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SKANDINAVYA CEPHESİ 
Almanlar, en çok hava kuvvetlerine istinad ediyorlar 

Narvik mıntakasında 1000 
Alman teslim oldu 

Narvik şehrinin kenarlarındaki karlı tepelerde bu!u
nan Alman kuvvetleri tamamen muhasara edilmiştir 
Londr a, 25 (Radyo) - Skandinav 

~&rekatı hakkında muhtelif kaynak -
ardan ııelen haberler şunlardır: 

'l'rondheim mıntakasında dünden • 
lıeri fazla çarpııma olmamıştır. Müt
~fik kuvvetler şehre doğru ilerleme
~e devam etmekte olup; diin cenupta 

UVvetli tarruzla kaybettikleri yerleri 
ıterı almışlardır. 

Alman tebliğlerine nazaren; ingiliz 
~ınileri N arviki bombardıman etmek 

Ve bu havalideki Almanlar, üstün 
~Uttefik kuvvetleriyle harp etmekte
~ır. 

d Müttefik kuv\·etler; Lilhamarda 
k~Şınanın tazyiki arttığından geri çe-
ılın!şlerdir. 

S Paris, 25 (Radyo) - Havas ajansı 
d~andinavya vaziyetini şöyle izah e
ıyor: 

k •Almanlar, şimdi daha fazla hava 
Ş uv~etlerine istinad etmektedirler. 

b:~~lere, kasabalara, köylere kadar Milletine bir mesaj veren Norveç 
ta . a atmakta, mitralyöz kullanmak- kralı Hakon 
.
1 

• bu suretle müttefiklerin ihraç ve 
~:ri hareketlerini güçleşti~mek iste - tedirler. 

da bir mesaj neşretmiş ve vatanı kur 
tarmak için milstevli düşmana karşı 
b Utün milletin birleşmesini tavsiye 
eylemiştir. 

Londra, 25 (A.A.) - İyi bir men
badan öğrenildiğine göre, Alman tay
yarelerinin milteaddid bombardıman
larından sonra Steinkjer harabe ha
line gelmiştir. Maamafih Almanların 
hiç şüphesiz vakit kaybetmeden müt-

23 Ni•an Milli Hakimiyet ve çocuk bayramında, Milli Şef;miz Çankaya kötk ünde k endilerini ziyarete gelen 
yavruları ka bul buyurmuşlar ve ilti falla bulunmuşlardır. 

Yukarıdaki resimler, Milli Şefimiz i, Bayan lnönünü, ve Başvekilimizi küçüklere iltifatta bulunurken 

Amerikan 
Vapurları 

gösteriyor. 

25 Sene Sonra 
tefiklerin ihata hareketlerine mani ol- Sovyetlere makine ve Türk ordusu, Avustralya ve yenı· Ze
mak için yapmış oldukları şiddetli mu-
kabil taarruzlara rağmen milttefikler harp malzemesi l d d ı b .. d t 
Steinkjerin etrafı~daki mevzilerini taşımıyacak an a Of U arı ugun OS tur 
muhafaza etmektedırl<ır. Londra, 25 (Radyo) _ Amerikan ( l 

Namos ve Andalsense çıkarılmakta gemilerinin Viladivustok yo!iyle Sov- Mareşalımızla Avustralya ve Yeni Zelanda 
olan kuvvetler sayesinde müttefikler yetleıe makine vesaire harp malzemesi 
kıtaatının yekunu kabarmaktadır. taşıması yasak edilecektir. ordu kumandanları arasında telgraflar çekildi 

Norveçteki İngiliz tayyare dafi top- Bu Amerikanın harp kaçağı kon- \. .J 
!arı her an takviye edilmektedir. trolü~de müttefiklere bir yardımı sa- ,. . --~ kurşılaşm.1larının 2a inci yıldönürnU 

- Deva.mı 4 üncü sahif ede - y ilınaktadır. 

A iman üsleri 
mli.na:"ıt:Ut:li,,'r ıe AV u::ıı.u L '11~" l11ıı.ı'*'L attır .. 
hık kı" vetleri kumandanı general 
Blamey ile mareşal Çakmak arasın

da telgrafla teati edilmiştir. 

··..,ktedir. Fakat şu muhakkaktır ki, istila sa-

d }{arada Narvik şehrinin kenarların haları ancak sahil mıntakaları olan H ava baskınları neticesinde mü
d a ve İsveç istikametinde Gapengen- Almanlar, Norveç içlerine doğru yayı-
l ek; llarlı tepelerde bulunan Alman - lamamakta, harekatı iç safhalara teş- hl"m hasara ug""ramzştzr 

:Mıtreşal Çakmak Ankara 
Geliboluda ilk karşılaşmamızın 25 

inci senei d.:-vriyesi münasebetiyle A
,·usturalyada ve yabanc• memleketler
de bulunan Avusturalya imparatorluk 
ku\•vetlerinin bütün efradı Türk or
dusuna ve Türk milletine dostane se
lamlarını yollar. 

ar taınamen çevrilmiştir. mil edememektedirler. 
d 'I'rondheime Namsustan ilerlemeğe Paris, 25 (Radyo) - Pöti Parizi- Londra, 25 (Radyo) - Beş Almanısiiııe 80 bombardıman tayyaresi hii· 
z~aın eden müttefikler, mühim mev- yen gazetesi, hususi muhabiridinden hava üssüne yapılan tayyare baskınla- cum etmiş ve bombardıman bir saat 

r elde etmiılerdir. aldığı haberlere şu başlıkları koymak- ~:nın mü~i~ zararlar vilcu_de ietirdiği lkırk dakika silrmilştür. 
Avusturalya imparatorluk kuvvet

leri kumandanı general 
Blamey . "Norveçin cenubunda; şimal ve batı tadır: ögrenılmıştır. Bu arada Sılt hava üs-

ŞıtnaJde Alman ilerlemesi durdurul _ cBin Alman askeri teslim oldu. Bir . .......... , ...... u ....................... , ...... " . .. ................ ........... ~ .. , ...... ~ •• ,~•11• • •11~1111• : 
ltıuştur. Almanlar, İsveç hududuna in- kayakçı taburu imha edildi. Nakliye E Şehı·r Mecı·ıs·ınde ~ 
lııek için gayret sarfına devam etmek- gemileri torpillendi. Bunu~ ne_ticesi o- E E 
r larak 17500 Alman askerı boguldu.> ; .. ,, .. 111111111111 ., 11111 111111111,, 111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111 , .. ,, . ...... i 

Gener.ıl Blamcy 
Comnandirg Avusturalya imperial 

f 'orce :\lelbourne Avusturalya 

Bu gazete, dört. Alman karargahı- G •• 1 ı k ld 
Ş f .. 1 na yapılan hücumları da ehemmiyetle uze ya ı a ırım pa 

Q Or er tebarilz ettirmekte ve ingi!iz havacılı- • 

liakkında ~:~a~::~~:d;:.k üstiln olduğunu r ası geri verilecek 

Avusturaly ve Türk ordularının 

karşılaşmalarının 25 inci ;•ılını iki 
mrmleket arasındaki sarilılmaz dost
luk içinde idrak ediyoruz. Gönderd!
ğfoiz dostane mesajdan dolayı Türk 
ordusunun teşekkürlerini size iblağ e
der ve A \'usturalya ordularına ,·e bü
tün Avıısturalya milletine ~liimlarımı 
yollaı·ım. 

Dahiliye vekaletinin Stokholm, 25 (Radyo) - Narvik 

rnühim bir kararı mıntakasında vuku bulan şiddetli bir 

~u~are~neticesiııdeAlmanlardanbin Yukarı mahalleler vaziyeti vapı me-
lı Ankara, 25 (Telefonla) - Da
~:•Ye Vekaletinin kararına göre; 

kışı teslım olmuştur. Bu muharebede ' • 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Ankara, 2;; (A.A.) - Türk ve Ye-

eınleket imizdeki bütün şoförler, 

taslc
1
erlik şubelerine gidip şube def. 

er e . 
1 rıne kayıdlarını yaptıracak • 

aark Ve vesika alacaklardır. Buna 
t Y ırı hareket edenler, derhal iş-
~enedileceklerdir. 

ölen Almanlar arasında Alman kıtaatı 
kumandanı Sipnklerin de bulunduğu 

tespit edilmiştir. Spinkler, işgalden 

evvel Almanyanın Oslo ateşemiliteri 

üdi. 
Stokholm, 25 (Radyo) - Norveç 

kralı, Almanların işgalinde bulunan 
mıntakalardaki Norveçlilere radyo -

Baltık denizinde 
Attık Alman donanması için hakimi
}t~t ve tefevvuk mevzuubahs değildır 
traı ndra, 25 (Radyo) - Deyli Tel-ıbugün Baltıkta hakim donanma değil
St.,1ı1ıll~zetesinin, son günlere kadar dir. Almanlar, şimdi lsveçe asker yol
>.Jııı. 01ında kalmış olan bir muharriri !arlarsa, bu ihraç hareketine donan -
d~ •un - İngiliz deniz harpleri hakkın- ması yardım edemirecektir. Almanya-

•U makaleyi yazmıştır: nın gemileri arta kalan tek zırhlıya i-
};Grv ç aylık deniz harplerinden ve liive edilirse. Alman gemilerinde 6,8 
"' eç fivorl · l" d k' 1 ··•Ulıa • arının ışga ı sırasın a ı ve 12 pusluk toplar bulunacaktır. sveç 
ile'- rebelerden B it k d · · ~i ha . . ~onra a ı enızın- donanmasında ise 69 ve 14 pusluk 
aıe;·1ı· kıınıyet muvazenesi Almanya . 
.... ıne ve ı 1 h" 1 k b 1 toplar vardır. Sahıl bataryalarını da 
"'Utt sveç e ıne o ara ozu -

!! Ur. hesaba katmak Jazımdır. Nakliye ge-

c~.,_'1lık hiikimivetini temin için vü- milerini de buna hasrı düııünmek icap 
~- lt~t. . . 

ırıltn Alman donanması, artık eder.• 

seleleri ve mülhakatın nakil vası-
taları işleri de konuşuldu 

ni Zeliind kuvvetlerinin Geliboluda 
karşılasmalarıııııı 25 inci :• ıldönümil 
münasebetiyle M1'ırdaki Yeni Zelan
da seferi kumandanı general B. C. Frey 

reisliğinde toplanmış, belediyenin 
burg, Türk ordusuna tebliği ricasiyle masraf büdcesini, varidat büdcesine 
Türk genel kurmay başkanı mareşal göre mütevazin olarak 1,5 milyon lira 

. . . . Maretalımız Fe>Vzj Çakmak Fevzi Çakmak'a aşağıdaki mesajı gön 
ilzerınden tasdık etmıştır. Ankara 25 (A.A.) - Ti!rk ve A- d · t" · 

E l' t b "" f"" b "letç' k ' ermış 1r · vve a o o us şo or, ı ı ve on- vusturalya ordularının f:!eliboluda D s · - h 'f d 
trol memurlarına fazla mesai Ucreti ' - evamı mcı aa 1 e • -

olarak verilmesi lazım gelen 2000 lira 
hakkındaki teklif büdce encümenine 
havale olunmuştur. Belediyeden arsa 
satın almış, borcunun bir kısmını Ö
demiş olduğu halde mütebaki borcunu 

• 

Amiral Reder 
ödemekte zorluğa maruz kalmış olan J • ( • 1 • B (t k d • • t • J d •• k 
bir şahsın borcunun 939 yılından iti- ngı ız .erın a ı enızıne orpı o 
baren on sene müddetle uzatılması hak tu·· g" u·· ne ı"nanmak ı"stemı"yor 
kında nizam encümeni mazbatası oku-

narak kabul edilmiş, daha sonr a Gü - Berlin, 25 (Radyo) - Alman do - manyanın, nihai zafer için bütün kuv 
~elyalıda İnönü caddesinin şosadan nanması kumandanı amiral Reder, vetlerini seferber etmiş bulunduğu
oarkeye tahvili suretiyle belediyenin bugün (Ünitet Prost) a beyanatta nu söylemiştir. 
vaptığı masrafın yarısının, caddenin bulunmuş ve İngilizlerin, Baltık de - - - -----------
"ki tarafında oturanlardan tahsil edil- nizine torpil attıklarına inanmadı -
"?lesinin doğru olmadığı hakkında şO- dığını, böylı; bir hareketin uzun za
~ayı devlet dördüncü dairesinin kar a- mana mütevakkıf olduğunu ve Al -

Norveç ve Danimarka 
vapurları 

ı iizerine nizam encilmenince hazırla- manyanın. Norveçe vapur dolusu as- Nevyork, 25 (Radyo) - Amerika 
~an mazbata okunmuştur. ker sevketmekte devam ettiğini, San sularında bulunmakta olan Nor,-eç ve 

Belediye rei•i B. Behçet U% Bu mazbatada tahsil edilmiş olan 
1 
Hors ve Niyeznav adlarındaki Al - Danimarka vapu rları, Almanyanın :s-

Şehi r meclisi, dün öğleden sonra kaldırım parasının iadesi, tahsil edil- man zırhlılariyle Bremenin batırıldı- tifade edeceği limanlara uğramaktan 
belediye salonunda Dı· . Behçet Uzun -Devamı 2 inci sahifede- ılrı iddiasının asılsız olduğunu ve Al- 1tevakki etmişlerdir. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

M 
12,30 program Ye memleket saat aynn, 
12,35 njans \'C meteoroloji hnberleri, 

rel • • 
- f rih

0

s a gı B • t 12,öO nıiizlk: .Muhtelif şarkılar (Pi.), 
0Y00Va IS asyO• 13,80 14,00 miizik: Knrışık miizik 

r ve p d b• h" d• (Pi.), 18,00 prngram ve memleket sa· 
ll Uil a JY a JSe ut ııyarı, 18,05 miizik: K&rışık mOzlk 

U lk • b b • [ J [• (Pl.), 18.40 müzik; Tlirküler ve oyun . k .. ıı· . na evı ve azı na aryan ı. z- hııvuları, 18,55 serbest smıt, ]9,10 A man ın ısını u ısı- . •tt.t .. • b ·ı k t Bir kahveci bir adamı memleket saat nyarı. ajan ve mcteo-. ..., h ıd·· mzr l J aıyesı l e yangına oş u öldürmek istedi roloji haberleri. rn,30 konu~nıa( ço-

nın Derede bt UD UgU meç ll Uf Evvelki gece saat 19,15 de Seferi- halkevi yakinincleki belediye knh\•eha- Evvelki gün Bornova i:>ta::ffonunda ~uk _e'"İr~c~c kurumu tarafından!· 
. . , h' k • h lk · el lı' • · · . 'h t• k · •t de _ · 19 4., muz ık:. Çalanlar; Cevdet Çag-

9 Nisan tarihi° Taymisten: lngıltere havn neznı·etı, A.man ha ı ar aza ı a evın e ır ~angın nesmın ı;e cı e ı n erıyele nı un • bir vaka olmu tur. Rec p oglu kahve· , 'l . . . . 1_ 

Hareket kabil!.} eti gt!ÇCn harpte , a kuvvetlerinde ) eni bir tip Me e- çıkmış, derhnl gcnişJiyerek ka abayı posun un çatılrırına da irnyet etmiştir. ci Apturrahim Tedelen plak çalmak J,ı, zzflttın k~. Fah~ı Kopuz. Okkt 
' · · · · ~'"hdld b ı 1 · d ö d ··ı B · · t ı fi 1 · d it. . . yanlar: Mustnfa Çag)ar, Melek To -olduğu gibi bu harpte de Alman ha- r mıt bombardıman tayyare ının gö- ı.c e aş amış, zmır en g n eıı en unun uzerıne e gra a zmır en me elesmden araları açık olan Nazıf . . .. . lk 

· Jd ğ · ı k d k' h b 1 • h 'tf · • · h lk f k ı~d ·re- fa "1.·e · ı · 1 ı ·.,tennıi itfai'-'e ~·e· w • göz, Safıye Tokay, 20,40 muzık: Ha 'a kll\ vetlerınfn en ku\'Tetli tarafı - l ü il ü ıa ·kın u ı n er erm ı - ı lU)enın \ c a 1n ev a u e gay ı_. mı ;) •1rc ırn ı., • .. .. oglu Yusuf Hüne, trenın hareket ede- . .. . "'· 
· · · d ıı.r ·t t' ·! · ıu {ll üt 'l y h Ik f · . k d • h· Jk .· t anıen un hlrkulerı ,.e ornn havaları, 20,50 mıı dır. Laakal beş l tizu daımı yer ka- hutine ınanmarnakta ır •. nıe erşmı l) e onc r m §l r. angın, n e- ışınce.}e a aı a e~ı anı • ceği sıradn istasyonda rastlıyarak: . • • . r • 

. o lı' k b b ı b'I k . d b 1 ' . e depos bü •"k klf;IDl \'e bC'ledı'~·e . w• zık: Çalanlar:\ ecıhe, Kemal~. SeY d{ mc ine mnlik olan altı l üz ellı 11 nın ır ·aç om n a a ı ece .c- vın e u unnn sey) nı sıneınanın rıp • unun l u · " - Gel; sana bir şe,· söylıy('cegım. . . ()ı 
m ) dana ma ik bulunduğu için Al_ 1 kilde tadil edilme i muhtemel ise de ra dairesinde makini t Ahmed oğlu kahvehan inin ·çatı kı:;mı ynnmıştır. Demis ve vanında • bulundurduğu huıı, Fahıre Fersan, Re1:_ık Fersan._. 

· t ' b' b b d t · Ö K .. ü f'I tt·~ · l· · 'tf · · · ld ~ı teclbı'rle ,·angını .. · . kuvanlnr: :\Iefharet Sagnak, N~11 

mnn ha\ a kuvv~tleri arzu edilen mm yenı ıp ır om ar ıman nyyare ı- mcr al'agoı n ı m provn e ıgı sı- zmır ı a1~esı, a ıg ~ • tabancayı birdenbire çekerek öldürmek • ~ · li· 
· · · · · · · ld - ~ d ğJl ı k t p d'l f'l .. b k ki b b .. d .. ·müQ_ . . Rıza Ahıskan. 21 lv konuşma (bıb tukacla süratle tah it cdılebılır. ııın ınşa edılmış o ugu dogru e - raca çı mış ır. rovn e ı en ı m an- mevzıı ıra mn a era er sun uı -;- kasdıvle iki defa ateş etmiştır. Yusuf _ ' .. . ı · t · d' k te 1 l 1 . d' l". z .. bil ilkt ·. • _ . yografya), 21.30 muzık: Ertuğru 

Bugün ngiltere h.avn nez.~retııA1iln ırı. ilt d b' h 1' d d'k d ~ızınf'Joplmuş,dn ~ n mıtş 't'e ~ te~ eıII ıl- uıl.)ı'kaktııt~· J'kyl ,_.~111.gına sebe,·i .. et V"' ll ün, kaçmagn başlamış, Aptu:r~.hın: o val tarafından Akordeon Sololnl'l· 
elinde lıuluıuın malumata gore, - ng ere e ır ayı e ı ·o usu ger ı m ere e sırnye e mış ır. a - a ... ız ı e ,,.. • u ·' ,- de takip ederek tabancasını tlçuncu · .. . K" .. k k t ( f• 
man hava kuvvetleri Danimarkanın yapılmış olan tek kişilik Hain kel 112 k vi yanmnğa baelnyınca kasaba be- ren makinist Ömer Karagöz adliyeye defa areş etmiş, fakat bu defa mermi 

2!·4~ muzık: uçu~ or ~s ra şe : 
· · t · } l'h Al h ı d' i · · f · · ı ı ·ı · ı· y b' ı dan kurta Necıp Aşkın) 22.lo memleket saat a merkezmdeki muhayyel bır nokta - avcı an are ı ın ı azır man a- c 1) e nın ıt aıyesı, ynngınn gem ş, verı nıış ır. anan ına ar • ateş almamıştır. Suçlu hareket eden . ' . . 

· · k • · · • ı b'I . k d ' . yarı a1ans haberlerı · zıraat eshnrn .. 
rlaıı cenuba doğru gıden bır hattm va uwctlerlnde mevcud olmasa ge- fnkat nteşı söndilr.ememış, yangın, ıı a ı en eş.}a pe az ır. trene ntlamış:ıa da makinist sılah ses- h '·ıs:t k . ' ' (fı' 

k i B M · 09 . . ' . ta vı a , ambıyo- nukut borsası • 
~arbında bulunmaktadır. Bunlar Al- re t r. u tayyare essrşmıt 1 lerı Uzerıne treni durdurmuş, yetışen t) 22 85 .. Ik. C b d (Pi ) 2s,25 
ınan baş kumandanılğının emri üzeri- dan dah küçük olup 109 un seri in - ş h • M ı • • d polis memurları tabancasivle birlikte ~3 SO ' mk~z · az an k ' ' 
ne taa:ruza geçeceklerdir. Deniz he- şan.tını bozmama~ için Alma_n ~en el e 1 r e c ıs 1 n e kendisini yakalamıştır. Ku~şunlar, is- I yarın l program ve apanı~. 
deflerıne tanrruı eden Alman hava kurmayı bunun mşasına girışmıştir. tasyonun kalabalık olmasına rağmen 
filolarının küçiıklUğUne sebep, aA". Fokevulf 198 avcı tayyaresinin hiz- - Baıtarafı 1 inci aahifed,. - l<luğunu, önümüzdeki yıl 125 bin lira i- kimseye isabet etmemiştir. Borsalar 
lcbi ihtimal bu cins vazifelerin an • mete alındıkınn dair hiçbir haber memiş olanlnl'ın da tahakkuklarının le Salhaneden Karantinaya, hatta da- 11 

rak hus~sı surette y~ti-..tirilmiş pilot- yokt~r. Messerşmit 109. )~a dört .ma: terkini istenmekte idi. ŞOrayı devlet1ha ileriye kadar cnddeyi yepyeni yap- B" . l . k 285 Öztürk şir. 9 lO &O 
1 ıra verılmekte olmasıdır. Alman klnelı tufek ve yahud ıkı mnkınelı kararında beledi'-'ece kaldırımların t - b t · t' ızım e iŞ yapma . . _ "f k 'k' 

1 
. " . ırncngım eyan e mış ır. • • lö7 Albayrak 11 50 18 

mnnevıyatmm düşmekte olduguna tu e ı ı top a mucehhezdır. Alman- ham arazi üzerine yapıldığı tak<lırde B; . . h 0 . 1 . , ıstıyenler l3 25 
.ı 1 ~ 1 t d k h' b' kt ı l • • k ll kt ld ki . .r aıahk B. :\fıt at ıe, ~azme' 120 j. Kohe n 9 ue u e e ece ıç ır emare yo • ur. nrın e .} e\ m u a11ma a o u an ma raf bedelinin yarısının iki tJıraf- . • • . .. 9 76 
Bu mevzu üzerinde tetkikatta lıulu- tayyareler de ·bir çok büyük İngiliz t ki b' h' 1 . d 1 - İno" ~ıminde 1 alılarda oturanların neden· T\Udılste bulunan bilyuk bir flrmn iz- 109 j. Taranto 1'I. 9 • n ınn sn ıp erm en a mncagı, - . . t ıs 50 
nnn bir İngiliz hava subavının fik- tayyarelerindeki gibi hidrolik Yeya {l dd . 1 'k kaldınma se süprüntülerini denize di.iktl\ğünii, mırden zımpara madenı, spanyadn 66 S. Erkin 10 .. ıı ca esı evve ce şosa ı en . s R 9 25 9 60 
rine göre; Alman pilotu 1914 - 18 elektrikle mütcaharı-ik turelleri bir- tahvil edildiğinden böyle bir paranın bu gibllerin şiddetle cezalandırılmala- buluna~ bir.!ır~na. da safı·nn sat~n ·:11 .,.. ızn H. 

13 25 
h b . d b · •t·b · ı d - · leştirecek ıı k'ld t dil· t • ı b'le almak ı tedıgını Tıcaret odasına bıl- 85 S. Paterson 12 50 ar ın en erı esa,s ı ı arıy e egış- ,..e ı e n a J apı a ı - halktan alınnmıvacağı zlkrolunmaktn rı için icap ederse memur kullanılma- . . 
memişse de bugilnkii Alman pilot - ceklerine ihtimal verilmemektedir. idi. • sını . t . D B h et Uz izahat ve- dınnişlerdır. 41 P, Kliirk 10 50 14

8 
1:0 

l T b. · · t · · ı ı k' l\!Ut h 1 f'k · Al h ıs emış, r. e ç 7 Nihat üzüm. 8 60 "' 

k~rıb,: atzı tckr ı}l·tesıdnın elsıfrıly ?·kıad ı- ı. ke ~.S!l.tıl a:ı~ ı rb'~.c~.k mkand at: Şehrin diğer yerlerinde de bu kabil rerek ynz mevsimlerinde kayık kira- * 

• 

ı ır azyı a ın a se e erı n ar \ n UH e erının en uyu . u re ı kaldırımlar varsa onlar hakkında da . . . . . A k " 1· • k 
çetin birer muhnrip olamıyacaklar- malik olduğu hareket kabilivetidir . k'Jd l l lfı !anmak suretiyle bu gıbılerın takıp VC Se fl lSeye gırece 811 _ . · · avnı şc ı e muame e yapı ması ızım . . . . . 
dır. Hatırlnrd~ ola~agı :·eçhıle geçen geldiği bildirilmişti. l\ eclis, nfznm en- teczıye edtldıklerını nnlatmı§tır. gençler 549364 1,2 

Bunu~Ja beraber Alma.~. hava k~~- hnrpte ~ ırk> .' ~mı Alman~·a tara: cilmen~nin mazbatasına göre sahiple- Fuar ve Kültürparkn. yardım oln - Ortn okul mezunları ile lise talebe- :- ~ 
9 Vt!tlerınde Al.mn.n gen~ ıgın!~ı e.n yuk fnldan ıc~t <'~ılmış ve tat?ı.kat~a~ı ljine iade edilecek paralar için bildce- rak 45.000 lira verilmesi muvafık gö- !erinden a keri liselere girmek ıçın °501

'
5 

l ... 
ek enmuzecı hıç e~sık degıldır. Al- muva~fnkıyctı h_ar~ket knbılıyetının de bir fasıl açılmasını muvafık gör- rU!mUşliir. Bunun 25,000 lirası Kül- mUracaat eden talebe, pek çoktur. Bun No. 

nrnn tayyareleri sen inşaat yapabil· nznmı derecede ıstımaline vabest bu- milştilr. t·· . k . 1 1 k ··k . . . . t . t ıar hükumet dairelerinde muameleleri- 7 

k · · t · 1 t F k t 1 t Al h b' ]'ki · uıpar, \o, ee tıı \e:rnne esısa ı- 8 
me ıçın ersım o unmuş ur. n ·a unmuş ur. man ava ır 1 erı lzmire tabi nahive ve köylerde ka- · . · · ni ikmal etmek için durmadan çalı>ı-
Amerikan gazetelerinin Alman tav- memleketin bir tarafından öbilr ta - · . . 1 a· na, 20,000 !ırası da fuara tahsıs edıl- ~ 9 12 75 

• vıdlı motörlU vnsıtalnrın ızmır be e ı- . . maktadırlar. 15 50 
yare inşaatını ayda iki bin olarak rafına silratle nrıkil olunabilecekle- ~·es· fen he ·etince muavene \'e vize e- mıştır. 10 
göstermeleri milbalağalıdır. Alman- rinden Alman hava kuvvetlerinin kıs ·dlldı'kle . .} " a e. ..·ze re B. Havdcır Ar~·nl, imar ptnnı mas-

0*0 
11 18 

ı rıne gvrc mu y ne ve .ı - · -' M h }"f l k l l )Cmın harp esnasında ne miktar tay- mı .kUlllslnin ner~de bulun~uğunu simlerinin lzmir belediyesince alınması rafı olan 12500 liranın milzakeresin- U te l mem e et er e 1 N C 1 R: 
'f!r.P. vanahileceii'ln' Jcnt-h·etlP kimse tayın hıurllıı .lrJlllrL mümklind r muvutık ulucug-ı luıklrındukı nlzum ~n- de süz nlurak tmal' plilnı hazırlanma- ticari münasebatımız 40 B. j. Franko 6 
oylıyemez. Tayyare f abn1rnları Al - =ll= . w • • • 

a k d t 
. a·ı . cilmenı mazbatası okunmuş, knbul e- dıgı ıçın bılhassa Yukarı mahalleler Türkh·e 1svirre arasında ticaret 201077 Eski yekt\n 

m nynnın şar ın a esıs e ı mış o - V • ti • • • ·· ··ı · · · . . - 11' . ' 
lup bunları h f . . t - azıye erı ıyı goru en dılm·"tır. halkının çok sıkıntı çekmekte olduk- anlaşması müzakerelerinin ilerlediği • 
varel . d mu .. 

8 
kakza ıçbı~ avt~ı ay bazı mahku" mlar Daha ~onra büdce encilmeninden ge- larını söylemiş, bu işin tacilini temen- haber alınmıştır Harp hali sebcbiv- 201117 U. yekun. 

• • erın en mu re cp ır se ır per • 1 b b t 1 k t B . . . · u • ÜZÜM 
desi vilcuda getirilmi tir . . . . . • en azı rrnı a a ar o unmuş ur. tın- m etmıştır. le diğer memleketlerden alınama - : 

.ş. · .. . WŞehrımız hapıshanesınde bulunan !ar da 340 senesine kadar takip edil - Reis, bu hmmsta maruz kalınan yan muhtelif mah:;ml ve malları iki p B 
Alman .tayyarelerının kısmıkullısl agı.r ce~rılı mnhkOmlardan ı~lahı hal miş olma!;ına rağmen tahsil edileme - zorlukları anlatmış, rnüteha!"sı;.; Kol'· memleket birbirinden temin edecek- 3 ra OrSaSJ 

Me se.rşmıt 109 larla Haynkel 111 ettıklerı uzun zamandanberı yapılan miş ve mUnır zamana uğarmış bulu - büzyenin bu aylarda iznıire gelecek- tir. 
!erden mürek~eptir. Av tay~nresi o- tecrübelerden ~nlaşılan o~ bir kişinin nnn eski yıllar tenvirat ve tanzifat ken harp hnli sebebiyle gelememiş ol- Romanya ile yeni bir ticaret an - Serbest kurları 

9 
11 

lan l\Iesserşmıt hasım avcılarıyle çar- 1mralı ceza evıne nakledılmesi Ad· vergi ve resimlerinin ve merııkıbi dug-u belki biraz daha beklemek Jazım in as · · d k d li k ı Sterlin 524 520 
k 

. . w . 

1
•• 'r kt:J . . . . . · • şm ı ıçın e ya m a m za ere c- 0 ~ışma . 1~ın ~e.~ıl bom~ardıman tny- ı) e e u ,etınce tensıp edılmıştır. bahriye rüsumunun terkini talep edil- geleceğini anlatmıştır. re başlanacaktır. Romenler, petrol Dolar 149.90 148·

4 

~ ~reler~n.ı duşurme~ ıçln yapılmış - Bunların ~.arı. cezaları affcdil~cek • mekte idi. Meclis, bunları ve havagazı Bazı azalar da, bu yüzden alını satı- ve benzin fiyatı 'lrını yükseltmişler- Belga 3.9585 4.04-4
2 

tıı · ln~ılız nvcıl~rı ıle ça~pışınca fe- İmalı c~z~ evın~e salah hnllerı de. - dairesi muhasibi B. İzzetin 937 senesi mm kaldığını, rnnl sahiplerinin çok dir. F. B. 
na \'azıyetlere duşmekte ıse de bom- vam ettığı tnkdı~de ayrıca dörtte bar idare hesabını esami tayini !;ureth·le mUşkül vaziyette kaldıklarını, bu vn- Şimal memleketlerine harp hali F. F. 
bardıman tayyarelerine muvaffı ki- cezaları dn terkın olunacakbr. kabul etmiş, müteakıben belediye ida- ziyetin uzun müddet devamı muvafık sebebiyle mahsul ihracatı durmuş - Pezet:ıs 

83.73 g3,9S 

retle taarruz edebilir. Çift rnotörlü 11 re ve hesap işleri ma!';raf büdceslni mü olmadığını söy!iyerek bu takyidatın tur. Fakat haber aldığımıza göre bn Fl . 1.2572 
bir aycı tayyaresi olan l\1esserşnıit Çekirge mücadelesi zakereY(' baslnmıştır. hafifletilmesini istemişlerdir. memleketlerden üzüm, tiltün, yapaqı ı orın 

ı.2s44 
3,0105 F S 2.9761 

110 ler 1989 haziranında Alman ha- Menemen kazasının Değirmenderc Bu meyanda B. Esad v~ Dr. Mitnt Rei bu mevzuun feYkalilde ehem- ve tiftik üzerine siparişler gelmek- · • 
\'a kuvvetlerinde birlikler halinde gö ve Harmandalı köylerinde çekirge zu- Orel söz alarak pazar yerleri tamir miyeti bulunduğunu, her halde şehir- tedir. K. S. 2.8279 
rDldU ve Lehistan harbinde bombar- hur etmiş, mücadele neticesinde telef masrafı için ayrılan 500 liranın az ol- cilik mütehassıslarından birinin mil- * *---- .. 
dımnn tayyarelerine refakat ederek edilmiştir. Mücadele devamdadır. Se- duğunıı söylemişlerdir. B. Mithat O- tnlensı alınması icap ettiğini, şehrin ~ k Kulüplere antrenof . 
onları Leh avcı tayyarelerine karşı ferihisar kaznsının Orhanlı, Hereke rel Ankarapalas önUnd.en Salhnneye gilzelliği noktasından rn~gele inşaat onser ve onferans[ar t . . k . t t b l futb0

1 

korudu. Fakat bunların asıl vazife - ve Kuyucak köylerinde de çekirge fış- kadar geçen sene inşn edilen yolda par yapılamıyacağını söylemiştir. Misakımill'i ilk okulu talebesi, evvel- . zmır, A~ ara ı;e san .u t pııııtl 
s: dü!l.man bombardıman tayyareleri- kırdığı görülmüş. derhal tedbir alın_ keler arasında yer yer mesafenin te- • reticcde yrıpı ve yollar kanunu da- ki gece Karşıynka halkevinde bir kon- ajanları, dun A nkarada bır. : fııd• 
ni nhrip etmektir. Yunke1·s 88. cep mı tır. Yilayet ziraat müdilril B. Re- halilf ettiğini söylemiştir. hilinı.le hazırlanan talimatın hfr kere ser Yermişlerdir. Talebeden müteşek- yaparak bütün spor kulilplerı~ e tt6" 
drctnotunu inşasına sebep olan fikir fet Diker iki gündenberi bu köylerde Belediye reisi. izahat vermiş, ban- daha nizam encilmenince tetkiki, halk kil okul mnndolina takımiyle koro he- bol takımlarını yetiştirmek içın an .. 
den ilh"nı alınarak tersim olunmucı- tetkikler yapmaktadır. dırma parke taşı ile yapılan yol inşan- lehinde mümkün olan kararların alın- yeti, Karşıyakalıların alkışlurını top- nörler i tıhdam edilmesini karariaŞJ .. 
tur. Ru da cliğeri gibi hafif eslihay2 , tının pek bnhalıya mal olduğundan el- ması muvafık görülmüştür. lamışlardır. tırmışlardır. Antrenörlerin ucretler 
yük ek silrate maliktir. Son zamanlar Kursa davet edilenler li bin lira sarfiyle mümkün olduğu kn- BUdre kararnamelerinin müznke- Karşıyaka halke,·i dil, tarih ve ede- . f d erecek ,~ 
da Almanların bombardıman taYva. Bayındır ziraat memuru B. Nihat ile dar fazla yol inşa etmek maksadiyle resi, vaktin geçikmiş olmaı:ıı sebebiy- biyat komitesi azasındnn B. Ahsen nın yarısını e erasyon " t.uorııl• 
releri kulhmnlıilecek pilotları ~·;tiş- Seferihi ar ziraat memuru B. İrfan, e ki caddedeki bazı taşlardan da isti- le mümkün olmamış, meclis pazartesi Gürtin yarın saat 18 de Karşıyaka hal- antrenörler, çalışhrdıklnrı .1 ceıdef" t'rmeğc <'Ok payret sarf ettiklerini ziraat Vi\kliletfnce Ankaraya davet e- fade edilmek suretiyle caddenin Snl. gilnil saat 16,30 da toplanmasına ka- kevinde folklar mevzulu bir konferans lik milsabakalarında oynıyabı e 
g6cıte.ren deliller elde edilmiştir. dilmielerdir. haneye kadar kısmının inşa edilmiş ol rar Yeı·ilmiş, celse tatil edilmiştir. verecektir. dir. -
.. R9illllllmııllll':m~----~----.. 1111 ......................... r.......... f~-

r 
... ISLAM ARJHl .... ,•----••--.. ı !arı Medineye yaklaşmışlardı. :'\Iak- Çapulcular; kaçıyorlardı ; fakat a - nsker! harekat daha vardır. Bunları :Müslime ile 9ehid arkad~şbıa_rı::ıebe• 

saclları çapulculuk yaparak is!Um. rasırrı durarak mukabele etmekte dı:ı kısaca zikrediyoruz: tikamını alacaktı. Fakat ı na• Uf " 

d 
hırı hem mutazarrır etmek, hem ele geri kalmıyorlardı. Resu!U Ekremin Akkaşa kumandasında kırk kişi - çadırlarını sökerek bırakıp 511

" 

Z U amme slnirleııdirmekti. Bu civarda Resulü develerini önlerine takmışlardı. Gat.. den mürekkep müfreze; Ganır nıev- muştu. ,Jılt .. 
• Ekremin de bir silrilsU vnrdı. Ebu faniler ok atınca Seleme ağaçlara kiinde beni Esede men~up bir knbile Ayni günler içinde Ba~ı ~ ŞBf11 ma: y AZAN: M. Ayhan Zerin oğlu ve ZPYCesi; bu sUrüye ÇO· siper alıyor ve bazen dağın yamaç- ile harbe girişti. den dönen Zeyd ibni HarıS~· J{ıı.tt)' 

-189-
Bunu müteakip; Cmeyyenin oğlu 

Amir ile Seleme; Ebu Süfyanı öldür 
mek için gizlice Mekkey-0 gittiler. 
Fnknt bir te ndUf onların hüviyetini 
meydana çıkardı. İkhi de mii~kUIUt
ln kurtularak kaçıp geldiier. 

• 
Hicretin beşinci ne~inde vuku bu

lan diğer başlıca hadiseler meya -
nında islfim kadınlarının kıyafetleri
nin tayini, yüzlerini. göğüslerini ka
pamalaıı, zinanın menedilmesi, ka
dınlara hiirmet olunması gibi islfim 
Aleminde daha baz. yen'likler görül
dü Ye teyemmüm de kabul edi'di. 

banlık ediyorlardı. larına çekiliyordu. DOşnıan kabile, firara mecbur kal yoluna doğru harekete geçtı. d 1di· 
zı vekayile karşılaştı. Gatfnnilcrin reisinin oğlu ve nr - Nihayet bir çeşme başına vnrmış - dı. Bu kiiçük harekette bir esir yaka- şilerle olan düşmanlık devtfn ~afi .. 

Bunlardan biri beni Lihyan hare· kadn hırı tloeruca Resulil Ekremin lnrdı ki Gatfaniler; çaldıkları deve- landı ve bir çok hayvanlar ele geçi - Kureyşe mensup bir ticaret "det 
kittı idi. Beni Lihyan islfimiyetin ta- ilrlisOne saldırdılar. Çoban muka - leri götoremiyeceklerini ardndılar. rildi. le i, Şama gitmişti. O günlerde ~ı.ı .. 
rihinde hazin bir hatıra ile karış • beleye kalkıştı. Fakat Abdurrahman Seleme kendilerine mutemadiyen ok Zeyd ibni Harisenin kumandasın- edecekti. Zeyd ibni Harisenfn r\'ııııtı 
mrntı. Bu kabile Asım ibni Sabit ve kendisini şehid etti. Çobnnm zavallı atıyor. Çapulcular, hatta kendileri ela diğer bir- kuvvet de Batni Nahli- manda ındakf müfreze, bu l<~·r çıı· 
arkadaşlarını feci şekilde öldürmil~- kan ı sesini çıknrmıyordu. Çapulcu- bile su içmeğe imkan bulamadılar. de bir hrrp verdi ve zararsız bir ga- taarruz edecekti. Bu har~~e:, daııtıil 
til. lar, sürüyü önlerine katarak urnk - Geriden ele kölenin verdiği haber il- nimet hamulesile dönil,P geldi. pulculuk mahiyetinde degıl~ıbir J11{1• 

Re ulil Ekrem; bu hadiseden mü - laşıyorlardı ki Selemet ilmi Ekve ile zerine süvari bir islilm müfrezesi ye- Bu aralık Muhammed ibni l\1ilsli- islamiyet kurerşilerle dnfmı btılll' 
tevellid umumi tec sürü izale etmek Re ulO Ekremin köle i bir te adUflc tisnıişti. me; bir harpte beni Saleb(' tnrnfın ~ cadele ve muhasama halinde 
için beni Lihyan mıntakn ·ınn bir a - o cihete geçiyorlardı. Develer kurtarılmıştı. Fakat nıUf elan şehid edileli. nuyordıı. alıııl· 
kın yaptı. !slfım ~üvarisi yeti~ince . Seleme: hadiseyi pek yakından gö ı eze, çapulcuları tenkil etmek ıçın Resul il gkrem. bu zatı ccık sevi • Zeyd ve maiyeti !ys denilen ~cıtll'ı:ı· 
beni Lihynn dağıldı, dağlara iltica ı-ünce hemen ntınclan inerek RPcı11lü cınların peşini bırakmıyordu. Bir iki yordu. l\luhammed ibni Müslime i le Yarınca kurP\'Şiler de Şntrl · 0rı" 
etti ve kar~ıla mnk imkauı hnsıl ol - Ekrem in kölesi Riyyaha bağırdı: rnrpışmıı oldu ve iki taraftan bir iki Zil kusa civarındn çadır kurmuş 0 1an metinden geliyorlardı. Kcrvn~;j)erifl 
mndı. - Haydi, cabuk hayvana atla ..... ki.; ()Jilp ynrnlandı. l\Jiifreze avdet bu kabile ile kl' şıla,.t.ığı vakit gece lnrı göriınce dnğ1ldı. K 'r:Yolrflıı•· 

Medineye ko ve haber veri.. edince RestılU Ekrem Zikerat ku~·u- idi. J{aranlıkta bir harp oldu ve :Mıı- bir kı mı knçmağa muvaffıı 0 rııottU· 
Bu gaz,·eden avdet edilmişti ki; Köle uza ki ı:ırken, o da kılıcına cıunun yanında buluııuyordu. Bu iti- hammed şehid dilştü. lnr. fnkat bir kaçı e!';fr d ş 

Medine civar nda bir hadise oldu. ve vavmn arıldı. barin Gazveve o nam verildi. B'iRhare Cerrahın oğlu Ubeydenin IEpiyce ganimet alındı. 
Artık altıncı seneye ba ılmı tı. Re Beni Gatfrıudan t yeynet ilmi Hı - Seleme, ok atmaktn mahirdi. Gat- Altıncı hicret scneı:ıinin ilk ayin - kumandasında bir Sirve tertip edil - k ..-

ıulU Ekrem; ilk defa mUte!errik b • nın oi'lu Abdurrahman ve arkad § - fan.ileri adım adım takip edi~·ordu. ruıda vul<u bul mu~ bazı ı.ıfak tef ek di ve bu kuvvet; Muhammed ibu! -Devam edece 
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.!8 Niaan 1940 CUMA (ANADOLU) !AHIF! ( 3 J 

25 sene sonra 1 1 
-B~t tarafı 1 inci sahifede -

l:'"selan" :nareşal Fezvi Çakmak 

,. G€nd kurmay başka~~kara fi l d k • l l t k • d • Ağalığın hududu 
1 

- 0 sene sonra bu yıldönümünde, 25 ugos av ya a l m an ar a ıp e ı «BU YAZI; YAZILMASINA VE• 

~:~es:~:~~e~:~ii:ciÇ::~k=~~!~daçı~~;~ • i~~~~~~ÖYLOLERE iTHAF 

hı hatırlıyoruz. Bu Yeni Zelanda için l k h · d d h • • l k d BAHRi SAVCI 
, atırda tutulacak bir vakadır. Ve saf- ere u u arı c l ne atı m a t Geçen gün bir köy müsameresine l~r~rrıızda gen<! iştirak eden bir kaç ki- a l r davet edildik. Davetliler dört kişi i-
dı lla bulunmaktadır. Onlar ve onlar- dik. Köy, İzmire oldukça yakın bir 
ltıan sonra gelenler Türk ordusunun B • yerde idi. Bu sebeple müsamere ge-

·nuzaffer olmak için sarfettiğimiz bil- ır Almanın evinde mitralyözlerle Alman askeri üniformaları bulun- ce olmasına rağmen gitmekte tered-
,.en ııa~·retleri bo,a çıkaran kuvvetli dUd etmedik. Esasen umumi nakil va-

:ınud mukavemetini hatırlarlar. du. Üç bin kişi hudud haricine a'ılmıştır sı~alarından birisi bizi, şehirlerde 
nııl015 de ;;izin ordunuza karşı kulla- henüz geç sayılmıyacak bir zaman-
( trıı~ olmakla müftehir idik ve onun Paris, 25 (Radyo) - Belgrad - •e te,·kif edilmiş ve müteaddid ev · ı Firiç adında bir Almanın evinde pagandacıları hakkında şiddetli ta- da İzmire getirecekti. 
d'.~trıet ve şiddetinden çok ş~y öğr?n- dan haber veriliyor: !erde araştırmalar yapılarak, silah, yapılan ara~tırmalarda; Alman a<- kibat yapılmakta ve bunlar, kısmen Biz bu köye, köyün misafiri olarak 
lidd k~rşılıklı yaptığımız sefer sert ve Yugoslavya zabıtası. şüpheli eşha beyanname ve muzır evrak bulun_ heri üniformaları, silah ve mitralyöz hudud haricine çıkarılmakta, kıs - değil; mü5amereyi tertip eden ve 
b" :tıı çarµışma!arla dolu idi, fakat sı takip etmek hu~usundaki me,aisi- muştur. Bugün, sabık başvekil Sto _ bulunmuş, bir Alman vapurundan men de tevkif edilmektedir. bu köy işini kendisine zevk edinmiş 
, r ı<. i taraftan birinin utanacag·ı her ni bı'r kat dııha aı·tıı·nııştıı·. Şı'mdı',·e d' karaya çıkarılan beş sandık siliih Zabıta, sabık başvekil Stoyadino. olan gayretli öğretmenin sadece mü-"an , ı·a ıno,·için evinde tekrar araştırma. 'k"gı bir. harel·.et onu hiç bir zaman kadar şu"phelı' eeh"-.·taıı ı·ı·ç bı'ıı kı'•. 

1
• müsadere edilmiştir. viçin taraftarlarını göz hapsinde tut samere davetlisi olarak gitmiştik. 

,J o "·' , lar yapılmıs, ve ,·eni dosyalar bu - B , d " k t k d l d eınedı. O bızde ordumuza karşı . . . ' e.grıı . 25 (Radyo) - Yugos - makta ve punların evlerinde sık sık 1
' a a ar a aş arımız an birisi. kö-

~llıanın sıcak bir dostluğa çevirdiğ: hudud harıcıne atılmış, pek çok kını- lunmuştuı-. lavyanın her tarafında Alman pro- araştırmalar yapmaktadır. }e. ayni zamanda daha hususi bat. 

b:ı~rrıet hissi doğurdu. Şimdi 1940 d.a Deniz nakliyatı r Sk ıarın kanaliyle de merbut bir kim•e 
l' trıle bu kadar yakın olmanız bı- ' •• apa Flov idi. Biz, tanıdık bir öğretmenin de-

.:tııle dost ve müttefik bulunmanız bi- Amerika ile Skandinav- Tiii rk Re tro ıu·· Jaleti ile, nihayet yüzlerce TUr.k kll-.. en b'.l Ussüne takrar tarrruz yünden birisinin müsameresinde bu-
l( yük (itminanı) wrmektedir. ya arasında tekrar td ar~ılıklı dostluğumuzun inkişaf ettiler lunmak zevkini tatmakta idik. Hal-

' eceğıne inanıyoruz ve bilfiil mu- baş{ıyacak l,o • buki o arkadaşımız, bizimkinden da.. 
'.~rebeye girmemiz icap ettiği zaman Vaşington, 25 (Radyo) - Amerika nd.ra,. 

20 
(Radyo) - Alman tay- ha hususi bir alakanın verdiği bit' 

·lın ordunuzu yanımızda görmek - hükilmeli, Norveç \'e Danimarkanııı Başvekilimiz, Petl. ol m.ıntakasına y~relerı. dtitn .skapa Flova taan:uz .et- anlayışla bu milsamereyi takip et • .,,
0 

d .1 mı~lerdır. kı bambu kırlara duşmuş- mek zevkine sahı' .d. , 1 f'h 
a aha iyi bir talih Umid edemeyiı. işgaline rağmen Amerika ile Skandi - tü B" I . . P 

1 

ı. " aama ı ~~fırsatla düşüncelerimiz sizinle navya arasında deniz nakliyatına ye-' gitti. Petrolu""mu""z çok zengı·ndı"r rk .. lll .. A'mfaknl tayyaresı, boöş caddeyı hepimiz, köyiln kendi vasıtaları ile, otab ma ıne 1 tü e e tar.amıştı.r.. len yok- kendi ı'mka"nları ı·ıe orta.ya çıkardı><ı 
ı· erdir ve en iyi temennilerimi- niden başlıınmasın:ı karar vermiştir.. " ın 1'ü k İstanbul, 25 (Telefonla) - Siırd vila~etiniıı Beşiri kasabasında bulu- tur. Hasar kaydedılmemıştır. Alman bir eseri alkışlamakta idik. 

ık . r. ord.usuna (gitmektedir). * ' t 1 ın y nan petrol, çok zengindır. Petrolün kalitesi, Musul petrolünün aynidir. ayyare eri puskilrtillmüştür. Kusur arıyan gözlerle deği.l, fa. 
!iye . cı enı-Zelanda kuvvei sefe • A • k sı tüm general m erı an .. .A!ilkııdar f~n heyetleri. incede" inceye tetkikat yapmakta ve prtrolUn San ayı· ı· stı• hsala" t kat gördüğünden geniş bir iç açık.· 

B C F b 
damarlarını tespit etmektedir. Petrol, ı.ı~temadiyen fı,kırnıaktadır. lığının ferahlığını duyan birer insan 

il' . . rey urg ) nırn'ltrıulcabele genel kurmay başka- Vapur arı Ankara, 25 (Telefonla) - Başvekilimiz doklor B. Refik Saydam, re- İstanbul, 25 (Telefonla) - Sanayi huzuru ile müsamereyi takip ediyor. 
'•• ı2 ınaraşal Fevzi Çakmak da Vıl d• k . . k fukııtinde İktısad Vekili B. Hilsnü Çakır ile maden araştırmaları büro- •istihsalatımızın arttırılması için geniş duk. Fakat nihayet bizim de vakti. 
· ... ~ a ıvosto a gıtmıy,,.ce t" Jd ki h ld b kş h · • k'l 7-<ıJ°1daki mesajın Mısırdaki Yeni • " su şe ı o u arı. & e, u a am ususi trenle petrol mıntakasına hare- tntibat alınmış ve devlet fabrıkaları- mız, umunıı na ı vasıtalarının da• 
P •• anda kuvvetlerine tebliğine B. C. Nevyork. '.?5 <RRdyo) - Amerika ket ~tmişlerdir. Blı~vekil, istasyonda Vekiller ve Mebuslar tarafından nın. huqu•i fııbrikalara kolaylıkla ip_ kikaları ile tahdid edilmişti. Bu iti. , 
«Yb vapur kumpanyaları, vapurlarının, u 'T la J d barla bu ger · k d ' 'i Urgdan rica etmiştir. gur nmı~ ar ır. tidai maddeler vermesi hakkında bazı ' eyı, son anına a ar gö. 
Ceı·ebni-Zeland seferi kuvvetlerinin bundan sonra Viladivostoka gitme. Petroliin çok zengin olduğu hakkındaki haber, memleketimizin her ta- ahkam vazedilmesi kararlaştırılmıstır. remed~ı'. ayrılmak icap ediyordu, 

ı olu 'h d'ld ki 'k nıeleri için lazım gelen tertibatı al- rafında büyük bir sçvinç uyandırmıştır. I ' Onun ıçın bu gecenin yükünü omuz-
da, ya ı raç e ı i eri ve ı i mışlardır. l d taıı ~an kuvvetin mUcadelelerine mekte olduğunu kaydetmektedirler. ~rın. a taşıran öğretmenden müna-

ret 8'8 •dilen harp sahasında cesa. * Berıı·ıı mehafı· ı ı·nde Ayni mUşahidler şimdiki hava ile Al- sıp bır ~ekılde ve.kısaca müsaade 
iı bve şecaat hususunda boy ölçme - JVlarkonı" manyanın her zaman mühim kararlar ahfp . kalmak ve sonra da; mi-

a~ıad ki h k •tt ~a ırıne en derin alikala-
dar b· ı an tari ten bu gUne a- ı !haz etmek arefesinde bulunduğu .. t • . . 
~, ~eır :u.bu asır geçti bu kahraman- Hakkında iht if aller- Hu"' ku"' m' .. esnada hilküm sUrmUş olan hava ara- rı gos ermegı bır ırk borcu 
ı,~ b Yığıtce muharebede hiçbir za- d suren Ketumi,ret ve r adyo- sında bir mUmaselet görmektedirler. ~:e~7k kö~'.~~re _sessizce ve~.~ etm~k 
ta~d.0zınadığı mütekabil hürmet ve yapıl ı J 1 Ayni mehafil, bir kaç gündenberi •. .. · .. " u.k~ 0 sırada ogrendık 
'tk ır)e iki muhasım kuvvet hakikt Roma, 25 (Radyo) -Bugiln, Mar- d k" k " l d"kk t' k• Al d kı; koyluler. hızım sadece mUsıımere eklı"· konı'nı·n o"ldUğil gu"nu"n yıl do"nu··mu·· ol- a ı aS erı marş ar ı a l çe Jyor man r: yosunun programında an- davetlis· olarak gelmiş bulunmamı. 
l<ca ııın şansına has olan şeref ve . . .. . . cak askerı ınarşlH ve resmi geçidler- .• 

1 
. •• • • 

bir at ananelerine ayui veçhile bağlı mak münasebetiyle dini ayinler ya- Bern, 25 (A.A.ı - Berlındekı mu-daKı resmi mehafilde bir gerginlik ve den bvşka J.,ir şey bulunamadığını za_ ıagmen, bıze k~rşı gosterdıklcrı 
1
,,.,,surtte uzun aylar karşı karşıya pılmış ve ihtifaller tertip edilmi~tir. şahidl<'r bir keç gündenberi Almanya-kasdi ketumiyet havası hilkilm silr- ka;ua ş.ıyan görmektedir. 1~1adkayı dtalıa mad~dkı bikr te.zahü':' ha-
t '"IŞrn 1 G J'b) d h b d SON AKo IK ın e orr.ya a me ıstemışler. 

Urk1 ış ar, e 1 o u il ar e en D r~ o /~ Da Ne i•·e, o~rrtmenden müsaade aldık. 
lırl 

1 
er Yeni-Zelanda seteri kuvvet- ll::JI ~ tırl: e Yaptıkları mücadeleye ııid hıı- Fakat köylü, alakalarının bu maddi 

h,.brı d. aima heyecanla yad ve iki tezahürünün yerine gelmesi ıçın 
rab,1 et1ı düşmanı mütekabil takdir A lmanlar' ın heme l v t birazdahabeklememiziısrarlaiste-
h,li al arı ile bir birine bağlı iki dost n s ece a a rru z meğe başladı. Halbuki, bu, onlara 
nin nhe ~etiren bu dostane m.ücadele- bir külfet olmaktan başka birşey de. ark ) i\'ildi. Biraz daha beklemek. bu kül-

•r 1 d t • d • d •ı O feti, zaruri olarak diğer külfetlerin ~ur.. . 1 ulilde safahatını bıiyük bir d 
ıı· 1 e aima nakletmektedir. ırza e nı es l n en en lŞ e e l l yor takip etmesine )'ÜZde yilz Sebep o). 

ıı;,n, manlar yekdiğerlerinin düş-oJa mak demekti. Nitekim bunu, köye 

lı il n orduların ittifak rabıta •:ı-~ e bir b' daha hu,usi bir şekilde bağlanan ar-
'ılay ırine bağlı bulunmaktan kadaşımız de,·hal c nladı ve hepimiz 

!.: 1:~~:a::\:~i:!1t~ru;~~::\~~:~ Baltık deniz:nin muhtelif limanlarında, asker dolu Alman nakliye gemi- namına. bu ve onu takip edecek kuı • . .ı t fetlere katlanmağa kat'iyyen lüzum 

"!ti~,· . emennilerimizi ve sempati - l • • b k}" J k b l h } 
71 muhabbetle gönderiyoruz . erı emıf e IyOr • SVeÇ ffiU a e eye azır anıyor olmadığını anlattı. Fakat misafir a • ğırlamağı ferdi ve içtimai hayatla. 

lıu Maraşal Fevzi Çakmak Londra, 25 (Radyo) - Bütün Bal- İsveçe tecavüzün hemen başlama-'harplerinde J.,ir netice alamadığını, İs- manını ı.luha kuvvetli vaziyete getir. rının en gUzel bir zevki olarak kabul 
de 1 trıesajlar bugün saat tam onbir t k h·ı· ü l D · kanı sında kork lmaktad r · d h'l' h · ı 
1 

9 ın tr • ı seva ı ı eze m e anımar n n u 1 • veçı a ı ı aın erle yıkamadığını yaz- memek arzusunda bulunduğu neticesi- eden köylülere derd anlatamıyor • 
ldy

08
u ~ e 75 kısa dalga Ankara Yul•n adası, Memtl, Gönizb~rg, Dan- Paris, 25 (Radyo) - Epok gaze- maktadır. ne varıyor. Ve Sovyet. Alman mıina- duk. Onlar, dedelerinden en astı ve 

~'ki l'e ı~e Yeni-Zelanda ve Mısır· çini limanları er.ıir bekliyen nakliye tesi, Hitlerin !sveçe tecavüz edip ~t • Gazete, Rus müzahareti ve tazyikiy- sebatı hakkında diyor ki: yüksek bir miras olarak aldıklan 
~'.~ lert~-:~ı~n~a s

1
eferht kuv_vetıe.ri gemileriyle doludur. Bunlar arasında miyeceğini tahlil ile, Almanyanın bü - le tsveçi ele geçirmek hülyasını da cRusy:ı, Almanların Sl<1ıındinavya- misafir ağırlamak ve bu hususta, ken. 

'on"n 1 mış o an ususı emı • buzkıranlar da vardır. tun ümidlcrinin kırıldıg·ını, yıldırım kaybetmiş bulunan Almanyanın · d.. J • ~ k k dı' maddı' kudretı'nı'n son haddı'ne ka-t·ır. • başlangıcında neşrolunmuş- ' • uş- ya yer eşmesınuen or uyar. Rusya, 

J~P,on ta~yareleri 
Şarap imali ve 

satışı 
Serbest bırakılacak Versay (Versailles) t..~~a~ ın, 25 (Radyo) - 48 japon 

lehlr ;si, buıriln buraya gelmiş ve 
~Uhte)ı'lterinde yüksekten uçarak , Ankara, 2ö (Telefonla) - Şarap 
'-ararı Yerlere bombalar atmıştır. imali ,·e s:ıtışının serbest bırakılma- Versay muahedesi, asrımızın en ihtilaflı, yeni yeni hAdiselere yol açan 
llıelti•~ derecesi henUz tesbit edil. sı hükumetçe kararlaştırılmış ve bu- bir muahedesi oldu. Almanlar, cartık Versay muahedesi yoktur, onu yık-

•<ır. nun için bir kanun layihası hazır • tık> diyorlar. İngiltere ve Fransa ise vaktiyle Versay muahedesini sağ-
~ lanmıştır. Layihaya göre, İnhisarlar lum esaslara istinad ettiremediklerini anlamış bulunuyorlar. İsmi, tarihe 
1 · 1 Vekaleti, yalnız örnek şarap kurs • sık sık geçen bu şehir, Parisin 12 mil cenup garbisinde, Seine • et. Oise 
lEBLİGLER !arı ve şaraphaneler tesis edecektir. ~yaleti~in. merkezidir. Parise tramvay ve demiryolu ile bağlıdır. Nüfusu 

ı.r· llM•• t f• kl • d (69) bındır. 1'ı~aı::· 25 (Radyo) - Fransız ka- lVlUt e l erın e• Fraıısa kralı XIV ıncı Lüi tarafından kurulan sarayı, onu meşhur et-
Carp nııı tebliği: • k • miştir. Versay Paris kibarları için bir sayfiye yeridir. Üç büyUk caddesi 
t ~r. ceııheslııde yeni mühim birşey DiZ UVVetı artıyor vardır. Burada St Louis kilisesinin bulunduğu eski bir şehir parçası da 
I>ari • Pa · 

25 
(Radyo) _ Fransızla. vardır. Şimal kısım, yeni mahallelerle doludur. Versay sarayı, üç cadde· 

r 'lan:· 20 (Radyo) - Fransız ka- rın 3~ısbin tonluk Rişödyö saffı harp nin birleştiğı Place d'arm~s meydanının garbındadır. Bu meydanda bazı 

1 r-lrp11~~ akş~m resmi tebliği: gemisi bugUn hizmete girmiştir. Ayni büyilk Fransızların heykel.leri .vard~r. Sara~ın ~imal kolunda tarihi ~ab
llı ~ ıı,~ ı>hesınde Vorjlarda dUşma- bUyilklUkte diğer zırhlı da gelecek 10 ve heykellerle dolu zengın bır muze ve bır tıyatro vardır. Vaktıyle 
Uı:ıı/'181id taarruzları Jl'ÜSkiRtUI- ay fçinde hizmete girecektir. İki zırh Fransa kralının hassa alaylarına verlien ziyafetler burada hazırlanırdı .. 

1 
'l'~llteıb.,. lının inşasına süratle devam olun • 1871-75 tarihlerimk milll meclis burada toplanıyordu. 1876 dan her iki 

dU •' · ırlerimiZ, Stajerak deni- maktadır. meclisin Parise dönüşü tarihi olan 1879 yılına kadar da senato burada 
l'tıııtttıııanın iki devriye gemisini . Britanya donanması da, yakında toplanırdı. Sarayın ~alanları çok mükelleftir. En mühimmi birinci katta

. 'l-ıorveç11 ' bet yeni zırhlı ile takviye edilecek. ki ay:ıalı salondur. 1871 mağlQbiyetinden sonra Prusya kralı birinci Vil
l)~~e Yeli! ceııhesinde Tronjenin.şlma· tir. Bunlar otuz beşer tonluk olup bü- helm bu salonda Almanya imparatoru ilin edilmiş, Versay muahedesi bu
)· tınaııı muharebeler olmamıştır. t un techizatı tamamlanmıştır. Şim. rada akdolunmuştur. Meşhur daireler arasında on beşinci ve on altıncı 
'nrııakt n, bu havalide istihkimlr.r di sürat ve atış tecrübeleri yapıl • 1..Uinin, kraliçelerin yatak odaları vardır. Geçenlerde ingiltere kralı ve 

d, lııutte;.kolduiu g6rUlmllıjtür. maktadır. Ayrıca bunlardan bUyUk karısı buradıı misafir edilmişlerdir. Sarayın cenup kolundaki zemin ka
dı balı ; k ordular, Lilamar civarın· dllrt gemi daha yapılmaktadır. tında ilk imparatorluk ve Cumhuriyet devrine ait tabloları görürsünilz. 

t. 0 talardan geri çekilmişler· Bıı suretle müttefiklerin halen 22 Sarayın bahçesi de çok muhteşemdir. Taraçaları, havuzları, avenUleri, 
he ~aı-,ık zırhlısı buırUn 28 rakamına yüksel. çimenlikleri, fiskiyeleri, çağlıyanlar çok lfitiftir ve binlerce seyyah çe-

ııı.,llıittı ınıntakasında vaziyet de· mittir. Yakında bu rakam 85 şe ka- 1<er. Sular çok uzaktan getirilmiştir. Kraliçe meşhıır Mari Antoinette bıı 
r, dar çıkacaktır. iaraydakı küçUk Trianon köşkünde 'stlrahnt etıneiri pek •everdi. 

harpten sonra müttefik ordularının dar ağalık yapmak adetini bir türlü 
Skandinavyada kalmıyacağındnn e. feda etmek istemiyordu. Halbuki 
mindir. Ve bunun için ingiliı ve Fran- biz de ağırlık olmamak endişesini bıı 
sız yardımını tercih etmiştir. Rusı•a müsamereye gelişimizde, birinci dere. 
biliyor ki, Alman ordusu girerse, Skan cede gözönUnde bulunduruyorduk. 
dinavyadan bir daha çıkmıyacaktır.> Biraz daha beklemek suretiyle dolta-

Madam Tayuti de Övr gazetesindeki cak olan büyilk külfetlere sebep ol
makalesinde, İsveçe taarruzun yeni bir mak endişemiz, bu geceyi bu köylü
ıergüzeşt olacağı kanaatini izhar et. ler arasında geçirmekteki zevki ade. 
mektedir. ta sarsıyordu. Köylünün gösterme. 

Stokholm, 25 (Radyo) - Alman ğe kalktığı bu bilyük ağalığı kat'f 
matbuatı, İsveç aleyhine neşriyata de- surette kabul edememek mevkiinde 
vam etmektedir. İsveçte Almanlara idik. Bu sebeple umumi nakil vası • 
karşı tedbirler arttırılmış; m tbuat tasına yetişmeğe karar verdik ve ye. 
da Alman hücumlarına mukabeleye tiştik. 
başlamıştır. - Devamı 4 üncü sah ifede -

Londra, 25 (Radyo) - !sveçin mü-

d f k d t
. · Ut 

1 
d D 

1
. duğu kanaatine varmışlardır. 

a aa u re mı m a ea e en ey ı Lo d 25 (R d ) D ı· E . . • n ra, a yo - ey ı ks-
Telgraf gazetesı. Almanyanın bahrı pres gazetesinin Stokholmdan aldığı 
zayiatından sonra İsveç donanması· bir habere göre; oruda bulunmakta a
nın Alman donanmasından daha kuv- lan bir Alman heyeti, demir nakliya
vetli olduğ~n; işaret -;t;;;;kte ve: tında ve daha bazı hususatta Alman· 

cİsveç kuvvetli sahil bataryalarına yaya ıreniş kolaylıklar gösterilmesini 
ve Norveçlilerden daha iyi techiz edil - İsveç hükQmetinden istemiştir. İ11veç 
miş bir orduya da maliktir.> Demekte- hUkfimeti, heyetin taleplerini reddet-
dir. miştir. 

Brüksel, 25 (Radyo) - İsveç hü- Ayni gazete; Almanyanın, Finlln-
kQmeti, muhtemel bir Alman taarru. diya ve İsveç hükfimetlerine birer nota 
zunu karşılamak için bütiln tedbirleri vererek Aland adalarından bir kısmı
almış, mecburi hizmet kanununu ka- nın muvakkaten Almanyaya verilmesi. 
bul etmiş, 500 milyon kuron için dahi- ni istediğini yazıyor. 
J! bir istikraz bonoları çıkarmıştır. Londra, 25 (Radyo) - Deyli Eks-

1sveç donanması amiralleri, bugün pres gazetesi; Almanyanın, isveçe bir 

1 

toplanmı~lar, harp tehlikesinin dakika oltimatum vermek üzere bulundu&-unu 
dan dakikaya 1sveçe yaklaşmakta ol- bildirmektedir. 
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FIKRA 
- B ştarafı 3 üncü sahif de -

Göriiyorsunuz; burada iki .., ' cnt· 
pışıyor: Bir tarafta, kü) 1 iı n ced -
elinden aldığı, misafir ağır um. k ' 
ağalık yapmak hll'Hl"illndHki d,•till 
kökHi arzusu, diğer tarafta. k ı,di
"'ine sadece miisamcre d~ \Ct'.~i a -

Loudrn, 25 (Radyo) - Varım li-'car etmişlerdir. Alman konsolosha- yan ve bu bakımdan tam.mı·) lem 
11 

ka da çayır Üzerinde ayrıca araba ar dizilmişti manı, Hu yadan Almlınyaya giden nesi, kadrost!nn te\'si ettiğinden La- mın kalmıs bulunan, 1Jir kü) mi. f,rı 
petroilerin e\'k merkezi olmuştur., his e bir sürü memurlar celbetmiş - olmıyaıı ve bu sebeple hnddınd 11 

fahmud; hiç b"r şey söylemeksizin de üstünden a~ağıya kndar ser itten runce ylireğim atmağa başladı. Belki Hu mlinaqebetlc Almanlar. Varna rn tir. nu h:ıl, Huly,ar zabıta.,rnın naza- fazla külfetlere yol açın k · nıe • 
elim' ık•ı Birıız d rduktan sonra dedi üsl<'r rnrdı ki civan kızlardan kimi bu niknplar arctsıncla veya bu koşkler nkın rtmış bulunuyorlar. Bir takım 1 rı dikkatini celbetmis , e Varnı>nııı. yen, eğer bu kli fctler oluı n onuıı 
ki: bu erilleri ıtnrlar. kim de elbi enin içinde kız k .. rde.;;im, Margoz 'e kara tuti tl~r. ajanlar ve tüccarlar. Yar_! iman propag nda ı 

0

içın bir mıhrak mane\ i ağırlığı altıı ela E:'Z lıp ı. · 
nim işırne gelince: Ben Te- <'teklerini kaldırırlar n• böyl('ce hatun gözliı bcgtim bulunuyordu. nada daireler tutmuşlar, evler i ... ti -1 te..,k·l ettiği kanaaF .... i , ermiştir. cak olan bizlerin \'akf\ 'e gitrr.el, ıs< 

mucin< pusııtlJrı ka\ ga avadanlıkları daha uluca<1ına gpzer yürürdü. ı Em ·r O man, 'Uhı hatunun ilerledi- teği .... 
6n<l ı n. 8 .ı bana yollamıştır ki o- Kızların hen :n:n IJa 111da uzun ho- ğini görünce d"z çökerek eteğini öptü. Köyliimiiz ca ~ a> adamdır. ~l",ll' 

n \er lıgim ·öz uzerine bir kervan tozlar .vardı. Bu hotozlnrın uzerlcrine Ulu hattın ela tacını Emirin başına firi için, baskac:ı için onun neı · JI ııP· 
d z yim ' mancınıklar silahlar, bu bir çok elma lar tnkılmıs ve d"'ve ku- ko) du ve böylece EmY buyuruf'u al- ığını. ya1rncağını "öylern i-e ınzuıtl 
m ncınıklar kullanacak, kuracak us - şu, tavus tüyleri sokulmuştu. Hatun tına aldığını anlatmak istedi. Sonra \·ok. Fakat o. avni zamanda, l-ı. -.\n· 
talar gondel'E,fim. Şimdi Margoz ile i e başına her tarafı ('{'YahirJi bir tnc yanındaki on kızla giik çuhalı k<iskc- J nnın duygu"unu da anlama·. i'lce· 
'nz k rd .nı \'e öteki prensesi kurtar- koymuştu. Biraz arkaffan köle] l' rp·;r- oturdu. Öteki kızlar da lı:'ışka ko~kl - N orveçte de başladı K ozlin ikti- l"ğini gö ... termcli \'('bu UrC't'e nğlJ.• 
m, k 'kalır. Onları kurtarınca hemenlkun hatunun ntı götOriirhmli. Yer re) erlestiler. • lığın hududunu çizmelidir. B n. on· 
c;urı. nye ve Roma yurduna gidersiniz. yüzünde insan oğlu 1ıeln görüyor! A-1 Bir de -;olumaza baktım ki; ~oban- dar mevkiinden uzaklaştzrzldz l?rın bu l"rarın• kırmak ntPc1nıriVP.' 
Oı. da kavga makineleri takımları tın üzerine sırma i l<>mcJi b·r örü iırt- J,ır indleri, deH'leri, ko) unlnrı. atları ~ınde haldıj!ım' iı;-in e\\'t:>l;t ii. ·ırnM 
aı . •ağı, l\urmağı bilen adamlar var_ miişler, dört ayağına altından halka- üru ctmişleı·. ardımızdan ) ola katma. Pal'i~. 23 (Rad.} o) - Hava a~an ı Stokholm, 25 (A.A) - G t zetelc - tliın. Fakat ı::onradan, onların, ?l iTtl 

dır. Sen Mu lilman kişilel' içinde, Mar- lar geçirmi } r, boynuna ela lmaslı ğa uğraşırlar. b.diriyur: rin verdıkleri haberlere göre Oslo - bu haklı enclişemizi \'C' duv tl' ıu:~ 
guz cln hıristiyanlar içinde iş becerir- gerdanlık takmışlardı. Atm ardına dal Bir aralık cyiirli> işareti verildi. Da Al.mania~; ~o~veçtc teşk.il etti~ler: d~ kalmış olan Norveçlileri~ muhiın n~ı~.ma~ inceliğini gö"tereceklerını 

'niz. Ora{'n bildiğim tanıdığım birçok Ulu hatunun bostancıları sıralanmış - vullar döğmeğe başladılar, atlılardan Kozlın kabınesmın Norv.eçlıler mılletı mıktarda bulunuşundan endışe eden duşundum ve teselli buldum. 
ad m vardır k. ben onlara sizi ısmar- lardı. Bunların önünde ele kullukçular bir takımı karaul alayına geçti. Bu- tarafından nefretle karşılandığını gö- Alman işgal ordusu kumandanlığı 18 ıı 
lad n. Ulu h tunun alayında olduğu- başı olnn iri bir herif giderdi. lmın ardına, gök çu~ah kö~k .ve d~ha rün:e, Hı~i~tiyansen adı:1da .birisi.ni il.a 40 yaş arasında~i ~rkekleri şeh- Zahire ihracatçıları bit" 
muzdan yolda ben kız kardeşini l\far- Bu iki keçeli bostancı \'e kullukçuln-la:dı~a yanlarındakı askerlerıyle ote- kabıne .re;sı ly~p~ak ıstemışler~ır. rı terke daYet eylemıştır. r.,. . . l 
go~.ı ve ö+eki kıdım da kurtaracak bir rın ortasında da bin tOrlU rel1kten c~r kı koı.kler sıralnndılar. En arknya be- Halbukı Hırı"'tıyansen Je Nor- Bu emre mulıa .... .fet edcc. k olan- rgz lÇln lop anfı 
fhızen bulur ve ııizi yola koşarım. Şim-

1 
•• • • ·ü 

1 
• k .• 

1 
•. inim de bulunduğum atlılar dizildi. \'eçe sadakat gösterdiğinden; doğ- lar hakkında idama kadar çıkan ce- Şehrir izdeki zahire ihrncatçılnrt• 

ar gıymmış,.} z erıne a nı apar or- 1\I h 1 b. . 1 1 - H" 1 b -ı zaln t tb"k d"l l t" d"" T. d :ı•· d. k, St:ni Tannya ısmarladım. !ki üç .. . muc Yalvaç dn kır bir ata ınmış rtıl an < ogruyn ıt ere ng ı • r a ı e ı ece< ır. un ıcaret o asında topl&nmış, 
aat so'lr" görUştüf'iimüzde beni gör_ tulm~ş. 0~~z ~ırk kadnr cıvan kız el~- bizim fakırna girmişti. Hemen bann kalmak şartiyle bir komiser Almanların işgali altında bulu ~ bir,, ihracat kom·tesi h:.linde tzrnil" 
memiş Vt. tnnımnmış ol. ha yurildu. hızların ardından gene 1 ır çabukçn bir giiz ışmarı edeı "'k yanıma tnyin etmişJer ve .. ~orveç ınillet:ni taz- nan bütün mıntakada geceleyin so- de faal~yette bulunan tt:>şekkU:i~tl 

_ İyi ~ nrna, ardındaki adamlar alay atlı u~a.kl~.ı-, ?,e,·e!e~r iizerine kon-lg:l~li. Biraz sonra atlılar hayvanları yik ederek, Çekoslovak.ra.dn ve Polon- kukl.ı: ~a g~zmek yasaktı.r. (İz":1iı: zahire .i~racatçılar birl!gı) 
beni gördüler, tanırlar.. durulmuş ıkı ko.,kun sagında \'e solun-,tırı~ kaldırdılar alavı toza dumnn.ı YlHln yaptıkları mezalımı Osloda ve İngıLz h,•\ ~ kuvvetlerı fa rafın - ~eklını .ılması ıçın icabeden karnıtıırt 

_Ziyan yok. Onlnr; benim obama- da giderlerdi. Bu köşkler sımsıkı ka- katarak yola düzüldiiler. elin· le bulunırn N'on eç şehirJ('rinin elan lıombard man edilmiş olan Os - vermis, bir komite de seçmMir. 
damlnnndandn·. Sağlam, özleri doğru panmıştı. ~n bu kapalı köşkleri gö- - Devam edecek - kfıfCe inde tekrar etmeğe başlamışlar- l~, Gava meydanı o derece şiddetli ıı==----
uşakla,rdır. Biıh.i ağzından laf kaçır- =oo- dır. hır muh.afa~a altındadır ki tahrib~- Polony2dan alacakl )ar 
)laz. l • t~n. mahıyetı hakkında her hangi bır . . . . , dıı" 

? e Jile- fıkır edinmek imkfin~ızdır İhracat tacırlerımızın P !om ıı 
• ·· , 'an lilaVya Norveç ajansı cenubi sarkide ha- o an a acaı-. aıının ran a a ı • - Saray kapıcısını ne yapalım. o n gı ra n sa Sk d. .. , . 1 1 '·l . F d k' polo?\' 

c.:a gurdil. .. . • . h .. ı ~ · t f d ·J Q' l•ll · · rektltLa bulunan bırinc· Norveç . Jlıl mrnmetı ara ın an ı en~ • 
- Oı ıı. r;elınce; benım adamlarımın h • ~ ı b ı ı·1 · · p fot· 

iriue ı.ni nereden belliyeeek. Gör- Cep e Si kasının ciddı bir mukavemet gö~ - ~'I ede ıhı·nı·ıştlır.C arala:ı bulunkan b'ıı . · · · · A • k •d 50 • J d J termeden İsveçe geçtiği hakkında mu ::ı ı ınc e umhurıyet mer ez 
memı t r bıle. Sen yalnız emnıyetlı ol merl aya yeni en fili yon 0 af -Baş tarafı linci sahifede - Almanlar tarafından verilmi olan kaı.ı tarafından öd:meC{!ktir. 
'e abaha kadar rahat et. Müşahidler müttefiklerin sc' kül- h b 1 . k t'A ş ' ..>.. 

1 k 
l d "' a er erı a ı surette yalanlamak - . x------

1\fahnıud, bu sözıeri diyerek elimi 1 tayyare ısmar .. a ı ~ar ce.rş ~akımınonn ehemmiyeti hnyuk o- tadır. · B ... I d .. d le 
bir daha sıktı ve be~den ayrıldı. Biraz lan Lıllehanıner - 1'rondheim demin·o ag ar a muca e . 
AOnrn, ben de uzandım, at oğlanrımın Paris, 25 (Radyo) - Amerika<la pnriş mukaYelelerini bugün imzala- lunu ko ·rol etrnckt.e ve bu yoldan t;k. * Ge~n sene bağlarda çıkan ödcfl'I.~~ 
derin horultul!ırı bana ninni gibi gele- bulunmakta olan İngiliz "e Fransız mışlnrdır. \•iye kıtaatı almolnrına mümanaat ey- Edirne H alkevi ynni ba:gam hastalığı yapan ha er

01 

rek uvumuş knlmı mı. m ibayaa komis ·onları, Amerika fab- Ismarlanan tayyareler kısa bir za- 'emekte olduklarını bevan etmekted:r- •• mücadele .edilmesi kararla tırılrnıı:tıt: 
SEMERKA "D'DEN BASRA'YA rikaJarına ·eniden elli milyon dolarlık mnn içinde hazırlanacaktır. ler.. • Universitelilerimize zi- Bağ ahipleri, uağlara öztnr.ı ntfl'l't 

S bahleyin e'"kenden davul. düdük, tayyare ve motör ısmarlamışlar ve si- S~okholm, 25 (A.A.) - Narvik mın af et verdi dnn e,·vcl ziraat claire
1
erine mur cb~ 

buı u ~lc-rh·l n="'ndıın. Yatnktnn he- taknsıwla 2500 Almanın çen bcr içine Ed. 1/ t!derek Hlzım gelen fü'l~tarı ahn ğtı 
mlz kalkmıştım ki kapı açıldı ve iki Almanya - alınmış alcluğu \C bunlardan bin kişi- k . ı~n_e. :

5 (A.A).-E.~irne.Ha~: lamışhırdır. . 
kele ~emeklerle donanmış bir tep i ge- m nya nin nısfı ş birde \'e 1500 kişinin d evı ıkı gundenberı. şeh~ın. mı. nfırı - -
tirdi! r. Ye 1eği yerreınez atlarımızı miicvir bir vadide bulunduğu haberı bul~nan İstanbul üımerı:;ıtelılerı şe- v·ı A • ı . 

· rlerimizi ı marlndılar. Bir aat • teeyyüd etmektedir. Dunlnrın teslim rcfıne ~ugiın saat ? ~e ::>~O kişilik l ayet lŞ erı ·fC' 
gerti çmedi, Türkan hatunun bos- A d k• k' • k •• 1 } ld ki d · b" 1 k tl danslı bır çay vermıstır. ZIY.ıfotte va- \'ilayet daimi encümeni, diln l:i c· .,. faSlfl a ı e 0Il0ffi muza ? ere er o u arına mr ecne ı meme ·e ere ı· F"' ·a d b. . i ,, r 
t 

" d · d. "-- b' a· ·' . . . \ ı erı ve e e ffat muallimi zi,·· elen evvel valı Br.y Etem Aylnı ı.. rl 
:ııneı v şı ... ı o ama gır ı UJna ın ı- vayılmış olan şayıaya me\ sım ız na- . . . ~ "•· r 
narlık bir k~se ile bir samur kürk ge- b• t • } } • J zariyle bakılmaktadır. ~?J ledı~ı:rı nutukl.arl~ ~ıemlc~et gıi i~liğ'inde toplanarak mevcud ij 

tirdi. At oğl nrıma da ayrıca yüzerdi- l ffiJŞ Ve an aşma ar JffiZJ anmıştır Amsterdam, 25 (Radyo) _ Nor _ zt'ıde~e1rındı~ ehNemmıyetını teharuz et- konuşmuştur. .rıd"'til de 
nar ·11l sincap kürkler verdiler. Biz Bükreş, 23 (A.A.) - cRador a;·an- 8 Al l' t h t kte 1 \I ırmış er ır . .ı: utuklnrn bir üniversi - Vilflnt namına nafıa nıu u dD '° • - • manya. .omanyaya yap - Yeç e arp e me o an .ı man kuv t J" • . yoıııırıı1 
kt\ Jderi giyinip te sallanrnağa başlar sı bildiriyor:> makta plduğu kömiir ihracatını tak- \•etlerinin seksen bin kişiden ibaret ke ~cevap v~rn_ıış ve ça·y· saat Hl ıı diiıı vilayetin muhtelif 
b amaz bo tancı başı önümiize düşe- Almanya - Romanya ekonomik mü- riben yuzde 40 ni betinde artırmağı olduğu, son gelen haberlerden anla_ a ~r. neşelı hır hava ıçıncle devam tetkikler yapmıstır. 
r k bizi sarayın kale üstüne açılan bir nıısebetlerini tanzime memur iki hli- kabul etmiştir. Buna mukabil Ro _ şılmıştır. ~.tmıştır. Bund:n. son~a ~dirne lis' - İhracat bir 1klerinde 
k pı ma get'rdi. Taş bir köprllden geç kumet murahhas heyetleri Bük re., te manya ., ·mdi.\'E' kadar ihraç etme- .ınden. mezun unıversıtelıler tarafın- . r · 1d~· ı b d t k dl Kuru meyva ihracatçılar l.ıır ,Jp.f 
t•kten sonra Necef kapısına geldik ve mut.ad nıii .. terek içtimnlarındau lıirini mekte olduğu ham yün verecektir fı ile tesbit edilmiş olduğu gibi ipka can ır a. anı yara ma a 1 piye re heyeti ile zeytinyağı ihr c t\ı:ı• 
ır çıktık. akdetmişlerdir. Bu içtima devre i he- Almanlar yapağı satın almak i _ edilmiştir. mm·~ffakıyetl~. te~sil edilm'ştir. V • birlig~i idnre hcveti diın biıl kl r b ıat 

.. 1 · t ~ · · t• ı · · · ld ki . . . tem ılde başmusavır maarif ve Ji e .ı 1 ., 
Kapmm clışarısmda be yuz atlı yı- yet erın yap ıgı mesamın ne ıce rını çın l apmış o u · arı teklıflerıni ka - 5 - Soya fnsulyesınin ihracat r~ .. .. . ~ · srnda toplanmışlardır. Ze) tiın ıı ııt• 

fi' m b. Bunda başka ela çayır Uze- ihti\'a eden bir eri anlaı:;malar imza ı bul ettı"ı·nıegv n mtl\'affak olanı mi tenzil edilmi~tir. rnd ubd~.rlerı ve kh·ız ve erk k talebt•d n b. ı·v• d h"J b 1 ki ihl' c ~ , • amış e 11 er grup azır b ıl t ır .gıne n ı u unan ı pe • fi!l• 
r e as rıcn arabalar d·zilmi ve her ile nihayete E:'rmişt:r. İki heyet iki !ardır - 6 - İki memleket ara~ınclnki miı- ' t unmuş ur. çılnr komitesi, küspeler için ) nı 
'biı ·rı otuz manda konulmuştu. memleket arn ındaki eş.} u miibadele.! i · bade lelerin normal in ki ııfını temin y b· · 

'Su arabalardan b·ri gayet değerli. ile tediyat mes('elerinin inkişafını tet 4 - Almanyaya tahsis edilmiş o- maksadiyle muhtelif tedbirler itti - a ancı tes:ı~ty::~:ı~~~iye karariyle fiflt 1t:~ 
ô - çuha ne kaplanmış olcluğu gibi 4 kik ey!C'miş ve hundan evwlki mukn- lan petrol kontenjanı 21-12-89 itilu - haz edilmiştir. A 1 } sı ,.,. 

teşemı· ıı.ter e piti salfıhiyeti. bundnn s~nra 
ç \: i dt.: bayraklarla, sancaklnı·la do velenameler:n tatbikini kolaylaştıra- B -... d r idare heyeÜerine verilmh~tır. 
r.anm. tı. cak bir seri tedbirler tekarrlir ettiril- _ _, ~.Y~ n ara J e-- A .k d - merı a or u manevra- Turistik yollar .. 

Bir z onra çalgılar çahnmnğa baş- miştir. Ezclim1e tedivatın hiç bir giiç- rf~ 
r dı. Anladım ki bir büyilk kişi gelir. lüğe maruz kalmakııızın yapılması HUKUMET CADDESİNDE Zarına çağzrılmıgacak Havalar mü.,aid gittiği içi~ t~.;tit· 
Ln önce Semerkant ve Buhara şahı bah inde tedbir1er alınmı.,.tır. :""" 1"""""""'"1 1111 """1 " 11" 1""1 " 1 ~1""'"'""'' .. ''""'""'""'""""': Vaşington, 25 (Radyo) - llayı m tik yollar inşaatına hız ,·~rıl~ rei•I 
Emir O ınanı gördlim .. Dünyanın en Budape le, 25 ( \.A) - Geçen ~ ADNAN KA RAK AŞ : 11 inde başlıyacnk ve mezkur ayııı Mınltlrn turistik yolları daıı eıt>li' 
l akışıklı deUknnlısı denilen Emir, ak mart ayınını on ekizinde AJ~anlnr- ; - 25 şinde bitecek olan Amerika ordu- baş miihendis B. Emin, dün T .~0ff11 

b'r .. a binmiş. öniıne dört davullu 1a Rornnnyah1ar nra mda Bu kreşte ................ M"""""""'""'".::;,:;'""""'"""" .. "'"'"""'"'""'""'"'""": manevralaııııa yabarrcı devletler a _ ye gitmiş, oradaki in at v ı ~ ~ · 
katmış. ardına da dört bayraktar al - başlamıs olan müzakı:rcler o~a :r - c§l <g{ t§l ~ t§l ~ O teşemiliterlerinin davet edilmemesi tetkik etmıştir. Turi t \·oll. rı~ın ~ • 
tnıştı. BlOndan sonra Ulu hatunun ni- miştir. Evvelki gece ırnza ~dılmış 0 • kararlaştırılmıştır. Bunun sebebi. çeceği güzergah tesbit .edı ntı 'Jllu~ • 
fnncıla''l söktüler. Bunların başında lan Alman - Romen itilaflarına mun 30 Nisan Salı ve 1 Mayıs Çarşamba Günleri ıaat Amerika ordusunda kullanılan si _ hipli olan yerler istimUik olun 

muroar Salamayı tanıdım. Kullukçu- zam olan protokolda şu maddeler 15 ten 17 ye kadar Parhdn ilkbahar ve yaz robları, tayyör Ye kos- Jahlımn gizli tutulmasıdır. tur. 

Jar kam önllnde birikmiş olan halka vardır: ltim modellerini cıınlı mnnkenlerle te~hlr edecektir. Bu ekspozisyonu gör- Be/çı·ka kabı·nesı· Zal ıf-acfa 
opaln.rlr., kOfilrlule girişerek ortalı- 1 - Markın Leye nazaran fİJ ntı meden lıiç bir miiluıynatta bulunmammıız menfaatiniz iktizasıdır. 

rıı a1:tJlar ve seyre gelmiş olanlar iki muhnfazn edilecektir. Almnnynpı D .kk t D .. . t .fı t . Kadını tahkir: '[\felı • 
aırnyn dizildiler. Bu iş te bittikten ihraç olunan hububatın tedi\·esinde l Q : Sayın Bayanların ilfm edilen gün Ye saatte teşrifleri- un ıs l a e tı Siiliiklii bahçede Ali oğlu .~ ı~e~ · 

onrn tn kapının başından gök çuhalı bir Rayşmnrk 41 ley hesap edilecek- •ıi rira ederiz. ).[AL AL)IAK .ı.\IECBt.;RlYETt YOKTt:R. Brüksel, 25 (Radyo) - Parla - med, karısı Hasibe ve knrdeşı ı r• 
köşktın kurulu olduğu arabaya kadar tir. mentonun bugünkü içtimnıncla Libe- taş ile İbrahim kızı M lek. ıırr l< • 
ki yola ipek v~ diba keÇ€ler serdiler. 2 - Romanya, Çeko lovakyayn E 1 raller arnsıııda bir ihtilfıf çıkmış ve ötedenberi açık bulunan örıı r " 
Bira~ sonra Ulu hatun, ardına otuz ci- bir takım gümrük kolaylıkhırı gös- L HA M R A sinemasında . bu yüzden haşvekil Piyerlo saraya gi rısı Bedriyenın evine ta rruz . ıcr. 
\8n kızla knpıdan görfindü. TUrkfin terecektir. Almanya esasen bu ko - derek krala kabinenin istifasını ver- taş atmış ve kadını tahkir ctnı Bugün matinelerden itibaren 
hatun ur uzerindeki bol ve ağır elbi e- !aylıklardan i~tifade etmektedir. 1ki fc\ knlacie ııcfic: ve bii;rük film birden miştir, dir. Suçlul~r tutuhnu~tur. --" 

1 - SERENAT Bugün Kültürpark Sineması;i2da 

l 

T lefon TA YY ARE §si'~·~;·~~·~~d~·~ 3646 
itı11111111111111111111111t1ıııi----

Bugiln 
Ze\k·ne ve güzelliğine doyu1mıyan, baştan nihayete kada.r canlı ve hara

retli sahnelerle mnlfimal olan ve 

,_ 

MICHEL SIMON - SİMONE SIMON 
Gibi iki büytık Fransız sanatkarının yarnttığı 

Aşk Resmigeçidi " Üçkızlar,, 
Fransızca sözlü ve şarkılı 

AYRICA: El:ler jurna ı\'o. 11 son dünya hadisatı. 
O uı t atler . Her gun 9-."i-7 ııe 9,15 tc Cumartesi ve pazar 

günleri ı de ila •e sea,ns -

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Bv:lrldir Şııbc-rt;,z hayatı besteleri, aşkları 

Baş rolde: LILIAN liARl'EY 

2 - Zorla Güzellik Olmaz 
/?1 cwsızca sütlü 

Baş rollerde: LOHETTA YOUNG - V ARNER BAKSTER 
Metro jurnaldn: En son harp haberleri. 

Seanslar: l - 4.30 ve 8 de başlar 
Zoı la G. Olmal!: 2,30 - 6 - 9,30 da 

Cumartesi ve Paznr 11 de ve haf L!°l nrasınd:ı 
Her gun 1 de UCUZ HALK SEANSLARI vardır. ................................ 

l\1ev imin en güze] 2 filmi birden 

Damgalı Kadınlar 
BETTEDVIS - ROSSALY LANG . ftJl'li 

'farafındmı fevkalfıde bir surette temsil edilen aşk ve ihtıras . 
1 ı.c:r 11 

Kadın dünyasının iç yUzU ve kadınlık flleminin kanlı kıyafetini ~o;el<tır 
bu müessir dram layık olduğu takdiri kı.zanacak ve çok beğenılc 

AYRCA CEHENNEM YOLU 
Heyecanlı bir vnkayı musav\'er nşk ve fedakarlık filıni 

!Ui.vctcn Parumzmt ;m naldc hm p havadisleri 
Stansl'lr: Damgalı kadınlar: f,45-5,50-9 Cenrıem yolu 

4,lıO tıe 7.50 d~ • 
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JI. ... z·c I~ -ıl r;'· oWJ'l.r SkaJ· erak Ö!tÜnde 
SAHiFE ( 5 ) 

Türk-Romen 
- ~ Ticaret müzakereleri 

sc:::.ıı:;ı::zıa::ııa::ııı ____ .[ Ser.evha ar Fransız tahfe ·bahirleri bugün 3 tstuııbııı, tatf:ı~~~aı _ HüJtO. 45 
Yuan: 8'r.ll•t< CAZAL Türkçeye çeviren: 0ÇYILDIZ A" asında Alman tahtelbahirini batırdılar metimi1.lt' Romanya arasında ya-

... (ULUS) tan Paris, 25 (Raılyo) - Deniz nazm ,·e FraıBız tahlelbahirleriniıı, Skııjo- pılacak yeııi ticaret anlaşması için 
•ıuıu~- k · ı ı..· b" " S b 1 ·· ~u · I omı~tr, yanın<• ı ır me - ;özle hareket ansında bıı kadar se- 'eni H ah - talya ve harp.. Kııpenki, bugün parlamentoda top_ ı·ak önünde bııgün üç Alman tahtel _ muzııkerP!t'rde bulunmak üzere sa--

•urun kulağına eğilip lıir şeyler "ur- ri bir ı-a!ııtıı ıı-ör(ilmemistir. Hadise- Perhiz\e turşuyu hRlırlstıyor !anan deniz encümeninde deniz ha _ bahirini batırdıklarını bildirmi~tir. Iı günü lı;r he.ret buraya gelecek ve 
~d~e~urun ba~ını önüne eiip bir ye ~ahit olanlıır her <ey'i lıir şimşek galiba! rekiltı hakkında uzun izahat vermi'j bir gün sonra Bllkre~e hareket ede -
'•ıa k .. ışıı.retı vermesi üzerine ııenç dıtrbesı içinde oluiı bitm'ş gördıiler.1 Yeni Sabah - Akdenizrle 1talynP. rektir. Heyetimiz müzakerelerin hi-

le donciü: Hiuı;,eyi herke• ten ene! ııören, aıı-1 emelini... T •• k • •• f ki tanımda Bükreşten Cenevrere gide-
oınher: lı~·aıı, fakat i t·rire aıılma"na raii- - Aç tavuğun ruyııda darı gör- ur ıve ve mutte ı• erı" ceklir. 

~~tek iıli ! Diye reı•ap verdi. ~!- men, ~içbir şı•y ,rnııamıy~n. .rnlııı" mesi gibidir. .. . • *·----
'< Zın serbe•t bırakılffasına mu - hıı>ıısı komi:cr nlmu ·tıı. 1 Ulus Tunu uzermde.. f b h " f• d ~:~·ediyorum. Ellerinizi serbe•t hı Şimşek gibi, g-iiriinmesiyle niha\·e-1 - Bir mehtap eğlenre'i yııııp>,;ı. ransa aşvekf i ariciye encume- ıume e 
Q b·aınaktan maksadın ne olduğu- te erme,;! bir olun manzara. ~urdu: 'ek d•ğil mi•.. • d b b • d Bir vapur kumpanyası 

J. iZ takdir ederiz. Kim enin siz- Lelya, so: eli masa;·a daYanmış. Ulu" - Havadan inenler. Dl... e eyanatta u un u 
~.n Çek·neblleceğinı zıınnetmeyin!z ! !aflarını •iiı-lerken ga,_·et tabii b 'r h·ı Mezan boyladılar. ltaJ,·,"<lıııı teşekkül ediyor •r n Par:s. 2~ (Rad,rn) Raşvekil Poll Ba~\'l'kil; bundan sonra .. 
• ·d· e hal i'O .... Artık ellerinizi ,ize rnketle san. f'!i, , 011 derece tab:i , .• 1 Ak_"".ın - ~1<>.~l"llti;·ette •R!'RY ve P. · Fi qr (AA) J.'ı'tıme , t t,, _ ,~yno. hurici.rl_' t•nciın1eninin hıırYun- da lıah~~tn1is. 'e F'ransanın, ltalva ile ume, -u · ve 
,, e ınekte mahzur görmuı·orum. kantsl?. bir hareket'<• k·ıba etl ; 'lnabı:ılı!. k · · - · • • C'enovaııın ıı·· · k .. hh" 1 · · "Gıni, . . . · ~ . · ' , ' . ' · .er.ıı· .. , . . . . . . u ıçl,maıncla ummnı rnzı> et h:ıkkın-ı bıitıın muallak mest•lderi hallederek . 11 ç 0 muce ız erı hır 

u memuıa emrettı. dog-ıu sarkmıstı. J.!rclrnbıre bu .ı - \ık.lası me;h.tneleı, sıııho'1ım ela uzun aclııa · ·h \ . _. 1 • 1 1. 1 )fııcar seıı·,,efain kumpanva·ı ih 
'M'atm U 1l . . b t b ~ h' ·ı h _.,ı l kil .. uz •' ız,ı a vern1ışve ... "ur- "'n1:z v.o n<;ı\ ıır an;:tsma\a tnraftar . . . '."i -

'ı~•nızı aze n e erını ser es ı- danı ve müt ı: kıi!' .. ızla efe kliğe rlal- •ıeı~ke ·a 'ı. (' k 1 • 1 • b' veı; ce;ıhosiııcle mutt"fik orduların bıılunduirıııııı; hu fikriı;i d~faatla ita!- ılnFı için mühim Macar grup!ariyle 

lıı • . . . '. ve s_·por ele Iıg. ın yan tarafındaki r <Hm Jrne o maga (ever il' :->."or\•eçlı"leı·Ic ı · l"k müzakerelerde bulunmaktadır. Bu <In ıır ı te düsmanı taz;·ik yaya bild'rdiğiııi, lıııgünc kadar bireey 
ı, t ur, kızın arkasından çekılıh gızll bır cePlPn s • ı·ah bir tabanca cı- 1ıarekfl.. . . ., · kumpanya 60 000 t h tly . . . • . . . · .. .. . ' , . . . , . _ . .. . ._ etmekte olılııklnı ıııı, mııhtelıf nokta- yapılamanussa, ku'Ll'run Fransaya · · on ııcme baliğ 
ı1 ,.,. a, odadak1 komı,er, tegmen. kaı 1\ erdı. Talıaııcanııı ı:onınnıe;.ı; ı" i - Fınlı eı ı.en b.thsPdelım o.' le ı,e ! la. 1 h 1 1 b 1 1 • .. • . • . - . . ltal\•an vapurları müba,·aa edecek 

04ıüfett· d" k b b . . . ,.. h . (' f 1 c a mıı ar" te eru nş anl ıgını sov- racı nlma<lıgını ılave e~mışLr . 
lıııd ış ve ye ı memurun ar'jı- era er, ıkı adım ıleride ottıran er-1 .um urıyet - oruk ha 1 ~<ı. 1 d'kt u lk 1 1 1 . . · .. · ı·e bu vapurlarla Fiume va .. ta·iyle 

l eli . . . k z I . . · e ı en sonrıı; .. a ·an arc n <ı rnz:rnt Pol :Reyno · mute·ıkıhen Pariste top- · ' 
•ıu erını ön tarafına aldı. uzun ek ve kadın Karhenflahtlara dön. - ,ava lılar •Hu h;ıfta hızım 'ıaf- t. f d b . tt b · .. · ' . . münakalat yapacaktır . n Uğut d b" t k ·· · b' , 1 dl k 1 k · t d"k 8 ı a ın ıı e.' ana a ulunmuştur. !anan rnbek harp meclısınde Polonva · · 
·< h Ş ur u ve ır a ım ıımnas mesı ır oldu. A;·n! saniye içindı' ü.<- amızı ır> .'·ere· .ğ enme :s e ı ·- Po! Re ·no Raik . • · . . . . · .• . . . . .' Fiume bütün bu vapurların üssü!_ 
l!ıınateketıeri yaparak kan cereya- !üste iki ateş, kadın ve erkek Xar . l~e bir çoğıı dnynk ;·ediler. d k" ·(~·h 'd 

1 
an devleUer_ı ar_a- ile_ Noneçın de ıştırak ettıgını so;le- hareke•i olacaktır 

~I t kollarına ve ellerine yayılma- henflahlı alınlarının orta~ından vıkı 1 Cumhuriyet - ikinci harp <O•ıra - FRın a ı ı ı la '·ıan ve Türkıye ıle mış ve alınan kararlar hakkında tafsi- *----
~ın· · L 

1 
k . T . . . · · ran8a ve nl!'ı tere arasındaki dost- !at vermişt'r 

~> ın ettı. e ya bu hare etle - verdı. ek san·yenın ıçlne sığınan v" "·· ı k "tt"f kt b h · . · · · Ad • •hrk . "k d ·r d"l . - Al d l u ve ı ı n an a •etm•s w Tılrkı- Haricire encümeni reisi, verdiği izn- ana } genç' 
'<ti en ıncecı vUcu unun zarı mene 1 me'!ne asla Jmki\n o!mıyaP - • manyanın ruhu şa O <Un. \' . . . . . , .• . . . .. _ er 
•ı aıı meydana çıkıyor, memurlar müthiş •ahııe J • Tan - Bıdkanlıır böyle kazanı! _ · ~nın, temız hır 81 ~ a .. et l~k.p. ettıgını, hattan dol~':' lıaŞ";kı.le enucmen na- -

1 
eııısaısız mahlüku takdirkar göz Tam 

0 
anda komi . k 

1 
"b ıııaz. "ozılnd~ "adık ve nıuttef•klerıne çok mına teşekkür Ptmıştır. Niğdeye gittiler 

~. se~ d '. 'Orın ~P an gı faydalı olduifıınıı Riirlemi~tlr. !ı~ ,re !yordu. Kımse genç kı - atılıp kızı kucaklamak i<temisj hare. - Dii~e• atmak Jı1zım galiba! · :-!iğde, 25 (A.A.) - Adana halke-
~dt~~asum hareketleri altında giz - keti, yarım san:ye tcehhürle rnki 01. Tan - r.anln diynı· ki.. 

00
- Yi temsil şubesi gençlPrinden bir grup 

t,ı' korkunç planı sezemiyordu. mu~tur. - r.:ın .ı. hil" nevi sazdır. F.v\·e- H ]) d h •• " t• schr"mize gelmiş ve istasyonda Niğde 
~Qr/'· elleri sebest kalır kalmaz Genç kız Lir hamlede sırraılı, !!t ~ 'l tııltl'ıı ı·;ıı· si ···;ı-. soıırn iifler<iıı. 0 an a . U .. um e • ı r·ılkeYi ıreııçleri tarafından karşılan-
1ıln utu Yerden hiç kıpırdamadı. ri geri lıir kaç adım atıp dıvara sı ı 'l da. lrnsl:ır >n< ~ıkarmağa ... Fakat mı~tır. Aılana ha!ke,·i gençleri valiyi, 
•it •z rayet hafi! bir dönilşle, ye - ğındı. arka<ını dıvaı-n verdi. taban l ıı ses. gıı\·et i!'re ,.e rı!ızdır. Refi - Son vaziyet doiayisile iht.:qaiz tedbirler tümen komutanlıifını ı·e parti ve bele-
~nd:a,_sında yan yana oturan ve calı elini memurlara doğru uzatıp n-ı~im·z. ondan mı bahse<liyor?.. almakta devam edı"yor di;·e n.•is!iği makamlarını ziyaret et-
'•nr- ıııe hayretle bakan Von Nar- vaz avaz haykırdı: Son Posta - :'IHittefikler :-lorveçtr- . m'şler, bunu müteakıp gençler şehrin 
tıı, :ht Çiftine doiru döndü. Genç - Siz, hepiniz benim düşmanb ı e ile me<,ınıl olııbilirler? Amsterdam, 25 (A.A) - Hollanda Bu em rname aynı zamand_a Hol - tarihi \"P k!lltürel yerlerini gezmişler-
IGruı areketinde hiçbir mübalağa rım•ınız ! Kahrolun! 1 - F.V\·eli\, kon•Prve yer, boş ku - orduları başkumandanı bir emirna - landa Lltaraflığının terki lehıııde Y8 rlir. Temsilleri nıüteakıp gençler Kon-
~linııneden kezzap ıribi tesirli göz- Daha memurlar akıllarını basları-[ :u·arını Aln'aıı a'kerlerinin 'ııratır.a mP ne,rederek milli müdafaaya ta - pılan heı· türlü ecnebi propnııanılası. '"8."!l "İrl•el'klrrılir. 
· • S•ht · J allük eden \·e ııe~.rı· i0 in meztıni,,·et nın ne•rı"nı' de ı·a ak ntmı"•t:r ·--------------• · v. q e annesiyle babasına dile- na deYşirip tabancalarını çekece'< rır atırlar. Şarabı. Yi<kiyi ~eker, şi- ' " · s ' ' · - so . alınmamış olan VP)•ahud halkın kul"- Am ·terd·ım r (RadYo) Ilükü f 3z~, temiz, ·•ta h n derece maskeli bir tonla kadar \'akit bıılamadnn ü<tü•le iil' ,e[erin' Almaıı•:ırııı kafalarına ~ar - ' • · ;> ' • 

ıışı d 1 " Vej maııeviyrsini kıracak ve rlel'let;n met, örfi idarenin icabatmdan ola -
.' Ö a ı: tabanca 'e~i işitildi. ).fohalıere teii"-j ı ar ar. 11.\"le dı'yil mi? 

UCU7 
lı bı. lüın]e hayat arasında her han meni miith;s bir hırıltı kopararak ö-ı Son Posta - ltal;·a ne Hivor? emni)"Ptini ihlıil edecek mnhiyeıte rak. bııg-üıı tPlefoıı Ye tPlagraf idaı-.-
) ' t• bcılunan mnkıılelerin gazeteleı·e der- lerı"ne koııtı·ol ı·azet · t· .oıu b <rcih aramadan ve kaçamak ne doğru büküldü, bir memur dizi~- - Ne mi isliyor? ... Şey .... Ne bile- mış ır. 
lôı !il Ulınıya çalışmadan, size bir çift ri üstüne düştü, bir ba~ka memur da "'im ya!. .. Bir~eyler istiyor işte! cedilmesini menetmiştir. ilaç 
~Q ~leınek isterim. yakalıya bildiği iskemleyle beraberi Anadolu - Ruzvellin beyanatı! ·----~ 

•14, .u~usta Bay komiserin de mü- yere yığıldı. ı -O •örledikçe. başkalarının ça- Ame~ı·ka Re1·s,·cumhuru Her türlü tuvalet 

1ı btıı'nı rica ederim, Dinleyin şim- - Alçak! ı •ıına ol tıkanıyor 't 
'tıı; 1 1 en namuslu Von Narhenflaht Bu müthiş feryadla beraber kor , ı Anadolu - İngiliz tayı·arelerinin 

cesitleri 
' ' 

Hamdi Nüzhet ~ 8:ze SÖyllyeceğim şeyler sade kunç Ye büyük bir tabanca 'esi du -17,Rferi ... 
~ ~ı; tıkrim olmıyacak ! Eminim yuldu. Ses o kadar dehsetli oldu k" ı - Yarın, o serleYhayı şöyle aça -

T ecaviize uğrıyacak 
Almanlara 

olan devletlerin 
kaptırmıyacaktır 

paralarır. ı 

Çançar 

Sıhhat eczanesi 
~t d, l'akıılıyan kurmay yüzbaşı Sar yemek masa•ında kiij;ıtlar uçuştu ... l:m arknda~lar; 
t de' bur•da komiıer de, müf~tti~- Bu korkunç se,. hususi komiserin bii- Alman tayyarelerinin ma~lfıhi;.·eti. 

Vaş'ngton, 25 (A.A) - Dün bir - eşik devletlerindeki paralarıııııı Al· 
likte toplanan ayan ve mebusan mec manya eline geçmesine mani olmak 
!isleri banka işleri encümenleri Al - üzere reisicumhur Ruz,·elte selahi -
man kunetleri tarafından işgal r<iı yetler verilmesi hakkındaki kanu~ı 

lebilecek memleketlerin Amerika Bir- proje•ini ittifakla tes\'ip etmiştir. 

~1du1~ ıneınurlar da. bütün Fransız yük otomatik tabanca;ıııdan fışkır- ÇiMDiK 
~bi dU "e ınilleti, hakkınızda benim mıştı. *·----

" Ş0necektir. - Ah, evet! 
'''th ~lhenfl.aht, dişi ve erkek Nar _ Bu çığlık. genç kızın güzel ağzını 

1,ı, •ut, sız, ikiniz de, birer hainsi- paraladı, Lelyanın elinden tabancası 
• düştü. •. tük v .. 1 "k' h h '\ aı e cuzzam ı ı ı ru sa i-

)ı Salı: bUtü b" · le b· • n ır vatanı, bır kıta -
~.tıt 11;r dünyayı kirletecek m~hi -
~'niz ç~k Ve nefrete şayan ikı ha-

·~ sızı B 1 b· 2 le b. · e ki bu defa da benim 
, 
1 lca"b ÜYük yurdum Almanya, har 
h' ed , •a•. ecek. Fakat onu, zafer do-

Genç kız. <ırtı dıvarı yalaya yaln
''a dizl<'ri üstünde büküldü, garip 
bir sevki tabii ile elleri memelerinin 

üstünde haç şeklincle çaprazvari ka 

vuştu \'e bu vaziyette em<alsiz casu•. 

başı çekiç gibi dı\'arn çarparak boy. 
" ~•tiıı . • n a1ı1c ın yolu üstünde bulunmak lu boyunca yere uzandı. Bir •ıçra . 
~lcbtı 0Yacak hiçbir kuvvet yoktur. ı•ışta kızın üstüne eğilen komiser . 
~'nındıt .\!~anların ve bilyük Alman Lelyanın açık gözlerini gördil. Kı . 
) 1hlet~ ll ıçblr mağlübiyetin onu zın, memesi üstilnde bir elinden pel _ 
~ taha '•ine lmkAn yok. O herşe- te kan sızıyordu. Kızın başı hafifçe 
4,bedenın:uı edecek, her yanlı~ tec- kalktı, dırnra dayandı. derin gözle-
4U httaı eraini a lacak, her defasın- ri alabildiğine açıldı. Hafifçe boyalı 
tı,:l'.a e~~nı_~ti~eltecek ve sonundu harikuliirl dudakları kıpırdadı V<' 

~Q dı~ ndı!ığı hakkını kendisine hırıltılarla karışık Lir ses odayı kap 
tı 4 tııu~~eceıc olan ırki üstünlüğü - !adı: 
~.nın eıı :fahnı alacaktır. Siz, dün- - ...• Dınıt•chl:ınd. Deutschland 
,.'hanet· e.fı! ikı mahlüku, şunu bilin ilber ..... (Almanya, Almanya, her
ıın • ııı·z h· b" '!t •it!; lı: ıç ır zaman Almanya şe;.·den üstün ..... ) 
lıı~ ~nutın 81'."ıyacaktır. Mutlak ada- Hırıltı genç kızın ağzında birden-
11 ddet, ~Yın ! Asırlarca, asırlarca bire söndü, küçük ve zarif ba• dös•
•ı/' Siı~ılyonlarca Alman ruhu si-1 meye çarptı ve göğsün Uatilndeki ~ı. 
~ ~ile ~eydana getiren namus - kıpkırmızı, halının ilslUne düştü . 
ı,'1 !tlcelc A~nı:t yağdıracaktır. Si - -ARKASI VAR -

Vı dışi Narhenflaht çifti - *·----
ı Ceıı 
~'hSkızb·. H••k"' 1· • ,~l'kıtdıı·r an ıçin susup birden- u ume ımzz 
~ <ıa. • 

Romen 
Gazetecileri Trakl}a Emir Abdul\ah 

Başii~rak Büyük Salepçioilu ha
..• k1ı r•1~1nda,. 

iz mir belediyeainden ı 
1 - Relediye fen heyeti deposuna 

teslim 1700 torba çimento satın alın-

Venedikten Milanoya Umumi müfettişi köylü- Memleketimizi ziyaret ması, ren işleri müdürıüiündeki şart 

g eçtiler [erle beraber bayramı d k namesi veçhile açık ek.;iltmeğe ko. e ece nulmuştur, l\Iuhammen bedel! beher 
Venedik, 25 (Radyo) - Rumen ga- kutladı Amman, 23 (A.A.) - Şarki Erdun torbası 107 kuruştan 1819 lira mu. 

'.etecilerinden 120 kişi bugün Triyes- Ed" 2• (AA) G l'b 1 d hiikümdan Emir Abılullahın Türki - nkknt teminatı 137 liradır.Talip l e-. . ırne, o . . - e ı o u an 
e :;o!ıyle buraya gelmışler ve şehri dönen umumi müfelti' general Kazım yeyi ziyaret edeceği bildirilmektedir, rin bu teminatı iş bankasına ~·atıra. 
·rezdıkten sonra. J\Ii'ilno 'ergisini zi- Dirik, 23 ni•an baı·ra;,ı münasebetiYle F.m;r Ahdııllabın bu ziyareti pek rak makbuzlariyle ihale günü olan 
·~ret için yollarına de\•am eylemişler- yollarda köylere ;ığrıyarak Rula;:ır muhtemel olarak ma~·ı.ın ilk on beşin- 6-5-!140 pazarte•i saat 16 da encü -
lır. Kavaklı, Yiyitpaşa köyleriyle Keşanda tlen ><onra \'lıkıı bulacaktır. mene müracaatları. 

----* çocukların beyıamınn isUrak etmis ve = 11 2 - 24,000 adet ııranit parke ta· 

Ait l 
cumhuri:·d hükumetinin çocuk•ara Mı· a"' no sergı· sı·nde ~ı salın alınması. fen işleri müdürıu-

zn ar ğündeki şartnaınesi veçhile açık ek-
\'t·rdiği kı)·m<'ti tebarüz ettirerek genç • J ~ •iltmeğe konulmuştur. Muhammen 

A .k k t k liiie \'e halka h:tnben söı·levler ver- m 1 et' .. .. merı aya a ın e me - miştir. . ı. .er g unu bedeli beheri 12,5 kuruştan 3000 li-

b d 
rıı muyakkat teminatı 225 liradır. te er evam Umumi müf~tlis, bu arada Yi;·itn,. :\Iilil.no, 25 (Rııclyo) - Bugün J\Ii- Talipleriıı bu teminatı iş bankasına 

\·a,ı"ngton, ~, 5 (A.A) Tı"caı·' sıı köyünün yakiııiıııleki Gazitıırhaıı !aıoo s<>rgisi11tle milletler günü idi. Bu t k kb 1 , - _ ,. ya ırara nıa uz ariyle ihale ııünil 
ııezareti 17 n·<anda biten hafta için- fıhidc"iııin tenıeliııi atmış \"C köylü;·e müııa,<'lıellc: Yugu.,ı:ı,·)·a, Romanya, olan 6-5-9·10 pazarte<i saat 16 da en 

kl\·metlı" b'r hı"t b d l ıılunmu tıır Fraıısıı, Türki.rc, lran, ~Iı.ır, Yunanis de Amerikayıt 70 milyon dolar kıy- - · a l' e 1 ~ · - cümene müracaatlaı·ı 
metinde allıın idlıal edilmiş olı.luğu - lr" a,.. dada t8n, ~facuristan. Bulgaristan, hpan- 21 26 30 5 1408 

nu bl·ıdı·rmektedı"ı·. )'U, lnı,:iltere, Amerika, japonya ve dıı- I nönü cııclde>inde •ahilp~rk gazi 
Bunun 18 milyonu l•veçten ve 10 Dublin şatosu ha bir çok deı•letlerin bura konsolos- nc•unıın bir <ene müddetle kiruya \'P-

mil,,·onu Jngiltereden gelmiştir. !arı ı•e heyetleri hazır bulunmuştur. .1 1 . 1 1 d 1 bombalandı rı mes , yazı ış eri m~ ttr ilğündekl 

---*·---
lngiliz 
limanlarına 

Du blin, 25 (Radyo) - Tarihi şa
to, meçhul şahıslar tarafından bom -
bal:ınmış ve çok değerli camlar par
çalanmıştır. 

DOKTOR ~artnamesi veçhlle açık artırmaya 
konulmu5tur. Senelik muhammen 

BEHÇET UZ bedeli icarı 1500 lirn mtl\'.ıkkat te -
minalı 112 lira 50 kuruştur. Talipl~-

Çocuk Hasta/ık/ar 
1 

rin gazinoculuk ehli.r~t vo kabiliye

'')'- >ır ha 1 GX 1 ' ' • s [A •k • • J J • A ~ . set·ı' yır. uz erınızı yum- e arız sergısınue uaımı Yı • Ze 'anda 
a Utııoıı : .ba,Jannızı öne eğmeyin! enz ' . ile Kana

kıataat 

Şatonun mUhim bir kısmı harap 
olmuştur. Bu hadise üzerine Dö\•ale
ra hadise mahalline gitmiş ve derhal 
tahkikat yapılmasını emretmiştir. 

Mü 'ehassısı 
tini ıröstrrir beledi;•c ı·iyasetinden 

musaddak Lir ı·e,ikayı da .ılarak tş 

banka"1ntt yatırılacak teminat mak
buziyle beraber ihale ı:ünü oıan 
8-5-940 cuma giinii >aat 1 G da Pnciı
mene mürarnııtları. 16 21 26 ı 

;. içi.,
1 

Çıııe bakın alçaklar, gözü- p~vgon yapacak dadan yenı 
~ ''ile bakın! İstanbul, 25 (Telefonla) - Hükil-

-Hava-d;-kontrol-liıı~\ l'Jş üerkı;k N arhen!laht. bu son met:miz, bu sene de Selılnik sergisine 
b 'stı, hzerıne bir hamlede gözle- iştirak edecek Ye daimi bfr pavyon 

"-lııdet ı°~larını kaldırdı ve bir ne yapacaktır. Pavyon için lıizım gelen 

varmıştır 

Bern, 25 (Radyo) - Londradan 
son dakikada haber verilmiştir: 

ı~ l\t td Çınde genç kıza bakmıyı.ı tahsisat ayrılmıştır. 
dın1tö2ıe;,bııctı. Genç kız, ateş sa-

Yeni - Zelnnd ile Kanadadan ge -
len yeni kıtaat, İngiliz limanlarına 
çıkmıştır. Kıtaat, dominyonlar nazı
rı Eden tarafından karşılanmıştır. 

Halk. yeni kuvvetleri tezahüratla 
istikbal eylemiştir. 

Londra, 25 (A.A) - Selahiyettar 
bir menbadan bildirildiğine göre, İn
giliz makarnalı Almanların hava ta -
rikiyle yapacakları idhaliit ve ihra -
catı kontrol etmeğe medar olacak 
tedbirlerin tetkikinde devam etmek
tedirler. 

•lr<! Bee'. ~nların gözlerinde, bir - A . 
>ıt öıa ııı •Ilı Çınlattı: vam 

~. ~ı;ıı k~rtulmak için bunu K d 
ile lel'lıı! e. tnı! Sefil ve çamur amaraSJil a 
i'ı Çlıı J( ıı toprak olmaktan kur

lı~,~nu~. 1~rtulabildiniz mi zannedi 
' -l ~lii eııı benim elimde hem de 
lıı 0Iar8~ &'ırtJaA-ınıza kadar bat-

Seliihiyettar mehafil, mütlefikle
kuu halinde mütearrızın bu memleket. rin tayyarelerle kaçakçılık yapılma -

Manderin sualine Çem- !erin müstemlekeleriııi zaptetmesine sına artık müsamaha etmemeğe ka -

lı ·~~!ar 
1 

Öleceksiniz. Geberin na -
• u a 
, ~· ncta . 
u~ 'ilah Şıın•tk gibi bir hareket-

'rıııı. h~e~ ; birbir'ni takip etti.. 
ıçbır hldi2esinden son 

muhalefet edilip edi!miyeceğini sor - rar vermiş olduklarını, icrası çok 
berlagnin verdiği cevap muştur. nazik ve müşkül olmasına rağmen 

Londra, 25 (A.A.) - Avam kama- B. Çemberlayn böyle bir hal vuku- denizyolu ile yapılan ihracat ve id • 
rıısındn liberallerden B. Mander B. unda müttefiklerin menafiini müdafaa halata aid kontrol kadar 'ıkı bir kon 
Çemberlaynden Avrupanın diğer bita- için icap eden tedbirlerin alınacaiı ce- trol ihdasını derpiş etmekte bulun -
rat memleketlerine karşı ta-arruz vu- vahım \·ermiştir. duklarmı beyan etmektedirler. 

Hasta!annı 11,30 dan bire kadar 
B~yler ıokağınd" Ahenk matbu.~ 

baqii olmak istigenlere 
İzmir incir ve üzüm tarım satış kooperatifleri 

birliğinden: 
1 - YeYnıİ istih,al kudreti azami 700 büyük kalıptan ibaret olan bir

liğimizin şehitlerdeki şarap fabrikasının 940 ey!Olü nihayetine 
kadar imal ve istihsal edeceği buzlar müzayede suretiyle bir ba
yi• verilecektir. 

2 - :'110;.ttyede 29 Nisan 940 pazartesi günU 'aat on beşte birliğin iş 

hanındııki merkezinde kapalı zarf usulü ile ,·apılacaktır. 
3 - Muval<kat teminat 2625, kat'! teminat 52/SO lira olup banka mek

tıılıu da verilebilir. Muvakkat teminatın müzayede günü zeval -
den evvel gösterilmiş olması meşruttur. Şartnameyi ve mukave
lename suretini görmek istiyenler 26, 27, 29 nisan 940 tarihlerin-
de sabahları birl!lc muhaııebe mUdUrlU4üne müracaat edebilirler. 
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akinist aranınor 
lzmir levazım mdı liği satın alma komisyonundan: 

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

2 - İstekli olanların vesikaları ile biİ·iikte müstahkem 1\Ievki ikin· 

13 
ci şubeye derhal müracaatları. 

14 16 17 18 19 20 21 23 21 

i LAN 

1300 
25 26 21 28 30 

Fransızca te1·cüman alınacaktır 
lzmir leı·azım amirliği sutm alma l:omisyonıındaıı: 

l - Eskişehir hava okuluna bfş Fransızca tercüman alınacaktır. 
Bunlara kadrC'ya g ·re vekt letçe takdir edilecek ücret verile~ek
tir. İsteklilerin tahsıl derecelerini şimdiye kadar devlet memu
riyetinde geçmiş hizmetleriniıı tesbitine ihtiyaç olduğundan 
bunlara ait vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 

2 - Aş:ığıda vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkil edile
cek bir heyet tarafından imtihanları 30 nban 940 tarihinde ya
pıiacaktır. Taliplerin 27 nisan 940 tarihine kadar Eskişehir 
Hava okulu komutanlığına müracaat etmeleri ve imtihan günü 
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 - Medeni 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 mahkum olmamak. 

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

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

H - En az fiç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe musaddak 
taahhild senedi vermek. 

20 21 23 24 25 26 27 1400 

lzmirlevazım amirliği satın alma l:omisyonwıdan: 
1 - Karakösede yaptırılncak hastahanenin kapalı zarfla. ihalesi 

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

4 - Şartname evsaf ve keşifleri L\•. nmirliğl satın alma komisyo
nuna müracaatla tetkik edilmesi 

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

/ .. mir levazırn amirliği satııı alma k~syrmzmdan: r 
1 - İzmir tayyare ahıyı komutanlğınca gösterilecek yerde (5064) li

ra 92 kuruş bedeli keşifli deniz i.çinde çalı.,mağa mahsus kloş 

imaliyesi 22-nısan-940 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltme in
de talip çıkmadığından pnznrlık 29-ni an-940 pazartesi günü sa 

at on beşte kışlada izmir levazım amirliği ::;atın alma komhyo -
nunda yapılacaktır. 

2 - Teminat rnuvakkate akçesi (380) liradır. 
3 - Şnrtnnme ve keşifname ve resmi komisyonda görülür. . • 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
5 - Pazarlığa i~tirak edee€kler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra· 
caatlnrı. 

lstanbul Defterdarlığından: 
'Csküdarda Valide bağındaki prevantoryum talebe ve öitretmen sana

toryomunun 60698-54 altmış bin altı yüz doksan sekiz lira 54 kuruş keşif
li ikmal inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Ek::;iltme, 13-l\layı:l-1940 pazartesi günü saat 15 de İstanbul defterdar
lığı milli emluk müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, hususi ve fenni şartna
nnmeleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferriğ evrak 350 kuruş mu -
kabilinde istanbul milli emlak müdürlüğünden alınabilir. ).luvakkat temi
nat 4284-93 dört bin iki yüz seksen dört lira doksan üç kuruştur. 

1stekliler:n; teklif mektuplarını ve bu işe benzer en az 50000 elli bin 
liralık iş yaptığına dair idareler!nden almış olduğu ve;.;ikalara İ!-ltinaclen 
İstanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış 
ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikasını havi kapalı zarfların 1 ~
mayıs-940 pn2artesi günü saat on dörde kadar İstanbul defterdarlığı mil
li emlak müdürlüğü odasında toplanan komisyon re!sliğine sıra numaralı 
makbuz mukabilinde; vermeleri lazımdır. Teklif mektupları; eksiltmenin 
.açılma saatinden bir saat evveline kadar yetişmek üzere iadeli tnnhhütlü 
mektup şrklinde gönderilebilinir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olmr..sı ve talibin ismiyle açık adresinin teklif mektubu
nun hangi işe ait olduğunun yazılması Uizımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilır .. ez. 26 1 6 11 3216-1415 

Jzmir Telefon müdürlüğün :... en: 
1 - İdre ihtiyacı için 24 müsbet ve 24 menfi takımdan müteşekkil 

aku plakları 11/4/940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çı-

karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli CIF İzmir olarak bin yüz Türk lirası muvak
kat teminatı 82,öO lira olup eksiltmesi 27 mayıs 19-10 pazarte~i 
günü saat on beşte İzmir telefon miidürlüğü binasında müteşek
kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İ teklılerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektup ve 
kanuni diğer vesikaları ile o gün saat on beşte komisyona mü
racaatları ilan olunur. 

4 - Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğünden par:ı..:ız ve-
rilecektir. 11 17 26 17 1257 

Makine Tamir hanesi 
1şi günGnde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

.(ANADOLU) 

1 DEVLET DEM RYOLLARINDAN 

"Müsabaka ile memur alınacak,, 
D. Dc-nıhyolları umum müdürlü6iinden: 

Lise ve lise derecesinde san'at okulları mezunlarından askerliğini 
yapmış olan ve sıhhi vaziyeti demiryol hizmetine elverişli bulunanlardan 
kısım şef: yetiştirilmek üzere müsabaka ile 20 memur alınacaktır. 

Müsabaka lisede okunan fizik ve riyaziye derslerinden yapılacak ve 
ayrıca verilecek mevzp üzerine l.ıir yazı yazdırılacaktır. 

Müsabakada kazananlara 74 lira ücret verilecek ve idarenin göste
receği mahalde staj yaptırılarak muvaffak olanlar kısım şefliğine terfi 
ettirilecektir. Kısım şefleri de\·let <lemiryollarının tamiratı mütemad iye 
işlerinde çalıştırılmakta olup ücretlerinden ba~ka kendilerine aynca ika
metgah da tahsis edilmektedir. :\Hbnbaka 4 mayıs 940 cumarte~i günü 
s-at onda 1şletme merkezlerinde yapılacaktır. Taliplerin aşağıda göste
rilen vesikalar ile Haydm•paşa, Ankara, Balıkesir, Kay::eıi, Malatya, A
dana, Afyon, İzmir ve Erzurumda işletme müdürlüklerine nihayet 1 ma
yıs 1940 çarşamlıa günü akşamına kadar müracaat etmeleri ilan olu -
nur. 

Taliplerin beraber getireceği vesikalar şunlal'dır: Nufus hüviyet 
varakası, askerlik vesikası, jyi huy kağıdı, tahsil vesikası, başka yerde 
çalışmış !se bonseı visleri, evli ise evlenme cüzdanı. 

20 23 26 1801/1392 

Istanbul belediyesinden: 
Taksim bahçe::;.i gazino binasına bitişik salon ve müştemilatı inşaatı 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 38654 lira 2 ku
ruş ve ilk teminatı 2524 lira 5 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındırlık 
umumi hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna milteferri 
diğer evrak 168 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüi'ünden verilecektir. 

İhale 3/ 5/ 940 cuma günü saat on beşte daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihaleden sekiz gün ev
vel fen işleri müdürlüğüne mı.lracaatJa alac:ıkları fenni ehliyet ve 940 
yılına ait ticaret odası vesikaları ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çev
resınde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde ka-
dar daimi encilmende bulunmaları. 18 23 26 30 2905/1809 

iz mir Def lerdarlığından: 
~atış 

No. 
Muhammen B. 

Lira Kr. 

• ötı6 
597 
ö98 
599 
600 

601 

602 
603 

604 
605 
606 
607 

608 

609 

610 
611 
612 
613 

6H 
615 
59 ı 

Borno\ a Aktaş "okağında 20 taj numaralı hane 120 
> Doğanlar sokağında 70 taj numaralı hane 90 
> > sokağında 86 taj numaralı hane 180 
> Filiz sokağında 6 taj numaralı hane 120 
> Orta sokağında 2ıl taj numaralı hane 360 

Kuruçay :\1. Kağıthane cad. Ç.ıtalı;eşme üstünde yeni 
l\I. hane 28 
2 inci Tepecik M. Kocatepe 1142 sokakta 22 tajlı hane 360 
Kahramanlar 1420 N. cad. bahçıvan !lokak 27 tajh 
dükkan 400 

Şehitler :\1. 1527 N. 2 cin Altın ~okak 8 taj. hane 400 
Karşıyaka ~ler~inli şark ııokağında 8 tajlı hane 720 
Kahramanlar :\1. Eminbey !'Okak 13 No. hane avlusu 500 
SeydiköyAtıfbey ).1 . Atıfl.ıey çıkmazı sokak 7 nu-
maralı mağaza 110 
K<ırşıyalc!l Bahııri~ e )f. 1866 No. lu Afitap sokak 4 
tajlı hane 400 
Kuruçay M. Kağıthane cad.Ç atalçeşme üEtünde yeni 
1\I. de hane 240 

Brırnr.va Harnzba~ı ~ckağmda 20 taj N'o. lu hane 240 
Göztepe Halitziya sokak 813 ada 28 parsel S. 8 No. arsa 210 
t;iiz~epe Halitziya ~l)kak ~ ı~ ada 23 parsel S. 24 N. arsa 190 
(Balço,·a köy hududu dahilinde Poligon civarı eski jan-

( darma karakol binfün 140 
·G<i?.t<.•pe lfalitziya snkak 842. ada 22 parsel sayılı arsa 170 
Karantina iskele caddesi 86 eski. 6 taj No. lu hane 275 
Güzelyalı :\!. Recai zade sokak 877 ada 7 parsel No. 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

arsa 61 25 
595 Giizelyn!ı M. Recai zade sokak 877 ada 6 parsel No. 

a~ lM 00 
Yukarıda yazılı em\·alin mülkiyetleri peşin para ile ve açık arttırma 

u ·uliyle 14--!-9!0 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konul

muştur. 

İhaleleri 29--1-940 tarihinde pazartesi günü saat 14 de milli emlak mil
dürlüğünde yapılaca:-.tır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüz
cle 7 ,G depozito akçesi yatırarak ye,·m i mrzkürda milli emlak müdürlil.ğün 
ele toplanacak olan satı:;; komi~yoııııııa müracaatları ilan olunur. 1315 

14 26 1315 

İzmir na/ za müdürlüğünden 
Şehri 200 liraya kadar ücretle çalıştırılmak üzere biri Fransızca diğe

ri iııgil:zce bilir iki tercüman alınac:ığınclan i~teklilerin vesaiki ile birlik
te bir haftfj'a kadar nnfia müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

26 28 1448 

/zmir milli kütüphane müdürlü
ğünden: 

Ruzname~ müzakerat: 
1 - ldure heyeti raporu 
2 - :\Iürakip raporu 
3 - 1 938::;eııesi he:;aplarıııın tetkik ve tasdiki 
4 - 1940 senesi büdcesinin tetkik ve tanzimi 
5 - Yeni ınürakip tayini 
6 - Kur'a ile iki azanın tecdidi 
7 - Umumi heyet azaları tarafıııdan \'azi olacak tekliflerin mü

ımkcre:-i. 

Xizamnaınemizin altıncı madde:::ine göre akdi mnkt.ezi kongrenin 2 ma
\'ı~ 940 per~Pmbe günü saat 17 de milli kütüphane binasında toplanacağı 
~ayın aınlarırr.ıza ilan olunur. 1447 

lzmir Emrazı Sariye hastahanesi 
başhekimliğ;nden: 

Iü5if bedeli 2502 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 187 lira 68 
kuruş olan ha:::tahanenin veni paviyonun balkonunun ikmali ile avlu 
duvar v~ demir µarrnaklığı açık eksiltıneye konmuştur. İ::ıteklilerin keşif 
ve şartnameyi görnıek üzere her gün başhekimliğe ve eksiltme günü olan 
27/4/940 tarihinde cuınartc~i giinü saat ~n birde Tep~cikte emrazı sari-

Ke.stane pazuı demfrcJler 67 _ H Telefon: S99S ' ye hastahnncsin~le toplanan komi.yuna müracaatları. 

"iQıc&ıei:~liiil------mlil-... ------------ ·ıu 16 • 21 26 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
· 1~53 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANOAISE ROYALE KUM· 
PANYASI 

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

Z A R A motörü 

26 Niean 1940 CUMA 

V. F. h'enri Van Derze 
AMERİCAN EKSPORT LI~~ t!liG• 

NEVYORK 

N E V - Y O R K 1Çl:-i 

Eksamelia vapuru nisan sonlarınc!t 
bekleniyor. 

Eksiria vapuru Mayıs iptidasındt 
bekleniyor. 

24-4 -94o tar.ihi~.de SERV1CE-MAR1T1.ME ROUMAİ~" 
gelerek ertesı gu - BUCAREST 
nü saat 17 de PiRE 
BRINDtSt ZARA 
FİUME TRlYESTE Calas ve Köatence için: 

VUIUIA., 

edecektir. 

VE VENEDIK li · Cavarna motörü 18 Mayısa doitll 
manlanna hareket bekleniyor. 

BRINDISI motörü 1-5-940 tarihin· 
de gelerek ertesi günü saat 17 de 
PiRE BRINDISt ZARA FIUME TRl
YESTE VE VENEDİK limanlarına 
hareket edecektir. 
ADİCE vapuru 3-5 Mayıata bek

lenmekte olup CENOV A VE RlVI -
ERA limanlarına hareket edecektir. 

CITTA Dl BARI motörü 7-5-940 
tarihinde beklenmekte olup lSTAN
BUL PİRE NAPOYJ CENOVA li -
manlanna hareket edecektir. 

ZARA motörü 8-5-940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 1 7 de FİRE 
BRlNDlSl ZARA FlUME TRlYES • 
TE VE VENEDIK Limanlarına ha. 
reket edecektir. 

LANGANO vapuru 12-5-940 tari • 
hinde beklenmekte olup CENOV A 
VE RİVİERA limanlarına hareket 
edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyea· 
te veya Cenovada tianali ve cenubi 
Aml!rika limanlarına hareket eden 
ITALIA A NO NiM aevriaefain tirke
thin ve Amerika ve Hindistana hare
ket eden LOYD TRIYEST1NO ano
nim seyrisefain şirketi va.purlarmt\ 
teaadüf ederler 

SERViCE MARITIME ROUMAlN 
Albajulia vapuru 4-3-940 tarihinde 

beldenmekte olup Malta, Cenova, )far
silya limanlarına hareket edecektir. 

Not : Gerek navlun ve ge.-ekse ha
reket tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir mesuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

·-------------------------Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir jnci sınıf dahili has· 
talıklar mütehasc:-ısı 

lzmir Beylersokak No. 8t 
Talefon No. S28~ 
HastR lannı sabahtau itibaren 

ve ıece vakU kabul ve muayene 
eder. 

~-----------------·---
Devlet limanları 

D.T.R.T •• BUDAPEŞT 

BUDAPEŞTE lÇlN 

«DUNA> vap. 15 mayısa dolt° 
bekleniyor. 

«KASSA> Mot. Mayıs sonlarınd• 
bekleniyor. 

cSZEGED> mot. Haziran ortııl•• 
rında bekleniyor. 

Vapurların fılm n tarfhlıri •"' 
kında hiç bir taahhtld almmas. 
TELEFONı 2007 - 200I 

= ·-Olivier oe fürekaJ 1 

LIMtTro 
VAPUR ACl!.NTASI 

Attürk caddesi Reeı bina•• 
Tel. 2443 • . "'' Londra ve Liverpol hatları 17 

Piyanın ihtiyacına röre "•P11
,. 

larımız :r:r yapncalclardır; .... 

Odun deposunuJ1 
nakli 

r c1d-
Otlun depomu bu kerre Kestel 1 rJll 

desinde Şamlı sokağında 80 nurtl~ er 
arsaya n:.klettiğimi muhterem J1li1Ş 
rilerime arzeylerim. 

Hasan Sulhi 

·~~~~~~--__-/ 

-RAKET---
Marka Lastik aya" 
kapları hem sağlalfl 

hem garantilidir· ---------- Diş tabibi 

Cevat Dağlı 
. b•"t" Haıtalannı her gün sa ~· 

akşama kadar lkincibeyler '°_..,. 
tında 65 numarah muayeııelt sf 
•İnde kabul eder. Telefon;2~ 

işletme umurn 
müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 29182 lira 89 kuruştan ibaret izmirde inciraltı mevkiind.r 
k . . k 1 . b t 1 J<tıt· • ı ıs e enın e onuarme olarak ynpılması isi pazarlıkla ihale edi ece . 
muvakkat teminatı 2188 lira 71 kuruştur. l~teklilerin asgari yirmi bin 

11
: 

ralık mümasili iş ba::jarmış olduğuna dair vesikasiyle birlikte 29-4-940 t~ .. 
rihine rastlıyan pazartesi günü suat 15 te Gala tada umum müdi.lrlilk b .• . b .. 
nasında toplanacak olan !'atın alma komisyonuna müracaat etmelerı .,_ 
baptaki şartname ve teferruatı 146 kuruş mukabilinde sözü geçen kOJ1l

1 

6 
yondan ~lınabilir. 23 24 26 28 3225-1

41 

M. M. V. Deniz Levazım 
alma komisyonundan: 

4000 kilo yiin fan;ıa ipliği 
2000 kilo yün çornp iµligi 

Tahmin 
bedeli 

11.800 
5.600 

satın 

Teıninıı.t 

----
17.400 1305.00 16 r- in 

1 - Yukarıda miktar, ciı!s, ve teminatı yazılı iki kalem ip ıg nııt 
nisan 9·W tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasına talip çıkJ1lllte::ıİ 
olduğundan işbu iki kalem iplik 29 nisan 940 tarihine raslıyan pazar 
günü saat on hirde ptııarlıkln 11lıııacaktır. pş-

2 - İlk teminatı 1305 lira olup şartname:si her gün komisyondan 
rasız olarak alınabilir. . tıelJI 

3 - İsteklilerin 2490 ssylı kanunda yazılı vesikalarla birlıkte 
gün ve saatta Ka:-;ımpa. ada Luluuan komisyona müracaatları. 

24 26 3163/ 1410 

ti 4 ·-ALSA?\' GAK 1 lstaayonu K&r ıaında Yeni AçılaQ 

EGE 
Husu"i Hastahan~si 
Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR 
llel" şulıeye cııt lıusf<ılaı· kabul ve mii
tehassısları tarafından iecluvi edilir. 

1 Müessesede_ her zaman 
Jldo· tor bu!ulur. Tel. 2918 


