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Skandinavya cephesi 
Hakiki vaziyeti anlamak mümkün değildir 

Norvecin şimalindeki Al-, 
manlar tecrid edilmiştir 

Almanlar, Norveç şehirlerini tayyarelerle bombardı
man etmekte ve büy .. k zararlar vermektedirler 

Londra, 13 '(Radyo) - Röyterin 
diplomatik muhaliiri yazıyor: 

Norveç istilllsının beşinci ırlinüne 
raiınen vaziyet aydınlanmış deiıil • 
~ir. Hakiki vaziyeti anlamak, henüz 
ıınkansızdır. Sarih olan şudur ki, 
Norv~ç mukavemeti kuvvetlenmek· 
tedir. Norveç, seferberliiıini zama • 
nında yapamamıştır. Vakit kaybet • 
lnişlerdir, Bu yüzden şimdiki vazife
leri çetindir. Mukavemet için hazır -
lıklaıt ciddi enırellerle karşılaşacak
tır. Uaamafih, Norveçin Frantha -
~ın ~takasında seferberlik için iyi 

ir başlanırıç olmuştur. 
lnıriliz devriye ıremlleri, yeni Al

ınan kıtaatının gelmesine mani ola
bilirlerdi. Vaziyet çok daha iyi ola. 
baktır ki, Britanya donanmasının 
L Unda muvaffak olacağı muhakkak -
"'11\ 

~r MAL auz DENiZi 

Feroti .. Jolaı., ' 

?.rtıttefilclerin yardımına gelince; Nor 
Veçe Yapılacak yardım, mahiyet ve 
llıiktar itibariyle resmen bildirilmi -
~oı·. 'Yalnız yolda olduğu muhakkak. 

n~· Ve şiiphesiz ki her adım, düşü • 
ınlınuş, hesaplanmış olarak, geri çe- Norveçte Almanların inal ettiğı yerleri gösteren harita ..• 

ı (emek üzere atılacaktır. ta tayyare meydanlarının, bir nnda çok azdır. Osloda ise, İsveç hududu-
d sveçin vaziyeti daha enteressan- istifade edilmez hale ifraı için bile na müvazi olarak 90 kilometrelik bir 
ır. Uınu.nı· f b l'k ·ı · t · · oı ı se er er ı ı an e memış tedbirler alınmıştır. ilerleyişleri bulunması muhtemeldir. 

lıdllıasına rağmen İsveçliler hazırlık- Stokholm, 13 (Radyo) - Norveç- Almanlar, otomatik silahlarla mü -
naır. Bu, seferberliğin başka bir ma - ten gelen haberler çok müsaiddir. cehhez zırhlı otomobillerle ve otuzar 
kı:;dır. Bütün şehirler, hava bas - Maneviyat mükemmeldir. Mukavc - kişilik müfrezelerle çete harbi yap . 

arıllıı karşı hazırlanmıştır. Ha~ - met kahramanca yapılmaktadır. Frant maktadırlar. 
~------------ıhaym mınlakasında da sefer - Stokholm, 13 (Radyo) - En SQ•1 

} ..... l_ıla" p şehı•t)erı· berlik tamamlanmıştır. Bu kıtalar , Norveç tebliği, en şimalde Fiıımar 
lll( Trancerden şimale kadar tahşid e - bölgesinde altıncı fırkanın seferber-

dilmiş ve bu suretle esaslı biı· hattı liğinin tamamlandığını bildiriyor. Kı 
için ihtifal müdafaa vücuda getirilmiştir. taat, cenuba giderek muharebe için 

Bu havalideki Alınan hattı da To- sabırsızlanmaktadır. ş:mal sahilinin ' 
ronhaymdan Konçurtahye kadar u - denizden taarruzuna imkan kalma -
zanmaktadır. Sangjerdeki Alınanlar - Devamı 2 nci Sahifede -

nu. .. 
l· gun Menemende top· 

k an~cak, şehitlerimizin 

Fındık ihracatı abrıni ziyaret edeceğiz 
l<u~~~iln Menemende inkıJap şehidi 
ıı.un~l<1;> ve arkadaşlarmın abidesi ö
'!ııi e büyük ihtifal yapılacaktır. !z-

ra~nve Manisa parti başkanlıkları .ta- Giresun Ticaret odasında ve valinin 
l~·ııı· dan hazırlanan programlara gore 

Sı~lır Ve l\fanis~dan tahrik e~il~cek hu riyasetinde bir toplantı yapıldı 

Norveç sularında harp 
Üçü nakliye ve biri cephane olmak Üzere dört Alman 

a-emisi batırıldı. 8 lngiliz tayyaresi de düştü 
·- " . -· ' ' \ 

" • • • 
"' 

~ 

' 
• ,. 

' ' ./,,,.., .. 
. ,,,,. ~" ~· 

T '\ 

• ... ~ ... 
/ 

'f .:.. 
• • :..., .... , ..,.. .... ,,Afi: 

' <: - "' .,. ., ' .. 
:~c~t"'r~~ .. "" '1 

~~i~~~ ~-~ . ·~ -·: 1' .... '>" - :ıt .,., ~ ~ 
~ ~ 

.. "H~ ~ J.~ ...__ ~~· ~.o:e-..;.#" 1 
;,;: ~ .. -~'i:' " - ~ • .. ,.. 

• ,.~' ~..llT )!';; Kfl..~ ..,. ' ~ '"'-~ ~ .;l _ ~·· ' .::.. .. : - -~ . ~ t~ - ·'Jr:' - ""'- ,.., 
lngilizlerin Eaglc tayyare gemisi · 

Londra, 13 (Radyo) - Britanya pito muhribine hücum etmiş, yüz met- se de, bunları tespite imkan buluna· 
bahriye ne2ınoeti, NoıYeç sularında reden 1.., ~rak mitralyözle göverteyi mamıştır. 
düşmana karşı harekatın devam etti- taramış, bu sırada karşılaştığı Alman Londra, 13 (Radyo) - Salahiyet• 
ğini bildirmektedir. Hayngel tayyaresini diişürmüştilr. tar mehafilde söylendiğine göre, son 

İngiliz tayyareleri bugün 3 büyük Bugün, dün geceki harekatlarında harplerde, Norveçlilerin batırdıkları 
Alman nakliye ve erzak gemisi batır - sekiz ingiliz tayyaresi düşmüş, pilot- Ja dahil, Almanya, donanmasının dört 
mışlar, bir cephane gemisini berhava ları kurtarılmak üzere iki tayyare de- te birinden fnlasını kaybetmiştir. 

etmişlerdir. Bir ingiliz tayyaresi, kar nize düşmüştür. Nakliye, cephane, ticaret ıremileri ise 
yağarken tesadüf etliği bir AJman ro:r- luısııı,,, t-,,.yu .. "ı~ .. ı ..ıcıu ~·•a.:C' v-.. :. " .. ı .... ~.1 ....... 

Büyük Şair 
Hamid için yapılan 

ihtifaller 

maı·ka sahillerinde asker yüklü on Al · Paris, 13 (Radyo) - · Deniz meha-
"\ man vapurunu keşfetmişler, bombar- \fil i. deniz harbinin devam etmekte ol

dımanla bunlardan birisini muhakkak, duğunu bildirmekte ve tafsilat veril · 
bir kaçını da muhtemel olarak batır· mediğini ilave eylemektedir. 
mışlardır. Norveç sahillerinde cereyan eden 

Düşürülen Alman ta,yyarelerinden deniz harbinde yirmi Fransız harp ge
dördü avcı, ikisi bombardımandır. Ay- misi ingiliz amirallığının kumandasın

Abdiilhak Hiimidin ölümünün yıl · ni zamanda bir çok Alman tayyareleri da bulunmakta ve ingiliz donanmasiy
lönümü münasebetiyle dün öğleder hasara uğratılmış, hatta düşürülmüş. le birlikte harp etmektedir. 
;onra Halkevinde bir ihtifal yapıl-

'llıştır. Hiimidi sevenler, onun eserle
rini takdir edenler çok kalabalık şe· 

~ilde Halkevi salonlarını doldurmuş-

lardı. , 
İhtifale, Maarif müdürü Ali Rıza 

Özkutun bir hitabesiyle başlanmış
tır. Murtaza Gürkan Hamidin hayatı 
e eserleri hakkında, Aliieddin Erde

mir de Hamid hakkında muharrirle-
rimizin fikirleri mevzuu üzerinde 
bir konuşma yapmışlardır. 

Edebiyat muallimi Hikmet ve mu
llim arkadaşımız Bahri Savcı Ha. 

midin eserlerinden muhtelif paı·ça

- Devaını 3 üncü 'ahifede -

Seylip f elik eti 
Elazık vilayetinde ortalığı sular bas

mış, köprüler yıkılmıştır 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Elazı- bi l dirilmiştir. 

kı seller basmış ve bü;·ük hasarat ol - Hükumet, felakete u;irıy:ınlara 

muştur. yardım için geniş tartibat almı'l ı•e 

Üç metre yükseklikteki köprüler bu hususta alakadar makamata mlis 
yıkılmıştır. İnsanca zayiat olmadığı tacel emirler vermiştir. 

Sovyet r 
ı~~ trenlerle bınlerce halk, 1zcı ve ta. 

"' Almanya, Leningrad - Mormansk demiryolundan isti
fade etmek istediyse de muvaffak olamadı 

{:iv irupları Menemene gideceklerdir. 
lıe,. a~ kaza ve köylerden de müteaddid 
laıı e Ier, Kubilay abidesi ön ünde top
l2,;~akiardır. Şehrimizden biri saat 
lıaaın de Karşıyaka, diğeri 12,40 da Stokholm, 13 (Radyo) - Skandi- • ~ - -~ -J l\Iololoftan ricada bulunmuştur. llfolo-
susı t ahene istasyonundan iki hu- navya hadiseleri Moskovada dikkat ve • ı tof; Almanyanın bu teklifini kabul et-
"alt ren hareket edecek, ihtifale işti- alaka ile takip edilmektedir. miyerek, Sovyetler birliğin Skandi-

'l':decekJeri götürecektir. Sovyetler birliği Stokholm elçisi navya hadiselerinde tamamen bitaraf 
donu rene izmirden gidecek askeri ban madam Kolontayın bu hadiseler hak- kalmak :ırzusunda bulunduğunu bildir 
14,aon Çalacağı istiklal marşı ile saat kındaki beyanatı, siyasi mehafilde miştir. 
~lani da başlanacak, sonra izmir ve Moskovanın noktai nazarı olarak ka- *----
ter n 

8~ Parti başkanlıkları namına bi- bul olunmaktadır. Po/ Reyn O 
lı u uk irad olunacaktır. Madam Kolon tay; Almanyanın, 

unu nt"te "' i( lııeıı k U akıp ordu namına llreııe- Norveç ile Skandinavyayı işgal etmek ~· G 1 V d b• 
ler ııaıtaatından bir subay, öğretmen- fikrinde bulunduğu hakkında Sovyet- enera eygan a ır 
aeıı b.n_ıına Menemen öğretmenlerin - . ~ · !er birliğine malumat vermediğini söy- telgraf çekti 
t· ırıs· 
ı reisi ı. ve Menemenliler adına par- ]emiştir. 1 Paris, 13 (Radyo) _ Fransa ba~· 
~?llra a~'.~er nutuk söyliyeceklerdir. l Paris, 13 (Radyo) - Kaunastan vekili Pol Reyno, tayyare ile Beyruta 
ır kıta 1 eye çelenkler konacak ve haber veriliyor: dönen Fransanın yakın şark Fransız 

defa ate ask:r tarafından havaya ÜÇ Almanyanın Moskova sefiri, bugün orduları b: ş kumandanı general Vey-
lanaeak ş edılerek şehidlerimiz selam- Gire•undan bir görünü§. . Kremlin sarayına g i tmiş ve Sovyetleq gand şu telgrafı göndermiştir: 
1'? heıed'. .1\t~nemene dönülecek, parti Giresun, 13 (A.A.) - Dün ticaret l u nmuşlardır. Toplantıda valimizin birliği hariciye komiseri Molotof tara-1 <Harbin bidayetinde deruhte ettiği-
dıiecektı'ırı:enın toplantılarma iştirak e. odasında vali Akmanın riyasetinde Almanyaua ihracı mukarrer fındıkla- fından kabul olunarak uzun müddet ı niz mühim vazifenin başına döndüğü-

" k 1 , B. Stalin r oca İ:ı· . bütün fındık tüccarlarının iştira iy e . . . . . konuşmuştur. nüz şu sırada, cumhuriyet hükftmeti-
<lan ıi ' ıkıli ve Bergama kazaların- mühim bir toplantı yapmış ve bu top. rımız ıhraç formalıtesı hakkınrlakı ıza- Alakadar mehafilde söylendiğine mühimmat sevki için Almanyanın Le- nin yakın şarktaki orduva ve onun baş 
l\ıera ~ ~l:nPnıene heyetler gelecek, lantıda parti vilayet idare heyeti reisi batından sonra tacirlerimizin bu hu - rıöre; Alman sefiri, Norveçte bulunan ningrad - l\Iormansk demir;·olundan kumandanına olan itimadını tekrar 

e ıştirak edeceklerdir. ve ihracat kontrolörleri de hazır bu - sustuki dilekleri dinlenmiştir. ·· Alman askerlerine icabında erzak ve istifade etmesi için hükumeti namına bildirmek istedm.• 
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[~ADYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

12,30 program \'e memleket saat aya
rı, 12,:35 ajans ve meteoroloji haber-

Is mai 
Otomaf ik tele- Köpek ba ıglJ ı av- !Eczacı Mehmedin leri, 12,50 m.üzik: Çalanlar:. Fahire • h t" d• "Y b Fersnn. Refık Fersan, Fahrı Kopuz, 

J a a e 1Y0f' a an,, fon şebekesi ı ı.1 b k t ·ı• Basri Üfler. Okuyanlar: Melek Tok· 

g
•• zel eser erı• 1•zden 1•r CJ 1gına aş a• a 1 J i"ÖZ 13,30 14,30 müzik: KUçfik orkest-

k 
ra (Şef: Necip Aşkın) 18,00 program 

YAZAN: Orhan Rahmi Gökçe ihtiyaca göre tevsi naca Bu defa 10 seneye mah- •e memteket >aut ararı, 18,05 muztk: 
.~~.;-..;4~~~.:~;:;:;-...;.:;:;z~ ... z-: • .:~ edilecek kum oldu Radyo cnz orkestrası, 18,30 çocuk sa-

e 

Yakup Kadrinin «Ynban> • Al -j dor, ne macera, ne de tarihi romon.. Balıkçılık cemiyeti Ve· ati, 18,65 serbest saat, 19,10 meml< -
nc ya tercüme edi di. Türi< edebi- Eğer ann'at eserlerinin karşısına her Otomatik telefon müdürlüğü, lzmi- ,.. İzmir fuarının belediye evlenme ket saat :ıyarı, ajans \•e meteoroloji 

v san'atmd mevki yapmış bir zaman mutlak mantıkı. aklıselimin riıı buıı semtlerinde otuı·an halkın te- kalete bir rapor hazırladı dairesi parkında kur?lduğu sırada haberleri, 19,30 müzik: Fasıl heyeti, 
" siy tle eserinin, beynelmilel çer- emrini ve mücerred fikirleri dik~c~k lefon ihtiyacını karşılamak için tesi - Amerikada bulunan bazı firmaların bir gece eczacı B. Mehmedi kndın me- 20.16 konuşma (tarihten sahifeler), 
rveye giriıi, hepimize de hisse nyır- olurank, «kıymet» bahtiyarlığına er- satı tev:si etmeğe başlamıştır. İzmir- memleketimizden köpek balığı derisi seleginden ynralıyarak öldüren Arif 20,SO müzik. Çalanlar: Fahire Fer an, 

sı 1
4 

zım elen bir bahtiyarlıktır. ~iş binlerce eseri de bir çırpıda yı • Aydın telefon hattının ikmali için de satın almak istediklerini yazmıştık.. şehrimiz Ağırceza mahkemesince 16 Refik Fer an, Fahri Kopuz, Basri Üf· 
1 t.ıkat ne c; r ki, bunu İsnıail Ha • kabiliriz. malzeme mubayaası teşebbüsünde bu- Şehrimizdeki alakadarlar izmlr körfe- ene ağır hapse mahkum edilmişti. ler. Okuyan: Semahat Özdenses, 21,00 
b ·~ çok gördü. ( t ) Evveı- kabul etmek Jôzomd •r ki, luııulmuştur. zlyle muhtelif sahillerimizde mil yon- . Arif in iadei mu ha keme talebi ilze- müzik : Halk türküleri ve oyun havai•· 

lsmail Habip, bir cihetten talihsiz- «Yaban» ın knhramanı tek kollu Ke- * lımı baliğ olan köpek balıklarının av- rıne tekrar muhakemesi görülmüş, ec- rı. Aziz .Şenses, Sadi Yaver Ataman, 
d r: Vaktinde söylenmesine imltan malist Celal, normal bir insan tipi ç [f d !anması suretiyle Amerikaya pek çok zncı D. ::\Iehmedi kasden ve adi tahrik Sarı Recep. 21,15 milzik: Vnlter Ger-
bulunan şeyleri, daima ve bir takım 1 taıımaktan çok uzaktır. O, muhte - ama lll a köpek balığı derisi ihraç edilebileceği neticesi olarak öldOrdüğU, faknt hadi- hardt ve Cemal Reşid tarafından ke-
illetlerin tesirleri ile, sonradan oöy - lif fikir ve ruh kavgaları içinde y neticesine varmış ve bu hususa daiı• se esnasında B. Mehmedin kUfür et- man ve piyano sonatları. (Bnch, Fau-
l mekle itham edilir. Nitekim son yafıyan, yalnızlığın ve hayatın ha. eni tesisat yapılacaktır bir rapor hazırlayarak mUnakaHit ve- mek ımretiytt? Arifi ağır şekilde tahrik re), 22,00 rniizik, melodiler (Pl.) 22,15 

debiyat tarihi mün kaşası böyle o!- kim olan diğer muhtelif tesirlerin Çamaltı tuzlasında inhisaı·lar idare- kfıletine göndermişlerdir. Bilhassa iz- ettiği dinlenen şahidlerin ifadelerin - memleket saat ayarı, ajans hnberlerl, 
duğu ibi, timdi de lsmail Habibi , ağırlıklarını sürUkleyip giden hassas since bazı inşant yapılacaktır. Tuz mir körfezinde 'Pek çoğalan köpek bn- ~en a~laşılmış, bu seb:p.le cezası~ın ziraat,-esham"':"' tah;•ilat~kambiyo • nu 
rarp dillerine tercüme edilen bir e- bir insandır. Bu adam, hazan teze.d- nakliyatının kolaylnştırılması için lıkları kolayca avlanabilecektir. Fa - ilçte ?ırl azaltılarak Arıfın on yıl aıır kut borsası (fiat) 22 30 · or 
seri ark dan vurmakla itham eyli - lara ruiyet ve tefekkUr galatları • ikinci bir dekovil hattı döşenmektedir. kat bunun için 5000 lira snrfiyle avla- hapsıne karar verilmiştir. ser"ı">1ı" 22 40 .. :k. c' baJadns (Pspl) 

1 d d · • • S f · • · t · t d · - * ' · ' ' muzı · az an · • 
)i en .er vı ar •.r. • • na a diiıcce~hr. Onu Si~ sık ta zıp o ra tuzu fabrıknsı dahılinde de çı- m\te~~a 1 vUcu e get1~rru:k lazım gel- v·ı A ti d ı k 23,26 28,30 yarınki program ve kapa-

Bız, sm ıl H bıbe kıvmet verdı. eden, acı h kıkatler üzerınde ba - mento harçlı sıvn yapılacaktır. Bu yıl me . e ır. Bu paranın ızmır balıkçılar 1 aye er e yapı aca nış. 
ğimiz içindir ki, fuzuli bile aayı1ma.sı zan ifr tla tefrit nr sında terli ve tuz istihsalatının fazla olmasını temin cemıyetine kredi suretiyle Yerilmesi t 1 t 1 
muhtemel bir müdahaleden kendimi- buhranlı bocalamalara sevk~den ıey maksadlyle tedbirler alınmıştır. rica edilmiştir. op an 

1 
ar 

zi alamadık. 1 m il Habip, muhak. ise onun kendi pisikolojisidir, kendi * Vekalete gönderilen raporda diğer Vilayet idaresi kanununun 41 inci ADA NA 'DA 
Irak ki, iyi bir mUdekkik ve müellif- memleket ve cemiyet görüşüdUr. Ceı- L • • t k .. .. l . ım~him bir noktaya temas edilmiştir. m?dd~!~e göre valilerin, idare §\lbe 
tir. Uzun bir takım cchidlere ve esas- lal, bunları yapmadı~• eün, zaten ınyı omur erı Kopek balıklarının derilerinden istifa- reıslermı her ay sonunda. \'e lüzum • • 
lo bir t•lum öl çillere ihtiyaç gö•te - mana"z ve abe• bir roman tipi ola • V ilnyet dahilinde linyit köm UrU ta har de edildiği gibi, etleri kurutularak toz gördüğQ Sal r zamanlarda heyet halin- p a S ıf k 0 YU n ma te CrÜ be !il 
ren telif hayatmd , tedris çerçevesi rak yıkılır, gider. O takdirde evvela risi için eşhas mUrncaatlarının tehiri haline getirilmek suretiyle en mükem- <le toplıyarnk vilayetiıı muhtelif i~leri Adamı, 13 (Hususi) _ Adanada 
haricinde bile, bir çok eserler ver • tipi değqtirmek lazımdır. Binaen • iktıs?d vekfiletlnden vilayete bildiri!- m~l tnv~k yemi elde edilmektedir. İz- hakkında miizak~relerde bulunması Ja- biri gUııdüz, diğeri gece olmak üzere 
mit, tenkid edilen üslfıbuna ve keli- aleyh «Celal» in u veya bu sahife. miştır. m~rde bıle dış memleketlerden getiril- zımdır. Bazı vll~yt:tlerde bu toplantı- hava taarruzlarına karşı korunma tec--
ıneciliğine r ~men muvaffak olmuş- de ileri sUrdU U bir fikri, onun ka. Yalnız Cumaovası nahiyesinin San- mış toz halinde köpek balığı eti, kilosu lar.ın .yap~lmadıgı anlaşılmıştır. )tuh- rUbeleri yapılmıstır. 
tur. Fakat bUtlin bu me•oi, bütlln r kteri•tik tezahürü ve eserin ruhu dı köril cknrındaki linyit madeninin, 60 kuruştan satılmaktadır. tetıf. ışlerı~ müzakere yoliyle kolayca ' *·----
bu meziyetler ve serler, lsmail Ha- içinde bir sebep ve noktaya bağlo. • maden tetkik ve arama en titUsUnce * hallı Ye daıreler arasında ihtilaflı me-
bib'e ne münekkid, ne de san' tkar mak lazımdır. Bu «Celi.h Türk l<Öy- yapılan tetkik neticesine göre devlet R d l selelerin ~rtar~f edilmesi için yapıl - y ozgad' da 
payesi vermiştir. Bu itibarladır ki, lUsünü, hain, duygusuz, milliyet ve 'şletmesi için mevzu teskil etmiyeceği 0 ffi a ll Ya an a a • ması tensıp edılen bu müzakerelerin 
lsmail Habibin, san' t eserleri üze- şuurunu kaybetmiş, menfaatlerme anlaşılmış ve bu havalfde linyit için •• her ay yapılması ve görüşülen mese -

Zelzele oldu 
rindeki etüdleri, mevzulnra hakim o- bağlı mı göstermiştir? ... lsmail Ha - şhas tnrafınclan \UkU bulacak müra - caklı tuccarlar leler. ~nkkında bir zabıt hazırlanması 
lan ruhun ve havanın yükseklik ve bibe gör , c\•et veya onıı yakın bir- cnatlar Uzerine taharri ruhsatnamesi T' 7 ~ • • • , •• • Dnhılıye Yekfıletinden bir tamimle vi-
.. asmdan ziyade hocalığın yarat • şey!.. verilebileceği iş'ar olunmuştur. ıcaret \ ekuletının ış arı uzerıne Uiyetc bildirilmiştir. 

tl

v

1 

b. k. t b:A •t• dl * mıntaka ticaret müdürlüğü, Roman- * 
g ır sev ı a 11 ve ı ıya a, mu • Burada derhal duralım: d ·----

ayyen şekillere istinad etmektedir. •• ya an al.acnklı olan tüccarlarımızın a- • 
H lb k. 

1

.. .. k Hayır, Kemalist Celal burada mu- Mevlud lacak mıktarlarını tespit etmeğe baş- Posta fagy~re/erı garın 
a u ı, mesc a, şu muna aınsı ayyen tipler alm t 1 ı k la t y · · ' .. yuka çıkmış «Afrodit» i hatırlı _ . ış :r ve .~n .~r a . 0 • Sükkeri zade merhum Tevfik paşa m:~ ıı·: enı tıcaret anlaşmasının işlemeğe başlıyor 

Yogat, 13 (Hususi) - Burada saat 
,25 de 1 O saniye süren şiddetli zelze· 

leleı- olmuştur. Hasar yoktur. _____ * ___ _ 
Karadenizde 

Kesif sis var alım Afrodi • • nuşuyor. Bu tıplerı, «koylu.:. dtyr ruhu için bugün öğle namazını rniltea- merıyetınden evvel veya sonra Roman • . . 
Y b. t, b~lkı de ~azı .~ahıfe takyid etmeğe hakkımız yoktur. On- . ıp Hisar camii ı:ıerifinde me\'lUdil yaya mal se\·ketmiı:;, fakat henüz be- ) arından ıtıbaren Ankara. İzmir ve 
ve ta lolarında, ınsana hır musteh - 1 d • 1 k k b 

1 
~ d ll . .. İstanbul posta tay'-·arelerivle ·ol • • d" • , . aro, •a ece'"'"" o ara • u • mec· nebevi okunacnğından ihvanı dinin e erlnı alamamış olanlar mıntaka ti- . ' · ~ cu Sinop 13 (H ") Ka d il ~~:ı~::~i:e;c~ ~~ını telkı~ eden buruz. Köylü ve'Y_a şehirli, taşrııh ' eşrifleri rica olunmaktadır. caret mildilrHlğilne milracaata başla - ğnaklıyatı~a btaşla?adcaktır. Haber altdı- sahUlerı' kesif sis ui~~s~rtiUüdUr r;a~~r· 

. a a u parça ar, ese- kasabalı; fa.kat mse.n ... Yer ·rüz\in- * mışlardır ımızn g re zmır en Ankara ve s - · 
rln .~t h~lln_d k; -n'.~' .t..:ymetôn'. k; bh·eokl•ro ihi in an .• eo'ıa • - - . tanbula gitmek için sekiz kişi, tayya- tar aeferlerind~ güçlük çekmektedir· 
kat ıyyen ıhlal etmedıgı gıbı, belkı dece bu tiplere hücum ediyor onun Gelenler, gıden[er * re er· e yer ayırtmışlBr ır. t tanbuldan Sınoba gelme:ıi beklenen 

~~ ~·vzuun biz~tihi gctidp ,.,;,etti- k.zdoğo ve itham ettiği, bu tiplerdir. Şehrimiz lrnn kon otosu B. Hüseyin Demir stokları * A?k ra vapuru, sisten llmana gire• .. 
•• bor zarurettor •• 8 • P rcalann ol- Yani l•mail Habibin de hah•lamak. Kod istanbula gitmiş, izmir mebusu mıı Samsuna geçmiştir. 
;:ı•yıı•. gerek taroh, g~r•!' .. :a~'at lan kendini alamadoğı Karaman i •. B. Mustnfa Bengin istanbuldan. Ma- Beyanname müddeti ya- Bir terzi atölyesi yandı *·----
d okt~•;:.d.an. ••erde eksokhk bole of•· yanon ı h azorhyanla r gibi tip kr •. Yok· qi <n mebusu B. Refik 1 ne e Söke den b • f Evvelki gece san t 2'1,30 da Keçeci- Zabıtada 

e e e ılırdı. . sa eserde, tonyekun büHin Tüt"k köy- ~ehrimize gelmişlerdir. . rın . ı ıyor !erde Kantıucıo~lu hanında 4-5 sayılı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
«Y.aban» .a gelınce, anla,ılıyor ki, lüsünün milli hüviyetten mahru • * Ellerınde 200 kılodan fazla demir terzi atölyesinde yangın çıkmıştır. Bu- Jlıı·sızlık: 

lsmaıl Habıp,. b~ eserin .derinliğine miyeti iddiası yoktur. Bizi böyle bir R l t st?k~t bu~unanl~rın mı~taka ticaret rası madam Koli admda bir kadının Ödemişte Adaiide nahi ·esi balkttl• '":kul~akta~ •ct.'.n~p etm••. ve onu , kanaat•, anc•k kelimecilik aevkede- . eza ~ . . . mQ.dilrfügilne 'ereceklerı beyanname- istıcarında bulunmakta, Harım ofılu dan Hasan ofılu amele Be~ir ve HJın· 
bır munekkıd gozuyle dei!ıl, sadece bilir. Bilakis romnnda -evet bil"k. Ödemış kazasının Bırgı nahıyesın- lerm muddetl yarın akşam sona ere- :\Iuiz ve ogyltt vı·talı· tarafla d . t wl A . . 

1 
r 

b

• k ... • n ıs, ,.J C .. kt' DU . . • rın an ış- me oııı u pturrahman ınhıiar ~ 
ır arı haleti ruhiye ve fikriyesi ile diyeceğiz çOnkli lsmail Habibin ~ıe eviz alanı koyünde Süleyman oğlu ce ır. n bır çok kımseler mıntaka letilmekte idi ftfaive Yet· . . t h ·ı B Ö ' . . ıcol 
k ı 1 d 

' ' Ul K f 'l k 25 f t lldU l '"ğ.. b · • · ışmış, ) angı- a sı memuru · mer Gürenın 
0 
umuş .• ' em e satıhta kalarak ve üzerinde durm dığı ve eserin b:r ba- e) mnn aya, smaı ·arısı ya - ıcare m r u une eyanname vere- nı söndürmüş fakat dükkan içinde bu saııf ·1 "· t 1J l kaı!.oo 

b f
'k' 1 · 1 ~ · • · ı d H K • · · k 1·ek elleı•ı'nd d d · t k ' • 

1 1 
e .ı.ıır a nnca::1ını çn mış, .,. 

azı ı ır erı ma um tenkıd sıstem. kıma özünu·· tco:k'ıl ""'d""n • lco'"yl"t.::yu·· Ş n a avva avngın evme g rere · e mevcu emır s o unu ı n ··ı. d"k" k" · 1 k .,, "' .. u an Uy ı ış ma ·ınesıy e umaşlar mışlardır. Zabıtaca aranıvorlnr. 

leri ile iğlaka, hırpalam fi"a çalıştı - sevmek, köylüyü t nımak, kalkındır· zorla kirletmiştir. Suçlu tutulmuş, ad- bildirmişlerdir. tamamen yanmıştır. S ht 1 .... l '· • k ı· ·1 · ı· ~ a eıı·m· ı"": 
ra mak, kö 1ü ile ehirlcr vp münevver· ıyeye verı mış ır. * 1 angının. yanık bırakılan ütüden K 1 k Ö il de İsmail Habip,bu tenkidlerini, ese- ler arasındak' dıv ı k k 1 * T • "l 1 çıktıg·ı tahmı' a·ı· z "kt emn paşn azasının ren köy n ı ar arı yı ma , ası enısçı er top antısı ne ı ıyor. ~arar mı nrı Al' oğl ::\i"t t K .. -k ·ı k d AP-
ri yıkmak istiyen hükümlere bağlar- büyük kütleye gitmek iddiası var - lngilizce öğretmenliği C::.ıı.h i . d . 1000 lira kadardır. Dükkiln ve eı:ıya si- t lıl h uGil. l ı a 186u9çu .. ~rıı'ehı'nıırdea baaşsıııınıf 
ken, Alman mUtercimine hitap edi • d N•t k' C lal b • 

1 
• • ..,., r mız e yeni teşkıl olunan (Kül- t d ... u a eş, 14 yor, :· k' e ~7 e l"u ''.P ero .~ıh dm Ege lisesi orta kısmı ingilizee öğ- turpark tenis kulilbil) müessisleri sa- gor asız ı. 10 leptalık madeni parayı kalay!•• 

1 
t d' b eeer en 1 e, mes~. ıyeb tevc: e e- retmen vekilliğine lise ve Amerikan Iı günü saat 17,80 da Bevler sokag·ın- * mak suretiyle bnkala ::;ürmek istedik• 

- ş e ey ' ıyor, iz bu eseri c k yer arıyor. Munevvere, ıdareye kolleji mezunlnrındnn Bn. Sevinç Ya- d t' b" d k" h • • 1 d memleket içinden böyle görüyoruz. h\l'"cum ediyor k'" 
1
.. .. 

1 
a par ı ınasın a ı usu ı :cıaloııda Otomobil çarpmış e. ı,·in,<len saht.e par.a ile tutulmuş, a • 

, oy unun asır arca lana tayin edilmiştir · t• d · l il Müsandeleriyle şunu söy\iyelim: ihmale uğramasının ne tesirler yarat *. ıç ımkal e erek ıdare heyeti ~eçimlni ya- Bergamada Ertuğrul mahallesinde l)C)e ver mışlerdır. 
Bir çok T" k " l · - • pacn ıırdır. li kk -1 f 1

1

•• 

1

· l '·l . ur munevver erı ve Ç>. tıgını ızaha çalışıyor .. Burada bir tez n ı og u şo ör Salih ictare::;indeki o- (lit ""' ıum 1/Uptırı arı: d~boyat~ıl•r: «Y ban• ı lsmail Ha- vardor ki, lsmail Habip onu koymel· At yarışları * tomobili :Olustnra oğlu 16 yaşımla Mu • lznıirc bağlı Cumaovası nahiyesi • 
hop .•av•ye .. nden kat'iyyen mütalea le.ndirmek istememi•tir. Halhuki, bu Yarış ve ı tah encümeninin at yarış- Pamuk ihracatı tafn fö·bnylıya çarptırarak ağır su. niıı Gilner köyünde Veli oğln osın•" ~'":''yorlar ve onun tenkidlerine de noktAdan hareket edince ve bir ta_ tnrı bugün saat 18 de Kızılçu!lu ala_ TUrkiye _ Ro . f t 1 rette yaralanmasına sebebiyet vermiş. Bayraktar ile kardeşi Yaşaı· Hayra~· ıştıraklcri aıla varid değildir. Ril" - rahan eksiklik kaygıları ile malul nında baslıyacaktır sı hüku··mıe . dmha~l~al ıcalr4e000anbaşlma- tir. tar, ııyni köyden Hamza oğlu 0sn1ıın 
kis b . ük l" . . ' ... . rı a ıınce aye- G" i'· ki l d teb-

. .' u eserın m • emme ıyctınc, dı~er taraftan hassas, idealist Ce - - den mütebaki 1000 balve k d uner uıça n so gözü üstün en 
Turk roman ve edebıye.tı bakımın l"lın h r h • • d" .. "l" .. ... ·· • h • • · pamu a * likeli şekilde varalamıgJardır. suçtu· 

d 

·~ . • a vıı. ı ru ıyesı ufunu unce yu. malul olarak gosterılmek ma kumı- bugünlerde se\'kolun:ıcaktır J "' re 
an nhharln go···terileb'l k ,_. '"t"l b"'t•• t k'd' k · p B lar '-'akalanmış l h stahane~ .. ı ece uır ru u en u un en ı ın endi kendi- yetine katlanmalıdırlar. Biz ~ahsen * ara OrS3Sl J ' yara ı a eıjr ol~ui!un~ kanidir. ne lnymetten •oyunduğu gö..Ulü•. l•mail H•hip için, böyle bir,."yi kat'. y , A kaldırılmıştır . 
• smaıl Habıp, «Yabanı> 1 bir kere, Yakup Kadri, «Yaban» da belki İyyen dütünmedik, düşünmeyiz de... enı dam Serbest kurları Çocukta bıçağın işi ne? llcı kere dah okur •• '"tt••w•• u d t k k l' y · Ad t · · un· • ••• yuru ugu m • e m n • •, e •me oyunlarına, bey- Nitekim geçenlerdeki münak•tada enı am gaze esının 276 ıncı sa- Sterlin 624 520 Menemen kazasının Helvacı kÖY t~I;alarda ko hataları pekiilô anhya· J Hk icaplara hürmet etmemiştir. Fa • ileri sürül en ionadlara da ehemmi • yısı her zamanki gibi dolgun bir şekil- D 1 150.85 148.85 de Meh med oğl ıı 14 yaşında )! us tal• ~•hrk·D~:;;,a tavsiye edilmek limm- kat bize, büy~k bir me.mleket dava- yel vermedik , 0 tenkidi4 20manon _ de çıktı. Bu sayıda lsmai! Hakkı Bal- B:ı;: 8_9542 Kılıçlı ile )lehmed oğlu 14 yaşında 

or '• •• ' usa münekkid, .. n'at "n' •orhnd• laf'yan ve tezadları ile da niçin yapılmadoğon•, arada •• ve- tacıoğlu, Hüsamettin Bozok, Lütfi E- F B Hakkı Perçin arasında kavga çı1tın
1

I• eserlerını kıymetlendirir ve ölçer - tecavüz sayılan fikirlerinde büyük ya bu meselenin mevcud olup olma- rişçi, Rilştü Şardağ, İffet Evin, l\Iah- F. F. 33.73 Hakkı bıçakla Mustafay'l muhtelif yer 
ken onlara mutlak v .. d L b' • . t h . . . . d C d R . E . . l . . 33.98 •. . • e mucerrc a- ır samımıye ve eyecan payının te- dığını dınlemek bıle ıstemedık, sa. mu u fi, esaı rış ımza ı yazılar ve Pezetns !erinden yaralamıştır. 
sı f~kırlenn dar kadrosundr.n değil, mizlik ve güzelliğini beraber getiren dece «isabet ve fayda> zav\yf"sinde resimler, muhtelif Avrupa dillerinden Flo · 1.2535 llırsız kim? ·~."n •. ".'.h".~.":.fırloyarak ve ihtiva et- bir eser vermiıtir. Hicbir Tfük l"<'ma- durduk. Bugün de ayni endişe ile ıu yapılmış tercümeler, haftanın bUtUn F. ~-n 2.9657 S.OOOl Bergamada tütJln ,.e pul bayii tbr~ 
tıgı butunlugu kucaklıynrak bak - nın «Celal » gibi orijinal bir tip ta. satırları kualamış bulunuyoruz. sanat v<ı fikir hadiseleri vardır. Yeni K s 2 O him oğlu Ömer Lütfinin dükldlnıns lıdır. Tenkidde, 11an'atkarın maksn- şımadığını iti .. af ed,.J"m. Celal bize Tenkid noksandır hatalıdır gö. Adam'ı bUtUn okuyucularımıza tavsi- ' • .S 

21 
r\!n hilviyeti merhul bir hırsıı tıı.rııde• 

dını nasıl bir f 0 k' ht ··ı l •· 1 • ' ' ' d · * :s t n ' ı ır ve ru an mu - ne er soy emıyor? .. Hem de rel'llite. rüşl"'r d rdır. Eser, taşıdığı b!lzı tek- ye e erız. fından on lira Vt! elli lira kıyıne 
1 

t 
hem olduX-unu kavr mak ··t .:ı•k • rt h • h • · d · 1 V • AT • t bl ı• • ~ • • • ı. emen• • non,. ve •tın ava" ıçın e ba,ın• nok ve manhk hatalarona ve •mail * ı enı nesrıy<ı damga pulu çalınmışhr. Hırsız<' 
çe, tenkıdın daıresı de, ııte böyle , yumruklaya yumruklaya; suur ve H~bibin iddiasına rağmen_, .hrync.ı. Araba kazası .. .. ca aranmaktadır. 
bir kaç. fikn_ ·n mUnakaıasını ili ti va tahtettıuurunun kavgalarını da yapa, 1 l l k h k k d t f Kult r 

d 

.,, mı e oma a ve u re ını ne sın- T' d M t f vl ıı. ... h . U Silah ta11ı11 rıl • 
e en bır daıreden ibaret kalır .• Hem yapa, neler anlatmıyor? d "'k k k 1" d k' . ıre e us a a og u .ı.ue med ıdare- )' a ar. . ete 

d 

e taııyan yu se a ıte e ·ı roman- · d k' b 't k Edebi terbivevi sosyaf mevzular Kemerde Ka - dh caddesıJl 
e o Eikirleri, kopup geldikleri asıl Bu celal, köylüye nasıl halrnret l d b" 'd· B. b sın e ı ara ayı ovaya gı me te olan " , • • gı ane bir kt d .d arımız an ırı ır. ız u • s..ıtırl11_rı Ali kızı 30 vaşmda Hatice ı'le Ömer kı- Uzerindeki ciddi yazılariyle fikir mu- :\fehmed oğlu lsm:ıilin u.·zerinde .. 1. 

no a. an tecrı etmeğe çahımnk is- eder? O Celal ki, bir zahitti~ v .. köy d kt d b J nı.ı• t "" Y~~ ~ ~n .. s~nr~.' onun nescın ~ el· zı 35 ynaında Safi veye çarptırarak her hitinde kendisine iyi bir mevki yapmış bıçak, İsmail oğlu Cemalin a:zerı 
ercesıne... delikanlıları ile harbederk'?n kolu- kı ıkıncı uçuncu okuyu,umuzdrı te • . . . . " J l KUltU ü 93 ü U d b · t b b 

«Yaban» gibi eserleri tenkid eder- nu cephede bırakmı•tır. O Ce1a·1 kı·, d'" d' •w• • •v •• • • ıkısının yaralanmasına sebebiyet ver- o an n n t.c sayısı a zen- ır a anca ulunmuştur. ... sa uf e emedıgımız dıger guzelhk - i t t 1 t gin münderecatla çıkmıştır. Bu nüsha- Kemerde bir hti.d' • 
ken··' m. antık. ın. rolünü, birincj de0 il, kendisini dinlendirmek iç: ... ko··ye gırt- l b 1 k •· 0 d' 1 t k k' b m ş ve u u muş ur. ıse. ıızs11 •• b .. ~· er uma umı •.Y e, e. rar, . ıta ı * da, Asım Kültür, İrfan Hazar, Naşid Kemerde Yeni mahallede RaıTI ıı.ı 
uçuncil eşıncı plana atmak lazım • mittir. O Celal ki, köy-memleket da- 1 l 1 1 H b d b 

0

~ 
d Çu k 

.. b e e a ıyoruz. smaı a ıp e ır tt?c- l "b k . Sarıca ve Hikmet Dizdaroğlunuıı oğlu Hüse'l·in babasivle Osman 11 

ır. n u unlar ne zabıta romanı- vasını yapmakta ve «tarihi mc•utı·ye. rUb t • ı . k 0 t 'b'd nzı at omısyonu ., , . ·nde ., e e sın. Y
1 1 ap, şarap gı ı ir, muhtelif me\'zulardaki makaleleri ile Se\'ket arasında ala ak meseıesı • 

timizi» tebarüz ettirmektedir. Kuru eskidikce nefaseti artar, okundukça Vilayet memurin inzibat komisyonu Ksenofon, Amiral Bryd ve Anton Çe _ ~ıkan kavgada Şevk~tln babasını t~• N~~ ı940~~:~~:ı~:• gazete•!. 10 cümleleri ve tecrid edilmit fikirleri güzelliii ve koymeti bir kat daha an - rarın aant ı7 de \0 IIAyette vali B. Etem hof'dan tercümeler vardır. Kar!lerlml- katlamasından hiddetlenerek bıçıık 
J ele alarak yUrüyen tenkidlcl", d"ima laşıhr. Aykut un reisliğinde toplanacaktır. ze Kültüril bilhassa tavsiye ederiz. Şevketi sol kolundan yar;alaı'l11ştıt• 



_!4 Nlıan 1940 PAZAR 

sı~andinavya 
Cephesi 

(ANADOLU) 

~~~h:~!:~::}:::~~~~:~~ı::~:f~~~~at Gerek uolla-nda ve gerekse Bele, ika 
Stokholm, 13 (Radyo) - Elverun J:-ı 1 

bugün Alman tanareleri tarafın -

SAHiFE ( 3 )" 

_I _F_I K_R_A_I 
YAG!JfA ! .. 

BAHRi SAVCI 

dan üç saat bomb~rdıman edilmi~tir. " d r tt ·ı 
Şehirkamilen harap olmuştur. mu aTaaya azme ı er mektedir. Polonya muharebelerini 
k Almanların mükerrer hücumları saymayınız. Orada müsaid tartlar 
karşısında maneviyat ve mukavemet • altında harbeden Almanya, gayet 

1939 • 1940 harbinin yedi aylık 

müddeti aşan hesap bili.nçoıunun 

en yüksek grafiği bugünlerde çizil 

ırıiınamıştır V. [ L /d l / k f LJ /[ d d b "[ k fena idare edildiği aşiki.r olan Leli ~·tord şeh~i yerle bir olmııstur: .n..ra eopo , nazır ari e onuş u. n o an a a ara] arı açma ve ordusunun mezbuhane mukavemeti. 

~on·e~ müfrezeleri, Brugen C!\'a- •• /" Al l b ~ k • • b ••ı.. f db • / / d ni çabucak kırıvermişti. Orada, mli-
~ndaki köprüyü, üzerinden Alman musfeı,• ı man arı ogma lÇln U Un e lr er a ln ı savi tartlar ve müsavi idarelerin gö-

k•kerleriyle dolu kamyonlar geçer- Lahey, 13 (Radyo) -Hollandada pold, bugün baş\•ekil ve nazırlarla mukavemete muktedir olduğunu te- !eri ve telgraflahaneleri muhafaza ğüs göğüse çarpışmasındaki ınüthiş 
en berhava etmişlerdir. b ·· tt• kt d" altına almıştır. manzara yoktu. Yalnız·, Vargova va· ~· son müdafaa hazırlıkları d" tamam- görüşmüştür. aruz e ırme e ır . 
.,ıınendifer hatları, Norveçliler ta- Londra, 13 (Radyo) - Amster - ro~larında ölüme meydan okuyan J.-j 

rafından bozulmuştıır. lanmıştır. l\Iiihendisler, hücum tak- Relçikanın müdafaa tedbirler> çok Rrühel, 13 (Radyo) - Kral Uo-
damdan haber veriliyor: yon1arın harikalı mukavemeti mü-~ Ilerlin, 13 (Radyo) - Norveçe •ev dirinde barajları a~mak vo miiteca- mükemmeldir. Hükumetin kat'l bi- pold, bugün Belçika ordu:m kuman- Alman c'"usları şiddeti<> lnkir, e. cadele tarihlerinde şerefli bir mev-

olunan Alman kıtaatı Evelnndn v~ Alman ordu;unu boğmak için tarııflıkta devnma karar vermi§ ol - danı general Doni'i kabul elmiş ve dilmektedir. Hükumet, Hol'.andanın ki alacaktır. Tetkili.taız Leh mille. 
llıuva•alat etmiştir. emir beklemektedir. masıııı tasvip eyleyen, matbuat, Drı- uzun müddet konuşmuştur. bir çok ; ederinde örfi ida!'e ilan e - tinin şerefini bu ölüm lejyonları kur· 
ba ~ıtaat, dahile doğru ilerlemeğ.3 Brük:;el, l:l (Radyo) - Kr~l l.eo- çika ordusunun her taarnız:ı knr~ı 1 

Hükumet, postahanelerle nezarnt- dilmiştir. tarmıştı. 
t ş aınış Ye O~lo - Troze demiryolu Şimdi, ilk defadır ki mü.ttefikler 

ı:~ri~ edilmediğinden sevkiyat iler- K r 1 Va hşı·yane hu·· cunı ile Almanya, bir muharebenin lezze· 
eye Yilz tutmu<tur. tini tadıyorlar. Artık harp nazariye• 

k Il~rlin, 13 (Rad~o) - Nnrveı;te- !eri ve propaganda sevkülceyşciliği, 
. Alman kıtaatı mütemadh·en tak· } yerini h~kiki bir harbin kan ve ateş 

~:JI• edilmektedir Alman k<tvvetle- l\1ukavemet göstermemesi hakkında Amerika umumi e. fkarı, A manyaya hakil::ı.tine hırakmıs!ır. 
1 '· bugün N arvikten dahile rloğru i - Politikacılar ve harp oyununun 

eri harekata baslamışlardır. k d . Danimarka Kralının karşı nefret duyuyor mütehassıs san'atki.rları Almanya • 
• BerJin, 13 (Radyo) - Dün gece ar eşi nın hu simal taarruzunu, harbin bil-

. an•ike yeni Alman kıtaatı "!karıl- t • • • dd tt" 'aşington, 13 (Radyo) - Ameri- mufas,al raporlarla Vaşingtona bildir- mPm hangi istikamette ve mahiyet • 
llıııtır ' a VSı yeSJnJ re :::: İ kanın N~n·eç .orta elçi,i, Alman. tay- miştir. Bu haberlerin gazetelerde neş- teki inkişafı olarak göre dur _ 
in tonrı~a, ı:ı (Raclvo) - Alman a. Helşinki. 13 (Radyo) - Tugdıla- kurlıılma"ı ıı·r mucizecrr. Bombalm· )·areler'.n~n <ıvd ha~k~ k~~·~ı ,·ahşıya.n~ ri, nuzi Alınan)·nya karşı duyulan nef- sunlar! ... Bu tecavüzün, kafa pli. • 
l?ı n''· dün gece Narvike v ~ ni A:. det gazetesinin muhalıirlerind,n bir:. ,ıutlaı·keıı km! derhal y~re yatıverdı.> hucuınlaıını \e ııııtıal)oZ ateşlerını ret hi8lerini artırmıştır. nındaki tek manaoı sudur: Yağma!.. 
c·an k vvetlerinin çıkarıldığını bil· Nol'\•eç kralı Akon ile göriışmeğe mu- O•lo, ı:ı (Radyo) - Danimarka Zaifln ve küçüi<ün alnındaki alın te-
•rtn.~ktedir. vaffak olmuştur. kralı Hıristian, kardeşi bulunan Nor-A k d ri mahsulüne, kuvvetlinin aç bir ih -

~~~~~i%a~~~~:~~~~e7,onö~:n~~~~;i~~ til~::~a~~~r~ün~içba~~ıt';:~h~~ş::e!~: :ı;~~~~!1ı·:ko;~k~;e~~rafei~~:~~i~~ . ına n uman an 1 tir~s~:v:~::·:~:~c!~i;ğ~~!:;i~i başka 
ı~:~·. bu haber çok şüpheli<l.r. Çünkü ğini, hatta ç'zmelerini bile çıkarma- tavsiye eylemiştir. Akon, kardeşinin • şekilde hPlli ediyor. Almanyanın da-
14Jı;;;: ~a·p gemileri Nor~·eç şimal dığını,. bi.tap _bir h:.;de bulunduğu.nu la\Sİye.ini reddeylemiştir. Seferberlig" e ıcabet edecek olan Nor- vası bir bakıma göre, bir ağalık ve 
ııı k rı acıklarında devrıye gez - söylemıştır. Kral, Alman tecarnzune * derebeylik .lavası idi Alman mego. 

~a·k ~~dir. ~u vaziye~ ka:sısınd~ u. sonuna karlar mııka\·~m~t ed'leceğ:- /(. h ld" veçlileri ölümle korkutuyor lomanisi, yıllardanheri, nülus kala-
ll'ıan .rnal. 01"\'eC •ah'.~l~rın~ \"Pnı Al- ni beyan ile şöyle demışlır: - a ve ge l . . . . halıP;ının ve teknik üstünlüğünün 

ıhraç harekederı ımkarı•ızdır. _ Bir karış Norveç tonragı mev _ b. / J h Oslo, 13 (A.A.) - Q,Joda bulunan 1 seferberlık emrıne ıcal>& edecek olan muhayy,.J haklarını sayıklamakta ve 
k ~Ondra, 13 (Rad;·o) - 1\luhtelif cud oldukça memleketimde kalacağım 30 ın ÇUVa ua a Alman kıtalarıııın kumandanı general her Norve~liniıı idam edileceğini halka bunun rüyalarını görmekte idi. Bu 
ı.;~>naklardan gelen haberlere gi:\re, ve mürlafaa için çalışacağım.• gelecek Von Falkenstein radyo ile bir beyan-jilan etmiştir. rüya 0 kadar ki.ziı> ve 

0 
kadar efs:ıne 

n:rv~ç sahillerine çıkarılmı• bulu· Kralın yanında bulunan nazır Vey İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün name neşrederek İsveç hükumetinin ile süslenmitli ki, bunun önünde, 
ridn ~Iınan müfrezeleri halen tec- de gazeteciye şunları anlatmıştır: kırk bin çuval kahve gelmiştir. Otuz herşeye rağmen bir mevcudiyet olan 

Skaje!Jıniş v~zi!ettedir. Kat~~at :e - Kralımız büyük bir t~hlike atlat bi~ ?uval daha ısmarlandığı bildiri]. Bekarlara vergi Beriin elçimiz akli selim bilP yere dü~müştü. Bu 
ne d .. a.kla biltun Norveç "ıhıllr.rı • tı. Kralın hemen yanına dort Alman mıştır. seheı>ledir ki, tıp aleminde huıusi 
<lırıı okulen mayinler, Alman fa ı- var- bombası dliştli. Müdhi~ infilakler biri- Kahveler, ziraat bankasınca tüccar- Hakkındaki la gih ın ın l stanbuia vardı ve An- vasıfları olan bir ruhiyatın mümes. 
ına, ku;veti, cephane ve erzak :ıl - birini takip etti. :Majestenin bundan lara tevzi olunacaktır. reddi muhakkak silleri Almanyayı ateşe ve çıkmazlar 

F'ını 1mkAn•ız hale getirmMir. karaya giffi içine kolayc" atabilmiştir. 
lor· az.la olarak İngiliz devr;y~ gem;. D • k 1 İstanbul, 13 (Telefonla) - Be · İ•tanbul, 13 (Telefonla) - Berlin Şimdi artık acık olarak görülüyor 
di/' Şırrtalde daima hareket haJinde- a J va rı k.drlnra vergi tarhediimetıi hakkında-. elç mı:ı; JfU rev Ougün Ber'inôen gel- ki Almanya hiçbir mukaddes mef. 

ki teklif, Büyük l\Iillet l\Ieclisi dahi- miş ve Ankaraya harekat etmiştir. bumun kılınç davasını güdemiyor , 
llı ~Ol"\·eç'iler. şimdi cenııpda da bir D . k muhasım dd d ·ı ]iye encümeninde tetkik edilmek:e. Sefir, Ankarada bir kaç gün kala- bilakis bir mide hareketinin mah • 
tlı Udafaa tesisine muvaffak almuslar- an1mar anın a e l - dir. Bu tek'if'n. reddedilmesi mu- cak ve müteakiben rnzife,i başın~ muz ve çizme 7aferine koşuyor. Baş-
P:İı Os!odan ~aı·ka giden voll~r 

0

ka - • h b "[ •• d [ · hakkak gibidir. dönecektir. kalarının elindekini, onların iatikli.I 
kc; 

1 '."ış, bütilıı nehirler boyundaki mesı ase ı e mu sa ere o unUlJOr Mz"llı'"' ef ·m. haklarına rağmen koparmak, alev· 
Pruıer b h d'l · t· · Ş l f2, · · - h" h h. · • d ll . er nrn e 'mı~ ;r. Lo dra 13 (R;ıclrn) _ Daıı'marka ticnrPt vapurları mihadere erhlmekte- F '1z sınsı ır yangın ara ıyetıııı e 
eıırend k .. k1 .. b" 1 !\1 n . . n·· d b" . t" ransız b b t k • k k 11 •k!iı-e / .a~ n yu. u, '1:°.' maıı hükumeti, müttefikler naz~rında .mu- dir. Jfogiin 20 Danimarka ticaret vn- un e ır gezın ı era er aşıyara yagmaya oşma • 

~ellıiı;i h!, in.ısı ~atırılmı,, bil harr haöım sayılmaktadır. Bu itıbarla mgı- pıını ılc' n bıtlıkçı gemisi müsadere O· yaptılar Kruvazo·· ru·· işte Alman davası!... 
tona · aıa ugratılmıştır. liz limanlarında bulunan Danimarkıqlunmuşlur. Sen artık iyice !anılıyorsun kur. 

l.and. ra, 13 (A.A) - Dün ak<am __ • Ankara, 13 (Telefonla) - Cum- nu kurd!. ... Yüzünde güvercin sü. 
lerin~anın iyi malumat alan mahfi:- . 

1 
.
1 

b.. .. hurrei>imiz İsmet lnönü, bugün ve - Batmış değildir kıineti, dilinde kuzu mülayimliği 
• ' e öğrenildiğine göre, halen diğine göre · Almanlar Dan,nıurka • ıNon·e~ kıtalarınııı A manya ı e ut~n rilen konserde bulunduktan SJnra Par's, 13 (A.A) _Emile Bertin is- var. Fakat kafanda tilki kurnazlık-
]) ot;eçte bulunan Alman kıtaatına da 4 aşkeri hava meydaı>ı, 2 veyıı 3 telgraf ve telefon hatlarını kesmeg~ bir ~ezinti yapmı~lardır. miııdekı Fransız krm·azöril!•iin sima] ları tepitiyor ve pençelerinde sırt. 
'iatn'llıarkadan tak\·iye milfrezclel'i sivil hava meydanı ve 5 de•üz tayy·ı- murnffak olduklarını ,.e O,;loyı'. be·. N lan ihtirasları kımıldayor. 

rıı. ~ktedı"r. ı·e üssü isgal etmis.ler ise ele. Alman le.yen .Pl.ektrik santı.·all.arırı tahrıp .et- 0rveç i denizinde Alman harp gemileri tara-
}.; · fındaıı batırıldığına dair Alman pro- Çekyaya medeniyet götürüldü, bir ı,( ol"\>eç sefiri dün aksam lord Ha. ta~·yareleri \"e üsleri adetlerı ne olur tıklerını bı'.rnıı etmıştır. Oslonun ~ım- paganda<ı tarafından yayıian haber- boyunduruk şeklinde.... Polonyaya 

d aJc,ı zi\·ar t d k b' .. k 1 sa olsun h·ırıı gemileri ve nıayinler di ışık 11. kaldığı zannedilmektedir. Kra "z"çesı" lh .. k. 
1 

ld Urd - e e ere· u muna ·a aıı · ' ' . G . hl 1 k !er 0 ala"hı·,·ettaı· bı"r menbaclaıı tek su ve su unet u attırı ı·, harahe-
d Utınak · · ··tt f"kl t f \'asıta , ·,·ıe İngili711<>rin Skaıerakla neı,eııav zır ı"ıııın Eme en ru - ' · · 

1 an ıçın mu e ı e,. ara ın- · .. · . .. .. . . ·- . Stokholmda Koht ta zip edilmektedir. er üstünde Danimarka ve Norveçe 
t(i alınacak t db" 1 h k' d .. yaptıkları kc .trola karşı mue>sıı· o- rnzoru ıle a)·nı zamanda bı.ttıgı emın himayeler gönderiliyor·, zı"llet duy. rııu e ır er a ıcın a go- . b d · d"l kt a· K • • 

Ştür. lamıyacaktır. bır meıı a ıın temııı e ı me. e ır. bekleniyor iZ gıtiı gusu • eğer huna razı olmazlarsa -
r Ayni nıahf"ld ·ı· d.11.•. .. Berlin rn (A.A.) - O:;lodnıı bil- Almaıı kıtalnrı Hah·en v Freue • S l 

3 
(R d ) N . 

e, ;\J ' ı e ı ave e ı ı ıgıne gu . .. . • .. .. .. .. .. . . 1. . . f 1. tokho m, 1 a ı·o - orveç Erkek do"·necek.I çelık ve kan terb;yesi halinde ..• h tnanıar - 1 .1 dirıldıgıııe gore. dun butun gun Al- rıkstaclııı şıma ı şarkısıııde aa ıyette 
1
. . . .k. b .. b 

"~~eyi hava _agl'.ırlma zkemte ıke' ceb~.- man ordusunun yeni cüzütamları bulıııım. aktadırlar. [krla ı?elsı dıı: ı ı prenses ugun uraya Hayır kurnaz kurd, hayır!. .. Ar • 
'"• ,,.. ~o ıy e sev e me .e u- gc mış er ır. İstanbul, 13 (Telefonla) - Aydı- t k b" b" h" b' .. b 

1 '"U~kila't - ki d N"orv<>çt· karava ~ıkma<•a ve N"or - Fossum ve Langeııesde muharebeler S kh 
1 13 

(R d ) N ı ıç ır sır ıç ır gözu üyü eye. ln a ugrıyaca ar ır. ' · • - ~ to om a yo - on·eç nın Söke kazasından buraya kız ola-
! ltiliz ta 1 . D . k veçte bulun:ın kuvvetlere iltihak et- cere)·an etm~ktedir. Burada Norveçli- h . . ., K ht b .. b rak gelen Hadive, ameliyattan son- mez. Bütün kağıtlar masanın üstüne ı e " YYare erı unımar :;. t . 1 d" B k t 1 1 k.. . ... ,__ h t • ff k arıcıye nazırı o , ugun uraya ge. , 

''Ot\> meğe devam e mış er ır. u ı a a. er ·opruyu ""..r ava e mege muva a k . düşmüılür. Oyun açığa vuruldu. Ve 
~i oJrııa eç arasındaki nakliyata ma- rın bir kı~mı Oslo civarında yerleş . olmuşlardır. Halven ki\milen tahliye lece tır. ra erkek olmuştur. 
ll'ıaJc 1• h çalıştıklarını da unutma - mekteclir. edilmi~lir. Jfalvt>n ahalisini taşı,-an ------------------------------

'l· azıındır. Stokholm 13 (A.A.) - Oslo mın- 200 kamyon i"·eç hududunu geçmei-e q•k ' . 
adar mahfillerde beyan edil. akası kumandanı general Erıkson çalışmaktadır. 

l\OL TÜRP ARKTA AGAÇ BAYRAMI KUTLANDI KoPENHAG 
Kopenhag, Almanlar tarafından ansızın istila edilen zarnllı Danimar

lcanın hükumet merkezidir. Burası Zeli'ıııd adasının şaı-k dahilind_ ve 
Sund boğazının cenup ucundadır. Civardaki mahallerle birlikte Kopen
h .. g'ın nüfusu (731000) ü tecavüz etmektedir. Kop nhag limanı gayet gü
zel ı·e muazzamdır. Karşı sahilde !sveçin Malnıö limanı vardır ve iki Ji. 
man arasında feribotlar (trenleri içiı;de taşıyan aı·abalar) işler. Yani, 
trenden hiç inmeden Kopenl.agdan denizi . ş&rak :\1almrre varırsınız ... 
Kopeııhag, Danimarkalıh.rca (Kopenhagen) olurak anılır ve onlnrııı di
linde (tüccarların limanı) demektir. 

Bu şehrin ismi ilk önce 10.13 tarihinde duyuldu ve burası 12 inci asra 
kadar kiiçürük bir balıkçı köyü halinde kaldı. Bilahare Absalon isminde 
maruf biı papas, burada biiyilk bir kale yaptırdı \'e küçük balıkçı köyü, 
bu kalenin etrafında yavaş yavaş büyümeğe başladı. 1443 de Danimarka 
halı olan ikinci KrLtofer (Christoplıer) burasını, hükumet merkezi 
yaptı. 

Şimdi Baltık denizi sahilinde mühim bir transit iskelesi olan Kopen
hag limanına bir senedt giren gemilerin miktarı 5 mi!ycıı tonilato i;,tiab 
hacminde (15300) ü bulur. Zavallı Daninıarka, cihan harbinde bitaraf 

l:ıun · . kalmağa muvaffak olmuş, b:ı sayede epey p· ra kazanmış ve zengin ol-
~'huııı:a~t 16 da KUltürparkta ağaç telif daireler miidürleriyle ~al~balık 1 zeı•a'. af•aç fidanları dikmi§lerc'·~·. Bu muştu. Fak~t .bugün vaziyet tam· me? ~~sined!r·. Almanya, bunu .h~m a~
t llı A. >apıJınıştır. Törende vali B. halk bulunmuştur. Törene istıklal mar am•lıyeden S"nra orman milhendısı B. keri, hem de ıktısadi millahazalarla ıstıla etmıştır. Kopenhag milhım bır 
Qı;h~•t ~=ut, belediye reisi Do)ctor şiyle başlanmış, müteakıben haurla- Cevad tıırafın~nn bir konuşm~ yapıl- ana:·i merkezi .olm~ma~la berahe7 t>a.zı esaalı .nnay.ie de mali.ktir: Gemi 

1 J~i'e 'nıüstahkem mevki komuta- nan çukurlara ev\·eııı vali, kumanılan, mıştır. Da,·etlıleıe ve halka lımonata tezgahları, ınakıne ımalathane ve rnmırhaneleı. ve bır de zcngın hır por-
neraı Mahmud Befköz, muh- belediye relıl ve onları takiben dijier ikra'l! cd;ierek törene 8on veril'llivtir. "elen fabrikası vardıı-. ~- · 

ıu hakikat gün gibi meydandadır: 

Şimale ütü,en haçlı gamalıların ava-
zeıi «Yağma!..» dır. 

Büyük şair 
Hamid için yapılan 

ihtifaller 
-Bat tarafı 1 inci sahifede

lar okumuşlar, muallim Cahid Tan
yol da Hamid hakkında bir konuşma 
y~pmıştır. 

!htifalde şairi azamın hatırasına 
hilrmeton beş dakika ayakta durul
mıı~tur. 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Ha
mide yapılan ihtifal çok parlak ol
muştur. :\Iaarif Vekili B. Hasan Ali 
Yücel, \'ali ve belediye reisi doktor 
B. Lütfi Kırdar, parti müfettişi B. 
Tevfik Fikret f ·ıay, emniyet müdüril 
,.e ııarti erkanı ile profesörler \'e üni
versiteliler büyük Mirin mezarındn 

toplanarak bir ihtiram halkası teş. 

kil eylemişlerdir. 
Maarif Vekili B. Hasan Ali Yücel. 

büyük şairin hayatını \'eciz bir hita. 
be ile anlatmış ve bunu mütenkıp bir 

İ çok nutuklar irnd edilmiştir. 



•' 
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(ANADOLU ) 14 Nisnn 1940 PAZAR 

{ Eğlence: 

cephesinde Dere köyü cinayeti 
muhakemesine 

başlandı 

Ziraat kursları Günün bul acas 

!man arın, umumi bir taarruza geç 
me?eri ihtimalinden bahsolunuyor 

Trakyada köyümüz açılan kurs-
Osmanı öldürüp başını lara dört elle sarılmıştır 
koparan katı"/ şı"mdı"ye Edirne, 13 (A.A) - Tr~kya köy- toııhmtı,ını .vaı>mak üzere umumt 

Par , 13 (Rad) o) - Garp cephe- civarında çarpışılmıştır. Düşmanın ı 

ka Jar Jo""rt kı"şı"yı" Jaha lü:-;ii, J.iribiri ardınca açılan kiiçlik :d müfettişlikçe çnğrılan :me1Iık kon -
kuv\ tli t pçu ve -piyade faali- Ren kıyısı üzeı•indeki ufak taarruz t~- «ı uı uı raat ve san'nt kurslarına <lört elle sa- gre i ile beralıer Edirnede P. hafta de 

u tur. şebbüsü muvaffakıyet Jrnzanan\amış - l öldürmüş, ev er soymuş l'llmıştır. 4 ay e\'Vel Maarif Vekfıleti vam Nlecek olan bir de ar•cılık kur-
hk Fransız tebliğinde şöy- tır. 

(R d ) F k Aydın. (Hususi) _ A '.·dmm De_ tarafından havzada açılan marnn - su açılacaktır. P.u kursa gi!·ecekleı in 
ektedir: Paris, \3 a yo - rnnsa as e- , . 

n k nnu Sar mıntakasın- ri mehafili: Alm:ınların, garp cephe- re ktiyündcki bahçe kuyusırnda bır gozluk ve demircilik kur,lurı çok iy: yeme ve içme ve yatmaları para ız 
1 ııelicel"r \'eı·mı';;tı·r. J>Lı ktıı·;;ıın ı"kı"ncı· olarak sı·m{ıı·..:ıeıı t 0 min olunmu~hır 

t rımı faali) ete gelmistir. ind umumi bir taarruza geçmeleri ke. ik baş çıktığını ve b\t i:ten z:ın ı "' > ~ u "' • • • 
!' d kı i tihkamlarma kuvv tli muhtemel olduğu kanaatini beslediğin üç ki inin tevkif edildiğini bi'dirmi~- deyre"i bir hafta "onra Pelıhvanko - İpekböcekçiliği ve nrıcıhk. bölgede 

1. A yündP nçılacaktır. 'l'rnkya na bant gittikçe inkişaf etmektedir. Köy sa-
ıln tır. Gece ıpiyade faalh.·eti den. geniş askerı tertibat almaktadır- tim. Bu cinayete ait muha!\.eme Y -

1 
hk · de baslamı hr kur:-;Jarının altıncı devre i d<' İ$tnn - naviine doğru olan bu hareketin kıy. 

Ren ahilleri, Sarbruk, Mozel lar. cl\!nlckeza ma f hemte ın :ı n \'aka. bulda Selimivede fen tatbikat •'ku -ı m~ti çok büyliktiir. Bunlardan başka 
ıa 1 eme sa a a ınn n. zara · . 

Soldan ağ 
Bir 

\İ f 

tl t 
. t' !unda açılmıştır. I TrHk\•anııı 26 merkezınde klh· muh- sayı, hilesiz, nota. 8 - l\t 

şu sure c cereyan e mış ır. \ B· · . · 1 
•u· kt"l 

0 
d . . :--ıcvman ır hafta . onra 3 ay de•:am ede- tar ve kıtnpları kur:oları da nçı.mn - nkin. 4 B v z ki ... lnrın 

.;.u a u "man. e' ecı ~ıu • k l . k b'· k . . ~ b 1 .. 1 . 11 . 1 
Akgülün vanında bedeli"clir. Bir zun ce . o nn ıp~ oce çıl~k kıır--u da ga aş amıştır. Koy erıni e eı:mc ~ ellerinde ta ıc' ki rı uzun opa. 5-

• 
etı iman • 

mı 
Al

. Ç l'k ·Sül , b d 1 O·man- Edırnecle açılacaktır. BCıtüıı bu kur bulunduran muhtarlarımızın ıdaı·ı 1\fuhterem, 1• 11tı'k ....... 6 _ Kt 1 d nl· 
1 e 1 e\ manm e e.ı ::; 1 l d l · fl k b"l' t b·ı ·ı · rt b ·· ' 

l 1
,. l 'kt 

1 
• 

1 1 1 
. . .. ,. ara t evam e en erın ına ra arı ala- a ı ıye v e ı gı ermi a ıran 1\ 

a uır ı · e cıeve ere ge mr<:mı sıh - · b d bi 1 !' 
.. TT·· J h . k 

1 
sa kah Vekaletler tnrnfoıdan nrilc - kurslarda bu sene daha büyük lıir ZP'\ cenu un a r n ı 

uyor. nOY<AOll nrıce çı ı ~ııca - cektiı-. Aynca 15 mavısta 5 inci vıl !'ağbet görmüştür. leke i, kı a z, m ı • 
leymnna. sen burada kal, dıyer.ek ve • ·=oo-- 7 _Bir bir k V\ an , 

m. 

eşredilen Alman tebliğlerine inan
akta tereddüt gösteriyor 

Londra, ıs (Radyo) - Alman teb- kavemet yoktur. Şu halde zayiatın nc
r , Alman milletini sükOna kavuş- rede verildiği istifhamı kafalarda be-

Osmanı alarak ormana iridiyor. Di- z ı b ı m. 8 -- Y~wl a ı '1 rv 
raz sonra ormandan bir ·ilf,h ~e~i iii- e ze e er aş a 1 İnsanların ilk ceddi. ye k. 10 -
ti!i,·or. Daha onra da Ali Cel!k Sil - i!-lmi var, cismi vok olan l:u , birlikte 
ley~an Akgülii çağırıyor ... ~ merke- cloğan iki çocuk. 
bin yem torbasını getirm~-.ini S•JY • D •• d b • k ) • Yukarıdan aşağıya: 
lOyor. Süleyman Akgül ormana gi - UD, yur Un JfÇO.. yer efJ ı _Gezinti ve. nhwer'c; y ri. evf1t 
rince bedeli Osmanı vurulnrn~ ,.e ba- • d }d tnksim:ıtından biri. 2 _ Ok1mırktnn 

rm a da, czayiatımızın ağır olma- lirmektedir. 
ı muh emeldir. cümlesi endişe uyan- Göbelsin propaganda servisleri tam 

en kesilmiş görUyor. Ali Çelik elinde- yelli en SarSJ } emir, neyir. 3 _ A -ı ı da a·\nUP 
ki b1çakla maktuHin elbi~elerini çı - . d ı .. b 4 -rr· tıı-

u·m ktan hali kalmamıştır. Çünkü faaliyet halindedir. 
A m tebl:ğlerine göre Norveçte mu-

k k 
.k b d b 

11
• 

1 1 
Ankarn, 13 (A.A.) - Bu sabah 'olunmuştur. 9 5 de de Samsuncl:ı dıp- onsan soz, f'Y:lZ. - ı- iC'U'll, 

arıyor. esı nın a u e ))Se e ·e h . . _ . . ı 1 b' . . . . 5 kt · • 
d
. kt k '". l şe rımızde 8,3u de orta şıddette bır lten g me ır zel7.ele hıssedılmıştır. nr. - e m · e11 <'m 

~nr 1 • :ın sonra mer el>ın samnn ul'I 
b k 

'

• ı:-··ı yer snı· ntısı olmuştur. Bundan baş- Çorum, 13 (A.A.) - Bugün saat doltı mıntaka ı. 6 
nsınn onıyor. c 0ll evmnna: . • . - . . b l 

B 
• .. 

1
.. .. ~ .. çı ka ?,:30 ılc 8,40 ar•ısında h.ır~ehır, Sl- 8 3o de 55 snnıye devam eden şıddet- i~ veni l\ arr:ı . 7 

- unu gorc un mu, eger sesım • . . . 'tl 1. b' 1 1 1 k h · t 8 
k 

. d b" 
1 

· a· ıvas. Kav erı ve Tokatta muhtPlıf sı - ı ır zc ze c o muştur. ma . c C'mm \ 
nrırc:;an senı e o\' e vapartm; ı- · . . . . ı· · ·ı · 

• 
ymıs gaze 

• • clette Yer sar ıııtıları kavdedılmıştır.. Zıle, 13 (A.A.) - Bugün sant 8-30 c •ne.n zıyaret, ı enın 

Una devletler ı•Ill• O, m u·• ttefJ• k. yo~~ {\ .. I d D kö ü ı · Tokattaki ver snrsmtı ı~cla wnid,,nıdn kazamızda bir sanive clernm eden 9 - s·mali Amt>rik d b·r tı""emlc • 
vÇ ncu suçu n ere v n e-; u b . • ki ki . l d k k tı· b. l 1 • ket, cilve. 10 -1\1 ın ek +· i ele iyf· 
ht 

,T tt' S 
1 1 

.11 'f 
1 1 nzı bınalnrda çatla ı ar milşn ıf' e ço uvve ı ır ze ze e olmuştur. 

mu arı 4~eşe it,". uç u arı K ı ate e- ı.i Adapaıarında yeti Pn bir mahsul. 

1 re mütemayil oldug" Ullll yazıyor rinde maktul Osmanm Neşetin şah- oo-
. . ~ "'l erefini kıracak dedikodular yap- Urfanın k1r t11'uşu Triyeste Dünkü bulmacanın halli 

ra, 13 Radyo) -Taymis ga - bilirler. Çilnkil bu devletlerın sılah - tığından bu cinayetin Xeşetin teşvi - .t 

? - ' . cltl " cB 'k nlar da müteyakkız•!ları: ~aşmanın azameti .. \·arı:ıısında kiyle vapılclığmı söylemHerdi. Fa - Dün nleras :m 1e ku~landı Rasathanesi bir zelzele 
ıgı a tındaki bnşmakaicsinde znyıftır. Oralarda terecldud hava~n kat m:ıhkem<' Ne~eti serbe~ı bırak - U f l " ( \ A) l' f 1 ·t k J ti • d . r a, u ı . - r am!ı ,uı u- ayue l m:ın. 3 - Sam n. 4 - t , k danrı · 

1 ları yazmaktadır: esmektedir, edi.şe v~r ır: .· mış, Neşet hnkkındnkı mahkeme gay luşunıın 20 inci yıl dönümü e\'\'elki .·• .·• 1 
A 'manyaııın t~kandinavyaya ta _ Bu devletlerı. milttefıkleıın ma - ri mevkuf bakıhvor. Süleyman Ak_ .. . . . Tı ı)este, 13 (A.A.) - Tıı.} este rn- 5 Kar. sık, li. 6 - Baca. 7 - mn h 

• • A .. h . d . d r·ı· . , . gUn coşkun tezahurat ve ..;€"\' ııç ı<'ın- sathanes· b s b h s t r" 33 d 'dl t 8 A .k 9 T ·]ii .. 
·z undan onra Balkanlarda in - nevı muza eretın en zıya e ı ı .} aı gUl mahkemede vakayı okluğu gibi d k tl 

1 
d D h b h k d 1 u a a aa ı, e şı c e - naçnr. - na, ı az. - e, ı ;;....-

mh prntik bi; siyaset hazırla - dımına inandırmak lfiz~mdır. itiraf etmiştir. Ali Çelik ilk tahki - b~t'iu u ~~- 1h 1~ \sa a ~ 1~.c.n ~11 
li bir zelzele kaydetmiştir. Zelzelenin Ye. ıo _Az, şamar. 

ı ro'uttefikler için çek ehemmi - İktısadi cihete gelin::e, Britanya katta ve sorgu hakimi huzurunda ci- k~ ~ n Je 
11 

1 
a ~: 1 aza, hni~ 1~ e t' c· merkez üstü takriben cenubi şarki is- Yukarıdan aşağıya· 

tlidir t kandinavya ve Hollanda- hazinesi şimdi ağzını nçm1ştır. An - nayetini avnen sü:rlediğ"i halele mah -
1 

oy er edn ge en 1 ın1 erceb al . ·ur tı- tikametinde lGOO kilometrelik bir me- 1 - Kaşık masa 2. - öp s!.'lpnn 
· k tl . h 

11 
. . · • uş mny anına c o muş u umıvor - safe<ledir • · • 

onra Balkanlar ve Macaristan ca'k. bu memle e erm ma su erını kemede inkara başlamıştır. Fakat du. Saat onda ba\Tamınm:a iı:tirak · 3 - Mil, raltat . 4 - Ü!;, r'!. G -
rruzn en fazla maruz memleket- satabilecek. pi~·asalar t.e.mi.n ctme!ı- Ali Çeli8in bundan evvel dört cinn- etmek ü7.ere Urfa):a gelmiş olan ko- /talyan amelesi Snsani. 6 - Dadı, ''m. 7 - vu' 

rd'r. dir ve bu şımdıki siy:ıs:tımızin esnsı- yetin clahn faili olduğu meydan:ı çık- lordu kunrnnd , 01 ve saylavlarımız mak, ç:ıla. 8 - AMan, p zar. 9 -
R un bn Tuna devletleri, mütle - d1r. Bu memleketleri hır daha Alman maktadır. Milli miicndele e-;nnsında ile valimiz ve tümen kumandanı gc - Arnavudluğa vardı Kanal. 10 - İz, yem. 

mut mayildir. Ancak 11iya n ınn dönmeğe mecbur bıraka- Tireli muhn!ıihi öldürmüş bundan do lerek a kc.ri, bir ik eri. okı lnrı,-61'·~,..,ı:--=:" 
ı C ndıler!ııden beklersek cak. kı a zaman için tekliflerde bu- lavı on beş ı:ıene hapc:e mah'kfım Pdil- f t kk··ıı .. t ft' t . . B Dr:ıç, 13 (Radyo) - ltalyadan bu-

' 1 f 
1 

d na e~e · ·u erını e ış ~ mıııtır. u raya getirilen amele . 11 ·d· 1 
im n,· nm t <''BVÜZ takdirinde mu- lunmak ayca ız ır. . miş, hnpi haneden firar ~tmis, Slike- nu müteakip belediye rebimi:r. Ümer k 1 • ' ~ 0 aı .• L ~a .ış -
ffakil etini azaltamayız. Bu teşeb- Londr~, 13 (Radyo) • (Tnmıs ( nin Gilmenez köyünden Ali Gü ndiizü Alay, verdiği bir söylevde Urfalılara ma üzere şkod • .ıl a se,·kedılmıştır. z B 

u u hizim "'npmamız icabeder Bu gazetesı, Norveçe askerı ku\'\'~tTel' öldlirmilş .. Bundan başka Ortaklm· b .... k .. 1 · · t ı. 'k t · R · · * 
J • • • uyu gun erını eurı e mış ve eısı- p 

\l +) r, Almnn tecavüzüne muka- gönderilmesrniT t:ıvsıye etmekkte \ 'C köyünden öldürülen ve fai i buluna- cumhur ikı büyüklerimizi Urfa namı- etsamo limanı Çocuk Ha ı tarı 
kdirinde hakiki vardım gö- Almnnlnrın, Norveç. topra ·Iarındr. mıyan çolak 'Mehmedl~. K:ız ık Ah- t · I 1... 1 t "' f b 

J • • na azım e ~e am amış ır. .~ e u- T M h 
·I inn r:üvC'nernezlerse, böyle Y.~rll>şmelerıne fırs~t bırakıl~rnması ~l>~in katilin_!n el~ .Ali. Çel ik oldu;{u sumuz Şeref Uluğ da bu ulu gü- amamen teslim edildi Üte aSSfSl 

ır bir t"aıruzn mutavaat bile ede- luzumunda ısrar e) lemektedır. ıcldın olundngu gıbı, bır hnhç~ dnmı sehidlerin ve Ebedi ~efin hatırasını ) Ioskova 13 (Rad\'o) _ K. 1 . 1 Hastalannı 11,80 dan bire kndar 
• kt w ' b. • k h " ] k .. . . " •< ' • ızı Ol c U, il ~a ~~'. \C 11 ço ıı::.ız 1 curtımlerı taziz etmiş ve Milli Şefimizi tazimle bugün Petsamo ile diğer limanı Fin BPyler ıokağındu Ahenk matbaa 

ı~edıgı de thhar olunm~ştu~ ~l~mlamışlı~ ~lüteakıben 20 yıl ev- as:k~er~i•m~a;k;an;ı~a~tı~n;a~t~e:sl~im~e~t~m~i;şt~i~~~~v;k;n;ın;rl~a~k;a~b~u;l~e~d~er~.~~~~~~ 
Mahkeme bunlara aıd dosyalnıı vel mücadelede şehid diişen l:rfalıla- • 

ce'p 'e tetkik etmek üzere talik o- rm ruhlarını taziz için şehidliğe gidil- EL HA M R A sinemasında 

---------ooın------

ki tan uncu 
lunmu:.:tur. ıniştir. 1 

* Askel
A kıtı ı· · d ~1• Bugün matinelerden itibaren iki büyük film birden 

---- ·ı ıır, po ıs, Jan arma, m1ın- j 
Hol/anda, Alman_qadan hiçbir za- f Sefı·r.'er t~pıer ve halk mume smeri sürekli aı- 7 _ M K A D o 

_ kışlarla karşılanan geçid re minden ı 

man Cevap alamamzşf lr V ~onra doğruca belediye parkına gide- Bütün Renkli \'e Harikulade musiki ve Muhteşem ::.\Uznnsen 

azife erine dönüyorlar ı;ek Atatürk büstii ('trafındn kendi- 2 Ş ı· M A L Q T E L ı· 
t heye, 13 (A. .) - Nesredilen hiç birine Almanya cevap vermemiş
r Turuncu kitapta Hollanda harici- tir. 
nr.zın hilha a Hollandanın hakla- *----

rının ihlalini vrote to etmek mecburi- Almanya-
rna kald ğı zamanlar Hollanda si-
i müm ~n~ri ile muharip devlet- A •} 
in müm " illeri arasında cereyan e- merı <a 

d n gö~meı ri anıatmaktadır. Hava sef erleri için yeni 
Kitapta Hollanda hukOmetinin bita-

rnflı • ını na ıl müdafaa ettiği hatırla- taqyareler yapıldı 
bin kta Enlo hudud hadi e i bil- .l'ev)ork, 13 (Radyo) - Ne,·york 
h sa zikrt:dilmek«?dir. Heralcl gazetesi; Amerikanın Berlin 

u kitnpt Hollanda hükOmetinin sefiri tarafından Amerika hükumeti
bir urtti halle va~ıı olmak üzere hu- ne verilen mallımnta atfen Almanla -

ku düvel kaidelerinde go terilen rın, Nevyorkla doğrudan doğruya ha
h t'in çarelere miiracaat ettiği ka~·cle va seferleri yapacak biiyük kıtnıla 
e ilmektedit. Fakat Hollandanın taf- tayyareler imal ettiklerini haber ver
t1'Int almak için yaptığı taleplerden mektedir. 

• 

Londra. 13 (Radyo) - Röyter ajan !erine tahsis edilen yerleri işgal eyle- -
sının öğrendiğine göre, İngilterenin mişlel'(lir. Buradaki merasime istiklfıl FRA. ~sızc.A SÖZL'C 
Bnlknnlnr diplomatik mümes~illeri, mar~ı ile ba~lanmış ve orta okul Türk- Dnşrolde: A /1.. N A B E L L A 
15 !\i anda son toplantılarını yapn - çe öğretmeni Rağıp Akdenizin giizel :.\Ietro Jurnalde: En soıı \'e mühim HARP haberleri 
caklnr \·e derhal v:ızifclerj lıaşlnrınn bir hitabe:-ini miiteukıp bii te çelenk- Seanslar: Şimal oteli ı 4,30 8 de 
döneceklerdir. !er konulmuş ve ebedi Şefin hatırası Mikado: 2,80 6 9,30 da huşlar 

----* taziz edilmiştjr, Dikkaı: Cumartesi Ye Pazar 11 de ve hafta arasında her gün 1 d 

K- • M • ~~~w~sa~15~Urfunın ================~=~~~~~@§~~=~ 
ugın erı en lıüylik ihtiyaçlanndan olan Urfa B .. K ••) . s d 

şehri su te isatının açılma töreni ya- ugun uıtti rpark inemas n a 
Askeri nakliyata tahsis pılmışhr. Gece de yer yer yapılan top- Zevkine, azametine, güzelliğine payan olmıyan 2 film birden 

lantılar ve eğlencelerle bu mutlu gün Cebelüttnrık casusu filmi kahramanı 
edilecek kutlanmıştır. l'll'lAN ROMANCJ:: VE ROGER DUCHESXE 

Londrn, 13 (Radyo) - Küyin .:\Ieri ~· ... """"'"'----------, 

trnsatl~ııtiği. bug~ıı. Hnlifaks limanı - ı TEBLI.GLER 1 
na ınll\ :ısalat t>lmışt.r. 

Kib in .:'l lel'inin, bundan sonra n ke- Pari~, 13 ( Radyo) - Fransız ka-
ri uakliyatcı tHh:sis edileceği söyleniyor. rargahının sabah resmi ~ebliği: Sar 

• havali inde topçumuz düşmmım istih
kam faaliyetini akim bıraktırmıştır. 

Ren ci\'arında da topçumuzun faali-

Tarafından sureti fevkalfidede temsil edilen 

ZEVK GEC ESİ 
Filminde müste::ınn bir mevzu ve bUyiik bir a .. k hikayesi gorulecC'ktlr 

AYRICA 

BU 
GÜN yeti mil,.ahede edilmiş ve nehrin ahi- İLAVETEN: Paramunt Jurnalde en on harp hnwıdi 

linde mevzilerimize yaklaşmak istiyen Seanslar: Zevk gecesi 2,20 5,20 8,40 Gangı terler 4,10 

A y lardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz Kıvrak, lahuti, 
ıazin sesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden 

bir düşman müfreze i piiskürtülmiiş - Cumarte i ve Paznr snat 1 de Gangı terlerle başlur 

1 tiir. 11·-----------------ı~-~.., Pari , 13 (Radyo) - Fran ız ka- G •• ·· ı h f l k U-

! rargahının akam resmi tebliği: umru { mu a aza g~ne om 
.ÜGÜ 

\O .. u ün ölmez bir eseri 

"YANIK ESİRE,, 
TÜRKÇE ı ARAPÇA 
SÖZLÜ ŞARKJL/ 

Ayrıca: Ekler jurnal· Hl a 9 cllinya ve harp hacl;-,ah .. 

Garp oephe inde ileri hatlarda biiw " } t ' b } } A • J • g" İ 
yük bir faaliyet mii~ahede edilmiştir. tan ıgı s an u evazım amır 1 

::\ lozelin şarkında topçu ateşinin hi- satın alma komı·syonundan·. . ni'" 
mayte i alt111da ilerlemek istiyen dii - •• 
man pilskUrtülmliş ve hiç bir yerde ı - l\Hfü~ahhit nam ve hes:ıbma ulınacnk 4000 takım yazlık eJbı c 
ilerliyememiştir. uçık ek:siltme~i 23 nisan 940 perşt.mbe günü saat on birde y ıl ~ ır. 

i\Iozelin cenup l;ısmında harekut le- 2 - Muhammen bedcH 26000 ve ilk teminatı 1950 l'radır. 
himize olnrak inkişaf <>İmiştir. 3 - ~umune ve şartnamesi komisyondadır. Görulebil r. 

Sur ile Vorjlar ara:-ında dllşmannı 4 - lsteklilerin gün V€ saatında kanuni vesikaları ve i k ıı 
d:ğer bir hareketi de akim bıraktırıl- makbuzları iie birlikte Galata Mumhane caddesinde İbr h 'm R JS 

....=:=i:ii::lllllll'ii&IC•m1mm:•ım-mDD1C11 .. m11-ı.=1mııar.:a .. ~....w;;;:or.*iCIWC5ill1S11~a;;:aıa:a:::z~:l:liilC. m1ştı r. da ikinci kııttaki kombyona gelm leı·i. 1 O 14 19 24 1260 " 
Sean lor: 1---.3-5-7-S},15 de . 
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l 1 ın· d -r-t- -d-,-..,-d
ş .. ır e_ !:T ar.ıgı:n an: o-ı.sı-·_--------------' ' 

E Mıntakası Bağcıla-
Maarif Vekaletinden: 

Ube•i ismi Nevi İştigali Sene9i • Ticarethane 1kametgf.h 
adresi adresi ıı----~~-:--~~~~~~~~~~~~--::-~~~~- rına ilan lŞ t u rıı k lsak Seydi Doktor 935 takvim Salhane 

lo!ıı!iy~ Ş. tramvay cad- keza 
• desi No. 464 

• > > 936 takvim ' ' > , > > 

İzmir hariç olmak üzere aşağıda göııterilen mıntakalarda kükürt satışı 
~iraat bankaları şube ve ajanlarınca hiz~larında yazılı fiatlerle yapıla
caktır. 

y • > • 936 takvim > > > 
937 ukarı.da ismi adresi ve iştigal nevi yazılı olan mükellefin 935-936 v~ 
n· lakvım seneleri muamelelerintlen mütev<!llid kazanç beyannamelerı
~~~ llıüs.tenidatı bulunan defatir ve vesaikin tetkiki için muayyen ticaret
bi Ve ıkanıetırah adres:nde aranılmasına rağmen bulunamıyan ve ecne
~in~'llıle~et.!ere gifüği anlaşılan mumaileyhiıı ecnebi memleketteki ad~e~ 
kı n 1-ı-ın ve tespiti mümkün o!amadığından 2395 "ayılı kazanç vergısı 
ı;,~~nunun 41 ~ne: madtlesi r:ıucibince ilan tarihinden üi~aren .oı: beş gü~ 
it" nda mezkur senelere aıt defterlerıyle verakı musbıteltrının berayı 
~~ F.evzipaşa bulrnrında 10 sayılı bahçeliler hanında kiıin beyaı'.n~m.e 
Iıeıın: L~rosuna ibraz edilmesi aksi takdirde kazancının r~S<!n ~akd:rı. c;
ıı.n · ııdılec•ği 3692 sayılı kanunun 10, 11 inci maddelerı mucıbınce ıla-

İzmlre l-ıDğlı, Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, Boz
yaka, Balçova, Yeniksletimarı bağcıları ihtiyaçları olan kükürtlerini şir
ketin (lzmfrde kapalı yemiş çarşı~ı No. 41) şubesinden bedeli mukabi
linde ulaeaklıırı ka.iııtla Dıtrağaç ta~ iskeledeki ardiyede tesellüm edecek-

.. ~~ğ olunur. 1269 

T. c:-ziraat banka-;:ı Izmir şube
s'nden: 

di ~-Nisan 1940 tarihinde yapılan açık arttırmada teklif edilen fiat had
'e ;Yıkında görülmed:ğinden dolayı izmirde Meyveler ırümrüğünde kil.in 
~nd anKa haı'ı namı ile maruf belnrciyan hanının bankamız tasarrufu al
n, a bulunan dörtte üç müfrez hissesinin mülkiyeti tekrar açık artırma 

~tıtı. S ga çıkarılmıştır. 
~U~tış Peşin para ile olacaktır. Şu kadar ki bedellnin dörtte biri peşin 
, 111 haktsi şartnamedeki esaslar dahilinde 3-5 sene içinde müsavi taksit
•/ ~nmek üzere vaki olacak tekliflerde tetkik edilecektir. 

lt~~~ıp olanların maktuan on bin lira pey akçesiyle blrllkte 15 myıs 940 
t ~ 1.ne müsadif çarşamba günü saat 14,30 da T. C. ziraat bankası i?.mir 

<\ '
1 llıı.haee"t-esine müracaat etmeleri ilan olunur. 

kır,rttırına şartnamesi bu gilnden itibaren izmir istanbul şubeleriyle An-
~ müdürlüğünde görülebilir. 14 18 1310 

Iıho. . . · ı· . t ·•ıır sıcı ı tıcare Satılık 
Maltız keçileri ~lllurluğundan: Belediye hududtarı haricine çı -

~lraı ırde taşçılar çarşısında 26 nu- karılmak istenild i ği için günde üçer 
dı~ ( ı lrıahzada ticaretle iştiial e- kilo silt veren ve senede iki defa ü
ll~ >.>..zım şirketi - Riza Demir, Ha- çer yavru yapan clOO. tane maltız 
tıttn· hcık, Osman Akdemir) şir - keçi i 15 gün içinde ~atılacaktır. 1s-

!erdir. 
Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 

tedarik eclileıı ardiyeden ulacaklllrdır. .. 
DiKKAT: ikinci eller kıtlılırılmış olıluiundan l.ıaicı olmıyanlara ku-

kürt verilmiyecektir. 
Bıığcılarııı alacakları kUkürtler gösterilen 

satılıımıyııcağınılan ıılclannıamuları lazımdır. 

mahallerden l.ıaşku yerlerde 

Satış fiali Satış 

l\Iıntakalurı · Yerli Ecnebi 

------
Alaşehir 

Akh i~ ar 

Aydın 

Ayvalık 

Balıke~ir 

Bandırma 

Bayındır 

Berırama 

Burhaniye 
Çanakkale 
Çeşme 

Edremit 
Gebze 
Gelibolu 
Gemlik 
Geyve 
İstanbul 
lzmit 
Karabıırun 

Karamürsel 
Kemalpaşa. 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lap.., ki 
Mani•a 
:\Ieneınen 

z. B. 
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> > 
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> • 
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497 
495 
500 
510 
505 
515 
490 
515 
510 
515 
505 
510 
535 
515 
515 
525 
520 
530 
500 
530 
490 
495 
500 
515 
487 
487 

1ı1ıliııı 31-3-940 tarihinden itibar~n teyenlerin adre~lme mtiracaatları. Nazilli > > 500 
lanuııe lllütedair beyanname ticaret Kuşada•ı: Dağ mahallesinde Salihli > • 495 535 
ı7og nu hUkUmlerine göre sicilin helvacı Ha9an kızı Emine Seferih ·•ar > > 495 535 

537 
535 
540 
550 
545 
555 
530 
555 
555 
555 
645 
550 
575 
555 
555 
565 
560 
570 
540 
570 
530 
535 
540 
555 
527 
527 
540 

İifı U~Uınarasına kayt ve tescil edil- ------------- _ Sarayköy > • 500 540 
n olunur. hmir belediyeıinden: Şarköy > • 515 555 

1 • IJ Havagazı fenerlerine 35 numarı<- Tire > • 490 530 
lz~ı ~'!~~name _ dan 2000 ve 36 numaradan 4000 ve Tekirdağ > > 515 555 

r sıeıllı tıcaret memurluiU 37 numaradan 6000 adet ki ceman Turgutlu > > 490 530 
resmt mührü ve 12000 adet amy:•nt aatın alınması , Urla > • 490 530 

h F. Tenik imzası yazı işleri müdür:üğündeki şartna - Ödem:ş > > 495 535 
ll mesi veçhile açık eksiltmeğe konul - Kükürtlerimiz kursun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda •atılığa çı-eyanname muştur. Muhammen bedel; 2360 H- karılmıştır Jl<.ynelmilel şöhreti ltftiz Londrada (Dani•l Griffth) Jabora-

lıın· • ra olup ihalesi 15-4-940 pazartesi giı- tuvarında yapılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 99,51 safiyette olduğu 
2e.5 ır ikinci noterli.iıince musaddak nü saat 16 dadır. 1,tirak edecek - anlaşılmıştır. 
%i~937 tarihli mukavelename mu- !er 177 liralık teminatı iş bankas:na Kükürtler:miz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden 
hır ~e lllerkezi izmirde olmıtk üzere yatırarak makbuziyle encümene ge- tamamiyle ari ve en yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

~ı,_ (çüınuz arasında tesis edilmiş lirler. 31 5 10 14 Keçiborlu Kükürtler Türk Anonim Şirketi 
'-4 ~Zfrn şirketi Riza Demir, Ha - Mimar Kemaleddin caddesiyle Ga- 1••• • ••••••••••••••••••••••••••1 

Jzmir Def ter dar lığından: 
~4~•ntı ~~ık v~ Os~an . ";k~emir) ızibulvarı arasındaki 1329, 1330 ;e Sa
ııı,rt.ı94 llektıf ıırketımızı 31- raço.iılu ŞUkrü caddesiyle Necatı bey 
;1 k&nın O tarihinden itibaren şü - caddesi arasındaki 1331, 1332 sayılı 
Y:s~ etınt'za v~ muvaffakatları i~e sokaklarda 2600 metre murabbaı ve 

tı~ ti ş 0lduıcumuz cihetle keyfı - Fevzipaşa ve Gazibulvarı arasındaki Satış 
~'.~de1~~et kanununun 150 inci 1367 sayılı sokakta 650 metre murab- No. 

Muhammen n. 

,1cıııne ~. Ukmüne tevfikan ticaret baı eski kesme paket taşlariyle ve --
••ı • Y"t v ı ·ı• 596 Bornova Aktaş sokai'lnda 20 taj numaralı hane ı... zıınııınd e tescil! ile u_su en ı • - 1264 sayılı sokağın. Aziz Akyürek cad-
'"zı~ ta ct·a zirde mevzu ımzaları - clesinden itibaren 600 metre murabbaı 597 > Doğanlar sokağıncla 70 taj numaralı hane 

t ' •kin· · d · . .. 598 • > sokağında 86 taj numaralı hane lllıi•d 1 rıca e erız. yeni kesme paket taşlarıyle doşeme · 
" ' 

1 t l d 80 599 • Filiz sokağında 6 taj numaralı hane ·•uıııar a~çı ar çarşısın a yaptırılması, fen işleri müdürlüğün -
ltF:'l't ~da mukim (AZİM ŞlR- deki keşif ve şartnamesi veçhile açık 600 > Orta sokağında 24 taj numaralı hane 
<\(lft.C'r~z~ DEMİR, HASAN eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 601 Kuruçay M. Kağıthane cad. Çatalçeşme üstünde yeni 
:ıttıı..ı v E OSMAN AKDE- 9980 lira muvakkat teminatı 748 lira M. hane 
l•r· at21rketi mefsuhası şerik- 50 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban 602 2 inci Tepecik l\f. Kocatepe 1142 sokakta 22 tajlı hane 
•" ''A AKD t SAN 603 Kahramanlar 1420 N. cad. bahçıvan sokak 27 tajlı ""ACııc E:\f R, HA kasına yatırnrak makbuzla.riyle ihale 
11.Nı ' OSMAN AKDEMİR günü olan 29-4-940 Pazartesi günü sa- dükkan 
liralık~an.1940 tarih ve bir at 16 da encümene müracaatları. 604 Şehitler J\f. 1527 N. 2 cin Altııı sokak 8 laj. hane 

,., lınzaı Pul üzerinde Akitler 14 18 24 28 605 Karşıyaka Mersinli şark sokağında 8 tajlı hane 
''eneı lrı. _ 606 Kahramanlar M. Eminbey sokak 13 No. hane avlusu 
Ölej s:'Yı 13683 607 SeydiköyAlıfbey M . Atıfbey çıkmazı sokak 7 nu-
lıbu Yı. 19-232 l • • •1• t• t maralı mağaza 

~~n~a\~~-4-940 tarihli beyanname zmır SlCJ l JCare 608 K~r.ı\· ab Bahariıe Jlf. 1866 No. lu Afitap sokak 4 

~- -~•ıııtıntzaıa. rın şahıs ve hilviyet- memurlug"' undan. tajlı hane 
t '· zın d • 609 Kuruçay M. Kağıthane cad.Ç atalçeşme UstUnde yeni l~ı-.f nuına ır e taşçılar çar~ısın- M. de hane 
~~· l't llt rada mukim ve (AZİM (Azim ticarethanesi - Riza De -

~~;~rll( v:A DEMİR HASAN mir) ticaret unvaniyle İzmirde taş 610 

~l~ ltıefsuh OEMAN DEJ11fR.) ~ir- çılar çarşısında. 80 numaralı mağa. - 611 
~ ... ~. li>.S>. 

1
'
1 şefikler RfZA DE - - 612 

ı.ı;~ ft.l(rıE 1'< ACA CIK, VE OS _ zada demir ticaretiyle iştigal eden 613 
~~r'llı. ~iıı ~ta in olduğunu tasdik Riza. Demirin işbu ticaret unvanı ti -
iu 'Yınııı dokuz yüz kırk \•ılı Ni - caret kanununun hükUmlerine gore 614 

· oıı b· · · 
~ ırınci pe~şembe a-ü - sicılin 2709 numara.sına kayt ve tes- 615 
r/'· lzııı· 11-4-9(0 cil edildiii ilan olunur. 594 

1cay r ır üçUncU noteri Sürevya İzmir sicilli ticaret memurluğu e$ ... ~ 

t· a . ını milhrü ve vekili resmi milhrü ve 
tıı~ •ıt G · 

lı ını x ıray imzası 

595 

F. Tenik imzası 

B'>rncva Havuzba~ı 2ckağında 20 taj No. lu hane 
Göztepe Halitziya sokak 843 ada 23 parsel S. 8 No. arsa 
Göz':eµe Halitziya sokak 843 ada 23 parsel S. 24 N. arsa 
{Balçova köy hududu dahilinde Poligon civarı eski jan-
( darına karakol binası 

Göztepe Halitziyıı snkak 84~ ada 22 parsel sayılı arsa 
Karantina i'kele caddesi 86 eski, 6 taj No. lu hane 
Güzelyalı M. Recai zade sokak 877 ada 7 parsel No. 
arsa 
Gilzelyalı M. Recai zade sokak 877 ada 6 parsel No. 
arsa 

Lira Kr. 

120 
90 

180 
120 
360 

28 
360 

400 
400 
720 
500 

110 

400 

240 
240 
210 
190 

140 
170 
275 

61 

120 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

25 

00 
ı,~ ~ıı ~ 0 • 13708 

d~) ~ boy o. 19-232 
h 111 • •nnanı . 

1-~~~~~~~~~~~--~-

İzmir uliye m• hkemeai ikinci hu
kuk hakimliiinden: 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık arttırma 
usuliyle 14-4-940 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konul-

··6ta nda 8 k e .~uretınln dair~ 
tı&~ ııınu a lı 11-4-940 tarih ve 
, 01 11 ını nu 
~t ~ U~ıın maralı aslına uy -

•i 'u~ 1. u tasd"k l'f~c· •Irk · 1 ederim. Bin do-
1 ~t'eın~ene•i Nisan ayının on 

l 1 x·e ıtUnU, 11-4-940 
l' rıttı~ k- •san 1940 
Q~ h 1 Urtı~luk damga pulu 

·c, r llço 
Y re.,,,

1 
ncu noteri Sl!reyya 

Cuma ovasından çoban Tevfik ve
kili Hamit çullu tarafından Sökede 
Konak nahiyesinde oturan Sıddıka 
aleyhine açılan boşanma davasına 

muştur. 

ihaleleri 29-4-940 tarihinde pazartesi günü saat 14 de milli emlak mü
dürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüz
de 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkOrda mili! emlak müdürlüğün 
de toplanacak olan satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1315 

mütedair tebliğ-at icrasına imkfın o1a · 
madığı ıribi zabıtaca da ikametg!hı liklne karar verilmiş olduğundan I hakemenin gıyabında devam oluna-

1, - 2259 •ayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre or• 
ta tiearet okullarının 3 cü ve 4 cü sınıfları için 2 cihetten müte
şekkil bir cEkonomik coğrafya• kitabı yazılması müsabakaya 
k&nulmuştur. 

2. - Müsabaka müddeti 15-IV-1940 tarihinden başlamak ve 15-II-
1941 cumarte•i günü akşamı bitmek üzere on aydır. 

3. - Müsabakaya iştirake karar verenler 15-TX-940 Cuma ırüııü ak· 
şamına kadar l.ıir dilekçe ile maarif vekilliğine müracaat ederek 
bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir nu. 
m:ıra :ılacaklardır. Müs~bakaya girenlerin yazdıkları kitapları 
15-II-941 cumarte•i günü saat 13 e kadar maarif vekilliği neş. 
riyat müdürlüğüne teslim etmeleri \·eya göndermeleri şarttır. 

4. - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile o
kullarda okutulacak ı-e müellifine her yıl için 1200 lira tel!! 
hakkı ver'leeekt:r. İkinci çıkan kitap l!erisini yazana bir defaya 
mah~ıı• olmak üzere l.ıirincinin müellifine verilen, bir yıllığı mu. 

5. -

6. -

kıifat olarak Yerilecektir. 
Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nü. ha olmak üzere ma
kine ile \"e kiiii;ıtların ;·alnız b'rer )"üzüne )·azılmış olarak maa. 
rif vekilliği neşriyat müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme
leri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim. ~ekil, 
harita, grafikler \"e sairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan 
birine ve yerlerine konulmuş bulunma"ı kafidir. :\1ü,abakaı·a 
basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç ııüshMını verecek 
\"era göndereceklerdir. 
Müsabakaya girenlerin eser müweddeleriyle birlikte, eserleri 
kabul edildiği takdirde eserlerini ifan edilen telif hakkı muka-
bilinde ve her türlü tasarruf hakkından vaz geçe~k maarif \·e
kill'ğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini Ye kitabın o dev
re içindeki her basılışının 'on ta•hihlerinin kendileri veya ken
di me,uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından 
yapılacağını gö•terir noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi ver 
meleri de lazımdır. 

7. - Kitaplarda bulunması liizım gelen pedogojik ve teknik vasıfları 
gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahh\ld sene
dinin formülü maarif vekilliği neşriyat müdürliiğünden alına
bilir. Jl!ektupla istiyenlerin bir kuruşluk po,ta pulunu da birlik-
te göndermeleri icap eder. 826-1150 

K1rkağaç belediye reisl iğinden: 
Belediyemiz elektrik fabrikası lokomobili için saatte 1500-1800 litre 

SU)'u tasfiye edecek bir su ta•fiye cihazı satın alınacaktır. 
Bu cihazın muhammen bedeli 950 lira olup teminat akçe•i miktarı yüz. 

de 7,5 he•abiyle 71 lira 25 kuruştur . 
İhale n-üdıi:ti 14-4-940 tarihinden 29-4-940 tarihine kadar 15 gün olup 

eksiltme 29--1-940 günü saat 15 de Kırkağaç belediye dairesinde encü
men huzurunda yapılacaktır. 

Talip olanların şartname•ini görmek rn teminatlarını yatırmak ilzere 
belediyemize müracaatları ilan olunur. 11 17 20 23 

lzmir Lise ve orta okullar satınal
ma lcomisyonu başkanlığından: 

Cinsi Miktarı Beher takımı Tuatarı İlk teminat 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Golf elbise 175 11 50 2012 50 151 00 
ı _ Kızılçullu öiretmen okulu talebesjnin -ihtiyacı olan yukarıda cins. mik
tarı ve muhammen bedeli ;·azılı golf elbise açık ebiltmeye konulmuştur .. 
Eksiltme t:Caret füesinde satın alma komisyonu tarafından 16/ 4 1940 
tarihine te,adüf eden salı günü saat on beşte yapılacaktır. Şartname ve 
numunesi her gün maarif müdürlüğünde ırörUlebilir. İsteklilerin teminat > 
makbuzları ile birlikte kom'syona müracaatları. 28 2 10 14 k 

iz mir Turistik yolları mıntaka mü- , 
dürlüğünden: 

1 - Karşıyaka Alaybey sahil caddesinde 97 99 sayılı evin hedmi 
ı·e ta~ıindan maada malzemesi ıııü~teriye ait olmak üzere 412 lira 16 ku
ru, muh":ııınen Lede! muknhilinda artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - ~Hlzayede 18 14 940 perşeml.ıe günü saat on birde İzmir turistik 
ı·olları mıntaka müdürlüğünde yapılacaktır. 

:>. - f,teklil<r müzayede brdelinden başka ihale bedelinin yüzde on 
beş ni,betinde b:r teminat vermeğe mecburdurlar. 

Şartnameyi görmek ıstiyenler İzmir turistik 
ka müdürlüğüne :ııüracaat edebilirler. 12 13 14 

yolları 

16 
mınta-

1285 

1 

lzmir 
alma 

Cinsi 

Lise ve orta okullar satın 
komisyonu başkanlığından: 

Miktarı Fiyatı Tutarı ilk teminat 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Battaniye 200 5 60 1120 00 84 00 
Kızılçul!u öğ-retmen o1<ulu eğitmen kursu talebesi için yukarıda cins ve 

miktarı yazılı battaniyye ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me•i İzmir ticaret lisesinde 16 14 ·· 940 tarihine tesadüf eden salı günü saat 
o nbeşte yapılacaktır. Numunesi ve şartnamesi hrr gün maarif müdürlü. 
tünde görülebilir. İsteklilerin teminat makbuz'arı ile birlikte komisyona 
müracaatları. 28 2 10 14 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Cinsi l\Iik Muhammen B. 

Lr. Kr. 
~~ 7,5 temi. 
Lira !{r. 

Eksiltme şekli 
saati 

Sut kostik 14000 k.g 
Kolsine sod- 15000 k.g 
yum karbonat 

-------
14000.-
22500.-

1050. 
1687. 50 

kapalı zarf 
kapalı zarf 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kaiem 
ecza kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

S - Eksiltme 18-4-940 perşembe günü hizalarında gö•terilen saat:e•· 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo · 
nunda yapılacaktır. 

4 - Suc! kostik şartnamesi p~rasız ve karbonat şartnamr~i levaz·m 
şubesi veznesinde ve Ankara, İzmir başmüdürlüiünden 112.5 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

14 
15 

l\aıt '."Uhrü ve vekili 
Gaay imzası 

tesbit edilemediği cihetle mahkeme· mUddeialeyha Sıddıkanın muayyen cağı hususu tebliğ makamına kaim 
ce bu baptaki tebliğatın i!Anen icra- ırUnde saat 10 raddelerinde asaleten olmak Uzere H. U. M. K. nun tebli -
sına ve muhakemenin 22-4-940 ta - veya vek!Jeten mahkemede hazır bu l!'at faslına tevfikan keyfiyet 
rihine mU•ad:f perşembe g!lnüne ta- lunmMı aksi halde eskioi ıribi mu - , c.lunur. 

i!An 

1 

5 - Münakasaya girecekler mühür!U teklif mektuplarını kanuni ve. 
saikie yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme günü ihMle 
saatinden bir saat evveline kadar mezkfir komisyon başkanlııi'ına 
maklıuz mukabilinde vermeleri Hi.zımdır. 
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SAHiFE ( 6 ) - --
Emlak ve eytam bankasından: 
A. No. ları 

Esaıs .. ·o. YERİ Eski Yeni Taj Nevi Kıymeti depozito 
6500.- J 300.-!123 Karataş 9 Eyliil yeni 269ıncı136 110 Ev 

• sokak. 
11151 Karşıyaka Donanmacı l\f. 12 Ev 2200.- 440.-

Dilaver y.eni 1730 ıncı sokak 
1289 l\Iemduhiye M. Derviş Hii- 29 32 ar::ıa 10.- 2.-

seyin yeni 786 ıncı sokak 102 
M2. 29 ada 367 parsel 8 

1290 Tuzcu soğuk çeşme yeni 777 10 _ 10 Ev 30.- 6.-

1291 

1292 

1293 

1294 

.,1295 

1296 

1297 

1298 

1299 

1300 

1301 

1302 

1303 

1804 

1305 

1306 

1307 

1308 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1:115 

1316 

1317 

ı:ns 

1319 

1320 

1321 

l:J22 

1323 

1325 

1324 

ci sokak 59 M2 ada 429, 
parsel 5. 
Tuzcu M. Ebe yeni 7:)9 ıncı 6 
so. 41 l\'12. ada 466, par:>el 17 
Toraman M. Toraman yeni 62 
773 inci sokak 63 M2. 
Ada 422, par.::el 25. 
Dolaplıkuyu M. Yeni 745 1/ 52 
inci so. 58.50 l\!2. ada 474 
parsel 1. 
Dolaplıkuyu madi _ yeni 7 48 5 " 
inci ·sokak 56.50 M2. 
ada 477 parsel 3 
Dolaphkuyu :\I. İsmail ef. ye S 
ni 750 inci sokak. 24 )!2. 
nda 472 par~el 9 
'Üçüncü sultaniye Hüseyin a- 9 
ğa yeni 619 uncu so. 179.50 
M2. ada 61, parsel !) 

Üçüncü sultaniye A~ureci 12 
yeni 607 inci so •. 1 Oii :\12. 
ada 62. parı::el 19 
Ücüncü Sultaniye Hüseyin 3/1 
ağa yeni 619 uncu so 8:> i\12. 

Ada 61, parsel 8 
Dördüncü Sultaniye Kaptan 3 
yeni 590 ıncı sokak 
İkinci Sultaniye yüzba~ı Ha- 93,2 
san yeni 495 inci so. 56 ::L\I2. 94,101 
Ada 150, parsel 35 
Dolaplıkuyu İsmail ef. yen: 4 
750 inci sokak 50 )12. 
nda 470, parsel 49 
Orhaniye M. Kantarcı yenı 30 
657 inci sokak 35 1\12. 
Ada 91, parsel 28 

32 

Orhaniye :\f. Yoku~başı yeni 17 
657 inci so 60 :\12. 
Ada 95, parsel 4 
Birinci Karataş tramvay !nö- 232 
nü caddesi. 234 

6/ 1 arsa 8.-

66 arsa 19.-

1/3 arsa · 12.-

7 arsa 17.-

5/ 1 arsa 6.-

16 arsa 27.-

34 arsa 26.-

14 arsa 13.-

3 Ev 50.-

3 Ev 200.-

11/1 arsa 13.-

30 Ev 60.-

19 Ev 40.-

250 Altı dükkan 
252 ve deponun 

1.60 

S.80 

2.40 

8.40 

1.20 

6 .40 

5.20 

2.60 

10.-

40.-

2.60 

ı•) _ 

8.-

Ada ö98, parsel 15 236 
238/1 

2 

254 284/640 2662.- 532.4.0 
256 hissesi 
258 

3 260 
Salha11e Selamet - yeni 278 5 
inci sokak 95 M2. 

Adn 1719, parsel 14 
Güzelyah tramvay _ yeni İ
nönü caddec;i 366 M2. 
Ada 895, parsel 1 
Güzelynh tramvay - yeni 1-
nönü cadde:;i 366 l\12. 
Ada 895, parsel 2 

Glizclyalı tramvay _ yeni 1-
ııonii caddesi 366 M2. 
Ada 89:>, par.sel 3 
Birinci Karantina yıl<lı:r.tepe 18.29 
reni l 79 uncu so. 63!> :\!2. 43-43 
Ada 722, parsel 9 
Gilzelyalı :Mah. Akgö?. '>O. ye 229 
ııi 108 inci so. 6980 :\12. 753 

Ada 922, par~el 7 
Karşıyaka İ:>metpa~a _ yeni 
l 743 üncü sokak 911 M2. 
Ada 192. parsel 21 

- arsa 10.- 2.-

1087 /1 arsa 549.- J 09.80 

. . 
1087 /2 arsa 549.- 10~.80 

1089 arsa 549.- 109.80 

- arsa 192.- 38.40 

Tarla ve 100.-- 20.00 
zeytinlik 

5/1 araa 1822.- 36.:t.4() 

Kızılçullu Şimendifer voltm 70 -tarla ve 80.- 16.00 
da 2777,60 :\12 • yıkılmış kule 
Bayraklı Muradiye - ,_.eni 7 23 21 d"'kk~ 150 .J u an .- 30.00 
l 609 uncu so 143.66 M2 
Knrşıyaka <lonanmar.ı Mah. 17 
Sayeste - yt!ni 1713 üncü so. 
132,25 ~12 ada 56, parsel ı 

Bozyaka Emrez boğazı mev. 114 
kii 3 hektar 30 )f 2. 
Bayraklı gül sokak yeni 1G40 

ıncı sokak i2 . .>0 M2 
Darağaç Şehitler caddesi 
2795.83 l\12 

117 
119 

Kal'şıynka Alaylıc) Rağbet -J 

yeni 1663 üncü so. 156 )I2. 
Ada 16, par:;el 51 
Karşıyaka Donanmacı Rah- 12 
mi bey yeni 1743 üncü sokak 22 
599. M2. ada 95, parsel ·12 
A 1 ancak İntikam \"Clli 1451 14 

inci sokak 127 1\12. 
Ada 1216, par:;el4 
Karşıyaka Alaybey Güllü 16 

Sc>zaj yeni 1694 üncii sokak 
8:3 .12. ada 45, par . .,el 23 
Alsancak l\Iesudiye zade re- 11 
ni 1446 ıncı ~okak 53.2;3 i\!2 
.Ada 1212, par::;el 5 
Çorakkapı J.Iah. Fırkat - ye. 

ni 1275 inci so. 105.50 )12. 
Ada l 524, par.-el 82 
Güzelynlı Müstecabi zade 
yeni 40 ıncı so. 173 M2. 
Ada 874, parsel 13 
Bornova Çay mah. Göçmen 72 
sokak. 

4 

2~ har:ıp 

dükkan 
800.- 160.00 

- 175 ağaç 300.- G0.00 
zeytinlik 

- l\.lüfrez 250.- 50.00 
ev 

87 Maamüş 
119/ 89 temilat un 

91 fabrikası 
ve hangar 

mahallinin 
1/6 hi~sesi 3675.- 735.00 

20 Ev 200.- 40.00 

22 Ev ve 4750.- 950.0(ı 

bahçe 

17 Arsa 254.- 60.80 

14 ar:;a 50.- 10.00 

11 Ev 1200.- 240.00 

56 Evin 5/ 7 
hissesi 297.- 59.40 

- Ar;ıa 61.- 1:?.20 

66 baraka 15.- 3.00 

(ANADOLU)_ 
:.•uııteıııııııııııı111111111111111t111111u1111u1111t'1"l111111u1111111111111111UHIUMna1111111MIMIU• • 

: • A : lf zmir Levazım Amir/;ği İlô.nlarıj 
....... _""~M;ki~i;"t-~~·niio,--.. ~ ... ----···-..... ...: 
!::mir leııpzım amfrliiii satın alma komisyonundan: 

1 - Telli telsiz motör ve elektirik makinistliğine talip olan sanat
karlardan ehliyet gösterenler ve şeraiti uygun görünenler üc
retli olarak orduya alınacaklardır. 

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte müstahkem Mevki ikin-
ci şubeye derhal müracaatları. 1300 

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

lzmfr leı•azım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki inşaat Ko. ihtiyacı için aşağıda 

cins miktar nevi muhammen bedeli ve muvakkat teminatları 
yazılı saplar açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhale:-;i 22 nisan 940 pazartesi günü saat on birde Çanakkale 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin gösterilen muvakkat teminatları ve yeni sene ticaret 
vesikaları ile birlikte komisyona müracaatları 

4 - Saplara ait şartname istanbul levazım amirliii İzmir levazım 
amirliği ve Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyon
larında görülür. 

Cinsi aded Fiyatı Muvakkat T. Tutarlan 

İs mocl. kürek sapı 
İs. ;,\fod. kazma sapı 
adi kazma sapı 

2000 
2000 
8000 
8000 

kuruş 

25 
25 
15 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
500 00 
500 00 

1200 00 
1200 00 ildi kürek sapı 15 

6-10-15-20 (1207) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARINDAN 1 
( Don yağı alınacak ) 

D. D. Y. sekizinci i§ldme komısyonundan: \ · 
Şnrtıııımec;i \'eçhile 3 bin kilo don yağı milbayaa edilecektir. açık ek-

siltmesi 30/ 4/ 940 s~h günü saat on beşte Alsancakta işletme binasında 
komisyonumuzca yap1lacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 40 • 41 
kuruştur. 1steklilerin 92,25 liralık :\I. teminat makbuzlariyle muayyen 
vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde i'Ö-
rülebilir. J 2 14 18 21 1277 

Istanbul Belediyesinden: 
H.ıstahnnelniıı altı aylık ıhtiyacını teşkil etmek üzere lüzumu olan 

muhtelif mcvcıdı rrıcl3.iye kapalı zarf u~ulü ile ek,,iJtmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli ::57ı.:6 lira 3fı kuruş ve ilk teminatı 2683 lira 98 ku -

ruştuı-. ~nrtnnme z::ıbıt ve mur.meliit müdürlüğü kaleminde görülecektir. 
ihale 2614 fl ICı cuma giina :-;ant 011 beşte daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz \' ... ya mektupları ve 940 yılına ait ticaret o
dası vesikııları ile 24!>0 numaralı kanuna göre hazırhyacakları teklif mek
tuplarını ihale günü s.ıat on dörde kadar daimi encümene vermeleri lA-
zımdır. 11 15 19 22 1210 

1326 Güzelyalı ::\Ifr::tecabi zn<le 

yeni 40 ıncı .'lokak 12 l :\l~. 

Ada 874. parsel 14 
1327 Güzely:ıh :Mü-;te~abi zad~ 

yeni 40 mcı sokıı k 116 M2. 
Ada 874, par:-;el 16 

1328 Güzelyalı l\Iü;;tecabi zade 
yeni 40 ıncı c;okak n :.\12 . 
Ada 874. parsel 18 

- arsa 42.- 8.40 

-ar~a 41.- 8.20 

6 - Arsa 22.- 4.40 

1329 Güzelyalı ::\Hi:-;tecabi zade 2 - Arsa 107.- 21.40 
yeni 40 mcı Mkak 306 ~f2. 
Ada 874. pargel 24 

1330 Gii?.Plyalı :\Ii.i:ıtecabi zade 2 - Arsa 105.- 21.00 
seni 40 ıncı sokak ~01 :\l. 

Ada 874, par:<el 2:5 
1331 Güzelyalı :\Iil,U!cabj zade 2- - Arsa 226.- 45.20 

yeni 40 ıncı .-okak 64·1.73 :\12 
Ada 87 4. par"el 2fj 

1332 Giizelyah Mii"tec11bi zndc 2 - Arsa 165.- 33.00 
yeni 40 ıncı "o kak 4 7J )12. 
Ada 874. par"el 27 

1333 Güzelyalı )ffü;tecabi zade 2 - Ar:'la 28.- 5.60 
yeni 40 ıncı sokak 1•1::? :\T2. 
Ada 874, parsel 32 

133·1 Güzelyalı l\iü~tecahi zade 12 - Ar.sa 116.- 23.20 

yeni .:ıo ıncı gokak :~:w :.r·2 . 
Acl:ı 877. p.w~el 12 

133!5 Güzelyalı Tent•zziih yeni 21 1 - Ar::ıa 124.- 21.80 
in<'i rwkak :10!l.2:i :\f:!. 
.Ada 887, par:;el 1 

13a6 Güzelyalı ~3 üncü goknk 
3~!> 25 l\12. ada. 887 par
~el 16. 

1337 Giizelyalı 33 üncü sokak 
328 :'112. ada 887. µarsel 17 

1338 Güzelyah 33 üncii sokak 
321.75 :\12 ada 887 par.;;el 18 

13~9 Giizelyalı Reşarliye - rem 23 
i.incii !'Okak 281 1\12. 

1340 

1341 

1342 

Ada 388. parsel 7 
Güzelyah Tenez?.iih ~· eni 21 
inci sokak 1337 l\f2. 
Ada 890, parsel 1 
Güzelyah T~mez7.üh ~eni 21 
inci sokak 336.50 M2. 
Ada 890. parsel ~ 
Güzelyalı İnönü caddesi 
14.25 :\12. ada 891, par.sel 13 

- Ar~a 102.- 20..ıo 

- Arsa 98.- 10.60 

- Arsa 97.- 19.40 

- Arsa 84.- · 1 t>.80 

777 - Arsa 334.- 66.80 

1 - Arsa 118.- 2~.60 

923/ 1 1059 dükkan 180.- 31i .OO 

1343 Güzelyalı Cerrah :\fohmet 34 - Arsa 134.- 2f·.80 
cf. yeni 35 inci ~okak 447 
M2. ada 892, par~eı !l 

1344 Güzelyah Cerrah JJehme~ 34 - Arsa 40.- 8.0P 
ef. yeni 35 ci :-o. 13~.50 :\12. 
Ada 892. parsel 1 O 

İzahatı yuk~rıda yazılı "':ıyri m<>ı! kullerin peşin bedelle satışları 15-1-
1940 pazartesi günü !:\aat ONDA ihaleleri yapılmak üzere artırmaya k :.ı 

nulmuştur. 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 
ADRİATİCA S. A. N. 

Diana vapuru 13-4-940 tarihinde 
beklenmekte olup Trieste limanına 
hareket edecektir. 

Brindisi motörü 1 7-4-940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 
P ire Brindisi Zara Fiume Triyeste 
ve Venedik ı:man]arına hareket erle. 
cektir. 

Citta di Bari motörü 23-4-940 tari
hinde gelet'ek 1stanbu1 Pire, Napolf, 
Cenovaya hareket edecektir. 

Zara motörü · 24-4-940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 

14 Nisan 1940 PAZAR 

V. F. Henri Van Derte 
American Eksport Lines fpc. ' 

Nevyork 
N E V - Y O R K ! çt:-; 

Eksilona Yapuru 19 Nisanda bek~ 
!eniyor. 

ATİD NAVİGATİON coMP.ANf 
HAİFA ·el 

Beyrut Hayfa Telaviv Port-S•• 
ve lskenderiye için: 

Antar vapuru 15 Ni3anda beklen\ 
yor. 

P ire Brendisi Zara Fiume Triyeste Vapurlann llim l'e tarihleri 'nı•' 
ve Venedik limanlarına hareket ede- .tında hfç bir taahhfld alınmas. 
cektir. l'ELEFONı 2007. 2001 

Federico vapuru 25-4-940 tarihin- * 
de beklenm.ekte olup Cenovn ve Ri- ·----

viera limanlarına hareket edecek- Devlet 
tir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyes· Hava Yolları 
te veya Cenovada timali ve cenubi 

Amerika limanlarına hareket eden w. F. Henri Van Derzee 
ltalia anonim seyrisefain ıirketinin 
ve Amerika ve Hindistana hareket biletler ve bilcilmle tahsilat içiıı 
eden LOYD TRIYESTINO anonim W. F. HENRI VAN DERZEE 
aeyriaefain tirketi vapurlanna tesa • acentesine müracaat •• 
düf ederler. 

NEERLANDAISE ROYALE KUM- Doktor J 
PANYASI 

Achilles vapuru 16-4-940 tarihin- M. Şevki Ug~ ur 
de beklenmekte olup Anvers ve Hol-
lımda limanıanna harekd edecek. Birinci sınıf dahili has· 
tir. t ) kJ 

SERViCE MARITIME ROUMAIN a 1 ar mütehassısı 
Peles vapuru 16-4-940 tarihinde lzmir Beylersokık No. 81 

oeklenmekte olup Malta Cenov:ı, Telefon No. 8281 
Marsilya limanlarına hareket ede- HastaJarmı ıabahtaa ftfbır•• 
cektir. ve aece vakti kabul •• muayııt• 

Not - Ahvali hazıra dolayıaiyle ed r. 
navlun ve hareket tarihlerinin kat'i •-----------·---". 
olmadığını ve bunların hiçbir ihbara Q/ 
lüzum olmaksızın değifebilir oldu- ivier oe fÜrektJJI 
iunu ve mesuliyet tereddüp etmiye _ LİMiTED 
ceğinj muhterem yükleyicilerin ka _ ' VAPUR ACENT ASI 

Yıd • t ı • Attürk caddesi Rees binası ve ıtare etme eri rıca olunur. 
Daha fazla tafsilat için Cumhuri- Tel. 2443 tçiıl 

yet caddesinde FRA TELLi EPERCO Londra ve Liverpol hatları 
p· ih ' ·• •PtJ,. vapur acentasına müracaat edilme • ıysanın tayacına ıore • 

•İ Telefon: 2004 _ 2005 l••la•r•ı•m•ı•z•s•e•fe•r•y•a•p•ac•a•k•l•a•rd•ır11.,.,.... 

ı LAN 
Askeri Liselere talebe alınıyor 

iz.mir levazı- - · ı·~· 
1 

_ . ,n amu· ıyı satın alına komisyonwıdan: 
K~lel~. l\Ialtepe, Bur.-sa Askeri Liselerinin her üç sınıfına da &
numuzdeki haziran içinde Laşlaııacak olan 940-941 ders yılı içiJI 
talebe alınacaktır. 

2 - ~Iıırncak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve ail&
sınin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sııi· 
la_nı çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır· 

3 - Bır sene tahsili terkedenler, ya~ını büyültmüş ve küçilltrlliiŞ 
olanlar kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veye. bil~ 
tünlemeğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimatta!Cl 
hatlere uygun olmıyarılar asker iokullarn alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsilleriıt• 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer· 
!erdeki askerlik şubelerinden diğer kavdükabul c;artlarivle milr•" 
caat yollarını öğrPnmeleri ve buna gBre de kaydükabui kağıdl•" 
rım en geç 30 mayıs 940 a kadnr tamamlamış olma' rı lazıındıt• 

5 - İsteklilerin ~ınıf geçme ve ikaları haziranda bulundukları okU· 
!ardan askeri liselerce celbedi ecek Ye bütünlemeğe kalmııdafl 51

" 

nıf gecenler seçme sınavına çağırılacaktır. 
Askeri li:<~ Ti. ve Ill. sınıflara girmeğ'e muvaffak olanların 940 yılı 

kampları ileride askeri okullanla yapılacaktır. 
G - A~keri orta okullarla musiki, ~:mat ve kar:.ı gerlikli ('run~ hıızır· 

lama orta okullarının kaydükabul şaı·tları ,.e zaman ları ııyı-ıc~ 
ilan edilecektir 31 .Mart 3 4 5 6 7 9 lO 12 

13 
ıtJ1 

14 16 19 23 25 28 30 Nisan \'e 3 7 9 10 ma.rıs l "' 

m • AL ... SANCAK l
a! 

istasyonu Karşıslnda Yeni Açtlaa 

EGE 
Husu c-i Hastaha""f;l 
Salı ilıi: DOKTOR OPRHATÔR 

ADİL BiR 
ı - İstekli olanların hi?.alarında yazılı depozito akçelerini vezııemi- Her şubeye uit ha~tclo.ı· krıl>ul ve mii-

ze yatırarak arttırma~·a girmeleri. tehassıslaı-ı tarafından tedavi edilir. 
2 - Müzayede ~ıra~ında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği M • d h 

takdirde taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eyleme- tlessese e er zaman 
leri ve mühür kullananlarm mühürlerini :Noterden ta:;dik ettir- lldo\ tor bululur. Tel. 2918 

meleri. 5-14 1087 


