
r 
29 uncu YIL 

-
-

Rebifllevuel: 20 
EVKAT 

S. D. ~. 1'. 

Sabah: 5,02 Akşam:19,02 
Ôğle :12,12 Yatsı :20,43 
lkindi:l6,02 İmsak: 3,19 

_Y üliseli 1 Harp Meclisi Londrada Toplandı 
---~so-N--·-·-vAzıv·ı::ı-·--~·-·~·-;·z;:;::~-;~~:;:-·-·----·-111Ci;a--·d~i~U-·1--

Bugün Petrol mıntaka
'sında bulunacak Narvikteki Almanlar tam bir çenber içinde bulunuyor Ankara, 27 (Telefonla) - Başve

kilJmiz Dr. Refik Saydam, dün gece
yi Divrikte geçirdikten sonra, sabah
leyin Malatyaya hareket etmişler ve 
akşam üzeri oraya varmışlardır. 

llaşvekil, Malatyada bir müddet tet-

Alman siyaseti, hergün biraz daha 

Müttefiki erin kuvveyi kül-
l • e D b d b l ikatta bulunmuşlar ve saat 20 de 

ı ye s ı om as a u unu y·o r !~~:;;~~~~::z~:11

:.::: ::::: :
1

1

:: 

'takasını şereflendirmeleri kuvvetle 
muhtemeldir. ~uvan kasabasında Almanların yaptıkları hücum, müt 

tefiklerce püskürtülmüş,düşmana zayiat verdirilmiştir 
1 

Stokholm, 27 

Mani dar hazı (A .. \.) - Alman kı 
taları Rososu is-

T ezahürler tirdad etmişlerd;r. 
Şimdi Rosos ile İs-

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
ı. Son zamanlarda ayn ayrı vuku 

1 
lllınuı bazı hadi.eler var ki, on • 

. ••dan huausi bir mana çıkarmakta 
"1İcal etmemekle beraber kendileri-
11.i derli tcplu bir arada mütalea et• 
"'•ııin faidel; olacniını düıünüyo • 
~. 

Almanlar 
14-41 yaşındakileri de 

askere çağırıyor! 
Berlin, 27 (Radyo) - Alman hü

k1lmeti, Polonyadaki 14-41 yaşındaki 
Almanları askerliğe almaktadır. 10 
yaşındaki çocukların Nazi partisi em
rine verilmesi, aksi şekilde hareket e
denlerin ağır ceza görecekleri ilan e
dilmiştir. ___ .* __ _ 

45MİLYON 

veç - Norveç hudu
dunda bir muha
rebe cereyan et
mektedir. Alman 
kıtaları ev\•elce bu 
şehri işgal etmiş 

fakat Norveç gö
n illi illerinin şid-

liadi .. dedi.iimiz bu ıe,.Ier Sov detli mukavemeti /talyan Mussolininin 
ht "'u • t' · .. 1 d k' k ı._ " a aıyaae mın aon gun er e ı arşısında şehri b 

çıkmaza başladı 

il ıı tezahürleridir. Tekrar edelinı: tahliye etmek mec emrini ekliyormuş f Hitlerin, 1938 Mayıaında R<> mayı ziyaretinden bir intiba .. 
ı. llıılar ayrı ayn zamanlarda vuku buriyetinde kal _ Roma, 27 (Radyo) - Korporasyon- Amsterdam, 27 (A.A) - Ecnebi ceği artık anlaşılmıştır. Alman siyıı • 

1ılınu1tur, aralannda doirudan doi- m~lardı . 'ar meclisi, bugün Dino Grandinin ri- müşahidler Alman harici siyasetinin si Ye iktısadi mahfillerinde Alman • 
~Ya bir müna.ebet, bir irtibat yok- Alma!'l kuman- yasetinde toplanmış ve ,arki Afrika müşkül bir mevkide bu 1unduğunu be- yayı her türlü iaşe endişelerinden 
İtt~· Fakat bizzat kendimiz de fazia danı sivil makam- 1ıildcesini tnsdik ettikten sonra, Dino yan etmektedirler. Çünkü, Almanya kurtaracak olan Alman - Sovyet iş -
d" •caıe kapılmıt olmakla itham e - ]ara bir ültimatum '}rand: bir nutuk irad ederek, 45 mil- nın İtalya ile arasındaki işbirliğini birliğinin gevşediği müşahede edil-
~lneden ne tekilde if•d .. edelim ki gıJncJ.ererek mu- von İtalynnm, Mugsolinin emrini bek- muhafaza ve takviye etmek için Sov miştir. 
İıı hitliaelerin derli toplu mUtaleau, kavemet karşısın- lediğini ~öylem\D.tir . yetler birliği ne yapmak istediği is - Son zamanlarda nazi matbuatı 
~•ıa Rus siyaaetinde -bugünlük da kaldığı takdir- * birliğinden geniş mikyasta fedakar- Sovyet yardımı hakkında büyük ü • 

~•y..; mahıus da olaa her halde- bir de şehrin bomhar- !ık yapması lazım gelmektedir. Ay - mi•!er izhar etmekten vaz geçmiş .. 
"tilı:amet inhirafı hiaai vermektedir! dıman edi leceğini Romanya da ni müşahidlerin kanaatına göre, Al - tir. 
,
1 
Siyasette acele hükümler çok defa bildirmiştir. man zimamdarları şimdiden bu iki Kolnische Zeitung, Rusların işgali 

ı datıcıdır. Onun için bugünlük bun· Eşraftan bir Propaganda yasak şıktan birini te~cih etmişlerdir. Çün- altında bulunan petrol merkezinin 
h~:~n hiçbir mana çıkarmak teıeb- kaç kişi rehine 

0
_ Bükreş, 27 (A.A.) _ «Romen a· kil , Balkanlarda İtalyan emelleri ile işletilmesinde tesadüf edilen müşkil· 

lı• IU>de bulunmaksızın sadece bu !arak alıkonulmuş _ jansı bildiriyor:• Sovyet temayülleq telif eclilemiyç - - Devamı 4 üncü sahifede - • 
:·1~iaeieri kaydetmekle iktifa eyli - t y o· . ,. •ın. ur. OL EM IR YOLU Bitaraflığın muhafazası için zaruri 

llıınJarın baılangıç tarih' Al 1 _ Londra, 27 (A.A) Oiltün tedbirlerin ittihazına dair na- M k • • b t 
~ ... •on .. 1 d D . ık m~nt~ - Norveçte cere- Müttefiklerin asker çıkardıkları noktaları ve zırlar he,•eti tarafından verilen karar , ar ovıçın eyana l . 
}" run er e anımar ayı ıs ı · d ... ,.. • " 
'•ı "e Norveçe baskın hareketleriyle yan e en ~ar~kat harekatın ınkiıaf ettiii noktaları göaterir harta mucibince dahiliye nezareti hali hazır 
'hı.i ~nler t d "f d A t k hakkında emın bır menbadan alınan diğini ııöylemektedir. Fakat Almanlat il U-h 'ht"l"f d h . 1 Yugoslavya, bitaraflık sı·yasetı·nı· 
lııiitearif de ·~":·ı u keke;. k r ~ malOmata göre, müttefik kıtalar şim- Tronheimde mevkilerini ııağlamlaştır- m se a 1 1 a ın a mu arıp meme- _ 
Y•tle .. b~ enı e 1 ece. a ar atı • di Tronheimden gelen demiryoluııun mağa muvaffak oldukları takdirde ketler için propaganda yazısı mahiye- t k t " t d • 
l rt olmuıtur k, Almanya her bil .. k b' k . t· t · t b' t bl'" ·ı er e memege gayre e ıyor 
•tııa11 t·" 'b· .. 

1 
d d yu ır ısmını ışgal etmekte ve mü müttefikler müşkUI bir vaziyetle kar- ı aşıyan neşrıya ı ır e ıg ı e ya-

~ J'ap "' 1 gı 1 aon gun er e e h' b' ·ıt· k k k t · t• G d h'li t• B 1 d 2 (R d ) · · 1 -o~eçe k k D . k ım ır ı ısa no tası olan Storeni şılaşacaklardır. Belki de şimdiki hare- sa e mış ır. ene a ı ye nezare ı- e gra , 7 a yo - Harıcıye eye çalışıyoruz. Harbe müdahale etme 
Yı as er çı arar, anımar a- 11 . d b 1 d . d'" b' t bl'"' 'b ' · ıı· M k . P l' 'k . Paldır küldür i al ede k e erın e u un urmaktadırlar. Diğer katı Norveçin şimalinde teksif etmek nın ıger ır e .ıgı mucı ınce mı ı nazırı ar ovıç, o ıtı a gazetesıne mek ve büyük devletlerle dürüst siya-
~0ınadak" .. tt fikf~ Mr e~-- ne cihetten perşembe gilnü neşredilen mecburiyetinde kalacaklardır. kalkınma cephesı organizasyonları beyanatta bulunmuştur. Nazır demiş- setimizin idamesi için hedefimizi göz· 
daı, ı mu e ıne, ne oa10<1va· tebl'"d . t f'kl . . . d h'l' d 1 . k' İ i doıtu . • h ' b' ıg en milt e ı erın Lıllehammerin Helsinki, 27 (A.A.) - Finlandiya çerçevesı a ı ın e yapı an propagan- tır ı: den uzak tutmıyoruz. ktısadi sahada 
~.. na pefın peıın ıç ır ıey· . 1. d . .1 . . . d d d h t" !il · • y 1 b' · · · - f ıı hah . d h k şıma ın e yem mevzı ere çekıldıklerı radyosu Norveçte bulunan Fin muha- a an maa a er ur sıyası propa - -< ugos avva ıtaraflık sıyasetı- da bıtaraf!ıgı muha azaya çalışıyo-
tlb· er vermemış, a ela er es .. ... .1 . . d d · • , ı oııtar d . k" k d ogrenı mıştır. birlerinin Norveç cephesindeki vaziye j!'an a memnu ur. ne devam edıyor. Bütün müşkülleri iza- rnz. Qlr le. ı a emnva ı ar4ııın a ______________ ..:..._ ____ :__ ____ ...:_ ___ _:. _____________ _ 

lt· • ınıttır. Bu hareket Sovyetleri i- .. A.lmanlar Os.lo .1'.1ıntakasında k'.~mı ti şu s~retle huliisa ettiklerini bildir - e ..,. e e . 

t' "
0
ktadan müteeaair etmiı olmak kullı ve Tronheımı ı~gal eden garnızon m_;ktedır:___________ M 1LL1 K u M E M A c LA R 1 

.,:~elt~ir: Prensip itibariyle, menfaat '.le. temas eı;Ie];ıil.!Il:k ümicliyl~ şimal Müttefik kıtalar Tronheimin 60 ki-
~. nazarından. ıstıkametlnde demıryolunu takıben iler lometre cenubunda kain Storene kadaı· 

ot l'. nıip itibariyle müteessir etmiş !emişlerdir. Müşahidler şimdiki halde ilerliyerek Alman motörlil kıtalarının 
S ııı,., icabeder; çünkü Almanlar kuvvetleri Alman kuvvetlerinden ela- Storene giden yoldan ilerlemelerine 
..,
0
"l'"tlerle imzaladıkları dostluk ha az olan müttefiklerin düşmanın bu mani olmuşlardır. Diğer cihetten Al

"İıı~~edeti mucibince her hareketle- u;şebb.üsüne mani. ~lmak i_çi~ şiddetli man ileri harekatı jendsvold ve Tyvolt 
•t Peıin peıin Sovyetlerle istiıare bır mucadeleye gırışmelerı lazım gel- -Devamı 3 ncll ,.,.hifede -
dı~i-'i taahhüd etmiı bulunuyorlar
d• 'Y-..ette iatiıarenin bir manası 
lı•~~U11afakattır. Almanlar Sovyet 

lciy.,.. ·ı . . 1 .• 
llıe'lıı. , ı ı e ıatııareye uzum gör • lsveç nıatbuatı ltıalıJ ~ııı eoaalı bir harekette bulun· 
~I 11 rııuabedenin ruhunu ihlal et • 

.... di.. -~ •• k Al 
~.~:"J'etlerin bir de menfaat ııoktai 1. ecavuz vu uunda manganın 
ı...d.,~d~n ~üteeaair olmala.rı ica. muvaffak olamlyacag""ını yazıyor 
Yı İıtjı• Çunku Almanlar Danımarka-
lıiıı.,~ etnıekle, Norveçin cenup sa. Stokholm, 27 (Radyo) - Sosyal holm hastahanelerindeki yaralılardan 
Siıa;. e ayak basmakla Kategat ve Demokraten gazete•i. Noneçe müza- bir balıkçı, ayağında Alman mitralyöz 
~., d t'ak boiazlarının her iki aahili· baret ve sempatinin bit•raflığı ihlal kurşuniyle yatmaktadır.> 
ll,ltı~ haki~ olmuılar ve bu suretle demek olacağı şeklindeki Alman id- Stokholm, 27 (Radyo) - Gazeteler, 
~i~ t d&nızinin mahrecini, kelime. dia ve neşriyatına cevap vermektedir. Almanyanın İsveçe asker ihracına te-

tt. arıı Ilıaııaıiyle ellerine almıılar· Gazete diyor ki: •ebbüs ettiği takdirde muvaffak ola -
~... . cNorveçe yapılan haksız taarruz- mıyacağını yazmaktadırlar. Gazete

d•iiı ~ıy etinin iae aaırlardan beri dan dolayı İsveç milletinin derin infi- !er, İsveç donanmasını mağl1lp edecek 
do11iıllııyen bir an'aneai vardır: Açık al duyması için propagandaya hiç !il- Baltıkta hiç bir kuvvet bulunmadığını, 
loıı ır: çı~rnak!. .. Vakıa Bolıevikler zum yoktur. Bizce kimin mütecaviz ol- ayni zamanda igveç sahillerinin gilç 
te:ıoc1., llıi seııe zarfında birçok eski duğu ma11lmdur.> zaptedilir bir müstahkem mevki oldu-
l>tı, f ":duiu gibi bu an'aneye de Alman tayyarelerinin İsveç gemile- ğunu kaydetmektedirler. 
ı~ •. :..,z a •adık degil gibi görUndU. rini mitralyöz ateşine tutmadıkları id- İsveç, müdafaa tedbirlerini her giln 
'• kak hakikat ıudur ki Bolıe. diasına da şu cevap verllmektedir: biraz daha arttırmaktadır. Stokholm 

•ndı içine çekilmlı, bUtUn c Bunu lnkAr manasızdır. Çünkü limanına giden Sandrat kanalı bugün 
-I>•vanıı 6 inci uhlfGclt - hlclln reaıııen t11plt adllm!at!r. Stok· aakert memnu mıntaka 110.n ecl!lm!ıtır. 

Dün, Altay, Beşiktaş, Galatasaray 
F enerbahçe galip geldiler 

Altay Vefayı 2-1; Beşiktaş Altınorduyu 3-2; G. saray 
Muhafızgücünü 4-0; Fener Gençlerbirliğini 3-1 yendi 

. .. 
" 1. .. . 

.. ..._.,. . .,._____ 1 

Dünkü maçlardan iki intiba 
-Yazm 2 inci sahifede -



.AHrfE ( ~ 1 

Milli Küme 

Altay V fayı, Beşiktaş 
Altınorduyu yendi 

lstanbul maçlarında da Galata
saray ve Fenerbahçe 
takımları kazandılar 

Dün AIMncak sahasında m'lli küme k. vasıtasiyle mukabele ettiler. Dene 
tema,Jarına devam edıldi. İlk mü•a- 1-1 berabere bittı. 

Yaşasın Adalet! 
Bir Maznun böyle Bağırdı 

937 sene. ;nde Tepecikte Kiiğıdhane caddesınde kah,·ecf Muhmudun dük
kiinı önünde Tııhir oğlu H:ılili bıçakla müteaddid yerlerinden yaralıyarak 
iildürmekle suçlu .Ragıp oğlu Vehlıi Beşokun şehrimiz Ağırceza mahke
mesinde nakzen cereyan etmekte olan muhakemesi dün neticelenmiştir. 

llfaznunun, hiidi•e erna.ında meşru müdafaa vaziyetinde Ilalili öldürdüğü 
sab't olmuş, b.:raetine karar verilmiştir. Vehbi Beşok evvelce nltı sene 
ağır hapse mahkum edilmişti. 

Beraet kararı üzerine maznun: 
- Yaşasın adalet! 
Diye bağırmış ve mahkeme salonundan çıkıp gftmiştir. 

bakayı Altınordu, Beşiktas verdiler. İkinci devrede Altınordu sol ayağın- • • •• •• 
Sa~a seyircil~rle '.IO!'TIU~tn. l!nkem; B. clnn •a~_at o.lan H~l_imi sağnç'.ğ~, Adili Dıkkatsız şoforunı 

28 Niu., 1940 PA7AP 

l~ADYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

12.:ıo Program ve memleket ~aat 
ayarı. 12,:ı5 ajans \'e meteoroloji hn-

Merkez ha"! binası beri eri, 1·2.50 Müzik, Çalanlar: Şerif 
lçli, Cevdet Çağla, İzzettin ôkte ' 
Kemal N. Seyhun. 1 - Okuyan: Sa· 

inşaatı di Hoş;;es, 2 - Okuyan: Azize Tö -
zem. 13.30114.30 ;\iüz;k: Küçük or-

Talip çıkmamasına kestra (Şef: Necip Aşkın). 1s.oo 
Program \'e memleket saat ayarı • 

sebep nedir? 18.05 lfüzik: Radyo caz orkestrası 
Ilelecliyece Ila<mahane istasyonu ci- (Şef: İbrahim Özgür). 18.30 Çocuk 

varında in•a ettirilecek merkez bal bi- saati, 18.55 Serbest saat, 19.10 m•nl 
' nasıııa talip çıkmamaktaclır. Öğrendi- leket saat ayarı. ajans ve meteorolo-

Hasan Yanık l"l darcsı :ıltımla geçn orta mudafı mevkıınc, Fehmıyı de be-
'ıu müsabakada, takımlar :ı,ağıc.1ki ke alarak oyuna girdi. Altınordu, (5) mahkumiyeti -----*----
kadrolarla çıkmışlardı: inci dakikada Sa idin yakaladığı bir 

Vilayetin veni 
bir tamimi 

ğim:ze göre bunun sebebi, hal kubbesi- ii haberleri, 19.30 Müzik. Çalanl~r: 
nin izmirde yapılmakta olan inşaattan İzzettin Ökte, Kemal N Seyhun ı 
başka lıir tarzda planlanmış olması - Şerif İçli, Cevdet Çağla. 1 - Oku • 
dır. Yalnız kubbenin inşası için Avru- yan: Sadi Hoşses. 2 - Okuyan: Ra • 
patlan mütehnssı~ getirtmek lazım gel dife Ertem, 3 - Okuyan; :\fahnıtıd 
mektedir ki bu vüzden müteahhidler Karındaş. 20.15 Konuşma (Çocuk e· 
inşaata tali~ oıU:amaktadıl'laı·. Bele- >irgeme kurumu tarafırdan) 20 SG 
diye fen heyeti, hill planı üzerinde Müzik: Fasıl heyeti, 21 15 ;\füzik l 
tetkikler \'e bazı tadiller yapacaktır. Nüsret Kayar tarafından Viyolon • 

sel parçaları, 21.!l5 l\Iüzik • Cnzband 
(Pl.).22.15 liemleket saat a)·arı • 
Ajans haberleri; ziraat, esham - talı 
Yiliit, kambiyo - nukut borsa.ı (fi -
yat). 22.30 ajans spor ser\·isi , 22.40 
Müzik: Cazband (Pi.), 23.25 ı~3.30 
yarınki program, kapanış. 

B•~kta,: fırsattan, ikinci golünü kazandı. Bir - Ticarette hile yapan 
llfehmed Ali, İbrahim, Taci, Cihad, denbire mağlOp nziyete düşen misa- 2 Sene hapis, 200 lira Nufüs dairelerinin müessese 

Rifn.t, Hüseyin, Faruk, Hakkı, Nazım, firler sert bir oyunla mukabele etme- para cezası vazifeleri Nevyorktaki bir müesseseye nü -
Bedıt, Hayatt. ğe başladılar. 17 inci dakikada Cihad . .. . l b k b 

Alt rd . • • 937 yılında İzmır - Urla şosası uze- Vali B Etem Avkut bütUn kaza ve muneye u,;gun o mıyan ozu ar-
ıno u. ka dı tekme attıgınclan oyundan çıka- . . .• . . 'd · · ' . k k t k . t· ·I t' te ' ;ı 

'·e·atl Halı'm Z!va Al'ı Nurullah ld • . f' 1 10 k' . 1 k r.nde Aptullah çıftlıııı cıvarında ı are- nahiyelere, alakadar muhtelif daırele- sa •ev e me sure •Y e ıcare .1 e 
_, ~ • • , , • ' - • rı ı ~e mısa .r er ışı o ara ovu- . k t . k . t . İ'ta bul tüccarlarından E 

.., h · H d' Ad'I' '! h s 'd · sindeki 22 savılı kamyonu, dık a sız- re bir tamim göndermiştir. Buna gö- aıış nan • n • " "e mı, am ı, ı, ., az ar, aı , na devama mecbur kaldılar Bununla • H" S" f' h k ı- Z b ~ J 
" k . : liz vüzünden hend~ğe düşürerek kam- re vali Bayındırda yaptığı tetkikler ugos urmeran ırma•ı u u u Al ı Rua 
.,amı . beraber şuursuz ve zevksız bır ovun O\' · . . . . . .. .. ' ' b k d Ti! ·k k ı "!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

O . d h . k' 1 d 1 . : . yon müştenlerınden Alının olumune, sırasında nüfus dairesinin, veraset ve amme a ımın an ı ceza anu-,. 

---*---
,un, a a ılk da ıka ar a go pe- na,; an Altınorclıınun oyuşııklugundan S 'd . Ş"k .. .. h f'f ken- . . . . .. .. nun :163 üncü maddesine göre hapis Karııyakada bir hadise• 

•'n d" B 'kt t · ]' elen hü · t'f ı d k 28 - · 1 k'k d t k Hn<an, aı \e u runun a ı · ıntıkal vergısı noktasından olum Ya- • •' e uşen e 1 aşın e\a 1 e - ıs ı ac e e ere ııırı c a ı ·a a e - d' k H d' . - . tt -a _ . . . .• . . . cezasiyle ağır para cezasına mah - Karşn•akada Zafer sokağında Sn· 
cumlariyle başladı. Altınordu, durgun rar Hakkının ayağından çıkan bir top 1 arısı e ıyenın ~gıl' suıe e :,f._ kala.rı~ı mnlıy~ye bıldırmedı.gı.ııı tespıt kum edilrr:iş bu k~rar 'kesbika~iı·ct mer ail~ e\'in,de arab~cı Mu laf~ 
.. b' . ı k bel d' . ralanmalal'ına sebebıyet \eren şo or <>tnırntır. TnmımM, bu vergının devlet • - ' • 
.c şuursuı ır o>un ıı mu a e e · - la bernberlık sayılarını çıkardılar. BP- _ . . . . • hk . • . . etmiş ve Ticaret Vekaletinden bir lu- Döst ile Ali s·ısel arasında kavga 
. d ::'tf f'h 'lk k . Alt d · .. Kamılın şehr.mız Agırceza ma eme- btidcesinde miktarı ve budceve temın 1 

• 
~or u. • aama ı ı orneı mor u şıktaşın bu golu Altınordululan yarı . h k · .. m'mle •ehrimizdek' alakadarlara çıkmış ::'tfudtafa Ali Bilse]' b'r soP' 
ı hl ld T hl'k .· k ı ·] ki ti . el f . . "ınde cereyan etmekte olan mu a e - ettiği maddi fa\'da ne olursa olsun o- 1 

•• 
1 

' • • • 
1 1 

e ne o u. e ı e~ ı o ay ı a a a- mü a aaya çekılmek hatasına sevkettı . d _ . 1 . k t fh'm . · .. . bildir~iştir. Ticarette tağşişin men'i ile başından \'aralamıştır Suçlu kaÇ-
t · f' ·J k b'l hU t' b d . t'f d t . . k •ı· b' mesı un netıce enmış ve arar e ı itim vaknlarının her on beş gunde bır 1 · · an mısa 11 er mu 8 1 cuma geç ı- ''e un an ı" ı a e e mesını ı~ "a ı- d'l . . S 1 'k' h 200 . . . . ve ihracatın murakabe ve korunması mıştır. Ali Bilse! başındaki varaY1 
J • Alt d k ı · · t "k b ş 1 . f' 1 39 . e ı mıştır. uç u, ı ı sene apse, nüfus daırelerınden malıveye haber • , 
er \e ınor u a esıııı az~ ı e a - en mı..a ır er uncu dakıkada gene . • hk' d'l- . . . . · . . . . hakkında 1705 •ayılı kanuna ek pansuman yapılmak il zere potis ,·e 

ı d 1 H kk fk' tü . 'f kk h - . .. lıra agır para cezasına ma um e 1 verılmesinın usul ıttıhazı bıldırılmış - . " 
:ı ı ar. a ının ı şu semere \er- c a ının şa sı gayretıyle 3 Uncu gol- . . • ' . 3018 savılı kanun mucibince bu fir- bekçiler tarafından karakola göt~· 

d·-· 'b' b 1 t k' d k. l .. ttl 32 ı· 1 k mıştır. • tır. . .. me ıgı gı ı un arı a ıp e en orner erını a ı ar ve oyunu - ga ıp o ara manın ihracat ticaretinden menedil - rülilrken polis ve bekçilere ağır soı· 
de avutla neticelendi. Altınordu dera- bitirdiler. * * .. miş olduğu da Vekaletce haber Yeril ]erle hakaret etmi~tir. Onun da hak• 
kıp Hamdi ile hücuma geçti. Fakat ay- İzmir sampiyonu bu maçta; şimdiye Feci bir kaza Bir tramvay - araba mu- miştir. kında takibat yapılmaktadır. 
ni O~"Uncunun çektiği şüt Beşiktaş ka- kadar oyıııyamadığı çok fena v insi- Ödemiş kazasının kiraz nahiyesin- sademesi oldu * Hırsızlıklar: 
lesinin sol direğinden avut oldıı. 16 ın- camsız bir o\·un oynadı \'e mağlUbiyeti de Dog" ancı köyünde bir kaza ol _ D" b h it d İ .... t it l h d d • • t• ! lk'" l'kt K h k t,ın· 
cı dakikada Altınordu kalecisi Hak- hak etti. Bilhassa ayağından •akat o- un sa a saat a ı a nonu ram a ya ur a emır ıs ıyor ı,eşme ı e a raman so a. 

muştur. Köy muallim vekili Bay Avni dd · d k" .. k" d b' d JI r kının yerden bir şütunu meharetle kur lan Halimi oynatması affedilmez bir • vay ca esın e opru mev ıın e ır . . . a aydar oğlu Ali Atçeker, ayni 
Duyan, mektebin kapusunu açmaga k 1 t V t M !Od G!' Zıraat bankuı, hurda demır mil- 1 tardı. Bu dakikadan sonra oyun milte- hata teşkil ediyordu. 1 k b I' d b 1 t b ca neayzı~noı'dmaureşsuı·nrd. ekaı· 9mnanumaervalı tra'm'-_ bayaası için umumi merkezinden e - dada yattığı Ali oğlu Ali Karabulll 

vazin bir şekil aldı. 30 uncu dakikada ALTAY_ VEFA: ça ışır en e ın e u unan a an' tun caketi cebinden 950 kuruşu~ 
yere dilşerek ateş almış, çıkan mer - vay arabası, Karantinadan Güzelya- mir almıştır. Fiyat yüksek olacak -

Said karşısına çıkan müdafileri at - Beşiktaş _ Altınordu maçını Altay- . k d' .. b d tır. Türkı'ye _ ltal'-'a tı'caret anlaşma- çalm15, tutulmuştur. . . mı, en ısını oyunun an ve omuzun l · d k kö u k" d t , 
lattı ve kalecı. ıle karşı karşıya kaldı. Vefa karşılaşması takip etti. Hakem: dan ağır surette yaralamıştır. Yaralı ıya gı er en pr mev ıın e aş sı mucibince memleketimizden ltal- Karşıyakada Soğukkuyu mevkii!> 
Fakat fena bır vuruşla topu kepçele- B. Mustafanın önünde takımlar şöyle "d . h t . ki d'I yilklil olarak 128 inci sokaktan çıkan de Sadıkbe'-' sokağında sabıkkall 
dl 34 il Ü d k 'k d B 'kta genç, o emış as anesıne na e • e - arabacı Hü~eyinin idaresindeki 337 yaya hurda demir ihraç ve mukabi - , 

· ne a ·ı a a ve eşı şın dizildi· k d · ıt ı t !inde İtalya dan memleketimize ma- Numan oğlu Ferid, B. Şahap ErolUll 
t hı 'k l' b' h" t'kt · re te 8\'l a ına a ınmış ır. numaralı arabaya çarpmııtır. Araba-
,. 1 e ır ucumu ırec 1 en sonra Miswf;,.z,,,.,. mOI demir idhal edilecektir. Ticaret evinin bahç~sindeki tavukları çalal" 
Altınordu soldan aktı ve Adilin aya - Aza•t,- Süleyman, Vnhı'd, ŞUkru", Lu"t- ·~ ıı _, •. nın sol tekerleğini pal'Çalamıştır. A- 1 · Vekaleti zmir teşkilatlandırma baş ken yakalanmıştır. 
ğından oyunun milsavatını bozdu. Mi- fü, Muhteşem, Mehmed, Sulhi, Hakkı, Hayırseverlik rabanın önünde giden Hüseyin de kontrölörlüğü, İzmirdeki hurda ele -
safirler bu gole 42 inci dakikada Hak- Hüseyin, Necip. )'ilzünden, dizinden yaralanmıştır. Zehirlenmit: 
, Altay: . • Çiğli köyü muallimi Bay Şemsed- Had.ise tahkikatına müddeiumumi mir tüccarlarını davetle görüşmU~ • Şehidler caddesinde Mızraklı ~o• 

K 1 dd 
din Kurşundan aldığımız bir mek- muavini B. Rüşdü Uskent tarafın ken~il~rini gelen emi.rden ~aberdar kağında Şakir metresi 32 yaşında JIO• ema e in İbrahim. :\lehmed, Ali~ Mıı.zaffer, tuba göre, 23 nisanda köy ihtiyar dan el konmuş, vakanın bir kazadan atmıştır. Hu~·da d_emır ~liccarla~ı, Saadet Ererdaii', ilaç zanniyle yarı' 

.. .. Ömer. Örhan, .Hakkı, Salaheddın, Va- heveti fakir ve yoksul 12 çocuğu ibaret olduiu neticesine varılmıştır. b~n ~o~ d~mır t.eslım edetbıle~ekler.ı - lışlıkla permanganatlı su içmiş, k811' 

ŞukrüyU hap. İlyas, s.a•.m. . gi;dirmiştir. Karşıyaka Halkevi de nı bıldırmışl:rdır. Fakat zmırd~n ı s- di i:ıde zehirlenme arazı görttıınıll 
Maç, her ıkı ta~ımın enerji ~le ka- fakir talebeye 28 parça eşya vermiş- * tenen, asgarı 3-4 ton hurda demırdir. Uzerine memleket hastanesine kaldı· 

K b tt•k r'.şık seı·i h~":ılelerıyle .ve daha ılk da- tir. ::'tfuallim, mektubunda talebenin Faydalı bir konferans o*o rılmıştır. a V. e ı kıkaıaraan ıtıbaren aıaka \·e heyecan sevinç ve ·şükranını tebaruz ettirmek- J D h 
uyandıraral< başladı. Altaylılar •ar - t dl Şehrimiz ticaret ve sanayi oda~ı • Ü amel geliyor 

Senelerdenberi Türk matbu· fettikleri azami gayret sayesinde be - e r. umumi katibi B. Turgud TUrkoğlu • l\1emnuniyetıe haber aldığımıza s· k • • 
atında ve memleketin fikir ha· şinci dakikadan itibaren Vefa kale•In: 11 evvelki akşam saat on sekizde Kar- göre, maruf Fransız ediplerinden ıf ayıp 
yatında çalııarak birçok eaer- tazyike geçtiler. Bugiln fevknlad 0 gil- Maarif müfettişlerı şıyakada kız öğretmen okulunun jorj Dühamel yakında memleketimi- Hazine a\'llkalı B. Havatf Borata· 
!er vermiı, imzasını tanıtını~, zel oynayan Hakkının, 11yasın ve Sa- konfnan< salonu1'da ta'ebeye bir ze gelecek, Ankara, İstanbul ve iz - nn diln \'efal ettiğini bü;·ı.k bir ıees· 
kendiaini ve yazılarını aevdir- U\lıeddinin ayağınrlan çıkan <iitlerlc Şehrimizde bulunan l\Iaarif Vekil- konferau< \'ermiştir. (Ege iktıgacli mirde müteadclid konfornrı,•lar ve _ ,ürle habt'r aluık. Hen!l~ genç yafta 
mit olan muharrir arkadaşı- m!snfir kalesini tehdide başladılar. F.ı- Jeti umumı müfettişi BB. Salih Z/ki, mıntakn 1 • eganin tarihi ''e sen·ct recektir. ;\Iösyii joı·j Dühamel, Frıın h:ıyata gözlerini yuman bu değerli ~-
mız Kemaleddin Şükrü, dün kat Altaylıların bu gayreti, kaleci A- :\fuhsin Bina! ve Rasım Ersun ;\ uğ- pınarlan) mevzt•lu bu konferan' · <ız akademi•i aza•ındandır. İzmirde- vukat, tam manasiyle bir insandı. öld; 
aabah latanbulda vefat etmit zadın fevkalade mildahaleleriyle seme- laya gitmişlerdir. Oradaki okulları talebenin istif:ıde•lni mucip olmuş ki konferansını Ilalkevinde verecek- m!i, keııd!slni tanıyanları fevkalA 
ve cenazui kaldırılmııtır. Rab teftiş edeceklerdir. ve kendisinden ikinci bir konferam 

resôz geçti. 16 ıncı dakikada misafir- tir. mutees•ir etmiştir. 
met!; Kemaleddin Şükrü, aon * daha rica etmişlerdir. E A}.aıı· 
zamanlarda lzmirde çalıııyor- !er ortadan hücuma geçtiler. Uzun bir A l * .dibin •Gere yarısı itirafları• a- Cenazesi, bugiln saat l l d~ · u· 

1 S ıh . ı· a· 1•• b' t t yarış arı ---- dında bir eseri Suut Kemal ve Saba- cakta Celıil Buyar sokağında 13 ıı 
1 du. Matbuat hayatında emek· pa~ a an u '· ye ış<>me ·~• ır opa Borsa bu"'dcesı· maı 

B .. 'lkb h t ları ı 0 haddin Rahmi tarafından dilimize maralı e\'indeıı kaldırılarak nn li ve cefakeşti. Böyle bir arka- çıkış yııpan Altay kalecesinin hut:ıılı ugun 1 a ar a yanş n n s -
1 

. •oıırf\ 
C U k ]çullu k Şu aı"nında ,.. İzn1ı·ı· boı'",asıııııı )·enı _\·ıl bu"dcesı' ~evri mı~tir. Kemcraltı cumiinde kılındıktan -

daşı kaybetmekten mütevellid hrreketlnden istifnılc ederek uzaktan nun us ·ızı 0 " • ••· 
0 

ıatırabımız çok büyüktür. Bu • il pılacaktır. tasdik için ticaret odası mec'bine * usrt kabristaııu gôtüriilecektir. ttl-
çektiği bir şiltle \ ef:ının yeg ne sayı- * •evkolunmuştur. Büdcenin Yaridatı - HALKEVINDE KONFERANS Baro, bütliıı avukatların cenaze et• his içind.,, Kema].,ddin Şükrü --- bi!S 

T sını kaydetti. Beklenmiyen bu sayı - BELEDiYE REiS MUAViNi nı temin eden mahsul -atışları his - Bu~ün IIalke\'l •nloncııda saat ı ~ reninde bulunmaları 'çin teşelı ye anrıdan rahmet diler, ke- ~ " 
derli ailesi efradı ile Türk Jan sonra Altay tekrar oyuna hlıkim Ankara ve İstanbulda belediye ve se~i, şimdiye kadar binde bir üzerin- de Döçent Dr. ~Iıızhar Şe,·ket İp~ir miştir. . lkırı• 

oldu. Fakat netice değişmedi misafir fuar işlerini takip eden belediye reis den alınmakta idi. Bu Hene de büclce- tarafından (Avrupa kültür tarihin - Merhumun k•derdlde ailesı )ı:ı 
nanz. Vefa takımı devreyi 1-0 galip olarak muavini B. Suad Yurdkoru İstanbul - de bu hisse binde 80 santime indiril- de rönesnns) mevzulu deK'erli lıir <amimi tazivetlerimizi •unarız. 

:=~======::::;:====~•ııı:ı::İİİİııD~,.;v:a;m;ı~s~;~nc~i~·a~h~i~f.,~d~e:;.;;.~~d~a~n~ş~e~h~r~im:iz:e:.:gelm!ştir. miştir. konferans vereceklerdir. • 

matbuatına taziyetlerimizi ıu-

• a •-}SLAM TARJHJ .... ••••••ı••-• IAyni zamanda Abbas ibni Beşiri define yanaşmamışlardı. Ç!lnk!l onların yapacağız?. Yalnız burada bir nokta vardı: ııeıı 

1 
piştar bir müfrezeye kumandan tayin Resulü Ekremle aktedilmiş bir itilaf- Mecliste hazır lıulunanlardaıı bir Halid ibni Vel'd; Ganıim clerı at· 

H M h d ederek ileriye sevkeyledi. ları vardı. kısmı; Kureyşe mua\'enet eden kabile- mevkii tutmuştu. Ornya kada~· sll~a. Ze U am e Asıl kafile; geriden geliyordu. Tam Resulü Ekrem; Huzııilerden Silfya- lere hücum etmeği tavsiye eyliyor- le ve görilnmeden gitmek, anıde 
bu sırada bir haber dalgalandı: nın oğlu Beşiri, bir casus olmak üze- !ardı. mimde bulunmak lazımdı. ~;-

il -. y AZAN: M. Ayhan .... ı•••••• - l\Iuhammediler geliyorlar. re l\Iekkeye göndermişti. Beşir, İs- - Biz -diyorlardı- şnyed bu kabile- Resulü Ekrem sağ istiknnıetiııl g -
~---.. - Muhammediler Amreyi ifaya ge- lamdı. Fakat llfekkeliler onun islil.m ol !erin bulundukları yerleri bn•nreak terdi: , t e-

-191- mı?. Jiyorlarmış. duğunu bilmiyorlardı. onlar da bilmecburiye Kureyşilcrlc it- - Buradan ,npa bir yol takıP 
- Yalnız -ded - fevknlacle bir vn- Kafile ilerliyordu. Artık memleket - Ne malum? Ya maksadları baş- Beşir, Asfan denilen mevkie varın- tifak ederek ::'tfekkeye gönderdikleri rek ilerliyelim. Jıflk· 

ziyette silah. mayınız. Y·1lculukta topraklarına raklaşmışlardı. l\Iekke ka ise! ca askeri harekatla karşılaştı. Kurey ·i- kuvvetlerini geri çekecekler .. Çiink!i İslam kafôfesi, i~arct p,lllen d~er. 
ta. ıdığınız kılıçlar kAficlir. Kareni- rüzgarı, ruhlarının hasreti üstünde e- Kureyş rei•leri derhal ~ir içtima ler, müdafaa hazırlığı yapıyorlardı. E-ıservetıerini, aile ve sairelerini muha- 'arp kt8mı takip ile ve mürıı~.ıın1 r1<e" 
lcrin ş~p 0 lenm i doğru değ!!dir. Bu s!yordu. akdettiler. Vaziyeti ehemmiyetle ve bu Cehilin oi(lu Akreme ile Halid ibni fnza etmek Meyecekler .. I<•ıreyş bu- tebe süratle Gamime clojl:ru 1 ere ~il 
akdırde ziyaretımize belki mani olur- Zülhuleyfe gelince, Resulü Ekrem; süratle görüştiller. Velid kumandnHındaki iki yüz kişili1<1,na rajhnen gene bizi sokmamakta ıa- Halid ibni Velid; :\flislümaııları. 

l:ır - Amre için kesilecek claveleri ayı- - Muhammedilerin Mekkeye girme dü~man kuvveti Rabiğ ve C'uhfe ara- rar ederse onunla rla harp ederiz. •a- yolcl~ lwklem•kle me~guldll. ,,Ji~!e• 
!T'rııye 'ştir:ık clecek olan 1600 ki- rıııız ! sine behemehal mani olalım! sında Gnmim deinlen sevkillceyş nokta sıl ol~a kabileler çekildikten sonra Ku- 11-lüslümanların •apn )·olclall ıtll 1 1ıe . vı ,, 

şi d:. Yani l0>'1K bir kafile şekl ni nn- Dedi. Tam 70 de\'C, kurbanlık olarak Kararını verdiler. sını tutmuş bulunuyordu. Biraz geride ı·eyşiler bôzimle uğraşan-ıazlıır. ı·i çok ani oldu. Halid ibnı a 11 ı~· 
,ıırıyordu. Resulil E' remin rdakatin- nynldı \'e Reoulü Ekrem burada ih- Filhakôka Kurerşiler; büyük bir te- de Kureyşin ordugiihı vardı. Resulü Ekrem, bu fikre muhalifti.. olduğunu, ne gördüğünü anlı)'aın 
de, zevceleri Cmmil Seleme de bulunu- rama lıtlrilndü. Ashaptan lıir çoğu da !aşa düşmüşlerdi. hliim kafilesinin bu Beşir; derhal geri döndü Ye vnz'\•eti Hatta Ebu Bek'r de bıı tarzı hareketi lfiyılciyle kavrayamamıştır. ad3şıa
yordu. Hac esnasında kesilmek Uzere ına uydurlar. gelişine itimad edemiyor \'C bunda bir ReRLilil Ekreme anlattı. Resulü Ekrem, doğru bulmuyordu. Her ikisi ele; Halid ibni Velid, clerhnl 8.~. GB' 

bir silrü de\e de sevkediliyord _ H - Ye biraz daha ilerôcJe C'uhfe mevkii- maksad sezerek korkuyorlardı. her zaman yaptıvı gibi, !leri gelen ar- - Olamaz -elediler- bıı. bizim bura- riyle atını gerlyP doğru silı bal<aıı 
la a; Müslümanlar: +nm bir dini ziya- 'le muvasalat edilince diğer :!\IilslUman Kureyşiler; derhal şehir civarındalkadaşlnrını toııladı: ya geliş;m'zdeki maksada aykırıdır. mim yolundan kesif bir toz tn 
ret e asları dah'linde Medineden ::'tick- lar da ihrama büründüler. ve daha ötelerdeki kabileleri de davet - Arkadaşlar -dedi- Kureyşiler bi- Biz dol'rudan doğryua l\Iekkeye ve y!lkselirordu. are-&l!l' 
keve hareket et !'er. Bir aralık tered· Resulü Ekrem Ztilhuleyfede C'Un- ettiler, Eğer )tilslilmanlar. Mekkeye izi Mekkeye sokmak istemiyorlar. Hils- Beytullaha girel'm.. Halid. suratla Kureyş in kat 
dUd baş gösterdi: oi!lb Eslemin'n oğlu • •aciyi çağırdı. Ve g'rmek ;"in ı'"al' ederlerse mukave - nü niyetle ve 'ade~e Amreyi ifa için - ;\fümanPat ırörürsek ! na geldi: 

- K·!"'yş!ler, bizi '\fekkeve soka- •JM; kurban edilecek develerle beraber met edecekler. harb0 ıririşeceklerdi. geldiğ;miz hald• hııriln biz; hıı h•l<kı- - İşte o vakit harp veririz. Aksi 
caklıır ır.ı ~ A aba ma:ıl o!mıya<:aklar :\fekkeye doii'ru ilerlemesin! emretti. Yalnız Huzailer Kureyşilerin bu tekli- mızdan mahrum etmek istiyorlar. Ne takdirde Amreyi ifa ile döneriz. 



28 N:•an 1940 PAZAR 

lW' acaristan 
Zabıtası 

Ecnebiler hakkında şid
detli tedbirler aldı 

BLuapr~te, 27 (ltadyo) - 'Macaris 
tan .abıta'1. bültin ecne!.ıiler için şicl
üetıi tedbirler alnıış ve her yabancı· 
nın, yi•mi diiı-t ,aat içinde zabıtaya 
l'rıüracaat edip ikamet tezkeresini 
ltiisterme~i lüzumunu ilan etmiştir. 

(ANADOLU) SAHiFE { 3 Y 
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• K _,.,_" • "'( Ji - ... • . L .. .. • _,. ~... • ~ ' .· 'I 
,.. - - -·· • .. ,.,. •• • .. , • - 1 • 't""-'. ~ -- ....... • Organizasyon~ fik-

A m e rz kan z n müttefwiklerle yan yana ri etrafında 

harbe girmesi ihtimali artıyor 
A-Millet Organizasyonu 

BAHRİ SAVCI 
Sayın profe•Ör V asf; Raşit, millet

lerin üstünlük ve medeniyet derece· 

Bir Nazi muzafferiyeti, Fransa ile lngilterenin hezimetini değil, ayni za- ~::~~r;n:i~kt::ı~:!:~ıoi:;~:~:a:~~~ 
Son vaziyet d d 

•• d d tabi kılma kabiliyetleri ile ölçer. Bu 

m :- n a unya me eniyetinin inhizamını a mucip olacak fikre göre, müeue&e kurmak, bu 
-Baı tarafı 1 İnci sahife.de- müeaeselerin itleme cihazlarını, riya-

d_a durdurulmuştur. Alman hava km·- Nevyork, 2_7_ (A~A.)_ - Ne\'yo_rk. lt.i ra_lnız F_ransa ile ingiltere için siya- biliriz. Bir _ço_k Amerikalıla_r gittikçe 2 - Totaliter devletlere mensup , zi hakikatlerin aydınlığı ve kat'İyeti 
ıetleri Gudbrausdal vadisinde kain Post gazete8ının \ aşıngton muhabırı -sı bır hezımet olm2 kla kalmaz, ayni bu kanaate ıştırak etmektedırler. filolarııı faaliyetini azaltmak üzere içinde faaliyete &evkedebilmek millet 
lomhaası bombardıman etmişlerdir. jay Franklin Vaşingtonun siya<i mah- zamanda Vaterloodanberi devam eden 1'1uhabir, bundan sonra Amerikanın Atlantikte ve büyük Okyanusta bir ka Ierin üatünlüklerini meydana getiren 

X Amsterdam, 27 _<A.A.) - Trom•~e filerinde Amerikanın müttefiklerle dünya medeniyetinin inhizamını da ~a~be sürü,klenmesine ~ıani ola~ak un~ rnkol ~n·i_s_i ihda,;ı. . • en mühim bir amildir._ Burada bah· 
Or\'eç radvosu dün aksam halkı su- can a , h ·lıe . . . 'hl' l' . . 1 n· . . . . suıları saymakta ve şoyle devam et 3 Avıupanııı harp mıntakal,ırı- sedilen üatünlu"k, nazar-, hukuk mu"· 

k· . -. , , y n.ı aı gıı mesı ı ıma ının mucıp o ur. ızım medenıyetımız ve . t -1 -- d ·ı · 
unete davet etml" ve Almanların kon- k ti d' - · · .. k' · d'k· mektedır: na ayyare ve pı ot gon erı mesı. vaceheainde, fazla haklara aahip bir 

tı 
1
• • uvve en ıgını cun u, şım ı ı ihti- müesseselerimiz de Vaterloodan sonra cBugün kongrede ekseri.ı·eti kazan- ~1uhab'r 1 · ·c h · t'hab .. 

0 ti altında bulunan Nor\•eç rad;•olu- l"ft A "k · f•• ti _. .. . k' f . . . .. . . . . . . - . '. ' ~ısı um ur ın 1 1 
mu- üstünlük değil, bir cebir halinde te-

•ııı n ne•rı';•atına ı'ııanmamak l" a a meı 1 anın men .. a eı ı me\ zu- ııı ışa etmıştır. Bu· gun kuvvetımmn mıvacak olan şu üç teklıfı derpış etmek cadelesı ıle sı\ a"et adamlarıııııı çe - . . ' azım b h · lcl - k l 
1 

k . - ·] - . . ·-. . .. _ · . • . .. . · . . . cellı etmeae bıle, maddi kuvvetin keldiğini bildirmi•tir Spiker Nar- u a ıs n •Jgunu ay< ey eme ·te \e agu ıgıııı ıntıbak ettıgımız dıınya ~rt ligimız lazımdır. kıııgenlıgı, Amerıkanın ılerıde nazr,rı dd •. k" 1 k ' ' · ' 6 ı . ki <l .. 
1 

d - d - . · 1 ma ı ım an ar yaratara meydana 
lık \'e civarında bir kaç münferit miıf ~ ; e _;azma. ~ u · _. . arını ogru. an dogruya tehdıd eden- ı - Müttefiklere kredi açılmasına itibare alınması liızıııı gelen bir çok getirdiği bir üatünlüktür. Bir hukuk 
tez~ ka'dığını buııl•rın da her taraft'n cBız artık uç taraf degılız, sadece lere karşı bıze azami emniyeti temin mani olan jonhson kanununun ilga -ışeylerin meydana çıkarılmasııı:ı mani profe .... d . • t .1 • · • " ' ...... · h "b · lı · · · . torun en; sıyaıı aazzı erın or ... 
; on·eç kuvvetleriyle müttefik kıtalar gayrı mu arı ız ır nazı muzafferıye- edenlerın yanına koymağa karar Vtre- sı, olduğunu ilave eylemektedir. taya çıkardığı maddi heybet ve kucJ. 

tn_rından muhasera edildiğini ilave Ik l hl , vraı va 01 ret dolayıaiyle diğerlerini kahredici ını tır. Spiker, • 'orveçe yeniden iıı- B t k . ti t n 1 n 1 r bir üatün!ük fikrini müdafaa etmeal 

:~~u~ı:~~·:~~:~~;~~~1;:!:a~~~1!~z~ a an ar e ı eyı a a 1 ar ~'~skalgayz hudu~larda- be~ı:;een7:rzde- meıhur mütefekkfr 

kı~t ııtmiş olan iht';~at ord~sunu~ ~ağ kı şatosunda geç1recek jülyan ~-enda dahi milletler!n teşki-
tnlar• da bulundugumı soyl~mıştır. Yu ~ • ı• • ı k t} • • Al ·ı it } Bükres, 27 (Radyo) General lat kabılıyetler; üzerinde duruyor ve 

0
_Rerlin. 27 (Radyo) - Almanya gos.avya rtCa ı, mem e e erının manya l e a ya Göringin Bükr•şi zirnreti rivayet ha- bu k .. biliyetin bir organizasyon me· 

•tUk~~eti, Norveçe resmen harp ilan d ı J k • f d: .., • • 1 d } !inde olup, resmi maıcamat ademi ma- deniyeti kurduğu neticeaine varıyor. 
ını~tır. arasın a pay aşı ma ıs e .gını an a ı ar Jilmat beyan eyl~mektedir. du. 

~ !-onc!ra, 27 (Rndyo} - Oslo - Trond Londra 27 (Radyo) _ Taymisin Yugoslavya Almanyaya karşı bek- Kral Karol, paskalyayı ~Iacar hudu- Filhakika, medeniyet dünyasının 
•ım arasındaki Ku\'an kasabasında Belgrad ' muhabiri, Balkanların lenmiyen şiddetli hareketler yapmış karşı durmağa azmettiklerini ehem' dundaki, Transilvanyadaki Posama ş~- ~n ileri gitmit milletlerind .. göze çar· 
tddeıı· b' Al h" "tt f'k d · k · ·ık h · 
k. 

' ır man ucumu, mu e ı mühim tedbirler alarak ı'lk buhraııı t N . miyetle kayde\.•lemektedir. tosun a p:eçırece tır. pan ı uauaıyet, bu medeniyetin öl-
~v ır. aıbi saltanat Pol, bu sırada 

lü 
ı·etler tarafından püskürtülmüş - muvaffakiyetle atlattıklarını bildi•- _ çülü, mahiyeti belli, itleme kanunla· 

r n· Rusya ile ticari müzakereler kam -· tişman mühim zayiat vermiştir. mektedir. F G rı muayyen olan bir takım içtima! 
lı01fütt~f'k ordularııı kuvveit külliyesi )!uhabir; Yugoslavya ricalinin, rını da vermiştir. Bu, vaziyete üçün- ransız azetelerı· tetkilatların, bir biriyle ahenkda.r bir 
l~a<dadır. . Almanya ve İtalya arasında Yugog _ cü lıir devletin karışması demek ol - f&~liyeti ile kurulmuı olmasıdır _ 

; S\eç hududuna yakın Egter vadı- lavyanın tak.imi için vaki anlaşmayı muştur. Ve böyltlikle en buhranlı E!!er bu fikre, claha inanmıt bir has-
kande vaziyet belli değildir. Ruayak ~ezdiğin; ve tedbirleri şiddeti endir_ ,.ünler atlatılmıştır. sasiyetle sarılac•k olur isek diyebi· 
'' S~ba'1nı ufak bir Alman kolu işgal diğini kaydetmekte; Norveçte Al - Demektedir. M'' f"k} • N t }d "k} • liriz ki: Medeniyet, tetkilittan iba. ~-~:ş, sonra geri çekilmiştir. Bunun man planının yanlış gitmesi, mütte _ Macaristan ve Romanyanın da cc- Utte ı erın, OfVeç e e e ettı erı rett:r. Nerede ki, organizasyon filui 
,-_avaJide müttefik kuvvetleri bulun- fiklerin süratli yardımlarının alınan nebi müdahalesinr karşı şiddetli ted- ff k" } d b h d" kemale varmı§ ve İnce bir tatbikata 
ıv~ndan ileri geldiği sanılmaktadır. tedbirlerde tesiı·ini gösterdiğini yaz- birler aldığını bildiren muhabir, Bal- mUVa a ıyet er en a Se ıyor ermittir ; orada hem manevi kıy • 

l 
~arvik mıntakasından haber yok · maktadır. kan devletleı·inde ktıvve ı' manevı·y~ _ . ( p . t 1 D . . metler, hem de m addi fonlar bakı· ur ı. ~ Parıs, 27 A.A.) - arıs gaze e e- euvre gazetesınde JUvet, Alman- d .. .. .11 • .. 

rıı • laamafih buradaki Almanlar Muhabir: nin yükseldiğini artık her tecavüze . . b h . . . 1 t . b 1 • mın an uatun mı et camıalannı gor· 

k 
ah~ur bulunduklarından, müttefik rının bu sa a kı tefsırlerı: arın cenup akı aşlıca kuvvet.erıyle mek .. k" d" b" "k b' k"I k t' h , mum un ur. 

,~\'\·etler isticale lüzum görmemekte- A 1 ı h 
1 

Parı~ matlıuatı Norveç teki ihraç ha uyu ır sev u ceyş ıyme 1 aız o- Memleketimiz ölc;üaünde ve bey • 
~'"ler. r•ketı'ne devam eden mu··ttefı'k kuvvet- lan liman Trondhjeimdeki grupları a-

man ar azır anıyor 
~ rıelmilel ölçüde birer değer olan bu 

Lon~ 27 (R d' ) -- Lill h . lerı·n orada yaptıkları muha•ebelerden rasında irtibat tesisi için nevmidane 'k' d .. d f . . d k" Ilı .. ra, a , 
0 

e am ' . ti f tt'kl . . k ·d d •k ı ı a amın mu ~ aa ettığı tez e ı 
ı ~r Dnmas cephe•inde şiddetli muha- bahsetmekte ve dafi topçusu ile tayya- g_a,te er sar e ı erını a, c ere hakikati kabJI .,tmemeğe imkan yok· 
'·,.!er başlamıştır. H . kl" • ı ' k d relerin faaliyete girmeğe başlamış ol- şoy e ~·azıyor: tur. Belki medeniyet, aadece tetki • 

h Londra, 27 (Rr.:lyo) - Esositet a P Ve na ıye gemı erJ, aS er OlU malarını memnuniyetle kaydetmekte- lattan ibaret değildir. Fakat mede. "t «Düşman ılah~ pek yakın bir tarih-

h 
08 ; müttefiklerin, Norveçin Namsus } k h k • • • b ki• 

1 
dirler. niyet teıkilat iç'nde taazziye uğrı • a~ O t te ihı.ıç hareketi yapan müttefiklerin 

,
1

. alisinde Almanlardan külliyetli e- ara are e JÇJn emJr e JYOf af · ' · h"k' · t' yan müeaseaelerin topyekWı aente -r Ceuvre gazetesı, uenıze a ımıye ın ellerindeıci bütün Yesaiti henüz kullan. 
aldıklarını ve indirilen Alman pa- H 

1 
. . . . . . · k" k b 1 t b' k'ld t h k . . . .·inden i mtizacından ibarettir. Bu mü-taşa1... . . . • e sınkı, 27 (Radyo) - Almanlar, lıye gemılerı, asker ve cephane yuklü ııı ar a u e mez ır şe ı e a a - mamış oulunmalarından ıstıfadeye Çh-.._,uJerının mitralyöz ateşıyle kıs k · d · -1- 1 1 F 1 eaaeaeleri, içinde geliştikleri içtimai 

lııen ·
0 

.. ıa----- .' _ . b'l · 1 - l\[emel ve şarki Prusyada asker ve olarak emir beklemektedirler. Tren'ler uku saye·ııı e ıııgı ız ere raıısız a- lışmaktaclırlar. F ·ar<ız _ ingiliz _ Nor ugunü ve vere sag ıne ı ene 1 k - organizasyonlardan ayırmağa im -
tin esı'r . ·-· . ·. . - h:ırp malzemesi hazıı-lamakta devam de sivillerin 8eyahatleri menedilmiş- rın bu yeni cepheyi sürat e azanmaga veç kuvvetleri Alman irtibatının t~es-

o edıldıgını v. azı; or. edı'yorlar. Buralaı·da mektep!eı·e V" tı' ı· . b d - t 1 ·ı · k ti kiın yoktur. Nitekim aan'at da aade· ~ 
0 

ve cenu a ogru a ı an ı erı ·uvve e- süsüne mani olıııalıdırl:ır.• 

1 
tokholm 27 (Radyo) - Müttefik- - . • . . . 1 k ce şekilden ibaret değildir; belki , ~r. " • . _ resm ı bınalara asken ıclare tarafın - Prusya - Lıtvanya arasındakı mü- rin gerisinde bir müttefik ordu ar u- Victoire gazetesinde Hane, diyoı 

1 
'>Orveçe yem kuvvetler agır top şeklin içinde bir olu•a varan bir muh· arı • - dan vaziyed edilmiştir . Harp ve nak- nakalat durmuştur. vai külliyesi vücudc getirerek iaşeye ki: • tevadan ıbareltir. Bu muhtevayı, bu 

şekilden ayırmağa imkan yoktur. 
«Şimdi artık Almanların mahadı 

rıı a dafi bataryaları ve tank çıkar- muvaffak oldukları söylenmektedir. 

·ıııardı r. 1 • ı b• d Lo t t • Bu gazete Hitler igtese de istemese de 
'ok ndra matbuatı: Norveç harbinin, S ışare er } me 1 Norveç onun için olduğu gibi yeni bir 
tll Çetin ve uzun olacağını yazıyor. üs değil bir harp sahasıdır diyor. 

• Jl[atin gazetesinde Fabry. harp ~a-

i LAN Hitler, ltalya Başvekili Mussoliniye hasıııı tetkik ediyor ve diyor ki: 

l!anka Komerçiyale ltalyana 
l!an?-.o Di Roma 
l:ıoyçe Orientbank • Dreu· 
dııerbank ıubeoi 
ftnlak ve Eytam Bankası 
Ztnir Eanaf ve Ahali Bankası 
0•n-ıanlı Bankaaı 
,. .. k 

ur İye it Bankası 
,. .. k 
'" İye C. Ziraat bankaaı 

iz -ı-.- ~ır ıubeleri 6 m'ayıa 1940 
'•lıh~nden iı'arı ahire kadar gi· 

~, ... , ._ · llı aıağıda yazılı aaatlerde 
•çı .,. b 

ulunduracaklardır. 

lt-~er ll'Ün aaat 8,30 dan 12.30 a 
ar. 

'3o c.,tnarteıi ııünleri 8.30 dan 111 
- kadar. 28 2 4 

... . 
• 

--· 

~.-----~ -

bir mesaj• gönderdi Tronclhjeminin ş~m~linde Narvikl 
kadar olan sahaya hakım bulunuyoruz 

Roma, 27 (~.A.) -. Alman e~çi~i 1 m~hfillerde şüphe ile karşılanmakta- Ve l914 ~e olduğu gibi arkamızda de 
Vo~ Mackensenın B.ırl~nden avdetınr_'.e jJıı. niz vardır. Bu besleyici denize 1914 
harıcıye nazırı Kont Cıano ve onu mu· Matbuat mahfillerinde beyan edileli- dekinden daha fazla s:ıhibiz. Bu eli
teak_ı?, ~'!ussolini t.~~afında~ ~abul e· ğine göre Göring yakında Bükr;ş~; mizde büyük kozdur. Çünkü, deniz i
dıldıgını D. N. B. aıansı bıldırmekte- Belgradı ziyaret ettikten sonra Roma çinden çıkarılıp atılmamız kabil olmı-
dir. yolu ile Berline dönecektir. yan bir cephedir. 

Roma, 27 (A.A.) - cHavas> 
Dolaşan bazı şayialara göre, 11us

solini Almanya sefiri Von Mackenzeni 
kabul etmiştir. Sefir, kendisine Hitle
rin bir mesajını tevdi etmiştir. 

Yaz Saati 
Berlin ile Roma arasında halen isti· 

şareler yapıldığı söylenmektedir. Von 
Mackenzenin geçenlerde Berline davet 
edildiği ve Romaya dönmeden evvel Y3z geliyor. Yarın öbür gün bütün dünyada olduğu gibi memleketimiz· 
H itler ile uzun bir mülakat yaptığı de de yaz saatinin tatbikine başlanacaktır. Fakat yaz saati nedir, diye hiç 

hatırlardadır. Bununla beraber yukarı- Jtişündünilz mü? 
da zikredilen şayialar iyi haber alan Bu saat, Amerikan icadıdır. Amerika Birleşik Cumhuriyetinde bir se· 

nede yüz milyon dolarlık -yani sarfedilen kömürün yüzde beşini- tasarruf 
etmek şüphesiz ki mühim bir iştir. Çünkü istatikçi!erin hesabına göre, 

' Amerikada 1918 senesi martının son pazar günü başlayıp birinci teşrin 
ayının sonuncu paz:ır günü biten yaz saati usulü ile bu kadar para tasar
t'uf edilmi~Lir. Yaz saatini tatbik etmekle salıahın bir saatlik güneş ziyası 
akşamın bir ,ı,atlik sun'i ziyası yerine kaim olmuş ve amele de eğlence is
tirah•ıt zamanından bir saat kazanmıştır. Bu projeden şehirliler çok mem 
nun olmuşlaı'a da çiftçiler itiraz etmişlerdir. Çünkü ziraat işlerinin tulu 

ı ile ba~lam~sından dolayı çiftçiler saatlerini bir saat ileri götürmekle hiç 
bir şey temiıı etmiş olmuyorlar. İşlerini şehir hnlkiyle birlikte bitirmeğe 
mecbur olmı•larından dolayı bilakb ak~amları bir saat kaybediyorlar. 

Çiftçilerin sikfıyeti üzerine 1919 da Amerikada yaz saati kanunla kal
dırıldı. Maam'lfih Amerikanın bir çok yerlerinde bugün de yaz saati tat
bik edilmektedir. Bizde yaz saati bir kaç sene tatbik edildi ise de sonradan 
vazgeçildi ve g-ene, bu usul kabul olund u. İngiltere ile bazı Avrupa mem
leketlerinde yaz saati elan tatbik edilmektedir. Yaz saati fikrinin ilk ev
vel 1907 de İngilterEde Vilhelm Vayt tarafından ortaya atıldığı söyleni
yorsa da bundan bir asır evvel maruf muhteri Franklenin tavsiye ettiği 

muhakkaktır. 
F ranklenin neşrettiği almanakta (erken yatıp erken kalkan sıhhatli, 

b--
lln karıılafan Altınordu V •fa takımları bir arada •• akıllı ve paraiı olur.) 

Demek ki, milletlerin yük.ekliğini, 
lemir madeni yolunu açmak vahnd d k'I" ı ·ı . . . . ~ sa ece tef ı at arının azamet ı e ta-
\lorveç sahılıııdekı tahtelbahır ve de- · t - k · k" ı b'I . .. . . . yın e mege pe ım an o maıa ı e • 
ıız tayvare uslerını ele geçırmek de - b t k'l"tl h' t k 1 .. . . · .. . . u et ı a arın ma ıye ve uru Uf• 
•ıldır. Muttefık orduyu Norveç sahı- ı t tk'k d k ·ıı ti · d arını e ı e ere o mı e erın e-
ini ve sonra isveçin cenup sahilini iş
'aklen menetmek maksadıııdadırlar. 

~ünkii, bu iş!"al müttefikleri KojlEn
lıaga 10 kilometre mesafede ve hafü 
Prusya eyaleti ol?.n Alm~n şimRI sahi
incle 100 kilometre yaklaştırmış olu
··aktır. 

ğ .. rleri hakkında bir hükme varmak 
yolu daima açıkt r. Daha doğru•u , 
milletlerin üstünlüğünü anlama İ§İ• 
ne, al\hip oldukları organizaıyon • 
lorın kuruluşlarını tetkik ile girebi • 
liriz. 

Bütün bu müt&leaclan §U netice de 
Epoque gazetesinde Knili>, h3rbin çıkıyor k;, mill .. t halinde varolmanın 

~u akla gDlmiyen ve v~him devresinde ve yaıamanın belki de en mühim ı•r• 
lıalkın oabır göstermesini ve her gün tı, bir millet organizasyonuna, mil • 
lıir zafer biilteni l eklememesini iste- let halinde bir organizasyona sahip 
mektedir. Kerilis diyor ki: olmadır. Filhakikla, muayyen bir 

halk zümreaini , devlet olabilmeğe 

cBütün Norveçin birden düşman e- yükaelmit bir camia halinde yaşata
line geçmesine remak kaldığını göz ö- bilmek için, o zümreyi, her ıeyden 
nüne getirirsek şimdiye kadar elde e- evvel, te•kilitlandırmağa aevketmet.: 
dilen neticelerin umulmaz şeyler oldu- lazımdır. Bu teıkilat onun, evveli 
ğu:ıu takdir ederiz, fakat, eğer müt - kendi iç bünyeai içindeki iç münaae· 
tetikler Tronhdjeimiye muvasalayı te- betlerini armonize edecek ve bu bün 
min ederlerse gene Alman heı;metin • yenin iç haatalıklarına bir enııel ola-
den bahsedilebilir. - Devamı 4 üncü aahifede -

Dünkü maç ta seyirci) er. 



l 

Gökbayrak 
GALiP BAHTIY AR - 50 

I anbııl meUU$U ve lzrni" parti müfettişi• 

'fimur Melek: - Eğer ortaya bu kılıç kanmasaydı, 
kahramanlığı sana bırakırdım Can bey 

(ANADOLU) 2R Ni•an 1940 PAZAR 

Büyük Harp Meclisi 
Dün Londrada toplanmış ve harbin devamı hak

kında çok mühim kararlar almıştır 
Londra, 27 (Radyo) - Yük,e!< İngiltere başvekili Çemberlayn, ha- mümessilleri bu içtimada hazıı· bulun 

Ş h; bana 
r:ı dedi ki: 

harp meclisi, bugün ba~\·ekıUel dai- ric:re nazırı Lord IIalifaks, harbiye 
r~sindc !J unt•u içtin1aını akdetmi; - nazırı'Y Sir Oliver Stanley, deniz na_ 

zurnan baki .klan son cm gözü gözame ilişti. ;\lahmud Yal. - Şahımız. dedi. Cl\"an dli•m~ııı · tır. Bir hafta i~inde iki defa topla. •. . . . 
vaç tez bir işmar ederek çadır1 arm mın lıas.·ına gelen kaza benim ust'.i - n 1 •• k k h 1. . . .. .. zırı \ ısloıı ('oı·çıl. ham nazırı Sır Sa -

muşlar ve \·erilen kararlara iştirnJc 
eylemişlerdir. 

Yiiksek harp nıecl'si; lı.ı p h.ıkkın 
c n yu se · arp mec ısının uu !'U!l-

- Tiah.ıdır! Senın •öziinü işitt:k. kaııı•ıtıı gösterdi. Ba~ımı o tıırafa çe- lıı(ımdan değil, zırhının bozuk olnı'. kü içtimaında Fran.,a b•ı,•·ekili Pnl muel Hoııı-, Sir AIPk>andr Ka~'luan !a lam lıir ttif:ıkl:ı ~ lıim ,.ı arlar 
cıiiler ki, en, ch·ıııılığına göre ya- virince at oğlanlarımın yc:lcrinde >ındandır. Çünkü, bu kadar uzun yol Rcyno, haricı;·e nazın Daladiye. de- Duley Pon, erkanı harbiyei um:ıın:_l .-e tedbirler almıştır. 

\UZ, gıiclü bir silalı,ornıuşsun, kılıç olmadıvını gürdüm. anladım k; Malı culuk üzerine tulgasının ~eritl<'ri es- niz nazırı Kaprnki, ham nazı Lorn•ı ye rei>i Sir E<Jmiıı İronsay ı·e ham Yliksek hnrıı n·edı ;, ınd&n o•ı· 
o ·n ,,d artık ıdmanın varmış. Em- mud Yalvaçın adamları. yolda~lan- kimi>. kopmuştur. Benim zırhım ise Eynak, Fransanın bura sefiri KorlJ<>n. ınare~alı Sir. Siril ~e-1·a! İngiltereyi ra kısa fasılalarla kah buıada Vi 

ıedııoruz ki şurada bulunan baha· mı kaı;ırtacııklar. Vakit ka;·betme<•e sağlam kalmı~tır. gen ral Gamelen n• h:wa erkünı har temsil etmi~lerdir. kah Parisle toplaııtılanna el \am c•IJ 
, rlarm Lir'le ünümüzde <ilçüşesııı ! gelmezdi, kalkanımı, kılıcınıı ele a- Bizden daha eski, daha bilgiç siliih- biye reisi genenıl i\'lmeıı Fran.<ııyı . Ge. el. Polon\Jı ,.e gerekse Non·eç cektir. 
PıadaTinıu·Melektend~ananılılarakTımura: şor~h.~anbusözüurine~lilm~- -~~~~~-------~-------~-~-~--~~-~~~~~~~~~~~~~--

6ıtahşor tanımadığımızdan on .. ıı- _ ~e vakit ıliler,;cıı başlıyalım .ıe di ve: R. b t b .. l · r , 
vuruşmanı ist~ı:iz. Hazır mı.ın! dim. Ti~ur '.\te ek cevap \'ernıPdi '1 - ~en baba.ıiğ'.tÇP ,;~t siiyler,;in Ti- 1 en· ro un soz er l 1 TEBLiGLER 1 

Ren her l"akıt hazırım. l-Jedım. I hemen uzerımc ,aldırdı. Çok geçnw- m ır '.\!elek! .. Çckışmenın sonunu lıa~-
Şah •akalı altından gülümseyerek. den. gene birbirimizi lıellerimizdeıı ka güne bıralqı]ını, dedi. Parig, 27 IRadyo) - Fr nsız k~· 

'e ellerini birbirine uğu~turarak >ÖZÜ kavradık. Riz büyle giivdc gövdeye Timur l\Ielek cevap verdi: A vrupada old uQ-u gı"bı· Amerı· k ada rargiihınııı s:.bııh resmi t lıliı(: h'ı' 
> urtittu. boğu,mrken Tim ur "!eleğin k.ılağı- - Canım kurban! Sanırım ki Can- ._,, Garp cephesinde k1yıle ş.ıyan • 

- Çt:C iyi der•in .... Sen, Timur na fısıldadım: herle yalnız silahla ölçüşmemiz ye• - d h" b• t • t bir iıii.clise )im. T>Jıslır 
\!elek: ... Gücünü, zorunu bu civan -- Timur!. .. Rir çare bul, beni ça- mez. Bir de atlarımızı deneyelim. a lÇ Jr esır yapmamış ır Paris, 27 (R.adyo) ·_ Fra ız ka· 
Turkte denemek hoşuna gelir mi? dırdan çıkar, atıma kadar götür. Bu söz, şahın hoşuna gitti. Gür ses- Beri in, 27 (Radyo) - Hariciye na- sözler, tekzibe değmirecek kadar kıy- rargiihının akşam resmi tebliğ": 

Tim ur Melek, i!erliyerek cevap - Peki, Can Bey. le dedi ki: zırı Von Ribentrop, bugün öğleden son metsiz ve uydurmadır. Bu hususta in- Garp cephesinde düşman müfreze--
verdi: Tim ur, bunu söyler söylemez oır ra saat 14,30 da ecnebi devletler sefir- tişar' eden bir tebliğde; bu beyanatın !erinin taarruzları püskürtülmUşt•Jr. 

- Yoldaşım Can Beyle bir iki kı- adım ger; çekildi. Ben, daha kalka· -Arkası var - !eri ile Alman gazeteleri mi!dürleri ve
1
uydurmalara istinad ettiği, bitaraf Vorjların şarkında clil•manw tnar• 

ıç sııvururuz. nımı kavramağa vakit bulamadan ecnebi matbuat mümessilleri \"e birçok devletlerin siyasetine tamamen ria • ruz teşebbüsü akim bırakılmı tır 
Timur ]\[elek yoldaşım lafını der Timurun kılıcı başıma öyle bir iniş ıı Alman '· bitanı hazır olclnkları halde yetkiir bulunan İngiltere ile Fransa- Norveç cephesinde Stangerin •inı~· 

<.emez l.iluhatun hırsından dudakla- indi ki şeritler knptu ve tolgam yer~ Amerı·ka sefı·rı· harici,-e nezaretinin kabul salonunrlaının, Norveçi her zaman için işgal ede !inde vaziyet def•işmrmiştir. İleri ı-.-
r.nı ısırdı. Artık çık açık anlamış- yuvarlandı. Timur, ayağını kalkanı- bir takım vrsaik okumuş ve Almanya- 1bilecek kudrette oldukları halde hiçbir rakollarımız, burada faali; ·tte bulun· 
•ım, Tilrk:in hatun, Timur :\feleği öl ma koyarak sol eliyle de kendi kalka. Moloto.fa ziyafet verdi nın, istemed:ği halde harlJe sürüklen- zaman böyle bir şey dü•linmedikleri ve muş ve Almanı ı·dan eoir almıştır . 
... urtmek istiyor ve benim gücümü nını kaldırdı. Ren: baş açık •ipeniz J' eliğini, İngiltere ile Fransanın. hiç bir mütecavizin, bütün dünyaca malum Balanstaldaki müttefik kuvvetler. 
enemeğe uğraşıyor. kalmıştım. Timur llielek ise, tepeden llloskova, 27 (Radyo) - Amerika- sebep yokken Almanyaya harp ilan olduğu, böyle güllinç iddialarla haki- düşmanın Kurnnda ;-ııptığı taarruzu 
Berj taraftan şah. ya•avullarından tırnağa kadar siliıhlı idi. Fakat si - nın llfoskova büyük elçisi, Vaşingtona ettiklerini, harbin bidayetindenberi !mtin örtülemiyeceği bildirilmiştir. püskürtmüşler ve zayiat verdirmişler· 

:rine bir iki ,,0 z oöyledi. Hemen ba- liihlığına güvenip beni alt edeceği çağırılması müna•ebetiyle l\Iolotofa bittıraf devletleri de h3rbe sürükleme- Paris. 27 (Radyo) - Almanya ha- dir. 
a bir Tibet kalkanı getirdiler. Bu yerde kılıcını yere dike:.ek ~irinc•si - Jbir ziya:e~ vermiştir. Molotof ziyafet- ğ~ çalıştıklarını, ÇörçH ile _Çr~berlay. riciye nazırı Von Ribentropun, •efir- • '.o~\·eçlieı:ıe mültef;l..ıer arıı•ınJak~ 

kalkan gergedan derisinden olup ii- ne durdu, sonra şaha donerek. te saat ıkıye kadar kalmıştır. nın nutuklarında bu cıhetın ıma edil- !er Ye matbuat mümessilleri huzurunda teşrıkı meoaı. her yerde devanı etmelı 
zerin.: yol yol ·avatlı çelik kakmış. eliğini ve müttefiklerin, Norveçi işgal söylediği sözler, burada nlilkasızlıkla te ve düşmanın üsler! sık sık bonı'ı:ıl'• 
lardı. Timur da yumrulu kalkanını y 1 M • için çoktanberi hazırlanmış oldukları- k 1 t dıman edilmektedir. 

t arşı anmış ır. N 'k h . k bir 
Jd., Şahın, saray adamlarından biri ugos avya- acarıs an nı söylemiştir. • • . arn cep esınde aycle şaran 

kadıfö yastık üzerinıle bir kılıç g.ı - Londra, 27 (Radyo) - Yon Riben- Nevyork. 27 (Radyo)-\ 011 Rıben- •ey yoktur. 
• dı. Bu kılıcın dünyada eşi bulun - trop'un, ecnebi devletler sefirleri ile trop'un müttefikler hakkınd<ıki itham- ----------------

al: sanırım. Sapı yukarıdan aşağı. Tuna devlet.,erı· arasında daha sıkı matbuat müme'8illeri huzurunda !n- !arı, Amerika mehafilinde hiç bir te-
} a kadar necef taşlariyle ,;üslenmiş- giltere ve Fransa hakkında söylediği sir yapamamıştır. FIKRA 

t Şah; bana donerek dedi ki: bir el birliği isteniliyor 
Faşist Matbuat - Ba,tarafı 3 ün Ü aahifedo _. 

caktır. Dah 'li yaşama şartlarını ıan• 
zim edebilmiş bir halk zümre•:, b; 
tanzimden aldıiı maddi ve mant 
karakterli bir kuvvetle diğer h• 1~ 

Can Bey! Sana, bu Tibet kalkr.-
'lını <1ınağan ediyorum. Hazinemde 
rnn n g'bi ilç kalkan daha vardır. 

"ıl, ıse i\fahm· d gazveniden kalma
lır Ben cırnnlığınıda bu kılıçla bir 

ııı r direği iki ·e bölerdim. İçinız -
en hangı'!İZ ötekini alt ederse kı -

1 ç onunduı-. 
At oğ.anlarıma bir işaret ettim. 
oşt.ı lar, tolganıı getirdiler. Tim ur 

ıl ı tı:·l~asını taktı. Birbirimize bir e
am ı.;lllllm•eyerek bakındık Tinıur 

evinçli sevinçli dedı ki: 
- Eğer ortaya bu kılıç konma,ay-

< ı. knhramanlığı •ana bırakırdım 

t n Bey!.. 
Hemen cevap verdim: 
- Eğer c,haııgir .7ahın buyruğu o'
a aydı ağam Timura karşı çıka • 
azdım. 

nu aralık şnh: 
Haydi er meydanına .... Bahadır 

r! ... 
Diye bağırdı. Sonra elin; üç kere 

v~rdu. Biz de birbirimize saldırdık. 
B.~ vakitler, kılıçların tulgalara, 

ırh.ara inerken çıkardıkları •e~ten 

aıka b.r~er duyulmuyordu. Ben ; 
hem vuruyor, hem kendimi koruyor, 
hPm de kim•e görmeden Timur :\[e
leğe bir ik; l.'ıf derneğe çalı~ıyor • 
dum. Fakat Timur Melek, bana gö. 
rllşme çare.erini buldurdu. Çünkü , 
artık iyice kızı:ımış. daralmış oldu -
ğundıııı bileğine h,-ışla bağlamı~ ol 
duğu kılıcını yanına sallandırdı ve 
üzerime atılarak belimden kavradı. 
Ben de kalkanı attım, Timuru kol -
lanmı,1 ara,;ında sıkmajia başladım. 

B z böyle boğuştuk. Ben, hemen e
~. erek dedim · 

- Tim;;r :II elek: Kendini koru ... 
l'I nat>m, . eni bitirmek ist~r. 

Bun·.ı söyler >Üylemez. Timur :1-fe
: ğin kollarını gev•ettiğini duydum. 
Ren de bıraktım • 'efes alıyormuşuz 
•ibı bırbirimizin kar~ısında bir za -
"an' r durduk Il' r aralık etrafıma 
b.ıkıncıığım sıracla Mahmud Yal\·a -

Buclapeşte, 27 (A.A.) - Yugoslav
ya ticaret nazırı beynelmilel ~ergiyi 

ziyaret etmek üzere dün öğleden 
sonra Budapeşteye gelmiştir. Nazır. 
Macaristan ile Yugoslavya arasında 
daha .ıkı bir iktı•adl elbirliii'i yap. 
manııı zaruri olduğunu zira beynel
milel siyasi vaziyetin Tuna bitaraf 

Pof Reynti 

Ingiliz donanmasının 
faaliyetine hayrandır 

devletleri arasındaki elbirliğinin da
ha sıkı olmasını icabettirdiğini sö:•le 
miştir. Bu zaruret bilha,_.a iktısadi 
menfaatleri koruma için bir ~facaı·
Yugo~lav yakınlığının elzem olduğu 
Tuna havza ·ında kendini ıı:östeı·mek. 
tedir. 

Şeker 
M uhtekirleri 

lngiliz ve Fr~nsız haber~erini verdi
ğinden Papanın gazetesine 

hücum ediyor:ar 
Roma, 27 (A.A.) - •Havas ajansı 'dir. Bu mahfiller papalık mak:ımınııı 

bildiriyor:• Jorganı olan mezkur gazeteye hücum e-
ttalyanın okuyucusu en fazla gaze- derek yalnız itnlyan ve Alman kay -

telerinden biri olan Osservatore Roma- 1 naklarından gelen haberlPri değil Fran 
Mahkum oldular na gazetesinin ba•kı sayısı günden gü sız ,.e İngiliz menbalarınd:ın aldığı ha-

A k 
1 

f I ne artmakta ve bu hiidise Faşist me- berleri de neşrettiğindeıı dolayı mua-
" k~·ıı~:a, ~7 <.Te e onla) - sparta- hafifini hoşnudsuzluğa sevketnıekte - bezede bulunmaktadırlar. 
ua u ıyetlı mıktarda şeker saklıyan 

Bulgar hükumeti 
Paris, 27 (Radyo) - Ba \•ekil Pol 

. . . . altı tüccar tevkif edilmiş ve mahke - } •1t d 
Reyno, bugün İngılız b:ışvekılı Çem- ·ı · t' M h k · b ·· ngı ere e . 

1 
f k . İ . meye verı mış ır. u a emesı ugun 

berlayna hır te gra .. çe. mış ve_ n.g' ~ görülen mevkuflnrdan ücli beraet et- venz" sınıflar askere 
!iz donanma ının buyuk Ye 'erınılı . O ırı . '1 h d dl L ı 

mu~, sn1an, -ıı mı ve .u e me a a-
Askeri talim görmemiş 

olanları çağırıyor faalivetindeıı dolavı hayranlık duy- ·d k' d.. .. k .. d 1 .. 1. çag~ırıldı - ~ rın a ·ı ıger uç ·ışı ~, )e~er vuz ı-

duğunu bildirmi~tir. ra ııara cezasi.rle ikişer "ene Afyona Londra, 27 (Radyo) - Britanya ----* ~ Berlin, 27 (Rad:·,) - Alman ajan-
~ürglin edilmesine karar verilmiştir. hlikiimeti, 20 yaşına girenlerle, 939 da sı Sofradan bildiriyı .• : 

Samue/ Hoar Bir ayağı kesik olan Mehmedin ce- 26 yasına basmış olanların askerlik Bulgar hü1'iimeti, askeri talim 
zası yarıya indirilmiştir. kaydına bugün başlamıştır. görmem'< olanları 60 günlük staj 

Bugün bir nutuk irad 
edecek 

Londı-a. 27 (Radyo) - Hava nazırı 
Sir Samuel Hoar, prıııki pazar günü 
radvoda bir nutuk irad erle·,ektir. 

•'--·Bay nlara Müjde.._-.. için orduya iltiha: daYet etmiştir. 

HÜKUMET CADDESİNDE Müzakereler iyi 
l'"'""A'i5'1VA'1V'"j()i'k';ii(A'Ş""'"I gidiyor 
: .......... '.' ............................ 11lllU.1. 1 ...................... 111111111ti •• U1111 ... : 

d" zümreleri müvacehcsinde de k~r1 1 

ıini müdafaa etmek ku<lı-t:tini buh.tl'• 
. ıı• 

Organizaıyon fikri ve bu fikrı 
hakkuk ettiren kabiliyeti me"~utl 
.. . d d ı· d T pfd· uzerın e urmamız azım ır. o 
ıukların kaı.leri ve medeniyet pliln1~· 
da üstün bir derece alabilme ıtan•1• 11 ' 
geniş mikyaıta, teşkilatlanma k•~i~ 
liyetine dayanıyor. Bu te9kilat fıl< 
haklara, zamanında yeni müeııe:r, 
ler yaratmak hünerini ve zaman!I' , 

bizzat kendiıini tasfiye etmek •"~• 
l ' ' O 1 T"kl . . ;tı eıınj verır. ıman ı u erır11n 

devri, sahip oldukları tPşkil.i.tl3 f1~ 
zaferidir. inhitat devri, bu teşkilat ' 
!arın, kendilerini tasfiye etmek sıJP; 
lesini kaybetmesinin netice.sidir t/ 

nihay~t Ankara cu"1huriyeti, bir bl-f: 
ka nizamda ve öz millet halinde tet 
kilatlanmanın muvaffakiyetidir. 

----*----
iflasa doğru ! 
-Ba, tarafı 1 inci sahifedı-;1• 

lflttan bıhsetmektedir. l\Iuhtclıf • ~· 
mar firmaları Sovyet eYkiyatının 
ğırlığından şikayet etmektedirlerİıııı Nazır, bu nutkunda huva harekatı

nı bildirecektir. 

----·*---
Alman uydurmaları 

Ma<ğıa~©ı~o 
30 Nisan Salı ve 1 Mayıs Çarşaınba Günleri saat 

15 ten 17 ye kadar Parisin ilkbahar ve yaz robları, tayyör ve kos

'ünı ın0dellerini canlı mankenlede teşhir edecektir. Bu ekspozisyonu gör
•neden hiç bir JYiiılı~yaatta bulunmamanız menfaatiniz iktizasıdır. 

Bazı Alman mahfillerinde hil\i)l• 
Londra, 27 (A.A) - Rist Cvatkins süren kanaata göre, Sovyetıe: 1

'
111

e
tarafından Amerikada yapılan mü - salatı ve nakliyatı i•lah etıı;e~e b:t' 
zakerelerin neticesi Londrada bü - mur olan Alman teknlkcllerının 

Paris, 27 (Radyo) - Almanların. 
Dombas cephesinJe ingiliz kııman • 
danlarını ,,,,:r aldıkları hakkındaki 
irlrlial:..rı, tamameıı uydurulmuş lıir 
yalandır. 

---*·---
Zelzele 

Paris, 27 (Rı.dyo) -Kalabiriyadn 1 
bugün ş!ddetli l.ıir zelzele olmu~ ve 
halk heyecanla açıklara iltica et -
mi•t'r. Ha•aı·at yoktur. 

Dik,~at: ~ an:ı bay"ııların ilan edilen gün ve saatta 
te~riflerıni rica ederiz 

yük bir memnuniyetle karşılanmak- leşmesini kolaylaştırmamaktadır.'l'el• 
tadır. Bu müzakerelerden sonra ka- Amsterdam, 27 (Radyo) - dll" 
çakçılığın kontrölü dolayısiyle müt. graf gazetesi, Hitlerin doğum yıl b. 

tefiklerle Amerika arasında çıkan nümünde, Stalin ve :lfolotofun teri . 
ihtilafın kat'i surette helledileceği rik telgrafı göndermemiş olduk!~~· 
ümid olunmaktadır. Burada hasıl o- na işaret ederek, Ruiya • .A~ 111811ii. 
lan kanaate göre, muhariplere ihti. arasında yeni bir ihtilaf çıktıgı ne Mal Almak Mecburiyeti Yoktur 

ELHAMRA sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

İki fevkalade ıı<fis ve büyük film birden 

• yaçları ve h:ıklariyle en büyük bita- cesine varmaktadır. ----
1 

raf devletin ihtiyaçları ve hakla•ı 

arasında bir ahenk temin etmeğe 

matuf olan bu müzakerelere hakim 
olan anlaşma zihniyeti sayesinde ok-

oı-r'' 
yımusun her iki ıahilindeki deill 3~ , 

•iler arasında mevcud do3tlu1' 
lamlaşmış olacaktır. 

reı fo;. J'A YY ARE rsi~·~·~·;;~~<l~'f3646 
-- -- ı ............................. .. 

1- SERENAT Bugün Kültiirpark Sinemas~nda 
Mevsimin en güzel 2 filmi birden 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Buıı:ün 

levklne ve ~üze!Pğine doyulmıyan, baştan nihayete kadar canlı ve hara
retli sahnelerle malama! olan ve 

MICHEL S!MON - S!MONE SİMON 
Gıbi iki büyük Fransız sanatkarının yarattığı 

Aşl< Resmigeçidi " Üçktzlar,, 

Franaı:ea 3/lılfl .,,. fa,-kıh 

'1YR!CA.: F:klN Juma So. ıı so11 dunııa lııidi•alı. 
U •uıı 8110.tltri: J/u gu11 3-i-7 ı•e 9,J:j te Cıııııartesi ve pa:ar 

gu.ıleri 1 de ilıire seans 

Be .. trlcdr Şuberti;ı hayatı besteleri, a~kları 
Baş l'olde: LILIAN HARVEY 

2 - Zorla Güzellik Olmaz 
Fl'aıısızca sözlü 

D:ış rollerde: LORETTA YOUNG - VARNER BAKSTER 
Metro iurna!ria: En son harp haberleri. 
&an~lar: ı - 4.30 ı·e 8 de başlar 

Zorla G. Olmı.z: 2,SO - 6 - 9,30 da 
Cunrnrte•i ve Pazar 11 de ve hafta arasında 

Her gün 1 de ı.:cez HALK SEANSLARI varclır. 

Damgalı Kadınlar 
f'I"'• 'farafındr.n fevkalii.ıle bir surette temsil edilen aşk ve ihtir:ı~ -·~tereP 

Kadın dünyasıııın iç yüzü ve kadınlık aleminin kanlı kıyafetini go> ktit· 
bu müessir dram layık olduğu takdiri kazanacak ve çok beğenilece 

BETTEDVIS. ROSSALY LANG 

AYRCA CEHENNEM YOLU 
Heyecanlı bir vakayı musavver aşk ve fedaKii.rlık filmi 

lldvefe?ı Poıwnuııı jurnalde harp havadisleri 
Seansl'lr: Vumgalı kudınlar: 2,45-5,50-9 

4,40 ''' 7,50 de 

Cemıenı voltı 

• 
_,. 



(ANADOLU) 

---------- Vezir suları hakkında 

h-ılkın bir ricası 
ırahal!p..,j halkınd:ı.n 

46 
~rayyar Akcl:?-mir in1zas:ylt1 aldığıınız 

bir nıektuhu ynzı~·oruz: 
Yaıaıt: B'ıı.ba.Jı CAZAL Türkçeye çevire11: OÇYILDIZ Ne kadar betbahtız ki, biz kaçmak 1kiç<'~n1C>lik sıınıtinin 'l'oranıun nıa 

hailesi halkındanız. Evlerimizdeki (ULUS) tan İstedikçe, hakikatin gölgeai ba7en 

Alıııan ca~usu (Freida z. 3), mil· cdnr kun·etl' ... \"<> benim elimle ka- önümüze, bazen arkamıza düşüyor, çe~meler nzir w o,nıanağa <üları -
1
,
1Uk Şehirlerde bile güzellikte bir cvu~tuğu ölümü, ben'm iradenıcle'l bazen de ayl\klarımıza dolaşıyor. na bai(ıdır. Semtimizin yokuş ve 
~~ta.ne e~i olmıya.n bu harikulide tziyade onun irade~i tayin etti. .ı. Te İnsan olarak biraz sük\ın, biraz in - su borularının da dar oln1ası yüzün-
l IUk, öldü. «ç:ıre karde~im. harbin her insanı ı ziva aradığımız zamanlarda, hakikat den çeşmt>lerimize su gelmemPkte 
D.. :,, c:~ürprizl.er karşısında hıra kan feci 1 k~pımız~ geliyor ve saygısız, küstah \·e mPs<·idin <:e~n1esi de akmamakta-
. 0ıt saat sonrıı., hu3U•İ komiser ' ctec~l"!erinden lıir tııııesi claha .. Be- bu eda ıle yumruklarını kapıya vu- clır. llalk, Liiyük bir zorluk içinde bu 

~nt _- 1lom,niı.pıe) okağının Ü:". - eni 1naZi'r f!Ör!.t rarak bizi süklınumuzdan mahrum lunuyor. }~izll'r. l{irpi ;-;okağında lıu-
ttk, mütevazi lıır kaııı ya;ıta;iy - HARBİ'< YEDi. Ti G1'::->{' ediyor. Bazen, uykuouz bir adamın luıuın çe~mC.'"i tam'r ettirerek lıü -
ransız m·ıı; mü<.lafaa nezaret'~ _ g _ gözünd"' tüten yumuşak bir yastık ve tün noksanları tamamladık. Delecli -

ı ~ıkıyordu. Hu u ·i konıı~erin e\"i, liusust kom! erin yazdığı me1 tup. yatak gibi, içinizde yalnı.t: kalmak, Y" rei-.intizden lıu ;-;u~uzluğa lıir \?nre 
~rete iki üç adım megafedeki bir kurmay yüzbaşı !'aı-lata hitap eıli- köşeye çekilip dinlenmek, gözlf'rinizi bulmasıııı rica t•deriz. · 
ktaydı. Bekiır, çocuksuz ve ,·a- rordu. kapayıp k .. ndinizden geçip gitmek 

~llnız Lir adam olan komi<er: e- H~•su.'i kom'ser lıu nıekluhıı. (Dtı- ve hiç, hiç birşey düşünmemek iste - PAMUK iHRACATÇILARI: 
~· haş;n hır yalnızl}ğtn nıüme-s-i- le) köprlileri mnctıra~ınd.1 öl~n trğ-. inez misiniz? Pnnıtık ihracat('ılar birliV-i umunıi 
~ .. l(omi~erin evine, ~af \'e ba~it men llanfridin halefi, vene ırenç bir Bir ıu1.ğır gib1, gözlerinj kaybE"tmiş, heypti ~·arın toplanacak, ytıni niza!n 
t~Ylü olan slit hemşiresi bakıyor- nılıh1zinıe verdi. Ru genç tcğnıf'n, eşyn He, insanlarla, hayatla, hidise- namc.",\.'İ knnıı~acak, idare heyc·tiııi 

<ı:ı.ç. odadan ibaret apnrtıman . C:\Hlstnkil lıiillik) lı• Lo•nlan )"erleri ler!e hütün münasPbet bağlarını ko- seçeeeklir. • 
' sıne ve memleketine ba!i!ı dolduı·nı· k • k l t ı 1 k par.mış ve beyni uyuşmuş bir kijlçe l'•a:ı• .. ':"_. __ ... _____ sa "! a 'e ·a< rn)·u nnı' m anır.· • 

evi bı"r menıurun çct'ıı ha\·"tını ü b halınd<' uzanıp kalmak ı"htiyacını Saçlarznzzz t '. ·• zere, aşç:ıvuş, onbaşı Ye erlerılen 
erecek şekı"lde heı· ti! ı·· k fö kendinizde duymaz mısınız?. D k ~ r u ·on r mürekkep bir heyet halindc yola çı- ö ülmekten ve kepeklerden 

1 
ltlahrumdu Bunu, benim gibi, elbet siz de du- k 1' · kıyordu. (~Iü,takil bölük) nok<anla- urtarmak, cildinize tabii ta-
enımuz cumartesi giinünün gü- rını kapatmağa memur olan heyet, yarsınız. Fakat nafile, buna çalışma- ravetini iade etmek istiyoraanı:.ı; 

,;. Sokaktaki büyük ağa~ların te- nakliye tayyarelerine )"erle~erek 1 yınız, muvaffak olamazsınız. Çünkü 
ıni kavıırurken hu• • k · hakikat, ya bir sinek halı'nde gelir 

Ilı · u.<ı omı•er. temmuz cumnrtr'i günü •aat( 10) da 
etcisinı·n getı'rd;O.ı' f' · · ı burnunuzun üstüne konar, ya solta"-. · .,., mcanı ıcıtır e Pari;:ten hareket etti .• ·akl:ye tayyn- -
e$ini ı·çı·ı·ordu Haı·a sıcak. ta yürürken insan batına du··ıen ta• 

... • ' \"t! re:""ine İngiliz \"e Fransız a\"ct tn~·~·are~ y 

cu idi. Komh.;er tama mi\· le ~o _ gibi gelir, bir tarafınıza İner. Yahud H d• N • h Ç · !erinden bir filo rdakat edi)·ordu am l UZ et ançar 
t Uş bir bornoza bu·· .. ı· da sebepsiz bir baş ve ıinir ag-rısı ha-
~ı· f. runm ı~ '"'' Tayyarelerin i;tikam 0 i CBourge• Sıhhat Eczahanesz· ı ı a ette ,·azı ma a k lindP ıizl yakalar ve ailk<"r. 8t"nce 
ı, . s, sına ge~er~ · mevkii id:. (Soıııı ·ıwı) 
. acele bir~eyler yazmağa ko - ---- Pn büyük dütmanımız, hakikattir. Kemeraltı - lzmir 

~Stu. Komiserin asabi kalemin- Manı"dar bazı Çünkü biz onunla boy ölçüfmekten, 1 -----•Ukı k . . zmir belediyes:nden: 
.• , ilm bük:üm dalgalanan <;a- ona arşı geJm.,kten, ona istedığımiz " T h •• ı 1 iki adet elü" makin&>: sabn 

'Onun uzun bir mektup yazdı- eza ur _er İstikamet ve !ekli vermekten aciziz.. ) 
tösteri"ordu !';atı J k · Hakikat ırelirken, insan og"lu, kedi a ınması, yazı işleri müdürlüğünrle-
llı ' · • r ara, omı•P- B · · ki fenni ve nıa i •tırtn,·ımelerı· ı·erhı· -

Uz başı d .... ]" b k ~ - astarafı 1 ıncı ıahifedr - görmÜf bi .. fa.re gibi çırpınıyor Ye o- ~ 
"' n an egı ıp a ·an, mek d"" .1 • .b .. k . b" R le açık ek ·ıı · k 1 t · '! "U •u 

80 
t 

1 1 
b"t .• . .. unya ı e ırtı atı mun atı ır uwa · d sı mege onu mus ur. " u ·4 .. n sa ır ar a t 1 , nun pençeııne Ü~Üyor. . 

U: 1 ıgıni go- halinde kalmıya karar verme<.likç"' s· h k'k · il hammen bedelı beheri sekiz \"ÜZ ıi-n, ız, a : atın oynattığı za V2\ ı · 
•ie d" • . bu eski an'aneclen uzun müddet uzak, k k' ı d radan 1600 ı-e nHll'nkkat teminatı 
.
1
. ıyelım karM~ım ! Kader devip u a ar an ibaretiz. Ona hiç de 120 l 

'ltniz· · duramazlar. Bugün olmaz~a yarın hik'm değiliz. Bi'ikis 0 bizim hiki. iradır. Taliııler~n teminat1n1 iş 
ih, ı arama1<tan başka söylene- ona döneceklerdir. baııka'!na yatırarak nıakbuzide ; -

ı. •Ç bir şey yok. Takdir eder~in TJim;zdir. Eğer bazf'n bunun ha.-icin h I t . · 
"l'n b Nit~kim Montrö konferansı esna - d d"' ·· ·· k I .a e arıhi olan 1 a-5-940 paz;_ı,.te-:.i 
~ aşka türlü hareket edemez_ e uşunuyor veya zanlara apı ı • 
· l{ sında Rus siyasetinin bütün faaliyeti k b b' · fi ıtünü saat 16 ela eııdimenc müracaat-
ı ızın öldürdüğü üç memurun yorsa , u ızım sa ığımızdan veya laı·ı. 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacakasınız 

SAHiFE { 5 ) 

Kapalı zarf usuliie eksiltme ilanı 
Mani sa valiliğinden : 

l - :lfaııi.<H<la '·:.pılm:ıklı• olan <loğuııı e;inın b~kı;ı•ı in;a~tı 6ö25li,tl 
lını:ıv kP ifli Ye ke.<iinamede yazılı \"ahidı fialler üzerinden k., 
polı zıırf uwlü ile ek•;;Jtmeye konulmuştur. 

2 

3 

Bu isı• ait kcşifııaııır. ~ı-rlname ve lrn i.; mülderri diğer evrak 
:ı. l~ra 27 Jrnruş muk.tbiliııde ;\!anioa ııafiıı müdürlüğünden alına-
bılır. 

lhalp l6-5-fl40 per~enılJr günü Mat 11 de ::\lani~a Yiliıyeti daimi 
enciin1Pni ününde ~·aptluraktır. 

4 - :llurnkkal lrnı'natı 4.>l:! J:ra 80 kuruştur . 
5 - Tali,ıleriıı d"iltnıen'ıı yqJllacağı tarihten en az "ekiz gün evvel 

Lu ;~e _ı.rircLilecekleriııe dair Yil:iyetten alınmış ı:hliyet \"e<ikasını 
~(' tarı :-;enPY(· :ıit ticuret odası ve;-;'.kasını ve 50 Lıin Iiru<lan nsa
ı.rı oı.m_:u11ak. ti.zere yaptığı binn i~lerini iyi lıa~ardığına dair vl~n 
\'f:-'a.kı l<_,mın:ıt zarfının içine koyn1ak sur1:tiyle i.Jrttz etmeğe 
mecLurdıırlar. 

6 - Kanunı~n l'ırif elt:jli ~Pkilde hazırlanmış olnıa'1 Jüzını ıtelen zarf. 
hır 16-0-!l·IO J>el'~emlıe ııiinii saııt ona k:ıdar Yilül"et daimi encli-
nıeı:i l'İ_\'aset ine tevd. olunmalıdır. . 

7 Po.,lachı nıku lmla•,ak tcehhürlH nazara alınnınz. 
:?~ ı n ıı ll68 

iz mir Def terdarlı~ ından: 
1 - lz:nirde Alsancak nıe,·kiinde ikın~i kordonda rno numaralı nı~li

ye muıım~Jc ve istihliik ~ubesi binasınd:ı yapılacak 111~aat 2.J90 
num~ralı ırnnunun 46 ıncı maddt»inin H fıkra,;ı mucibince pa
zar1ıga konulnıtı.·tur . 

2- :lful>amnıen keşif bedeli 971 lira 77 kuruştur. 
Teıninat akçesi 72 lin 88 kuruştur. 3 

4 
5 

6 

lha1
l' 2-~-nw perşembe günü ,ant 1.5 dedir. 

Talipleı· ke,ifnanıe ve ~ı.rtnanıeyi mili! emlak servı~inde gÖ?ll
bilirıcr. 

Paz:.ı-lıi(ıı i~tirak edecnl,. olanlar cleYlete ait en az bin liralık in•a-
atı ~Csn_ü. suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmabızın ifa ettiklerlne 

ve ~~ ışı ı~akl~~de ve dürüst bir surette )·apabilecekleriııe dair 
naf·a muclıırlügilnden alacaklan vesaiki komis;·onu ibraz etmeğe 
meebtirdurlar 28 ''O . " 1462 

i LAN 
r ~4~ •ayılı n:~ekö.r T. K. kooperatifi 86 sayılı Kemalpa~a T. K. koope
atıf. ile verd,:.;· bıı leşme kar:ırı, yübek ticaret vekaleti ve T. C. ziraat 

'>a~ka<ı umtım miidiırlüğünce tasdik edilmiş olduğundan Derekö\" koope
ratıf• hali iııfktha ı:irnıiştir. Bu kooı>eratıfte hak ve alacak i<idiasında 
lıulunanların a 1.tı ar içinde ve.,ı:ki ile kooperatifimize müracaatları Hfın 
ılunıır. 

tl.d Karadenizi milnhasıran Rusya ıçın ,. ıı· ı "h · d ·ı · ) an dolayı kendimi mesul tut_ .eıe ye o an ı t·vacımız an ı erı ge- ? y 1 Otuın se<bdt, diğer büyiik devletler iç:r. Fyor. Yokıa hakikat, inhina ve eles- - - \Ü lürpark, lfıLirent içel'İ•i. T. C'. ziruat bankası Kemalpaşa 
d · Zira Lelra, apartımana gi- n · h ı • ·~ ~. daha evvelki tertibatımız mu- kapalı tutacak bir boğazla~ rejim: t"kiyet kabul etmiyen b;r çelik sert- e unıumı e a ,-aptırılması fen işleri. ajansına bağlı 86 sayılı Kemal-
~ kilt . istihsal etmek gayesi etrafınde top· !iği ile her zaman, kendi tesir ve müdürlüğündeki keşif ve şartname . paşa T. K. kooperatifi 
b· ilphane oda•ına girdiği va lanmı• bulunuyordu. Fikrimizce bu 'i veçhile açık ebiltnıeg·c konulmU'- 28 5 12 iz ge k kiltü h • kudretini muhafaza ediyor. , -y--,ı;----------------::-:-::---:----_::1_:4.:.6.:.0 ___ _ ı. d re P ane ve gerek<< esulı noktada dünkü çarlık siyaseti tur. Keşif bedeli 6:31 lira 9"" kıırıı

0

'.· J h 
il o a d · r k 

1 
Dedim ya, bir parçacık aükiın bul- · • •• d •• 1 

1 b sın a gız 1 no ta ara •ak- ile bugünkü Boltev:k •İyas .. ti ara•ır.- mu\'akkat temina 1 ı -17 lira 40 kuru,: n ~Sa ar Um Um ffiU Ur,u'' g" u•• nden 
1 

Ulunuyurduk. Kız Yemek oda- mak, hastalıklı kafalarımızı, kar • t T r . 
tı . · da b"r fark varsa o da çarlık s'y'\se - k k · · · · ur. a.ipler'n teminatı is bankasına rınce, hemen onun ~evaha+ ma arı~ı ıçımızı, yerinden oynamıt t ~ 1 - 26-4 ~;40 t·ırihin 1~ paznr!ıkht ihale olunacugı 'ıan edilmiş olan 
ın . ~ ti gayesine icab~derse kuvveti~ fa - ıinirlerimizi bir lihza oleun yatıttır- ya ırarnk mnk'Juzlar;y]e ihale ta!'ihj 10 000 1 ı b' 

) a el attık ve orada bir (brµY- kat b'r an evvel varmak iatedli!ı· hal olan l:ı-;:;.n40 ıı•z:ırtesi günü saat 16 • ' . urec. ıra saı:dığı ile 11,000 aıled b:ra kasasının pazarlı-
taba b ld k B b ak iatediiimiz ~•man bile, onu, gı ~nı·ultın iliz · · ? 5 9 ,0 . 

•· ncası u ll ·. . ta anca- de Bol•evik siyasetinin ayni gayeye · k da encüınenp rnliracnntlnrı. um uzerıne -- · ~ tarıhine tehir edilmi~tir. 
"'nr d b ' şeytanı ırbacını havalarda •aklata 2 I';ı•"rlı•'•ı e ·ı· b k d · · ' ı.. a on n a~ka b;r ' :alı bulu- k • . ı. .. k d . t' 1 • ?" 3 8 12 - . .. o ~ raı ı 'a ı ·a aıresınde >uat 16,:JO da 1stanbul·'a Ka-
un k varma •~<n uugune ·ıı ar,. ıca ve şaklata gelirken göııiyoruz. _,, ' ' 1471 b 1 u 

lb" 1 im tnhmı"n eclerdı" kı"? l n l atn•ta ev>.zım ve müba"aat ~ubo,ı"ndekı' ·ılını konı' d ·~tt · ·· kuvvete pek de lüzum ırörmemesin - ö " uncu ac anın 180 metre murab- • • . • ' ' ,. • ' ısyonun a ya-a 8 h t t mrümüzün son dakikasına, en pılacaQ'ı ıl· n olunu ?8 2n ~~ • eya a çan P•ındnki bu den ib:ırettir. baındahi :ı:ı sa.nlı arsa<ının <.atı'".'!, • · " r. - " 30 1 1470-3386 
ca\·ı son nelesimjze kadar onunla çevril • '"' 

"' ·.' oradan kaldırtmağn bile Almanlar Danimarka v,. Norved ;-azı i~leri nıiidiirliiLI-ündekı· ". aı·tna·. ··ı H'ö • miş bu~unuyoruz. Hatti ve hatti. r.ı "' 'h rmed'.rrı. Zira casu~ ~·emek icgal etm kle Rusların açık denize f · ' me~i \"~Çhile ar.ık artırma.\·a .konııl-
1

.,a g· l"k v son ne esımizi verip de bir yatak vc-
1 ıı·c 1 ten Mnra, tekrar kil- çıkmak yolundaki bu asırlanmı• e - nıu~tıır. J\!uhammcn bedelı· 1440 lı"r·,ı, nev ., ya. kaldırım veya toprak üstünde 

~I ~ · ._. geçip tabanca•ını alma- mellerine sed çekmit oldular. Sovyet b muvakkat teminatı 108 liradıı·. Ta_ ~ k il oylu boyuna, bir daha kalkamam"k 
ı u anmasına elbette ki mü- Ruıya kendiıini bu derecede eıaslı su !iplerin bu teminatı is,' bankn,ına ı·a-d · 'ize-re uzanışımız da gene ondan bir 
~ b·ııe· ılmiyecekti. Fakat bu ta- rette alakadar eden b;r hi.diseye la- tırarak makbuzlnriı.·le ihale gı·ı·nu o-~ hi.dise, gene hakikatten bir parça 
~ 1 aldattı bize kızda ba•ka kayıd kalmamak icabeder. Nitekim değil midir? lan 3-5-Q-10 cuma ı:ünü saat 16 da en-
~' 4 olmıyacaji:ı kanaatini ;er- müteaddid menbalardan g<'len tel • h b cümeııe nıüraraulları, · d A u zalim hakikat, ah!. .. 
'k e onun ellerini serbest bı - garafların ifadede ittifak ettikl?rine 18 23 28 2 

I LAN 
3·10 sayılı .ı~:ıfnkızılca tarım krecli kooperatifi kooperatifimizle birleş

me lu.rıırı vernıış ·:~keyfiyet 2836 sayılı kanun ana mukavclenamesi mu
cibince T. C. zıraat Lankıısı umum nıiidü!'lüğ-ü ile ticaret ''ekaleti tara
rınchn tasdii: erlilmi< olduğundan kooperaı·fin hali infisaha girdiği ve a
lacaklıların ilı'.rn !ıırihinden ilibnıen en az altı ,,,. içinde evrakı milsbite
"YIP birlikte müraca~t ederek alacaklarını l!'Ysik t') lt•meleri lüzumu ilan 
;lunur. ' İli h ÇiMDiK lp· ma zıır giirmedik. {'zı>- göre Sovyet Hariciye komiseri Molo- llfimıır Kemaleddin caddesiyle Ga-

~!b~ııce bir spor elbi•e•i bulu- tof yoladş Nor\'eç ve Danimarka iş- MiJ. l Küme zibulvarı nrnsıııdııki 1329, J!l30 ,.e Sa- T. C". ziraat lmııka•ı Kemalpaşa 
~ b'.•ede iki küçük rept•n baş- galinin ertesi günü Moskovadak: Al- rnçoğlu Şükrü eaddesiylc • ''ecati IJi>ı· ajansına lıağlı a:rn önyılı Yukarı-

'<b •r ~ey bulunmıran Lir ıı:enr man aefirini kabul ederek bu hadi - l cudde<i arasındaki 1:131, lJ:l?. sayıİı kızılca tarını kr,•di koop~ratifi 
~(;!ancasını nereye saklıya bilir seyi proteıto ettiği ıribi ayni mevzu:ı maç. arı •okaklarda 2600 metre murnobaı ve _________ 2_8 __ 5 ___ 1_2;._ _______ ...;ı~4:;:5:;:9:_ ___ _ 

~ İ' on erkek ara•ında no yapa- dair iki taraf hariciyeıi aruında ol- - Baş tarafı 2 inci ıabifede Fenipaşa ve Gazibulvnrı arasındaki I L .AN ~U·d~!m ihtimal verebilir<.li ki, dukça acı olacakları tahmin edilen bitirdi. 1367 sayılı sokııkta 650 metre murab-
1~0 1 ~ "<' harlkuliı<le genç kız. bazı muhaberat da vuku bulmuştur. lk"ıı<'i ılene ı:ıeııe AltaYııı hücumla- lım eski ke•nıe pak<>t laşlariyle Ye 

ı· 1 ~un;. tekrar eıleyim, bu miid- Dikkat edilirse göriilür ki bu~Hn riyle baslaılı. ilk dakiknda 11 ,rnsın )"e- 126.t snyılı sokağın, Aziz Akyiirek cad
~. aı·ıkulı1de k11.. sağ dizinin bizim işaret etmek istediğimiz hadi- rinde lı~r kafa ılıırl.ıe,iııi kalı>ri nıahira de•iııdeıı itibureıı GOO mctre nıuraLLnı 

•Jı~ baska bir tubnnca ta'ı)·or! seler de ancak bundan sonra vaki 0 1. ine bir plonjonle kıırt:ırdı. Biraz son- yeni hsnıc paket lnslnriyle clö~eme 
ı~.1 et<>kliğinin, kilçük \'e he- muştur. Hadiıeler şunlardır: lr:ı ayni M·k ide Altn\ kail'cisi de Ye- )"HJltll"llması. feıı i~leri miidiirliiğün
~I'\;: ÇizgiclPn ibarPt, cep şı>klin- Rus matbuatı Türkiye alPyhintleki fanın tehlikeli bir hücumunu kesti. 7 deki keşif ı·e 8artname'i Yeçhile açık 

b~~~ll Mkn r sokmaz, kalın et- neşriyatına nihayet vermİ•tir, Lon. ıinci clakikaıla Altay lehine korner ol- ek,;illmc)·e konulmu~t!lr. Keşif bedeli 
lııaın" atlığı tabancayı çekti, ge- dradaki Sovyet sefiri lngiltere ile du. Soliç Saliıhedd:n topu. nıi•ufir ka- !lD80 lira mıırnkkııt teminatı 7·18 lira 
\şk ııı.... Rusya arasında yeniden bir ticaret les'.nin önünde düşürdii. Ömer ham- 50 kuruştur. Tal'pler'.n teminatı iş ban 
IJq: türlü hareket edemezdim. muahedesi akdedilmui hususunda dan gelen bu topa yetisti ,.e bir kafa kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
Anonim şirketinden: 
~l:lyıs 1940 ayı zarfında ~e!ı"ktde yapılması :rap eden ıınıelirat 

1'ıvı'1) le: 
l) .'\ Ye rn ın:ırı' 

I Darağaç 
II Tepecik 

l ~J40 ııaz:ır günleri <nal 7 den 17 ve kudur; 
C Bayruklı 

. . D Duran 
E) 

do-

> 
0 

rdum. Hatta do&-rusunu is- eli.kadarlara bazı telkinatta bulun- rnruşiyle topu ağlara taktı. Beraberlik günü olan 29-4-940 Pazartesi günü sa-
'dhnıu çok geç öldilrebildim. Zi- muftur. Yugoslavya ile Sovyet Rus - Altaylıları dnha fazla çalışmııii;a ;.ev_ at 16 da encümene müracaatları. III Al•ancnk 

' • k k · B ı 14 18 ?4 iV Ba•mahane ··~rı' ız tam Oç saniy1: içinde ya arasında ıiyasi münaaebetlo>rin ettı. ununlıı bera ıer misııfirler 20 ~ 28 

F) Karşıyaka 
Bornova 

'da llJdan en cl 0 !ierli üç kisiYi iadesine bir mukaddime olacak• Jilp- inci dakikada i;tifade edemedikleri 2 _ 
b~ld Onu öldürdüm, ölılürmeğe hesiz bulunan iktı•adi temaslar baş. korner knwnılılnr. 2·1 iirn•ü dakikada Gayri menkul açık artırma ilanı: 
1~nınuııı •. işte Lu kadar! Halbuki lamıttır. Nisanın yirmi biri Alman lAıta)"ln lılr hilcumu faulle clıırıluruldu. ilanı: 
\~ 1 elımize dipdiri geçm~•i, devlet reıaının doğum günü Ömer. penaltıyı fena bir vuruşla kn- Salihli icra memurlutundan: 

1 ~ib~zım gelen her teferruatı senei devriyeıine teıadüf ettiği halde cırdı. Bunu tıık'hen !!yasın kuvvetli 1 - ll1itat paşa cnddesinde kilin 
'ıı t 1 anlattıktan •onra a•keri Mos~ovadaki yük~.ek zevatı". h'.çbirisi lb'.r .~iltu kale.ni~ •ol_ direğinden avuta taııu.nun ?4 N o. 10 930 tarih hııdu
; l'ı>u. kar~ı•ında haı·ata veda tebrık telgrafı gonderrnemıttır. Ve '!"Ittı. Fakııt ıkı rtakıka sonra tekrar tlu t.ıpu kaydına ııyı:uıı hır yazıhaııe 

1 "' • 

IX Eşrefpaşa 
XV Kliltilrpnrk 
2) 12 ve 26 mayıs 

V Çarşı 

VI BahribaLa 
VII Karantina 
Vlll Güzel,·alı 

X Konak 

Buca 
Kızıl~ullu 

l!lJO pazar günleri 'nnt 7 cl~n 17 ye ka<'lnı 
XI Gazibu~vnrı 

Xll Mezarlıkbaşı 

xn· Gazibıılı·nrı 
x,·ı Gümrük •o~ ta'<'timiz bakımından el- nihayet Moıkovadan mufarakat et - bir korner kuzıınnn Alla,vlılar Vaha- iki otla, bir mulbah. hela , 8U tıılunı-

~h daha iyi olabilirdi. Fakat mekte bulunan Amerika büyük eki- bın ayağından gal'Liyct M)·ılarını ka- bası ı-e kliçük havluyu havi hane SPktörlerinde cereyanın kesôl••ceği ,;ayın halkınıızcn biliııınfk Ozer~ 
a k d'" · h • b" ı ı 600 1' i1ftn olunur. ,~1 onu~ur, i~tediğimiz şe~·- ıinin ver ıgı ususı ır ziyafette Sov ... zancı ar. ıra. 

1~t · 2 H . l ::;;:;~:;°k'";;'rt;";:;;;:;;-rr;:-;;rt;hi:;;""Çıi;";":j°;;::===========:::.-~.l"ıtı,. ıııı.vdi? Buna asla ihti _ yet baş komİ•eri ve Hariciye vekili Ru ılakikaclan gonra oyun Alta)·ın anııc iye mahallesi tapunu•ı üzere açık artırma ile satılığa cıkıı. -ı 
l·rc 1'.1ekle berab~r, ıtene onu Amerikan oefarethaneıinde ıabalıın nisbi hakinıiy<>ti altınrl:ı cereyan et- il No. 11 9:)0 tnrih •agh •ollu iki nlm1'tır. . JJOKTOR 
hQl an, gibi suç basında öldür- saat ikisine kadar meuul olmıya nıeğe başladı. Fakat ba~ka •ayı olma- oda bir "ofa hela, •u tulumbası ı·e Talip olanlar muayyen günde \'~ 

; buıUnınaktan son d.erece müt.e- imkan bulmuttur. dı. Oyun da 2-1 Altay lehine netice- havluyu ha\"i hane 400 lira, saatte yüzde yerli Lu~uk pey akçP - BEHÇET UZ 
'"1. duğumu kaydede.vim. Tekrar ediyoruz : Buırünlük bun- lendi. 3 - Dalı:ın meYkiinde tapunun 6 siyle birlikle hazır bulunmaları. 

, (:.rağmen, eğer Lelya dö !arı ıadece kaydetmekle iktifa ede - !sta11lııı1tl11: Ye 7 No. !l-930 tarihli tapuya bağlı Tayin edilen zamanda üç defa ba- Çocuk Hastalıkları 
iııterıeda Z. :ı.) biraz daha ya- lim, onlardan hiçbir mana çıkar - htanLul, 27 (HusuRi) - Bugün Şe- kııyden iki bag olup halen birbirhıe ğırıldıktan Ronra yüzde yetmiş beş! 

4ıltct·~Ydi, ona karşı duyduğum makla meşgul olmıyalım. Yakın bir ref stadında yapılan rnilll küme maç- karıştırılmış bir bağ halinde bulıı - bulmadığı surette onbcş gün tenırlit 
~)]kır, Ve hilrmet hi•~i. kendi- iatikbal bize bu tezahürlerin böyle larında Galatasaray 4-0 Muhaızgücil- nan 18 dekar baııın mülkiyetinin 32 ve on beşinci gün yapılarak artırma - Hasta!annı 11,30 dan bire kadar 
~•lt olan ölilmü, dediğim g1. tesadüfen mi birbirlerini takip ettik- nil yenmiştir. Galata-aray birinci dev- hi;:sede 12 hi"esi 384 lira, ,!la en çok artırana ihale edilir. B•yler ıokağınd11 Ahenk matbaa.ı 

lııı~d Şerefli blr asker mangası !erini, yokıa Ru•. ıiyaaetinde hakiki reyi 2·0 galip bitirmiştir. 4 - Aralık mevkiinde 93 No. Gayri menkul üzerinde hak iddi~ ••n·~·1• kehııl ~d•r. 
'1~ ka ta;·in ederdi. Düşmanı- lıir iıtikamet inhirafın ilk ali.metler; Fenerbahçe - Gençler birliği arasır ~ 934 tarihli tapura bagh 1016 met edenler var•a 20 gün içinde evrakı 

0 
U>:vetıiydi az!z!m. çok kuv mi olduiunu ıöıtermekte ırecikmi. dnki maçı da Fenerbnhçe b:r!nei ı!ev ··e murabbaı bağın 150, lira bedelle nıl"biteleriyle birlikte müracaat eı- .':enlerin her glln dairemizin 917 sa-

~nla uğraşmak istiyen yecektir. reyi 1-0, lkind devre •onunda da oyıı '9-5-940 tarihine milsadif çar~aınba melcri. nh do•yasına nıilracaat etmeleri 111-
teref tevcih edecek ka. . Hamdi Nüzhet ÇANÇAR nu 2·1 galip bitirmiştir, .ün il saat 10-11 de ihale o'.unmak Daha fazla malümat nlmı.k isti - tumu ilan olunur. 

Mü •ehı.ıssısı 
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iizmir Levaz m Amirliği İlanları! inhisarlar Umum müdürlüğünderi: SPERCO VAPUR 
l!. f : ı en r i \1 an J Je r z g 

AMER1CAN EKSPORT LINE5 t~G
NEVYORK :-- "" .................................................... r>< .............. - .................. "....: Muh. B. 7~ 7,5 teminat Eksiltmenin ACENTASJ 

• " Cinsı 11I'kt L K L K k'" t NEERLANDAISE ROYALE KUM • a { nJı\st ara ıyor ,, !> 1. ar r. r. r. r. şe ·a saa ı 
8 No. lu elektirik ka- 1.000.000 A. sif 68.000.- 5100.- kapalı z. 14 PANYASI 

1zmir lct"azım an.i1 liiii satın alma komisyonundan : pü:sülü DEUCALİON vapuru 2-5-940 tn -
1 - Telli tels:z motör ve elektirik makinistliğine talip olan sanat- Santral fişeği rihinde beklenmekte olup ANVERS 

N E V - Y O R K 1Ç1N' 

Eksamelin vapuru nisan sonlarınd• 
bekleniyor. karlardan ehliyet gösterenler ve şeraiti uygun görünenler ile- 6 m 'm J."'lober « VE HOLLANDA limanlarına hare • 

retli olarak orduy~ alınacaklardır. !> m/m çift şarjlı ket edecektir. 

10.000 c Pazarlık 15 
2.3.000 4'. c 15,30 

Ekı:ıiria vapuru :l\1ayı:ı iptidasıııdll 
bekleniyor. 2 - İstekli olanların \'Csikaları ile birlikte müstahkem Mevki ikin· FloLer fişeği 25.000 c c 15,45 

QU1R1NAL8 va
ci şubeye derhal milracaatları. 1300 Adi tapa 

13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 Nişan fişeği 
6.000 « c 16 

16,30 p.u~u 29-4-940 ta- SERV1CE-MARİTİ:\1E ROUMJ\1~ • 

, o r lı.,1 cı;;· m fi ıı "rFği ... ı 'ı l alnırı komisyonundcm: 
1 - 1 93 :im U3 kuru'}luk nit yın elektrik tesisatı açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Keşfi al::ydr.dır. 

2 - Ek iltmesi 3-ü-940 cuma günü saat onda Söke :-ıüvari alayı gar
nizonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 149 lira 55 kuruştur. 
4 - İsteklilerin belli gün Ye ~aatte alay satın alma komisyonuna mü-

ıacaatları. 16 22 28 ı 1339 

1 LAN 
Askeri Liselere talebe a ınıyor 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Kuleli, Maltepe, .Bursa Askeri Lıseler:nin her uç sınıfına da ö

nUmüzdeki haziran içinde başlanacak elan !.140-941 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - Al:n&cak talebelerin öz Türk ırkından olma.:;ı, kendisinin ve aile
sinin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağ
lıım çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

S - B:r sene tah00ili terkcdenler, yaşını büyültmüş ve küçültmllş 
olanlar kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bü
:t unlemeğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun o:mıyanlnr a ker iokullara alınmazlar. 

4 - 1 ekiiierin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden d!ğer kaydükabul şartlariyle milra
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre ele kaydükabul kağıdla
rını en geç :30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lazımihr. 

5 - ı~teklilerin sınıf geçme vesikaları haziraı!da bulundukları oku
lardan askeri Jiselerce celbedilecek ve bütünlemeğe kalmadan sı
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacaktır. 

Askerı lise II. ve Ill. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 yılı 
kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - A keri orta okullarla musiki, sanat ve kara gedikli erbaş hazır
Jnma orta okullarının kaydükabul şartları ve zamanları ayrıca 
ilan edilecektir. 31 Mart 3 4 5 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 30 Nisan ve 3 7 9 10 mayıs 1127 

lzmir lc1·azım cimirli:ii satın alma komisyomrndan: 
1 - Yiiz ton kireç kaymağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3 - ma

yıs - 940 cuma gilnü snat 14 de tophanede İstanbul levnzım amir
l"ği ı:ıatın alma komis~·onunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (211000) liradır. 
3 - Kst'i teminatı (3750) liradır. 

4 - Şıırtnamcsi komisyoııdrı eörülebilir. 
5- tst..:klileri kanuni vesiknlariyle belli saa•te kombyona müraca-

• tınrı. 

Bor-ı oıa tümen Batın alma komisyonundan: 
1 - Selimiye tümen b!rlikleri Haydarpaşa a--keri hastahanesinin 

!>39 ve 940 mali yılları ihtiyacı için şerait ve ev~afı dahilinde 
75 bin kilo sığır etinin 315 940 cuma günü saat on birde kapa

lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 25790 liradır. 
3 - lik teminatı 1934 lira 21) kuruştur. 
4 - Kanuni şekilde tanz'm edilecek teklif zarfümmn ih:ıle .:;nalın

dan bir saat evveline kadar Selimiye tümen satın alma kumis

~ onuna verme!eri. 
5 - Evsaf ve şeraiti her gün kom·syonda görülebilir. 

18 23 28 2 

i LAN 
Hava okulu komutanlığından: 
1 mir h •o.mn amirliği satın olma komisyonınıdan: 
Hava okulları talimatının 86. madcle inde yazılı şartları haiz i::tekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuz başlangıcından ağustos sonuna 

kadar okula baş vurulur. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar di
lek kfığıdları ile vesikaları posta ile okula gönderirler ve alacakları kar

"llığa göre hareket ederler. 
Madd~ -86- hava okulu gedikll klsmına girme şartları şunlardır: 

A - Orta mektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini bitirmi~ en 

uz 17 en çok 20 yaşında olmak evli bulunmamak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılma~a 

cherişli olduğuna cla:r müteha. 1sları tamam olan bir ha4ahanede sıh
hat heyeti raporu olmak boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dışarda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik f ~ ine müracaatla muayeneye gönderi-

liı. Tam t kilatlı :-ıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük kuman

d nına müracaatla muayeneye gönderilir. 
D - AhHlkı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mah-

kilm olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet mi.idül'lüğünden veya po

lis amirligmden tasdikli vesika gösteı mck. 
E - Okula alınacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkrndnki 

(2505) sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdik
lerinde 12. yıl müddetle hava gedikli erbaş olarak vazife göreceklerini tn-

ahhOd etmek. 
F - Okulca yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak 

miktardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve ya
bancı dıl bilenleı yenlenir. Hava okulları okU\·ucuları askeri li~eler oku
~ uculurı gibi yedirilir ve geydirilir kitap ve diğer ders için lazım olanlar 

parasız verilir. 
V -- Hava okullarına kabul edilenlerin birinci sınıfı muvaffa-

kıyetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre uçucu makinist, telsiz 
fotografcı, atış ve bombardımancılığa ayrılırlar. 23 28 3 8 

Ye {İ l{öv mı t~r'ığından: 
Yelki köy s: ndığına ait yağ ~e un f lJrikası iki sene milddet!e k:rnya ve 

r lecoğ"n' .21 r ln miidd 'e mil ... J re çıkaı ılmıştır. 9-5-940 güııUne 
tesadüf ed n perşembe günil ih lef kntivesi yapılacağından talip olanlar 
şartnr.m ormek iz r . ·J""d l .. •1 Kızılbahçe nnhiyesine müracaat etme-
1 r· , ıh "nü hın 9-5-9 O gününde Kızılbahçe nahiye konağında ha· 

ıı ilün olunur. 23 25 28 

c 
22 m/m 1.500.000 « 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktaı ları yazılı av 
malzemesi hizalarında göilterilcn usullerle ı-;atın alınacaktır. 

II - "numara kapsülün muhammen bedeli muvakkat teminatı ek
.:iltme şekil ve saatları hizalarında gö~t..erilmiştir. 

HI - I'ksiltme 15/V /940 çar;mmba günü Kaba taşta levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Elektırik kap:;ülü .5artnamesi levazım şube.si veznesinden ve 
Jzmir Ankara baş mt'dürlüklerinden 340 kuruş mukabilinde 
alınabileceği gibi digd' şartnameler parasız alınabilir. 

Y - Kapalı zarf münkasasıııa gireceklerin mühürlü teklif mektup
ıaıını kanuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya Lıwka teminat mektubunu ihti\•a edecek kap:-ılı zarfların 

ihale günü eksiltme ;;aatından bir saat evveline kadar mezkur 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer 
jqJere gireceklerin de yüzde yedi buçuk güvenme paraları ile bir
likte mezkur kom is'.\ ona müracaatları ilan olunur. 

~ö 29 2 4 3203/141 7 

Istanbul Belediyesinden: 
T:ıksim beled;ye gazinosu bodrumunda yapılacak inş~atla diğer baz·, 

mliteferrik i~ler kapalı zarf U'Uliyle eksiltmeye konulmu~tur. Keşif bede
li 29766 1iı a 4.3 L:urnş ve ilk t<•mina tı 2232 lira 48 kuruştur. :\Iukavele ek
siltme bayındırlık i~ler; umum: hustı-i ve fenni şartnameleri proje keşif 
hulasasi~ le buııa müteferri diğer enak 14!> kuruş mukab:linde fen işlen 
mii<1 lirlüğiiııclen ,·erilec.-.. ktir. fluıle 2-5-~40 perşembe günü saat 15 te dai
mi encümende yapılacaktır. 

Talipleriıı ilk teminat maklnı1 veya mektupları ihaleden :-ıekiz giin evvı>l 
fon işleri miiıliiı·Jil~rüne mür.ıı;ıwtla alacakları fenni ehliyet ,.e 940 yılına 
ait ticaret oclnsı ,.e,ikalariyl<' 24!'10 numaralı kanunun tarifatı çe\'l'esin
de hnzırlıyacnklan teklif mektuplarını ihule günü ~a:ıt 1,1 de kadar daimi 
cncü mene \·ermı~leJ i. 16 19 2-1 29 1278-2825 

Devlet Deniz yolları işletme umum 
müdürlüğü lzmir şubesi müdür
lüğünden: 
Şubemiz memurlarına yaptırılacak 2:; ila 30 takım arasında elbise ve 

kasket açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 3 mayıs 940 cnma &iinü saat 
14,30 da devlflt ıleniz ylılları İl:mir şubesi binmnnda yapılacaktır. 

Beher t~kım «ka"l<e1 ;e bt'ı·abı n için muhammen fiyat 25 liradır. Şart
name v.e ;.um·ı ~ numunc:-i Rllt ın alma komisyolll.111.L.!dır. Taliplerin tayin 
edilen sa~tta müracaatlan ilan oiunur. 25 28 1377 

lstanbul be edıresindf~n: 
Tcpebaşı 'Şehir tivatrosu bahçesinde yapılacak muhafaza dıvarı ve te

ferruatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2,U35 
lira 90 kuruş ve ilk teminatı 2110 lira 20 kuruştur. Mukavele eksiltme ba
yındırlık i,.leri umumi 1ıusust ve fenni şartnameleri proj€ keşif hulasa
siyle lnın:ı mütefen: cliğer evruk 141 kuruş mukabilinde fen işleri müdür
lüğünden ,·er!!Pcektır. İhale 2-5-!HO perşemhc günü ::ıaut 15 te daimi encü
mcnr1c y:ı pıl:ırnkt ı :· 

'faliplHiıı ilk temina' makbuz ve~·a mektupları ihale<len sekiz gün ev
vel fen işlcı i müdiirlüğüne ınlirııca:.ıtla alacakları fenni ehliyet ve 9-10 yı
lına a~t ticard o:l:ısı ve~ikah11·iyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevre
sinılr hazıı·lıyfH·nklan teklif mektuplarım ihale gi.inü :-ıaat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri. 16 19 24 29 1280-2828 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
~Histahd<.!i"'m için ytrli m~ılırclan ve ııskardan olmak üzere 72 çift fo

tiıı ve 16li ç;ft iı;karı,ıdn irn«li ::çık eksiltme ile münakasaya konulmuş
tur. 

:'ıluhammeıı berlel fotin için G:iO iskarpin için 550 kuruş olup mecmuu-
na nuzn1·aıı 1381 Jiraıiıı. 

l\Iurnkkat tPminat ı Hl!' lit'<l 57 kuruşlnr. 

Eksiltme müddeti 16-1-94fl tarihinden itibaren on beş gündür. 
:~o- l-!.>40 ~alı gii nii s:ıat M.:rn ela ihale yapılacaktır. İstekliler her gün 

müdürlük levazım k:ıle:m:ne miırac•natla 'teminatı mm•akkatalarırıı vere

rek şartn 'Tleyi g-öriirler~e •laha fazla izahat alabilirler. 
16 20 21 28 1334 

stanbul belediyesinden: 
Floryncla "ıra kabinelerde ) .ıptırılac:ık tesisat ve müteferrik işler ka

palı zal'f usuli~' eksiltme'.\ e lwnulmuştur. Keşif bedeli 21648 lira 43 ku
ru~ ve ilk teminatı 1G2:} JirP 63 kuru~tur. Mukavele eksiltme bayındırlık 
işleri umumi hu u~:i ""' fcn111 .. artnnm~kri proje keşif hulasasiyle buna 
miıtı'ferri d:ğer t•\Tak 108 ı..,ınış mukabilinde fen işleri müdürlüğünden 

veı ilecektir. 
llıale !!-5-fJ<JO penıembe günii saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Tulipleriıı ilk teminat na:klıuz veya mektupları ih aleden 8 gün evvel fen 
işleri müdürlüğ-üne miır~ıcac.ıtl:ı alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret udası \'e:;lknlariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha. 
zırlıyacaklan teklit mektuplarını ihale gilnii saat 14 de kadar daimi en-
cümene vermeleri, 16 19 24 29 1279-2826 

iz mir na/ ıa müdürlüğünden 
Şehri 200 liraya kadar ücretle çalıştırılmak üzere biri Fransızca diğe

ri iııgilizc~ bilir iki tercüman alınacağından isteklilerin ve:;aiki ile birlik
te bir haftr:,.·a kada?' nnfia miıdürlü~iinc müracaat etmelı>ri. 

26 28 1448 

ı·ıhınde beklen - BUCAREST 
mekte olup VE -
NED1K Ve TRİ -
YE.3TE limanları -
na hareket ede -

n"nı4 cektir. 

BRINDISf motoı-ü 1-5-940 tarihin-

Galas ve Köstence için: 

Cavarna motörü 18 Mayısa doğrU 
bekleniyor. 

de gelerek ertesi günü ~aat 17 de D. T. R. T .• BUDAPEŞT 
P iRE BRlNDlSt ZARA FIUME TRl-
YESTE VE VENEDIK limanlarına BUDAPEŞTE İÇİN 
hareke t edecektir. --- ----

Adige vapuru 4-5-40 tarihinde bek «DlTN A:> vap. 15 mayısa doğrıJ 
le 1mektc olup CENOVA VE RlVl. beklPniyor. 
ERA limanlarına hareket edecektir. «KASSA,, l\rot. Mavıs ~onlarınd• 

CITTA Dl BARI motörü 7-5-940 bekleniyor. 
tarihinde beklenmekte olup IST AN- «SZEGED» mot. Haziran orta 

l•. 
BUL PİRE NAPOLt CENOVA 1i • nnda bekleniyor. 
manlarına hareket ede?cektir. •J' 

ZARA ·· 5 Vapurlann iıim •e tarihleri ıı motorü 8- -9t0 tarihinde • 
gelerek ertesi günü saat 17 de rtRE kında hiç biJ' taahhad alıtını••· 
BRt NDISI ZARA FIUME TRlYES - ı•TuEsLıcE;:;ıF=tıOı;zN:::;ı-~2·00·7·-·2·00l-· ...... ı 
TE VE VENEDIK Limanlarnıa ha. 
reket edecektir. Olıvier r'e $ürekaJ· 

LlMlTED Lanyarıo vapuru 15-5-940 tari
hinde beklenmt:kte olup CENOV A VAPUR ACEXTASI 

Altürl< caddeai Reea binası VE RIVIERA limanlarına harekt>t 
Tel. 2443 . edecektir. 

Brindj,ıi motörü 13-5-940 tarihin
de gelerek ertesi günü saat 17 rle Pl
RE. BRl.NDtSI ZARA FİUl\fl~ TRl
YESTE VE VEXEDİK limanlarına 

hareket edecektir. 

. 'ç'" Londra ve Liverpol hatları 1 

P. 'h . " •P"" ıyaanın ı tıyacına gore 'il 

)arımız sefer yapacaklardır. tf/11 

lzmir asliye ikinci hukuk hi1'iııt • 
liğinden: 111, 

Not - Bütün bu vapurlar Triyeı· 1zmirde Ba:-mahanede Abdtıl~fl 
te veya Cenovada şi.nali v~ cenubi ef. mahalle.::i 5 No. lu evde otl.l d• 
Amr.rika limanlarına hareket eden lsmail kızı ~nciye ile Karşıyal;~ııJI 
ITALIA ANONiM seyrisefain şirke- Dila\'er sokağında 55 No. da otı1' ,·& 
tinin ve Amerika ve Hindistana hare- Hacı 1 mail kızı Ve:;ile nanıları~ıl tll' 
ket eden LOYD TRIYESTINO ano- killeri avukat O::man Nu.·i PerçıJl ,, 
nim ıeyrisefain şirketi vapurlarına rafından lzmirin Selatin oğlu ~1 · e-:• 
teaadiif ederJ .. r maşalık caddesinde :::6/ 4C !\O· ıı.ı ııl' 

SEP.VICE MARITIME ROUMAtN do uturaıı Hacı İsmail oğlu )!u5t 1,ıı 
.A. lba j nlia va nuru 4-fi-040 tarihin- karısı Gülsüm Latıf e aleyhine ııçı 10• 

de bcklenn.ekte olup l\IALTA, CJ.:- suhutu t~l<ik davası.~ı.n yapılı.ırı{:ıııtJ. 
. ·ov A :\1ARS1LYA limanlarrnn hn _ hakeme:sı ~onunda olü Mustıı. ~· 
rekct erlecektir . kaıı~ı Ciibüm Latifeyi medefl

1

ıca · 
· mın neşrinden evvel o vakitki slt tıl' 

Not: Ger ek navlun ve g~:<ektte ha- ma göre boı;amış ulduğunun sıı~~-· 
reket tarihleri hakkında rı.centemiz na ve Mu. tafanın verasetinin d ıısıt 
hıcb:r nıe$U1İyPt krtl•t•l Ptm~z. cıl: r Nnciye ile Ve<>ileyl' murı'lııırCl 

TELEFON No. 2001-!?005 lJıılundıığuna ve bakiye hüküJTI lleıtle 
~--RAKET •••il olan !300 kuruşla mi.4,.;arifi muhal< r <e ~ olan 1304 kuruşun dahi davacıln ~!· 

Marka Lastik ayak kili için takdir olunan 10 lira .''~eyb 
k 1 h Jet ücretiyle birlikte müdde19

1,.jıi ap arı em sağlam Giil~üm Latifeye tahmiline terıi~ift' 
hem garantilidir. kabil olmak üzere 13-4-940 tal -Jf 

- de davacılar vekilinin vicahınd!l .;e' 

---- Diş tabibi ----ı müddeialeyhin gıyabında karar,.fi • 
rildiği \'e 407 inci maddeye tep ıtr 

1 

Cevat Dagv ;] kan tanzim kılınan hüküm gıya·ı-ıı • 
barnamesinin müddeialeyhin 

1 ebııJ 
metgahının meçhuliyetine .. ~ılır.· 
mahkeme divanhanesine talık lt O• 
dığı tebliğ makamına kaim oırrııı 

Hastalarını her pn sabahtan 
ak,ama kadar lkincibeyler soka. 
tında 65 numaralı muayeneh .ne· 
•İnde kab"i eder. Telefon: 3055 -

ALSANCAK 
istasyonu Kar,ıaındll Yeni Açılan 

EGE 
Hususı Hastrıhanıoff:i 
Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

zere ilan olunur. 

Efor şubeye ait hastalal' kalıul 1·e mü
it.ha.<ısıslort tarafrndatı. tedavi edilir. 

-

Müessesede her zaman 
ldoktor bulu!!!r. Tel. 2918 

Devlet limanları işletme unıuıt1 
müdürlüğünden: .. dr 

Keşif bedeli 29182 lira 89 kuruştan ibaret izmirde inciraltı rnevıoı~tir· 
ki iskelenin betonuarme olarak yapılması işi pazarlıkla ihale edil~C~ li· 
muvakkat teminatı 2188 lira 71 kuruştur. İsteklilerin asgari yiı·mı b~ tıı• 
ralık müma~iii iş ba~~nmış olduğuna dair vesikasiyle birlikte 29·4•9~ k pi
rihir.e rastlıyan pazartesi günü sant 15 te Galatada umum müdür!Üı-l bil 
ııa5ınd:ı toplanacak olan satın alma komiwonuna müracaat etnıelc ,.,1·s· • k01" 
La11taki şartname ve teferruatı 146 kuruş mukabilinde sözü geçen 5_1416 
yon<l:.ııı alınabilir. 23. 24 26 28 ~ 

Bergama Beled ye riyaseti de~; \'" 
1 R 

. t . . . - - T metre ı e - erg;ıma ıçme suyu .esısatı ıçın 2o0 atlet 13-lo mı ı lc:l'iJl 
lu adet 201milimetrelik su saati fenni ve husu:ıi ~artname 
tevfikan a1yık eksiltme sureth·lc mübavaa edilecektir. "'' dl' • • . tl'l • 

2 - SnaUerin mecmuunun mı.1hammen bedeli 4220 dört bın 
yirm: liradır. 

?ı!uvn:!<kut teminat miktarı 317 uç yüz on yerli liıadır. .·]ir. 
3 - Şartnameler belediye 1~11 dairesiııden bedel iz olar~k ~·e~~ \·tıJ.',,.. 
4 - ihale 7 mayıs 940 salı güııü saat lö te belediye dAırcsııı 

işi !;Gnünde tes'im etmeği prensip edinen ve bu· lacaktır. iJ<tıl, .. 
nunia iftihar eden bir müessesed;r Taliplerin 2-i90 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve~1a11 o-

' 

J[utane pazan demirciler 67 - 49 Tel.,fon; S993 1 , rı hnmilen mezkur gün ve saatte belediye riyasetine mliracaatl:>rı 
1 

'•-••••••-•llD:&IWiHi~~;ıı;;&::iiliıı&aiiil~lll:li-lal• .. ~ lunur. 21 25 29 3 ~236-141 1 


