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u ... NORVEÇ-HARB·ı-··-·-·-·1,;!i!~~~~;_ 
Oslo koyundaki petrol tankları bombardıman edildi 

liyetli yumurta 
alacaklar 

Kazım Karabel<irinu kanun teklifi 
müzakere ediıdi 

lngiliz Avcı 
Norvec'e 

' 

Tayyareleri 
Vardı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - İn
giliz firmaları, ilk defa · olarak 
memleketimizden külliyetli mik
tarda yumurta istemişlerdir. lste
ııHen yumurtaları almak üzere ln
giltereden hususi vapur gelec:ek-ı 
tir. 

-----------------------~ Amerika 
Danimarka sefirini ta
nımakta devam edecek 

Harp ve İtalya • 

Vaşington, 26 (A.A) - Bay Hu! 
mat buat mil messiller inin bir toplan

\ tısında beyanatta bulunar a·k Daİıi -
markanın Almanya tarafından işgal 

' edilmiş o lmsına rağmen Ameriknın 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Vaşingtondaki Danimarka sefiri B. 

Jı• il;.. müddettenberi l'Ünün en mü- Kaufmannı sefir olarak tanımakta Büyük Millet Mec liai içtima hali de 
'ltı mevzularının batında bir ltalya berdevam olduğunu söylem işti r. An kara, 26 (A.A.) - B. M. Mec-ınokta i na z arlarını bildirdiler. Yal-

~•&eleıi vardır. ltalyanın son zaman- Hatır lard adır ki, B. Kaufmann bir !isi bugün Şemseddin C.ünaltayın nız ik: nokta hakkında nıilsaadeniz-
•rdaki vaziyeti bir çok ıulh muhip- müddet evvel gazeteciler e Alman başkanlığında toplanmıştır. Celsenin 1 le malumat verec~ğim: Askerlik ka-
l~riıı; haklı veya hak11z bir telaıa dü- tazyiki altında bulunan Danimarka açılmasını müteakıp resmi ve hususi nununda 70 inci maddede derpiş e-
r•t"tıı.üt ve hemen her tarafta, acaba hükümetine hizmet etmekten imtina dairelerde odacı ve kapıcı gibi müs- dilen tahtı •ilaha alına•' efradın ai-
talya harbe müdahale mi etmek iı- eyliyeceğin i söylemiş idi. t ahdimlerden askere gidenlerin ye- lelerine yapılan yardım meselesidir. 

tiro,., ıuali aorulmaia batlanmıttır. B. Kaufmannın ger i çağınldığı rin e aile efradından birinin alınma- Malilmualıniz bundan bir milddet 

0 ltalya bir Akdeniz devletidir. hakkında Vaşingtona hiç bir haber sı hakkında general Kazım Kara be- evvel bazı pfrad silah altına celbe. 
ı.·""" müıbet veya menfi her hanl'i gelmemiştir. kir (İstanbul) tarafından yapılan dilmişti; bilf:hare ter1ıis olundu. Cel-

il' hareketi doirudan doiruya bizi * kanunu teklif ile buna ait milli mü- bedHen bu efradın ailelerine yapılan 
;· _1ıi%iın müttefiklerle olan taahhüd- yeni Meclı"s bı"nas· ı dafaa ve dahiliye encüme ,lcri maz- y · rdımlar hakkında dahiliye vekili 
d•'"lmizi alakadar eden bir vaziyet ' bataları müzakere olunmuştur. En- arkadaşım tetkikat yaptırdılar. Al -
1ı0id1armaya müıaiddir. Bu it~~arla Almanlar Os loya çıkarlarken Dünyanın en güzel cümenler bu mazbatalarında bu mev dıkları neticeye göre, icap eden ted-
d:lya ~e~~eıini .ve .?nun "?n. l'unler- Londra, 26 (Radyo) _ Britanya av ldır. b. · z~ ilze_ri~de karar ~l'.11anın vekille - birle.r a_Iınaca_ktır. . 
da teç":difı tek~u.ı t~~lını . yak"'.- cı tayyareleri, Norveç topraklarında İngiliz hava kuwetleri şimdiye ka- ınası olacak ;ı~ sa_Iah ıy~tleri dahılınd: ?ulu~_ma~ı İkıncı_ muhı~ me~ele, şımdi sayııı 
, n takıp etmek bızun ıçm bır vazı- u"ı·atl ·u··cu " t• ·ı t d 1 .,1 d k' 1 .. , . • h.a Ankara, 26 (Telefonla) - Bil •ük ıtıbarıyle hır kanun tedvırınc !uzum generalın rahıs buyurdukları mevzu-'•d· -e ' • 6 e rrı en ayy-are mey. ar n~' ·re e ı ıa\.a u ı~ruıu ' - .• . ôd 

il", • • danlarına varmı~ ve Şimdi bu mev • reket ederek Norveçe varıncaya kadar Mfllet Mecllsi yenj binşgı PfOje.!\ini l'~rülmedıg; işa'.·et .~!un makta ıcli. ı:Tur. c n eephec!e çarpışan efradı~ 
, t..,....ela ıunu aöylıyelım : ltalyanın d 1 d k 1 h 1 k ·. t k b' f . k t t k yapan Brezilyalı mimar bugün gel- Kazım Karabekır, soz alarak kanu- vakti ~eferde geride kalan ailelen-Qİ,. • an ar an o ayca ava anara mu - ço uzun ır mesa cvı a e me mec- . . . . 

111.evzu haline l'elmeai ortada bı- t f'k d 1 h k"t - b . r d b 1 • 1 d 0 k"t miştir. Matbuat mümessillerine beya- nu teklıfıne sa ık olan ~hepleri ve ne rnpılac ak yardım mesel P s ı dir. Bu-
:~tihi bir ltalya meaeleai mevcud ol- ekı"ld orkul arlmıtn a_re ha ınl ı a1zamıl, urıye ınDe u un

4
u'.:or ~r ıh. "f d va 1 natında: lüzumu izah eylemiştir. Bu müta.e- nu .hükumet ehemmiyetle derpiş et• 

""hı d . . • şe ı e o ay aş ırmaga aş amış ar - - evamı uncu aa ı e e - . . . 
q n an deiıldır. Bu mevzuu bız- - Yen i meclis binası, diinyanın alara karşılık olarak da milli müda- mıştır. Tctkıkat yapmaktadır. Biltiln 
.~.ltalyan aiyaaeti aun'i olarak icad en g üzel ve büyilk binası olacak ve faa vekili Saffet Arıkan şu cevabı cephe efradının geride kalan efradı 
~·kendi elleriyle, kendi eleman- Tı· 581• 0 mektupları ancak üç senede bitecektir.. vermiştir: ailesini tam manasiyle ve tabii bild-
111 •• '!• hazırlamıt ve bul'Ün -zamanı . Demiştir. - Mazbatalar hakkında ınaruwtta cemizin \ ' C takatımızın kaldıracağı 
~••ip telakki ettiii için - kotara- ıı bulunacak değilim. Sayın arkaşımız - Devamı 5 inci .ahif.,de -

~. dünyanm .. özü önüne koymut - A !man fabrikatörü, Hitler'in Al- Ankarada 
ı· P'llhalcika Brennerde Bay Muaso-

-
Romanya Hükumeti ~i ile Hitler araaındaki aon l'Öril~- manyayı mahvedeceğini yazıyor 

ı~1 V\ılcu buluncaya kadar ortada .. 
'•mevzuu denmeye layık bir fey Londra, 26 (Radyo) - Royter a- cSovyetler birliği ile, eski dilşma-

~tıı, Tıpkı bizim l' ibi ltalya da ar- jansı Nevyorktan bildiriyor: nımız, şimdiki dostunuz ohm bu 
~•il ile harp harici kalmıt bir devlet Layf mecmuası, meşhur Alır.an devletle anlaşmanız ve bugünkil po
~ "e b!itün hareketleri kabul ettiği sana~~~ilerinden Tis•inin Hitl_er~ j!'Ön l'.tikanız Almanyanın ve sizin de in-

..• ._,a uyırundu. Ancak Brenner derdıgı mektuplarını neşretmıştır. Bu -tıharınızdır. Bundan da dostunuz 
~iil~atından aonra itin tekli değif· mektuplarda Alman sanaj·ici•i, ka- Sovyetler ~zam! mikyasta · istifade 

t..,....el emirde ltalyan matbuatı nunuevvel Almanyayı mahvedecek edeceklerdır. Almanya, bu yüzden 
~ hllkilmetleri müttefiklerle harp ~ararından vazg~çme,ini Hitlere tav mahvola.cakhr.~ 
lı· liıide hıüt l'ibi demokrasiler aley- sıye eylemekte dır. Bu mektuplarda Sanayıcı Tı••ın, Almanyanm harp 
ı_llıde tiddetli ve atet li net r iyata bat- deniliyor ki: - Devamı S inc ı .ahifede -
ı.:•· Ortaya dipsiz kile bot anbar ka
tı.,.;llde? bir de Rusya, Almanya ve 
ı..ı.!.• ıttifakı çıkarıldı. Bütün l'ayri 
' ltf hareketler aibi aun'i olarak ve 
ittif bir korkuluk diye it aa edilen bu 
ttl •kın pek tabiidir ki arka11 da 
!-.. lııec!i, Ancak bu aralık Alman
ı-l'ıllt Danimarka ve Norveçe yaptık
.\~l.ı'ça parça baakın vukua l'eldi. 
"-.ı Yanın iki aenedenberi A vru
-ılfta lftuvaffakıyetle tatbik etmeğe 
iıı ıfı her baıkın hareketinde oldu-

lilı· L 1 fttı 1 DU defa da fene ta)yanın 

.:ı halde •izı ıulanmıt olacak ki 
"-,ı .. ,. biı-denbire gene deiiitm,.ie 
li\ıd •clı. Artık Balkanların emniye
ıı111 ~11• orada ıulh ve ıükilnu ltalya
de11 botııınakta olduiundan veaaire
"•ıı. ·~•edilmiyor. Bilô.kia yakında 
1ıı.,. nau-eıinin bu istikamette de tu
İth C&fı veyahud tutuıturulacağı 

~ıı ecıu 
t-•ij nteie çalıtılıyordu. Demok-
~lı •r aleyhindeki neıriyat bir kat 
ttıı: •rttırılmııtı . Bunun için de in-

' • v F • 

Pigerlo 

Kralı 
Kabinesinin istif asını 
kabul etmedi 

Bir müteahhidin kasası 
soyuldu 

Ankara, ::? 6 (Telefonla > - Müte- Alman propagandacılarını topye-
ahhid Arif Çubukçunun kasası so -

yu lmuş ve on bin lirası çalınmıştır. kun hudud haricine atıyor 
Kral Karol Londra ,26 (Radru) - Röyter A-,yüz Alman derhal hudud haricine çı-

s• "' hk" J f tt• jansının Bükreşten bildirdiğine göre, karılmışlardır. Diğ~r taraftan şüpheli 
ıyası ma um arı a e ı R h .. ka t· b"l · R 

. . omanya u me ı, ecne ı erın o - bir çok Almanlar takip edilmektedir-
Bilkreş, 26 (Radyo) - Kral Karo!, manyadn her türlü gayri meşru hare- .. . . 

Romanyadaki biltün siyasi mahkfim- ketlerine karşı alınan tedbirleri fev - !er. ~I':'any~ propaganda bultı>nlerının 
lara şam il bir af kararnamesi iınzala- i kalade sıkıştırmıştır. tevzıını hukumet makamları yasak et-
mıştır. Bokovin şehrinde bulunan bir kaç imiştir. 

Fransız harp ge111ileri 
Dar sularda f aaligete geçtiler. Oslo sahill€rinde 

3 bin Alman cesedi yüzüyor 
Pal'is, 26 (Radyo) - Fr~sız harp 

gemileri, son &"ünlerde No.rveç ve 
Danimarka civarındaki dar sularda 

faaliyet göstermektedirler. Fransa 

bahriye nezaretinin resmi teblii'ine 

göre, bir Fransız tahtelbahiri, Ska-

j erak boi'azında büyük bir Alman 

tahtelbahirini batırmıştır. Bir tRhtel
bahir de bir Alman torpitobotunu ba 

tırmıştır. 

Almanlar, durmadan Norveçe · as-
ker ve mühimmat gönderdiklerin i ir) , ~ ranaanın Balkanlardakı 

ııı, ıc:ııııı aırf is tiıare kaaaiyle bildirerek öğilnmektedirler. Fakat 
lı;,r" ~.'" davpt e tmit olmaları ili Norveç istilasının ikinci haftasında 
lı..1, .. •ı le ittihaz edilmitti. Öyle ya, vaziyet, tamamiyle Almanların aley 
llıa. 11, dururken ve o müttefiki Al- hine dönmüştUr. 9 nisandan 26 nisa- Franaı:ı. donanmaaı 
lciı.ı ... , a h.,r iıtediii yeri iıtediii te- na kadar 26 Alman nakliye gemisi purlar, Norveçe kuvvet ve mıılzeme miktarda silah ve cephane de kaybol 
11-ıı.a l>•tkeı çek Prken müttefik!Prin Piyerlo ve ka bineoi erkanı batırılmıştır. Ayrıca torpillenen 10 taşımakta idiler. Bu yüzden binlerce muştur. 
de l>e "!~rda ve Balkanlann ıulhün- Brilksel, 26 (Radyo) - Kral Leo- Belçika kabinesinin istifasında ma- nakliye gemiaiııin de batmış olnıalıırı Alman zayiatı verilmiştir. Paris, 26 (Radyo) - Fransız ha rp 
S1111,,lfı, ne alaka11 olabilirdi? pold, hususi sebeplerden dolayı çekil- arif büdcesinin parlamentoda milzake- muhtemeldir. Tayyare hücumuna Oslo f iyordunun sağ sahiller inde gemlerinin, Skajerakta milte,ıddid 

....._ 
1 

olarak yaratılan bu haleti miş olan Piyerlo kabinesinin istifası- resi esnasında liberallerin ademi iti- u~rıyan bir Alman gemisi yanmış, 4 görü len 3000 Alman askerinin cese- düşman gemiler ini batı rd ıkları bildi. 
l>evaını 3 ncii a hifede _ ]nı kabul etmemiştir. - Devamı 4 üncü aahılede - ırem; de zaptedilmiştir. Biltün bu va- di buna en bilyilk delildir . Mühim riliyor. 
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Hava urumuna 1'eoerruda 
Madalyalar Verildi lunanlara 

(ANADOLU) . 27 Nioan l 940 I'umarteıl 

(~ADYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAr,1 

Dairel rin dikkat ede- Vefa ve Beşiktaş 
Aydın' da et fiat eri c dadı - Halkevi yardım 1 . bı·r nokta dün ge diıer külel';, 14,1,'; :'\Lizik R:yaseti cumhtı F ce rı b;ı.ııdosu (Şef: Ihsan Künçer) 15.16/ 

kolu iyi ,. ... 1 . .,. V r /lk oyunlar bugün ı.;,:ıo füzlJ; tızband (Pi.), ıs prog· 

ı ·ı,:ıo Pl'ng.rnm ,.e ıntmleket ıaat a• 
yarı, l!l,:l5 Ajans ve meteoroloji )Jg
lıerlerj, 13,i;IJ ;\luzik: Calan) r ~rif 
İc;li, Kemal , •. Seyhun, Ce\'dt1 Çajla 
İzzettin Ökte, ll.15 llüzik Halk lill'-

Aydın (Hususi) - Ardın ha· n:k devam edenlerin imtibaııları Knl ram ve memleket sa~~ ıırarı. 1.8.05 mil-

kunımııırn defaten 200 lir.ı tel "Fll tül' diı·Bktörü mümcs.ilı huzuru İl Tı"caret t ]"ki . . . vazı"felerı· - verilecektir zik radyo caz orkestrası, 18,40 Konu~· 
edıııı Hayr~ d ~ nslıy ıenel mer·ıY pıımıştır. 61 taleben kırk beş tale a eşe ] erJmJZlll Vefa ve )3esiktaş takımları dün ak- ma (çocuk esirgeme kurumu tarafın· 
kez.!en gön<le,il n alt n Vl 100 lira 'l)UVaffak olmuştur. • d k } ı İ k " d şam, Bandırma i·k~prPsiyle şehrimi- d;,ııı). 18,55 erbest ·aat, 19,10 meın· 
teberru eden BaMa> r korfınckn Fa-ı Biaiklet ·yn,.141: nl e 0 ayJaŞ Jrma azım lr ze gelmi~ ve Basmahane ista,yonun- elrnt saat ayarı, Aj;,ın.; ve mete01·ooii 
d meye gelen g"..ımüş mad 0 1ya ar milli Ardın Halkevi •por şube~i tarafın- ::\fubU!lif memleketlerde halen va- layısiyle işl~rj tıım lıir intizam dahi- -da bölge ve sporcular tarafından halıerleri, 19,!lO Müzik fasıl heyeti. 
Jı.ikımiret lım-rawı gtinii Yalım'z Bay dan Çine yolıın.a 50 kilometrelik b'ı ıife görmekte olan ticaret ateşelik!P.- !inde zamanmda ve matliıp şekilde karşılanmıştır. 20,10 Konuşma (günün me><eleleril· 
Sabr; Çıtak tarafır-lan kendileri;ıe v~- bi.ı!'klet gezisi tertip olunmu~tur. rimizin mesaisini bugünkü şartların ifaya imkan olmadığı neticesine va- İlk iki müsabaka: Bugün Altınor- 20,25 Müzik Çalanlar Şerif İçli, Ce'1· 
rilmişt:r. lı.'t ucvzllıdı: icap ettirdiği faaliyetlct·e mütevec- rıldığı ticaret vekidetinden bir ta- du ·Beşiktaş ve Altay - Yefa takım- det ('ağla, İzzettin kt~. Kemal N. SeY· 

Dolu yağdı.- Aydın lıeledôyesi et fiyatl.ırını t<!n· •ih olarak teksif etmek ve bu suret- mimle vilayete bildirilmiştir. nu iti- ları ara'!nda yapılacaktır. Yarın d~ hıııı. 2l,15 Müzik Bayan Annıe Del • 
Dü • akşa!"' $ at on d kuzda A}·dı - zıı ederek kuzu etine45 kuruş. koyur e memleketimizin en fazla ihtiyaç barla muhtelif ,·ekaletler teşkilatının Altınordu, Vefa ile Altay da Beşik- man tarafından bir kaç keman sclo•U· 

na ,ağnak hal r."' idde.I yağr.ııır yağ eline 40 kuru , dana etine de 25 kuru~ bis,etmekte olduğu ticaret miina,e- hariçte ateşeliklerimizin mesaı,ı- taşla karşılaşacaklardır. 21,40 :'lfüzik Küçük orkestra (Şef: 
mış ve bu ar !ık beş dakika kadar fın- azami fiyat koymuştur. betlerini bu kanaldan takviye etmek ne ihtiyaç gö"tercn faaliyetlerinin de Bugünkü maçların birincisini, Al- Necip Aşkın). 22,15 memleket saat yıı. 
dk cesametlrule dolu dilşn:ıü tür. Dalı.; Aydın Halkni so•yal yardım ~ube•i hususuna itina edilmektedir. Bu mli- diğer bütün vazifeler ara ında )ayı- taydan hakem B. Haşan Yanık, ikin- rı, Ajarıs ha~rll'ri, ziraat e"ham • tah· 
meyve'er az za ar yııpmıştır. muayene ınesais: )<.'lliden tanzim ol•ın- rıasebetle bazı işlerin tehiri dolayı- kiyle ifa e4ilebllmesini temin bakı- cisini Altınordudan B. Mustafa Ba- viliit. kıımbiro - nukut borsası (firat) 

Okuma k.ırswıı: muştur. Halen Lakımevine hastaha- siyle yapılan anketler neticesinde ve mından kendilerine verilmesi mat!Op löz; Pazar müsabakalarında ise Ve- 22,30 Konuşma ecnebi dillerde (Yal· 
Aydın Halkevi tarafından iki kadı'l, nenıizin b(itün mütehassısları ile Ay- kiletlerin muhtelif dairelerinden işlerin her halde ticaret vekaleti va- fa • Artınordu maçını Doğanspordan mz kısa dalga postası ile) 22.30 Müzik 

w erkek okuma ırursunda kadın!ara dındak' 5 serbest hekimin hepzi devam mütemadiyen iş almakta oldukları sıtasiyle gönderilmesi faydalı olaca- B. Ferid Simsaroğlu, Beşiktaş - Altay cazband (Pi.) csaat 23 e kadar yal· 
mahsus öğretmen N'ecmiye Er;Juın j- ederek fakir hastaları muayene ve te- görüldüğil ve mesai şekillerini bu - ğı işaret edilmiştir. kar,şılaşmasını da K. S. K. danB .E- nız uzun dalga postasiyle) 23,25 '23,30 
daresindeki A kursunun de ·resi bite- davi etmektedirler. flünkil mahdud kadro vaziyetleri do- sad Merder idare edeceklerdir. yarınki program ve kapanış. 

Halkevcilerinin 
Köy Gezileri 

Hasta köylüler muaye
ne edildi, ilaçlar verildi 

l lskenderu 'da 

5 milyon lira sar
file liman 
yapılacak 

~--*---
Limanımızdan ihracat Katil 
Mevsim iptidasından 20 Nisan ta- H 

rihine kadar lımir limanından dış ırsızlık yaptı, tutuldu Kard?iııe bıçak çekmiş: . 
memleketlere 66251 ton üzüm ve Ödemişte Akıncılar mahallesinde Ödemışte akıncılar mahallesınd.e 
28200 ton incir ihraç olunmuştur. Ü- gece vakti tütün tüccarı B. Nacinin e- Kavalalı B. ::l!ehmed Topaç, alacak ru
zümlerin 37700 tonu fnfliltereye, viııe giren üç hırsız tarafından muh- zünden kız kardeşi Hadiye Topaça lıı-
5106 tonu Fran~aya, incirlerin de telif ewa çalınmış, fakat ev sahipleri çak çekmiş ve tehdidde bulunmuştur. 
l 0690 tonu inıriltereye, 6242 tonu uyanınca eşyayı, ev sahiplerinin ü- Suçlu tutulmuştur. 

1e1·enderun, (Hu,.,si) - !ktı>"di Fran•aya, müt~bakisi de diğeı· ecne- zerine atarak kaçmışlardır. Fakat Keyfe gelmiş: 
bakımdan da önem i bir ••e,·kıi bu - bi memleketlere ihraç edilmiştir. Siyek köyil civarında tutulmuşlar· Torbalıd Ertuğrul mahallesinde 

Bors 
OZOM: 

290 111. j . T. 
206 H. Alyanak 

84 P. Klark 
27 Albayrak 
11 j Kohen 

9 . Atıf 

Çine, (Husu•i) -- Çine halkev, lunan hl· nde un, lımansızlık yilzlin- * dır. Bunlar fzmirde katil suçundan salııkalı İbrahim Eğlenmez, arkadaşı 1----
köycillük kolu, pazar günü, kaza den ehemmiyetli bir tica et faalire- Müsamere aranan Cemal Ağırbaşlı ile arkadaş- Salih Pekinle içki içer~n tabanca$ını 627 
kaymakamı Fuad Ölırener ve halke\'İ tine ~ahne olamamaktadır. Bunu ıröz . . . .. !arıdır. keyif i~in havaya attığından zabıtaca 550175 
reisi ::llelahat Gedikın iştirakleriyle, önünde tutan lıfikOmet.miz, beş mil- Cumhurıyet kı.z e.nstıtilsunde bıı il tutulmuştur. 
kaza hükümet tabibi \'e halkevi köy ton lira al'fivle bütün te<iııatı cam! akşam talebe ,·elılcrıne, yarın akşam 
cillük kolu başkaııı Dr. Namık Geôı- liman inşıı ııı; kuarlaştırmıştır. da davetlilere zengin bir müsameı·e 
kin id;ıre ·i altında, Karpuz u nahı- l~kenderun jle C aziantep ara~ında ,·erilecektir. 
ye merkezi ıle güzergahtaki .A :.Cy. da bir ıı•falt yol inşası düşiinülmek- ----·*----
han körüne )<alabalık bir fleZi tertip tedir. Bu yoi da yapılır;a, hkende- İthalatçıların dileği 
etmiştir. Bu gezide köylü ile memlı•- run birden canlana.caktır ş h . · d ,_. t t h !"•• ı . · • e rımız e..::ı op ancı ı~ :ı a~ı at', 
ket ve ~ıhhat 1şleri rakkıııda etraflı * 1 . d d ith Ult t k'l"t .. 
glirüşmeter yapılarak birlik~ götil- D k" .. d zmır _e e a ~ş 1 a ı ıçın • ~pı-

"l hh t f' 1 • .. • d k" l arıveren oyun e pazar lan müracaatlara tıcaret vekliletın. 
ru en sı a a ış erı uzerın e oy ti- d 1 d'-. · · te bbU ı 

d k 1 en cevap ge me ıgı ıçın ıe s e-
nUn .ay ınlatılmaaına çalışılmış ve uru uyor .. t k t 1 1 d' . . rını e rar e m ş er ır. 
klıflley: .L!İı1:ak eden sıhhat m~muru A.<-ıpaı.·ı.m, (U=wıt) - Denizli,.;... *----
~·asıtasıyle uç rüzden fazla köy ro- !ayet idare heyeti karariyle Dam·e- • .. , 
cuğuna aşı tatbik edilmiştir. Doktor ren köyünde her hafta cuma günü Üzum fıatı 
tarafından açılan poliklinikte iki pazar kurulmağ3 başlanmıştır. Pa. Bir hRftadanberi durgun ıriden 
yüzden !azla hastanın ınuayene<i ve zar, bütün c!var köylere de büyiik i'- üzüm piyasası, dün canlanmış, bor-
ilıl.ç tevziatı yapılarak Demircidere:;i tifade temin etmi1tir. ada eper üzüm satılrııı~tır. Stok az, 
köyündeki e;ki Kıırra (Alinda) ha- fiat sağlamdır. 
rabeleri ziyaret edılnıiş ,.e bu gezi- Alman 
den akşam geç vakit tekrar kazaya 

---*---
Kaymakamlar 

Spor bayramları Hırsız rocuk: 
Her sene olduğu gibi, bu sen<> de lkiçeşmelikte istlklal mektebinde 

19 mayıs por ,.e gençlik bayramı için Mehmed Ali Akben adında bir çocuk 
vilayette yapı!acak kutlulama prog- tarafından m<>ktelıe ait 675 kuruş pa
ramına esas olmak üzere ana hatla- ra çalınmıştır. 
rı ihtiva eden talimatname parti ge
nel sekreterliğinden vilayete gel
miştir. 

---=il=---

Zavallı çocu 

Kodm yiiziinden: 
Bayındırda Hacı İbrahim mahalle

sinde Mehmed Fenerci kadın mesele
sinden çıkan bir kavga e•nasında Ha
san Bilmezi bıçakla yaralamıştır. -

5508(12 
No, 
7 9 
8 ll 
9 l2 75 

JO 15 5() 

11 18 
1 N CIR: 

150 !ıl. j. T. 
52 Şerif Remzi 
34 H. Z. Llevi 

Hırsı:: kadın: 
Ö~emişte .. Beydağ na.hi~esine bağ- Tirede Tereyli köyUnde !!yas kızı 236 

lı Çıftlık. ko~undeı'. Ah oglu .13.ya · Jfotic,>niP evin~en bir beşibirlik altın 201117 
:;;ında Huseyın Çetın, çıfte tüfeırırle 40 1· k" t ı T' ı· p .. \·e ıra ·uı:rı. para. ça an ıre ı en- ----
oynarken tufek patlamış kur•un ve . t . • • ' .. ' . be udındakı kadının paralarla zmıre 201353 
'açmalar, çocugun agız ve gozlerın<> k t • ·ı • t.e b'ld' ·ı · t' II • ·aç ıgı vı aye ı ırı mış ır. ırsız 
isabetle agır surette yaralanma~ına kad b ta . ın za ı ca aranıyor. 
sebebıyet vermiştir. Yaralı, hastaha- 30 ton buğday 

ZAHiRE: 

neye kaldırılmıştır. Kaza: 3196 kilo fasulya dönülmüştür. Çine ha kevinin bu ge- T Qljljare/eri 
Foça kaymakamı B. Nusret Tür- ----*---- Evvelki akşam Kültürparkın dokuz 2 balya pamuk 

ar 
12 

9 50 
11 
13 25 
12 25 
14 25 

e 
6 25 
1 60 

ıs 50 
J 2 50 

12 
15 
12 25 
14 25 

' 20 ŞO 21 
42 
ııs 

zisi muhitte büyük alaka uyandır -
mıştır. Bö~·Ie gezılerin ık sık tertip 
edilmesi pek faydalı olacaktır. Ateşten korkarak 

kaçtılar 

ker Foçadan ve Dikili kaymakamı Hırsız bekçi eyl(l] kapısı önünde bir kaza olmuştur. 61 çuval susam 
B. Nihad Arman Dikiliden şehrimize ıŞoför lliustafa oğlu Hii~eyin, idare • PALA:liIUT 
gelerek vilayette vali B. Etem Ay- Basmahane istasyonunda devlet sindeki 482 numaralı belediye otobü- 125 kental 500 Sünnet ettirilen yavrular: 

Çocuk bayramı günli, 20 çocuk 
giydirilmiş, on öksüz de sünn~t etti
rilmiştir. Yavrulara muhtelif hediye. 

kutu ziyaretle kaza işleri hakkında demiryollan kooperatifi ambarına sünü yoldan geçen ve bisiklet üzerin-
Londra, 26 (Radyo) - Fransanın malumat vermişlerdir. kilid uydurarak muhtelif erzak çal· de bulunan Recep oğlu Ahmed Sünbül 

şark mıntakası üzerinde uçan Alman makla suçlu kooperatif gece bekçisi adında birine çarptırmış ve muht.elif 
Para Borsası 

!er de verilmis•ir. tayyareleri şidde li ate~le karşıluşmı~ Tayyare postaları Hasan Tahsinin asliye ceza mahke- yerlerinden yaralanmasına sebebiyet Serbest kurları 
\'e kaçnıı~lardır. Dün yo'cu ve po ·ta tayyaresi An. met:inde dcereyan ehden. mkahkemesi vermiştir. Şoför tutulmuş, yaralı mem- Sterlin 524 520 

Bir Alman tayyaresi, benzini tü- karadan gelmemiştir. Yalnız istan- n.~ ı~et"·ın e on ay apsıne arar ve- leket hastahaneye kaldırılmıştır. Dolar 149.60 148.10 
56 Torbalı' da 

Aydın takımı 6-1 
yenildi 

kenerek Belçikada yere inmiştir. buldan gelen tayyare, posta ve yol- rı mış ır. Sal>ıkafozın yaptığı: Belga 9.9691 4.06 
----·*---- cularını alıp tekrar btanbula gitnıi§- ----*---- Keçecilerde Anafartalar caddesinde F. F. 33 75 33.9S 76 

fi g · ı ·z T tir. İkhsadi işler İzmirli sabıkalı Kamil Gökç<m, yoldan Florin 'ı.2&98 ı.zs 1~ n l l - Japon Resim sergisi Mıntaka iktısad mlidül'ü B. Ke. geçen babası Şernuel Rejusenin ya . F. s. 2.9830 3.oı 
Ticaret müzakereleri Halkevi salonunda 28_4_940 pa- mal, Bergama, Dikili ve Kırkağaç nında bulunan 16 yaşında !saka saı·- K. S. 2.8621 

Torbalı, (Uu<ıısi) - Aydın Bar- kazalarında tetkikler yapmak üzere kıntılık etmiş, baba'ı bu hareketine il 
baro• ve Torbalı Çam ,;.por genpferı· ilerliyor zar günü saat 13 de Ege ressamları h · · d B h k t t · olmak · te · k ·ı 1 k 8 l t • • . . . - , . altıncı resim sergisi açılacaktır. şe rımız en ergamaya are e e ·. manı ıs rınce ~a ı ı e sa ı ue 11e reza R ; . . f t!g 
arasında, hakımıyetı milliye bayramı Londra, 26 (Radyo) - İngıltel'e • .. • miştir. sol elinden yaralamıştır. Bahribaba parkında fzmırlı e ııı• 
glinü bir maç yapı!mı9tır. :Maç çok japonya ar~ında bir ticaret anlaşma- Çekırge mucadelesı -o*'" _ Bıçak taşıyorllırmış: öztığ, lstanbullu Esad kızı 16 yııf e1' 
••mim! geçmiştir. Çam ;por müsaba- ı akdi için Tokyoda yapılmakta olan Vilayet ziraat müdürü B. Refet Di- ŞEHİR !ŞLERİ Limanımızdailpf elaoin mrıftu hypp da Leman Eranın fotoğrafını ~~-1' 
kaY'I 6-1 kazanmıştır. Misafir spor- müzakereler ilerlem'ştir. Anlaşmanın ker çekirge mücadelesi işlerini tet- Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, Limanda Etrüsk vapurunda Selii - istemiş, kız riza gösterıneyin:-9 b~ö\.'' 
cu'ııra öğleyin bir z:yafet verilmiş- yakında intaç edileceği tahmin olunu- kik etmek üzere dün Seferihisar ka- dün Killtürparkta muhtelif inşaat ve nikli İsmail Uyarın Uzerinde büyük bir çekerek tehdid etmiş ve kızcaııızı 
tir yor. za ına ıritmiştir. fuar hazırlıklarını tetkik etmiştir. bıçak bulunmuştur. milştür. _,,, 

.-. JSLAıVf TARiHi 8 ı İsliimiyete ve ll::ıineye müteveccih Altıncı hicret senesinin zilkade a- deta bir anane olmuştu. Senenin mu. mek istiyorlardı. Orada bazıla~:~ 

l 1
lı'r hareket hazulıyordu. Fidek mev- yına giriliyordu. l\1edinede bir fev - ayyen zamanlarıııda, Arabistanın ıs- akrabaları, aile efradt vardı. 1ceııifl 

Muh mmed kiinde tekasüf eden bu hareket; kaladelik vardı. Ağızdan ağıza ş:ı sız vahşeti içinde yerleşmiş ı,.abile- l\fedineye hicret etmiş v~ l\fek defıı· Z Hazret Ali tarafından tenkil edildi. sözler işitiliyordu: !er kafileler halinde gelir. Haccı ifa sahibi mevkjjnde Kureyııılerle ;rıı•4 
• Hazret .Ali; yüz kişilik bir kuvvet- - Amreyi ifa için Mekkeye gide- ederlerdi. Bittabi bunlar; hemen kil- !arca çarpışmış olmakla berııb'~1cel'e 

y AZAN: M. Ayhan.- le düşmanı ansızın bastırdı. HErp ceğiz. milen putperest lıulunuyorlardı. Ya- dl ve manevi rabıtalarl:ı Jlfe ·---. kı a ve şiddetli oldu. Düşman, mu- Filhakika Medinenin Lu fevkala- ni hak dininden uzaklaşmışlardı. D~- bağlı bulunuyorlardı. . dt~il• 
- 190 - z.evce~·ııe iltica etti. Zeynep, hı.bası- kavemet edemedi. Külliyetli gani - deliği; Resulü F.krem tarafından deleri Hazret lbrahimin vazettiği di- lfekke; yalnız Kureyşilerın 111rıll 

Esirler meyanında Resulil Ekremin na yalvardı. Re ulü Ekrem ve arka- met ve bu meyıında 60-0 deve ile 2000 Mekkeye gidip Aınreyi ifa etmek hu- ni çoktan atmışlar ve artık putperest di .. Orada ayni zamanda !s!At!I; 8y· 
çok zengin olan damadı Ebul'as ta d ş arı da on· affettiler. kadar koyun veilaire alındı. snsı.ıııda izhar edilEll bir arzudan olmuşlardı. da hakkı vardı. Çünkü ııni ;ıı:ar. ~11 rl• 
vardı. Bu zat Bedir harbinde esir Ebül'as kalbinden ve vicdanından Fakat beni Bekir; Zeyd ibni Hari- doi{muştu. Fakat tarihi Lir merlıutlyetle KR- ni kabile adını taşıyorlardı. J3:r Jı.,. 
düşmUş, fakat bir gerdanlığın tevlid gelen bir imanla bu defa islaıniyete •e ile bir kaç zattan mürekkep bir ti- Ve bu arzu; i. lilm!ar ara>ında o beyi ve )l{ekkeyi, benim emekte her- hl meydanda kendilerinil) de ~ı~J'f 
ettiği malüm ve ylik ek hissi dol p- dahil oldu ve zevcesi ile banştı. Der- caret kafilesini \'adiillkura mevkiinde kadar derin bir alaka bulmuştu ki; devam bulunrorlardı. Ayııi zamand'l •esi olması tabii idi. Bu selıeılllcşl' 
a;yıe erbe~t bırakılmı§tır.. hal Mekkeye gitti. Orada bazı hesa- basmışlardı. Zeyd ile arkadaşlarının anası! Mekkeli müeahidlerden baş- haranı aylarında harp ~tmemek hu- ki; yalmz Amreyi ifıı için ''"far~fr, • 

O vakitten beri ticaretle ıne:guldU batı vardı. Kıimllen tesviye etti ve hayvanlarında; Şamda satılmak ü- ka lfediııelil rden büyük bir kısmı susundak, adet de hazret ibralı imin olan bu ziyaretin Kureyş!ler .0rılU· 
ve son defa olarak Şam seferine i - Kureyşilere: zere epeyce mal vaı·dı. Beni Bekir; da; vazettiği bir e a•tı k; aradan fleçen dan menedileceği znnnoiunn:ıı~e ııe· 
tirak etmiş, fakat e ir düşmüştü.. - Arkııda~lar -dedi- bugilnden iti- intikam alıyordu. Zeyd, kurtulmaii.ı - Jliz <le ıridelim. biz de hem Am- zaman, bunu yıkıım;;mış ı. nu zivarete karar ,-erilınesın ~rıı;l 

)lürah!dler, gerek kendisine, ge- haren sizdeıı arrılıyorum. İşte he ap muvaffak olmuştu. Bu hüdi~e Metli- rerl ifa <>delim, hem lf••kkı>yi gön·- Hicretin be inci J!enesinde Hac ~ulü Ek.remin srördUi:il bir ~y~ go • 
rtk diğer esirlere hiç dokunmadılar. farınızı da tesviye edirorum. Ta ki, nede a•alıiyetle karşılandı. Bir ka~ lim. farz olmuştu, Şiıııdi 1 dirıecleki ts- o•dıı. Uyku fıleminıle ;\fek ·r:ı ken'ti· 
Ebül'as ls!amların esirlere karşı gl~ hakkımda; paramızı ve mallarımızı gün sonra Zeyd; bu sefer askeri bir Diyorlardı. lllmlar; lıu farzı yerine getirmek fa- mi1~ ve ziyıırrt etnıi~ti. J{en~• r ,-ere• 
terdikleri lilicenaplıktan ve nazika- a!mak için :ı.Iüslilman oldu da ll!eni- kuvvetle gene ::\fedineden hareket et :!'llekke, o ıralardıı Kureyş sülale- tiyorlıırdı. ne lıörle hir zivıır.etln fayd\:zırıı~• 
ne muameleden çok mütehas•i• ol- nede kal<.lı. demeyesiniz. ti ve aı·ni mevkide düşmanla karşı - •ine men•up bütün kabilelerin mile,- Saniyen senelerce kucağında bll- ce!i:ini dilşündUkten sonra 
muıtu. Kendisi bir putperesttl. Ve Bu hareket de böyle iyi bir netice !aştı. Beni Bekir; epeyce telefat \'e terek kalesi idi. yüdilkleri :\Tekkeyi daima hatırlıyor başladı. ,.e ıJ l'r 
zevcesi Zeynepten de ayrılmış bulu- ile kapandıktan bir müddet sonra he- bir miktar da e•ir verdi. Gasbedilen Çünkil onu Kureys;ıerin en lıUrUk ve acı b;• memleket hn<retiyle '.\!ek- Re<ul(I Ekrem a•hııbına 
nuyordu. Buna rajlmen :Mekkeye ııe- ni Bekire mensup beni Sa'd; Hayber. mallar istirdad ve ayrıca bir çok fla- babası olan Hazret İbrahim tesis et- keyi tekrar g'irmek, Kıiberi bu ,efer ı :'l!Uo)ümanlara: k _ 
tlrlllnce; doi'rudan dQ{ıruya eakl den tıırdedilen yahua.Jlerle tekrar nimetler elde edlld!. ıniştl .. Ve KAb yi ziyaret etmek; .. bir i3lllm ruhiyle tekru z:yaret et-' - De\·am .,dec~ 
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arp ve ltalga 
- Ba,tarafı 1 inci sahifede ... 

'."hıyenin teairi ile İtalyada vaziyet 
~YI• bir hal aldı veyahud öyle bir 
t!d., ııösterildi ki loir çok yerlerde 
t&;Yanın bu~n yarın kat'i bir ka• 

... 1 h a acatı zehabı haaıl oldu. Zaten 
•r hareketini ince bir hesaba istinad 

ttt;re it I · · ' b" " k n a yan a.yasetıntn utun ma 
b dı da bu idi: Vaziyeti, lıalya har· 
t' ririyormuş, ııirecekmif ııilti ııes· 
tınek ve bu sun'i havanın her ta

~•fta tevlid edeceii haleti ruhiyeden 
•·t:fade ederek müttefiklerle kendi"i 
•l'a.ıında bir pazarlık zemini hazırla· 
"'•lr.! 

h 8iitün bu yaygaralar arasında ise 
~kikat fudur: ltalyanın bir harh. 

tırt'I\ •• 
t' b. eıını mazur veya makbul göıte· 

Miittef ikler, Amerikadan her ne tip 
tayyare istemişlerse a rnış ardır 

Yeni ısmarlanan 200 mi!gon dolarlık motörlerin biran evvel 
lJapılması için fabrikalar geııiş ·eti imiştir 

Nevyork, 26 (A.A.) - Müttefik 
memleketler satın alma komisyonu 
reisi Purvis, Morgentav ile görüştük
ten sonra komisyonun takriben 200 
milyon dolarlık tayyare motörü satın 
aldığını beyan etmiştir. 

Müttefiklerin istediği her tipte 
tayyareler kendilerine verilmiştir. 

Son verilen model Consolidatcd lı -
pinde dört motörlü bir tayyaredir. 

Purvis İngiltere ve Fransa tara -
fından yapılan kontratlarda ta;·yare 

Isviçre Hazırla dı 

motörleri imallitının arttırlması için 
Amerikan fabrikalarının geniş:~til • 
mesi derpiş edilmekte olduğunu be
yan etmiştir. 

Mumaileyh bir kaç gün evvel Beli 
kumpanyası tarafından inşa edilen 

Air Cobra tipinde avcı tavyareleri -
nin mübayaası için bir kontrat imza 
ettiğini ili\ve eylemiştir. 

Bu kontrat, bu kabilden aktecli.en 
kontratların ilkidir. 

Deniz Silahlanması 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Almanya, günden güne, daha teh· 

tikeli ve düıünülecek bir vaziyetin 
seyri içinde kayıp gitmektedir. Daha 
düne kadar bitaraflara kartı tatbik 
ettifi iki yüzlü aiyaıet, maskenin bir
denbire yırtılması ile her tarafta 
ıiddetli 'bir akaülamel uyandırmıştır, 
Hile ve hud'a, nüfuz ve propae-anda, 
tehdid ve tantaj ııib; bir çok vaaıta
ların merdud bir enerji ile ıimdiye 
kadar kaydettikleri bazı muvaffakı
yetler vardı. Bütün bunlar, timdi her 
yerde milletlerin mukabil tedbir ve 
müdafaaları ile tokatlanmaia bat· 

1 • ılecek hiç bir biiyük davası yok
•~" ltatya eııaalı arzularının hepsini 

1
,,de •tmif, hatta dönkii ltalyanların 
:Yalarında bile göremiyecekleri ka
'" •r ceıim bir imparatorluk da kur· 
~·uııur, Bu hakikati herkes gibi hal
i\.• •İmamdarları da müdr;ktirler. 
'lı n._k ltalyan!Ar mUttefiklerin Al-

t•nviı ile metııu1 bulunmalarından Bir taarruz vukuunda lsviçreliler Almanya, günün birinde büyük bir 
~/1•de ederek mevcud olan bazı 

lanmı,tır. Çörç<l, bitaraflara tehli
keyi i~aı e t ettiği ve onları demokrat
lar safında yer almağa davet ettiti 
zaman, Ahnanyanın ıimal ve garp 
komtulnrından nahot sesler, itirazlar 
ve tiki.yeller yükselmiıti. Halbuki 
burün bir çok hakikatler, hem de 
korkunç ve tehlikdi hakikatler or• 
taya çıkmış, Almanyanın dost bir 
çehre He, ağır ağır, her devletin top• 
rağında ihanet ve propaganda t~be
kelerj kurarak neler yapabileceğjni 
meydana atmış,tır. Norveçi, bu Al· 
man sistemi hançerlemiştir. Turist ve 
gemi tayfası kisveai altındaki Alman 
aıkerleri, çantalarına mav2er, san
dıklarına ve gemi anbarlarına m•ki
neli tüfek ve mühimmat doldurarak, 
bir dostun güler yüzü ile Norveçe çı
kabilmi.~ ve bazı hainlerin hazırla• 

dıkları yollardan Norveçi ele geçir· 
miılerdir. 

ııı 'ktefek isteklerini de tatmin ettir- düşmana karşı koyacaklar denı"z devletı" olmak sevdasında 
~k .•~~usundadırlar, Bu sun'i harp 

,_, dıdı havasını itte bunun için ya· Paris, 26 (Radyo) - 1"viçre federııl ' emirlere göre, hnlk ta askerle bera- V a~inglon , 2t) (A.A,) - \yun 
''"•!ardır. meclisinin is,ôçre müdafaasına ait mü- ber veya münferit oluruk düşmana tu- meclisi buhrıye enciımcııi reisi Buy 

uhedeler bunclan dört sene evvel 
munkazi olmuş ve dünyanın her ta
rafında ,iJılhlanma yarı~ı ba~lanıış

tır. lngiltere Ye japonyanın cleı:iz 
iıışartının büyük bir mikyas dahilin. 
de artmış olduğunu ve bu inşaata 

hummalı bir faaliyetle devam edil
diğini biliyoruz. Fı ansa ile italyanın 
donanmolarıııı tedrici surette kuv-

t,~üttefiklere 11~.li~c~'. o~ada !tal- .. irn kararlar al.dığı .~abe~ ve~itiyor. arruz edecektir. lh_tiyat ku\'\'e~ler \'el Valash radyoda b:yaı.a.tta Lu~una. 
b ıı hu kuru gurultulerıne pal>uç Federal meclıs, bıı be~ ıınname ııeş- ordu mensupları, kıınıandanlaıı ba - rak Amerikanın diger mılletlerın de
.,,"'~kacak kimse kalmamıttır. De- •ederek lsviçreye yapılacak her hangi şında olmasa, ve kumandaları ile ali\. niz kuvvetl<ırine, deniz proın·amları
••"'.•asiler makul ve makbul olmak oir taarruza karşı İsviçrelilerin son kaları kesilm;ş bulunsa dahi münferit 1 na nazaran esef olunacak derecede 
~.l'\•yle ltalyanın bütün isteklerini ,efere kadur müdafaaya devam ede- hareket edecek, dilşmaırn karşı koya · zayıf olduğunu söylemiştir. 
i,' Z•man için nazarı dikkate alma· ceklerini bildirmiştir. caklardır. D. Vnlash milmessiller meclisi ta -
t • .,haıır olduklarını söylemekten Bu beyannamenin neşrine sebep. Memlekete ani bir hücum vukubulıır rafından e\'\'elce tasvip edilip hali. 
~ok' ~urmamıılardır. Buııün de ayni bazı yerlerde halk arasında çıkarılan ve seferberliğin tatbiki mümkün ol · ' hazırda ayan meclisi encümeninde 
"rtato.ı n~za~dan nükul etmeleri i~in ıayi~l~rdır. Bu şayi.alar, bi~ ta~rr~z mazsa lsviçre. ordusı'. ~ete muharebesi tetkik edilmekte ?lan inş~at prngra
tt da hıç bır sebep yoktur. Nıtekım :akd;rınde hilkPnıetın, lsv ı~relılerın yapacak şekılde sılahlandll'llmı~"ı" mının yüzde on bır nısbetınde tez~ıd 
~ .. ~·~terde lnııiltere mühimmat na· katiyeıı nıüda'aaya kalkışmamalarını Herkes, silah \'e mühimmatını evinde edilmesini iltizam etmiştir. 
~. l>ad ettiği bir nutukta bu nokta· 'stediği tarzında idi. ıiepo etmiştir. Şimd: lsviçrede b'r mil- Hatip demiştir ki: 

\'etlend;rmiş olduklarını biliyortı7.. 

Almanyanııı günün birinde bilyük bir 
deniz de\'leti olmak hillyası pt~inde 
kaşır.akta olduğunu ve bu mahnrlla 
bir takım projeler tanzim ettiğini de Şimdi, lsveç de hazırlanmaktlldtr. 

Hollandada, Belçikada hududlar ~,o.çıkça ifade ettiii ıribi Fransız federal meclisin beyannemesinde yon adam silah altındadır. Bu kuvvete - Behimi kuvvetin hakim olduğu 
tıı:"•kili de dün parlamentoda yap- bu gibi şayiaların maksadı mahsusla karşı İsviçreyi istila için mühim bir bir alemde yaşıyoruz. Muahedeler 

biliyoruz. 
göz yummamız". kapatılmakta, nazi teşekküller; ba

sılmakta, caaualar yakalanmaktadır. 
Budapeştede artık Alman dostluğu 
kalmamııtır. Orada da ayni tüp he, 

"'•k beyanatta ayni eaası tekrar et- çıkarıldığı beyan olunmakta ve halka kuvvetin hücum etmesi lazımdır. hiç bir emniyeti zıman altına almı. 
11.

1•n hal; kalmamııtır. 'e\'kalade emirler verılmektedir. Bu ı·or. Bahri teslihatı tahdid eden mu-

Bu hakikatlere 
i'llkan yoktur.• 

~'n ınaenaleyh eier filhakika ltalya. 
'lıtıt llıakaadı meı• u ve makbul olan 
~ d'~ebatını te:nin ettirmekae iıte 

tı ıa· 
~1ın· •ne aradığı fırsllt bir daha ve-

lfti•. 

tııı""cak ltalyanın 'biltUn bu glirtıl-
••le ~. b • maksadı aadece bunlar defli 

~.; '.• iki İtalyan ııazetecisinin ııe· 
lı •dı"' 'b' k . u .... rı ı, endj boyunaan çok 
ıu:uı. olan ve kendiainden nıaada bü 
~İld .\kd.,niz devletlerini de ayni t•· 
llıiy • ali.kadar .. den Akdeniz hi.ki
lıun •ti meselesini ortaya atmaksa ve 
~tın 11 

kendi lehine hall .. ttirmekse bu
~"i çıkmaz bir yol veyahud daha 
~ .. ~ll•u harbe çıkar bir yol olduiiıı· 
~i" •ndi&ine hatırlatmak bir vazife-

'i 
ı • .-, ~•ltes bilir ki -İtalyan ııazeteci-

tı" k •-ı •ı tıkları bol bol sünııü palav-
d ~...... - b' h . t 1 ragmen.. ır arp, en zıyaw 
' lalya 'h • k ld • •o,k nın ı tıraz etme te o ugu 

linç Lir ihtimaldir. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

-~-'*---
4nzak 
/( umandanı 

lsvec , tnukave
e'decek 

F ra n S l Z g Z ete l • ay~~ı~.:..~~k::::d h;;:~:~;::~;r- ve 

a e rı ~:~~:::;~i~,:~:r khu~~;::~~~:· b:ı~: 
Harp yangınının, lsveç' e sıçramak 

üzere bulunduğunu 
met 

yazıyorlar 

nan ailah Vf" mülıimmatın, Yugoalav
ya omıanlarında canavar avı iç:n 
getirilmediğini anlamı~tır. Bunun 
jçindir ki, aözde aeyyah, hakikatte 

asker olan AJmanJar, ıürüler halin• 

B 1 T k • •• l • Paris, 26 (Radyo) - Bugünkü ga- se göstersin, harp zorla kendisine tah- de koğulmağa başlanmıştır. 
İf mi yon SVeÇ aS erı, mUSfeV.i zet.eler, isveçin tehlikede bulunduğuna mil erlilince o kadar azim v" kudretle Romo.nyad" dıı vaziyet aynidir. 

d 
ve Norveçteki muharebelere ait ha • çnr;ıışm:ı;::ı mecbur olucaktır ki Al . Dünkü ""'dolu, V arna şo>hrinin bir 

düşmanı karşı~ama2'a h· . zır ır berlerledoludur. lmanya, böyle bir taarruzdan neticede Alman proparanda merkezi haline 

d (R d ) Al l şt 1 t Al t hd
'd' . :\!aten gazetesinde jan Fabri, Al · milşkül vazivete düşecek belki de getirildiğini de ilave ediyordu. 

Lan ra. 26 a \' c - manvn- a ırı mış H'. man e ı .erıııe . . · B" ,, b h.d. 
1 k h

.
11 

.' d t • '
1 

k b··t·' tel . ..
1 

t· ıı:anların Skandın:ıvradakı yaptıkları 1 mahvolacaktır.> uhın u a ıaeler, Almanyaya 
nın Batı sa ı erın e \Tap ıgı as {e- ·arşı u un gaze er, ı .:;veç mu e ı- . • . . . 
• h 

1 
ki h kk d · . h 1 · "k k t ··cı·· .. ,, t 1 t büyük yangının belkı yarın ışveçe Je Ekselsıvor gazetesınde ~farsel Peyi, yakın ve komşu bulunan devletlerde 

rı azır ı ar a ın a venı a ıer- nın yu se esanu unu gos erme: e- . •. . ,, . . . · k d . b' , . d -• I d' 
1 

R:rayet erlecegını, fakat muttefıklerın Hıtler propagandasının isveçe karşı ona artı erın ır ıhma sızlıııın ve 
!er alınmıştır. ır er. 

S kh 1 d k Aft BI
• 

1 
B "k 

1 26 
(R d ) l . sükunetle hareket ederek bu yangını hasin bir tarzda tatbik edilmekte ol- haklı bir ıüphe ve hasaaaiyetin doğ· 

ta o m a çı an on ac et ru ·se , a yo - sveçın, _ : • ,, . 
t 

. . K l k' h b' . b' ta k d 
800 

b' k' .
1

, söndürmege çalıştıklarını yazıyor. Mu- dugıı, Almanların orasını müttefikler dugunu go•~ermıyor mu?. O halde 
ga:ıe esının aunas a ı mu a ıı·ı, ır arnız vu uun a ın ışı '" · b . Al . . b" "k b' 
" 

1 
I' · 

1 
k' p 1. b' d k b'I · · . f ,, l harrir diyor ki: tarafından ;stili\ edilecek diye göster- u vazıyet, manya ıçın uyu ır 

.Lıl.eme ımanıy e şar ı rusva nnan ır or u çı ara ı ecegını ve unn , ... k d Ç" k"" . · 1 
1 Al k 

.
1 

d •
1 

ld ·ı·h t h' t k 
1 

.. . d <Almanva bu vangını körüklemege diklerini yazıyor ve fakat, isveçin müL- ayıp ve zarar ır. un u şımdıy .. <a· 
arının man as eri ı e o u 'l u- sı a4 ve eç ıza no satı arı yuzun en · ·. · · · · b 
ğ b

, k r 
1 

d k d 
1 

k 
300 1 

· k' · . h k 
1 

mecburdur. Şimdıye kadar vangına tefiklerden korkması için ortada hiç dar kendıaıne azı muvaffakıvetleı 
unu ır ço ıman ar a a~ er o u anc.ıt 11n ışıyı cep (.;YL sev ec ı~- t 1 d . tt Ş. d. İt İ d' b. be d b l getiren o kaba ve hain, o ainıi ve 
vapurların bulunduğunu bildirmiş - l tıilec,'ği ~öyle!liyor. pe rok ve , emır a ı. ım 1 ayayı a . ır :~ P mevcu u unmadığını ve 

ntn1n 1<.ı.tıvor ısveç n Al a d b k d.. mel'un sujkaad, o içten vurma ve ar-
tır. Bu vapurlar, iotim üzerinde, ha- hveç donanması, o dı•rece kuvvetli • · · . · . .. .. .. , ı ~ m ııya, an , ~~ a uşma~ı 
r<ıkete hazır bulunmaktadırlar. Şur- değildir. Beş küçük kruv,.ZÖ'. 11 tııy . . ~~ mu~.zzaıı: va~gın'.n .. sondurulme- o'.'.'.'.adı~~nı he',kesın aşıkaı surette bıl- kadan hançerleme aiatemi artık İfliye 
k

• p d k' d · 
11 

t . . b' t .. 
0 

sı ıçın muttefıklerın butun vasıtaları dıgını ılave edıyor miyecek demektir. Akıllar baıa 
ı rusya a .', emıryo .arı a.mamen )'llr%ı oıan ır ayyarc gerrııs., ' t?r ve onların hakim bulundukları deniz- R , gelmiı, her millet silahına yapışmıt· 

Alman askerı ıdaresi elındedır. pıdo, 6 destroyer ve 16 talıtelbahır · . h h ld k'f'd' Omanga 
" f'h t hl'k" t ·ıı " .. kk 1 b lerın suları er a e a ı ır. tır . 
. nl.aama ı ~~eç ı ume ve mı e. uen mure ep o an u donanmn1·~1 .. . d Le Bl . Son Skanc:iinavya badiıeleri ve 

t , b l hl'k ı· · t • ' ,, it 1 1 h , 1 ' Populer gazetesın e on um, ıs- / •1 1• u e 1 e ı vazıye e ragmen ou · ayaya yapı an ve a.en roda bulu- · · · k 1 ngı tereye petrol bı'lhaaaa lsveçı'n ı'ıaalı' tasavvurları · b .. . . . \'Cçlılerın bır taanuza maruz a ma- .. 
~. tün hazırlıklarını almış ulunmak · na'' <lort muhrıp daha ıltıhnk etmek ü- , . . tla MoskovAnın rahat ve huzuruna 
'"lq,_ [ [ tadır. Ba~ kumandanlığa bağlı bir zeredir. mak Ye harbe gırmemek ıçın elden ge- satıyor 

eşa ımızın le gra- · ı h · t klar ı a 0 e karaı yeni bir Alman gafı ve hürmet-

/. 
d " .. ili! k 1 d t k'I d'I k en er şı>vı yap 1 ın Y zıy r v L d 26 (R d ) 1 ·ıt ' egonu o ar usu eş ı e ı ece·. İs\'ec donanması Stokholm Karl·g- .• · · . on ra, a J'O - ngı ere · · ı k R F' ı· d' 

> lnı askere okudu tı'r. . " ' • şunları ıla\'e edıyor: ,, • . aızhği o aca tır. usya, ın an ıya 
..,. G t b A t .. 1 • d ! hukumetı, son zamanda Romanyadan h 'b .. d"kt 

lıı • ~dra, 26 (Radyo) - Umumi harp !sveçte bulunan ecnebiler sıkı ruııa, 0 e erg ve r esan uo.erın e sveç, ne kadar gayret sarf ederse 100 bin tonu mütecaviz petrol satın keaad' ınkı bgor u k~ln . s~nraş'. de~alsen, 
ı, " , bulunmaktadır. etsin ve ne kadar fedakarlık gösterir- 1 .. . en ı a ına çe ı mıttır. ım ı sve• 

ir,. , askerlerinin Çanakkale har- kontrol altındadırlaı'. Daha mühim a ~ı~tır .. ll!uttefıkle.'" Romanyadan çe kartı bir Alman taarruzu, Mosko-
4"'J;Ştiraklerinin yirmi beşinci yıl- tedbirler de alınmak ilzerediı". Şiip- muhım mıktarda bugday ve muhtelif vayı sinirlendirmeğe pek ala ki.fi ııe-
da, A.,•U, <lün Britanyanın her tarafın- heli ecnebilNin topyekün isveçten zahıre de almakta devam etmektedir- lebilir. 

,_. te~~ralya ve Yeni Zelandada bil- dışarı çıkarılmaları meselesi düşünü- ]er. Roma, Almanya hesabına olan ko-
1-o.d.a ürat içinde kutlulanmıştır. Son aylarda Romanyadan Almanya- nutmalarında bir hayli imaak ııös-

" ?ad !Uyor. a yıı;ıılan merasimrle birçok ya sevk edilen petrollerde daha ev- termekte ve bugünkü ıartlar altında 
< <> 1 1 JI b 1 1 )!ııyı~ta fsveçteki üç parti men- • Q Jk' ı lır " nera Ye ar ar u unmuş- VLAD/V s TOK ve ı ay ara nazaran yüzde yirmi iki doatu için bir hayrı duadan batka 

~~i1 ·Iısıı· ve Fi!i4tindeki Anıak suplarının milli tesanüdü gösterecek nisbetinde bir azalış, lngilte~ye petrol hiç bir teY yapamamaktadır. Yani 
4 4)( eri ?e kutıulama tezah!irııtmı.ı büyilk tezahürat yapmaları karar- Amerika kendi tabnasına ait gemilerin Vladivostoka gitmelerini, Rus- ihracatında da yüzde 25 artış vardır. Almanya etrafına bakınca, ne dost, 

' llaıı ttınışJ,,rılir. Kahiı·e Ci\'arınılo * \'Uya mühimmat taşımalarını yasak etti. Keza, müttefikler de Vladivos- r "\ ne bitaraf, ne de müttefik olarak 

ti .ı..2nh!irattan ~onra Anzak s· k toka giden vapurları kaçak eşya kontrolüne tabi tutmaktadırlar. 1 TEBLI.GLER ı · kimaeden müzaharet, itimad, müı-
ll'>ıı l:<• kumandanı; Türkiye genel ır şe er Bu şehir, Rusyanın Okyanus denizine açılan bir kapısıdır. Japon de- terek hareket gibi kendisine ümid ve. 

~ ı:Y başfcı:-ı.ı ?.fareş~l Fevzi Çak· nizi üzerinde ve Amur nehrinin geniş halicinde kurulmuştur. Dört mil Paris, 26 (Radyo) - Fransız kıı- recek her hanııi bir tezahür ırörema-
t ır ~brik telgra1'.uıı askere oku • mühtekiri uzunluğunda ve bir mil genişliğinde olan limanı, kışın buzk:ran gemileri rargahının sabah resmi tebliği: mektedir. 

~ :ır;. ·n •I l t .. .. d'/d• tarafından temizlenir ve bu suretle limana gemilerin rahatça girip çık- Garp cephesinde Sar havzasında Bunun manaaı, maddi ve manevi 
' d • Ya kralı jorj Kanada ve Yeni l~.tU a yaya surgun e l l mal arı temin olunur. Burası hem ticari, hem de askeri ehemmiyeti haiz- topçu ateşi teati edilmiştir. olarak aendelemek ve aallanmaktır. a., a .uıııumi valilerine tebrik ıne- Ankara, 26 (Telefonla) - Siird- 1ir. Nufusu 105 bin kadardır. Şehrin ticaret mahallesi Halicin garp sa- Paris, 26 (Radyo) - Fransız ka- Çünkü, kuvvetli devletlere kartı aç• 

,.,öndermiştir. de otuz sandık şeker saklıyan Halil bilindedir. Limanda havuzlar. doklar, rıhtımlar, boşaltma ve yükleme rargilhının akşam resmi tebliği: hğı bir harpte, muayyen avantajları 
adında bir şahıs, Malatyaya silrgün ~ldt ve edarntı gibi mükemmel vasıtalar vardır. Bu liman, senede iki, üç Garp cephesinde ikj taraf topçusu kaçırdıktan aonra bütün muhiti ta· 

Çiç k • dilmiştir. milyon tonluk iş görür ve başlıca soya fasulyası ile bunun yağı, kereste ile ileri karakollar faaliyette bulun- rafından terkedilen, hatta ıüphe ve 
t e ıneraklılarına 11 \'e balık ~ıkarır. İthalat ve ihracatının milhim bir kısmı Mançurya ilze- muşlardır. · hoınudauzlukla kartılanan bir kuv-
l! >lı{r lla.lkeı·i ba,kanlığın.dan: H k • • rin:. transit yapılan işlerdir. Son zamanlarda Lalık sanayii ilerlemeğe Düşman, bir milfrezemize taarruz vet, harbi kazanmak için elde bu-
~ aı4.,imi2in açacağı ikinci çi arp om ı te Si başlamıştır. Civardaki bir ada üzerinde Ren geyikleri ile bazı hayvan- etmek teşebbilsünde bulunmuş ise lunmaaı me,rut bir çok unsurları d• 

• 1~ rka:i inin daha faydalı bir ş • • d !arın beslenmesine ehemmiyet \'eritmektedir. de pü~kürtillmüştür. kaybetmit demektir. 
~iti . Urulalıilmesi için şehrimiz Lebrıınun rıy~setın e Ruslar buraya 1757 "" geliıı yerle,mişler ve 1897 de şehri .Mançur- Cenubt Xorveçte Dombahın ceıııı· Orhan Rahmi GÖKÇE 
•hıp;•~ç; cs:ıefı ve çiçek bahçe toplandı ya ve TrombAykhl hatlarına bir demiryolu ile bağlamışlardır. 1917 de bunda düşmanın taarruzuna uğrı. ---------------
~. ç; erı ı:e bilcümle ~i~ek sev~ı Pal'ls 26 (Radyo) _Harp komi· bu hat Tronssiberiyene kavuşturuldu. Vladivostokta bir telsiz merkezi yan milttefik kuvvetler, motörize kı- malar olmamış, yalnız devriye kolla. 
•rır,S:k meraklı•ı Bavan ve Bayla tesi bu~Un Eıı'ıza sıırayın(la reislcum- vardır. Ve Eman, kablo ile Japonyaya bağlıdır. Burası demiıyolu ile Rus- taatla alçaktan uçan Alman tayya- rı arasında temaslar vuku bulmu~ • 
17 5 d~ ınans pcr ı:mbe gilnil saa' hur' Lebruııun rlya•etlnde toplanmı~ raya bağlı olmasına rağmen nakllyatııı mühim bir kısmı deniz yolu ile relerinin hücumu karşısıııda biraz 

1

. tur. 
1''iı. a El'im zt teşri!ler'ııi r:ca e- ve ikl 111111 kadar mUzaker.ılerde bu- yapılır. Ron zamanlarJH \'iııdlvı.~tok ile Ode;a aı·a;ında mun:ı7~m 'Pfer- geri cPl!ilmişlerdir. ı ·nrvik c~phesinde kayde şa; ~n 

_____________ ,. Junmuşlur. ·~r ~·apılmağa baslanmıştır. St:ı.ıweıin şimalinde yeni çal')HŞ. bir had:se olm:.mıştır. 



(ANADOLU) 27 N iaan 1940 ( umartesı 

Eğlence: 

ökbayrak Gu··nu··n b 
-BA§ tarafı 1 inci sahifede - rak orada bulunan Alnımı des;tronrle- u macası 

bile Alman tayyarelerine iistiin bir şe- rI ile muharebeye tutuştukları biİdiril
kilde çarpışan İngiliz tayyareleri şim- miştir. İsveçten gelen haberler de bu

Norveç harbı 

GALiP BAHTİYAR 
t-lstanbul mebu u ve İzmir parti müf ettişb 

• 
ı 

-49- di N'orveç topraklarındaki ii Jerine nu teyit etmiştir. 
ycırleşmekle daha biiyiik işler görecek- Londra, 26 (Hadyo) - Non·eç or-
lerdir. duları lıaşkumandanlığının resmi teb-

Alman tayyareleri, şinıcliye kadar liğiııc göre, Gotcblan:;;dalan vaclishıde 

Norveçtcki tayyare meydanlarından Hamurda muharebe devam elmekl:c
istifnde ettikleri için daha miisait bir dir. Burada müttefik kuvYetler, birnz 

Sem rknr ttuı Bu haraya günde on livanlar geldi ve gure~ km dular. vurmağa başladılar. Büyük bir baş - vaziyette bulunuyorlardı. İngiliz tay- geri ı:ekilmişlerdir. 
i • (fer ah) ~ lirumekle on günde va- Ardımda bir mırıltı oldu. Başımı çe- buğ geldiğini haber verdiler. Bu gelen yareh•ri uzak me afelerden gelmiş ol- Xarvik cephesi nele şaynnı ehemmi-

a a ık Turhan, atun Şahın ku ağına eğilerek bir 
şeyle söyledi, Şahide Can beyi dikkatle süzdü 

r t Tı. {ne Zeref an ırmağının bir virdim bir de ne göreyim? Susor ve Ko Tfmuar :\felek idi. makla beraber muhtdif Alman tayyn- yet bir haı1i e olmamı~tır. 
uf k kolu lan Kara su boyunca yürü- taç oldukları yerde ~oyunmağa kalkış- Timur MPlek, pusatlarının üzerine re üs ve meydanlarını tahrip etmiş, Lonura, 26 (Radyo) - Xorveç or-

r. Sonr a bir diizü)c biribirine mıyorlar mı? Koca uşahlar! Pehl'van- nltm kakmalı bir zırh geçirmiş ve ba- müh"m zararlar vermişlerdi. Şimdi <hı. u umumi karargahı şu resmi tebli-
. · 'k bahç ]er ortasından ve bellen- larla kapışmağa, boy olçüşmeğe ha - şınn da Çin adakorundnn bir dolama Norveç tnyyare meydanlarından ği neşr-etm:ştir: 

m · tnrlalardnn, ağaçlıklar içine gô - zırlanıyorlardı. Yerlerine oturtuncaya ~armıştı. havalanarak daha mükemmel surette 21 nisanda Alman kıtalnrı, motör- So1dan srrfja: 
1 lmü Ko ·lcrdeil, kenarları söğüt vc. kadar ak ile karayı seçtim. Koca bahadır; arslan gibi ortns a ~ık çarpış, caklar ,.,, Almanlara daha faz- lü km·v<'tlerle topçular himayesinde ı _ İki sene t>\\'el iht'l.tl, q hne 
t t ukl. clLnanmış sulardan geçilir. Pehlivanlar güreşlerini bitirip de tı ve tnhtm önünde dokuz defo eğıle- la za~ iat vcı direcekler ayni zamanda Cotlnnsdl\ldaki Non·eç mevzilerine olan bir memleketin merkezi mnt ın, 
Gu çağı olduğundan ağaçlnrdnn ço - çekildiklel'i vakit, bw:; şerbettar ve :a rek bir dizini yNe vurdu. sonra ora- miittefik ordulaı ı ile .N'orvrç orduln- h{icum etmiş ve kıtıılanmız, hazırlan- 2 _ uyumaktan emir J<'m y,111 ya -
, ünün~ "Prukları sararıyordu, nereden ki artlarına elli kök alarak orada olan 'iıtki emirlerin arasına girdi. durdu. r .nın harekfıtını daha iyi himaye <'ele- mış olan mevzilere çckilmişlercl ir. Al- nıncla yenen yeşillik, 3 _' _ havadi-ı, }ıil
v u sak önOmuıe ) miş dolu öküz ara-para altın ve gümüş taslar içinde şarap Ben; Tim urla Ulu hattın arasın ela ge- lnleceklerdir. mnn kuvvetleri O<ıterclalenclnki kuv • cum, .ı _ üye, isim sporcuların yıı~~-
b in ., ko,) lüler çıkıyordu. Buralarda gezdirdiler. Bu içme adeti de pek tıı- "eni bildiğimden ikisini de giiziimden .Non•eç arazi<ıindl' miifü•fik hm·a kıı V<ltlerimizc de hücum etmişlerse ele c;ı, 5 _ nakil vaı:.ıtaİarınclan biri 6 -
ç k erik olur. Bu vakitte devşirilerek 1haf ! Önce şah içiyor, sonra çavuşlar wırmıvordum. vetleri için cok kısa bir znmanda tıc. geri çekilmişlerdir. ha~·vanlıırın en intçısı g"rünmedtn 
k rutu ~· s')n~: Ju dünyanın dö~t ta:ı!ahın içmiş olduğunu dör~ ~evre) e ba . Bir ~1r~~ık Turhan hatun e~ildi, e}'. dört. tayyare ~eydnnı vücude geti il- . ~ lınan tavyaresi lüşliriilmüş, bi- qelen kaza, 7 _ kain. ~öz!: i\'i ~ ,çiJe-
1' fına. ~nderıl l". Buhara, yemışlerı gırıyor, herk"s ele tası111 dıkıyordu. ıle benı gostererek şahın kulagına lm mesı, bu noktaı nazardan fevkalade rıc.ıı de hasara uğratılarak yere inm . rniyen, s _ arzu at ~ütind vapıJan 
fi t nı uştır. Şah, üç tas içtikten sonra ahali de kaç Hif dedi. Şalı bana bakarak gliliim- ehemmiyetli bir hadise tcHlkk' edil - ğe mecbur edilmiştir. içki, !) _ Yunan,istanda ·mı~mı~ fcıl(I 
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Bugün 
FHANSIZCA SÖZLÜ 

Yo d.ı Zcrnuk \•c Tur kasabaların- kanabildfği kadar içebilir. Elverir ki c;edi ve yasnvullardan birini çağırıp mektedir. İngiliz m•cı tayyareleri Got lan dal Tiirklerin reisleri beyaz ~ alfnb de bit 
dang çtik. Yolumuz her hangi bir ka- birine bir işmar edin, herif; hemen ge bir emir verdi. Biraz sonra yasavul ya- Yeni tayyare meydanlarının daha muharebelerinde ordu harekatına bU- harfin okunuşu 1'o _ Ö~ til k ede gU-
abnya dilşcrre hemen kadı, aksakal- lir, elinizden boş tası alır ve ipek hav- nıma geldi ve tahtın yanına yaklaş - vücude getirilmesine gayret sarfedil- yilk mikyasta yardım etmişlerdir. zel sanat, nota' kılıcın mah~ ç ası. 

tar, aı1k r haşbtığ1arı ve kasabanın ile- in üstünde bir dolu tas tutarak geti- mamı tenbih etti. mektedir. Londra, 26 (Radyo) - Alman tak- Y'ltkandan dşağıya: az 
ri ge en!eri bizi knrşılamağa çıkıyor- rir verir. Mahmud Yalvaç ikinci kere: Bu sabah Norveç başkumandanlığı viye kuvetlerinin Norveçe ihraçlnrın- ı _Harp 2 _ ku y k tokat 
1 r ve Ulu hatuna rırmağanlar, peş - Yavnş yavaş kr.fılnr kız1şmağa baş- 1 

- Dikkat et!.. tarafından neşredilen resmi tebliğde da Almanların .Norveç balıkçı gemile- 3 _ den'zde ~·:ıpurlnrır~ı sogu. 'bıı"'ltt-
1 

1 
getiriyorln~dı. Jadı. ~en de kendimi. i?k!ye kaptırmış- De?i· Ben çıkmağa da~rnndım. :•- lngiliz ~v.cı tnyya;.elerinin Gutlansda- dni ~ul~nndıkları kat'! surette tPSbit dıkları içi boş Ş•v, ıızıın ·~:ı~~Jı b•1" 

1 ol~a bulunclugumuz zamanca Mah tım kı ~rchmdan bıl'ısının: kat J\.otaç ve. S~ıso~· _d~ ~.ç tanımı)~ - len rndısındc ınuttefık o.:<hıl~rının e~ılmıştır. Beynelmilel harp kaidele- van, '1 _ beyaz, boş lakırdı, 5 _bir 
mut 1 nlvnç bann tek laf söylemedi. - Dıkkat et!. rnk her vakılkı gıbı ıkı adım gerırlc yaptıklnıı muhaı~bede buyuk hır l'Ol rme tamamen aykırı olan bu usul se- ~Y iizerinde innd dm k 6 _ nu~çıı 
On ncu giinü iki suyun birleştiği yer- Dediğiııi işıttim. nrclımdaıı yürUmeğe koyuldular. _Te~ o~ nadıklnrı tebarüz ettirilmektedir. bebiyle .Almanlara karşı her t. rafta evet, san tın altmıı:.ta ;,rI 7 _ 11c il• 

d b' çukur çayıra konduk. Bu iki su, 1\lnhmud Yalvaçm sesini tamdı - buyruk verdim, at oğlanlarımı yc-rınde Yapılan hava mulıal'eblerinde altı Al- 'lefret hisleri artmaktadır. Bu vlizden deniıde ya"n·ı:ın ha ·va~ ğ _ bnkınıı1' 
b'r iki ılgnı.; ileride Zerefşan ırmağına ğımdan bütün giicümü. elime aldım. bıraktım v~ meydana atılarak bnş kes- mnıı bombarclıman tayyaresi dilşiirnl- bir N'orveç balıkçısı telef olmuştur. tan ıemir enerji 9 )- '. t rfibCııf, 
K tılır. Çünkü anladım ki büyük bir şey ola- tim dizimi yere koydıı;n. miiş, sekiz. tayyare de hac:ar~ uğra ı_l- Londra, 26 (Radyo) - Norveç or- bir yerd~ durm;,,an 6~ışla; ~c hUnct'ı 

B lunduğumuz çayırlıktan Buhara- cak. Aradan çok geçmeden davullar - ARKASI VAR - mışhr. Brıtanya tayyar.e_l~rınden bır duları baş kumandanı general Huge, tr:ın dilinde kadın. 
nın köyleri, dı m aileleri, ağaçlar. kaçı sakatlanmıştır. İngılıı bom bar- Norveç kıtal an na hitaben bir 1':.>yan- D .. kU b l h [{i 
t !..ıhr c ·ta ınn serpilmiş, iki katlı R '. dıman tayyareleri de Oslo krı .• uncla bu- name neş.;·etmiştir. Baş kumandan bu un u macanın a 
n l -· pek güzel seçiliyordu. UZ Ve ) n lunnn petrol tanklarını ve !'manda bu- beyannamesinde iki haftadar beri de- Soldan srıija: 

Bıı tız ileride ise yüce Bu ham şeh- lunan büyük bir Alman nak1 iv~ gemi- vam eden harpte Norveç kuvvetlerinin 1 - Yağmur. yağ, 2 - nta. ıofe~ 
r'n n b'n c.löı-+ yuz cnmiinin kubbeleri B ı • sini muv.ıffakıyetlc lıombarc1ıman et- müteaddid defalar mevzile'"ini terk e- 3 - saz. uyan, 4 - ak, ar;be, 5 - Jtll 

rin mınare}eri. yeşil Çitlerin Sarı eyanname erı rnişlerdir. derek geri ÇCkilmeğe mecbur kaJdıkJa- ikiz. 6 - mala, Ji, 7 - snJ, bU, kCcı: 
: prakh a~nçlarm ortasında gök ile Stavangel' fiyo!'untla bulunan Al - rını, bu znruri hareketi yardım alın- 8 - oh, cep, at, 9 - taş ay, 10 -

8 

) er ara ına asılmış gibi cluruyo-tlardı. .. man vnpurları da İngiliz tayynrcleri caya ka<lar yaptıklarını, ve lıu müddet len. <lıl\'a. 
Mev!!im, ku~ geçimi olduğundan gök s·t fi k l N h kk tarafından bombalanmıştır. zarf111dn tam bir Norveçli cesaret ve Yulı:a1ıdan aşağı11a: 
,. izUnde bini rce leylek uçuşuyordu. ı ara ı {an unu orveç a ın· Bir İngiliz deHiye tayya1·e1:1i, şimal kahramantığı göstererek dövi.lştnkl~ 1 - Yasak. sopa, 2 - atak, k91ı· 
Bü ilk bir taş köprüden geçtik ve tA da d tatb• k olunacaktır denizinde bir Almnn tayyaresini dil - rini bildirmiş. muhtelif harp usulleri n - gaz, te, 4 - yul'l", can, 5 - ulı~ 

hrin kapılnrına kadar uzayıp giden °ilrmi.iş, bi;aı sonra altı Alman tayya- karşısında Norveç askerinin dilnv·ıyı habest, 6 - rüya, lup, 7 - fac·n, 
11 

!.' lr r ovaya gfrdfk. Varmspringc;, 26 (.\.A.) _ Ruz- veç bundan sonra satın aldığı harp resine dnha rn,stlamış ve onlara da hayretler içinde bıraktığını kayd.et • ~ - yenik, kaya, 9 - ar, bilet, 10 _,,,,, 

Bura ı Buharanın nnmazgühıdır. velt, Norveçle Almanyanın } rp ha- malzeme inin bedelini peşinen ödt>- cıaldırmıştır. Yapılan hava muhare - miştir. Başkumandan l>e~ annaL. sin- qeziş, fa .. 
II r "' bayramlarda başka :mübar<'k linde olduk~arını bildirmi,.lir. Binne- rncğe ve bu malzemeyi Amerikaya besinde Almnn tayyarelerinden biri de diyor ki: 

ı lerdr> Fuh ralılar burada topla - nnleyh bitaraflık kanunu Norve~ ait ohnıyan vapurlarla taşımağa nv•c sakatlanmıştır. !ngiliz a\·cı tayyarele- - Şimdiye kadar tatbik edilen ricat 
nlnr, itaht ok.ırlar, alay kurarlar. hakkında da tatbik edilecektir. burdur. ri de yetişmiş ve diişman tayyareleri hareketi artık sona ermiştir. Bir çok 

SE"hrin knpı ı önlinde ulu bir çadır Ruzvelt, bir beyannamede bu ih- Bu iki beyannamenin metinleri bi- ile şictdetli bir muharebeye tutuşmuş- kuvvet, bize yardıma gelmiştir. Mu • 
kurnlmu ve Haarızım sultnnı censrii- tiU\fta Amerikanın bitaraf ~nJdığ'ını l{ıhare Vaşingtonda neşredilecektir. lnrclır. Beş İngiliz tayyaresi tlslerine kavemet ediniz, harbe devam ediniz. -~aı tarafı ! inci cabifede-"' 
ver Teh" çadırın içine oturmuştu. Ulu J ave eylemektedir. Resmi mahfillerde Danimarkaclan dönmemiştir. Çünkü zafer harbine sıra gelmiştir. mncl ~:eyı vermelerı Amil olmuştur· eo· 
h tun mahfe inden inip te çadıra girin Diğer bir beyannamede muharip- hiç bahsedilmemekte ve bu memle - Xorv<'cte mlittefiklerin tayyare da- Paris, 26 (A.A.) - Fransız n:ske- Bruksel,A 

26 
(A.A.) - Krnl ~bil 

c ben de ardındnkilere karıştım. lcre ait tahtelbahirlerin Amerikan ket hakkında bir beyanname neşre- fi toplarının sayısı mütemadiyen art- ri mehafillerinde ha.sıl olan kana::ıte: pl)l.d. parlam~ntonun serbest guı '\tıı 
Çadırın etr:.fma hep değermi say- limanlarına ve kara sıılarınn ~irme- dilmesi ihtimali mevzuu bah"olma - maktndır. Bu toplar mühim rnzifeler göre, Xorveçteki harekat şimdi\·e şefı Hymnns ıle uzun bir mUIAktıb\JI 

vanlar, bezden pcrdel r çevirmişler, lerinin menedildiği bildirilmektedir. maktadır. , görüyorlar. kadar pişdar müfrezeleri tnrnfmcl;n bul~n~lukt~n 9 
nra Pierloyu k:dnıı 

otndn nice htın, baı1buf' vnrsa önlerine Bitaraflık kanununa tevfikan Nor. Oslodan şimale Trontheime uzanan yapılan manevra ve keşif safha~ını et~ıştır. Pıerlo, kralın huzuru nrıı~ 
tırtlarınn ~ nsakçılnrını direk bu say- Ostersland vadisinde Alman kuvvet- takip eden temas ı:.afhasına girmeğ'e çıktıkta~~ sonra beyanatta bulun ·çtl-
ranlann altındaki kürsü gibi verlere K ı leri ile miittefik kuvYetleri arasında başlamıştır. Bu müfrezeler şimd: mü bugUn ogledeıı sonra nazırları. 
g 11p kurulmuşlardı. Çadırın d0ışında- o 111tpo ra s yon ar cereyan eden lıüyük bir muharebede tekabilen ) erleşmi~lerdir. Muha.sı~- ma~ d~vct ede~tığj i ~ Y

1 -.mi~t~·l~B· 
ki t.ereY4't~er de bir çok askerler otur- Almanlar ge~i çekilmeğe mecbur ol- lar şimdi kar~ı karşıya bulunmakta-

81.'•ası .meha~ıll.Nde ha:~ıt ~l~uıı•· 
muşlar, sılahlarmı önlerine çatmış • mectı•sı•n _le muşlardır. Dığer taraftan Almanlar. dırlar. Tahmın edildiğine göre, bil- nnate ~ gö~e, Pıeılo, kabı~e 1 

rt Je-
larclı. U ~ Roeros şehrine girmişlerse de şiddet- hassa Almanyanın Baltık lfmnnların f~z.ak~r. lıberal ve ı:o. ~nlı....t p,cı Jtl ,-

Şahın yanına girdiğim vnkit bunun li ateş karşısında gerilemişlerdir. da tahşid edilen Alman kuvvet!eri rının ı~tırakirle. \ nzife.sın~ de' l\·.;Jcr· 
hilr U gibi bır yere ·erleşmiş oduğunu I...illehamnerin biraz şimalinde Al- lsveçi denizden istila etmek için de- decektır. Mumaıleyh şım~ı carı :cre1' 
gördüm. Bu kUrsünün üstü sırma işle- Sabı]r Faşist sekl eterin~n beyanatı man kuvvetleri ile Norveç kuvvetleri ğil N'orveçe sevkedilmek üzere ha- ~e ~~ş~~ı olmaktadır. Pıe~O~l~rlfllll 
meli ipekli kumaslarla kaplanmıştı. " arasında çarpışmalar deYam etmekte- zırlanmış oldukları için vakında çe- .en ısının gerekse arka a~ 1 \·ıı· • • nhv I' • tt' d'Y• t l kUZ it 

ahın o~lu Mehmed ise babasının sa- Musso•ı· r.ı·yı· bı·ıe hayrete du·· şu·· rdu·· dir. ·orveç ordularının karargahları tin muharebelerin vukuunn bekle - ... a ·~ ı.c~p e ır .gı eya' cklcritıi 
ima g<'çmf!ol.ti. J u Dumlea ta bulunmaktadır. :i\Hittefik- mck Hizımdır. Aynj mehafillenf n ya- zıf~lerını 1.fa~·a devam edec 

Çıulırın içi gene sırmalı ipeklilerle Roma. 26 (A.A.) - Höyter Ajmı:sı le elemiştir: kuV'>dlcr de buraya gelmişlerdir. Bu pılan tahminlere göre, şimalde ingi- beit~\etı~ı;tır. K ·ıd J,CO" 

k planmış ve sultanın bir dirsek yuka- bildiriyor: - Fransanın bize daima diişman ınl\him ku,·vetler, henüz muharebeye liz ve Alman tebliğlerine bakılacak ru ·se · .. -
4 ~Haydo) - ı 11 ret· 

rı ınn, inci, elmas kakılmış bir taç Kısa bir müddet faşist partisi ku- olduğunu unutmnyımz. İtalyanlar şim- giı·memişlerdir. olursa Alman kıtaları ricat etmek p~lcl; bugun bır beyanna~de fnll jçi!1 

1 t S l
'-- k d' " · +. dü d' l · · 't t d' · T d 26 (R l ) D" · mecbt ·· t' d k ı mış ve ordunun. vatanı mü a cttı , ı mıı:. ı. u wının en ısi ise çok ka- tipliğinde bulunmuş olnn Guını..a, n ı )uçcye ınanınız. ı an e ınız ve ım- ..on ra, acyo - un ı vcç 11 ıye ın c a mışlardır, fnknt h d dl d .• . . 3mı:ıll 

l d · i · · · ı d · F · · h k" t d h d 1 d b J b' A 'k h • 1 f · u u ar a bekledıgı bır ı e 
n ·ı rdceks•ne gb~·ınmış Ozerıne yalnız Facyolar \e kor.purnsyoıı ar o hnsı ıç- \h·nşıfnız1. •d,~1r1ını 1 .e~ zaman ınt en a- ut uc unh ab' u. un

8
atn' kır . merıhan. ga

1
- ak~ ~tabrınt en

1 
a gıtme::;i yüzünden ha- kalıinenin istifn~ını kabu! etrrı 1' ~-

Y ı o uma ır uruba geçirmiş. bn- timaında öz alarak harp sa asının a aza :n eme ıyız. ze e mu a ırı. eın {!r cep esnu e re a e net e yapılabilmektedir. Su- • . b h, 1 . . . mek J1l. 

d 
·ı G . t tk .. ı d'Y• ~ı k ti . . t ·1· h :renı u ıan aıa me)dan \er d'"'ı· şınn a gene o kumaştan bir takke 0 • genişliyerek gasıplarla çarpışan mı - .uın a, nu unu soy e ıgı zaman a'l. man uvve erının. ngı ız kuvvet- unet sıfırın altında. 15 derece ı:ırın- 1 .. t' . d k t rn' ll:i 

t rt t 
. l ~. . .. d h b l D" . h t l . . h tfkl .. b'ld" . t· B . t· su ıs e mı eruhte etme ı e''-muş u. letler muharebesi hahne ge ecegını soy ora a azır u unan uçenın ayre erını ma ve ı erını ı :rmış ı. rı ıg-rattır. Şiddetli kar fırtınaları hü _ . p·, 1 k b' . . 'ktid r rrı, . 

Hı b b
y o ı o "t a•wo '"l kted' t A k 1 b hbe'tk k' nı, ı)ero aınesınıııı d':.-ııı• 

an arın, aş ugların ıleri gelenle- !emiştir. eser en gos er ıgı ~oy enme ır. anya resmı ma am arı u a rı e - ·üm silrmektedir. Tronheim mınt· _ k'' d k 1 . e'" le ,,, 

[ h 
y tt l\• ı· · · G a· · · tın• t' Al h .1 . S .ı ıın e a masını tensıp " 

r , şn ın sagını, c;olunu almışlar bir Guintn Büyük ,Britanynnın ayn ıec ıs reısı .ıuan ının: zıp e ış ır. man nrp gemı erı te- kasında SteinkJ"e muh" b . . b' b'ld" . t' • . . · ' _ . . . . .. . r .. re esının ır ı ırmış ır. 
c k banzndeler ı"e ellerınde sınekliklt'r hakkındaki dostlugunun samımiyetme - Hayır, hayır arkadaş! ınker kos undan ateş açarak muttefık pişdar mu har b o:ı· ld ,. r . _____.,,-
ö11de uturmuşlardı. Kapının '·anında şı"ıphe cttigy'ni söyliverek demiştir Dlyt! mırıldandığı isitilmiştlr. kun·etleri mlişkiil vaziyete dü~iirmeğc tt t b . e e_ı 0 

ugu kafı su - ~1 r-,, • • re e e evvün etm· t• !k' t f drı ~ hın bas "üveri veziri mühürdarı kı·. Guiııtanın mıtkuna hiç chcmmivet calıRmışı1a da buradaki müttefik kuv- · · ış ır. 1 
arn ın ma gazetesinin suı·eti mııh u te ,. " , , . • k t• . d ~ J'\ ~ 

bulunuJ ordu. Alay içeri girince şnh - ltalya Ak·leniz mmtakasında lıa- atfeclilmemekte ve öu nutkun bir mild- vetler, silratla ateş hattından içeri j. ll\'\'c 
1 şım i Tronheim fiyordu ile v~çe gönderdiği muhnb 'r'ni~1 • r' 11 

tahtından inerek Ulu hatunu elinden kim lıulunnn İngiliz donanmasının dettenberi it~lyan matbuatında yer a- !erlE>mişlcrdir. Snaasvatnn al'asında karşı karşıya Almnn k:ımandanhğı em~ıne ı;uğunll 
tutt k 

. . . 
1 

'hlal d'l A deniz lan müfrit fıkirlere tercüman olduğu Londl'n, 26 (Radvo) - İngiliz h!lrp durmaktadırlnr. kuvvetlerın 1300 tayyureyı bu 
u ve yanına çı ardı. Sonra chyle mevcudıvetıy e ı a e ı en K • .. d' · · · · • b'J r k a· . . • . ~ . . . h 

1 
t' oylenmekte ır. gemılcrının Steınker koyuna. sokula- Cenupta mühim miktarda t k ,· . ı c ıl'me te ır. mb r-

blr ı~mar ettı, hemen çalgılar çalmnğn emnıyetı mesele mı bır a sure ıne 

1 
c;s w w e ı u ms m 1 edilen Al k t 1 a \ lj e Bunlardan sekiz vüzü nğır bo o11 .. 

basladılar. Biraz sonra çengiler, can- niçin bağlamasın? Bu ~esele başka EL HA M R A sinemasında tırmakta;ı:~a;ı a arı tazyiklerini art- dımnn tayyaresi, iki yüzü ~ı~~i~ a,cı 
bazlar ortaya çıkarak bir çok marifet- memleketleri de işgal cdıyor. R · bardıman tayyaresi, üç ) uzu 

1 
h d k .. • Bugün matinelerden itibaren oma, 26 (A.A ) _ Popola n· R t 'd" 

er yaptılar, bir aralık meydana peh- Guinta, Fransadan ba sc ere ŞO!· lki fovkaladc llffi ve lıüyük film birden · ı 0
- ayyaresı ır. d 

Bugün Kültürpark Sinemaiı'ndıı 
;\Ievsimin en güzel 2 filmi birden 

Damgalı Kadınlar 

Belçika ra ı 

1- SERENAT 
Zevkiue ve güze liğine doyulmıyan, baştan nihayete kadar canlı ve hara

retli sahnelerle malfimal olan ve 
MICHEL SIMON - SIMONE SIMON 

lJefllt kO.r .Cfubertln hayatı bcRteleri, aşkları 
Baş ?·oldı>.: LILIAN IIARl'E.T 

2 - Zorla Güzellik Olmaz 
BETTEDVJS - ROSSALY LAı'TG flı11i 

Tarafından fevkalade bir surette temsil edilen ask ve ihtir35 .ı j,Pl 11 

Kadın dünyasının iç yüzii ve ka<lınhk fıleıninin kanİ• kıyafefni .go;:, c1'til'· 
l.ıu müessir dram layık olduğu takdiri kazanacak ve çok J.Jeğenılcv 

Gibi iki büyiik Fransız sanatkarının ~'arattığı 

Aşk Resmigeçidi " Üçkızlar,, 
Fransızca slJzlfl tıe Qarkılı 

A 1'RICA. Ekler jurna '!\·o. 11 son dün11a hadisatı. 
O ıu ı <ıutleri: Her gzin {J-5-7 ve 9,15 to Cumartesi ve pazar 

gü;ılcri 1 de ilave seans 

Pnmsızca sözlü 
Baş rollerde: LORETTA YOUNG • VARN'ER BAKSTER 

Metro jurna!cia: En son harp haberleri. 
Seanslar: 1 - 4.SO ve 8 de başlar 

Zorla G. Olmaz: 2,SO - 6 - 9,30 dn 
Cumartesi ve Pnzar 11 de ve hafta arasında 

Her gi.ın 1 de UCUZ HALK SEA. 'SLARI vardır. 

AYRCA CEHENNEM YOLU 
Heyecanlı bir vakayı musavver n k ve fedakarlık filmi 

116.ı:eten Paramunt jurnalde luı1·11 ltaoodistsri dlıf 
Scansltır: Damgalı kııdınlcır: ~.45-5,50-9 Cemıerıı ti .. 

J,,4n ve 7.50 ric 
............................... 3. ............ ----



, 

..._ Z7 Ni•arı 1940 Cumartesi (ANADOLU) SAHiFE ( 5 )' • 

.. . . 
ecl s11 ~olAJJtır Yugoslavya 

heyeti 
r--Bayanlara Müjde--.. 

HÜKUMET C.A.DDESİNDE 
Kazım Karabel{ir'i rı 

tekiifi 
l<anunu 

edildi 
llAHAJ< 

Bahııı· gddi. Çimenler ye~ercli. De- Moskovaya vardı 
ıizin koyu mavi sathında, inhat hafif l\fo ·kıırn, 26 ( A.A.) - «Tas ajan-

ı··· ····A·n·"N"A'"N'''i(;i·k·AKAŞ ....... I 
: .. 1 ....... 11111111111111 ......... 11' •••• 11111111111111 111111 11 ...... '111 ' •••• ' .......... 11111 U ·-

M a~a~©ı~D ~i I ~Baı tarafı ı inci sahife~e- 1 _ .· •ice ıııdur kı: elinıiz<l~ld r;ı- hafif ~ırpırııyor. Gök güzel, güneş le- >l bildiriyor:> 
. '~lte ia'i'! ve ıbatesı i~in lazım ge- kanılara gure, biz artış nisl.ıeli :·üz- miz ve hayat, yavaş yavaş. ba:;ındaki Yugoslavya salıık ma:iye nazırı 
ta~. ·aııun teklifleri tetkık olunmak-~cle ı;Q ol. ·ok n m n ettiğimiz hı.ldı' yünlü ıılkı,rı, arkasındaki kalın pı.lto- Cortı•,·için ve Yugo;fm·~·a ticaret v 0 

J;r. ".akli zamanı ge!d!yl zaman trnzjjiittan •onra i ·tih '•k ,·üzde yÜ:< yu atarak gözlerini · ·maktadır. İnsan · aııayj nıızır muavini Abradoviı:in ri-
•tt"•uaı nize arzedilece' t r. nu iza. ,!eğ J h;ı••a ,-· zı1 2(ı(J ii bu:m:.ı~lun gayri ;htyari: yasetiPıkl<i Yugoslav iktı,ad heyeti 

~· an sonra meclis dahııi,e enc"me lnJ;' arlar vekıı' lıirıı is'itı fıl,'niıı bu Esli nrs;m; »< ''"ı/ıaı· Iç l>P~aya Rı>l•ni.ştir 

30 Nisan Salı ve 1 !Vlayıs Çarşamba Günleri saat 

15 ten 17 ye kadar Parisin ilkb"hnr Ye ya?. robları. tan·ör ve kos

•ünı ınodel!~, nı t[\lll ı n1ankcnlerle k~hir f..>d(·t~ktir. Bu ck:-:pozi~yonu gür 
mcd •ı hıç t r rniiLı:ı.\ :.uıtta hulunnıam:ınız nıeufuatjn'z iktizn~ıdır. 

't"ınazbata•ını ta:v p ~ 'zm'<•' artı<ı k r ı ır ia •al<i hlerle"i 1>arşı- oçıltlı ııı•llcr ,,~JJlıdem :IJo;kov;ı, 26 (Rarlyo) Yugos-
1,;cı,., ruznameye cı.ıt il hu Jna , i- 1 ıya ·lmeıım Ankara b"ra fobriJ.a ı Arsw lıi~;m ıle qliı liiıııii. laYy,a he\'<•li rei<ı C'orreviı:, hugiin 

Dikkat: ~ayın ııı, .ııııarı lJ iiuı C"dkn ı:ün ve saatta 
te~r'fkrini r.ca ed,e,-i7. 

'<b maddelerden nomon'i • 'e' (}aı·'tcsjsa•ı.,ın 6 m J>"<lll Jitre j>tiholl ,ede- Rt1ki 11/l'r/c d •un c"rttnİİ'flll l\lolo+of tarafl~OH'l kal,uf edJmj, -
n.d••katarının sal ıı alınrıal4rını w lıilccck bir kabili.rew ı;-etiri!me !ıh Diy~ rnır•ldanıyor. Yııl<•ıııla b;ılıar tir. 
~ti~lın'n lediypsi şek ine ait k.ı~un raiımen nıümküıı olmacl,ğnı da kay •arkılan F~·JenmeğP Jıaşlıınecak. fla
~ ~ a,ını gümrük ,.c inhisarlar ,-eki-

1 
dedernk lıurli kii ah ·;ıl ve ~cı·ait a'- har mnıblnrı, ha har tıırnHleri cıl;a

----* 
Mal Almak Mecburiyeti Yoktur ,;::::=::::::::::::.:::::::::::::::; 

~,~~! Raradeııizin •a.~ 1ıi üzen,e +ında ica~ edeıı nıak'ııeltrin getiri- ~k .. Hah:ır hir CİR<'~ hnlinıle ya(<ala
'ııı· c.elen nıuzakere ıni ta"ıp ey-jlerek yeııı bir falırıKa kurulma<ınııı rn t:ıkıl ak. lışh:ır orı'lal)l~rın, pı
(. ~ \e bu mü1111>ebetlc }ÖZ alanlı..~un senelere m iteva)<kıf bıılul)du. ınr h.••lnıwrı iis iiıırle kuş olup iil~
bı~~ Gevher f;tıli (Çanakkale) rr'i- iiunu nazarı dikkate alınarak kurul- cek, nıı·ı ıJ Ji•ı \'~ gramnf•nlal'ia znk-

'l'\aa .. bedeli olarak le,;pit ed"leıı. muş olan f,u falıı·il<lll,ırın satın alın •ı·ini, ns'·l;ınnı anl,1tncak.. 

Şarap ihracatı 
Ankarµ, 26 (Husu,i) Cllürefle-

cle bu yıl 2,27 l .OOO kilo ~arap hl lı
~aı edilmişti. tik altı aylık müddet 
rarfıııda bunun 1.250,000 kilosu dı~ 

Ja• YUz lıin liranın yükşek olduğuna ması cihetine g'ı..lildiji;iııi lıu falır'ka lc'mılo 1 ir titreme, lıir sızlama Yar. 
•et d memleketlere ihr:ıç olunn1u:_;;tur. d e erek bu fabrika'arın te,i.ı farın k<isa\ıııd3 birayı ıstihsal kud· nnhı;r. ırıazir'n ha<ret' ,.;n: .ı~ beraber 

11~0---.,,~~lerini 5okta~ amoı:ti etmiş ol - retiı~jn lıir eksıı?r. heyeti_ tarnfrndaıı j''.eliriyor, <1ir .'·e. lo}ıa. ·-,··ınliziin d 
ııı tını soylemış ve bılha •a ;atın telkık ve Jnymetırıın takdır edıld:ğın •ıırıık'arıııı ~ozuror. O yaprakıarıld 
<,a bedelini bütün olarak harıee söyliyerek bu t~-i atın tahmin edi er iizel Ye nı ·sı•rl yii!JIHin rüya ~ibi gı,. 
~ l'llıııası yilzünden bunun biz dö- kıymetleri hakkındıı malümat ver. l'p 2w.en rizı{'eriııi ıı-örürorsurıuz. Ge" Akhisar, 26 (Hususi muhabiıimz.. 
·ıtııeseıesi teşkil eylediği hususuna miştir. Raif (Karadeniz) izahatına 1JTJ 1 Ş ve bir daha ~e)miyec~k olan o sı den) - Akhişarda belediyenin yap

Q~l'\ dikkati celbeylemiştir. devam ederek 1 milyon 163 bin ı;ra !·ak, o ıen temiz anlıırın. :cavaş y~va• tıracağı hastahane binaoı için bin !i
t. lnrQk Ve inhisarlar vekili Raif olarak tııkdir edilen bu te<isatın 100 iilmekt.e olan bir k;ılp iistiindP ağladı- ra teberrü eden keresteci B. Halil ib
~~&d_eniz ) bira istimlak ve is - bin !"raya satın alınmış olduğunu n ğını dııruyor•unuz. Elinizde kalan ~ey rahim Gür ele şehir meclisi kararıy
ı 1 ının bugünkü durumu etrafın- bunun harice 'atılacak olan kı.mınııı '<e. hn,ta hir teselliden ha•ka bir •~v le teşekkür edilme>i muvafık görül

Bir hayır sahibi 

'dalahat vererek memleketimizde tütün olarak ödeneceğini bildirmi~ l 0ğild'r. P.azan da kendinizi nı~'ud müştür. 
:h1,

3 .~ilyon litreyi bulmıyan bira, tir. Bu me\'ZU etrafında bazı hatiıı· ·ındığıııız o )l'ernıi• zamanlarda. ne ka-
l!ta akının geçen yıl yapılan tenzi- ler tarafıııdun ileri 'ürüleıı nıiitalea d•r çocukca alıhndığıııızı ve aldatıldı 
~lt~ ~nra birden bire arttığını ten lara karşı nhi.<arlar vekilinin verdi ·.,nızı anlıyor, derin derin içiıı'zi Çe· 

----*·----

··~i rıhı olan Ağu<tos ortalarınca:ı ği cevaplar kafi görülerek m·ıddele kiyor1<ıınıı7.. 
-tkı ;anun bidayetine kadar bütün re geçilmiş, Ye kanun olduğu gibi ta~ ı ıı,..r halını-, !ı,r <'evvelki bahar olmak-

~! 3 ~ 
1 karşılayamamış olduğu hal- \'İP olunmuştur. t:ın cıkı ·0r. 

ı·ı, lııilyon litre bira sarfedildiğini l\Iecli; Pıızarlesi giinıi toplıınacak. rocııklııM-ıınl'ızda, nıarııl hahçelerin 
ıtı~ ve demi~tir ki: tır. ı 1 eki ağarlar al'ıııda ,·ed'ğimiz ekmek 

l:ı ıı·e pey,ıirin hir h:ıhar hatıra Vıl'.I 
1:.tı• J ı .,M .. b d f b 1

e7.zeti mı·dır. Tlı•nim g;tıi köy. 
lıı ıncan ze ze esı u a i onoları ılü dan ırcıı~lrr, pwe val<ti nıe-

tqn h • z.r ıı;inkol'k bir s • rıkaran ıı:r lıii ve ayvan zayı- ı ıükfilnet bazı tedbir- )'ılclızlı :·eğ n 1 ntiar fTC'Pıelerip.4e 

<\n~ atı yok /er aldı ,kıılıhe ıdtııı<la ne ırarjp bir lı;ıhur mu-
~~) ara, 26 (Hususi muhabirimiz- A k . .. ;·ik'si rıl<arılı~ıııı iv:e~ bilirler. 
~tt •. .._ li":rzincan ve havalisinde pa- . n aıa, 26 (Telefonla) - Mub~· . ; 
~~!ittin" dıl bonolarında vapılan sahteki\rl•k ı A il a ~ a ah, .ıh" 

lııaııı u vukubulan zelzele hakkın- .. b . 1 · Jhharhr v Jip o-er·,·nr n·ıh:ır g<•ıc 
\ı Ilı inat alınmıştır. Zelzele, Erzin- bmulnae letıy e htlBlrnmetç~ bazı ted· n b~h·ırıl;r F~ka; lıi~im. ieı'mi.ziıı. );i 
'.,c ~rkezi ·ı T K h . R ır er a ınnıı~tır. u tedbırlere naza 1 • · · • • 

c 'le k ı e ercan, ema 'e e- ran, mübadil bonoları ziraat banka- ,İn' n)ıumuzuıı, bizim yımılaı·ırnızın 'h azalarında şôddetli olmuş, in- rfiin_v,,ınızın h.aharı, t:ıbialın lıaharınr ayv sı şubelerine ibraz edildikçe maliy~ ~ 
~ an zayiatı ve mebani has~ra- ·vm'!maktnılır. 

U bulınamıştır. vekaletine gönderilecek ve sahte ol· 

Tissin me:~ tupları 
-Bat tarafı 1 inci sahifede-

kararını '·erdiği Rayiştag toplantısı 

hakkında da izahat vermiş, bu t.op
lantıda ancak yüz mebusun bulundn
ıiunu, bu )'üzdeıı içtima salonun::ı. 

rıarti mensuplarının doldurulduk'arı-

111. kend 'sinin harp aleyhinde rey 
verdiğiııi Ye bıı ~t>kilde rey veren:.-. 
l"in ~ı,ey fazlı\ oldukl~nnı lıildir:niı· 
1 j !'. 

----*·----
Konferans 

Dugün halkevı salonunda saat ıs 
de döçcnt B. llıilent ::\furi Esen tara
fından (\'atandaşın mülkiyet hakla
rının tıİkyitleri) mevzulu değerli bir 
konferans verecek! rdir. Konferan:;, 

Y madıkları •nbit olduktan sonra be- Demin. bir ya\'l'u ÇO<'Uk. çnm•ırlar 

b D ı 
- un1uma açıktır. 

l~t. a ancı i deU.ri tediye olu*nncaktır. •einde, ,\-nrı çıpl•k hir marul kökünii ---·----------
·cmirnıei{l! calı•ıvordu. Hani bu ço . 

ı/ı Kemalpaşa icra memurluğun-

4 <ınları /stanbulla R• b ""Y"n Jıalıar hakkı?. 
k t dan: 

•,,il ,..,a...ıa yapılacak J en rop A ·rııpada. kan ıiali;<:a,ının lınharı, t l h il ı, I' l ~ '" uı zmin e ma a e bc"çi'i .cma pa. 
~- ·~ra 26 r. B riik)"Ü7.İinü kmırtm"l< Ü7'1redir. Rulut. 
~ h ' (Telefonla) - 3650 ve eqanaita bu!unacak ~alı Kfımilin Kemalpaşa tarım kıredi 

ı, "lıııı • ların renf'İ. vnkınna km! kml olacal<-~.,~. aralı kanunlara göre Maarif . , . kooperatifine borcundan dolayı ma'1 
<L,, tınce 1940 ma"lsındn açılacak Berlııı, 26 (Radyo) - Har·ciye na- tır. Hani bahar!.. Bu mudur hnhar? cuz ve teşrinievvel 93·1 tarihli ve 111 
, 0,;•cı dil . t'h 

1 
' · 

7 
zırı Von Ribbentı·op, yarın saat on ••nu ıın ı an arının mayıs sa- .. .. . . . ÇiMDiK numaralı: Tapu senediyle uhdesinde 

l.ıı ~ ı\nkarada ve 1stanbulda yapıl- dd?r,tte mt~;.bukalb mi um1 .essıllerı ~le k~r - kayıdlı Öteraka mevkiinde ~arkan 
h •rartaşt 1 t ıp oma ı,.ı a u ec ıp urnumı vazn-et * 1 <ij · ırı mış ır. h kk · an•ızca yolu garben Cafer ~ima.en 

'\~ 'tııtihana ııiMn •onuna kadar im- a ·ında beyaııtta lııılunacaktır. Bu Avam oakkal •nbri cenuben Nefise ile 

ı 0Itııa]{ . . il t d k beyanat, a)'ll' zamanda radyoda neşır 
·r •r ıçın m raca.a e ece me- mahdud evvelce bağ halen heyeti u-

da k b 1 1 kl d olunacaktır. K d . ~· ı· d . . d t 1 b a U O anaca ar lr. amarasın a mumiye~ı ID ıra egertn e ar anın 

llaşvekı·ıı·mı·z Bi:ecik dört hissede bir hi.ı>esi ,.e ikinc; ;ö
!:'iitcükte kain ve 142 numaralı tapu 

4t.'·a Sıvastan geçti Mebas namzedi ,cne<i,-ıe uhde·inde 1ıuıunan ~arkan 
" r t t b 1 ? 6 (l' 1 f 1 ) Dahiliye Nazırının izmirli molla Hii,eyin evli\dl:ırı llleh 

; .. ı. a, 26 (Telefoııla) - Siirdiıı s an u • ~ c e ou a - :\Hin-
"•~ h ı b l B'l 'k b l - b y t med Azmi rn Adil tar: ası garben Ka-ti• ,zası dahilind~ bulunan ve çok a u unan 1 ecı me us uguna sa.- e ana ı 
•o ·' b k B ık · b b ı d ı b dı oğlu Ahmed şimalen giritl; Cevri ~c•,_ uuğu anlaşılan Tilrk petrolü- 1 · a ı e<lr me usu e e iye er an Londra, 26 (Radyo) - Dahiliye na-
·.,,~ı . k 'd ı· · d I' · oğlu ve :\Iehmed şimdi kmnen lla.;:ııı 

tı.\ b.,,.e• .için Ankaradan hareket e- ·ası 1 are mer ısı aza<ın an •Ü>eyın lll'l B. Hender:ıon, dün Avam Kamara-
•,, ı. K d · · d Ilüse\'in tarlası: Ceııulıeıı Hacı A 'i-

•. ,~ ''at •ıl Dr. Refik Sa,,dam, bu - a rın:n namze gö:;terileceği söy- sında lıeyaııatta bulunarak harp esna-
" '• ' ı · nin tarlası ile mahdud tamamı 75 li-
. ~'ilıi•tır 

12 de hususi trenle Sivas:ı enıyor. sın da milli mesaôye engel teşkil ede-
' ra dei{erincle evvı•kp bağ halen tar-

'. 
• •.• · Tren saat 12.35 de Sivas H • k • !X'k her har~ketiıı ~İd•letle karşılanma- k . 1 '""U rıçte !anın eza dört hisse itıbaı·i.\"le ıorç-

ilıllli r ndan hareketle yolu~a de\'am a ı $1 hakkındaki kanunun ta'.bikine baş- lu\a ait b:r hisses:ııin nıü'kinlleı·i 
1,'ılıı ha.ııtlıaşvekilimiz geçtikleri yer- Alman~ar lan.al~ beri ingiliz faşist ve komünist- aç.ık arttırma suretiyle H' biı·i;ıci ar-

Mıntal<ası Bağcıla
rına ilan 

İzm:r h.1riç. olm k üzere as~ğıda gösterilen mınt,ıkııları4ı kükürt satışı 

Z'. 'lt b J J şube ve ajanlarınca hizal~rında ya-
1' a an {a arı zıh füıtlerle ;-apılı.caktır. 

hm r" •ıoğl , Kar~ıyaka, Bornova, Buca, Se,ru:köy, 'l'orbalı, Ilıca, Boz. 
yaka, Bıı.çı,rn, Y~ıı'J;aletimarı bağcıları ilıti>aç!arı olan kükürllerini ~ir
ketin (lzmirde kapalı yemi~ çarşısı No. 41) ~ubesinden bedeli muka 
bilinde alacak:arı kağıtla Oarağaç Taı iskeledeki ardiyede te>cllüm 
edeceklerı..lir. 

Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 
tedarik edilen ard'yeden alacaklardır. 
Dikkat . İkincj nller kaldırılmış olduğundan bağcı olmı

• yanlara kükürt verilmiyecektir. 
Bağcıların alacakları kükürtler gösterilen mahallerden başka yerletde 

satılamıy11cağından aldanmamaları liizınıdır. 

Satış Satış fiati 
!l!ıntakaları Yerli Ecnebi 

AlaŞ('h:r 

Akh:sar 
Aydın 

Aynılık 

Balıkesir 

Bandırma 

Bayındır 

Bergama 
Burhaniye 
Çaııı:ıkkale 

Çeşme 

Edremit 
Gebze 

z. B. 497 
• • 49,; 
• > 500 
• • 510 
• • 50;; 
• • 615 
• • 490 
• • 51[ 
• > u!O 
, , !)],j 

> , 50.) 

• > filO 
• • 533 

537 
535 
540 
550 
645 
555 
630 
555 
555 
555 
545 
650 
575 

Gelibolu • • 515 555 
Geml:k • • 5rn 655 
Geyve > > 5'.!5 565 
İstanbul • • 520 560 
İzmit • • 530 670 
Karaburun • > 500 540 
J{aramür:->el > > f'i30 570 
Kemalpaşa • c 490 530 
Kırk:ığnç • c 490 535 
Kusarlası > > 500 540 
Laps€ki • • 515 555 
:\1anisa • • 487 527 
M€nemen • • 487 527 
Nazilli • • 500 540 
Salihli • • 4n5 535 
Seferihi•.ar • • 495 535 
Sara)'kös • • 500 540 
Şarköy • > 5i5 55,5 
Tire • > 490 530 
Tekirdağ • > 515 555 
Turgutlu • • 490 580 
Urla > • 490 530 
Ödemiş • • 4% 535 
Kükiirller'miz ku"ıın mühürlü (50) şer )<ilolul< torhalarda •atılığa çı-

karılmıstır. Be)•nelmilel şöhret; ha iz Londrada(Oaniel Griffth) liibura
tuvarında yapılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 99,51 safi)'eite olduğu 
anb~ılmıştır. 

Kükürller!nıiz son derece faydalı hassalan haiz muzır maddelerden 
tanıamiyle fıri ,.e en yübek ecnebi kükürtlerine muadildir . 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

aQrtıakt ın büyük tezahüratı ile kar- 1 lerının takındıkları tanr ve hareket tırması 28_5_940 salı günfl saat 11 
adır. Silaha çagv ırılıyor hakkında sorulan suallere cevap ver- den 12 ye kadar Kemalpa<a iCl'a dai- Uevlet Limanları işletme u. M. 
G 

miş, bir mebus komünistler;n beyanna resinde yapılmak üzere s~tılığa ko- d 
&.. Öring Paris, 26 (Radyo) - AIIJ1anyanın, meler teni ett:klerini, diğer bir me- nuldu. Bu arttırmada satış bedelleri lzmir ŞU besin en: "'°"'/ Kı hariçte bulunan 1921 doguml~ları bus ta faşistlerin eadde başlarında, u- ta)ımin olunan kıymetin yüzde 75 ini .. /l k silaha dav t etmekte olduğu oyl ı · t' ı · 1 - 1940 yılı haziranının b!rinci gününden 1941 yılı ma,·ısının son oro a ·onu- e s e- mumi yerıert e JÇ ıma ar yaptıklarını, bulurrn en çok arttıran üzerine iha-

. ·or f • dl ı gününe kadar Çamaltı tuzlasından vapurlarla motörlere tuz "ı~~,,,, 2 ~"acakmış nı) . umumi e karsş gunıo e noi sdrıt uu les·, yapılacaktır. Aksi halde en çok " ·· .. ,. ,. • ı ı ki yükleme ve istif etmek işi bir ar içinde pawrlıkla eksiltmeye 
' ' ti (R Ürf"ı 

1
• dare intizamı ınzı u · arını, ;;ö,le-inin de artıranın taahhüdü baki kalmak s,ar ~. b, 1 .• ,_ adyo) - Mareşul Gô- • fk. 1 f k 1 1 • konulmuştur. 

·~ ., d umumı " arı a <"na ·arşı anc ıgını tiyle satıs 15 o-ün daha uzatılarak 
Of!a Jl a Btikreşe g'Jerek kr:ıl • " 2 - Muhammen bedel on bin lira muvakkat teminat (750) yedi yüz 

•kı'taı .~~n. uşacıığı söyleniyor. Pro')'esi Adliye encü- söylemişlerdir. ikinci arttırmaları 12-6-940 çarşam- elli liradır. 
't "'"' ı Nazır demistir ki: lıa günü ayni saat, ayn1• '·erde '·apı-" !{ •ı •ın, hususi yatirle lılı • d ' ' 3 - Pazarlık 3 mayıs cuma gıinü saat on 'Jirde devlet limanları i~-

~rad . • menın e - Bir müddettenberi halk çalı~nıa- Iacaktır. Bu arttırmada dahi satış t 
~ Yah eııızde yaptığı bir seya- . 1 k . t' !etmesi zmir şubesi binasında yapılır. Şartnameler bila bedel 

nu an b Ankara, 26 (Telefonla) - Örfi ida. lanna manı oma ıs ıyenler görülü- bedelleri gene tahmin olunan kı.v-

1 
ftuğu cı ir devletin ricaliyle ::\I 

11 
t' b h alınır. 

l' tahmin ediliyor. re projesi, Bü:viik :Millet :\1ecl:si adliye yor. · i e ın u arp esna•ında büvük metlerin yüzde 75 ini bu!mazea 2280 4 - lsU:klilerin kanuni vesikaları ve t.eminatiyle birlikte şube mi.. 
q ~ encümeninde tetkik ediiınektedir. Pro- kuvvet ve kvıire!kiyle çalı~mak arzusu 0 numaralı kanun mucibince <abş ge. dUrlüğüne milracaatları ilan olunur. 18 21 24 27 137ll 
'-e temı"z, Je, m!lli mlldafaa ve dahiliye encümen- kadar büyüktür ·i. ona ekalliyetlerden ri bırakılacaktır. lşbu gayri menkul ----.;;=--::;---.;;,--:----------=-------

' ucuz ltrinde daha eneı tetkik edilmiş bu- kimse mani olamaz. Hiikfimet bu gibi uzerinde her hangi bir suretle hak Eski kağıt münakasası 

il l lunduğundan, adliye encUmenindeki hareketle'.·d~n a•ln t~ıra~ül gö<teremez. talebinde bulunan ellerindeki resmi 

it aA ç tetkikat bitl'kten sonra derhal heyeti Hılk0metımı7., her türlıı mıızır propa- \·~saikiyle birHkte yirmi gün zar:fınd,, Sümerbank sellüloz sanayii 
"nııımiyeye ,·~rilerck müzakere ı>di <:"anda,·a mani olmak içön kararını da- icraya müracaatları !Uzımdır. Aksi 

er lecektir. ha ewel vermi•ti. halıle haklan tapu sicilince malünı esse sesinden·. 
türlü tuvale? Bıınıınla heraher ekalli,\'etl<'rin fi . olmadıkça paylaşmadan hariç ka-

•• mu-

lı re •tl . uu· K TU u kirlerini yavrnak hiirr\·etine mazhnr lırlnr. Satış peşin para ile olup mü~- Müessesemizde mevcııd ~artname veçhile (200) iki yiiz ton safi be-
l l J" §ı er l n. hrakılmalnrı ıia mııv:1fık .!'"iiriiJ,.,ıJ•tL terideıı aynca yüzde ikj buçuk ayn- yuz ve (MU) l>C§ yüz ton karışık matbaa ve büro artığı eski küğıt nıüna-tlil)di N üz he t BEHÇET UZ F:ıkat müf•·'l hareketler, tehlikeli il" ca delliiliyl! alınır. Şartname ilan ta- kasa suretiyle ıntibayaa edilecektir. 

tireler ,·erehilir. Bu 'tihal'!a hiikfinıet rı!ı<nden itibaren herkese açık bulun :ı.ıunakasa 22 mayıs lıJ40 çarşamba günü saat 14 te !zmilte müessese 
C- ~ Çançar Çocuk Hastalıkları ,-eni teclhirler de ;ılabilir. t!urulac:ıktır Taliplerin kıymet; mu- müdürlüğünde yapılacaktır. 
'->l Bir isçi melııı•. 1 mn\ 1'(n ;,ei toplar 'ıamrene-in ,rUzde yedi buçuk pey Satnıağ:ı talip olanların fiyat tekliflerini havi kapalı zarfları münaka-
~ hat · Mü~ehaS$lSt tılnrının '1'1e11edilip edilnı ycceğini sor kçesi ı·eyıı Milli banka itibar mek- sa günü sa:<t ı2 ye kadar (700) redi ;·üz liralık tenı'nat akçaları ile bir-
~N~ıijı. eczaneS I Hc•ta '. rını 11,30 dan bıre kada r muş. n~111·: •ılıu 937-•1!14 dosya numara iyle Ke- 'l ikte mtie•sese müdilrlüıiilne teslim etmeleri lazımdır. 
·~ıı~ın~ BUyQk Sa:epçioi'lu hö- ~•yler ıokağınd .. Ahenk matbaa.ıı - F.'·et ! •alpa~a icra memurluğuna milraca- Şurtname müessese müdürlüğünden bedelsiz olarak tedarik edilebilir. 

a. 'k"'~"• ~·hrl Ml•r Cenıbını \·errı'ştır. ..tla rı ilan olunur. 23 27 1435 

1 



23 Nisan 1940 SALI 

:.······· •••• •••••• ''"•il ............... 1 .............. 1 il .................................................. .. ,. 

• • A • • ! zm pr Levazım Amirliği llô.nlarıj 
o....~----~··• ... ••t• ... • .. •••••R'll•••ınııı1ııı-..ııı1HSW!IM ...... ___.. ... ..,.,,,_..,.__ 

akinist a n yor 
lzmir levazım an.irliiii satın alnı · orıu dan: 

1 - Telli telsiz motör ve eJektir 'k ır., k in: tliğine talip olan ııanat

karlardan ehliyet gösterenler ve şeraiti uygun görünenler üc
retli olarak orduy~ alınacukl .. rdır. 

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte müstahkem Mevki ikin· 
1300 

13 
ci şubeye derhal mlirncaatları. 

14 16 11 ıs rn 20 21 23 24 25 26 27 28 30 

1· LAN 
Fransızca tercüman alınacaktır 

/::mir leı·azım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Eskişehir hava okuluna beş Fransızca tercüman alınacaktır. 

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

2 - Aş!lğıda vasıfları haiz bulunan ist<?klilerin okulda teşkil edile
cek bir heyet tarafından imtihanları 30 nisan 940 tarihinde ya
pıiacaktır. Taliplerin 27 nisan 940 tarihine kadar Eskişehir 
Hava okulu komutanlığına müracaat etmeleri ve imtihan gilnU 
olan 30 nisan 940 tarihinde yukaı·ıda yazılı vesaikle beraber 
Eskişehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilan olunur. 
A - Türk olmak Ye ecnebi kadınlarla evli olmamak. 
B - Askerliğini bitirmiş olmak 
C - Medeni haklardan mahrumiyet cezası ile mahküm veya 

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

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

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

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

Il - En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe musaddak 
taahhüd sen-0di vermek. 

20 21 23 24 25 26 27 1400 

Eruzmum Lv. amirliği satın alma komisyonımdan: 
1 - Şartname ve evsafı dahilinde kolordu için bir milyon buğday 

kırdırmak suretiyle un ) apılacaktır. 
2 - Kırdırmak ücretinin toplu tutarı (25000) liradır. İlk teminatı 

(1875) liradır. 
3 - İhalesi 8-5-940 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usuliyl~ 

yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihale günü ihale saatinden bir saat evvel teklif zarfla

rının Erzurum Lv. amirliği satın alma komisyonuna vermeleri, 
6 - Bu işe ait şartname Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da mevcuttur. Heı· 

giln görülebilir. 23 27 1 5 

lzmir levazım amirlğii satın ulnıa komisyonundan: 
Pirinç kilo 

162.373 Kamolinn 
3,820 Dertoma 

33,807 l\laretelli 
34,000 Komolina çorbalık 
16,000 l\lnritelli çorbalık 

1 - Yukarıda cinsi ve miktarı yazlı pirinç alınacaktır. Pazatlıkla 
ek iltmesi 29 4/ 940 pazartesi günü saat on dörtte Tophanede istanbul 
leYazım amirliği satın alma komisyonunda yapılac~ktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 69.014 lira 21 kuruştur. 
Kati teminatı 9401 lira 42 kuruştur. 
İsteklilerin belli satta kanuni ve ikaları ile beraber komisyona gel-

meleri. 25 27 

l zmir let·azını amirliği satın alma koniisy01ıwıdan: 
1 - Beheri 183 metre itibariyle Uç yüz altmı:j iki bin yüz altmış altı 

aded muhtelif renk makara alınacaktır, 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 30 nisan 940 salı günü ~aat on dörtte Top

hnnede i tanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacıaktı r. 

3 - Tahmin bedeli 21759 lira 96 kuruştur. 
4 - Teminatı 3263 lira 99 kuruştur. 
5 - Numuneleri komisyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin vesikaları ile belli saat:ta komisyona gelmeleri. 

lznın· lemı;mı aoıfrlifji .~ıtııı afııırı komisynııııudan: 

l - Ordu bi::-likleri hayvanatı için pıızarlıkla 1:175 cephane te\'hit 
semeri yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 4 mayıs 940 cumartesi günii saat on h:rde tzmirde kış
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -

caktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 37125 liradır. 
4 - T eminat kr.tiye akeası 55G9 lirndır. 
5 - Şartname vP numunesi her yün kl)mi!:ıyonda ~öriileb :lir. 
6 - İstekliler ticaret odnsında kayıtlı olduklarına dnir \'esika gö<.ı

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekfor:n 2190 sayılı kanunun iki \'e üçüncü 

maddelerinde ve ;ıartnamesinde yazılı ves ikaları Ye teminatı ka
tiyeleri ile birlikte ihale suatından ewel komisyona müracn -
atları. 27 30 

Akh·sar be e ·ve reisliğinden: 
ı _ Haziran 940 iptidasından Niayıs 941 :'=Onuna kadar bir :sene için 

memleketin umumi tem zlik işleri kapalı zarfla eksiltmeye çıka

rılmıştır. 
2 - Bedeli muhammeni 9000 liradır. 
s _ !hale lG mayıs 940 per . mbe günü saat 15 te yapılacağından ka

palı zarfların bir snat evvel verilmiş olması meşruttur. 
4 _ Kapalı zarfların 2490 !'!ayılı kanuna uygun olarak Yerilmesi la

zımdır. Tafsilat almak istiyenlerin Akhi~aı: belediyesine müra-
caat etmeleri ilan olunur. 23 27 1 5 Hl4 

(ANADOLU) 27 Niııan 1940 Cumart .. t ,,..,, 
o 

lzmir Sağır dilsiz ve körler koruma kurumu 
başkanlığından: 

5/ 5, 940 pazar gtiı:ıU yıllık kongremizin kurumun emirler çarşısındöki 
binasında içtima E.d ceğinden azalarımızın mezkOr gün .:.aat oında kuruma 
gelmeleri bildirilir. 

SPERCO v7'APUR 
ACENTASI 

NEERLANDAISE ROY LE KUM • 
PANYASJ 

V. F. Henri \lan i)erze 
AMERlCAN EKSPORT Lt~"ES tNG

NEVYORK 

N E V - Y O R K İÇİN 

RUZN'A:\If~ 

1 - 1039 yılı hesabatının tetkik Ye kabulO, 
2 - ldnre hey~ti <ıeçimi 

DEUCALIO vapuru 2-5-940 ta • 
rihinde beklenmekte olup ANVERS 
V.E HOLLANDA )imanlarına hare • 
ket edecektir. 

Eksamelia vapuru nisan sonlarınd• 
bekleniyor. 

Eksiria vapuru l\f ayıs iptidasında 
bekleniyor. 

3 - l\izamnamenin bazı maddelerinin tadili. 1455 

B Z • •ı•-k • QUİRİNALE va-OfnOVa eytıncı 1 ıstasyonu ~ puru 29-4-940 ta- SERVİCE MARİTL\IE ROUMAİZ'f • 
BUCAREST mÜdÜr}ÜğÜnden: 4 tn ~ ~~~~e ol~~~~~ 

Bornova zeytincilik istasyonu bahçesinde kain ahır, samanlık binasını ..f::_,J_ NED!K Ve TR! - Galas ve Köstence için: 
tadil ederek da:mi işçilerimize ikametgah inşaatı milnasakaya konulmuş- ~~ı A·Jı( YESTE li!llanları - ... 

tur. ~ ~ na hareket ede -
1 - İşbu tadilatı inşaiyenin bedeli keşfi «1046~ liradır. .._ nt1uı4, cektir. 
2 - Talipler şeraiti anlamak Ye keşifnameyi görmek üz.ere her giln BRINDISI motorü 1-5-940 tarihin-

Cavarna motörü 18 Mayısa doftıl 
bekleniyor. 

istasyon müdürlüğüne müracaat edebilirler. de gelerek ertesi günü saat 17 de D. T. R. T .• BUDAPEŞT 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin yüzde 7,5 teminat akçalarını iı- PiRE BRINDISI ZARA FIUME TRl-

mir malsandığına yatırarak makbuzlariyle birlikte 4-mayıs-940 YESTE VE VENEDİK limanlarına BUDAPEŞTE iÇiN 
cumartesi günü saat 12 de istasyonda toplanacak komisyona mil- hareket edecektir. 
racaatları ilan olunur. 1 9 23 27 1 1387 Adige vapuru 4-5-40 tarihinde bek cDUNA> vap. 15 mayısa dotı'° 

KEMALPAŞA lCRA MEl'~!UR -, Kemalpaıa icra. memurluiun- lenmekte olup CENOVA VE RlVI • bekleniyor. d• 
d ERA l. ı h k t d kt" cKASSA:. Mot. Mayıs sonların LUGUXDAN: an: ıman arına are e e ece ır. beki . 

1 . d .. b K 948 r e Hali tasfivede bulunan Ulucak ko- CITTA Dl BARI motörü 7-5-940 enıyor. 1,. zmır e yuz aşı en ana k, ıra ilvf operatifine ,borçlu Ulucakta Zeybek tarihinde beklenmekte olup tST AN- cSZEGED> mot. Haziran ort• 
~astrafa. borçlu Ul~caktan es ı m - Ali varislerinin mahcuz ve 20-5-937 BUL PiRE NAPOLI CENOV A li • nnda bekleniyor. 1 
tü brahım veresesı: . ı h k d k · tarıh ve 21 numaralı tapuya müste- man arına are et e ece tır. V ..ı 1111' 

/ N 1 Z apurlarm fılm ve tarfh!tı-• 
EylO.l 323 tarih ve 457 1 ... o. u ı:nu- nid Ulucakta Kasaplar içi mevkiinde ARA motörü 8-5-940 tarihinde kında hiç bir taahbtld almnıaS. 

risleri namında kayıtlı tapu senedıyle qnrkan eskiden Hüseyin ııimdi Yaka eele,.ek ertesi günü .aat 17 de FiRE TELEFONa 2001 _ 2008 
mutasarrıf bulunduk.lan Ulucağın Ya- köylü Ahmed, garben eskiden Mah- BRINDtst ZARA FlUME TRİYES • ı••••••••lil••• .. ~ 
ka mevkiinde Ş. berber oğlu Hafız Ah- mud Aimdi İbrahim şimalen evvelce TE VE VENEDIK Limanlarına ha· 

'k ... 1 k med, G. İzmirli Süleyman, Şm. tarı Ayşe ve şimdi :Mahmud ve ~Iahmure re e t Pdecektir. 
Ce. Nikoli taılnsı ile mahdud on beş ile mahdud tapuda 1838 M. M. ve Langano vapuru 15-5-940 tari
dönüm geni~liğinde 1000 lira kıymetli halen 9190 M. M. miktarında içeri- hinde be-klenmekte olup CENOVA 

Olivier ve 1i1rekizJt 
LiMiTED 

VAPUR ACENTASI 
Attilrk caddesi Rees binall 

tarlaları ve ayni tarih 2 - 3 Nolu tapu sinde 17 zeytin ve 3 yemiş ve kuyu VE RIVIERA limanlarına hareket T 
b d k · el. 2443 , 

senediyle mut!isarrıf oldukları a - mevcud tarla 350 lira bedel ile ve 23 e ece tır. Londra ve LivcrpoJ hatları iı;'0 
dem~ik mevkiiııde ş, Kiryako. G. ba- numaralı tapuya müstenid kızıl.var Brindisi motörü 15-5-940 tarihin- p· 'h • · ·P"''' 

1 
ıysanın ı tıya~ına ore .,.,.. 

lador ~1ehmetl çavuş, Şm. Mevlüt C. mevkiinde şarkan evvelce cebel şim- de gelerek ertesi 12"ünr şaat 17 de p - larımız sefer ynpacaklardır. 
cerrah hafız ile mahdud 38 dönüm ge- di Hasan, garben evvelce istilyani RE, BRİNDİSİ ZARA FİUl\IE TRl- ··~--mrıı:=-----•Jml!I~~~ 
nişliğinde 1200 lira muhammen kıy - şimdi Araplı Nuri, şimalen eskiden YESTE VE VENEDİK limanlarına İzmir asliye mahkemesi ikinci fııt' 
metli tarlalar1 \'e ayni tarih 4 No. hı cebel şimdi Tekyeli Mehmed, cenu- hareket edecektir. kuk hakimliğinden: fıı' 
tapu ile mutasarrıf oldukları Çamlı ben yol ile mahdud içerisinde 14 zey Not - Bütün bu vapurlar Triyes· İzmirde şehitler mahallesi :\ (Şfl 
kuyu mevkiinde Ş. Küplü Çay, G, Nif tin ve 3 yemiş ağacı mevcud 5514 M. te veya Cenovada şimali ve cenubi rnklı sokak 48 !layılı evde o~ıl Jllir 
yolu. Şm. berber oğlu l\lehmed. C. Ka- l\1. miktarı tarla 100 lira bedel ile ve Am ... rika limanlarına hareket eden Mustafa kızı Emine tarafından ıı ef' 

Uı ibrahim ile mahdud 16 dönüm ge- 25 numaralı tapuya müstenid kara- İTALIA ANONiM seyrisefain ,irke· Hilal 1205 sayılı sokak 67 No: Jıl 11 çı• 
nişliğinde 800 lira değerli tarlaları ve taş mevkiinde şarkan eskiden deveci tinin ve Amerika ve Hindistana hare- de oturan Uşaklı Hasan aleyhı~e d•' 
ayni tarih 5 No. lu tapu ile mutasnrrıf Ali şimdi Yeresesi, garben anası Fat- ket eden LOYD TRIYESTİNO ano- lan boşanma davasına mütedair rfl' 
oldukları Kızılca mevkiinde Ş. Ali mol- ma şimdi Zeybek Ali, şimalen kar- nim seyrisefain ıirketi va.purlarına va arzuhal suretiyle davetiye ,.''11ııııt 
Jn \'ercse~i G ko.<ıti, Şm kosti, C hliseyin deşi Ayşe şimdi Zeybek Ali, cenu - tesadüf ederler kası müddeialeyhin ikametg~b~e· 
bağı ile mahdud 25 dönüm genişliğinde ben yol ile mahdud 4135 M. M. mik- SERVİCE MARITIME ROUMAIN meçhuliyetine mebni tebliğ edıl~ııde 
1000 lira değerli tarlaları. Ayni tarih tarın da içerisinde dört armut ve bir Alba julia vapuru 4_5_940 taı :hin- d iği şer hile mübaşir tarafındaJl 1 ~ • 
6 No. Ju tapu ile Göçük meYkiinde Ş. badem ağacı mevcud evvelce bağ ye- de beklenmekte olup MALTA, CF..- edilmiş \'e zabıtaca yaptırılan tıııi· 
Sabuncu vere~eleri, G. hacı Karaca oğ- ri halen tarla 106 lira bedel ile ve NOVA :O.IARSİLYA limanlarına hu _ kikatta da ikametgahının rneçlı;eb 
lu Şm. hacı Ali, C. l\Ievlüt ile mahdut 24 numaralı tapuva mü~tenid Ören- reket edecektir. veti tahakkuk eylemiş olmasın~ 1ıı· 
30 dönlim geni~liğinde 1200 lira de- cik mevkiinde şarkan Ayşe şimdi iz - ni arzuhal suretiyle davetiye~ı!l 6;-

ö Not: Gerek navlun ve ge:fekse ha- ı!l 
ğerli tarlaları. Ayni tarih 7 No. lu ay- mirli Ahmed oğlu mer, garben es- nen tebliğine ve muhakemen lf~Y 

reket tarihleri hakkında acentemiz tB 
ni mevkide ş. :\Ie\·lüt, G. Ali molla Ye- kiden Yanko şimdi Muhacir Selim, 940 pazartesi günü saat ıo ıık • .,....,tJ• 

hiçbir mesuliyet kabul etmez. ,., ... 
reseleri. Şm. Hacı Bekirin Hüseyin, şimalen çay, cenuben yol ile mahdut TELEFON No. 

200
4-

2005 
ne karar verilerek bu bapta 1 ılıeıı 

C. Bacaksız Kosti ile mahdud 10 dö- içerisinde aşılı 30 zepytin ağacı ve hal sureti da\'etiye varakası us 111ış 
nüm geııisligrinde 400 lira aeırerli tar- l 50 kadar delice zeytin mevcud kıs- •-------------- mahkeme koridoruna talik ıoJı~ıııll 

• e. Doktor tlas .. laları ve a~ ni tarih g No. lu tapu ile m~n orman ve kısmen mer'a halinde olduğundan müddeialeyh P 11ttt 
Soğukkuyu mevkiinde Ş. Topçu oğlu 183800 ~l. 11. mahale 260 lira be- M. Şevki Ug"' ur yukarıda tayin olunan gün ,.e s~.e~·fl 
l\Iustnfa. c. Nif cadde ·i. Şm. berber cteller ile evvelce talibine ihaleieri mahkemede hazır bul unma~ı ·dircle 
oğlıı iıTehme<l, c. Xif \<t\'ı ile mahclnd ~·apılmış iken tayin olunan müddet l3ir:nci sınıf dahili has· bir \'ekil göndermesi aksi .t~k jcr• 
!l döııüm gcııiıiliğindc 360 lira değerli zarfında satış bedellerini vet·medi . talıklar mütehassısı hakkında muamelei gıyabı~ e ·rrı ol' 
tarla, ayni tar:tı 9 No. lu tc1pu ile at ğinden ihaleleri bozulmuf3 ve ondan kılınacağı tebliğ makamına k91 

' lk t l' ' · d h ı fzm ir Beylerııoka'- No. 8.... k ü ·1· ı ~ alanı me\ ı~iinde ş. Paş~lı oğlu Kara ev\'e i a ıpıerı a i evvr. ce arzey- a. m::ı. zere ı an o un ur. ~ 

,;\Iehmcd G. )iif tariki, Şm. Kurt oğlu )edikleri fiate tali~ b~.lunmaınış ol- Telefon No. 3288 
~Iusa, c. Hacı Hatip ile mahdud 6 duklanndan mezkur <lort parça gay Haı:tı\larını aabahtan. itibaren 
dönüm genişliğinde 300 lira değt•rli ri menk~ıll.~r tekrar ~6-5-940 !1~r - ve rece vakti kabul ~e muayene 
tarla ve ayni tarih 11 No. lu Kö\· civa- şembe gunu <.ıaat on bırden on ıkı~·~ •• e.d_er_. ________ _ 

rı mevkiinde Ş. Çerkes Ali. G. berlıer kadar açık ar~tırm~.ları y~pılmak _ü- ı---- IJiş tabibi -
oğlu Hafız, Şm. Halil hoca verese~i. zere on beş giln muddet ıle . !:ıatıl~ga 
C. ~Tehmed Ali ile mahdud 8 dönüm konuldu. Bu arttırmada teklıf edılı>- Cevat Dagv ~l 

· l'~ · ı 180 ı· d - J' . cek bedel ne olur ise olsun eYvelki 
genış ıgınc e · ı rn eger ı Ye aynı . 
t 

'h 
12 

N 1 t .1 H k kn·met ve satış bedellerıne bakın - Hastalarını her Pil .. bahtan 
arı o. u apu ı e amam ·uvu- · . ı · · 

k
.. l S t "k' • G C ş' mak~ızın müştcri~ıne ihaleleri :rapı- •kşama kadar kıncıbeyler soka· 

"T t f C JT ') h 
1 1

' 
1 1

.. lacaktır. Satıs peşın para ıle olup gın a numara ı muayene \Rne-
su mev ıınc e "'. arı ı am, . ,.nv, m. . . · 1 - d 65 1 1 
ı.t U~ a a •. ıa~aıı ıe ma cu< co- .. . • • • . · d k b ı d T .. . · - · . muşterı<lcn ayrıca Yüzde 2,o dellalı- un e a .ı e er. elefon: :l055 
num 1 r.\·lck genışlıgındc 200 lıra ele- 1 Q t • .1• t 'h' d ._ 

ğerlı tarla \'e aynı tarıh ı., No. lu ta- 't'b h k b 1 d 1 kt AI.SAN"CAK . , _ .. , ı arcn er ese " un uru aca ır. -
. . . ., ve a ınır .• ,,ar name ı an arı ın en 1 

pu ıle Fuad oglu MeYkıınde S, Kemal "' )' 1 . .. d 7 5 . b t' d lstas•onu Kars1•1n~ıı Yenı' Açılaa 
_ • P". • • ı a ıp erın yuz e , nı8 e ın e pey ~ • " 

oglu Halı!, G, Ko:-ıe l\Iel.med \eresesı, k .11
4 b k ·t·b k 

p • • a ç a:;ı veya mı ı an a ı ı ar me -
Şm. Kırlı Abdullah, C. Gf rıtlı )fustaf·• • b 9 .., 5 288 d ·1 ., .. .. . 

1
._, ıı u ve •> - o~ya numarası ı ~ 

ı P mahdud 20 donum genıs ıgıncle n• r 1 , d . . .. 
. . _ . : . nema pa~a ıcra aıresme muracaat-
. 2 zeytın agf'.~h 800 !ıra drgerlı tnrl.. 1 •1• 1 arı ı an o unur. 
bn borç için satışa çıkarılarak mııham 

. men kıymt'tinin yüzde yetmiş be~i nis 
betinde bir bedel teklif edilmemiş ol 
duğuudıın 2280 s~yılı kanun hükmOıır 
te\·fiknn bağlanan taksite riayet ed: 
!erek \'ere~e farafıııdaıı G - 6 939 d 

Odun deposunun 
nakli 

EGE 
Husu~i f/,7stahanesi 
Sahibi.· [)(ll(TOR OPL'P.ATÖR 

ADİL BiR 
Her şubeye aıı Jwst<ılar kabul t'P. mii
teha.'1stsları ta rafıiHlmı tedrıvi edilir, 

Müessesede her zaman 
1idenme::ıi lazım gelen birinci taksitiı1 do1·tor bululur Tel 2918 , , _ Odun depomu bu kerre Kestelli cad- 1 • • 

Üç Kimyager 
Valdolu .t 

Diğer bir takım siıt1ı .. 
ilaçları gibi mideyi b~ ti 
mıyan çok iyi ve te~ı1r .... b

. . . l ~ 
arazsız ır sınır 

cıdır. 

verılmemış oldugnndaıı 1) kanunu!' d • d ş 1 k - d 80 ı 'I D 
hah;· etti - i imtivaz refedileı·ek vuka- • esın e ' am ı .~~ ~gın a num~ra 1 ı _ . -- . 

~ , ,g · , . · arsaya ııaklettıgımı muhterem muşte- Sıhhat vekaletının reunı ruhsatını hauı: 
t·ıda cımıı Ye ev~afı vazıh on ıkı parçtı .1 , 1 • A S E · rı crıme arzey erım. ~ 
~ayri menkul tekrar satışa çıkarılmış- H S Ih' 

'h' ., d'f asan u ı tir. 1/ 6/ 940 tarı ıne musa ı cumar-

•.esi günü !'ant 11 - 12 de Kemalpaşa RAKET --~ 
icra dair~sinde vapılacak birinci ar-
•ırmasında teku~· eııi1edek heaeı mu- Marka Lastik ayak 

, lıammen kıymetin yiizde yetmiıı heşini kapları hem sağlam 
'"ıulduğu takdirde ihale eılilı>cektir. hem garantilidir. 
?ok~an hir beclel teklifi haliııde mü~f.:c> w 26 ww ğrııst'•"'' ,, .. inin tnahhüdü baki kalmak :;artiyle deıı itilıaren açık bulunan ~arlnameyi 

IJ~,g; ·~" >'· ~7•11 , ·,"JgCJ " rtırmn on beş giiıı uzntılır. 17 'fı ' !l10 gör[ip okumaları ve bu miilkler ii7.erin-
' arihine miic;aclif pazartı>si '{tinli ayni de u:rgüııa hak ve ulacnk iclcliasııı<la lıu 
~antta ~·npıluc:ık ar'ırmasında en ~on Juııanlurın 20 gün içinde ve--ikaları ile 
ve en fıızln ye rilecek bedelle ihale edi- birlikte dairemize müracaatları aksi 

stNI~· 
MATIZMA sancllnrlnı, ~lf'• 

• 'r C 1 eçır• 
hatsızlıklarını derha fl orrJft 

A LGJNIJ 
NEZLE ve SOCUK. ,.. Maki ne l"amir hanesi 1ecektir. Almak i!'\tiyenlerin mııham - huhle hakları tapu :<icili ile <;abit olmı

'nen kıymetin viizd<> vedi htı C' ı <•ıı nis- yanların paylasmadan hariç kalucak-

Jşi gGnünde teslim etmeği prensip edinen ve bu· ~etinde depo akçec;i \'f"!j"1 milli ve mııtP. tarı yalııız dellaliye re~mi ile ihaleye 
nunla iftihar eden bir müessesedir 0

"'<'r bir banka mektuhu ile ihale \'akit- miiteallik pul ma~ıaflarının miiştPri-

' 

'Prinde icrn daire<.ıind0 hazır hııltını:!Hl- n .ait oh<cağı :ıan olunur. 
Kestane pazan demirciler 61 - 6~ Telefon: 89H 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~----~· ıarı \'e fa~a iznhnt istiyenlPrin hu gOn J)osy~ No,~3 156 

• •t"çtıt• 
karşı müessır 1 a 


