
~iLLi $EFiMiZ 
ISTANBULDA 

·~=t ·:; ~ei~icü~hur bu akşam husu, i trenle lstanbu-
f:'e . nııştır. Mılli Şef istasyonda Mecı· · · B tıı Çak k . ıs reısı, aş-
t ta f dma , Y ekıHer, Parti gend sekreteri ve 

ra ın an ua-urlanmıştır, 

ll'ALA iSPANYADAN 
y ARDIM iSTiYOR 

----~~~ .. ·~--~---
~;~uçe Maddriddeki ltalyan sefirini 'ağırdı. Se-

. aa mura 1 ispanyanın ll•ıyaya 1a• unu .... - · r 

b bıklcında general Fraokoya sorduğu suale al
' 1 1Dtlzakere içindir. 

''• 8' k ~I - ır aç gün evvel ispanyada Cebelüttarık 
,, •• nlmayiıleri ltalyanların lngilterenin aleyhine 
ile ~ehiae telakki ederek ispanyanın Almanya ve 

bırleıeceği minanaı verdiği Roamdan biıdirilii-

' , ...... Romadan öğrenildiğine göre ltalyanlar Tunusta . -~:il tahkim ettikleri Bizarte kalesine fena nazarla 
'-ı ~ırlar. Çünkü bu kalade ltalyanın Sicilya adasın
·~;llıae blkimdir. Halbuki ltalya bu ada sayesinde 

'-dıt il tar ki ve garbi geçitlerine kendini bakim say-. ______ .. _____ _ 
L LEOPOLDUN ŞAH
lfAZINESI NEREDE ? 

'~e~ ~elçika kralı Leopoldun teslim olmasından iki 
''1 •lu zırhlı otomobil ile bütün şahsi serveti ile kıy-
a,.' Ve müceYheratıoı Parise gön derdiği bugün öğ-

ll te ı· . d ti 1 ımın en ıonra Belçikanın Başvekilı Piyerlo 
h ilamına bu servetin teslimini Fransadan isteyince 

~~ktı~eti de bunun üzerine baciz vazetmiştir. Bel
eııne miisade etmemiştir. 

l~Ya Aske:i Karargihı 
~(Radyo) - Buston ıu haberi veriyor: ltaJya bir 
I '•rgibı halini almıştır. istasyonlar aıker doludur. 
tle~ devam ediyor. Harp hazırlıkları artmaktadır. 

1 l~r. bir tehdit değilmiş, fakat hakiki bir harp 
,, 11111,. ,Q ..... ltaly~n gazetelerine göre ltalyanın silib altında 
~ •ekiz yilz bin askeri vardır. Her gön yeni top

b11 ordu takviye edilmektedir. _____ .. ____ _ 
~ÇIKGÖZ BiR HIRSIZ 
~)aı_:~~ Küçilk Mustafapaşada cür'etkirane bir kar
'~lllatt • •ak'ası olmuıtur. 

esi 
..... • - :wı 

.. _ ............ """""" .. .. i Sahih, Neşriyat Amiri ve Baı i 
: 'M barrirl_ SlRR~. SANLI ı 
: /daT · iz.mir l inci B. sokağında • 
: (H Seısi) 'Vlat ansı .da bası lmıştır i 
• • • . ·ı • ; Geçmiyen ya:.ıı gerı oerı me.z ı 

: .............................. : 

JAlmanla: Som' da Ricat Ediyor 

F ransı kabinesinde yeni 
de~işiklikler yap ldı 

·~~~~~- . ~~~--------~~-

i M G i L i Z - T "i.YYAR ELERi N i N A LMANYA· 
DA "ZiY AtET" ETMEDIKLER i Şehir Kalmadı 

Almanla lranslz aclkŞehlrlerinin . , -

bombardmanların dev m ediyor 
MUSSOLiN BU K M HARBE GIR- . 

MEK KARARINI VEREBI LECEK il ? 
Paris - Almanlar Som) I <W 

cephesinde yaptıkları taar- - . 
ruzda katiyen muvaffak ola-
mamışlardır. Ağı!" zayiat ve- 't:"Y.1\ıv •. ~ ")~;~Jl"..-
rerek geri!e çekilmeğe mec-

Som ile Eın arasında Fran· 
sız mevzileri yerlerindedir. 
Fransız ordularınıo kuvvei 
maneviyesi çok yüksektir. 

On beş saat süren mühım 
muharebelerden sonr1t 1 Fran· 
sn: ordusu vaziyete tamamen 
hakimdir . 

Vaziyd tamamen mütte
fıkle rin lehine İ!lkişa f d . 

mektedir. 
Anlaşılıyor ki Hitler ba r bı ça
buk yapmak istiyor. Fakat 
bu acele onu zafeae değil, 
uçuruma sürüklüyor. O aun 
için meydan muharebesi ka -
zanmak bir zarurettir. Fakat 
onu da yapamıyor. 

lngiliz 

Bizim için mukavemet etmek kafidir. Mukavemet edi
yoruı. 

_. ~a~is - Bay Pol Reyno Fransız hükümetinde birkaç de
gaşıkl~k. ~apta . Kendisi başvekale t, hariciye ve harp neza-
retler1Dt ıdare edecektir Bay lvon D ld 'f k"l" 1 · e os maarı ve ı ı o -
muştur. 

Londra 1 T t ı · M - ngı ız ayyare erı anbeim, Duseldorf Kologn 
Essen, Hamburg, Münib şehirlerini "ziyaret ederek bom: 
bar~ıman etmitler. Askeri hedeflere isabet çoktur. Birçok 
şehırlerde yangınlar başladı. 

Roma - ltalyan hükümeti bir resmi tebliğ neşrederek 
lta!yanın, Arnavutluk ve ltalyan müstemlt!kelerinin sahille
ler1De mayo döadüğünü bildiımektedir. 

. Lo~dra - Alman tayyareleri lngiliz ve Fransız açık şe
bırlerıoe karşı ziyaretlerine devam etmektedir. Birçok bom· 
ba atılmakt.1dır. 

Paris - Dün bücu :na kalkan ltir milyona yakın Alman 
kuvvettleri hiç ilerileyememişlerdir. Yorgun ve bitkin 

bir .halde bulunao Alııaanlar meydan muharebesinde büyük 
z~yıat vermektedirler. Düımaaıa '7 tayyaresi düşürülmüş
tur. 

Yakalanan Alman esirleri on beı gündenberi uyumadık
la~ın.ı ve yiyecekten çok.J ıJ; atı içinde olduklaranı söyle-
mıştır. ~ 

Ordusunun Hazırladığı Yeni Tanklar 

§ 
Keder, elem gelecek kor

kusu ile hayatınızı zellirle
meyınız. Esasen o gelecek 
olursa, ev aahibine danışma
ğa lüzum görmeden baskın 
yapan sayiısız bir misafir 
gibi damlar. Onun için fır· 
sat var iken biraz gönül 
eğlentlirmeğe, biraz bot va
kit geçirmeie bakınız. 

§ 
Hayatta mavaffak olmak 

ile gönül eğlendirmek ara· 
sında ne fark vardır? Deme· 
yiniz. Çünkü neş'uini kaybe-

tı,._i •••iade biri, bayan Atiye isimli zengin kadını 'ct.t· •0 kak ortas1Dda kadınc!lğıza hücum etmiş ve Japon Diplom•tı Sofirada 
· ~ti 1 ~eıibirlik altıaları atırarak kaçmıştır. . Sofya - iki gündenberi burada bufuLjan maruf Japon 

den adam, muvaffak olmak 
için en birinci ıart olaa 
çalışmak hevesinden de mah-

1•1& '~•ua tarifi üzerine zabıta suçluy• bir seat zar· 1 dıplo•ah doktor lto Avrupadaki yaziyeti yakından tetkik 
' •ıı •• alhnlan aalııibiae tHli• etmiıtir. l içia seyalııat et•ektedir. 

rum kalır. 
(DeYam Yar) 



SAHiFE 2 
(Halktl) 

Halk Okuma; Kitabından 

KABADAYI 
ŞahıaJar: 
Kabadayı-Köylli, başı sa

rıkh, beJiJ kuşakJıdır. Üze
rinde bıçak, bomba, tüfek 
•ardır. Elınde bir sopa bu
lunmaktadır. 
Yardıacı- KlSy)ü kıyafe

tinde. 

Sabae-Oda içi •eya her 
hangi bir yer. 
Kabadayı - (Dolaşır) ne 

bu kalabalık? 
Yardımcı -Ne bağırıyor

sun? {Kabadayı yıkılır.Yar
dımcı kabadayının bel nden 
b•çağı ahr, gider. Biraz son
ra kabadayı afallıyarak kal
kar.) 

Kabadayı)-BcJini yoklıya
rak) bıçağımı almışlar. Dün 
•İıafirim gelmişti. Bir kuzu 
kesecektim. Sürdüm kesme
di. Zaten ben onu atacak
tım. (l,lışarı çıkar tekrar 
fİrer.) ' 

Kabadayı - Var mı be
nim karşıma çıkacak bir 
er? 

Yardımcı - Ne bağırı
yorsun! (Kabadayı yıkıhr yar
dımcı, bombayı alır. Kaba
nayı afalhyarak kalkar.) 

Kabadayı - (Dolaşır) bom
bamı almışlar. Hiç, neye ya
rar, alsınlar. Dün buğday 
ıatmıya gidiyorum, eşkıya
lar çıktı. Onlarla çarpışmak 
istedim. Attım patlamadı. 
1aten bozuktu. Alsınlar. 
(Sahneden çıkar, tek
rar gelir.) 

Kabadayı - Var mı be
nim gibi bir er de, burada 
karşıma çıka, b~r söz söyli
ye? (Baiırır) bileğimi büken 
var mı? 
Yardımcı - Ne bağırı

yorsun burada? 
{Kabadayı yıkılır, yardım

cı bu sefer tüfeğini alır, 
gider. Kabadayı kalkar et
rafa bakınır. Aclamları gö
rür.) 
Kabadayı - Ne idiyor

ıunuz? Siz necisinız? Tüfe
ğimi almışlar. Dün üç kişi 
ava gitmiştik, Tavşana ras
ladık. Tavşan kaçmadı. Ya
takta yatarken vurmak is
tedim. Çaktım, çaktım al
madı. Zaten ben atacaktım. 
Birşeye yaramıyordu. Alsın
lar! (Çıkar.) 

Manisa oteli 
rto. 7& 

Keçeciler Lile sineması kar
şısında. 

Kuşadası otelı 
Ke~eciler Salila ustanın gazoı 

fabrikası karşısında. 
Bu oteller İzmirin en temiz 

ve ucuz otelleridir. 
Müsteciri: Salih Zorer • 

Kebadayı - (İçeri girer) 
Tüfeğimi, bombamı almakla 
bana ne yaparlar ki? fş, ba
na birşey yapslnlar! 

Yardımcı - Yine ne ba
ğırıyorsun burada yahu? 

(Kabadayı yine yere yı

Roma - MussoJini bıam Venedik sarayınıa balko
nundan ltalyan milletineuını bildirecektir. 

----... ------
kdır) iki köylü onu kargatu- llSA 
lumba ederek dışarı çıka- RADYO VIEEGRAF HABERLERi 
rırlar) Londra - Dün Ameriteisicumhuru Ruzveltle Musso-
Kabadayı - Buraları ne lini telefonla görüşmüşleJ Ruzvelt Mussoliniye bazı tek-

yahu? Neredeyim ben ? liflerde bulunmuştur. 
H b d d Paris-Fransada bulumarp mültecilerinin miktarı beş 
ımmm..... en e gi iyo- .1 Al · •ıA 

mı yonu mütecavizdir. Buın üç milyonu man ıstı asına 
rum, ne yapmışlar. Güya bir 7 b · 

uğrıyaa şimali Fransadan. milyonu Belçikadan, O ioı 
iş yapmışlar. Beni çalmakla Lüksenburgtan, 50 bini ~ndadaı; gelmiştir. 
ne olmuş ki... Babam beni Paris - Bern'den bildi·or: 
vermek istedi. Köy, şehir lsviçre arazisine giren ian tayyıırelerile bir lsviçre 
dolaştık. Kızlardan bir ta- bava devriye kolu arasu.1müsademe olmuş, iki üç tayya-
nesi beni beğenmedi. Alsın- re hududun ötesinde yerelleğe mecbur kalmıştır. Bir 
lar! Bunlar beni çalmışlar. lsviçre tayyaresi düşürülmiir. 
Çalsınlar! Ne yapac&klar ki. -----..... ~ ... -----

Yeniden inşa ve tamir Dahiliye Takdir Edilen Adliue 
olunacak p. J. y Memurları memurları 

Dahiliye memurlarına a Dünkü nüshamızda neş-
binanları 1939 1940 kıdem tablosunu rcttiğimiz, takdir edilen Ad

hazırhğı bitmiş, tablo tab liye m(!murları listesinde ba
ettirilerek alakalılara tev2 zt isim yauhşhkları olmuştur. 
olunmuştur. Dahiliye memur Vilayetçe taKdir edilen 
ları kanununa göre hazırlan Adliye memurlarımız şun• 

Posta, Telgraf ve Telefon 
umum müdürlüğü bu seDe 
birçok P. T. T .T. binaları 
inşa edilecek ve bir kısım 
binaları da tamir ettirilecek
tir. loşa ve istimlak edilecek 
bina ve arsalarla tamir olu
nacaklar şüalardu: 

Çankaya. lzmir, Edremit, 
Çay, KefİÖreni, Bursa, lzmit, 
Payas, Nazilli, Ağrı, Tur 
gutlu, Ulubey, Anadoluhisıarı, 
Erzincan, Erbaa, Niksar, 
Çarşamba, AJucre, Şibin Ka-

rahisar Koyulhisar, Dikili ve 
Altınova. 

---.... --
&orıng ıtaıga Kralının 

Yeğeni Oldı 
ltalya krala Viktor Ema

noel, İtalyan - Alman ittifa
kının imzalanması senei dev
riyesi münasebetile, Feldma
reşal Göringe ltalyanm en 
yüksek nişanını tevdi etmiş
tir. Bu nişana nail olmakla, 
Göring ltalyan teamülü mu
cibince kralın "yeğeni,, ol
muştur. 

mış olan tablo, merkez, taş lardır : 
ra memurlariyle, müfettişler lzmir Müddeiumumilik baş 
maiyet memurlarını ayrı ay- katibi Sabri Al'ışık, lzmir 
rı göstermektedir. Müddeiumumilik katibi Şe

Vekilet tablonun gönde- rif Erdoğmuş, Hüseyin Kut, 
rilmesi münasebetiyle yaptı- Avni Kartepe, Nafiz Bin
ğı bir tamimde ezcümle şöy göl, Kenan Onağan, Niyazi 
le demektedir : Çerioğlu, Mazhar Aras, Ha· 

· "Kıdeme esas son alınan san Akı, Şükrü Kıt'ay, Ali 
maaş tarihi olup münvat Almaç, Mehpare Buğday, 
halinde bir evvelki maaşa Mükerrem Kır'ay ve müba

şir Mustafa Terek, Hilmi 
nailiyet tarihidir. Terfi yal-
nız kanunların göstermiş ol- Çelikbaş. 
~~ği~ -~ı~~yı~ . memurların ı ıuar·ı ......... 1_,m~u· aurıeri 
hukuki durumunu tesbit e
den memurin kanununun kı
dem ve ehliyet gibi esasla· 
rıua doğrudan doğrcya te-
mas edilmiştir. T eı filerde 
gizli tezkiye varakalarına da 
amil olduğu göşterilmiştir. 

Binaenaleyh terfide esas 
kıdem ye ehliyet olduğuna 

göre terfi için daha evvel 
ehliyetin selahiyetli makam 
ve heyetlerce tatbik edilmiş 
olması şarttır.,, 

Ticaret vekaleti lzmir mın
taka ticaret müdürü B. Meh· 
met Ali Eten, iç ticaret 
dairesi müşavirliğine, dış 

ticaret dairesi müşavirlerin
den Zeki Zeybekoğlu, açık 
bulunan ölçüler ve ayar fen 
müşavirliğine Malatya men
sucat fabrikası santral mü· 
hendisi Nuri Ölçmen tayin 
edilmişlerdır. 

-·---··--
Mini mini bir anten 

-ııııııa-

lstanbul - Dlin villyette 
mühim bir toplantı yapılmış 
ve bu toplacıtıda, dünya va
ziyetinin süratle değişmesin.
den doğabilecek muhtelıf 
ihtimallere karşı ittihazı la
zım gelen ihtiyat tedbirleri 
etrafında görüşülmüştür· 

12ADA 
Ajans haberleri 12 adadan 
babsetmeğe başladı. Royte-

rin Belgraddan alıp yaydığı 
bir havadise göre, Italyaola-

ra aid olan 12 adada Alman 
deniıaltıları müretteblltı bulu-

nuyormuş . Bu itibarla mem
ketimize en yakin bir vazi· 

yette bulunan bu adalar hak
kında malürnat veriyoruz. 

On iki ada şunlardır; · 
Rados, Herkit, Sümbeki, 

Ilyaki, incirli, htanlcöy, Ka· 
limoos, Leryos,Batnoş K~rpe, 
Kaşot, Astro ve Polya. 

Bunların en büyükü Rados
tur. 1460 kilometre murab
baında olup 45,000 nüfusu 
vardır. Memleketimize en 
yakın olanları ise Sümbeki 
ve Istanköydür. 

Adalar halkının işleri ba
lıkcılıktır. Radosda yaşıyanlar

dan 4800 u müslümandır. 

i11rcı~ adllliliUk 

hagvaaıar 
Garbi Anadolu hayvan 

ihratçılar birliği idare heye
ti dün öğleden sonra yaptı
ğı bir toplantıda ihraç edi
lecek hayvanat fiatlerini tes
bit eylemiştir. 

Bu ni~anJardan bir tanesi, 
Ribentrop, diğeri de şimtli 
Fransada yaşıyan eski Arna
vudluk kralı Zogoya veril· 
mişti. 

Killtürpark Sinemasında 
iki filim ı - Denizde isyan 

birden 2 - Bahriyeye aelam 

Belediueıer bütçesi 
Belediyelerin 1940 bütçe 

projeleri tasdik edilmek Ü· 

zere Dahiliye vekaletine 
gelmektedir. 

Portatif anten mutabbas· 
~ıslarından B. Osman Oralın 
icad ettiği mini mini ve za
rif portıatif anteni ltkısad 
Vekaletince ihtira beratı ve
rilmiştir. 

Ayrıca P.aramunt Jur:nalda 
en son harp havadisleri 
Seanslar : D. isyan 3 6,50 ·9 

Bahriyeye ı;elam 4,40-7,50 de 

Büyük Müjde! 
Gelmek için çok naz eden 

bahar nihayet bütün güzelliği 
ile geldi. Yağmurlu ve rutubetli 

M ..• d ' UJ e ••• 
Asrımızın en büyük Türk san 
atkarı İllüzyonist ve Manya· 

tizt:slro- Zati Sungur 
Fevkalide büyük sürprizler 
ve merakla dolu hünerleriyle 

Bu ak~amELHAMRA·Sinema-
9130 da sında 

BAHRIBABA havalardan bıkan halk şimdi 

kırlara koşmağa başladı. Fe
rahlı bir kır düşüncesi insanın 

ilk gala müsameresiyle tt:m
sillerine başlıyor. Umumi fi-

GAZiNOSU AÇILDI 
En güzide san'atkirları

mızdan müteşekkil bir saz 
ve teganni }\eyeti her akşam 
bu ferahlı ve hav,dar gazi
noda en müatehip parçalar
la halkımızı neş'elendirmek-

aklına evvela Halkabınarda 
eski n. YDIN birahanesinin züm-

at)ar: Koltuk 75. Salon 50 
Balkon 40 kuruş 

rud gibi yeşil ağaçlarla sü&lü, ............ •••••• .. ••"•• .......................... .. 
havadar aile bahçesi a-eliyor. + T s• T e 1 e f o n ı 
Orada temiz hava11, latif man- i [ · ayyare JftemBSJ 36 - 46 ı 
zarayı, taze soğuk birayi bula- 'lf.. ı 
bilirsiniz. Biranın şişesi yalnız ı ougün iki Büyüli filim birden 

Orada ehven şeraitle ziaafet- ı 1 - Jobn Boles - Doris Notanın yarattığı ı 
te devam ediyor. ler de uerilebilir. ı SONUNCU BALAYI ıı 
--~ ................... ~~ .................. ı 
ı SELAMET GiŞESI ı ı 2 - Dahi oanatkiir Victor Francenin en güzel eseri ı 
f Birçok vatanda,ıarımızı selamet f ı A T" i"':' Ş ıı 

iti aiue kadr 
Haber aldığıoıı.z• ·p 

belediye, itfaiye te~k~. 
tevsiine karar veroııt 
kında Güselyalı, 1'•.,. 
ve Tepecik birer 111 

caktır. 

üzüm Rekolt 
yağmur ve dolud•0 

b. ·t t'stilı• yapılan ır ı a ı ,, 
- - ekolt bu sene uzum r 

bin ton tahmin edilllJf 

Arpa Mü_m~ı,, 
Ticaret V ekaletı, . 

racaatınm murakebe te 
olan nizamnaye 
1939 mahsulü beyaı 
rın renklerini ve pil ;ı 
rini tesbit etmiş, ib• 
nan nümuneleri ar~ 
tröl merkezi buluo•" 
sun, Istanbul, İzmir, 
Mersin, bkenderuD ·,t 
ticaret mil dtirlüklefl 

dermiştir. ~ 

Huauai idari 
belediueıar 

Dahiliye Vekaleti, 
Vilayet hususi id• 
belediyelerin, hesaP 
rini birleştirmek JJJ• 
bır talimatname b• 
tır. Talimatname 
alikahlara gönderile 

f ve sadete kavuşturdu f ı K_ • 
f Ne doğru isim! ,9 Mayıs fevkalade piyangosunun enf ı Ayrıca: Ekler jurn!ll No. lC _Son dünya harp hadisatı ı 

1 
O o. Q O Q 

fbüyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f ı Oyun saatlerı : Herguo saat 3 - 6 ve 9 da ı .t. 1 . . . . l (S A ........................................................ . 

ı a01e esınden 34 kışıye taksım etmekle on arı elamet)et 

·~rdirdi. Adrese dikka~: Anafartalar cad. No. 400t Milli Piyaneo Biletlerinizi ( SA D T ) Kişesinden Ab 
t Telefon:2495 R . Çıkurel ve D. Bencuya f r 1.ı.k p K.. k i ı:.. o. 864 Hasan Tahıla ÔaderTelefon131&97 ,,.,,.,. ................ ,...................... "orax apu 0111 er ez m;artııı 
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