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Avusturalya Başvekili 

~· 

Belediye rei&inin verdiği ziyafeti~ hu1unanlar ... 
- ra.ısı 2 iııci saJıifemi::de -

ltalyan mil
verdi 

Norveç harbi hakkındaki Reisicumhur Ruzvelt, 
raporla.r1 ltJaka _ile .tetkik et.ti 

Vaşington, 29 (Radyo) - Reisicumı· 
hur B. Ruzvelt, bugUn beyaz sarayda 
hariciye nazırı Kordel Hulle uzun müd 
det konuşmuş, umumi vaziyet ve Nor
veç harbi etrafı~a kendisine verilen 
raporları alaka ile tetkik eylemiştir. 

Alakadar mehafilde söylendiğine 

göre, Amerika hükumeti Avrupa har
bini dikkatle takip etmeğe başlamış- 1 

tır. Aya7. azasından pek çok kimseler, j 
Amerikanın sonuna kadar bitaraf kal-
maması lazım geldiği kanaatindedir -
!er. 

Vaşington, 29 (Radyo) - Burada 
bulunmakta olan Kanada başvekili 

Makenzi King, bugün hariciye nazırı 

ı 
Kordel Hulle uzun bir müliikat yapmış
tır. Bu mülakatta, Sumner Vels te ha

zır bulunmuştur. ı 
1 Siyasi mehaf!l, bu görüşmelere bu-
yük bir ehemmiyet atfediyorlar, R..avelt bir toplaııtıda nutuk irad ederken.. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 
12,30 Prn r~r>ı ı·e rtwm~ket saat a· 

yal'ı, 12,:l5 Ajıın~ \'e meteoroloji he· 
Çok qerinde berleri, 12,50 "'liizik Çalanlar Fahire 
A • "h Fer,an, R<ofik Fcrs•n. Cevdet Çağla, 

Hususı mektep ımtı an- FAhri Kopuz, okuyanlar Sadi Hoşse.;, 
lan düşünülüyor Mel~k Tokgöz, 13,30 14 Müzik hafif 

:\faar:f Vekaletinin, hmir hu•u,,J muz ık (Pi.). 18 rogram ve memleket 
mekteplerinde yapılacak imtihanlar- •nal yarı, 1 ,05 Müzik Rinıı Kelly ve 
da Veklletı;e tavin ediltcek resmi Deanna Durbiniıı plAkları. 18,40 ko
mütehassıs heı·etler bulunduracak- nıışma (Çiftçinin saati), 18,55 serbest 
tır. · •a~t, 19,10 memleket saat ayan, Ajans 

Hevetlere, vekAlet umumi milfet- ve meteoroloji haberleri, 19,:ıo muzik: 
lişlerlnılen biri riyaset edecektir. He- KORO, idare eden Mtsııd Cem'i, 20,15 
yellerin tayini mayı. ayında yapıla- Konuşma (çocuk e~irgeme kurumu ta· 

Budapeştede çıkan }.faı,'}'.ır Nemzet Karadenizde ilkbahar ıram·eralarına T • • h d k" b caklır. aaıfnrnd),üMuzikfuııbyh mı n ununıı 
••;,zelesinde «Tuı ki,Jı ıle il<rm.~r.J" U- baılamışlardıı:- İn~iliz \'C Fransız fi. amırat Ve ınşaat USUSUil a ı azı * rafından), 20,30 muzik: fa;ıl heyeti, 
ıa.•ıııda tl3keri ıııu:akueler ını yapılı- !olarının milhım bır kısh11ıı•n ~ mald~ k d} d hf•f d"}d" K . .. .. .. . 21,15 Müzik küçük orkestra (Şef: :-<e· 
11cw?~ bP. lığı altında çıkan bir yazıda meşgul bulundukları bu sırad, 1 !ya- ayı ar a ta ' l e ı l ı~_enst~tu_su mU~amer~~ı cip Aşkın) Soprano Bedriye Tüzün iş.-
tle..'lılıyot kı: nın Akdenizdo ve Sovyetler birllginiıı . . . .. , d . Mu tem adı hır teki\mulle heptm.- tirakiyle, 22,15 memleket saat yarı, 

B 1 1 ~ 1 h b 1 .. - ~ehır mcclıaı dun !oplonmıs, ger .ım ıı. . t kd' 1 .. t 1 C h · t . 
egr:w ... ın aman a ercrc goreıde Kaıadenizde manevralara bnsla - . kl k d. k " 1 ·ı b 1. muş. Dem'ştir Azad·ınB Faik L<ivlebir zın a ırerını opıyıın um urıye Ajanshalıerleri,ziraat,esham-tahvı-

Tiiı·Jıi~-e ile Romanya arasında askeri 1 !'kk t d • \R e . a. aı doııu,ıı~a 81
' a_ . u. ub~t- . ' k ı. . · d ' b h. n· ',ebebi\·et kız enstitüsü, dün akşam hıılkevi •a- Ii\t, kambiyo _ nukut boı.·<Mı (fivat), 

milzakereler ceı·eyan etmektedir. An- ma arı '
1 

a a şayan ır. nı"aıı ı~tımtı evre~ı me•a "'111 1 ınp aran~. P_ı.rn::"1 a . 11 ıak'.'.l n llıı-lı'd !onlarında, bol bol alak11 ve alkış 22 30 Müzik· Senfonik muz'.k (P.). 
1 'j' d . . il • . j h d 7• ]mJ ( ·ereregıııı SOV EmlŞ H\'U n ' ' • cak ortada malum olmn·an bir""'" var ngı ız enız amıra ıg•, şıına are ıı,.ı ~ ır. . . ·. · . ' . · · toplıvan bir müsamere vermiştir. 23 00 Mu"zik Cazbtıııd (Pi ) 2" 25/ 

' • Y'o. C 1 · · D E h t U t r Tevfık tfaıye bırt~sı cıvnrındakı ye• · · • ' · · "· sa. • da lilzumu halinde ingilt~re katı mlina~elıcti.ı le İngiltere ve Fran- e .<e!o 1 ı·n r. ,( ~e z açm~ 1 
• • ' 

1 . . '· ı. ·r'· 
1 1

' ı • Biri dram, biri komedi olmak üzere 23 30 yarınki program ve kapanıs. 
' ' . . I•'Y'fel·l nizeın encUn1eninin rtıazbata~ı nı d.cpoların ıhtıvaca .r-a 1 nı unc ugu . . . . . . 

1 
' "ı Fransa ve Tilrkive Romanrnya der- ~anın Akdeniz fi olarından bır mledı- ' ' · . .. ' .

1 
k t' .

1 
ıkı pıyes tem'11 edılmış ve arada ta e *·----

hal yardım yap~ak imk ııı;ıı bulabi-\nin dahi Akdeıı!zden çekilmcdiiiııi, bi- okunmuı.tur. Bılnda 9!l3 sene,inde ~u- 11akchııı1·de kını· u_hlletklvferıtm: t' sure ıı e be tarafından bazı güzel manzum v
0
··y ler hakkında 

lrılan fuarın geçirdiği i<tihale kay.,e- <er a na 1111 e · ı e m1" ır. 
1 

,_ t .n.. ı leceltler ıni ve bunu arzu ederler mi? naenakyh İngiliz ve Fransız harp ge- .' . · ... .. . _ . ,. . . . .'. -. _ parça ar o .. unmuş ur. .. 
Dönen şayialara bakılır~a. Yakın •ark1milerinin Akcleııizdeki hakimiyetle -ıu,Ierek. eserın bundan Mnra cKultıır Belcdı.ı_c reısının ıerdıgı ızahıı.t'. k'." Salon çok kalabalıktı. Talebe, rol· Köy kanununun 29 ve :13 uncl 
taki İngiliz ve fran ız kuvvetleri Bal-irinin de\'am etmekte oldıığunu bildir -)paık, lzmir enteı'lıasyonal fuarı ve t~- '.:este _ırı_aı;~za ve_ depol~rı m:~ele.~ının !erinde tamamiyle muvaffak oldu ve maddelerinde, muhtarlara verilegel· 
ka!llarda çıkacak bir iht'lfifı karşıla- miştir. Fal&.t, ingiltere ve Fransanın, r'zm• mülhak lıüdcc•i adı. altında bır uzunı,uı~ı bır şekıl aldıgını ,go,teııy~r- takdir edildi. mekte olan muhtarlık buyrultuları 
mak ve buna derhal müdahale etmek Akdenizcle italyıı tarafından i!kbr.har mide~ ·; be~ediy: ~ııcümenı tataf~~dan clıı._. ~tıce.rle hey~tı u~um.y:ce şehır- * kaldırılmıştır. Yan; _muhtarlara boY· 
. . . . . ıdurrs t ki f edılıvordu. "'ftıhtelıt va- dekı kere,te magaza \e d.polarının • rultu verilmivecektır. ıçın hazır bulundurulmaktadır. Milt- manevralarına bnşlanma•ı ı uzü:ıden 1 'd 

0 1
. • '. 1 'ifa' • . . d•k' ·aha\'& nakil' eri Otomobıl kazaları · 

. . • . . . d 1 ı, at 15nO .ı·l te,bıt o unmuş, sonra ı JC cırnrın " ı ' . ' · Köy imamlarının intihabım mü+e• tefıkler de Yakın şarktakı a•kerı kuv- Akdenız fılo~ıınun r kı•mın an ı a 
1 

• .. • k b 1 1 .
1 

.1 . 1 .1 . Btınun 'ç'n kcı·e•te 
. m·ı<raf Lüdce$• <le ınuzak0 re ,.e a u ,araı ıı, ııı mı~ ıı. • · Karantinada Tramvay durak ye· akıp müftü buvrultusu verildiğine vT·~tıeı:i dol~yıs.i~le milteaddi_~ defalar istifade .. et~ek dsııhreti~:ıde·'~tılı;ıabı~ı:hAI -'t,ı'iİ:nişt'r. . - cilere bir s•ne milh!et ver Tecektir. Bu rinde şoför !•mail Hakkı oğlu Emin göre bunların isim \'e hllvlyetlertyle 

ürkıye • ıngılız - Fransız uç taraflı manya uzerone a a ş. w.· ı ıı are- .,. , . . 
1 

... 1 . mUhl tten "" a kere•tec'Jer "e e •im " 1 
. • b . r d k 1 r.u turpaı·k ve fllnr '< erını il aıe ' e ••. nr ' • '" • Aydın, idaresindeki otomobili. 'e- birer fotografı köy bürolarında bU· ~arıılıklı yaMım p~ktının ıtalya_ ve ket yapan~:~k k mec urıye ııı e a - itin l:ıir nHldür \'e Jlizum~ kadar me- il iki yerde mıığazalarını açacak olur- mal oğlu 13 yaşında Adil Gökçtine lundurulacaktır. 

ovyet Rusyayı tehdıd etmek ka•dıyle dıkları nıu a a tır. 1 h . t l 1 k bu !arsa bu mag·azalsr beledivece kapatı- rarptırm••, •. a"' a~aı>ının kırı!muınal 
1 ıd ,. be t ı ı D'" t ft ı h ı ı .. mur a mu as.p ay n o unaca ve • , .., ,. , • * yapı mamıı o uaunu yan em O er- ıırer ara an a ınan a ıer ere go-ı d hfl'. . k·-ı t' 5 d ·ı k l&cak ve kendileri mahkemeve verile- •ebebiyet vermiştir. ----

dir. · re, lllolotofun Romanya •efirini da -ika "'' da ı)" ve a e .ne g n •rı.er~ -
. ,·ekliler he\'etinden gecirileceh'tir. Dı - ceklerdlr. • * Keçeclleı·de Anafartalar cadrle- ZABITADA 

Fakat Roma ve :Moskovanın bu be- vet nderek Aerzenışlerde buluıım,• ol- - 'rı -h ' t ı~ Ke este lepo ve me •az·ılarının ko- ı'nde Ali og" ltı •of ör Kemal Karali-1 ... ,,,,.,,,,,,,.,, .... ,.,,,,., .. 
ı · ı 1 "h · 1 B"k t l' . ı t ı;t~r a~t:..ı. ara d'l ta g ~a nyrı u,ış- r l • . .. •·- .. -·-·-·-·-·-·• 

yanat ara ınanmış 0 ma arına 1 tıma iması u ·reş e enr ışe )lo anı :rmış ır. I . 'ayca irışa e~I ·bileceği ıle bu meyunıla züm, idare•indeki otomobili Mehmed Hırsızlıklar: 
verilemez. Nitekim müttefiklerin Ça- Romannı. h!iküm•li •ümtla lıazı ted- lıı · 

1
. .

1 
. 

0 
(il r· til d 

. '. . . . ' - p .. 1 Yeni k.u!ro ve talı>isatta bir ~c ıır ı Nı ~ l' m '' r. cğlu 63 ya ında Aplnrrahmana ra"p j Çe menin Kızıltoprak mevkiin e 
nakkale cıvarındakı faalıyetlerıne ( !) lbırler almaıra lıa•lnmı•tır. .u rum e- . . . "' . ... • lırmı ' muhtelif '.·erlerinden .Yaralan- •o ~a•ı11cln A<ı.\'e Çakının ba;; kule· 
bir c..Vap olmak üzere ilalya, Akdeni7. rl<>n olarak harp •nna,·ii ile iştigal eıleıı b .. ııdoıın ~e. 1 ısı. yeni ı ek,.le,nc .. • ;-~rlertı 1

•
1'.- "•h'r m""I' ln:

111
• n'•·ın cl•vı·e•i m•- ~ ' ' . " 

. 1 1 f T ki • eur'> gelıı·ı mbi ı<!~ ~ ve•aırc• ez, ı- •'• ' , .. t '°' ,c 0 
• nıa•ına ~ebebtyet verdiği için yaka - . inden 6 tahtn pencere kapağı çalan 

mıınevralannıı ba~lamış ve bu mnnev- fabrıkaları mem eket 'a 1 ne nıı e.- · · ı', . ., ·.. · k .. il · ~s·s;nı •onn erılı'rme•i m0n0'0 bet'\'i · Ianmı.•,tıı·. ı·e 160 kııru~ mııkalıı'lı'ncle Alı' adında · · · · r. - · ,. T" ·k' .. nııt C""rlerıvl,, •ti :urpar !ll ınızr eı- · · · · , raların bılhMsa Ege deııızıııde yapıl - mektedır. ,on an ya ""'' 111 1
) eı e . . . • •len r I• 1·ııeı·i bele•1\•e r,l~i nr Beh- * b,'ı"n• •. ataıı .A.hmerl 7.abıtııc:ı. tutul· k ı t "tt f'kl .· ı h· . · . d tırıl-, ''I ıle varılır. · J ' • ~ • ~ • masını arar aştınnış ır. ve garp mu e ı eııne 'a ·

1 zı.ıa e _, 1 1 1. 1 .. 1 sil'I<' ~et t.:z tarııfınıhn 1{nJtürpark4n A - Mu"tehas· sıs Korbu""zye mıı•tnr S ti b' ]"' h ·ı · de ki ktarlır ·puaıı •oıırn ıe eı ·e 111< ee · ' - , . 
ovye er ır ıgı arp gemı erı ya aşma · miilhak lıiltlceıerin n•ii.,a1< 0 •·~Ieri yıı - kil rn gnzlno~ıındn nbl~ merli. i arn•ı * t"ıtlemi,,·le Me•ruti,·et mahalle • 

·ı · · z· lzmir şehrônin mü•lakbel imRr pliı- , , 
rıılm;•,'I.ıaz. Kliçük tau iiıl'a kaLııl olı.ıı refine hir zi~rıfet veı·ı.m• tır. ""'n· ! oı'ncl· l,ltı'f oU.lu Azizı'n e"ı'ne hırsı• 

' nı e !.! arı için miitn ea~ına müuc~- 0 ,. ~ • 

mustur. felte vnll muavini H. Smin Kırıo. ku- uırmi~. elli lira kii,;ıd para ı'le bir be-
k · · ııt edilecek olan Fran<ız şehircilik e • e 

Avukat R Halit Tevfik fuar sHlıa· m&ndanlar. aii:ırreza mah eme~i rem, . • . şibirllk, iki Mahmudiye, 80 tik iki ııl• 
" ' '. · . . hl ildll ı . .- ·ı b 1 a· mülehııs•ısı nıımar R. Korbilzye, be- _ 

Borsalar İng"liz konsolosuı un 
ziyareti 

UZUM: 
454 Albayrak 
149 M. j. Ta. 

43 istiklal el. 

12 

ındakl nrs·ılarııı aı1ırma veek,ıltme emnı)etıe•ı rnlm rtıııe ee ı- . . ·- ·•· . k jtın vilzUk vesaireslnı çalnıı~tır Hı!" 
- • ' ' d • 1 fi ıu ı .- • , tbfi!"ll . ledın reıslıl{ ne J!'önderdıgı bır me - ' . · • 

13 75 kanumı hUküml"ı-in° yöre mi k:ra,·a ye ıııre ~r 111 1 
•.· eı 1 \e i a • eı tupta. mavmn ilk gltnleı-inrle Pari•- •ızlı,ın tlltün ame'.esinde.n Çivrilli,.• 

veri'eo~viıı' ~or'llıı• r 0 i• lınnlartl' J·i- bıdı•nmuşıarılır. '"·ı·afet, aam!m! has- 1 ı' · · ilt 'h ı k t ıı· 1Zarı k ve Tavaılı Ha•an Hüseyin 

Şehrimiz fngiliz general konso!Mu, 
dün öğleden •onra \·i'ay .tte ı·ali R 
Etem Aykulu ziyaret eım·~:ir. 12 75 

11 
14 · • · · . . . . en znııre m eveecı en ıRre e e- · 
11 ----*---- r~ya ı·eı·ilm}YH'P~.in; nııınıkkulen teh- lııhuıl~ı·Ic.:eç•rn~tıı-. deceirini bildirmi~tir. j taı.·aflarıııdan yapıldı~ı . anl°:'ıJmıf, 

40 Esnaf Ban. 
88 P. Klark 

6 50 6 50 . "olıııı:ıc:ııı:ını ''ı\·lem·ştır. - 11 * \ eııçlular ndlıyeye ver!lınışlerdır. 
12 12 Pamuk ihracatçıları Rir k@r.ua. 'e rin mii tskbel imar Nüfu'.> s::ynnı h:tzırlı~ı İkinci lise bayramı * Kadifekalesinde ~fehmed o~ı ıı 

82 Ş. Bencuya 
27 Akseki bank. 
22 Vitel şüre. 

10 50 10 50 Pamuk ihra~akılar b'rliİ(i ~11~urni P'5.m he~::z h
0 

:ırl. ~ıı.~;ğı~ch~ i~rn: P.a•vek:'del i>lati. lik ıımıım mıiılü- İkinci LisP, önümüzdeki pazar gll- Ahmed Ji:rdemlr, telefon tellerindD 
9 25 9 25 heJ·etı·. du"n to•ılannrak .\·eni 11iz11:ı1· i~ 1_erinıl. kt m h rı1 zoı· · atı.an_, '3 ~•- rii B C'e::ı1 A)·b~r il~ unıunı müdür- 45 metre kadaı·ını keserek çaldıiırl' 

· ' lı ı ı.ı k~l<l nü için Al•ancak 'lıha•ıııda zengin 
12 7 ~ 12 7~ name macldcl 0 r'ı .- 0 büıkPJ"ı kMu~ - m ş ı·c U zıır 11 A•ııı " nı.ı•ını IU'< Liriııci ~ılıf' n.Uıl ;.-ıı 11. C'enıı~ clıın tutulmu•,tur. 

v v • " ·ı ' lıil' spor bnrramı hazırlamıştır. lkin-
12 50 1? 50 mu• "etıı· ı'daı·e he\·ct:n; •e"mi•lir 'sl(;nıişl rılir. . Kiiken !'ta!ıhulıl:l!ı ~olıriıııizl' 'lCI - Sarhotluk 'u 

- " ' ' ı ı · • h ci Li~eliler arasında geniş mikyasta D · *- Anık·flurc~n 1 r ,:ar uz~. ŞP ır me: mHenliı-. Dıı vıl ieinde memlekeli- kalı 
14 P. Mihalef 

819 
552505 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

ZAHiRE: 

9 75 
11 25 
ıs 

15 75 
18 

· ı ı - b · ' :ıtleti:ıın mü•abakalım rftpl)acaktır. Kemerde Aptullah oğlu sabı li~!nin e\'\'t-lro vcrm~s ol. ugıı azı. nıiz' e yauı!acak u~umi niifu.;ı savı- Sabı·ı·, sarhoşlukla da··rt el ". ı'Ia'h attı .. 
Ç l b h ık . •· t k · ı ı · Arrıc taleb:n 1n büyük bir kı~mınııı " UVa U rant J,a,.ar]arJıt hak mü '!\'€ I U ·yır ey . mı hnzır!ıkhnnı tetkik eılPCeklenlir. 

ı · h r iştirak edecei(i jimna•tik gö•terilerl ğından zabıtaca tutulmuştur. Pı·,-asadııkı' bııhrandaıı dolA.ı·• bn· 'emi.j buli>P<l•liı"ınu söv emı<. eye ! tJmum miidiir, izmirpalasta mi•afir . 
' k ı ıa olacak, iki takım ara•ında (El topu) Kiracıaına taarruz etmıt : zı tilccarlarımızın Port~a!t ve kat - "mnm'ye. f\'l'elki arar arııı ma< e olmuştur. H l dd sili' 

'lrndde milzakeresini mın·ni'ık görmüş- *---- oynanacaktır. Çorakkapıda ( acı) A i ca e . 
kotaya •ipariş ettikleri çuvallaı·ın a - ----* de lbrahim kızı F'atma Diker, evinıll 
cak haziran ayında lzmire gel.> bil•" •ür. Ko""y kadınlarına lrurs Acaba nasıl o"' ldu""? 1 kira.cı.ı B. Aliye taarruz etmiştir. Yn»ıl~·ı mliz~keı·p, •antlnrca ı1.0vaM • ' ce~j anlaşılmıştır. ' K" k ı J "! k ı · ı 

'm'<. n<·f:cnd' gerek tamirat, g-erek- ov ·atın arının Mıv._ ı. ve e ış r- Ödemişte llirgi nahiyc•inin E'er- ı Sıtlilı ta~ıyanları . . h • 
----* ,p i>ı,aat h 11 ı:n<fo 'in vcııı! t:ıkv'<la• ri hakkınchokı bilgıl{']'ını al'ttırnrnk !er kövünde Halil oğ'u 14 ya•ıııda 1 Kemerde umumbanecle Rızelı ·. 
Zavallı yavru .,,ürnkiin oklui!,tı kadar tahfif edilmiş- için •eyyar köy kur<lnrı açılma>ın~ Eyup. köy civarındaki tarlasınd~ çift mail Yılmaz, Gazibulvarında J(ad~'. 

Ödeml·o+e Kı'raz nahı'.v••iııe ba••Tı - k:ırnr ,·erilm'ştlr. Kızılçullu köy i.iğ- w d • r. d ., t r .. ",;u .. soka•ında Sr.i 
,, • < ' tir. .,ur ügü "1ra a ölmüstür. babası. oğ- •"eyva e gumru., e 

Cevizli kllylinde çiftçi Mehmed Ba- Bu nıünkero'er rn·~•ın,ıa :1\'ukat n. retmcn okulu nıüdürlltğ'li bundan ha !unu aramal!'a gitmiŞ, ce!<!!dinl bul - hin Uierler!nde birer bı~ak, Keı_n,!!:: 
6 25 d t ı d ·n ·· d .. - ·· ırı berdar edilmişti!'. - . il• 

yın ırııı ar ıt'1n aç' >nr u;,ıu-' ': naha Yörük, el'an şehir içinde bulu - muştur. Adliye, hadiseyi tahkik ef- de I{ağıdhane caddesinde Ha!ilın 
'6 ton K. dan 6 

Para Borsası da oğlu 2 yaşındaki Ra~id, tarl_adak: ıı 3 n kereste nıaf::.zn ve dep6larından ÇEKiRGE -:OCADELESI ınektedir. zerinde bir tabanca bulunmuştur. 
göl kenarında ovnamaııa gıtmı~, ~u- " * 

Serbest kurları ya düşmüş, boğ~lmııştur. şikayet ctm'', nıktiylr_ kere-te m~g~- Yilaret ziraat müdürü B. Refet -Ö-.-
1
-U.-.-m-lu"____ Kadın yüzünden: A• 

za ve <lepolıırının, itfaıye merkezı cı- Diker, dün Menemene gidel'ek mulı- kaza Evvelki akşam 1kiçeşmelikte K ~ 
524 520 ı·arına nakli için lıeleıliyece bü!·ük ko- telif köylerde çekirge milcadele•inin Dün fzmire bağlı Değirmendere milpaşa caddesinde Vanlı Hasan ~0 : 

Dıtlar 149.50 US T ekaüd ve yetimler !aylıklar giisterilmiş olduğu halde ~eh- verdiği neticeler; tetkik etmiştir. ııah!yesinde bir otomobil kazası ol• Ju Hasan Hasbahçe, kadın meser~~ 
Sterlin 

----=11 

llelga 3.9621 4.0485 Tekaüd ve yetimlere bai(lanaeıık .. b - · d h-ı· • a kadar ----*·---- mu~, Hasan adında biri bu kaza ne· ıtindeıı Marifet matbaasında ınu .,, 
ı·in orta go egın e a a aırzın TÜRK!'-"E _ BELÇiKA ka1•r 

F F 33.73 33.98 maaşlara ait re>mi senedlere yapı•- · ı ticesinde ölmilştür. Milddeiumumt tip Mehmed oğlu Yaşar Yauı 
11 • · ' kere~te dolu •alış maii;azalan mevcud • nd• 

l'eeııtat 1.2602 1.2676 I tırı~mak üzere iAtihkak sahiplerinin Türkiye - Belçika ticaret anlaş- muavini B. Etem Tüfekçi oğlu ve hü• bıçakla karnından ve sol bacagı ını' 
Florin 2.9641 3.0190! fotografileri de maliye vekiletln~ buıunduıjunu bildirmiş: ma•ı 1 Hazirana kadar temdid edil- kllmet tabibi vaka mahalline gitmiş.o aii;ır surette yaralamış ve 7akaian 

_ Bu hale bir nihayet ve,' .. rm~e•k•lıııa•-11mıı:ıiis:ıtz::ir:ıı.~ııııı:-~-~~·-••••lııie~~~-r~---~---•••.,.•ııİııt~~--••••••••••••-.,.. F. S. 2.8356 gönderilecektir. '.:'. -

~~~~~~~~~.~~~---~~~~~~1~~~.~-~~~~~~~l\~l~e\~-z~u~ü~z~e~ı~in~d~e~ep~e)~'e~e~~şmü~- - Ben; s,zın bu hareketlnizden dan doğruya!~am kuvvetinetaarrut 

.., ______ /SLAM TAR H/'CSa•maı'- IHdi. Urve; hayret ieinrle Mekkeye Lir şey :ınlanııyorum. Benim fikrim- ederekbirhıırpçıkarmakiçintahrik 
" ı!önd \'e arkudaşlarına ilk söz ola- ce de lllüslilmıınların yalnız Amre edilmişti. 

1 H M h d ı· it f arı söyledi: için ıreldikleri Muhakkak .. Beyhude :l!"akat bu müfreze Hudeybiy:re yak z . U amme ~ Ey Kureyş! Ben; kısraların; mani olmayınız. Çilnkü onların da !aşınca Mü!lümanlara esir dilştü. 
Necaşilerin; Kayserilerin huzurları- Kureyş olmak itibariyle bir haklan Re•ulü Ekrem; mütecaviz mllfre-

• Yazan : M. AYHAN ..-ıı;;;:m:mıamm na çıkmış, saraylarını gezm!ş bir ada varJır. zeyi idam ettirmek hakkına malik 
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Urve, Hazret Ebu Bekiriıı ııözlerin

lle lıir hakaı>el eezer gibi olmuş ve ce
nba ha2ırlanınıştı. Fakat Hazret Ebu 
Beldri taaı.nııyoNıl. Yanında oturan 
iiier bir ııata aerıhı: 

- Klmıtir Dıına bitap eden zat? 
- Ha:ıret Ebu ~kir .. 
- Başını çevirerek cevap verdi: 
- Ya Ebu Bekir; ben vaktiyle se-

nln iylliiiai gördüm. Bu itilıarla sana 
mukabele etmekten vaz geçiyorum. 

Hudeybiyeyi ziyar~n makıad 

'+'• Mekkeyi ziyaret meseleleri etra· 
fında Urve dalrınlıkla Reaulil Ek· 
remin sakalını tuttıı. Bu hareket, Ku
reniler nezdinde tabii idi. Onlar, 
lıuıuı! bulundukları .zevata karıı 

böyle Jaübali hareketlerde bulunut
lardı. Halbuki Re ulü Ekrem ile l'r 
ve arasında hiç bir hu•usiyet yoktu .. 
Binaenaleyh bu hareket; yerind" de
gildi. 
Şube ibni Jılugayre; yerinden fır

ladı. 

- Dikkat et ya Urve, bir daha 
bliyle bir harekette bulunursan bir 
darbede kolunu koparırım. 

Urve, bu şiddetli ihtara sükOtla 
mukabele etti. !Ik kanaatleri tama-
men kuvvetlenmişti. Demek ki islil
miyet; kuvvetli bir mevcudiyet ha
line girmişti. Ve Resu!U Ekrem, ta
kip ettik! davada, hiç yalnız kalını
yacak, arkadaşlarından daima sada
kat vı hUrtııet ırörecektl. 

mım, Fakat hiç birinde tebaanın; Fakat Kııreyşiler, gene aldırış et· bulunduğu halde l\Iekkeye girmek 
• lüsHi"Ilanların Hazret '.\Iuhamm~dc miyar ve !.lamları Uekkeye Aokma- ve sulh hakkındaki limidleriıı•bil•bü
gtisterd;kleri hürmet ve muhabbete mak hu•ıı undaki ilk fikir vr karar
,c ııcliif elme<lim .. Hazre.t ll!uhanı - larıııcla ı<rar göAteriyorlnrdı. 
nıed arkadaşları nezdind,0 büyük bir Re u!ii Ekrem, kuVl'el!nuen emin
me,·kie ':ıhiptir. O söz söylerken her- di. Fakat bu zamanda kan dökmeği 
kes gusu»or ve herkes önüne baka
rak onu dinliyor .. Hayrete değer bir 
manzara! Bu kadar derin nüfuz ve 
bu kadar derin bir sadakat ve mu
habbet ... 

Ran:ı k:tlır~a: Teklif edilen ~ulhli 
kabul etmeliyiz. Çaresi yoktur. iz 
onlarla harp edemezsiniz. Onlarda 
öyle bir kudret var ki, muhakkak 
maJ.l'IOp dii er iniz .. 

A,-ni giin içinde diğer bir kabile re
isi de bu işe müdahale etmek lüzu
munu duydu. 

islemiyordu. 
Umenei Kab'ın oiilu Hir:ışi mu

rahhas olarak Kureyşilere gönderdi. 
Fakat Hiraş, şiddet ve gayızla kar-

ı' andı. J{urey iler, üzerine h!icum 
ettiler, nltındaki deveyi ölılilı'<hllcr. 
Kendi!iııi de öldürmek Ozere iken 
dost bir kabile adamı tarafından 

kurtarıldı. Bu deve Resulil Ekremln 
devePi idi. 

Bu E:rnda ITucle)'blyye cihetl•r!n· 
de bir mlifreze görilndü. Bu miifre
za Kurcyşilere ınenrnptu \'e do:lru-

• 

tün mahvolmamalarıııı dilşltnerek on 
lıırı affetti. Yalnız ,iJAhlarını aldı. 

Resulü Ekrem; Hıraşın avdetin
den sonra, Kureyşiler tarafından ta
nınmış, daha nafiz bizzat, :\fekkeye 
göndermeği muvafık 41'Ördll. 

İlk defa Hazret Ö"'lere hitap etti : 
- Ya Ömer!. lıu vazifeyi yRpabl-

lir mi~in!. 
- Yaparım Yn Re~ulOllah. Fııkat 

biliyor<unuz ki Kııreyşilerin fah.,mn 
karşı olan dUşmanlıklatı fazladır 
Saniyen Mekkeıle akraba ve ta!Cıkat 
namına k'm,em yoktur. Bir tecavüze 
maruz ka!ıl'!aın k:mseye d~hPlet e
demem, 

- Do~rusun Ya Ömer, 4akkın 

var. "azr•t 
Resulü Ekrern; bu defa ı:ı 

Osnıana teklü etti 
- Gidermisin Ya Osman 1. et , 
- Giderim v11 derhal hareket 

meğe hazırım.. kra• 
1Iazret Osmaııın ll!ekkede a O"" 

baları vardı. Nitekim Hazre~ sa•dı 
man; bu akrabadan Eban ibn•. r~" 
buldurdu ve onun devesine bıne 
.\~ekk<'ye l.r.reket etti. re•· 

Ilı;.tret Cısnıaıı, Kureyşilerh' t~·t· e
sa gelerek Reaulii Ekremin te~~ndl 
riııl bHdirdi. Kureyşi'.er geııe e!ı• 

• derec murahhaslarlyle ceı•ap ıron 

' a· .er ı. ~ıfl'" 
Hazret O•manın hareket, ~<n ıkrıt· 

da; d'ver arkada~Jarı ve tsıan~ on' 
le•i, onun nrka•ıııdan bakıyoı. 

gıpta ediyor vP: ·~~-
- ~e bahtı••arl·k ne mutlu · "' • ' · kfnrı .. · 

Hazrt>t Osman, .l~kke topra t ı·n· Be,· ıı 
herke•!en ewel gir~cek ı·e · !ls'rıl 
hı da ilk rlefa •en z".vıırct edece · 

Diyorlardı. 
_ D~v&m tdecek _. 
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l~:l i Şefimiz 
"ngiliz, Frans1z ve Ro-
men sefir/erini kabul N · ·r · 8 " ' d f f k } } d H agat pahalılığı 
Ankar~~;7~.~~/arReisicuın. orveç sererın e ınuva a o sa ar ı, karşısında 

huı· l:>met lnönii huı.riln saat J 6 dıı ı Orhan Rahmi GÖKÇE 

:ı~~1:~i~le~»::a:~s~e 1~!~~e:~~~e talya derhal harekete geçecekti h.~:,:a:~:i~~~ı::~~;;eh;~n~:::t;:~ 
avdet eden ve veda için gelmiş ü· mevzular ortaya çıkarmıı, iıtihsali 
lan Romanya büyük elçisini kabul tanzim edip normal tekilde elden 

buyurmuşlardır. Her üç büyük el- Hitler, Brenner mülakatında, gelecek kışa kadar harbin behemhal ::~:::b;~m=~~i~~t:latg~!~··:~t~:r~~ 
.;inin kabulünde Hariciye Vekili 

Şükrü Saracoğlu da hazır bulun- bitmesi lazım ge!dig"' ini Mussoliniye söylemiştir :::~~l~~ı~':::.:~be:::re'::!:; 
ınuştur. 

- Londra, 29 (Radyo) Gazeteler,r'tık zayi olmuştur. Bununla berabıır Deyli Meyildan: vermeden Trontheime girebilecekse göıtermittir. . • . 
y alan üstüne had d~vreye ll'irmekte olan Norveç ha. Norveç ve müttefik kuvvetler, harbe cTereddüdsüz hareket etmeli, yarım hemen girmelidir, bu lazımdır.• Bunda, dev~etın um~mı '.°ahıyette 

rekatını dikkatle takip etmekte ve hü· fasılasız devam için azmetmişlerdir. kaı·arlar vermemeliyiz. Fransız cep - Brüksel, 29 (Radyo) - Alman res- alacağı tedbırlere muvazı olarak, 

Y
a lan! kiimeti şiddetli kararlar almıığa teşvik 1 Biz z11riatımızı biliyoruz. Düşman hesini zayıflatmamak şartiyle, esirge- mi mehafili, umumi efkarı yatıştırmak h-~~ta bilhasaa k~ydiyle ~öyliyelim; 

eylemektedir. Gazete'er şu noktalarda · kendi zayiatını i"tediği kadar sakla . meden Norveçe her ~ey göndermek ica. için harbin son baharda Almanya le· ;• ayetl~re'. ~ledıye~ere, tıcaret oda. 
Londra, 29 (Ra<lyo) - Almal\lar, birleşmektedirler: sm. Bu zayiat muhakkak ki tahmini- heder.• hine s~na erreceği şayiasını çıkarmak. a~ın~k ıhtıkar komıayonl~rm~ ~z~-

bir Alman tayyaresinin garp ceı)he•in Merkez cephesinde müttefikler için mizden fazladır. Niyüz Kroniklden: ta ve 'r tarafa yaymaktadır. mı mı .. tar~a çalıtmak vazıfeaı ~u§n· 
de 20 ingiliz tayyaresi düşürdllkünü i· zorluklar arzeden harekat, azami e· Donmasının zayiatı, Kategat, ile cEğer donanmamız fevkalade zayiat '.

1
°rh. ~d~klu ~nl.a~, kanunun tatbıkah 

lan tm' ı d' .. ·ı 1 ı d D 1. " ·. lsk . k d k' h'Il d b t ı e a ıae erın ıçınde veya etrafında· e li er ır. nerJı ı e yapıma ı ır. ey ı ru.ey.ın ' aıera · arasın a ·ı sa ı er e ıı an dırla D 1 b .. 
B 1 k l "!il tü k' · · h b' t' · F h d d .. b' 1 1 · ·ı N Al H r. ev et u mueHeıelere, an-u ya an o acar gıı nç r ı ıngı- ar ın ne ıcesı rıınsa u ıı unun O· ın erce as <erı ı e ' orveç macerası • e k k · d ki . 1 b 

1 
b 

liılerin garp cephesinde umum tayya- lesinde kazanılacaktır; fakat Norveç- manyaya pek pahalıya mal olmuştur. ooverın nut u ;.~ gı e~e k er, yo ~ Veı ". ~ı° un • 
0

·, 
re kaybı bile mezkur ı·akkamı doldur- te bir mağlübiyd Almnnyaya kuvvet Orta Norveçteki harekilt ne olurs:ı u11~.'."emkte et ~en ~atBendı e telak 
ın11 k d . . . . ~ t l'd' e ıgı no ayı goatenr. un an aonra · ma ta ır. verecek ve hızım ıçın agır olacaktır.• olsun, kontrol devam e me ı ır. Ve 1 h" t k d d 

C.. 1 . h büt" t 1 d k t 10 k 1 d ıl .. M t k •[ d l tl ı •• { gayre ve ımme ' yu arı a ıay ıfı, 
11 um esı emen un gaze e er e mev. ·on .ro pe zor ~ a~ .ar SL ar gun Üs a f ev e ere zu um gapı .. mız teşekküllere düter. Ancak hu 

1 d h•J" cuddur. geçtıkçe daha tehlıkelı bır hale konul- 'k· • ü .. .. d d k" ı·h· sveç a ı ı - k ı ıncı ve çuncu erece e 1 aa a. ı-
Yardım yarım kalmamalıdı". Dur· maldır. • ı ça devamlı b "r sul'l.. olalnQZ yettarla k J f r •k madan ıısk~r ve malzeme göndet•ilme. De\'li Telgraftan: (ı l ll . r ~eya ma am a~m aa.'yet· 

1• stı razı - lerı, meaaı tarzları, tatbıı<atı ıdare 
Jidir. Ve Norveçte muvaffak olunma- cKışa kadar her şe;· ol.malı .. İşte Nevyork, 29 (A.A.) - Polonya hü-ımahvedilemez. Onun istikbali ve bü • şekilleri, piyaaayı takip kudretleri, 

. Stokholm, 29 (Radyo) _ Dahili lıdır. Hitlerin kararı budur.\ e ı:ı~ler, Bren. kunıetin in de\· Jet na~ll'l general Haller yüklüııü tekrar doğacaktır. ciddiyet veya müsamahaları nisbe. 
ı~tikraz tahvilatı bugün satışa çıkarıl- Salı günü gizli c~l•e aktedilme~i ner mUlli.katında Mussolınıye bunu tarafından tertip edilen bir kabul res- Hoover, Polonyanın ihyasına yar • tindedir. 
llııştır. Kral Güstav 250 bin kronluk muhtemel o!an Avam Kamarasında söylemişt'r. minde bir nutuk irad eden eski reisi· dım için lazım olan meblağın 30 milyon Kaı ınların, kararların ve nİ%am-
Ve saray erkanı da külliyetli miktarda başvekili!t bu hugusta beyanttn bulun- Eğer Almanyn Norveçte bir yıldı- cumhur B. HooYer ezcümle den: iştir 1 dolar olarak tahmin edildiğini ve bu namelerin maksad ve ruhuna varı. 
tahvilat almışlardır. Bir banka, bir ması bekleniyor. rım zaferi kazansadı, Romanya ile Ma ki: paranın Amerika ile Fransa arasında labilir. Biz harp haricinde bulunuyo-
llıilyonluk tahvilat satın almıştır. Gazetelerin ayrı ayrı iizerindP dur· caristana hiicum edecek, !tal."a da - l\Iü•takil milletlere zulüm yapıl· taksimini teklif ettiğini •öylemiştir. ruz. Fakat harbin tesir daireai içinde ----·* dukları mühim me«eleler şunlnrdır: Dalmaçya sahilini işgal altına alacak- mağa devam ettikçe devamlı bir sulh Hatip, Amerikanın fazla erzakını olduğumuzu unutmıyalım. Nitekim 
1l.t• Taynıiste: h. olamaz. Polonya milleti zulüm görmüş, \'ereceğini \"e Fransanın da bu erzakı istihlak e§yaaının fiatlerinde, harp-
.!.Ylil!et Meclisinde cTronth•imin deniz kııvYetiyle der- Ayni gazetede başka bir makalede evleri ve ~ehirleri tahrip edilmiştir. nakletmeği taahhud edeceğini ilave ey. ten evv .. Iki zamana niabetle mUte-

hal işgali mümkün müdür? Bu kabil şu satırlar vs.rdır: Fakat büyük bir milletin maneviyatı !emiştir. madi bir yükselme vardır. Bu yük· 
Ankara, 29 (A.A.) - B. lif. Mecii- ı k ''"ki k f c - t• · t b' · 1 ki I D nmıyaca sa, "" eme ıı~·da~ızdır. c ogra ı vazıye ızı zor ıı ara selmede bittabi devletin de, ferdle-

Si bugün Dr. Mazhar Germenin ha~ Çünkii böyle bir hareket ya şimdi ya- karşılaştırıyor. Nqrveçe asker, mal • Mu·· .Jı·tefı· klerı· n rin de, ou veya bu letekkülün de hiç 
lcanJığında toplanarak matbuat k:ı- pılır. yahud hiç yapılamaz.• zeme ve mühim dafi topları ihraç edil- bir sun'u takairi yoktur. Bugünkü 
nununun bazı fıkralar ilavesine ait Ayni gazetede başka bir muharriı- miştir. Fakat bunları tevzi ve te~bit fiat kabarmaları, harbin kendi tabii 
kanunun ikinci müzakeresini yaıı- yazıyor: işlerinde de daima müşkülleri yenme- T ı • neticeaidir. Ancak, bu neticenin 
ııılı ıştır. Müteakıben nakil vasıtaları «Şiddetli kar, harekatı güçleştiri . ğe çalışıyoruz.• ayyare erı memleket hayatında uyandıracağı 
akkındaki layihanın milzakeresine yor. ~~na ~!ışkın olan :ıorveç milfre. Deyli Ekspresten: • teıirlere karşı ne kadar tedbirli, ne 

lteçerken resmi daireler ve mües~e- ~elelrıd!Jll~ Fdukşmam t2hrıp .kabiliyetleri cHarbin inkişafından ve alınan ted Uçarak ve 3200 kılometre katederek kadar haasaa davranırsak, vaziyeti 
sdelerıe devlete ait idare ve şirketler- daz ak'ı ... a .a~ tecrübtılerı o kadar az. birlerden şikayetçi olamayız. Fakat o nisbette kurtıırmış oluruz. Fiat ha-

e in.en f" . h d il ır ı, çımdıkı harpten, harp usulle- A • 1 d A C k\ rek~tlerinin, en küçük bir müaama-
l!eııe' da ııbumumıyeye ~ ım m es- rinden bihaberdirler> daha fazla çalışmalıyız. Alman tayyare m erıKa an vrupa ya vara a ar haya, en küçük bir alakasızlıia ta-

.er e ulunacak nakıl vasıtala- T . . · ta 1 . . · hü h "l ı y d 
ta ınütedair kanuna ek !ayıba üze- aymısın askeri muharriri de şu üsleri daima yyare erımızın cu - Ne\·york, 29 (A.A.) - Nevyork ra lngHterede karaya ineceklerdiı-. 11mmu ü yo ctur. atan &fı geçin• 
tinde bir çok hatipler söz almışlar. mUtaleada bulunuyor: muna maruz kalmakta ve harap edil- Herald Tribüne gazeteoine Montreal- Bir çok Lookeeıı ve Hadson tayyarele· dirmek mevzuu üzerinde zahirde 

tdır. Mev::uub&his layihanın ger, en cTrontheimin derhal zaptı imkanı ar. mektedir.• den bildiriliyor: ri munzam benzin hazineleri ile teç- ehemmiyetsiz ve küçük görünen nok 
~Pi İnıı;iltcr<> , Amerika ve Kıınadada in- hiz ecli!ecaklerdir. taların bile mühim teairleri oldu· 

d 
an~ı yılında müzakeresi esna~ın-

a verılmlş olan takrirlerle encüm~- 20 Al şa edilen ağır bombardıman tayyarele- Gazete Kanadııda in~a edilen Hand· ğunu kabul etmek lazımdır. Meıela, 
~lıe i.ade edilmiş olduğuna işaret eden man vapuru rinin hava yolu ile nakli için tertibat,ley Page ve Hampden tayyarelerinin .u nakil vasıtalarına zam meselesi •• 
atı ı almaktadır. Tayyareler Terreneuve de ayni ""kilde ingilteıeye nakledilecek· Bu bir kurua zam, yapılm:urıak ikti· P er, bu takrirler ve umumi he- .,... 

l'ett · h Rııttics hava me.,·danından uçarak mer !erini '·azmaktadır. za ederdi. Çünkü belediye müeste• e ız ar edilen arzuya uygun ola. , 
tak bildce encümeninde!l teşkil edil- l •ıt J N hale~iz 3,200 kilometre katettikten son sesi kar etmekte ve zammı mucip 
ııı· L ngı ere 8 famz0

7 Ve OrVeçe er• sebt>pl<"r, çok zayıf bulunmaktadır. 
k

·'', ulunan komisyonların uzun tet. 
ık k N K A h Kaldı ki, Haziranda, yeni vergil"r 

. •er sonunda vardıkları esasları Z k/ • f f h • d •ı • f • ızah eylemişlerdir. a na zga zna a SlS e z mış zr OfVeç arar.aa ) dolay11iy1,. bir zam daha olacaktır. 
ll: · ~ Bunu hesaplamak iktiza ederdi. Dev· 

atipler, encilmeni bilahare bcı e Londra, 29 (Rsdro) - Zaptedilen 'rı'nı'n de bugünler<l<ı servise çıkmaları ı b'I h 
Sası s· b . d Al 1 et 1 e en ayali ihtiyaçlara tekabül 
~ldua_rı b.it~ra.fa bırakarak Hiyiha~·ı ~~ Alınan gemisinde~ yirmisi başka beklenmektedir. Bu gemiler müttefik Jr eyannameSlll e man ar ati- edecek vergileri çok düşünerek ve 
oJ gu gıbı umumt heyete tevketmış 1 ısı mler alarak ve reııı.len tamir edile- kuvvetlere erzak ve cephane taşımak- büyük tereddüdlerle tatbik aahaaına 
\'a~ı~:;nın izahtınkı i.sdtemişlerilvek:ıabki~ rek seferlere başlamı~lardır. Diğerle- tadır. lıncaya kadar çarpışıJacag"' ını bildirdi koyuyor. Bazı fiatlerin yükselmeıi 

arının a yı ve m ra a esı · b · d r . d . • "e tasarrufu Uzerinde ısrarla dur- H Norveçte bir menbadan bildirili •

1 

Norveç hükumeti, Almanyanın Nor- ~11

1 et~~- e, ~ •m•;. e m~~cu~ ımk~n· 
'.J!Uşlardır. Encilmen namıııa verilen ;n d Mu··. s .ıu·· manlar 1 yor, 29 (A.A.) - Norveç hükumetinin veç ile hali harpte olduğunu radyodan kar~ . ıgedr hazfı ıaıtler kuz~rınde dık· 
1Zalıatt . d h" .i. . 1. t t 1 · k "h d" ö' . t' atımız a a az a te aıfe mecbu, a encüııanın a .. i ııizanına- gız ı u u an umu mı ararga ıııın un 

1 
grenmış ır. · M 

1
• 

1 
k .k b h 

llıe Ve taamüle g~e. yeniden bir ka- U • d · f / • neşrettiği beyannamede harbin, müs· Norveç hükumeti bu harpten 8/ 9 ni. r~ k e~e a au, e e ~rı ' mez a a, 
l\kuıı layihası hazırlamak lıııwsunda fl ln . S QJl ln parça anmasını zntaç te\'liler memleketten tamamen kovu ·san gecesi Almanya harp ilan etmeden c ~ ' Kavagabz'.: .~e ze, mbe~·~' et 

end' · . ı·h 1 k l d d .. . . 1 k t' ... ,.1• b 1 d _ vesaıre.. eza, ulun çar,ı, ulun a• 
d • ısını sa a iyettar bulmamış ol- d k b b •• . . .

1 
tıncaya at ar evıım e ecegını ve ın- meme e ımızı rn.ı ııya aşa ıgın • 1 • k b' k b . ı. 

llgunu kaydeyhımiş ve müzakerele. e ece teşe USlerz rede,. etiz er giliz ve Fransız ve Polonya hükümet- danberi haberdardır. Bu istila çok ev- .''kv'.'._rış eln 
11 1 

I ır mludra aÇ~nkı~. 0
1
• 

re ınev k'l d k . 1 . t kk" . d'ld'kt . 1 h ·I t B d ı·ı· d Je tıııı a tına a ınma ı ır. un u •• 
1 zu teş ı e en mı taı nazar- Londra 29 (AA) i'II" t k'I H' d t• . • h d dl . t "... erıne ese uı e ı ı en soma şu ve azıı anmış ır. unun e ı ı e na- 1 . k d ... .. 1 ara k k · . - .ı. us a ı ın ı ve sıyası u u ar ıs euıgı, onun ır- 1 d. t kted".. . k . . 1 . . 0 1 d N 'k k at erın ay ettıgı temevvuc er, va-
' ar~ı cevap verere umumi he· Miislüman konfera 8 k 't . a·· 't k 1. . 1 1 b"t" surete evam e me ıı. zı UV\et erının s o an arvı e a- d h 1 •1 k. b"'t"-->'etin h k .. . . . . n~ t omı esı un 1 - ı ve c ını, ne o ursa o :sun u un va- "}.... . 

1 
. b b d 

1 1 . h . 
1 

, . . tan af aya ı ı e ve topye un u u.rı 
\> a em oldugunu bıldırmıştır .. tifakla bir kara.. t' k b 1 1 k d 1 .. te k d Id • "orveç mı! etı, om ar ıman ara daı mu telıf nokta arı a, nı zamanda . 11 k" . kud .. 1 e ınu k 1 .... · • .sur~ ı a u et ere , tan a~ arın muş l't! yur u o ugu ·- h . k'II _. .1 d h t 1 . 1 . 1 1 . d cemıye e ı geçınme retı ı e ıt• 
.,__ za ere er soRunıla !ay ıhanın Hind müslümanl b' ı·-. . . .. k d··'·ı 1 .. 1.. 1 d ve dıırer ta rıp şe ı erı ı e e şe a · ışga etmış oma aı ı ır. k k .. b h 1• d d' 1 ~•ve'c . . . . arı ır ıgı reısı Jın- ay 1.1«1 rne<te \"e mus uman arın a . kt 

0 
h'" .• t' k 

11 
.. . b" .. b . . ı ıı ıya munaae et a ın e ır er. 

d e verılmış olan karar daıresııı- nah tarafından 1 tekl'f k b T tında kal mı~ aca ır. urrı:; e ı o a. 1utecavızler, utun eı nelmılel ka. E 1 b .. . d 1 ld >< 
. e Ve büdce müzakeresinden ev\•el . . yapı an . 1 a ı ın· Hindistanın diğer sakinleri gibi mesu. dar kıymetli telakki etmektedir ki, AI. nunlara ve Norveç hükümetinin bu ve.'. .. u mevzu uzerm .e .ça ''~. ·~·· 
ınta . . dt>n Hındıstanın sıvaseten parçalanma. ı· ·etl"r· oldtı'-tı ve -~nleketı'ıı 1·8tı'kla- .. .. .. .. • . . . . . nı goruyoruz. Fakat kafı deıııldır. . cı zımnında encilmene ırerıye ve. , 1> • 1 0 "~ man zu!munun onunde boyun egmek- şıddet lıareketıne vesıle verecek hıç hır • • 
tılııı . sını istihdaf eden he t" r· t bb" .. 1· . . f ~ k" 1 ki k ti 1 1· Daha çok ali.ka, daha çok hımmeta 
k 

esme ait takrir reye konularak r ur ıı ~e usu ı ıçın e11a ıır ı ara a anma arı a- tense harbin neticelerine kııtlanmaY1 şey yapmamış olmasına rağmen Alman . . • • 
abuı . . . ed t · t' K t' d . . . . . . . . . . . . ıhtıyaç vard ır. Şunu kaydedelım k\ 

it' edilmıştir. Meelıs Çarşamba r e mış ır. arar sure ın e Hındıs- zım geldığı kaydedılmektedır. tercıh etmektedır. harp makınesı hn; hır kanuna bakmak. b" b k 1 d h' b' t kkül 
·~toplanacaktır. tan heyeti umumiyesi ruuavyen coğra- sızın a;·ni şiddetle memleketimizde a- ız uhmahadefet tuıç ır de'~·ı· Bv~· 

.. ya ıa aı e e u yor egı ız. ız 

S O N D AK i KA çık şehirleri, köyleri ve hiç bir suretle d · 
1 

b k 
8 .. . . .. aa ece prenaıp ve .zarure a ımın .. 
• askerı hedef farzedı lemıyecek olan bu- dan, memleketin her tarafında tat • 

• -••••••••••••••••••••••- tün mevkileri merhametsizce tahrip b"k d"I · ı· . - ı e ı meıı azım gelen çalıımanın 
edıyorlar. .. • . . . aua hatlarını çizmek istiyoruz. Çün-

Türk Petrolü Laponya ve Laponlar 
Laponyıı, Avrupanın şimalinde· .Laponlıı.ı·ın oturdukları kısımlara veri

Siı" rd'ı• n Sem naz nahı·yesı"nde '- ı· r len bir fa;mdir. Bu isim idari ta~imat ile alakadar değildir. Laponya Nar. 
D veçte şimdiki şimal harp sahasındaki arazi ile -beyaz deniz kıyılarına ka-

kaynak daha bulundu dar- İsveç, Finlandiya ve Rusyanın şimalinde bir kısım arazidir. Lapon-
yanın Skandinavya yarımadasııın tesadüf eden kısmı garpta yliksek yayla. 

r----------------Çiçek meraklılarına 
1%111;,. Halkwi bafkanlığındaıı: 
lralkevimi.zin açacağı ikinci çi 

t~~ llerırisinin daha faydalı bir şe 
d ~ ~urulallilmesi .için şehrimiz.. 
8 \ 

1 Çıçekçi esnafı ve çiçek bahçes 
.,a ipleri ile bilcümle çiçek seveı 

Ankua, 29 (Telefollla) _ Siirdin !ar, derin vadiler, bilyük cumudıyeler ve çok girintili, çıkıntılı fiyorlar şek. 
3emnaz nahiyesinde ikinci bir petrol !indedir. Norveçte müttefiklerin bazı kuvvetleri bu mıntakadadırlar. i'lfe. 
.aynı.ğı bulunmuttur. Bu mesud hidi- seli\ Narvik de bu meyandadır. 
e, nı'Ut şefimiz lııönilne derhal tel _ Şarka doğru ıridilince lsveçin sayısız göllerine ve bunlar arasındaki 

Jl'&fla a.rıedilmiştir. nehirlere geçilir. Finlil.ndiya ve Rusya kısmı da pek çok göller ve bataklık-
Sürd halkı, b!ı,ı.·ük J>ir sevinç için· !arla kapalıdır. Fakat memleketin büyük bir kısmı şimal kutup dairesin-

dedir. den clahıı. şimalde kalır. Bö) :.:ce kı,:ar çok şiddetli ge~er ve uzun sürer. Yaz 

Dino Alfiyeri 
e . 

ili Çıçek meraklısı Bayan ve Bayla-
ı:~ıı 2 ınaY1s perşembe gUnU aaat 
de' . da Evimiz! tqriflerinl rica 

rı:z:. 

Berfin sefiri oluyor 
Roma, 29 (Radyo) - İtalyanın 

Vatlkan sefiri Dino Alf iyerl Berli:ı 

------------.11,.flr lii!M tayin ıdilın[ftlr. 

ayları Nı hiç iyi geçmez. Bu cihetle memleketin sakinleri olan Laponlar Ren 
sürUleri bealemek suretiyle geçinirler. Bu sürülerdeki hayvanların mik· 
tarı 850 bini bulur. Bunların derileri, etleri ve boynuzları mJhim bir ti
carete sebebiyet verir. Laponlar Uygur - Fin cinsindendit1er ve buralara 
orta Asyadan ırelmişlerdir. Bir kısmı göçebe halinde yaşar. B;,. k!•mı l!'Öi· 

!er kenarında yerleşmişlerdir. Bunlar ~kseriyetle balık avı ile 11'.;çinlıier. 

lliiktarlnrı otuz bin kadardır. 

Alman hukumetı, kıtaatın sıvı! aha kü hadise, mevzii ve mahalli değil. 
!iyi h_omba:dı.man e~ek içi~ emir al- dir. Olsa olsa, mahallin bünyesine 
madıgını bıldırmekte ıse de bızzat Nor. göre yapılabilecek itler vardır. 
veç hükumeti muhtelif vesilelerle şah- Mahaul fiatlerinin bu yıla ait va• 
•en buna ~ahit cılmuştur. Kıymeti haiz 
olan ~öz değil icraattır. 

Norve<'. hükumetinin tecrübe ile ha· 

sa.tisi ile memle~~te gelen dövizin 
halk arasında yayılma şekil ve dere. 
ceıini ve buna mukabil görülen ha· 

sıl olan kanaatına göre, Almanyanın yat b!lhalılığını mukayese ederaek, 
şimdi Norveç ile harp halinde olduğu- daha dikkatli ve tedbirli davranmali 
nu ilan etmesi ile Norve~ l'\'VelkindPn zaruretin; de daha iyi kavramış olu· 
daha az esirgenecek değildir. ruz. Geçenlerde de i,aret ettiğimiz 

Norveç, Almanyanın 9 ni~an tarih- veçhile, kanunların kuruiuı ve eaa•· 
1i muhtırasında harp hareketlerinin larındaki güzelliği ve makaadı, Rea· 
en müthişi diye tavsif ettiği ~eye her l lite ile daha 11kı yoğurarak kanunla· 
dakika intizar etmelildir. ~orveçe har.

1 
rın r~h.unu, her sahada madd.el .. re 

b. Al ·ı· t · t' N h ve hadoaelere kabul ve maa ettırme• 
ı manya ı an e mış ır. orveç, ar. l"d" 

ı ır. 

hi hiç bir zaman Memem iş kime eye\ 
t~cavüz etmemiştir. Fakat mHiet;m:z 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

!
harbi hürriyet i~in milcc ·4ele etmek az.!t-!k_a_m_e_'.t_e-te_•_c_i _e_t·m--e-k_h_ü_k_u_m_e-tin -~. 

mi ;Je karşılıyacaktır. Ve mm .. •• "•ı ıs- !~if·~i tcat>n<ınilPlld'". 

J 
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Gökhayrak -~.~~~.~~:~~min cY:~~!~;! Guaı a- c:::::: bulmacası 
mak.t.ildır. Yeni kayaklı müfrezeler rasında şiddetli muharebeler cere -
harekata iştirak etmektedir. Alman 

1 
yan etmektedir. Poros !'İmali ile Sto

tayyareleri Namsos şehrini tamamıy.1 rendir cenubunda da ;vrıca muhR· 
le tahrip etmişlerdir. rebeler olmakta ve her iki taraf mü-

GALiP BAHTİYAR -52-
• l tnnbul m busu ve İunir parti müfettişi• 

B b• k b h d } •• d •• f k t T• M lngiliz as~eri şefleri, hava dafi him zayiat vermektedir. en JrÇO e a ır ar gor Um. a a 7 lMUr e• bataryaları ile avcı tayyareleri harp İngiliz ve Fransız kuvvetleri bü. 

)ek gl•bı• yigv it du•• nyada az bulUDUf mıntakasında faaliyete geçtikten tün cephelerde Almanlarla tem~s ha 
sonra Alman ha\·a hücumlarının çok lindedir. 

Timur, böyle konuıurken bir at şa- Demek ki canım kurtuldu. tün gün yol aldık. Gece; çöl kenarın- azaldığını beyan etmektedirler. ı Stokholm, 29 (Radyo) _ M:ütte-
kırtı ı duydum. Kim olduğunu gör- Frenk kadınının söyledikleri yü - daki çny ile cOlang> köyceğinize Namcıosun Almanlar tarafm<lan fikler, Nor\'eçe çıkarmış oldukları 2 
mcden l'Üreğim atmnfa başladı. Bir ı-eğimi yakmıştı: vardık Ardımıza düşen Ulu hatunun bombardımanı esnasında erzak stok fırka askerden b::ışka bir fırka daha 
\le ne göre) im: Kız kardeşim Ülker - 1e'vet hanım, Tim ur Melek ile adamlım izimizi kaybetmişlerdi. !arından bir kı mının mahvolma 1 ü- getirmişlerdir. Bu kuvvetin, az za _ 
dört nala. koşup ağhyarak ellerime Canbeyin yanında bulunuyorsunuz. Mahmud Yalvacın bizim yanımıza zerine iaşe mesele~i İngiliz kuman- manda yüz bine iblağ edilmesi mu
fianlmaz mı? Ah firin kardeşciğim . Fakat. M argozu unuttunuz. O da yu. kaU11'1 adamın adı c Yusuf> idi. Bi:ı, danlığını c!üşündiirmüş ise de bu me- .karrerdir. 
Büyümiiş ay parçası gibi yosma ge - ca bahadırdır. 1 köyün epeyce uzağından geçerke~ ·ele süratle halledilmi~tir. Norveçte bir noktadan bildirili- Soldan .sağa: . 
llnlik kız olmuştu anama benziyor- Ben, bu sözleri söyleyince 1'\largoz jYuı=mf yalııız başına gidip köydt.•n yı Amı:ıterdam. ~9 (A.A.) ~ Troml'-lo- ıyor: 29 (A.A) - Trontheim cenubun 

1 
- Bıze hayat veren nıuahedrnın 

du. Bağrıma bastırdım. Babamı, ana kara gözlü begümün atının önüne yecek içecek aldı getirdi. Sonra b.zi daki Norveç hükumet radyosu. Al - daki dağlık bölgec1.., ingiliz ve Nor- imzalandığı şehir, yaşamaktan .('mir. 
mı •atırlıyarak içim garipsedi. rattı. çalılık derelerden götiirerek bir kum manların tecrid edilmiş \'C denizden veç kıtalnrı, muhtelfi istikametten 2 - evin taksimatından biri, <'!>irlik, 

Bu nralık bir atlı daha çattı. Bu ela Rcymondn, çok mahzun görünü - tepecıine kadar çıkardı ki buradan, ve knrndnn mahsur \·aziyettc oldu- yapılan Alman hücumlarını püsklir~- 8 - terazide tartılacak şeyin knbınıı 
(Kara Gözlü begüm) idi. Timur !\le- yordu. Bir zaman sessiz durduktan lbiitiin meml~ket göriiniiyordu. nere- frunu ve Narvik bölgesinde dün lıir müşlerdir. Başlıca harp rnhnec::inin karşılık konan ~ğırlık. emm"kten emir 
lek bunu görünce hali değişti. Kara sonra dedi ki: niıı biriııe gizlendik ve geceyi orada faaliyet görilldüğünü bildirmekte - Daima K'·am olduğu anhı~!lmakta . eski Mısırlıların en büyilk mabudu, 
gözlU begümün yüzünde örtü yoktu. - Bahadırlar! Yemin ediniz ki içi- ileçirdik. Etrafı gözlemek için sabah dir. :\Yezkfır radyo N'orveçe her gün c!ır. Kvam. müttefiklerin ~'1skerlikte 4 - damdan suyun aktığı yer, şimıılf 
Elbisesi, gök ipekJi kumaştan olduğu nizden biriniz beni Suriyeye adamla- oluncaya kadar :;ıra ile kalktık. ka- daha çok ihraç kıtnları gelmekte o '- siirgii i~mi Yerilen bir mevki· el ge- Afrikada bir memleket. 5 - gizli ı:ıer, 

rl 
~ 1 e · ı· 1 J b - · l.k 

gibi başına da gül rengi san çiçekli rımın ;;anına götürsün. rakol bekledik. ugunu ilave ediyor. çirdiklf>ri Gudbrand vadisinde iki ıns:m e ıy e açı an ogaz, 6 - ergın ı 
bir çevre geçirmişti. Kara rözlU be- - Ant içerim dedim. Ertesi günü gene yola vurduk. iki Paris, 29 (Radyo) - Gelen hn _ dağ arasında kfıin bir köydür. mnsclur edatı, 7 - bir Ç"şit kokulu ot. 
gCimün üzerinde mücevher, süs yok- Mnrgoz da ant verdi. gün kadar çölden geçtikten ~onra berlere göre, Trontheimin da~lık Müttefikler, Dombaa!' iltisak nok* nrnbca evermek> 8 - yayla atılan şey, 
tu amma atının üstünde kibarcası- Yalnız, Timur Melek ses etmedi. cTeke> Türkmenlerinin banndıkları kısmında Alman hücumları pi\skür- tası üzerinden bir geçid açmağa ça- kirli c1eğll, 9 - lazım, hastalığı d!J-
ııa duruyordu ve beline de eksiz, u- Biraz sonra ağır ağır şu !'özleri dök- yere Yardık. Kılavuzumuz, obasınm tillmiişti\r. İki dağ arasındaki Kuvan lışan Almanların şiddetli hücumları- ıeltmek, 10 - akıl,kaymaktan emir, 
zun bir lcama takmıştı. tü adamlarını tanıdı. Bu adamlar, bizi vadisine hakim mevziler müttefikler nı bu noktadan püskürtmüşlerdir. Bu Yukarıdan aşağıya: 

Tirnur Melek Kara gözlU begümü - Ben, Gurhanın buyruğu altın - konakladılar. dinlendirdiler. elindedir. arada Almanların Oster vadisinden 1 - Cenuptan esen rüzgar, v.üne-
görüncc, atından indi ve dizini yere dayım. Yakında Han ka\•gaya çıkn- Buradan, rolumuz (Kala ata) çn.. Domb::ıside geçid açmağa c•alı- Dombaasın şimaline doğru iki müf- şin doğdu yer, 2 - Cariye, kesmelcten 
koyarak eliimladı. Kara gözlü be- eak. Ben de ardında bulunmalıyım. lüne düşmiıştü. Koca Türkmenlerin şnn Almanlar püskürtillmüştilr. Os- r.eze gönderdiklPri bildirilmektedir .. emir, 3 - yoksul1uk, 4 - beyaz, şey
gllm Timuı u kaldırdı. Timur yerden Ey yuca prenses! Sizden ayrılmak, yardımı ile Buharadan kaçtığımızın tnr vadi'-inden Dom basa mGtevecci- Bunun hedefi Kvamdaki miittefik kı tanın aksi, 5 - bir sual edatı, kışın 
kBlktığı halde gene ayakta selim yiireğipıi parça parça Ederse de ben on birinci günü (;\mu derya) sllYll hen iki Alman müfrezesinin sevke. talara arkadan hücum ederek bunla- yağnn beyaz şey, frıınsız alfabesinde 
duruyordu. Ben de yaklaştım, selam- bayrağımı~ _k_uluyum. On.un için d.u:ı kıy:sm~ gelmlştik ki tam ()!~~·~_> yo- dildiği haber alınmıştır. Bundan rı Trontheimin cenubunda Storende bi~ h~ı·fin okunuşu. 6 -.. s~fillik. 7 -
l~dım. K8ra gözlü begüm, aç""· bir ramam. Bılırım ki Şeyhulcebel, sızı lu ilzerınde bulunuyorduk. Butun bu ma'kc:au, müttefik kuwetleri. arka_ vaziyet almış olan kuvvetlerden nyır- müthış, arkadaş, 8 - oz türkçede gU-
se le benimle si)ze başladı ve: almış. kaçırmış. lilkin sizi Canbey gi- yolları geçer.ken Türkmenlere uğrı- d:" ('n vurmaktır. mnktndır. ı:el sanat. kalben bağlı ol~rak, 9 -

- Beibatl'l f Beni bilirmisin? Adım bi biri korursa hiç bir şeyden korku- yorduk. Nereye uğradıksa Türkmen- Trl'nt. eim demiryolu gl\zergfthın- Öğrenildiğine göre, Dombaası Sto- nrapça denahb, gUrel. 10 - fleriyl 
Reymonda Doşabyondur. Babam nuz olmaz. ler, bizi seve seve konuklıyorlnrdı .. füıki en milhim mevki olan Leroıfn hu- rene bağlıyım demiryolu üzerindeki geriyi düşünmeden söz söyliyen, b0-
1\Iontere Al beyi Reno Doıatıyon idi. Kara gözln begilm gözü yaşara ya- Yusuf dn hiç söz eden takımdan de- g~n milttefik kuv,•etler tarafından Hherkin bölgesi kuvveti· ingiliz mUf- rük tencere. 
(1) Bundan sekiz sene evel, yani fsa ~ara elini Tim ura uzattı. Timur, ğildi nmmn ben yolda kendisini ko- ·~ral edildiği öğrC'nilmişt:r. rezeleri tarafından işga: edilmiştir. •• _ • yalvlıcın doğu§unun 1187 inci sene- Reyrnon_da~ın elini sıktı~ta~. soıır~ ınuşturdum. Beni, yold~.şwlanmı. n~sıl Almanlar, Hörası orta Norveç bn- Doğuda Almanlar Trontheimin Dıznku bulmacanın lıalfı 
sinde Hatin kavgası sonunda Montre atına bındı ve başını clondurmeksı- kaçırtmı olduğunu ogrenebıldım rekatı iç"n umumi kar:ırg·1h yapmr.- 100 kilometre doğu cenubundaki Soldan sağa.: 
Alı aldılar. Babam öldfi, ben de Sa- ıin, _a~ını dört nala ka.ld~rdı, duman- Yusuf bana dedi ki. ğa çahş:nakta Ye tahkim e:mekt~dlr. Roros bölgesini, orta Norveçteki ha- 1 - Madrid, yas, 2 - uyu. salat:ı, 
Iaheddhı Eyyilbinin tutsağı oldum. lar ~~ı.nde. kay~o!~u ~_ı~ı. . - ARl(ASI IVAR - OrbreQe karşı olan Alman iler1oyj_ rekatları için umumi karargfih yap- 3 - haber, akın, 4 - aza, ncl, şa, ~-:-
Salliheddln, beni Bağdad halifesine Yıgıt Tımur. 1 uregının ateşıne er- ~i de durdurulmustur. Norvcc mnf- mak üzere tahkim ediyorlar. Otster araba. 6 - e.ek, kaza, 7 - baş, sıJık, 
gönderdi. Bağdad halifesi benj Or- kekliğini ilst etmişti. Çünkü, belli idi (1) Me~hur Satiyon ailesinden Re ı·e1.cleri Gorma n-ehr;nin könrLilerini ntdisinde Alman kıtaatının ye!paze 8 - emel, kımız, 9 - aka, ak, ce, ıo-
gence, Türkan hatunun yanına gön- iki ~ara göz.lü beg~~e sevdnlnnmış .. 

1
no, ikinci Ehii Salip kavgalarına ka- berhava etmişler ve bu suretle Sti)le- §eklinde dağıldığı görülmektedir. ur, fa. kın. 

derdi. Ulu hatun beni hoşlukla tuttu Bız, kendı kendımıze kalınca kı- rıımııtı. Antakyayı idare etmiı, t 160 ne giden tek muvasala yolunu kes. Diğer taraftan Rorosun 8 kilometre Yukarıdan aşağı11a: 
hatta, dlnimce tapmama izin verdi. Javuzu~_uz M.a~mud Yalvacın ad~_- 1 s~neıinde esir edilmiı erlikte öJmÜ§· ınişlerclir. şimalin deki Oı"Vrosa karşı olan Al- I - Muharebe, ? - ayaz, şamar, 
Bir gün, Ulu hatundan bir papaz is- mının gostcrdığı yola vurduk ve bu- tür. Tronthcim ınınt:.ıkac::ındaki mUtte- man ileri harekef-i ~orvecliler tara. 3 - duba, eşek, 4 - ak, laf, 5 - ısrar 
tedim. Beni, Ka9gara, Gur hanın ya- fik kuvvetleri cs•1slı takviye kıtaları fından durdurulmu,tur. Norve~liler, 6 - da, dakika, J - la, balık, 8 -

nına yolladılar. Orada bir kilise var- Franıs z m ~ b1'11 ~ 5.- nlmışlardır. Golma nehrinin köprülerini hrıvaya vak, azim, 9 - at·'i· akıcı, 10 - sanat 
lır. Sonra or dan beni Müslüman , lLu ~ ua '1,, I.ondrn, 29 (Radyo) - P.ahriye atmak suretiyle Storene giden hn.ttı yen. 
ıadınlannın yanına koydular. Ben, neza .. C'ti, ~~aıTik fiyonna ~imal ve kesmişlerdir. ·--------------
geri dönmeği bekliyordum ki bir gOn cenupt.an giden yolların mayin 'erle Norveçte bir noktnclan bildirili-
Kaşgardn bir GilRh oyunu yaptılar. v O R • b t t •• } • } t kapatıldığını ilfin etmi~tir. yor: 29 ( A.A.) - Dün gündüz J.Jn-
Bu sil h oyununda. bir bahachr g6r- fi ] en rop Ull SOZ efl e a ay e • Londra. 29 (Radyo) - Sunrlay .geset üzerinde Alman bombardıman 
dilm. t a· d • Taymis gazetesi. N orHç harbinin tayyareleri ile iııg'liz avcıları nra _ 

Kara gözlü begüm bunu der ôe- n1e.~ e evam e ıyor rok uzun süreceğini. çetin safhalar!\ sında bir kaç muharebe \'Uku bul -

Ribentrob'un 
Nutk:u 

- Butarafı t inci sahtfedr. -
~ez gene bir ah cekti. Timur Mele- Pnris. 29 (Radyo) Gazeteler. bir şantajdır. Fnknt Hitlerci nazırın gireceğini yazıyor ve Almnnların. mtı§hır. 
gm gf>zlerj yaşardı. Kara göz!O be- Gadbrat.,da Alman hücumlarının püs- hedefleri hep ak,,iliklerle karşılaşıyor . .ı:~on·eç topraklarında tayynre a•üeri Bergen ile Trontheim arasında )a- lonya gibi, Danimarka gibi ve nih•< 
güm sözilnü yürüttil: kiirtüldüğünü, yeni ingil:z kuvvetleri-!Romanyn, petrol lıölge~inde fevkaliitle te~is etmeğe munı"'fak olduklarım rı yol olan Aase?und ynkıninde bir yet Norveç gibi memleketler meydtıtı 

- Bu bahadır, şimdiye hdar gör- nin ihracına muv:-:ffsk olunduğunu tedbirler alıyor, isveç, hiç bir memle- ilave ediyor. kaç tayyarenin dilştuğU görillmtiş - da dururken bituraflnra müttefikle• 
düğüm kahramanların en yiğiti, en manşetlerle bildirmekt.,ctirier. ketin askt?ri hazırlıklarını azaltmama- Stokholm, ~9 (Radyo) - :\!ütte - tilr. Keza Alman tayyareleri mü tte- rin te<:avü~ e~mek njyet:n~e b~l~~: 
merdi idi. Ben; çok si!Ahşorlar gör- Bazı gazeteler. sefer heyetleri ile gö- sı icap ettiğini haykmyor.> fik kuvvetler. Dom basın cenubunda fiklerin kıtaat ihraç eitiği Gimol de duklarını ıddıa etmek ve bu garıp 

1 

düm. İngiliz kralı Rişarı, Salaheddin rüşen cephe muhab!rler:nin telgrafla- Ernevel dh·or ki: tahnı>~iid etmektedir. Almanlar, hu l!manı iizeri:ıde büyük bir faaliytıt dioyı mad in ger-mani '·esika)arla te• 
Eyylibi)·i, babamı ... Bu yiğitlerin hep rım neşretmeketdirler. No .,, t l.. . ·1· F cephede harekata başlam1~lar "·e al- 11,östermişlerdir. 1\Iolde Andalsnesiıı yide kalkışmek gülünç olmanın o• 
<:jni vakı da ta « n"'ç en rngı ;z ve ransız as- L k" _ı b" h k t · 

· n n nınm... cVilhelm Straze gulatı> adını Y"r- k 
1 

. . b" d ··tt r·k k t 
1 

tı koldan ilerlemeğe başlamı3le!·dır. bntı şimalindedir. •t:'" ınue ı.r nre e tır. 
Reymonda ı•ne ağlamağn başla- . . . b 

1
, d 1 1 er erının et: m e, mu e ı · ı n nrı- Fikrimize kalırıa Fon Ribentr

0
P 

dıklerı Rıb "ntrop ynı.anı n gaze.e.e-ı . 1 ı 1 kl .. l d 1.1 Norveç ordusunun hakiki kuvveti Stolkholm, 29 (Radyo) _ Bu.~ün dı. Ben. bunun nğladıli'ını görfince yU t k'J t kt 
1
. B .. 1 ııın ışgu ınzır ı arını gos eren e ı • bu aon nutltu ve hareketi jle Almll

11
-

re mevıu ecı ı ene e<ır. u .oze- . • . . lfi d W•ı1· Bercren ·ı Al d ·-1 1 ı· reğim parçnlnaıyordu. J.'akot, ~irin . h f'" • •"h . , .hf f 
11 

!er, \'esıkular bulmıdugu ıddıası ne ga- ma m egı uır. 0 ı e eson m·a9ın a Şıut et 
1 

yaya değil, bizzat müttefiklere Jıi:ı:• 
rın er tnrn ~::ı ı. ~ı za ve ı d a e · t" l' "bbe t b "dd- 1 A 1 1 · .1 • • b. k. . hava mtıh"'rebelerı· olmuştuı· t ı · t ı ,.irin özünü kemnedi, dedi ki: k 

1 
d w k •d 

1 
kt d . rıp ır. \l n ropun u ı ın ıırı, mu- man ar, yeıııuen yırmı m •şı- '"' , · K! a- met etm:ş, cnların propagandaların 

- E\·et, bunların hep ini bilirim. arLşı _cm ıı,'1R"bab) 0• tmma ~ ;ı.. . hataplarıııı hakikaten akıldan mah - lik bir kuvvet daha getirmişlerdir. r::ıften de. bir çok tayyarelerin rlllc;fi. kuvvetlendirmiıtir. Bütün dün)'• 
ÖJUl", ı en,ropun "0Z.erını e - . . . · r-illdüğü söv! iv B h b Fakat, Timur llelck gibi yiğit diln- . . tc!Akk; t . "ht". t rum telukkı eylerrı"sı <lemektır.> Stokholm, 29 <Radyo) - Trontheı · en· or: u mu are e, l'adyo ve matbuatının bu nutuk etrn· 

yada bulunmaz. hemmıyetsız ~ . e nıemn ı lj a • ' '..... =aa:z n -l!i:- = ~ u-~ şimdiye kadar görülmemiş derecede fındaki mütaleala.rı:.a kulak verıne1' 
• . w. . sızlık ole.cağını kayıt ile diyor ki: B ı M de . ld tr ı t . 
l ımur gene ye~e egıld~: .. cBu tezahür bitnrafln1 ·il2.h~ız kal- aıınııımw a lan' ara l~J ,..l'S:l!l6l2~ ıc e ı o muş ur. iddiamızın Sl~~atini isbata kfıfidir·p 
- :r~nım, dedı, ben sıze BOZ ver- nuı wpa mecbur tutmak. korkutmak için * Alman harıcıye nazırı AJmanyıın• 

dim kı &iZi alıp atlamları111zm yanına g HÜKÜIVJET CADDESİNDE 1 N değil, fakat müttefiklerin davaı:ıntı 
götür im. Tam bu sözümü yeline Hollanda :""1

"
1

"
111

""'"
1

"
1111111

"'"
11

"
111111

"""
111111

"'
11111

••nlltltUllllllttttllllllllll: • orveç taarruzu hizmet etmek istemi, olsaydı, anctı~ 
6etirip "nizi kazanacak iken sizi !"~ ADNAN KA RAKAŞ =. v.e a_ncak bu suretle hareket edeb•· _ -Baş tarafı t inci sahifede-
elimaen kaçırdılar. 3 T,,_ o··r yapacak : : C · ı· be b · d b. Al lırdı . .c.._ruvaz .................................................................................................. uıs ıng ra erın e ır man me 

- Evet, Şoyhllloeb'l kaçırdı, evi- Lahey, 29 (Radyo) _ HoUaııdanın M ~ ft ~ ~ ~ ta O muru olduğu halde bu ayın dördiln le 
ne hapis etti. Ben kendime kıyacak Hindistnndaki mü temlekeleri için Uç ~ ~ ~ ca::::a ~ ;;;J) Oslodnn Berline gitmiştir. Mumaileyh ---------------

idim lci güııUn lliı'inde yavuz yaptlı zırhlı kruvazör in asına karar veril- Bugün ve yarın Saat 6 nisanda Hitleri ziyaret ettikten sonra Çek ' ı ri 
bir vır..it görd~. Şaraaını biliniz ki mf•tir. 15 ten 17 k d 1> . . lkı. h bl Norveçe dönmüştür. g-enç e • 

,, .. "<{ ye ·a ar arısın i ua ar ve yaz ro arı, tayyör ve kos- B tu ŞeyMi1cebel ban.a türküler g9lletir, u gareteye nazaran, N'orveçin pa- İstanbul, 29 (Telefonla} - 15 - . 

U 
~ tilnı modellerini c~nlı mankenlerle teşhir edecektir. Bu ekspozisyonu gör- rtl k t l · ııe 

zorln stiylett.irircli. Deuiiim bah~dır, 1..Jt.ıı.ı... J K sapo arı on ro a memur servisi Guis yaşlarında 65 Ç<;k, bugün şehr lll 
meden hiç Lılr mUhtlyaatta buluDmamanız menfaatiniz iktizasıdır. ı· · h tl d ı:ı~·ıı ev.ı..'11ize iıeldiii JJilnü wa TUı-kü EHÇET UZ ıngın seya a arın an haberdar idi. gelmiştir. Bu gençler derhsl Frııııs • 

B -4 D 'kk t fa.vııı ba .. _·aıııarııı nan edikn aün ve aaatta ıvı· b·r me b a ··- ·ıd·w. it .d ki d . eöylettiler. ilen .de ı·iireiimden ko - ' l a : . J 1 n a an ogrenı u.ı·ıne gv- gı ece. er ır. 
pup ge.I.n acılanmı Wrkiiye uydura- wşriflerini rica ederiz re Guisling Hitlere, Norveçin hiç bir1-------------. ·ııf 
rak ığylc- eic baılagım.. Bahadırdan Çoce:k H'!stalıJılar ! Mal Almak Mecburiyeti Yoktur ~mukavemet göstermiyeceği hakkında lnrm Norveç milletinin sempı:ıtısı 
:yu4ım jet8'6:ın. B i tuaftan, •lan- M r... __ WWWM\va;u;m:C:atM&bkJajiW•rn •+&? &ati •• teminat vermiştir. kazanmak için Guislingi şiddetle ce : 
~ bıte-ıwle:a ~m oldui•ndan ii:e~S!.!t v ~mut •ıı-ucwmcs11MM•• • -~ Şimdi Osloda Guislingin gözden dii~ zalandırarak Norveçlilerin ona kıırşl 
kendi-siııin M&f!lfil yakacaldannı aıı- Ha.tıa!amu 11.M> da• 1-in kadar EL HA M R A sinemasında miiş olduğu ve hatta ta~fiveye bile uğ- beslemekte oldukları kin ve ~efrct .. 
lattıın. .. ; '.Nnıur :Melek, C•n _ ki« tı0kaiıad~ Aae:ık matbaa& raması muhtemel bulunduğu tahmin 1istismar etmeleri ihtimal dahillnde 

3 ,, l 1 n Bugiın matinelerden itibaren d·ı Lt ı· B l b b ı 

Hamdi Nüzhet ÇANÇ..ı\R 

Bugün Kültürpark Sinemasında 
bey ~i iki ka1u·&maoın eliadeycliln. Y'l\11'>"" n '"'"P •u P 0 r. e ı mt• et ır. ununa era er Aman dir. 
;~~~;;;;::~;:;~~~~~~~~~~~~~~~i

1 

lki~~~A~n~s~W~kfi~bi~en 
1- SERENAT e1eron TAYYARE ~si~~~~·~·~·~~d~·~ 364.6 : .............................. t----

Jıugln 

Zevkine \"C g~liiine doyulmıyan, b~tan nihayete kadar canlı ve hara
retli sahMlerle malAmal olan ve 

MfCHEL StMON- sfMONE SlMON 
Gibi iki büyük Fransız scı.natkürmın yarattığı 

Aşk Resmigeçidi " Üçkzzlar,, 

Fransızca alıe.i ve ~kılı 
AYRICA: Ekler jurna. No. 11 son ~anya. lı4.ıisat1. 

01111.n 8<ratleri: Her giln 8-'i-f ve 9,15 tt 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
IJı::stek.:it Şıcbcrtiıı lıayalı besteleri, aş1:ları 

Baş ,.olde: LILIA: 1 Jli1Rl'El' 

2 - Zorla GüzeUik Olmaz 

Mevsimin en güzel 2 filmi birden 

Damgalı Kadınlar 
BETTEDVIS • ROSSALY LANG 

Tarafmdc:n fevka.Uide bir surctt.:! temsil edileıı aşk ve ihtirns fiJJllİ 
Kadın dün:rasının iç yUzü ve kadınlık aleminin knnlı kıyafetini go tt>r~J\ 
bu milessir dram layık olduğu takdiri kazanacak ve. çok beğenilecektıt· 

AYRCA CEHENNEM YOLU 
Heyecanlı bir vakayı mu avver aşk ve fedakarlık filmi 

Jza,,eten Parnmunt jurnalde harp haı.'adisleri 
Sea.nsfor: Daıngalı kadınlm·: t,45-5,50-9 Cemzcnı yolu 

.4,40 1;p 7.50 de 
..... M crrcen mım:wcau 



47 
Yaıan : B 'nba tı CAZAL Türkçeye çeviren: UÇYlL!>IZ 

(IJ (ULUS) tan 
'•ı·{ Gıırıet). bir kaç y,ünrtenlJe'!'· ı "'ce dll)'tılmuş dd:i!c!i. Fakat bu Loııdra, 3~ (A.A.) - İweç makam- Stolı.hol'tl hükOmctinin Almnnyanın te 
ı ~ide bir nizama sokulan Fn ,, abah çıkuıı Pıt•i• ll'HZeteleı·i , yazi)'~- l~n ingi!iz i•tihlı"rat neıareti tarafın- şehbü•ü üzerine hu k~ıan ittihaz et-ı 
\ D. C. A.) toplarından müdhi·; ,i kı•a hallRrla Fransız efkarıumuıni- dan .. h~w:ınnnn h.1h_erler bülteniıılıı t:ğinde~ ~upr:e edilnı.cktcdlr. .. • j 

, ~llı~t \'n'1ta•iyle müdAfaA edili- yesine yaymı~ lıulunu)·ord u. tevzıını dun mcnetnm;tıl'. . Aynı mahlıllerde ıngılrere h~kum~-J 
''au. P.aştıııı başa yeni rnııdel 3']>lh- 28 :\fart çar:ımı'Ja günü s~nt (20) Bıı lıüıt~ıı hnrbin bn~langıcındnnbe- tıııın Stol<hrılm nerdınde ener.ıık bır, 
d·n ibaret ohrn ( D c. A.) t"prcı de lıa~lıyaıı lıti:ıiil< Alman \'e italvaıı ri Stokholmdıı. d~.i(ıtılnı~ktn idi. ])ro!eslnda bulunııeajı:ı zannedilmek-
~•faa kemeri, bir kRÇ gündenterl U,•rrurn, yıı ııı .. Brlçikada rnu,·nf- Stokholnıdan gel€n haberlere ıı;öte, ledir. .. _ 
Üyük, randımanlarını vermiş ve Ok ol<lu. Zirıı. clnha evvel l•gAI altı- menerı:ı~ıı b!lltrıılıı ııtıshası Hard.ı· Loıulra, 29 (A.A.) - fswç huku-

1'~ hava taarruzlarını fıetı~atı et· ıııı alınnııs Hollaııdııdan Bei~ikoyı muhribi miinltebatııufaıı •_at kala~la- ı_rıe~i Stokh"l.nıdnki .inı;iliz •efaretin~n. 
tosl•nın Alman ku\'vellcri, (Eupen), J rın Loııdraya ani ~t ı muııasebetıyle ,stıhbıı rat bultcnını musadere etmış

'.liiistakiJ bö!Uk) -reni efr:ırl r.:n (.:llalmedy). (Limhourg) ve (Maes- Yiston Çlltçil taı·arından söı·!e11cn nut- tir. Bu husustaki_ bütün tafsilat hari
··a Seyahati hAd!~e•'z g•çti. Jfl"bit trich ) istik•metinde l•Arrıız• gc _ l<un nırtn; ile isvrç ba"·ekilinin bita- cı.ı·eı·e ı·arın malum olacaktır. Bunun- , 
·!lıl'an ta;-ı-are<1ne te~acl'.:f et'l'l<'cli- cerken, kar:ılarındıı Felemenk ordu- raflık lehindeki •on be.nınatına dair 'a beraber hu 'şin İngiltere ile isveç 

a\ " ... ,1 cıo··kı·ı·ntu" '.~c rı'ı·I". beı·al.·eı· eok "'ı·ıf tefsirleri ihtiva etmekte idi. ara,ında ciddi zorluklar t.evlid edeceği :ıuı .'Yareler konakl~rına ı anfıC'l, , .. , &n 

1 hou,e) sivil tan·are me1·danına kuvYette bir B~lçika ordusu buldu "ve Londraııın clipoıfüıtik mahfillerinde zanııedilnıeıııektecl!r. 
·~q k " . -------~n, e er indiler. Bu tnyyar 0 mey- adetçe çok faik olduğu için. ilk mu-

!~·hh~rbin başlanll'ıcın~anberi.' a~- kavemetlcri h,,ıcn bertaraf edebil- EleJl Mı• ile tı• 
a a\a kuvvetleri rnınne verılmış di. 

1ker' t b. · ... ı~, ı ayyare iskele'erindeıı ırı Belçika muk-.vemetiııin •aman k. -
'İt ıretirilmişti. ğıdı ,-ibi deliniverme~inde bir başka 
ay;·are meı·danında bekliyen sebep de, bir çok şA~kııı bitAraf •Mm 

~,:0~I~r (:\tü,takil bölük) reni ef lekette oldui(u gibi BelçikRda da, 
F elaketzede~er için top1 adığı para

ları sefirimize teslim etti 1 .
1 •Ç;ne aldı ve !ltajino hattının hakiki menfaat iRtikametini takdir-

4~tihkam münhnni•ine doğru •Ü- den Aciz bir bitaraflık ~iya~eti gü-
du iitti. (Fliıle) köprüleri de,[a, dUlmesi, ordu ve •ıtir te~kilatın eler- Atilla, 29 (Radyo) - Anadolu zel- dolayı memnuniyetini izhar eylemiş-
nıanberi (Müstakil bölilk) kuman hal ve çok evvelden hazırlanmı~ ol- zele felAketzecleleri için toplanan iane tir. 
~~ ı~nç kurmay yüzbaşı Sarlat ye mnmuı, son dakikaya kadar Fran- bugün komite reisi B. Pezmezoglu ta- Toplanan iane, 9 milyon 88 bin 659 
b~~·· (S) milnhanisinde i4irahat. sız ve ingilizlerden yardım istenme• rafından Tlirkiye sefiri B. Enis Aka- drahmiye baliğ olmuştur. !ane veren
'; Unuyordu. Yeni bir emre kadar meai, böylece iradesiz ve şuursuz bir lına tevdi edilm;ştir. !erin isimlerini gösteren defterler, 
~,~akil bölük), :Majino lstihk~m hayret içinde okkanın altına dilşül- Sefir, B. Pezmezoğluyıı teşekkürde Tiirk - Elen dostluğunun ebedi b!r ıı'.
ltıkı~ (~) milnhanisini terketmi- meHidir. Danimarka, isveç, l\orveç bulunmuş, Tifrk - Elen dostluğunun şaneRi olmak üzere Ankaraya gönderıl 
~ tt. gibi biti.raflar da, tıpkı isviçre, Hol- çok beliğ bir ifadesi olan bu alakadan miştir. 
Urrııa . lty Y Yilzbatının ö\'ey kardeşı landa ve Belçika gibi uyuşuk hare-

(; ( lCabarUsiln kumanda!ll nltın· ket edecek olurlar, dtışmana ondan 
, S) münhani inin idare kule- seri bir hareketle mukabeleden çe
• Ve lb \ a ayın karş1'ında. yeni teğ'- kinirler, süratle yerlerini Fran.ız ''e 

\ltı . htirdiii mektubu yiizbaııya u, İngiliz saflarmda tayin etmezler.e, 
~Uzb teker teker çiğnenen lezzeti; lokma-
! a,ı, eınrine \'etilen genç t<'ğ' !ar halinde Almanlar tarafından y•ı

~' füıııesinin ucundan ka•ketine tulacaklardır. Harbe bizzat sebebi-
<r !Uzd"k h b yet vHrnekten çekinen bitaraflar, e-

______ ..,. ______ _ 
Ribentrop' un iddiaları 

Norveç Ha-: iciye Nazırı, bu iddiala· 
rın yalan oldugunu söylüyor 

•iı-~t u ten ve mu alı et ve sa-
~ le •elanıladıktıın sonra: ğer bu sebebin Almanlarca çoktan Norveçte bir noktadan bildirili-· fından yapılan beyanatı yalanlıya -

h,11 .ıektubu biraz sonra okurum. hazırlandığını anlar da, umacıdaıı yor : 29 (A.A.) _ Norveç hilkılmeti rak demiştir ki: 
•t~t ı ~. mühürlü zarfı cebine so - korkan çocuk deh•etini kaybederler neşrettiği bir beyannamede Alman- - Bu Norveçin istilası için uydu -

~. ilave etti : v~ h:men müttefikler'~ sa~hın"' ge - ya ile harbin ga.ıplar tamamen Nor-\ rul'.".uş bir vesiledir .. Alm_un ge'."il~ı-i, 
1ıı, 'te te~ekkilr ederim. Hakkı _ çıp şıddetle dü~manın üzerıne. ~tılır- veç topraklarından koğuluncaya ka-ı ıngılızler daha mayın dokmeyı dil -
'~ı b~ldıtım malümat bana (mü<1< !arsa PO•tlarını kurtarabılırler .. dar devam edeceği bildirilmektedir. silnmeden yola çıkmışlardı. 

,;Ok.> de •izden kuvveti~ l•ti- Yoha nasıl olsa kllçilk ve zayıf ya. Norveç hükOnıeti, mücadelesine 1 
4 

14 
•ebılece§'imizi ıı: steriyor. u, ratılmış olmalarının cezasını, Alman yardım eden Fransız, İngiliz ye Pn- Saçlarınızı 

t ~ı·ıııı ki •iz de bu yeni tayini- !ar gibi hak ve hürriyet dinlemiyen !onya hükumetlerine teşekkür etmek Dök ülmekten ve kepeklerden 
ld h•ınıza ne kııdılr bii,vük lı!t bir millet elinden ÇPkecf!klerdir. Bıı te ve hak ve hürriyetin nihayet mu- kurta rmak, cildinize ta bii ta -

"'IJı tll~terlldiğini takdir eder ve incelik her kOçOk ve zayıf bitaraf zaffer olacağına itimadı bulunduğu- r ave tini ia de etmek ist iyorsanız 
·ıı '(ne dütt elle sanlırsınız. SP- memleketin kula~ında küp'.' olma!~ - nu ilave eylemektedir. SEB QR/•N 
1~ ~lfll'l~n Manfrit, hepimiz ü, dır. Her ne ise gelelim bız harbnı Norveçte bir noktadan bildirili-

~tk~hutu!maz hntıralar bır'ıtk - ~eyrine 1 yor: 29 (A.A.) - Norveç hariciye 
'a~,.ı '· 'ıltnaz ve fedakılr bir • - DeYaın edecek - nazırı j, Koht, Norveçin kendi kara 
~t~· çocuğuvdıı. Bu tartda kah- ·* •u l arına mayin dökrıek hususunda Hamdi Nüzhet Çança 

Kullanınız. Memnun olacakanıız 

E Mıntakası Sağcılarına ilan 
İzmir hariç olmak üzere a~ağıda ııö~terilen rnınt~kalıırda kükürt Mİlfı 

Ziraat bankaları şube ve ajanlarınca hizalRrında ya
zılı fiatlerle yapılacaktır. 

!zm;re 1-ıoğlı, Kar~ıyııka, Bornova, Buca, Sf!ydiköy, Torbalı, Ilıca, Boz
•aka, Bal~ova, Yen!kaletimarı bağcıları ihtiy•çlan ulan kükürtlerini şir
ketin ( lzmİrde kapalı yemi~ çarşm No. 41) ~u be<inden bedeli muka 
bilinde alacakları kağıtla Darağaç Tat iskeledeki ardiyede tesellü 
Pdeceklerdir. 

Küçük hnj(cılar 1 torbaya kadar olan ihtiyıı\.Jannı kuru yemişçilerde 
• 

t<'claril< <'dilen anl:veclen a!acaklarclır. 

D "kk t .. !kine; nJ!er kaldırılmış olduğundan bağcı olını
l a O yan!Rr& kükürt \'erilmiyecektir. 

Dağcıların alacakl"rı kükürtler gö~terilen m~hl\llerden başka yerlerde 
sntılamıyacağından alclanmamıılan lazımdır. 

Salış 

;\lınlakaları 

AlaŞ<'h;r 

Akhisar 
Aydııı 

A)·\'alık 

Balıkesir 

Bandırma. 

Bayındır 

Bergama 
Burhaniye 
Çanakkale 
Çeşme 

Edremit 
Geb1,e 
Gelibolu 
Gemlik 
Geyve 
İstanbul 
İzmit 
Karaburun 
Karamürsel 
Kemalpaşa 

Kırkağaç 

Kuşadasv 

Lapseki 
llfani•a 
Menemen 
Nnzilli 
Salihli 

z. B. 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• > 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
> > 

• • 
• • 
• • 
• • 
• > 
> c 

• « 
> • 
> • 
• , 
• , 
> > 

> , 

Yerli 

497 

51[ · 
sıol 
516 
505 
510 
535 
515 
515 
6251 
620 
530 
&OO. 
030 
490 
495' 
500 
515 
487 
487 

Satış fiati 
Ecnebi 

537 
5Q" uO 

54-0 
550 
545 
655 
530 
li55 
li5ö 
555 
545 
650 

555 
555 
565 
660 
670 
540 
570 
530 
535 
540 
555 
527 
527 

500' 540 
495 535 

Seferihisar > > 49rf 535 
Sarayköy > > 501 540 
Şarköy > > 51, 555 
Tire • • 490 580 
Tekirclftlt • • 515, 1155 
Turgutlu • > • 490 Mo 
Urla > > 490 530 
Ödemiş > > 495 5S5 
J(Ukilrtlerimiz kurşun mühürlü (50) ,er kiloluk torbftlarda ""tılığa çı-

karılmıştır. Beynelmilel. şöhret; haiz Londrada( Daniel Griffth) libura
tuvarıncla yspılan tahlilde kükürtlerimiziıı yüzde 99,61 safiyette oldutu 
anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle ari ve en yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

~ d,~rı •. Yeti•tirmcktPkf kabiliye- Bulgar Başvekili ingilterenin verdiği karadan malil- Sıhhat Eczahanesi rl 
" lnı~·a ınnndığttnız F'ran"1Z mil- matı olduğu ve bunu tasvip etmiş Kemeraltı - lzmir lzmir Lise ve Ortaokullar satınalma 

1·lıt41 1• <mii•bkll bö!OkJ e, oııu Bulgarisfanın Balkan- olduğu hakkında B. R ibbentrop tar a-11•------· ·----

~ht~rd~ll'l~k İ~irt siz; gönderiyor. [arda sulh istediği7ıi 11 Ace!e satılık ev komisyonu başkanlığından: 
'lıtat aşmaya, ondan gerı kal - J ' • "k t tk" kler M kt B h tak T ta İlk teminat .'lııı da bakınız! $;mdi dı~arıy:ı çı- SÖy/edi e0.0)1 e J Topaltı Hacıali caddesinde 2 oda Cinsi i arı e er ımı u rı 

~~ b~r~iı~ böIOk efra~ını tanıta- Sofya, 29 (Radyo) - Sofya nü- Zelzele Jelaketzedele- bir sofa ve traçayı havi hane acele Lr. Kr. Lr. Kr . Lr. Kr. 
l takrJ;~cı tak.ıma yenı kuma:ıda- nıune •el'go<i, bugün başvekil Tilo - rine hayvanat veriliyor satılıktır. Taliplel'in matbaamızda B. Golf elbise 105 11 50 1207 50 90 60 
'n k ed~yım. Frar.~ız ordusu, ftın hil' nutk:;•le açılnmtır. Başvekil· .. H Recepe müracantlan. K·.zıleııllu 0· <Yretmeıı oktılu la!Lbesinin ihti"acı olan "Ukarıda cins ve n• ırrrıetr b' ... il h r d · · ' Sıvas, 29 (A.A.) - Profe•or a- , ~ • , , 
"a ı ır oz a ın e, arıı- iki yüz bin ki~ilik bir kıılabalık hu- . . . . . . · . . ·;·k ı · b · mikt •• ~r: v'· mııhammen bedelı' ''&Zılı golf elbi~e açık eksiltmeye konul -a tn,ıyacağınr in ~nlarclon d d'" .. 

1 
mıd Nafızın rı; asetındekı 6 kışı.ı zmır eledıyesiıtden: • , 

'-~~··ı· & " •· zurun · a l'er ı)!ı soy evde, Bulgari"" h . t 1 1 h d k' · olo';k muştur. Eksiltn•e ticaret lisesindE satın alma komisyonu tarafından 
~ • ı ve kn·metı· bir muhit Ih . t d·-· . B Ik 1 d ese ze ze e sa asın a ı ıe •. Garaj santral bahçesi içindeki 4 

1. ıı·ac• ~ · ı tanın •u h e ıgını ve a an ar n t tk'k tt b 1 1 ·ı S asa 2/5 1940 tnrihine tesadUf eden perşembe günü Mat on beşte yapılacaktır. 
'lı,• ~ •11ınıza inanınız 1 Heı· şe- •iikiinet!n muhafazası için her fedıt- e 1 • a a . u unma c t zere ıv . sayılı deponun bir sene müddetle ki-
.~· "'!!:ınıza ~ h' tt'ğ' . k . . . gelmış Haf ık ve Zara kazalarına g1t,. Şartııame ve numunesi her güa maar if müdür!Uğilnde görülebilir. fstek-

··la)ı . ' e '"e 1 ınıze anı- karlığı ihtıyar ett.ğini beyan eymiş - . . . raya verilmesi işi yazı işleri müdür- !ilerin teminat nıııkbuz!arı ile hirlikte komisyona müracaatları 
t!• . ~ızı muvaffak et•in ! Buyu- mışleıdır. 1 .. • ·· d 1 · h 1 

1 
~I\ "elıın ! tir. Sıva~. 29 (A.A.) _ Zelzele felii- ugun e <ı ~artnamesi veç i e bir ay 12 16 25 30 

;, 'al')\ * 1 t d 1 . b .. k d 3123 müddetle pazarlığa bırakılmıştır. } d 
~ ı~,n h abarüs ve üç grup kuman- B ,e ze e erıne ugune a ar ,, Istanbul be edı"yesı·n en·. 
·ı; a f • b ft ı dn" t ı t A rıca Muhammen bedeli 70 lira muvakkat ''J·lııi, 

80 
Zıt· Jıuluııdui:u takdim me 0 m on f aş Çı 19.yvan gı ı mış ır. Y 

!tanlı n d•rece kısa. •atnimi ve Suşehri, Hafik \'& Zara kazalarında- teminatı 5 lira 25 kuruştur. Taliple- Taksim bahçes; gazino binasına bitişik salon Ye müştemilatı inşaatı 
, ,iı b;ı ~ldu, F:n biiyük di•iplin i- Biraları yakında piya- ki zelzele fe!Aketzedelerine bugiine rin, 2'1-5-940 cuma günil saat 16 ya kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 33654 lira 2 ku-

. b~"~e 'ıer türlU •oi\'uk merasim- saya çıkıyor kadar tohumluk olarak 40000 kilo kadar haftanın pazarte•i, çarşamba, ruş ve ilk teminatı 2524 lira 5 kuruştur. l\Iukavele ek iltme bayındırlık 
111~.1 · 18'!1 bir aile ve 8eva1 hava- buğdav 50000 kilo a•p11, 3000 k;jo ,, .. 1 . t . t . b k umumi hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hullisasiyle btına muteferrl 

"~ ~ f•tanbul, 29 (Te'efonla) _ Jlo- • · . . . cuma ,.un erı emına ı ış an asına 
.:~~ '"h"•ni erler eskileriyle. yeni f'g tevzi edılnııştır. Bunlardan ayrı k diğer evrak 168 kuruş mukabilinde fen işleri müdilrlüıli!ndeıı verilecektir. 
:··ı 4l: aylar, e.<ki subaylarla ve monti bira fabrikası bugün bira istih- olarak da Erzincan felaketzedeleri- yatırara makbuzlariyle encümene İhale 3 51940 cuma günü saat on beşte daim! encümende yapılacak-
~ lnu,i'..'eıı ~fl!irber'ertyle ~arm 8 ştı saline başlamıştır. Yeni biralar, bu- ne vilayetimizden 30000 kilo arr,a müracaatları. tır. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları ihaleden sekiz ırun ev-
• ı ' U l!· · günlerde piya•aya çıkarılacaktır . mübav. an edilip gönder!lmi•tir. 30 8 15 21 ve! fen isleri müdürlüğüne müracaatla alncaklan fenni ehli,·et ve 940 u, • · ırıııci grup i•tihkfınılan ' • ' 
'ıı. · qvlu Fabrikada bu~lln gazetecilere hir Sıva• fldanlıii:ındnn 10000 akasya 1 - Belediye fen heyet; deposuna yılına ait ticaret oda~ı Yesikaları ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çev-

t•n unda cereyan eden nıe- zi,vafet l'erilmis,tir. teslim 1700 torba e'me ıt t 1 ;n l'r" a ında" hllngill' hüngüt ağ- ve 2500 aşılı elma ve kaya.ı tevziatı , ı 1 0 sa ın a ın- resinde ha2ırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gilnü 'aat on dörde ka-
;•~dı·:l\sız eı·leri görülilyorıh. Hava sefer.,er~ı yapılmış ve bunlar kamııen diktiril- ması, fen işleri müdürlüğündeki şart dar daimi eııcilmende bulunmaları. 18 2s 26 30 2905.11309 
'~L "" • namesi veç hile açık eksiltmeğe ko -

ı,. ''••ı.· ll'lerasimfnden sonr1 (S) mıştir. A d "}" l" d • "' •• 
"•I b t b 1 29 (T 1 f 1 ) B l' F nulmuştur. Muh ammen bedeli beher y ın vı ave 1 aımı encume-, .. d lf lstihkAmının iki k11- •tan u • e e on a - er ı:ı ran SQ 

ı a · t b d k' h f ı torbası 107 kuruştan 1819 lir a mu - • 
1 ı oı.ı., Zı)•afete \>Pnze• bir top- ile stan ul arasın a ı ava SP er eri • d 

"• " Al vakkat teminatı 137 liradır.Taliple- nJn en• • ı·~ ,,."b"'rler n\,·rı. kU•ilk suba.vlar yakında başlıyacaktır. Bu iş için - lstı.hbaraf 7t. 'e:ta•efz"nı"n • ,.. , • h ıy, ı rin bu teminatı iş banka.~ına yatıra -
~· 'ı•·· aylar aı·rı ma•alnrda otur man tayyare şirketi direktörü şe - 940 1 l A il S"k N · ıı · K ç· k • 'l ' b • b • rak makbuzlariyle ihale giinü olan yı ınc a Y ın, o e, azı ı: aracasu ı·e ıne azalarında ~'a-
.' • h~a•aıı•.·nn depodan •ıka- r'mize gelmi tir. ır eyannamesz . 1 k b' h . .. . '983 h k . 

, c ' 6-5-940 pazartesi saat 16 da encü - pı aca ına ta rırı ıçm., lira mu ammen ·ıymetınde ve 17 kalem ev-
;-1'•fc1 ar,ıak harduk bo•n]tıldıikı Wl1<re seferle"İ ele gelecek ay ip- P aris, 29 (Radyo) - istihbarat ne- mene mUracaatları. rakı matbua tabettirileceklir. Bu evrakı matbua 20 haziranda hu•u•i mu-
'.n •a·h, Parlak bı'r cıı·1 ;,1• 1• 1ı ". ··•hh", tidı•ııırla bışlıyecaktır. zareti, bugUn hn.lka_ hitaben bir be- h b .. d .. ı··-·· t 1. d'I kt' 

~ " ·'U ,. 2 - 24,000 adet granit parke ta - ase e nıu ur uııune es ını e ı ece ır. 

ı' dQ, 11: ~e~eli, u1'kl; ve gUl'ü!-

1
1'" • R ""ı ~an;an_~~ ne?~~~mıştır, Bu beyanname- şı satın alınması, fen işleri müdürlü- Taliplerin 16 5/ 940 tarihli perşembe güııll ~aat on dörtte ve 373 lira 

a~Q r es hiribirivle konu•u - · TEBLlGLE 'e enı ıyoı ı · ğiiııdeki şartnamesi veçhile açık ek- 73 kuru~ teminat mektupları ile Aydın vilityet daimi encilmenine fazla ma-
~ Uro,, •akala•ı;'.or, ı'tı'•ı"·oı·- cTrnm. vaylıırıln, trenlerde, gazino- it • k 1• t 1 k ·t· ... k . t' 1 . • . . • • • •' si mege onulmuştur. Muhammen uma ama ve şeraı ı ogrenme ıs ıyen erın uer gun encUmen kalemıne 

'Iıt ~l1"•n Pari•. 29 (Radyo) - Umumi kn- !arda, sınamalarda, y~llarda ve lokan- bedeli beheri 12,5 kuru§tan 3000 li- milracaatları ilan olunur. 30 3 7 11 
• ' r•ıı: .R'P 1 Prı t~ltınen. a]ha- rargi'thın •abah tebliği: talardn askeri bahı.ler açmayınız. ra muvakkat teminatı 225 lira dır. 

b, fltil'.i •ubaylar sofra•ın - Garp cephf!<inde yeni bft şey yok- Zira clil•mıının kulağ ı , her an •İzded!r. Taliplnin bu teminatı iş bankasın,,. meye konulmuştur. Keşif bedeli 78-1 fen işleı·i miidürlüğündeki keşif ve 
• a,t Pn ven· h . , . 1 r' ··eı· 1 R!r •özünüz. v:ıtaıır!aşl•ı'ınızdaıı bir k kb 1 1 1 . ı kk . • d T . • ı . ı ~' at.ı5 c ı •. - ur. yatırara nıa tız ar ye ıhnle güııil 

1
ve mu va· at temınatı 59 li"" ır. a- şartname., Yeçhile açık artırmaya 

'ı ~·ııı Pnrl•, 29 (Radyo) - Frnn.ız kn- çoğu~u.n il!Umünil mucip olabilir. • O- olan 6-5-940 pazarte•i saat 16 da en llplerin bu teminatı !ş bankasına ya koııulmu,tur. Ke.•if bedeli 8 lira 20 
·~>ıı(lıııı,t ,,,.. hnh•r \'PrPreğim şey rarglihının 11k~am re•m1 te bliği : mı n ıç:n daıma su•unuz.• cümene müracaatları tırarak ilrnle filnil olan 6,5-940 pa - kuru' nıuv11kkat ttminatı 62 kuruş-

>rı i bln a]t 1 h1\J~k) emrin<> v•r!l- G<ırp cephe•inde bUtUn giln •U kO.- Movalda şiddeti; hücumlar yapmış- 21 26 30 5 1408 zartesi günü s .. llt 16 da encümene tur. Taliplerin bu teminatı Jş banka-
! lı'lı. r: tebJiır eden v•ııeralrl•n netle ıreçml~tir. tır 1 - Paşa rtuızarlığııtm duvarsız müracaatları . sına yatırarak makbuzlariyle ihale 

& .. ?\,. •P.r,., 
"l » ... , V~"'""~ doi:'rn rr•ne- Noı-,·eç ceplıe•inde Badenstal'da Nam,og cenahında müsademeler olan bir k1"mına duvar inşasiyle tel 2 - 904 <ayılı sokakta 18 ve 19 ııünil olan 6-6-940 pazarte•i aünil ~a... 

t.lat 1.~ •\. n.ı" T·'~ bn"a hım- ..-az'yet c'li>i'i•memişt'r. o 1muştur. çekilme•i i<ı fen l~ler ' mildilürlüğüıı •ayılı dükkanların yıkdırılması ala, at l G da encilmene müracaatları 
• -eıı, hen~z h:ı\·aıll!ler her Alman tan-areler!, Adelnes'de ,.. :Narvikte va2lyet defifmemiştlr . deki ,artnıımesi veçh ll e :ıçık eksilt- .::ı a a it olmak üzen enkaz ının satı~ı, 19 24 30 5 
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~lzmir Levazım Amirliği ilanları! 
: .,..,...... •••• __. ... ...._ ..... . " .... "__........ ........ .._._. __ , ..... ,nı .. ....r 

Makinist aranıyor 
1zmir levazım a11;irliiii satın alma komisyonundan: 

1 - Telli telsiz motör ve elektirik makinistliğine talip olan aıınat
kurlardan ehliyet gösterenler ve şeraiti uygun gör ilnenler üc
retli olarak orduyn alınacaklardır. 

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikt.e müstahkem Mevki ikin· 
ci şubeye derhal müracaatları. 1300 

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

• ı LAN 
A skeri Liselere talebe alınıyor 

lzmir levazım ô.nıirliği satın alma komi871onundan: 
l - Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin her üç sınıfına da ö

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

2 - Al:nacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve aile
sinin kötil hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağ
lam çı1anası ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

S - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş \ 'e küçültmllş 
olanlar kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bo.: 
Uinlemeğe kalanlar, yaşları, boylan ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun olmıyanlar nsker tokullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden di~r kaydilkabul şartlarlyle müra
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydUkabul kiğıdla
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları oku
lardan askeri Jiselerce celbedilecek ve biltilnlemeğe kalmadan sı
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacaktır. 

Askeri lise 11. ve Ill. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 yılı 

knmpları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 
6 - Askeri orta okullarla musiki, sanat ve kara gedikli erbaş hazır

lama 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 

Jz,1w· lC1Jaz1m amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu bi;:likleri hayvanatı için pazarlıkla 1375 cephane t.evhit 

semeri yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlık 4 mayıs 940 cumartesi günü saat on birde İzmirde kış

lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmiıı edilen mecmu tutan 87125 liradır. 

4 - Teminat katiye akçası 5569 liradır. 
5 - Şartname ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. 
G - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirtık edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı ka
tiyeleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müraca -
atları. 27 30 

lzmir levcmm ami1 liği Batın alma komisyonundan: 
ı - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla hizmet hayva

m satın alınacaktır. Taliplerin her gün öğleden sonra saat on 
be ten itibaren komisyona müracaatları . 30 3 6 9 

lzmir levazım amitliği satın alma lwmisycnmndan: • 
ı - Kırklareli için dört yüz yirmi yedi ila beş yüz metr'e mikap 

muhtelif ebatta beyaz çam kereste He iki bin kilo çivi ve iki 
Lin kilo 17 numara bağ teli 6 mayıs 940 günü ~aat on beşte 

pıızarlıkla satın alınacaktıı·. 
2 - Muhammen bedeli 29 bin lira olup kati teminatı 4350 lirad ır. 
3 - Çivi ve bağ teli ile kereste ayrı ayrı taliplere ihale olunabilir. 
4 - Hususi ve fenni şartnameleri görmek için her iş günü ve paza r-

lığa iştirak için muayyen gUn ve saatta htaıılıulda Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna müracaat edilmesi. 30 2 

Honıova askeri satrn alma komisyonuıtdan: 
Umum tahmin Kati teminat 

Cinsi Miktarı Tutarı Miktarı 
Kilo Kilo Lira 

Pazarlığın gün, tar ih 
ve saatı 

Sadeyağı 5000 6000 900 3 mayıi' 940 cuma saat 9.30 
Zeytinyağı 8000 4160 624 3 mayıı; 940 cuma saa t 10 
Ekmeklik un 45000 6090 914 3 mayis 940 cuma saat 11 

l - Ayrı ayrı pn?.arhk şartnameleri ile yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem yiyecek pazarlık sur.etiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin yukarıda her kalemin hizalarında yazılı vaktinde 

teminatları ile birlikte Bornovada askeri satın alma komisyo-
mma gelmeleri. 30 2 1,186 

inhisar ar umum müdürlüğünden 
ı - 26-4-940 tarihinde pazarlıkla ihale olunacağı ilun edilmiş olan 

10,000 aded bira sandığı ile 11,000 aded bira kasa~ının pazarlı
ğı qörülen lüzum iizerine 2-5-940 tarihine tehir edilmiştir. 

2 - Pazıırlığı şeraiti sabıka dairesinde saat 16,30 da İstanlıulda Ka
batnşta levnzım ve rnübayaat şubesindeki alım ko:nisyonunda ya-
pılacağı illin olunur. 28 29 30 1 1470-3386 

lzmir Defterdarlığından: 
İcar Muhammen B. 
No. ım Lr. Kr. 

40 Bnlıkhane altında mü:::ıyede salonu 160 00 
41 Üç kuyular Gilzelyalıda 22503 metre murabbaı otlakiye 40 00 
42 Boı:nova caddesi Mersinli sokak 54 taj No. lu ahır 21 00 
43 Al ancak bahçeler sokağında 10!> yeni No. lu dükkan 24 00 

hı dükkan 
41 Uruç reis çirkin sokağında 19 taj numaralı hane 400 00 
4;; Şehitler 2 inci Altın sokağında 33/ 37 No. lu dükkan 40 00 
46 J(ızlar ağa:-.ı hanı alt katında 26 numaralı dükkan 150 00 
47 Tu1.hnne sok,ğında ikinci kordonda 26 taj No. lu dUkkan 90 00 
48 Develi köyünde 25 dönüm bağ 150 00 
49 Kızlar ağası hanı ve müştemilatı (müzayede kai~e- 1500 00 

sindeki hususi şartnamesi ) .... 
60 Kemer polis karakolu arkasında ahır 75 00 

Yaukarıda ynzılı emva\in bir sen€lik icarları peşin para ile 17/ 4/ 940 
tarihinden !tibaren müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 6/ 5/ 940 tarihin
de pazartesi günü saat on dörtte milli emJak müdürlüğünde yapılacak 

tır. Taliplerin muhammen bedE.lleri Uzerinden yüzde yedi buçuk depozito 
akçası yatırarak yevmi mezkftrda satıı komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 17 SO 1354 

(AttAl>OLU) .ı 

DEVLET DEM RYOLLARINDAN 1 
Dul.-t Dt:"m;ryollan ıteki:ıfo<"i isletrrıe 1r .. iıdürliiğüm~n: 

1/5/ 940 tarihinden itibaren 
Sahiplerine !l i ~ ve idare malı sarmçJı vagonlarla nakl~1ilecek mayia

tın asgari hamule ve nakil şartlarında tadilat yapılmıştır. 

Sahipler.ine ait sarnıçlı vagonlarla nakledilen benzinlerin asgari on 
iiç ton olma~n kaydı kaldırılmış alelumum nakliyatta vagon hacimlerini 
ifade eden rakamlar benzin nakliyatında hacim rakamlarının 0.70 ile 
hasılı durbı ve ispirto, petrol, mazot, motorin, hamız c:asib makina yağı 
nakliyal111da hacim ı·akamlannın 0.80 ile hasılı darbı asgari hamule ton 
olarak tesbit edilmiş ve buşartlar hususi mahiyeti haiz olan idare malı 
sarnıçlı vagonlara da teşmli edilmiştir. Hasılı zarplardaki kesirlerin yarım 
ton ve dah2 fazlası bir ton sayılır. Fazla tafsilat için istasyonlara mür a.-
caat edilebilir. 1949/1475 

Akhisar Beledil}esinden: 
Akhisarın muhtelif yerlerinde yaptırılacak döşeme ve beton yol inşa

ları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Bedeli keşfi 16304 liralık olan bu işin şartname keşif ve evrakı sai

resi belediye dairesinde her gün görülebilir. Bu gibi işleri yapanların iha
le günii olan 9/ 5/ 940 perşembe günü saat on beşte ihale kanunundaki ta
rifat dairesinde müracaat ve bu gibi işleri yaptıklarına dair resmi vesi
kaların ve diğer evrakların kapalı zarfa lef etmeleri ve yüzde 7,5 teminat 
akçaları ile müracaatları ilan olunur. 30 2 6 8 1476 

lzmir Emrazı sariye hastahanesi 
başhekimliğinden: 

Hastahanemizde 2502 lira 40 kuruşluk keşif bedelli ve 187 lira 68 
kuruş muvakkat teminatı olan demir parmaklıklı duvar ve yen i paviyon 
trasının cam saçak eksiltmesine istekli çıkmadığından on gün müddetle 
temdid edilmiştir. Keşif vcş artnamesi her gün hastahane baş hekimliğin
de göri.llebilir. Eksiltme 7 mayıs 940 salı günü saat on birde Tepecikte 
emrazı snrive hastahanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacak
tır. :;\[uvakk~t teminat olarak para veya para mukabilinde kıymetli evrak 
komisyonca alınamıyacağından istekliler in ihale gününden evvel izmir mal 
sandığına yatırmaları lazımdır. 1481 

lzmir Turistik yolları mıntaka 
müdürlüğünden: 
ı - Güzeh·alıdan itibaren ılıca ayrım nokta~ına kadar olan yolun 

inşası esnasınd.a seyrüseferin bahçeler arasından ve bu yola muvazi olan 
adi yoidan icrasını temin mnksadiyle mevcud çukurları kumlu ve çakıllı 
malzeme ile tamir ve ıslahına ait olan 360 liralık tamirat işi eksiltmeye 

konmuştur. 
2 _ Pazarlık 2/ 5/ 940 perşembe günü saat on beşte İzmir turistik 

yolları mıntaka şefliğinde yapılacaktır. 
3 _ Keşif ve şartnameyi görmek istiyenler İzmir turistik yolları 

mıntaka müdürliiğilne mürac11at edebilirler. 1483 

iz mir 
ı - lzmircle Alsancak mevkiinde ikinci kordonda 190 numaralı mali

ye muamele ve istih!Hk şubesi l>inasında yapılacak inşaat 2490 
numaralı kanunun 46 ıncı madde.sinin B. fıkrası mucibince pa
znr1ığa konıılmuşlur . 

2 - l\furnmnıeıı keşif bedeli 971 lira 77 kuru§tur. 
3 - Teminat ak~esi 72 lira 88 kuruştur. 
4 - İhale 2-5-940 perşembe gi\nü saat 15 dedir. 
6 - T~ılipler ke~ifname ve ~<ırtnameyi m ·m emlak servisi~rle göre

bilirler. 
6 - Pazr rlı(rc iı::tirnk edecek ulanlar devlete ait en az bin liralık inşa

atı rl" nfi sı;retle \'e hiı; bir ihtiliif çıkarmaksızın ifa ettiklerine 
ve '.:ı~! işi vaktinde ve d.ilriist bir surette yapabilecekleı-ine .dair 
naf ıa n.ücliirlügi.inden alacaklurı vesaiki komiı;;yona ibral'. etmeğe 

... rne"btmhırlar. 28 :rn ' 1462 

I zmir Liman ve şel. ir bakt~riyo!o-
ji müessesesi müdürlüğünden: 

Y:ıpılf,cak i~: :Müteferrik tamirat ve inşaat 
Keşif bedeli : 3•176 lira 24 kuruş 

İlk teminat : 260 lira 75 kuruş 
l\Iiiessese binasında yaptırılacak keşif bedelli ve ilk teminat tutarı 

yukarıda yazılı bulunan tamirat \'e inşaut evvelce açık eksiltmeye konul
muş ve 4/ 4/ 940 tarihinde ihale edilmiş ise de fesh ine lüzum gör üler ek tek 
rar on be~ gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale. : 15 mayıs 940 çarşamba günü saat 10,30 da müessesede topla
nacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şeraiti ve işin teferrüntını anlama~ iı:ıtiyenle~i~. ~~~-~ibabada kfün 
müessesQye müracaat etmeleri. İsteklilerın nafıa mudurlugunden ve bele
di ·eden musaddak ehli\'et ves.ikaları ve lıu gibi işlrrle çalı~tığını ve ticaret 
j sında 'kayıtlı bulunduğunu gösterir vesaiki \'e teminat bedellerini İzmir 

~a~il sıhhiye merkezi veznesine yatırarak makbuzu ile birlikte mezkur ta
rihte satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

30 4 9 14 1482 

lzmir Defterdarlığından: . 
ı _ !zrnirde Namazgah mevkiinde Saçmacı hamam sokak 20taJ 

N:, lu kadastro lıinasında yaıp ılacıık tamir at 2490 numaralı 
kanunun 46 mcı ma'ddesinin B fıkrası mucibince pazarlıia ko-

nulmuştur. 
2 _ i\Iuhaınmen keşif bedeli 1·163 lira 92 kuruştur. 
3 _ 'l'eminat akçası 109 lira 7!J kuruştur. 
4 _ İhale 6 mayıs 940 pazarte::.i günü saat on dör tte milli emlak 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 _ Talipler keşifnnme ve şartnameleri milli emlak servisinde gö-

rt:bilirler. 
6 _ Pazarlığa iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 

in~&atı hüsnü sur-etle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettik
le;lne ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine 
dair nafıa müdürlüğUnden alacakları ve~aiki komisyona behe-
hal ibraz etrneğc mecburdurlar. 20 30 1395 

5 sa a we N .. 

FfiiMi h11NCAA 
Makine Tamir hanesi 

Işi gQnünde tesEm etmeği p rensip edi~en ve bu· 
nunla iftihar eden bır müessesedır 

Keatan• pazan demirciler 8'1 - 19 Telefon : 1991 ' 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NE.ERLANDAISE Rctv ALE KUM • 
PANYASJ 

DEUCALİON vapuru 2-5-940 ta -

30 Niaan 1 e4o SALI _..,.,,; 

V. F. J-fenri \lan Der;ı 
A:MERlCAı ~ EKSPORT LlNES lı 

3\'EVYORK 

N E V - Y O R K !ÇtN 
rih inde beklenmel:te olup ANVERS ıııd• 
VE HOLLANDA limanlarına hare • Eksamelia vapuru nisan sonınr 
ket edecektir. bekleniyor. d• 

Eksiria vapuru :\Iayıs iptid1151ıı 
QUİRİNALE va- bekleniyor. 

~ puru 29-4-940 ta- - r.At~ I 
rihinde beklen _ SERVİCE MAR1T1ME ROtJ~ ' 

4 ôf ~ mekte olup VE • BUCAREST 
~ NEDİK Ve TRl -
~~I A Jl( ; YESTE limanları • Galaa ve Köıtence için: 

A na hareket ede - C t·· U 18 M yısa doi1' 
•ıHuı• kt' avarna mo or a -., ce ır. b ki . 

B ı e enıyor. 
R NDISI mot(;rii 1-5-940 tarihin-

de &'elerek erteıi l'ÜDÜ saat 17 de ------T 
PİRE BRINDlst ZARA FIUME TRI- D. T. R. T. - BUDAPEŞ 
YESTE VE VENEDIK limanlarına BUDAPEŞTE iÇiN 
hareket edecektir. 

Ad doft" ige vapuru 4-5-40 tarihinde bek c:DUNA> vap. 15 mayısa 
lenrnekte olup CENOVA VE RIVI • bek leniyor. df 
ERA lirnanlarma hareket edecektir. c:KASSA> Mot. Mayıs sontarıJJ 

CITTA Dl BARİ motörü 7-5-940 bekleniyor . 
tarihinde beklenmekte olup ISTAN· c:SZEGED> mot. H aziran ortııll' 
BUL PiRE NAPOU CENOVA li • n nda bekleniyor. 
!ilanlarına hareket edecektir. pÔ 

ZARA motörü 8-5-940 tarihinde Soıyete Komreıiyal Bulı•r 
l'elerek erteıi günü aaat 17 de FiRE LA VIGASYON A VAPÖR .t• 
BRINDISt ZARA Ft~ME TRIYES • BULGARY A vapuru 6 ?1.~~· 
TE VE VENEDIK Lımanlarma ha· bekleniyor. Burgaz ve Varna ıçı 
reke t edecektir. alacaktır. 

Langano vap uru l 5-5-940 tari- a'1 
hinde beklenmekte olup CENOVA Vapar larm tıim ve tarlhltrl 
VE RIVIERA limanlarına hareke t kında hiç bir taahhtld al~~ 
edecektir. TELEFONı 2001 -~ 

Brind isi motörü ı 5-5-940 tarihin- ı 
de gelerek ertesi günü saat 17 de Pt- Olivier v~ f urektJJ 
RE, BR1ND1Sl ZARA FİUME TRI- LİMiTED 
YESTE VE VENEDİK limanlarına VAPUR ACENTASI 
hareket edecektir. Attürk caddesi Reea bina•• 

Not - Bütün bu vapuTlar Triyea· Tel. 2443 ;çi' 
te veya Cenovada t imali ve cenubi Londr a ve Liverpol hatl•t1 dl' 
A 'k ' 1 k d p · 'h · .. e ~•P m~rı a hman arma hare et e en ıyıanın ı tıyacma l'or 
İT AUA ANONİM aeyrİ•efain tirke- larımız sefer yapacaklardtl'• 
tinin ve Amerika ve Hindi•tana hare- _ı _________ _... ..... , 
ket eden LOYD TRIYESTINO ano- •---- Diş tabibi 
nim ıeyriM!fain tirketi vapurlarına ı 

te•adüf ederler Cevat Dağı ... 
SERViCE MARITIME ROUMAIN fıll"" 
Alba julia vapuru 4-5-940 tarihin

de beklenmekte olup MALTA. CE
NOV A MARSİLYA limanlarına h~ -
reket edecektir. 

Haıtalarını her cüıı .. ı,. ,oV 
aktama kadar lkincibeyler 1ı-"' 
iında 85 numaralı muayeııe,Of$ 
•İnde kab;ıl eder. Telefon~__., 

--------------~ ~~ Not: Ger ek navlun ve ge"ekıe ha- )jği tarihinden itibaren ıııO· 
r eket tarihleri hakkınela acen temiz giin zarfında temyiz yo1Ul19 b'r 
hiçb ir me•u liyet kabul etmez. racaat etmediğiniz takdirde bil ti."'t 

TELEFON No. 2004--2005 taki hilkmü gıyabının kesbi ıc•,ııı" 
Urla au]h hukuk mahkemesi bıış- edeceğini natık başkatip ihbarJI ıct1' 

katipliğinden si makamına kaim olmak azere)f,ııi' 
Şnyian uhtei t asarrufunu zda bulu- fiyet hissedar bulunanlardnJl ıı0~'' 

nan Yıldıztepe mevkiinde kain hu- ~anın Yenicami beydan Sağı~ ~liri' 
dud \'e evsafı tapu l'enedinde yazılı ğmda Sait nezdinde hemşıresıde SJ' 

195~0 M. :n. bağ ve içinde 40 ağaç yen in kızı .Aliye, ayni m:halle }lf11ed• 
zcytın ve kııle ve tarlayı havi arazi. it ne%.dimle Huriyenin oglu }. 1,~: 
nin gayı·i kabili taksim olma-:ından ııyni mahalleden sait nezdinde. 11,ır 
dolayı sat1larak Lede linin tak-:imi su- kızı Gillbeste, Avdında Giritli t' ot . ··c 
retiyle .ı:uyuun izale;;i zımnında his- fenin oğlu İbrahim dağ, ve ılıg 

1
c1ot 

sedarlardan :\Ielırned c;aka vekili Fu- Ju Hüseyin dağ, lzmirde Yıı~O· J 
ay Aybar tarafından Urla sulh hukuk hında Urgan mahallesinde 16 # l)Jf1 

mahkemesinde ikame oluna n dava- evde Giı"itli Halil kızı Selirrıe. ıJ 
nın kat'iyyctle gıya~ını~da icra kı~ı- !~mirde Topaltı _nda G!ritli ~: ffr 
nan muhakeme netıcesınde Mezkur nın l\Iustafa Dag ve dığer oi ;td'tl 
g.~yrj m~~ı~ulün taksim knbiliyeti gö. san Dnğ, Tarsusta l\1~l~ye tıı;~se~ 
rulemedıgınden satılarak bedelinin Mehmed nezdinde Gırıtl i Gitl 
taksimi sureti~le şuyuun izalesine eıvlu Mustafa Dağ, Mersi~de'l'ııtstl" 
20-2-940 tarihınde karar veril miş ol- Nazif enin kızı Fatma Dag, ffO' 
duğundan hukuk tt~ulü muhakemele ta tah:-;ildar .:\~ehmed nezdinde telıl~ 
ri kanununun 407 inci maddesi mn- yin kı zı Gübra Dağa ihbar ' 'C 
cibince i~bu ihbarnamenin tcb- o hımır. 

ALSANCAK 
fata•yo.tu K ar.,ı••nd1t Yeni Açılaa 

EGE 
Husu~i Hcıstahan.,,~ t 
Sahibi: DOKTOR OPERA'I'ÔR 

ADIL BiR 
H~r ,ubeye ait hastalar kabul ı•e mil
tehasatsları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
f.oktor bululur. Tel. 2918 

, ı 
.... ~ -- .,...... ...... ·-~ --arQıft& 
Sıhhat veka let inin reımi ruhaatını haiz 

"cı rırı" 
Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrıı• fi 

MA T IZMA aancılarını, stNI~· .,ıtf· 
. ·r G 

hataızl ıklarmı derhal geçırı ~~ 

ALGır~ı.ıaı 
NEZLE ve SOGUK 

karşı mi" enir ilaçtır· 

alı"'' 
fcal\ında günde 1-3 ka~e 

• Her E<:z&nede bulunur. 


