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1:rondhayn ttıhtiye edildi. Almanlar ric' atediyorlo.r 

İtalyanın ve Sovyet 
bildirmeleri resmen 

Rusyanın, va,zi~etlerini 
taleb olunacaktır 

Alman 
"• Acık p .... 
•lavracı 

leinıterdir ? 

matbuatı, ltalyanın 
içınde olduğunu 

büyük bir tehlike 
bağırıyor Asri Bir f~ 

AFRODIT ~', 
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1'tııG~A M 0 T TEF i K KUVVETLERi HAMMAR VE a:e~~~~r 
--------ıılml!l----~~-~ lhatbuatına dejill 

~, •nın TUrk'• spl
(C .. ine ••tmahdır 
~ l>l'lıale d'Italya)nın ma
t_:,;: •eşlaar başmuharriri 
""- • kendi meslekdaşla
'-h •e ltalyan radyolarının 
~. k•la -aayurd•kları, çok 

E l VER UN SEHiRLERiNI ISGA l ETTiLER bug::,:::!~.:.:~:~l:~ı-
niz ki fi değildir. Hete 1'6-

!ti ~ t 1~rleri andıran ten
JJ -İJ~ 'tdır ve tehditleri g'&r-\t,;i • lıitmiyerek bitaraf, 

' IE Ye T&rk matbua
"~ lleıriyatını kaba ve 
~ lllusamalaa ile görft· 
~b~ bulaıu hakikaten 
' ve akıl selim erba
~llldtirllcU bir hayret 
S ih?akmata kifi gel
~~~ yazdıiı maka
SPiiınin batında baıka, 
~~ ltatka, ıonunda 
te''hGt.. baıka bir " liıan 
t•~ . .eden " ita ltalyaa 
~ti~ t"ı lier ecaebi gaze-
~--.~· •e herkeıten önce 
,ı, illiaci Roma istasyen-
'-~ ~ T.&rkçe spikerine bi
,_~la ~ık dersi verse ltal
~i b· tliplomuı itlerine bel· 
~1"•1: Yardımı da dok•na • . 
.. il.. 
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Yet Tllrlıdyenin dost-

-., --,' d11iun11 bildiği Inıiliı: 
~- !'lleıılardan bahseder
' lll6ttefikleria abp tut

Palavralara ltalyan 

Londra - No"eçte kara
ya indirilen lngiliz kuvvet
leri muvaffaaıyetle ilerlemek 
tedirler. 

Son alınan haberlere gö· 
re Hammar ve Elverıu şe
lairleri lngiliıler tarafından 
işgal edilmişlerdir. 

Traydlaan şehrinde, ya
kında lngiliz hllcumlarına 

muuz kalacağından, sivil 
halkından tahliye edilmiştir. 
Alman garnizonu da dağla
ra çekildi. 

Almanların, timale doğru 
hareketleri gayet ağır 

bir seyir takib etmektedir. 
Christiyansand tayyare 

meydanı lngiliz tayyareleri 

matbuatı ltiç bir zaman inan
maz, inanamaz, Norveçte 
müttefikler Almanlardan da
yak yiyip duruyor,, gibi pa
lavralar savurmakta ve ha- . 
diseleri istediği tekilde tef
sir etmekte devam ederse 
diplomalı palaYracıların kim
ler olduğunu biz ona, onun
da inanabileceği şekilde 
isbat etaeğe kalkışacaiız. 

SIRRI SANLI 

Alman lm11aratora Ra• Ç•rını Nasıl AIJ•ttı? 

u~~ ... •çıtı, ta karanlık bir odaya gırdijimiz zaman 
~'•~ hir ıey g6remedik. Fakat Kestello limltasını 
~"-d .. •urette açtığı zaman pek geniş bir oda içillde 
~-ç b~fUınuzu gördilm ve gördüğüm fevkallde kor
t•-.ı ~ ınanzaradan şiddetli bir titremeye kapıldım. 
'laa t Hı111 sıkıldı. Fenerin ilk ışığı 'bizi bir babriyeli-

C.. '-ediyle karşılaıtırmıştı. 
~ ett kapıdan içeri bllcum eden ıuların kuvvetiyle 
~)Yor, ayakta durmağa çalışan bir heykel ıekline 
~ ,0"dıı. Elbisesi bile zedelenmemit olan bu cesed 
._,,: ~Yakta durdu. Fakat bir saniyeden fazla dura
"ti da 0 balıriyeli ileri geri sallanarak yine arka 
._~le ıta. Fakat dalraların sevkiyle hize doiru 18-
a .. llılelcte tlevam ediyordu. . 

t, ııa-:ıaıara pek korkunç bir şeydi. Banu görenler 
~ teı~ il ~esetli olduiunu bilmiyealer zannederlerdi 
°'dıat.. ltıze relip, OD yedi yıJdaaJterİ uya•akta 
4ot.11 ~ıaa uykusunda keatliıi rahatsız ettiii•izdea 
~' ıı iyette 1.alunacaktı. 

"k11ı, '•tar ve metin arkadaşımın bu •anzaradaa 
l llıle · • "'" *ltlt •ıaı beklerkea l• btiytlk '2ir sotuk kaahlıkla 
"''~t, it lt•reti Yerdi. Ôllala biıe tlojra ilerle· 
~ 4li oldut•• ıörlince eliyle b•ratlan ~abuk kaıa-

. 1' Y• Slıteriyord•. 

tarafından bombalanmıştır. 
Londra - Alman tayya

releri miltematliyen lsveç 
topraklarından uçmaktadır. 

Bu -nziyet, ineç ef kin 
umumiyesi tarafından çok 
fena karşılanmaktadır ve ga-

AT 

İlkbahar at koşularının 
dirdünçüsil dün Kızılçullu
daki kuşu alanında binlerce 
laalkın huzurunda tam bir 
intizam ve parlak bir surette 
yapılmııtır. 

Birinci koşu: Bu kuşada 
Halim Saidia Şelanazı birinci, 
Fevzi Liitfü Karaosma•oilu· 
nun Ganiri ikinci, ls•ail 
Aksoyun Alevi nçiincli gel
miıtir. 

ikinci _kuşu: Birinciliii Ha
lukun Örneji, ikinciliği Se· 
Jimin Yükseli, üçüaçülift 
Fehminin Çelenği kazanmış

zeteler Hitlerin "Bitaraflar, 
bitaraflıklarım saydırmalıdır-

lar" sözünü hatırlatmakta
dırlar! 

Diln bveç hududlarından 
geçen üç Alman tayyaresi 

\ 

Üçüocii koşu: Asımın Dan
disi birinci, yine Asımın 

Komisaryı ikinci, Haiimin 
Şıpkası gçilncü gelmişlerdir. 

Dördüncü koıu: Birinciliği 
F eYziain Taysı, ikinciliği 
Saliheddinia~Gürvaki almış
tır. 

Beşinci koşu: Bu son ku· 
şuya iki hayvan iştirak et
miş Tana birinci, Sava ikinci 
gelmiştir. 

lsveç tayyareleri tarefından 
diişürülmüşlerdir. 

Londra - Şimali Norveç
teki Almanlar ricat etmek
tedir. 

Paris - Bug6nlerde Fran
sız ve lngiliz gazetelerinde 
neşredilen uzun makaleler
den sonra, mllttefik htik6-
metler, bay Stalin'den ve bay 
Mussolini'dea, resmi olarak, 
vaziyetlerini bildirmelerini 
talep edeceklerdir. 

lagiltere, biıtiln kuvvetle 
rini Almanların tedip ve im
hasına sarf etmeğe karar ver
diğinden Roma ile Moıko
vanın siyasi va.ziyetlerini bir 
an evvel bildirmelerine pek 
büyük bir ehemmiyet atfet· 
mektedir. 

Paris - Berlin matbuatı, 
Almanyanın yalnız ve binae
naley milşkül vaziyetine bir 
çare bulmak için, ltalyayı 
kazanmak maksadiyle ltal
yanın Akdenizde btlyfik teh
like ve tehdit altında yaşa· 
dığını ve bir gün hiç bekle
mediği bir anda, müthit bir 
tecavüze uğraması ihtima
linden bahsederek ltalyan-
ları kendilerine celbetmeğe 
çalışıyor, Ve işin garip ta
rafı da, Almanya, bu siya
seti ltalyanın imdadına koı
mak maksadiyle takip etti
ğini de ili ve ediyor. .. 

zel başınızın içini senginleı
tirmeğe, irfan •e zeki nur
ları ile ıüslemeje heves et
meden bir kibir Ye azamet 
peyda edecek olarsanız, et
raf. nııı alanları pek çabuk 
uzaklaıtırırıınıs. 

Ostat Barkley'in yaptatı 
resim hakikaten üstadane 
olmuş ye beni as umanda 
bütiin Amerikaya tandbr· 
mııtı. Fakat işin ıaribi ve 
inanılmıyacak noktası ıu 
ki: Tanınmamıı fakir •e 
bntız mektebini ikmll etme-
mi§ genç ressamın .. Asri 
Afrodit" namı ile benim yan 
çıplak olarak tablomu• ona 
temi• ettiği bDyiik filaret 
ve şan, bana kartpostal ıek-
linde satılmasına mn~de 
karşılığı olarak kazandınlltı 
servet büyiik llstadınkiadea 
daha muazzam olda. 

••• 
Bu aabrlan buraya kayde-

derken kızll(.qığımı hi11edi· 
yorum. Fakat ne yapaHıD ki, 
ben buraya başımdan ge~eo 
her vak'ayı, her maceramı, 

her duygumu nakletmet• 
karar vermiş bulunuyorum. 
Belki, be•İ• bu andaki te
reddldllme gtllecek•ialı:. 

Evet ister gtUDallz, İ•ter 
ben.imle alay ediais. Artık 
çekinmeden yazıyorum: Ben 
aeYiyorum. 

(Devamı var) 
--&.-

Tarilai 
tır. 

Italyan Gazeteleri 
Hatıraları Kurcakyorlar 1 

~H~•••~•~M ""' """ ... ~~ Sofya - Romadan telefonlanıyor: Italyan gazeteleri, ~ ..... ~ ~ ........... .. 
f Almanların Norveçteki muvaffakıyetleriadea bahaediyorlar. 

Ôniimlzdeki pazar günü 
ilkhahar at koıularının so
nuncusu olan ve lzmir mu
hasebei hususiyeıince tertip 
edilen kotu yapılacaktır. 

ı 
"Tribona" gazetesi bu ve•ile ile ba harbin lngiliz tarihincle 

r bir mevki lalac•ğını da ill•e ediyer. 
ı:.D SOR haberleri vere• .. Jurnale d'Italia" da 1talya~lana ~ra"nsrzlarl~ esk! muha-

k 
• • rebelerini canlandırıyor. Ve dıyor kı: Akdenızdekı btlyilı 

bilme IÇID... devletler ilçtllr. Jtalya, Iaıiltere ve Fraaıadır. Bu iç impa-
Vefalı ve sevkili okuyaculanmıza her zaman -en son ratorluğaa tarilai de bllylktlir. Bir çok şeylerde Framız 

haberleri ilk defa yetiştirebilmek içia hazan ikinci tab- menfaatleri ftalyaalarıaki ile mlfterektir. Bununla heraber 
)ar yaptıjımız malftmdur. Hem bu prensipten ayrılma- fra119anıa ltalya siyaıeti aleyhine hareket ediıi ilk defa 
mak ve hem de tu tasarruf zamanında okuyucularımı- detildir. Kor•fkanın 1768 de ltalyanlardan ne suretle alın-
zı iki defa gazete satın almak mecburiyetinde bulan- dıfını zikretmek llzım mıdır? Ya 1881 de Tunuıun İfgali? 
durmamak için bundan b6yle bnttin radyoların yay- Bu iki hidise Franıayi hiç bir ihtiyaç yüzünden • 1 

b 1 • 1 ,._ di b . t' 8 l f ııga e dıkları ea taze ve .en mühim ha er erı av ayıp xen - mec ur etmemış ır. un ar sır Franıııların kar d . 
lerine sunmak emelile, icabında, gaıete•izia ••tir vak- d k. hik. · · d • Ye enıı-

d.k b~ ı li dımkı~etı ıfelv al sı plinlarından doğmuıtar. Bu 6yle 
tini bir iki .. at tehir et•eie karar yer ~ · 11 p n ır ı sır ta yaya karıı çııılmı•tır B 1 b 

U•anz ki •e••ili ekuyac:uları•ız ke~dı heaeplanaa i b it 1 F b y • unun a era· 
ld etle karıılıya er Ma ya f~ahn~aaın ilytlk bir devlet oldu~uau inkir etmi-

vw•it o •i11111u b• kararı •••••nıy - yor. aama ı uagün 0 eski hesaplan d=- it 1_ -n 

OKUYUCULARIMIZA ------

•klardır. dilr .a&e men.. •-nl-

•~~-.!~..-~·~·~·~·~·~·~·~·~ .. ~·~·~.,~·~,.~·:•::•:--:::•::::•::::•:•:::•::::•::::•:ta:::~:_--=~· ":_~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~J 
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SAHiFE 2 

Hüseyin 
Cahidin SON ıH ABER LE R 1 ıf .. iebirhabarl 

................ 
Ulusal ege Bir •&kalesi ---lay Hlseyin Yalçın (Yeni 

S.bala) 4a yazdığı. bir aa
llalede l.l1le bir zamaada 
ltalyanın P'raaıatlaa lt.oraika 
Ye Tanaıu istemekte ısrar 
etmesini tenkit ederek di .. 
yer ki: 

"T•naı ile Kersika ltalya 
içia laayati bir kıymeti baiz 
iseler, l.uadan dolayı Fran-
1anı11 bu yerleri ltalyaya 
vermesi lazım geliyorsa, 
Anadolunun birer par9aıı 
olan Onikiatla Ye Rodoı 

BAL1'IK 
lllAYN 

DENiZiNDE 
TARLASI 

--..---.,_..,·"-----~-

lelırad-Vrea91 ıazetesi "ltaltık dıaizin4ı aay• tarlası,, 
ltaılıiı altın.ta nepettiii bir aakalHinde ezclale ş•nları 
ıöyliyer: Inıilizlerl• dlşmanlarının yel•1a• kesmek ve iı
kandinayya yarı• atlaıile irtibatlarına meyaan veraeaek 
i,in lıtaltık 4enizintle maya tarlatan teıis etmiılertlir. la 
aaya sahasının pek büyük old•iu :ıaanediliyor. Mamafi 
maya tarlalarıaın imhası imkanlarını rl:ı inin• ala• lngi
lizler, bu tarlaları ekinlerini: muzir kuşlardan ••hafaza 
eden çifçi gibi daimi bir ne%aret altında buluaduruyorlar. __ ...,. __ _.,. .. ~-------. 

Terkiye için ai laayatl kıy
meti laaiıdirler, yeksa ltalya 
i~in ai? ltalya neden b•n· 
ları bize iade etmiyor.?,, 

Ro•anyalılar Petrol Maden-
lerini Bir andalmha Edebilirler 

---o--
Dünkü Spor 

Haberleri 
-oo-

Ankara, (Hususi) - Dün 
19 Mayıs stadyomuncla Milli 
ktıme maçlarına devam edil-
miıtir. Fenerbalıçe - Muhafız 
gftcü 2-2 berabere, Galata-
saray Gençler birliğini sıfıra 
karti birle yendi. 

lstanbul (Hususi) - Milli 
kllıme müsabakalarına din 
~eref stadında devam edil-
miştir. Altay - Vefa arasın
daki maçta bu iki takım 

2-2 berabere kaldılar. Bun
dan sonra Beşiktaş-Altınerdu 
takımları karıılaştı. Neticede 
4-3 Altınordu galip geldi. 

.. il 

322-323 
---,o--

Btikreş - Presaktualite yazdığı bir makalede, Romaaya 
petrollerının fen memuru doktor Artes'in beyanatını neşre
derek diyor ki: Almanlar petrol madenlerini işgal edemez
ler. Zira bu madenlerin imhası bir kaç saathk bir iştir. 
Romanya petrollerinin yer altından birbirile münasebetleri 
olduiu için bir buçuk saatta imha edilebilirler. 

Almanların bunları zorla almak istemeleri onlardan ta
mamen mahrum olmaları demektir. 

-~----.. -----
Almanyanın Gıda Ve Ateş 

Meselesi 
Sofya - .. Utro" gazetesi muhabiri: "Müttefiklerin Ner

veçe girmesiyla ableka tamamlanmış olur." Kaşlığı altında 
gazetesine telefenlaaığı laalterlerde deniyor ki: 

"Almanyannı Nerveçteki muvaffakıyetsizliğinin se\telti, 
boradaki zihaiyete ğ'öre, Almanyanın bitarafJarın emniyet 
ve muhabbetini kazanmamış olmasıdır. Almanya da Skandi
navyadan bayir olmıyacağ'ıoı anlamıştır. On•• i~indir ki 
yiyeceğini -.e yakacağını cenabu şarki Avrnpadaa tedarik 
çarelerine düşmüştür. ____ .. ____ _ 

Kısa R~dyo Haberleri 
Komadan tayyare ile gelen Almanyanın Roaa sefiri Feıı 

Mangizeu bugln iki defa Hltier tafından kabwl edilaiştir. 
§ Son 24 saat zarfında Norveçte 10 ve garp ceplaesiade 

7 tayyare ki cemaa 17 Alman bombar.lıman tayyaresi 
müttefikler tarafında• aüşürülmüştür. 

§ Jteaanya hükumeti, ıirdüğü lüz6a üzerine 309 Alman 
hudud harici etmiştir: 

Bul2ar toprak~arı üzerinde 
uçan tayyareler 

Sef1a - İki askeri Romen tayyaresi on bet t:lakika ka· 
dar l•lıar araıiıi listlnde tlıçauıtar. Balıar dafl batarya
ları ba tayyarelere kartı ateı açmııtır. 

lsveç Taarruza uğrarsa 
Stekholm - Alman kıtaatının lsYef laudadunda rtsrl•

•esi, lsveç makamlarını endişeye sevketmiştir. 
İsveç, Alman tehlikesine karşı kendisini ciddi surette 

müdafaa edecektir. 
Bir gaıete diyor ki : 
"Biz komıularıaızdan memnunduk. Yeni koaıulara iti· 

aizia huzurale "Hoş ıeldin" diyecek laalcle detiliı:. Bahu
sus bu ko•şu Almanya oluna hit de laeşamuza ıitmez." 

~----..-.~ .. •~www-ı,.....•s--~-
• 

6 milyon asker emir bekliyor 
Paris - (Opserder) gazetesi, Fransanıa halen taze ve 

genç olmak üzere altı milyonluk bir orduya malik olduğu
nu ve bu kuvvetin, garp cephesinden başka her hanıi bir 
cephede harp etmefe imade bulunduğunu yazıyor. 

_....,._. ___ .. ___ _ 
KRAL HAKON VE 

NORVEÇ ______ .. _____ _ 
.Norveç kralı, halkın reyi 

tahte oturan yegane 
ile 

hükümdardır 
-4-

Norveçte erazi ziraate mü· 
said dciiltlir. Bunua için 
çiftçilik faaliyeti pek azdır. 
Buna mukabil hayvan yetiş
tirmek çek ileri iİtmiıtir. 

Memlekette 3,581,101 baş 
hayvan vardır. 

Morveçin maden serveti 
~ok ze•ıindir. Senede 410 
bin ton demir, 100 bin ten 
saf azot, 40 bin ton çinko, 
3,101 ton bakır, 11 ton gü
aiş istihsal edilir. Bunlar-
dan başka senede yir•i bin 
ton çelik, alüminyum, dök
me demir elde edilir. Su 

kuvvetinden 9,500,000 kilo
metre elektrik kudreti istih
sal edilir. 

Norveçte balıkçılık çok 
ilerlemiştir. Senede vasati 
olarak 750,001 ton balık av
lamr. 100.000 hektelitre ba
lık yağı ibra~ edilir. Balina 
avından da senede 1 milyon 
318.901 fıçı yağ elde edilir. 

Nerveçin ticaret filosu çok 

1
. mükeameldir. Avrupada ikin-
ci Ye bütün dünyada dör· 
düncü gelir. 938 senesinde 

lik bay.! 
Ulaıal egemenlik 

mı hugün 6ğleyin bl 
ve 23 Nisa• 
na kadar deYam ed. 
Bu münasebetle reslOI 
ıusi müeasesat bu,O• 
den itibaren tatil 1• 
lardır. 

Yarın, laikimiyetio 
ıııı -.e şartsız olarak 
intikal ettiği tarihi •• 
günün yıldönllmüdllt• 

23 Nisan aynı 
~ocukların bayraınıdst 

Genç yavrular yı 
10.30 da Clmuriyet 
nında yapılacak t5r 
rak edeceklerdir. 

Şoför Ha 
-·-

Eski muavini .tar• 
tabanca kart"" 

yaralandı 
Evvelki gece Ba• 

Çayırlıbahçede nakliY 
ban Kalfaoilu'nuD lı 
larıoda çalışan 1' 
Beyşehir kazasınd•:i{ 

Mustafa oğlu Hasan !.f' 
ş ... hirli Şakir oğla 
avini Mehmet 
rafından tabanca ~ 
ile sağ başından 
retle yaralanmış •• 
yakalaomşıtır. 

- -6; -r" 

Harp Mal'*' 
_._ 

3656 sayılı kanuo0' 

cü maddesi mucibiP 
malüllerinin maaşla t 
ri halinde dahi tek• 
aıları kesilmiyecektit 

Doiumlu yerli 
erlerin yok

laması 

~~------~-----.... ··-----------------
Norveç ticaret filesa 4 mil
yon '14,000 ton hacmiade 
idi. Bir sene sonra, yani 
939 da 4,835,ono toau buf .. 
muş ve vapurların adedi iki 
bini geçmiştir. 

Muamelede birlik 
zamı temin için bu 
terfi zamlarının tek• 
aşları ile birlikt• 
umumiye bütçesind~ 
mesi ve mülhakat• 
ligat yapılması içiO 

-. 
Bugündea itibaren 322 

323 doğumlu ihtiyat yerli 

Para yerine diş 
Okyanustaki adalardan 

bir kısmının yerlileri, köpek 
balığının dişlerini para ye
rine kuılanmaktadırlar. 

Bu kemikler kırmızı ve .. 
beyaza boyanmaktadır. 

erlerin yoklamasına başlan
mııtır. bu erlerin yoklaması 
önümüzdeki cuma günü ak
ıamına kadar devam ede
cektir. 

Beyaz olanlar, kırmızı o
lanlardan yirmi defa daha 

a§ fazla kıymetlidirler. .... 
lzmlr vlUlyatl hususi Muhasebe MUllUrlUğDnllen: 
Bir yıllık lr.ira 

bedeli •uhammeai 
lira Kapu no.aa Cinai Mevkii 

-41 475 dükkan karantina tranıny caddesinde 
175 21 laangar 2 inci kordon şapbaae sokak 
211 16/11 " Alipaşa meydaaında 
255 20-26-2' ,, " ,, 
3t 1' dükkan ,, ,, 

2M 15 depo Sabuaane aokajı 
110 42 mağaza Kestane pazarında 
48 9 dükkan Samau çarşmalla 

145 8 mağaza GSmaniye caddesinde 
160 14 ,, birinci belediye caddesi 
110 583 hane keçeciler caddesiade 
25 7 ,, tilkilik caddesinde 
71 116 mataza esmaniye catl. Peştemalcılar.la 
25 264 hane ikiçeşmelik caddesinde 
40 22 hane kar4ıyaka celal bey iktisat aekağt. 

ldarei Huauaiyei Vilayete ait olup yukarıda bulunduklan mahal 
ile cin• ve kapı numaraları yazılı emlak kiraya ver.imek üzere 
15-4-,48 günfinden itibaren 15 gün mü.ldetle açık artıraağa çı
karılmıthr. Kira şartlarını ötdenmek üzere ltergln muhaaeltei hu· 
ausiıye varidat kalemine ve pey sürmek iıtiyenlerin ihale tarihi 
olan 29-4-,48 pazartesi güaü saat 11 de yl:ıde 7,5 depe:ıite 
•akltu:ıları ile ltirlikte Vilayet daimi Encümenine müracaatları 
ilaa elunur. (1355) 

Çemberlayn- 1 Milli Müdafaa 
den soara Ka unu 

-o-

Kim aa,vekll olacak? 

Eğer lngilterenin buıünkü 
ba,vekili Çemberlayn çeki
lecek olursa yerine kiain 
geleceğini tahmin ediyorsu
nuz? 

lngilizce Nevs Cbronicle 
gazeies;, karileri arasında 

bir anket yaparak şimdi 

domineoları nazırı Antoni 
Edenin hili "en gözde baı
vekiJ., namzedi olduğu neti-
cesine varmıştır. Bunun ar· 
dından Çorçil gelir. 

Eu ankete iştirak edenler 
arasından reylerin yiizde 28 i 

-o-

Ankara - Milli müdafa
ayı koruaa kanun layihası 

alakadar vekalet tarafından 
Başvekalete takdim edilmiş· 
tir. Layiha İcra Vekilleri 
Heyetinde görüşüldükten son
ra~yakında B. M. Meclisine 
verilecektir. 

Antoni Eden üzerinde tep
lanmıştır. Çorçil yüzde 25 
Lord Halifak& yüzde 7, mu
halefet lideri binbaşı Atli 
yüzde ' ve sabık başvekil 
Loyd Corç yüzde 5 nisbnin
de rey almışlardır. 

lzmlr vlliyetl llususl mullasebe mUllUrlUjUaten: 
Mulaammen bedeli sabıkı 

Lira Cinsi Mevkii 
3750 Agamemaun ve mil ılıcaları 'lalçevada 
ldarei Hususiyei Vilayete ait olup Balçevada kaia Agamemaua 

ve Mil ılıcaları ve laer iki ılıcaaıa arazi ve eşcarı hariç ()im.ak 
iiı:ere ılıcalarla ltinaların icarı şartnamesi mucihince kiraya veril
mek üzere 17-4-,40 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarıl· 

mıştır. Kira şartlarını ötrenmek istiyenlerin iter gün Muhaııebei 
Wususiye müdüriyeti Varidat kalemine ve müzayedeye iştirakle 
pey sürmek iatiyenlerin de ihale tariai olan 2-5-,40 Perşeahe gü
nü sabah saat 11 de 281 lira 25 kuruıluk depozite makbuzları ile 
ltirlikte Vilayet .taimi enctlmenine mlracaatları ilaa elunllr. (1373) 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kiı .. inden Alınız 
• Çorakllapu Poliı merkezi kUflll No. 864 Haıan Tahıla ÔadeıTelefoa3497 

Noneç ticaret filosu son 
derece moderndir. Vapurla
rın yarısı son on sene için
de yapılmıştır. 

Nor••çin Ordıı ve IJo'ltanmaaı 
Norveçin ordusu sulla za

manında 15 bin kişidir. Kı
şın bu miktar yedi biner. 

(Devamı var) 

gelmiştir. 

Dr. Fahri 
ızmir Memleket tl 

Rontken Müt 
RontkenveelelıtrÇ 

yapılır ıkinci 

No. 29 TELEfO 

1 
Alm•n /mptırateru Rua Çarını Nasıl Aldattı· 

kuvvetlı surette kapadık ... Yu~a~ı çık~a~ d• 
verdik. Bu manzara her an gozümün onuo 
nır. 

Bu hale göre bizim ağır vazifeye heollZ ., 
dık demekti. eunkü bakikatta yarıyan biç b• 
rememiştik. Altınların henüz yüzünü bile ıl>t 
sip olmamıştı. • 

Ne olacağız, bu suretle daha ne zası•0 

çalışacak ve daha ne ıibi hayati tehlikeler 
d-k b d- ·· · · ka,t• ğiz? Diye düşün u ve u uşuncemızı 

ledik. O da bize şu cevabı verdi: 1, 
- Bizimle mukaveleniz var. Bu muka•e 

bince devama mecbursunuz. Çünkü ayni 
beaim emrime tabisiniz. Şimdi pişman oldlak 
meı:. İşte '-u kadar. 

Bu size başımızı eğerek sustuk. ·tif' 
Kaptan haklı idi. Kostello ile bu hakkı 1 

I 

rek hemen işe koyulduk. Bununla beraber 
diğer üçlineli arkadaşımızı da beraber aldı1'· 

' umandanın Kamar 
Yol erede ~? 

On yedi ılin i,inele hep ku•andanı• 


