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Dün toplandı ş- h 1. b l . . k 
Narvik Sahillerinde Geniş Faaliyet Var 

Ankara, 24 (Telefonla) - İcra Up e 1 ya aDCl ar IÇID ÇO ge• 
Vekilleri Heyeti bugün öğleden ev • • • b Jd 
ve! başvekil Dr. Refik Saydamın DIŞ emniyet tertl ati a l 
reisliğinde toplanmış, ruznamesin-

A lm an la r l...Jamar cephes ·n .. _dem-ünde-riçm-adaeıe...._rüze-rinde_.mü1 ""l c-ı j ,.~erelerde bulunmuştur. 
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~ Şimal Harbinden Safhalar l~ADYO] 
*** BUGÜNKÜ PROGRAM 

Bombalar altı da bu-
12,30 program ve memleket saat •· 

yarı, 12,35 ajan< Ye meteoroloji haber· 

luna bir kral M h 1 ı Ş h • • l • leri, 12,50 muzik: Çalanlar Fahri Ko· a SU satış arı ve e ]f iŞ eri puz, Cevdet Ça~la, İzzettin Ökte, Ve· 
- Meclis azası tetkiklere cihe, 13.30 14 Milzik hafif muzik • h e • (Pi.) Hı pt'ogram ve memleket saat •· ) racat vazıyetı devamda yarı, 18.05 Müzik radyo caz orkestrası 

Al 1 • k l b } d Şehir meclisi ıızaları, İzmirdeki be- 18,40 Konuşma (Çocuk e;irgenıe ku· man tayyare erı, ra ın u un u- lecliye müessese ve inşaatını tetkik et- rumu tıırafınclan). 18,55 serbest saat 

P 0 l k • f •t •b ·t "" mektedirlet'. Dün öğleden "oııra bele- 19,10 Memleket saat a\·arı Ajans ve 
ğu ormanı 1,5 saat bombaladılar ıyasa ar e serıge l l arı e sag- diye tut'ist ololıüsl.erinden biri ile ı·eis meteoroloji haberleri, · 19,30 muzik 

Norveç kralı Hakonun mektupçu· 
au, Franıızca Pariıuvar gazeteıinde, 
krıo.lın Alman bombardımanından 

Daaıl kaçmış olduğunu ve yaşadıkla· 
rı müdhit hayatı töyle anlatmakta
dır: 

dım ederek otomobili yol üzerine ge
tirdiklerini ıöyledi. l d Ü ·•• f l f Behçet Uz ile Kud!fekalesine kudar Çalanlar Ruşen Kanı, \'erihe, Cevdet 

am lTo ZUm SQ lŞl aza mzş lT çıkmış. orada yapılan yeni i~leri, cıım- Kozan, 20,15 Konuşma (sıhhat saati ), 

Ben kirli ellerime bakıyordum. Me\'Sim iptidasından 13 Nisan ak- zeylııı}u~ı ıhnıç crlunıiştir. hııriyet koruluıCu, yukun mahallelerde 20,80 Müzik: Fasıl heyeti, 21,16 Müzik 
şamına kadar limanımızdan clı1 llfev•im iptidusınılan ılün akşama yaptırılmış alım yeni kanalizasyon ve radyo orkestrası (Sef: Dr. Praetori· 
memleketlere 54240 ton üzüm ihraç kadar yapı . an zeytinyağı ihracatı yolluı gözden geçirmişlerdiı·. Beledi- ıı•). 22,05 ;\füzik Deanna Durbin!n 
edilmiştir. Bunun 36870 tonu tngil- 9300 küsur tondur. Ayrıca Ayvalık ye, Kadifekalesinde bütün şthire nazır Plakları 22,15 Memleket •ant ayarı. 
tereye se\'k ve ihraç olıınmuşluı·. Pi- iskele•inden de 3000 tun kadar ihra· bir mevkide bir kır oteli Ye s-azinosu Ajans haberleri, ziraat, esham. tahvi· 

Kral da kendi ellerine baktı. Onun 
elleri benimkilerden daha kirliydi.. 
Kral: 

yasadan yaptığımız tetkiklere göre, cat yapılnıı~tır. Zeytinyağı piyasa<! inşa ettirecektir. liit, kambiyo • nukut borsası (fiyat) . 
son hafta içinde boranda üzüm üze- sağlamdır. Fiat 5 asidli malluda 4a :. 22,30 Millik cazband (Pi.) 23,25 23.30 

Uzun ve yorucu araştırmalardan 1 - Ellerimi yıkamağa \ıile gitmiyo-
r.onra nihayet salı ıabahı saat 8,35 rum. Dedi. 

rine muamele az olmuştur. Stoklar kuruştur. Belediye encümeni dün Dr. Behçet Yarınki program ve kapanış. 
azdır. Fakat satı~ ünıidleri fazladır. Rekolte 35 bin tondur. Uzun reisliğinde toplanmış bir yol ve 

de küçük bir Norveç çiftliğinin kapı· Kahveler içildikten sonra bu ba
ıuıı çalıyordum Norveç hariciye na- ait çiftlik salonunda kralın riyasetin· 
aırı Profesör Kot bizzat kapıyı açtı. de vekiller heyeti toplandı. Ben mü. 
Bitkin bir haldeydi; ve bir haftadan· ıaade iıtiyerek kendilerinden ayrıl -
'beri elbiıelerini çıkarmamııtı. dım. 

Ekaelanı, dedim. Sizin için mü iKiNCi BiR MACERA 

Bu itibarla fiatler sağlamdır. Pamuk piyasası da sağlamdır. Ha- bir kanalizasyon inşaatını müteahhit-
11.feysim iptidasından 18 Nisan ak- zır mal akala nevi 60 kuru~. Yadeli- !ere ihale etmiştir. 

şamına kadar dış memleketlere ihraç ler 60,5-61 kuruştur. 11.fahallt fabri. Şehir meclisi büdce encümeni de 
edilen incir miktarı 28100 tondur. kalar, adi kalite mahııullerden mü - toplanarak belediyenin masraf büdce
İncir stoku, üzüme nazaran daha bayaat yapmaktadırlar. İstanbul fab sini hazırlamıştır. Şehir meclisi bua-iln 
fazladır. Son iki gün zarfında İtalya rikalarına son zamanlarda 700 bal- toplanacaktır. 

Borsalar 
hlm 'bir mesajım var. 

Mektubu aldı, Beni kabul ettiği O· 

dayı ııözden ııeçiriyordum. Buraaı 

fevkalade 'baıit ve fakirdi. Etraf te
miz deiildi. Pencereleri dııardan 
yapraklar sarmıftı. içeride beyaz 
perdeler vardı. 

Profesör Kot dıtarıya çıkmııtı. Az 
ıonra döndü: 

- Prenı Olof ile ailesini görmek 
.istiyorsunuz deiil mi? 

Diye ıordu. Tasdik ettim. Kendi· 
ıini takip etmemi baıiyle iıaret etti. 

Bir salona ııirdik .. Burada bütün 
Norveçlilerin tanıdıiı bir çok meşhur 
kimseler vardı. Kral Hakan ile 

Alman bombardıman tayyarelerin
den kaçan kral küçük bir kasabada 
oilu prenı Olof ve hükumet erkanın
dan bir kaç kiti ile birlikte yemek yi
yorlardı. Birdenbire Alman bombar
dıman tayyareleri kasabayı bomba]a. 

ve cenubi Afrikaya 400 küsur ton Ye pamuk satılmıştır ----=11=---

Zabıtada 

OZüM: 
211 Halim Al. 
101 M. j. Taran. 

il4 A. R. Ü. 
20 j. Kohen 
14 11.f. H. Nazlı 

mafa baıladılar. Kral ve maiyeti ya· !!!!!!!!!!!!!!!!! 
j Kaçakçı Yunan balıkçıla
rı muhakeme ediliyorlar 

İhracatçı}ar 
Birlik toplantılarını 

yapıyorlar 
l<ındaki ormana ııiınmak için kaç • 
maia baıladı. Alman tayyareleri 
bilhaua kralı takip ediyor ve mÜm· 
kün olduiu kadar alçalarak mitral
yöz aleti açıyorlardı. Baıta kral ol 
mak üzere küçük grup yol kenarın
daki hendeklere yatarak düıman 

tayyarelerinin mermilerinden kur -
tuldular. Bir müddet sonra kral ve 

Kavsacılar: 

Karakapı caddesinde Arif oğlu Seferihisar kazası sahillerinde ka-
430 

548934 
:lfahmud Özcan ve İbrahim oğlu rasularımız dahilinde kaçak balık ay- Şimdiye kadar komite halinde çalı- -,.--,:--,.,,, 
l\Iehmed Özefe kavga ederek biribi- !arken yakalanan Dimitri kaptan Ye şan İzmir zahire ihracat teşekkülü 549364 
rine bıçak çekmiş, yakalanmışlardır. sekiz arkadaşının muhakemelerine dün (Zahire ihracatçılar birliği) şeklini 

Bu ne rezalet: Ağırceza mahkemesinde clernm edil - alacaktır. İhracatçılar bua-Un heyeti 
Bucııda Yukarımahllede zeytin- miş ve bazı şahitler dinlenmiştir. umumiye halinde toplanarak yeni te-

likte Ali oğlu Bnrram ve Feyzullah Kaptan gece uyuyup )<aldığını ve şekkül hakkında karar vereceklerdir. 
oğlu Veli adlarında iki kişi, berber rüzgürın seYkiyle motörün Türk kara SUSAM SATIŞI: 

No. 
7 
8 
9 

9 
11 
12 75 
15 50 

prenı Olof general üniformaıı !atı· arkadaıları ormana sığınmıf bulunu- çırağı Veli Dizdarın önilne çıkarak sularına düştüğünü sörlemiştir. Fa • Evvelce muhtelif memleketler me-
10 
11 18 

9 50 
11 25 

8 50 
12 
15 50 

yorlardı. Diğer hükumet erkim ıi- yorlardı. Alman bombardıman tay- tehdidle çocuğu kirletmişler ve ya- kat şahitler, o gece havanın güzel oldu- yanında Romanya için susam mahsu- PAMUK 
vil giyin111 iılerdi. Kral ile prenıin ü- yareleri bet tane idiler. Kralın or· kalanmışlardır. ğunu, maznunların kara sularımızda !ünün fop fiyatı kilo başına yirmi iki 

33 
balya pamuk 

42 

10 50 
12 
12 
12 
ııs IO 

81 
zerindeki üniforma, parlak meruim mana ıığınmıt olduğunu öğr 'lince Biıiklet kaza11: kaçak balık avlamak nıaksadiyle ha- kuruş tesbit edilmişti. Bu fiyata üç ku-
elbisesi değil, harp kıyafetiydi. Hat- bir kere de tam bir buçuk saat müd. EvYelki akşam Güzelyalıda Cami reket ettikleri kanaatinde olduklarını ruş ilavesiyle susamın ihraç fiyatı 25 
ta bir çok yerlerinde çamur parçala- detle ormanı bombaladılar. Her tay- sokağında bindiği bisikletle dolaşan söylemişlerdir. kuruşa çıkarılın ştır. Bu fiyatın beş Para Borsası 
rı göze çarpıyordu. yare en az eli; bomba atmııtı. Or - eskici Mehmedin oğlu 16 yaşında Muhakeme, bazı şahitlerin daha din kuruşu fon'a (yani hükumetin ileride Serbest kurları 

Kral ile prenı elim; aıktılar, hatır manda ağaçlar devriliyor, yer yer Zühtü, bisikleti 13 yaşında Tekine Ienmesi için başka güne bırakılmış - lüzum göreceği mahalle sarfedilmek Sterlin 624 620 
•ordular. 67 yaıında olan kralın yü. çıkan yangınlar çam ağaçlarını çıra çarptırmış. kendisi hızla yere düşe· tır. üzere) ihtiyata yatırılacaktır. Dolar 149,10 ]4'1.11 
zünde ıayanı hayret bir enerji oku- gibi yakıyorlardı. Bir buçuk ıaat ıon- rek başından yaralanmıştır. Tekine * :. Bela-a 6.9893 4,()16' 
nuyordu. 67 yaımdaki bir adamın bu ra Almanlar artık kralı tamamen İt· bir şey olmamıştır. • • Zeytinyağı ihracatçılar birFıi umu- F. F. 33. 73 sıı.98 
bedeni kuvvet ve zeka canlılıiını na· lif ettiklerini zannederek atefi kesip Kız kaçırmaı Umumhane cınayetı mi heyeti dün toplanmış, birliğin şek- Florin 1.2644 ı .2ssı• 
ili muhafa:r.a entglne h•yre< olunur. ..u.a\da9nlkr. Ctımaova"1 nahlye~nde ka-.,p Ö- Tepecikte Sürmeli sokağında Ihsan lini yeni nizamnameye göre tadil et- F. s. 2.9922 s.o~ 
Son maceralarını töyle anlatıyor: Vaziyet böyle iken Alman propa. mer·n ''anında ra!ı•an A<·dınlı ~·ur' · t' 

' ' ' • J "' 
1 Zehı anın evinde sermaye Ayşe l\Iünev- mış ır. K. S. 2.0512 

- Son maceramız hiç hatıra gel· gandaaı Alman kuvvetlerı"nı'n Norveç og· lu Aı· Yılmaz Balbnnd İsmaı'l kı K ı d b u t 1 1 ' • verle Ankaralı Necmiyeyi öldüren ve uru meyvacı ar a ug n op ana- * 
mezdi. Benim üzerime bombalar at- kralına asla taarruz etmemı't olduk- 15 el Haı·s Babada·ı kaç kl d ·----zı yaşın a ı e g ır- üç kadını yaralıyan Ali Osman Pula- ca ar ır. 
tılar. Hem daha fenası mitralyöz ile ]arını iddia etmektedir. . • mış, Torbalı"a "'iderlerken J0 nndar. Armutluda maç 

J " rl ın şehrimiz Ağırceza mahkemesinde- *----
de ateı ediyorlardı. Oturduğumuz e- ıı ır.a tarafından yakalanmışlardır. B A dl (H !) K malı>',. 

b ki muhakemesine dün devam edilmi•· eledı'ye reı·s muavı·nı·nı·n rmu u, usus - e il""• "" Alman om baları iıabet etmiıt_i, Mekteplere ya ılan enı· sı·ıa· h atmıf. • " ,., p y · tir ve Armudlu futbolculan pazar • 
evden kaçarken de bu taarruza ug· Borno\'ada ikinci Yaka sokağında . maaş meselesi A dl h d bil ilk b' kalalıl" b' t • Geçen celsede suçlu akli muvazene- rmu u sa asın a Y ır t 
radık.. ır amım Zeynel oğlu Bayram sebepsiz havaya sinin yerinde olmadığını irldia etmiş Belediye reis_ mua~ini B: Su_a~ Yurd lık ve ileri gelenler muvacehesinde~~-

Yirmi metre kadar baıımızın üze· Bazı ilk okullarda kooperatif \'e bu iki defa tabanca attığından yakalan- ı·e İstanbulda tıbbı adlinin mU•ahede· korunun aylık ücretı 300 lıra ıdı. Tah- şılaşmışlar, maçı 3 • l Armudlu i~ 
rinde taktrdayan Alman tayyareleri· kooperat.fle ·n b. ·k · b t • : rı ırı mış parası u • mış ır. , sine "'Önderilmişti. sil ve kıdemi nazarı dikkate alınarak !eri kazanmıştır. 
nin mermilerinden kurtulmak için lunduğu halde çocuklardan ('ınıf pa- Üzüm hıraızı: "' b ·· b Ü t · d' d 70 
k d . . k 1 • • • Rapor henüz "'elmedig'_ inden mah- areme gore u ere şım ı ay a B İb h• Ül en . en ımı ar arın ıçıne attım. rası ,·eya gazete parası) gibi adlarla Pe~temalcılarbaşı caddesinde Çe- "' ra IID g " 

p 01 f b d d h keme da Yayı başka bir ırUne bırakmıJ- liraya düşmektedir. Belediye reis mu· ~ . . _. . • rel• 
renı o u aıra a mü a ale et- para alındığı anlaşılmıştır. ::.rekte • lebi Yusuf Özdemir; Karaosman oğ- t . avinliği için bu maaş az görüldüğün- Emnıyet mUdürlügü ıdarı kısı'.11 , ti 

ti ve cebinden çıkardıiı bir kurıunu bin hayrına, menfaatine ve iyiliğine lu hanındaki üzilm çuvallarından ti- ıı. den Maliye vekaleti nezdinde teşeb- si B. İbrahim üı~en Erzincan vıJaY~n 
göıtererek: dair paralı, parasız her işin korıpera- züm çalarken tutulmuştur. * bilsatta bulunulmuştur. !emniyet müdilrlUğU amirliğine ta)ıte 

- Bu mitralyöz kur,ununu karla· tif mefhumu içinde düşünülmesi, hi- Bayındırda bir vaka: Yugoslavya tuz alıyor ıı edilmiştir. B. İbrahim Ülgen mulJı ol• 
rın içinden çıkardım. Görüyorsunuz mayP heyetlerinin faaliyet \'e hizmet- Bayındır kaza"ının Kurumlu kö - . . .. .. • .. f çok sevilmiş, vazifesinde muvaffait 11 
ya, hu Norveç kurıunu değil.. Dedi !eri dışında kalan i~lerin hep koope- yünde Ali oğlu Ali Kurnaz, tarla İnhısnrlar _ um.m~ müdurlugu Yu · Bayram sa haları muş bir zattır. Yeni vazifesinde de ııı 
ve kral ilave etti: ratif namına yapılp ayrıca para top- me•ele"inden Tirenin Uluoba köyün- goslaş~ya~a yırmı bın to.n tuz satacak- Dün ilkokul talebeleri, muhtelif si- vaffakıyetler dileriz. 

- Ben de ld.rların üzerinden bir ]anmaması maarif mildürlüğilnclen 0• den İbrahim oğlu Veli Şahinle kav- tır. ımdıye kadar üç 1' ugoslav vapu- namalarda parasız film seyretmişler- -=*--
kurtun almıttım. Bu da Alman mit- kullara bildirilın:ştir. ga etmiş, Tahir ile Veli Şahini başın, ru Çamaltıdan tuz yüklemiş Ye hare- dir. Tramvay ve elektiri!c şirketipin y . b• - l ak 
ralyözlerinin kurıunudur. o*" dan ağırca yaralamıştır. ket etm;ştir. Bu hafta daha iki vapur tahsis ettiği tramvay arabaları da yav- enı lf kurs açı ac .,ıı 

Cebinden bir kurtun çıkararak ha. bekleniyor. l'U]at'l parasız gezdirmiştir. Ankarada ziraat vekaletinde ha)~aıı 
na uzattı. Bu aırada çiftlik sahibesi Çok yerinde bir emir * Çamnltı tuzla'1ııda bu yıl isti)]snlii- :. ve hayvani ıııdaların zehirli ıraııar ~8' 
ihtiyar kadın kahve getirmiıti. Kral Köyleri alılknclar eden emir Ye ta- ZiRAAT MÜDÜRÜ tı artırmak için esaslı tedbirler alın- Şehrimizde bulunan 140 liniversite korunması kur~larını takip eden ~ 
memnuniyetini izhar etti: mim suretlerinin ekseriyetle köy ;dare Viliıyet ziraat müdürü B. Refet Di. mıştır. talebesi dün sabhaki Bandırma ekspre- teriner m(idüril B. Kazım Uyııur aer• 

- Doiruıu bu kahve timdi iyi ge- !erine tebliğ edilmediği veya geç gön- ker dün Seferihi·ar kazasına gitmiş· ıı •i ile lstanbula dönmüşlerdir. kında şehrimizde açılacak kursta 
lecek, dedi. derildiği, bunların çoğunun okunmaz tir. Zeriyat işlerini tetkik edecektir. * gösterecektir. 

O alodan ayrıldıkları günden beri halde olduğu görülmüştür ıı Beraet ADLIYf:PE TAYIN ----*----
kral ile prenı ancak bir aaat uyumuı Bazı köy idarelerinin de bu emir ve VETERiNER TAYiNi Zimmet ve ihtilastan Ağırceznda Şehrimiz Ağırceza mahkemesi a- TEFTiŞ . il ll· 
lıırdı. Kr11I Hakan otomobillerinin tamimleri saklamadıkları anla ılmı~· Daday kazası veterineri B. Cevdet muhakemesi görülen inhisarlar idare. za muavini adliye vekfiletince a~·ni Izmir mıntakası iktısad mUdil~ aSf 
yolda tam dört kere çukura batmıt tır. Dahilire vekaleti bunlara nihayet ôzan Ödemiş Yeterinerliğine tayin si memurlarından B. Talat Aksoy suçu mahkeme azalığına Ye birinci sulh- Kemal bazı teftişler için 11Ianıs 
olduiunu,ollu ileberabPrtoföreyarYerilme~ni bildirmiştir. edilm~. yeni va~eps•i•n•e~ba•ş•la•m•q•t•ırm .• sa•b•i•t-~~ma;cl;ı;ğ;ın;d~a~n~b;e~r;ae~t~e~tm~iş~t;ir~._c;e~z;a~h~l~k~im~li~ğ~in~e~t;a~y~in~e~d~il~m~i~-~i;~~~g~i~tm~~~t~~~·~~--~-~~~~~ 
-~IS LAM TARiı-~ı..-~~-~-ıaı~ı••!!l9• ı d.nede pervasızca dola~ıyordu. Ek- derhal kendisine bir deve ile yiye - mad vermiyordu. Bu vaziyette bir hi. Bedevi herif itirafa batladı: .115,. 

j ı l•eriya silahsız \'e yalnız bulurıuyor· cet, içecejc ve hediyeler verdikten le seziyordu. Duramadı ve herifin ö- - Ben 11.fekkeden gelen bir 
1 ](ıl'' 

M ı du. sonra yola çıkardı. nüne sıçrıyarak: nım .. :Maksadım; hayatınııa z. U Jam Ebu Süfyan bu tasavvurunu bazı Bedevi; l\Iedineye varınca; kendi- - Geril maktı. 
mahallelerde açıkça itiraf bile et- sine adeta bir is lam şUsü verdi. U- Diye bağırdı. Herkes şaşmıştı .. Ne Resulü Ekrem a-üldi!: . ]ı:iJcati 

y AZAN: fı •Ayhan- • ımişti. Bir gün serseri bir Arap kapı- zaktan Resulü Ekremi takip ediyor- Qluyordıı? - Devam et. Hepsini ve ha .,.tıııl 
~1111111111!1&1 sını çaldı. Ebu Süfyan daha biraz ev- du. Esyet: anlat! Korkma, biz senin ha> 

- 188 lar ve bu kadar büyük bir ordu ile ı•el evde ayni meseleyi mevzuubah- Bir gün Resulü Ekrem, bazı as- - Ya Resulüllah -dedi- bu herif bağışlarız. . ö•luyo• 
Artık harp meydanından Medine- ı·e arni zamanda bu kadar masraf- setmişti. hapla beraber mescidden çıkmış ve iyi bir adama benzemiyor.. - Ben esasen hakika~ı. s YJd sa• 

ye ndet rdilirordu. Sii'tl ibni Mea- lar g(ize alınarak yapılan bir hare - l\Ieçhul adam: kapı önünde onlarla görüşü;·ordu. Esyet onu kuYvetli bazuları ile ya. rum. Yanlı~ hareket etmı~ilTl 
zın yar ı fenalaşmıştı. llhitemadiyen ketten karlı değil. ziy4nlı çıkmışlar- - Ya Ebu Süfyan -dedi. fikrini ve Serseri Arap; belinde sakladığı kalamıştı. Bir aralık elbisesini karış.. kayı ele verdim. lJer 
kan a-el;.ror ye yara gitt;kçe büyü- ~ı. Çünkü bir çok kahramanları, ::.ıe- arzunu anladım. Bu işi ben deruhte hançeri yoklıyarnk düşündü: tırınca hançeri buldu. BedeYi, bu sözleri mUteaklP di1'' 
yorclu. Bütlin gayretlere rağmen va- eline hendekleri içinde tepelenmişti. eder ve Hazret l\Iuhammedi öldürü- - Şimdi yaklaşsam .. Bir hacetim Meçhul Arap; ne olduğunu bile- şeyi anlattı. Hazır bulunanlar. adiırl 
pılan teda\·i hiç bir netice \•ermedi Harbe iştirak edenler işlerinden, güç rüm. olduğunu söylesem ve görüşürken 11- memişti. 

1 
katle dinlediler. Serseri .AraP• Jlııeıa· 

dal' ,.e Si'd vefat etti. lerinclen olmuşlardı. Ademi muvaf- - Medineyi ve onun yollarını bi- nide hancerimi snplasaın.. - İşte Ya Resuiiillah ! Hançeri olmuştu .. Kendisine bu ka ııar:ı 
Re ·11IU Ekrem çok müteessir ol - fakıyetleri iizerinc şöhretleri zede- Jiyor musun?. Bu fikir ona miiliiyim ve muvafık de üzerincle .. Zaten bunun caniyane ket gösteren bir peyga~b~r.e anla· 

muştu. Çilnk!i merhum; liliimiyetin lenmişti. Bu )<adar da nıa rafa giril· - Tamamiyle .. Siliıhım ela Yar .. !'\'eldi. Arap ilerledi ve Hazret ;\hı - bir maksadla geldiği çehresinden yaptığı hareketin çirkinlığıııı 
ku\'\'etlı bir un,ıını irli. mi.ıtj. Sen bana yalnız biraz yiyecek, bir de hammedin yanına ya klastı. Gerek belli idi.. mıştı.. de b'ı 

Ben! Kureı·za harbinden •onra, ba Ebu Süfyan, lıu neticeyi bi~ türlU rn~·a gitmemek için bir hayvan veya Hazret Peygamber, 11erek rüfekası Serseri Arap için hiç bir şey gizle- - Beni affedin .dedi- ben 11 ıri • 
zı müelliflerin riYaretiııe göre, Her- hazmedemiyordu .• 'ihayet doğrudan deve tPdarik et!. başlarını çevirmiş, ona bakıyorlardı. meğe imkan kalmam ıstı. Zaten ken- dakikadan itibaren islamirete 
seri ve müşrik bir Arap, Resulü Ek- doğruya Re;ulU Ekremi öldürmek ta. Ebu Süfyan; •er•eri Araba bakın- Arap, kendisine masum bir çehre, d'sine arız olan taYrı hal; bUtiln yorum. Ya Resu'illlah ı.. . kab~ 1 

t'em<n canına kıymak istemiştir. Hn
dise şu ~uret'• tespit ed!liyor: 

Hendek gaz,·e• bitti. Kureniler 
yeis v~ hiddet içinde bulunuyorlar
dı . Çünkü emellerine nail o.mamış-

k d d 1 d d d b l" b. d. R ' "k k dl d k · J·'m''·etı Ja •an·uru; en i;!ni yeni en can an- rn on a. i;te il\'i ayar a ir ruh sez- maz um :r \•azi~·et \'er ı. e•u !l r. ma sa arı mey ana çı mışcasınıı Bedev!. f"lhakika ı " U or•'' ı 
dırdı. di. Çehres'; onun haleti ruhiyesini remin yanına i~·irP yaklasmıştı. Bit- vaziyetini 11österiyordu. etmiş \'e llfekkeye dönmu:ı :frer şe1 

Fikrince böyle \ıir muyaffakıyet, gö<teri\•ordu. tabi milrrı•nPat "örmUyordu. ResulU Ekrem sordu: bulunma•ı daha mu,·afıktı. 
herşeyi halledecekti. ı - '!'amam! Fakat F•nt ilmi Huzeyr bu heri!· - Kim•in sen? Bizden ne istiyor- it itir, haber \'erebilirdi. ek -

Hazret .Iııhammed nasıl o!sa !ı!e· Di>'e mırıldandı. Ve heri!!, o a-ec~ ten şilphelenm!şt!. Bu çehre ona iti- dıın? 1 - Devam edee 



(ANADOLU) 

İKT!BA - -Bir Macar Gc- zetesindcn 

B~Ikaıılar~asi_ya- Mechul bir tavyare Belcika fabrika-
sı hava d zelıyor ' ~ı ' 

Ancak, iktı~. di hayat 
buhran g çirecek 

t ~acarc .. (M eyar Nemzet) gaze
''l •Balka.nl rda siyasi havantn 
r•tginliği ,u..;· "t k~·betmeğe baş· 
'trııştır.» Ba,Iığı altında yazıyor: 

/arına yangın bombaları attı 
Bu hadise, Belçikada heyecan uyandırdı. Milli Müdafaa Nezareti bir teb

liğ neşretti ve ciddi tedbirlere baş vurulduğunu bildirdi 

SAHiFE ( 3 1 

-17:\ ır ı;/1-
~~.M~ -----HARP! 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Çok dinlediğimız sulh teranelerin
den, sulh taarruzlarından, ümidlerin .. 
den ve teşebbüslerinden sonra bu ce
hennem makinesinin bütün şiddetiy
le çarhlarını çevirerek İnsan yığın• 
!arını doğramağa başladığını görü
yoruz. Garp cephesinin çok uzun sü
ren, bıktırıcı uyuşukluğundan sonra, 

4İmal memleketleri ve denizleri, har
bi kendi sinesine çekti. h •8elgraı:l telefonla - Dünden iti

" •ten Balkanlarda aiyasi havanın 

t .~te:nliği biraz aükünet kesbetmiı-
Brüb•I, 24 (A.A.) - :.\filli müda- çoğunun Alman ve diğer bir kısmı - başka bir tayyare de Neufhateau fabrikalarından birine yangın bomba- Artık sulh yoktur, harp vardır Ye 

''- faa nezareti tebliğ ediyor: nın da Fransız tayyareleri olduğu an mıntaka<ında görülmü~tlir. tarı atmış ve kaçmıştır. sulh, ancak bugünkü harp ejderi ka· 

ı· Alınanyanın, Tuna üzerindeki nak 
t•Ya.t meselesi dolayısiyle Macaris • 
l':n, YugoılRvya ve Romanyaya bi

Bir takım ecnebi tayyareleri müte

addid defalar çok yüksekten Belçika 

laşılmışlır. Bir Alman tayyaresini ta

kip etmekte olan iki Fransız tayya-

Her iki tayyare Liiksemburg isti - Hükiımet tahkikata başlamıştır. fatularmdan ehramlar kurduktan 
kametinde gözden kaybol.nuştur. Tay;·:ırcnin hanı;i devlete ait olduğu nıedeniyet;n asırlık didinme ve alı~ 
Belçika hükumeti icap eden protesto anla~ılamamıştır. terlerinden doğan bir çok eseri yık· 

h~rh nota verilmi, olduğu hakkındaki arazisi üzerinde uçmuşlardır . Belçi-
d .,.,.lr'"i"', /'. J..., tı 1-ıt'klJ,.,.. .... ti tA.Yafnı- kalıların ta~ ~·arc dnfi toplnrı faali 

res; Belçikaya girmişler ve Monsa 

k:ıclnr ilerlemişlerdir. Gene bir Al -
!arda bulunacaktır. Hadi<e Belçik"cla heyecan uyandır- tıktan sonra dünyamıza inecektir. 

k~n l"t'-amen tekzip olunmaıı, bu ıü-
Drük<el. 24 (Ilaılro) - ::\fo~hul lıiı·,nıı~lır. Harbı, harp olarak ve her türlü 

tayyare J\amur civarında Senjerve larkad :el) Gopşe-ölkl el fdrhtıu fhykhy tecellilerine ihtimal ve itidal çerçe
"Jes;nde yer vererek mütalea etme-

01u~etin teeuüsünde büyük bir amil yete geçmi~tir. Bu t.ıyyarelerden bir man tayyare>İni takip etmekte olan 
"t,:"uştur. A\dıgımız malumata göre, 

Balkan Devletleri liyiz. 

fsveç ufuKlarından Alman tehdid 
1>ı na devletleri, Tuna yolu ile yapıl· 1 • ı e 
ı:kta olan ıeyrüıeferin emniyetini ngı iZ 
"drtıın ve muhafaza etmek için icap 
\t~:t\ ,hütiin tedbirleri almaia karar 

ınilleti 
"1ıtlerdir. 

tin·l>iüer taraftan, l•alyan hükume· Harp c.'olayısi[e vergilere lJOpılan Arasındaki • 
mesaı b 

- dalgaları ı. ara bulutlar halinde UÇU• 
ir iği son za- yor. Bugün, yarın, lsveçte bir hare· 

. ket bekJe.,İyor. Biz bunu ıreçenlerde 
'tıı.11,ı~, Yunaniıtanı abluka altına al-

l'iara karar verdiğine dair bazı şa.. arı s k b l dı"yor 
"'•'' .. da c;ıkmı'.ır. Fakat, dünkü cu- zam eve seve a ll e Belgrnd, 24 (A.A.) - Zagrep'Je 

man~arda Sıklaştırıldı yazdılc Elbette hücum edecektir. 
Belki lsveç de bu ihtira11 durduramı· 

Bu gazete, Yugo;lavya tarafından 1 yacak, Hollanda ve Belçika da bil 
tu ıunü bu şr.yiaların a11l11z oldu- Londra, 24 (Radyo) - Yeni büdce yon 790 bin İngiliz lirasıdır. Vergiler- intişar etmekte olan No,·o,;ti gazetesi 

' 
•nlaşılrr.ı,tır. Ayni zamanda Ot-•nt lı kanununa göre martın otuz birinde ni- den temin edilecek hasılat bir milyar başmakalesinde son yedi ay içinde 

sarfedılcn ve sadece komşu devlet- dalg k d" ·· ı · ld -anın e n 1 uzer erıne atı ıgına 
lerle olıın münasebetlerin tanzimini şahid olacaktır. 

1Und
0 oğazının kaoatılması hutu • hayet bulan mal\ seneden itibaren ka- 234,391,000 liradır. Aradaki fark Balkan memleketleri ile Tuna hav -

ıiç):,·a. da italy«n d~r.iz kuvvetlerinin 
za.ındaki memleketler arasında me-

1
, "faaliyette '>Ulunamadıkları mü zanç vergileri artırılacağı gibi bira, istikrazlarla kapatılacaktır. 
hu~•_dP. olunnu·•ur. Halbuki; İtalyan i~pirtolu içkil€r, tütüne zam yapıla - lngiliz gazeteleri vergilerin p~k oka sai birliği ile mukarenetin daha zi
~•t uınetinin Otranto boğazını kıı. cak, pogta ve telgraf ücretleri artın- dar ağır olmaclığıııı yazarak halkın. ;·ade sıklaşmış olduğunu yazmakta-

l?ıak ·· • d "b J l lııağ, uzere ıcap e "n tertı atı a - lacak, yiyecekten başka maddelere de harp müna<ebetiyle zaferi kazanmak c ır. 

istihdaf etmeyip ayni zamanda ge
rek halihazır için gerek istikbal için 
mühim olan diğer bir takım mesele
lerin halline de tema;; eden diploma
tik faaliyeti tebarüz ettirmektedir. 

h;, cotaşlam,. ~ulunduğu hakkında zam vapılacaktır. Harp müddetince için bu vergilere $evinerek tahammül 
ıı,:1r kaynak ardan haberler gel- "k ·1 . k- 1 . d"I · - · ı B 
,, ı. Fakat, muhakkak olan bir ~ey şır et erın ar ~rı tevzı e ı mıyecekledecegiııi kaydeclı)·or ar. azı gazete-
l>ı ''"• o da, İtalyan hükumetinin bu ve neticede bu şırkellerden tazminata- ı~r de tütiin ve içkilere zam yapılması-
l>ı::~ı; hakkında Yuıroslavya hüku· lınacaktır. , ııı tenkit etmektedirler. 

Avam Kamarasında 
•ld~.' 1 • hic; bir tema. ta bulunmamıs Yeni nl büdcesi iki mi]\·ar 666 mi!-1 
•lun~"~ur. Ba .ı kaynaklardan t .. yi-1 • -------·-------------------
ti'{ Uguna göre, italya, bu hareke- v d c • d 
)e~~d~d::~ya ile birlikte yapmak ni- er un 1 varın a 

lngilterede bulunan Danjmarkalılara düş· 
man mu-ımelesi yapılmıyacaktır 

tii. ' 1k11nlarda, haaıl olan kanaate 
Londra, 24 (Radyo) - Avam ka ite alınması lazım geldiğini ve Sov-

marası bugün toplanmıştır. yeller birliğinin, bizden alacağı mal-·• . d~tı 'h~ı~al mıntakftaında cereyan e-
d•dı ad11,.Jer genişl•mek istidadın· 
d• •~°ıh~·u takdirde Balkan bölge•İn
f._~. un U7Ur ca bir zamar muha
k,>ı •ı ınürıkün bul.ınacaktı~. BAi -
t-i)l"' ~a.tbuatı, ıon günlerin hidisele
litllaı Yhni, veni a li.kadar olmağa ve 
d • .,,; arbi '-akkında mütalealar 

lngiliz ve Alman tayyareleri arasın
da b~r hava muh ~ rebesi oldu 

Başvekil Çembcrla)'n, istihbarat ları düşmana satmıyacağı hakkında 
nezaretinde bazı taılilat yapılacağı- teminat vermesi Hizım geldiğin; söy
nı beyan eylemiştir. !edik. Ve bu hususta bazı şartlar der
. Azadan bir zat, ingilteredeki Da meyan ettik. Sovyetler birliği henüz 

Londra, 24 (Radyo) - Fransada Zann~dildiğine göre !lte'Serchimit nimarkahlar hakkında ne muamele ~evap vermedi.• 
b~lunan İ~gili~ hava kuYYetle~i kar~r- 1_10 .. ma.'.·k~_lı bir Alman tayyaresi dü - yapılacağını sormuştur. Buna cevap j l\Iüsteşar, İngilterenin Moskoı·a 
gahından ıngılız hava nezaretıne bıl - şurulmu~lur. Yeren Dahiliye Nazırı İngilteredeki •efirinin memuriyeti başına ne zaman 
diriliyor: Bir ingiliz ta~·ynr("~İ düşmanın nttı- Danimarkalıların, mil~tevJi düşmana a\·det edeceği hakkında sarih bir ta-lu "jvan efmf'ğc h"tlamı~ll'lr~ır. 

)-.11 t' c azetcleri d,.., şimalde cere
b•t;,jtllı,.kte olan hadiseler ırünase
'• 1'i e Uzun makaleler nefretmekte 
"~rı,,~!""ecJil,..rin gösterdikleri muka
rıı,tl, 1 takdir f'ylem,.ktedirler. Türk 
~i~ kllatı, bilhusa Almanyanm de -
~ll>ı011"Vetlerinin oncl, '<•irini (bu ra· 
.~k h" Yanlışlık var) bu bir kaç gün
tı.n11 ~'I> esnasında kaybetmit oldu-

Diln İngiliz ve Alman avcı tayyare- ğı mermilerle ateş almıştır. Pilotu pa- kar~ı ko)·mak için İngiliz ordusunun rih bildiremiyeceğini sözlerine ilıh-e 
leri ara•ında \'erdun civarında bir ha raşütle atlıyarak kurtulmuştur. ;·anıbaşında yer almağa hazır bulun- eylemiştir. 

va muharebesi olmuştur. duklarını haber verdiklerinden. kerı 

1!11~.;barü~ ~ttirmPktedirler. 
~~ tl( ~? B~Jkan devletlerini en ziya. 
>ıı :ıi,''!nduren mesele, önümüzdeki 
ııı· e.ı • t"h 1. 1 

Tom~sın beyanatı 
dilerine düşman muamele.si yapılmı. 
yacağını ~öylt:nıiştir. 

Amerika, harpten uzaklaşmak ister

Diğer bir mebug, İngiliz _ Rus ik
tısadi münasebetini sormuştur. Bu 
~uale lıarici.ve nezareti mü~te~arl~ı -
rıııdan Butl~r şu revı.bı vermi,tir: 

se müttefi ı(lere Yardım etmelidir . -. S~v:·et '".firi ~l~yis.ki, hükiıme-
tının bızımlc ıktısadı bır anlasma ıtı ol la ı ' a atının evve ce tnh-

~İktar llndu ğundan rok daha az bir 
'"Y•d 1 hu l'lca6ı ihtimalidir. Yu~os
:•vı,al~ •eylap ve şidd .. tli soğuklar 
t.ly11 ~de zararlar vt-rmi~tir. Yugos
~'•ır .dahha şimdiden 10,000 vagon 
d~1.,,,.~ al .. tmek mecburiyetinde 
I lll'llit '~· Buğday zirnatine tahıis e· 
J°n 111 °1 

an 50.000 hektar arazi ha
h'n 3ooa hndadır. Mısır ziraati yapı-

J\e\ ·ork, 24 (A.A.) - Morgan ı mesai lıirliği, Amerika için harbe 1 nıwnak arw•unda bulunduğunu. oil 
baııka.ı erkiiı;ından B. Thomas La- doğru değil sulha doğru giden yoldur. dirdi. Biz de hali hnzırın nazarı dikka
mont Dallo< Teksasda toplanmı~ o- r 
lan Saı.tafe dcmiryolları direktörle-

Türk Petrolü ri umun: n.eclisinde be;·anatta bu -
narak PZcümle Siiyle demi~lir: 

- Amerika. müttefiklere ne kadar 
fazla miktarda yardımda bulunacak 
olursa Amerikanın harbe sürüklen -

•kı11, ·OOo hektar araziden 200.000 
~·1>ıı.l,~ .da ıu basmıştır. Hükumet, 
be •tokı hn hububat ve yiyecek mad- mesi ihtimalleri o ni~belle azalacak
ııı'ıJ,._ lı a•ını tuoit etmiştir. Bundan t 
,, 1•nebı af.tada iki gün et yenmesini ır. ., , e.,, Hatip, sözlerine şöyle devam et-
~ Iıı'•i d ışt ir. Gene; domuzların ke-
•t Öy] " •. Yasak oh·11muştur. Vazİ· miştir: 
~~•ak B lfoateriyor ki; 1940 istihsali - Harbin daimi sulh şartlarının 
d'ı,İııi k "ilcan memleketlerinin istih- teessüs etmesi ümidiyle hitama ~re
d•, o,t "••ılıyabilect>ktir. Bu takdir- bilmesinin yegane yolu büyük kü -
ı' •lı," A".'"upanın iktısadi hayatın"'•i· "''"'!'etli bir buhran hissedi- çük demokrat memleketlerin yaşa-

~akkaktır. ~ata~=~~~;a~i;ır:a~i~i~:;iı;;ı':ri~a~~ 
lsv 
t eç ınukaveme-

merikanın zirai ve sınai mahsulat ve 
mamuliitına olan hayati ihtiyaçları
nı Amtlrikadan temin etmelerine ne 

Siird vilayetinin Beşiri kazasında 
kuvvet1i petrol kayriağı bulundu 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Siird vilayetinin Beşiri kazası dahilinde 

Haman dağında 1042 mPtı-e derinlikte petrole te,adüf edilmiştir. Mütehas
sı8lar tarafından burada uzun zamandan beri tetkikler yapılmakta idi. '!'ürk 
petrolü gür i<ekilde fışkırmıştır. Mütehas<ıslar tetkiklerine devam etmek
tedirler. 

e hazırlanıyor kadar fazla yardım edecek olursak 
• harp bizim hududbrımızdan o ni•- HARP VE T' A YYARE 

ith,1~ıı._, tarafı t ind ıa!:lf;!de- bette süratle lıit:ıma ermiş olur. Ta- .ri 
'sin~ ~üstav Adolf İsveç 'şçi!t'~·t biri diğerle iktı.<adi ve mali .ahatla Umumi harp başladığı zaman tayya recilik henüz dokuz yaşında idi. 

1 

h Ilı 1~ 'llek:up göndermiştir. Ve- Fakat dört oene içinde, hiç bir sahada ı;örülmiyen bir hızla inkişaf etti. 
<ıı·~r: e tupt,ı ezdiıııle ~unları ya- Ol • Fransa umumi harbe gird<gi zaman muhtelif cinste 600 tayyaresi vardı. 

' 1 ı·•o imp yat Fakat çeşitli olduklarından tamirleri zordu, yedek parçaları i:ıulunmuyor-
'• b. '"ahim bir \'aziyetle karşı- 1 du. İngiltere de tayyare sanayiine ehemmiyet \'ermemişti "~ elinde as-

ı" ., ~!unu, ,,._ Fakat cegaretimi- Oyun arı keri olarak ancak 82 tayyaresi vardı. Bclçikanın da tayı-arelc11 bu kadar-
•ç ayLetmemiş bulunuyoruz.• dı. Almanlar ise derhal askeri bir pliinla tayyare sanayiini standardize 

"''I &"azete eri de bir tecavu··zu··n B l k ~· 'e ka • u sene yapı amıyaca ederek coo - 700 tayyare uçurmağa muvaffak oldular. 
IJı ar. C rşı aşacağını yazmakta- Amsterdam, 24 (A.A.) - Olimpi· Bu tayyareler ya keşifte kullanılıyor. yahud da hafif bombalar atıyor-
~ ~. ııı az eler, (Korkularını yen- k ti · d "ah U\· ff yat oyunları tertip komitesi bu oyun- lardı. Daha sonra tayyarenin ordu hare e erın e de rolü olacağı ve düş-
hi'ı \' lınağ ak olamıyan milletler !arın 1940 s_enesin?e. yapıla'.'11ya.cağıl m. an tayyareler i i_le h~vada harp edebileceği anlaşıldı. Her iş için __ ayrı ayrı 

!',,. nıahkfımdurlar. biz, sa haberini tevıt ctmıştır. Komıte. onil- tıpte tayyareler ımalıne başlandı. Kuvvetle havaya tırmanan, suratle ka
<le~~ a:ker çıksracak bir dilş- müzdeki olimpiyat oyunlarının Finlan- çan bir kişWk avcı tayyareleri yapıldı. Bunlara motör vasıtasiyle işliyen 

ti tııtıa karşı koyacağız. istik· diyada yapılmasını istemiştir . makineli tüfekler konuldu. Büyük harbin uzun müddet devamı, tayyare-
.e~ lııl!Je ~afaa etmeğe azmettik .. • t de bUyük tekamüllere sebep oldu. Tarassud ve topçu endahtını tanzim için 
, taf<at '• s_ulhü fıtrt imanla se-

,,.ı ı~?.ı,: kör.·ı körUne de~lldir. Öl· nas Teleırram Byroo yazıyor: rasıdlı ve her türlü teçhizata malik tayyareler yapıldı. Tayyareler her ta-
.. , &"~I t•ve" sahil muhafaza gemiler! dün rafa ateş edebilecek makineli tüfekler de yerleştirildi. Çok benzin alan 

ı.d.ııı·ı; d 
1 

~ce na"11 hareket ede- " Y 

}ıtl•r. "Ya ırörecektir.) Demek- akıam Stromstat açığında demirli bu· ve dır bombalar taşıyan iki, üç satıhlı tayyareler imal edildi. Harbin son 
• -ıd•n . . ıunan beş Alman vapuruna lsveç kar11 senelerinde tayyarelerin etrafına çelik zırh koymak suretiyl~ bunların 

~. '1-ıı, 1'ıcJıngen gazetesi de bir sularını terk etmek emrin! vermişler- makineli tüfek tesirinden kurtulması temin edildi. Deniz uçakları da iler-> ,e~tıkııu~ı' a kat'i~,;.etle m~ka- dir. Bu vapurlar Almanlar tara;ından led!. Dört sene içinde ~ün~a tayyare saneyii,nd: mühim hadiseler ol~u, 
Qlolthoı· •ce •• ; kaydedivor. mayın tarayıcı gemi haline getırllmlş fakat tayyare de harp tlzerınde o nisbette te•.r : aptı. Harpt~n son~a !.-e 

ııı, 24 (A.A.) _ Tidninııar• olan Nofveç balıkçı ıremilerldir. bllhns>a motörler üzerinde d~v adıml~·ı ıribi adımlar at•lnıaga baş.andı. 

---~*----

Çanakkale 5"eferi 
Yeni Zelônd askerleri 

bir ihtifal tertip ettiler 
Kahire, 2·1 (Radyo) Burada 

'"ııılunmakta olan Yeni Zeland kıta
atı, Çaııııkkalc seferinin yıldönümü 

münasebetiy!e yarın büyük bir ihti
raı tertip etmi~lerdir. 

Yeni Zeland a>kerleri ve kuman -
danları. Türk ordu,unun Çanakka
ede gö,terdiği bü.1-ük kahramanlık
ları yad ederek, İngilterinin bugün 
Türki;·e ile dost.. ve müttefik bulun
m,.ından haz duyduklarını söylemek 
•edirler. 

----·*----
Fransız kabinesi 

Eliza sarayında toplandı 
Paris, 24 (Radyo) - Fransız ka

binesi, bugün Eliza sarayında reisi
cumhurun riyasetinde toplanmış ve 
başvekil Pal Reynonun, siyasi, askeri 
ve iktısadi vaziyet h~kkında verdiği 
uzun izahatı dinlemiştir. 

Kaymakamlar 
Arasında 
Geniş değişiklikler 

olacak 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Kay

makamlar arasında geniş mikyasta 
ıleğişiklikler yapılacaktır. Dahiliye 
Vekaleti, bunun için uzun bir li•te 
lıazırlamıştır. 

lngiliz tayyareleri 
-B•t tarafı 1 İnci sahifede -

miştir. Bunlar ingiliz tayyareleri ü
zerine şiddetli hir ateş açmışiardır. 

Tayyareler bunun üzerine gemilere 
ta.arruz ederek bı..nlardan ikisini ba
tırmışlardır . 

Alborg, Kristians~nd, Oslo ve Sta
vangerdeki Alman hava üslerine de 
keşif uçuşları y .. pmışlnrdır . Bu a1<ın
ların neticeei hakkında henüz tafsi
lat ahnamamış?a da ilk gelen haber
lercen muvaffakıyetle tetevvüç et -
rr.iş olduğu anııı,ılmaktadır. 

Almanya, bütün sulh ümidlerini 
kaybetmi4tir. Fransa il., lngiltere a
rasındaki lttrihi rekabetleri iatiamar 
ile Nazizmin kara kedisjni bu iki 
devletin arasına salmak istemi,, fa. 
kat kedi kuyruğunda bir teneke bağ. 
lı olarak ~eriye dönüp gelmiştir. 

Almanyada gıda maddeleri, ham 
ve İptidai maddelerle beraber, ümid 
de tükenmişt'r, sabır da .. Halk ara· 
sında başlıyan yeis ve inkiıarı dur• 
durmak zarureti, Almanyayı idare 
0 denleri enselerinden yakalamış, ye ... 
is ve şaşkınlıkla dolu hareketlere 
sevketmektedir. itidalin inhidamı şu
nunla sabittir ki, Almanya, müttefik .. 
ler saflarında yeni yeni kuvvetler 
ve sempatiler toplanmasını mucip o
lacak hareketlere atılmaktadır. Bu
nun bir bocalama olduğundan, hi.t a n 
için bile ıüphe edilemez. Norveçe ila
veten İsveç taarruzu, Almanyaya bu 
sahada yeni bir gaile ve cephe aç· 
makla kalsa bir tey değil.. Fakat bu 
taarruzlar, Amerikanın haaaaaiyeti. 

n i Ve Ruayanın da hotnudsuzluğunu 
tahrik etmeğe kafidir. Bu en baait 
hakikatlere ve malumlara bile göz 
yumulması gösteriyor ki, Almanya, 
artık her hangi sahada olursa olsun 
harp yapmağa karar vermittir. Am
ma Akıbetini müdrik olarak, amma 
olmıyarak .. 

Tarihte, Büyük lskenderden son
ra ikinci bir mühim düğüm kesilmek 
ü~eredir. Bu düğüm, hiç hir sır ta ıtı

mamakta, Badece ve sadece bütün 
vuzuhu ile İnBan1ığın ve bütün mil-
1etlerin mukadderatını ihtiva etmek .. 
tedir. Almanya ve emsali devletlerin 
zihniyet ve metodları, ancak esaslı, 
topyekun ve cezri bir harple toprak 
yüzünden ıökülüp atılabilir.. Diğer 

bütün çareler, bütün usuller nafile
dir. Bu sahadaki bütün teşebbüale

rin, zavallı hazı milletleri uçuruma 
yuvarlamaktan ve zonklıyan çıbanın 
ağrısını bir müddet uyuıturmaktan 
batk"' hiç bir teıir yapmadıkları ar
tık tecrübelerle aabittir. 

Harp, sonuna kadar devam için 
açılmıştı. Şimdi onun tezahürleri 
içindeyiz. Kabul etmek lazımdır ki, 
80 milyonluk, aaker, kuvvetli ve di
sipline bağlanmış, hazırlıklı bir düı· 
manı bir kac; çelmede yuvarlamak 
kolay değildir . Onun da şiddetli ham 
leler; olacaktır. Onun da şu veya bu 
muvaf;akıyetlerini bile duymak ih
timali vardır. Fakat; denizlerde, ha. 
valarda, karada, muhtelif cephf"leı-· 
de topyekun vuku bulacak olan bu 
harbin neticesinde, Almanya kılıcı 

parçalanmış ve artık bir daha ayağa 
kalkamaz vaziyete düşecektir .. Me
sele buradadır. 

Orhan R~hmi GÖKÇE 

Batan vapurlar 
Londrn. 21 (A.A.) - İngilterenin 

cenubi şarki sahilinde bulunan tahli
•iye yapurları dün akşam mayine 
~arpan iki vapurun imdadına gitmiş
lerdir. Bu vapurlardan bir; Manş de. 
"lizind~ bir infilak neticesinde batan 
1,969 tonluk Loh·orthdir. Bu vapu -
run milrettebatından iki•i ölmüş, "
kizi yaralanmıQtır. 

İkinc' l'lDU"lln akıbeti 
bir 1 aber n;ııınmnmışt•r. 

hakkında 



.. 
~AHIFE ( 4 ) ' (ANADOLU) 

Gökbayrak 
GALiP BAtfT IY AR - 47-

1 tanbul mebu:;u ve lzmir p rti müfettişi> 

- Bundan böyle yalınız, yaşasın gök bayrak diye 

Amerika .hükUmeti 
Komünistlerin muhtemel bir hare

ketine karşı tedbirler almıştır 
Vaşinglon, 2~ (Radyo) - Birle- ayni nıziyette bulunduğunu, hatta 

~ik Aml•rika devletleri sabotaj i!jle- Ncvyorkta bütün nakil va:;ıtalarının 
rini ve mil let aleyhine pütün h<ırekel cln komüni:ll tın:;urlar elinde olduğu 
lc·ri tl'tkik eden Oıııar ko!ltİtesınde için sendika men:-uplarının istedikle-

~özOmO bitiremedim. Yukarıda.1 Herat, Hinddeki Delhi :;ultanı ohm - Sabret oğul! Hepsi bitmedi. Ti- Amt rıkanın hcı tarafınd3 k.>m.n j~-- ri zaman grev ilfııı ~clerek nakliyatı 
, ağı titremeğe başladım. Fn}rnt rn Haarızımn göz diken Şehabecldiııin mur :\felek aslan kadar ya\'UZ olduğu lcrı·: r..ıı zamanda IJü•·i•.k faaliyet . ürcıtle felce uğratabilecek1erh ı i be-

bağıracağım, başka diyeceğim yoktur 

:\L hmud Yalvaç aklımdan gi!ÇClli ndnmıdır. Şphabeddin ise alttan alta gibi çok ta akıllıdır. ~lehmedin küçük göstercl:klcri netice ·ine Yarılmıştır. y&n etmiş. hususi kulüplerde komü-
tcz mıl,.,mıştı. Şeyhiılcebel ile de ,,,özle~miştir. Şimdi oğlu C'elfıleddinc de pek sözii geçer. Amerika nakliyat birliği reisi Oşi nistlerin mütemadiyen atı:ı talimleri 

Dedi 1'.i: bu dolaşık ve karışık i~i anladınsn B4 Celaleddin ip pek merd bir deliknn- parlanmentodaki beyanatında ~ovyet yaptığından nmrnrı dikkati celbeyle-

- Eve~ oğ ıl ! Senin ko.lunla, bile- çok )ah.,i ! lJlu hntun gerek koca ı olım Iı oldu~unu söylüyorlar. Timur l\lele- lcrle Amerika ara ·ında lıir hadise miştir. tebuslardan Tomas. ).Ietro 
nlc Timur • ıe1eği ölı:lürtmek i~ - Tekcş cengılvere, gerek büyük oğluna ğin 'I'iirki:standa bir çok toprağı oldu- cıkacak olursa Ala-:kada nakliyat is. memurlarının mii:.:ellah olduklarıııa 

erler. karşı .ıecidettin il~ Şeyhülcelı~I ile ı:ö- ğun<lan Gur hanın buyruğu altında - !eri tamamen komilniştler elinde bu- göre, komiinist memurların her han-
Bunu i§itince beynimden vurulmuşa zü bir <!imiştir. ileri taraftan da )le- ılır. Hem de öyle ötekiler gibi kalla - lurıduğundan, tehlikeli bir vıızi\·et gi bir hareketine karc:.ı hi.ikfımetçc 

A 1 "' 
dondüm. Ellerimle yiizümü knpa~lım. cideltcliıı hem Ulu hntuna, hem de kil- banlık etmez. , en de bilir in ki. özü hadis olacağını, endü:-;tl'i, ııakliyaL tedbir ıılınıp alınmadığını ~oı·muş. 
Kendi kendimden utandım. Şimdi :Mah ~ük oğlu ~Iehmede knrşı halifei Bağ- ·özii dQğru. hanına ~ad ık bir silahşör- ~devat \'csaire imalfltı i~lt-rinin de . kend isine müsbct cevap Yerilmişt i r. 
mud gene anlntmağa başlamıştı: dnd ile danışıklıclır. Anlıyor musun bu diir. Bir taraftan da llchmed tahta c:<')()oı::a 

- Dinle Can Bey! Burada ne olup politikayı? çıkınca <iur handan kurhılmnk ister, M •k h b • d 
bittiğini iyi bilmelisin ki ııer~emcesine Ne rlü~nler içinde kıtlmıştıın. Biitiin bunlara ne der~in? a rvı ar ın e 
iş jrörmeyesin. Temucin seni bana gön bu düzenleri, sözleşmeleri işitınce gön - ~ ~e mi elerim. Bıından böyle yal-
dercli ise o dn senin aptal olmadığın- lüm bulanıyordu. nız i yaşasın Gök payrak ! Diye bağıra-
<l:ındır. Çünkii Temucin Han gibi in- - Yere bat ını bu yüreksiz ki~iler. cağım. Başka diyeceğim yoktur! 

anı tnnıran, anlıyan bulunmaz. Şim- Diye bağırdım. 
di kulnkknnı aç bütün bu karanlık i~- :Mahmud dedi ki: 

Batırılan Alman vapurları ve - i\.RKASI VAR -

~!'i Ni~n 1940 PERŞEMBE 

Eğlence: 

Günün bulmacası 

Soldaıı sajjıı: 

l - Artık göktçn düşme:si ihtimali 
nz olan şey, yağmaktan emir, 2 - ec· 
dııd, bir balık, :~ - çalgı, uy.ınmaktan 
emir, 4 - beyaz, garibe, 5 - bi t'~ ep· 
gaınber i~mi. birlikte doğan iki çoı 
cuk, 6 - duvarcı aletlerinclen L.ıir;, sı· 
fat edatı, 7 - sağın aksi. i şart!: edıttl• 
budala, 8 - meı1ınun bir ad.unın te1'· 
rar ettiği kel;nıe. elbiseden <' Ş~ n kıın· 
mak için yaP-ıl:ıu yer, bir bi'lek ha>"" 
\'anı, 9 - sert toprak parçası, seıı~ 
nip on ikide biri, 10 - açıklan açıs»• 
mahkemeye açılan şey. 

rukaııdan aşağıya: 1 ri çabuk anlarsın . .L ·iyuçe oymağın
dan olan Kara Hatailer büyük bir hıı· 
inlik kurmuşlardı ki, bu hanlık ta çok 
geçmeden ikiye ayrıldı. Bunlardan bi
rinin pnyıtahtı cBiş Balık>, ötekinin 

Garp cephesinde 1 - Memnu, bliyük değnek, 2 .
Lon dra. 24 (Radyo) - Dün, Jord- hasarları cüz'idir. Almanların, zayia önünü ardını düşünmeden söz södiyerı 

hır kamara~ında beyanatta bulunan tımızı fazla gfö~termeleri, Ark Royal ad "k b l 1 ·da..., d ı anı, verem mı ro unu ıu an a ..... , 

zayiatı l ng. ·ı; zlerin 

e cKu.şgan dır. Kaşgar hanlığının 

başında Gurhan bulunur ki, uygurlat Hava müsademeleri olmuş ve h" Zl 
başbuğu Boğur hanın boyunduruğu al-

tın~:~~ Niyoçeıer, Uy1fUrıar, Karlık Alman tayy~releri düş ürü .. müştür 
Türkleri Boğor hanın borunduruğtın- Paris, 24 (Radyo) 22-2:l Ni~an-
<ladırlar. Bu hanlıkların içinde hiris- da Fransız tayyareleri, Almanya ü
t;yaııların dininde bulunanları ve hat- zerinde müteaddid uçuşlar yapmış. 
ta buralıl r da vardır. Alman tayyareleri ele Fransanın şark 

- Bunların hepsini bilirim. ve şimal ~ahalarında uçarak Paris 

üzerine kadar gelmişlerdir. Cephe 
iizerinde iki taraf tayyareleri ara~ın
da bazı müsademeler olmuşıur. Al -
man t.ayynrelerinden bazıları düşü -
riilmüştiir. 

- İyi amma cKanikli> Türklerinin 
cHaarızım> da ve «Ürgenç> de pek u
lu bir hanlık kurduklarını bilmezsin. Cava adalarında Bundan yüz sene evvel Haanzım şa
hı (Atsız) Sincar sultanı ile kavgaya 
g:rişti. Bu Sincar sultanı da Horasan-

l1ar1 1eıme bi~ seıçuk~ur. Hnarızım şa- Eşya dolu T'A Alman ·apuru kapa-hı (Ahtlr:) lSlünce yerme geç.en (Arslan ~ ı 
uh) on selçuk1 şahını da tahtından d •• •• • ff b [ 
ndirdi ise ele sonra da Gur hnn ile na UŞmUŞ 'lJQZzye e U UnUgOr 

e\' et nazırı Lord Hanki demiştil' tayyare gemimizi batırdıkları şek- 3 _ uçucu mudae. alfabede bir hnrfitı 
ki: !indeki yalanlardan biridir. oktıntıştı. •1 - .nımmaktnıı emir, ins.ı&· 

- Danimarka ve Nor\'eçin işgalin-
den sonraki deniz zayiatımız ehem- Lonclra, 24 {Radyo) - . lngi liz nın hayatı. 5 - büyük, habeşli, G .-
miyet~izdir ve Almanların. iddia et- harp gemileri, Nor\'eçin .Narvik li- ııyknda giirülen şey, per~avsız, 7 .-
tiklerı şekilde detildir. manında bulunan Alman nakliye ge- drnm, i5 im, 8 - kemirilmi~ yer, ı;ert 

Üç de~troyel'imiz batırılmı<ı, milerini batırmışlardı. Bunların u- ve bliyük taş, 9 - öz türkçr~ cgüzel sıı-
bir destroyer ha:.ara uğram1<1, mum'i tonajı 5108 dir. Almanların nah nakliye \'asıtalarında onunhl se-
l ba:ıkçı gemisi de batmıştır. Dör - harbin bidnyetindenberi nakliye ge- yahat edilir, 10 - his etliş, nota. • 

düncü ele troyer Hardi, hasara uğra- mileri zayiatı 450.000 tondur. Son Dünkü bulmacanın hallı 
dıktan sonra karaya ottırmtıştur. Ve hafta İngiliz denizaltıları 30 bin to- S ld • 
b' k .. b" d t h b ı·· 1 Al ki' . o an SCLgCl. ır ruvazor ve ır e" royer asara na a ıg o an man na · ıye gemı- _ : . ~ 11r, · ı d ·· 1 · 

0
.. ·· ı · · b t 1 1 1 - Bogazıçı ;:; - emek s.ırıı ugramış arsa a tıs erme onmuş er- sını a ırnıış arc ır. . ' ., ' , allf 

dir. Renovn ve Rorcli gibi lıiiyijk ge- İngiliz ticaret gemilerinin harbin ~ - Budın, mal;, 
4 - ezı K, 1 u~ _,,,... 

miler vurulmtış a da zarıır.;ızdır. bidayetindenberi zayiatı 672278 ton-
1 

- dar. 
6 şam, 1 ~kış, makale. _,,,... 

Üç kruvazöre lıomlıa cli.işmü~tcir. dur. ulu, Aııadol, 9 - tı, ur, me~c, 10 
aman. dam. 

Fransız gazeteleri 
l"akaruir111 aşağıya: 

m ıhAr oo ı>ttii!in<lı>11 l'enildi ve Gur r .cındra. 2 -.(.H.nd~·o) - Sidneı•~n 
h,mııı bnyr. ğı altına girdi. bildiriliyor: tt•tJ • b •• •• k )) • • •• l 

- Bunları da bilirim. Bu dediğin Cava nda ı limanlarına sığınan H 1 efJil UYU eme erJillll Serguzeş 

1 - Bebek, futa, 2 - omuz, ıUlifllı 
3 - gedik, şu, 4 - akik, un. 5 - d!I· 
mar. 6 - iş, yaman, çamur, karıı• 
~ - iınnn. badem, f, - alan, loş, ıo _.., 
;run, celep. 

----*·------
-Go ne indedir. (l\Iilad 1164). Bu Alman vapurunu, İngiliz harp gemi- Almanya, bu vapurlara ne baha- h ı• • k 1" tt• v • • J 
k, vgad Vygtırlar, ordunun en özke !eri, limanların dı;ında beklemekte - sın;ı olursa olııun lıareket etmelerini a ille lll } .ap e Jgllll yazıyor ar 
• keri idi. Babam da bu kavga<la bu - dirler. Bu vapurlar, içleriqde 'lıulu- bildirmiştir. Paris, 21 (Radyo) - Fran:sız gaze- ceğini. zaten Almanların prcstijleri-
lunmuştur. • =00- ----- teleri. lsveçe müteveccih olan ve her nj kaybetmeğe yüz tuttuklarını, bir 

- Çok iyi. Şimdiki Haarızım şahı s e l s e d gün lıiraz daha tehdidini arttıran Al- taraftan da SQvyet aksülamelinin tc>-
(Tekeş) çok kavgalarda üste geldi ve l m a l~ u rıy e e man teşebbüslerinden bah~etmekte - zalıür etmekte bulunduğunu yazı -
padişah> mertebesini ~azandı. Öyle dirler. Popiiler gazetesinde Leon yor. 

ki cengaver Tekeşin toprakları ta Hint Blum, İngilizlerin, deniz hakimiyeti Lü~yen Bnrg. yi.ik~ek harp mecli3i-
ten Bıı ra körfezine, Ferate, !tel (Vol- - sayesinde Non·eçe kuvvet çıkarıldı- nin tebliğindeki bir parçanın chem-

Hayvan sergileri 
ve yarışlar 

Bergamada 5 mayısta bir ehli _Jısf, 
Yan sergisi açılacaktır. A''rıcn bıl' . " rı-
at koşu ·ıı yapılacaktır. Koşunun tıı 
hi henüz meçhuldür. .. 

B · l Y''ıl'' nvındırdu 10 muyısta ehlı ııı -tll 
.sergisi açılacak Ödemişte 12 maY

1
' 

at yarışlan yapılacaktır. 

11 
a) ~uıarınn kadar uzar. Böyle olmak- F t nehrı·nı ı· n taşmasından 150 ı .. ğıpı. müttefiklerle Norveç ktı\'\'Ctlc- ıniyetini kaydederek her türlti mi\1-

beraber gene Gur hanın buyruğun- ıra - {OV rinin birleşerek Almanların denize terek menfaatlerin icabında temini 
'\!,dır. , d k } .. dökmek üzere harekete geçtiklerini. için müttefiklerin tam manasiyle mii- K •• ı •• kfa 

Tekeş. Şeyhülcebel ile çok uğrnş - SU af a . tln a a mıştır Hitlerin büyiik emelinin bu ~uretle tcyakkız bulunduklarını yazıyor. U f urpar 
t. Bir çok kere de Şeyhülcebeli ve n- ~am 24 (Radyo) _ l\lütemacli tur. bir sergüzeşt haline inkılap ettiğini Kapalı yüzme havııztl 
damlarını tepeledi. Bunun içindir ki, va'imu,rlnr sebebiyle Fırnt nehri . u- Irakta Hamadı ve Bağdad ~ra ın- yazıyor ve buglin ~nc:lişeli nazarla- C l ) $1.1.}hülcebe~. de bu a~ıları hiç ıınutmnz İarı fe\•kalftde yükselmiş, şimali Su~ da taşkın yüziinden bir çok kÖprU- rın İsveçe teveccüh ettiğini ilave e- asus { yapılacak ·~· 
~< :;ıu~k oç almak 1 ter. Bu_nda~ bn~- riyede 150 köı-ü sular basmıştır. Ha- lcri ular götörmliş, Irak ve Suriye diyor. Bcl<diyenin Kiiltürparkta bir_knl 

a fl ll hntun Tekeş cengaverın bu- sar mühimdir, nüfu::.ca zayfat ypk - münakıtle:si ele inkitaa uğramıştır. .Jurnalın askeri muharriri general Bir nöbetçi, casusu ya- palı ~ .izme havuzu inşa ettirecel!'I 
) uk oğlunu hiç sevmediği gibi bu çn- Düvnl ~unları yazıyor: l d /ı k -------ua=-... ...------ ra a ı, a at yakalı- yazmıştık. e'" 
cui(a çok kin besl~r ve yeripe küçlik G l s k cEğer llitler. İ:-;,·eçe bir taarnıza Huber aldığımıza göre, funr n.1 tJtl 
oğlu :Mehmedi (Kulbeddini) tahtına ene ra 

1
- o rsk 

1
- diret ederı;e böyle bir knrar \'e te- yamadı ·t"klcl'ı .. '"' :!iminde Balkan deniz birrncı ı ' 

"'CÇİrmek i ter Simdı' bı"raz <>nlama<ra .:ı.ebbüs, Alman.nının istikbali nokta- F :rnüııll b • -.. • ,. o' Vaşington, 24 (A.A.) _ Virjinyn- havuzda yapılacaktır. ııar . . bir 
başladın mı? ,;ından çok mühim neticeler verecek- ela Guantico deniz üssü nöbetçile - betiyle zengin ~por temasları ıçııı 

- Anladım! Demek ki, Ulu hatun tir. Çiinkü Stokholmda tesis edilmesi rinden biri, Amerikanın milli mü da- program hazırlanmaktadır. 
He Şeyhülcebel sultan Ataeddin Teke- R • b l k düşUnülen hava u~sü, Berlin ve Ham- fansın;ı ait en biiyük sırlardan birini * . 
Q fenalık etmek için söıleşmişlerdlr. esmi zıyarette u u nma Üzere burgdan aoo kilometre uzakta bu - 1 k d ıe Bö l M h ı.l kt d çama. için l·apılan bir teşebbüsü Sivri sinekle müca e . 

Y ece e me i İflhta çıkarmak için k d L d • _J Junma a ır.> meydana çıkarmıştır. . ge 
yoldaki engelleri kaldırmak i terler. ya ın a on raya gı u ecel< Figaro gazete~inde Dormesson. İs- • Tpbetçi, bombardıman ta\'yarele- Şehirde :sinisinek milcncle~e'!~k ıı • 
._Doğru u bir göçebe için bu kadar R d ) r d 1 S'k Vf!,C. Botni körfezi ve .Alancl adala- rine rnnhsus yeni icat edilen nı'şan- nişletilmektedir. Belediye temızlıfaııli-

t z nnlayıs fona değil! Bu kadarhı on Lonclra, 24 ( a . .r.o - t ~a.n a a- ıırı genera ı ·or:iki. resmi ziyarette rına yapılacak bir taarruz yiizündeıı gilhı ele geçirmek i<'in Oksidrik ·~az rneleleri, muhtelif mmtakalardn 
h'tmiyor Can Be' ! Bairdaddnki ha1ı'fe \d Pol,m;ra başyehlı \'e harıeıve na- lnılunınak üzere yakında l..ondrnya Almanyanın vaziyeti çok müşkülleşe- ~ "' 1 d' .J P. .. ' ı lftmba iyle bir tayyare hangarmın yete geçmiş er ır. 
~ ·a rettin T~kese nmildig-inden bu dü • gidecektir. clyle zannediliyor ki, in- _ __,---------~-- k • apısını delmeğe çalışan }/ir adam n -
m nın pek z'.radc kin güder. Bunun Zelze"e lg· iliz .. hn.''n kuv.vetlerj .riik ·ek erkanı hı"stı"r. Polon,.·a genel kurma.v-rei ı .. k • Jet gorere üstüne ate~ açmıştır. Adam, Belediyede tayın 
içindir ki, Ulu hatunun yanına kendi · ıle goriı\ece'.tır. lnı;(llere ve Pplon- general Keboy da baş,·ekile refakat yuı·alanmasına rağmen, mukabele et- .. aur!il~tıtıt 
adamhmndan biri olan Şeyh Meci _ E,·,·elki gece Pıcrgama kazasının yn hava biı·liğiııin teksifi me,·zuulnı- edecektir. miş ve kaçmağa muvaffak olmuştur. Belediy~ yazı işleri mu . 1udil

1 

dettini yerleştirmiştir. Bu :\Iecidettin Kınık nnhiye inrle iki ..;a11iye devam e- ı J 5 _ 1 Polis memurları bu hu.:usta birşe" vakri·dı·aBt ncıüd1 ~11röü "~. yakztıeıi·şflı·~ın·ı. ~Je~i~ 
Ulu hatunun beynine i>·ice girmiştir. {len bir zelzele olmuştur. Jfasar yok- T l f TA y YARE ::"s1

"
1
.'n ... e, .. m"1 'a"'5"1'0"'d"

1a"'::~ 3r46 ·· ·· ve ·ı 1 
e a Z\'ure · " bıw" 

Mccidettinin a lına uelı'nce .· Bµ ad"m tur. e e on v soylememektedirler. Üs'de çalışan a- .'t t .. ır· l"'. ·ine de n1eı ti!' 
2 

.. '"""""""'"*"*"'"'"*; 1 ye varH a mu( ıı· ugt ôkl.ll'er 

' 

u V mı Bµ hafta :ki hiiyiik film birden me e arasında tahkikat ynpılınaktrı- muhasebecisi B. Mehnıed 

E~ ~~~~~· - S~~~aSl~~ Bir haftndanberi dN~ril~ Fnn~z sinemooılı~nın L~~mut ldı~~~~~~~~~~~~~~~~J~i;n~~;u~n;m;u~ş~b~ıı~~.~~··~~~] 
Bugün matinelerinden itibaren Şarkın ve Arap diyarının ses kra- eser.i Bugün K ültürpark sı·nemasında. 

ı,tc mübalegas1z sene1lin en biiyiik ıami liçe:1i.. Nam uslu Ommii Giilsiim'iin Muhteşem 2 film birden 

Sevı•mıı• Haydut Ölmez biı· rseri KADIN Avrupaca?. kralı Paris radro rı;~~~f; VEDAT RAY vgl'TURA JEAN LU?ı 
Oymyan{ar: tarafından müstesna bir mevzuda yaratılmış 

FRANSIZCA SÖZLÜ TABU RENKLİ 
Bu&'ilne kadar eşi ve emsali görülmemiş harikalar şaheserinde dilnya 
sinamacılığmın bütün gönüllere hükmeden en giiz~I ve sevimli erke~i 

TYRONE POVVER 
VE 

NANCY KELLl' - H ENRI FONDA 
METRO JURNALDE: En son ve mO}lim HARP haberleri 
SEANSLAR: Her gün: 1-3- 5,16-7,80-9,45 ele başlar 
Cumartesi ve pazar 10,30 da ve hafta arasında her g'ün 1 de 

UCUZ HALK SEAXSLA RI l 7 ARDIR 

"Yanık E sire,, 
TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA 

ŞARKILI 

Umumi arzu ve talep üzerine bir 
hafta dah:ı gösterilecektir. 

MEGLE~'l!O.VIER - HENI'.Y GA
RAT. RAll~!TJ 
Frn nsızca sözlü 

Ayrıca: Eklerj urnal son dün
ya hadisatı 

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

Bugün halk günüdür. Dühuliye her yerde 
h erkes iç;n 20 kuruştur 

Gece Yarısı Şarkıcısı 
Filminde şayanı hayret dans ve raks numaraları ... Ncfi3 

heyecanlı ve müessir bir aşk hikayesi görülecektir. 

Ayrıca: Ölüm harbi 
Amerikan polisiyle, kang:3terler arasında mücadeleyi gösterir 

şarkılar 

11)1 
heyecfl 

İlaveten: Paramunt jurnalde en son harp havadisleri d 1 
aşk ve polis filmi 

ı.~s-ea~n;s~lamrlİ:.;G~ec~e~;~·a~r~1:1~·ııİ: ~2~,3;0;;~5~.4~5~~9~i.l~lil~m~h~a~ı~·b~i ~4~,3;0·--7;·.!s.s_.e....,... 



- 2R Ni•~1940 PF.RŞF.MRE _ .. _ \ANAUUi.U) 

MAJINO · zı·GFRl-o §.~.~.~.~!}~ .. M~.~.~;~.?,~.~~~.,. 1 
N'arvik havalisindeki vaziyette de- rine mani bulunduğu kayd~dilmektedirl 

11.ı-••••••ıa••• ... 44 ·- ,ği~iliklik yoktur. Sahilde sıkıştırılmış Almanlar müttef:klerin Trontheime 

T · k · 0ÇYILOIZ olan Alman askerlerine artık ha,·a ta- doğru ilerlemelerine maııi olmak için ur çeye ~evıre11: 
(ULUS) tan rikiyle de yardım gelmemektedir. Bu- ellerinde mevcud yegane rnsıtanın tay 

Yaun : B 'ı>bat ı CAZAL 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

SAHiFE ( 9 )' 

lamir t icaret mah k e m eaind en: 
lstanbul limanına bailı Türk ban

ı ı dıralı ('rengiz) motöriiniin Aliiiye
den izmire ulan sefer; eımasında 14-
4-940 tarihinde Siimbeki - Krio 
Burnu 
doğusu 

zünden 

açıklarında 

keşişleme 

motörün 

şiddetli 

rüzgarı 

sandal 

gün
yil -

~·llu apartmanı bulan, 8ahte anne· iunduğu yeri doğru olarak bildirmek n~ın b•e~bi ~ütt~fik ha_va/u~ve:l~rı- ~are ol~luğu~ıı ban:amı~a:dg- ·A~man 
1 

ı~. Ve babanız Yon Narhenflaht ai- mühimdi. Kelime•i kelimesine doğru n:n ıı arn ıdekı azamı aa _ı_ye, ı ır. ayyare erının aş ıca .e"e erı am- vanın<fa kabul eder. 
e~ın d k' k' Londrn, 24 (Radyo) - Dun gece sos ıle Grongdakı demıryo]u krovaz-

•J ın maskesini düşüren, daha siz tercüme etliğiniz şifrem e ı mev ı b • d 
1 

l lzmir aıliye mahkemeaı· ı"kinci hu-

Hıı.3ı.lann ı ıı.ao d~n bir• )cadar 
e~rler ıokağında Ahenk matbauı 

ve 
mazot bombası ile güvertedıo 

yüklü bulunan kerestelerin bir kısmı 
deniz taı'afıııdan alınmış olduğun -
dan bahisle deniz ticaret kanununun 

•-. eçıneden her şe)·i teker le er doğruclur. Halbuki demin sız onu, e- . . k b 1 t p . . k - hf"JI · N k k ha"kı'mı·-· den· 
' e g k 1 .-. b şimal denizinde Skajerak ogazın a manı ve Levenger yo ur ur. 
"''Pit .. , _. . bır denız çarpışma,ıı vu u umuş ur. ar:sııı as erı ma ı erıııe orve- u ıgın . 
t· eden, bütün şifrelerinizle lıe- nim namıma merkeze bildııd.gınız me- t . .. . ·ı· . ht ı·r l k 

1 
d 

1063 üncü maddesine tevfikan tan
zim kılınan raporun okunma•ı için 
25-Ni~an-1940 perşembe günü saııt 

16 olmak üzere gün tayin kılınmıt 
olduğundan Q gün ve saatte gemi ve 
hamıılesiyle alaka<1 ve zararlı b41u
nan kimselerin rapor alınırken mah
kemede hazır lıulnabilecekleri adı ge 
r,en kanunun 1065 ci maddes; muci
bincp ilfııı olunur. 1441 

•ber b k it et •. t" ct· wiçten lııldirildii:ine gore, ıngı ız çın mu e ı mın a a arın a cereyan e- lzmirde oturan Sadettin kızı Zin-ı. ütün tertibatınızı ı~ı a ına saide '4hte bir mevki ile egış ır ı - d Al d · 
1 

h b ı h kk d b .'. ·t· 
lı•ar• d b d - ·ı· B" ·· .. 1 . deniz ku\'\·etleri bura a . man eııız c en mu are e er a ın a uguıı ı ı- nure tarafından kocası ::11ehmed Ali t ""n o ur, iz egı ız. ız, yuz- niz. f.,l'un:-;anın U!"keri ,.e sıvı vazı.re- . .. . . . . 
aşı b' ·h h " · ti 1 kun·etlerıııe hucıım etm;şlerdır. mada şa.nın haberler ııelmemıştır. Bu- Akıner ale\'hıne açılan boşanma da-h· ı.a are duha mü im uir ı~e t!ııc geliıwe, geıw benim no anmc an A k • .. b be 

0 
. 

1
. d . · 

•ıvurun · t'hl'f t kt ,.e l . 1 -·ı .. H k Lnndra. 2~ (Radvo) - '·erı mu- nunla era r slonıın şıma ın e ın- Yası hakkındaki tebliırat ilanen icra , ca onu ıs ı ıı c me · en ıuşka bir ~er lıildirnıı~ ı eıı-ı .ıuız a · 

t~ı de\"am ettirmekten fazla bir şey kıııız var, F'rnnsaıfa umumi efkii.r cok teha8'ıslıır Nııı·,·ec harbi ha~kıı_ıda ~-~! gili• \'e Non·eç kıtalarıııııı Lilleham- edildiği halde muayyen günde gel-
8Ptn ık h . ·1 . nız <evkiilccyş bakımından ıhtıyatkar mek ile Hamur arn'lnclaki mıııtaknda mediğinden aleyhine kıroıı kararı it-• acı . Sizi, eYe girer girmez sağlam. Heyhat ki i~in bu C<'Jl e"ı a eı . . kt r 

1 
N f . 

1 1 
ki N l"l · ., 

d
·:1;kif edebı·ı,·ı·dı"nı. F'ukut .<1·., 1·, clı'nıı'z h" . 1 Al 1 ,, . , 1 . .. 1 miitaleıılıırla ıklıf:ı etme ec ır er. e- aaJı,,·ette lııı tını u arı ve • orveç ı e- tıhaz ve muhakenıa.<i 3-5-940 cuma 
'• ~ ~ ımllce. nıaıı ıınn uıı etµ ı.;ı o- . h h iti .. f"kl · ı h' ı · B · Rt · k ·· ·· lı k -• ı •u götu··rmez delilleı·e rag- men d - l. . ... tı•rı·nı. l',·o .. rı"'ı - tıce Pi" a r mutte ı. erın e ıııe o a- rın erır~nııı ve • a;·angerın şar ııı- g4nuııe_ ıra ıldıgınc!an ::11ehmed Al; , 0 ııgu l\'İ ıı giır ne,ıııı ıs 

,.n llıarifetinizi de gtirdükten ve tes- ;-o"unıız ki hakikati hiç b"ı c •phe~· ·ıe euktır. ela Alnınnl!ira mııvaffakı;-etle mukave- Akıııerın saat 1 O raddeleripde muh-

lıt ettikten sonra ;·akıılamak iste- h·.· 1: ... · ı 1 
Londra. 34 (R:ıd.ı .. ı) Lonrlra •e- nwt ettikleri ehemmi,\·etle kaydedilmek kemede hazır bulunması ahi ha!d~ 

ı~ . deği~t'rnıedim. l!ııhikµti ır ııı zaman ı-h· t hf'll . " t k· B · t 1. h k k b 
1 

a·ı · k 
,.:".· lierkeze go'"ndermek üzere gel- R. .. 1 a ıı·et ar ma ı erı ,,on·eç e ·ı rı- ec ır. mu a eme;-e a u e ı mırere gı- ği tebliğ makanıın;ı kaim o!ınak U-'. ~etlerimden "aklamııdını eıı ''11Z< e · 1 y ı .. ·· d h 
\.:~ın;z son mesıı.ı'ı da sifrelemenize · · '. · . taııra ordusu >ll'ltsııH a \anata cuzu- Trontheim mıntakasında Namsos - yabın a mu akenıenin qevam edece- zere ilan olunuı-. 
.' sonra kl\•metlı' bir h~di"e halinde yüz hayııtımı ııezr •tm~k :rnrdıyle gı- tanılarının bulıınrlujhı hakkındaki ha- tau cenuba doğru ilerliyen müttefik 
on . . riştiğim tehlikeli bir \'Utan hızmetın- . k . kt ı· ~1 af'h k . ı· L AA N 'ıtu! bize takdim etmenize imkfın ha- _ . berlerı te Z!P etme ec ;r. • aam ı uvveller 'l'rontheımclen hare\<et et -
' act de, bu tehlike YC şerefe layık vasıf~ar Nol'\•eçteki ingiliz heyeti seferiyesinde miş olan Alman ileri kıtaları ile tema-
da ıın. Demin memurlarıın tarafın taşıdığımı, onlara olduğu kadar sıze 1 f dl d b ı bT · · C H p J f b ] d 
,,.n, kıskıvrak bağlandıiınız vakit, de ispat etmek isterôm. :Mesele kalma- Ka:ıadah '. er24er(A eA )u unHa ıbır. saNP"ecmışl_rrrlır. . d • • • şçi Ve esna ir ig" in en 
aı'nızdek; şifreli kağıdı derhal çekip ntnk o m. . . - a er ve- ansos ıle 'l'rontheım arasın a Yarı 
ııı-o- 1 'h 1 k K. - d b' dı, artık ~refle ölmekten bıışka ne te- rildiğine göre. lnıriliz kıtaatı bugiln rolda mııharel>•ler cereyan etmekte - D en1°z ı0şçı0ferı0ne.· , • ı nıa ~tmedi . agı ce ını- · ı b"I' ? "' 

.,_ ~,·ınd· b' k ·ı ı· .1 · mennım 0 a 1 ır . N'or;•e•. ceılhe".·ı·n·•e hı'ç deg·;ı~e 4 mın d' A · hf'll 1 be d'ld·-· ~ onu ıze as erı es ın mış · u 1 - ' ·' " ır. .'"TII ma 1 err e ;-an e 1 ıınne Kurulunuı:un umumi heyet toplantısı ek~eriyet olmadığından bu ayırı. ~Uhab ı .. d ' 'f Genç kız, birdenbıre sustu ..... " a _ı_n- takada haı·eka"la gec.miş bulunmak-
' ere te"'nıenleı·ın en ··e ş· re dd d - göre, Narvikte vaziyet değişmemiş - 27 inci cumartesi günü saat on u··,e bırakılmı•tır. l\Iezkür ~u'"n ve saatta ''rosu • . ' · den, düşündüğü, tere il ettıgı, 'or- tadır. • • • 
t memurlarından bır arkadaş l kt • tir. ficaret ve Sanayi odası salonuna gelmeniz rica olunur. 
'th . Jiueceai •e"leri bir P ana so u_ gu Tronhe'm'ın şı'malı'nde ku··cu'"k bı'ı· 1 1 ---;;;::;--;---:--;.-~--.......;;;...._...,.,. __ -::--------....._ al ş f k' b .. t d " • • " Biri birinden ayrı dil•müş o an A - . E k ·,~ çö. ı r k ıta ına mur~caa k e e - belli idi. Harikulade giizel çehresın - mevki olup Norveçlilerin •on iki haf man milfrezleri müttefiki kıtaları ile S i kagw l t münakasa Sl 
'a\lır zece ve karşımız a 

0 
·uya - de her hangi bir heyecaııa kapılp lü- ta icinde \'eni müdafaa hatları inşa inıriliz gemilerinin nöbet beklemekte 

lfo;U•l . . . . .. _,- . zumsuz bir şey söylemek istemiyen etmiş old;ıkları, Eteinkjacı da şid - oldtık!arı denizin ara.ında mahsur kal su•• merbank sellu'" loz sanayJ•)• ~, Qüro. komıseı _şıfıelı k_agıd~, şıf- bir nefis murakabesine mahsus zah- detli bir muharebe başlamıştır. Bu mIR!aı·dır. 
'Ulu su teğmenıne verdı. Tegmen met seziliyordu. (Frieda Z. 3.) devam mıntakanın bazı yerlerinde ingiliz ---:::-:=-----:::---::-:=----- e~SeSeSJ•nden •. 

.. 
mu-

'!· Phane odasında şifreyi açmak i\- MACAR :::.. 
•e 1 1 etti: ve Alman kıtaatının birbirilerinden 

'ltj; 
1 

er erken hususi komiser devam _ Konuşmamı istiyorsunuz öyle ancak 200 metre mesafede bulun -

·,":"'!la,- Ve ba\·an N'arhenflaht da, değil mi? Pek ala, konuşacağım. dukları 1svec - N'on·eç hududundan Ajansının bir tavzihi 
· n 'b · Ye gurıırla başını yükseltip, daha bildirilmrktrdir. Burada ingiliz kı- Buda peşte, 24 (A.A.) - Amerika 

"'ab it i senelerden beri Almanya intizamlı ;•e keskin edalara bürülü taatı veni mevziler ele geçirmişler - sefaretinin Amerikalıları acilen Ma-
• ına topraklarımızda casusluk .. 

1 1 d ı tmı' · 
"lnt•. cumere o arı çına ;a başladı: dir. Ye Korveclilerin yardımı ile 20 

e b > ınsanlardır, Son senelerde B. B k d" 
aı·an d'" .. . . 1 . . - ana onuş ıyorsunuz, konuşa- kilometre kadar ilerlemi !erdir. Ay-

erile~ ve 
0 Jıv~l'. ısmıy e emrınıze cağımı Zira işlerin artık her hangi ni menbarlan ilave edildiğine nazaran 

111 gilya •ızın babanızla anne- b' .. 't ·r d t 1--· 1 · · b ı 
roıuna . . . . ır umı ı a e e mec ıgı an arı sezmı- N'orveçte harekata girişmış u ıınan 

ıal" o~nı;f!n bu ık 1 casus. a - k k d b 1 1 ~ -·ı· s· .. k t t tnan b .. rece a ar uca a .. egı ım. :ze sor- ingi:iz ;·e Fransız ·ı aa ının mevcu-
t] asılınca, kurmay vuzbaşı . k 

" atın ta . 1 . t b' 1 · k bil lenmesi kabı! olan her şe;-i söyleme - du hakkıııda öğrenilmiş olan yegane 
'n e vsıye erıne a 

1 0 
ara - te bir mazur görmüyorum. Fakat bir şey bu kıtaatın Non·eç kıtaatının da ı.ı~ .,sra_ rl.arını ortaya dökmüşler ve 

"tn d incelik var! Unutmayın ki ben, her inzimamiyle Alman kıtaatına hemen 11'tık F' 
1 

ın vaziyeti itiraf etmek ve hangi adi bir cilrümün mahkumu de- mü•avi bir kuvvette olduğu ve ingi
ı.n b ransanın himayesine sığınmak ğilim, ceza kanununun şerefsiz cürüm !iz kuvvetlerinin mükemmel bir tarz 
'deb·~Ş~a bir şey olmadığını takdir maddelerine uygun bir kabahat işle - da milcehhez olmakla beraber bu 
di~;l~ tnı.şlerdir. Her şeyin acıkça bil- Şe f . l'k \'e sefaletle t k d t ki t'" 1 ti .. "'' ' mı'ş deg- ı'lı'm re sız ı mın a a a an arı ve mo or il c zu-~i~ · 81 Ve sizin ele geçmenizin te- · 
' •di!ın alilkam yok. Ben, ruhu ve maddesiyle tamları kullanmağa lüzum görmedi-•aı·atl esi mukabilinde kendilerine 
~n arının iade olunacağı vadedi- saf, beş senedir memleketine hizmet ğidir. 
e~1ahte annenizle babanız, Yegane eden ve hayatını bir id<>ale kurban et- Almanların şimdilik ha,•a hakimi-

'•\~ aat ı•ollarını idrakte ~ahmet miş ~l~n bir .. gen~ kızım! Bu nıemle - yetine malik bulundukları çünkü 
• " 1 eınişlerdir Bö\·lece bütiin de_ ket sızın du•manınız da olsa, ona müttefiklerin hava dafi toplarının 

a~tr, Vasıtala; ve i.p uçları işte bu hizmet etn.ekten ga;-ri mefküre sahi- ve muharebe tayyarelerinin eksik gi
lt:aııı Sizin apartmana geli~ hiç bir bi olmamış şerefli bir in•ana yapıla - bi gözüktüğü söyleniyor. Şu cihete
~a~n farkında olmadan iş başında cak muameleyi takdir edersiniz . Ümit hemmiyetle kaydediliyor ki : 

l(:~•. <lUşmenizi intaç etmiştir. ederim ki, Fran•anın da Fransa uğ - Almanların yaptıkları miltemadi 
leyi ~ıser, genç \nzın iözünde her runda haı atını fedn etmeğe amade, taarruzlara rağmen ingiliz müdafaa 
r~ sq~l~tan şu kısa bilançodan son- benim gibi •erden ge~ti ca•u•ları var- mevzilerine hiç bir hasar yapama -
•ır du üt etti. Lelyanın çehresi, hiç r!ır. O halde bana layik olduğum mua- mışlardır. l\Iaamafih İngilizler iki 
•t Ygu v f k' "f d t · b" melFi baU-ışla,·ınız. Komısmanıı isti- rlefa karargahlarının yerini değiştir t'tliı. . . e i ır ı a e e mıyen ır , • , 
larıa ~ ıçındeydi. Güzel casu>un na- ;·or•anız her şeyden p,·,·eı ellerimin meğe mecbur olmuşlardır. Alman 
ı,~h~ doğrudan doğruya komisere ve vücudumun •erbestliğini bana iade tnyyarelerinin İngiliz karargahları -
llıiy0r Uruyor, hiç bir i•tikamete dön ediniz. Arkamda bir erkevin taz)·iki nııı ;-erlerini silratle bulmaları Al
~ltııti sahte annesiyle babasına çev- altında, fidi b:r yan)cesici ıribi muame- man ca•ıı• teşkiliitının ço)c ieniş ol-

l<ıı,,,~ ddeta tenezzül etmiyordu. le ırörmeğe tahammül edemrm. dujfo şüphelerini uyandırmaktadır. 
~ı: '"1ller, tekrar konu~mağa başla- Komi•er :ılıldı: Tronheim harekiıtına Alman des-

' . - Ne o, elleriniz sizi hareketten ah- troyerleri de iştirak etmektedir. Sar-

cari8taııı terke davet etmesi münase
betiyle Macar telgraf ajansı aşağı
daki tavzihi neşretmiştir: 

cBazı encebi gazeteleri Budapeş
ledek; Amerikan sefaretinin Ameri
kalıları acilen l\Iacaristanı terke da-
vet etmiş olduğuna dair bir takım 

haberler neşretmişlerdir. 
Bazı gazete mütalealarında bu ted 

bir Macaristanda vaziyetin endişe u
yandıracak mahiyette olduğu sure -
tinde tefsir edilmiştir. 

Salahiyettar bir menbadan bildiril
diğine göre. merikan fareti A
merikalılnrn lırnüz seyahat imkanı 
mevcud iken Amerikaya dönmeleri-
nin münasip olup olmıyacağını tet -
kik edebilmeleri için her •ene olduğu 
gibi tamimler tevzi etmekten başka 
bir şey yapmamıştır. Amerikan sefa
reti bu tamimleri tevzi ederken Av-
rupada ikamet etmeleri için ciddi se
bep olanlardan başkalarını şimdiki 

ahval ve şerait dahilinde Avrupada 
kalmamağa ikna etmekten başka bir 
gaye takip etmemiştir. Şu halde Ame 
rika •efareti t:ırafından bu mm·ak -
kat tamim !er te\'Zi edilmesinden, i
çinde sUkOn ve a•nyiş hüküm sür
mekte olan Macaristanın vazi;-eti 
hakkında )·anlış neticeler istihraç et
mek doğru olmaz. 

Makenzen Romaya 
döndü 

tİldıt ş,llı d i size Alman merkezine koyuyor di;.·e mi milteessir•iniz? re ile Baden vilayetinin harp kısmı 
tıı·i <ı~elt Uzere kaleme aldığınız şif _ Şüphe yok bay komiser! Eğer dün akşam Alman radyosunun verdi
ıır flalc~Yacağız. Şüphesiz bildiğiniz şu anda kurşuna dızılmek vaziyetinde ği bir habere göre memnu mıntaka 
~.'ı;Jıı t ıkat ı Fakat ayni hakikatin de olsaydım, gene s;z,len bu şerefi is- illin edilmiştir. Bugünden itibaren Roma, 24 (Radyo) - Hitlerin dn
•r ~e ~rafımızdan da bilindiğini an tiyecektim. Ve ne yere diz çöktürül - ancak . kat'iyyen. nıli•tacel ve isfü- ı-et; üzerine Berline gitmiş olan 'Al-
11ı. şiıı vardığı safhayı kavrarsı- meğe, ne de gözümün bağlanmasına nat ahvalde verilecek askeri ruhsa- manyanın bura sefiri Ven Manken-

1(01\ı. razı olacaktmı. Bana tııı türlü şeref- tiye ibraz etmiyen herkes için mez- zen. bugün avdet et~rir. 
·t,~ine'se; ~lerliyen muhabere teğ - sizlikleri ancak maddi kuvvetle kabul kılı· mıntakalara girmek yasaktır. 11"',.. ______ .. _______ "'\ 
l!ı, ere lıır ışaret çaktı. Teğmen ko- ettirmek mümkün değildir. Kısaca Stokholm, 24 (A.A.) - Norveç ve ı TEB ı·G R ı 
:'nç 1ı:ta1tıaştı ve yanında durarak, söyliyeyim ki bu vaziyet devam eder- ingiliz kıtaatınm Trontdelağın şima - • L LE 
~llıat.za doğru, çözdUğil şifreyi o - se konuşmarı reddediyorum !inde Trontheimin şimal bölgesinde p . 24 
•"·a" başladı ·. - Fakat bu bası't bı' t db. : d' B Alman kuvvetleri ile ~iddetli bir mu-• • arıs, (Radyo) - Frasız karar-
'" r e .r ır. u , gahmın sabah resmi tebliği: •!~ YU ı ~sız bUyilk erkanı harbiyesiy- vazivet konuşmanızda hiç bir nıahzur harebeye tutuşmuş oldukları anlaşılı- 1 G h . d k . 

••ıı ~seı, h ' vor arp cep esın e ayda şayan hıç 
" e) Civ arp şQra•ı, (La Bourbo- yok. · · , k _ , . bir hadise olmamıştır. 
,;ıında arıııda, (Char!annes) yay - - Mahzuru arzettim. Radyo cihazı- "!}0 r~'.eç -~'~'.ımı k;~ar~ahk~ hadısatın Paris, 24 (Radyo) _Fransız karar 

• tan, ,' tahtelarz bir şehirciktedir. nı kapamış buhınuyorsunuz Merkeze co~ mıı.•aı ır şc 1 c ın ışaf edece- "h k , ·-. 
ı, •l\ııı s·v·ı k _ . t· . hl "k . · .. k aat' de ol P Al .1 . h ga ının a şanı resmı teblıgı: 

•ı. ~elı 1 ı Ve a• erı vazıye ı- her hangi bır te ı e ışaretl vermeme gı an • ın u man 1 erı are • Ga . . 
•Ilı ilce h . katının sevkillçevsi bakım d t • rıı cephesınde l\fozelın şarkında 

• ı •• ,.l\ • Utan sınıf'ar ve te•e"- 1 ·mka"n vok. Bu odacla toplanan bı ı· ·' < ın an am ·ı · k k f '• k • " " zamanında dıırdurulaca" t h . d" l ı erı ara ol mü rezlerinin iki çarp ı ş-

•~ttti~inct uvvetıi bir mili! birlik ar- su"'rU erkek bir zayıf genç kızdan mı " 1 a mııı e 1 - 1 h" · t' 
1 

· t' 
Ilı e U mektedir. Alman taı•varel . Sk'kl - ması e ımıze ne ıce enmış ır. '' ·ı~<l l u . ''phe yoktur. Teşkilat korkuyor? . . erı . as 22 23 . . t 1 . . 
,.,'~eıı ' ış ye muharebe sevk ve f- tad ve Stienkjeri bombardıman etmek Al - nısdan ~el?kesl 1 .ayyakrederımız 
'ı - ARKASI VAR - sııreti.vle pi~·ade hııreklitına va rdım et- manyanın erın ı erme_ a ar uç-"• !lıaıı canlıdır. N eticedeıı - ı p h d 

., r mitlerdir, · muş ar ve rag şe ri üzerın e uçtuk-
• F'rAn ve zafer emniyeti h • Nam•o•ıın •on bomb d tan sonra üslerine dönmJ~lerdir. 
'" t ~o" •ıza .. h_ Akimdir. Bfdblnlikten H • t" 0 

., 
0 ar ımanı esna- . . ... 

"i ~ I! t rıs Jyan Cep eSJ sında sivil ahaliden lO k' . k d .. 1_ Rır Alman avcı tan-aresı duşürül-•• teıı. 111· u __ un dünya efkarı umu· ısı a ar o .. 
1 

.. 
'~I".. " - O tU B' Al t 'd h . mus ur . • •u ~. h ... uttefiklerle beraber ol - Davası tahkı·katı m ş r. ır man orpı o mu rıbf- · 

!1Iües8esemizcle mevcud şartname veçhile (200) iki yüz ton safi be
)'az ve (500) beş yüz ton karışık matbaa ve J:ıüro artığı eski kağıt müna
kasa sureti;.·!" ınliha;-aa edilecektir. 

l\Hınakasa 22 ma)·ıs 1940 çarşamba günü saat 14 te İzmitte müessese 
müdlirlüğünde ~·1'pılacaktır. 

Satmağ:ı talip olanların fiy:ıt tekliflerini havi kapalı zarfları müna.'.a
•a günü 'aat 12 ye kadar (700) yedi yüz liralık teminat akçaları ile bir
'likte müessese müdürlüğüne teslim etmeleri lazımdır. 
Şartname ıııüe8$ese müdürlüğünden bedelsiz olarak tedarik edilebilir. 

25 27 1435 , .. 

IEGE Mıntakası Bağcılarına ilan 
İzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda kükürt satışı 
Ziraat bank l şube ve ajanlarınca hizalarında ya-

a arı zıh fiatlerle yapılacaktır. 
12m1re 1wğlı, Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, Boz.. 

yaka, Balçova, Yenikaletimarı bağcıları ihtiyaçları olan kükürtıerini şir· 
ketin (lzmirde kapalı yem i§ çaqısı No. 4l) şubesinden bedeli rnuka 
bilinde alacakları kağıtla Darağaç Tat i•kelede~i ardiyede tesellUrn 
edeceklerdir. 

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

D ikkaf • İkiııc; eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmı-
' . • yanlara kükürt verilmiyecektir. 

Bağcıların alacakları kükürtler gösterilen mahallerden başka yerlerde 
satılamıracağındıın aldanmamaları lazımdır. 

Satış , Satış f iat i 
Mm takaları •, Yerli Ecnebi 

Alaşeh;r Z. B. 497 587 

Akhisar • > 495 635 
Aydın > > 500 540 

Ayrnhk ·I • > 510 650 .> 
Bahkesi>.' > > 505 545 

Baı>;dırma > • 515 655 

Bayındır > > 490 680 

1 Bergama > > 51( 655 

Burhaniye > > 510 555 

Çanakkale > • 515 565 

Çeşme > • 505 645 

Edremit > • 510 650 

Gebze > > 635 575 
Gelibolu > > 515 565 
Gemlik • > 515 565 
Geyve • > 525 565 
İstanbul > > 520 560 
İzmit • • 530 570 
Karaburun > > 500 540 
Karamilrsel > • 530 570 
Kemalpaş > ~ 490 530 
Kırkağaç > c 495 535 
Kuşadası • > 500 540 
Lapseki > > 515 555 
Manisa > > 187 527 
::11enemen > > 487 527 
Nazilli > > 500 540 
Salihli • > > 495 535 
Seferihisar > > 495 535 
Sarayköy > > 500 540 '~ a · T onthe' k" f . . i 1. Norveç cephesinde Tranje havali-ta1dı rp ınUe•sirinin Fransızla- . k 

24 
(A A ) nııı r ım or ezının ş ma ı şar- . . 

ıaı,_ llıcı bulunduğu kaıınati umu- Nevyor ' . . - Hıristiyan ki müntehasında kl\in İndrre yarım sınd.e Alma~ların ~ır taarruzu sona Tire > > 490 530 
~ti • , ...:ephesı davasında anketler hakkın- adasına 11 krr çıkarırken görülmüş ol- ermış ve ;azı~'.'.'t salah bul':"uştur:. . Tekirdağ > > r-1

5 555 

Şarköy • > 615 &55 

() llıen !u~tu • ' dıı yııpılan milzakereler azasından dujln haber verilmektedir. Trontheim • ~orveçın dıger cephelerınde muhım Turgutlu > • 
490 

liSO 
~~ •ııt ltıdar İı· ğ 17 ~i dev'etln emniyetine \<arşı koınp kllrfe7.inin Almnn takvi;•e kıtalarının hadıseler olmamııtır. Urla • > 490 580 

~ndt](; ~~,'-~ a. zın~ ~~~~mış ~e lo yapmış olmakl11 itham edilmekte gelebilecel!'i reg'ıne yol ~ldıığu ve Le. 'flerlin 24 (Radyo ) -Alman karar- Ödemiş > > 495 535 

btr 1~'· birde~:;:e ha;e~şe;:~:~? olan icra komit~sln~n en az ı Uç A!" vanger ;-nlnnıın ·~arkında :;tikselen rlağ gahının resmi ~ebliği: . Kükiirtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa çı -
~ç ı.. tYtcan h · • ü t' k nıan ajapı tara ın an kontrol edıl- lnrın Almaıı takviye Jntalarının, miit- Garp cephe•ınde kayda şayan hıç karılmıştır. Beynelmilel şöhret; ha iz Londrada( Daniel Griffth) llıbura-dı, ~ 1 ı ilk çe resını r~e~ ır en, mekte ofduğunıı meydana çıkıırmış-. bir hlldlse olmamıştır. 

ı ~-ı~~ defa olarak .asını çık ar- HıriRtiran cephesi maskesi altında ve f ngillz tayyareleri Heligoland Uze- tuvarında yapılan tahlilde kükü r tlerimizin yUzde 99,iil safiyetle olduğu 
~:ıı lt ı zı: ınb'~tdhtş bir heyecan ihtl- tırş. ahit sıfatiyle mahkeme huzuru- komünizm aleyhtarlığı namına kun- r inde u~muş, bunlardan biri dafi ba- anlaşılmıştır. 
·~ ~ U ı ı ğ KilkUrtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden lll!ııııy n iByret er na rıı - nıı Gtkmış olan Federek, ajanlar ııı dakçılık yapmak tesebbtl~tlntln önil- tayalarımız tarafından düşürillmilş - tamamiyle ari ve en y!iksek ecnebi kUkiirtlerine muadildir. 

ıı~ .\h, ~rdu. hepiil de Vlliiaın Bishopun faaliH- ne ırecmek icin daha başlangıçta fa- tilr. 
Q ~tııc, ,lt nce ~·a!nız sizin Mk.,rt ve tinden bahsetmişlerdir. Bu ajanların aiiyete !l'eçmlş olduklarını gösteı··, Ti~·om•elln cenubunda da iki ingilizl Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

ltuınancia htyet!niıin bu· l,ı~y an 11tları ubıta memur l arının 1 mekt~ı;lir . ten·aN si dUşQrQlmüşl(' r. l••.•••••••••-•••••••~•-••1,11•-ll!ll• 



2S Nisnn i 940 SALT 
............................................................................................................ u 
5 • .. . " . . 
~lzmir Levazım mirliği ilanları~ - . :-. ..... , ... __. .................................. , .......................................... " ....•.. ........: 

a in· st aranınor 
lzmir leı•azım an.irlirii s tın alma komisyonundan: 

l - Telli tels!z motör ve elektirik makinistliğine talip olan !'anat4 
karlardan ehliyet göster nler ve şeraiti uygun görünenler üc
retli olarak ordu)~ alınacaklardır. 

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte milstahkem :\fevki ikin4 

13 
ci şubeye derhal müracaat!an. 

14 1G 17 18 19 20 21 2:3 24 

i AN ., 
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Fransızca tercüman alınacaktır 
l zmir leıazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Eskişehir hava okuluna beş Fransızca tercüman alınacaktır. 
Bunlara kadroya göre vekaletçe takdir edilecek ücret verilecek
tir. İsteklilerin tahsil derecelerini şimdiye kadar de\·let memu
riyetinde geçmiş hizmetlerinin te:sbiline ıhtiyuç olduğundan 

"' bunlnra ait vesaiki ibrnz etmeleri Jfızımdır. 
2 - Aş:ığıda vasıfları hniz bulunan isteklilerin okulda teşkil edile

cek bir heyet tarafından imtihanları 30 nisan 940 tarihinde ya
pılııcaktır. Taliplerin 27 nisan 940 tarihine katlar Eski~eh:r 
Hava okulu komutanlığma milracaat etmeleri ve imtihan günü 
olan 30 nisan 940 tarihinde yukarıda yazılı vesaikle beraber 
Bsl:işehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilan olunur. 
A - Türk olmak \·e ecnebi kadınlarla evli olmamak. 
B - Askerliğini bitirmiş olmak 
C - Medeni haklardan ır.ahrumiyet cezası ile mahkum veya 

devlete muzur teşkilatlara mensup olmamak. 
D - İyi ahlak eshabından olmak ve hay:ıiyet ve namusu mu

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

E
F-

Sıhhi ahvali vazife görmeğe müsait olmak (raporla) 
Lbe veya muadili tahsill görmüş olmak \'e;•a devlet me
muriyetlerincle h izmeti mesbuk olmak ve bunlara ait ve
sikalar ibraz etmek. 

1I - En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe musaddak 
taahhüd senedi vermek. 

20 21 23 24 25 26 2i )400 
.-l":"':_n_ıı-.r-l_c_v_az_ı_n_ı ·a·m·i-r-lğ-iı ... "sa_t_1_n-al~ıa komi; ıtııdan-,.------

Pirinç ki!o 
162.373 Knmolina 

3,820 Bertomn 
33,807 :\Iaretelli 
34,000 Komol'na çorbalık 

1 G.000 :\Iaritelli çorbalık 
1 - Yukarıdn cinsi ve miktarı yazlı pirinç alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 29 /4 940 pazartesi günü saat on dörtte Tophanede istanbul 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yaprlnc!lktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 69,014 lira 21 kuruştur. 
J(nti teminatı 9401 lira 42 kuruştur. 
İsteklilerin belli satta kanuni vesikaları ile beraber komi ·yon:ı gel-

meleri. 25 27 

inhisar ar Umum müdür öğünden 
l\Iuh. B. "c 7,5 teminat Eksiltmenin 

Cinsi Miktar Lr. Kr. Lr. Kr. şekli • snatı 
8 No. lu elektirik ka- l.OOQ.00~ A. if 68.000.- 5100.- kapalı Z. l l 
püsülü 
Santral fişeği 
G m m Flober « 
9 m m çift şarjlı 
Flober fişeği 
Adi tapa 
• 'işan fi,.eği 

10.000 c 
25.000 c 

25.000 c 
6.000 c. 

22 m m 1.500.000 c 

Paznrlık 15 
« 

« 

< 

l:>.:rn 

ı~.4:> 

16 

16.:~o 

I - "'ı:rtnameleri mucibince yukarıda cıns '" mik'arlan yazılı av 
malzemesi hizalarında go:-;terilen u:;ullerle ·atın alınacaktır. 

JI - Snumnrn kap,üJün muhammen bed li muvakkat teminatı ek
iltme şekil ve saatlan hizalarında gö terilmiştir. 

Ill - Eksiltme 15 \ . 940 çarşamba gunü Kabataşta le\'azım ve mü
bayaat 'i>ube,.indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

TV - Elektırik kapsülü şartnamesi levazım şul>e:-.i \'eznrniııden ,.e 
İzmir Ankara baş müdUrHiklerinden 340 kuruş mukabilinde 
alınabileceği gibi diğer şartnameler parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münkasn-ıına girec"kkr'n mühürlü teklif mel tup
ıarını kanuni \-..:;aikle yüzde 7,5 f_Tlivenme para,ı maklıuzu ve
ya bnaka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflnrin 
ihale günü eksiltme :;nalından bir saat evveline kadar mezkur 
komisyon başkanlıgma makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer 
işlere gireceklerin de yüzde yedi buçuk güvenme paralan ile bir
likte mezkfır komi yonn müracaatları ilfın olunur. 

25 29 2 4 . 3203 141 7 

lzmir Yün e sucatı 

{ANADOLU) 

Bergama Belediye riyasetinden: 
l - Bergsmıa içme suyu te:.isatı için 250 adet 13-15 mili metrelik ve 

10 adet 20 milimetrelik su saati fenni ve hususi ~artnarnelerine 
tevfikan açık eksiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

2 - Saatlerin mecmuunun muhammen bedeli 4220 dört bin iki yüz 
yirmi liradır. 

Muvakkat teminat miktarı 317 üç yüz on yedi liradır. 
3 - Şartnameler belediye fen dairesinden beuel~iz olarak verilir. 
4 - ihale 7 mayıs 940 salı günü saat 15 t~ belediye dairesinde yapı

lacaktır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikala
rı hnmilen mezkur gün ve saatte belediye riyasetine müracaatları ilan o-
lunur. 21 25 29 a 3235-1411 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
1 - Tuzlamızda mevcud sofra tuzu fabrikasının dahili kısmının çi

mento harçlı sıvanması pazarlığa konmuştur. 
2 - Beher metre murabbaının muhammen bedeli 114 kuruştan keşfi 

tutarı 750 lira 12 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün müdürlüğümüzde \'e izmir baş müdürlüğü

müzde görülebilir. 
5 - İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair vesikaları ile birlikte 

6-5-940 pazartesi günü saat 14 de komisyonumuzda hazır bulun
maları. 1385 

1 LAN 
Aske i Liselere talebe alınıyor 

1 zrnır le~·azım amfrlii]i satın alma komisyonundm~: 
l - Kuleıi, ~faltepe, Bur::.a Askeri Liselerinin her üç sınıfına da ö

nümüzdeki haziran içinde başlanacak olan 940-941 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

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

8 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş ve küçültmüş 
olanlar kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bU
tüıılemeğe kalanlar, yaşlan, boylnrı ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun olmıyanlar asker iokullara alınmazlar. 

4 - 1steklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
de\'am etmekle beraber 10 nisancl~n itibaren bulundukları yer
lerdeki asker]jk şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle miira
caat yollarıııı öğrenmeleri ve buna göre de kaydül,abul kağıdla
rını en geç 30 mayıs 940 a kada r tamamlamış olmaları lazımdır. 

5 - lsteklilerin sınıf geçme ves·1rn l llrı h azir<.nda bulunduklnrı oku
lard:m a5keri Jiıselerce celbedilecek ve bütünlemeğe kalmadan sı
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacaktır. 

Askeri lise II. ve Ill. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 yılı 
kam11ları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla musiki. sanat ve kara gedikli erbaş hazır
lama orta okullarının kaycllikabul şartları ve zamanları ayrıca 
ilfı.n edilecektir. 31 Mart 3 4 5 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 30 • 'isan ve 3 7 !> 10 mayıs 1127 

lzmir Lise ve Ortaokullar satın alma 
komisyonu başkan ığından: 

Cinsi :\Tik tarı Beher takımı 
Lr. Kr. 

Tutarı 

Lr. Kr. 
İ lk teminat 

Lr. Kr. 

Golf elbise ı 05 ı ı fiO 1207 50 90 60 
K:zılcullu oğrl'trn.,n okulu tah:be,,iııin ihtiyacı olan yukarıda cins ve 

ınik•:ır: ve. muh,ınınıtn bedeli yrızılı golf elbise açık ebiltmeye konul -
muştur. J•;kı:;iltn•e ticaret 'i"'('~ Jf. ~atın alnıa komisyonu tarafından 
2 5 040 tarihine tf>-'nclüf l'Clrn pfrsemb(' günü :;aal on beşte yapılacaktır. 
Sartname w ııum,rne"i hc-r g-iiıı maarif müdiirliiğiinde görülebilir. İstek
lilerin teminat rrıakbuzlnn ile lJ rliktc konıi~yona müı :ıcantları 

12 Hl 23 ?.O 1284 

Yelki köy m1ıhtar .. ığından: 
Yetki köy s: ııdığına ait yafr \'<' un fabrikası iki "ene müddetle kiraya ve 

r'lec"ğinc1e1ı 21 gun miiddetle müzayedeye çıkarılmıştır. !l-5-9-10 gilnüne 
tesadüf eden per:?embe glımı ihalei kati~ es' yapılacağmdan talip olanlar 
şartnameyi görmek İİlt're şinıcl:ılen Kızı llıahçt• nahiyesine müracaat etme· 
!eri v~· ihale günü olan !l-5-G-10 gUııii11de Kızılbahce nahi~ e konağında ha-

zıı· lnı:unmalnrı ilan olunur. 2:l 2f> 28 

Dev= et Deniz yolları işletme umum 
müdürlüğü iz ,,. ir şubesi müdür
lüğünden: 
Şubemiz memurlarına yaphrılncak 2i> ilfı :rn takım arasında elbise ve 

kasket açık »k:-;iltmer(' konulmu .tur. İhale:;i 3 mans 940 cuma glinü ~aat 
14,30 da dcvlf!t rleniz yolları hmir subesi binasında yapılacaktır. 

Dehe" takım .-lrn,.,kc·tle bt•;·nl>ru için muhammen fiyat 25 liradır. Şart
name ve ~uma1 11umu11ı:-.. s:!tın alma komisyonundadır. Taliplerin tayin 
eılileıı :;aatta nıiinıcaatlan ilflll 0iunu". 25 28 1377 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANDAISE ROY ALE KUM • 
PANYASJ 

DEUCALION vapuru 2-5-940 ta -
rihinde beklenmekte olup ANVERS 
VE HOLLANDA limanlarına hare -
ket edecektir. 

Z ARA motörü 

2S N ••an 1940 PERŞEMB[ _., 

V. F. Henri \lan {)erz~ 
AMER1CAN EKSPORT L1NES lNG• 

NEVYORK 

N E V - Y O R K lÇ1N 

Ekoıamelia vapuru nisan sonlarınd• 
bekleniyor. 

Eksiria vapuru l\Iayı:-ı iptid:ısnıdl 
bekleniyor. 

~ 24-4-94o tarihinde SERVİCE ~'TAR1'l'l:\rn ROU:\IAİN" 

An~ l'frllAJI(~ ;Fg:ı~u·:NM:~E~ı~·T:Rt~t:Y~E~sı:T~! Bt:CAREST ti~ µ E Galao ve Köotence ôçôn: 

VE VENEDIK li • Cavarna motörü 18 :\Iayı!'a doftU 
~f.HellA, 

edecektir. 

manlarma hareket bekleniyor. 

BRlNDlSI motörü 1-5-940 tarihin
de gelerek ertesi günü .aat 17 de 
PiRE BRINDISt ZARA FIUME TRI. 

D. T.R.T. -BUDAPEŞT 

BUDAPEŞTE İÇİN 

YESTE VE VENEDIK limanlarına -------
hareket edecektir. cDUNA» vap. 15 mayısa doA'ttl 
ADİCE vapuru 3-5 Mayısta bek- bekleniyor. 

lenmekte olup CENOVA VE RIVI - cKASSA1> l\Iot. Mayıs sonlarındl 
ERA limanlarına hareket edecektir. bekleniyor. 

CITTA Dl BARI motörü 7-5·940 cSZEGED> mot. Haziran ortalıı-
tarihindc beklenmekte olup JST AN· rmda bekleniyor. 
BUL PİRE NAPOLl CENOV A li 
manlarına hareket edecektir. • Vapurlann fıim ve tarihleri bıJ• 

ZARA motörü 8-5-940 tarihinde kında hiç bir taahhftd alınnıas. 
TELEFON ı 2007 - 2008 

gelerek erte•i günü •aat 17 de r IRE 
BRINDISI ZARA FIUME TRIYES - ga ___ _. _____ _ 
TE VE VENEDIK Limanlarına ha - Olivier ve sürekciJ 
reket fl'decektir. LİMİTED 

LANGANO vapuru 12-5.940 tari • VAPUR ACENT ASI 
hinde beklenmekte olup CENOV A Attürk caddeıi Reet bina•ı 
VE RlVIERA limanlarına hareket Tel. 2443 
edecektir. Londra ve Liverpol hatları içİfl 

Not - Bütün bu vapurlar Triycs.
1

• ,, Piyıanın ihtiyacına ıöre vapur· 
te veya Cenovada şianali ve cenub farımız sefer yapacaklardır. 
Am,.rika limanlarına hareket eden fi/il 
iT ALİA ANONİM seyrisefain ~irke Od l 
tinin ve Amerika ve Hindistnna hare: Un aepOSUOUJl 
ket eden LOYD TRlYESTİNO ano-

n akli nim seyr;••fain şirketi vapurların!\ 

te.adüf ı-derler 1 
Odun depomu bu kerre Kestelli eli'· 

SERViCE MARiTlME ROUMAIN desinde Şamh sokağında 80 nurnıar~ı 
Albajulia vapuru 4-5-940 taıihinJe ~rsaya naklettiğimi muhterem ınUşte° 

beklenmekte olup Malta, Cenova, :\Tar- rilt?rime arzeylerim. 
silya limanlarına hareket edec<'ktir. Hasan Sulhi 

Not: Gerek nav1un ve geırek•e ha-
reket tarihleri lıakkında acentemiz --------------· 
hiçbir mesuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

------------------------Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir ~nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehass:sı 
İzmir Beylersokalc No. 8! 
Telefon No. 328~ 

Hastal annı eababtan itibaren 
vo &'ece vakti kabul \'e muayene 
eder. 

~RAKET-.a 
Marka Lastik ayak 
kapları hem sağla111 

hem garantilidir. _ - ·----Diş tabibi~ 

Cevat Dağlı 
1:1 1 ... baht•" atla arını her .-::n 

"" -"'"'' .,,k,ama kadar lkincibeyler .... 
iında 65 numaralı muayeneh•""' 
a.inde kab\11 eder. Telefon:!~ -

MÜl~ELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir : Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, ıa~leım larak ve aan'at icaplanna 
gC.,re yapılu. 

Bankalar.ı mahsus şiritli ve vidalı defter ·ıe dosyalan 
anccak mücellit ALl RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipariı i.izcrinP. tüki albümler yapılır. 
M üessl"senin c;İarı cıar:lrımlık. güzellik ve sürattır. 

lzmir mıntaka ticaret müdür
lüğünden: 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçı-
larının dikkat nazarına , 

T. A. Sirketinin halkapınar kum1ş fabrikas ı Manisa belediye riya 
Kuru men·a ihracatçıl:m birl:ğiniıı, hususi tip üzümlerin ihrncııı': 

men'i h.ıkkınclaki 18 :3 !lılO taı ihli kal'arınııı ıle\·amı müddetince ınuteb\ 
olmak üzere, stanclarcl tip iiziimlerin italvaYa J'i.itten man ul 25 Jdloltl 

Tarafından mevsim dolayisiyle yeni çıkardığı kumaılaJ' 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mllmuliıtı tercih edin 

••S A T 1 Ş Y E R L E R 1 
Bir inci kordonda 186 numarada 

ŞARKHALI T. A. Ş 

"~~~,~·ö ~~·~<eA~~ 
Makine Tamirhanesi 

setinden: 
Aded 

1 

Cinsi 
Konti.irıü 

Anı peri 
~26 

1

1\larka ı 
AE(~ 

AEG 1 Kontüı1ıı ~'"'2 
Yukarıda yazılı iki all~cl dinamo 

lediyesinc müracaatları ilfm olunur. 

İzmir birinci icra memurluğun-
dan : Ds. No. 39-3723 

Buca belediye catldesi eski G:1 ve 

yeni 49 numaralı evde iken halen ika 

metgfıhı meçhul madam Pi~ara So-

fiya tarafına: 

• • . ·ti' 

•l J - •17X62 - üG elı'adıııdııki ~nı~i.ım, yamasız Ye ağı<:lan muntazan1 uı.r ~1< 
l'()th: clikilmi~ lorbalal'la da ıhr.1cıııa, nizamnamenin 2 ı üncü ınaclde:3l h 
mi.in(' mibteııideıı, Ticaret \'ekl.,letiııce müsaade olunmuştur. ·r-

Alakaunrların 10 5 1940 tarihinden itil>~ren tatbik mevkiiııe gı 11• 

Vcıltu DPni Kilovatı c•'k olan mezkur torbalarhı lizerlcrin" vurulacak markalar hakkında fJl ., 

230 820 70 IOmat ı:ılmak iizer~ acele İzmir ihracat lia~ kont,·olorlüğüne ınorı:ıcn 
230 1180 66 atları. 143!> 

ALSA.NCAK 

satılıktır. Talip1~~7nların )fanba be- ı ı 

Z • t d"k ı İstaıyonu Karşı nda Yeni Açılan 
ayı as ı name 

Birinci erkek lise:-;i 9 uncu sınıfın- 1 E G E 
dan almış olduğum tasdiknamemi 
kaybettim. Yeni;:;ini alacağımdan e3-
kLiııiıı hükmü olmadığını ilan ede-
rim. 

Sahibi: DOKTOR OPERı1TÔR 

ADİL BiR 
Hatice varislerine 1000 lira bor - 614 numarada ller şıılrnye ait lıast!ılrır kabııl -ı•c ınii-

Ali Çalıtkan t h l t f d t d Işi gününde tes'im etmeği prensip edinen ve bu· cunuzdnn dolayı buctıda belediy~ e assıs arı ara vı an c avi edilir. 

nunla iftihar eden bir müessesedir cadd<!sinde 49 ~ayılı eviniz haczedil- itibaren üç gün içinde bildirmPniz Müessesede her zaman 

il Ke8tane pazan demirciler t'1 • 69 Telefon: S99S 1 miş ve 350 lira kıymet lrnnmuştul' . .te bliğ makamına kaim olmak .llzere ıdoı< tor . bul ulur• Tel. 2918 
,!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Bir diyeceliniz var~a tarihi ilfinrlnn ilin olunur. 1433 =~ W wsre;s· er' 


