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klodi~ 
tep hanesi 

büyük bir propağanda levazımı ve 
ile birlikte Budapeşteye varmıştır! 

PANYOLLAR DA HAKiKATi AN LAMAGA BA LIYORLARI 
kont Ciano İtalyanın • 

vazıy bildirecek 
~:.~çık 

~RllN RADYOSUNUN 
1 ENI MARiFETLERi ! .. ' -·- ... 

. t~llın müdafaa ve yükse-
ıçin ı?eceli gündüzlü çalı~ 

'-. rtlüiki ve Askeri Şefle
!'• dil uzatan bu radyo 
•darecilerine son ihtar 

~ ••lla r:~ •• .:aa 'T:kçe spikeri yeni bir •at•• 
- t '-•artladı. Bu bayaiı saçmada: Yurdumuzda Yak• 

\ ~\ elıele Ye aeylip gibi tabiatın, en basit Ye en afts· 

~~- ~1•ri ile esrarı meydana çıkarılmış afetlerini, Tlirki· 
~ \~~Glt~filderle aalaıması neticesi olduğunu iddia etmek 

\ı\ İli •leca l.ir propagandadan ibarettir ! Yeni Tfirkiye-
:~td,: •e fen sahasında yaptığı terakkileri, Atatürk'ün 
i~~ te ~lda yarattığı fikir, irfan ve ictihad inkılaplarını 

'- ~ ~llkir inkar için bundan daha kaba ve bayafı bir 
' b '•• l Q~t, o aaaı. 

·~~ ~ıl ~ l~rk üniversitelerinin Törk talebesi ile taştığı, 
1t tıtı \l ılim Ye irfan müesseselerinden sayısız ilim ve 

tl•Jl •llrlarının yurdun ber köşesine yayıldığı ve .zelzele, 
lıt bi.,."t sair tabii 1aadiselerin ilk okullarda bile en anla
. 1~-, t tekilde öğretildiii Cumhuriyet Türkiyesinin çocuk-

1• 'i ! fen~lerine bundan daha büyük bir hakaret ola-
~ r ' 

tı >' 
lGtkt'~ propagantia ile bir taraftan Türk gençliğini 

t"t,, l!ıılletini tec1ail eden bu Berlin radyosu, diğer 
'~''ç ela lllemleketin idare ve müdafaa aes'uliyetiai ea 
. d,.,."~e ateıli bir duygu, en sarsılma~ bir iman ve ideal 
i "ı le eden mülki ve askeri teşkilatımıza da kopasıca 
İ~lt •t~aktan utaamıyarak aşağı yakarı bitüa milletia 
\t ~ tarafından para ile satın alındığını haykıracak 
~''~ llakaraca neıriyatta bulunmaktan sıkılmamıştır. 
l,l"iıa~ .Tiirk milletinin göz beheği olan aziz ve değer 
-.,,,

11
•tham altıada bulundurmak küstah.lığında bulunan 

~-~k -k,' fabrikası radyo, Türk yurdunda bulunan ve 
'tt,ı ~' Berlinin a;zının sularını akıttıracak olan zengia 
'd'te~~•ldarnun bulunmasıaı tabiatın hanii cilvesine 
't'tk· ır? -Buna çek merak ediyoruz. 

~~dlltı~YtQiıı hirriyet ve istiklalini kazanmak ve Türk 
~c, ı:ı teıniz topraklarını düşmanlardan temizlemek için 
~ ,._, ve bia türlü mahrumiyetlere katlanarak 

l._ hrıca ve aslanlar gibi çarpışmış ve bu yolda 
Q ~ ''fi l~a~larını seve seve sayısız tehlikelere atmış bü
•t,blı ~'111tızi Ingiliz altınları ile satın alınmış gödermek 

~t, bi l•tıda bulunan bu radyo istasyonunu idare e.den-
Qtkç," h~•tre daha hatırlatalım ki: Türk umumi efkarına 
~,.,. l ıtap etmek küıtahlığını gösteren bu gibi iftiralar 

~, tolt~lc ınilletini hiddet ve gazaba getiren bir şey 
1

• Ona göre akıllarım başlarına alsınlar ... 
SIRRI SANLI 

~l 
:~nlar Otla Mııatakasında 

1tata Mecbur Kaldılar 
~'dra _ ~ . . . 
\ı 't••ıi Oıleade neıredılerı ea son resmı tebhj : 

'~i •lt~dOtı~ •••taaııa.la Almanlar ortluları•ı:ııa taı· 
• rıcat• ••cbur kalmıılar.lır. 

Almanların bir hezimeti 
ALMANLARIN FRANSIZ ITALY N MÜNASEBET

LERiNi BOZMAK iÇiN YAPTIKLARI 
PROPAGANDAYA KARŞILIK 

Pariı - Bilhassa Roman
yada ticari görüşmelerde bü· 
yük bir muvaffakiyetsizliğe 

uirayaa Alman iktisat dok
toru Kladiwı bugin tayyare 
ile Badapeşteye Yarmıştır. 
· Klodiaa alelacele Macar 

hariciye nazırı ile g6rüşmek 
yolunu bulmuştur. 

Klodiua'un bindiii tayya
reyi takip eden ikinci tay· 
yarenin hamil olduğu pro-
paganda kitap Ye risaleleri 
bir dağ yığını teşkil edecek 
kadar çoktnr. 

Bu umumi efkarı karış
tırmağa çalışan evrak ve 
beyannamelerin Bükreşte ol
duğu gibi polis tarafından 
toplattırılmpsı ihtimali de 
çok büyüktür • 

Bu propaganda cephane
lerinin de bir tesir hasıl et
miyeceği muhakkak ~ayıl· 
maktadır. Çünkü Almanlar, 
bu kitap, mecmua ve be
yannamelerle lngilizlerin Ta
nayı zapt ve istili etmek 
istedikleri, gibi garip gülünç 
ve kimsenin inanamıyacağa 

Yorgunluktan 

'f 
l 

bir iddia ortaya atılmakta-

dır. • 
Nis - Roma ve Milaao

da yaptığı bir seyahatten 
dönen Fraaıız mebusu Ba
retey, ga:ıetelere yaptığı be
yanatta : 

Almanya Italyada müthiş 

bir propaganda faaliyeti 
göstermektedir. Mokava da 
ltalyayı -FraDsadan ayır
mak-

Halbuki, Italyan halkı 
Fransız halkına bağlı kal
maktadır. Geçmiş medeni
yetlerin müıterek habraJarı 

canlılığını hiçbir zaman kay
betmemiştir. 

Hükumetimiz ltalyada ha· 
kiki vaziyet ve çehremizi 
gösterecek konferanslar ver· 
dirmelidir. 

Paris - Daima faşist ta· 
raftarı görünen Ispanyol mat• 
buatının ve bilhassa 0Lcı,, 

gazetesinin birdenbire lisa· 
nını değiştirerek Müttefik· 
lerin lelaine makalelar neş
retmesi Pariste çek iyi kar· 
şılau.mıştır. 

bitap 

"Lci,, gazetesi ıeneral 
Frankoya, Fransız hükume
ti ile derhal temas ve mü
.zakereJere ges:mesiai hara
retli bir lisanla taniye et
mektedir. 

Amsterdam - Berlin rad
yosunun bildirdiğine göre, 
Kont Ciano 10 Mayısta mti· 
him bir natuk irad edecek, 
ltalyanın alacağı kat'i vazi.
yeti cihan umumi efkirına 
bildirecektir. 

Paris - Tass ajansı, Ro
manyanın birçok eyaletlerin
de askeri hazırlıkların ya-

pıldığını ve Bükreş askeri 
tayyare meydanına ilk defa 
olarak dafi topları konuldu
ğunu bildirmektedir. 

Paris - Royter ajansının 
mümessilline beyanatta bu-

lunan İbni Suud Arabista
nın daima bitaraf kalmağa 

çalışacağını fakat lngiltereye l 
!!arşı her zaman sevgi ve 

bağlılık duyguları ile müta
hassis olmaktan ıeri kalma
dığını söylemiştir. 

Milli Şefimiz 

Ankara - Reisicumla•
rumuz lımet lnöni din öi .. 
leden sonra Inıüiı, Fransız 
Ye Romanya elıi1erini ka
bul buyur.muılardır. 

Zahire Harbi 
Başladı 

-o-
Ne•york - Hrald Tribon 

gazetesi A nupada yeni bir 
zahire laarbi başladığını ya
zıyor.' Bu laarbin ilk işareti 
Macaristanda baş göstermiı
tir. Eğer bu senenin mah

s•lü memnua edecek halde 
olmaz ve Tunaam tafmasın

daa laasıl olaa •Ütbiş zarar
lar telifi edilmezse Macaris

tan gibi bir yerde bile za
hire harbinin tesir ve neti· 
celerioin kendini gösterme· 
sinden kerkulmaktadır. 

askerlere şifahi bir reçete! 

t 

. . ..... ı 

~ 

Doktor - Biraz zafiyotia var.. Seni yedi aydır yerinde sayan Ziıfrid hattına göndereyim do iki üç hafta dinlen!. 
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Yugoslav hu atılan 200 Almatı haricine 
manevralarını seyyahının • 

garıp yutan olmamıştıt 

15 kişilik bir lngiliz ticaret heyeti • • 

ıtalyaya gidiyor 

Berlinin 
KiLATI 

iddiasına ·göre lngilizlerin ~~~'i,'i'ıf ~~=-
DAYI HOLLA BAŞTAN BAŞA SARMIŞTIRI·. •. ,. 

Paris - Belıracldan ıe
len haberlere göre, 200 ~1-
m~n seyyahı Belgrada gir
mişler ise .le otellere yer
lefmeğe vakit bulamadan 
poliı tarafındaa yakalanarak 
hudud haricine se't'k etlil
mişlerdir. 

Norveçin başına gelen 
malum hadiseden sonra Al
man seyyahlarma karşı bü
yük bir itimadsı.zlık hasıl 
olduğundan seyyahlar mem· 

/ 

leket harici edılirlerken kcn· 
dilerinin sözde Alman elma· 
yıp Müttefiklere meDıup yol
cular olduklarını anlatmak 
ve bu suretle halkın düş
manca bakış ve duyıularını 
hafifletmek i~in yollarda, 

lngiliz Fabrikalarının Dağlar Gibi Hazırladıkları Mfthimmat 

.. yaşasın Müttefikler" diye 
haykırarak umumi efkarı 
kandır•ak istemitlcrae de 
zabıta memurlarının "Verdik-

Alman Radyosunda Türk 
Düşmanlığı 
~~--.····--------

Alticlio DaYer (İkdam) da, bu başlık altında, Berlin rad
yoıuaun her gün Türkiye aleyhinde yaptığı tezviratta di
yer ki: 

Bu radyoya göre, 0 lngiltere ile Fransa Türkiyeye dost 
değil düşmandırlar. Tiirkiyenin yegane doıtu ve müttefiki 
Almanyadır. Türkiye hükumeti logiltere ve Fransa ile itti
fak etmekle Türk milletinin menfaatlerine muhalif hare· 
ket etmiştir.,, 

.,Almanya, hakikaten Türk dostluğuna kıymet veriyorsa, 
Alman naşir vasıtalarının Türkiye laalkını hükfımetin siya
setine karşı tah.rikten vazgeçmelidirler. 

-------[!]~------
.Tekaüt 
Maaıları 

Tükaüt ve yetimlere bağ
lanacak maaşlara ait resmi 
senetlere yapıştırılmak üze· 
re istihkak sahiplerinin bi
rer fotoğraf larımn leffinin 
usul ittihazı bildirilmiştir. 

Şehir . Meclisi 
Şehir Meclisi dün Nisan 

devresinin son teplantısıoı 

yapmış ve mühim kararlar· 
la mesaisini ikmal eylemiş· 

tir. En mühim karar şimdi
ye kadar ltususi bir komite 
tarafındun idare edilen iz. 
mir Enternasyonal Fuarının 

~ehre mal edilerek lzmir 
Belediyesine devridir. 

ciletle yaraladı 
Yeni Bitpazarında Hüse· 

yin oğlu Ismail işsiz bili 
sebep Ruhi ojlu 15 yaşında 
Mehmedi sol kaşı üzerinden 
yaralamış ve yakalanmıştır. 

' Hususi 
Mekteulerde 

Hususi mekteplerin imti
hanlarında Maarif Vekaleti· 
nin tayin edeceği bir heyet 
ve bu heyete / de Vekaletin 
umumi müfettışlerinden bi· 
risinin riyaset etmesi karar· 
laştırılmıştır. 

iş Kanununa 
Muhalll Hareket 

Fabrikasındaki işçileri iş 
kaaununa muhalif olarak 11 
saat çalıştiran Bozyakada 
zeytinyağı fabrikası sahibi 
B. Hayri asliye ceza mahke
mesi neticesinde 10 lira para 
cezasına ma'hküm edilmiştir. 

ikinci Lise 
Ôaft•üzdeki Pazar günii 

İkiaci lise Alsancak stad
yumuıada zengin bir spor 
bayramı bazırla•ıştır. Bura
da tale"belerimiz atlatizm 
musabakaları ve jimnastik · 
yapacaklardır. 

Sovyet Rusya Bitaraflığını 
. Temin Ediyor 
~-----~ .. ~---~----

Paris - Moskovadaİı alınan haberler sevinçlidir. Sovyet 
Rusya Lendra ile yalnız ticari bir anlaşma yapmıyacak, bir 
çok siyasi meseleleri de hal edecektir. Zira Sovyet Rusya 
Avrupa harbinde tamamen bitaraf kalaca~, harbin Bal
kanlara doiru uzanmasında hiç faide olmadığına dair de 
teminat verecektir. 

------··--------
Sovyetlerin gayriresmi cevabı 

Paris - "Popoler gazetesinin, Moskovadan öğrendiğine 
göre Sovyet Rusya lngilterenin istediği teminatı verecektir. 
Fakat bununla beraber bir şart koşacaktır: O da lngiltere 
ve Fransanın Sovyet Rusyaya verecekleri ham maddelerin 
fiatının değerlerine nisbetle daaa elYirişli olmasıdır. ______ .. _____ _ 

Batırılan ı 

Alman gemileri 
Londra - Bu bir haf ta 

içinde Almanların 28 nakli· 
zesi Müttefik tayyareler ve 
donanması tarafından batı· 
rıldığı gibi on dane nakliye 
gemisi de ' maynlere çarparak 
sa katlanmışlardır. Bunlarin 
batmış olduklarına şliphe· 
yoktur. ---İstatistik 

Umum MUllUrU 
İstatistik umum müdürii 

8. Celil Aybar umum nüfus 
sayımı hazırlıklarını tedkik 
etmeie başlamıştır. 

Dr. Fahri ltık 
lmıir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Ronlkenveelektrik t•daoiı 

yapılır ıkinci BeıJer So 

No. 29 TELEFON 2542 

Alman yada 
t Ma1ıs Bayramı 

Menedlldl 
Bertin - Hükfı.met bir 

Mayısta bayram yapılma
masını ve binaların bayrak 
ve . çiçeklerle süslenmesini 
menetmiştir. 

Bayram yalnız kanunda 
kalacaktır. 

-ıumn-

Ziyaret 
lngilız General Konsoloıu, 

dün öğleden sonra Valimiz 
Bay Ethem Aykut'u makam· 
larında ziyaret etmiştir. 

KültOr Sııenıar 
Kiltürlni l'•Difldmek isti· 

yenler onların bu arzusunu her 
bakuudaıa tatmia etlH•k g•· 
çeıılerde Keaeral'9•fia kara.kol 
eivarıada (78) au•arah mata
ıaya nakleden 

EgeKitapevine 
Baş vursunlar. Fiyat}Qrhkıi 

ucuıluk mi~tıerUeri damsa 
memnun etmektedir. 

Milli Piyan~o Biletlerinizi (SAADET) Kife•inden Alınız 
Çorakbpa Poliı merkeıl karıııı No. 8M Haıaa Tahıla ÔadeıTel•foal497 

leri iJahattaıı sonra b• iı· Nevyerk (Radye) - 1' 
tenmiyea seyyalaları•, baliı Jiu•e• alınan laaberler• ı' 
Alma• eldukları anlaıılmı;ı· Alman siyaıt ve giıli iıti~ 
tar. barat mahfilleri Jaailtere••' ' ~ 1 

Lendra - llaşıada, lagi- lntelicens Senis ••k•~1 

liz hariciye Ne11aretinia en l k t k.lAt HeJI••' _ . d h . I . d b' casns u eı ı ınıa 

sr.u~ı ~ '~ sır~t erı7 e: 11~ dayı baştan başa sard•tı•' 
rınbın L aş an ırı .. a ktıkn a b' iddia etmekte ve WeJla.&•d 
m taaassıstan murc cp ır r'' 
logiliz ticaret heyeti Roma g•len yolc~ları ~~ir~t s.•r ,t· 
ile birrok mühim iktisadi larına çektıklerını ıddı• 

ır •• 
ve ticari meseleleri hallet- mekte ve alınması laıınıl 

1
, 

mek üzere ltalyaya mütevec- len tedbirlerle ciddi saret 
cihen hareket etmiştir. mesftl olmaktadırlar. 

Makineye Verilirken : 
Paris - ltalyan gazeteleri gene lisanlarını değiştircre 

Almanya Jebinde ye ~MiUtefikler aleyhinde 11eıri1ata _it• 
mışlardır . 

Almanların muhayyel saf 
dolan leri hep yalan, 

Paris -- lngiliz gazeteleri Almanların muhayyel ııf 
lerini rakamlarla çürüten şiddetli ce't'aplar Yer•ektedirl 

SOVYET RUSY/1 
----.. -~---

MÜST AKIL BiR SiY ASE1 
TAKIP EDECEK 

____ .. ___ 11'Pt> @ = ...... 

Sofya, (Berlinden telefon) __:, Son günlerde Moslı•~ 
Odesa, Krım, radyolarının Müttefiklerin mayaffakıyetlefl 
den bahsetmesi Ye Norveç cenubunda kimin ~alip g•l~I' 
ceğinin henüz kestirilemiyeğini söylemesi Alman •aı..fı 1 

kızdırmaktadır. O 
Sovyet Rusyanın Türkiye gibi müstakil bir siyaset f . 

mek husus11nda\d emeli burada anlaşılmış Ye hiç laeş• (' 
memiştir. Sovyet Rusyanın Ingiltere Ye Türkiye ile ıl a 
sebetlerioi tabiileştirmesi Alman siyasi mahfillerinde e; 
şeler uyandırmaktadır. Bütün bunlara Almanlar i~iıı ' 
yetlerin elden kaçırıldığı nazariyle bakılmaktadır. 
--·- -- - - - ---------

_______ .... 
lz111lr defterd•rhlından : 

L.,. 
sıtıo No. Muhaamea •· 1 

, 1 
456 lci tepecik m. 1232 •· tlar so.2.S5,45 •·•· 1·2 •· taj ar,. 1,, 
457 ,, ,, ,, 1209 oevkiişat ... 70 ,, 11 ,, " tı.' 
458 •tuzlar ,, 1254 elvaa ••· 232,.SO ,, 4-2 ,, " 11 
459 lci tepeeik ,, 1241 it.amam ao. llT,2',, 1'·1 ,, ,, 1 ~j 
461) ,, ,, ,, 120' Celatlet ç. ... 16 ,, 16 ,, ,, " 
4'1 2ci ,, ,, 1144 h•şaret se. ,!,37 ,, 32-1 ,, • 4ı 
462 lei aziziye ,, 1100 mescit se, 41 ,, 17 ,, " .41 
465 ,, tepecik ,, 122' gelincik ae. ",12 ,, 21 ,, " 'JI 
464 ,, ,, ,. 1209 nevküşat se.63, 71 ,, 13 " " ~ 
465 " " " 1213 meyılan so . .S,,02 " 92 " " 

122' çınarlı 17 
46' " " " 1221 çeşme so. 119,90 ., 10·1 '' 
467 " " " 1221 mektep se. 194,75 " 22 " 
4'1 " " " 1145 miiceddet so.IOl,95" 2 " 

,, 
,, 

469 " " " 1213 meydan se. 53,12 " '6 " 
,, 

471 ., " " 12t2 lzmirltalıç se.2t,84" 2-1 " 
471 ,, ,, " 1210 kerem se. 1,0,1,,, 34 ,, ,, 
472 2ci,, " 1160 beşaret,, 91,51 ,,57 ·59,, ,, 
(73 lci,, ,, 1145 mücaddet,, 41,51 ,,2·2 ,, ,, 
616 karşıyaka alaybey eski süreyya yeni iktisat sokak 5' 

10 taj no.lu hane · fi 
617 Giztepe Aygöı sokağında 8-10 numaralı ban• 1 , 
Yukarıtla yasılı eavalia mftlkiyetleri peşia para · ile .,.t'I' 

arttır• uaulile 22·4·940 tarihindea itiltaren l' gl• " pi 
•lbayeaeye koaulauştur. İlaaleleri ' • 5 • '4• ~;ı'" 
( perşe•lte ) rlal. aaat 14.le Milli l•lak .ac1ır,11" 
yapılaeaktır. Talipleria muluna•e• ltetlelleri a ... rl .. l•• ~ 
tl .. estt• aktHi yatırarak yevmi •e:ık4'r4e aa'9f k•• ~ 
mGracaatiara ila1a elunur. 


