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ABONE 
ŞARTLAR! l ALTI AYI,IGI 800 Kuruş 

SENEL!Gt 1400 Kuruş 
Yabancı memleketler için 27 liradır . 

l DAREHANE: lkirıcibeyler sokak. lZMlR 
T lf. 2776 Tlır. (ANADOLU - !ZMİR) P. K. 405 

(ANADOLU) Matbaasında basılmıştır. 

Almanlar, 

13 Ôkle :12,15 Yatsı :20,22 
N iSAN lkindi:l5,58 İmsak: 3,38 

1'940 Niiahaaı lı.er yerde 6 kunıftvr 
Her ıün aabahları fzmirde çıkar ılyaır ıazeted1r. Gllnt\ geçmiş nu~halar 26 kuru'!htr 
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Norveç'te Düstü l(apana 
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Baltık Boğazı 
Skajerakta bir deniz harbinin vukuu tekzip olunuljor 

lngiliz tayyareleri, dün mühim 
akınlarda bulundular 

Bir Norveç limanında bir Alman destroyeri önünde de 
• • mühimmat dolu bir nakliye 
ve Gategat 

batırıldı gemısı 
,,,.,_ ·--

HEPYEK! 
j 

nuşlul'. 

Dün g~ce Gategat boğazı öniin<le Al
man nukliye gemileri görülmü~, şid

' , detli ateşle 8 bin tonluk bir gemi batı
rılmıştır. Şiddetli infilaktan bu vapu
run mühimmat dolu olduğu zannı ha-
sıl olmuştur. 

Skajerak boğazı methalinde ve Nor
veç açıklarında cereyan eden deniz 

- Devamı 5 inci sahifede 

EDEN 
/yileşmeğe başladı 

Bay Eden 

, ____________ ma __________ _.,._.., 

'/ngiliz Kuvvetleri 
Narvik civarında karaya çıkarak 

Norveç kıtaatile birleştiler~ 

• /· 

• 

/ngiliz a.•kerleri sevinçle yemeğe giderle1·keıı 
;..ı., ......... 

Stokholm, 12 (Radyo) - Son tadırlar. 

gelen bir habere göre mühim İn- Diğer taraftan temin olundu
giliz kuvvetleri, Narvik civarında ğuna göre, Nor\'eÇ ve İngiliz kuv-
karaya çıkmıştır . Norveç kıtala- vetler i, Befgen civarında düş-

rı ile irtibat tesisi için çalışmak- manla temas halindedirler • 

................................................. 

lsveçte endişe 
Hitler, Başkumandanına: Bana, her 

şeyden evvel lsveç lazım. Demiş! 
Stokholm, 12 (Radyo) - 1'•veçt~ 

umumi bir endi~e bftkin1dit. ı\ını.tn

lar , Norveç içerilerine do;, nı ye iler
l edikılel'illi iddia ediyorlar. t~veç 
hududu ci\·arı .da oturanlaı-.• ·orve-

Goteborg şehrinde bin kadar sı~ı· 
nak hazırlanmıştır. Holşt~d şehrin-

rle de alarm işareti verildiği bildiril· 

mekted.r. 

Paris, 12 (Radyo) - Hitlerin r i· 
çin hududa yakın bazı y"rlerinden .•. . 
d l kt 

- .. .. 1 1. vaset ettıgı snn bır harp konferansın. uman ar çı - ıgını gor!"ıu~.erl ır. ~ 

Amerikan tebaası 
ı .. 1 • d" . ,. h" da, ordu baş kumandanı Von Broçiçe: 
sveç:ı erın en ı~e~ı, ... ,rn·veç-c a- ... 

Brüksel, 12 (Radyo) İngiltere kim olmak için Alm~ny~nın i<veç - Bana her şeyden e\'Vel İsveç la-
Domiııyonlar nazırı Eden, ağır hasta- topraklarından geçmek i'teme<idir. zımdır. 
lanmıştır. Nazırın sıhhati, bir kaç gün Şimdiye kadar böyle bir talepte bu- Dediği ve İsveçe ehemmiyet veril· 
denberi iyiliğe yüz tutmuştur. lunulmamıştır. mesini istediği söyleniyor. 

Hitler Rederi dinlemedi 

ini amiral Carlasın isimleri zikred il • 
mektedir. 

d1.:0ı1 İyi haber alan Alman mahfillerinde 
hasıl olan kanaata göre, amiral Rae
der pek aşikar olan stratejik sebepler 
rlolayısiyle Norveç seferinin yapılma. 

sına itiraz etmiştir. 
Başvekalette aktedilen son harp 

meclisi esnasında IIitler partinin taz
yiki ile Raederi dinlememeğe karar ver 
miş , .• bütün Alman kuvvetlerinin bıı ' 
kumandanı sıfati~·Ie D~n'marka , .• 
Norvere karşı harekete geçilme<ini em 
retmiştir. ____ * __ _ 

Verg-i zamları -
Layihası adliye 

encümeninde 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Vergi 

zamları hakkındaki Jiiyiha, Millet :\! er
Jisi gümrük encilmeninden ~ıkmış \·e 
adliye encilmenine verilmiştir. 

,.-----------------" 
Hamit töreni 

Bugün Halkevi salonunda saat 16 
da bilyük şairimiz Abdülhak Hami 
din ölilmilnll n yıldönilmil dolayısiyle 
lıir t"ire vapılacaktır 
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(~ADYOJ 

iSTİKLAL OL AYINC , 
••• 

BAHRi S Cl 

" •.. istiklal Olmagın.c• Yaş mağa Değmez! ,, 
K0.1T ÇAKİ 

Dünyayı idare etmeie ui:r'44n bütün me:ı:hepler miftiyet doktrini 
önüacle iflaa etmittir. Sosyal .....ıekler din, aile, içtimai sınıflar gibi 
bir Ç?k mG.,.oe><&J.-r: inkar etmİ•t r. ı...anlar ve cemiyet idare edki\.,,. 
bu inkar arın linUnde çek defa iatihzah loir ırüJümaeme ile puslf kal
mıfla.rdır. Fakat sosyal meal kler 111 fyeti inkir yoluna girdikleri an
dtı, "" mlİ>~t J. utn'>lan. en menfi kutba kadar bütün dijer medclderi 
ve ia.,,sın~arı, karşı !n<la §ahlanmıı olarak gÖl'mÜ.ttür. 

Belki madde ve tekn · in delil, fakat fikrin n anlaylfların ufkunda 
derece ahıu.ı insan ııruplannın, yani hakiki milletlerin elindeki en bü
)'ilk cıevher bu milliyet prenıibidir. Buııün halklar, her şeylerini kay
bet re razıdır; fakat mil "yet duyl'wıunun oerbeıt inkqafına mani 
olan en küçük tahdidlere asla boyun eğmemektedir. 

S1rtımızda yamalı bir &'Ömlek, midemizde bir lokma ekmek artığı 
ltu1unmayabitir. Fakat kafamızda milliyet duyııuau ve ülkemizde bu 
duyııunun reetleşen pr,.naibi halinde istiklal bulunmalıdır. 

Bu neden böyle oluyor?. Neden İnsan oilu bu iki cevhere, bütün 
kuvvetlerinin en yiik:aek mukaveıneti ile sarılıyor?. Bunun tla uzun 
boylu cevapları buluoabilir. Fakat en özlü cevap Junda toplanmıyOt" 
mu?. MiHiyet ve iatiklil bir ol indir. Bu .ıin, loütün diier inanıtların top
yekun ..,..tezine inen bir niifuz ve yaratma ener;iaine oalıiptir. Millet 
fakir, toprak kı..,., tabiat haaia olabilir. Fakat blltiln ainlerhı en hari· 
kularlui olan bu milliyet •e istiklal duyswau, insanlık Cftlnetlerinin 
lriit" n kapılarını açan bir imki.nlar anahtanolır. Onu11la '-teri ve hat• 
ta iilfünü yenmek mümkündür. Yeter ki bu •11Ta erileloilmit oloun ! . 

Burünlırü A nupanın oosyal aaarti•i hu ıiizel olini ole k ban etmeje 
ba9ladı. lnaanlık dayandığı en büylik temellerclen birinin altına su yü
riidiiğünü ıatırapla ıörüyor. A......,payı; nailleli inkir edip halkları bir 
mide omuzdatlıiı içinde ıürülettiren ıoayaliam plıyor yahud kaplı. 
yacak demiyorum. A•rupada, milliyet katliaınlarmm art* eizlene111i· 
yecek bir dehşet kazanmaia bqlatl>iHlı .e,.ıe,.,.ek istiyoru•. Son ııün
lerde iki milliyet daha darajacına çekildin iki iatiklaliyetin daha boynu 
vuruluyor ... Bu nereye kadar ıidecek 7 Milletler ve iıtikliller birer bi
rer mahvedildikçe Avru1tarı hanıi felaefi müesaeHRİn üze.-ine otur

tacaiız?. 
!stiklilleri elinden alınan halklarla dolu bir ülkeole medeniyetin ne 

İfi kalllcaktJT' Bugünkü madeniyet ltir milliyetler medeniyetidir. 
Milliyetler ortadan kalkınca o da meydanıla kalalrilir mi?. Avrupada 
boynıı yere "~ilmi1 tek bir millet kaldıkça orada bir medeniyet var
d1r denebilir mi?. Hayır!. Bütün lou ıuallerin cevabı müdhq bir cHa

yır ! > dır. 
Kont Çakinin dediği gibi clstiklal olmayınca raıamağa değmez l ~ 

Sadece o kadar mı ya 7 •• Milletlerin istiklali olmayınca, medeniyet var

dır denemez. 

HEPYEK! Danimark<1 lılar 

atış ar, ihracat ve 
alınan n tice 

BUGONKO PROGRAM 
13 30 PrQ&"ram ve meteoroloji haber· 
.eri, 13,36 Ajans ve meteero13ji ha • 
berleri 13,5i Müzik Çalanlar Fahire 
Fersan, Refik Fersaıı. Basri üfler, 
Fakri ~. 1 -Okuyan Mustafa 
Çailar 1 - Peşrev, 2 - Dede feı-ah
nak şarkı (Belendim seni efendim), 
3 - Jıılusta.fn lzııet efendi eviç şarkı 

Ü 
(hir >Mıbeple ırilc.!nmitsin), 4 - Nrko-

zÜm. ve Pamuk satışları iyi, Bazı köyler tahliye edildi !0 apeTiç>;arkı (\olrtıflıy-naeda) 
. . . . . , - Halk türküeü (şahane güzler), 

1 
• . f . • GeG.ız :aehrı, Feça kazası da\ıılın- 6 _ Sal"h Ef ( ..... .h ) 2 _ 

Son yağmurlar
dan nehirler 

yükseldi 

ncır ise ena gıttı d G k 
.. ·· · d t ,. ı . ey şımı cı an . 

e e~eıı •yu cıvaruı a aıımıi, "e- okuyan Semahat 0z.ıe,.- 1 _ s. Pı· 
Aldığımız malumata göre, 6 nisan gelm~tir. rell köy ıwasın.ı baıtan ba~~ sular uar hicaz tarkı (~ı:ıiıyaa &allıim), z-

tarihine kadar limanımızdan dış meı:ıı A aııya ile yapılan 5 5 ıallyon li- ka!)laım,tır. Keyler halkı yuksekler- Şevki be h" rı. ( · nı ' *" kil; ·le k'l-""' d" B· k Y ıcaz şa ı oeverım ca 
leketlere 53 bin kllsur tiııı kuru üzünt rahle anlatma daire ·iJKle J.llHD»a, 1 ~ .. r~. çe ı .....,e.r ır '.1:. aç gönüldeıı), 3 - ŞHki l.ıey hicaz şar· 
ihraç edilmiştir. -mleketimizden 800 bin liralık aur- k•yun ıurül!U, 1111larrn ortemedııı tt- kı (zanııı Jt;ı il<" ) 14 "" u .. ·k: .ı. ı · d ..,.ı.. 

1 
· 1 h . ıııı ı caıı.a , •""" m.t<Zı 

Bunun 36 bin tonu İngiltereye, mü- Ela, 100 bin liralık incir illltın alacak- 11 r z;enıı e --~~an any e .~a sur Halk tarldileri Aziz ş.- ve Sarı 
tebıikisi diğer ecne9ıi memleketlere tır. Diar men»eketlue ae az olmak· k.ımıttucır. Kutarıhııaları ı.Çın teıl- Recep 14 30 "il ile · t· hur · ·~ wr ..n..,.ın • . ...,, z nyase ı cum 
ıhraç olunmu~tur. Rekolte 70 bin ton- la beraber satış ve ihracat devam •t· · .. . • orkeıttraaı (şef: laaan Kiinçer), 15,lii/ 
dur. mektedir. lıalı:ı fail lia wreklı. ~agın\lrlardan lS,30 ~k: ca:ııı..JHI (Pl.) 18 :ıwoıt • 

lngiltere iaşe nezareti ve ithalat ta- Bargama ltazaaı ılahılınae taşmış, ram ve memleket t l"""" :Mü Pa uk S•İf nalard ıı· · t saa ayan, .,,.... 
cirleri şimdiye kadar lzmirden 40 bin m a 1 mnru arazı a - zik: radyo caz ~trası, 11,.ti J(o-
~n üzüm satın almışlardır. Bunun 36 Pamıtk mabauliiJıe gelince, lı>\ı. ııene· -• 1Ular attMMla kalıRlfbr. nuşmn (yunl bile'iai ve ııevıriei) ıs,!llS 
lnn tonu sevk ve ihraç edilmiştir. ki rekolte 72 bin balyadır. RoJDB.nya- * Serw.t i<lat, lt,111 meaılııket saat a-

Tarım ~tış ~ooperatifleri birliği, ya 14 bin !Nılya, ltal}"1ya llQe loalya Veremle mücadele yarı Ajans ve -'eorQk>ji bat.erleri, 
mütebakı dert bın tonu yakında sevk ilıraç N!lmi!l yerli fabrlkaUlrlerimiz Ş h . . V . 19,SO Jıı:iizrk fa~! l!ıeyeti 20 10 Ko· 
d kt" p· d · ·· t . ' . e rıınız enm l.!ilcadele Cemi- . .. • • e ece ır. ıyasa a mevcud üzum 11 o- de pıyaaadan 27 bın balya pamuk ıa- . . . . nu§rna (l'ÜJJUn meseleleri), 20,25 :Mtl• 

im 7 - 8 bin tondur. t ın alını !ardır. yetı bu llHe, allpımser faalıyetını ar- zik Çalanlar: Fahi effk 

Al 
· · · t tırarak müracaat eden hasta vıo.tan- re Ferıoan, R 

manya ıle aktedılmış olan beş bu- Mevcud stok 30 _ 35 Join balya ola- d 1 h . Ferııan, Baııri Üfler Falııri Konuz 1 -

k 
·ı ı· ı · · at an er ırün meccanen muayene • -,. 

çu mı yon ıra ık anlaşma mucıb•nce rak tahmin edilmekt.edir. ted . • k . , Okuyan Necmi Riza Al:.:skan 1 - Be6 
Al 400 b" ı· 

1 
k k ü il l ve avı e.me tedır. Son g.lnlerde . • manyaya ın ıra ı uru z m Pamuklu ithali mukabilinde tal • F .. . . . "'nıfar ı>e§revi 2 - Hafim bev beS· 

sevk ve ihraç olunacaktır. yaya pamuk satışı ve ihracı yapmak rahnas~z vere~! JRukcaFrdele cedmıky~Lı ıille tenigar ~rkı Ckaçma mecburu~.ıan). 
. . mu w.ere ew.ı c.i.·e ansa S! ı n! ~ • 
ıçm İtalya ile bir anlaşma yapılması radle vasıtalarına ait lıir çok broşür S - Dede beste11irar şarkı (ben seııı 
mevzuu bahistir. Yakında İtalyan mu- !er v re•"ııı!· 1 vh 1 t• t·ı . t· -.evdim seveli), 4 - Hafız Post beS-

L
. d 6 · 'h" k hh e ı ı e a ar ge ır ı mış .r. ,_ ... ımanımız an nısan tarı ınc a- ra as heyeti, Aııkaraya gelecek ve * ...,nıgor şarkı (çok sürmedi ıreçti), ı>--

dar dış memleketlere 28 bin ton in - Ticar t Yekaletinde müzakerelere baş- Suphi Ziya illlba şarkı (semti dildare). 

incir: 

cir ihraç edilmiıtir. Rekolte 40 bin hyacaktır. ' Zabttada 6 - Hacı Arif 1:>'3y muhayyer ~rkl 
tondur. Ayrıca lllacaristana da pamuk sa- (meyhane tarabgahı mey), 7 - tan• 

Bu yıl incir piyasasında satışlar a- tışı yapmak için teşebbüsler vardır. Silah ta•ıyanları buri Ali Ef. muhayyer ııarkı (ferYadıı 
ğır devam etmiş, bu yüzden mahsu- Ve bunların mil•bet surette neticelene- ?IIezarlıkbaşında lbralıim ve fsma. ne hacet), 2 - okuyan Melek Tok· 
!Un mühimce bir kısmı hurda haline ce\ıi tahmin edilmektedir. ilin ilzerlerinde, Kemerde umunıha- göz 1 - Nefise Celal hicazkar şarki 

neler arasında Aptul!ahta iki bıçak (severim her güzeli), 2 _ Nikoğos 8' 

Köylümüzün ta-
• • pusuz arazısı 

Masrafsız ve kolayca 
tescil edilecek 

Bugün 
t\.ğaç bayramıdı-

Bugün saat 16,30 da Killtilrparkt 
Jğaç bayramı yapılacaktır. Kültür 

,.e bir kama bulunmuş, müsadere e- ğa hicazkılr şarkı (akşam olur gilnet 
'ilmiştir. gider), Medeni Aziz Ef. hüzzam şar· 

Hırsızlık: kı (değildi böyle evvel), 4 _ Hayri 

-Bat tarafı 1 inci aahifede- /stiyerek teslim olmadı Biltiln köylülerimizin tapusuz ta - ;ıarkta hazırlanan bazı yerlere yeni a 
Ancak louratla da itin yalnız Norve~ Londra, 12 (A.A.) - İyi bir men- sarruf ettikleri arazilerinin ma 0 raf- ağaç fidanları dikilecektir. 

• İkiçeş~elikte Sarımsak sokağ_:n- hüzzam şarkı (Ölürsem yazıktır), 5--
a lsmaıl kızı Leyla, Mahmud oglu Kemani Sadi segah şarkı (ruhunda l!-

1. Halimin evine ırirerek sandık eş- len), 21,15 Müzik kilçilk orkestra (şef 
yasını çalmış, tutulmuştur. Çaldıiı Necip Aşkın) 22,15 Memleket saat ıı.• 
eşya, evinde bulunmuş, ıahibine tn- yarı Ajans haberleri ziraat eshnııt • 

1 !im edilmiştir. tahvilllt, kambiyo _ n'ukut ıx:rsası (fi• 
yat), 22.30 Konuşma (ecnebi dillerde 
yalnız kısa dalga postasiyle), 22,SO 
• Iilzik cazbıınd (P .) (saat 23 e knd3r 
yalnız uzun dıılgıı postası ile) 2a,25/. 
23,30 yarınki program ve kapanıo· 

_o,..:ı.o.; .rn,nniilmüs. buna aşka badan ö"reni diirine öre. Dnnimar- ız ve kö !erinde t il u leie- T··rende vali B. Etem Aykut, bele 
amillerin de karııabileceii hiç &'Öz ka halkı Alman mü~teYlilerine Mi - rinin sürat ve kolaylıkla yapılnası diye reisi Dr. Behçet Uz, orman baş
önüne &'etirilmemif, daha dojruıu bu yerekten inkiyat etmemekte ve mü- lüzumunun birinci derecede nazarı mühendisi ve daire müdürleri bulunn-
cihet talihe lnrakılmııtır. him bir mukavemet göstermektNliı-. dikkate alınarak bu hu•u•a dai~ bir 

1 caklardır. OZOM: 
449 A. R. Ü. 

Fikrimizi h11liıa etmek li.21mıa Alman kıtaatının kral sar:ıyının ö- kanun llyihası hazırlandığı ve ait ol- ---------------'! 
cli:ıneceiiz ın Norveç aerıüzeıti heaap nüne geldiği anda Danimarkalı mu- duğu makama verildiği paı-ti genel Otomobil parçası çalmağı 140 P. Klark 

lı kitaplı aakeri bir hareketten ziya- hafızların ateş açtıkları Ye bunu bir <ekreterliğinden şehrimizdeki alRka- d d' . ----
ele loir lnamarbazın talih oyununa müsademenin takip ettii'i haber; te- darlara bildirilmiştir. a et e ınmış 689 
Mn1:amektedir. Bu harekeli dütünea yid olunmaktadır. ----* Şehrimizdeki muhtelif gar:ıj ve o- 547252 1/2 
kimae m11·nffakıyet ihtimalleri et- Almanların, Alman kıtaatının hiç Yeni birlikler tomobil acentelerinden muhtelif tn-
nfında kafasını pek fazla yormaifa bir maniaya tesadüf etmehizin iler- rihlerde eşya ve otomobil yedek ak- 547841 1/2 

l 1 1 
· ı kl İstanbulda sekiz ta.ne itha!•t bı"ı·-Ü&um ıörmemİf, ihtirasına, mut aka emış o du arı suretindeki iddiala- " samı çalan şoför Hasan oğlu Osman 

No. 
7 
8 
9 

kazanmak arzuıuna maili'ıp bir ku- rına rağmen Danimarka vatanper- !iği kurulacağı anlaşılmı~tır. Yapılan zabıtaca tutulmuştur. Osmanın Forrl 
mArbaz aibi ıözleri karararak aade- verlerinin Almanlara bir çok mii~kü- hazırlıklara göre •eh~imizde kurula- acentesinden bir •ekman ve rolman 
ce lftr zar atmıttır. !at ika etmi şoldukları ve bir ok Dn- cak ithalatçılar birlikler: dört tane çald•ğı şikayet edilmis, bunu s~ttığı 

Ancak Almanya heaabına bir ta- nimarkalıların bu uğurda telef ol_ olacaktır. Bunlar çay - kahve. çuval, yer tespit edildikten •onra araştırma 
lihaidik eaeridir ki Avusturya, Çe- duğu öi'renilmiştir. deri ve manifatura ithalatcılar bir- memurları on be gün müddetle ken-

10 
11 

9 25 
11 26 
ıs 

15 75 
18 

ZAHiRE 

10 50 
10 26 

12 25 
14 25 

l<oılovakya ve Polonya meıelelerin- 'ikleri adlarını tasıyacaklardır. disini takip etmiş, diğer yerlerden 
de he1t clütet atmıı olan kumarlou Bizimle iş yapmak isti- ---~*·---- çal<lıkları muhtelif eşya~·ı tespit er-

313 çuval arpa 4 87 1/2 

bu c!efa yalnız bir he.yek aı .. bilmiş- yen ecnebi firmalar Sebze bahçelerinde ıemieıerdir. 
tir. 'Amerikada mi!Him bir firma,,.ın. haşere O•m:ının, Necip Sadık ticarethn -

l.aten talih oyunları hep böyledir. şehrimizdeki yağlı tohum. baharat, nesinden vele•pit pedalı, Dun!up a-
Sonuna kadar kazanmak ihtirrali ham gıda maddeleri, her türlü kon- İzmir civarındaki >ebze bah~ele - centesinden bir elektrik bataryaqı. 

157 balya pamuk 37 45 

Para Borsası 
Serbest kurları 

____ * ___ _ 
Bu ne cür'et 

Evvelki gece saat yirmi ile rndJe• • 1 
!erinde Torbalı kazasında ErtuğrU 
mahallesinde bir vaka olmuştur. (ie• 

ce vakti, Basri karısı 40 yaşlarınd• 
Bn. Talihe Minarecinin evinin dıva• 
rından atlıyarak içeriye giren ve el· 

!erinde birer sopa bulunan üç JciŞ~ 
kadının feryadı üzerine kaçmışlar· 
dır. 

Tahkikat neticesinde eve ferıil 
maksadla girdikleri anlaşılan bu şn• 

·ı çı• 
hısların fırıncı Dursun Çetin ı e ,, .. ,.,;ı 
rağı Ahmed Fındık ve Dirınil .. o. 

1W 
Esad Balcı olduklan anlaşılmış. 9 

!ular yakalanmışlardır. yektur. Gün l'elecek nihayet zar dö- serve, fındık ve ceviz ihracatı yapa~ rinde körpe meyva ve •ebze fııle!eri- B. Avni )!eserretcioğlu mağaza•ın -
necek, dütetler birbirini takiben tüccarlarımızla geniş miktarda i' ni tahrip eden danaburnu ilen;ırn dan Rulman ve Sekman çalılığı an- Sterlin 524 523 
hepyeke inkılap edecektir. Norveç yapmak istediki, ingilterede bir fir- haşerelerin imhası için ziraat mtidür- !aşılmıştır. Suçlu, adliyeye nrilnıi~- Dolar 147.60 146.16 *·----
hidiaeoi de &'Öıteriyor ki, Almanya - manın da memleketimizden ner tiir- lüi'ünce geniş mikya•ta mücadele a- tir. qelga 4.0023 Demir stoklar 
nın dünya mukadd,.ratı üurinde tec !il toprak mahsulü ithal edeceği. tl'c çılmıştır. P. B. Dil k"" il h d t•i<l:İJ11İfl 
rlibe etmek istrdiği talih oyunları da c&rlarımızla münasebet tesis etmek Bir tecavüz yaşında Süleyman Çakmak adınıln F. B. 33.73 33.98 n u n 

8 

amız a neşre · ~ ıc• artık tal'hıizlik aafhasına &'irmit bu- istediği ticaret vekaletinden •ehri _ bir genç, kızın önüne çıkarak znval- Pezates demir stoklarının bildiriJıne•i hR·d· \unmaktadır. Torbalı kaza•ının Ar•lanlar köyü lıyı zorla kirletmiş ve zabıtaca tutul- Florin ı.2763 kındaki kararnamenin 14 uncil nıa.,, 
miz ticaret ve sanayi odasına bildiri]. 'ıalkından Cemil kızı 12 yaşında Ay- il" Hamdı" Nüzhet ÇANÇAR mi tir muştur. Süleyman Çakmak, adli)ecc F. S. 2.9657 3.0001 desinin A fıkrasına 6 milimetre 

•.... ':'~~~~~~~~~~~~~·· ••••••••••--~~;e~. ~o~v~a;d~a~o~d~u~n~t-opladıi'ı sırada 19 tevkif edilmiştir. K s ıı·Jdir· .............. ~.,.::':'.::"ı~~~~~~~~~~~~·~~·---m::l-.;2~.0~4~0~9;.. ..... ~y~u~v~a~r~l~ak~ç~u~b~u~k~d~em~iı~·J=e~r~d~e~d~a~'~t"~ 
•-ISL AM T ARIHI .-......... •t••-Jlll rayını görüyorum. ..Fakat bu toplanış ıız devam etti. 'ı mişti. da ıidice bir tabansızlık bir firar e!ll 

1 1 
Dedi ve sözlerine şunları dıı ilave Duş.man gene Uhut dağı dibindeki a- Harp başlamak üzere idi ki mü-1 maresi olduğunu derhal' anıaınıştı ~~ 

z. Muhammed seottn-iı_·:a,Rbenuır·malaürmamsaehtiimp, obleancaok·ıtı1ırü,kgteo·n_ razıye y~yıldı. Ve muhte~if kollar-1 ca~dler; a~alarında miicahid ve hiç bir şey söylememi~ti. çonl<ll ı;ro •• ~an şe~rı m_'.lha•ara h.arekatır..a g~ç- Muslilm.an dıye sığınan münafıkları zünü cephe gerisine diknıi.J ııırı~ •• 
• - YAZAN..· M.. Avhan - • receksiniz. ttı. _Hava soguktu .. ~uzgar ı::'üdhış .. kaybettıler. Münafıklar, düşmanın fıkların artık ordu arasında ]<ah;;r-

, _ _ slam ord~su mukabıl harekata baş- kalabalığını ve harp kudretini görün ]arı fayda değil, maznrrat v.ırebı 

1 
Bu sözler, mücahidler arasında de- lamış vazıyette... ce korktular. Harbe girmekten vaz- di. 

- 77 - varına dayayarak; kölengi kaldırdı. rin bir kudret canlandırır gibi rıldu. F k t k Bu sözler birer ka ide halinae irli. Ali h b .. ilkt a a er.za yok. Uzunca bir mu- geçtiler. Fakat harp sahasını sebep- rı! 
Resulü Ekrem hendeğin eıı za~i1' - a uy ür. Fakat bu mücahid sınıfları arasında h b ı Arasıra durup, durup söylüyor!aı dı . Diyerek kollarından ve vilruı'lin _ asar~ - ı_ha•sa '.11anevi kuvvet zi- siz yere terketnıek de istemiyorlar-

._1. yer tutan münafıklar; bermutad is- yaa ugradıgı takdırde- tehlike arze- dı .. 
u amiyetin buırilne kadar ıı-ectn den gelen bütün kuvvet v2 delı"l('tiy- tihzaya başladılar: 

tarihi; ııadece müdafaa e•asl•rına ıe kaya,•a vurdu. Bu darbed· tıüyük H debilecek.. · Bir kısmı da; 

d F 
< • - endek içinde yuvarlandığımı- 1ı1Uslüman ordusunun eadır!arı da B' ayanmıştı. akat bu teh ik• a•ııdı- bir parça koptu. İkinci ve ürüncü bi- b k d y t ' - ız maceraya atılmışrn. Sonu 

iı takdird artık mukal;"! t ırruza rer darbe ile kaya parçalan'rtıı~tı. ~:m~a:ı~~~se~iy:~enden, n'ldan, ~~~~l~~eşt~~hir arasındaki •ahaya çıkmıyacak olan bir hartıc giriyo _ 

geçmekten başka çar~ yoktu. Gibi tezyifkiir cümleler savurdıı _ ruz. ' 
Hafriyat e ·nas nda bilyük bir ka- Bir rivayete göre Re•ulil Ekrem !ar. Bu hafriyat J.·irmi "Ün devam ettı'. Kureyşiler ve Beni Kenan~ şehrin Diyerek orduyu için içiıı sar•arken 

•a Z\lhur tm"•t" B k ı ı ··ık d " alt kısmından, diii:er kabileler d~ diğer bir kısmı da bizzat Resulti E• k-
, e ı, •· u ısımr a ça ı - ı arbede kayadan bir parça ko - Hendeğin yalnız bir kısmı: birnz - -
§anlar meyanında Selmani Far!•i de punca; dağlık cihetten ilerliyorlardı. remi görerek; 

tehlikeye maruzdu. Burası lavıki Düşman hakikaten ke•if bi~ kU\·-
vardı. Bütün gayretlere rağr.ı,•n ka- - Yemenin anahtarları el'me ve - veçhile derı"nleştı"rı"lmemı·•. tı·. Çün .• k" 

1 d 
, ~ vetti. Süvariler. zırhlılar. mı•,•ı·•klı - 'I d" d b kt • 

ya parça anamıyor U. riJdi. n - " e ıne e ıra . ıgımız ai!Ple-

:ıı. ık. . . . 
arazi milsaid değildi. Yalnız dü•. mn- lar ve tirendazlaı·, milhı"m b"ır yekOn · · t hl"k · d 

uulil Ekrem bunu haber alınca d nmız e ı e ıçin e buhınuyorlar .. 
d h 1 

. ıncısın e · na bu kısımdan geçid vermek iç.in tutuyordıı. 1'\iha\·et i•liim or<lustınıı Çil k 

d 1 taı; 
ve Uşman tarafından f!lz ll tU·' 

edilebilecek olan cihetini tu!ın~ş ge• 
Burada bizzat bulunuyoı-du. 'f• pil' 
ride kendisi için kırmızı deridell 
çadır kurulmuştu. 

1 
fıı1'• 1 

Düşman oklarla, taşJp.r 8 • ·ıri• 
t " tı . 

şiddet'e hücum etti. Soi(uk s JJ 
k. ·le gı 

yen Ye ayni zamandtt liiY1 •." . 4jd r nı ., 
almıyan mücahid ordu~u arı ~ ~r-

·"ik ı 1 
detle mukabele ettL ilk LO) 1 

• ,r· 

ruz, geniş hendeklerin rl 1'i11
'
1
' . 1e er a , o cıhete fırladı. Karnı dı: aç- _Şam kapısının anahtarlatmı da burada büyükçe bir k t b 1 

1 k d . ·. · . n · n il mahallelerimiz. dilsmnıı ta -
tı. Hatt~; b~lindeki kuşağının ~ltın- ald•m. Şimdi Şamdaki kırmızı kcşk- durulacaktı. uvve u un-ık~~~sın a me•kı alarak ~·acl~rları~ı arruzuna müsaiddirler. Ediidlarımı-
da aç mıdesıni bastırmak iç n !Jlr de ]eri senedivor gibiyim 1 Düsman a t k u. Arada pek fazla o.mnnn hır zın ve hanilmanımızın l.·a,ıııda lıulu- çalandı Ye geniş me,·cel !" 

ta, ba~lamıştı. Elinde kölenk vardı., t'çü~cü darbede de; h" b. k ... r ı lJ yaklaşmışt.ı.. jfU - me•~fe il.e hendekler vardı. I>ü•man, nacağız. gene ger'ye doğm çeki10i. 
Hendei'e atıldı. Sırtını hendeğin c:,. _ lran hilkümdan b . t 

1~ ır. udHet hut dağı cıv&rındn fedırıenııı böyle b;r tedbiı-lc miida-j Dediler. 
1 

htıl il 

......... 
nın cı az sa- op anıı or u.. faa edilecejj':ni hatırdan ıı-c~irnıe- Re.ıulü Ekrem; bu sözlerin tahtı'1- - De,,..;.n:ı ef1._C'1..:\ 
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Taros 
Kiralar 

Geli~i güzel artırıla
mıgcu:ak 

İstanbul, 12 (Tek>foDlıı) - Gay
ri Qleııkul kiral.arının b ır><lan sonra 
ıelişi güLel artırılamam •ı Vekille 
lfey,,tiuce kararlaştınlm:-f(ır. 

A 

·ın __ ıya, şıına ı vrupada artık 
Adaları valisi lngiltereye 

tebrik telgrafı çekti 
Londra, 12 (A.A.) - İngiliz siyasi 

mahfillerinde beyan edildiğine göre, 
Taros adalarının valisi Londray~ lıit 
mesaj göndererek bu adaların işgali 

ha1-kııııfa verdiği karardan dolayı İn
giltereyi tebrik etmiştir. 

I<a~ rnımıeye ıore, ~s. -ri me kul 
lı:.irıı b\,dclJ.eri iç:n geçen <eneki nis 
'-ıt tutı.ı !arak l.ı r. 

agu ·yet 
---------------------~-

t ____ * __ _ 
Alman tebliği Bel/ ordan belki Par ise de akın etmek ld 

llıuıi lca 
istigecekler, fakat Fransız 

ordusu bu 
ltıiJttefilc lfaı:.nt, 

mahvetmeğe muktedirdir Futuhattan bahsediyor!! urları hareketi de 
Paris, 12 (Radyo) - Fransız ga- masının vaziyete hıikiın bulunduğunu, jüstis gazetesi, Almanyanın şima- keri harekat inkişaf etmeğe başlamış- Berlin, 12 (A.A.) - Alman umu-

İ ar zeteleri, Norveç donanmasının yardı- Alman teşebbüsünün şimdiden Almanın Avrupada mağlubiyet yoluna ı.-irdi- tır. Gelen haberlere göre, Norveç or- mi karargihının bildirdiğine göre, 
l'aıi 12 (D""'"o) Par· S . mı ile müttefikler donanmasının, Al- rnya pahalırıı mal olduğunu kaydedi-ı-· · N .11 t" . d h t . d d k d R k b .. k Norveçteki Alman kıtaları Nan·ik , o.~ - lS oır ~ . ~ . · . gını, orveç n11 e ının e şe ıçın e U$U um.:ın anı on · ~n, ugun vu u 

il~ · · """""""" g" d . d maftyanın askerı nııklıyatına tamamen yor \'e dıyor kı: k . _ h . . . . mıntakasında hiç bir maniava te«ı· bu• m ...... e ore, enız e . • , . . . , . . aıaccgıııı la mın ederek cldanan Al- bulan şıddetlı bır muharebeden sonra .. ' · • 
"'"'- Qnı·- ,__ t"ca ·et 1 manı olac11ırıııı, Norveç mılletının ce- •Norveç toprıık ,.c denızlerı Alman- duf etmeden Evene•e kadar ilerle_ 

« '" "" ı 1 \'apur arı- m I· · d" lı ı d kl .. B · Al ' d · t" d t l "'1ı •ııpt,...iıııırll!· saret '~ kahramanlığının şavanı tak- •·a için muazzam bir felaket hazırlı - ~narın, şım ı oca a ı annı, çuıı- erg-enı rıaıı.aı an ıs ır a eye - miRlerd" T dh · · d b' 1.a Alman radyosu t•- . . , , ·' .. . . . . ·. ır. ron eım cıvarın a ır 
t~fı....,_ lair an "vvel Al~aıı veya bi- d ır bulunduğunu. y.azıyor.lar. . yoı . A imanlar, artık kapana girmiş - k~ ka'.·şısında tam_ manasıyle mlttehıt mı~lır" • . . ingiliz hava taarruzu tardedilmiştir. 
lıırll( etlerin lımaıılarına git- }!aten gazetesıııın. muttefık donan lerdıı-.. bır kutle lıulundugunu yazıyor. Roı~"en, Parıs asKerı akademısın - !n ili? fi!o<unun hafif kuvvetleri 
lııel.ri kında verilen emre rağmen . ıur. gazetesı de l\Iajinoya nıuht~mcl den çıkmış kunetli bir kumandandır. Troııdheim Fjorduna girmeğe teşeb-
~~ Fransa ve !ngilteredeki Da- H K bır hucuınu mevzuu bahseder· k diyor Gelen haberler, müstevli Almanların büs etmişlerse de geri püskürtülmil, 
n~~l'lta kensoloslarının telsizle ver- arp' o mı• te si kı: . tak,·iye kıtaatı alamıım:ıkta oldukların !erdir. Bu mevkiin ch·arında bulunan 
~iti l:eliırıat mucibince müttefik mem- _- B~lkı yarın Belfordan Parise an, her tarafta çenber içinde bulun- bir kaç Xor\'eç sahil batarya<ı isgal 
tke-tlerin lim&nlarına gitmektedirler. dogru bır hareket başlar. Fakat Fran- duklarını askeri sevkiyat yapan Alman edilmiştir. İngiliz tayyareleri Stavan 

---~* D •• B •ı p } R sız ordusu, ner şeyi durduracak ve tayyarelerinin techizatsız olarak yal- üzerine bir kaç akın yapmışlar ,.8 

Milli Şef un aşve ı o eynonun ma~:~~:.c;~ ~~d~;;:~dir. Norveç:e as- ~;;n~~~::~iı~işi nakledebilaiklerini bil- ~~t~~~7~;~i;~nasında bir tayy·are kay 

'4!/~ bir gezinti yaptılar Paris, 12 (:a~~~SeH~~~~!, lad~-?~e!n~~~!, Kapenki, han 1 ı ı Almanlar Oslo mıntakasındaki ı,_ 
Şer· n. ara, 12 (Telefonla) - Milli tesi, başvekil Pol Heynonun riyasetin nazırı Loran Enyak. abluka nazırı ta yan gazete eri gal hareketlerini "enişletmektedir. 

lll'lız, bugün atla bı"r gezı·nt· ''al) !er. En•elce de bı"ldı"rı·ı dı""ı" gı"bı" Nar-
'liı ı ı ' - de toplanmış ve uzun müzakerelerde Mone. general Gameien. ha\"a erkanı ~ 

~ llrdır. • vik önünde iki ingiliz muhribi batı-
!lıil!' Ş bulunmuştu,.. I harbıye re's; general Vilimen \'e a- N 

liııd ı ef, milteakıben refakatle- Bu toplantıda, harbiye nazm Da- miı al Dıl!'la. hazır bulunmuş!ardır. 0rveç harbi etrafında fikir rılnmtır. ~Iııharebe ta;•yarelerindcn 
ıtı;Uıe b~~velcil B. Refik Saydam ve mürekkep bir Alman filosu perşem-
11.ıı lllUdafaa vekili B. Saffet Arı- d •• •• t .., b } d } be günü akşamı Trondheimin 200 
4sın~uklfalrı h.alde Türlckuşu sa- Belç.ka v· e Hollan a yuru mege aş a ı ar kdilometre şimali garbisinde ingl!i7: 
tıııf( ,ere endırerek tetkıkat yap- Milano, 12 (Radyo) P1polo len küçük Ye orta cesnmette torı.ıido- eniz kıı·:vetlerine taarruz etmürtir. 

lll'dır. d"ltalia gazetesi, • ·ur\"CÇ harbi etra - tarla destroyerlerin Alman donanması Bir ta;-,.are gemisi büyük çapta bom 
* H h b• •• k •ı "hl fında yazdığı bir makalede İngiltere- ile çarpı1tığını pzmaktadırlar. balarla riddl hasara uğratılmıştır. Tuna nehrı· er angi ır tecavuze . arşı Si a anin, Norveçe a, ker ihraç etmeden ev- * Bir aii:ır kruvazöre de iki bcmba ioa-

4! k b } } vel bir takım hedefler takip ettiğini, 1 } bet etmiş ve gem; hareket edemi\·e _ 
..,,fltelftadl.IJ' en yükseliyor m U a e eye azmetti er evveli Noneç limanlarını abluka et- ta ya cek bir hale gelmiştir. . 
otı k d Al ı · h · Gaı·pte Alman tayyareleri Fran•a-"' "··kreş, 12 (Rady·o) _Tuna neh- Londra, 12 (Radyo) - Hollanda Londra, 12 (A.A.) - Amsterdam- me ve sonra a man ara mıi ım za- Müttefiklerin Akdeniz 

·•, "'I u . . . . . . b" . yiat verdirmek istediğini yüz elli bin • nııı ~imali ve merkezi üzerinden Pa-
&tı-.....,_' ·".ı.. 11.beri mütemadiyen yük- matbuat umum müdilrlügu bır teb· .,dan Deylı Ebpres gazetesıne ıldı- k .. ' ., harekaAtını takı"p rise kadar uçmuşlardır. Ta"yareler-

... _t d li" t · 1 k t d h T h ı rili "Or. as er ve o kadaı da mılıs tophmak ıı<- _ , 
11\ıl_. e ır. Binlerce hektar arwiyi s neşre mış, meme e a ı ı ve a- , · t"d d b 1 N . 1 den ikisi üslerine dönmemişlerdir. 
~n.,~~· seyrisefer ve bütün ricinden gelebilecek bütün tehlike le- Almanyanın Belçika ve Hollanda 

1 arın ~. u .u~a~ or:eçın mu.cave- ediyorınuş 
-.&lat bu yüzden kesilmiştir. re karşı htikiimetin fevkalade ted - nezdindeki diplomatik mümessilleri ::t ık:bılı~~tı~ı fılkent gordukt.'.'~ ."oknra Belgrad, 12 (Radyo) - Romadan Eerlin, 12 (A.A.) - Alman i<tih-

* b. 1 ld ğ D · k · gece "arısı Rerline hareket etm·şıer c • 
1 ııre e are ·e e geçecegını a)- b ---- ır er a ı ını, anımar a naz, par- , . ' - d ·ı 'kt d.. hnber v~r;liyor: arat bürosunun bildirdiğine ;:öre, 

1 
Yalandır tisinin her türlü hareketine müma- dir. e) em.. e 

11 
• Alman kuv,·etleri O•lonun 40 kı"lo _ ı.ı.o.na,.da ... t;hMAWtla .... ...-ı -ı..,.; .... - "'• Ayni gazete, Norveçin cenubunda İtui.ra siyasi ve re~mi mehafili, 

naat edil ceıtini bitdirmt~tr. · .... 1 k b' h . f "' __ ,,,.,,. ... ,,-,..._ .. ·- ~-----.J--·- metre saı·kında k"' n · 
« hududun bazı mıntakalarında sı"ı•ı'l yayı aca ır ıırbın, neticeye evk"- - . aın r~nımPn• "" ""llllbuı 12 (T 1 f 1 ) Röyter ajansına göre Hollanna AkdenizJcki harrkat ve hr.zırlıkla- Oslonun 70 kilometre şimali ~ıu·ki -

~A Jı· • e e on a - Otuz ahaıı·,.ı· tahlı""e etmektedı"r. iade tesir ed€ceğini ilave ettikten son- . d k' · ' ız- t d hududundakı" Alman askerlerine , , r'nı dı"kkatl'· 'ak·· etmekted·r '•n e ·aiıı Eid•voldu işgal etmişler-l"ııı.ııı q,e e en devlet memurla- ra, stratejik bakımdan Berge'1in ç0k · ~ ' 'i! ' • 
• ~ • fazla silah dağıtılmıstır dir. Evene~deki Norveç garnizonu -
•edij rı surette tekaüde sev- " · * mühim olduğunu ileri sürmektedir. *----
Jtıı .... reeekleri hakkındaki haber, alA.. Brük•el, 12 (Radyo) - Belçika nun 'ilahları Almanlar tarafından 
"~ "'·"k h kfi t h" h t · M0 l" • • Korl>er:ı Dellr.•.era gazetesi de. CI'- G h • d alınmıstır ..... ıımlarca tekzip edilmiştir. Ü me i ır p\·anname neşre mış ı ano serg~sı arp cep esın e • .. . 

----* ve hıı·rpten kaçınmak için her çareve reyan etmekte olan hava muharebck- -
lıaş vurduğunu beyan ettikten son- Dün mera~imle açıldı rinin, İngiltere için birinci dereced~ iki Alm~n tayyaresi Berlin, 12 (A.A.) - Elv~ruııun l•-

~İrİn Bayer rn, Belçikıı topraklarına tecavüz et- ehemmiyetli oldıığ•ınu ve bundan do- du"şu··ru""ldu·· gali esnasında Almanlar 80 zabitle bi r 
mek isti\•ecek olanların Riddetli hir .11~ilano, 12 . (Radyo) -. Beyneimilel I.~ ı İngiliz tayyarel~rinden mühim bir kaç Norveç taburunu esir etmiştir. 4 

letıı.ıı klit eJiJJi mukabeİe ile karşılaşacaklarını ve M.lano "ergı.ı bu~un Duk Dubergume kısmının Norver "uhillerinde mütem.ı. Londra, 12 (Radyo) - Paristen top ve 500 tüfek iğtinam edilmiştir. 
ıı,~~uı. 12 (TE:iefonla) _ A$pirin Belçikanın, bitar:ıflık ve Miklii'in, tarafından nıera"ın"e açıldı. Merasını di bir faaliyet gö,termekte bulundı1 - bildirildiğine göre garp cephesinde Norveçin garp sahilindeki i~tihkilm 
b..," .• .., .ıı.ı..t·' · b ı z üd f · · b"t" k ti · · · de Romanya matbuat ,.c propaganda ğunu donanma1·a gelince de İngiliz Fran>ız ta\.·.vareleri, bir hava harbin ların kiiffesi Almanlaı·ıı1 elı"ndedı"ı·. -a hıı " ... wı ıı lUŞtlll'. a- m a aa ıçın u un uvve erını ıs- • ., 
tıt. -·••a lahkikata başlamış- timal edeceğini bildirmiştir. nazırı ~oresko da bulundu. . . büyük hnrp gemilerinin ueniz harbine de iki Alman tayyaresini düşürmüş- Dün Oslo, Bergen ve Stavangere 

Sergı;·e resmen ıştıuk eden yırmı iştirak etmediğ'ni, kolayca seyredelıi- !erdir. mühim takviye kıtaları çıkarılmıştı r. 
---------------- dokuz devletin bayrakları arasında --- -::;:::;;:--:::---::---:=::---=-=---=:-:::-::--=-=----------------....:-__ ..:__ 

Mı.JletMec ı·sı·nde Türkiye bayrağı da göze çarpıyordu. SQ INJ ID A Kô IK.A : 
~Ulif 8 Sergiye 55!!6 eksoozan paviyon in-

-1..~ıf~.,.İİI to""'1tdı !İ ~=;:;aş!!~~~~)Gün:it~ı~r~~ı;~ ~a etti.--*-- Is• ·ecte dakı.kad d k .k 
~ - İlfl&GY• - kanlığında toı>lanarak birinciklinıın Mac arı· standa v an a l a-

........... ::•-""'ll tlill« 1 FMztlı:omın 1939, şubat 1940 aylarına ait rapor ' 

., . ·ll IHaıV ve 11Z1Jn müza- J\alı:kında divanı mııhasebat encüme- Siyasi +aaliget l • •ı b kl 
'l'tıııı.. atı. flıfttoQ kabine fevkalade bir ili mazbatasına ittilii peyda <>ylemis /' ~an ıstı aAsı e en ı·yo r YJemişlir. ) ve beledive kanununun 2~ üncü mad- Budapeşte. 12 (Radyo) - l\Tacn- ya I I & 

---* · f k d • t" ı ı~stan hükumet merkezinde siyasi 

V 
oıleoinin 6 ıncı ı ra•ının egis ıri -() B k nıesine ait kanuni teklifi dahliye en- faaliret, hummalı bir şekil almıştır. 

Ôl.z~ C er cflmetıinin talebi üzerine mezkur en- Bu vaziyet. ~imali Avrupa meselesiy 
"c "'il ııe ~!- g·~u"'-l41!. cümene iade etmiştir. le alakadardır. Başvekil, eski başve-
"~t"- u:u~ ""' n:ıııı kil ile hariciye nazırı Kont Çakiyi, 

l:t '"1, 12 (R htanbul meı:-u,•ı Ziya Karamür- · 
~ıh advo) ı\lınanya er dahiliye nazırını ve lıir çok a_,·an a-

b . atıı· · - · - selin arzuhal encümeninin haftHl'k ~tlin ıye reisi Yon Beker ölmüş ve zasını kabul ederek görü~müştür. 
"' ""-a karar ced,•elı'ndeki 351 sm.·ılı kararın 

BaşvekilHaston, halk a hitaben radyoda bir mesaj ver

miş ve harbın,lsveçin kapısında bulunduğunu söylemiş 
··•~ta ; ...,, zesi kaldırıtmıştır. Cenaze Par1s, 12 (Radyo) - Havas Ajan- raklarımızdan geçmek istiyecekleri 

· de Hitl"1' de buluRmuştur. meclis heyeti ıımumi.,·e•inde müza-

ı 
--* ker-e edi!me•ine ait takrir; üzerinı1e 

ıla d :reçen görü~mele,.den ·""ııı·n mecli' 
1
•9CI ~ınııı aldığı son haberlere göre, İsveçte kendi kuvvetimizle tardetmeğe muk 

viyet çok naziktir. Halk geceli ıründüz- tediriz.> 

k,.b 11 aya karşı mevzuubahis kararın taalluk ettiği 
--. } Ahmed Faike .verilecek ikramiyenin 

lü heyecan içinde bulunmakta ve da- Paris, 12 (Radyo) - Alman mat
lılW.ı kikadan dakikaya bir Alma nir~ilası- buatı ve radyosu, isveç aleyhine şi d. 

~ edilecek siyaset tekaüd maaşına esas tutulan, esa• H .AMİT (Abdülhak} 
' l memurh·et maaRI üzerlnden Yerilme-

ıi~o;;ova, l:ıes e esi ~ hakkında Zi~·a Karamür,el tara - Bugıin ihtifalini yapacağımız büyük Türk şai-ri Hamid, t.anzimat ede-
naıt "İn&' bur .. (A.A.) - B. Mackerı- fından verilen takriri tasvip eylemiş lıiyat,nın en mümtaz simasıdır. (Ulema zadcl<aıtlıiı sınıfı) ndan Ab
~ a htı1t· Unku beyanatında; Ka- ve Pazarte•i günü toplanmak üzere dülhak :Mollanın torunu, Hayrullah Efendinin oğludur . Babası müver-
h ay, lca uınetinin Groeland ve izlan içtimaına nihayet vermiştir. rihti w Reşid Paşa zamanındaki Encümeni Danişte ikinci reis olmuştu. 
Iııaltltııı<181)'. kabul edilecek söyaset * Hiimit (18Gl) de Bebekte doğdu. İlk tah•ile burada başladı. 7 - 8 yaşın-
~ ası.,d, ~nı:ntere hilkfimetj ile te- J J k J da iken Robert Kolleje girdi. Fakat Parise gitti, bir Rene kadar orada o-
~eri\, h~luuınakta olduğunu ve Os o an a arı kutlu ve dönüşte kolleje devama başladı. Hamit, Arabi, Farisi, İngilizce 
r~~ ıa1r~eı~~lc.llnıeti ile de bu bapta ve Fransızcaya da çalışıyordu. Babası Taht"ana 'efir olunca o da Tah -
~~~u , .. •crası.nı? muhtemel bu- Bir hafta için kapalı randa Farhiyi ilerletti. 19 yn ında 1.stıınbula dönüşünde Fransızcaya sa-

l' ..__,_ cıytem.ıştır. kalacak rıldı, ilk yazılarını vermeğe başladı. Evvela Şinasi, sonra Namık Kemal-
~ Londra, 12 (A.A.) - Almanların le tanı~tı. 25 yaşındıı iken Faris sefarethanesi ikinci kiitibi oldu. Maa-

l> l ~ UGLER t lı:ontrolü altında bulunan Oslo rad- mafih >ık sık İRtanbula gelip gidiyordu. O her Ş<!kilde >'azı yazd•. (Sabır 
tar arıs, 12 yoeu, halkın ~on iki gün zarfında ve Sebat), (İçli Kız) piyesleri halkın anlıyacağı bir dille yazılmıştır. O, 
~4hının ca.adyo) - Fransız ka- ınuhtaç olduk ları miktardan fazla garp kültürü ile edeb:y:tımızıla mühim rol oynamıştır. Eserlerindeki 

\it •rıı ~eıı~ab~h resmi tebliği: para çekmiş olmalarına binaen bü - duygular yüksektir, hayal 7 enginr"•. fi:kızofi de yapar. Ona cüstaılıilzann 
I> lı~di&@ 

0 
esın<te kayde şayan hiç tun Oalo hnnkıdarının bir ihtiyat ted- •dahii iızam• unvanı da verilmişti. Iianoiılin liRanı, bugünkü kad, hatta 

r,, ~. 12 
1111 aınıştır. bil'i olmak üzere bu hafta sonuna ka münevver kari •eviye•inden bile uzaktır. Onun kıymet ve mevkiini, ancak 

~%111111 a~Radyo) - Fransız ka- tkr kapalı ' kalacaimı bildirmiştir. edebiyatçılar takdir edebileceklerd'r. Ya~adığı devr:ıı lisanı, onu, kendi şiir-
ttaıı:''ll t•ıınet~m resmi tebliğ;: Bankalar gelecek hafta açılacakjlerini aynen okutmak bahtiyarlığınd n uzaklaştırmıştır. 

lla top Sınde Vor.ilarla Ren n- ve müşterilerin ~<:>kelıilecekleri ~~a- Hiım'd' ,.,,~rııf lnıı:;liz ,a•ı · Sekspire benzet1'11 v ·a onıın •an· t 'ırzın• 
çu ate§i teati edilmiştir. mi miktar tespit edilecektir. 1 tutan bir 'l urk a1r• o: r. k ta mil ta. . !eıı er ı ır. 

nı beklemektedir. detli neşriyat yapmakta Ye isveçi it-
lsveç hükumeti, sahillere mayin dök ham eylemektedir. 

tüğü gibi, kenar şehirleri de kadınlar- 1 _______________ _ 
la çocuklardan tahliye etmektedir. 

Berlin, 12 (Radyo) - İsveç sefiri, 
gece geç vakit hariciye nezaretine da
vet edilmiştir. 

Tas ajansı 
Tekzip edi11or 

St kh 1 12 (R d ) ı ~Ioskova. 12 (Radrn) - Ta• a-o o M, a yo - ~veç . T .. · 

baş,·ekili IIaston bu gece radyoda 1 Jansı Norveçi işgal eden Alman de
İsveç halkına hitaben bir mesaj. ver- niz kuvvetlerinin ~Iormansk lima-

. t· E k'l b · d . 

1 

nından hareket ettıklerj hakkındaki 
mı~ ır. aşve ı u mesaJın a, ısve- . . . . 
çin bitaraf olduğunu ve bitın·aflığı habe~~erı t~k~ıp etmış, bu haberlerın 
·ı · t"kl"I" "'d f 1 d Ameııkan ıstıhbarat merkezlerııırlen 
ı e ı~ ı · a ınj mu a aa vo un a ne . 
yapmak lazımsa yaptığın;, buna rağ- t~hn~ .maksadiyle çıkarıldıvını lıil-

b. t .. k b 1 . dırmıştır. men ır ec:ıvuz \'U u u ursa, ısveç 
milletinin bii~ıin kuvvetiyle müteca- ----*----
vize kar ı koyacağını ,ö,·lemiş ve Almanyada kış 
şunları ilave eylemiştir: 

- Bir a;l!rdanberi görülmemiş müş 
kili bir vaziyet içinde bulunuyoruz. 
Harp tehlike•i, kapımızın ünilnd~

d'r. Ritaraflı'c ve ist.kliilimizin 

Berlin, 12 (Radyo) - Almanva
nın her tarafında şiddetli soğukla r 

ve kar fırtınası hüküm >ürmektt>dir. 
Karpatlar karlar :ı!t;ndadli·. 
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~'\!UF < 4 ) (ANADOLU) 13 Nisan 1940 C't,;MARTSEI 

Gök bayrak Almauyave ita ya bir tuna 
mandası istiyorlarmış GALiP BAHTIY AR -37-

• arı. ıl ,,,~btı"U ve lzmir p:ırti mıifettişi> 

Benim kı!ığımdan sana ne •• Sen bana söyle: Hay- Belgrad sokaklarında Almanya it ly l h. b na"' 1 . . k d. • • • - k b l b ·r r • ? ' a a e ıne eyan 

va~a!1:!~deıç~~yo?u~: ve!~ nic!~~n~ !~:i~ g~ire:!1~ğerleri~ a~ata!a:~~!~:~a:- meler bulundu, bir tayyare de buna her.zer kağıtlar attı 
tez ~önderi ıaz ını? !. yem .. kler satıyorlardı. adı. Artık bunca sözdt•n içim sıkıln11~- Londra, 12 (Radyo ) - Taymis tır. Bu beyannamelerde (Almanyanıll 

Yanına um ve elimi kılıcıma A ın ı>usnmı~. acıkmış idik. Önden ı. Artan pıırayı saymadan keseme ırnzetesinin Belgr<~d. muha?iı i, ?u.gün 1 Rir Yugoslav gazetesi, Tunan111 dostluğu olmaksızın h · r · · inı'<aıı· 
g ~ru m, genıni:iı·dc yalnız atları - gidip pınardan kana kana su içtik. Soı <ovdum kalkıp gilmeğe davrandım Tuna nıemleketlerının en<!ıse ıç:nıle kendi memleketlerinden geçen kısım d ) .. ı · b 1 . . zıl•r . · · ' . . . . old ~ lı'I ı· . . . B • b b" . . .. ~ . . · . - :--ız ır cıım esı ,.e una ı.n.n r rn 
mız!a at !anlar ıı an baska Tanrı ra atlarımızı aşçı dükkanının biri ö se de kalabalığın ıçınde Nıyazın evın- ugunu ı 'ırnu~tır. unun se e ı, lannda her ıkı hukumetın harıçten hıç . d B 1 • d ··. .- d ı · taY· .. . . . . . .. . .. T 

1 
h · ·· .· 1, .. ·· . f, _. Al . . . . . var ı. e gr .. L uzeı ın e uı;:nn H 

k ılıı y :ı.:tu. "Een ta ha araştırdım. Kim nündeki demir halkalara lıağladıktan lekı yamalı kışının çırkın •uratını u ıa ne rı ıızeı ıııı e seJ 1 use " 1 ı 11 
• bır yardım ıst.emıyeceklennı yazıyor. yare de buna benzer kiigıtlar at~ıt· 

se y . Biraz canlı ~onra Kotaç ve Su- sonra ke~elerl" örtülii iskemlelere otur. ıördüm. man k~ntrolu alt_ın~a .'·apılması hak- Almanya ve İtalyanın son vaziyetle- tır. 
or g rinerek esneyerek gözlerini u- dt,k. Dükkan~rıın yüzü ho,;ııl'la gitti Bu kerre ~·amalı ağır rubalar ı.ıi:•'n- kmdakı Alman dıleg•dır. ri Bir Tuna mandası kurulmasını is- Roma, 12 (Radyo) _Roman\'~ ile 
ğ ·~rarak ı yandılar. ilen çağını- çağırmaz d il<kan sahih' 'llİs ve bir katır yedeğine almış gider- Buna dair Rulga•ra L'tru gazete~;. tediklerini gösteriyor. Belgradda bu- Yugoslavya ıırasıııda bugün bir ar~'-

T' .. r .!elek gene kayit•izce: ırıtarak geldi \'c Fars dilinde konu~- li. Katırın üzerine bütün Semcrkant- ııin Bnlindeki muhalıirine re•mi be- gün caddelerden otomobillerle geçen ma imzalanmıştır. nu an :ı !Ilayıı göre 
- Gün aydın Can Bey .. Yine gör!i- mağa. siizleşmeğe lıa~ladı. Semerkant- !nki kr.dınlar g;bi sım,ıkı örtünmü• yanalla bulunulmll~tur. Fakat henüz bazı kimseler, halkı Almanya ve !tal- Tunada seyrüse~l'r işler'nin emni . .-et 

şürüz. Taı:rı her karında yardınıc·n ta barınanların hep;i • Tacik> olduk- bir ha un binmi~ti. Yamalı\·ı görür Romanya ve Yugo,la\';.·aya bu hu•usa ra ile anlaşmağa ve birlc<meğe davet ve ,;elılmeli için her iki ckvlet iş birli• 
olsun. !arından bu dil ile kunuşurlıır. B•n he- ~örmez k0 ndimi >aklamak istedim. cün dair resmi lıir talepte bulunulmamış- eden beyannameler atmışlardır. ği yapacaktıı-. 

Dedi ve atına bindi . rifin lafını kesince o da işi Türkçeye kü bu herifin yüzü beni kuşkulandırı- ------------------------------------------

- Ujfılrlar eılsun kahramanım, de- çevirerek dedi ki: vordu. Susor da yamalıyı görmüştü. N d •• 1 Al 
dinı Tanr> yol•ınu açık etsin. Ölünce- - Beyimizin kılığına bakınca Tür~· Kulağı-na eğilerek dedi ki: t • 
,.,. k.adı.r sana yoldaşlık, slliihdaşlık olduğun~ anladım .. Lakin b_e~i~iz __ o -1:lu arı._mı g~rdün mil? Camuka- orveç or usu mus ev 1 
ederım. kadar aga yapılı kı İran dılını bılır nın k.hçladıgı herıf.. ' 

Ti,.,ur l\Iekk ardına adamlarını aldı sandım. - Gördüm.. ı 1 \ıl b 1 d 
atmı dört nal s!irerek sisler, dumanlar - Benim kılığım sana ne .. Sen ba- Dedim. t arasında ka;·boldtı, gitti. na söyle: Hayvanlarımız için biraz ot. YF.malı oturduğum iskemleyi siir- ın.an arı epe enı ege aş a 1 

SEML tKAND kendimiz için birıız yiyecek bulabilir çere'( geçtiyse de beni görmemezliğe "' 
Güneş eni doğ:1ıuştu ki, türbedar- miyiz? gelrıek iç'n ~-erlere bakındı. Fakat 

lardar birine biraz para vererek çık- - Simdiden tezi yok beyimiz. mı tlaka beni giizeke seçmiş \'e gör - Alman kumandanı Norveç kralını tutmag~ a çalışı-
m. P ·saat sonra demir kapının ka- Herif bunu d r d mcz: rıılştii. Nereden geldiğimi anla)·amadı ' 

ran~ k .~!ll<'r'~Jen g~çerek_s~ı;ı_erkan- - Aş va_'."-Hint kcba~ı var, şiş ke- jım bir çarpıntı yiireğimi sarsmağa yormuş! Norveç sefer her lig~ ini ikmal etmek üzere 
a g rrum C'lume goz alabıldıgıne ka- babı var, uzum şerbetı va~. tutmaç başladı. 

dar uzayan, bir sokak çıktı. Sokağın var, (1) pastırma var, mantı var.. Acaba ardından gideyim mi, diye Londra, 12 (Radyo) - Non·eç •göre, cenubi Non•eçte buiunan Al - malinde harp eden Alman kuvvetle-
h 1. ·ne 

her iki yanı!lda sıra sıra dükkanlar Diye yemekleri ~aymağa başladı. oturduğ•ım yerden inclimee de yamalı arekatı hakkında alınan mnhtelif man kuvvetleri yirmi bin kadar tah- rinin, Norveç kralı i e başvekı ın• . ··ın 
liz 'rııiş•ı. Aşçıyı zor bela susturdum. kalabalığın içinde kayboldu gitti. Be- haberler şunlardır: min ediliyor. Alman radyosu. bn mik- bahasına olur•a olsun e•ir etmek 

1
' 

B · dükkanlarda kavunlar, üzümler, - Bunlar çok yemekler, dedim. sen nim gözlerim engin ovalarda, orman- Norveç kıtaları, Almanlar tarafın- tarın 50.000 olduğunu bildiriyor. Al- emir aldıkları öğrenilmiştir. ;'ı[ütte• 
ka ~ •'ar. kul"l balık, et, ekmek satar- atlara saman, bize de biraz ekmek bir lık içinde en ufak şeyi sccer ise de dan tehdid edilen muht~lif noktalar- manların tayyare ile Narvike ve fih. devletler, yardımcı kuvvetler ye • 
larr Uca ,·arınca başka bir sokağa kaç şiş kebabı ver.. şehirlerc!eki o in•an karışıklığ-ına alış- da tahaşşüt etmiştir. Elverun isti - diğer bazı yerlere miıselliıh a<kerler tişlircliklerj kl:dirde Norveç ınuk~· 
g•rclim. Aşçı kölesini cağırarak diikkan içe- hn değildir. Yamalıyı bulmak için ö- kametinde ilerliyen Alman kuvrnt. taşıdıkları haber veriliyor. vemet edecek >e dü•mnnı denize d<Y 

<'r&dan çıkayını derken başkasına risine koştu. Biraz zaman •oııra biz •eye beri\·e bakındığım sırada kulağı- !eri ağır zayiatla pii•kürtülmüştıir.. Londra. 12 (Radyo) - General kecektir. Bu kanaat, umumidir. 9• 

laldı!" Bu çapr •ık, dolanbaçlı yolla- de atlarımızla istıekli istekli yemeğe mm ardından bir ~e•: . 'orveç ordu•u, her tarait::ı dü.~nı~n Rugi kral tarafından Nnı·vcc ordu- Stokholm, 12 (Radyo) - faveÇ 
nn, orm.ıt:.3rdaki ııg çlar ıribi çatış- ba~ladık. - ARKASI 1' AR - ilerleyişini durdurmağa muvaflak !arı başkumandan lığına ta~· in olun - .iaıı;ı bildlri;-or: 0 
fü~ evler·n arııgında şaşırdım, kaybol- Yemeğimiz bitine~ bir altın Yerdim. olmuştur. Seferberliğin ~iiratle ikma- muş, derhal vazifeye ba~lı.m,.tır. Şinıalcleki • 'on·eç kıtaları. O•I~" 1 
!um. Eneyce ,-ür!iclükten sonra bir Aşçı paranın arhfnnı rnirirken ge- (6) Tutmaç - un helvası, tatlı bula- li için e'aslı tedbirler alınmıştır. no. Lonura, 12 (Radro) - Osloııun e,·alcriııdc Alman ileri harekıtııı 

1 n·ı•' 
nıc da?:.ır ı;.ktım. Bu meydanlığın 3 ne söze girişti. Yediğimiz yemeklerin maç. larne Norveç i•tihkamlan dün akşa- şimalinde Norveç kuvvetleri, Alm·ı,., durdurmu~hır. ki. "orveç t.ıbrrtl ..;or 
c \"resi ~-üce duy rlarla çevrilmiş i. ma kadar mukavemet etmekte idi. kıtalarına hücum ederek geri pü• - teslim olduğu hnkkıııdakj babel' • 
Dıı;-arların ardında geniş geniş bah- Alman kıtalarının hec!efi Norveç kürtmüşlerdir. Bergen ve Tor.,jemct• \'eç hilkilmct'ncc tekzip edilmiştir~. 
ç '·'r, meydanlıl!ın karşısında İ!le dağ Norveç Kral~ kralı ile hükOmet erkfinını ve narla- de muharebeler devam etmekt~dir. Stokholm, 12 (Racl ·o) - pı1şırı. 
l" ·' u' 'bir cami görünüyordu. Buca- mento aza.ını esir etmek id;, Fakat Bir habere göre Bergen, Almnnlar- nın ileı1 hareketine mani olmak ııınlt 
mlln m,nare ı kadar ~zellnl hiç rast- buna muvaffak olamamı<lardır. B;r dan alınmıştır. •adiyle Non·eç balkı ve orduStl• ;,.. 
1.:ımamı;tm; . araftan da 'orveç gönüllük 1 rı te, O lo civarınd bazı i tihkimların rok yolları, bilhassa alctezberır -~· 

Yukar .ı n aşağıya kadar ~inıler ile kil olunmaktadır. Pek çok isveç ve Fin elı1n mukavemet ettikleri ve Alman- miryolunu Ye köprOferı geniş ırı• r 
. " 1l idi. Camin•n duvarları da bol A iman taggar ('/erinin tecavüzün- lıincliyalı. Nor;-eç hüküme•;ne miira- !ara mühim zayiat verdirdikleri söy- yasta tahrip etmi lert:ir. Tünelle~ 
ol kımızı tuğla ve renkli çinilerle • eaat ederek göniillii yazılmışlardır. lenınektedir. dinamitlerle kapatılmış, d!lşıt111111 , 
><'Ze"mişl\ Hele avluya çıkan kemer den güç halle kurtuldu Stokholmdaki Röyter muhabirine Stokholm, 12 (Radyo) _ Oslo ~i- ınotörlii Yasıtalarının ilerJernesln 
sanı•ım k;, c'ilnynnın ba•ka yerinde mani olacak her tcdbır alınmı•tır· r-
. 'unmaz. ~ivr. ola:' bu kemer bir çam Stokholm, 12 (A.A.) - Alman tay- !ardır. p etsamo Fransa velngi ltere Londra, 12 (Raclyo) - Dnniııt• e-

ağacıncl•n dahr. rüksek olduğu gibi iç yareleri N)'\'erg•unda bulunan Nor - Kral ile prens ve başvekil neticede kRnın Fransadaki sevı-ar J>a•tnltn~Y 
çevresine ııe gök boya üzerine altın veç_ o_rdusu umumi karag~hıııııı mer- salimen Nyvergsuııdda dönmüşl~rdir. Denizi torpillerden he- Hollanda toprakların- lerinin Norveçe nakİi. için teşebb 
varak ile yıldızlar i•lenm;şti. Öı-le k'ı, kezını bombardıman ve kamıl.en tah- Stokholpı, 12 (A.A.) - Tıdnıgar - •• t • l d• d k . ,.1 !erde bulunul t ' - nuz emız enme ı t · mu~ ur. . .... , ·nı kaldırıp ta bakınca ·.·az "ece•. ı· rip etmişlo•dir. nas Telegraf Byrasnın itimada •a~an . • an geçme ıs emeal "r Al t d 11111; ' " ' ~ ' ' H ı · k 12 (A F manların, "'eçe giden e d·a· 
gôk kublıedeki vıldızları sevredersin Norveç kraft ile prens Olaf ve baş- bir menbadan öirendiğine göre, Nor- e sın i, .A.) - ınlandiya Amsterdam, 12 (A.A.) - Fransa !unu takiben ilerledikleri hakkın ·p 
sanırı!.n. - • vekil Nyverırsundda yemek yemekteler veç kraı ailesi ile Norveç hükümeti ma~amatı. Pets_amo civarındaki şi · \'e !ngilterenin Hollanda toprakla - ki haberleri isveç gazeteleri teliZ' 

Sa •]arca durdum, baktım. Sonra iken Alman tayyareleri hücum ederek erkanı bulunmakta oldukları şehir - m~lı _k~tbı deııız! sul~rının seyrise - rından geçmek talebinde bıılunduk- etmektedirler. • ...-rq 
k<l•edeki sokaklardan birine saparak 30 bomba atmı~lar ve mevkii mitral - elen, ahali arasında bazı kimselerin faın _ıçın t'.'~lıkelı telakki ~dilmekte ]arına dair verilen haber, salıi.hi\·et- st.okholm, 1? _(Rad_ .. o) - ..• o_.', .• 'ıer 

oldugunu ılan etm· ı· Ç" k" F· - • • ık! t.ırafı dükkii~ a clolu bir sokaktan yöz ateşi altına almı~lardır. Her ilçü yaralanmn,ına sebebiyet vermiş olan 
1
• d' •Ş ır. .un u •n · tar bir menbadan tekzip edilmekte- pa_ rlamentosu reısi Hambro J:o.b~· 

ha yürüdüm. Bu dükkanlarda at de kaçmağ:ı teşeblıiis etmi~krse de Alman tayyarelerinin bombardımanı- an ıya - Sovyet Rusya muharebt>İ dir. PJamı muhabirine şu beyanatta 
Uılumları, e<,erler ~atı"orlardı. Yava bindikleri otomobil b•raz "onra Al - nı müteakıp daha emin yerlere gitmis- kesnasında Ruslar bu sulara mayiııler Hollanda makamlarının N;·meg? Junmue,tur. ı• 

.. ' · • . • oymuşlardır b • atlı, katırlı, eşekli lıalk içinde söke • man bombardıman tayyarelerinin hü- lerdır. · ve Arnhem şehirlerinin tahliye•ini _ Seferberlik, Norveçte tıırn.ıte' 
bilmek için ağır aj-ır yürüyordum. Bir cumuna uğramış olduğundan ormana Par•s, 12 (Radyo) - Papalık ma- * emrettiklerine dair verilen haber de faaliyetle devam etmektedir- 1Jı dir• 
Uıraftan da h'ç alışmadığun bunca gü- ilticıı etmek mecburiye~inde kalmış- kamının naşiri efkarı olan Opserva- Amerika kat'iyetle tekzip edilmektedir. ı·j imtihan günleri beklemek!

8 
ol· 

riiltü patırtı başımı, be.mimi döndü- nore Romano gazetesi. NorYeç kralı l\Iiicadele, ne kadar uzun oıursıı • • nutuk söyliyerek, harbin Skandinavya 
rüyor. yapacaiımı, işliyeceğimi unut. Müttefikler Afon hakkında yazdığı bir makalede Kredılerı kısıyor memleketlerine sirayetinin Amerika sun Norveç irin kı•a gelecektir· si<• 
turuyordu. ; 1:.lı''.. vtt~aııınkat karş_ı tolal~l sevgiyi Nevyork, 12 (A.A.) - İthalat ve tarafından açılmış olan kredilerden bir Stokholm, 12 (Radyo) - Dil~ riıl 

K b tebaası e aruz e ırme e, mus ev ı ere karsı ihracat bankası mu"d" il B v p· k k ·ı · · · k ı - s,amk1• isveç gazet•lerı·. N. orveçl_ııeel' 
öşe aşıPın hirinde büyük bir çeş- • ' ur . arren ı- ısmının esı mesını zaruı-ı ı acagını . ç • bir c 

l d B 
. k bbe koyclugııııdan dolayı kralın hareketini eı-son si vasi ilimler akademı's'nd b' ... ,1 . t' ısveç hududuna muvaz,· genıŞ b'ı'ı. 

me yapmış ar ı. u çeşmenın u si k h b 1 kt d - ı e ır so} emış ır. a ramanca uma a ır. he vücude getirmiş olduklarını 
kalemle i~leıımiş ve iri mermer direk- E L H 
!ere Dindirilmi~i. Bu diN!klerin başla- Danimarkada tevkif * A MR A sı"nemasında dirmektedir. w Norveç ordusu bütün nakil ,'!lsı•!· 
n ince ince oyulmuş ve çok yerleri d•ld ·1 } · B ırı• 
it 

'] ]d ] t Çe e ı l er ngı" tereye karşı Ull'Üll matinelerden itibaren iki büyük film birden }arına vaziyet etmietir .• "or\•eÇ ıı•• 
a ın ı e ya ız anmış ı. şmenin kar- • de • şısmda tepesi Jreeik kii!Ah biçiminde Stokholm, 12 (A.A.) - Daırens T M [ K A D Q rezeleri isveç hududu yakınin ~ı· 
11%\ln bir kule ıcnttküyordu. Bu kule- Nyheter ırazetuine Berlinden bildiri- Tayyare hücumu - rekat icra etmekte olan AIJI1°

11

kııf' 
nln dibi, renkli çinilerle döşenmişti. liyor: h [ Biitiln Renkli ve Harikulfide muaiki ve Muhteşem Mizansen taatı ile Trondjhemdeki Alı~an ııı•~ 
JCulenln yanlarında açık renkli, tahta- Danimarkada bulunan İngiliz ve azır ıyorlarmış 2 t • Vej kiilliyesini tnrdetmei;e uıırai 
dan T pı!mıı. insanın yilzüne giller gi- Fransız tabaası tevkif edildikten sonrıı Amsterd:ım, 12 (Radyo) - Ber. - Ş M A L Ü T E L } tadır. ,\)$11' 
bi tirin d ran salaşlarda bir çok satı- \kendilerine memlekette bulunmaları lhıden haber veriliyor: FRANSIZCA SÖZLÜ Goteborg, 12 (A.A.) - J{a\·aS 
cılar, el.'l!JU, kavun, üzüm, kuru yemiş arzu edilmiyen efha8 muamele•i yapı- 1 Almanyanın, ingiltereye karşı ya Başrolde: A N N A B E L L A sı muhabiri bildiriyor: 1 ııd8 
iş k~abı, köf e pişiriyorlar ve büyük !arak hudud haricine .evk edilecek -'ı kında büyük bir ham taarruzu ha- l\Ietro Jurnalde: En son ve mühim HARP haberleri Alman ve Norveç kıtaınrı arj~;!i• 

lengerler iç n pilli;·, dolma, tatlı a~ tir. • zırlamakta olduğu söyleniyor. Seanslar: Şimal ot.eli ı 4,30 8 de muharebe devam etmektedir .. ·t ed'I' 
.- Mikado: 2,30 6 9,30 da başlar filosunun Bergene döndüğü te> 

1 
0,~s 

TAYYARE S I
• NEM ASINDA Dikkaı: Cumartesi ve Pazar ıı de ve hafta arasında her gün ı de mektedir. Fakat Bergen radros~uıun • Tele/on BU bu sabah Almanların ellerinde ,.ıoı• 

~646 au··N makta ve Alman menbaiarı:ıdnll 
._·__.____ Bugün Kültürpark Sinemasında ğı haberleri neşretmekte idi. tırs· 

Goteborg limanında 18 .ı\lJ11 9! ~3 • 
Aylardanberi sttbırsızlıkla beklediğiniz Kıvrak, lahuti, 
hazin aesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden 

Ü ÜGÜLSÜM 

VEDAT 
Ün ölmez bir eseri 

"YANIK ESİRE,, 
TÜRK9_Jf il ARAPÇA 
SÔZLU ŞARKILI 

Agrıco: Ekler jurnalNumara 9 dünya ve harp haı!!satı .. 
Seanslar: 1-3-5-7-9,15 de. 

Zevkine, azametine, giizelliğine payan olmıyan 2 film birden ret vapuru bulunmaktadır. rs~etrcl et• 
Cebelüttarık caıusu filmi kahramanı mt memurları bu vapurları .k00 .sY"ıı 

VlVlAN ROMASCE: VE ROGER DUCHESNE · ·,.ete• mışler ve neticeyi memnuııı, ~ 
Tarafından ıureti ievka!Adede temsil edilen bulmuşlardır. ~ 

ı.;.;.;.;,,~,;,;;,;.;,------

ZEVK GECESİ 
Filminde müııte•na bir mevzu ve bilyUk bir aşk hikayesi ırörillecektir 

AYRICA 
Gangısterlerin icraatına sed çekmek istiyen polislerle mücadelesi 

KANCıSTERLER CELLADI 
lLAVETEN: Parnmunt Jurnalde en son harp havadisleri 

Seanslar: Ze\'k gecesi 2,20 5,20 8,40 Gangısterıe • 4,10 7,35 
Cumar!t'sl \'e Pazar oaat 1 de Gangısterlerle başlar 

DOK TOR 
BEHÇETVZ 

Jı ı11r1 

Çocuk Hastalı 
Mıite/1assısı ~·4-' 

bit' ,11 
Hıııtalaruıı ıı,ııo daıı ııı•ıb• 

SPyler ıoka&ı.nd .. Ahenk 



~ 194._o_c_u_M_A_R_T_s_E_i ______ ----------- (ANADOLU) ::.=::=::::====---- SAHiFE ( 5 )' 

MAJİNO . z·cFRİD Harbe dair 

Ingiltere kralı 
Atina sefirini kabul etti 

Londra, 12 (Rad~·o) - Kral altın
cı Jorj, bugtin lngilterenin Atina •e
firi Pali Rogti kabul etmi~ ve kendiMi 
ile bir müddet konuşmuştur. 

c. • 
ıraat 

KURULUŞ 'f'R!Hl 1888 
Sermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 

7. irai r e Tır·ori H er Neı-i Baııl.-rı Muanı rleleri 38 
\'uan: B:nbaıı CAZAL 

ıııı;;; O.i'i:lum lıaııa bir gün dedi ki. 
•ıııntu~a.faa nazırımız, haı-bin ilaı:ı 
ı·e h an ıtılıareıı büyük erkanıharbı
de b1Y•tiyle beraber emin bir meYki
lltın~lunacakmış. Oii'lum, toprağın 
lijn . a Yapılmı~ olan bu emin mev
ht ~<tünde müteaddit defalar tny-

esıvı. .. . d • c uçmuş ve mevkıın emnıyet 
•rece . 

tiııı 'ini tayin eden raporlar tan
ıtını, 

2y R '. 
tııı d azıran per~embe gilnü ak,a-
lıan~' (Tour<) şehrinde, mıntaka ku 
, .. 

1 
anının va,·erı· Ba"an Le lva dö "'@ t • .. • 

..._ e demişti ki: 
ıı t" Matmazel, henüz du.'•duğumu-

ore Şö . lte~s . vıyi yaralanmış. Onu, (con 
•,~ ~Vılle) de, birinci a•keri mü! -
ıır h astahaneve kaldırmışlar. Ha
c,;, ayırt ÔlUm tehlike~; yok. Sa-
1,11Jıl~tnuz başlarında kırılmış birkaç 
ltt et"· Reıı•i bu kadar. Onu ziya -
\:ı Ştnek ister mi•iniz, nişanlısısı -

· öv· · 
ı~ Rlb· 1 Y.ı ne bahtiyar adam ki si-
. lıte ı .nış~nlısı var. 

ide Şırndı (ContereksviJ!e) in o-
1ı~ n Çevrilmiş (1) numaralı mül -
tııı,askert hastahanesinde şu müka
' ~reyan ediyor: 

ld~, •raıandınız ha, peki bu na•ıl 
ı~iy~ Anlatın bana bunu, çok merak 

ruın. 
'F' k 

Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ lılan uma didiye 
(ULUS) tan llcıbbi111 giiııeş gii.•lenııesin! 

dilecek bir filo kumandanlığına mü- Bu mısı·aı hep işitmişsinizdir, bilir-
"iniz. Danimarkaya saldıran aç Alman 

•ait bir hale gelinceye kadar bu iş de
;skerlerinin de Danimarka paslırma 

vam edecekmiş. 
ve sucuklarını, bol l.ıol c·umurtaları ve 

- Sahi mi? ' 
meşhur Danimarka tereyağlarını gö

- Evet. 
- Ne saadet! Bu takdirde her za- rüııce, ne hale geldiklerini, ne yaptık-

arıııı tao1\'ire hacet yoktur. Zaten, 
man yanınızda l.ıulunacağını demek

;ıeleıı haberler de yağma ve gırtlak fa-

T. iş Bankası 
Küçük Cari Heıaplar 

1940 

tir. 1 
tht l d ı iyeliııin rezalet ve sefalet dolusu bir ı Şubat, ı ~fayı•, 1 Ag" u•tos, iras a olu iisıkının hu sözü ü - " , , 

zennP (Frieda 7,, ~.) •onlu: :ekilde başladığını bildiriyor. Dani - 1 lkinciteşrin tarihlerinde 

lYRAllfİYE 1 •JJıU 
KEŞ!DEU .. 1. 

- Her zaman benimle beraber bu narkalıl:ırın tavukları, koyunlan, pas- yapılacaktır. 
c1rmaları, te rerağları toplanıyor, el- -

lunmak mı? nıı na,ıl kabil o1acak? 
- Tabii değil mi? Mademki siz 

(C'hateadun) de, nkrabalarıııızııı ya. 
nında olacak.,nız. 

er:ne b!r ,., .. ,ika veriliyor. Ez ez de su- 1940 İKRAll11YELER1 ı 
.\'unu iç!.. Alman\wıın vesikası değ:!. l ııdet 2000 1 ralık = 2000.- lira 
.narkı l.ıile piyasanın en hay:<iyetsiz S • 1000 > = 3000.- • 

Sahte ma~uka (Frieda Z. !l.) . bir-
l.ıir parası oldu. Umumi harple cephe- 6 • 500 • = 3000.- • 

denbire ma•um ve cocııkra bir hay-
len bol bol Rus parası ile döne"ek zen- 12 • 250 • = 3000.- • 
:rin olduklarını sanan Türk askerleri, 

retle zehirli dilin; kullandı: 
ıiliihare bu paraları hatıra olsun d:

- Hayret! Ha\•a nezareti şimd; 
(Chateadun) civanntla mı? ye çocuklarına bıraktılar. Çünkü bu 

Y .. b k d' 1. 'b' ld paraların bir santimlik kıymetleri kal-uz aşı en ıne ge ır gı ı o u ve t 
f 1 b

. . h d F ,_ _ mamış ı. 
aza ır ıza at verme i. a~at aır- z il D . . ava ı anı marka ı 
zından kacan şu kadarcık bır isaret- ... 
1~ ne büyük bir ip ucu vermiş oldu - • • 

Biz şuracıkta rahat rahat oturur ve jlunun farkında olmadı. ônre sevgi-
;alışırken, şimal denizinin sislerle ör

Jisi Lel~·a. olsa ol~a ma:.ıurnların n1a-
'umu olabilirdi. Hiç b;r •Uphev~ dii< .ülü, fırtınalarla kudurmuş sathında, 
meden . ad ece bir •nha,·a pk1<an "ehennemi muharebeler oluyor. Batan 

100 • -4000.- • 
50 • = 3750.- • 
25 • = 5250.-. 

40 • 
75 • 

1210 • ı ___________ ..;...: 

Türkiye iş bankasına para ya
tırmı;.kla yalnız para biriktırmi~ 

olmaz, ayni zamanda taliinizi de 
denemiş olursunuz. 

lzmir ikinci 
dan: 

icra memurluğun -

216 lira 4 kuruş borç için mahcuz 

J.OlA ı..t • .ı.u'·"·"'- • •• \:• ... - . ... v v u1..ı .n..ı-..ıu ı .\t: \ _ c: •c.k 

Ziraat buııKasrnd" J.umbRra ve ihbar•ız ta. arruf hesaplarında en 
az. 50 lirası bulunanlara ı,enede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plımagı;re ıkramıye dagıtıl.ıcaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 • 500 < 2,000 c 
4 < 250 < 1 000 c 

40 100 • < < 4,000 c 
100 < 50 < 5,000 c 
120 < 40 < 4,800 c 

Jataııa, ölen ô!eııe ! .. Nakli.,·e gemileterlhir ve ihtiyat ec::p1·; nlfP"Q 1r l~f'. "'I 

·inde balıkları ziyarete giden Alman
rarle. bıraktı Ye hatta boş bııl•rnduğu 

arın, Hitl<'rizm iein nasıl bir duada 
anın SU~ıınu biraz Pk,iJtme1< için ' 

160 < . 20 < 3,200 c 
bulunan 240 lira muhammen kıymet- .. lJI/\KAT:· Hcsapların~akı p~ralar bir sene içinde elli liradan aşağl 
li 600 kilo zeylin yağının açık artır- duşınıyeıı ı ere ıkramıye çıktıgı töhdirde yüzde yirmi fazlasiyle verilecek-
nıa .1 t 1 • k· 

1 
d 

18 4 9
,

0 
tır. Kuralar senede dört defa, 1 eylül, 1 bırirıci kiiııun, ı mart \'e lha· 

.. ı ,_. 1' k il d bulunduklarını da söylemeğe hacet .. 
1 e sa ı.ması arar ı ır. - - " ~ıran tar'hlerinde çekilecektir. ' 'na ~ at •evırilim, Riz yaralandığı-

~Jıııu 11
b haber aldınız? Burada oldu

~ı si~ u. hastahaneye kaldırı'dığı -
'•da/ kıın söyledi? Nasıl buralara 

şoy e .,ır ısan u an ı: k 
ro tur. 

- Rir tayyareci irin hav• nezare . ''ecc nleı·d bed' t' 1 t t ... • • ... v- '$ e e ıye ın yo unu u an 
: hır hır zamnn <C'hateaurh•n) den Fon Spee ş' d' · k d ı 

. l ı o d b" . r· • ,.. , .m l yenı ar ·a aş arını 
naK o amnz. rn a ır ta\' are o,_ kar ·ılamakl d · · ıt d · 

'arihinde yapılacak birine; arttırma- -~\\U 

<ında: Muhammen kıymetin yüzde ~ 

vetmiş beşini bulmak ve en çok arttı iZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

-~ 
-.... lıelebildin!z? 

.~i 2~0Urs) taki kumandanın ya
~ terk~ te~men ~öyledi. Fakat Pa

llıdn etmezden evvel validenizi 
n) :lt 0~dan sonra da (Chateau -

lıııııa h rnış olan annemle bablmın 
lıı~ı •hbareket ettim. (Chateaudun) 
:•.lirettı.•Plarımız, bizi evi.erinde m· 
t~iuııuz Ondan sonra da sızin ne ol
ııu tah~· ne vaziyette bulunduğu -

~ttiı. t ık etmek için (Tours) a \ .... şt h 
• t:~ııııı e epsi bu kadar! Akraba-

'u da .~ıhhati çok mükemmel! Ha 

1 ııununııAve ede~ im! Sizin tay,·are 
,'ili il"- Şarka doğru hareket ett; -
"'' nenın. . ~ <kınd ıştım. Tnb!! .,hhatiniz 
1 liııı 01~ ınaıomat almak biri nci e

';~at ed· u. l<üçUk otomobilimle se
~ leri as~:rdum. Bu tipteki otomo -
0~.~e .. rt makamlar zaptetmedi ''• " ,, .. ~ t,h, •ız değil, uzun meMfe-

•u'' l'.alt~ınaııeri yok, daha ziy11de 
l·k 0toıııobn~t işlerine elveri~li. İ•te 
:a •ta kaa er .botun P'erP ,.e su da
%ııı d ar •ız; görmek için yuvar
'~ Urdum l'"!@\t • • 
-.... S· g,l!ın ı 

liı· . ı ıı ne k 1 
"terd· adar •evdiğimı bilme -

-.... lı •ın. "'•t undan b. '\kı heııiııı i . ü\·ük bahtiyarlık o!a-
llı ıı •iıi ın Çın. Fakat akrabalarınız 

teı?>-ar erak etmesin! 72nneder. 
"- Q,1 hatları n .• ara .. 

~<ııtöııderd· f&-eah) dan b;r nıek
\}n• ra• ıın. Buralann bomhardı-

,ı~· l(ınen t . . . 
'<ıı 1 ~6 .1 . PO• il •en·ı•lerınır> 
ı0111llı, 01. enıvor. Bütün volların tı-

a •ca· · 
e,~ ~ llıp~R rını •anmıvorum. Mil ' i 

' flerd u oha bile ikinci dere -en .. 
•~' <'aıı ıstıfade olunabilir. 
l ııuz ıtıı ! ~ 
<iı·,~· b'•heıı· e kadar yorgun oldu-

, 1~le a;- ~· l<uvvetinizin •on b~
h,:ı-. ltal'ır a ta durabili~·or<unuz. 
~ •Ctıı •evg·ı. ·~rltıı için .ı •m, hayır! Sadece 
~ıt1 nıu~uıı:eYım. Ba•it bir sinir 
lı~ı, ~bu ka an başka bir~eyim yok. 

iııı. 
0 

lr Oda S~bada kendime knlay-
1,ilıııı rada Ulabileceğimden emi
•ı /1 u:ru;•rın sabaha kadar mü-
~ ızt Utn 0 
~1~) ~ ~tekrar ·g .. radan da maale-
ı~q Qlrek ormeden (Chiltea-

~11. ~ hastahet etmeğe mecburum .. 
'•e. ter sı'•· •neleri ziyarete izin 

'6 1 •I g" 
't;\ tn :t stı'naı b~rebildimse bunu son 
h• •Itd'rtun b· '1: hale borçlu .. 
~ llOzeir ıfade içinde bile ha
~~ı11111· 1' a eşen Lelya, sözünü 

au raıı y .. b 
'lı t!\ı Ve ııe uz aşı yerinden 
~~ t~ 1 btr h nç kızı kucaklamak 
~"'!~,~~el eıı:reket yaptı. Lelya he 
~ ~ ~~d"'J'ıtı le rıyle •evgili•inin ba
~ 'ı~, d •kıarınızırın dudaklarını 0 _ 
ı o~ a ba • 1 t~ t,ıı.._ • l'Uldu g adı. Sonra ya-
l ı,\.'.11\l~ b· ',Yalanı meslek hali-
11' '"te ır ıns 
"l'f•d ~al'ııitıı· ·anın tüyler ürper-

~~,.• Z. S.) 
1 Y~tiyle devam etti: 

• 'ııı "lrll;tıı 1 s· nıhayet konuştu: 
1r · <ıab · ıze · ıı tel'. etj 1Yi bir haber ge-
~r ç t llener ld lıı oıııı e~llıen a en duyan ya-

4' 'llı.. ~~ lrava in verdi bana. Siz iyi tu., 
1 

al'ln ed .
1 
azırının hususi ka

thııa~ ecekmişsiniz ! Hiç; 
• Y&ııiden teşkil e-

... . ,,.. , . ~ a ve enızın a ı a nazı 
<ıl cldugu herke•ın malumu. R·r kon Alm:ın•·a. 'f ti · h 1 ·' :-;ının n1arı c er.ne sa ne o . 
;akt ve fırrrrrrq Otomohille gay~t maktadır. 
:ızak bir me•Hfen;n tavnr0 \'e k~pı c1· 1· 1ı g l k Al · fi · · 
, .w. e ece ~ , rnan nazı şe erının 
Ko:n~ıı~u kadar yakın geldıgıni unut- mezar la ı h d ç k ı 

ş arına, mu u .a ırca ıya 

rana ihale edilmek ve satış istiyenin 

~lacağına rüçhanı obnların hakluı 

mahfuz tutulmak şartiyle ve aksi 
halde •atış geri bırakılarak 19-4-~40 Türk Anonim Şir '~eti 

ma. yaptıkları gibi, şu kıt'a yazılacak: tarihinde ikinci arttırma'1 yapılmak Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Ha!kapınardaır. 
Fakat :l'iizbasının bu tevili (Frierla Ne kendi eyledi rahat 

Z. 3.) ü yakalnclıi'ı in ııcunia:: malı- Xr halka wrdi hıızırr 
' uretiyle en çok aı·ttıranın üstünde Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba.J, Değinnen, Geyik 

bırakılacağı ve rüçhan hakkı sahin- -ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
rum etmek söyle dur•un. oııu bü<bii- Yıkıldı gitti cihandan 
tun bnjl-1.ıdı. Ca'lı• kız yii~h,,.,~ın L4 - Dayansın ehli kubur. ' erinin alacakları mecmuundan faz- olup malları Avrupan:n ayni tip mensucatına faiktir. 

'l'ilr çalı•tıii:ını nnlnclı Ye na~ır:ar he- ÇİMD!K 

yeti;·le bilyük erkanı harbivenöıı kıı
'a bedelle alıcı çıkmazsa satış tale- = T J f N 2211 3067 
binin düşürüleceği \'e satışın peşi11 pa - e e on o. ve 

manda mevkiini. hemen hP"leıt kat'! Baltık bog~ azı 
olarak ora 1ıırda kııbul etr'. 

ra ile yapılacağı Ye ancak .''Cdi gün - Tel S!raf ad resi: Ba yra 1< 
mühlet verilebileceği ve bedeli alın-

~zmir 
(Frieda z. 3.l. dudaii:ındn ı. nn kapatıldı 

bir aüllimsemp~·JA t.Pım. Sl_q.21nl .arnı.ak 
üz:·reyken kapı birdcnb'"c dısnrdan -Baş tarafı 1 inci sahifede-
lı:ıf i f darb{'lerle nırulrl ~; \'C ihti ı a» muharebeleri hakkında İngil i z resmi 
,, 0 :1 bakıcı göriinü\•erdi makamlarına henüz pek az maliinıat 
Hastanın yanında kalmak hıı<u,., 11 ı:elmiştir. Bunun sebebi düşmanla ir

da Yerilen müsaade miıcdeti nihaye- t'bat tesis eden inl!'iliz harp gemileri
te ermişti. nin yerlerinin te•bitine mani olmak 

Genç kızın şu anda. kun•eti~in .on için telsizlerini işlt"tmemeleridir. 
clamla•iyle ayakta rlurabilrHiT· mıı- Rritanya bahriye nezareti, Gateg:ıt 
ha~kak•: . Üç g[in ve iiç gecelik ara- ı,oğazında büyük bir deniz muharebe
'"' faali;·et ve uyku•u~ . istırolıatsiz sinin Yuku bulduğu hakkında Alman
rlidinmeler onu tüketnıi~ti (Frieda !arın Yt>rc!iği haberi t ekz'.p etmiştir 
z. 3.), şehrin üçüncü ,,,n;f. falrnt o'- ~ bin Alnımı askerinin cesedleri Nor 
dukca iyi ve temiz otellerinden birir,- veç sahillerinde toplanmıştır. 

madıkça mal teslim edilemi;-ecPği w 
mlrd etindP •atış l.ıecl~li ödenmcz<e 

veni ~ en arttırmaya ~ıkarılarak en 

çok arttıraııın ü.-tünde bırakılacağı 

ve bu ik; ihale ara•ındaki fark ayrı-

ca hükme hacet olmaksızın memuri
vetimizce tah•il edileceği ve satı~ın 

izmirde Şadırvan altında :.11"ırcılar 
rarşı.,ında 4 No. lu mağazada işbu 

'lan n 939-14702 sayılı dosya<Jnda
k; şartnamesine göre yapılacağı iliin 
olunur. 

Üç Kimyager 
Valdo~u 

de, banyolu bir oda bııldıı. Güzel Dün Rritanra hava kU\'\'etleri, Nor
Yücudünü dakikalarca ılık suda bek veç denizlerindeki Alman gemilerine 
leterek banyo>ıınu vaptı, avn~nın Ö· Norn~ç tayyare meydanlarındaki Al
nünde tuYaletine ihtimam etli. od~ - man tay\·arelerine hücum etmişlerdir. 
nın güneşli inzivasında yemeğini ye- Bu ing]iz tayyareleri, büyük torpil- Diğer bir takım sinir 
di. Ter taşımakla idiler. Bir Norveç !ima- ilaçları gibi mideyi boz-

Saat tam l!l,1.5 de, (Frieda ?:. 3.) ııında bulunan Alman harp gemilerin-
kücük spor otomobiline binmiş Ve den bir destroyer, tam bir isabetle tah- mıyan çok iyi Ve tesirli 
Paris yolu üzerinde uçnıağa başla- r:p edilmiş ve batırılmıştır. arazsız bir sınır ila-
mJ<tı. NorYeçte Stavengar ta)·yare me~·- cıdır. 

(Contrekseville) RehıfrlP, Paris;1 danına ingi!iz tayyareleri öğleden eY-l'·--------------1 
(Vincennes) kapısı ~ra•ında mesafe ,·el iki defa hücum etmişlerdir. Sa- Söke asliye mahkemesinden: 
'l20 ki:ometredir. Lelya dö jiv~lt ın- hahlerin petrol depoları ateş almış, öğ Sökenin arslan yaylası köyünden 
bi bir ;;porcu. bir otomobil yarı~ı 83 :ı .. leden sonra alçaktan uçan İngiliz !ay- 08man oğlu Mustafa 1331 yılında 
rıiyonu için bu me•af P. ildi ~am~nl"ı._ yareleri mitral\-<lz ateşile meydandaki harbi umumide askere giderek Ça -
na. alt•ndaki 5 beygirlik kötü otomo- Alman tayyarelerini ha,ara uğratmış- nakkale harbine iştirak edip o za
hile rail'men 5 •Aatten fa>.la •iireme7 'ardır. Şimal deni•i üzerinde bir Al - mandan beri hayat ve mematı meçhul 
di. Fakat casus kız, adi znmanlaril" 'ilan tayyaresi düşürülmüştür. kalarak tagayyilp ettiğinden gaipli-
olmadığını ve bu mesafeyi her '" - ğine hi!küm verilmesini ayni köv-
mankinden daha uzun bir müddet n ıriden altı tane a•keri so.a hemen den kız kardeşi Iraz Karabulut t~
zarfında asabileceğini, her !'<'\'derı i- hemen gedlenıe• ,·aziyetteydi. Lelya lep Ye dava eylemekle mumaileyh 
Yi biliyordu. Ağız ağıza tıkalı yol'a- o anda, Fran•a yolu denilen büyük Mu"tafanın hayat ve mematını bi
ra. yolların bazı tamire muhtaç mın- caddelerden geçmek fikrine düşm~- !enlerin işbu ilanen neşrinden itiba
takalarına, adım başında bir soru_ di.. ren bir sene içinde 13-4-941 tarihine 
lan resmi suallere ve her şeye rağ _ Elinde (Neufchiiteau) nun mükem kadar Söke asliye hukuk mahkeme
men Lelya dö jivelt, adeta kanatlan- mel bir plfını okluğu için, plana ba- sine haber vermeleri ilan olunur. 
mı~tı. karak şehrin şarkındak; sokaklara 1294 

Kız, içinden şöyle muhakeme edi- dalıverdi. Böylece şehri içerden ve 1--------------· 
yordu: öz sokakları vasıtasiyle geçerek, 

- :Merkez gece yansından evvel (Neuve) ve (jules - Fery) caddesin
beni merak etmez ve tlliş:ı düşmez. den şehir dışına çıkabildi. Şehir dı
Henüz gece yarısına 10 saat vaktim şına çıktığı noktadan, (64) numaralı 
olduğuna göre zaman benimle. Na- milli yol başlıyordu. Diğerlerine na
sıl olsa gece yansından evvel vara- zaran daha az maniah olan bu yola 
cağım. Şu andaki sıkışık vaziyetime atılıp (Ligny • en - Barrois) ya ka -
rağmen isterim ki, Alman merkezi. dar ulaştı. 
(Z. 3.) ün verdiği söze ııe kadar sa- Orada, doğrudan doğruya (34) 
dık olduğunu tesbit etsin. Benim için numaralı milli yola girmekten başka 
aliikaya değer şey, kolaylık içinde çaresi yoktu. Ağır nakliyatın ve aske 
tutulan söz değil, hemen hemen im- rt ııevk işlerinin caddesi olan bu yol 
kansızlık içinde yerine getirilen te- (Nancy) yi Parise bağlıyan yoldu. 

Taze, temiz, ucu; 

ilaç 
Her türlü tuvalet 

çe~itleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

ahhüttür. Lelya memnuniyetle gördü ki, yol üs- S h h t • 
Lelya, (Neufchateau) mevkiinde tUndeki askeı1 nalcliyat arabları, pi- l 1 Q ecza ne S l 

pek büyük zorluklara muhatap oldu. yade kıtalarının ağırlıkları ve saire, Başdurak BUyUk Salepçioi!u ha-
(Dijon) ve (Lanırers) den (Nancy) - Devam edecek - l .".1 .k.a.••.'".ı.n.da_. ________ _ 

E>kı lıc.ı•diye müfelli~· Ahm~d • "ureddinrn Ilaşturak şı:~e i e C'\nn 
'm 'ı · s:ıtıs bede'i borcuıırl ,ııı uol ay ı haciz edilen birinci sultaniye mahal
'esinin kapıınizacl e sokağında kain 49 sarılı \'e 3. 4 lira kıymetindeki evi 

. • füıycl idnrc heyeti k:ırariyle 21 gıin nıüıldetle müzarede)·e çıkarılmıştır. 
rı.Jiplerı~ 29 • • ~ıııı D40 pazarte.'1 günü saat 15 Le \·iliıyet idare heyetine 
müracaatlan ilan olun r. !l 16 n 1236 

&Ül~ELLİT 
Ali Rıza Evcim 

lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, 5ai';lam olarak ve aan'at icaplanna 

2öre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter -ıe dosyalan 
an~cak mücellit t.Ll RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipari• üzerine lüks albümler yapılır. 
Mü .. sses,.nin ~İarı •a "lamlık, üzellik ve süratbr. 
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~lzmir Levazım Amirliği ilanları 
I miı· l•ı•a=ım ıimir/!ği salın alma komisyonundan: 

1 - l\I:ınisada bulunan birl:klerin ihtiyacı olan 37000 kilo makarna 
J::? lteahhidinin teahhüdünü yapam~ma;ından müteahhidi hesa
bına şerait ve evsafı dahilinde satm a·.nacaktır. 

2 Açık eKSiltme ile ihalesi 2.1-nisa.ı-1040 çarşamba günü saat 10 
dadır. 

3 - Hepsinin tutarı 11100 liradır. 
4 - 1 k teminatı 832 l'ra 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı 

kanun n 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale saatin
de ~Ianisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. 

9 13 17 22 1242 

!:mir levazım amirliği satın alma kvmisyonıından: 
1 - l\Ianisada bulunan birliklerin ihtiyacı olan 30000 kilo zeytinya

ğı şerait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 2;i-nisan-940 perşembe günü saat 11 de ya-

pılacaktır. 

3 - Hepsinin tutarı 15000 liradır. 
4 - IK teminatı 1125 liradır. 
5 - 1 teklileri 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 

ves;irnlariyle ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını 
ll!aııisacla tüm. Sa. Al. Ko. na getirn;ıeleri.. 9 13 18 23 1243 

ı · ıııır 11 •''l-tı.ı amıı'iifji satııı alıııa koıııisyonımdan: 

1 - izmir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde 5064 
lira 92 kuruş bedel keşifli deniz içinde çalışmağa mahsus kloş 
iır.ali 11 nisan 940 perşembe günü saat on beşte kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından pazarlıkla yaptırı

lacaktır. 

2 - İhalesi 16 n·san 940 tarih sah günü saat on beşte kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Temiııatı muvakkata akçası 380 liradır. 
ı1 - Şartn:ıme ke~:fname ve resmi her giin komi:~von<lu görü1ebilir. 
6 - htek' !er ticaret odasmda kayıtlı oldukların:ı dair ve.<ika gös-

term"k mecburiyetiııueıl.rler. 
6 - Pazar! ğa işt'rak edecekler 2490 'ayılı kanunun thi ve tçüncü 

maddcı.,l"inde ve şlrlııame,inde yazılı vesikaları ve teminat mu
\"akk::.taları ile birlikte ihale saatındaıı e\'\'el komi"yona müra-
caJ !arı. 1301 

-------~ 
!·mı" le •ıı-•ım amh/iıji satın alıııa komisyonıından: 

l - Tel . telsöz motör ve elektirik makinistliğine talip olan sanat
karlardan ehliyet gö;;tercnler ve şeraiti uygun görünenler üc
retli olarak orduya alınacaklanlır. 

2 - !,tekl · olanların \·esikaları ile birlikte 
ci şubeye derhal müraclatları. 

müswhkem :l!e\•ki ikin-
1300 

13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 

-lzmir te1efon müdürlüğünden: 
l\I ürl ıgtmüze bağlı Karşıyaka telefon •antralı için istimlakine karar 

Yerilen b.r parça arsaya ait belediye encümeninin 6. 3 940 tarih ve 382 
sayılı kararı aşnğıda gösterilmiştir. 

[rzkOr arsanın bedeli idaremizce tesviye ed:lip tapt>ya tescil muamele 
si ıfa cılileceğınrlen keyfiyet istimlak kararnam~sinin hükümlerine tev
f:kan i an ol· nur. 

E. •cü)TF.N KARARI 
Hukuk i 1 ri Md. lüğünüıı riyasetten encümenimize muhavvel 413 940 

ta rıh ve 486 ~o. lı yazısında: 

lzmir teiefon :IId. lüğünce istimlaki mukarrer; Karşıyaka telefo(I $ant
rn ına bitişik takriben 248,34 metre mıırabbaından ibaret ve C. H. Parti. 
~.ne ait arsanııı istimlak kararnamesine uyularak teşkil olunan komis • 
yon mar,fetiyle kıymeti takdir ve mevaddı mah<u•a'I mucibince diğer 

muamelat tekemmül eden istimlak dosyaoının tetkikinde: 
1z ir Telefon :11d. lüğünce sözü geçen arsanın itti<alindeki em-.ıl' ar

sc'arı- C. H. Parfüince 75 • 100 kuruş arasında •atıldığı ileri sürülerek 
istımıak rnu'·arrer ar;aya takd:r edilen kıymetin fnzla olctuğuııdan ten
z i ta bi ile itirnz vaki olduğu bildirilerek istimlak kararrnımesiııin on 
birine· maddesine tevf'kan keyfiyetin encümence tetkikiy!P bir k. •:ıra 
bağlar, . .ısı ister lmekte oldLğundan icabı müzakere olundu. 

lzmir telefon :IId. lüğü itirazı ile istimlak dosya511Hla me\·cu<l takdiri 
kıymet mazbatası tetkik edilerek: 

1 - Takdir edilen kıymet Telefon l\Id. lüğünce fazlalığından dolayı 

olan i'irazın redd'.yle, kombyonu mahsusça mezkfir ar<anın halihazır \·a
ziyetine gore emsalinin alım satım fiyatı nazarı dikkate alınarak beher 
metre murabbaına (2) lira (50) kuruştan heyet' umumiyesine takdir e
dilen (620) J"ra (85) kuruş kıymet:n muvafık \'e mutedil olduğuna; 

2 - Dosyasının müteakıp muameleleri ifa ve ikmal edilmek üzere 
İzmir Telefon Md. lüğüne tevdii için yüksek vilayet makamına sunulma-
sına karnr verildi. 1305 

lzmir defterdar ığından: 
Mükellef:n ismi Ticaretgah adr ·si 

Hilseyh Avni Karşıyaka donanmacı mahal
lesi No. 9 

1şi 

Fırıncı 

Yukarıda ism; ile ticaretgah ndresi yazılı mükellefin terki ticaret ede
rek nereye gittiğ, te..;bit edilememesi üzerine mumailerhin ticaret müd
deti olan 1 11 936 dan 31 12 9!l6 tarihine kadar olan muamelatının tet
kiki için mczkiır müddete ait defterleri ile diğer ve•aikin iliin tarihinden 
itib:ıre .• 15 gün ~'nde Bahçeciler hanında ikinci katta kain beyanname 
tetkik bürosuna müracaat etmesi lüzumu 16 3 940 tarihli Anadolu ga
zetesi ile ilfm edilmişti. 

Bu defa yapılan tetkikatta ticaret müddetinin 1 ı ıı '936 olmayıp 
111/936 dan 311121936 tarihine !-adar olduğu anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh bu mükellefin ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde 
mezkür müddete ait yukarıda özü geçen de~rr ve vesaiki hamilen be-
yannnme tetkik bürosuna müracaatı tashihen ilan olunur. 1302 

Denizli belediyesinden: 
T.p elektirik dizel motörü iç'n fenni bilgili ve ehliyeti fen heyetlerince 

musaddak ve Türkiye cumhuriyeti tabasından olmak şartiyle 75 ila 100 
lira ücretle Denizli beled"yesince bir mak:nist alınacaktır. 

Talipler çalıştıkları müesseselerden almış oldukları ve yetlerindeki mev
cud evr:ılı müsbitek>rini 1940 ni•an ayı sonuna kadar belediyemize gön-
dermeleri ve müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 1299 

Kültürpark Tenis Klübünden: 
KulUbUmUzün umumi toplantısı 16.'4: 940 sah gUnü saat 17,30 da Bey 

!er sokağında Parti binasındaki hususi salonda yapılacağından müessis 
m~kayyed azanın te,rifl ri rica olunur. 

RUZNAME: 
I - 1 are Myeti s _imı 
II - Biidcenln tasdiki 

III - İki murakıp seçimi 

(ANADOLU) 

Memur alınacak 
Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 
l\Iünh"ller için lise veya orta mektep mezunları arasında mü>abaka ile 

memur alınacaktır. Kazan; nlardan ihtiyaca göre tı.yin edileceklere 3656 
sayılı kanunun mucibine ücret \"erilecektir. Bu mekteplerden mezun olan
ların ı.şağ"ıda yazılı vesikaları i'tidalarıııa bağlıyarak en geç 15 nisan 940 
akşamına kadar umum müdürlüğe müracaatları. Vesikaları vaktinde gön
dermiyenlerle noksan gönderenlerin imtihana kabul edilmiyecekleri, im
tihan yeriyle gün ve saatı adreolerine ayrıca bildirileceğinden istidalara 
açık adres yazılması lüzumu ilan olunur. 

l - 1 '$e ve orta mektep şeh' detnamesi vera bunlara muadil mek
teplerden mezun olanların muadeleti l\Iaarif Vekaletince tas • 
dikli vesika 

2 - Askerlik terhis vesikası 
3 - Doğruluk kağıdı 

4 - Tercümei hal ve tasdikli nufus tezkeresi sureti 
5 - 3 vesika fotoğrafı 
6 - Devlet memuriyetinde veya diğer yerlerde çalışanların oralardan 

adıkları bonservis tasdikli suretleri 
5 7 9 11 13 1116 

lstanhul Belediyesinden: 
24-4-940 çarşamba günü saat 15 te istanbul belediyesinde daimi encü

men odasında mezbaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lüzumu olan 
58092 lira ke,;if bedelli 3 adet deniz motörünün kapalı zarf usuliyle ek
~iltmesi yapıl.acaktır. ~Iukavele. eksiltme. hu;;usi ve fenni şartnameleri, 
proje keşif hulfi<Rsiyle buna müteferri uiğer evrak 291 kuruş mukabilin
de fen işleri müdürlüğündrn verilecektir. '.\1uvakkat teminatı 4154 lira 
60 kuruştur. hteklilerin tekllf mektuplarını bu işe lıenzer iş yaptıkları
na dair \'Csikalarına i"inaden eksiltme tarihinden 8 gün evvel fen işleri 

müdürlüğlin~ mürataatlc. «hnmış ehliyet \'e 940 yılına ait ticaret odası 
vc,ikalariyit tem'ııat ın~,.;buz mektup veya 2490 numaralı kanunun te
m'ııat giı-teı im~" ııı knlnıl ettif!i d.g,'r enak \"e vesaik \"e imnlı keşif \'e 
~«rtı.amdcriyle :?.J-1-9.JO çaı şumlıa gUnü ~aııt ı.ı de k,ıdar daimi enclime
ne vermeleri lazımdır. 9 J 3 17 2::! 1184-2602 

Akh;sar muhas:!bei husus·ye me· 
murluğundc- n: 
Akh snnıı KHp&lı k•idiııd•·n Apturrahman oğlu Dervişin kö<e k:ih

ya çiftliii' me\·kiindeki 1 l•,•kbr 20 ar tarlası vergi borcund.ır. dolayı 
,:;~~tıiığu ç:kaı·ılrnıştır. 

19-4-~40 tarihine ra~t'ıyaıı l'ııma günü idare heyeti huzurunda iha
lesi icra kılınacağından ıelekUeric yevmi mezkurde idare heyet!ııde 
hazır bulunmaları ve :zah[<t almak istiyenlerin muhasebei hususiye 
daıre,inc müracaatları iliin olıa.ur. 7 10 13 121 l 

-ça.-;;;aıtı tu~lası müaürlüğünden: 
1 - Tuzlamızda mevcud sofra tuzu fabrikasının dahili kısmının çi· 

mento harçlı Rıvanm: sı pazarlığa konmuştur. 
2 - Beher metre murabbaının muhammen bedeli 114 kuruştan keşif 

tutan 750 lira 12 kuru~tıır. 
3 }tluvhkkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 
4 .,ıır'namesi her gOn n1Cdflr!Oğ0müzde ve izmir baş müdürlüğü

müzde görülebilir. 
5 isteklilerin lıu gibi işleri yaptıklarına dair vesikaları ile birlikte 

ı;; ıı ·:-.an 940 pazarte~i günü saat 1'1 te komisyonumuzda hazır 
!ıııluıımaları. 30 :~ 6 13 1077 

Bor'lova C. H. P. h<'şkanlığından 
B ~anıı;: lnıhı;csinde ya;;lık ıncma i~letmek iôtiyenler :;eraitimizi öğren

mek üzel'e pJ~'timiz1. n ;iracnat etn1P 1rri ilan olunur. 
2 ~ 8 11 ı:ı 1117 

BRİSTOL 
Beyoğ'unda 

~ 

OSMA NI YE 
SiR K E C /'de 

Bu her iki otelin müıteciri T ürkiyenin en ealı.i otele İÜ 

B. Omer L'.i fi Bengü 
dir. 

4 4, Senelik tecrübeli idar..sıyle bütün müıterilerine kendiıiu İ 
ıevdinniıti· •• 

Otellerinde m;s•fir ke.lanlar evl•rindeki nhatı bulurlar .. lıtanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar •• 

Huıuıiyetl~rı 5ok olan bu mellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi 
yecek derecede ucuul,,..-. 

1 
ALSA:-.:CAK 

lıtaayonu Kf'r~1•1nda Yeni AçılaD 

EGE 
Husu'i H,.,~t...,IJ,.., ... ,,fıİ 
Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADİL BiR 
Her şubeye ait hastalar kabul ıoe mii
leha.ç,qısları tarafıtıdan tedaı•i edilir. 

Müessesede her zaman 
dol<tor bululur. Tel. 2918 

E 

Mdkine Tamirhanesi 

1 

lşi gününde teslim etmeği pren:.ip dinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

t .. llllllll:Z•K111ea•t•a•n•eıımıpsa~za8n1111dme~miMllrcl!t.il~e•r~6~7ııaı·m6~9;;m111Tse•leK•~o~n~;•S•9•9•S .... lilllll' 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 
ADR!A TİCA S. A. N. 

Diann vapuru 13-4-'l40 tarihinde 
beklenmekte olup Trieste limanına 
hareket edecektir. 

Brindisi motörü 17-4-940 tarilıinde 
gelerek ertesi günü ·~at 17 de do.<ırıı 
Pire Brindisi Zara Fiume Triyeste 
ve Venedik limanlarına hareket erle 
cektir. 

Citta eli Bar; motörü 23-4-040 tari-

13 Nisan 1940 CUMARTS~ 

V. J. henrı ı-·an LJPrz ~ 
American Ek&J.JOrt Lıneı 

Nevyork 
N E V • Y O R K 1Ç!'°' 

lnC• ~ 

Eksilona vapuru 19 Nislnda bek• 
!eniyor. 

-----· -;'i 
ATID NAVIGATION co:ı.rP.A· 

HAIFA 
Beyrut Hay!. Telaviv 

ve lakenderiye için: 

hinde gelerek İsL.rnbul Pire, Napoli, ı---------
1 

nl• 
Antar vapuru ı; Nisanda l·ek e Cenovaya hareket edecektir. 

Zara motör"i 24-4-940 tarihinde yor. 
gelerek ert~.<i günü R&at 17 el" doğnı 
Pire Brendi.;i 7.ara Fiume Trive•te 
ve Venedik limanlarına hareket ede
cektir. 

Federico vapuru 25-4-940 tarihin
de bLk!enmekte olup Cenova ve Ri
viera limanlarına hareket edecek
tir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyes· 
te veya Cenovada şimali ve cenubi 
Amerika limanlarına hareket eden 
ltalia anonim seyrisefain tirketinin 
ve Amerika ve Hindiatana hareket 
eden LOYD TRIYESTINO anonim 
ıeyı-isefain şirketi vapu.-larına tesa .. 
dili ederler. 
NEERLANDA TSE ROY ALE KUM

f' ANY AST 
Achilles vapuru 16-4-940 tHihiıı

de boklenmekte olup Anvers ve Hol· 
landa limanlarıııa lıareket edecek. 
tir. 

SERViCE MARlTIME ROUMAIN 
p, le,; Y«puı·u 16-4-940 t rih!nd? 

beklenmekte olup '.\!alta Cenov~. 

Mar,;ilya l"manlarınu hareket ede
cektir. 

Not - Ahvali hazıra dolayısiy'c 
navlun ve harekt..t tarihlerinin kat'i 
olmadığını ve bunların hiçbir ihbara 
lüzum olmaksızın değişebilir oldu
ğunu ve meauliyet tereddüp etmiye .. 
ceğin; muhterem yükleyicilerin ka • 
yıd ve İşaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri
yet caddesinde FRATELLI EPERCO 

. pJk' 
Vapurlann ısım ve tarihletı 

kında hiç bir taahhfld alınm•S· 
TELEF"ONı 2007 - 2ooa r-----------Doktor 

M. Şevki Uğur 
bir:nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehass.sı 

lzmir Beyle~!okak No. Sil 
Telefon No. 3281 
Hastalannı sabahtan itibar•• 

ve ıece vakti 1<al:ıul ve muayene 
eder. 

•--- Diş tabibi __

Cevat Dağh 
b )ıtol' 

Hastalarını her ırün sa a !<•' 
akfama kadar lkincibcyler •0 

•· 

ğında 65 numarı.lı muayeneh•:s 
' •İnde kab"l eder. Telefon: 3~ 

Ulıvier ,,e şürekfiJ 
LiMiTED 

VAPUR ACENTASI 
Attürk caddesi Rees binall 
Tel. 2443 •çiO 
Londra ve Liverpol hatlal'1 1 

df' 

P• "h • .. .,aP 
ıyaanın ı tıyacına gore 
!arımız aefer yapacaklardır~--

clil"'' • 
vapur acentaıma müracaat e zoOS 
si Telefon: 2~ 

ı LAN 
A~keri Liselere talebe a ınıyor 

lzmi~: levazı;n d1n1"rliği satın alnıa kotniayonundaJı: 6-
1 - Kulelı, .:lfaJtepe, Buroa Askeri Lıselerinin her üç sınıfına d• . 

nümıJzdeki haziran içinde başlanacak olan 940-941 ders yılı içı• 
talebe alınacaktır. 

2 - Ah~aca~ .. alebelerin. öz Türk ırkından olması, kendisinin ve ~~; 
sınııı kotu hal ve şcihret sahibi olmaması sıhhi mua•·enede t 

, J ttı ' 
lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şar Uf 

3 - Bir sene tahRili lerkedenler, yaşını büyültmüş ve kücültJll 0• 
olanlar kendi okt>llarıııın Rınıf geçme sınavında ipka veya \ı 
tünlemeğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları taJırnatta 
hat!ere uygun olınıyaıılar asker iokııllara alınmazlar. , 1 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerıPr 
·e • 

devanı etmekle IJerabeı· 10 nisandan itibaren bulundukları ) v 
lerckki askerlık ~ubelerinden diğer kaydükabul ~artlariyle fil~ .. 
caat rollarını öğrenmeleri \"e buna göre de kaydükabul kJi.ğI d;,, 
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamanılamış olmaları J1izıfll ~u· 

5 t~teklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulurdukları 0 
91

• 

!ardan askeri liselerce celbeclilecek ve bütünlemeğe kalmadaP 
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacaktır. 1ıtı 

Askeri lise II. \"e Ill. sınıflara girmeğe muYaffak olanların 940 · 
kampları ileride askeri okullarda y~pılac·,ktır. zıl" 

6 - Askeri orta okui'.arla musiki, sanat ve kara gedikli erbaş ııarıc• 
lama orta okullarının kaydük~bul şartları ve zamanları aY 1s 
iliin edilecektir. 31 Mart 3 4 5 6 7 9 10 ız 

11
21 

14 16 19 23 25 28 30 Nisan ve 3 7 9 10 mayıs ___., 
•• 

lzmir Turi:tik yoıJarı Mıntaka nııı-
dürlü1{ünden: ıun• 

1 - Kar~ıyakH 'titatpaşa c"ddesinde 126 sayılı Recep Upcu 0~1 01• 
ait e\":n hNhnı ve tanrıdan maada malzemesi müşteriye ad 3 r• 

·ı·' e mak üzere 190 lira :!5 kuruş muhammen bedel mukabı ıı 
tı rmaya çıırnrılmıştır. dniııll 

2 - Müz,.ı·cde 28-3-940 per~embe günü saat on birde viJayet 
encümen· nde yapılacaktır. .. de oP 

3 - !stekliler müzayeı.le bedelinden başka ihale bedelınin yuz 

beş nisbetinde bir teminat vermeğe mecburdurlar. . rııilda,. 
Şartnameyi görmek istiyenler lıııntr turistik yoll!ll"I mıntak:ız ./ 

!Uğilne milracaat edebilirler. ~ 

1 • Sıhhat vekaletinin reımi ruhıatını haiz 
•A 

rııııı 

Şiddetli BAŞ, DIŞ airrııa ,, 
sırıııı. 

MA TlZMA ıancıların•• . 0ııtf· 
·rıt 

hataızlıklarını derhal ıreçJ 1 cırlA 
ALGirlL 

NEZLE ve SO~UK 

.. , it&ctıJ'· 
kar,ı mııeııır 

~ k•'e 
lcalıında ıründe l·· 

• lu!1ur· 
Het· Eczanede ou ~----

1 o•'· •' 

------------------------~~ 


