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ŞARTLAR! ( SENELIGI 1400 Kuru~ 
Yabancı memleketler isin 27 liradır . 

lDAREHA.VE: lkincibeyler ~okak. lZ.lllR 
'l'lf. 2776 Tlg. (ANADOLU - lZ111İR) P. K. 405 

(ANADOLU ) llfatbaasında basılmıştır. 

Almanya 
Her ırün aaliahları fzmirde çıkar ıiyaai ıra:ıetedir. 

Yeni Tecavüzlerde 

Çarşamba 
10 

NiSAN 
1940 

Öğle ·12,15 Yat.!l :20,20 
İkindi: 15,57 lm.sak: 3,42 

Nüh&M her yerde 5 lnarqtı&r 
Gllnll geçml• nııshalar 25 Jrurn~tıır 

Bulundu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DÜN GECE NORVEÇ VE SABAHA KAR. 
ŞI DA DANİMARKA ÜZERİNE YÜRÜDÜ ER 
·--------------------------------------------------------------·---·-------------------, Almanya, her iki devlete birer nota vermiş ve himaye 

teklif etmekle beraber tecavüze başlamıştır 
Danimarka Kralı, tecavüzü protesto etmekle iktifa etmiş, Norveç ise derhal seferberliğini ilan ederek 

mukavemete ve müstevli Almanlara karşı silah istimaline başlamıştır 

Almanlar, Danimarkanın tamamını ve Norv~çin birçok yerlerini işgal etti 
Şimdi ne olacak? ŞiM AL euz OENiZ.i 

Deniz Harbi 
lngiliz ve Fransız donanmaları 
Alman donanmasile çarpışıyorlar 

zonu şimale doğru çekilmektedir. Asker sevkiyatına aid olan Uç bU
Üç Alman kruvazörü l\Iiddelfahrt yük Alman vapuru büyük Belt bo~a.
limanına girmiştir. Alman askerleri zında bulunmaktadır. 
limana çıkmış ve sokakları işgal et- Kolombiya, 9 (A.A) - Kolombi· 
miştir, - Devamı 4 üncü aahifede ....... 

• 
_______ , ____ _ 

Avam Kamarasında 



• 
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· Kitaplar Arasında 

Kızı/çullu lcöy eııstitüsü sisiemi(l) 
lz .. i:- - Kızılçullu köy cııstıtü., direktl'ril Bay Em'·ı ı;or,alın bu nıım 

• !tında bir kitabı r kmış. r. . . 
P~dago;ı s:ıhanıızr'aki nr~riyntın çoji:u tPrcümelcrden ibarettir. :\Iu

ıit. ırk ve h:ıyut telakki i ıalLnıından bi1.<; hiç lıenıenıiyen Avrupa mil
etleriniıı pedagoji s :stenılt'ri l:iz'm oiinyenıize göre ya çok dar, veya çok 
JO] bir eluisc ıri!Ji ııygııııs;z dü,üyordu; bu yüzden her sene görülen prog
ram ve sı<tem d<'ğ .::kliği maarif işlerini b:r çıkmaza oürüklediği gibi, 

1 kat'i ve faydalı bir netice de elde edemiyorduk. 
Kendı hayatımıza ve :htiyaç!arımıza, mil!elimlzin medeniyet alanıııdaki 

1urumıına göre seııeh•rdenberi edind'.ğimiz tecrübeler netice~inde bir sis
tem meydana getirerek bütün tedris faaliyetimi•i ona göre ayarlamak l!
ıımdı. 

Emin Soysalın kitabı bu bakınıd n mlihim bir kıymet taşır. l Iemlekeli-
mi•in köy kalkınması da\·asıncfa, yeni kurulan eğitm<'n ve kö>· öğretmeni 

'ok ıllarının ç:lı nıalarına başh!n bugilne kadar biuat iştirak ederek, kö
ye göre tanzim edilen prograı,ııların tatbikinde edindiği tecrübeleri niha
yet mü•bet b'r fikire bir sisteme bağlamış bulunuyor. 

Kör enstitiilerinin amacı; köye göre eleman yeti~tirmek r 1 dıığuna göre, 
bu sisten: yalnız bu tip mekteplere aittir. Yalnız diğer mekteplerinüde se
nelerdenberi Dokroli \'E"nir sistemlerle programlarımızda mühim bir yer 

· alan i~ prensibinin de derslerle hemahenk tanzimi ve tatbiki bakımından 
· da diğer öğretmenler iç'n do faydalı olabilecek aU\kalı bah!slerini en geniş 
~lr şekilde ihtiva etmektedir. 
Kitabın mühim bahisleri şunlardır: 

1 - Kızılçullu eruıtıtü:ıünün maddi şartları; 
2 - Enstitüyü doğuran amiller köylünün dünkü ve bugünkü sosyal 

' ve ekonomik durumu; 
8 - Enstitiiy.! giriş; 

Son yağmur a1· epeyce 
zarara sebebiyet verdi 

-= ··~·- •. ~. -~ ....... ~ . - - -

Çuval fabrikası 
• 
ınşaatı 

Keyfiyet vekalete 

l~ADYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAM , 

12.30 program ve memleket saıd 
ayarı, 12.35 ajans ve meteoroloji ha• 
berleri, 12.50 müzik, Çalanlar: Cev• 
det Çağla, İzzettin Ökte, Fahrj Ko
puz, Kemal N. Seyhun. Okuyanlar: 
Azize Tözemt Aziz Şensea, Mefharet 
Sağnak. 13.30/14.00 Müzik: Küçillı: 
orkestra (Şef Necip Atkın} 18.00 
program •e memleket saat ayan , 

Bazı kazalardan nıa -u.maf alına- bildirildi 18.05 Müzik: Fasıl heyeti, 19.00 mü-
Karabük fabrikalarını inşa eden zik: arkılar. (Okuyan Mahmud Ka • 

t l f l b ld iliz. Bı:assart şirketi. mütehas'1s rındaş}, 19.10 memleket saat ayarı, 
mıgor, e e on ar QZU U Ye mühencfolerinin Türkiyede bir çu- ajans ve meteoroloji haberleri, 19.30 

Elli dört saattanberi devam eden varı yaıııbaşında'ki 90 sayılı Manav val fabrika" inşa'1 için !zmirde ve Konuıma (Dıı politika hli.diaelerl), 
şiddetli yağmurlar, buı yerlerde za- dükkiııııııın üzerine yıkılmı , clükka - Kastamoııide tetkikler yaptıklarını 19.45 Müzik, Çalanlar: Hakkı De,,. 
rarlara aebebiyet vet"miştir. Şehrimi- nın tavanı çukmii tor. Belediye fen he yazmıştık. Haber aldığımıza göre man, Şerif içli, Hamdi Tokay, Haaa• 
zin bazı yerlerinde yollar ve kanalizas- yeti bu evi ele tahliye ettirmiştir. mütchas"ıslar, çuval fabrikasınııı e- Gür, Basri Üfler, Zühtü Bardakoğlu. 
yon tcs'satı kı•men harap olmuştur. 5 - lkiçe~meliktc Kabakçı soka - "as itibariyle ~iliyetimizde kurul - Okuyanlar: Necmi Riza Ahıskan , 
Şehrimizin münhat bazı yerlerinde su- ğında Bn. Ve"ileye ait JlO sayılı evin masını tensip etmişlerdir. Çünkü kii - Safiye Tokay, 20.15 Konuşma, 20.30 
far, e\·(er:n bodrum katlarına hücum çatısı çökmüş ve enkaz altında kalan çUk l\Iencleres havzasında olduğu gi- temail: Bohem Yazan: Henri Mut'• 
etmi<, bazı e\·ler tahliye olunmu~tur. eşyası belediyece çıkarılmıştır. bi büyük Mendere• havzasında da rer. Tercüme eden: Ekrem Reıid, 
Bir çok binaların kiremitleri akmıştır. 6 - Yuk:ırı Mersinlide Çamdibi geniş mikyasta kendir istihsal edil - 21.30 Milzlk: Riyaaeticumhur ban • 
Di~er zararlar şunlardır: eadde,inrlc 3 evin, Bornova Mer~fnlf- m k dir ve bu havalideki topraklar, doau (Şef İhum Künçer), 22.15 meın-

1 - Alsaııcakta ikinci kordonda ·inde 2 evin ve Bornova cadcleıinde kendir ve jilt istihsoline fevkalade leket saat ayarı, ajans haberleri; :ı:i· 
186 numaralı evin bodrum katını su- bir evin alt katlarına ıular hilcum et- mü;ıaid bulunmaktadır. Çuval fa'ıni- raat, eahaın - tahvilat, k mbiyo - nu• 
lar iıtilıl etmiş, belediye aınelesince miş, ıular boşaltılmıştır. kasının Tire kazası rJabilinde inşa e- kut boraaaı (fiyat). 22.35 müzik :c:.ıız 
suları boşaltılnıı~'ır. DENlZDE: dilme"i kuvvetle muhtemeldir. Şir- band (Pi.), 23.25123.30 yarınki 

2 - Dolaplıkuyud:ı Hacı Ali ma - Denizde de fırtına vardır. Bir kaç ket murahhaslarının bu mevzu uze. prosram, ve kapanıı. 
h~Jle;inde Emine ve l\Iilm!ncn'n 202 ~anda! parçalanmı tır. rinde Ticaret Vekaletiyle tema•a __ n*n 

4 - Enstitü müfredat pı·oırramları; 
5 - San'at cforsleri ve tatbikat programı; 
6 - Umumi bilgi dersleri müfredatı 

ve 204 ~ayılı· evlerinin alt katlannu geçtikleri haber alınmıştır. Bu hu - Zavallı yavru! 
• ,,ular hiicum etmi<, tehlike'"e dü""n bu XEH!RLERLV VAZIYET!: •usta nihai karar, Ticaret Vekaletin-

, .,., G d · B k ta ,.. Ödemişin Adaıride nahiyesine bai' 

7 - En•titiınün i~kyişi. 
Memleketimizdeki her teşkiliıtı böylece kendi bünye ve ihti~·a~Jaı,mıza 

göre edindiii'imiz tecrübeler netice,inı.le sistemleştirmek, o te,klla:ın mem
lekete daha fuydalı olm:ı"ı b:ıkımıııı.laıı mühimu·r. Halta ilk okul proııı-am
larının memleketirı,ıizin ekonomik vaziyetine ıröre tanzimi de aHıca bir 
meseledir. 

~ .. . ... ... . 
Emin Soysalın kitabı bu itibarla da şayanı dikkatt:r. Ve bir ihtiyaca 

cevap olabilecektir. 
Yalnıı kitapta umumi ırörilk!n bir acelecilik ve ihmal vardır. Tertip ha

talarından başka ufak tefe.k: ve üzerinde münakaşayı muoip noktalar mev
cuddur. 

Gelecek yılların tecrülıclerini ve sistemin kat'i neticelerini de ekliycrek 
e;erin ikinci tabını da ortaya atmak muhakkak ki çok faydtjlı bir şey ola
caktır. 

Eseri öğretmenler ve J,;öy davası ile yakıııdan ilgili okuyuculara tavsiye 
eder ve muharririni tebrik ederim. 

İzmir: Ahmed KAYA 

(1) lllarifet Basımevi - hmir lNO, fiyatı 12S kuruş, sahife 279 

Amerika Matbuatı 

ev•er t •. h!iy~ edilm'ştir. . ıı _v a. ı~ayın gene ı~ı ~e re verilecek ve ondan ~onra çuval 
~ _ !k >ıcl Aıizi:e 

111
. h,~ııesinin Te- eıvıırclnkı araııyı sıı altında bıraktılfl fabrikasının projesi hazırlanacaktır. lı bıçakçı Gere köyünde Hüseyin oi'

lu bir yasında HU•nü, bir ka,·ak ağn-
rnld'' 'ob "ında En. Sel''l1eye aid bir haber :ılınmıştır. Kazalarla İzmir ara- ıı cı altında bulunduğu sırada ş!ddatll 
num:ırıılı e\'iır üst kısmı yıkılmış ve sındaki lef• 11 bat!an fırtınadan ha. Şehir meclisi ruzklırda ndevrilen aij'aç altında ka-
ev tahliye edilmiştir. rnp olJuiuııtlım aulımn kuzalanlaki !arak ezilmiş, ölmüştür. 

4 - !kine' Süleymaniye mahalle - zararları hakkında nıalümat alına - Büdceyi müzakere 
sinde Gülistana ait 92 sayılı evin du- mamıştır. edemiyecek • 

Borsalar 
OZüM: 

40 C:•vdet Alanyalı 13 
547116 1-2 

547156 -12 
6 ""o. Fi. 
7 9 25 
8 11 25 
9 1~ 

ıo 15 n 
11 18 

l"1<"IP: 

13 

-
lzmir Manifatura

cılar birliği 

BPlediye b!ldce encümeni, dfln öğ- Hakarct mi! 
leden sonra belediye salonunda top-

Kar1ıyakada Kemalpaşa caddesin· 
!anarak yeni büdce üzerinde çalış - de mO•kirat bayii B. 'uri Uru! halı· 
mıştır. Yarın toplanacak şehir mec-

kında, inhi~arlar müfettişi B. Faiz 
1i ,inde büdce müzakereleri ba~Jıya - Kancaoiiluna -ebeb•iz hakaret ettf· 
ını.racaktır. Çünkü büdce encümeni, 

V k A l l' l' ği iddia•iyle takibat yapılınakt•oiıl· e a t . n su '.l ~ne cevap \"eni büdce tetkikatını o güne kadar 
ver 'leli ikmal edemiyecektir. Bu ne rezalet? 

Şelı•'mizde' doğrudan clojÇ:uya dı• il Karantina tramvay caddesinde Nu • 
memleketlerden manifatura e<y,a'1 Ç' k" b' hAd• man oğlu ŞehsuYar Firuıo~lu, traın· 

• ır ın ır a ıse d · ı· b "' ı •atın almak m:ıbadl~·le bir manüa- vay an ınen ev ı ir kadının baca.,.n . 

h Torl)alıda Da "kı ı h" · '1km .... kadının yanında bulunan ko-+ııra it al:\tcıları birliği kuru!ması ' g zı ca na ıye•ın -
esas it'bal'iyle nıııvııfık görülmüş _ de l\Tehmcd kızı 14 yaşında Naciy~ - cası Şevket de mildahale etmiş, her 
tür. Aıırak Ticııı·et Vekaleti, t,tan _ nin altı nyclanbrei nişanlı•ı Ali oğlu iki şahıs birbirini yumruk ve sopa ne 
Lul ve lzmirde ayrı ayrı ve müstakil Yusuf Kurt tarafından kirletildiği za dövmUşlerdir. 
fıirer maııifaturn ithulilt~ılur birliği bıtaya şikayet edilmiş, suçlu tutul - Bir taarruz hadiaesiı 

!' 9 · Ş. Sın ak /l 5 kurulnrnsı muvafık olup olmıyacağı- mU$tur. Ödemişin Birgi naliiyesinde CaV'iJ 

Al .. .. •• .. h } '.!•J0°ıs c ki yekun k ,. 
mall teCaVUZUnU gece llUS a arın.,___ nııı le '<:kin; alakadarlara bildirmiş- il alanı öyünde Bn. navva Kavak, a1• 

t:r. Bunun üzer'.nc İzmirdeki mani - EJ k k ni köyden Süleyman tarafından evi 
201077 u. veklın e trı" ta ı"f s" 

d b.. .. k b 1 ki 1 b"ld" d" f tura ithalfıtçıları da bu husu. ta ki r e l basılarak taarruza uğramıştır. sıı , a UYU aş 1 ar .. a 1 lr 1 Zeytinyağı 'l1iil:lleııl:ırını ~erd ile kendilerinin k leyman tutulmuştur. Suçlu, adliye1s 
s2sı.ı kilo 43 43 de ötedenberi doğrudan doğruya dıs yü selmiyor! verilmiştir. 
ZAHiRE Norveç'in muharipler listes ·ne ithal edilip nıemleketler!e iş ııörebildiklerini be - Bir tehdid hidiııeai: 3dO Ç. Buii;by 5 75 6 ~75 van etm:şlerdir. Netice Vekalete ya- Elekhik tarife komisyonu son iç - Tepeköyünde aşçı Tahsin Teze•• 

edi\mİyeceğİ henÜz malum değildir 15 toll arpa_ 4 75 zılmıştır. timaında formüle göre kilovat tari - ~arhoş olarak fırıncı Abbas AkdefW• 
Vaşin&'!on, 9 (A.A) - Emin biri Oslo sefiri Harriman tarafından çc - 45 Ç. M. darı 5 125 ıı fesini tetkik etmiş, hayat pahalılığı- yi tehdid etmi~, bundan hiddetıene• 

27 ton fasulye 18 25 d •t'b 1 k ö il ·· menbadan öğrenildiğine göre, • ·or - kilen telgraf neşredildiği zaman V l 1 1 nı a nazarı ' 1 ara a ara n muz - Abbas Tah~ini başından yaralaınıı • 
f . l\I ı· 'I . . h .. O 1 d b' 234 Ç. fasuly0 18 25 ar O SUil po is erimiz deki altı a.vlık devre için tarifenin 18 veçln Amerika se ıri orgens ıerne ı '' or:ı-en,tıernenın en uz " o an 'l" t . tır. • 

b . A · h b 1 ı 1 - hf'J p B zmır emniyet müdürlüğü te~kilatı kurus.a çıkarılma•ı lizımgeldiğı· ne_ -gece yarBından ıraz evvel merı- 1 a er a maı:ıış O.< lllill a,·ni ma • - - "\ o• 
ka hariciye nezareti erkanile görilş- lercle beyan ed"lme!:te<l'r. "• • \ - ' • SaSl men upları zelzele felıiketzcıleleri için tice<ine varmıstır. Fakat haber aldı-
m!lştilr. .·evrork, 9 (A Al - !\°<·Yyor'· za- S:;.r;;cst kurları evvelce 2150 ıtra teben-u ctmi~erdi. ğımıza göre komisyondaki şirket Maluller ve yetimler 

Şimdi Hydeparkda bulunan Ruz - zetelednin ırere nü ·haluTI nıu·•-<•am Slerli'l 524 5"0 Hamiyetli polislı;ı·iıııiz ve teşkilatın di murahhası, hayat pahalılığının art- lzmir askerlik şubeainden: 
• b b 1 kl ' k • n ı. 11 , ~ _ ğer meıı•upları, bu defa da Erz"ncan masına amil olacag·ını nazarı dikkate rl veltin ıraybubetine raıımen eyaz sa- aşı ar.a çı ·rı•ş,ır. ıı u~t\ ı.car - Do' ar 147.70 146 2 Şubemizde kayıtlı harp maıaııe 

rayda, resmi mahfillerde pek büyük da: • •azilerin lhninta•·kayı ;,. ila ..-e 1 Bel"a 4 00·5~ ve havalis:nde felakete maruz kalan alarak tarifenin tezyidini muvafık ile şehid yetimlerinin senelik yokla· 
, 5 9390 · · <ahalarclaki emniyet tcşki:atı mensup- görmemi' ve c•ki'i gibi 14,5 kuru• 

bir faaliyet ıröze çarpmaktadır. Ruz- Kopenhaıı;ı tuyık etmPk'" o!chtkları, F. F. :rn 75 33 98 · · mal3rı için şuMye müracaatları ınu• 
Veltl'n b ı"taraflık '·anıınıına te,·fı"kaıı • . () l d b d· 1 ti r 1 .. brıııa ve ııilelerine rilmek üzere üe üzerinden tegbitini teklif etmi,0 ko - k dd-.. • or\•erın ~o a ,.a ancı av e er n Fleıı .. n l.2751 1 "90" ' "' aı;lclema ilan edildiği halde mü • 
Non·eç! muhar:p devletler meynnına harp gemiler;ne mukaue!e etmek~e F. S. ~Ol ·-:4~ yüz lira daha teberru eylemişlerdir. misyon dıt bunu kabul eylemiştir. Ta- tin bitmesine rag-men aerek maluller• 
ithal ed•n bir beyanname neşretmek olduğu, bir İngiliz tahtelb, hirfııin hi• K. s. ~.64~~ ;·~; 1 ;. 11 rife, tasdik için Nafıa Vekaletine den ve gerehe şehi; yetimlerirıdeP · 

1 ki . . b 3·.01,--,' Man1'sa muallı'mlerı· gönderilmiştir. r !l:ııere derhal liizımgelen tedbirleri A man na Y" re·n· ni atırr.ıış ol - K. ::-;, 2.9 o.ı v'~ h enüz müracaat etmeyenler ço_Ktıı ' 
alacağına. dair ve~ileıı haber hakkın- duvu b'lrl rilır.ekt:dir.. . . , 1 :\bnııa ilk tedrisat nıüft!ttiş ve mu- MaJCduriyetlerine mahal kalınaınıı~ 
da Amerıkan hıırıcıye memurları h'ç Dan marksnın ı~gı:lı h •rın •. ev. B:rlik toplantıları allimlerinden 25 kişilik bir gurup, .ıa- Sağlık İşleri iizere bu yoklamada henilz mürsB118 

bir şey söylemek istememek! t!irltr. york Ta~ mis gazete•inin K'lpenhag. Kuru n.eyve ihrdcatçıl-.r birliği ile adf müulirü Il. Rauf İnııııl.ı şehrimi- \'ilıiyet umumi hıfaıssıhha meclisi etmemiş olanların 15 ııi~nn 9-!0 ııli • 
Norveçin Oslo Fiorduna &"İren dört daki ntuhabi•·i B. Svend Corstense•ı zeyt:nyoğ'ı ihrnc·ıtçılar IJiriıiti idare ze ırelerek Kızılçullu köy üğrdmen o- dün sıhhat ve içtimai muııvenet mü- nüne kadar behemehal şubeye nıil' 

Alman harp gem;sine ateş açtığına gaze•e•iııe radyo i!e vermiş o!cluğ'ı heyetleri dün ,;ğJedeıı svnra ihracatçı- kulunda Ye ~ehrimiztleki diğer mek- dürlüğünde Dr. Cevdet Saraçoğlunun racaatlan lüzumu eh'emmiyetle !IAll 
ve Norveçin Almanya ile harp hal'n- nıalı'.imat arosıııdn kı<aca Li!dirilmi~ far b:rlikferi bina ında toplanarıık mev tepl~rde mesleki tetkikler yapmış ve reisliğinde toplanmış, villlyetin sıhhat olu)lur. 
de bulundufuna dair Amerikanın - - De\•amı .J ncü snhifedc - curl .şleri AOll'JŞmu~lardır. akşnm üzeri :OI.ınisaya clönmli~lerdir. :~!erini konuşmuştur. il f/I 

-~~~~~~~~~~~~~~11!-~...-.--........ ..;::ı;;:::::=:=::::::~ ••-ISLAM TARIHJ ... -mıu••••••ımm•l!!il. da yaptı«' rı teşeblıü ferde ~uvaffak .. Resülüekrcm, _endişesini gizliyo:, i- Beni Kureyzunın vaıiyeti.. Jiddetli bir soğuk başgöstermişti. 1'.· 

1 1 
olmuşlarclı. B nı Gaftan, Benı Es lem, tıdal, hatta emıııyet ve kuvvd goste- Bu Yahudi kabile de, dii~nıan illi- rabistan bö,·le so • ki ak b'r1'8ç 

H M h d D . "' B . E t · B . K k 1 k t ·1 • d l\1·· ı·· · ' · gu ıırı anc "ı' . eııı r.şçn, enı ." s \e :ıı~ enane rer:. ı~re .e euıyor. u. u~ uman k.üt fakına dahıl mi idi, deiıilmi idi? Kim- asırda bir görüyordu. Kc kin bir rv z. u amme ııle daha bazı kabıleler bu ıttıfaka da- !?sının ılerı &"el.en~erın?en bır kütle. ıç- se bilmiyordu. Bir taraftan hem hm- riir eşiyor, vücııdları clonduruyor~U·rı 
h!l ~lmuş.lardı. . tımaa davet edıldı. !çtıma hararetlı ve dek kazmak, hem de bunu tesbit et- Ayni zamanclıı şehiı" halkı kıi!ll~Jt, 

a YAZAN. M. A h R 1 n~uu'.ler, onlara l\Iedıne ve Hay- heyecanlı oldu. . . mek li!zımdı. Çünkü Beni Kureyzanın harbe iştirak ettiği ve hendek bafrllş 
: • Y an.... ber cıhelıııtle bazı hurmalıkların mnh- Bu toplantıda !ranın meşhur şahsı- bulunduğu me,·ki tehlike verebilircli. tında bultındt - · · • ı a,•at dııt .. . . . . . . . ıgu ıçın umuını ı ~ .. ,;: ... 

-175- rııesini isterim. sulııtıııı vncletmışlerdı. yetlcrınden ve evvelce ıslamıyete gır- Orııdan vaki olabilecek bir taarruzu muş. vİ\·ecek i ek 'ht". cı başıı0• 
Bu ze,·atın yanında nufuz sahibi da- - Peki.. Biz dinimizin emirlerine l\Iilttefiklerin ordu,ıı, bir rivayete diğ'ni yazdıii'ımız Selmani Farisi de karşılamak müşküldü. Ayni zamanda termi~ti~ ' çec 

1 1~ a 
ha bazı Yahudiler de bulunuyorclu. ilelebed sarlıkız. Yemini de tutarız. göre 21 bin, diğer bir rİ\•ayete göre.hazır bulunuyordu. bu cihette de ayrıca kuvvet bulun - Dü~man merhale merhale i(erlil'0t' 

Kureyşiler. hal! Ebu Süfyanın ri- - Güzei. de 10 bin ki~:den ibııretti. Yalnız Ku- Bu zat !randa iken muhtelif askert durmak icap edecekti. du. , 
yaseti altında bulunuyorlardı. Hayr - Saniyen. siz ele her halde bizim reniler 4000 bin kişilik bir kuVYet teş harekatı görmüş, tabiye usullerine va- Bütün halk, şehir haricinde başlı- Beni Kuı~v7.a hen ·ı k raı-ını re~ 
ibni Ehtab Mekkeye varınca başta E- dinimizin i liımların dininden daha k'l ediyorlardı. Bu meyandıı ll>OO de- kıf bir zattı. • yan hendek hafriyatı na i~tirnk etmiş- memişti. t,J:1;,,h ete ~=rsı a müthiş tıı~ 
bu Silfyan olmak üzere bil)'ük bir alil- :>'Üksek olduğunu Uıkdir edersiniz ta- veli, 300 de atlı bulunuvorriu. Kurey- - Ben -dedi- bir teklifte bıılunaca- ti. Binleı'Ce iıı,an, o znmanın iptidai

1
nefret ve ıırıa,·eİi olmak!~ beraber kor 

kaya mazhar oldu. bii.. şiler l\fokkedcn hareket ettikten sonra ğım. aletleriyle toprağıı sarılmış , mütema- kuyordu. Ciinkü Kure\· il.er \"c mott~ 
Ebu Süfyan bu büyük ittifakı mem- - Evet, evet.. ~fiittefikleri de yolda kendilerine mü- - Söyle rn Selm:ın. diyen ka7.ıyor ve hendeıf açyaloırırlr f:kteri majl:lup ofd,ıkl;r; takdirde ke· 

nunlyetle karşılan'.. . • Yahu.di. ~eis ve arka.dıışları, H-~~ret !ilki oldular. .. . -:- Harbi şehrin kapıları ~nUnde ve- diyen kazıyor ve hendek açıyorlardı. ini memlebtlerine çekilir> yidecek.~~;: 
- Hay hay .. Bız ıslamlara dilşma- )fosa dınının putprestlı~ı menettıı• \'e Fakat resııluekrem, dıl•manın bu relım. Fakııt her tarafı gen;ş hendek- Düşman kuvveti üç kol ür.erinden Beni Kııre.ı·za ise yene )fedine cı ıe 

nız. Aramızdaki mü~ade~e malum~ur. P?t.u t<ızlil ettiği .halde .. ~imdi emelle- kuvvetli hnreklitııırlan ve it;if~kından !erle çevirelim. Dü~man .böyle genişi~'.edineye doğru ile(cmekte devanı e- rında ve lslıimi.vctin nvucıınıın ıçtn 
Bu ittifakı ve harekatı bızzat ben ıda- rıııı tahaakuk ettırmek ıçın kanık sal· derhal haberclar olmuştu. 'azıyet na-, hendeklerle muhat bır yerı kolay kolay dıyordu. kalacaktı. 
ı~ ecleceğim. lıyor, Kııreyşln putperestliğini, ken- zikti. JTat+a tehlikeli idi. Rıı kadar bil- zaptet!eme•ler. İranlılıır, şehir müda- 1 - Beni Gaftan; ·h-

y hudi reis, ihtiyatkAr dartanı - ılilerinin bile gizlice itiraf eyled'!deri yUk bir kuvvete karşı nerede harp ver- faasında ekseriya böyle yapar ve mu- 2 - neni F.•et w d'ğer kabile!Pr; Reni NA•ıı·ın rei•!erind•n Hs'"' k?~ 
yordu: • hak bir dinden ü•tün tııtııyprlnrdı. mek !Aıımdı. \"affıık olurlar. 3 - Kurry~iler.. ni Fhtah: \TeılinHe clo~ru iferı~r 

_ Yalnız milslümanlara kar,ı aç- ~Iekkede cereyan eden müzakerat mu- Sehri mitdnfan etmek mi doji:rıı idi, Bu teklif muvafık ![Örüldü. Fakat Düsmnn kııvvetönin bayraktarı O•- arkada~lanna: · 
tıij'ımız bıı mücadelede ileleb~d tleT&mlYaffakıyetle neticelendi. ı·cksn dışarıya çıkmak mı muvafık o- bu meyanda halledilecek mühim bir man fbni Tn 1hA idi. ffend•k hatrh·ntı ı ,,,,. 
Adilec:eiine dair eıra!ınızın yaml• et-1 Ayı>i ıamanda dlier murahhaslar lacaktı. mesele vard'ı. 'devam ediyordu, Fakat m..vs!mıiı ,.. - ARK.-lS ı · .. ıR 



ıo Hı.an 1948 ç.ı:,wıta {ANADOLU) 

• Dost Yunanistan 
Zelzele fe/aket:zedele. 
rine 8 milyon drahmi 

iane verdi 'l.J. •tl 1 b • •• t • t 1 
'.Atlna, 9 (Radyo) -Anad<!tı reı- rıl er svece ır ul ıma om 

ıııııe :&IAket:redeleri için ştındiye kadar ' . 

toplıı;nı;n iane, sekiı milyon drahmiti k h . k ı ·r . 
~S~~~=~~::::~:~a!: verere ımaye te ı ettı. 

---"'11=---

SAHiFE ( 3 'I '. 

lngiliz sef irı 
Kopenhağda tevkif 

edildi 
Bern, 9 (Radyo) - İngilterenlıa 

Danimarka sefiri Almanlar tarafından 
D1.n iki saat sürdü /tevkif edilmiştir. Beynelmilel teamüle 

.. b göre hareket olunması bekleniyor. 

Sefirler içtimaı 

Londra, 9 (Radyo) - Bugun a -
--~:ıı=---

luka nezaretinde bir toplantı yapan 

ingiltercnin Balkan ve orta Avrupa el- Balkan devletleri 
çileri muhtelif müzakerelerde bulun-

Iktısadi konseyi 
muşlardır. &firler içtimaı iki saat sür 

A mas:gada İsveç hükumeti vaziyetin tehlikeli oldug" unu ilan etti. müştür. toplanıyor 
Roma, 9 (Radyo) - Balkan devlet.-

Su/ar çekiliyor . Hol!andanın da tecavüze ug" ram ası kuvvetle muhtemel ra sahil bataryalarının derhal takvi- !eri iktısadi konseyinin bugünlerde Uıp 
Amasya, 9 (Radyo) - Sular bır ye edilmesini kararlaştırarak, lazım- !anarak mühim kararlar alacagı ~öy-

buçuk metre çekilmiştir. 62 vatan - Stokholm, 9 (Radyo) - İsveç kra- sefiri, saat 18 de lsveç hariciye na - Londra, 9 (Radyo) - Röyter a - gelen tedbirlerin alınmasını temin !eniyor. 
d•ş ırelen sandallarla muhakkak bir b buırün kabine içtimaına riyaset et- zırı Gonteri ziyaret etmiştir. jansı bildiriyor: eylemiştir. Roma mehafili, konseyin bu içtima-
telAketten kurtarılmıştır. miştir. Bern, 9 (Radyo) - Hitler, bu ak- Berlin radyosu, geç vakit kendi Stokholm, 9 (Radyo) -İsveç ge- ına büyük bir ehemmiyet atfetmekte-

--~=lu Kabine, uzun müddet müzakere - şam İsveç hüktlmetine bir Ultimatom kendine bir sual irad etmiş ve İngil- nelkurmayı milli müdafaayı takviye dir. 

Şimal denizinde 
!erde bulunarak vaziyeti tetkik etmi~ vermiş ve İsve~in, yirmi dört saat i- tere ile Fransaya dayanan devlet - için fevkalade tedbirler almıştır. --~:ıı=---

ve mttteakiben bir beyanname neş- çinde Alman himayesini kabul et - !erden hangisinin daha kurban zide- Stokholm, 9 (~adyo) - Halk he- Be çikada /n.z 'b tA f db • l l d rederek, memleketin tehlikeli vazi - rnesini istemiştir. Bunun üzerine ls- ceğini sorduktan sonra şu cevabı ver- yecan içinde bulunmaktadır. Binler-
ı a ı e ır er a ın ı yette bulunduğunu ve buna rağmen, veç parlamentosu fevkalade içtimaa miştir: ce insan, gece yarısından sonraya ka- Başvekil ve Hariciye 

Nazırı konuştular 
Brük~el, 9 (Radyo) - Belçika baş

. Londra, 9 (Radyo) - Ş!:mal deni- bir tecavüze maruz kalmazsa bita - davet edilmiş ve Hitlerin ültimato - Hollanda! dar radyolar başında beklemiş ve 
~!~deki bütün ~miler, milliyetine ~a- raflığı muhafa:ı:a etmekte devam e- munu müzakere etmiştir. Amsterdam, 9 (Radyo) - Hollaı"" birbir'n; takiben çıkan gazeteleri ka. 
~~ızın tevkif ve müsadere edile- deleğlni ilin eylemiştir. lsveçin bu ültimatoma ne cevap da kabinesi fevkalade bir içtima ak- pışmıştır. Umumi heyecan, tasavvu-

ır. Stokholm, 9 (Radyo) Alman vereceği ma!Um değildir. detmiş ve uzun müzakerelerden son. run fevkindedir. vekili Piyerlo ile hariciye nazırı Spah 
---=ıı ve Belçika ordusu başkumandanı ge • 

u el}ela"'n Partı• h d ,.ardıın koını·tesı· nara] Denis, bugün bir konferans ak-nı gru un a detmişler ve uzun müddet müzakere-
l'dürefte, 9 (Radyo) - Çınarlı kö- !erde bulunarak vaziyeti tetkik eyle • 

~t;nde lleyelln vuku bulmuştur. Bu mişlerdir. 
k ey~lil.n Yaiuıurlarla artmış, kor • U • • L d d d E Başvekil Piyerlo, içtimadan sonra 
it linç bir hal almıştır. Heyelan bazı fl arzczge Vekilimiz SOn hadiseler OD ra a toplan 1. rzincanda bir matbuat mümessillerini davet etmiı 
Gylerde de vukubulmuştur. / ve halkı heyecana verecek haberler 

hakkında izahatta bulundu . hastahane yapılacak neşretmekten sakınmalarını ricB. eyle· 

Rayihştag Ankara, 9 (Telefonla) - BugünkU sımlarının işgal edildiği haberlerinin Londra 9 (Radyo) - Dün Lon - bir abides; olarak Erzincanda mu - miştir. 
---=ıı=---

J. , .. gurup içtimaında harici vaziyet hak- teeyyüt ettiğini söylemiştir. dra şehir
0 

emanetinin binasın da top- azzam bir hastane kurulmasına ---<==*"' 
it çtımaa çagırıla_cak kında beyanatta bulunan Hariciye Ve- Grup içtlmaında Adliye Vekili B. !anan Türkiye felaketzedelerine yar- karar verildiğini bildirmiştir. Bu v on Tisen 

b oma, 9 (Radyo) - Berlınden ha- kili Şükrü Saraçoğlu, Almanya U.ra _ Fethi Okyar da izahat ve hatiplerin dım komitesi, dört saatlik bir içtima hastaneye 50 bin İngiliz lirası sarfe -
er \'il T A ·k 'd ll rı ıyor: • . . • fından Danimarkanın tamaman, Nor- muhtelif sorularına cevaplar vermiş- yapmıştır. dilecektir. merı aya gı iyor 

rıl ayJ~taırın fevkalade ı~tımaa çag- veçin de bazı sahil şehirleri ile iç kı - tir. Yardım komitesi reisi Lord Lüid , Toplantıda bulunan Londranın Lizbon, 9 (Radyo) -Alman sanıtyi-
ct~~ı ve Hitlerin bir söylev vere _ Türkiye felaketzedelerine 330 ton Türkiye büyük elçisi Rüşdü Aras, cilerinden olup fabrikaları zapetedildi-

llı aoylen.iyor. s · R erzak, malzeme ve giyecek gönderil- Lord Luidin programına kısa bir nu _ ğinden dolayı Almanyadan kaçan Friç 

ıı ovyet usya diğ1ni, 71 bin İngiliz lirası toplandı - tukla teşekkür etmiştir. Von Tisen, buradan Amerikaya hare-
/\ Vam ğını ve Türk - İnıriliz dostluğunun ket etmek üzeredir. 

l<amarasında · SON DAKDKA: 
le -a-.tar.1ı ı inci .ahifed•- Skandinavga hadiselerine karış-
ve ~:~i::~~şuıduğunu bildirmi• mamağa karar vermiştir Norveç'in bütu·· n ı·stihka"' ınları 
d.:-... lılüttef!klerin donanmaların • Moskova, 9 (Radyo) - Sovyetler burg ile de konuşmuştur. 

~f~er~"~:ar:k~~;r;:~~lşler~~aB~~ ~:~~=rk:-:~;;-:ı~ri:7S::bu~:~;;:;: me:;:s~:;·k:~·ı~!':;:~Slt~~-=~::r~ Alman arın e ı· ne geçmı· ştı·r 
ları uvvetlerimizin nerede bulunduk- uzun müd~t konuşmuştur. Bu haberi, Tas Ajansı da teyit eyle _ 
da t.~aaıı hareket edecekl~ri hakk_ın. MoloUıf, milteakıben kendisini zir miştir. 
içlıı lil&t vermek, menafıi ..ımumıye yaret eden Alman sefiri Kont Sulen-

dotru olama:u 
·~ C<ıırıberlayn, bundan sonra Fra'l -
llih • 1tnriUı if birliiiıı.in kuvvetinden, 
lllt~ ~•ferden emin bulunduğunu 
tir: 'lllif ve •özlerini şöyle bitirmi~ - Meriç Nehri 

Son Alman tebliğine göre, Bergen açıl{larında iki lngi
liz harp gemisi bombardıman edilerek hasara uğratıldı 

Berlin, 9 (Radyo) - Alman baş-, mukavemeti kırılmış ve bütün Nor - filolarımız. muharebeye başlıyar:ık 

le~ Bu hidiıeyi, Fransa ile azami ş d. k d .. ..1 kumandanlığı, gece yarısından sonra veç istihkamları elimize geçmiştir. iki büyük İngiliz zırhlısı ile iki bü • 
Yaıı.ııı! llıesat ile karşılayoruz. Alman im zg e a ar gor U memiş de- saat bir buçukta şu resmi tebliği neş- İşgal harekatı; ordu, donanma ve yük kruvazörü bombardıman etmiş. 
ıiil!ıı bu zalimane karan ancak ken J b / retmiştir: hava kuvvetlerimizin iştirakiyle ce- lir. 
llı&il~ ~arar verecek ve onuıı nihai rece e taşmzş U UnU'ljOr Ordularımız; bugün akşama ka- reyan eylemiştir. Atılan ağır bombalardan üçü zırh-
Ct.k"- bıyetine yol açacak, sebep ola- dar pilin mucibince Norveçin askeri Tayyareleı:'!miz, Norveçin hava i~- Jının birine i<abet etmiş ve bu gemi· 

...- Edirn~, 9 0:1us:ıs'.> - Sula~ otuz Diri~, refakatinde vali oldu~u halde mevkilerini işgal ederek Narvik, Sa- tasyonlarını işgal etmiş ve buralarda nin yana yattığı müşahede edilmi' • 
beş aantım çekıl'."ıştır. Maamafıb su- şehn dolaştı ve llizımgelen tedbirle- vander, Tronsov, Bergen ve Osloyu tertibat alınmıştır. tir. Bir düşman kruvazörüne atılan 

E !arın yiikselmesınden korkulma~ - ri aldırarak halka yiyecek dağıttır - ele geçirmişlerdir. Hava kuvvetler; kumandanlığı . bombalar yangın çıkarmış ve gemi 
Çor srarcılık d_ır. K~raağaç - ~dirne muvasalası ke- dı. Hıristansende Norveç kıtaatının Bergen sahilleri açıklarında İngiliz ateşler içinde kalmıştır. 

~"-r ~apıda Hacı All eaddeainde aılmlııtır. llulg~rısh.ndan. gel~n haber- deniz kuvvetlerinin seyrettiğin; tes - Nakliye gemilerimizin faaliyet; sil 
'ilu lıı Ç&kçılıtından sabıkalı Hasan !ere ıröre Merıç orada şımdıye kadar bit etmiş ve derhal kalkan tayyare ratle devam etmiştir. 
'ehnıed ve arkadaşı Yaşar, Me- görülmemiş derecede taşmıştır. Bura
tıi~u <il! esrar satarken zabıtaca tu- da muhteıMI felakete karşı tedbirler 
d, ~ kmirdeki ev ve dükk~nların alınmıştır. 
"'ıııta nna yapılması bildlrılm!ştl . İstanbul, 9 (Telefonla) - Edirne
~ Ya"tı~bıiınfzdelı:i dttkkln ve evlerin d t - d 179 ev kısmen ve 164 ,.._ .. tı a tı d 2 5 e ugyan an ·..,. ~ l"84 rma a , gram es-
'--• 1t1uı ve ara ka~·ı.çılı""-dan ev de kil.milen yıkıldı, hava bugün 
'"""lliııedj e r ,...... .~ 
~ da ~ karısı Bn. Zeynep hakkın- iyice açtı. 

l:akibata ~lanmıştır. Umumi müfettiş general Kazım 

Ticaret Vekilimiz 

DANİMARKA 
Arızasız bir O\'a.. Dünyanın en büyük çiftliği.. Ormanları da vardır, 

yeşilliktİI", güzeldir. Köyleri muntazam, temizdir. Çiftlikleri de keza böy
ledir. Her çiftlikte ağıllar vardır. Danimarka, Jutland yarımadası ile Bal
tık denizini Şimal denizine birleştiren boğazlar üzerinde İskandinavya 
yarımadasına kada r serpili bir takım adalardan milrekkeptir. Bunların 
en büyüğü Funen ve Zeland adalarıdır. İskandinav memleketlerin&n de 
Skajerak ve Kattegst boğazları iie ayrılmıştır. Jutland yarımadası halkı p balıkçıdır. Senede 10 milyon Türk liralık balık çıkarır. Fakat ziraat daha 

ttroı b • d ı t tk•kt ileridir. Halkın beşte ikisi çiftçidir. Toprağın yüzde sekseni ekilir. Arazi 
t enzın epo arını e ı en küçük toprak sahiplerinindir. Çiftlikler küçük küçüktür, büyilltıılüp birleş-

A k d •• d •• t:dlemez, yasaktır. Toprağın ekseriyetini tarlalar, zengin mer'alar ve 
l!tan sonra n araya on u sı.k ormanlar _k,kil ederler. Jutıand kısmında Şimal denizine bakan s~-

Ve.1ıııı buı, 9 (l'elefonla) _ Ticaret benzin depolarını tetkik etmiştir. hıller, bu denızden gelen kumlarla doludur ve sık sık fırtına olur. Bu cı-
.\nıta llı~ B. Nazmi Topçuoğıu bui1ln Petrol ve benzin stoklarımızın nor- vardır ki Fanö adasının arkasında bulunan Esbjerg limanından Londraya 
v~;ıa dönınilştür. mal halfni geçtiği tesbit edilmiştir. her hafta milyonlarca liralık yumurta, tereyağı, domuz pastırması gön-

1' hai'eketinden evvel petrol ve derilir. D&nimarkada en yüksek tepe 172 metre irtifaındadır. Şark sa
hillerindeki her fiyorı.n dibinde güzel bir şehir vardır. Jutland yarım
adasının şarkında kuçük Belt boğazı ile ayrılan Filnen adası Danimar-

J\ 'orveç kabı"'n' esı• kanın sü~lü bir bahçesi gibidir. Bu adadan büyük Belt bo:"azı ile ayrılan 
l Y ~ Zeland adası, Daninıarkanın en büyük ve ehemmiyetli adasıdır. Krallığın 

merkezi Kopenhag buradadır. Memleketin nufusunun beşte biri burada 

/) 
oturur. (600 bin ııufus). 

lİn ak ·sı ~ ./ tt . M ·11"' Danimarkanın mesahası 43 bin kilometre murabbaıdır. Yani, Konya 
şam l lJ a e l• K. l vilil.yeti kadar. Nufusu 4 mılyona yaklaşmıştır. Son yüz sene iç:nde çok 

b ~ bir kabine teşekkül etti terakki etmiştir. Okumak yazmak bilmiyen hiç yoktur. Ziraat mektepleri 
''-0 • ., ve numune çiftlikleri de vardır ve bunlar, gayet fenni ileri müesseseler-

•ı h ~. 9 <a d . 
~her a yo) - Stefani ajan- mon ve harbiye nezaretine de mira- dir. Danimarka, dünyanın en fazla tereyağı istihsal eden bir memleketi-

Nol"\' "eriyor: !ay Rajler getirilmiştir. dir. Her sene yüz bin tondan fazla tereyağı ve 40 milyor düzine yumur-
tn;~ eç lcab · 
~. "~ 1,r ınesi bu akşam ietüa et- Yeni kabine millete bir beyanname ta ihraç edilir. Bunların çoğu Londraya sevk edilir. Danimarka 1865 de 
n

1
'

11l h r kora.,ör l<:otıın tarafından neşretmiş ve soğukkanlılığını muha- 1 P rusya ve Avusturyanın hücumuna uğr~dı, iki eyalet verdi. Umumi h. rp-
1 ltabiııed'bıne teşkil edilmiştir. Ye- faza etmesini tav•iye eylemiştir. ten sonra bn eyaleılerin bir kısmı kendisine iarte edildi. Şimdi, ikinci de-

hariciye nezaretine Cis- J fa olarak tekrar i~ı:al edilmiş bulunuyor. 

Norveç sahiller· nde 
• 

batırılan /ngilizler tarafından 
Alman vapurları 

Stokhom 9 (A.A) - Rin De jane- etmektedirler. 200 kişiI>iıı ve 80 atın . ' 
iro ismindeki Alman vapurunun tor- telef olduğu söylenmektedir. 27 na-
pillendi~ini haber vel"en İsveç rad- aş bulunmuştur. 88 kişinin kurtul • 
yosu, vapurda bulunan mürettebatın muş olduğu söylenmektedir. Feli\ • 
üniformalı olduğunu tasrih etmekte- ketzedeleri kurtarmış olan balıkçı • 
dir. Bundan bu vapurun Alman as- !ar, Rio De janeiro gemisi sahilden 
keri htalennın nakline tahsis olun- 14 ll}İl aç•kta bulunmakta olduğu ~ı
duğu istidUI edilmektedir. rııd~ Lendisini torpillemiş olan torpi. 

Aflen Posten gazetesi, Rio DP ja- !in seyrini gördüklerini soylemekte
neiroda bulunan 100 kadar yaralı dirler. Gemi bir infilak vukuu ile der
ile 10 ölünün Lille,,ondda karaya çı- hal batmıştır. 
karıldığını yazmaktadır. Halk Christian•and rıhtınııııdB. 

Stokholm 9 (A.A) _ İsvec rad- tahlisiye işlerinin yapılmasında ha -
' . b ' t yosu dlln torpillenmiş olan Alman _z_ır_u_._u_n_m_u_ş_u_r_. ______ _ 

petrol gemisinin evvelce bildirdiği 

veçhile Poseidon olmayıp 12.000 ton 
hacmindeki Posedonia olduğunu bı:
dirmektedir. 

Norveç 
Gazeteci!eri 

Oslo, 9 (A.A) .- Aften Posten ga- B [' d k 'j d'ld' 
zetcsinin husıı•i bir tabında diln öii'- er ın e tev ı e l l 
le vakti Nor-veçin cenup sahillerinde Berlin, 9 (Radyo) - Almanya ha-
Lillesand açıklarında İngilizler ta-;riciye nazırı Von Ribbentrup, bugün 
raf>:ıdan batırılmış olan Rio De ja -jbiltün ecnebi matbuat mümessiller;ni 
neiro adındaki Alman vapurunun davet etmiştir. 
uğra;:ıış olduğu felaketten kurtu 1up) Danimarka ve Norveç gazetecileri
•ağ kalanların anlattıklarını nesret- .nin icabet ettikleri bu toplantıdan son
mektedir. Bunlar, gemiyP iki tahtel· ra Korveç gazetecileri tcvk'f edilm'ş-

1 bahiri;ı hücurıı etm. olduğunu beyan t.r. 
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===:==~===================; --·--------- ---~ -Almanya yeni tecavü~lerde hu u du ök a rak -Bat tarafı 1 inci sahifede- g!n' i: :. e 1 ı :~. ı . ·evyork, 9 (1\.A) - orvı-çin Al-
ya rad~osu mahalli "ıatle sa:ıt ·I de R. Koh!, geceleyin umumı stferlıer- ınaııy<1 ile lıurp hal'nd bulunt:uıJll bil-
prograınına fa ·ıla ve•erek, \'ıı,ing- lige karar verilmiş olduğunıı b!ldir - l,rilmckted r. 

GALiP BAHTiYAR . .. . . . -8.?- tondaki Amt-rika elçiliğ.nin Dıınim:ır miştir. Londra, 9 (A.A.) - Londrad3ld 
İ:;taı t ' ·· ·lıusu ve lznıil' ııartı muleltışı> 1 kanın istilası haberini bilclirmi~tir. Paris, 9 (A.A.) - Oslo ı·adyo;u hu :'<orveç mahfilleri Norveç ile Almanya 

Adıma hahadırlıg" lffia hiçbir leke sürülmemiştir .. Ayni r~dyonun habeı· .. :·erdiğine snlıah •aııt üçte. ~or:eç lima~la.ı:ına ~rı~<ınd~ '.'1uhasam_atın lıaşlamı~ oldu-
' • gore, Ber.ın re~ml mehatılı Alman- Alman a kerlerının ıhraç edıld:gıni gunu bıldırm~kted·t'. 

Ev •• ı b• } d • d • b • v •• d" · yanın Danimarkaya karşı harekete bildirmektedir. Paris, 9 (A.A.) O.<lo üzerinde u-ger oy e lfŞey 0 say } şım } eni sag gormez }fi geçtiğine dair maliımata sahip ol - Oslci, 9 (A.A.) - Oslo radyo'lt bu çu,lar yapılmıştır. Bununla beraber 

Artık ben yolculuğu i~ için değil, ra $Öylemeği akıllılık bulmadım. önden rüldJ '! madıklarnıı •öylemektedirler. salrnh saat sekizde bildiriyor: :elsiz muhabereleri deYum l'lıııektedir. 
e le'lce için arıyordum. Dordilncil gü- de söylediğim gibi bir i~im var de - - Adrm::ı, bahaclırlığıma hiç bir le-, Londra, 9 (A.A) - Londra ile f.;. Alman deniz kuvvetleri Norveçlile- Öğrenildiğine ıı;ör,, Alnı,-. kıtaatı 

ün akşa 1 Semerkanclın köylerinden dim. Timur )!elek herkesi keııcli gil.ıi ke sürülınemioıtir. Eğer öyle bir şey ol- kandinın·ya memleketleri aras:nda rin sahil deniz ku\'\'etlerinin Ye )l°or- . 'ordki isıral dm"'ltir. 
ı r· ola'l cSoğdu Kelan• dedikleri ye- özli sözü doğru hildig'ndeıı knndı git- •aydı şimdi . lıeni sağ görmezd'n Can telefon mükalemeleri Jı:e~ilmiştlr. veç mtidafn:ı kıtaatının ıhtıkan.'metine Londrn. \J (l!adyo) - ı:u s::ıb~h 

\ardık. Burudan Semerkand gözü- ti ve dedi ki: bey! Fena lıir ad ile yaşamaktıın.<n iyi Lonclra,vı İskıındindvya memleketle - rağmen dün g~ce O. !o fi,vorıına gir - :-<orveçe n>ker il rae den Aı'l.lan ge· 
, >t..du. . I - Tanrırıı bin ~iikü~ ... Ben de .ya. anılar'.ık ölmek,.dnha yeğd!r. Kork - ri.ne l'.aglıyan tel.efo~ hatları Kopen • mişleı'.<lir. . . . nı'leriııi himare .. e'.~''n krıı,·ı:zörler .. O.•· 

Batan güneşin kızıl ışıkları içıııde kın<.!~ E ıharaya y,ıd ceg•m. Bırl:kte ma, Tınıur '.\l..tegrn yanııluguna kar~ı h.ıgdan geçmektedır. Iloısteıı bombardıman cc!ılını lır. lo fıyorundıı lıuluıı ı.skerı ırl.cvzılerı 
"h•ln k 'ıbc!eriııi, minarelerini, kır- g~zeriz. O vakit gelince~·e kaılar karde <'aha k'ms . biı· sc;' dil'<'memi~tir. •S<'n Londr1t, 9 (A .• \) KopPnhag Bergen muaııııidıınn lıir ımıkaı·e - bombardıman cimi.' rdir. 
mızı bcyalı k •. Ie duvarlarını gök ve şim Can Semerbncl v lıaşkıı .verJ;·ıle\ •onlı> tepe!edim. f'ıınıuka reisi kaçırt- telsiz elefon i. ta•yonıı lıu sahalı her metten •onra Alnıaıı kıtnatı tarafından Norveç bataryaları da siclıl<'lli r.ıu· 
ız• t•ığıadan yapı'nıı~ kulelerini go- beni unutma. Çünkü öz karde~lerim tını. En yüce yiğitlerle ölçüştüm, ün zanıa~k; gilıi ~ant 7 de açı!mıs .i<e i•gal e<li 1 n~işt.ir. kalıil ateş açnı!"lar , .. mezkür fiyora 
. y rdum Te\'ekkeli 8enıcrkand • İd . . ı l 1. 1 kazıındım. de mukaleme nıemııruna hattın ole Trondhıen:n de Alnı:rnlar tarafın- giren dört A!mıl'ı zırlııısı .,.er· çokiJnıe 

· ' · şıındılerrle artı.< ıana azım< ıı·. ı:;· 1. . b· 1 1 1 t 1 · 1 ·"I . ld • 0 
• • 

· ur·1 .. mu:;ı kent> dememi:-;ler. c.l"eni . .. . , .. ~"ınH ı ~ıırnrmnk ~ırn~ı bana gf'1mış- a ne an c·e\'ap veren o mamı,:.; ır. : an ı:ga euı n11~ o u~ru süylenmekte~ ğe mecbur kalmıştır. 
' · T·mur Meltk bu sozlerı sm·Ier sov- ı· (' ı · d J on ı · 9 ( • A) l)· · . ·k ı·. hçe> ve cAman• ~ulnrını ge<:tikten • ~ . ı. e >eyı iişUndünı. Titriye titri.re , c.ı a, . .""\. - ~ının1.u R - c. ıı. Alm:ın zırhlıları lıir 'r" . Jpt sonr• 

ıonra gece ilstü ~ehrin liir ok ,;enzili lem z saııgarı ke'lildi. llÔZleri yaşnrılı. sordum ki: n.ın Londra ~_efaretiniıı resmi mümes- Alm:ınlar C'hı"st ia•ı•and kule ine de tekrar fiyoru zorlanı g:.ı lıa '>ıını~Iar · 
ak•nındaki türbe önünde durdum. Bu Bunu ü. le görünce lıMJ de :ıcıklnıırlını: "ılle"ındeıı Lıri bıı sabah saat 7 40 da taarruz etmişlerdir. Şelırjıı u7,erine de dır. Bu sırada,·~, ç m:i;t:..W«'rn meV 
ürbe, şehit Kasımıııdı. Bu Ka•ım !il •. Bnş;mn ü~.tünıle_ bir fenı~lık mı [l] nıı Jıotını, -imparalol'ire de - ~~onclarada. a~:ığıdaki lıeır.analta bu- lıir t:ıyyure akını yapılını,tır. kilerinden yeılitfon .tk~ n~ılmı• ,.e :s 

senesinde Halife Ve! t zamanında Se- gezıyor. 1'olcla bır hcla'l'a mı ugradın, mıklir. nmıışlur. Alman kıtaatı Aggersundda karaya bin tonluk Gınayzenov olduğu tahmıD 
nerkandı almağa gelen Araplar tara- yok.<a adına, yanızluğuna leke mi sU· - ARKASI VAR - ~merika matbuatının vermiş ol - çıkmıştır. edilen zırhlı fiyoru aşmağa çalışırken 
fından ölc!ilrülmüştü. d~-~u .haberlerden başka bırşey bıl - Nor\'ec hükumetinin O~Iodan Kana. ağır yaralıır alarak Osloya doğru iler-

:Mezan görünce tanıdım. Çünkü MI- Amerı·ka matbuatı dı~ırn!Z. yoktur: Bu haberlerin tekit ra nakledilmiş olduğu öğrenilmi~tir. !erken batmıştır. 
tandaki şeyh bana iyice anlatmış. Tur. _ edılm~~rnı beklı~·~ruz. · Oslo. 9 <Radyo) - O"Io rad~·ost• Derlin, 9 (Radyo) - Alman Ajan• 
ilenin üzerind1! kocaman kurşun bir . İngı!ız mehafılı, bu haberleri te - Alman kıtaatının Norveç sahillerinin ~ı bu Aabı.h şu tebliği neşretmiştir: 
Jrdbe vardı. Önünde i•e dört köşeli - Battarafı 2 inci sahifede - Kopenhaga girdiği ve Norveçin Al - y'.t l'd~c.ek n:'.ahiye.tte :>~nimnr~~da - mııhtelif noktalarına ihraç edildiğini Aylardanberi İngiltere ve Fransıı. 
taş direkler olduğu gibi, bu direkl<'r tir. 11Iuh::ıbir diyor ki: manya~·a ilfını harp ettiği ha kında - kı İngılız mumes<ıllerı ıle Danımar - haber vermeklı>dir. hkandfnavvayı harp saha.ı yapmd• 
yanında da mermerden sekiz ufak di- Kopenhag. Salı .. 9 Ni,an.. ki haberleri nlmı~tır. ka makamatından birg~na maliımat Vaşington. 9 (A.A.) - Norveçin çalı~ıyorla;dı. Garp demolırasilerinin 
rek ıfaha vardır. Bu mermer direkler- Alman k•taatı bu sabah 'aat 5 de Ru habel'ler herkesce ma'"m ol - almanım olmalarına ragmen Alman. Amerika R!rl~şik devletleri nezdindeki Rue. Fin harbine karışmak ve bu ara· 
den bir çifti ;-eşil, l.ıir çifti kara, bır hududu tecavüz etmi,lerdir. Ayni madan evvel hu'u"i rlalreAine ~ekil - yanm_tahrik eseri olmıyan yeni bir elci•i Nor,·rr,in Almanya ile harp ha- ela Norveç ile hveçi işgal etmek için 
ç'ftl ak, bir çifti kızıldır. zamanda üç Alman krU\·azörü ::\lid- mi.< olnn reisicumhur, henüz umumi t~ravuz<.le bulunmuş olduğuna kani- 'inde bulunduğunu Amerika hariciye- büllin manevraları oı;a gitti. İngil:.ere 

Gec& gelmiş ve ortalığa karanlık dlescartta gelmiş ve Alman kıtaat. katiplik ile tema~ etmemiştir. derler. . . . _ ine bildirmi~tir. ve Fran,anın ,,.efle k~rşıladılı:ları Fin· 
;atmıştı. Bunun için şehre girmediğim ıierhal şehrin sokaklarını işgal et - -·**=---- b Dan.ımarkanın. ıstılası haberi sa- Non•eç elçisi bu haberi Norveç ha- Rus sulhu, kendilerini başka yollara-
g'bi türbe kapısını da çalamadım. Sa- mistir. ş· d • } k? 

1 
a~ı~ ılkb_5".~tlerınde Londra mahfil- riciyesinden almıştır. ram ,ğa mecbur bıraktı. 

hah oluncaya kadar Şehit Kasımın Kopenhagda bu •ahah Alman kı • im 1 ne 0 aCa • erın e uyuk bir faaliyet tevlit et - O I 9 (AA) - 0 .. 1 d. .. N . Al b"kü t' b"t" b h·ciisele-mi•t·r R haf'ld I\ h s o, . . , ora ;osu, ot man u me ı u un u :ı 
mez.arı yanıııda durdum. Susor ve Ko- taatı tarafından i"gal edilmi~tir. -Bat tarafı 1 inci sahifede- Al:nı · 1 ut maf 

1
' e. 

1
°Pen .. arn_n ··~çin umumi seferberlik ilan ettiğini ri dikkatle takip ettı. İsveç ve r.;-or\'e-

•aç atları bir ağaça bağlıyaralı: çayır DiP.er taraftan !nternat:onal Ne\·.· larında müttefikler tarafından en 1 an tarkd~r~ dınc an '"!8 edılmı.~ bildirmektedir. - Devamı 5 inci aahirede -
uuuıu 'ar. Servicein muhabiri. radyo i1e aşağı- 0 ma•ı a ırın e resmı malılmat al. 

ufak bir hareket te1ebbiisü bile ya - manııı mümkün olmıyacağını be,·an 
Gün gelince; içeri girdim. Türbe- daki malumatı ver;yor: pılmam19 olan Danimarkanın işgali- etmektedirler. · 

~in duvarlnrı renkli mermerden olup Alman kıtaatı ayni zamanda Da · nine ile izah .. debiliriz? ı Loııdra, 9 (A.A) -1'-i bir menba _ Yükse (harp mecl.si 
ıir çok yerleri yaldızlanmıştı. Ta or- ninıarkanın vedi nokta,ını ve pa;•i • B b' unun ır tek izahı vardır ki o da dan bildirildiğine g-öre, Toroııtodaki 
tada duran tabut ise abanoz ağacından tahtını işgal etmişlerdir. Danimarka. d Al b k 1 L-· D . -Ba, tara'• 1 ı'ncı· aahı'f-de- tebligatta bulunmustur. •u ur: manya u anı uufuşmavı anımarka kon<olosu B. Dugleinm , • 
yapılmış ve üzerine altın ve elmag ka- lılar ınııkavemet göstermem'~lerdir 'd d b'l k · · 1 . d · D nı mu"teakı'p heı· ı'kı' şehı'ı·de ~u resm·ı ı - Alman hükil~l •bir be,·anııa• 

1 am~ e e ı me ıçın ıvec;ın emır animarkanın i:~tiiası hakkında şu ~ ~ ~ " 
iılmış ve tigtüne üç gümüş çırağ asıl- Harekata pirnde ve topcu ku,· ·etler· mad .. nletinden istifade etmiye, Nor- sözleri söylem istir: tebliıl neşredilmiştir. mc neşrederek Norveç ile Dan'marka• 
mış•ı. On iki kadar türbedar gece, ile motörlU cüzütamlar i~tirak et - veçin karasularmda kaçakçılık yap- -Bu çok mUthiş bir haberdir. !fa. cİngiltere ve Fransa hükumetleri nın himııyesini deru1ıte e:mc~e karııt 
ıJ' nclüz tabutun vanından a'·rılmazlar, mi~tir. h b l d · old · lı'ld' '<t'r Alman ' , mıya mu taç u unuyor u. Mütte • Iihazırdaki ezici mü•klllilt kar"ı~ın- N'on·eçe a.,keri ysrJımlarda bulun. vernıı" uıcunu : ırmı, ı · 
bı til•bedarlar ötekinin, berikinin ver. )/evyork, 9 (A.A) - • 'e\•york fiklerin Norveç karaıularında mayin da aı !arca bitaraflıklaı·ını mıılı;fazu mağa karar rnrmişlerdir. İk; hükü - hliküıneti bu harekdin dtin 1ngilız ve 
~ileri ııe ge~'nirler. Ben içarı' &ı'reı· Taymis gazetesi, Macka;· radyosu - 1 1 1 • 1 ..... d · ·ı · t f d •or,·e· 

' < • tara arı te• • ~tm•• omaları bu iki etmek te,ebbü·ünde hulundıılar. met. icabeden bütilıı askeri \•e lı:ıhri rı~ıısız enızcı erı arıı ın aıı" 
girmez içkriııd<n bir! hemen kalka - nun Kopenhag tel.iz ;,tn•~·onttndaıı fa'd . .k ... d . 1 • b' h 1 db' 1 1 t ı'ı'ıı kaı·a sulaı·ıııJ" ma,·ı·ıı tn•] .. Jnrı vil· . 11 • b .d ı .enı.n ı l'Unı .~ ım canıız ır as Şimdi önüne gec:mrğc ,.,.alı:-ı.mıc oldt1U.u le· ır eri a mı~ tr.> , ... u\ ..... "' 
r k onO.nle bir kE""'e ~~rrli ·ve oturun bir meeaJ a 'ıgını ve u n1e~a.ı n t k d ' ·~ ~ ~ ı . 1 . k . l' k"be-

'y P ge ırıpıt ve en ı menfaatinden ba~ .. muz ~e)~ b.1s1mız;ı g eldi. Pnri~, 9 (R·ıdyo) - l! AVCkil Pul ('tıLe ..&eı.lrme erme ·nr ·1 r mu ... 
<lfnl€ıımemi i~mar etli. Hıç söz etmi- istııs.l'Omın Alman askerleri tarafın- k h' b' k · ı ld • b · a. .'Ç •.r a .. nun. tan•.mıyan Alman Viskonsül B. Carlpriut da şö.vle ele. Rcyno, harl.ıiye nazırı Dalad;y~ ile e o ugunu eyaıı etıııektcdır. . 
\'"rlardı. Anladım ki ağızlarına in an dan i~gali haber verildiğini yazmak- zıhnıyetı mutt-fıkl,.rın bu harel<e - mı'c.·•lı'r ·. dskl 

d 
. • ~ - , birlikte tayyare ile Londraya harda•! 2 - Fransa hükO etin• 1 Oslo . 

;..fı almamağa nezir etmi•ler. ÇizmA- ta ır. 1· b. ·• · ı k" · AI r· · · b • h bil· , ' ıne ıçare li<ı üi umeti dlinya harİ· -Eğer Almanya Danimarka,·ı i•ti- tmi<tiı·. ıııan "' ·rın,n u sa"a Non·eç 
!eri çıkardım, ônümde 'onra ba~ımı · 'evyork, 9 (A.A.) - Nevyork Tnr· tasından ıilmelde mukabele cimi;· lii edecek olurs::ı bu hareketin~ l\'ıır- Yiik!ıek harp meclisinin, bu ge~e kiınıdinc müracaat ed rek )l°orveÇ a· 
tabutun altındaki mermere da.n'-'arak mi,; gazetesinin muhabiri, bugün şa - . · · · A' k · terlı ' tır. veçi de istila etmek 8ureti.vlc devıırıı 1.ondrada toplanması ve sPri karar- r:<ıısınııı ,mnn as ·eri ·Jnresıne 
keçe"a uzandım '; uyumao.a davran. fak sökerken Almanların Kpenhagı ş· d d'l · · · 1 • mıı• • ım i ne olacak? edecektir Ro .. ,·!e bı'rşe k "th· !ar alması kuv,·etle muhtemeldir. e ı mesını istemış o duğuna daır 
dını. işıral ettiğini haber vermektedir. · • Y ço mu ış bıl 

l\Iuhabir bu haberi san,ör konma- Almanyanın kanun, nizam, hak , bir hadisedir. Henüz vukua &"elme _ . Londrn, 9 (Radyo) - lngiliz kn- li\mat gelmiştir. Alma~ mUrcıessil.i, ·ğl 
Ken imden g•çmlşim. Salı::ıhın bir d b' k d k'k 

1 
kt'ğ' .. adalet, bitaraflık hulasa hiç bir~ey mis olduğunu ümit ediyoruz Line•i, öğleden evvel ve soııra olmak talebin kabuHinrlen imtina edıldl 

d k an ır aç a ·ı a evve çe ı ıııı ı- b. · · k·' · kırl" eyyam 1 a at ırtısı insan se;inden 
1
• t kt d' tanrmıyan u paldır küldür hareketi Norveçte iizere iki defa toplanmı< ve ııztın mü ta ·_,irdc her türlij muka\'errıet•n · 

d B . k ave e me · e ır. k be . ' h"kn· cf&n ın ır ço kişiler konuşuyor, • . . . mu a leaız kAlacıık mı? zakcrelerde bulunmu~tur. lacağıııı ilii\·e etrn' tir .• 'orve<; u . 
Ö 1 . 1 . B 1 'nşıngton, 9 (A.A.) - Hnrıcıye ne N . b Oslo 9 (AA) t .· 1- t 1 · )31· 

E z §ıyor an.ı. un ar kimdir diye . . . .. ... orveçın yanı aşında yarın ayni · ' · · - ı ı ma um:ı a - Londrıı.., 9 (A.A) - İngil'z umu _ meti l.ııı talebi derhal ~erldt. miolır. 
11 

J "' ld ' zarı-tı mahftllerındo ~ovlendı<Jlll? . . kt· ı. b'. ı 1 • ıma oaru um ve çırağın ışığında uzun .. . . · . . akıbete ml\hküm olaoağı muhakkak m.ı '1 o.an ıı mem ı 'nn t~yıt edıl- mi erkilıııh:ırl.ıiycsi sir Eclmunıl lron- lıihurc gelmiş olan haberlerde A ·el 
.1 b' .. gore, Alman flerı harrketı netıcesın - . I r;·n g" ı "k" l . ı· •\ ·> ' u ır adamın turbeye girdiğini . . bulunan l:ır sveç vardır. Danimarka- 1 1 ~· 1 e ore ıu ııme \<! P3!' :ımento 0< "ide i e sir Ducll~y Pound, Eir Sn:! kıtaatının bu müracaattan daha e' 

•• .. .. de Oslodan anılmak mrcburıvelın - .. Io · t k d . k II· . · · kisrı· Twcdflm. Bu adam yıırudükçe üzerin- •.. · 
1 

. . . · nın ot .. y•nınt!~ yarın Byni talie uğ. ~u er e ~ıe .ımaıa gıtm1'!cr - ~evall ve sir .Al•k unılr Cadogan k 3 ,·orveç arazisini işgal etmiş o:du 
J bl . . . de kaldıgı ıçın ııgıltere "rfırı, Ame- . a·r 
en ı·çok şıkırtılar ışıtilırnrJu. An- 'k f' . d N t k' ! T rıyacaklarına 91iph .. olmıyan bir Hol. ı · binenin toplantısınıla hazır l.ıulun . nı lıi!diriyordu. •a 

!adım ki ııu atlanmıştır. Gden adam rı ·ıı He ıı·ı~ .en,. on·c~ ~ .' ~gı. ız landa ile bir s .. ırika bulunmaktadtl'. Hareketlerinden <'n·e! hariciye na- muşlardır. 3 - Almanyıının giri•miş oIJUJI' 
b rd . . • menfaatlerınııı hımavesını 1'temı•tır. . zırı B Koht t ı t Al 1 . . . İ . ' hUkU• ana a mı döndUgUnden birdenbire E . b' b d. t . 'ı·ıd· BıtaraflıHan ba4ka cürümleri olmı· · saa ırş e man e çı<ı- Londr:ı, 9 (Radyo) _Yüksek harp hareketın ngıltere ve Fran$a 
tan • d S ., h' mın lT mem a an emın e< ı ı- b k" "k h"k' niıı zivaretini kabııl et . l . . ı· ti . t f d . 'h d'ImiŞ IY ı~anıa un .• onra 9 e ıdln tabutu •. N . V . . . yan u uçu u umetler maruf · mış ve e çının mec ısi,bııg ün akşam üzeri bnsvekıi- me erı ara ın an ıttı az e ı 
x ü d IA . ı-ıne gllre. orve~ın a<ıngton scfm . . . •kendi ·inden ş'f h . ·ı N' ' . ı teŞ• vn n e se m verince vuzllnO gl!w • v·ıı· D ~! : . r krckodıl lııkayeaınde oldufu gibi' ' · ı :ı en \e yazı ı e or - !ette ,·edinci içtimaım akdeylemi•lir lan tedbırlerle karşı bir mukalıe e 
np, merd alnını tanıdı~ı. KalktıRJ ve Aı •a~ ~ .. orgcnstıe;n.~ ;~'~' ı kom;ularının ortadan kaldırılmış ol- ,·eçin i~g:ıline mümanaat etmiyeceğini Ba;v k'l Çe b 1 h . ' . kil etmekle olduğu suretinde Atmn.ıı 
boyn.ına sarıldım. Nasıl sarıln11ya - f m!Prı ·a '- abrıcıyetnezk.atrrl.' ı ~re e - maaına, belki aıra en aonra kendile- beyan etmesini ist~miş olduğunu söy- ıı ı .L cdıII ·ı·rmker adyn'. arıcıyeLona-1 lıernnnamesinde ileri sürillen iddia bılç 

.. .. d . on a rnu ·ıa ere e n1t' . ec ır. n emnr- . . .. . . . "' lemi t'. r or a ı .'.l ·s, enız nazırı re k' . tıer .. 
J m. onun e dur:ın Tımur han yı.vuz I l I I t l kt l' rıne gelır umıdı ıle, lakayd mı kala· ~ ıı. Ç"ı(l ha 1.ı· e St l h ımseyı aldatamaz. Deniz kuvv~ 11 k, hranıan Timur Melek idi. ' ' ar aGe ace ·eı neıarc e gc ıııle. Nlır: taklar? Yokıa bu barbarca darbeve Alman elçi<i Almanyanın a•keri i- .o. ı 's·. Sr ıy lnaHzın han. e.y. ıı:·u ııin refakat etmekte olduğu kıtıı:ıtı. 

rı M 
!er. azdecı ere nezarete ge meme erı . · el ~ . it . . . . u • nazırı . ıı· ıımue oar, ancıye mus- . d 8yııt 

mur @!ek alnımdan öptü Sonra b'h)' ·ı . t' K d'l . . . derhal ve mi.ıştPreken mukabele el· Nlo l 8 ına ınıme•ın:n .,orvcçın men te s· AI k 1 K d . N'orveçın muhtelif noktaların a ~ 
blMLirimiıle seiAm.a,arak yıtn~ana. 

0
_ . 'k. ırıfmhı~ kırk· d enl lı cfrınle vazlı~·etııı mezlerse yarın kendilerinin de ayni faatirıe fevkal:l.rle hiirlim olduğunu ila- k şarı ıbr ke saEı~clır aİn ogan genel zamanda çıkarılabilmesi için ıızUI 

t d k 
ın ı•a ı a ın a e e on a ma umnt . . ve tm'şt' urmay aş anı c mon ro•an ve de- . •-aııı • 

ur u ·· yavaş yavaş konuşma~a baş ·'ı kt' akıbetle kaytılaşacaklarını takdır e 1 ır. . l d . l s· N l E l İ milddet hazırlıklar yapılmış o.,.. ( 
. dık İlk . verı ece ır. . N . h"k. t' bütil .. nız or u am1ra ır ı eva ng op n· 
ııı . önden Tımıır l!elek söze baş edecekler mı? orveç u ume ı ıı gece muza- . . . . cııp eder. 11 , 

lıyarak ded . k' Haydpark, 9 (A.A.) - İyi halı€r Ö li .. d k' b' .k. ü b' b kerelerde bulunmuştur Bu mu"zake gıltereyı, Fransız başvekılı Pot Reyno F h"kü t' N . .ı\IJJI~ 
ı ı: f'll d h k n muz e ı ır ı ı g n ıze u . re· . 1 . . ransa u me ı orveçın 

alan mah ı er e asıl olan anaate k k d' 1. 11 . !erden ~onra hükOmet Alma a harbıye nazırı Da adıye, amıral Dar- t k .1• kOY • .. . , . . or unç ve en ıte ı aua erın ceva- · ny nın me.. . aarruzuna arşı sı ahla karşı .. - Ulıı ha.un [1] ile barıştım. DUş
manlıtımm ortadan kaldırdık. Şimdl 
Buharaya var.mm ki hanı ıröreyim ... 
Ey sen burada ne arımnn, bhııgi yıl
dız seni buraya atmıştır'? 

&"ore, Ru2' e,t Vaşıng!onda be; az b 1• k . tnlibatını kabul edemı'yece"'ı'nı' b lan ve &"eneral Kulk Fransayı temsıl • k . d d 1 .. 1 rııelJI .. . ,. ını re ırece tır. • , u me- . . maga arar vermesın en o a .. 
saraydan hu<!m ıkametgahına bağ - talibatı kendi hükUmr nl k h k k eylemışlerdır. . . h . • . . a ı u u una nunıyet ız ar etmektedır. • 
lanmış ol.~n ~u,~sı bır hat va•:t_n~ır • Hamdi Nüzhet ÇANÇAR karşı bir tecavüz teW.kki etmekte ol- Yüksek harp meclisi, son vaziyet et- 4 _ Reyno, Norveç sefirine nıe~ı 
le ;ekayıın ınkışafıııc~nn doııı ııü.ııı ıluğunu beyan etmiştir. rafında uzun müzakerelerde bulıınmu, Ieketinin Alman istilisına uğra:ıııa·. 
dogruya haberdar edılm~ktedır. D b b B K ht Al 1 · . . k d' . k - · - k 1 1 t · r;or 

Temucin hanın verdiği işi ve şimdi
ye kadar rastladığım adamları Timu-

. . . iş ta j j ,, o mıın e çısının en ısıne as erı ve sıyası ·arar aramış ır. dolayısiyle Fransa hükiımetinııı .8 
Hvderparkdakı rıva.;clıctımhur ıı- ı N · · · p · (R d · "tı. ' · . . ... · C O ! ,\lm::ın ar orveçı ışgal etmıyecek o- arlR, 9 a yo) - Londraya gıt- veçe tam bir yardımda bulunma~ ı 

1 EL HAMRA 
mumi lı:atıplıııı. Alman kıtalarının e-vat ağ H 'urlarsa müttefikler işgal edecekler, miş olan başvekil Pol Reyno ile harbi- Korveçle tamamiyle mutabık .ıcıı'.ar~. 

Sl
"nemasznda rlemiş olduğunu söylemiştir. ye nazırı Dnladiye, amiral Darlan ve harbe devam etıneg·e karar verıııı§ 

Bugün matinelerden itibaren 
Btttnn lzmiri sonsuz neşe ve kahkaha tufanına boğacak, senenin en bUyilk 

komedi şaheseri. İşte dUnyanın en şöhretli komikleri 

LOREL- HARDİ 
Tarafından en son olarak yaratılan ve bu&"üne kadar görülmemi~ 

derecede gülciürücü sahnelerle dolu olan emsalsiz bir 
KOMEDi HARiKASI 

Zafer Dönüşü 
TÜRKÇE Sôzr,v 

A vrıca: Milll şefimizin doğu Anauolu seyahatleri ve Semalara hllk
meL'en kaı .. alların film. Metro jurnalde: dünyanın en <on harp haberleri 

SJ.:A. 'SLAR: her gün: J.30, 3,30, 5,30, 7 ,30 9,ao da başlar 

Haatalarını her g\;n aa.bahtar 
akşama kadar lkincibeyler ıoı.,.. B. Koht şu ceyabı vermiştir: general Ku!k, saat onda tayyar~ ile av- duğunu söylemiştir. ııetf 
.. d 

65 1 1 
)lilttefiklerin böyle bir tedbir det etmişlerdir. 5 _ zaruri olan bahri "e ng IY 

rın a numara ı muayene 1ane· ... . . . . . . ·11sZ 
•İnde kab.ıl eder. TP le fon: 305~ 

1 
a!ac1a.gı •• ı zanne~mldıytordıım. Şımtdı~ı va- Başvekil doiruca Kedorsey sara- tedbirler Büyilk Britanya ile ıttı 

- zıye ın ıızun muı e evam e mıyece- yına gitmiş ve mesai arkadaşları ile lunacakur. ııı~· 

uzun müzakerelerde bulunmuştur. Stokholm, 9 ( A.A.) - !sveçte ~11aş 

1 Ta)'yare szneması 
Fred Aster Ginger Rogers 
Gibi iki bilyük san'atkarın yarattığı eiine ve emsaline eııder 

tesadüf edilen bir şaheser 

Büyük Dans 
Bugün Halk gilnlidür. Bilttin seanslarda her yer 20 kuruştur 

Par is, 9 (A.A.) - Reyno, bu sabah ml seferberlik van edilmiş o!dU r btr 
saat on birde Fransadaki Norveç se- dair olan haberler selahiyettn 
firi B::ıckkeyi kabul ederek aşağıdaki membadan tekzip edilmektedir- ~ 

il 

Ucuz Sinema Günü 
Bugün Kültiirpark Sinemasınd~ 

Saat 2,30 dan gece yarısına kadar ııen 
Bilyük ve küçük husu~i 15, birinci 10 kuruştur. Bu fiyatla Gün Batar 

ve Şanıeliıe fil imleri gösterilecektir .. Ayrıca Paramunt jurn~I .. ,,, .... 
.................................. , ••••••• u .................. - ...................................... . 

CUMA GVNV 

Zevk gecesi ve Gansterler cellli.dı 
Cumartesi ve pazar 11,30 da ve Hafta arasında her gUn 1,30 da Ayrıca EKLER JURNAL No. 8 son dilnya hadisatı 

r.:cc:z II,\LK SEASSLARI \'ardır. 1 Oyun '8atleri: 8-5-7 ve 9,15 de lıaşlıır. ,.ISill .............................. ~ .......... , ............... ,&.:ımı ...... 11111 ................................. 111111 ..... llllli.ll 

' 
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( l'.N.-\DOLU) 

i ""'lı.'"~ •• e._ 

ıı·ecavuzı n erı 

MÜCELLİT 
Ali Rıza Evcim 

lzmir : Yeni Kavaflar Çarı181 No. 31 
Heı tiirlü cild, eüzel, aailam olarak ve aan' at icaplanna 

ıı:öre yaııılır. 

Banblara mahsus şiritli ve vidalı defter -ıe doıyalan 
anccak mücellit ALİ RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siııarit üzerine lüks albümler yapılır. 
Müetı1se~t"ni n oı;İ~T1 ·~Cl:"-ltk ci; .... 1lik , ... ~HrAthr 

• 
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Al İ •• ı İ zmir üçüncü icra memurlu j undan: 
manya eCaVUZ- Açık artırma ile paraya çevrilecek 

Maraşta zelzele 
:'ıfarıış. !l (Hususi) - Bugün bura

da ~iddctli bir zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

- lzmi;°' b;·l-;;diyeıinden: 

63 lira muhammen kıymetli tarlanın 
)·arı.ı ile gene lıorc:lunuıı köy üstil 
merkiiııde eylül 934 tarih ve n mı 

marnh tapuda kayıtlı ~arkan :\feh 
med şerif garben fe) zullah şlmalen 
refik, cenuben nıustafa idris ile mah 
dut 20 ağaç ~eytin in muhammen kıy 
nıeti 51) lira olup nı&fı her ikj gayri 
nıeııkuiiiıı açık artırma <uretile borç 
!unun ııı·ıf hiseleriııin peşin para ile 
!'latılmR:-;ırta karar verilmiştir. 

l - Bu ır•Yti menkullerin lıirinei 
artırma•ı 13-5-940 tarihine müsadi! 

:l - Tiu yayri menkuller üzerinde 
her hanıri hir hak iddia edenler evra
kı müsbiteleriyle birlikte tarihi ilan_ 
dan itibaren 20 giin içinde daoremize 
müracaat eylemeleri. Aksi halde 
hakları tapu sicil; ile ~abit ı'mıyıın
lar payla~nıadan hariç kalacakrdır. 
T:ı:plerdeıı yüzde 7,5 nisbetinde pey 
ak~esi veya milli bir bankanın temi
nat mektubu araııır. Gayri menkuliln 
vergi borcu borçluya cl i.0,-e r delliliye 
ve tapu lıarçlan müşteriye aittir. 

Daha fazla malumat almak isti -
yenlerin dairemi:ıin !140-15949 nu -
maralı do~ya•ına müracaat etmele
ri il:ln olunur. 

IT avagazı fenerlerine 35 numarl\-ı------'---------
dan 2000 ve 3G nunrnradan 4000 ve İzmir ikinci hukuk hakimlilindenı 
37 numaradan GOOO adet ki c~man lznı i nle Tepecik Eşrfepa~a hastane 
12000 adet anıyı- nt satın alınması , sinde Ahmed kızı Bedia Örd tarafın
yazı işlerj müdür.,iyündeki şaı·tna _ dan kocası Güzelya!ı cami •okak :-<o. 
mesi veçhile açık eksiltmeğe konul_ 22 de Said oğlu J\Iehmed Şakir Örs 
muştur. Muhammen bedel; 2360 Ji- leyhine açılan boş~nma clava•ında 
ra olup ihale~i 15-4-!l-10 pazartesi gü- kocası İ<mi :\{ehmed Şakir iken yalı
nü saat 16 dadır. l~tirak edecek _ nız Şakir olarak dava arzuhalinde yaz
ler 177 liralık teminatı iş bankasına dırmı~ \"e olsuretle hüküm sadır ol -
,-atırarak makbııziyle encümene ge- muş olduii'undun bunun tavzihan tııS
lirler. 31 5 10 14 liihi isteğinde bulundufrn ,.e p.,a.en 
---------------.!müddeialeyhin ikametgahı meçhul 

DOKTOR bulunma•ı hasabi~·Je bıı baptaki teb-

BEHCET Uz 
Jigatın ilanen icrasına \'e tavzih için 
muhakeme günü fayin edilen 25-4 -

"' 940 perşembe günü •aat 10 da nıüd-
Çocuk Hastalıkları deialeyh Mehmed Şakirin mahkeme-

Mü •ehasstsl de asaleten veya \·ekaleten hazır bu
lu n ması aksi takdirde gıyabında is -
tek üzerine muhakeme icra kılınac a 

ğı hususu tebliğ da kamına kaim ol -
mak üzere keyfiyet ilan olunu r . 

HGıta!arıııı 11,30 dan bire kad ar 
d~yler aokaiınd .. Abealı: ııaatbu.a 

·~~!~cD! ~ı!~nf ?e~er~~i~~-!~~?a?m~~~:undal 
bulun&n!Hm ;dnnye :n1Jr3c~ntları rica olunur. 1255 

\ 

~ 
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ıı;;·i~"i~·~·~·;;;,;···1·;,·~:;ı·;;~:·"j/~~1~·~ ıl 
-----·-·---••••n••••••••"••••••••-••••••••• ... ••••••-•• .. •-••••--·----,...: 

lzmiı' lerazını amirliıii .•atııı alnuı komisyoıwndan: 

l - ('anakırnle müstahkem mevk; inşaat Ko. ihtiyacı ~in aşağıda 
cins miktar nevi muhammen bedeli ve muvakkat teminatları 

yazılı saplar açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İhales i 22 nisan 940 pazartesi günü saat on birde Çanakkale 

müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:ı - Taliplerin gösterilen muvakkat teminatları ve yeni sene ticaret 

vesikaları ile birlikte komisyona mürııcaatları 
4 - Saplara ait şartname istanbul levazım amirlii;ıi İzmir levazım 

amirligi ve Çanakkale müstahkem ·mevki satın alma komisyon
larında görülür. 

Cinsi 

1 • mod. kürek sapı 
l . ~Io<l. kazına sapı 
adi kazma sapı 

aded 

2000 
2000 
8000 
8000 

Fiyatı 

kuruş 

25. 

:Muvakkat T. 
Lr. Kr. 

Tutarları 

Lr. Kr. 
(;00 00 
500 00 

atli kürek sapı 

25 
15 
15 
6-10-15-20 

1200 00 
1200 00 

(1207) 

lz ıuıı · ıe ,·u:ı.ıı aoıırliı}i satıı : alma komi.•yır,ıııııdrııı: 
.1 ktarı Cinsi Tutarı İlk teminat 

Adet Lr. Lr. Kr. 
480.000 A:ümiuyon erkekli dişili büyük kapsol 9,600 720 00 
77.000 GX12 perçin çivisi 2,310 173 25 

184,000 büyük perçin pulu 644 48 30 
85,000 KöprUlii memeli çengelli toka 3,400 225 

1.240.000 2 santim dilli toka 24,800 1860 00 
1 - Yukarıda yazılı t ş kalem malzeme 12 nisan 940 cuma günü sa

at on dörtte Tophaned~ !st. Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda pazarlıkla alın11c2ktır. 

2 - Tahmin ed,len .:ıecci ve teminatları yukarıda gil<terilmiŞtir. 

3 - Numuneleri komisyonda görillebilir. 
4 -· İ5teklilerin ~ili gaatta kanuni vesikaları ile komi~yona gel . 

meleri. 1254 ----
Kitap yazma müsabcı kası 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 2259 s11yılı kanunun tatbikine dair olan talimatnn'l'leye göre or
t.ı ticaret okullarının birinci, ikinci, üçüncü ~ınıflan için üç ciltten müte
şekkil bir cBürokomersiyal» kitabı yazdırılması müsabak:tya konul -
muştur. 

2 - l\Iüsabaka müddeti 12/!Yı 940 tarih;nden başlamak ve 12 1 II ı 941 

~ar~aml:ıa günü akşamı bitm"k üzere on aydır. 
3 - l\IUsabakaye iştirake karar verenler 12 / XI 940 salı günü saat 

15.30 a kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu mü
~abaka girecekler defterine adiarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 
)füsabakaya girenlerin yazdıkları kitapları 12. ı II/941 çarşamba günü ak
şamı saat 17,30 a kadar Maarif Vfokillii'i neşriyat mildür!Uğilne teslim et
meleri veya göndermeleri şarttır. 

4 - Mils2bakada birind;ği kazanan kitap e.eri•i üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için 1800 lira telif hakkı verilecektir 
İkinci ç;kan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmıık üzere birinci
nin r.Jcl!~fine verilenin, bir yıl1ıi0 mükilfat olRrtık veı ileC'ektir. 

5 -~ ~ltlsalıak ra girocek'erin eserlerini üçer nuı:ıhn olmak VE' maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yOzilne yazılmış olıırak :Maarif Vekj])iği 
neşrirat mUJürlüğilne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri 
liizımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asıllaNmn 
yalnız bu nushalardan birine ve yerlerine konulmuş bulunması kafidir. 
Müsabakaya bası'mış bir kitapla girenler de kitabın Uç nushasını verecek 
veya göndereceklerdir. 

6 - :.rnsabakaya ırirenlerin eser müsveddeleri ile birlikte, eserleri 
kabul edildiği takdirde e<erlerini ilan edilen tr·1if hakkı mukabilinde ve 
her türlü tasarruf hakkından vııı: geçererek ~1aarif \ ekilliğine üç yıllık 

bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o devr~ içindeki her basılışının 
son tMhihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin edec<.k
leri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli 
bir tnahhüd senedi vermeler; de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması liizım gelen pedagojik ve teknik vasıfla
rı gosteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek tar.hhüd senedinin for. 
mülil :Maarif Vekilliği neşriyat r.ıüdürlüğilnden alınabilir. Mektupla isti
yenlerir. bir kuruşluk posta pulunu birlikte göndermeleri icap eder. 

825/1149 

Gümrük muhafaza gene1 komu
tanlığı Istanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonundan: 
ı - )fü\toahhit nam \'e he,ııbına alınacak 4000 takım yazlık elbisenin 

açık eksiltmesi 2;) nisan 940 per~-tmbe gilnil saat on birde yapılacaktır. 
2 - ~Iuhnmmcn bedeli 26000 ve ilk teminatı '1950 liradır. 
3 - Numune ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - lsteklllerin gün ve saatında kanuni vesikaları ve ilk teminat 

makbuzları ile birlikte Galata l\Iumhane caddesinde İbrahim Rifat hanın 
da 'ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 10 14 19 24 1260l2838 

1 DEVLET DEMlRYOLLARINDAN 1 
Seydiköy sabah treninde 

değişikli 'c 
Dedr' de .. j, yoları 8 ı,;~i işletme müdürlüğüııdrn: 

Her güıı saat 7,43 te Alsancı:ktnn Seydiköyüne hareket etmekte olan 
::;33 :ı.ımaralı banliyö treni 12.'4/940 tarihinden itibaren işlemiyecektir. 
Bunun yerine aJlli tarihten itibaren her gün Alsancaktan saat 7,15 te 
kalkmak ve Seydilı:öyüne 7,55 te varmak üzere 1331 numaralı trenin tah-
rik edik!ceği muhtıı:em halka ilan olunur. 1245 

" fenerlerine 
dan 2000 ve 36 nuJnaradan 4000 ve 

· adet ki ceman 

12000 ııdet amy~d aatın alınması , 
yazı işleri müdUr:tlkilndeki şartna • 
tııe•i veçhile açık eksiltmege konul -
muştur. !\Iuhamme~ bedel; 2360 li
ra ' ' ' pazartesi ııil

ıı il saat 16 dadır. lvtirak edecek • 
!er 177 liralık temin.ıtı iş bankasına 
ratırarak makbuziyl .. encUm 

-;------------
Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir;nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehas~ısı 

Izmlr Beylersokak No. 81 
Telefon No. 8281 
Hastalannı ıabahtan itibaren 

Ye ırece vakti kabul Ye muayeııe 
eder. 

·----------------

(ANADOLU) 

M. lV . V. Deniz Levazım satın al
ma komisyonundan: 
1 - Keşif bedeli c21243> lira 28 kuruş olan üç kalemde cem'an 194 a

det ~amanrlıra imaline ait pazarlık eksiltmesi l 5-nisan-940 tari
hine rastlıyan pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1818 lira 26 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve>ikulaı·i~·le birlikte belli 
gün ve saatte ka"1ıııpuşacla bulunan komisyona müracaatları. 

10 12 2753 11228 

lzmir Emrazı Sa,.iye hastahanesi 
başhekimliğinden: 

Kesif \,.,deli 2502 1 ı·a 40 kuruş ve muvakkat teminatı 187 lira 68 
kuru~ olan hu,ıtahanenin yeni paviyonun balkonunun iKmali ile avlu 
duvar v~ demir pıırmuklıgı ac,k eksiltmeye konmuştur. !st.!klilerin keşif 
ve şal'tnnmt•yi görın~k üzere Jı"r gün başhekimliğe ve eksiltme günü olan 
27/ 41!140 tarihinde cumarte< günü 'ttat on birde Tepecikte emrazı sari
ye ha'i1ahanesinde toplaııan konıi .... yona müracaatları. 

ıu lG 21 26 1253 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Cinsi ;\Iik Muhammen B. 7c 7,5 temi. 

Lr. Kr. Lira Kr. 
Eksiltme şekli 

saati 

V. F. Henri Van Derze 
American Eksport Linu ine. • 

Nevyorlı: 

ı • E V - Y O R K tç!~ 

Eksilona vapuru 19 Nisanda bek
leniyor. 

ATİD NAV!GATlON COMPANY 
HA!FA 

Beyrut Hayfa Teli.viv Port-Said 
ve lakenderiye için: 

Antar vapuru 1'5 Nisanda bekleni
yor. 

1 O Nisan 1940 Çar,arnba -
SPERCO VAPUR 

ACENTASI 
ADR IA TlCA S. A. "tf ·. , de 

Z·ıra motöı·ü 10.4.f!.;O tarıh;ire 
gele~ek ertesi günü •aat 17 de ve
Breııdis; Zara Fiume Triye•te ":ktit• 
nedik limanlarına hareket edec . n 

12 nıs• LANGANO vapuru 11· J<te 
tarihinde Ayvalıktan beklenın• a 
olup Cenova ve Riviera limanls.rı"
ha,.,,ket edecektir. d" 

'h'O o Diana vapuru 11-4-940 tarı ' . 
1. an1n:ı 

beklenmekte olup Trieste . ım 
hareket edecektir. 1• 'h'OC c 

Brindi><i molörü 17-4-940 tarı 1 ğrJ 
gelerek ertesi günü saat 17 de ~o te 

Vapurlann ısım ve tarihleri iıak· Pire Brindisi Zara Fiume Tı·ıye~e· 
landa biç bir taahhnd alınma:ıı. ve Venedik limanlarına harekete 
TELEFONı 2007. 2008 

i•••••••••••••••ıl cektir. ri Citta di Bar; motörü 23-1-9ıO taoıi: 
Olivier ,, .. ~ü.rekaJ ! 

LiMiTED 
VAPUR ACENT ASI 

Attürk caddeıi Reeı binası 
Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları için 

Piyaanın ihtiyacına göre vapur
larımız ıefer yapacaklardır. -

hinde geler,.1< İstanbul Pire, l'l~P 
Cenovaya hareket edecektir. . •" 

Not - Bütün bu vapurlar Tr•Y bi 
C d · 1. ce"" le veya enova a ••ma ı ve def\ 

Amerika limanlarına hareket e . • 
0 

1 1. • • f • 'rt<etı"' ta ıa ananım aeyrııe aın 11 }<et 
ve Ameril:::a ve Hindiatana hare .

111 
eden LOYD TRIYESTINO •"0

"' • 
. f . • k 1 na te•• seyrıae aın fır .eti vapur arı Sut kostik 14000 k.g 14000.- 1050. kapalı zarf 14 

Kolsi"e sod- 15000 k.g 22500.- 1687. 50 kapalı zarf 15 l.·--------------·.I düf ederler. ·~!· 
T • NEERLANDAISE ROY ALE J{l • yum karbonat 

1 - Şartnameleri mucibince yukaı·ıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem 
ecza kapalı zarf usuliyle 'atılı alınacaktır. 

2 - ;\fuhuıııınen bedelieri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazı lıdır. 

3 - Ek.ıiltme lS '-040 per~embe günü hizalarında gösterilen ~aatle"· 
de Kaba taşta levazım ve mübayaat şubesindeki abm komisyo -
nunda yapılacaktır. 

4 - Sud kostik şartnamesi parasız ve karbonat şartnamesi levaz·.ın 

şubesi veznesinde ve Ankaı·a, izmir başmüdürlüğilnden 112.5 
kuru~ mukabilinde alınabilir. 

5 ;\Jünakasııya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihli\'a edecek kapalı zarfların eksiltme günü ihale 
öaatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vel'meleri lazımdır. 

3 6 10 14 1119-2519 

Akhisar muhasebei hususi;e me
murluğundan: 
Akhisarın K&palı köyiiııden Apturrahman o~lu Dervişin kö•e kah

ya çiftliib mevkiin<leki 1 h<.>klar 20 ar tarlası vergi boı·cund:ın dolayı 
•a!ılığa çıkarılmıştır. 

19-4-:!40 ıarihıne ra•t ' ıvan cuma günü idare heyeti huzurunda iha
lesi icı-a kılınacağından ı<lekı:Ierin yevmi mezkfirde idare heyct'nde 
hazır lıulunrnalnrı ve ~~a.hnt alnıuk istiyenlerin muha~ebei husu~iye 

daire.' i!le nılıcacua tlan ilan olunur. 7 10 l ~ 1214 

lzmir 
alma 

Lise ve orta ol ul~ar satın 

kon1isyonu başkanlığından: 
Cinsi 1liktarı Fiyatı Tutarı tik teminat 

Lr. Kr. Lı-. Kı-. Lr. Kr. 

Battaniye 200 5 GO 1120 00 84 00 
Kızılçul!ıı b~retmeıı "kulu eğitmen ktırsu talebe;i için yukarıda cins ve 

miktarı ~·azılı batta •1i~TE ihtiyat• açık ebiltmeye konulmuştur. Eksilt
mesi lzmir ticaı·et !ise,<'ııde 16 4 9 .ıo tarihine tesııdüf eden salı günü saat 
o nbe~te yapılacaktır. ><ıımuı e ve şartnamt,ıi hrr gün maarif mi!dürlil
ğünıJe görüleb'lir. hteki'ıniıı teminat makbuzları ile birlikte komisyona 
müracaatları. 28 2 10 14 

Bütün bağcı ara 
lznıir incir \'e üzü ın • ,ı ·ım ~:li ı~ kovperatifleri birliJ[i Lağrt ıYlii:::tahs~

lm butiın putas ve göztaşı ilıt:rac:larını temin etm'ştir. 
lhLyac ı o.:uı rr,ı....,t.ıh:-.ıl ~ı· ·ıı nııntakalarındaki ~a~ 1 } ko.lper~tif 1 erı 

depolarına ın.iı·al':..ı.dl ıı'1 iL_tn olunu ... . 1-\:iiki.irt tevzıatını '[. ('. zira:ıt 

bankası temin •'<lcc~kli,-. 7 10 1226 

1 
--·· ALSANCAK 

lataıyonu Karftsıuda Yeni Açılan 

EGE 
Hu8u.~i Hastahane.~i 
Sohilıi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 
Her ~11be11e ait lw•f"lrır kaimi ve mii
te/ıa.•.•ısl" n to r<ıfıntla n tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
dol<tor bululur. Tel. 2918 

E 
Hususi 

lzrnir 1 

aze, temız, ucuz 
P ANY ASI ·Jıin . 

Iıa
A Ç Achılles vapuru 20-4-940 tar\ıol· 

de beklenmekte olııp AnveN ve ,,. 
dece• landa limanlarına hareket e 

LJ t w f w t f ~ tir. . •yl< ner Ur U UVa e, Not - Ahvali hazıra dolaY111 ı'i 
• • • l<• 

çe§İtferi nıwlun ve hareket tarihlerını~ b r• 
olmadıiını ve bunların hiç~i~ ıh l~~

Ha m d i Nüzhet lüzum olmakaızın deiifebilır 0
• •' 

iunu ve meıuliyet tereddüp etıııl<ıY , 

Ç .. ançar ceiini muhterem yükleyicilerın 
yıd ve iıaret etmeleri rica oJuıı"'',;. 

Sıhhat eczanesi Daha fazla tafsilat için cuın~~O 
y::t caddesinde FRA TELLi EPE e, 

Başdurak Bilyük Salepçloi'lu ha- vapur acentasına müracaat edİ~()05 
ııı karşmnda. ıi Telefon: 2004 _:..:.....--

ı LAN 
Askeri L ·sel ere talebe alınıyor 

lzmir levc.zım 6nıirliği satın alma komisyonundmı: 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Listlerinin her ü~ sınıfına dıı ~ 

n(imtiıdeki haziran içinde başlanacak olan 940-941 ders yılı ;çın 
talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve ail; 
sinin kölü hal ve öhret 8ahi i olmama~ , sıhhi muayenede s,-j· 
lam çıkması ve yapılacak seçme sınavıııda da kazanması şarttır· 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş ve küçUJtıııu.ı 
• bU• olanlar kendı okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya ·I 

iilnl~meğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları taJimattal< 
hatlere uygun olmıyanlar asker !okullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldttkları mekteplerdeki tahsillerill~ 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları ~-er· 
!Erdeki a•kerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle nıürf•• 
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul J<Jiğ'I~:~: 

• rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları ı:ızını J<l'' 
5 - hteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları 0 Si' 

!ardan askeri liselerce celbedilecek Ye bütünlemeie kaJmadall 
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacaktır. ıs 

Askeri lise II. ve Ill. sınıflara girıneğe muvaffak olanların 940 yı 
kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. ,ıf' 

G - A'keri orta okullarla musik ', sanat ve kara gedikli erbaş ba et 
lama orta okullarının kaydükabul şartları ve zamanları aY1\s 
ilô.n edilecektir. 31 Mart 3 4 5 6 7 !) 10 12 ıtz1 
14 16 19 23 25 28 30 ·isan Ye 3 7 9 10 m3yıs #t' 

Fi'H'~i iiN«t.:Ailll 
Makine Tamirhanesi 1 

işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bil' 
nunla iftihar eden bir müessesedir ' 

Keetane pazan demirciler 67 • 89 Telefon: 8991 

lstanbul Nafia müdürlüğünde~;e 
1911 '940 cuma günü saat on beşte istanbulda nafıa müdürlüi;ıli ek:~~bin' 

komisyonu odasında 15373,11 lira keşif bedelli yüksek mühendis mek 
de yaptırılacak inşaat kapalı zarf usulü ile ek"iltmeye konulmuştur. eıetı' 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şıırtııa~kıit· 
proje keşif huliisasiyle buna müteferri diğer enak dairesinde görUleC 

·--------:::"!"::---"'!"-'!""--"'."'~:--·--:-------ı Muvakkat teminat 1153 liradır. . bU ile 1 Sıhhat vekaletinin reımi ruh•tıaı bai:r lsteklilerin U!klif mektupları ve en az bir taahhütte 10 bin liralık. adeıı 
r 4 S E benzer iş yaptığına dair idarelerind~ almış olduğu vesikalara i~tııı 8ıııı• 

istanbul vilayetine müracaatla ek~iltme tarihinden sekiz gün evvel tınrı• 
mış ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odaiı vesikalarını havi kapalı .ı~~ğaııe 

Şiddetli BAŞ, DIŞ a~rııarını, «o. 

MA TIZMA ıancılarmı, SİNiR, ra. 

hataı:dıklarıru derhal eeçirir GRiP, 

NEZLE .,., SOCUK ALGINLIGINA 

karıı müessir il.i.çtır. 

nı 19/41940 cuma günil saat on dörde kadar İstanbul ııafıa müdiJrl ;" 
\'ermeleri. 2 5 10 16 1105/2379 ,."1' 

lzmir Lise ve orta okullar satın91 .. 
ma komisyonu başkanlığından : ·ıı,ı 
Ciruıi ::IC<tarı Beher takımı Tuat:ırı tik te!ll~r. 

Lr. Kr. Lr. Kr. L~ 

-ı-ı ()(1 ••• 
Golf elbise 175 11 50 2012 50 Jlll• 

Kızılçullu öğretmen okulu talebesinin ihtiyacı olan yukarıda cin9
• şıut" 

tarı ve muhammen bedeli yazılı golf elbise açık eksıltmeye koııulI11~4 ı~JO 
Eksiltme ticaret lisesinde satın alma komisyonu tarafından 16 ıııe (B 

tarihine tesadüf eden sah .günü saat on beşte yapılacaktır. Şa_rtıı:eJllİ~,ı 
lc .. bında günde 1-3 kaJe alınır, ınumunesi her gün maarif müdürlilğiinde görül(!biliT. tstek!ilerın 1, • ______ ...;;... _________ H_e_r_F_c_z_•_ne_d_e_b_u_l_u_n_u_•·------ makbuzları ile birlikte komisyona müracaath;ı·ı. 28 2 10 

• 


