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teslim edene Karneji müessesesi direktörü. 
~,000,000 Dolar mükafat vadetmiştır 

·' .._____ 11"- .._____ 
ol ~ 
,.(J s Ve A91k 

Moskova ltalyayı itham ediyor 
ıl ,. ·---
; ır Fraasız ga11etesi, 

ların fazla aaz 
Italyan_!ALMANYA VE ITALYA YUGO LAVYAYA 

edasına şaşıyor 
ve 

' • aoa birkaç rüa zarfıad:-Ro•;:~aa weyabnt ken~iade 
~ Renıa namına söz söylemek hakkını gören Berlınden 
"'-

11 laaberler ve nihayet netriyatı birbirine uymıyan ltaP 
"ta l•ıeteleriain yazdıklarını ne suretle tefsir edeceklerini 
~ '-rı d&n7a matbaatıaın makalelerinden ltalyanıo laakikt 
~etini tayia ve teabit etmek o kadar kolay bir şey ol
lf ıerektir. 

Iİ~ ~ '-•an her f&Zeteci Ye her politikacının söyletliii 
-.114 talya hupn bitaraflığını veya silih arkadaşlığını mii· 

~ a 'Je 'ıkaraa bir devlettir. 

ıll.. ~'- •li•k&n elduta kadar palaalıya sat•ak aiyetiade
t.'1 p lıce •niyet bandan ibarettir. Fransızca .. Ôvr,, ra:ıe· 
"- '••aıı baıvekilinia Jtalya laak~ında ıilediti sizleri 
'llarak bir natice ııkarmak istiyor: 
.. , l•ıetHi diyor ki : 

'5 .1 Reyno son natkwnda ltalya ile münasebatın dizel· 
111alı:ıa1atlaa ~ahset.iıti. 

~tekilia ba nutkuna Roaada büyök ehemaiyet Ye· 
\ '-~ L.itia ırkı anlaıaası aıkert ltalyada iyi karıdan
-_ .. 1~ fikir laatti Al•an tlosta pelitikacıları tuafından .la 
. ., .. , •. 

tı ' 

'it ~dıtınııı haberlere rire ltalya ile müzakereler Akde· 
'-t ''-i1etiyle •Öaasebettar olarak yeni esaslar üzeriade 
~~il edecektir. ltalyaaın da ehemmiyet verdiği bu me-

KARSI A KE 1 TAH iO T MI YAPIYOR 
j ngilterenin A denizde aldığı 

1f evkalade tedbirlerin 'ma- :::'a::f,wm.. ~~1 

na ve 
-oo- l· v-6 

ehemmi"eti Afrodıtın' .. :: ( 
' Deftari ' 

i.ondra - . Resmen bil- t ve Cebel&ttarık kapamaktan ı 8,15 neıriyabndan) Amerika-
dirildiiine g6re ltalyan •••- : çekiamiyecetini ve bu uıun da birçok bayır müesseae-

lleri lngiltereyi Akdenizde yolla ticaret ve nakliyatını lerine sahib ve sulha ve in-
çok ciddi tedbirler Almağa temin edebileceğini ispat et- sanlığa sayısız yardımları 
ıe•ketmiştir. mek istemiıtir. ile malum ve meşhur Kar-

Bu tedbirler de bunlardır: Bay Çemberlayn bu vazi· yeji müessesesinin direktö-
Hindistan, \fzak Şark ve yet hakklnda yarın bayanat- rü Bay Church, Nevyork 

Avusturalyaya ridecek olnn ta bulunacaktır. Heral Tribune Amerikan 
lngiliz yük vapuru artık Ce- Londra _ Royter tebliği : gazetesinin Avrupadaki ta-

heliittarik ve Süvenden geçmi- Yugoslav hududlarında Al- bılarında neşrettiği bir ilin-
yerek Kap yolu ile Hindiıta- man ve ltalyan askeri tab- la, dünyanın sulh ve suku· 
na varacaklardır. Bu karar "d d a d it 1 ii nunu altüst eden ve insan-

şı a ı v r ır. ayan t men-
çok mühimdir ve lngiltereye lığı pek çok kanlı facialar 
pahallıya mal olacaktır. Kap diferleri~mütemadiyen asker karıısında bırakan Bay Hit· 
yolu Akdenizden dört defa taşımaktadır. leri, diri olarak. La Haye-

Tercüme eden : S. 8. 
--40-

K adınla r kadar reni 
zenglnlerln zarif dama
rını bllen ••tin sözlerl 

pek makbule geflll 
Başımdan geçen ı• vak'a

yı da kaydetmeden geçeai-
yeceğim: 

~--~' lıüıoliıuretle anlatılacaiı zannedilmektedir. Eğer 
)""-il Almanyanın kuvvetinin kırılmakta olduğu bissolunu-

1 
~ttlya, Al•aaya ve Sovyet Rusya ile olan siyasetini 

I ''İ•id t:ekti. faıist diitünceaine ıöre Akdeniz bir ltalyan 

daha uzundur. Moskova - Komünist par- deki beynelmilel Adalet 
lngilterenln öyle bir yazi· tisinin neşrettiği bir tebliğ mahkemesine teslim edecek-

yet alması çok alika ile ltalyayı latill emelleri bes- lere 1,000,010 dolar nakdi 
karşılanmalıdır. Harbin da- lemekle itham etmektedir. mükifat v~receğini bildir-

Birğün gene son modalar 
mağzamıza, az zaaanda bir 
kaç milyon kazanan bir ye
ni zengin, kenarın dilberi 
olduğu her halinden belli o
lan karısı ile gelmiılerdi. 
Yeni zenıin gelinlikler dai
remize gelince, b&yük bir 
azametle şu emri verdi : 

- Yarın izdivacımı:ıın o-
ti ~il 

1 
ir. Fakat ltalyanıa da Akdenizde alakası olmak ve 

)' ~ilca kimıe tarafından inkir olunmamak itibarile ltal
' lllllşterek mlittefikler hakkında anlamak hususunda 
-'llf 111~ •e tereddit göstermezse herkeatea 6nce kendi 

a· ~bae uygun bir harekette bulunmuı olacaktır.,, 
't~: lyie zanaediyoruz ki "Ôu" gazetesi•in verdiği bu 
'' İt~•e de fazla bir isabet aranmamalıdır. Çüakü ıizüa 

,.._t ı~11 en doğrusu buılio, bu saat için ne yapacağını biz
•l1a da bilmemektedir. 

SIRRI SANLI 

kikadan dakikaya Akdenize Londra Radyo - (Saat miştir. 
sirayet edebilmesine bir ali-
mettir. Fakat bir çok logi
liz gazetelerine göre, Italya 
daha ciddi bir vaziyet alıp-
ta bu blöf siyasetinden vaı· 
geçerse logiltere Akdeniz-
de aldığı bütün tedbirleri 
kaldıracak. 
Leodranın öyle bir yazi

yet alması, icabında Süven ' ~----------------------------~lfiiiiiiiii~--iiiiiiiiim--------

1BiA SEFER VUKU
UNDA BAYANLA· 
RIMIZIN YAPA
CAKLAAI · ASIL 

VE NECiP VAZiFE 

l 
fi!. 

lzrnlr Askerllk Şubeslndenc 
Bir sefer •ukuunda hastabanelerimizde hasta ve 

yaralılarımızın ilmi ve fanni bir şekilde müşfik eller 
tarafından bakılmalarının temini için diğer memleket
lerde olduiu gibi memleketimizde de münevver bayan
larımızın yardımcı hemşire olarak istihdamları kanun 
mucibince tayin ve tesbit edilmiştir. 

Güzel yurdumuzda bu mübrem ihtiyacın temini için 
bayanlarımızın bu sabada bir çok bilgilerle techizi için 
lzmirde iki buçwk aylık bir kurs açılacak ve hitamında 
yapılacak imtihanda muvaffak olanlara verilecek ve
sikalar vekaletçe tasdik edilecektir. 

Bayanlarımızın seferde yardımcı Hemıire olarak ça
lışmaları itibarile bir rucbaniyet ve imtiyaz ka:ıanmıı 
olacaktır. 

Kurslara iıtirak edecek olanların mutlaka Lise, Orta 
veya ilk okul mezunu olmalan şarttır, 

1 Haziran 940 günllnden itibaren l:ımirde açılacak 

olan bu kurslara yurd mödafaasında çok büyük ehem
miyeti haiz olan yar.lımcı He şirelik vazifesini y&p
mak üzere asil ve necip bayanlarımızın şimdiden isti
cal ve gayret göstererek şubeye kendilerini kayd. ettir
••leri ve dalla ıeniş tafsilat almak istiyenlerin de yi
•• ı•beye •lracaatlan ilin olun•r. 

nuncu yıld6nilmüdilr. Fakat 
yarın ilk defa evleniyor•u
şuz gibi karıma bir yeni ge· 
linlik elbisesi istiyorum. B• 
öyle şık, zarif, müstesna, 
görülmemiş bir elbise olacak 
ki ıimdiye kadar Amerika 
biç bir genç kız, biç bir ye
ni gelin bunun bir benzeri
ni geymemiş olıun! 

Kadınlar kadar, yeni zen
ginlerin de zaif damarıaı 
pek iyi bilen satış dairemi-
zin zeki ıefi şu göaiil avla
yıcı teminatı verdi : 

- Bu hususta zerre ka
dar merak etmeyiniz, tak
dim edeceğimiz elbise•ia, 
onu geyecek muhterem zev
ceniz kadar nefis, mlllteana 
muhteşem ve şahane olma· 
sına dikkat edeceğiz. 

Kadın bu iltifatlı sözler
den o kadar memnun oldu
ki, hiç tereddtıt etmeden 
kocasına mırıldandı : 

- Ben ıana demedim mi 
bu kibar Moda Sara: 
yının elbiseleri son derece 
mükemmel ve kuıursuzdar?. 

Daha elbiselerimizi gir
meden, onların mükemmel 
ve kusursuduklarını ıöyliyea 
kadının bu sözlerine rlllme
mek için diı1erimle dudak
larımı ısırmak mecburiyetin-
.le kalliı•. 

(De•amı var) 
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ADkara - Cumhuriyet Hlllk ı •• •• d 8 AJ f k f • h•J f J rJ ~ 
Tlrlstl9': Yolu Partisi mec:liı sırab•nda dlln SVeÇ ODUD e MBJ;I ır ası SVCÇlll Sa 1 Op 8 

Güzelyahdan İneiraltına l F 
Harkiye Vekilimiz beynel Loadra - SYeçin Taziyeti tehlikelidir. Bura Te ransıı ateı açtı kaclar Ye Ilıca arsında yapıl- f d 
milel yazi.......,t laakkında i2a- gazetelerinin yaıdıklarına g6re IHeç Almanlar tara ın aa 

1 makta olan türiatik yol inıa- ~ - d B Stokholm - lnef bahriyesi tarafnadaa sahiller•. 
k hat •ermi' ye on beş ıi\n akşaaa sabaha ifıal edilmek teblikeıine maruz ur. u .

1 1 ab Haziran nihayetine a· B d • d M 1 • L 1 · d Lf maynleri toplamak için l'elea Alman maya ge•ı •' .a.. 
kar l,itmiı olacaktır. içinde Tiirkiye siyasetini maluat içia altık enizın • eme ıs-.e ~11~ • ~~ ~H&. toplarımız tarafın.taa. piıktirtülmüştilr. Bu esnada 11111• 

Maliye yeznesi 
vakıadan ve uzaLtan ala"'ka- Pı•ıyada 8 fırka llaıır bulunuyor. Hatta •narın ır ısmı ff tar 
J & L ı baya filosu da ba gemilere m•Ya allıyetli b6c•• dar eden meseleler hakkın- Yaporlara biadirilmittir. Ba Y&purlara, b•ı:&ıran vap•r arı 

11 

Htik6met konaiı aYl•s•n
da maliyece bir bina inıa 
ettirilmektedir. inşaatı ya
kında ikmel edilecektir. Bu 
.,inada mütakait Ye yetim
lerin maaş işleri tanzim ve 
tedYir edilecektir. 

da r.fakat i!İD laazırdır. lira baltık denizinin itazı yerle- mıştır. Maaaafill Almanların b• tec:rlbeyi SfCH Y8 ' 1 

da etraflı izahat Yer•işler- rinde huzlar elin seyriaefere .manidir. Vapurları• ltirçoia- zanaedil•ektedir. 

Doğru~u? 
Karşıyakaaın Ornek ki

ylnden Fatma doğurduğu 

9ocuğu mezara römdüğü ih
har ediimiş ye tahkikata 
uılanmıştır. 

•• 
Uzüm 

Borsada ü:dim satışlan ha
raretlenmiş ve 7, 8 ve 9 
numaralarda onar para te
rcffü kaydedilmiştir. 

Resim sergisi 
HalkeYİ 1alonunda hazır

lanmış olan resim sergisi 
baıiia öj'ledea sonra saat 
17de açılacaktır. 

llelenler, Bldenler 
Tirk HaYa kurumu müfet

titi 1. Emin Ali Ay-.-ahktan 
geldi. Parti •ıntaka miifet
tişi B. Galip Bahtiyar Göker 
Manisaya ıitti. ----
İzzet Gürgüç 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Tur~ad naahiye idare lıeyeti 
reisi değerli tütiiıı tüccarla
rımızdan 8. İzzet Gürgüç 
şelıirimize gelmiştir. 

Dt. Fahri Işık 
l.zmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenvee/e/rtrik ıeclavi• 

yapılır ıkinci Be1 ler So 
No. 29 TELEFON 2541 

dir. na mühimmat yiikleniyor. Hatta Danimarkanın Kopenhar 
---o--- limanına mülaimmat Yapurları gelmiştir. 

B• lıareket tontlra Ye pariste dikkatle takip oluauyer. 

---... ·~·-----
Dost Yunaniı
tana Ba2day 

Sattık 
lsveç gazeteleri ne diyorlar? 

Toprak efisi dost ve 
komşu Yunanistana 41,181 
ton lııtuj'day satmıştır. 

Bu buğdaylar auhtelif Ji
manlanmızdan teslim edile
eektir. lzmirden 14,011 ton 
buğday sevk edilecektir. 

Paris - Stokllelmdeıı bildiriliyer: Almaaların adım allım 
lsveç hududana yaklaşmasıadan bahseden bura raıeleri, 
lsveçin ltüyük hir tehlike karşısında lııtulvnd•ğunu yazıyer

. far Ye bu aakıız düşman ile }syeçlilerin llesap)aamara Jıa
zır bulundui'•nu yazıyerlar ve diorlar ki: 

-o--

4 Bin Senelik · 
Dolma Kalem 

Yeni bir icad addedilen 
dolma kalemin Mısırda ya
pılan hafriyatta bulunan bir 
takım eşya izerine, laiç de 
yeni bir icad olmadığı anla
şılmıştır. 41tl senelik bir 
mezarda kamıştan bir ka-

lem bulunmuştur ki ba ka
lem uç Ye aürkkep m•lıa-

fazası olarak iki kısı•dan 
miirekkebdir. Mürekkep ·acua 

aksi tarafından koauluyer. 
Ve mürekkep kenulduktaa 

so•ra bir kapakla kapatılı-
. yormuş. 

15 Köy 
altında 

su 

Sofya - Bükreşten bil
dirildiğine göre T•lca şehri 
karların erimesile taşmıştır. 

onbeş köy sular altıada kal
mıştır. Zarar büyftktür. 

"lsveç milleti vaziyetteki vehameti müdriktir, istiklalini 
müdafaa için kahramanca dövüşecektir.,, 

----- .. ____ _ 
. ISVEÇIN iŞGALiNE BiR 
BAHAN MI ARANIYOR? 

Stokholm - Buradaki Alman sefiri Hariciye nezaretine 
müracaat ederek Norveçteki Alman ordusu ile temas iJin 
ineç telefon, telgraf Te deı:airyollarının Almanya11ın emrine 
Terilmesiai istemiştir. 

Bn haber Isveç mahfilini ayaklaııclırdı. Htık6met bu dileti 
reddetmekle beraber hodudlarındaki kavvetlerini arttırdı 
ye erd•suna lıazırol emrini verdi· 

______ .,._ ____ _ 
Bar artistleri bo akıam hu

dud harici ediliyorlar 
Istanbul - Ecnebi tabasından 190 bar artisti bu akşam 

Istanbulu terk edeceklerdir. Badema bar artisti olarak 
memleketimize hiç bir ecnebi sokulmıyacaktır. 

~~~~~ .. ~~~~~ 
Müttefiklerin Çıkardıkları 

Yeni Kuvvetler 
.................................... .................. Londra - Dün Müttefikler Norveçe yeni kuvvetler çıkar-

ı Elhamra sinemasınd• i mışlardır. Bu kuvvetler üç yere çıkmıştır. 1 - Boabas, 2 • 

uvyet Rusya - Y ago•laf 
anlaşması 

Belgracl - Sovyet - Yugoslav müzakereleri pek ~ 
bir haYa i~inde ilerliyer. Bu mualaede11in siyasi kıı111I, 
prafa edilmek üzere laazırlaaıyer. İki taraf da llnatla• 
meanllD~ fÖrllntiyer. ______ .. ___ _ 
lsveçe çıkarı 

kafile .. ı 80 
cak ask 
bin kişi 

J 

Londra - lsveçe çıkarılmak üzere Kopeabaia 
yolu ile gelen Alman kuvYetiain sayısı seksen bin . li 
öğrenilmektedir. Bu maksat için Alman mayn te.11111 

gemileri Isveçin halbk tarafındaki maynleri temizle~ 
iken müttefik tayyareler tarafından bomhardıaan edı 
tir. Nitekim bu vapurlardan biri batmıştır. _____ .. , ___ _ 
olonyada ahudiler Avu1'' 

lık Y apamıyacaklardır ~ 
V arşova - Alman bükômeti Polonyadaki aYakatlar1' lt 

man kanunlarına te·dikan Ye Mayısuı birinci glntiad•' ' 
haren mahkemelere çıkmalarına müsaade ettiiioi ~ ~ 
ilin ediyor. Fakat bu müsadedea Yah•di arakatlar '' t~-' 
de edemiyeecklerdir. ~ _____ .. ______ ~. 

, " ' Kısa Teleraf Haberler• ~~. 
Mart ayında ibracabmı:ı: 1' aily•• liraya balii ellll ıaİ Ilı 
§ Adanada bir kuduz köpek 22 insan ile 11 ~' 

ısırmıştır. I f ' 
§ Ankara Eaniyet midtbü Şinasi SiTas Yaliliii•• ~ 

dest tayindir. J •O 
§ Yugoslavya toprakları üzerinde uçan sekiz Al••' ~I 

yaresi yollarını şaşırdıklarını iddia etmektedirler. ~' 
§ lngiliz donanmasına beş .zırhlı iltilıak etmiştir. f ~·-

dan birisi Akdeniz filosunda diğerleri Norveç saıll • 
vazife alacaktır. ~ 

SUÇLULA ::, 
-o- i •\t 

Kelep•• taklllfl•"' 
hakkında 

-o- ' 
ı Istenkerin şimali, 3 - Norveçin merkez iskelesi. 
ı Bugün matinelertien itibaren ı ı 
ı iki feakalide film birden ı -----.. •• --- J 

Ankara - Adliy•Y'ı.ı ~ 
edilirken ve yahut ee { 
lerinden !'::mahkemeye ııer 
rülen mazaunların e r' ı 
kelepçe takılmak ~ıJ~r. 
teşhir edilmemeleri bll ~ 
da adliye vekaletince 
kikat yapılmaktadır. 

1 1 • SERENAT i Hitlerin Norveçteki askerlere 
ıı Fransızca sözlü ... Bestekar Şubertin hayatı, besteleri ıı Jıitabesİ 

aşklar1. .. Başrolde : LİLİAN HARVEY 

i 2 - Zorla Güzellik Olmaz } 
ı Fransızca sözlü ... Başrollerde : LOR!l TA YOUNG ı 
ı V ARNER BAKSTER : 
ı Metro jurnalde:en son lıarp haberleri. ı 
ı Seanslar: 1-4,30 ve 8 de başlar ı 
ı Zor1a G. Olmaz 2,30-'- 9,30 da ı 
ı Cumartesi ve pazar 11 de ve hafta arasında her gün 1 de ı 
ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır t .......................... .. ........................ .. 
...................................................... 
ı T s· T e l e f o D i 
ı ayyare ıneması 36-•' 
ı Bugün .zevkine ve güzelliğine doyulmıyan, başta• niha-: 
tyete kadar canh Ye laararetli sahnelerle malAmal olan Ye: 
ı MİCHEL SİMON - SIMODJE SIMON : 
ı Gi~i iki btiyik Fransız sanatkirnua yarattıjı ı 

!Aşk Resmieeçidi "Üçkızlar''! 
ı FraDsızca sözli •• şarkılı J 
: Ayrıca: EKLER JURNAL No.1 11 son dl.oya hadisatı. ı 
ı Oyun saatlar1 : Hergün 3-5-7 Ye 9,15te cumartesi Ye ıl 
ı pazar günleri 1 de ilave seansı : ...................................................... 

Berlin - Hitler dün akşam Norveçte çarpışan askerle
rine yaptığı bir hitabede: "Norveç harbinin Almanya için 
bir hayat ve memat mücadelesi olduğunu,, izah etmiştir. 

... ... 
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Saat Çiçeği 
Meksikada yetişen bir çi

çeğe, saat çiçeği ismi ve
rilmişfir. 

Bu çiçek şafak zamanında 
beyazdır. Vakit geçince 
pembeleşir, daha sonda da-
ha koyu bir pembe renk a
lır, tam güneş zevale geldi-
ği zaman kıpkırmızı olur. 
Öğleden sonra üç ı:addele
rinde mordur, ve gurup za-
manı koyu mavi renkte gö
rünür. 

Yerliler bu çiceğe baka
rak günün her saatını anlı· 
yabilmektedirlerl 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Ki19sinden Alınız 
Çoralrllapa Polia merkezi karp11 Ne. 864 Haıaa Tabım ÔadeıTelefoa3497 

Norveç 
-Or-

Muhacirlerln• Y~:, 
Vaşington - A••rı ,, 

kfımeti Norveçten "'~~ 
Norveçte Muhtacı ıııtJ ~ı 
otan ahaliye Amerlk• 

c:flll' 
baçı tarafından yar. tir· 
mesine karar verııt•f t
yardım büyük mıkY'~ 
caktır. 


