z ,·eya mektuphırı ihaleden 8 gün evvel fen 
işleri müdürliiğllııe mür:l.caatl~ al.ıcakları fenni ehliyet ve 940 yılına nit 
ticaret ocla.~ı \'es:k~ılariyle 2490 num:ırulı kanunun tarifatı çe\Tesinde hu· 
ıırlı)ac:ı.kları teklif mektuplarını iiwle günü saat 14 de kadar daimi en-
cümene vermeleri. 16 Hl 24 29 1279-2826 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANDAISE ROY ALE KUM • 
PANYASJ 

DEUCALION vapuru 2-5-940 ta • N E V • y O R K lçM( 
rihinde beklenmekte olup ANVERS _.a 
VE HOLLANDA limanlarına hare. Eksamelia vapuru nisan ıoala?JJ-" 

bekleniyor. ilet edecektir. 
Eksiria vapuru Mayıs iptid~ 

Z A R A 
.• •• bekleniyor. 

motoru 
24-4·940 tar.ihi~.de SERVİCE _Jf_f_A_R-lT_İ_M_E--ROUMAllf" 
gelerek erteaı su - BUCAREST 
nü aaat 17 de PiRE 
BRlNDISl ZARA 
FİUME TRIYESTE Galaa ve Köıtence için& 

VE VENEDIK li • Cavarna motörll 18 Mayısa tlollİ 
ınanlanna hareket bekleniyor. 

edecektir. 
BRINDISI motörü 1-5-940 tarihin· D. T. R. T .• BUDAPEŞT 

de selerek erteai günü aaat 17 de 
PiRE BRlNDİSI ZARA FİUME TRI- BUDAPEŞTE iÇiN 
YESTE VE VENEDIK limanlarına -------
hareket edecektir. «DUNA> vap. 15 mayısa .ıolf' 
ADİCE vapuru 3-5 Mayıata bek- bekleniyor. dt 

lenmekte olup CENOVA VE RlVJ • ~KASSA> Mot. Mayıs ıonlaJ'lll 
ERA limanlarına hareket edecektir. bekleniyor. 1'' 

CITIA Dl BARİ motörü 7-5-940 t:SZEGED> mot. Haziran orta 
tarihinde beklenmekte olup fSTAN- rıncla bekleniyor. 
BUL PiRE NAPOLl CENOVA li · V ~ .,;. 
manlarına hareket edecektir. apurlarm lllm •• tarUll•• 

ZARA motörii 8-5-940 tarihinde tm'ij :1J; bfr taaııhld abs•e&. T ONı ..... 
selerek ertesi sünü aaat 17 de PİRE 
BRINDISt ZARA FIUME TRIYES -
TE VE VENEDIK Limanlarına ha. 
reket edecektir. 

LANGANO vapuru 12-5-940 tari -
hinde beklenmekt~ olup CENOVA · 
VE RfVJ ERA limanlarına hareket 
edecektir. 

Olivier oe ı"lrelcdl' 
LiMiTED 

VAPUR ACENTASI 
Attürk caddesi R ......... 
Tel. 2443 
Lonclra ve u •• rpo1 t.adal'I 

Not - Bütün bu vapurlar Triye•- Piyaanm ihtiyacına sar. 
te veya Cenovada §İmali ve cenubi ll•la•rım-•ı•z•ae-fe•rlllİTll•İıpllacıla•k•l•ardal•··-1111"'. 
Amerika limanlanna hareket eden 
fTALtA ANONİM seyrisefain tirke- Od d nUJI 
tinin ve Amenl<a ve Hindiatana hare- U D e p0SU 
ket eden LOYD TRIYESTlNO ano- ki• 
nim aeyriaefain tirketi v•purlarına na ı 
tesadüf ederler. Od d b k Kes~-"' ; un epomu u erre Wl'6 ~ ... 

SERViCE MARITIME ROUMAIN desinde Şamlı sokağında 80 Duıo--'.':.. 
Albajulia vapuru 4-5-940 tarihinde arsaya naklettiğimi muhterem ,.,,, 

beklenmekte olup l\Ialta, Cenova, Mar- rilerime arzeylerim. 
silya limanlarına hareket edecektir. Odaıw ~ 

Not: Gerek navlun ve ge~ekae ha- Hasan Sulhi 
reket tarihleri halıkmda acentemiz ~ 
hiçbir meauHyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 ~RAKET~---
ızmir belediyesinden: Marka Lastik ayalı 
1 - Paşa mezarlığının duvarsız kapları hem saiJaJll 

olan bir kısmına duvar inşa siyle tel hem garantiliair • _-
çeki_Jmesi işi fe~ işler~ müdiiürlüğün fi' 
~ek'. şarlname:ı v~çl~ıle . . açık e~~lt- zibulvarı ara:-ındaki 1329, ısso ~ tJll 

e) e konulmu,..tuı. Keşıt bedelı ı 8 J raçoğlu Şükrü caddesiyle Necati, 
ve muvakkat teminatı 59 liradır. Ta- caddesi arasındaki 1331 1882 fi 
tiplerin bu teminatı İş lıunka~ına yrı . k ki . 1. ,,600 t ' uraD~1~ 
t k · h 1 0 .. 1 _ so u a ıc a - me re m 
ırara ı a e g nu o an 6-<>-!l40 pn - . . ın 

zartesi günü saat 16 da encümene Fe\'Zıpaşa ve Gazıbulvarı ara5 ıJrlts' 
müracaatları l:JG7 sayılı sokakta 650 metre rD .. · · ıe r 

2 - 904 sayılı sokakta 18 ve 19 baı eski ke~me paket taşlariY ; 
sayılı cHikkanların yıkchrılması ala - 1~61 ı:t.yılı sokağın, Aziz Akyilre) tJll? 
na ait olmak üzeı e enkazının satı~ı de3inden itibaren 600 metre ıııu~ 
fen işleı,i ~üdür~Uğündeki keşif ~-~ yeni ke~me paket taşlariyle d oJO'• 
şartııaınesı vechıl; açık :ırtırmn.ra yaptırılması. fen işleri mUdll~ '
konulmuştur. Keşıf bedeli 8 lira 20 deki keşif \'e şartnamesi veÇh11~fll 
kuruş muvakknt teminatı 62 kuru5- ek;-;iltmcye konulmuştur. Keşif il., 
tur. Taliplerin bu teminatı iş Lanka- ~980 lira muvakkat teminatı 148 ~ 
sına yatırarak makbuzlariyle ihale 50 kuru~tur. Taliplerin teminatı ftl)lll' 
günü olan 6-5~.940 pazn.~tesi günü sa- ka.sına yatırarak makbuzla~fyle 1111 ,r. 
at 16 da encumene muracaatlnn günü olan 29-4-940 Pazartesı ıO 

1 

lfl 24 30 5 at 16 da encümene müracaatlatl-
Mimar Kemaleddin cadcle~iylc Ga- 14 18 N 28 ~ 

KASE 

"° Şiddetli BAŞ, DIŞ asrı• ....... 
ırd.R. ,. 

MA TİZMA aancılar1Dı, S c;ıJt• 

hataızhklarını derhal pc;irlr ~ 
NEZLE ve SOCUK ALGlllfıJ&IJf 

kartı müeuir ilaçbl'-, 
iZMİR 

PAMUK MENSUCAT 

~ 
..... .,. 

icabında sünde t-3 ka .. 
Her Eczaıaede bulunUI'• 
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