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Siddetli Deniz Muharebeleri Devamda -
Saat 18 de Skajerak Açıklarında Donan. 

malar Tekrar Çarpışmağa Başladılar 
·Almanlar, Kalzruh ile Bluher adlarındaki büyük kru' 

vazörlerini ve destroyerleTinden 4 ünii kaybettiler 
Ingilizlerin de bir destroyeri batmış, üçü ağır ve ikisi hafif olmak üzere üç torpitosu yaralanmıştır. Geç 

vakit bir Alman destroyeri ve askerle dolu iki nakliye gemisi daha batırılmıştır 

Deniz harbine mühim hava kuvvetleri de iştirak etmiştir 
uuşvckil B. Çemberlııyıı, A v:ım Kama- · · 
ı-ı..~ıt'<.h.i. bt1 va11:.ıtta bi.lluna ak - ·\ırveç-
10 ~,. .. ,ik .Fivorm:da vuku bulan mü
hinı deniz m.uharcLe;ı huhk111Ja t:.ıf

l
~rini muvaffakıyetle bombardı - destroyerinin Stokholm limanına iltica yaresi vardır. 
ınan ettikleri hakkındaki Alman r&d- ettiğini bildirmiştir. Bergen ônilnde ııahil ba.tar,.alart ıa
yosu haberleri tamamen asılsızdır. Almanların Bluher zırhlı knıvazöril rafından top ateşine tutulan Almanlıı-

Röyter Ajanaırun verdiii :mevsuk Oslo fiyordunda sahil bataryalanrun nn Karlaıııho zırhlı kruvıu:öril de lıı&t. 

ıı ~·t .... \ern1 ~tir. 
B•şvekil, bu muharebeye ait t.ıf:ila 

lı t.;~ı.ht •nuharcbeye iştirak eıl·~n Bri-\ 
laııyn harıı gemilerinden almış olduğu

haberlere ııöre, bir Alman kruvuıl- ateşi ile hasara uğramış, karaya otur- mıotır. Bu kruvazör 6 bin ton hac -
rilnün batırıldıtı haberi Stokholmda ma manevrası yaparken mayine çarpa minde Kilnisberır tipinde idi. Kliret
da teyit olunmaktadır. rak batmıştır. Bu zırhlı kruvazör, on !2bab 570 kioldir. Beş tane 10,6 pua

Roma radyosu, ehemmiyetli bir su- bin ton hacminde idi 1939 yılında inşa hık, 6 tane 6,5 pıı.elult topu vardı. 192i 
rette hasara oğraml§ olan bir Alman edilm~ti. 8 pwluk 8 topu, ve üç tay- - DH&1111 1 ı.cl eahlf .... -

nu ~öı-l:yerek demiştir ki: 
• 

- Şafakla beraber be~ ingiliz dest
royeri Narvik Fiyorduna girmiş, ken
dıierin<ren daha bilyük ve son sistem 
~lın~n hnp gemilerine. hücu~ etmiş-
tdır. Had,in adındakı İngı!ız dest

r?Yeı·i ha•ara uğrıyarak batmış, Har
dı dostroveri o kadar fazla ha•ara uğ
ranııştır .ki kendisıni kurtarmak için 
karııı" uturtıılmuştur. Hadbber is -

lsveç hükiimeti, Hitlerin no· 
tasına cevap verdi 

mi,, ... . . - H liL'l"ii tncU ...,. ve- ü.ı.-

l<tbı>l d••troyeri hafif hasara ıığramı~
lardır. Be~inci ingil:z destroyer; llaYk 

Yerılen muh1ırad-c1, ı~vc\-fıı bitaı a fh k-co. ;:,çl,,ac. ~J"""'~~; 

le biraz z~rar gürınü~ •ür. 
ve Norveç' e yardım etmiyeceği bildirilmiştir 

P.tın• mukabil bir Alman ,\estrc,yeri 
.. tılan torpille batırılmış, ılii(u- ii~ Al
~an de"troyc-ri de top ate~iyle .i(ır ha-
•aı·u - . . B q l!gratılını~ ve a~e~le ın1ı*t~l'. u 
ıı"•lroyerler yaııırır.k• bm' hılnıı~tır. 
A~n'.aı··.lun ba~ka );orveç :;ahillerinıl, 
. nıaıı s~feri k.vvetleri ve erzak taşı-
)ln alt · , ı naklıye vapuru batırılmıştır. 

Stokholm, 10 (A.A) - İsveç 
radyosu dün akşam saat 22,50 de 
amiı·allık daire;inin bir tebliğini ne'}
retmiştir. Bu tebliğde Skajerakdaki 
t"·eç limanlama mayinler konulmuş 
olduğunu iddia eden haberleri tekzip 
etmektedir. 

Narvikteki Alman harp gemilerine 
Diğer taraftan ayoi radyo kabine

nin diln biltiln giln milzakerelerde tu · 
Ctphan t 1 Al . lnııiliz harp gemileri 
1 

e aşıyan Ra,·ense man vı<- . . . ! unmuş olduğunu ve bu vaziyetin son ' 
_'llı·un8 fivorrl ağzmda raslıyan üç Alman kruvazörünü torpıllıyerek ba - 1 relerı muvaffakıyetle bombardıman d h" 1 _ _. 
'"itil' . un .. d.. b" . d"' t b mba i•abet et- er ece va ım o masına ragmen pavı-

ız destroyeri bu vapuru da batır- tırmıştır. uç: . 1~r .. ırıne or ~ . ' tahtın silkOnetini muhafaza et;ıı., 
lnışlardır Bergen limanı civarında bulunan. nuştır. Dıger harp gemılerıne de bom- b 1 d • h b k . 

ll • .
1 

· · t -1· t \b 1 dü ·· t·· u un ugunu ıı. er verme tedır . 
. Çemberlayn ::-ıorveç sahillerin - Alman harp gemı erını ngı ız ayya- a ar şmuş ur. Bütil ·ı ı t· T d h 

'1'ki deniz h 'ııe. ı . h kkında mu etmişlerdir Bir Alman kruvazörüne Alman tayyarelerinin, İngiliz harp 1 n mı e ın ı ıma ına maz ar 
fa~ mu are erı a - · o an hükOmet memleketin bitaraflı-
ıı ·~al bir raporun yarın bahriye nazı- ğını muhafaza için hiç bir şeyi ihmal 

Ver~rd-~örçil tarafından Kamaray~ Vi e c •• •ı eylemiyecektir. 
lıaytetec~!:i~il:.irmiş ve izahatıııa nı- ısta n o re ı Stokholm, 10 (Radyo) - İsveç 

oııd hariciye nJl!!:ırı G<inter, bugün Al-
t;.h~ ra, 10 (Radyo) - Bir ingiliz ' ' manyanm bur a sefirin; kabul etmiş Xi lbahlri, Norveç sahillerinde bir 

ııharip donanma kuv
;etleri hakkındaki ma
!11ıat 2 inci sahifededir. 

k d d • ve Hitlerin notasına cevaben bir 

Bugün Avam amarasın a enız muhtıra vermiştir. Bunda."Iaveçiıi, bi-

h b h kk d • h k taraflık ve istA1cl il.lini sonuna kadar ı.ı.:ıiı»<:" ar i a ın a ıza at Verece müdafaa edeceği ve Norveçe hiçbir ·· 

~Ulb>üDay 
lhtifaOi 

Londra, 10 (Radyo) - Deniz har
bi hakkında muntazam raporlar gel-

Bomonti 
Fabrikası 
Tütün mukabilinde hü
kumetçe sat tn alınıyor 

Pazar günü 
~enemende y } İstanbul, 10 (Telefonla) - Bomon-
apı acak ti bira fabrikası ile inhisarlar vekiıle-

,.. ~~ ~nü, lnkıllip ı;ehidi Kubilay ti arasında bir anlaşma yapılmıştır. 
Yarı ~daoıarı için Men~ınende lhtital Bu anlaşmaya göre fabrika, tütiln 
r•rı~~~r. İhtifal programı parti ta mukabilinde satın alınacaktır. 
l>~ hazırlanmı,tır. r ' 

1ı'cl~ d.!ilnu, biri 12,20 de Karşıya.- Gafenko 
tııs;r0tı lftr! 12,40 da Basmahane is-

meğe başlamıştır. Deniz nazırı Viston veçhile yardımda bulunmıyacağı bil
Çörçilin, yarın avam kamarasında dirilmiş ve bu h ususta her teminatı 

vermeğe amade olduğu ilave edilmiŞ
tir. 

Brüksel, 1 O (Radyo) - !sveçiıı bi
taraf kalacağı hakkındaki haberler, 
Norveçte çok fena bir tesir yapm* 
tır. 

Alii.kadar mehafil, İsveçin, Alman.. lıveç kralı Güıtav veliah dla 
Y&nm tazyıkı altında bulund\lkunu konuıurken 
ve bu sebeple Almanya !la banımak lizer.ı Norveçe karşı tavassut 

Yeni Tuğyanlar 
Meriç yeniden taştı ortalığı 

sular kapladı 

olarak kııllanılıı.catmı iddia ediıol'o 
!ar. 

Stokholm, 16 (Radyo) - Mebusu 
ve ayan meclisleri nzun süren milza
kerelerden sonra isveçin bltanı!lık si
yasetini ilan etmiştir. Umumi sefer • 
berlik ilan edildiği h•kkmıl •kl haber
ler tekzip edilmiş, fakat bazı madafu. 
tedbirleri alınmış olduiu b!ld:irllmiş-

aleti 

--~Ul=---

Ayvalık boğazı 
Hükumetçe temizlenigo,. 

Lıtanbul, 10 (Telefonla ) - Ayva· 
Jık boğazının hükOmetçe teınWenmesl 
için lazım gelen tertibat alınmıştır. Ba 

iş için mühendisler ve işçiler sidiyor. 

---=u=---
Fransa hükumeti 
Bitaraf/ara yapılacak 
ihracatı kontrol edecek 

Paris, 10 (A.A) - Reisicumhur 
Lebrun bitaraf memleketlere yapıla
cak bütün Fransız ihracatının kon
trola tabi tutulmasına dair bir ka -
rarname imza etmiştir. 

- -=*=-
Kardinal Dördiye 
Salı günü merasimle 

gömülecek 
Paris, 10 \Radyo) - Kardinal Dör

diyeııin cenazesi, gelecek salı ırünü bil

yillc merasimle kaldırılacaktır. 

- - -=111=---

~u~dan Menemene iki tren tahrik Romaya gidiyor 
ltı- bıı ~· !hti!aide bulunmak 1.itiyen- İstanbul, 10 (Telefonla) - Meriç Ankara, 10 (Telefonla) - Dört 
hIJt~ıd;"~erle 'Menemene ~dip döne- Roma, 10 (Radyo) - Roman- nehri ansızın taıtı ve İpsala meraları ıründenlıeri yağan yağmurlardan Ba-

O ani markadaki 
Sefirler 

lııtit l'dır. ya hariciye nazırı B. Gafenko, bu- ile bir kısım evler aulıı.r altında kal- hkeair deki Jereler taşmış, bir çok yer- Tevkif edilmemiştir 
~. 

1 
.~. ınerıı.slınf 

14
,30 da başlıya.- gün Bükreşten Romaya hareket et- dı . !eri aular basmıştır. Pariıı. 10 (Radyo) _ Danimarka-

dıı, ô&...'"""lll nıarşı ftftıınacak, parti, or- miştir. Mesajero gazetesinin yazdı- Topçu konaA'ı.ndıı. on kit i ve yüz Ova, çay deresinin taşmasından ta- d k" 1n '. 11 F p 1 f' ~ •.-etııı ""' • ·· b h t" t k d" . a ı gı .z ranaız ve o onya ıe ı r-
.. , löl'I\ •lller ve :Menemenliler adı- ırına gore u seya a ın, s an ınav hayvan sularla kuptılmıı bır halde mamen su altındadır. Yakup alanı, Ha . . . . . . . 
~ll~l>Veler verilecektir. Nutukları memleketleri hadiseleri ve bunun Viıton Çörçil kaldı. Bunlan kurtarmak için motör lilce, Otamaz köyleri tehlike içinde - ~rın:ın tevk!if edıldiltlen hakkındakı 
--ıı~ı..~h. itler lbid6ilııe çelenkler Balkanlar llzerindeki akisleriyle a- yapnrağı beyanat sabıraızlıkla bek_ gönderildi. dlr . Suaığırlık kiSprUlll yıkılmak teh- haber asılsızdır. Sefirler, buırün kralı 

' ""'° 1.ı.ak•a•d•:ı.•r•o•ld•uııiiiiou•z•a•n•n"'ed.,1.,11.y.or •. __ .. lenmektıdlr. Edlrııtdıld ıulaı' iımıaic• b&fladı. _ D ... amı ı laai ..ı.ıf•<la _ ziyaret ıdırak veda ıtmiflerdlı' • 
• 



.AElf"E ( 2 ) 

(~ADYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Muharipdo aQ .. 
ziyetine bir 

ıa a v 
akış 

- Yağmurun civar· A!sancal{ garında Erzincanlı 
Çiftçiler 

12,30 progrunı ve nıeml-eket toiaat aya
rı, 12,35 Ajans Ye meteoroloji halıer
leri, 12,50 Müzik Çıılıınlar Rüşen Kaın 
\'edhe, Cevdet Kozan, 1 - Okuyan 
Muzaffer İlkar 1 - Peşrev, 2 - Ha
cı Faik muhayyer şarkı (Sen servil 
nazik), 3 - Tanburi Cemil bey mu-

• 
lngiliz, Fransiz, Norveç ve A.man 

donann1a kuvvetleri ne halde? 
Son deniz muharebeleri cereyan e

derken, karileriınize bu muharip do
nanmaları halı:kıncl:ı ıimdilik kısa 

miler Kon•eç sıı.h:llerin"ıı vazü·ctinc 
glire el;eriı' · ir Donannııı cmrıncte

kı cem:ııı 92 tan~ deııız t;ın•aı·esi 

vardır. 

da ki zararları feci bir kaza 

0 l b t b Bir amele otoray al- 11 aile Erzincana hayyer şarkı (Pür lerze olur), { -va ar aş an aşa SU Dürril Turan muhayyer §arkı (Kar 

altındadır tında kaldı gönderilecek dilştu bugün s~larıma) 5 - Halk tür 
Şiddetli yağmurlardan şelırimi:<d~ Dün saat on dörtte Alsancak istas- . küsü (daRıa bulgur sere~ler) 6 - halk 

1 l l . ı·t Büvük zelzeleden sonra Erzıncan t·· k .. , ... ( . b 1•1 b 
v~ kazalarda vuku bulan zararlara, yonunt aki I"Otör ü vagon ar ıma 11 - ". • • • _ ur Uou çeşme senın ne e a ı aşın 
da'r dün vilayetten Ankaradaki ala- hanesinde feci bir kaza olmuş, bir havalııınden ayrılıp dıger vılayetle- var) 2 - Okuyan Melek Tokıröz 1 -
kııdaı· makamlar ınalümat ,·erilmiş- işçi ölmüştilr. rimize gitmiş olan çiftçilerin tekrar Mahmud Celııleddin pş. rast şarkı (Fit 
tir. Havalar dündenberi gilzelleşmiş, 1malıl.thaneıle bir otorayı tamir İ· Erzincana dönmeleri Başvekaletten neler gizlenmi,), 2 - Lemi rast şarkı 
yağmur durmuş, hafif bir poyraz ~in çalış n işçııerden Hasan Alay tamimen bildirilmiştir. Şehrimizdeki (sazın gibi), 3 - Bimen Şen s~gah 

bile olsa ıu mali:matı vermeii fay -
dalı lrulduk. 

/ngiliz d nanmasz: 

baş'amıştıı-. Aydın, Rifat Ye Mehmed, oloraya vi- Erzincıınlı felaketzedeler arasında şarkı (bensiz ey gül), 4 - ..... segah 
Alman donan"ıası Bu 1tibarla 8 ufar'n kısa ::amanda da takarken triko makinesini calış - öt d b . . ti . t" 1 d 1 ·n şarkı (bakıp ahvali perişanıma), 5 -

~ . .. e en erı zır aa a ış ıra e en erı .. . .... 
Hattı harp gemileri: çekilceeğ· ve batı kazalarla inkitaa tırırormuş. Ilır aralık triko kay - . . _ . d dacı Arıf bey serıih şarkı (Olmaz ilat 

_ lI 11 kışı oldugu yapılan tetkıkler e an · . d .. "k• 
ıo tare her bfri 80,000 tondan ui(rıyıın milnakalenin başlıyacagı an- mıı, asan Al .y Aydın, otorayla dı- . . . • sıneı sa pareme). 13.30114 ll!uz> · 

yukarı :ııattı harp ııemiıi. Gntısnau ve Scharııhörst zırhlı - IA,ılm&ktadır. Şidde ı 1 yafmurıın var araoına ~ıkışmış ve ezilerek öl- !aşılmış ve bunların sevklerı ıçın la- karışık hafif müzik (Pi.) 18 Proırram 
ıı taııe her biri 7200 tonluk mo _ ları. (26) şor bın t ınluk. Saatte 27 te bit edilen zararları şunlardır: müştilr Hldlse tahkikatına milddei zımgelen tertibat alınmııtır. Bu aile- ve memleket saat ayarı, 18,0ö Müzik 

ultör. mi. Y parlar. Dokuzar tane 2'3 lik ' 1 _ Halkapınar deresi taşmış , umumi muavini ·B. Celili Varol el !ere yeni inşa edilmiş baraka ve ev - radyo caz orkestrası 18,40 Konuşma,· 
6 ta e tayyare gemisi mecmu toni· onlkişer tane lö lik ve diğer silahla- fabrikalar önündeki caddeyi rular koymuştur. !er tevzi olunacaktır. Eskisinden da- 18,55 serbest saat 19,10 Memleket saat 

Jlıtoları (115000) ton. n da Yardır. kaplamış, fabrikalara amele götü - ** ha geniş şekilde ziraatle meşırul ol- ayarı Aja~s ve meteoroloji haberleri, 
15 tane her biri (S000-10,000) ton Zırhlı kruva:ıö.rler: . ren bir araba dereye devrilm! ~se de Tekaüde sevklerinden maları için hükumetten büyük yar- 19,3.0 1rluzık Çalanfar: Ruşen Kııııı, 

•ra•ımda aır·ır kru\·azo··r Adm ral Şer H Doyçland ... Bun - irindeki ameleler kurtarılmıttır. lki V 1 .. . Vecıbe, Cevdet l{ozan 1 - Okuyan - · " · ., · · · · · ' · ·ı " ••k dım ar da goreceklerdır. . ı 46 tane her biri (5000-8000) ton Jsrdan ı«lnebınııı ısını bı!Ahare (B\u- amele, bir miktır .u yuttuklarından ezgeçı en gumru Milzeyyen Senar 1 - Rahmi bey be- I 
arasında hafif kru\"azör. her) olmu~tur. Tonları 10 bin, SLİrat- tedavi altına alınmışlardır. amir ve memurları 11 yati şarkı (ırül hazin sümbül perişan) 1 

l& tane (lM0-2400) ton araam- \er; 26 mJI .. 6 tane 28 lik, 8 tane 13 2 _ Bergi!ma ovası sular altında Ş h . . . .. .. .. . Z 2 - Sadettin Kaynak beyati şarki 
t . 1.k t l . d;- f •hl , • e rımız ıhracat gUmruğu mudil- ı"ra"ı sı"gorta M . . it da büyUk torpido muhribi. •an ım ı op arı ve .ger s " aıı kalmıı on köyler({ıin bir kısmının . BR Ş . . . . ( ecnun), 3 - Hrısto suzınak şar ı 

. d • t rü . erıf, bıı,mtidür ınııavını Bav (G·· . N · 
159 tane torpido muhribi (1000 var ır. etrafını sular kaplamıştır. zmir -Ber !\zm' m l d A. 

8
.. .. h ll . . orünUnce gel·danında), 4 - urı 

t.ından yukarı) Hafif kruvazör: gama yolu kapanmak ilzcrcdir. • . !.b .u.ayenAellmFemu: arınAhan dz- Utun ma SU erın sıgor• Seyda suzinak şarkı (sevdim seni ben) 
Bunııır 6 ta edl·r. ilrenbeı·N- T "YP n1 ., raııım, evzı ve me ın 5 R f'k M . k k ( v 

27 tane büylik den'zaltı ıremisi ıı . • "' ~. 3 - Dikifal<' alçak arrzi sLı !tın - 30 seM vazif.- müd;letlerini doldur- ta ettirilmesi düşünülüyor .- e_. anyas su.zına şar ı ~: 
27 tane küçük denizaltı gemisi zig, Kölen, Karl~ruhe, Koniggsberg. da kal,-.ı•, lzmire gelmekte olan kö- dukl d c·· .. k . h" 

1 
kın ne ıse), 6 - suzınak saz seınaısı. 

arın an ıımru ve ın ıMr ar G çen s !z · ·· ı bazı kazaların · • 
39 t · n gemı"·" Enıt1 eıı.. m" · ,.u··kıu·· b"r kamyon 21 ı"ncı· kı·ıo - e ene mıııı - 2 - Oku"an Radıf• Eı1:em 1 - Sel•· ane mayın aram 01 

"
1 1 

• , Vekiiletine tekaüde sevkedildikleri- . .. . - . . ' . ~ • 
5 tane ma,_·in dö"en denizaltı llk beş tane i 6000 şer bin torılul<- metrede denilmi~ .ve Çandnrlı ie . . e • . . . da do.u ve seller yuzilnden baglaıda hettın Pınar mhavent şarkı (hala ya-

~ nı > azm1"tık. Vekaletten gelen ıkıncı 1 k" ·1· k 
6 tane mayin döken denizı;ltı ge _ tur. Sür:ıtleri 32 mildir. Dokuz tane telefon muhaveresi kesilmi•tir. b'. . . zarar o muş, o Ya ıt vı ayet ma amı, şıyor), 2 - ...... kürdili Jıicaı:kir 

15 l"k k" t 8 8 l"k h d f' • ıı emırde bu amır ve memurların b - h 11 . . . t tf .1 . vid 
misi. ı 'se ıu_r aı~e·h1' ı. advn va ı 4 - :\fenemeıı kazası dahiliııd~ tekrar vazifelerinde ibkıı edilmeleri ag madsuzerınınvsııro_: a _e ırıdı_nedsı ~arkı (kanlar dölcilyor), 3 - Şe 

Bunlardan baska birçok da kUçilk lopları ve dıger '1la arı Yar ır. r.m- Kunduz ravı taearak Çaltıdere kii\"Ü f . . hususun a ıraat ekaletı nez ın e bey kürdili hicazkar şarkı (sende ııcep 
· . . , ... - S . •' · •. ·. mu va ık ırörillmilştilr. . k . 

yardımcı gemller vardır. ıleıı krurnzoı u 5400 tonluktur. • hr- rıır.takası şose>ınin 200 metrelık teşebbilslerde bulunmuştu. Ve Alet , uşşaka), 4 - MaknııKI Celileddbı kür· 

F. d ati 29 mildir. 8 tane 15 lik topu var- kı.nıı eular altında kalmı•tır. • " r= bu nıilhim mevzu ilzerinde tetkikat dili hicazklr ••rkı (San beni bir pa• 
ransız Onanması.• > lth lAt b• l'kl • t k•l .,-dır. 5 _Kınık_ Soma ara•ında Kara- . a a ır 1 erı eş 1 yaptırmaktadır. Vekiletin tetkikleri seye), ı; _ Hiriıtio kürdili hioıtM'il' 

7 tane hattı harp gemisi.. (2218!>-
26600 tonluk) 

Torpito muhribi:, !ere çayı geçid Yeremiyecek hal~ edilecek daha ııeniş olup, bütiln zirai mahsul- şarkı (.ıriclelim G81csuya). 20,15 konut-
5 tane her biri 1811 ton. (36 mil geldiğ:nden şoseden Somaya ı:-idile- ler üzerinedir. Tiltiln, bağ mahsul - mıı (ijıhhat saati), 20,30 Mttzik (fasıl 

7 tane ağır muharebe kruvazörJ 
(10,000 tonluk) 

sUrat:nde) memektedir. Şehrimizdeki ithalat birlikleri tel}- !eri ve hayvan siırortaları için yakın- heyeti), 21,15 Radyo orkestnaı (Şef: 
12 tane her bir; 162.3 ton. (36 m'I Diğer kazalarda zarar yoktur. kili için hazırlıklar tnmamlanmış; da karar verilip siırorta usulilnü:ı Hasan Ferid .Ahlar) ı>AN: Semfita 

.;üratinde) birliklere dair Vekiller heyeti nizam- tatbikine ba§lanacaiı ö~renilmiştir. Berksoy, Soprano, 22,06 l!ttzik ııpeta 
Harpten Hvel bu tiplerden 13 tor- namesi de çıkmıştır. Ankaradan şeh- Ziraat Veklletinden vilayete ıre - aryaları (Pi.) 22,15 memleket Ullt.,. 

11 tane hafif muharebe kruvazörü 
(7000--8000 tonluk) 

82 tane torpido kı·uvazörU 
28 t~ne terpido 

Bağlarda hastalıkla rlmizdekl a!Akadarlara bu hususta pitonun daha kısmen inşasına baf - len bir tamimde; Vekil etin, milli ıi- yarı ajans haberleri, Zinat, eaJıaın • 
anmı•tı. Bunların da nıs!ının ikmal mücadele malOmat gelmiştir. Nizamname, bu ırorta şirketleri arasında bir tercih tahvilat, kambiyo _ nukut boraaaı (ft-
edildiği kabul edilebilir. Ö hafta gelince ithalat birlikler; der - ve tefrik yapmadığı bildirilmiştir. yat), 22,30 MUıdk Caab&nd (Pi.) zs,911 , 

( 4 ~ 00 demiş, B •rgama, Kemalpaşa, Ur- h 0 I te•k"l olunacaktır !lk ı k 4 
~ 12 tane 800 tonluk 33 mil süratin- • - • ' · 0 ara 28 "O y k' k 

12 tane torpido muhribi 
1 tane denizaltı kruvazörü 

tonluk) d t 
"t b t la ve Menemen kazalarında baglar- ithalat birliği teşkil edilecektir. ıı •" arın 1 preırram ve apaıııg • ..1 

e orpı o o .1 Ö·' · d ·ı h ·ı ·· d < 
8 600 t 1 k ~s .1 .. . d ua u.cmıs enı en a~ere ı e muca e- Konsoloslar valı·yı· zı' 

tane on u ~ mı surat111 ~ 1 • • •1• t · t ··d·· ı·· • ·· , ·d • - - - ... ıı=---... 39 bilyUk denizaltı g<'misi 
30 küçük denizaltı gemisi 
16 mayin tarama gemi•i 
:1 Ulii) ıH UVK~Ji •tlUJ 

Bunların haricinde yardımcı 
çilk gemiler vardır. 

k .. .. k b t e ıçın vı aye zıra:. mu ur ugu "' - İ ki 
uçu 0 • _ \ıirl~r ,.ırnıştır. Ç masasında kavga yaret ettiler 

• Tuhare~e batladıg~ zaman '."l - 1'-za r" müeıtdele içın zehirli ·ı Ç- Bayındır kazasının Erırenli köyün-
manı rm 4~ tane danızaltı ıremıleri .. d b" k ı t N · 

ku- . . . . 'ar ve mucadelc ı .r fnarne!eri gö:ıde- e ır va a o muş ur. urı oğlu bek-
Şehrimiz Fransız ve İtalyan .kon

soloslan , dün vilayette vali B. Etem 
Aykutu ziyaret etmişlerdir. 

Borsalar { 
N orveç donannıası: 

17 mil süratte 3645 tonluk Edi~ -
vold ve Norır zırhlıları. Bunlar, es
kicedir. İkişer tane 21 lik. altışar 
tane onbe,lik topları ve diğer silah
ları vardır. 

G .. ne 17 mil süratte ve 3380 ton -
luk Tordensk.ıoia ve Harald IIaar -

vardı. 28 tane de ıı!'a haı.ı,•le ıdı. . . · II ç ı·k y ı ·1 11' h 
B t l d ·- . d"l 1 . t h ·ilmıştır. Bu ha~re üzümleri salkım- çı aAan .e ı ı maz ı e ıe med 

a an ar ıger ııışa e ı en erın ar ·1 M h d n· r . 1 b "kt 
1 

_. . . 'arda çilrUtmektedir og u ' e me ilzyol sarhoş olarak 
l'e ı avesıy e u mı · ar c egışmışl.ir. · kendileriyle birlikte içki içmekte o-
Diğer küçük muavin harp ge- -=*=- lan 'Iehm d ·ı Al" D •· · · ·ı . ., e og u ı eır;rmencıyı Vali iyileşti 

OZOM: 

68 Ş. Remzi 8 50 
28 Nl:lıat üzüını:ll 18 50 

mı erı: Bazı tütün fideleri imha bıçakla muhtelif yerlerinden ağlr su-
2 tane 525 tonluk hafif mayin a - _ edildi rette yaralamışlardır. Suçlular tu _ Bir kaç gilndenberi rahatsız bulu- 96 

rayıcı gemi - tulmuş ve yaralı !zmir memleket has nan vali B. Etem Aykut, iyileşerek 547156 1/2 
34 tane 90 .tonluk kilçilk Rahi! mu- Söke ve Ödemiş kazı.ları dahilinde taneBine ıretirllerek tedavi altına alın- diln makamına ırelmiş, vilayet işla -ı----

hafaza botu. 'ütün füle!.klerinde tetkilker yapıl • mıştır. rini tedvire ba9lamıştır. 547252 1/2 
İki tane ( 1906 in~a tarihli ) ·nıştır. Kanuna uyrun ve fe,ni olını - H lk • d k f No. 

13200 tonluk esk; zırhlı vardıı· '·i ·.an b:m fidelikler ziraat müdür!U11"ün- a evın e on erans =** 7 9 26 
fagre eski zırhlılarının 2 şer tane (21) B ü h lk · ı d 

bunlar mektep gemisi olarak kulla •n sökttirülmü•tür. uır n a ·evı sa onuh a saat 18 Zahıtada 8 ıı 25 
Ik, (6) şar tane 12 lik topları ve di- • d p f s d · v k d" A ı -

nılmakla ber .. ber Baltık denizind Giibrl'iikler Ye sebze bahçeleri ya- e ro · .. a rı •·18 !U 1 rse tarafın.I!!!!!'!!!!!!!'.'!!!!!!!!!!~ 9 ıs 
ii~r silahları v. ·dır. 

Hafif remil er: 
1 tane 1596 tonluk mayin 

(~50 m3yin k3biliyetinde) 

iş göreb!lirler. kınında yetistirilen fidelerden de har- dan (Turldercle kanun ve hukuk) Bıçak taıımak: 10 15 76 iş yolC 
Bunlardan başka ~ahi! muhafaza alıkJı tUtün. elde edilmektedir. Fide- mevzulu bir konferans verilecektir. 11 18 

gemisi ve taraıısud ıremileri vardır. 'ik!eriıı fenni tarzda tanzimi hakkın- Bu değerli konferanatan yurttaşla - lkiçe~melik caddesinde Ömer oğlu PAM UK 
r ·sı·f d ı · · t · d · Yahya, Osn,ıın ve Bohor oğlu Yusefin p k 

faki kanunun tatbikine ehemmiyet ve.. ın ı ı a e ermı av.cye e erız. üzerlerinde birer bıçak bulunmuş ' 316 balya amu gemis: 52 

..., 

ıa it 1 
l' j ı 

so 1 tıı.ne 5~ı5 tonluk mayin 
(200) mayin kabiliyetinde 

9 tane 230 - 350 toıılulc mayin ge-
Şehir meclisi bugün 

toplanacak 

rilmektedir. B..::ract etti zabıtaca alınmıştır. p B 
ıı Bornova nahiyesinin Işıklar kö- Tehdid: ara OrsaSJ 

mi:!i 
Torpidolar: 
Be~ torpido. 2 tane~i 30 m:ı gür:ıt

tc \'c (590) r knluk. ü, tanc;i 46S r 
hın uk ve 27 rr.il siıratinde. 

1'orpidol.<.tlar: 
3 tane 19~ tonluk 25 mil süratinde 

IJirinci sınıf, 22 tane 45 - 9.ı tonluk 

Şeh;r meclis: bugün •aat 16,30 da 
beled;ye salonunda toplanacak. nıH
zakerelere devam eedcektir. Büdce 
encümeni ile .!iğer en<'ümenler, ıliln 

toplanarak geç vakte ka,ıar çalı~ -
mı~. bııglinkü mecli te müzakere e -
dilmek üzere mazbata ve teklifler 

Kız kaçıranlar 
yünde Hasan oğlu Jlfustafayı öld:ir- Keçecilerde Anafartıılnr cadde -
mekle suçlu Hüsnü oğlu Nureddin sinde motor kaptanı Salih oğlu Ah -

Torbalı kaza8ının Özbek köyünde Yılmazın ağırcez:ı mahkemesinde med; Aydın eski mektupcusu B. Mus ~terlin 
Halil oğlu Yaşnr, 17 y:ı~ınd.a :Sazmi- cereyan etmekte olan muh&kemesi tafa Fevziyi tehdiıl ettiğinden tutul- Dolar 
r" Sıırayı e\·lenmek maksadiyle ka- neticelenm~tir. Maznunun 11 u ı ala- mu;ıtur. Belıra 
çırmıştır. Mer.enıenin alayiçi köyiln- yı kasden veya tedbirsizlikle öldür- Para çalmak: F. B. 
clı' de Mahmud Meııırer, 16 yaşında düğüne dair delil ve kanaat elde edi- Şehidler cadde:ıinde Salih oğlu F. F. 
Ümmilhan Atmacayı kaçırmış ve lememiş, beraetine karar verilmiş - Hayri, Veysel oğlu Mehmed!n 26 li- Florin 

hafif ikinci •ınıf torı,ito~ot .• Bu g~ hazırlamış 1 111"dır. her iki suçlu, zabıtaca tutulmuştur. tir. rııBını çalmış ve yakalanmıştır. F. S. 
.. m:ıı:1111111=-m11111 .. 1:ı11m:mııı11B .. mıamm .. ıa1ıaı:ıııaınz~lll:!:mm:ıımımmıımı .... 1111111•• ....,... ...... 19111 .. • 

Serbest kurları 
52-1 

152,65 
3,045 

35.73 
1,2341 

2,922 

520 
151.15 

35,90 

2,956 

~,ıı:aı:oı::ıı.f.-Sf .AM ,.fARIHI - •il göndermişler, teşebbilsatta bulunmuş- 1 tan mürekkep olan heyet Beni Kurey- birde kalacak kadın ve çolnuk, çocuk, yük•~liyor, müthi~ ruzıııirlar ve fırtı· 
- !ar. Fakat Beni Kureyza kabul etme· za hisarına muvasaliıt edince kapular ihtiyar ve hastalardan ibaret islam kilt nalar kopuyordu. Hafriyata başlandı· 

f1 h d miş. derhal açıldı ve heyet Kilb'la temas e- lesi periş:ıniyetc dilşecekti. ğınııı ouuRcu, on lı<.:şinci günleri idi· z İ 1 u am 11 e - Jllti>ılilmanlarla ııramızda bir iti- dince, her şeyi anlamakta ıreçikmedi. Resuliiekrem bir taraftan Sdmani Açlık başlamıştı. A•ıl mahar.t, b~ 
• lilf vardır. Bunun haricine çıkama - Bu Yahudi kabilesi de ittifaka dıı- Farisinin fikirlerinden istifade ile maddi ı$tırap ve yoksuzluk içinde nıU· 

YAZAN.: M. A ı.: ha n"'1llillJJ yız. hil olmuştu. hendek hafriyatı yaptırırken diğer ta- cahitlerin manevi kudretlerini sağı•ııı 
c::ıaımııQr::aa. , Demi~. Ka'b, nihayet her şeyi itiraf etti. raftan da 500 kişilik bir kuvvetle Be- tutabilmekti. 

-176- Bu ist' h~ms karşı l:'.ckayıt kalmak Resulüekrem ve i•lam kuvveti. can- - Evet, bu böyledir. Artık sizinle ni Kureyza cephesini tahtı temine al- Resulüekrem, sırtında toprak ta.Ş1" 
- Drnnuz -<kdi- ben B€ni Kureyza imkllnı yoktu. Binaenaleyh k::pı açıldı•ıa başla hendek hafriyatiyLe uiraşı - münasebatımız kalmamıştır. dı. yor, hendeklerdeki arkadaşlarınd•11 

ik bi:ır.ıat ıri.ılip ten.ıs edey;m. iki Yahudi reis uzun uzadı; a görüş- yordu ki, Beni Kureyzamn vaziyeti Heyet, Yahudileri bu niyetlerinden Şehir, bilhassa Suriye cephesinden ıreri kalmıyor, onları mütemadiyen tıı1' 
Yahud]er kalelerinin kapılarını ka- tül 0 r. hakkında müh:m bazı malumat abet- çevirmek için epeyce uğraştı. Fakat \'e (Seli) dağından taarruz görecekti. viye ediyordu: 

pamış!ardı .• 'e i>!iı.m, ne Kureyş, ne Hayy ilıni Ehtab: m~i/"e l.wşladı. Resulüekrem, bu riva - muvaffak olamadı ve avdet etti. Resu- Çünkü bu taraf açıktı. Diğer kısımlar - Eier, hakkın hidayeti erişmett 
ık Y;ı.hudi h'ç bir kımseyi içeriye sok- - ty; düjii'l ya Kit'b, bu ittifak mut yetlere ehemmiyet verıli. Çünkü niha- !Uekrem bu neticeyi ırene itidalle kar- mümkün oldui'u kadar evlerle ve hur- hiç bir şey olmazdı .. 
nı.1'1< n:ye :ıde ,~~ilk!rdi. Kati bir ka- l:ıka muvaffok olucuktır. Te_re_duüd_e 1U lyet müda_faa_ ve emniyet meselegi id_i.. şıladı: malıklarla muhattı. Binaenaleyh dilş- - Yarabbi, sen bize huzur ve sll· 
rar Yerem·yorl~rdı. zum yoktur. Bız çok kunetlıyız. Butüıı Hııyy ıbııı Ehtab Kureyşılerc muı- - Zarar yok. Allah büyilktilr. Biz manın Suriye cihetinden hücum etme- kün ver .... 

'l'a -:ı bu 11reda Hayy ibni Ehtab Arabistan yeh!'cud olmu~tıır. Mü,lü- ılc vermeğe dönerken Resulilekremde ona güveniyoruz. si ihtimali daha kuvvetli idi. Artık açlığa dalmış olan muhacirler 
lu.pıya g-elm~ rnruyor Ye: maıı!arın eliınizdeıı hrtulnıa•.! ir>ıkiinı ileri gelen bazı zevatı çağırdı \•e onla- Maamafih Resulüekrem ve ashap Hendek hafriyatı hararetle devam en bilyök şefi yanıı.a,lannda, ayııl 

- Y· E,;ed ibnl Ka'b ! kalmamıştır. Onlara aman vermiyece- ra direktif verdi. Beni Kureyzanın dilşman tarafına il- ediyordu. On, on beş yaşındaki erkek mahrumiyet, ayni şerait iJİllcle ırördOI< 
n;y bağ·ıır~rı: . Beni Kıırepanın ;;.·ı. Ka' 'arı burnun 'zu lu'u~ or. İyi Bu zernt haberin mahiyetini tahkik tihakını endişe ile karşılamakta hak- ·çocuklar bile topnkl.ı boji"u~uyorlardı. çe duydukları maddi ıııtırabı, maııe'' 1 

reis• KA'b b r cevap ~rm'.yordu. Çün- 1uci,ün! Böyle bir fır~at lı!ç b:r zaman eılec ·klerdi. Şayet, Beni Kureyza, rlll~- lı idiler. Çünkil Medine şehri, bu Ya- Resulilekrem, her nefer için bir ar- ııir zevk ve teselli ile avutuyor: 
k;l l:endilerinin de ·,'.l"'.l. aleyhinde bir' ka~ırıl,.,,az. mania bir ittifak akdetmiş ise, bu fi- hudi kabilesi cihetinrlen tehlikeve ma şınlık bir yer hazırlamıştı. Onar kişi-
ittıfa ~ davet ed, eoelı:lerinl bil'ycr !"iı'b n;'ıayet k'.:r rını \'<•rrli ve it- kirden r!lcu etınelerine ~alışılacak. ak- ruıdu. na tehl'keyi karşılmak iÇin de lik manırıılar kendiler ne i•nbet eden - Ölünceye kadar yanyana mUCJ' 

du. !ifaluı •a>-:ı clt! 1·' kat 1 ·ı~·ı d •yur- s: takdırde vaziyetleri kaL'i ula.rnk tes- müttefik düşmana cıkarı!acak ku\• _

1

1zemini mil~tereken kaııyorlardı. Biz- h~deye devam edeceğiz . 
• ·;ha-.et ş "y'e bir ieS geldi: mnk is!emiyorclu <:u ••k;Jde bir I· ber b;t e<I:12cekti vetten başka bu cihette de kuvvet bu- zat Resulil~krem ile Selmani Farisi Diyorlardı. 

~ Hıızre~ :Mu a hnkkı iç n i;,r mi- ı:ç"rulm~·ı mcvafık <>ör;llc\'1. 1 ~a'd ibni l1ıade. )feaz lbni Sa'd. lu .<.lurnıak l!lzımrlı. rıı'11<;i Rim' K"- de bu ameliyeye iştirak ediyorlardı. 
ıafir k..bul etmiy.,cdk m.iıiııuT MUttafikler B~ni Kur~yzaya habtor ..\bju!bb ibııl Revha ve d!Aer bir :at-.reyzımın her hangi bir bücumıı Ue te- :Pakat ihcyaç artı,yor, aojıuk der-.i - ARKASI VAR - • 



Maari f Vekal eti 

Kıymetli eserleri yeni· 
den bashracak 

.AllXara, 10 (Telefonla) - Maarif L d 
Vekileti :lıarf iıı.kılabından evvel ve o r 
10hra telif suretiyle ııeşredilip Türk 
\arfler i ile henÜZ basılmamış ohın kıy. 
llıetli eserleri tetkik ederek faydalı ve 
luYirıetli olanları yeniden bastırmaia 
karar ~rmi~tir. 

Gençlik ve çocuk edebiyatı bürosu, 
mühim 

SAHiFE ( 3 ) 

Norveçin bir kısmı ile bütün Da· 

tıunun için tetkı1dere başlamıştır. 

nimarka, şimdi Alman çizmeleri al
tında ezilmektedir. Bunda bir fev. 
kaladelik var mıdır? Bence, hRyır 1 

B 
**' Norveç, t azyik neti c esi nde A lma nla rla anlaşsa dahi, lngiltere ve Fran s a 

Paerlçla~kmaentosu lhndr~?~=-~' eliar~!~~?eçnti~~~!~~!~e, in!i:~r~~.~~~~s?, di:r~~tara~~~!11~~~~~~!!:~~İ~r millet için ::~~~;,::~~~~:':~:~::;~~=. 
7

b~:: 
Almanya gibi, gerek, hukuk ve 

ka birfey beklenemezdi. Bugün ya • 
't r zırı Lord Halifak.s Avaır K.amarasın- Almanların ~imal denizi ile Atlantig·e ders olmalıdır. Bitaraflar, iş işten geç- bir gaye olmalıdır. 1 V ' t ' " ak tti' rın aveç de itııal edilecektir, Hollan· azıye l mu:r; ere e da beyanatta bulunarak Norveç hükO.- uzanmalarını hiç bir suretle kabul ede- tikten sonra değil, tam zamanında biz- Demiş, müttefiklerle Rusların is - da da. 

'Brüksel, 10 (Radyo) - Belçika metinin Almanya ile anla~rna için mil- meyiz.• den yardım istemelidirler. tikbaldeki münasebetlerinden bahse-
ııa li Evet, fevkaladelik yoktur. iskan. 

t mentosu içtima ederek vaziyeti zakerelere girişip girişmediği hakkın- Nazır, Almanların Norveçteki taar- Nazır Alrnıınyanın bu hattı hare- derken bu münasebetlerin şimdi Al-
'tbflz dinav devletleri, kendi siya&i hata • 
• ıık9T-e etRJiŞ hariciye nazırı uzun daki habeı·lerin doğru olup olmadığı- ruılarından bahsederek demiştir ki: ketini (cani bir deli) veya kudurmuş manyaya yapılacak yardımla ehem -

1 
.. k'b . . .. 

lZahat · t' Bel 'k · t'kl'l . . . d h'I f 1 k · h . . . ti ı-k d b I d • be arının agır a ı etlerını gormekte • vermı~ ır. çı anın ıs ı a ru bilmediğini söylemış ve deınıştır - Almanya a ı en aza sı ıntıda bir köpeie benzetersk, yalnız mu arıp mıye e a a a ar u un tııcunu yan d" 
1 

Dü' .. 'k F' • . 
\>e bı·ta fi k üt'k b' k d h ·a· B k · · k' Al · k d' t · A · · d.. b''t" ·ıı t ır er. n, muttefı mlandıyaya ra ı po ı ası ır ere a a ki: : ı. u va 'a, ernıııırn ı manyanın !erin değil, bütün milletlerııı ·en ı mu- e mış, vrupa ıçın ıg"r u un mı e - "lk d.. 

1 
. 

İa!dik ed'I · t' ·ı • I ktı M"ttef'k d I · h k'k 1 · "tt f'kl 1 b' l'kt h k t omuz sı en ıger skanc!ınavyalıiar, ı mı~ ır. - Eğer Norveç Almanya ı e anlaşır- karına o ~ıyaca · dr. - u ltı evlet- kadderatlarını idare e~e erı da ı ~- derınk1rn~ .e ı.der. e '--slır ~ .• e .. a~~ld~ e- tarihin bu mantık içi cilvesini kat'iy· 
ıı sa bu anlaşma tazyik altındo. yapılmış !er i.stemış olsalar ı, son a ı ay zar- tinin daha iyi aıtlaşıldıgını kay etrnış ece · erı ümı ını .,,, e ıgını ı ıre - h 

1 
d .. 

C İ · h · b' ı k t· b' k .. 1 · • t' yen eaap amamıılar ır. Acı sozler . 

enup fırtınası olacağından ngıltere ve Fransa, Nor- fında her .angnlı ır m~rnt'I:_ edıb'ıl~has- ve: . . ·ı· , re soz erıne iiQn verrnış ır. dir bunlar amma, gerçek olduklarıııa 
veçt.eki Almanlara taarrıızlıırmdan vaz sa Norveç lıma arını ı.s ı a e e ı ırler - Almanların zalım Jstı asınaan .. h k ,up e yo tur. 

Bazı zararlar yaph Hı.tler muterı·r B. l .k A merı·ka Bu hadiselerde fevkaladelikler ol· .Aııkara, 10 (Radyo) - Cenup fır- l r eşı madıiiını tekrar edelim. 
tınuı memleketin bazı yerlerinde Kuvvetin kanunu, hükmünü yürü-
~~rarııı.r yapmıştır. Konya ve Afyon tüyor. Danimarka, laveç, 'Norveç Ye· 
~ıliyetleri dahilinde bazı ağaçların saire, teker teker olarak hiç bir şey 
h~ı.ıarı kırılmış, seller, Bursa Berşe· Alman kıtaatı, N orveçte ciddi Bı"taraflık Kanunu hakkında bir be- yapamazlar. Küçük olmanın feci ta-
Irınde bazı bahçeleri ve Muğlada liine ilaveten, müşterek bir müdafaa 

~r":i~k~~v~!~~:;:ru~~c~!n~:~i~;~: müşkülatla karşılaşıljOrlar yanname neşredilmesi muhtemeldir ~:;:.::k v~iy~::k~:·~:~:r:::;;;; 
Partada dolu daşmüşse d.e :zarar 4-lman hududu, 10 (A.A) - cHa- ınan kıtalannın Norveçte ciddi güç- Vaşington, 10 (A.A) - Ruzvelt, ha ziyade yaklaştırıp yakla~tırrnıya- için elbette ki Alman ailindiri, bu 

olıııaınıştır. vaıı> lüklerle karşılaştıklarını itiraf et • Lıkandinavyadaki vaziyet hakkında cağını sormuştur. Reisicumhur şu devletleri dünya haritasından 24-45 
ıı Amerika için neşredilen bir Al - rnekte ve Norveçte İngiliz propagan- müşavirleriyle görüşmüş ise de ne cevabı vermiştir: saatte ailip aüpürecekti. Nitekim, 

man tebliğine göre, Hitlerin maksadı dasına kapılan Norveçlilerin muka- Danimarka ile Norveçi bitaraflık -c Son 48 saat zarfıııda cereyan süpürdü de ... Bunun nereainde fev • 
Büyük Sina n 

Günü Edirnede kutlandı 
Almanyanın yanlarını ve gerisini vemet merkezleri vücuda getirdik. kanunu hükümleri içine almak ne etmiş olan vakalar herhalde Ameri- kalil.delik vardır? 
tazyjkten kurtarmaktır. Hitler Al -l lerini söylemektedir. de bu memleketleri Amerika gemile- kalılıı.rı harbin teveggüü ihtimali Ev .. t, fevkaladelik yoktur. Çünkü 

El rine yasak edilen harp mınh kları-
1ıld rH:ne. lO (A.A.) Büyük Sinanın F b na dahil etmek hususunda hiçbir ka-
il onumu her sene olduğu g-ibi bu se- t at rar verilmemiştir. 
b~ de lehrirnizde çok canlı ve manalı ransız ına u ı Bugün veya daha sonra bitaraflık 
~r Şekilde yaşatıldı. Halkevi taratın- kaillunu hakkında bir beyanname 

ııı.: ~zırlanan proırrarn mucibince M •• tt f•kl • Al k .., ııeşredilip edilmiyeceği rna!O.m d.e. 
ller asımde başta umumt rnüfettif a-e- u ~ 1 . erın, manyaya arşı agır ği!dir. 
Ye :ı kazım Dirik, başmüşavir, vali, d b J • d• • • Nevyork, 10 (A.A) - Reisicuın-
hl]~llıll'eneral ve belediye reisi olduğu ar e er in lleCeğJnJ yazıyor hur B. Ruzvelt hususi treninde gaze. 
tl] be kalabalık bir halle ve mektep Paris, 10 (Radyo) - Bu sabahki lnr, Norveç; kendisine hayrihalı bir tecilerle görüştüğü esnada gazeteci-
~ !eri. hazır bulunmuşlardır. Paris ll'azeteleı-i, Norveç ve Daniınar- bitaraf devlet olarak davranmağa ic- !erden birisi Almanyanııı askeri fa-

lıı!f traaıme istiklal marşı ile başlan- kanın istiliisına aid yazılarla dolu - bar ederken diğer taraftan onun ge- aliyetlerinin, ihtilafı Arnerikaya da
- Ye bunu mUteakıp söz al&n öğret

hakkında teemmülde bulunmağa harp kat'i safhaya bağlanmak ıatıra • 
sevkedecektir. rındadır. Ablukanın pençeainden 

B. Ruzvelt bu mütaleasının altında gırtlak yolunu kurtarmak iatiyen Al. 
gizli hiçbir mana mevcud olmadığı
nı ilave ederek gazetecilere bu mii
taleasından başka bir mana çıkar

mağa çalışmamalarını ihtar etmiş ve 
Amerikan milletinin Avrupa harbi -
nin imkanları hakkında son altı ay 
zarfında düşündüğünden daha fazla 
düşünmesinin kendisi için çok iyi o -
lacağını söylemiştir.> 

manya, elbette ki tedhit ve iatila ai • 
yaaetini genitletecekti. Zora ırelirae, 
Orta Avrupa ve Balkanlarda da bir 
macera aeyahatine çıkmaıı, mümkün 
ve akla yakındır. Harptir bu! .• 

Evet, bir daha söyliyelim; bunda 
hiçbir fevkaladelik değil, ancak, dü
şünülecek bazı mühim noktalar var • 
dır: 

•qen o. P dur. Maten gazetesi, Almanyanın , milerini batırmakta ve ınürettebatı -
lcae illan eremecl v•Şaban Ta§kın ;u suretle kanun, hak ve beşeri his- nı ölaürrnekte idi. Harbin LUksen -
lıaha Binanın hayat ve eserlerinden !eri hiçe sayarak küçük milletlere burgdan şimal buz denizine kadar 
lli a~ıtrı:'' ve erişilmez sanat kudreti- yırtıcı bir mah!iik gibi saldırdığını tutuşacağım zaten bekliyorduk.> 
ııtit 1 a ~ış, bu arada Sinanın işlerine k Pöti Pariziven gazetesi •imdi, 

Danimarkada vaziyet 
1 - Şimdilik aağ kalan devletler, 

bıı:. hadiş~lercfr.n ..,., ..ıP~•~P ... ı.. • .>-
mutenebbıli olacaklardır? 

2 - lngiltere ve Franıanın faali. 
yeti Ve mukabil hareketi hangi saha. 
larda ırözükecektir? Norveç ve Dıı· 
nimarkanın işgali, bir emrivaki ha. 
linde kabul edilerek bir taraftan 
Norveçe yardım edilirken, diğer ta
raftan harbi başka sahdara naklet. 
mek cihetine gidilebilir mi? 

oto fi d yazmakta ve şunları ilave etme te- , , 
~t ırra ar ve rozetler ağıtılmış İngiltere, Fransa ve Norveçin 'Yni 
" l'ııUzika matem havası çalmıştır. dir: 
"'era · •afta, ayni dü5mana karşı harbettik-
lüııu· 811llde hazır bulunanlar büyük ö- c Unu~'!\amak lazımdır ki Alrnan-n !erini, Panjermanizmin yeni kurban-b.... lllaııevt huzurunda bir ihtiram •....,es· --------------- !arı karşı•ında müttefiklerin darbe-

ı Yaşamışlardır. G l v d !erinin çok a~ır olacağını yazıyor . Amsterdam, 10 (Radyo) - Dani -

A "manlar, adi bir sened mukabi
linde ne bulurlarsa götürÜIJorlar 

ıı enera eygan Ayni gazetede LU".ven Burg, Alman- marka ile Non·eç arn<ıııdaki telefon 

Ad Beyruta döndü !arın, Danimarka ve Norveç hıtkkın- rnuhaberatı tamamen bsiimı~.:r. Tel r. ana daki hazırlıklarının uzun zaman- graf rnuhaberatı, Berlin yoliyle ya -
Cll'ırn $Qfış kooperatifi P aris, 10 (Radyo) - Fransanın danberi devam ettiğini kaydediyor . pılmaktadır. 
Adana 10 (H I) Ad t yakın şark erd uları kumandanı ge- Populer gazetesinde Leon Blum, Kopenhag, 10 (A.A) _ Drniınar-

tıııı. • W!tl.i - ana a- harbin rnenşeinden bahisle onu unu -..,. •ııtıı kooperatifleri birW•i, bu • neral Veyg-and, Paris 2iyaretinden 
. .. n r • tanlara hatırlatıyor ve diyor ki: 
. •srııen te•kil edilmiatir. Beyruttaki karargahına dönınüştUr. 

• • cHitler, ne imzaladığı taahhütler-

ka parlamentosunun dün gece yap· 
tığı toplantıda bir nutuk iradeden 
başvekil Stauning ezcümle şu sözleri 

yen; bir hükumet kurmak için mü -
z:ıkereJ.erdeyiz. Bifrün partiler bu
na muvafakat etmiştir. llfillehmız 

her baldo hükumetin hattı hareketi-
ni anlıyacaktır. Kralın beyannamesi 
bunu izah etmi;;tir. Hükumet mesu • 
Iiyetlerini müdriktir. Bizim için an
cak Danimarka vardır. Ve Danimar
kadan başka hiçbir şey mevzuu bah
solarnaz. 

3 - Duçenin düşünceler; ne alem. 
dedir? 

4 - Moskovanın bitaraf kalacağı 
haberinin kıymeti ve aıhhati ne de
recededir? 

5 - Garp cephesinde de aabah 
olacak Ve ordular harekete geçecek 
mi? 

Hitlerin askeri 
le ne d.e hukuk, ahlak, kanun ve 
beşeriyetin iptidai his ve kaideleri s6-'lerniştir: . Alınan cephesi, 10 (A.A) - Ha -

- Bu sabah şafakla beraber bır vas ajansından: 

itte, asıl fevkaladelik bunlarda • 
dır. Yoksa, lskandinav devletlerine 
yapılan taarruzun harbi neticelendi. 
recek bir müenir olma.dığını hel"ke• 
bilir. Biraz bekliyelim: 

I<ara ve deniz muharebelerinin ne 

~erece zor olduğunu pek bil m i yor 

ile alakadardır. O, kendisini herşeyin 
üstünde tutuyor.• 

kaç Danimarka ç~cuğunu. ka~lıet - Alman istihbarat blirosu ışıkların 
tık. Daha genış bır esas üzermden söndürülmesi için ittihaz edilmiş o -

ljt:ndra, 10 (Radyo) _ Röyter Çünkil burası, Norveç hükumet mer • r:' l k { 'LJ [l Jı } 
lcedu

81 
askeri muharriri, Norveçe sev- kezi Osloya uzaktır. Asker, bura - C e emen fl 0 an a 

ilin ,:n. Ve edilecek İngiliz askerleri- dan Osloya gidince geri ile muvasala- Nufusu sekiz milyona yaklaşmış bulunan FE:!ernenkte, ahalinin ekseri- .;.• 
tıııı~kürsız fiyorlarda çok mühim yı temin zor oiur. Başlıca mahzur reti Cerrnendir. Başlıca üç unsura ayrılırlar: 1 - Mi!Mdan evvel yerleş- . 
(\i.Yor lı~~a Uirıyacajj'ını bildiriyor ve buradadır. Oslonun işgaliyle Alman- ıniş olan Frizonlar, 2 _ Cenupta Franklar, 3 _ Saksonlar .. Felemenk 

•ll · ya, Skajerak boğazına hakim ola • eski tarihte Habsburglarm, lspanyollarııı eline geçmi~tir. Yeni ılevletin 
hiıw~ 11

• rekat zordur. :Bir gemiye eaktır. İngiltere ve Fransadan Nor - esası, bazı isyanlardan sonra 1579 yılında protestan olan eyaletlerin bir
ltad~r t::ksonra karaya çıkın~~~~ veçe. kuvve.t ~ön derilmesi o kadar leşrneııi ile hazırlnndı ve 1581 yılında istiklal ilan edildi. Bu devlet 1660 
hııl'ııeJc erden neler beklendıgını mühım değıldır. Almanların Norveçe senesinden sonra İngilizlerle iki büyük harp verdi. O tarihlerde Felemenk 
laıııı111 lizıındır. Harpde iklim şart- asker çıkarmaları iki cephede har· dünyanın en mühim denizci ve tüccar memleketi idi. Felemenkliler, bay
ltaray ehemmiyeti çok büyilktUr. betmeği kabul etmesi demektir. Ka. raklarını dünyanın en uzak köşelerine kadar götürüp dikmişlerdi. Avust-
llı a çıkıını h' · d d · h 1 · • · 'Jd ayl . . arın ımayesı onan- ra ve enız ap erını yenı nesı eıı ralya ve Tasmanyeyı bile onlar bulmuşlardı. İngilizlerle harp, Felemenk-
~et~li:;d bır vazifedir . İngiliz lruv- olan Almanlar şimdiye kadar yapına- !ileri epeyce sarstı. Bunu Fransa kı·alı on döı·düncü Luinin bir tecavüzü 
d!ııııeıe ? Berll'enin timaline ih raç e- mışlardır. Bunların, ne k adar mühim takip etti. Cumhur reisliğinde bazı hadiseler olrlu. Bi!Ahare Napolyon 

li ınuvatık ırörü lmektedir. oldufun u bilmiyorlar .> kardeşi Lous'yi buray~ kral yaptı. (10 • 1806). Fakat sonra, Felemenki 

A 
Fransaya bağlP.dı. Viyana kongresinde Orange hanedam, -ki vaktiyle • k h •• k A e cumhur riyasetinde icliler- yerlerine iade, cumhuriyet krallığa tahvil ve 

ınerı a U Umetl Belçika Felemenk ile tevhit edildi. 1830 da Belçika ayrıldı, 1890.yılında 
kral üçüncü Vilyam, erkek evladı bırakmadan vefat edince yerme kızı 

l• · kraliçe Vilhelmina geçti. Şimdi hala bu kraliçe, hüküm sürmektedir. Fe-
tYt '• Iernenk, umumi harpte bitaraf kaldı. Alman imparatoru da harp sonun-

\lltefiklere derhal tayyare Vermek da buraya iltica e~ti ~eh.ala Fele'1'.enktedi~. ~el.ernenk .34 ?in kilometre 
murabbaıdır. Zengındır, tıcaret ve ıktısadı ılerıdır. Sahıllerı alçaktır, fa-

i f'! n bı•r pla" D hazırlıyor kat sedlerle çevrilmiştir. Halkı çok çalışkandır. Felemenk toprağı Ren, 
~evy ')'l Möz ve Esko nehirlerinin geniş ve müşterek bir deltasından ibarettir. 

~'raıd, 0~k, ~O (Radyo) - Nevyork mily~n dolarlık tayyare verilmesine Her taraf dil~~~~· ÇP.vdar, pancar, ~atates, _keten ~e ~~tün ç~k ekilir. Seb-
te att aşınııtonrlan aldığı haber - manı olan sebebin artık ortadan kalk ze ve rneyvecılıgı meşhurdur. 2,5 mılyon sıgır ve ınegı, 2 rnılyon domuzu, 

llıeıııqrı:n hükumete mensup yüksek tığını, bu tayyarelerin müttefiklere yarım milyon koyunu vardır. Hayvanlara çok iyi bakılır. Ş~ker, bira, li· 
ıı, büyük tın İskandinavyanın işgali· derhal teslimi için plan hazırladıkla- kör, çikulata. konserve, sigara, sabun fabrikaları vardır. Şimalde Grenin-
~ı~Qr le bnfial!e karşıladıklarını ya- rını kaydediyor. gen tereyağı ve peynir sanayi merkezidir. Felemenk peynirleri dünyaca 

u 81lretle nı.üttefiklere 100 tanınmıştır. 

lan umumı te,lbirlere rağmen Dani
mr.ı·kada şimendifer müııakalatının 

normal olduğunu bildirmektedir. Da 
nimarka demiryolları müdüriyeti ye
ni bir emre kadar Elceınur ile He! -
singbor ve cenuptan KopPnh:<g i!P 
Malmoe arasında şimendifer ve lom
bozlarla yapılmakta olan nakliyatın 

Zaman, müthiş surette gebedir. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

llı=---

Aydın 
Umumi meclisi 

tatil edilmiş olduğunu bildirmekte - Aydın, 10 (Husu•i) - Vilayet umu. 
\]ir. Danimarka üzerinde her türlii mi meclisi mesaisini bitirmiştir. Büclce 
hava nakliyatı t-ıtil edilmiştir. geçen senekinden 4481'3 lira fazla"iyle 

Alınan istihbarat bürosu, yeni bir 834,504 lira olarak kabul edilmiştir. 
emre kadar Kopenhag borsasının --------------
kapatılmış olduğunu haber verm k- sıdır. Danimarkalıların petrol ve eın
tedir. tea siparişleri tahdid edilmiştir .. Öyl 

Danimarka ticaret nazırı fiyatla - tahmin ediliyor ki, Dnnirnaı·kada ik
rın tescilinin tatil edilmesini emret- tısadi hayat mahvolmuştur. Alınan
rniştir. lar, ne isterlerse onu alabilecekler. 

Loncl•a, 10 (Radyo) - Danirnar- dir. Hayvani gıdnlar Danimarkada 

rnalarnat boldur. Fakat çiftlik hayvanlarının 
kanın işgal; ·hakkında şu 

yemleri lngiltereden gönderilmekte 
alınmıştır: 

idi. Bunlar artık Danimarkaya sev-
Bugün Daniınarkada vaziyet sa - kedilemiyecektir. Şimendifer ve vR . 

kindir. Hükürnet ve halk, istilayı rnl!- pm· nakliyatı durmuştur. Anlaşıldı . 
tevekkilaııe kabul etmiştir. Dün sa- ğına göre Danimarka hiikfımeti da. 
bah mukavemete çalışan l:>ir kaç as- ha geniş l'B••n ıı:öre kurnlacaktır. 
ker, Almanlar tarafından telef edil· İngiltere i•ş• nazırı be.vanatta bıı
miştir. Daııimarkanın sabah gazete- lunarak lngıltorenin ~ulh zamanında 
!eri intişar etıııiştir. Bunlar Norveç - Dnnimark•dıın g~tırttii- 1 muhtelif gı. 
te mühim şehirlerin kaffesinin Al - da madd•l~rinı ~;nıdi k•ndi nıemle
manlu eline ıı;eçtijtini yazıyorlar 1 ketinde d11h.ı bnl ıstih•al etmekle ol
Daııimarka kralı Krısti~·an, J(op•n -ı cluğuııu. halihazırda Tıanimarka irl
hagdnk; şatosundarlır. Alm~ıı :<.<ker- haliit madclcleriııiıı lngilterede ırfi
leri, Danlmarkalılnrn aid i•tedık:er · lıhim stokları hult•11<hığıınu sıiyl mi"· 
emte~yı zaptetmeğe başlamış:ardır. tir. 
Tediye 9ekli, Alınanların kredi nota- - Devamı 4 üncü aahifede -
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Almaıı 
Propagandası 

GALiP DAHTIYAR -36- Dünkü deniz harbi hakkında ma- Durmadan yalan 
İs tanbul n.ebıısu ve 1zmiı· parti miifet' işi> l... f • k f ·ı uyduruyor 

d d b• Uma Verzr en ev1. e SQplljOT Londrn. 10 (A.A) - cRüytcı· 1jaıı. 
Timur 1\ elek daha lafını bitirmemişti ki, ışarı an ır Berlin 10 (Rad\O) -Alman ı·esmilkiz •antimetrdik tovlurınııı nteşiııe Si bildiriyor• 

ıd T •• •• b" k"' v d fı tebliği: ' . maruz kalmış, Bluher zırhlı kruvazö- Bugün Loııdrad:ı ııeş-ed'lcn re,uıl 
taş atı 1. aşın USİUile Jf agJ Sari ffiJŞİJ. 9 Nisanda kara, deniz, hava kuv- ril bu yüzden hasara uğramış, biraz bir tebliğd~ de~ı i lifor ~i.: , ... 'k 

v Ceb~. Celıe ile de vurnştun redeki yurtların ba .,ına belf< ke•il'lliş- tur. yelleri kumarnlaıılurı idaresindeki bir ileride mayin tarlasına düşmüş, fe\·ka- .A.lm~ıı ıyas ı, mehafıl. ıde ı,uı:~. 
mu? tir. Senin, benim diyarlarınıızda ııi- Ben l\Ioğolistana çıkarken Almut kısım hııv~~tler, Norveç ve Danimnrka iade ha.-ara maruz kalmıştır. Brıt.ın:- .ını·ıı· Ho.!and.ı:"' \ 0 Ee ~ 

T mur l'.Iel~k gü!ümsedi elimi sıka- ce kişiler varsa bu adam onları ül - daji:ındaki Hasanilerdeıı ikisini na - l nın lıilaraflıklarını temin için sıkı i~ Kristiymı föıünde Karlsrııhe kru - ya. lıır • .. '.la hnre tı l~· z .. lnd ın~ 
l'ak cevap etti: dürmek ister. "ıba yaeııl•yıp gebertmişliın. Birlbiıliği yapını~ \'e bu harekeli lıa~:ır - vazörü ele sah il balaryal:ır,nın ales'y- daır 6'.ıyıal:ır ç ıkarı mn,d dır. ~yıı-

- Sen: c z yo!<l.ı,!arını ;;ever bir - De o ki~inin adını, de ki nenle sııbuh kalktığım vakit yalağııııın ba-•nıı~lardır. le lıatmışlır. Her iki yerde de ı!eııiz melıııfı · Almn' ~ .. ıı ı. " ""l ı.ı 
şaksın .. Bayr:>gın2. bayraklarına önüme çıkarsa geberteyim. sı ııcunda bır kagıt buldum. Açtım! T!:ıva kun·ı•tleri h'nıaYc3i'l•le mo- , hıırek[ıtı mıırnffakıYel!t' sona erdirII- rekete mani o!ma ı mıs .. fık o!ac&• 
an verir.in, bilirim. Yurcğiııi rahat - Adını kim r b'lmez. Değil ben i,nktım ki Hadeni şeyhi göndermiş . liirlli kııvvellrr h"la llaııimarbc!nlmi•. Jııı Mih!<:lm!ar. zaptolunıııu~tıır. frını ilılve etmekl cd!r. 
t Ctl.e ile v-uru~ad,m. •en; Tnmuııun dibine gire>i bu •P\'- Bent!Pn öc çıkarncağını süy!Uyor. ilerliyerek jutl:rnılı is"al etm'K ve Jla- : ne ;ıiz' e rcleki zarnr V<' ,,,, .. at hakkında Almanya tnrnfır.dan • 'nrvcçte ve 
Rahatlık nefes aldım. 1,te 0 vakit tanın adını kendine ku'luk elle~l~r 1 Ben hi~ korkmnnı, ne vakit diler,;eınim a rk. ıb nıııh!!.lıe :.;:t güçl;lğ'inneıı 1 Pimd'.ıie? bir ~ey "iiyleı;~mcz. Anrlık D~ıniııı.~;.~~dn ;~;~ı'. k~nh!ılda1 );

1
:: 

('~bey;, •Jayrağ'l'ııı nıl'e sev·yor imi- tle bilmemi~tir. Sen çok ırkl~n g"l:riçıksın karım~. F~lrnt onlar erkekee zıımanııııh oı'lhnuıı Jıi ı· kısmın:· ha -·lııı harekat tamanılaııdıktnn sonrrı in- l'ı ~ 11 1
' ı:~nın . 1 ~ıe a " 11 t• 

. · , ııııl.ı.ıhm. Tınıur gene <öyhiyor- l.ıir zavallı g-öçebe:in. Buradaki ~Py-,'i~ görnhlyolrar ki! Benim başımıı ni-lı,.,r wr:ı,.nıenıesiııılen nıit'tlllcmelerlgiliz ve Frmı'!z ktl\'\·et!erinn n~ derece 1ı,~ıncle .cl.ıg•ı- ~ır lııta. raf memlekekl 
d ..ı : !erin biri•iıı i bi: ıııez,iıı. Din le b~ıı i : ce be la gc !el ise bu ıı l ar y nptı la r. Şinı-,vu ku hıı !mu ~t u r. zarar verd ir!lıliiU anlası lacak tı r. h '.ı c um ı~ın ,.e,. 1 hn z ·h.da tıfan iJ ' ıı-

- 1':\·et ! Karakurumda bütün onığ Bundan yüz elli yıl C\'\"el Hasn•ı ıuı- , ı!ideıı ~nııra dört ~evrem görürııncz jutlanclın i"ırali ile Almanlar biiyük lıw'lteı«' zaten Korwei i•ırnle kurnr lıı. <'l' o . m~dıı,rt~ı 1 otln dUııyıı .. t~üll 
mında bir; bir çıgır açtı. Kim bu ~ı- ! cıu~maıılarln ku•atılmışttr. 'erı•yc Eelt \'P kü~lik Be!te çıktnış. adaları cıa 1 vermi•ti. Fakat hgiltercniıı bu te~eb- "11

'.
1 <·dPb'.lır. Bmacnalcı~,. !Ju:-h arın uluları ününde Seııg011 ilo nwy

d na çıktım, üç lıere kurırı tokuştur
dum. D<irdüııcü~iinde Sengo·ı daya -
n.:ımadı, attan düştü. Dü~manım be
ni ulucasına mi afır etmişti ... Evın -
de tuz ekmek yeditimi dü ündüm , 
b raktıın. Yoksa orada ö:dürürdtim. 
• o,ra cDelıguna budah denilen bi~ 
,er var. Orada Tenıucin Han, Ya -
vuz :Boğorcu. Yiğit Sübektfıy, Bay 
sungur, Cebe daha nice kişiler vardı. 

- Dernek şimdi hep3ini tanıyor -
sun ha? 

- Evet. Hepsiyle tanışıklık et -
!im, ı.izıiııı için derim ki hepsi de 
• lünyadnki kahramanlar içinde e~ -
!eri bulnmaz kişiler. Hep bu kahra -
mnnlıır o'ıüııde Cemuka reis ile dô -
guştOm. Bir aralık •ilihlarımız kı -
rıldı, hemen Cemukayı atından ala -
•,ığı ettim, üzerine binerek aman di
lett'm. 

Gene titredim, korka korka sor -
'um ki: 

- Ey, Cebe ... Cebe ne dedi? 
Tim ur cevap verdi: 
- C~be mi? .. Cebe lıunların için-

• · d '!' t ..,.t ij k b. ı b k • · · ı · 1 · y h h · h. ıu ti A' 1 ı t k dl" Brıtaıwa ıle Fraıı a"m bır 1'tll't a-gıra gırer~e cunını a utnuya n1, - E-ı seın ana ·ar:jı ın erce u:a \e~- ı~ga etnıı~ erdır. <orwn ng- ~(' rı ıç/ 1 ~ ne :nan nr on sna~ c a c un1 · . . • . bi'' 
şırır. Çünkü Ha•aıı :ıe yanına aldığı rilnıiştir. Ben gene meydan okurum .. mukavemet gü•trrmeclcn kdlnrcn ;" • 1 etrnişlerdir. Almmı ha\'a kuvvetleri zırlaılı~l~rmn du'I' olan ·clcmbr h:ç 
yUrek•izler her yurtta çıkan, yanız Gene korkmam ... Hele birisi bana fe- fal ectilmi~t:r. Hava kuvvetleri ilerle- düşman hava kuvvetleri ile ~arpı~mış """"a ı•tınaı.l elmemekteclır. 
mert kişileri habel'sizce, kaltabanca nnlık etmeğe kalksın... ~·işi kclayla~tıran istikşaflar yapınış.!deııiz kuvvetlerini bombalamıştır. 11=---
öldürmeğe ant içmişlerdir. Jimur l\Ielek daha lafını bitirm~- !ardır. 4 saffı harp gemi•inln her birine dör- M•}J M }" • d 

Bu adamlara cHaseniler. denir kilmi~ti ki, dı~arıdan bir taş geldi, aya- Norı·eçe ~ıkan Alman kuvvetleri, der, 2 kruvazöre üçer bomba isabet et- 1 . et eC lSlll e 
şeyhlerinin sözünü körü körüne din-ıi(ımız önüne düştü. Hemen yerden al- Oslo, HorU!ııs ve KrMiynıısta muka- 1 miştiı·. Anknra 10 (A.A) _ B. 111. :lfecı;. 
terler, birçok riğitleri yok ederler. dıın. Taşın ü'lüııe bir kağıt sarılmış- vemete maruz kalmışlanlır. Muhtelif! İki torpido muhribinde de yang-ın ,. bugün 'doktor Mazlıar Germenill 
~u Hasa.n Horasand~ki ",Almut~ da- tı. Açtım baktım. !3ir lı_itik b;tiği Ti- lcu\·vetlerin tam iş birlği ile mukave- çıkmı~tır. Bir nakliye .gemisi batın!- bıaşkanlığında tuplaııarak B. M. )[eC 

gı tepesınde kendı;ıne oyle saıılam mura uzattım o agır agır okuyordu. met kırılmıştır. o~ıo kalesı bntnryala- mı.tır. Avcı tayyarelerı, Alman clenız li~inin 19,w ikiııcikiııı~n ayı he apla· ; 
bir kale yaptırmıştı ki dünyanın dev- Bitikte şu •özler yazılmıştı: rı kı;a bir zıımnncla susturıılmuştıır. nakli~·atını emniyet altına nlmışlardır. rına ait mazöatuvı fasvi evlcmiş v• 
leri bir .. araya toplansa kalenin ta~- .. cT:mur Meleğe seliım !._.. s.ana ii - ~al'\'ik, Dor~h:ıym, Egersund, S.i!a-

1 
fog'.1'7:1eri.~ ~~ir &ınger!an.d la~·yaresi harice göııderile~el. :ıt:•eı'nırterle •' 

!arını sokemezler. Hasan Surıye el- çuncli mekt>.ıbumu bıçak üslune ya - \'anjer, Troclıyem, Arandan ve dcırer du urülmuştur. Norveeın 1'J1'alı çnbulc rin hizmetçilerine verilecek harcı • 
!erinde ve başk:ı ynlerde nice böyle zacağım ve ta yüreğinin orta"1ııa bazı mevkiler Almanların ~!indedir. Ye si•tamatik hir ~ekilde olmu•tıır. ı·ah hakkındaki kanunu kabul etınif 
kurulganlar yaplıra;·ak kanlı ad:ını- saplıyacağım .... Dağlar agası. Deniz kuvvetleri de muvaffakıyetler Berlin, 10 (Radyo) - Saat 19.4'3 de tir . 
!arını oraya yerleştirdi, geu.erdi git- Tinıur l\Ielek hiç tınmıyarak oan- U!miıı etmişlerdir. Alman kıtalarının intişar eden Alman reemi tehli['.i · 
ti. O ölelidenberi adamları ve o çı -ı ki ahbabının tatlı sözlerini okumuş O~lodr.n Narvike kadar olan sahadal İngiliz ve Fransız kuvvetleri bu ·~a
ğıra giren canavarlar onun kanlı yo-lgibi telılşsızca bana döndü: lazım olan yerlere ihracı her taraftalbah Varvikin mukavemetini kırmak 
lu!IJian yürürler. Araplar bunlara 1 - l:lu ikinci mektup ... Dedi, sonra muvaffakı,l'etle temin edilmiştir. istemişlerse ele muvaffak olamamış
cŞeyhülcebeh <Dağ ağaları> derler.\türbeden dışarı çıkıp sabahın mavi Bu tarihte misli görülmemiş bir ha- !ardır. Bataryalarla deniz kuvvetleri
Bu adamların bir kaçı bilinir görü -ı sisleri içine doğru sert sert bağırdı: disedir. Oslo önünde Alman harp ge- miz üç ingiliz torpidosunu hasara uğ-
ııürse de başbuğlarını tanıyan yok - -Arkası var- mileri, sahil bataryalarının yirmi se- ratmışlardır. 

Norveç Hükiime·ti Pol Reyno 

Ilfecfü ayni suretle hudud ve sa• 
hiller sıhhat umum müdürJağ[i il• 
lahlieiye umum müdürlüğünün !!IS• 
yılı hesabı katilerine ail mazbataJart 
da kabul eylemiş ve Türkiye • Sov• 
yet cumhuriyetleri arasında nıün' .. 
kid demiryolları rnııkavelesinin 91 
inci maddesinin ikinci fıkrasını11' ta• 
dili hakkındaki kanun Hlyihasınlil dl 
ikinci müzakeresini yaparak tasviPı 
eylemiştir. 

l\Iecli~ cuma günü toplanncaktU'• dan sonra beni çekerek her vakitki 

de .en .. yavu.z kahramandır. Kavga - sonuna kadar mukavemet edecek A 

gbıgulegule: - I A J• • d h"d" } ---='.11=---

- Timur Melek .. senin benim gi- Kral da hu""ku .... met z"le beraherdı"r yan mecıısın e son a ıse er Italyan matbuatı 
b' ,J..i adam yalnız kavga meydanla - h kk d } " t d" 
~ında silah şakırtıları içinde, ordu - Londra, 10 (Radyo) - Norveçlen manlara pek az mukavemet gösteren a ın a ma uma ver ı Almanyayı haklı buluyoı 
·ar'! ba ında birbirleriyle ölçüşürler. gelen haberlere &öre, Norveç donan-\O~lo şehrinde bir kukla hükümet kur- Pari~, 10 (Radyo) - Ayan mec- lar1n1 tayfa kıyafetinde an~ızın bn~- llomn, 10 (R:ıtlyo) -Jurnale D'İta"' 
T~oy e t~fak ~eyler bize yakışmaz de- ma kumandanJığı <llin akşan1 b~r teb- dukları anlaşılnuştır. il!o!L bugün Pol Döjanenin riyasetinde tırdıklarını ~öylemiş ve ~.ôzlerini şu lia, Popolo Di I~urnr, Popolo D'İta.li• 

i. <;ebe doğru ~övledi.. Uii neşrederek Altn•n harp gemileJ·inin Londrn, 10 (Radyo) - Salıahleyin toplanmıştır. cümlelerle bitirmiştir: ,·e ıliııer it. Iran 111 ,.tJ<ı.ıtı, ! kan din•• 
Tırnur ,felek bir ah çekti, ded!ki: gecele!·in sahil bataryalarının atışları- İskandinav memleketlerinden alınan Başvekil Pol Reyno, son hadiseler - Şimdi, kahraman İngiliz ve hddiselerindeıı lıahisle uzun makaleler 

Yurdumdan çıktıktan •onra bıı. na mukabele ederek saat dört radd~le- haberler, Nor\'eçle Almanvanın anla- etrııfında kı>nca bevanatta bulunmu• FranRız bahriyelileri düşmanla te - yazmakta ve Almanyayı haklı gör ' 
"na öyle bir fenalık geldi ki onu rinde E>\ •rlıo istihkıimlarıııı elci~ et- şacakları şeklinde idi. Fakat Londra- ve Almanyanın No~eçten demir al: mas halinde bulunuyorlar. Sizi temin mekte<lirler. Gazeteler Almanyadan ef 

n.> dı:v'.'nıem. ~en o fenalıf'ı temiz- tiğini b; -.ı irmiştir. Bu tebliğde deni- daki Norveç sefiri, bu haberin doğru masına mani olmak istiyen miltte - edebilirim ki, Almanya, artık Nar - ,·el müttefiklerin, Norveç sularına ıııa• 
!emek ıçın kendımi yollara vurdum. !iyor ki: olmadığını beyan etmiştir. Finlandiya fiklerin, Norveç sahillerine mayin ~ikten bir ton demir bile alamıya - ,l'in dök!Ukleriııdeıı bitaraflığı ihlal et-
Btltuıı ac m da undan gelir. Anladın •Tronhı.ym ve Berg<'n şehirleri iş- radyosu da !'\orveçin mevcudiyetini dökmeğe karar verdiklerini ve bu caktır.> tiklerini kaydeylemektedirler. 
mı Can Rey. ga! edilmiştir. Bir Alman harp gemisi muhafur.a için mtid f d d kararlarını tatbike basladıkları bir llftlteakiben azadan Marleıı, h -

Ben de ah çekm - b l d r'(' "' h ·ı . . h .. a aaya evam e ece ' 11=---ege aşa ım.-, ın "orveç arp gemı erı ıl<' mu ııre lıey~ - . . ı- sırada öteden beri hazırlanmış olan kandinavya hadiieleri etrafında hü-
k z karde · k .. 1 .. b - • gını par amt"lıto•unuıı btı husustn ka· D • • d 

~ ~. .. . ~ınıı, ara goz u egU - ttıtuşmuş \'e hasara tıgramıştır. Bazı rıır al _ . . Almn.nyanın, evvela Danimarkaya kil metin mufasRal mnlilmat verebil- anım arka a 
m~ d •. ~unUyoı·dum, dedim ki: Alman gem:Je

0

ri Narvike ırelm!ş, Kris- mış ol<lugıınu beyan etmıştır. ve müteakiben Norveçe tecavüz ede- mesi için ahvalin aydınlanması lii -
, -. Ben de büyük bir iş ardından tiyaıı istihkiimlarınu denizden taarnız İngiltere hiikilmeti, Norveç aıılaş~a rek, bitaraf olan bu devletlerin top- zımgeldiğini beyan etmiş ve bu mü- vaziyet 

e cımı kaptı:dım. Sen de beni u - eden Alman l;ıtaları Eggersunda çık- bile Almanya)'l Norveç deniz!Hiııde raklarını işgal ettiğini, müttefik do- nasebetle gizli içlinıaın gelecek sıılı-
n ,ı~az ın de"ı mi? 1 d. ı·k· . 1 h" - B t f .... "de-., · mış ar n. ve arazisinde lıırakmıyacaktır. nanmalarının hemen harekete gel - ya ta ı ·ı 'Lıretıy e ukumete zaman bı- - af ara ı uçuncu . d6' 

- Un t~~m kardeş ... Eğer iş zor Londrn, 10 (Radyo) - Norveç diklerini, bu tecavüz karşısında artık rakılmasını teklif eylemi.,tir. Bu tek- Amsterdam, 10 (A.A.) - Berlıll t 
ı:eı~ı.,•e .. ~'. eırım, kılıcı.m sana kuldur. kabinesinin istifa etliği hakkında Al- Paris, 10 (Radyo) _Norveç hfik(i. bitaraflık mefhumunun kulmaclığını lif, reye konmuş ve eberiyelle kalıul ki ecnebi miisahitler DanimarkaYll l<:. 
t ' e ~ ıgıt adam! Gozlerım ya~ıırdı. man D. N. B. Ajaıısıııın verı.liği haber meli, kral aile"i ve saray erkanı ile Alman bahriyelilerinin, ticaret va - edildiğinden, bug·ünkü celseye ~on ve- şı yapılan yıldırım harbinin nıu,·aff • 

ekrar boynuna :'arıldım: teeyyüt ~tmemiştir. birlikte meçhul bir yere ta§ınnııştır. purlariyle Norveçin muhtelif liman_ rilmiştir. kır.etinin tevlit etmiş olduğu coşkU~t-
-.. Tanrı a~aırını _çıkars~ıı .. Tanrı Helsinki, 10 (Radyo) - Finl~ndi- 1 

Hükumet, sonuna kadar mlt!tevli l~ktan sonra. şimd~ hal~ ara•ında ~ j 
enı ) alnız bu akmasın .. Dıye bağır- ya radyosu, dün gece Norveç parlamen Almanlara kar~ı mukavemete karar tıkçe artan bır endışe hılküm sarıne ' 

ıl m: tosunun içtimaı hakkında neşriyat ya- vermiştir. s ti • 1 • '-' • olduğu beyan oluıımnktadır. . 1 
Şımdı yavaş yavaş tan yeri ağar- parak bu içtimada Almanya ile Mnu- 1 ovye er ır ıgı Nazi propagandası Alman mi!letıı'. 

· :ı,.ıı ~a!'anlıklar •ilinmeiie batla - na kadar mücadeleye karar verild ğini Pari<, 10 (Radyo) _ Nor\'eç kıtaa- .., . Fransa ile ingilteı·er>in harekat sal::. 
m tı. Tı~~r fole~ kalktı: bildirmi~lir. tı nıuka\·emete de\·am ediyorlar. sını geni~letmefi'e çalışmakta oldU: 1, •ı :-. Ey 0~~1, d~dı, gü~ oluyor .. Ar- Finlıind;ya rnclyo•u .. Ton·er re•mi Norveçin, mili•ler ele dahil olduğu Sk d h d k rına, çilnkü Almanyayı doğrudan e~i· 
C' ~ J oı~ du.,melı ... Saglıkla kalasın makamlarl'ıtn tebliğıeı-ini neşretmek halele üç yUz bin kişilik bir km·vet te- an İna Vya a ise lerine arJŞffia • ruya yapılacak bir hiicum ile yeıı ta' 

an Bey! Gene buluşuruz, görüjürü>:. vazife•ini deruhte ctmi~t:r. Çünkü Os- min edeceği ''irmi filodaıı ı'baret h receklerine ikna etmcğe uiraşıns.1' •• 
Tını ~r ı -- k . , . • a- v k t'" tt k d" k"t !~ ır ~ .e eg•ıı ederıni anlam.ı - ladaki ~on·er rad ·o•u Almanların e- va kuvvetlerini kurtardığı sövle . . maga a } SUfe e arar Ver J dır . Fakat Alman milleti hare 11 ](tJ 

< .~ · eniı<ıııde'I ayrı!maiı hiç iste- !inde bulunmaktadır. J · nıyor. hasının genişlemesinden kor:ıı:ına ·il• 
mıy ordum. Sordum kı: Londra, 10 (Rı:d,·o) _ !<kandinav- , l\foskova, 10 (Radyo) - Alman se- tam bir bitaraflık muhafaza edecek - ve nazi rejiminin şiddetli bir kıe_) , 

' r """ f' ·· Ş 1 b b .. K l' t' ' ıııdt . •_,ı•mettleıı eHel derdini bana yadan ,ayia !Y"klincle ak•eden haber- ı T 1 , ııı ~en. urg, ug~ın _ reı:ı 1~. sara- ır. zünden bir çok mahrumiyetler .ıç .eıt· 
c.eueoı ~ımaz mı? ı~r bir çok hakikatl~ri teyit etmekte- EB L l GLER 1 yına gıtmış ve h.arı~ıy.e komı.seıı tara- bulunan halkın manev-iyatını ruk· 

111
, 

- 1: azık ki diremem .. Ba.ınııl:ı ·dir Bunlardan en mühiınleri kral ha- . - fındıın kı>lıul edılmıştır. Sefır, llfolo - Mıacarz"sfanda rııek için ona bu senenin son bııhnr t· 
<>nen u ı · ı lı · .. ' · Parıs.g 10 (Radyo) - Fran'1z k t fi ! " w t k t bahse e a ar, e,ım oz cunımı bi - neı.lanının O"loyu terk ettikleridir. Ka- . . • , · a- 0 a 1 " ' ,ı onu,muş ur. da da zafer kazanılacağından 

'irıek· b. ıaıgahıııın,abııhre<mı''lılig-;· Sel'h'·lt - k ı cı 
" 1 eveıı !r kata dil mandan bine ve kral Q,lova 285 m'I uwkta o- . . ..... · a ı:-e ar re•mı ma am ar an a- mektedirler. ,,,,,., 
iı·. o öyle kaltabaııciır ki dört çev- l~n Hava ş<>hriııe. nakletmişlerdir. Al-" Ga'.p.c.ephesınde dun gece sükunetle lııınn '.11~1(\mata. gö~; Sovyetler Birli- Bir evin üzerine bir ı;;.;;.;;.;;.;;,;.;,,;;,;;.; ________ __ 

1 . = - • swww w , 4 -• 07 'e~nı~tıı. iii hancıye komI"erı Molotcfun son nut DOKTOR EL HA MR A • d . ~rıs, lO (Radyo) -:: Fransız ka - kunda tayin edilmiş olan siyasetten falJyare düştü ı 
sınemasın a ıergahıııın akşam resmı tebliği : uzakla•mamng-a karar verdig"inden BEHÇET U 

G ' Budapeşte, 10 (A.A) - Pa Ujke-
Buglln matinelerden itibat·•n arp cephesinde Al•as civarında pi- İ•kandiııııvya hAdiselerine karşı seyir-

lüt!lu İ~?niri on z ne:e ''e kahkaha tufanına boğacak, ~enenin en büyü! :·ade faaliyeti mü~nhede edilmi~tir. ci kalacak ve harbin yııyılmıımıısı için cska komununda bir askeri tayyare Çocuk Hastalık/aft 
>.omed: saheseri. l~te dünyanın en ştihretli komikleri bir evin üzerine düşerek ateş altnı~-

$İneması 1 ı ·,,r .. f~n 36·46 I 
Tarafından en son ula ı ak ynrutılnıı ve bugiİne kndııı· g6rülmemiş 

d.receı.le ııültlilrücü sahnelerle tlolu olan enı!alsiı bir 
KO.ltE:Dl fiARIKASI 

Yarın matineleriml~n itilınren Şarkın ve Arap diyaı·ıııın 
SES KHAL!ÇES! 

ÜMMÜ GÜLSÜM'ün 
J .. o.t,}'tmut 1Ji!· c ,~rj olun 

Zafer Dönüşü VEDAT "Yanıl< Esire,, 
1·['1,",·çE .sı"Zf.l,' ı, 1'l'P.J.:ÇF: 8Ö7.U' AP.AF'Çıl .').1T:ll:Jl. l 
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'k"uan: B 'n1"aıı CAZAL Türkçeye çeviren: ÜÇYILDIZ 

(ULUS) tan 

1 On ay eve] O~ly şenrınde, hava na- çika ve Romanya tabaalı bir takım 
ltınınh · . b Al . .. L l . t' T ı ı ınayeai altında bır tııyyue a- mıın casusıan ııe emıı• o mış ı. c-
~·~ VeriJıni9 ti. Balonun hası!atıc tay- mas ettiiri Fransı,4ır ara,;Jnda znbil 

Naı vik ile Rergenin Almanlar
dan geri alındığı söyleniyor 

~~ttııiyetimleri ve dull:m sandığı• tc9 aoleleri rnrdı. BiJh&<.~a. yaş tahdidi Norveç lrıtaatı, Narvil{ önüı1de Almanlarla kan.lı bir çarpışmada f~ltına aitti. Bizzat nazırın emriyle sebebiyle tekaüde sevkedilip sefer - '-

d •.ur.) tayyare üs<iinün La Coccinelle berlik üzerıne tekrar hizmete çağrı - bulUilffiUŞlar Ve du"" ŞffiaTIJ hezimete ug"' raİffiIŞlardJr ktnıltn bir filosu, balu davetlilerine lan iki general aile<i .. Ayrıcıı P,ıri -

tıı~tıı bir takım hava manevraları yap sin yilkııek mevki ~ahlpleri, mühim sa- Paı-is, 10 (Radyo) _ Nan·ik<l~ ikiyüz elli ki<i ölmüş ve birçok kim-! Londra, 10 (Radyo) - Stokholnı- korı;anlıkla Xorveç devlet memurla-
1 ~kv•~krobıı*i marifetleri gü~lermek nayi erbabı, fabrikaLörler, diplomat - mukavemet eden ,'orveç k.ıtaat. ının <eler de yaralannıı ~t ır. Alm.nr"aı:ınıl dcn alınan ' on bir Jıabe.re göre, ':'or- riyle halkı ba~tı~dıkları \'e bil~hare 
Çın •rıı:r alınıttı. !ar ve meşhur kalem ~ahipleri (Fri - Alm:ın kuvveferıni hezimete uğrat- mühim zayiata uıiradık arı sö,denı - veç kuvvetlerı, geç vakıt Berı:en ı de tayyarelerle hafıf surette teçhız e -
, llundan b;qkn, boz rengi ve mavi eda Z. :l) ün muarefe halka~ı içindey- tı\iı, •on gelen haberlerden anla~ıl - yor. Almanlardan i'tirdad eylem i~lcnıir. dilmiş Çeklerle Avusturyalılardan 
~~trlllçlı tayyareoinde, ııenç kız tay- di (Frieda Z. :l) modern lıir tavır m:A ır. Pııris . 10 (Racl~· o) - Geç vakit ge 1 Almanların, Non·eçte i ~gal ett:k - mürekkep kunctler gönderdikler' 
t~(i Leiya dö jivelt, müthiş cesa - re kıyafet iç;nde hemen bütün yük - • Narvikd e rnkubulan ~ichl pt!i b;r !on lıir habere görP, Nan·ik, Alman- , !eri yer 'ere muntazam Ve tam i eçhi- tc,;bit edilmiştir. 
d' .erı Ve mehnretleri ile ııözl~ri ken- ;ek sosyeteyi h:ıyran lıırakacak bır ka- muh:ır~bPde ~orveç askerl~rinrl e n l:ınl · n i,;t!rdad edilmi ştir. 1 zatlı a'ker çıkarmadıkları, bir ne,·d 

~-~~i,tl. ilinlıkcui~i,durinw~jinal lı 1•=====~=~~~~~~~----------~~~---~--~F;;~;~-----------------~k~---
nı; Coccinelle filosunun kumanda- espri ve esaslı bir kült!ir temsH e~i- Sı"ddatl; Denı·z muha- e·~samo mınta ası 
ki Uıbaşı Şöviyi, ııenç kızın ıoemada- yordu. Bu sebepten o, her türlti mu - ~ "-' li • t.. 
1 cut'lı tli hareketlerin! hayran hayran .saadekiırlık ve iııtisnal muamleye na- 5 

i:~t•tt ikten •oııra on• takdim ed!lmek il olmuş, harbe rağmen ı~z.ım gelen -ebeler; devamd ~ Sulh muahedesı· mucı·bı·nce du··
0 tir llı!ı Ve bu arzusuna dıı müşterek bütün seyııhat müsıı:ıdelerını almış ! I. (. (;3. 

~Qıtıın deliletlyle nail olmuştu. ve kUçUk otomobilini ~~ptedilmekıeıı d }d 
Ilı lkdiındtn ~onra, meşhur ve k ıy- kurtarmıştı. -Ba~ tarafı 1 inci sahifede- '~ran<ız t:ıhte'bnhırleri t.'.:r '.{fınılan lor- Finlandiyaya teslir11 e i i 
ı .. ~t~J tayyareci yüzbaıı Şöviyi ile ca- O, lıir çok kolay ve basit komedya- da in~ıı eJilm i şli. Bu krll\·~zôrlerdek ' ı ıl !e ı. e ı·ek lı:ıtmı ıın askerle dolu olun , . • . .. , . 

'-eıI '- 1 1 '! 11 . · · · R m· ıı :\fo.;ko\·a, 10 (haJvo) - Fııılun-ı }favanın adeını muoaade~ıne binaen 
1 ~ıı tanareci Le!va dö jivelt ara- !ar oynadı ve hep~in~ d. e muvaffak 1skerlerden Lir kı > ntı kmtan mı~ r '' ınn'l ııu < ıye gemı s ının uy:ı , ı · • . 
nda ıl. ' d ı. k' . 'J · • , t· h •·ı· k elmi< diya ile ukılolunan sulh muahedesi mu- So\'Yd kıtu~tının yarın akşama kadar '•ııı rhal karşılklı bir ~em pati baş- oldu. Hıılis Lir Frıın•ız vatandıı~ı sı !ngiliz tn.''.''areleri Jl,,, .1:e~ Hm a nır '. ıııı •. ı ı gemı o. dg . ı " ar. .u . . - cibince Pdsanıo mıntuku~ı lıuglin tamamen çekilnıl' lııılunucağı FinlAn· 

'ı't ıı, fakat bu sempatinin '.·üzlıa~ıya fatiyle Fransız orclu ve siyasetini zem· Juk ı .\lmun harp geııı : l.erını .ş dı .. !~ t.1· ı r. 1 C ·'-'ld' ·ı . t' 
' ol 1 p . 1 ) (I' 1 ) '- 1 n ·ekiz Finlandiyaya kısmen teslim eLlilmi" - d:,·a bük ınıetine uı ırı mış ır. b. i' an Cephesi sempatiyi çok aşmış. metti ve ancak bir vatundaş tarafın- bonıbarJıman etnıi •lerıl ır . k ı lJLı;·lık arıs. ı ,~ c vo - .. nu o s -- · ' j · 
t:b· Üıbaşı hemen hemen mBsallardakt Jan cesaret edilebilecek böyle biı· ha- knl\·:ız ijre dördo ı· luııtı, lıir A 'nıan kru !e Skajerıı.k açıkl~ rınrla müthiş bir de- tir. • 
ita:· ilenç kızı görUr görmez ona deli- rekt!t dolayısiyle de sufdil Lurjqval:ı - va zcirline de ik i tan e lmm' ı:ı tb ~ ııı ~ · ııi7. ve ha,·a hurlı'ııe La,ıandığı ha - ------•ooo.-------

;1• aşık olmuştu. rın udet:ı emniyetini kazandı. fl:ırbin tür. İki tıırpidıı nııılıı·jl,i de h:1'ara uı{ l;er ve :ilnwkt oıl:r. Sala""' hı· yet c·-...... r !Da kamlar 
J h llıat l e!ya dö jivelt n:ızarında. Uk günü, Parisin tahliyes:nde göste - ı·unıışt ıı'. g:rı~ ;n k ı c tRr:ıfnı ;ı lıii~iik Pnr i<, 10 (Radı·o ) - Jln\a< .-\ı:ın- U _ 
~~ ' dofırusu (Friedn Z, 3) Un kal- rllen intizamsıılıklan tlelldolu tenkil bir lı•ıntba i>ı.bet etın i ~ t ır. il , ara ıığ -ııın gure, Lugiin ' :ı at on ~ k ietle _1'u 1.er 
l'r dt Yüzbaşı, daha en genç yaşında ederken herke< onun için ene gayre!- rıyan ıı:ıkI:,,. gerı:! e ri ,\e \':'!'dır. İnırı ncster ve Gotelııırg ııı; ıklarıııd~ ıııın - • } ,. kk d h •• 
ru:n! ıt hava ordusunda kazandığı bu. li ve heyecanlı bir Fran•ız v:ıtanduşı' !iz tayyarderi, Oslo fiyonlunıın ~~"k !iz ~e ~r.:ımnz, hava kuvv?tlerı, ha.rp Son denız hare \.at1 l1a ın a en uz 
,1, t 

1 tıbar, meruıup olduğu kibar ve diye düşünmüştü. Bö; lece 0 hem ko- ~:ılı ilimle Alman deniz kııvvetlerııı< ~emılennııı re.ııkatınde şımal de nı - ,. } ,. k d• 
i?JU Uzlu a!le, ve malik olduğu genis nuştu, hem de konuşturdu Ye cFran- bombalar atmış \'C bur:ıda Alman tııy- ziııe doğru ilerliyen a •kerle dolu on Al- ı•esmı ma Uffiat verme te ır 
ı:~rtr~ halkası do!auısiyle hemen •anın n•keri ve sivil vazİ\·eti ve psi - rnreleri ile bir htwa nıuh:ırel,o;i ;·ııp- man nakEye l(emi.'İ'te ra;t!amışlar ve p · 10 ( \ A) S Fh' ·ettar rallık dairc~inin resmi tebllg-lnda ··~a1 a· b J • • • • • b 1 · 1 l h 1 b b d b ı k b nri3 , .ı • -- 8 .a. 1 ~ ırıııı' ız ir menfaat hedefi olarak be· kolojisi• üzerinde zenl(in ma!Onıat e - mışlarclır. Sııhıllerd ckı :ızı . ıman nr 1 er a .0 m. ".r ım3 na aş.l\'ara ' un F'raıı,ız deniz mahfillerinıfo ~ô> le de- mevzuubahis olan vakayiin şimdiye 

i' Şt(. ·lindi. Her memlekette casusların ilk Alm::ın kuvvetleri tıır:ırından ı~ıral ed:I lardan ıkı<ını batırmışlardır. ·ı kt d' .. kadar cereyan etmi~ bulunan mühim 
~ Üzbaşının babası Leon Şövivi 'şi mü<ahedesi cidden kolay olan ,,;ştir. Daha evvel bu limanlarda bıılu- Roma, 10 (Radyo) Narvik önün- nı s~e Jedıı '.. · d . Si· · ·akta \'U harekatın ancak bir kı"mını teskil ~auk . . . ' -.' . ' . . 1 k" . tt d b' ... k b' d . h b" b l· t . ...ıma enız.n e 'e \.l\Jcı. - . 
·e, 180" belediye reisi idi. Anne~ i ruhi halleri öjirenmek olduğunu ıı - nr.n bazı Alman ııenıılerırn '' ' mu re e ~ uyu ır enız ar 1 .'~~ anı'Ş ıı. ku bulan deniz muharclıeleriniıı neti- etmekte lıulunduğunu beyan elnıek-
i~d. 4 

•enesindenberi bir zencir ha· nutmamak ve ona göre herkese milli bat ıle ~eyy~h n 2mı altında )!orveç "a- A.manların mu~a~·emet .eltıl{ı bu mu: celeri hakkında verilen bütuıı tuf - tedir. Filrnki, B. Çember!ayn dJıı 
l~dar t elen ve her ferdi generalliğe davalardan bahsetmemeği şiar edin - ~ıl şehırlerınde ~ul.ıııınn. , buzı A.lm.~n- hareb~ye ç~k.muhım ~e~ız ve hava ku' siliit resmi mahiyetle değildir. Fran- avam kamarasında km·,·ctli cüzü -
'•t ll!YU.kae!en çok muh~rem bi r as- mek liizımdır . • .arın al'.lıkları gı7lı emıı kr.- üz~ı ı~e vetlerı ~e ıştırak etmıştır. •ız harp gemileri İngiliz filosu ile tamların dUn denize açılmış olduk -

l!u ~sının kızı idi. (Frieda Z. 3) nufuz ve mevki sahi- clerhd lı~anla.ra çıkarak sılahl~ 
1 
a:e~ • Par.'s, 10 (Rady.o) - Al.manlar. birlikte har eket etmektedir. İngil;z !arını beyan etmi~tir, Bahri tebliğin 

'ile Q Uhtereın anne ile babanın biri- bi muhataplarının ihtiyat'1z gevez&- kete geçtıklerı '·.e Norv.eç şehır e:ı~ı Norv~çın Arund.el 1 '.manına bı r dest- ve Fransız deniz makamları, hareki\. sadece iki torpido muhribinin ismini 
~ı ,}1~ ilenç yüzbaşı Şöviyi, Lelya. likleri Myesinde btitün ruhi vazh·eti A.lm~n kuvve_tlerıne te~lım e~'.11e~ ıçın roy~rın yardımı ıle bır kıta asker çıkar tın sırrını vermiyecek olan haberleri vermesi keyfiyeti bahri bir kısım 
ı,) eaıne takdim tt· O gün (Or - iiil'renm's fak:ıt <Riiviik erk'İ'll har - hukumet erkanını lehdıd ettıklerı tcs- maıra muvaffak olmı>,larılır. De•tro- . kt d' ı 'evkülce.\·şi sebeplerden dolayı ha -dekı t e ı. .. ' , • . . . . . 'h. h k t' . h't' d'kt . Hrme e ır. er. 
" ayvue galan nı görmel•e ge bivenln bulunduli-ıı meYki> !!1nincla bıt eclılmıştır. yeı, ı ıaç are e ını ı ır ı en sonıa Al 1 · O ı Ch · t· , d rekata i•_faak eden gemilerin ıııahi· ·~ •n~ . · ı b • ~ • •

11 
. b man n11n ~o, rıg ıan .... an , 

lııytarec· ıl~ baba, oıCıılları meşhur her ~eye rai{men ~~c bir .m~ınr;rnt .. al'.ı- Duııd.rn .. ıınlaşıı,·o.r ki, Almanlar bu lımanda; açılırken iorpı enmış ve u- E~ersund, Bergen Stavanger \'e Tro:ı yeti ne olduğu ve filonun nerede bu-
~•lıer 

1 
Ve takdım ett:iii kızla Lera- mamıştı. Sadece ogrenmrnt; kı. huku- h:ırekete otedenlıerı hazırlanmışlar - tırılmış r. dijhemi işgal ettikleri muhakkaktır. luııduğu hakkında malünıat verme -

ıltrıı b~'Ylarını içtiler. Son derece mo- metin yük•ek sefler iyle büyük aske - ıJır. Fukat Non'eçliler, yurdlarını mü- Loııdra, 10 (Raclvo) - Gazeteler Fakat Narvikin i•gali hakkındaki mekte olan amirallik dairesinin bv 
~~ ~enır ~!lo r ko•tümü ve mizncı için- 6 Ş<"fler ve v i i~ k erka nı h•~ı, ; v~ ' •lafea;vn devam etm~kted!rl •:: .. cmn ve".'OLTgun 'MTlrnmmm ""'""' "'."n, )j li~r tee . aa e rr_ı<nnr .. rr . .a:unun , . ırmıe ıu~~~ . . .-aııeıne oıaugu 
'-•ırı ç ~ız, samimi ve yapmacıksı1 'lmumi kararg"h kaclrıı•u aynı kaea- Almaııyanın on beş kruvazoru var- rebelerınde Almanların on harp \ e 11 beraber ayni mnhfıllerde bu ılk mu- sıyaset gozonünde tutula 
llıııtı arı ıle Çok hoş bir inlilıa bırak - bada ve me,·kiderlir. Fnkat oraeı ne - dır. Bunlardan üçü batırılmış, ikisi nakliye remiRi kaybettiklerini haber v:ıffakiyetlerin geçici olduğu kanaalı torpito muhripleri ile muharebe et -

l<~r resi? Zayıf bir memhadan öğrendiği - hemnıiretli suretle hasara uğralı! - vermektedirler. ,·ardır. Bu ~ehirlerin i•gali için muh- mek üzere gönderilmiş olmaları muh-
~•!Rı! .' 1Iık1ı olarak blribirlerini ırör- ne göre, b!itiln miilk! ve aekeri yiik - mıştır. Ayni zamanda Almanların Londra, 10 (A.A.) - Hava nezare- .elif metodlar kullanılmıştır . Yalnız, temeld ir. Çünkü dUşman m uhriple -
'ı.ı.ı ~ 1 80

? Verdiler ve sık ~ık birbir • -ek kumanda h~;·eti, bü;·Uk bir or - rnevcucl yirmi iki destroyerinden biri ti bildiriyor : O"lo, EgreAund ve Bergende karay3. rinden hafif olmakla beraber bu 
IQıbl~~llrdü!er. Tam sekiz ay ~onra manın ortasında ve toprağın altında batmlnıış, hasara uğratılarak üç ta- Kralivet hava kuvvetl~r!ne men•up a•ker çıkarılmıştır. Ba~ka yerlerde muhriplerin Alman gemilerine karşı 
L.:ıya .d,ö .babasından annesinden vapı!mı~ geni~ bir bhtelarz <ehir - nesinde de yangın çıkarılmıştır. tayyareier dün akşam Bergen Fiyo _ hareki\t, Norve~te ikamet eden Al - tefev,·üklerl vard ır, Bir kere adeden 
ıııu,liııde Jlveıtıe evlenmek üzere dkte bulunmakbdır. Ru tahtelnrz şe- İngiliz donanmasında 250 destro - runda bulunan düsnıan kruvazörlerinr manlarla takviye edilen hafif müf- faiktirler. Ve manevra kabiliyetler i 
~ ~~'.,r~~.t.!d J. Yüzbaşı ~u ı_uu~~a~e- hlrci~ te.' . Beaııce ve C'hll.le~u.dun yer vardır. Narvik önünde bunlardan karşı bir çok hüc~mlıı.rda bulunmuş _ rezelerle bıışarılmı~tır. Tro~djihem- daha ziyadedir. 

• 1n~ it ~r hangi bır ı ed ıhtı - mevkılerının cenubunda, (Fon.amel ikisi batnıı•, lıiri ağır hasara uğramış- ]ardır. Ha\'a dafi bataryalarının kesif de ,.e belki de Narvıkde bu lımanlar- İngiliz deniz mahfilleri, Senaud a-n~ıı arşı da k k fh · · ı· k" "k b' kö,·ün ş·mal batısı · d ti On • ızı aş me umu - sım 1 
ucu ı r ' 

1 
· tır, B:naenaleyh iki hükumetin deniz atesiııe rağmen bu taarruzlar muvaf- da bulunan Alman ticaret gemileri ındaki Alman hatt ı harp gemisinin 

11i ııııkan ı h dd' k d d' · t'k t' dedir 1 · ı tç ı O ı k f · d t ı Id ~' aıın · a :ne a ar sev 
1
• " ı ame ın · kuvvellerinin zararı mukayese edilecek fakıvetle neticelenmiştir. mürettebat ı nın A man p:ıraşu u a - s o ör ezın e ba ırı mış o uğu hak-

. l'Qıb ~s,ne bildirıneği ihmal etme- Fakat (Frieda Z. 3 ) bir v•hno \'P ohır~a Almıı.nvanın deniz kuvvetleri 1 B.ir Alman kruvazörüne bomba isu- rma yard ım ettikleri tahmin edil - kındaki haberi teyit edecek malümat a l 'l:ın ~~ı bab -ı c-· · · · • ti 'kff t · · 'hl· ali ' · 
,1 • t~~ a'1na, oır u .7ılvıyı na- nvaJe e ı ı a e mııor, ı ım er - zararının çok mühim olduğu anlaşı- ıbet etm:ş ve gemi ciddi hasara uP.ra _ mektedir. Bu mıntakadıı. bulunan mamıştır. Bir Alman kruvazörünün 1tı:n~ .ç kızın izdivacını. dö jive11 den kaı:aat getirm'yor. muhakkak ,.,, hr. mıstır. Bütün İngiliz tayyareleri s:ıli- Alman a<kerlerinin bir kaç yüz k i şi - Narvik yakınında batmış olduğuna. ~n · ıı tal&p tm · , · k ti k b' m · ·ot ·sti ·n el ' ııı.,ha e "-"t ır:ın en " 3 

'llll n ır e nı; · ı. Y r 11
· Roma, 10 (Radyo) - lugiliz ve 1 nıen üslerine dönmüşlerdir. den ibaret olduğuna muhakkak na - dair olan haber de resmi her hangi bir 

ı llabaıı. llılarda bulundu . İ~te bundan dolayı (Frieda ?:, 3) zuriy!e bakılmaktaı.lır. meııbadan teyit edilmemiştir. M:aa-
aıı~rıııa nlhP.vet 'lt'Vgl!i oı{'unun is · • ıu nokt0 vı pek iyi bildij{ine asla şiip- Londra, J O (A.A) - İyi nıahimat mafih bu son haberin iyi bir memba -

~1 ~Qr•cad~Yanaı;ıadı ve ilk fırmtt: ~ •. e:rned.ii~i ni~1~lı~ı~ı~ ynı.:ın~ ge~ : almakta olan mehafil, İngiliz ami - elan gelmiş oldıığu söylenilmektedir . 
tı. >'ak a.ı Yerıne getirereltini va . "lıstı. Yıı•lı:ışı ~i\\•ı.vıyı bııllıııl g:bı 

,lııkan,b tt b.:lediye reisi bnta bun• •tl.\'li>lt>ct>k. ı-üzba,ının kalbinde ı.ı -

1;ıı l>a ~ı: ~llıadan 24 _ 25 hah·an p:o . ·aktıı:tı derin tesir, onu :::aye>.ine ka -

_;ll.n lı a 0tnbardıman edilı.l:, Pe . :ıı;tur:ıt• aktı. Yiizlı~şıııın hu g'zli nok 
tıı;'rbc,rlikva lnuharelıeleri. tecenımü 'arı bilnıtinıe<ine filhakika imkan Y•ık-
ıt1 ~n bu ' ~&rekat ve~aire.. lşt• •. u. 
/~ur ta Valcal ardan sonra g~nc n 7.ir:ı yü•h!>.Şmın ~nn~ i m:ıd ım ~ô 
b•:~n has>Z har..ei Yllzh~şı _Şö\'iyi, o· ,·iyi. 26. ~ıaz:ran .. pa?art~o i ~ilnü. '.'.i" 
d,~~· lıı.t!t aneye ç.evnlmı~ olan b" hir 11if ı~ıııde must!iklıel gdıı;ıne Ş<>Y· 

Yaraıı olarak yatmakt..- le demi~ti : 
- ART\A.SI V 4 R -,, . 

)l1J\'j, .. t •• il 
' ı . Stv il!ın 

1ht;ıYa ı ır 1 Yeni tug" yanlar 
~ ar lı 

1/d•n çı~bakıcı kadm, S"Ssizct -Bo.~ tarafı ı inci sahif~ .Je-
'll bit &toı an evvel g~nç kıza mu. Jikt>~iııe maruzılu r. S~lar bu köprünün 

1 ııı_ llr~tııı il! hitap etti: !ki mctrP üzer inden a,makta d ı r. 
~ ı .it lıa,:ıeı, Yüıbaııının yanımla Burhaniye - Ayvalık arasındaki 
~ ·~~'tı ~ı-U'tı~da s;ze •adece 15 d~ld- beton köp rilııiln bir ayağını sular gö-ı 
''~lııı.ı ıı 41ttışti r. Sertabibin emri~ tüı"müştür. Diier bilyU k bi r köprünün ı 
t,,~~~ir. ~hlıı vaziyeti bunu icap ele 25 metrelik kısmını tahrip etmiş.' 
11iı ~ u,,:ıa lı:endi2i her tiırlü ti r. . 1 

~ı. ht l'tlı ~·or bulunuyorsa da çek _ Vali, s~rlılp mıntakasını gez~ı , 
~~ ~ h•nıri b~Urıluk ve ainir ıstıra- tedbirl"r aldırmış, bu sabah Edremıde 

C ~lt ~r heyecan yüzünden hareket elm iıli r. 
~), ~.~ lql, _ ~ebiJir. _, ___ _ 

;tt~ 1~ \':~ütn!iye rek hastabak ı · Balkan şirketi dün faa-
·~~ t 'ele,: 'ını hafifçe önüne • • 
1'1n:~ 15 d:~ııı bildirdi. Zaten lıyete geçlı , 
~1> 1 1liltatı ıkadaıı fazla kalab ll· İstanbul, 10 (Telefonla) - 2\Tlit-

"~ dl, üç , ;·oktu. tefiklerin, Balkan'arda kuracakları 
~tı~'lıy0 1'd nııe~ ber ' biitun Fran· ~irketin bugilıı fauli;·ete geçtii:'i bH -
1~ bır tait~· B ıı dolaşmalar <'! - dir iliyor. Şirketin m uhtel if ~ubelcr llP 

114 ~. ı. ın Fransız do!tlariylt> t ayin olunan müd ür ler buııiln :r~rııı 
~içre, Hollanda, Bel • b@klenlyor. 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
iz.mir: Yen i Kavaflar Çarıııı No. 31 

Her türlü cild, ııil :ı.cl, aa~lam oludt: vo aan'at icaplanaa 
ııöre yapıltt. 

Bankalara m ahaus ıi r itli ve vidalı defter "le dosyalan 
anccak m ücellit AU -RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipari ' üzerine liikı albümler yapılır. 
Müt-ııeEıPnin si., r ı q'l~rlflfT, l ık 'tiiz~ll ik v~ •ilrattır . 

B Rİ STOL 
Be }'oğlun da 

.. 
OSMA NI YE 

SiR K E Cf'de 
Su her iki otelin mibleciri Tütkiyenln en eakl olclcüıll 

B. Oıner Lütfi Bengü 
dir. ' 4 4. Senelik lec:riibeli idueaiyle bütün mütterilerine kendiaial 

•evd i rruiıtir ••• 
OtelJ.,rinde misafir kalanlar e•l~rindcki rahab bulurlar .• lst&nbuld. 

oütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlu .• 
Hu•uııyet erı çok olan bu oıelleriııı fiyatlan da r•kabet kabul et.mi. 

y....ek derewa• ılew.d .... 

• 
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A • 

~İzmir Levazım Amirliği ilanları 
a.... - .. - .. ••••-••••·-•-••••••n-••-••••••••••••• .. -•••·•• •' ___ , ____ ,....: 

!Z11,fr lera.mn amirliği satın alma kon,isycrıu11dan: 
1 - Aşağıda adları yazılı garnizonlar için hizalarında gösterilen 

miktarlarda ceman (282000) kilo un kimyevi tahlile tabi olarak 
p:ızaı·lıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 22-Nisan-940 paz9.rtesi günü saat on beşte Muğlada aske-
ri oalııı alma komi•yonunda yapılacaktır. 

:ı - Tı.hnıin edilen tutarı (39480) liradır. 
4 - Tcmınııt muvakkatası (6922) liradır. 

5 - İs ekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve~ika göster
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
v::.kkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona milra
c:ıatları. 

J\Iiktan 

Kilo 

111000 
24000 
99000 
24000 
24000 

282000 

Muğla 

Marmaris 
Milas 
Bodrum 
Göllük 

31 4 

lzmirlevazun amirliği satrn alma komisyonımdarı: 
7 11 

1 - Karakösede yaptırılacak hastahanenin kapalı zarfla ihalesi 
29/4/940 pazartesi günü saat on altıdadır. 

2 - Toplu tutarı 37 bin liradır. 
3 - İlk teminatı 2776 liradır. 

4 - Şartname evsaf ve keşifleri Lv. amirliği satın alma komisy~ 
nuna milracaatla tetkik edilmesi 

5 - Taliplerin ihale saatından bir saat evveline kadar teklif zarfla
r:nı Erzurum levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. 11 16 21 26 1274 

Istanbul Bele iyesinden: 
Hastahanelerin altı ay! ı, iht'.yacını teşkil etm~k i.izere lüzumu olan 

mt htel'! ıncv.ıdı gıdaiye k&ı,alı Z"rf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
'!'alın.in t.eılelı 35786 lira 3G kuruş ve ilk teminatı 2683 liıa 98 ku -

rc."tur. Şa r+name z~bı v' nıur.melat müdilı-lü~il kaleminde görülecektir. 
ihale 26 14 1 ~).10 cuma giinü saat en beşte daimi encümende yap:lacaktır. 
Taliplenn llk teminat makbuz wyıı mektupları ve 940 yılına ait ticaret o
dası vesikaları ile 2400 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplannı ihale günü saat on dörde kadar daimi encümene vermeleri IA-
zımdır. 11 15 19 22 1210 

2 inci mıntaka tapu sicili memurluğundan: 
Mevkii 

Cumaovası 

çarşı içinle 

Cinsi 
bir bap dükkAn 

Hududu 
Sağı bakkal Tahir çavuş, solu Yu

suf çavuş, arkası Kara Hüseyin önü 
tariki am. 

Yukarıda cinsi, mevkii, hududu vesair evsafı yazılı gayri menkul 1314 
tarihinden beri demirci Hüseyin ustanın senetsiz olarak tasarrufunda 
iken 35 yıl evvel ölmesiyle intikal erbabı oi!'ullan Hasan, Mehmed, Musta
:fa ve kızlan Ayşe, ümmehan ve Karısı Duduya terk eylediği cihetle se
netsizden namlarına tescili köylerinde~ getirdikleri tasdikli ilmühaberle 
istenmektedir. Senetsiz tasarruf hakkındaki yüksek tefsir hükümlerine 
kiyasen bu yerin tahkikat yapılmak üzere 20/4/ 94.0 cumartesi günü ma
halline memur gönderilecektir. 

Bu tescil hakkında bir güna idd:a ve :t:nzı olanlar varsa vesaiki ile 
birlikte kendileri veya vekil ve kanun müm ssillcri u-r«fından İzmir ikin
c, nıiııtaka tapu sic:J muhafızlığ!na veyahud mııha!Ene gidecek selıihiyet-

li tapu memuruna müracaatları illin olunur. 1270 

1 DEVLET DEMlRYOLLARINDAN 1 
Menemene gidecek ihtifal trenleri 

Devlet demiryolları 8 inci i~letme müdilrlüğilnden: 

14 ni~an farihinc!e M enemend~ yapılacak KubilAy ihtifali münasebetiy
le ayni günde biri Karşıyakadan saat 12 20 de d iğeri Basmahaneden 
12, 10 da kalkma3" üzere iki hususi tren yapılacak ve Manisadan da Mene 
mene sa:ıt 12 ı 30 da ayrı bir tren tahrik edilecektir. 

Trenlerin Menemenden İzmire dönüşleri saat 16/36, 17/45 tedir. Ma
nisaya dönecek trenin avdeti 16/48 dir. 

Hu trenlerle ::.renemene gidip dönecek yolculara gidiş bileti verilecek 
bu biletler yalnız ihtifal trenlerinde muteber olmak üzere dönüşte de mu
teber tutulacaktır. 

Üçüncü mevki İzmir - Menemen 34, Karşıyalrndan 23 kuruştur. Muh-
terem halka iliin olunur. 1268 

Memur alınacak 
Askeri fabri:?alar umum müdür
lüğünden: 
Münh:ı: · er için lise veya orta mektep mezunları arasında müsabaka ile 

memur alınacaktır. Kazananlardan ihtiyaca göre tayin edileceklere 3656 
sayılı kanunun mucibine ücret \·erilecektir. Bu mektepler den mezun olan
ların a~ağıda yazılı vesikaları istidal11rına bağlıyarak en geç 15 nisan 940 
;.kşa.ınına kadar umum müdürlüge müracaatllirı. Vesikaları vaktinde gön
dermiyenlerle noksan gönderenlerin imtihana kabul edilmiyecekleri, im
tihan yeriyle gün ve saatı adreslerine ayrıca bildirileceğinden iatidalara 
açık adres yazılına.ı lüzumu ilAn olunur. 

1 - Lise ve orta mektep şehadetnamesi veya bunlara muadil mek
teplerden mezun olanların muadeleti Maarif VekAletince tas -
dikli vasika 

2 - Askerlik terhis vesikası 
S - Doğruluk kağıdı 

4 - Tere!imei hal ve tasdikli nufus tezlıresi aureti 
5 - 3 vesika fotoğrafı 
6 - Devlet memuriyetinde veya diğer yerlerde çalışan ların oralardan 

adıklurı bonservis tasdikli suretleri 
5 7 9 11 13 1116 

Karşıyaka kulübünden: 
7 nisan 940 pazar günü akdi mukarrer ohn heyeti umumiye içtimnı

na icabet etlen aza ile nisabı ekseriyet temin edilemediğinden ayni ruzna
mei müzakerat hakkınc!.ı karar ittihaz edilmek üzere heyeti umumiye iç
tlmaınm 21 n S!ln 940 pazar günil saat onda aktedileceğinden kulübümüzde 
uıukayyed azaların ayni gün ve saatta teşrifle ri r ic olunur. 1268 

(ANADOLU} 

Jzmir Telefon müdürlüğünden 
l - 1dre ihtiyacı için 24 nılısbet ve 24 menfi tukıındım müte~ekkil 

e ku plakları 11/ 4,ı 940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çı

karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli CIF İzmir olarak bin yüz Türk lirası muvak
kat teminatı 82,50 lira olup eksiltmesi 27 mayıs 1940 pazartesi 
günü saat on beşte İzmir telefon müdürlilğü binasında müteşek
kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektup ve 
kanuni aiğer ve~ikaları ile o gün saat on beşte komisyona mü
ı-acaatları ilan olunur. 

4 - Şartnameler her gün İzmir telefon nıüdürlügünden parasız ve-
rilecektir. 11 17 26 17 1257 

lzmir Muhasebei H ususiye 
Müdürlüğünden: 

Muhammen satış bedeli 
Lira Na.su Me,·kii 
1300 12 

Cinsi 
Hane Karşıyaka Al:ıybey mahallesi 

1688 inci Celal bey sokağı 
İdarei hususiyei vilayete ait olup yukarıd .. cins ve mevkii yazılı bin 

üç yüz lira muhammen bedelli 12 sarılı hanenin satış bedeli •ÜÇ • .;enede 
ve cilç• müsavi taksitte ödenmek •ııretiyle mülkiyeti satılmak üzere 
8/ 4/ 940 gününden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarıl -
mıştır. 

Satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün muhasebei hususiye 
mildüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günil o
lan 22/4/ 940 pazarte~i günü sabah saat 011 birde yüzde yedi buçuk de
pozito makbu.zları ile biı·Iikte vili.yet daimi encümenine müracaat etmele-
ri ilan olunur. 1238 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
5/4/940 tarihinde ihale edilmek üzere temdid olunan akarata talip 

çıkmadığından pazarl.ğa bırakıldığı illin olunur. 1272 

Bornova C. H. P. başkanlığından 
Binamız buhçesinde yazlık sinema işletmek istiyenler şeraitimizi öğren

mek üzere partimize müracaat etmeleri ilan olunur. 
2 5 8 11 13 1117 

Istanbul Maarif müdürlüğünden 
l\Ia~rit Ve!<illigi köy ogretmeıı okulları ıçin a~agıcla cıııs ve miktarı ya

zılı battaniyeler pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 54500 
lira \'e teminatı 7950 liradır. htel·li!er bu battaniyelere ait şartnameyi 
Maarif müdürlüğü yar direktörlüğünden alabilirler. 

Pazarlık 011 beş nisan 940 pazartesi günü saat on beşte )iaarif müdür
lüğünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacağı i!An olunur . 

Battaniye 
Eşyanın cinsi Miktarı Beherinin fiyatı YekQn 

Beherinin asgari 
sikleti 3,800 kilo 
olan yUn battaniye 
Beherinin asgari 
sikleti 2 ,400 kilo 
olan battaniyeler 

500 aded 

3500 aded 

11 

18 lira 9000 

13 lira 45500 

54500 
12 1271/2790 

V. f-. /{enri Van Derze 
American Ekıport Linea ine. • 

Nevyork 
N E V - Y O R K İÇ1X 

Ehilona vapuru 19 Nis~nda bek
leniyor. 

ATİD NAVİGATİON COJ\1PA~;y 
HAİFA 

Beyrut Hayfa Telaviv Port-Said 
ve lakenderiye için: 
--------

Antar vapuru 15 Nisanda bekleni
yor. 

Vapurlann fsim ve tarihlui nalı· 
landa hiç bir taahhtıd alınmaııı. 

11 N iıan 1940 Pertemt.e -
SPERCO VAPUR 

ACENTASI 
ADR1AT1CA S. A. ~ . . : ~ e 

Zara motörü 10-4·940 tıır'h \ , 
gel ere~ ertesi g~nU saa~ l 7 d: \!,. 
Brendıs; Zara Fıume Trıye>te H ·r 

d ektı • nedik limanlarına hareket e er ., 
12 ni•• LANGANO vapuru 11- kt• 

tarihinde ~ yvalıktan beklennı• 
1 C R . . l' nJar•"" o up enova ve ıvıera ıma 

hareket edecektir. 
Diana vapuru 11-4-940 

beklenmekte olup Trieste 
hareket edecektir. . . d• 

Bı-indi<i motörü 17-4-940 tarıh•~ru 
gelerek erte$İ günü ~aat 17 de dOJ;'.ı• 
Pire Brindisi ~arıı Fiume Tıil'Cn ı · 
ve Venedik limanlarına har~ket' 

i l•• ••••••• •••• cektir. ri· - (';tta di Bar; motörii 23-4-~.iO t9 !I 

TELEFON ı 2007 - 2008 

Olı. - Ü k - t · ~ap(l ' Vlef rıe Ş re QJ ! hinde geleı-E:k •tı.nbul Pıre, · 
LİMİTED renovaya haı·e' et edecektir. . e•• 

VAPUR ACENT ASI Not - Bütün bu vapurlar frıY bl 

C d . ı· c•"" Attür k caddesi Reeı binası te ve ya enova a f tma ı ve de" 
Tel. 2443 Amerika limanlarına hareket •. ;o 
Lo d L. 1 h 1 · ' 1 l ' · · f · 'rketı• n ra ve ıverpo at arı ıçın ta ıa ananım ıeyrıoe aın 11 k•ı 

Piyıanın ihtiyacına l'Ôre vapur- ve Amer ika ve Hindiıtana hare 'rO 

!arımız aefer yapacaklardır. eden LOYD TRIYESTINO an°"~. •••••••••••••••I · f · • k · 1 na t•• aeyrııe !!ın ftr etı va pur arı 

lı•--------------, düf ederler. •)!• 

T • NEERLANDAISE ROYALE f(l, aze, temız, ucuz PANYAsı ..:ııi n· 

Iıa
A ç Achılle• vapuru 20-4-940 ta-·J{ol• 

de beklenmekte olup Anvers " e 1' • 
landa l imanlarına hareket edec• 

u • [ • [ tir. ·4 1• ner tur u tava et N h ı· h d 1•11•
1
' ot - A va ı az ıra ~ . k•ı1 

çeşit/eri navlun ve hareket tarihlerın•~hb•r• 
olmadığını ve bunların hiç~ı~ 1 ıdıı• 

Hamdi Nüzhet lüzum olmak••zm detifebılır 0
., •• 

ğunu ve meıuliyet tereddüp ".1"'~• • 

Çançar ceiİni muhterem yükleyicilerın 
. . . ıunot·. 

yıd ve ııaret etmelerı rıca 0 h\Jrt" 

Sıhhat eczanesl' Daha fazla tafaili.t için cııırı flCO 
yet caddeıinde FRA TELLi EP~ıııı" 

Ba~durak Büyük Salepçioilu ha- J vapur acentaaına müracaat edı 20o5 
nı karşısında. si Telefon : 2004 ·_.,... 

~~'HM.i 
Makine Tamir"hanesi 

- -· • 

lşi gönünde tes'im etmeği prensip edinen ve btJ' 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazan demirciler 67 • 89 Telefon: 8991 

Devlet limanları işletme U. M. lzmir şubeiS 
müdürlüğünden: 1~ IL)lN Akhiıar icra memurluğundan: 1 - 1940 yı:ı haziran ayının b, r inci gün tinden 941 yılı mayıs a;rın ir 

lzmir ahkamı Jahsiye ıulh hukuk 371 numaralı kredi kooperat ifine son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lı'." 1, hakimliğinden: D. No. 148 1638 lira borçlu Şükrü nün Akhisa - limanına gelecek kömür vapur ve motörlerinin boşaltı!ın95'~r· 
l zmirde Fettah mahallesinde ölen rın hamam lı geriz mevkiin rle 91\JO vapurlara ihrakiye verilmesi wmı avııi rnrur anbar ve bOll~ 

11 
Kezbanın tereke•i meyanında bulu- metre murabbaı içinde li5 sak zey - !eriyle iki vapur arasında ynpıla~ak kömür aktarma işleri ];al'~ 
nan gayri menkulün >atı lmasına ka- tinlikteki 200 lira kıymetindeki 2-8 zarf usulü ile ek,iltmeye konulmuştDr. del 
rar veı:ilıniştir. his<enin işbu borçtan dolayı açık ar- 2 - İş şekilleri , . rtnamededir. Bu şek'llere güre muhammen ~ ıııl 

1 - tzmirde Fettah mahalle•inde tırma suratiy!e satılma•ına karaı ve- .15.000• on beş bin !im muvakkat teminat cl.125• bin yüz yır 
yokuşlu sokağında pafta 59 ada 3 t;9 rilmiştir . beş Jmıdır. u• 
parsel ı S taj l numaralı ve 195 met- İhalesi 24-5-940 cuma günü saat 3 - Şıırtnam 'er devlet limanları işletme umum müdürlüğil İzmi r ş 
re murabbaında arsa üzerinde ku - 11 de icra dairesinde yapılacaktır . besinden bila bedel alınır. 

1 
ı1 

rulmuş kagir alt ve üst olmak üzere O giin bu gayri menku liln borçluya 4 - Eksiltme 17 nisan çarşamba günü s:ıat on bide devlet Jimıın 'fı 
bir bu~uk katlı alt katta iki oda bir ait hissesine konulan kıymetin yiizde işletmesi 1zm;r şubesinde ya·pılacaktır. Teklif mektııpJ:ırını h: . 
taşlık bir mutfak bir miktar bahçesi 75 ş'ni bulduğu takdirde ihale edile- zarflar kapalı olarak mezkılr gün saat onda \'erilmiş bulun 
havuzu ve heliisı üst katta 3 oda bir cektir. Bu bedel elde e dilmediği ta k- caktır. . ırııt 
taşlık tavan arası 1 oda tarasası Vf' dir de en çok artıranın taahhüdü ba- 5 - 1st,,kJilerin kanuni vesikaları ve teminatlariyle birlikte ek511 

rubu masura Osman ağa suyu müş- ki kalmak üzere artırma 7-6-940 cu- saatında hazır bulunmaları lazımdır. Ja 
temi! ayda otuz lira kira getirir mu- ma günü ayn i saatte ve ayni yerde 6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günii saat 0~ır· 
h ammen kıymeti 2500 liradır. yapılacaktır. İkinci artırmada mu - gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ı.ı.zı nı ~a· 

2 _ İzmirde Alsancakta 1464 mı- hammen bedele bakı lmaksı zın her Pl)stada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuJiyet 
maralı sokakda pafta 199 ada 12fi l kaça çıkarsa kat'i ihalesi icra kı lı - bul etmez. 2 5 8 ıı 1075 "fi' 

parsel 2 taj 9 numaralı 121 metre nacaktır. Harcı de llii liyes; alana ait 1•••••~:1!1111!11!11~• .. •••••-••••••••--...-
mııl'abbaı üzerinde arsa üzerinde satış peşindir. Taliplerin yüzde yedi ALSANCAK 
kuru lmuş 1 katlı 3 oda 1 taşlık bir buçuk pey akçası veya teminat mek- ı lıtaıyonu Kar•ısında Yeni Açılaıı 
mutfak bir tarasa ve ilzerinde bir tubu ibraz etmeleri şarttır. E G E 
t ek oda bir miktar avlu•u müştemil İşbu gayri menkul üzerinde bir 

E ' ~; senede 180 lira kira getirir 1800 li- hak iddia eden ler varsa vesaikiy!e Hususi H astahanesi 
r a kıymetindedir. 20 gün içinde icraya müracaatları Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

Yukarıda evsafı ~·azılı 2 evin açık aks; halde hakları tap u sicilince sa- AD/L BJR 
artırma suretiyle satışı 13-5-940 ta- bit olmadıkça payl aşmaya giremez -

Hususi tl · tane' 
tnn i rP.""'..arıcDI< rihine tesadüf eden pazartesi günü !er. İsteklilerin tayin olunan günler- Her şubeye a;t hastalaı· kabul ı·e mii

saat 15 de yapılacaktır. Bu satı~ta ~e muza~edeye iştirak etmek ilzere tehassısları tamfından trdavi edilir. 
muhammen kıymetin yi:•de yetmis ıcraya muracaatları ilan olunur.1267 Müessesede her zaman 
bcşini bulmadığı takdirde en çok ar- D k - doktor bululur. Tel. 2918 
tı r2.n!n hakkı gözetiimek suretiyle O tor 
15 gün •onra yani 29-5-940 çarşambl M. Şevkı· Ug" ur 
bün!l saat 15 de kat'i iha lesi yapıla -

caktır. Birinci sınıf dahili has• 
Müzayedeye i ştirak edecek olan - J k 

ıar yüzde yedi buçuk pey akçası ve- ta ı lar miltehassısı 
ya bu miktar banka teminat mekt ubu lzmir Bı.ylenokak No. 82 
vereceklerdir . Telefon No. 8281 

Kat't ihalesi takarrü r eden kim•e Hastalarını sabahtan itibaren 
valnız :vüzde iki buçuk belediye ru - vo gece vakti kabul ve muayene 
~umun~ vermekle mükelleftir ihale eder. 
bedeli peşindir . 

htek li olanlar muayyen olan vak;t
te izmir de bahçeliler hanında ilst 1 
katta ahkamı şnhsiye sulh hukuk 
mahkemesi başkatinlik daire•ine 
gelmeler; ve gayri menkul h::ıkkmcla 
başkaca izahat almak ;,ı;yenler her 
gün başkatipliğe mür:ıeaat eyleme -

!eri ve bu gayri menkul üzerinde lıir 

hak id'1ia•ında bulunanların dn ev -

·-------------------'~ ...... - -- Diş tabibi --

Cevat Dağh 
Haıtalarını her sün uhahtan 

•k~ama kadar lkincibeyler ıoka
i ında 65 numaralı muay~nehane· 
• İnde ka.b ill eder. Telefon: 3055 -rukı nıüsbiteleri '.e bırlikte 20 g!lu 

içinde gelmeler; ilıln olun ur. 

. 
Devletlimanları işletme U. M. Izmir ~ubeSl 

müdürlüğünden: ,·ııı ı>-
1 - 1940 yılı haziran ayının birinci gününden 1941 yılı maY15 ~us~· 

son gününe kadar Çamaltında tuz yükleme işleri kapıılı zsr 
lüliylc eksiltmeye konulmuştur. del oıı 

2 - İş şek!lleri şartnamedediı- . Bu şekillere göre muhammen be 
bin lira muvakkat teminat c750• yedi yüz elli liradır. ıı biJJ 

· ııJe 3 - Şıırtııamel~r devlet limanları işletme U. 111. İzmir şuıı.esı 
bedel alınır. ıiııısıı 

4 - Eksiltme 17 nisan 940 çarşamba günü eaat on beşte devlet 1,r:ııı 
!arı i;letmesi İzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif ıneJı.t~Prilfll" 
havi zarflar kapalı olarak mezkQr gün saat on dörtte , e 
bulunacaktır. . t 

1
e si' 

5 - l>tekliıerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksıl 11 

atındu hazır bulunmaları lilzımclır 
9
.t oıı 

u• p ıJ· G - Pusta ile gönderilen tekliflerin nihavet eksiltme gün · .-ı 
• IJllP' ' dörtte gelmiş ve zarfların Kanuni şekilde '<apatıJınıŞ 0 ıııeJ~ 

zımılır. Po•tada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare 
liyet kabul etmez. 2 5 8 11 1074 

1 


