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HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
ABONE f ALTI AYLIGI 800 Kuruş 

SARTLARI f SENEL!GI 1400 Kuruş 
-- Yabancı rr.emleketler için 27 liradır. 

iDAREHANE: lkirıcibeyler sokrık. IZMlR 
TJf. 2776 Tlg. (ANADOLU -1ZMIR) P. K. 405 

(ANADOLU ) Matbaasında ba•ılmıstır . 
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Miittefik Devletler 
Bir taarruz vukuunda Isveçe de yardım edecekler 

/ 

lngiliz askerleri, dün Nor
şimaline cıktı 

' ' . 

• 
vecın , 

Alman1Ja 
Acele Rusyadan yar

dım istedi 
Paris, 15 (Radyo) - Moskovadan 

haber verildiğine göre; Alman sefiri 
Solenburg, bugün Kremlin sarayına 
giderek Molotofla konuşmuş ve Sov
yetler birliğinin, Norveçte acele Al
manyaya yardım etmesini istemiştir. 

Molotof, Alman sefirinin müracaa
tına cevap vermemiş, yalnız İzvesti

1 Norveç ve Mü tefikler 
Fransa reisicumhuru,Norveç kralı 

Harkona bir mesaj gönderdi 

ya gazetesi Almanyayı tatmin ede- l 

cek bir makale yazmıştır. 

lsveç te, müdafaa hazırlıklarını son dereceye çıkarmıŞll Curesko .-
ve Nazi teşkilatını sıkı bir kontrol altına almıştır Milanodan Romaya geçti 

• 

~· 

• Londra, 15 (Radyo) - lngntere 
hUkOnıeti, İngiliz kuvvetlerinin bugün 
6ile üzeri Norveç sahillerine ihraç e
d!!diiini resmen bildirmiştir. Britan
>'a donanması, bütün Alınan sahilleri
ııı abluka ve Alman donanmasının mü
h_inı bir kısmını da imha ederek vazife-! 
sını muvaffakıyetle bitirmiş; şimdi in
l!i!iz kıtalan vazife başına geçmiştir. 
ll ~ngi!iz kıtalarının ihracı hakkında 
1 
rıtanya bahriye ve harbiye nezaret- . ' 

kri, btıgtın öğle üzeri müştereken on lngiliz askerleri 

r~l~eden .ibaret olan şu tebliği neş - ateş açılmıştır. Bunlardan biri düşü- Berlin, 15 (Radyo) - Matbuat, İn-
~ışlerdır: .. ··- . . rillmilş, diğeri sakatlanarak yere in- gi!izlerin şimali Norveçte asker çıkar-

:l>fo nır?iz kıtaları, bugun ogle Uzerı meğe mecbur edilmiştir. dıklarından bahisle yazdığı makaleler-
.rveçın muhteltl noktalarında kara- Bugiln, Narvikteki Alman askerle- de, Alman kuvvetlerini Norveçin ce-

)'ııJıknıışlardır.> rinden ikisinin firar ederek şimalde nup havalisinden tardedecek hiç bir 
~ arıs'. 15 (Radyo).- Narvi~, Tron- İsve? hududuna geçtikleri ve derhal !kuvvetin tasavvur edilemiyeceğini kay 
. ve Şıınaıt Norveçın muhtelıf yerle- tevkıf olundukları bildirilmiştir. dediyorlar. 
~ne ingi!iz kıtaatının çıkarıldığını bil-
ıren öğle gazeteleri, gerek burada ve 

~l'i!kse Londrada halk tarafından bir 
I ç dakika içinde kapıljlılmıştır. Bin -
e~ insan, matba&ların önilnde bekle. 
:iş. Ve gaze ~e istemiştir. Sevinç çok 

ita/yan ınehafili 
erın Ve umumidir. S 

lrıı"Paris, 15 (Radyo) - Narvik demir On 
ıı ııtakası tamamen milttefiklerin e!i
e geçmiş bulunuyor. 

günlerde telaşla ve sık sık harp
ten bahsetmeğe başladılar 

. Mil.kadar mehafilde söylendiğine 
!töre; Norveçe yapılan İngiliz askeri Roma, 1~ (Radyo) - Hariciye na- veç hadisesi buna bir misaldir. 
Bevkiratı dur d . kt" zırı Kont Cıanoııun organı olan Teleg- Artık italyanın harp haricinde dai-• mayıp evanı eoece ır. . . 

Lo11dra. 15 (Radyo) _ Salahiyet- rafos gazetesının baş muharriri An- m! olarak kalabileceğini söyliyenler ha-
~r ~ıınt mehafllde, İsveçe yapılan salda rady.oda bir konuşma ya_pmışt~r. ta. ederler, hayale kapılırla r. Harp bu-

Roma, 15 (Radyo) - Propagan
da nazırı Curesko, refakatinde zev
cesi olduğu halde bugün .\filanodan 
buradaya gelmiş ve istasyonda İtal
ya kültür nazırı Purilini tarafından 
l:arşılanmıştır. 

---*·---
Japonya 

Yeni harp gemisi 
yapmıyormuş 

Norveç. kralı veliahd ve zevceıi 

Paris, 15 (Radyo) - Fransa re i sı - sa \'e müttefiki hakkın gakbesi ve 
cumhuru Lebrun, Norveç kralı Har- Non·eç hürriyetinin temini için bUtün 
kona şı.lısi bir mesaj göndermiştir. vasıtalarla \'e en müessir, en kat'i yar• 
Mesaj şudur: dımlarda bulunacaktır. • 

cNorveç, dünya milletlerinin tak\;ih Stokholm, 15 (Radyo) - Kral Har. 
ettiği bir tecavüze uğradı. Asil mil- kon, radyo ile bir nutuk irad etmiş, 

!etinizi müstevliye karşı cesaretle halkı ce,arttle müdafaaya davet ey· 
kaymağa davet ettiniz. Kahraman !emiş \e Alm&.'lların ~çık şehirlerde 

Norveçliler vatanlarını karış karış bigünah ivil halkı bomba, mitralyöz 
müdafaa ediyorlar. ateşine tutmalarını takbih ile protesto 

Norveç şuna emin olabilir ki, Fran- - Devaını 3 üncü sahifede -

Bornovada sokak orta
sında bir • 

cınayet 

Bir genç, eski karısını 6ıçaklıqa
rak öldürdü ve 9akalandı 

Dün sabah saat beş raddelerinde Bornovanın Kızılay sokağında 21 
Bornovada bir cinayet olmuştur. Ha- numaralı evde Giridli :11ercan kızı 40 
dise hakkında şu malfımatı aldık: - Devamı 2 nc:i Sahifede -

.Hitler Şaşırdı! 
h r İa\rruz takdirinde milttefikler der Muharrır kısaca şunları soylemış- gun Norveçte patladı. Yarın !talyada 

al Y\ tir· d ti · bT E lil rduna koşacakları tebarüz etti- · a pa ıJ a 1 ır. Japonya hariciye nazırı Arita lk • g k d la e 
nı~tedir. Müttefikler .bu kararla- c- Geçen haftanın hadiselerinden Harp, İtalya için yakındır. Hem de Tokyo, 15 (Radyo) _ Hariciye VVe 1. ece, Uman an r V 

l'ını ~Vec;e bildirmişlerdlr. Bu devlete sonra görülmüştilr ki, hiç bir Avrupa zannedildiğinden çok daha yakındır.> nazırı Arita, bugün içtima eden ha- amı·ralla mu••zakerede bulundu 
res~n ıraranti verilmemiştir. devleti bugünkü harpten uzak kala- Londra, 15 (Radyo) -Niyöz Kro- riciye encümeninde beyanntta bu . 

ı1tı!2'eç. müdafaa hazırlıklarını son maz. Bir kaç gün evvel kendisini haı:p- ııikl gazetesi; İtalya.~ı~ da, büyü - !unmuş ve japonyanın gizlice yeni Bern, 15 (Radyo) - Balde çıkan fena bir durumda bulunduklarını kay. 
k l!'!eye çıkarmıştır. Bir taarruza ten uza~ zannedenler, memleketlerın- mek sevdasına dilştugunderı dolayı harp gemileri yapmakta olcluğu hak- Nasyonal Çaytung gazetesi, şimali detmektedir. Ayni gazete; Hitlerin, 
0 :rfl. mukavemet edeceg-i muhakkak de harbın patladığını görüyorlar. Nor- Almanya ile birleştiğini yazmaktadır. kındakı· haberlerin asılsız bir takım Sk d" d . . b b 
.. vh\I.. an ınavya a vazıyetın aştan aşa d"" b··t·· k d 1 1 ııı~.;;'1ektedir. İsveç gazeteleri de, Al- propagandalardan ibaret bulundu_ değiştiğini ve Alman donanmasının un gece u un uman an ar ve am • 
dır a ~Yhine neşriyata başlamışlar- B 1 ek b ğunu söylemiştir. uğradığı feci mağlubiyetten sonra, ral Rederle sabaha kadar müzakereler. 

~·::::!:!i:E:;::E~ e çı a mat ua tı Ai'"m' · ""'" .. h;"d~~;~;~;;~;:,··;;~i~"'f 1 
llı.tıı....affakıyet kazanılaınıyacağını yaz- man 
C"~ırlar M .. tt f"kJ • f J • 0 b 00 ••k ·Is~eç hukQmeti, nazi teşkilatını da u e ı erın son za er erını uyu 
ll o:ııtroı altına almıştır. m . ti k d t kt d. 

Üter?n ırece Göteburg civarında İsveç emnunıye e ay e me e ır 
.~n geçen Alman tayyarelerine 

Yunanistan 

Admiral Şer kruvazörü de mqhim hasara uğra
tılmış, ihtimal batmıştır. Sıra Doyç!andındır 

~eınleketimizden buğ
ay ve kasaplık hay-

~tin van aldı 
'l'tt,t;. a, 15 (Radyo) - Yunanistan, 
lı:tıııi/~en kırk bin ton buğdayla 
~Yaa e 1 kasaplık ha~an ve kuzu mil
~aıı " etınıştir. Bunlar, yakında Yu-

4Purıariyle nakledilecektir. 

in ·ı· F* gı ız- ransız 

Londra, 15 (Radyo) - Londra . , 
raki sellih iyettar mehafilin beyana . 
tına göre son hafta zarfındaki deniz 
muharebelerinde İngiltere bahriyesi 
170 destroyerinden dokuzunu, 57 
tahtelbahirinden üçünü kaybetmiş -
tir. 
Almanların zayiatı ise, bir 26 bin 

tonluk ağır zırhlı, dört veya beş kru
vazör, -Emden ve Bloher bunlar ara
sındadır.- 19 muhrip, iki tahtelbahir, 
26 dan fazla nakliye, cephane, pet -
rol gC'Ilisi. Bunlar kat'! rakamlardır. 
Almanların 26 bin tonluk diğer zırh
l ısı ağır yaralıdır. Bir kaç destroyer 
muhribi daha kaybettiği mulıakkak-

/)ctnirn • • Brükselden bir ırörünüf.. tır. Admiral Şer üç torpille yaraian-

. tı,, ,8 l Q1"ka sefı1"{e1"l Lahey, 15 (Radyo) - Hollandada kalmamıştır. Müttefiklerin Norveç za- mıştır. • 
ltı F'ı ıı~ı 5 (A.A.) - Danimarkada- tekmil müdafaa tedbirleri alınmıştır. zefleri, küçük devletlerin bu arada _Son ~uhareb~, bahrı muvazenede 
ıı,,tı}ıag s zfkolonisi ile Fransanın Ko - Şehirlerin sokaklarında süngülü asker Hollandanın Alman tecavüzüne karşı kmuttdefık~er lehıne muazzam fark 
ıııi•L · e ıri dil k p · 1 ' av etmıştir , '"'l'tlir D . n a şam arıse ge - !er dolaşmaktadır. Amsterdam, Lahey, mukavemet fikrini kuvvetlendirmiştir. L d · .. 
ıııQr ıso ... a_nımarkadan gelen Fran- Rotterdam, Otrch gibi dört büyük şe- Brüksel, 15 (Radvo) _ Belçikada B .on ra,h: 5 (Radyo) - 8

1 
u~~n 

l.ı "ışıdir h" h 1. . h . 1 .. d f . · eıgene ucum eden onbe~ ngılız ,,_ · a,v0 d · ır ve ava ısı su attıy e mu a aa e- da son mtidafaa tedbirleri tamamlan- t . b" . 
·•ıC,,. n a başv k"l R bl a·ı k d" .. . ayyaresı, ır naklıye vanurıınd1 ,. "'~Ssi!i . e ı eynonun r ı me te ır. mak uzered:r. Belçika gazeteleri müt- , · . 
ı taratınctıle kalabalık bir halk kütle- Efkarı umumiye sak'.ndir. Halkta tefikleriıı zaferlerini büyük memnu iea:gın çıkar'.".ış~a~ bbatırmışın, b•r 

an karşılanmışlardır. Almanya lehine sempatiden artık cserlniyetle kaydetmektedirleı~ . B: zd.ım getmısını _e ~ttırl"1ıı.şıardır. 
· ır eııız ayyaresı mı ra yo.< at,, -

Admiral Şer 

şine tutulmuştur. Bir İngiliz t.ayyare- Niyork Herald Tribün gazete~i, 
si düşmüştür. • !Danimarka. :Norveç ve yakala:ıaıı Al-

Londra, 15 (Radyo) - Tevkif e- man vapurları ht!sap edilecek oiur
dilen Danimarka transatlantiği sa, Hitlerin Britany:ı ticaret filo,ur.a 
ı:ong-Kong limanına götiirülmek:e-ı' yaptığı zıırarların bir kaç nıi,Jiıı i 
dır. - Devamı 4 .,~ü sah;fede -
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jl~ADYO) 
BUGÜ NKÜ PROGRAM 

Bornovada sokall orta
• sında bir cınavet 12,!!0 proJ(ram Ye n1enılek?t saıı t a,varı, 

12,!l5 ajans ve meteoroloji haberleri, 

- Ba, tarafı 1 inci sahifede- Jaralarııula ~'ılde!li geçimsizlik hlikilm ' 1 Mahsul hastalık- 12.50 milzik. Çalanlar: C'evd~l Kozan, 
yuında Emelullah a<lıncln bir kadın o- sürnıü~. ıı;hayet kadın mahkemeye o cu ve posta tay Ru~<'n Kam, Reşad Erer, Vecıhe. Oku-
turmaktaılır. Bvrııovada Havuzbaşı müracaatla bo anma darnsı açnıı ·tır. fa l ile mücadele yanlar: )fuzafft>r likar, Safiye Tokay, 
okağında 71 numaralı evde olura>ı a- Bu dam, 15 mart 19.tO da ~ona ermiş, T rn,:ıo 14,00 müzik: Karı~ık hafif mtı-

mele Ali Kokt..lu. bu kadınııı eski ko- karı, koca ayrılmışlardır. Fakat Ali. ı • f 1 ~ zik (Pi.) Ul,00 program ve memleket 
asıdır. He: '.iz '><) yaşında olan Ali, bir ay ayrı kaldığı karısını, tekrıır a- yare erı aa ıyetı• Daha geniş esaslara saat ayarı, 18,0.5 müzik: Debussy - Ku-
abahledn erkenden evinden çıkıp a- ramağa başlamı•, hatta vakadan bir artet (Pi.), 18,40 konuşma (çiftçinin 

n, lelik dt.ği mağazxya çalışmağa gi- gün evvel kendisini mağazaya çalış_ bağlanıyor saati). 18,55 serbest saat, 19,10 mem-
en eski '"' cesinin yolunu kes mis, mağa giderken görmü , yolunu kes- Bornova ziraat mücadele istasyonu leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 

&nimle beraber yaşayacaksın. miş, H b ki ..., d d ·• A k köylüye dağıtmak üzere resimli ve haberleri, 19,30 Müzik: Türk musiki· 
Tekrar hayatımızı birleştireceğiz. - Gene beraber ya~ayalım, evlene- a Va OZU ugun an Un n ara• pratik broşürler bastırmıştır. Bunlar- si ve Yahya Kemal İnşad: Necmeddin 

• Demiş, kadııı ise bu teklifi reddet- Jim. d b ı.1 t } d" d ht rf h 1 h t 1 ki . 1 .. Halil: Musiki: Koro, ve küme saz he-
miştlr. Bu münakaşayı müteakıp Ali Demişse de kadın kabul etmemiştir. an eK enen ayyare ge eme ı a mu e 

1 
ma su asa 

1 arıy e mu yeti. İdare eden: Mesud Cemil, 20,15 
• k 

1 
d b 

1 
cadele şekilleri gösterilmektedir. Ayni konuşma (İktısad ve hukuk saatı·). 

o u u, yanın a u unan bıçağını çe- Bundan •onra Ali, bıçağını çekerek: Yolcu ve posta tayyarelerinin 15 ni- lira, gidış geliş 37 liradır. 
erek Enıetullahın üzerine atılmış, o- - İl'' clüsün ! Son ııismanlık fa,·da ·andan itibaren yolcu nakline başlıya- İstanbul İzmir "0 lira, gidiş geliş mevzular üzerinde ayrıca mücadele is- 20,30 müzik: Fasıl heyeti. 21,15 mil. 
u vücudünün muhtelif be~ yerinden verme;, Bu~un somıncıa' ölüm var.' cııl:l<.rını yazmıştık. Hava mııhalefe - 28 lira, Ankara _ İstanbul _ İzmir se- tasyonunda mayıs ayından itibaren zik: Kilçük orkestra (Şef: Necip Aş
ığır surette yaralamıştır. Ali, ciııa)e- J)pm"ş. Kadın bu tehdid üzerine za- tinden dtln A'1karaı.lan tayyare gel - feri 33 lira, gidiş _geliş 47 liradır. projeksiyonla muntazaman konfe- kın). 22,15 mem•~ket saa, ayarı, ajans 

ti ;şledıkten sonra kaçmı~. kadının ıs- bı!aya müracaatla şikayet etmiştir. mem'..tir. htaııb la tayyare i!e git- lstanlıul _Ankara_ Adana hattı 35 ıanslar verilmeğe başlanacaktır. haberleri; ziraat, esham - tahvillt, 
!imdadına yetişenler, yaralarından faz Al Kokulu zabıtaca tutulmuş, nrnhke- mek için sekıı yoicu bilet almış, fakat lira, gidiş _geliş 50 lira, Aııkara _ lz- :. ka.'.11?iro - nukut bors~s.ı (f~at). 22,Sl> 
la kan akmakta oian kadıııın bir müd- meye ~evkedilmiştir. Fakat erbe•t bı- diln taypre gelmeyince bu yoicuıar, mir - htunbul 38 Jıru, gid;p geln e 54 Bir senede billiln memleketlere on muzık: Ravel - sol el ıçın .pıynno kon-

' det so .. ld ... il il ·· ü 1 d. tab· t· ·J ·d · J a· çertosu (Pi) 22 50 müzık cazband ~ra ~ ug n ııorm ş er ır. rakılan Ali diln sabah cinayeti işlemiş- ıa ı; e gı ememış er ır. lira, !zmir _ Ankara - Adana 40 lira, milyon lira kadar zarara sebebiyet ve- ' ' ' . . 
Katıl Alı, zabıtaca tutulmuştur. tir. Bu tayyareler Ankaradan saat 7.30 gidip gelme 57 lira, izmir - istanbul- ren ambar haşerelerine karşı müca- (Pi.) 23,25 23,30 ~arınkı program ve 
Yapılan tahkikata göre Ali Kokulu HAdisede taammüd mü yoksa teh - da !zmire müte,·eccihen hareket ede- Ank Ad 45 ı· .d. 1 d 1 tt 1 kt D 1 b kapanış. ı E 1 • k t 10 15 d . . 1 k , ara - ana ıra, gı ıp geme e e ar ırı aca ır. ev et, u müca-ı------'--'"--' · - - -----

ve metu lah epey zaman birllkte y:ı- did n tazyik mi bulundu"'u ciheti de- ce • saa • e ızmıre ge ece • ız· 64 ı· · -t b ı · · . A k Ad . . . • r d d t 10 30 h ti ıra, ıs an u • ızmıı, n ara, a deleyı resmi mücadele olarak kabul e- B 1 ıamışlardır. Fakat evlilik hayatında rinleştirilmektedir. nl3ı rl end e skaa • d:ı ar!eke e n:ı 48 lira, gidip gelme 68 liradır. de kt· B . t .. d I . orsa ar 
, 5 e An ·araya varacaktır. stan- ce ır. ornova zıraa muca e e ıs-

buldan •aat 8,15 de hareket edecek sı ~u ücretleı:de .~uhtemel ~azaya kar tasyonu baş asistanı Bn. Mesude ileri, 
ta»vare 10 o:; de İzmire gele"ek 10 .ıo ' )olcunun bın lııa hayat Sigortası be- b Ü d 1 . 1 . 1 VZOM : ,, · ' • · . ı 1. . . t . . . u m ca e e ış erıy e meşgul olmak o. 
d.ı hareketle 12 30 da !stanbula Yara· ue ı dahıldır. stıyenler beher hın lıra . . . 

' · · -
8 

1c k . 
1 

. zere Ankaraya gıtmıştır. Sıra Kimdedir? 97 Albayrak 
83 Esnaf ban. 

11 11 
caktır. ıçın " runış verme· suretıy e •ıgortn 

Ankara - lstnnbul ve Aııkarn _ A- Liedcl ni yükseltebilirler. Bu sigorta * 
b·ta fi dana gidi~ ücretleri 21 lira. gidip gel- keyfiyeti devlet havayollarında tanı Hasta mahkum 

ı fa ara me 30 liradır. Ankara - İzmir geliş 26 emniyete delildir. 

getirildi 
lngiliz matbuatı, H!tlerin, 

yeni bir darbe indirmeğe ha- Japonlar tuz alacak / Mahkum asi 

45 j . T. Talilt 
14 Öztürk 

239 
548187 1,2 

l d ..... Japonlar. geçen yıllarda olduğu gi- r k t ·1 . . k . 
zır an ıgını yazıyor tıi bu yıı da inhisarıar idaresinin çam- Hapishanede öldü e rar ecı ıstıyece mış 548426 1,2 

Londra, 15 (Radyo) - İngiliz ga. dım görtcek.erine emindirler. Fakat altı tuzlasından 31,000 ton tuz <atın Der im i>yanıııın elel.ıaşıl:ınndaıı Alsancakta Beyazgüvercin sokağın- No. 
1 k · · ü t t · ı d. }1·· ·la bakkal Sıtkı ile metresi Sabihayı 7 9 

zeteJeri, Britanya donanmasının mu- bu devletler, ~·ardımııı daha çabuk, da- ma ;ç·n m rncaa e mış er ır. - u- Ahmed oğlu 80 yaşında KaıılJ€ı', şehr· 8 11 
vaCfnkll"etlerinden sonra I!itlerin bi- ha müees,ir olması için simdiden plan- z.okere devamdadır. miz hapishanesinde ölmü~lür. Kanbeı b!r içki aleminden sonra tabanca ile 9 
ta fi 

. · b. · · •· · · ' * 30 . - h hk' d h ı·aralıyarak ve boğarak öldüren Tiflis- 12 75 ra ara yeııı ır darbe ınclırecegıne !ar yapsalar ışı kolaylaştırmış olurlar. • sene ,ıgır ap•e ma um u ve ma . . .. .. . . _ 10 15 35 
kanidir. Ve bu darbe için Hollanda_ N'iyöz Kronikl yazıyor: Tele/onlar bozuk H'umiyetini şehrimiz hapishanesinde lı ŞUkrumın şehrımız Agırceza mah- 11 18 
İ•veç kelimelerini fazla kullanmakta - cTaarruza uğrıyan her devlet, müt- Hava muhaldetinden. fırtına ve geçirmekte idi. Hastalığı çok kı"a sür- k.enıesince nıktiyle yedi yıl ağır hap. PALAJ\1UT 
dırlar. ' tefiklerin müees•ir ··aı·dımına mnz - ·aa tı· • d . . 1 A k a ''" milştilr. sıııe karar verilmişti. Şükrü hapisha- 100 kental 250 

• .. • .J ~, e ı yagmur an ızmır fi' n ar '("'. ... . . . . . . 

8 25 
7 50 

9 26 

8 50 
9 
9 25 

250 
Tarın.ıs ş~yle )~azıyor: har olacaktır.• is tan bul şehir] r arası telefonları arı- * ııe~e mahkumı.yetın; ıkm~I ıç~~ bulun ZAHiRE 
.ı~akıkatı tahlıl edenler, darbenin a. Deyli Ekspres yazıyor: zalanmıştır. :\Iuhavere, gayri munta- Zeytincilik işleri tlug~ sırada ı_nuptela oldug~ cıger has- ~90 Ç. susam 15 50 

ğırlıgını takdir ederler. ln<aniyet düş- cHitler, yediği darbe ile İ•\·~e te- zam •ekilde ,·apılabilmektedir. '1 . . "i'. t· d h·ı· d alıgı dolayısıyle cezası hır sene mild 111 B. pamuk 50 
1 . ted· H . . . ! • . ·• anısa \1 aye ı a ı ın e yabani d ti te ·ı k d .. t hı· 1 ma.n arı }:eıs ır. ürrıyet taraftarla- cav~z kararını verebılır. Fakat sveç Me"'uniyet zeytin ağacı mıntakalarmı tespit için t e Be cıüdvde t.""h'.stı a ıye ~unmuş- 35 ton but. 6 1115 

rı ıse sevınçte.> kat'ı olarak ml\dafaaya karar vermiş- . .., . . . . u. u m e ın ı amına ragmen ge-
D 1 

'I 
1 

d . . . . çalışan mıntaka zeytıncılık miltehas- 1. b t . h . h . p B 
ey .•ey e dıyor kı: tır. Non·eç:n kahramanca müdafaası, Hapishane müdüril B. İbrahim He· B N K I . . . ıp za 1 a veya apıs aneye müracaat ara 0TS3Sı 

'l!iltt f.k] . f . ! . . , SiSi . azım 1 !Çın rıyasetındekı k0- et • . Ş .. k ·· İ t b ]d k ] •. e ı erın za erı, Almanların sveçe nilmune olmuştur.• kımoğluna bir av izın verilmiş ve miicl- . . . . . . mıyen u ru s an u a ya a anmış 
b k l ık . • · mısyon vaz:fesını ıkmal etmıs B. Na- . t · ·· d ·ı · t• Şilk ·· t k S b f k azı omşu arına te ın etme e muvaf- Londra, 15 (Radyo) - Hollandanın deiumumllik b katibi B. Sabri Alı ık .__ .. . '..' 'e zmıre gon erı mış ır. ru e - er es urları 
f k ld ki k k L d l . . .. h . . zım Kıl ç ~ehrlm-"" donm ış ur. Ya - ra ha . h . . ·ı . r F k t h 

a to ut arı Hor uyu ortad~n kaldır on .ra e çısı. bugun. nrıc')'e nezar'ti- rekaleten hapi<hane müdürlüğüne ta- kında lzmir vilih·eti dahilindeki zpı· _ t 'r- pı~:.n~Jet \:rı mış ır. a. a .as Sterlin 
mış ır. weç, ollanda, Belçıka, artık ne g•derek Lord Halıfaksla görüşmüş- \'in edilmiştir . . .. . · . . · a ıgı se 0 ı;· e e rar raporla bır mud Dolar 
tecavüze karşı koymağa hazırdır. Çün tür. * tın mıntakalaıının da laspıtıne başla- det daha tecil istiyeceği haber alın - B 1 

524 
140 

3.9904 

520 
147.55 

kü b 1 hl
. . . • nacaktır. e ga 

un ar te ıke baş gösterınce yar- l\Iülakat mevzuu meçhuldür. · • ADLiYEDE TAY!N * mıştır. F. B. 

Alman sahtekarlığ ! 
Diplomatik pasaportlarla Yugos1av
yaya akın eden Almanlar kovuldu 

Karaburun kazası mahk.eme~i bacı- * F F 
kıltibi B. Has;rn Ok Çeşme kazası Men'i muhakeme 7;ıhıLar1a P~zetas 1.~~:: 25,98 

mahkeme başkit'.pliğ'ne. Çeşme mah- Bornornda bakkal B. Alııned Dakır- Florin , 2,9657 
keme başkü• bi B. !h a>ı l:lcay Kara- cı, şeker ihtikftrı suçundan adliyeye Silah fr•ş1yanlar: K. S. 20,83608 
l urun mahke~e Iıa kat.J.>liii"i ıe tayin \"•r'lmiş!ı. İkinci sorgu Mkiıııl;ğiııce İkiçe~melik caddesinde Hasan, Bas- _ 

3,6001 

dilmiştir. - rnpılan tııhk.kat netice,inde B. Ahmed mahane meydanında ibrahim ve Ya- dura boyacısı Ahmed Demir, Hasııı 
----* Bakırcının ihtikilr ,·aptığı •abit olma· şar, Karşıyakada Ahmed ve Salihin il- kızı Zehranın dokuz lirasını vankesi· 
B. Atıf İnan dığı.nd~n. meni muhakemesine karar zer!erinde birer bıçak bulunmuştur. cilik suretiyle çalmış ve adli;eye ve. 

\'ımlmıştır. SPbep ııokken: rilmiştir . 
İslanbulda Ticaret Vekilimiz Bay * Ifilk' t · d !b ume cıvarııı a rahim oğlu * Als:ıncakta Kenar sokag·ında Ed· 

Londra, 15 (R:ıdyo) - Rehırad -
d an gelen haberlere göre, Yugoslav
rıının hemen her tarafı, bilhas•n Bei
grad Alman turistlerinin hücumu -

. "azmi Tcpçuoğlu ile lzmirtle te•kil e- Al. b · ş Diğer taraftan Sofyadnn ·cerilen Bagw lard mücadele 1 •e epilız rere akir oğiu 13 yaşın- hem oğlu l\1uharrem, Ahmed oğlu Jfll· 
haberlerde de, Bulgari<tanın ve Sol- •lilccek birlikler için g'irU~en şeh•imiz da Yaşarı jilet bıçağı ile yaraladığın- Se\•inin cebinden 87 r Jd • dan 

'hracat birlikleri umumi kiitibi B. Atıf Kemalpaşa kazası bağlarında görü- dan tutulmuştur. t · ıra ça ıgın 
yanın Alman seyyah akınına uğradı- İ 

1 
. . d.. İ 1 t . . h t 1 _ .. d 1 . f utulmuştur. 

aan t Un ızmıre onmüştıır. !halat en rıpıs as a ıgı muca e esı muva - Kumarcılık: K m . . . u• 
ııa maruz kalmıştır. ğıııı bildirmektedir. 1-ıirllkleri, bıı ha'ta içinde •ehrimizde fakıyetle neticelenmiş, bağlar, hasta- İkireşmelik e Altıntaş !okağında *·ı eHer~e ı~lı~fabrık~aında ~ r· 

Yugo•lavyaya gelen bu •e~·.,·ahlar. Londra, 15 (Radyo) - Belgrad- teşkil eclilerek!ir. lt.ıly:ı Ye )!acnr;sta- lıktan kurtnrılmıştır. Hüsevin oğlu Kemal e'·ine topladıuı sa oglu50 kaşım l\ek aşar oglu Mu a 
dan haber verili,\'Or: ı k k t 1 · · d * · · ' e rem •ıruş u kumaş çaldıkların· 

diplomatik pa•aportları hamildiı·ler. na .Tapı :c~ pamu.· sa 1' ~n ıçın e • • • Sabri oğlu l\~ustafa, Mehmed oğlu dan ynkalanmışlardır. 
Rn sebeple beraberlerinde ı:etirdik - BugiinlHde Yugo~]ayy~'"' ~·le•ı \ekılle g•Jruşmeler ;npılnııs.ır. Dıkılıde zelzele Hakkı arabacı )[ehmed Ali Mehmed * K d s.. . - d e-

birrok Almanlar, hükfimet'n nazarı - ' • ' ' • emer e urmelı sokagın a il 
!eri eşya, gümrükte muayeııcn tnl:ıi > En·elki glin 7,05 de Dikili kaza ogltı rem~!, Ahmed ve ismaile menfa. nel ev sahibi Hascna, elektrik saati il· 
tutulmamaktadır. Bunlarm e•;·aları dikkatini çekmiş \'e bugiin bunları~ Hükumetim iz merkezinde üç saniye de\·am eden ha- at ıı.uknbılıııde kumar oynattığı sıra- zerinden Osman oğlu Tevfikle ücret 
fayet hilyük •andıklardadır. Ve doğ- bulundukları yerlerde arastırmalal' fif bir zelzele vuku bulmuştur. Hasar da lutulmuştı'.r. mukabilinde delik açtırarak elektrik 
ruca Alman sefarethane<ine. konso- yapılmıştır. Yakalanan evrak arasın. Isviçre ile ticaret mÜza· yoktur. Sar/ıoşlıık vu! cereyanı çalmıştır. 
loshanelerine götürülmektedir. da Yugoslavyanın askeri mevkileri - k l . b l d Kemerde Kiiğıdhane cadılesinde * Kültürparkta Ahmed ojlu Nec· 

Bu •eyyahlar. Belgrad t.icarrt •er- ni gösteren re~imler de buhınduğun - ere erıne aş a 1 Ailede çocuk hnyatlarını birbirine Ahmed_ oğlu Hayri, sarhoş olarak nii- 'Ileddin ve arkadaşı Ahmed, gül bah· 
g'\ı i için geldiklerini söylem~kte ise- dan, elli Alman tevkif edilerek mat- İ•tanbul, 15 (Telefonla) - HLI - ekliyen en sağlam dül[ümdfir. ra attıgındnn yakalanmı~tır. ·esinde umuma ait okuma kitapların• 
l~r de, cumarte•i gllnO açılı:ın sergid~ kemeye verilmiş ve diğerleri ele hu- kfimetimizle İsviçre ara9mda yeni İımet lnönil Yankesicilik 1•e hırsızlıklar: lan beş tanesini çalmıs ve tutulmuş• 
çok azı bulunmuşlardır. dud haricine çıkarılmıştır. ticaret müzakerelerine başlanmıştır. Kemer pazarında Ahmed oğlu kıın- •ardır. ' __________ .... _....._ ____________ lliılıi ________________ ~ ...... ~·~~~~~~~~iıı-,ı~-.-~~ıliiıiıı--.... ________ ___ 
... -.. JSLAM TARiHi p edecektir. ması için; her gOn bir kabile ku - Hücum çok kuvvetli oldu. Ellerin- Resulü Ekrem, ortaya Hazret Ail· 

1 1 
Dedi ve müteakiben, Osman ibni mandanın riyaseti altında hUcum e- de kılıçlar parılyan müşrik fedaileri; nin çıktığını görOnce, 

H M h d Affan tarafından hazırlanan itilaf- diyorlardı. Bazen Ebu Süfyan. ba - arkadaşlarının ok ve taş yaifmuru - Ne yapıyorsun, kar9ıııdakinin z. U amme namenin müsveddesini Sa'd ibni 1le- zen Amribnl'es, bazen de Halid ibni himaye•i altında hendeğin zayıf nok- kim olduğunu biliyor musun? 
aza gösterdi: Velid, Cübeyre vesaire; ordunun ku- tasına atıldılar. Ve geçmağ~ muvaf- Der gibi bir vaziyet takındı. g az-

• -.. y AZAN: M. Ayhan..----.. -· - Yırt Ya Sa'd, yırt ... Onun kıy - mandasını ele alıyorlardı. Düşman fak oldular.. ret Ali, ciddiyetle cevap 'l'~rd!: 

-179- dı. 

- Bu ne ctır'et? .. 111ah3Uliln Oçte İki mücahid de Useydin fikrine iş-
i> iri mi? Hayır! .. Biz onlara ancak tirak ettiler. 
kılıç veririz. Başka birşey değil.. - Evet Ya Resulü ilah, bu olamaz. 

Resulil Ekrem: vaziyeti mütalen e- Biz, cahiliyet devrinde bile hnrman -
dince, mücahidlerin, bu şeraid altın- larımızdan, mahsulatımızdr.n hıç 
da bir •ulhü izzeti nefis meselesi tc - kimseye cizye vermedik. Şimdi çok 
!akki edeceklerini de anladı. şllkilr mOslilmanhk gibi büyük bir 

)faamafih, Sa'd lbni l\Ieaz ile Sa'd dinle şereflenmişizdir. Na•ıl olur da 
lbni Übeydeyi de çağırdı ve onların böyle kavımlarla bu şerait arasında 
fikirlerine müracaat etti. sulhe yanaşabiliriz. !mkilnı yok; bu 

- Bu sulh hakkındaki fikriniz ne- sulhten vazgeçeceğiz Ya Resulilllah. 
dir? Resulil Ekrem: Ordudaki kuvvei 

l.Jyeyne ile refiki Haris; bıı hadise. maneviyeyi ve dine merbutiyeti, ve -
leri hayret ve dikkatle seyrediyor - kar ve şeref yüksekliğini gösteren 
l ardı. . İsliım milcahidlerj arasrnda bu sözlerden çok müteheyyiç oldu .. 
bu kadar metanet bulunacağını ve Yanında oturan düşman reislerine: 
bu kadr kahramanlık iösterebilece- - GörOyorsunuz ki, sulhe ömkan 
iini hatırlarından bile ieçitmiyorlar- yoktur. Aramızdaki ihtilo.!ı kılıç hal 

meti yoktur. nihayet daha esaslı ve tam bir hU - Şimdi tehlikeli saatler ba~lıyordu. - Ya Resulullah .... Ben hıısmı1'11 1 

Bu manzara düşman reislerine a- cum yapmağa karar verdi. Gençler, yalnız fedailerdi. İki taraf- biliyorum. Amr ibtıj Abdu Vüddindıt 
deta korku vermişti. Ertesi gün daha Kureyşin en kuvvetli, en maruf , ta bir tevakkuf gözüktü. Ne olacak- Amr bağırıyordu: 
şiddetli bir hücum başladı. Düşman en kahraman cengAverlerinden lıir tı? - Hani ya kahramanlarınız. 11•• 
muhtelif kollardan ve bilhassa hen- grup; hendeğin zayıf noktasınıJan at- Fedaileri takip eden dilşman kıta- ni nerede? 
değin zayıf kısmından taarl'uza geç- lıyacaklardı. atı; başlarında ebu Süfyan ile H:ıliol Hazret Al. ·ı ı d' v··smıırııı1 

ı ı er e ı. u,, ... 1 
ti. Bu za.vıf nokta üzerindek.; nıüda- Bunların başında Amr ibni Vilddin ibni Velid oldug·u halde heııdeklerı·n " 1 k h de'''• ;a nız ne ıı r aman olduğunu \·i 
faa hattını Resulü Ekrem idare edi- ile, Zirar ibni Hattap, Ebu Cehilin beri tarafında bekliyorlard'.. onun ayni zamanda Adetlerini de ı. 
yordu. Fakat bu gayret de boşn git- oğlu Akreme, CUbeyre, Nevfal ibni Amr geriye baktı: ce biliyordu. 
ti. Düşmanın bu hücumlarından biri Abdullah bulunuyorlardı. - Ne duruyorsunuz, hendeği ııe-
muvaffakiyetle neticelendiği takdir- Bunlardan Amr ibni Vüddin dok- çiniz ! 

-Devam edecek - " 

de mağlQbiyet muhakkaktı.Çünkü s.ı- sanlık bir ihtiyardı. Fakat kılıç sal- - Siz ilk çarpışmayı yapın, on - Mevlid 
Juğu derhal şehir kapmnda alacaktı lam akta eşi yoktu. don sonra biz de yetişiriz. 

Mücahidler açlığa, soğuğ-a rağ - Bu müşrik Bedr harbinde bir yarıı At üstündeki fedailer, i•lıinı •nf. lzmir miiftaliii}iirıderı: . le! 
men, arlık bu günlerde i;lfımiyetin almış ve o günden itibaren kalbinde ]arından kahraman cıkmasını bek_ Mevlidi Nebevinin önümüz~~.~: 
mukadderatı mevzuubahis olduğunıı isliimiyete kıtrşı duy<luğu hıı•umet yorlardı. Amr ilerledi ve meydan o- Cuma günü akşamı yani Cum~ iri· 
dilşilnerek bütün kudret ve metanet- bilsbütün alevlenmi~ti. Hatt:l bir ri- kudu .. Tam bu •ırada elinde kı _ gecesi olacağını sayın ulu•a bıld 
!erini sarfediyorlardı. vayete göre: intikam ıılmayıncıı saç- lıç, b!ltün h;ddet ve şiddeti gözlerin- rim. 15-5-940 1 

1 '

,mfr miif/i/.•i 
:MOşrikler, her hangi bir rekabet ]arını bile boyayıp yaA"lamanııı~ •• ye- de okunan bir 1' hadır ortR;·ıı atıldı. R. Ç. ELEBIOGLrl 

hlul ve izzeti nefl' meaalesl do~ma- min etmişti. Bu bahadır liazrıt Ali idi. 1ı., _____ ..,;:;,.~:;:;,:~;.;.---· 



- Baştarafı 1 inci sahifeıi.ı -
•)·leınfştlr. j 

Loııdra, 13 (A.A) - _ 'orvec hü
kumeti , İngiltere hükiınıetiııe -Ai -
nıan tayyarelerine Norvet; kralı!la 

hücum etmeleri için emir verilmiş ol- l d A l l 
·luğunun muhakkal, bulunduğunu zira rvec'· ı·n şı·ma ı·n e rna arın Avu•turya ve Çekya hadisesine \im f kadar, Versayın ag ... ır tazyıkı ve dar · an av·:a-:'elerinin :-;orvec hükiı-
Alman ta;·;·ar~lerinin Norveç- hükUm ' çenberi içindeki mücadelesine genit 
d~rının gitmiş olduğu bütün yerleri mikyasta bir hürmet ve ınusamaha 

bırbirini müteakip bombardıman et- rı·c 'at hatları ta 'f"rl a 111 en kes ı·ldı· temin edebilen Hitler Almanyası , 
llıiş olduklarını bildirmiştir. I I & o tarihten beri hiç durmadan g11( 

Alman tavyarelerinin b'l •uretle yapmaktadır. Bocalıyan ve şa,ırmı~ 
hareket etm~lerine sebeı> Norveç bir siyasetin her türlü gülünç ve men-

kraJının O~lodaki Alm~n sefiri ile Almanlar, N ,. garp sahı" lerı"nde o kadar ı·~erlı"yememı"şler, fur tezahiirleri, bu siyasetin artık Şahsen müzakerelerde bulunmaktan orveç ın • d .. lil ve dellal istemiyen en bariz ne-

ınıtina etmesidir, T o l Jd • • ı v muvaffak ~ ı d tice Ve icapları haline gelmiştir. ,. __________ "\ ya nJZ - S 0 a ıyJCe yer CŞ eQ'e &.. 0.ffiUŞ ar li" Çekya ve Lehistanı tarihin az kay-

1 TEBLI.GLER 1 Stokholm, 15 (Rı:.dyo) - Havasa- , eferberlikte 'on ganetler sarfe -'edilclikleri, hafif tanklara ve ağır top-ımata gÖle, Haldende bulunan Alman d.ettiği. ~ir tedhiş ve imha harbi ile 
jansı bildiı .. yor: dilmektedir. Çok genç )RŞtaki:er bile )ara sahip lıtılundukları görülmüş- müfrezeleri Korni•j 1 hudud karako-lçızmesının altına seren Almanya, bir-

Paris, 15 (A.A.) _ 15 • 'isan tarih- Almanlar, Oslo civarıncla har 0 kette HSkere alınm··ktadır. Elveron civarın- tur. ,Iunu işgal ederek gümrük dairesini ek denbire Ruaya ile anlaşarak, menfa-
li •abah tebliği: bulunatak ilerlemeğe çalı~maktaılır-lcıa siılrletl' muharebeler nlmaktaclır .. ! Stokholm, n (Radyo) - FiııW.ndi- l!<'Çirmislentır. atın ve ihtirasın namütenahi ivicaç. 

Dün gündüz ve gece muhtelif nok- l'.ır. Norveçliler müdııf~aın:ını çok iyi B.uruda yeni iııki~.ırlar lıeklenmekte-'yalı ve h:·eçli gönüllü taburları ::-J~r-ı-· N~rv~ç kıtala~ının !sv~ç hududuna !arı ve ele•t.ikiy-:_t.i i0çin.~e nered~~ ne
taiarda keşif kolları ve top~u faal iye- ı apmaktadırlar. Sefeıberlık, hemen dır. J,·e~e gelmı~ler ve cephede Alınanlaıla ~ ırmı kılometre!.k bır me,afede bulun reye koşabılecegım dunyaya g"ster• 
ti olınuştur. bütün • 'orveçte devam etmektedir. Bu Almanlar. Oslonıın t~nınmış kim- harlw lıa~lamı~!:ırdır. duklnrı haber verilmektedir. di. Gürün hadisesine göre ve burun 

Paris, 15 (Radyo) _ Fransız ka _ i~leri, ş:mdi ten<ik olrnan Norveç er- selerinden :~OO kisi)·i rehin olarak <11-1 Stokhnlm, 15 (Radyo) - Alman İsveç-~orveç hududu, l;) (A.A) - ucuna kadar uzayabilen bu sistem, 
tarırahının akşam resmi tebliği: kanı harbiye,; idare etmektedir. mışlardır. Her hangi lıir sabutaj ha - askerlerinin, Nnn·eç üniforması giye- «II:ırn'> deniz &blukasında, bütün hukuku 

Garp cephesinde )Iozel civarında Hayli ağır zarar görmü~ olma<ına rekelinclen bunların me•ul tımılacağı r~k harp ett'kleri görülmektecı:r. Seferberlik bütün memlekette nor. düvel hükümlerini de çiğnemekten 
tıı~vzjj çarpışmalar olmuştur. rağmen, Xorveç hava ve dePİZ kuvvet- bildirilrr-iştir. 1 I.ontlra, lii (A.A.) - Stokholından mal bir şekılde deYam etmektedir. çekinmedi. Bitaraf vapurları merd -

PaJatınat hududunda iki müfreze- !eri de faaliyet gö.s>erınekted·r. Rir _ Alnı:ııılar, Xon·eçin garp •ah'ller:n- bilclir'J"y<,ı': Norvı-~ kıtalarının karada \e r.ıii'.- likten uzak bir torpilleme ile deniz. 
ııı:z düşmanla çarpışmıştır. Xon·eç torpitosu, teslim olmıyan bir ele mühim ilerkme yapamamrnlardır.1 Non·ec urclusu erkanıharbiyesi is- tefikleı:iıı denizde elde ellikleri mu- !erin dibine gönderirken, dünya umu 

D • k Al~an petrol grm.:~i~e kend:ııi batır- Y~l11ız Ü>lo'.Ja kiiprü başını te'·'i e.t- ,."~. ,.e Fin gönrJ.llüleı:in'.n Non·e~ cep- vaffakıyetler halka cesaret Ye enıni- mi efkarına bile kıymet vermiyecek 
anımar a maga mecbur etmıştır. Tayfaları tor- mışler Lan-ık ve Hanakor<a\•a gırmış- hesıne geldıklerını hıldırmektedır. ,-et \•ermcktedır. kadar •enemleşti. istiklallerini SCV• 

V ı pitoda esir edilmistir. !erdir. Kenmikcnde muhıırebeler de-ı Norvee donanma'1nın erkanıharbiye Gazeteler Norveçin mü,tevlilere mekten başka hiçbir kusurları, bita-
apur arJ Norveç ha\•a kuv,·etleri, bugiin üç vam etmektedir. h•~·eti rle üç Alman tayyaresinin dü - kar<ı gös'.erdiğ; şiddetli nıukavenıe~ raf -hem de Almanya lehine bitaraf-

} • , • Alman tayyaresini dü•ürmilşlerdir. Narvik hava!i<inde Alman kU\'\'et- şürüldüğünü ve içinde bulunanların hakkında tef<irlerde bulunmakta ve bulunan devletleri, dişlerini ve yum• 
ngılız hmanlarında Oslo ch·arında ve İsveç hududunda lerin!n bütün rical hatları kesilmiştir. esir edildiğini bildirmektedir. meşru hükumetin icraatını tasvip ey- ruklarını sıkarak tehdid etmek!& 

1 
Paris, 15 (Padyo) - Uzak şark su- Hangevi ele geçiren Almanlar. bir Bunlar, altıncı Non·eç fırkası tarafın- Stnkholm, 15 (A.A.) - Oslodan emektedir. kalmadı. Birdenbire Norveç ve Da· 

~~t~da bulunmakta olan yetmiş kadar baskından korkarak burasını tahli,•e dan yakalanacaklardır. Troııclheime Alman takviye kıtaları Si,· asi mü•alıidler Gui3lir.ı; hükfı - ,,;markaya •aldırarak, iki milleti da-
l· •nımarka vapurunun İngiliz liman- etmislerdir. Teyicl etmi,·eıı bir habere göre. 'ar- gönderildiği Xon·eç tebliğinde bildiril-•ı metin'n hiçbir otorite'i n!ıııaclığını ha devirdi. Kahramanlıkla, harp ka-
1•rına muvasalat ettiği haber verilmek Non·eçte yiyecek fikdam fazladır. \0 ik .~<'hri yanmıstır. lrn~k~P<lir. ve birçok nıüşkihitla kırşılaştığını id .. leri ve vicdan ölçüleriyl" hic de 
edir. Takyidat artmıştır. Oslodaki Almaıılann çok iyi techiz • rvee huclııclundaıı alınan malu- ka)·deylemektedirler. alilkası olmıyan bu hadiseler, haki -

Adolf Hitler, Norveçi işgal etmek
le bindiği dalı kestniştir 

RoTanya 

Almanyanın taleplerini 
kabul etmedi 

katle birer zafer değil, bi!akis Hit -
lerizmin yıkılmaaını tacil etth·ecek 
mühim gaflnrdır. Nitekim, Roma 
radvoaunun saçmaları ne olur • 
sa olsun, Papalık istasyonu bunu tel
in etmekte ve Okyanusların Clte tara. 
fından gelen Amerikan seıi, derin 
bir nefretin bütün homurtularını ta

Londra, 15 (Radyo) - Bükreşten şımaktadır. Küçük devletleri gırtlak 
haber veriliyor: !arından yakalayıp &yaklarını yer -

Alnı h • tJ d • d • • f • hk" J 1 d den kesmek, elbette ki Almanya için, anya, S00 ezıme er elt SOnra Şim l garp IS 1 am arının ar "'aSin a Romanra ile Almanra arasındaki Rusya için, lnııiltere ve Fransa için 

k l B }k } d d t" t" • b •• b •• t •• k b t • t "' iktısndi müzakereler sona ermiştir . zor bir4ey değildir. Bu kemmiyetin 
a .mış ve a an ar a a ıcare ını us un ay e mış r kahir h•kimiyeti kar, ... nda, in••n 

t Aktolunan anl•,nıada. Almam·anın k h"d" b k .. 1 .. k 
a· Ondra, 15 (Radyo) - Rüyter bir teşebhüsü Hit!er yap"l1tştır. İkl Ru,ya ile pazarlıkta yanılmı~tıı·. Yandan çevrilmek, vurulmak tehli- . · . · . m&ntı 1 ve a ıse, aş a turu onu-
Jan, ı h rl h b t k ··t · kl · 1 Ferlak,'ıı·lıg'ı bo~a çıkmı~tıı·. kes. 'ıı1· oı·ta~a ko,·an Skandinavva tarıfc ve mark hakkındakı taleplerı şamaz. Bu zor olmıyaıı şeyin - nın siyasi muharriı·i yazıyor: İ cep ~ e ar e ıne mu teli· erm c- ' o · , , · 
lo Hitler ikincı· cephPl'ı· ıı.'mıs.lır. ceııhesı ıi... Romanyar!l. kabul edilmemiştir. şerefli bir ciheti de yoktur. Bilakl• 

t. ndrada iv1• malumat alan ınelıa - hinedir. - -1 .J mnşeri vicdanın verdiği hüküm, bi .. 

g: e ll"Öre, Hitler Skandinavya istila- İkincj şık doğru i•e. HitlPr, lıiçbır Ruz ve it, d d k .. raz ileriyi geriyi, biraz tarih ve me-
ını iki ~ebeple yapmı~tır: askerin kabul edem'yeceii:i. ~kıllıc~ ra yo a ço mu- deniyeti dü,ünenler için. en hafif 
1 D b h k J f k olarak «gaf şeklinde tezahür edi • 

1. - animarka ve Norveçin i•g~- olmıy; ·ı u are ·eti,· e hiiara i en 
ı, Re · yor. Gafın biraz daha ötesinde ise, 

• nış bir taarruz pliinmın ilk par- daha fa7.ln i tifııde ettiği sıinıaklan h b e d • \"as d • • çok ağır ve yüz kızartıcı tabirler var-
le. ı ır. Müttefikler; şimal hareketiy- kaybetmiştir. l\on·eç 'nhilleriııiıı i>- l m l r m e .fi:a1 'f1 '1 er l dır. Kıym~tleri ancak birer soytan 
k §aşırtınak, Norveçin yardımına tifade•i bitaraf iken kenclisınc clahn f I & llL' V seviyesinde kalan propa~andacılar, 
0~tur 

taarr 
inak ve başka mıntukalarda fazla yarıyorrlıı. Alman ı alıtellıalıir- birer çığ gibi yuvarlanan ve gittikçe 

Uz Yapmak.. !eri daha İYİ himaye ı;örüyonlıo. büyüyen bu hakikatleri örtebilirler 

hı~,- Bu münferid bir hadisedir. Norveç seferi, Alman dorı~nınasıııın Avrupa da ceb;r l'e ~ i ,.! el etin şaha kalkmış bulunduğu mi!i·;,,~:y:~:::ıdünya efkarın ı büo-
,. ıı, sadece arazinin askeri kıy - feda•ına bi:e de!l:mez. A •k dd l ,..k k "( 
... et· d b -,,. zamanaa merı a uzun mı·ı· et a ayt aıamaz bütün çi! .. den çık~rta~ak ve bitara_f-

ıı'. . olayısiyle yapılmıştır. Almanya, garp istilıkiinılarının 1 ı; !arı, tamamen muttefıkler cephesın-
~ıl ırınc; tahmin doğru ise Hitleı- ya- arl.asında kalmış. Balkaninıü da ti- Vaşington. 15 (Radyo) - Reisi- rikacla sulh, sevgi ve h;irriı·eı vanlır. ayni kuv,•et ona mukabP!~ eJ;yor. de toplıyacak yeni gaflar, - cinayet, 
......_ llııştır. Müttefiklerin arzu ettiğ: caretini kay~tmiştir. cumhur Ruz\·elt, Birleşik Aıllt'rik<'I B:z, daima sözümüzde durdıık : Avrupııda bazı kimseler; btedik- imha şeklinde.yeni gaflar - bekliye • 

.___ ----------- hükiı:ııetlerine hitaben radyccla bir başka milletlerin işlerine karışma !erini başkalarına kaLul ettirmek biliri~ . lsveç ve Hollanda, bu teh -

{) 

nıesııj vermiştir. Idık; komşularımızın hakkına daima sevda$ına düşmüşler, hak ve hürri. likenin e•iğindedirler. Norveçte bu-• k tayyarelerı• Ruzvelt, bu mesajında e7.cüml" de- hürmetkar kaldık ve hiçbir ıni!ictin yet tanımıyarak, din ve vicdan bak- run kemiğine inen darbenin acmnı, 
anımar a ıniştir ki: i,, ikliiline kasdetmedik.> mıyarak komşularına tecavüze baş - Hitlerizmin çığlıklarla karışık yed 

- Biz, dünya için yeni bir statü - Ruzvelt mesajına devamla şun - lamışlardır. Kan ve ateş içinde yu - hir hareket daha takip edecektir. 

Alman işgalinden sonra bir fırsat 
bulup lsveç' e kaçtılar 

ko aramıyoruz, çünkü o bizde v2rrlır. !arı söylemiştir: varlanan bu diyard~'<i insanlara bi- Bunu yalnız beklemeli değil, buna 
Biz, hiçbir zaman şahsın :ıürriyetini - Biz statükomı.7 t., elline; yıl dö- zi takip etmelerini söyledi isek de, inanmalıyız da ... Fakat iyice bilme
kaldırmak, hukuku beşere tecavüz nümünü idrak ederk-ıı, eoki clünya- se•imizi i~iltiremedik. :Mütecavizler, liyiz ki, Almanya, bu yeni gafı ile 
l'tmek istemedik. Böyle bir•.er hat•-\ rla hukuku beşer çiğneniyor, cebir hak ve hüniyete kıymet vermek is - Amerikayı daha yakından harekete 
rıınızda.ı geçmediği içindir ki, Ame- ve şiddet şaha kalkmı§ bulunuyor ve tenıedil•r. Halbuk; insanlar, ancak getirecektir. Karagömlekli Roma is -

r.;~rUlı:seı, 15 (A.A) - Bir takım müstevlilere ateş açmış olduklarını 
. <ele 
ı,tiJ~ıa r Almanlann Danimarkayı söylemektedirler. 
YaM rı esııa ·ında 1920 senesinde Diğer taraftan iyi mahimnt alm,ık
k~~a aıı Plebf,\t~n sonra Dan imar - ta olan mPhafil !Janimaı-hnııı 2;; 
!ar(;,~eçıniş olan Schlesvjgin şimali askeri tayyaresinin lsveçe k~çmı~ ol-

•ndek; Dan marka kıtaatının duğunu beyan ~mıektedirler. 

Bono Sahtekarları 

Teodor Ruzvelt 
Harp !ıiidiseleri geçer, Amer'kanın harbe iştiraki mevzuubahs olur 

ve şimdiki Amerika Cumhurreisi Ruzveltten bahsedilirken Teodor Ruzvelt 
(Roose,·elt; Theo,ıore) hatırlnmamak imkansızdır. O da simdiki gibi 
C.ırıhune:-ci Amerikanın en çt•k se,·diği Cumhurreislerinden biridir. 

b (18G8-l!ll~) Nevyorklu zengiı, bir ailenin çocuğu idi. Küçüklüğünde za
lleş kişi daha yakalandı. Kadıkö- yıf, sıska bir şeydi. 14 yaşından sonra vücud ve sıhhatine ehemmiyet ver

meğe başladı. D~iıa sonra bürük bir avcı ve Amerikanın en tanınmış 

YÜnde de 200 bono bulundu Cumhurreisi~'·inden biri oldu. 1880 de Horvard üniversitesini bitererek 
'- lst, nb siyası hayata :ıtıldı. 1882 den 1884 senesine kadar Nevyorkta Cumhuri-
""~Oeul ul, 15 (Telefonla) - Sahte - yetçilerin liderliğini yaptı. O, siyasi hayatında suiistimalle mücadeleden 
l\~ 'e~~dan .beş kişi daha yakalana· ÇemLerlayn çok zevk alırdı. Halkı so~·an tröstlerle yıllarca mücadele etti. 1897 sene-

' P ıf edılmiştir. Bundan başka ı; sinde bahriye vekaleti müste arı oldu. O sırada İspanya harbi başlamıştı. 
Ilı in~zerıncta ~falmas adında bir Er Avam kamarasında be- Ruzvt:lt bu harbe gönüllU olarak !ştirak etti. 
le iki n l{lldıköyUndeki evi basılmış 1901 de Cumhıırreisi şeçildi. 1904 de ikinci defa ayni mevkie getiril-
~ ~d hl ak ~. • ed sahte bono bulunmuş - yanatta u unac di. Re:s bulunrluğu bu zaman için~ büyük Rervet sahipleri ve sermayedar 

ı:-~!ocınoıarın uz . , ı· k"l· B Paris, 15 (Radyo) _ Çemberlayn, l~rla mi~iemhaa1 .f:ye~ çarpkıştı.d:9o~ de t1r.östtb~e ~ho1:ı1 :~l:re1 karkşı.tmhücadetıt:-~ .A.... r.nue ma ıye ve ı ı . . . . yı açtı. 1\Iu a ı :!umre, en ısını sosya ıs ır ı ı c.ıcı o arn ı am e t-

ardır. ııı-aJıııın taklid edilmiş imzası Ava~ kamarasının yarınkı ıçtımaı'.ıda ler. Ruzvelt, üçüneü defa olarak da re'•icumhur seçilecekti. Fakat o iste-
~alın milhıwı beyanatta buluııac~k ve Nor- medi. Cihan harbi başlayınca, garp cephes:ne gönüllü olarak gitmek iste-

''tll'ip ::~n oklu da, yirmi sahte bono veç hadiselerinden sonraki ahvali bil- di, Fukat rerine geçen maruf Vilson buna muvafııkat P.tmedi. Az müd-
ıtaya teslim etmiştir. direcektir. det sonra sıhhati bozulmuştu . 1919 ikinciklinununds v•fat etti. 

hür kalpıak .,art;y!e sadık )!Urlar ta•yonu •pikerinin ağzında hangi 
Biz; insanlığa, n:illetlerin '•tik'.ii _ bakla ıalanırsa ıalan•ın v" İtalya is

linc. hak 'e hürriyete. ria;·etkar ul- terse müttefikinin yanında mevki al
duğumuz için husun1Pt nedır bil mi. sın, hi.diseler Almanya aleyhine in4 

yoruz. Biıtün ihtilaflarımızı s·ıihper- kişafta berdevam olacaktır. 
Yerane metodlarla hallederiz. 

Biz, şimdi harpten uzak bulunuyo
Orhan Rahmi GÖKÇE 

ruz. Allahtan temennim, sonuna ka- --------------
dar böyle kalmamızdır. Bununla be
raber, Avrupada cer~yan •oden hadi
selere uzun müddet liikard kalama -
yız. Bu itibarla bir gün harbe gfrmn -
ğe mecbur kalırsak, bunu soğukkan
lılıkla karşılıyacağız.• 

Ruzveltin mesajı, bütün Amerikada 
derin akisler uyandırmıştır. 

Romanya 

Vekili er hey' eti 
Dün toplandı 

:Ankara, 15 (Telefonla) - Vekiller 
Heyeti, bugün başvekil doktor B. Re

fik Saydamın riyasetinde toplanmış ve 

müzakerelerde bulunmuştur . 

hükumeti 
icabında istiklal"ni müdafaa için bü

tün tedbirleri aldı 
PUkre~. 1.3 (Radyo) - Rumen mat-ılıştığını, cabında i•tiklıilini müdafaa 

b·ıatı; son hiidô•eleri tahlil ederek u- için de bütün tedbirleri.almı ·bulundu
;ı.un makaleler yazmakta ve Romanya- ğunu ve dah'li işlerine hariçten kim
nın, bitaraflık siya•etine devam etmek ~enin müdahale etmesine rıza göster
•uretiyle menfaatlerini korunrniıa ça-\ miyeceiıini kaydecı'yor. 
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SAHlr.E ( 4 ) (ANADOLU) lG N' an 1910 ~. TJ 

Alman donan-

a V r a k masının zayiatı 
___ =::ıii ____ J.. -Baı tarafı 1 inci sahifede- Almanyaya hücum 

Isveç matbuatı 

G ALiP BAHTIY AR -30-
İstanbul mebusu ve İzmir parti rnüf ettişi:. 

birden son hareketiyle hediye ettiğı- ediyor 
nj yazmaktadır. Stokholm, 15 (Radyo) - Alma11ya-

Paris, 15 {Radyo) - lngilizlerin mıı lıura :ıefiri, bugün hariciye nazı
deniz muvaffnkiyeti. Pari.;t.e heyecan n Gunteri Zİ'-" ret et · ı t 

Eğlence: 

Günün 

a11 mız Temucindir. Başbuğuma da Kurt Cebe 
derler. Kılıcımı sorarsan en iyi Hint çeiiğindendir 

ve menmuııivet uvandırmıslır. !ngi _ '.J .ı nuş ve sveç ma -
lizleriıı şim~;lde ,:e nalt!ktaki ha~·c - buatmın Almanya aleyhindeki neşri- 5 
ketlerinin stratejik ehemmiyeti aşi- yatından dolayı protestoda bulunmuş- 6 

Mnrgoz <la Nesturilcrden olduğun- Keşişe dündiim: lu bir asa almıştı. kardır. Gazeteler .• Ton·eç muknvc. tur. 

bulmacası 

n b ı ki!is i gezmek istedim. Kapı- - Sağlıklr kal gene sözleşiriz. Ilu telli pullu kişi gelin yerinde metini takdir etmekte ve Alnımı 
Er ı ın Bnilnde ak Raçlı. ak sakallı, uzunca Diyerek camiye doğru yürümeğı> durur durmaz, dirnnhanenin altın - 1 baskınlarının blöften baska birşey Sf [ 
ı .} 1 ı, tatlı .} t.11lil bir adam duruyor - koyuldum. Türkler, l\foğullar bir işi dan bir giirültildlir koptu. Dışarıda olmadığının meydana çıktığını yaz- an e g 

. Bu adam de'ie tüyünden kaba bir onuna iri tirmeğe ant ettiklerin: gı:s ziller, davullar döğilyor, borular ö - maktadırlar. -----.-. ---
' 'l b e gi miş ve beline ele ipekten bir termek için boyunlarına bir yağlık tüyorclu. Ben daha Haarizimlilerin Londra, 15 (A.A) - İyi malOmnt Matbuat ·· ·ıı • 

k arm1ştı. Ayaklan çıplak idi. sararlar. Ben de torbamdan l>ir va· divan havalarını. boru sı:..,Jerini tanı- almakta olan mehafil Almanları:ı mumessı erıne Soldan sağa: 
k Ilı adamın bıristiyan kişi oldu- kitte Margozun bana arnıaV.·an etmiş mıyordum ama giimbürhileri, patır - Gla cov tipinde bir İngiliz kruvazö - beyanatını talik etti 1 - Bir muhabere Yasıtası, kapa · 

u anladım. Türk !icletince selfim olduğu yağlığı çıkardım. Boynuma tıları isidince bir ulu kişinin geldiği- rüniin bu ayın dokuzund:ı Shetlanrl Paris, 15 {Radyo) _ Loııdrad~n lı değil. 2 - Yan dişlerini mı, Frnn· 
\erdim. Kf' iş bir zaman tozlu puııat- doladıktan sonra kılnvuzuma: ni anladım. Aradan çok gcçmNli. a- adaları ~imalinde bir Almaıı tahtt>l- haber veriliyor: cıızca harp. 3 -Alkollii bir içki, Loş 

·~ Iarbiye nazırı Stanley, ecnebi mat 

•. 

1 rınrn, kaba esvııplarıma bakıp dedi - Haydi yollanalım, dedim; beni banozhı divanhanenin nrdındaki bnhiri tarafından batırılnıı~ oldugw'll 1 lii.kırdı. 4 - Ayının kışın ·ıkl .. nclığı 
ki: camiye götür. mahfelin perdesi açıldı. l\!ahfl'I bin- suretindeki iddialarının asılsız oldu- yer, yumuşak şeker. 5 - Zarif, illet. 

1 
B · h · t' ld - b'l' K .. le .. d il "m - e ba tadı B'z lerce şemaların, kandille .. in ı~ı:-,ı ile ğunu bev. an .etmektedirler. buat mümessillerine çarşa:nba günu G - !nişin aksi, eseğin rıhrrlı<,ı se!';. 

t - emm ırıs ıyan o Ubrtınıu ı ır o on en y ru eg ş . ı ,., . " { t mi in? de nrdından yollnrn düştük. Susor giindiize dönmüştii. Şimdi dört Yn - yapacağı beyanatı tehir eylemiştir. 7 - Tokadın çıkardığı ~e . denizde 

1 
- Sanırım ki hıristiyansın. Çünkü Moğolca: gavul borularını dışarıdaki selam ses- Bu mehafil Alman kumanda he - * gezme vasıtalarından biri, Ö7. Tilrkçe 

, kil. e kapısında duruyorsun. - l\1nrgoz ne olmuş? Diye sor - lerine kal'şılık verdiler. ('algılar su- yetinin bu gibi iddialarla Alman fi - 60,000 kilovatlık Çatal güzel san'at. 8 -Evin tak imntın -
- Oğul kıyafetine bakarsan çok du : sar Ya~avullasın başı. aşağıdaki söz- loı:ıuntın Nar\ ikte uğramış olduğu dan biri, beş kıt'a dan biri. 9 - Fran-

ırak yoldan geldiğin görUlilr. - Zindana atmışlar, dedim. leri bağıra bağıra yayd1: felaketi örtbas etmeğe çalışmakta ağzı efe kirik sanfraft sada bir şehir, inc.e ve uz•ın ı:;andııl. 
_ İyi bild~n. Çok ıraktan gelirim. Susor bu sözü işitince ıslık çala - - Ev Semerkend ehafüi ! ... Sey - oldukları mütaleasını serdctmekte - ihale edildi 10 - )Iezopotamyadaki eski TUrk 

[ ' ~en Çin sımrındaki yurdlardnn geli _ rak kılıcının üzerin.e nırmağa baş- fetlin Kutbeddin, ı::ayci huda. ikincı dirler. A k • _ devletlerinden biri, bir cins şekerli 
. ' 1 d S h ı· h 'tt' d t k d . . h . . h . L d ı- (AA) d 't n ara, (Husu.:;ı) - Çatalagzında hamur 

1 
}m. Bizim komşulnnmız Kernyetler a ı. usorun a ı oşumn gı ı, u - en erın zevce~ıı. amıyeı avzeı on ra, o . - Har y topı o ~ . d'l k 1 • . • 

d d
. d" Til ki · t k'l h 'b' . 

0 
• . sıs e ı ece o an 60 bın kılovatlık ~- y k d _ 

k sizin gibi Ne turilerdendir. rama ım: ın ve unya, r erın mu~ a ı me- mu rı mm 1 nısan tarihındr; Nar- 1 kt' 'k . . . u arı an aşn(Tıya: 
Ah 1 d d C b 

b d l'k · b k- 'k e ırı santralı sıparışı mukavelcsl 1 
_ Sen Keral·etleri tanır mısın o- - ne o ay ı a e e urn a ı esı. ru u meı; un nu12;rnnının ser vı açıklanndn vukua gelen muhare- dil E 'b . . . . . - Fransanın merkezi, fı;tanbul• 

~rul? Sen bana inanırsan evime gel sa- bulunsaydı, dive bağırdım: Susor: tacı Turhan Ha hın geliyor.. Ey bede vermiş olduğu zayiatın resmi lis . ~ d tı ankta ım1ı.a edılmıştır. Sıpa- tabi kaymakamlıklardan biri. 2 -
' G ı· d a· S ı· d h Ik ı R 1 ·t t t ·a· rışı eruhte eden ngllterede :Metropo- . 

na Kerayetli birisini sövliyeooğim. - e ır. e ı. .. emer \an a ı ... as arınızı ı aa eı:ı ır: l't r· , • Şfıır, hayret edatı, viHivet. 3 _ Sey-
• Elb tt r d d · l'lb tt M . " tı ·· r .. - · · 20 b · ·ı l f ı an - \ ıckers Electrıcal Co. Ltd l\lan- • 

Ben bunları işitince dilimin ucuna _ -
11 

• e
1
. e gbe ırk e bım1. 1·• e fe x o \ eB1 ıaye :. o

1
n ıd'l.~ze1:> eg1'e~ın1ız. ki· . t za ıt ı e 4 ne er telef olmuş· chester _ England milessesesidi~ - rek.n aksi, kakao ile yapılan tatlı 

1 
l\[argozun adı geldi. !htfyarı bileğin- go ar ge ıp u asa a ı arı::ı en:ı- . u .n? soz .er ı. ,u ur" uşa .. ıı ur. Bu san . . madde. 4 - ,.e sıcak. ne ~ofruk. 5-
den yakaladım gözlerinin içine bak- lıklarını ortadan kalchrncaklardır. cl ı llerını de unulmuşLır! ı 3 zabit ile 6 nefer ağır sın·ette ya- r· tralın kazanlar~nı Babc~ck B . k ü t .• 
tun. ' Bu edilen fenalıklar dün) ada kimse- raminin içinde nice kişi varsn Jıe- raJul•r. arıd \ ılcoks, London fabrıkaları ve ın- •>az, • ~ unde. kaıa)ı •eçnıek : 

O 1
. ı · d k ,__ . t nin ''anınn kar kalmaz men baş kestiler Yalnız benim basını 2 tcişi kavıpttr İhtimal ı,0 :;.tılıııuc şaatmı da Hollovay Bros. London Ltd. 6 - Kuvvetlı ~evgı, ışaret edatı , sı· 

e ıy e ısmar e ere ~nı sus ur - .J • • • .J • ,, ' - .. • • du. Sonra telfişla dedi ki: Biz böyle söylecıirken ulu camiin. eğilmedi. At oğlanlarım da gı;rclük- !ardır. muessesesı yap.~c~~tır. rı~. _ 7 -. ;~mek, alatu.rka bir ınu .. 
_ Ya,·aş konuş. Senin taptığın bir önüne varmışız, Tanrıya camm kur - leri şeyden başka~ım yapmadıklnrm- Hardynin, dllşmanın fuik kuvwt- Zong.uldn~ komur havzası, _bu suret- ~ı~,ı aletı~ latıfe. s_-Birıni dii Urmelt 

Tanrı baC!ı için bana doğruvu sö ·le ban! Türk t 1Tulları neler yapmıyor - dan onlnr da dimd'k kaldılar. Doğ - !erine karsı hücum etil"PğP karnı· ,·er 
1~ mü hım bır kudret kaynagına ka - ıcı~ a'·agını n~·agına takmıık. 9 -

dm nediı? • y muş! Ulu camiye şaşkın şa~kın baka ıusu fena oldum. Bunlar nic., k'siler nı:'-1 olan kumancfonı lla\\-~IYrrbur- 'uşmuş olacakhr. Hurmet, 10 - Masallardaki m g}ıur 
Mertce ine cevap verdim: kaldım. Camiin. k~~ısı baş~~n ns~ğ~- dir ki bir Tanrı kuluna bu derece un~ ton ö üler ara«ıncl"dtr. * ~ağ, birsey tartılırken için: konacn· 
- Can bey .. Kerayetler içinde bir ya k~~ar rc.11klı _çımlerl~ ~o~cnmıştı. eğerler. :a~rı önünde bay \·e ~iida Hardy karaya oturmu!\tıır Amerika gı kaba karşılık tutulan dır hem. 

1 
ant kar leşim vardım. Bu çınıler çıçeklı yazı bıçımındc ke - herkes b.rdır. aralarında en ufak ay- Diinkü bulmacanın Jıalli 

ı }{ i lafımı bitirmeden dedi ki: silmişti: kapının Ü"tündeki yuca kub rıhk. kliçüklük, biiyilklük yoktur. Alman hucludu. ı - (A.A.) - Al-ı _ Mnrgoz değil mi? Curhan vurt- benin tepesine de beş yuvar1al: oturt- Öyle oldukta ulu hattın bövle yucn manyadn bulunan miişahirller Berlin yeni harp gemileri Soldan sağa: 
< lnrınızı ba ıp kestiği şakit l\f~r oz muşlardı. Bu yu~ıırlakların t~cü al- adlarla anılır mı 7 Hem bir kaılm matbuatının Alman donar-nıasının 1 - Portekiz. 2 - İki, saf, fa. 

kız kardeşini baskından 
1 

rt gd tından ikisi glimtişten olup bırbirlc- geçiyor diye danı! döğölür, l.ınrular destroyer filoınınun iiçte birini kaybt>t- yapacak 3 - Y~da, rahat. 4 - Ak. a:'.\a. 5 -
Fakat buraya gelir gelmez '~11:rıaı: rine savatlı çiçeklerle çatışmışlardı. çalınır mı. Heygidi y~rler ... Boru . tiğini itiraf etmeğc henllz cesaret ede Vaşington, 16 (Radyo) _Deniz en- Sayı'l, oc. G - A_den, an, ne. 7 - At 
nın en. ucıları Margozu tanıdılar ha- Bu kubbenin yanında yüz dirsek boh danı! dediğin bayrak ardında, dilş- mecliğini ueyon etmekteJirlcr. cümeni, bugün toplanmıs ve A merikh- ecel. 8 - Ok. e~e~en. !) - .Adenı ı 

• • dn b'r ktıle go"rüllir kı' bu· camiin ~ .. Al t ı · ıx·tı " t' • · .. aş. 1 O - Anka ıkız ı '1-ıer ve dil~r. Zavallıyı zindana attır- ) un .ı . . : . ' .. mnnı basmış yavuz başhugların o - man gnze e erı -ı.ı eı ın ce~a~e 1' nm yapacagı yenı harp gemileri hak- . ' _ • · . ı oılar. Kızkardeşine gelince onu da minaresıdır. Bu mınareye hırı gu - nUnde çalınır. Biz ğöcmen Tilrkiiz den bah~e devam etmekte, mumailey kındaki Hiyihayı tetkik evlemiştir. Bu Yukaı ı.dan aşagı) a · 

(1) 
"t k' .. b t e · · rl · h' b' ld h k t' ı tt f' ~ · · 1 - Pıyasa oda 2 - Oku adn1'· kaçır lılar. Kim kaçırdı. Kim kaçrt- ney . 0 e 1 g~n a. ar <: 'rcsı~. e ama yüreğimiz yucadır. Biz yalnız ın ır yı ırım are e ıy e mil e ık· Jayıhaya göre, muhtelif ebadda yUz _ . . ' · ' _,J tı belli deği'. bulunan ık.i merdıven ıle çıkarlar oy- yavuzluğu, yavuzları yükseltiriz!! lerd,,11 evvel dn,•rancltğım ve ingili7. harp gemisiyle bin deniz tayyaresi da- S Rıva) et, ak. 4 - A~m, Nln. 5 6" 

E r ben c bu gizli i i n ı •a le ki mcrdı\· nler, tı~m~nnn~a:· ta_ yu- Bütün bu dügfinceler beni aı·tık f!losunu ağır bir hezimete uvrathğım hn inşa edilecektir. Ec:ı, ege. 6 - Kar, acemı. 7 - tfn, • 
C't arm z, a11t kardeşimi ve kız kar- karı ı:armık~ızın ~ırbır ermı g >r ıp derecede üzüyordu. Onun ici 'zma t:ıdı • r. unı ı a b r.ı Pr 1. HC'm. 8 - Saç. le. 9 - Fn<ı., nn! 
deşin kurtar maz, cananım baba - bilmezler. Mınnr nın dışı, yerden tn basıınt dimdik ahanoz d:,·anhaneyP man resmi tebliğinde Narvikdeki ingi- luk. 10 - Patates. 
mm • bütun oymağımın kanını al- tepeye kadar sü~lerıe, yaldızlarla kaJd1 ·dıın ulu hatunun g-irişini ivire ljz harekatından bnhsedilm-<:kte fakat İnoina vnpuru: 2,i>93 tonluk. ----------------~ 
maz l etlcrımi parça parça dof,rra- donatlmıştı. . • gördiim. 'Clu hatunun (2) başı~da b ıradnk.i in~iliz ve ~lman zayiatı hak- Antaı"€S vapuru: 321 tonluk. f ap onga 
·nlar, ban. da Can Bey demesinler Camiye daldık. Ben san<lmı ki t11 ı- elmaslı bir taç vardı. Bu elmmılnrdan kında hıç bır tahmıııde bulunmamak- Moorsund vapuru: 4.000 tonluk. J 

1 

d d
. d k 1 ki - ld t d II -Ba,. tarafı 1 inci t;al\ife<le-

e ım. en namaz ·1 aca ar rnegcr a a- öyle ışıklar çıkıyordu ki dört ç~'·rc- a ır. üviyeti tespit edilmlren diğer bir T k, "'15 (R d r . n"' 
Keşiş korka korka sözUnit: nıyormuşum. Nice zaman geçt;, ge- ye ateşl r saçılıyor ~anırd k IIntı; - rnpur. h ? . ) o. a. yo -. Ja~olJ~ıt' 

S Dil d 
.. a·- · ı1e ba.,lamadı Anladım başlıvncal· . Dı'g~eı· c'hetten t 'it · · d · 1 n·· 'h .. ·- arıcıye nazırı Arıta, bugUn ho . - u~s... nya a en oz sev ı~ı- 'ıJ • • • • nun sağında ı::olunda askcrkr ba~ - . ı - - ngı eıenın enızc e ıger cı etten soylendıgine göre, danın . . . i t!I'· 

n n haşı ır;in sesetme. Ben grme <ıertcc m Q-er ki biri.:;ini gözlilyQrJar. Bir a- b _
1 

·U ·ü. d B b· lı _ 1 3 • hezımete ugratlıgınılan bahseden Al - Kattegat ismindeki petrol gemisi İs- . Tokyo elçısı~ı ~nbul etm ş ıi• 
.. t' ral k 'pnkc' 110 n\·ı'ne bak1ncJırn !'\" ug an ) ı ) or u. u aş ug nr cıa ,ı • d • . ·ı· l . k . . k . kt T Arıta, Hollanda Hınclıstanının \Tll 

ze gtrı m: ı " ı '· .• ,- başlarına elmaslı tulga gecirmisleı· unn ıa )O$U, ıngı ız c en:z un·ctının aJera n Noıveçliler tarafından batı. veti h kk 1 . '"k~ tinitı 
Dinle beni. Siz. bütiln· ka ·ıha- rede! ... Böyle insan denizind adam kı'ıclıırı:ı;ı sıvırmışlar ve goü-u~ı "' .. · venilmezliğlııi harb'n acı hakikati kar- rılmıştır. · kt n mc a J~pon tırn umeuuııı.t 

d h
. ı d b 1 · k bulma°'a 'giicU veler mi? Yaz gpr · 0 eıınP ş ı lı'. h . ı h'. t· ld • B no • ai nazarını ızah e mı.~ ve r • şe ır er e arınan ar nıce 1- ı: • • ... - de Hint çP'ig-inden altın kukmal· zıı·ı.. ısı ne a ıı asa mu ıse ı n ıgını ve undan başka i.;;fmleri tesbit edile - h"k" t' b'ld' ... t . tir· 

. . . h' b'l ı B t'm btılundtıgrunı ,·eı· bı'r dı'r'"'k diı,· • . • ·1 Al . d - ·ı . 'it . . . . . u ume ıne ı ırmesını ı-ı emış ı r ıtıız, ıç ı mem. en goçebe ı , . • · " • takmışlardı. mans anın egı ıngı erenın kendı mıyen ıkı Alman vapuru daha batırıl- M "l~k 4~ d k'k . . tlır. 
. t' k . A 1 Tü kt" ı'dı' T•naklaı'lm "Olumda o•ıırmtı"lnı· l' n 1 . ı·· k b . . . ı u u nt 1) a ı a süunl\ş ~ ır uygu ns erım. s ım r ur , · '-'~· • "' ' -. - (Arkası var) ım .. n aıına ( onme mec urıyetınde mış ve knfıle halinde seyreden dört v _ 

Gök bayrak kuluyum. Beni d'nl<'' en dı. kaldığını söylemektedir. pura da torpil isabet etmiştir. a DOKTOR 
v rmış. vo~m~ş düşün~em ... H~m - Gö~üı U kal~ırdığ:ı~ vakit' y~knr~ (ı) Hatun, Moğol dilinden alın_ .. . . .8.544 tonluk Alster vapuru zeptedil-mız Ternucındır. Başbuguma da hurt kat d1'·nnhane nde bır alay vtiılerı ,..ı 1 B" lik b. d . Muşahıdler netıce olarak Alman mış, I'riesland Nordland ,.e Bl k BEHÇET UZ . . . . .. . .• . . :. . m .. u r. uy ır a amın zevcesıne . . . • • a ens- ' 
C pe d~rleı Kılıcımı sorar:mn en ıvı ortülu kadınlar gezındıgın: gordüm.

1 
d ·ı · T 'ki b (b ) .. b k propaganda servısınm muzaffer yıldı- berg isimlerindeki Alman bal k . , • enı ır. acı er una a no oz e • ı Çl ge -hınt çehğindendir. Semerknnd kadınları da Tac 1k. Fa - ler (hay hece) derler. G arp Türkçe- rım deniz harbi blöfünü nzami haddi- mileri de bir ingiliz limanına getiril- Çocuk Hastalıkları 

Btıttın bu kasaba ve şehirlerde bn- ris ve başka mOc:lümnn 'urtlnrının • d h k d b (k d ) b ne götilrer€k bazı müfessirlerin Al - miştir • sın c u ma am n ~zen a ın ~ · M h 
r n· nların dilzenbazhkları kaltaban- kntlınlnrı gibi S ilzlerini ört 1 ler. Yal z (la ) .. 1 · kull J F man deniz kuv\·etinin yıkılacağına bir Bu liste\·e geren rnr b .. .. ufe aSS~St t , ki b . , . en ı nım noz erı anı ır. ran- • ~ . . . • • :r :r" şam a gunu dll> .ı arı em hırslandırmış acık.andır- nız saı·ay katlınla1·ı yilzle ı arık g - • ( t l) . k ı:·ı· alamet telakkı ettıklerı ~arvik bezi - Nnrvik açıklarında batı 1 h Hastnlannı 11,30 dan bire ks ~ ·a· k' _ _ . ..ızcanın ma mevnze 1 mu auı ın- . . ' , rı.an cep ane .,.. mıcı ı ı bagırmaga, e3ımle gelene z~rler. Ben bu aln\'a baknrk n elle- de Şnrk Türkçesinde (hatuncult) d-:. metmı ~aklnmağn çalıştığını beyan et- yUklti altı vapur ile Rauenfels isminde BP.y!er aokağındu Ahenk ınatba• 

eçene me/ôan okumaga başlamış- rınde borulu YMaVullar. ııbaııoz a- 'lı'r (K d ) (h t ) ..ı 1 mekteılıl'ler. ki \'npuru da 1·ıa···e et k 1- d vıcr>tnri:t lrnhııl PdPr. ~ 
1

. . _ . . nı a m, aun aanaınmış -~~~-·~~·~~m;e~~a;z~ım;~ır~.~~~=======~=~~;~~11 tım. htıyar bırşey demiyor, fakat gaçlı dıvnnhaned-0 dtırcluhn-. Bıraz oldu·u •· h kt c· ş 1 Lonclra, 15 (A.A) - lskajerak is ·l ' ! . . . . e na şup e yo ur. .en~ ar < • • - E L HA M 
'i e , a, nı rcasınn yüzüme bakıyor sonra bunların baı:ıı glbı olan bır Ya- T"rlc •• d (k ) ti 1 d' • · mınde 6,044 tonluk bir Alman petrol R A • znda d k' 1 . . . . ... 1 • • u çe .. m c arı mu a r.a 1, 1 ın- . sznema 
.u .' zor a nteşımı yendım. Keşış savul dnha geld_ı, on erınrı .g~.ctı. B.u san demek değildir. Karı, kocamak, n:pur~ bır fngiliz kruvazörünün dur 
mdı gene yalvarıyordu: da başına tepe«ı soruçlu lJüyuk bır yaılanmak manasına a lan (karımak) emrim dinlememiş ve kendi kendini 

Bugün matinelerd(?n itibaren jki bilyilk film birden 

1-MİKADO .-. Kız. ~nrdeşinin, :Mnrgozun ba- külah .geçirmiş, arka~ma '{en~rları maatarındandır. (Yaşlı kadın) ma . batn:mı~tır. 
ı ı~ın sesını çıkarma.. sırma ı~lemelf, yC'nlerı yırtık bır eı-l nasına gelir. Ilır Non·eç destroyerinin taarruzu-

- Peki dedım, Sen nerede barı - bise giyinmiş, elin de gii~liş topüz- _ na uğrıyan l\lanie isminde 7,624 ton_ Bütün Renkli ve IIarikulilde musiki ve Muhtesem Mizansen 

mrsın? Ben şi~di ~am~~·~. Po~deceğim. .• .. • _ ( 23 Nisan çocuk l;ayramı) luk bir Alman Yap uru da kendi ken-
Bu akşnm.ı:enı .gelır, goruru1:1. ..(1) Guney:. Guneşın çıktıgı taraf Bayram yaklaşıyor. Şinıcliden dini batırmıştır. 2-ŞİMALOTELt 

Ke ,ış. kılısenın yanındakı ~ufak , gundo~arl _cuney arasıni:la fe.r~. var yavrularımızın hazırlıklarını yapnr _ Londra, 15 (A.A.) - Spearfish is- FRAN~IZCA SÖZLÜ 
yıkı~ bıı· yurdun kapısmı gostere _ 1 ~ır. ~u.~dogar şat-k noktası gune~ snk çocuklarımız bay•·amı (la ha ne_ minele bir ingiliz tahtelbahiri Alman naşroldc: A ,._. N A B E L L A 
rek. ıae bu tun şarka bakan taraftır. Fı· şeli geçirirler ı cep zırhlısı Admiral Scht.>ere muvaf - :Metro .Jurnalde: En son ve mühim HARP haberleri 

- Burada seni beklerim, dedi. r enkçed eki ( orieut) kar~ılığ ı 1 _ fokıyetle tarruz etmiştir. Zırhlıya bir Seanslar: Şimal oteli 1 4,BO 8 de 
1:1 B kaç torpil isabet ettiği kuvvetle tah- . l\likado: 2,30 6 9,30 dn başlar 

Tele~on TAYYAR GBÜ(jN min edilmektedir. Dıkkar: Cmnarte!;i \'~ Przar 11 de ve hafta arasında her gün 1 de 

1 

J' Tuant ismindeki İngiliz tahtelbahi-l~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~j 
3646 ri de geçen salı gi.inü bir Alman kruva- 11 B ar 
---- zöriinü torpillemiştir. Bu kruvazörün ugün Küıtiirpark Sinemasında 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz Kzvtak, lahuti, Karl~ruhe olduğu zannedilmektedir. Zevkine, azametine, güzelliğine payan olmıyırn 2 film birden 

hazin sesiyle dinfeyiciferini mesf ve feshı"r e Jen 1 Londra. 
15 

(A.A.) - Karlsruhenin Cebelüttarık casusu filmi kahramanı uı torpillendlği ev\'elce bildirilmişti. Al_I V/l'l.4.i'.. ROM.tlNCb' VE ROGER DUCHES'l\'E 

ÜMMÜ GÜLSÜM 

VE A 
ün ölmez bir eseri 

" YANIK ESİRE ,, 
TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

ARAPÇA 
ŞARKJLI 

Ayrıca: Ekler jurnaf'Numaıa D dilnyn ve harp hiid:satı .. 
Seanıilnr: B-5-7-!>,15 d e . 

.......................................................... lllilı.:. ... .-...-

manlar da bunu itiraf etmişlerdir. Tarafından sureti f evkallldecle temsil edilen 
İngilizler tarafından batırılan Al -

man nakliye, iaşe ve cephane gemileri 
şunlardır: 

1 Poso ismindeki petrol gemisi : 3.911 
tonluk. 

Posidomia petrol gemisi: 2.593 ton
luk. 

ZE'VK GECESİ 
F ilminde müstesna bir mevzu ve büyük bir aşk hikayesi görillecektit 

AYRICA 
G:mgısterlerin icraatına sed çekmek istiyen polislerle rniicade' s: 

KANCıS1"'ERLER CELLADI 
.August Leonh a rdt vapuru: 2,309 

l
tonluk. !LA VETEN: Parnmunt Jumalde en son hnrp ha\ eli 11.:ri 

Kreta Yapuru: 5.261 tonluk. 1 Seanslar: Ze\'k gece~i 2,20 5.20 8,40 Gangıc:terl ı 4,10 7,:30 

ı Ri o De j nne iro vapuru : 3 .102 ton- 1il:lillİlllİll•mCıllu•m•a1ı1r11twıes•ili'•'e11l11' aıi:zlilr•riııblölaiİıa:ııit 1111 .. dıiıe•Gmaanga:ıi;:;rlıt eiiıı,;· lfliım· İlt ~· 9ıM:lıra _.-.. .,., m ....... • z -,,eeseıwma~ 
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(ANADOLU) 
SAHiFE ( :ı 1 

GA } 'Ti/ J/E'.\"/\ U L .~f . .J.LLARI.\' 

l /1 H M h ebelerı· AÇIK ARTIR.l!A /LASI l . R .. o ~ oWua..r ava . u ar LJ~:;.~;:~-~ı.vcı iCRA ılfEJIUR • 
h D. No. 940 14569 39 .a Ş1'undan, h_undt a~ lngiliz tadyyareler~. St?vanger ava ga;r~ı~:~~~~~an~e0;~:;~·~ ~~ı~~!:::~ y B b CAZAL T" , . 0ÇYILD!Z ki gliııdlir yaj:iaıı yagnıur, opragın mey anını mUeSSJT SUrette 

azan: 'n afi urı<çeye çevırenı ("LUSJ tan sathını bir çamur bulamacına, gökyü- da bir dönüm bağ Ve üç dönüm tarla 

" · '·- tt• l \'e gene bir purçada 10 dönüm tarla. bu,.... . _. züııü pis bir bulıışık bezıne .,,,nze ı. b b d tt" Ilı· Uk hır di•iplin içinde hareket et- 3.) ii ,e."'iz 'ada'!z burada beklemegı Her;;eı· sıklam '1klam .. Gırtlağına ka- Om ar ıman e } er Gayri menkulün bulunduğu mevki, la~kteydi. Bütün bu ~ayısı?. kamyon - en doğrn Ş<'kil telilklıi ettik. BilhaR'\a dar .riitubd '!zan İzmirde, insan ilde- Amsterdam, 15 (AA ) - Bir ingi- de düşmüş içindeki dört kişi ölmüştür pmahallesi, sokağı, numarası: Buca 
• kaııı ı - ı k ı ·ıı· ··ı · b ı k J a •ı ı Bı K b' erikaııo çiftliği birahane mevkiinde. ,

1
,_ Yonetler, molôr ü agır ı \'a- onu ı: '.' ış aşııu" ya .a arı;_~ · . : ta evden çıkmaktan korkuyor.. ış ı- liz tayrnresi ılün öğleden sonra Alman Londra, 15 (A.A.) - Hava nezare-"''-rı kt k k ı ı tel g 1 ı h el • ı·· Takdir olunan kıymet: Bir parçada ltı•r•· . \'e top trakto.·rleri •. F. ran•an. ın ra .' ı o, ıaşını ıı ıp 1' '.ıgı 1

' ze, mlikemmel bir oyun da a oyn.a ı ar. azi•iııd" vukııa )!'elen bir mıı~a. re be- tinin 1.ı Nisan tarihli ak.şan·ı· teb ıgi: b 
" •ez ı k t p ı F t ki ı ~e b _ ulunan bir dönüm bağa elli ve üç dô-do· ınr en, (Lorraıne) ıst; ame ıııe arıs e ve • rııı!'ız opra aı llH a " - Tanrının rahmet deryıı'1ndıın ıraz. yı müteakıp hudud yakııııııda kaııı Bal Son 2.1 saat zarfında ıııgılız hava

1 iru ak · t k · ı · t ti ·rı · · d nüm tarla.rn (60) lira ve on dönüm ıyordu. zıp 07.'Un ve mer ezın onc an "ec - yağmur istiyen zavallı çı çı, şım ı 
1 
berichde alevler içinde yere düşmüş - kun-etleri ~itnal denizinde Ye :N'orveç ı t~en tıakliye kıtalıırı ve kollarının ği iki sualin ce\'abını tahkik edip hu- çamurlarda çizmelerini sürükliyemi- tür. Kabillerinde faaliyetlerine de\'am et - tarlaya 200 lira. "a''"tııı Yüziinden, \,·olun •ivillere ay- radan Almunyaya b!ldirmek üzere ,·or. Yeı·e biraz. ,·a<Ymur değil, rahmet mı·sıerdir. Arttırmanın yapılacağı yer, gü, •a-

·• n ~ Paris, 15 (A.A.) - Lillede inti~ar , ~. kısınıncla ,,·
1
·ratle hareket etmek gelsin. ıleı·y'a". 1 ı'ııdı·. Tabiat, zamanı gelince . l' nisanda fecir vakti Stavager ha-jat: 20-5-940 Pazarte"i günü saat 11 de "''llık ·' etmekte olan Echo Du Nord gazetesı v ı• Un olabilmişti. Genç kız bu va- - Ya buradan başka bir yerde de bir damlasını vermez, in,anları yağ- yazıyor: rn meydanı alçaktan uçan tayyareleri.,birinci icra dniresinde. 

·tete bıkıp hükmünü verdi: gizli bir makineleri ve avni dalga u- mur duasına çıkarır, sırası gelince de 
11 

,,. l .h. d 'k· Al ta miz tarafından \'eniden bombardıman 1- İ~lıu ga)·ri meııkulün arttırma 
.__ l!e h ı d 1 1 • ı·k b. •- !'hatları var k ı d ··d - "''"an arı 111 e 1 1 man Y- · · · · d d artııame.0 1· 30-4-9 'O tarı'hiııden itiba-ta . r a ele gece yarısııı an evve zuıı uguna ma ı ır ..-r ı • - bütün borcunu bir a em e o emege . L t k d t h . d·ı edılm1'tır. Hangarlar ve mey an a ş " " 'lbıJ..,.,- · ? • h 1. . ..,. 1. vare.<ı uon mırı a asın a a rıp e ı - · . ... . . '°'~ -""ırıın. . 'a· • . ,. .. çalışır gibi, toı>r~ırı~ e.ını co-<~r ır. - . . . . bulunan lıir çok tayyareler düşen bom- ren 14569 numara ile izmır oırınci ıc-

z.; nen •oylediği g;hi de, (Frıeda Hu'tısı kom1'er başını ÇM ıı ıo bu Sobaları 'ökenlerın pışmnnlıgı, hu- mı~~.ır. Bu tay;varelerden b.ırı tayyare halarla ha,ara uğramıştır. Alman ha- 1 ra dairesinin muayyen numarasında 
lir''.), Parise (Vincenııe•) kapısından ihtimali va?.Pıleıı mııav!nine c:TönrHI.. run uclarında görülii;·cı-. dafıı toplaı'llı ılk atışını muteakıp düş va dafii topları mukabele etmiş ise de herkesin görebilmesi için açıktır. İlin n,nd~ 'l:•ın o anda, kUçük otomobili - ~{u~usi knmiser muavini ~erin ~ir so- Atalarımız, <rlut gi)·iniı~ce .sen de müştür. İçinde buluııunlarclan biri pa- İngiliz tayyareleri yollarına dernm e- da yazılı olaıılarc!an fazla malilmat alılıı~· ronoınetreli saati, (22) yi, (10) guııkanlıl!kb orta~·a altıgı ı<tıfhamın sn.ı·un> d•rleı·nıi~. Bııııu bılmıyenler raşiitle atlamış he de rere konduğu derek Hal<fjorrla tekrar taarruz et- 1 mak istiyenler, işbu şıırtnameye ve 

·ka ıreçti~ini gösteriyordu. ce\•abını ister y<ui durıı)·rırdu: ,·akitsiz sobaları siiktliln. maııgalları sırada telef olmuştur. Diğer iki kişi de mişler ve körfezde bulunan deniz tay-'40 14569 dos.rn numarıısiyle memuri-
(~ :, - Pek doğru! Ya böyle bir terti- kaldırdılar, paltoları fırlattılar. Hal- telef olmuştur. Yaralı pilot esir edil- yarelerini mitralyöz ateşi altına almış- yetimize milracaat etmelidir. 

Pa '
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nıııartre) da, mahut casuslara- batliırı varsa? Nadiren kullandıklar• buki dut ai'açları henüz giyinmemiş- miştir. !ardır. Burada bulunan düşman mit- 2 - Artırmaya iştirak için yuka. ._~llıanında, hususi komiser, adeta ve ihtiyaten muhafaza ettikleri blı 'erdi. İkinci Alman tııyyare•i alevler için- ralyöz mevkii susturulmuştur. rıda yuıh kıymetin ~ 7,5 nisbetinde 
•, l'Sıt1ı1ıtan çıldıracak hale re imiş- başka radyo merkezi? Bak, işte bu bir • pey veya millt bir bankanın teminat 

tı fikir! Bir dnRtum, s f • l k f mektubu teYdi edilecektir (124) ıı~ Uiusı komiserin, bilhassa sabır- Yon Narhenflaht, adeta bir Fransı1 _ Y·ıhıı -d<>di- Alman;•a. balıklar e ) r 1 er on er ansı 3 - İpotek •ahibi alacaklılarla 
lf 'tına ınağ!Qp olacak derecede za- memuruymu, gibi. poiislerin endişe- 'ıakkındaki kanıınıı tatbik edivor. Rü- diğer alıl.kadarların ve irtifak hakkı lt~terdt~; an, akşam olur olmaz a- sini teselli etmek istedi: .. ·ük balık, küçük halığı y~tar.mış. O da sahiplerinin gayr; menkul üzer!nde-

'1-d •nın uınumt kapısı kapanınca - Hayır, havır! Zannetmem. Rırlp >trafında bulunanları mıdesıne indir- Konferans du""n sona erdı", sefı"r:er, ki haklarını hususile faiz ı;e masrafa l'ı)-1 •na çıktı. Hususi komiser kapı- b'.r yer ve tertibat ol•aydı muhakkak 'Tiekte.. dair olan iddialarını işbu ilan tari -
,
1 

•lluaun de her şey, her gün ce- benimle karımın haberi olurd>ı. Hir _ Fslı~t -eledim- in•anlar balık d h J "f J • b d •• kJ hinden itibaren yirmi gün içinde ev-
"n netti~; gibi yapılacak> dediği deii"il•e hfr ~e;·ler sezerdik. Zira bi1 'Tlilletler d,, halık •iiril•li değillerdir er a Vazı e eri aşına 0.:JeCe er rakı müsbiteleriyle birlikte memurl-lıon~llıunıi kapı ırecey!e beraber ka- (Freida Z. :!.) Un ir~ifesi altında ol H. Balık mid~\·e !(iu'.nce hayata veda Londra, 15 (Radyo) - lngilterenin nihayete erdiği ve sefirlerin, ilk vası- yetimize bildirmeleri icap eder. Ak-

" 

1

ıtı. makin beraber, casusluk eden 0nım •der, fakat millı•tler icin ba•il hadel- 1 • d' d k. r· ı t ·1 ·r ı · b d.. •· b'ld. si halde hakları tapu siciliyle sabit "Usu Balkan devlet er.ı . nez ;n e ı se ır e- a ı ~ '.'azı e erı aşına onecegı ı ı- 1 · r ıııu sı komiser kapıcı locasını, b.ir nevi casusu va~i;~tinde. idik. ~a - 'Tle\'t mukadrlerdir. Tekrar dirilmele ri, bugün de harıcıye nazırı Lord Ha- rılmıştır. olmadıkça satış bedelinin pa.rlaşma -
'Un ~ttışle bir kaç memurun neza. tıyetle beyan edebılırım kı( Freıda ri imkanı pek çoktur. lifaksın riya;etinde toplanmışlar ve Kral, konferanstan sonra Sofya \'e

1 

'ındaıı hariç kalırlar. ij<ıue terkederek 8 inci kata çıktı .. Z. 3. )Un böyle bir ikinci vasıtaya ma- :. uzun müzakerelerde bulunmuşlardır. Belgrad sefirleriııi kabul etmiş ve 4 - Gii•terilen !!'Ünde artırma~·a ı, rı'~ lı:oıniser mahud dairede, per- li~ olma<ı varid de~ildir. Za~en hövl." Almanya, Danimarka~la şö:·ı~ .. zu- Konferansın bugünkü içtimadan sonra kendileriyle konu~muştur. 
1 

tirnk edenler artırma sartnamesinl ·l!ıi •ltıısıkı indirilmiş ve tenvir e- bır !mkAn olmadıgına dehi. (Fre•- Jüm yapıyor. kralın hazınelerını şoyle okumuş ,.e lüzumlu ma'ıı1mat almış ı.} olan Yemek odasında, Ba'-' ve da) nın buradan giderken sövlediıli souuv.·or, Non·erte kralı yakalamak T \'e bunları tamamen kabul etmiş ad 

"·n v , , u·· K" aze, temı·z, ucuz ve itibar olunurlar. k on Narhenflahtı buldu. H . <on sözlerdir. Ru •özleri hen yüzbaşı 'çin b!lmem nelere has nıruyormuş. Ç ımyager ı 
5 

_ Tayin edilen zamanda gayri '<ıı 1°~i8€rin muavini, casus karı ko Sarlatn haber verdim. Size de tekrar Bıın<lan tnbii ne vardır ki? 

11 
menkul ii~ defa bağırıldıktan sonra ~ Slıntak etmekte idi: ede;·im. l\[ekkeye hacce giden bir adama sor- Valdo!u aA en çok artırana ihale edilir. Ancak 

''it utusı komiser, saklıyamadığı bir Hususi komiser heYecanla atıldı: muşlar: 
1 

Ç artırma tıedcli muhammen kıymetin 
ç(ınde karı kocaya hitap etti: - Derhal tekrar ediniz! _Ya Hacı, misk ister misin? C·iğer bir takım sinir yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa-

,.,, bF'reda Z. 3.) çok aecı·kti. Bu ha- - İşte, bay hususi komiser! - !sterim v. a -demiş- misk almıya- b" "d • b Her türlü tuvalet tış istiyen alacağına ruchanı olan dt. 
... • ilaçları gi ı mı eyı oz- ğer alacaklılar bulunup ta bedel bun Caa Uyurursunuz? Ve Yon Narheflaht, casus kızın •on caktık da buraya ne yapmağa geldik? • • r C, e~İtferi !arın 

0 

gayri menkul ile temin edilmfı ~,~•dua muavini koca, ırizli bir gu - sözlerini teker teker söylemeğe haşla- • mı yan çok iyı ve tesır 1 alacaklarının mecmu undan fazlaya 

, asııııe ~evap verdi: dı: Bir arkadaşıma sordum: arazsız bir sinir ila- Hamdi Nüzhet çıkmaz•a en çok artıranın taahhüdn 
1

1 he ?reida), doğruluğu ile meşhur cEğer 30 haziran günü gece yarısı _Güzel bir kaBının ilk kususru ne baki kalmak üzere artırma 15 beş gQn ·ı .._~ ~1 tarafından takdir edilmiş burada bulunmazsam, bizzat siz Al- olabilir?. cıdır. Çan çar daha temdid ve 15 ci günü ayni saat-
'~~'~ettir. man merkeziyle doğrurlan doğruya te- Şu cevabı verdi: lzmir ahkamı ıahıiye ıulh hukuk te yapılacak artırmada, bedeli satı§ .,:çın ortada yok öyleyse? masa geçeceksiniz ve adi şifreyi kulla- _ Güzelliği.. mahkemesinden: s: hh i•tiyenin alac..ııı\'ına rüchanı olao ı,.:"R•r•t k A' k · 'k bl kd ·ıkk J l ateczanes{ dtg·eralacakhlarınogayri menkul '"4 ~ . u ınüş veya yaralanmış, ya- naca sınız. •m•n mor <>z:ne wrece- _ Ya çır in r a ının ı usuru. lzmirin Şükrü Saracoğlu bu va -1

iıı1 Vltıt edı'lmı'• deg·ı·ıse emı·nı·m k·ı ifiniz haber şu olacak! (Freida Z. 3.) _ Çirkin!ig"i.. d it ka Başciurak Büyült Salepçioğ!u ha. ile temin edilmiş alacakları mecmu-'•rı • , nnda kızılkaya apartmanın a a und:ın fazlaya çıkmak şartiyle, en '· z·''tıdtn evvel burada bulu - kaybolmuştur ve hu kayboluşta amil, :. tında (10) sayılı mağazada boyacı - r.ı karşısında. • çok artırana ihale edilir. Böyle bir ~ ı ı ıra ınerkez onun evde bulun- ~n büyük ihtimalle, büyük Fransız - Bazı aceleci ve müfrit kariler, !ık eden ölü Mordhay Mercanın iliın- bedel elde edileme2"e ihale yapıla. <1~1~ ~l> eden saat! tespit etmedi .. kurmayı (2) inci bürosuna bağlı (müs konuşuyorlar: dan itibaren bir ay içinde alacaklı Çeşme icra memurluğundan: maz ve satış talebi düşer. ~~! ,, •3

o httiran gece yarısı'• em- takil bölilk) kumandanı kurmay yüz- - Almanyanın, şu kadar kruvazö- k ka,·d 6 - Gayri menkul kendisine itıa-
1. 'td! ., ve borçlularının mah emeye , 

1 
k' d h l ·ı "' V•L · qenuz 80 hazı'ran gece ya- başı Sarlat'dır.• rii, bu kadar muhribi vesairesi bat- Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı- le o unan ım•e er a veya \'erı en ••tı ve beyan etmeleri ve hu müddetten ··hı t · · d a e 'h ı .. c •• ,,, ielını·ş deg·ı·ı. Hususi komi"Cr haykırdı: mı• .. Gayret, şöv. ıe bir kaç ay devam 

1 
.
1 

. k mu e ıçın e par yı v rmezse ı a ı 
• '•• • sonra vaki müracaatın nazara alın- nıp usu en paraya çevrı mesıne a - kararı fesholunarak kendisinden ev-'~leriııı ınua11ini zevce de, kocasının - Hayır, hayır! etsin, me"Cle biter, gider. mıyacağı illin olunur. rarverilip şavrule markalı ve 6 çeş. ve! en yüksek teklifte bulunan kim-.'~ lllyıe tamamladı: Ve kah~ahayla gülmeğe haşlıyarak Bu kariler .düşünmü.!orlar.ki, Al- me numaralı açık üç tonluk şat kam-1 se arzetmis olduğu bedelle almağa ~;~ t n de zevcimin fikrindeyim. devam ettı: manyanın denızlerde boyle hır batır- lzmir ikinci hukuk hakimliğinden: yonun birinci artırması 26-Ni<a!!-!l 101 razı olıır•a ·ona, razı olmaz veya bu. 
r't(, le lUııı, Yllralanmak, tevkif olun- - Kurmay yüzbaşı Sarlat bura - ma ve imha harbine verecek gemileri- lzmirde oturan Hasibe Eryılmaz cuma günü saat 14 sıraları'1da Çeş- i lunmazsa hemen on beş gün müddet-,ı~Q,, ltb~Ya Uhamak gı'bi kat'i mani dan hareket ettiği andan beri bölUğiyle nin sayısı pek fazla değildir. O takdir- tarafından kocası Ahmed Kadir ıı - mede cumhuriyet meydanında icra 1

1 

le artırmaya çıkarılıp en çok artıra. ~ı • ır na ihale edilir. !ki ihale arasındaki ı. llıun ine uğramamışsa, (Frei- öyle bir işe ve teşebbüse memur edil- de harbin tadı mı kalır? Jeyhine açılan boşanma davasına kılınacaktır. fark ve geçen günler için % 
5 

ten ""''ktı lltqlt gece yarısından evvel di ki, hu iş nazlı matmazel dö jiveltin ÇİMDiK mütedair teblijl;at ikametgahı meçhul Mal birinci artırmada yl\zde yet. hesap olunacak faiz ve diğer zarar• ~llıııı ~. hiç bir hareketi ve vaziyetiyle alaka- • bulunma•ı ha,abiyle ilanen icrasına mişbeşini bulmadığı takdirde iki!!ci lar ayrıca hükme hacet kalmaksı -ı' \' 5'!r 8€rt sert cevap verdi: dar olmasına imkan vermedi. Kurmay Kemalpafa icra memurluğundan: ve mahkemesinin 3-5-940 r.uma gü- artırması 27 - Nisan- 940 cumartesi zın memuriyetimizce alıcıdan tahsll \ı~,, •rataıııp yaralanmadı'-ını, bir vüzbaşı Sarlat memleket çapında bir ü _ nUne talikine karar verilmiş oldu • günil ,aat 10 sıralarında a.v ni ma _ olunur l1Iadd

1

e <ı:ı3 ı d t .

1 u~ " T t Konferto•a 1200 k Bağ ve tara yukarı a gös erı en ~ •rarı • • b'I <'eni dava,·a memur ediJd; ve artık o- nran ° ve · · ğundan milddeialeyh Kadirin mu - halde icra kılınacaktır. fıı.'~ •lıat Pal? ugramadıgını ı e- "ıın bı·r k·e~e me•·dana r;karmış oldıı- sur lira;•a borclıı Örenden l\Tehmed 
0 

d 20-5-940 tarihinde İzmir birinci icra "'~'fı ıs \'eya askeri makam- .. ' , ' _ TJ 1.1. k. . 341 t .h ayyen muhakeme glini! •aat 1 n Talip olanların \.·lizde 2,5 dellali -1. 
1 

- d 
1 

. b .
1
• ö 

• lld ·ı ınun•nnı arı ve memur ugu o a'lnr a ı~ u ı an ve ı: •-d-_ an te k'f d·ı 1 ld tu bir casusluk işine tekraı· avdet et- og u a 
1 ın ' ·' · asaleten veyn vekfıleten mahkemede .Ye mlisteriv. e ait olmak Uzere mahal. 

" '' ld v 

1 

e ı mem ş 
0 

u. · · · ı" · J t p ·n mlisten'' Arık · ıterileıı arttırma şartnamesi dairesin. ~~·e buy!;.a )lllintm. Mesele tama. 'Desine lüzum bile kalmadı. Hadisenin ı"t num·~·~ \ a 
11 ~3 h.· ad ';.i 'br hazır bulunma"1 ahi takdirde aley - !inde memuruna mliracaat,Jarı ilı\ıı de satılacağı iliiıı olunur. 

"! A. "" ku . . . bundan sonraki netire•ini bizim g'bi a ı me\ 11"' e şar n ır, e 1 a - hinde gıyap kararı verileceği teblığ olunur. '>ı. ,..htı· rınay (2) ıncı bi!ro- . . h. Et b Abd ilah ·ıu •e-
ı:1'ı~Qa 'Ye nezareti hususi polisi kü~ttlt ve aciz in.•anlar temin edebilir- ım . em g~r en '~acı 0~av:d makamına kaim olmak üzere keyfi -ı---------------- rihinde ölen Efrııyinı Gabayııı llll.n-<;~eıtı~ ,~zli tutulmuştur. Lelya dö li. Fransız ordusunun en kıymetli r:se"1 şımal.en b yet ililn olunur. dan itibaren bir ay içinde alacaklı ı "'tk"-· k"I d b. · · · . il .. · . oglu vere•esı cenu en ek~i 

1 ·~ Usus . . k k' k .d. Hasan ve tarık ı e ma -' h "" veya teftiş ve mura- ze "arın an ırının ışı g cu. yanı sı- · ·ı h -lzmir belediyesinden: zmir ahkamı şahsiye sulh hukuk \·e bor~lularının mahkemeye kayd ,~it "e.1:1nda hiç bir kimseye hir hırlı cd:sus ız\ ta ıp etme mı ır chıd 2_:ı senelik çekirdekRiz üzüm çu İnönü cadde•inde sahiJpqrk gazi- mahkemesinden: ve beyan etmeleri ve bu müddetten 
""!'• "llliş d ··ı E · ·ı zanne ıyorsunuz. · . . ·•· un bı·ı·•ene mu''ddetle kir"\'R ,.. İzmirde İnönü caddesinde :ı.;8 •n- sonra vak

1
• müracaatın nazara alın-ı "•eJcı egı. mrın verı. . . . .. . . buklarını ha\'i 8 dönılm genışlıp:ınde nosun ·' '" -tııııı. l!ebep hadisenin valnız Komı<er bırdenbıre sozi!nü kesip t' ~ b. z. rilmesi, yazı işleri nıüdürlüJ(ündeki yılı evde mukim iken 25-2-940 ta - mıyacağı iliin olunur. ''tlt ' · · b. k d 1 Ye 2000 lira kıyme ın .. e ır ve sn ~141•• ın,ınurlar arasında bi- cebınden ır gazete çı ar 

1
• Ama- .. d k. k. · 3A.J ,artname•i veçhile açık artırmaya --------------- ---------------ilıı •, l{ tt lık mevkıın e v11 ı amın•anı . 

"ı~ l'ttı, eııı ~r Fransız memuru u- na uza ı: . . . tarihli Ye 18 numaralı tapuya müs- konulmuştur. Senelik muhammen 1 . T . t" k alları mıntakamü-~ 1~blr dilck:'Y~tl.i olmakla beraber - Ha, anladım! BüyU~ havadısı tenit şark an bakkal hacı IfaMn ve- bedeli icarı 1500 lira muvakkat te - zmır UYJS 1 Y 
llııı 1 İsız!ık ve gevezelik b'· duymamış olacaksınız. Ô)le ya kaç 1 •· garben sarkatan garbe dog' _ minatı 112 lira 50 kuruştur. Talipli'- d •• ı ··" •• d 

I• el~ . ·· · k'f d'I · b 1 rese eıı ' . k ·ı Ur UgUn en• I• '•!iz• ıı kaçırtabilirdi. Bu gundenberı tev ı e ı mış u unuyor- 170 hatv.e noktasındaki çay şima- rin gazinoculuk ehliyet ve abı iye - • ı ·~u ·n c 1 · 28 h · t 'hl' b. ru 9 ı h d 1 llttı~ ta batu ''aretli ve dürüst ca- •unuz. 1 şt~ sı7:: azıran arı '. ır len biraderi Etem cenııben nalbant tini gösterir belediye riyasetinden 1 - Karşıyaka Alaybey sahil caddesinde 97/ 9 sayı ı evin e m ~~! le n Yolları serbest bı- gazete. Bır goz atın bu gazeteye, E- İbrahim u•ta baj:ilariyle mahrhıd musaddak bir vesikayı da ,daı·ak tş ve taşıir.daıı msucla malzemesi ııı.ışteriye ait olmak üzere 412 lira 16 ku-:~ı ~:ıı, ~~~ avıamak için, onun peyi eğlenirsiniz. Bu gazete. siz~ kur- kayden 2 halen 6 dönüm pcni~likt~ bankasına yatırılııcak •teminat mak- ru5 muhıı:mneu bedel mukabilinde artırmaya çıkarılmıştır. 
l ı. "nııı~ .. ~aınanki fenalık yuva- may yüzbaşı Sarlatla fedakar adam- noo lira muhammen kıymetli iki se- buziyle beraber ihale ırilnü oıan 2 - 31iizıı)·ede 18 14 940 perşembe günü saat on birde İzmir turistik 

'•· j~~hıı.ıtı~~~ ~kledik. (Freida z. !arının yeni va_zifesini ö~ret~r ve va- nelik aşı çekirdeksiz ifztim bajlı şa _ 3-5-940 cuma l!'tinü saat 16 da enc!ı- yolları mınt•ka miidürlüğünc:le yapılacaktır. ~ ı, 1 elt IUt _bır casus ve madma- tanlarına ne mıkyasta hır hızmet et- tılmak üzere müMyedeye verilmiş_ mene müracaatları. 16 21 26 2 ı - İstekliler müzayede bedelinden başka ihale bedelinin yüzde on 
"lq' n htr· ellı]( \'e zarafetinde bir miş olduklarını anlatır., Bakalım hu tir. · beş nısbetinde b:r teminat vermeğe mecburdurlar. l'ıı •ce s · k h 1 k t · tt'" · k t ·· d 75 · · k ı· 1 1 · 1 t'k ,. ~Ilı llııı ~ ızacak her hangi bir em~alR1z a raman ı rn emın e ıgı 21-5-940 tarihine müsadif salı gü- muhammen ıyme in yuz e şını Şartnameyi ırörme '" ııen er zmır tur s ı yo.ıarı 
· ~ztııııı\ zor olınadı. Derken de fevkalade netice, sizde ne gibi bir te- nii saat 11-12 de Kema!paşıı icra da- bulup bulmadığı aranmıyacaktır. ka müdüriügiine 7ııürncaat edebilirler. 12 13 14 16 

ı, t "•y, Ya her hangi bir köşeye sir bıra.kacak? . iresinde )'apılacak birinci aı·tırmada Almak istiyenlerin ihale \'akitlerinde -

1 
• p T T •• d •• J •• " •• d ı t! llıt.ıeJa r ?u hududttan geçip KomıRer ~azeteyı: aptal aptal ha~a~ teklif edilecek bedel muhammen kıy- yüzde 7 buçuk teminat veya milli Zffiır • • • mu UY U gun en: 

it b~ iıı h ercıhaıı İspanyaya ka- ~lm.anı.n .. elıne teslım ederken sınsı metin yü.zde 75. ni bulduğu '.akdirde muteber bir banka mektubu ile icra :.IüstahdcMİrı için y~rli nıalmdan ve uskardan olmak üzere 72 çift fo-lıı.~:1 llıntı,ııı Qdud kaçakçıları mari- sınsı gilluyordu. ihale edılecektır. Nohan bır bedel dairesininde hazır bulunma - tin ve 166 çift i•karpır.in imali açık eksiltme ile münakasaya konulmuş-

mınta-

1285 

,,~u QJ. ıııeı surette yerine geti- Hususi komiserle muavini, karşılık- teklifi hal!nde m.ilşteriııin tanh_hüdü <ı ve fazla izahat istiyenlerin 
" l koıııı 1ı gülüşmeğe başladı. Alman gazeteye bak; kalmak şartıyle artırma l" gün bu günden itibaren açık bu-

l> str ınuavfnl sesini yük- eğilmiş, merakla bakarken birden- uzatılacaktır. lunan şartnameyi görüp tetkik ey-
~ ~ doh, bire hususi komi~r, bir anda hatı- . 4-6-940. tarihine mllsadif ~a:şa:nba Jemeleri ve bu mülkler üzerinde bir 

'l !tt,. ~a~~,n~! ra gelen bir fikrın tazyıkı altında, e- günil ayn. sa~tte ;apılacak ıkmcı ar- güna hak ve alacak iddiasında bu -
l' 'it<~, aht dahi komiser! taa- linl alnına götürdil ve haykırdı: tırmada teklıf edılecek en son bedel lunanların 20 gün içinde vesikala -

ıı~;.~ıt, .~~::~]( Ç•Jıınedi: ' _Vay canına! Olur şey deiil ! mukabilinde ihale edilecektir.. riyle daireye müracaatları aksi hai-
l er d,11 Pek haklısınız. Muavini atıldı: 2280 numaralı kanun mucıbınce de hakları tapu siciliyle sabit olmı -
ltt ~-.. 'Ilı ettı · _ Ne var şef' ba~lanan taksid borçlu tarafından yanların paylaşmadan hariç tutula-''-ıı ı t • , • 1 

Ç.ndır ki (Frelda z. - Devam edecek - lhlil edllmif olduj'undan bu satı~ta cakJ.arı ı!An o unur. 

tur. 

Muhammen bedel fotin için 650 iskarpin için 550 kuruş olup mecmuu-
na nazaran 1881 liradır. 

:Muvakkat teminatı 108 lira 57 kuruştur. 

Eksiltme mtiddeti 16-4-940 tarihinden itibaren on beş gündür. 
30-4-940 Falı gUna saat 14,30 da ihale yapılacaktır. İstekliler her ıan 

mUdürlılk levazım kAl~mine mfiracaatla teminatı muvakkatalarını vere
rek ~artnameyi ırörürler ve daha fazla izahat alabilirler. 

16 20 24 28 1334 



• 1 

1 

S HIFE ( 6 ) -

Lr. 

27,300 

2ö,200 
69,000 
50,400 

26,000 I 

Lr. Kr. 

2047 

1890 
4700 
8770 

1950 

60 

Metre 

182,000 

140,000 
345,000 
126,000 

26,000 

21 milimetrelik kaput bağlama 

şeridi 

28 milimetrelik çanta omuz şerit 
26 milimetrelik tüfenk askı > 
60 milimetrelik palaska çanta 

omuz şeridi 
80 milimetrelik çanta omuz baskı 

şeridi. 

1 - Yukarıda yazılı şeritler 17-4-940 Çarşamba günü ~aat 13,30 a k:ı
cl r tophanede istanbul levazım amirl:ği satın alma komisyonunda 
p zaı ıkla alınacaktır. 

2 - Numuneleri komisyonda görülür. 
3 - 1 tekliler kanuni vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelme

] ri. 

Jsta bul Belediyesinden: 
'J: k im beled'ye gazinosu bodrumunda yapılacak in~:ıatla diğer bazı 

mf.ı''"ferrik işler kapalı zarf uııuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 2Tl766 lira 45 kuruş \'e ilk teminatı 2232 lira 48 kuruştur. ::\Tukavele ek
siltme bayındırlık işleri umum~ hususi ve fenni şartnameleri proje k~şif 
hula a 0

) le buna mütefcrri d;ğer evrak 119 kuruş mukabilinde fen · !eri 
mı; urlugünden verilec<?ktir. fhrıle 2-G-940 p<?ı mbe giinü saat 15 te dai
mi encum nde yapılacaktır. 

'Tal'plerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihaleden sekiz gün eHel 
f ıı i eri müdürlilf,riine mürncnatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
a ·ı ticaret odnsı ve::ıikalariyl\! 2490 numaralı kanunun tarif atı çene-:in
de ha ırhyacakları teklif mekt .Jlnrını ihale günü saat 14 de kadar daimi 
encumene vermı>Jeı i. 16 19 24 29 1278-2825 --

~ anbul belediyesinden: 
Ttp La ı şehir th·atrosu bahçesinde yapılacak muhafaza dıvan ve te

ferru,ttı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 28 J:l;) 

lira 90 ı~uruş ve ilk tern;natı 211 O lira 20 kuruştur . .Mukavele ek~iltme lıa
yuıdırlıl. işler: ı:mumi husus~ ve fenni şartnameleri proje keşif hula:;;a-
50) le buna nıüteferr! diğer evrak 141 kuruş mukabilinde fen işleri müdür
lt Jtunden verilecektir. İhale 2·u-940 perşembe günü saat 15 te daimi encil
mcnr e ~. pılacakt1:-. 

Talip! rin ilk t mina~ makbuz veya mektupları ihaleden gekiz giin ev
' el f ı · leıi ınüdiirlüğiine müracaatla alacakları fonni ehliyet ve 940 vı
lır. •• ;t v ret odnsı vesiknlariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çev~e
sindc hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü !':aat 14 de kadar 
dairri encumere \ermeleri. 16 19 24 29 1230-282 

lzmir Defterdarlığından: 
E d belediye müfettişi Ahmed Nureddinin Başturak şubesine olnn 

emlilk satış bedeli borcundan dolnyı haciz edilen birinci sultaniye mahal
le 'nin kapanizade sokağında kain 49 sayılı ve :~84 lira kıymetindeki evi 
vila) et idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Tnhplerin 29 Nisan 940 pazartesi günf.i saat 15 te vilayet idare he\'etine 
mliracantları Han olunur. 9 16 23 12.36 

lzmir · se ve Ortaokullar satınalma 
komisyonu başkan ığından: 
Cin i Miktarı Beher takımı 

Lr. Kr. 
Tutarı 

Lr. Kr. 
İlk teminat 

Lr. Kr. 

Colf clbi cı 105 11 50 1207 50 !JO 60 
K: 1lçullu öğretmen okulu lalc.:bcsinin ihti~ acı olan yukarıda cin~ ve 

m'k rı \ m11h nımen bedeli yazılı golf elbi e nçık ek;-;iltmeye konul • 
mu r. Lk i tn•e t"caret ıjsecılndE satın alma komisyonu tarafından 

2 v . 10 r lıine tesadüf eden J>(!rşembe günil saat on beşte yapılacaktır. 
ı umunesi her gün muarif mildürlilğünde görülebilir. İstek

• ,buz! n 'l< birlikte komisyona müracaatları 
12 16 25 30 1234 

Alaşehir Z. B. 497 637 

Akhisar > > 495 535 

Aydın > > 500 640 

Ayvalık '> > 510 550 

Balıkesir > > 605 546 

Bandırma > > 515 555 

Bayındır > > 490 530 

Bergama > > 515 555 

Burhaniye > > 610 555 

Çanakkale > > 516 555 

Çeşme > > 505 645 

Edremit > > 510 550 

Ckbze > > 535 575 

Gelibolu > > 615 655 

Gemlik > > 615 556 

Geyve > > 625 665 

İstanbul > > 520 660 

İzmit > > 530 670 
Karaburun > > 500 540 
Karamür.ı;el > > 630 570 
Kemalpaşa > c 490 530 
Kırkağaç > c 495 535 
Kuşadası > > 500 540 
Lapseki > > 515 655 
Manisa > > 487 527 
Menemen > > 487 527 
~azilli > > 500 540 
Salihli > > 495 535 
Seferihisar > > 495 635 
Sarayköy > > 500 640 
Şarköy > > 515 655 
Tire > > 490 630 
Tekirdağ > > 515 lS55 
Turgutlu > > 490 530 
Urla > > 490 530 
Ödemiş > > 495 535 
J{ükürtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer ki1bluk torbalarda satılığa çı-

karılmıştır. Beynelmilel ~öhreti haiz Londrada (Daniel Griffth) liibura
tuvarınd, yapılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 99,51 safiyette olduğu 
anlaşılmıştır. 

Kükiirtlerimiz son derece faydalı ha~:-:aları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle ari ve en yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

l~hisarlar Umum müdürlüğünden 
Cinsi l\liktan J\hıhammen B. rc 7,5 teminat Eksiltme şekli 

Lira Kr. Lira Kr. Saati 

Bira 
~andığı 

Bira 
10.000 A. 

kasası ı 1.000 A. 

42.400.- 3130. Pazarlık 11 

l - Şartname Ye niimuıwleri mucilıince bira sandığı Ye ka::>aları pa
znrlıkla :-:atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, mm·akl.at teminatı pazarlık ~aati hiza:"ıında 

yazılıdır. 

3 - Pazarlık ~6-IV-9·10 <'ıının günü istanbulda Kabataşta le\•nzım ve 
miibaya:ıt şul11•sindeki :ılım koınisyonuncla yapılacaktır. 

4 - Şartııııme;-;i heı· gıin ::iizii geçen levazım şube,.;i veznesinden Ye 
İzmir Ankara başmiidürliikleriıı<len 212 kuruş mukabilinde alı· 
nahilir. Ve nümueler de levazım şuhe~inde görülebilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte kanuni \'e
saik ve yüzd~ 7,.> gıh·eıune paralnriyle Lirlikte mezkur kombyo-
na mürac:rntlnn. 16 18 20 24 3005-1~27 

Istanbul beledıyesinden: 
Floryada sıra kabine1erde ~ aptırılac.ak ksisnt ve müteferrik işler ka

palı zarf usuliylc eksiltmeye koııuhmıştur. Keşif bedeli 21648 lira .ı:; kn· 
rur; Ve ilk teminatı 162~ Jirn 6:' kuruştur. :\Iukavele eksiltme bayındırlık 
işleri umumi hususi VP fenni şartnameleri proje keşif hula~asiyle buna 
miıteferri diğer t>vral~ 108 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlUğünden 

verilecektir. 
İhale 2-5-~J40 µr•rsemlıc güni; l'aat 15 te daimi encümende yapılacaktır: 

Taliplerin ilk tenıin:ıt makbuz veya mektupları ihaleden 8 gün eV\'el fen 
işlel'i mü<lür!ilğüne milr:ıcaatlıı alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret odası ve-:~k:ılariyle 2490 nıımarnlı kanunun tarifatı çenesinde ha· 
ıırlı~ ı cakları teklif mektuplarını ihale giinü ::;aat 14 de kadar daimi en-
cı.ım<ıne vC'rmeleri. 16 1 !l 2 l 29 127!:ı -282H 

stanbul Nafia müdürlüğünden: 
19/ 41910 cuma giinü saat on beşt" i'tanbulda nafıa müdlirlüğü eksiltme 

komisyonu oda:-(ında 15:~n.14 lira keşif bedelli yüksek mühendis mektebin
de yaptırılacak inşaat kapalı zarf 11 ulii ile ek~iltmeye konulmu~hır. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje keşif hulasıısiyle buna müteferı-i diğer evrak dairesinde görülecektir. 

:Muvakkat teminat 115~ liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az hir üıahhütte 10 bin liralık bn ise 

benzer iş yapt1ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinad;n 
istanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz giln evvel alın
mış ehliyet \'e ~)40 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfları
nı l 9 4 !l40 cuma günü saat on dörde kadar t~tanbul nafıa müdürlüğüne 
\'ermeleri. · 2 5 10 16 1105 12!379 

ATİD NAVİGATİON co:MP~~ 
HAİFA ·d 

Beyrut Hayfa Telaviv Port·S•
1 

ve İıkenderiye için: 

Antar vapuru 15 Nisanda bekleııl• 
yor. 

Vapurlann ilim n tarihleri ;.t 
kında hiç bir taahhtld alınmaJ. 
J'ELEFONı 2007 - 200I 

------~'*~--~-

Devlet 
Hava Y oliarı 

W. F. Henri Van Dertti 
biletler v.e bilcümle tahsiHit IçilS 

W. F. HENRİ VAN DERZEE 

acentesine müracaat .• 

Doktor 

M. Şevk· Uğur 
Birinci sınıf dahili has-
talıklar mütehassısı 

Jzmir B&ylerııokak No. 81 
Telefon No. 8281 
Hastalarını ıabahtan. itfbıtt' 

ve 1'.C• vakti kabul ve mua1••' 
eder. 

Olivier oe fürekd1' 
LİMiTED 

VAPUR ACENT ASI 
Attürk caddeai Reeı bina•• 
T-I. 2443 İJI 
Londra ve Liverpol hatları i~. 

Piyıanın ihtiyacına ıöre ~•P 
larımız ıefer yapacaklardır• 

ı LAN 
Ask~ri Liselere talebe alınıyor 

lzmı~ levazım iimirliiii satın alma komisyonundan: 
1 - Kulelı, Maltepe, Bursa Askeri Li. elerinin her üç sınıfına dil ~ 

nümtizdeki haziran içinde başlanucak olan 940-911 ders yılı ıçill 
talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve Dj]t' 

sinin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması sıhhi muavenede sıı~· 
lam çıkması ve y:ıpılacak Se"me sınavınd~ da kazan~ası ~attııt· 8 . 1' :> ·ış 

- Bır sene tah~ili terkcdenler, yaşım büyültmüş ve küçültfllıil· 
o.~anlar ~endı okullarının sıı ıf ge~me sınavında ipka veya. b };İ 
tunlemege kalaıılar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimrıttll 
h.:ıtlere uygun olmıyanlar asker iokullara alınmazlar. 

4 - İı>teklilerin şimdi okuma!:t.ı oldukları nwkteplerdeki tah~iJ1eri11' 
devam etmekle beruber 10 nisandan itibar~n bulundukları ret· 
!erdeki askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlarivle Jtlor

9
' 

caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıdl9' 
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamı~ olmaları ıazıJtldıt· 

5 - ı~teklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları oJ\ıl' 
Jardan askeri Jiselercc celbedilecek \'e bütünlemeğe kalmada11 st
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacaktır. t 

Askeri lise II. ''e IJI. ~ınıflara girmcğe muvaffak ola!'lların 940 )"• ' 
kampları ileride askeri okullarda vapılacakt1 r 

6 - Askeri orta okullarla musiki, snn~t ve kara ~edikli erb:ış hıtııt· 
ı.a~a o:t:ı ok.ullarının kaydükabul şartları ve zamanları 1:,yrı~~ 
:lan edılecektır. :n ~Iart :~ 4 5 6 7 9 1 O ı... 1 
14 16 19 23 25 28 30 Nisan \'e 3 7 9 10 mayıs ı ıZ 

~--~--~- ____ _.......o 

lzmir Emrazı Sariye hastahaneS1 

başhekimi· ğinden: 6s 
Keşif bedeli 2502 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 187 Jirtl ıı.ı 

kuruş olan hastahanenin \'eni paviyonun balkonunun ikmali ile ıt'~if 
dU\·ar \'e demir parmaklı;!ı aç.k c ksiltmeye konmuştur. 1steklilerin l<~~tl 
ve şartııamPyi güı-m k liz re her !"lln ba hekımliğe ve ek..,'Itme giinll 

0 
1+ 

27 4 H40 tarihinde cuınartt•<;i gtinü saat on birde Tepecikte emrazı 59 

ye ha.s1 ahaııe:siııı..l~ toplanaıı konıi"yona müracaatları. 

1() 16 21 26 12~,Y 

ödemiş otomobilciler cemiyetirı" 
den: 

. t ' 
~51~ "ttyılı rem:yetler kanununa uymıyan Ödemiş şoförler birliğiı jJl' 

f' · · · h · h 1 c' 1) esı ıçın e:.•Ptı umum yesin in 19-4-940 cuma giinü .saat 20 d' :ı .. 5 
ele topl:ınmaları ricn olunur. l -"' 

1 ALSA ... TAK 
ı lataayonu Kar$t!ındn Yeni Açılao 

EGE 
Husu~ i ff .... eotnlıano~i 

Sahibi: DOKTOR ()f'f,'IMTÖR 

ADİL BİR 
llPr şıılıeye ait lıast1ll<u· kabul ı·e nıü. 

telırısswları tanıfnula n feılaııi edilir. 

Müessesede her zaman 
ı ıdo· tor bululur. Tel. 2918 

-

1 


