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Sabfb. H Başmuharriri \ 
ı • HAYDAR R0ŞT0 ÖKTF.M 29 uncu YIL 

- tlm:'lmf J\eşriyat Müdürü 
HAMDI N~ZHET ÇANÇAR 

EVKAT 
No. 8148 s. o. !!. u. 

ABONE ı ALTI A YLICI 800 Kuruş 
ŞARTLAR! SENEL!Gl 1400 Kuruş • Çarşamba ~bah: 5,17 Akşam:l8,52 

17 O~le :12,14 Yatsı :20,28 - Yabancı memleketler için 27 liradır. 

iDAREHANE: lkincibeyler sokak. lZMIR 
~lf. 2776 Tlg. (ANADOLU - İZMİR) P. K. 405 

(ANADOLU ) Matbaasında basılmışhr. 

NiSAN ikindi: 15,59 lmsak· 3,28 
Nilahaaı b.,.- yerde 6 kuraftur 

Her rün ıabahları lzmirde çıkar aiya.t ıazetedir. 1940 GQnfı ~fl<'ml~ nıı~hJ\lar 25 knrp:.tur 

Şefimizin Ingiliz Gazetelerine Beyanatı 
,, ~ - ~illi Şe!im:z diyorlar ki ihraç sahası geniş e 
. Turkıye, ıttıfı klarına da. r -- ·;--· --· -i· · ı 
ima sadık kalacaktır,, ı 

''Ben lngiliz karakterini; ne kadar cesur ve sadık oldu
ğunu bilirim. O karakter, bu yeni hadiselerin mucip 
olabileceği her türlü meşakkate göğüs gerecektir,, 

• latanbuI, 16 (Telefonla) - Milli Şe-1 olduğunu bilirim .. O karakter, bu yeni 
ıflllıiı İnönQ Deyli Mey! gaztesinin hadiselerin mucip olabileceği her tür-
"'~L ' ~rada bulunan siyasi muharririni IU meşakkate göğüs gerecektir. ı 
"'~Ya köşkünde kabul buyurmuş- cÜmit edelim ki, hayatımızı bu ka-
la? ve kendilerine şu beyanatta bulun- dar sık-sık ve bu kadar uzun müddet 
llıutJardırı karartmış olan harp ıstırabı çok sUr-
r.ı::- Türlqye; İngiltere ve Fransa ile meden silinsin .. Ve, Avrupa yeniden 
-~ itt.lfe'!cına -iyi veya fena zaman sulha kavuşsun .. 
'1ırt etnıekaızın. daima sadık kala - cSize ve memleketinize iyi tali te-
~~enize yüksek ve sarsılmaz menni ederim.> 

Nor veçin kayaklı aakerleri manevradan dönerken 

?ıt vardır. llllllllll il il l l il 1111111111111111111111111111111111111111 ~'ite lıhteııf harplerde çarpışmış bir 
•ıı. r olarak, denizlerde hfil<imiyetin Parti grubunda L .. k b 'd Norveçte harp şiddetle devam ediyor u sen urg a 
ı·~-~e nıuv.zzam bir istifade temin et-
1•uıı bfl!rim.> 

Hariciye vekilimiz 
izahat verdi 

telaş! Almanların kukla hü-
Ilı ~ili! Şefimiz; '.A:vrupa harbinin şi
ta~ IUenıJeketlerinde ırösterdiği inki
le 

1 
arın; karışık ve tehlikeli mesele

~ r.e karşılamış ve biltün bu mesele
n rı ınuvaffakıyetle halletmiş bir insa
a~n sakin emniyeti ile telakki edildi
b ııu beyan ile sözlerine şöyle devanı 

Halk Belçikaya 
ediyor 

iltica kômeti dün istifa etti 

UYurınuşJardır. 

Paris 16 (Radyo) - Lilksem -Ankara, 16 (Hu•usi muhabiri. ' 
- • d ) c h • t H lk p burgda, har iciye nazırının Parise ... ~ız e n - um urıye a ar 
riai Mecliı grubu bugün saat 15 hareketi ve Alman kıtalarının hu -

Müttef ik ve N orveç ordularının 
kara, hava, deniz faaliyeti artlı 

- cBen, lnailiz karakte:ıfoi bili - rim. 'e kadar sakin, cesur ve sadık 
d R · k·ı· B H'l · U • dud üzerindeki son f aaliyeti hasa -e eıa ve 1 ı . a mı ranm rı· 
_ t' d t 1 t biyle halk ~ dU.,nıli V<l mııhteli! --- , . . ch· .. rmdakL.:mm al< ı -se m • op anm.ıı ır. . . b l 1 

liarp ateşi uzak şarka sıçrayacak mı C 1 . 1 .. ki vasıtalarla Belçıkaya i l tıcaya aşa- N t • dd tl" nın ;<tirdadı bu yardımın ilk tezahl1 e ıenın açı maıını mutea p e ı 

küraüye ırelen Hariciye Vekili Bay ınıştır. OfVeÇ e Şl lrildür. 

Japonya, Hollandayı 
Tazyika Başladı 

Şükrü Saracoğlu, son onbeı ıün * .., k d Tebliğde şöyle denilmektedir: 
l~k dünya ·~y~ai h.i~iael~r'.'.1~ ...,,_ Ska1· erakta Deniz sogu var ır cYardımlar bundan sonra daha ge 
rın; ve harıcıyemızın goruıu ıle ı niş olacaktır. Sivil, askeri bütün ma-

bu hidiaelerin kenduinde bıl'&ktı- harbı• oluyormuş L d 16 R d ) Norveç hü- kamlar müttefik askerelere yardım 
on. ra,_ 8

. yo - . etmeli,· düşmanı, hainleri ve casusl:ı-ğı intibaları izah etmiıtir, Bazı ku t il t h t b b b j 
me ı mı e e 1 a en ır eyanna- rı tepelemek için elbirliği etmelidir. hatip. ı_erin eua. llerine Hariciye ve me neşrederek; Fransa ve İngiltere 

D h 1 V k il - Devamı 5 İn.;i sahifede -_8 1 ıye e 1 e':i tara~ından ve• Stokholm, 16 (Rdyo) - Göteborg- hükumetlerinin halihazırda Norveç 
rılen cevaplar dınlenmıı ve ruz- dan bild irilidiğine göre dün Skajerak hilkilmetinin kendilerinden istediifi 
namede görüşülecek başka ıey ol- boğazında büyük bir d~niz muharebe- yardımı yapmakta olduklarını bildir
madığından celse tatil edilmiıtir. si olmuştur. Muharebe bütün şiddetiy- miştir. Bu yardım geniş mikyasta :·a-

llllll'llllllll lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllJIHl 1e el'an devam etmektedir . pılmaktadır. 
Felemenk Hindislanı mes' elesin. 

de Amerika harekele geçmeğe 
mecbur kalacaktır ....... __ _ 

--~ - .... -
lng:ltere Başvekili Çemberlayn ve Fransa Başveki .ıi 

Pol Reyno dün mühim birer nutuk ir ad ettiler .. 
• '' Bizi ır ,, 

Pol Reyno diyor ki: Çemberlayn diyor ki: 
"Hitler, bu defa karşısında kah- "Harbi kazanacağımızdan şimdi 

raman bir H ükümdar bulmuştur. daha fazla eminim. Son hadiseler 
Hürriyet le mücadele eden bütün göstermiştir ki, bu kuduz köpek 
milletlerin Vaşingtondan gelense- gebertilmedikçe k imse kendisini 
si dinli9erek birleşmeleri lazımdır,, emniyette bulamtyacaktır.,, 

1 

yıllı k toplantısında bir nutuk irade- -':"T'":".!I 

derek demiştir ki: 
\ta . Japonların son ıistem Asi agra saffı harp gemisi - Hitlerle harbe başladığım!?. 

dip10Şınırton, 16 (A.A) -Amerikan etmek için. Alman diplomasi<i taıa- günden beri görüyoruz ki, düşmanı-
l'ind~ ~as; mehafili japon ga .~tele -\ fından rnrfedilmekte olan mesai;·e mız. Hitler, din, akide ve insanlığın 
lıe~lll'~:.tişar eden ve japon hariciye ve yapılmakta bulunan tazyıka Hol- ahlakını hırpalamaktadır. Bizim de 
lıoıun ınden mülhem olduğu zan - landanın bu sekilde hareket etmeme- mücadelemiz, doğrudan doğruya bu-
l~llıeıı~n tnakaleler dolayısiyle Fe - •i hal nt'P Felemenk Hindi<tanı ada· f na, yani iyi olanın kötüye karşı olan 
tıltçe li ındistanının vaziyetine git larında daimi surette yerl eşmeil'• mücadelesidir. Şimdiye kadar her 
dirler artan bir alaka göstermekte - mecbur olacajhnı ileri silrmek sure- geçen gün içinde gördük ki, Alman-

iap· tiyle müzaharet etmeğe çalışmak - ya, insanlığın her türlü vicdani ve 
ı-,. On lr 
:"h iht· azeteleri, Holl_andanı~ .Av- tadır. . . . . . . ahlaki mefhumlarına karşı saldır -
laııon ılafına girmesı takdırınde Amerıkan mehafılı, bu ı kı farazı - maktadır. Fakat bu, öyle kolay bir 
hiına:anııı bu adalar üzerinde bir yenin yekdiğerini nakzetmeyip , bel- iş değild i r. Ei"er Almanya. bu harp -
lttıııe:/e~is etmesi ihtimalinden bah ki de itmam etmekte olduğunu lıeyan ten galip çıkarsa, bütün istinad edi -

;\yn· edırJer. etmektedirler. · len medeni ve ah laki esaslar yıkıla -
hu tu.r

1 
tnehafil, Tokyo hilkfimetinin Bu mehafil japonyanın Felemen k ~ cak 've insanlık, barbarlığın kucağı-

~'llıek~e. hareketinin esbabın• bil - Hindistanı adalarına karşı japonya 1 na düşecektir. Fakat hayır! Bütün 
ılel'i su . d'.rler. Yalnız iki faraziye tarafından yapılacak bir taarruz ih- bu esaslar yıkılmıyacaktır. Size son 

l ~ülOyor: tima!i karşı•ında Va~ington hükil - defa söylediğimden 10 defa fazla 
~•ddeı Japonya, ilk fırsatta iptidai metinin mutlak bir ihtiyat hareketi 1 olarak eminim ki, Almanya muvaf. 
•l'Jn1 e~r, kauçuk ve kalay menba· göstermekte olduğunu ilave etmek- fak olamıyacaktır ve biz galip gele- Çemberlayn 

.. 

Bir lngiliz tayyaresi, bir Almen 
tayyaresini düıürürken 

• 

lr Bir gazeteye göre 1 
Amerika harbe 

g·recektir 
Vaşington, 16 (Radyo) - Nev

york Post gazetesinin Vaşington 

muhabiri A merika siyagİ mahfille. 
rine atfen intihapda han gi parti 
kazanırsa kazansın Amerikanın 
birbuçuk sene sonra muhokkak 
surette h..1.rbe gireceğini yazmak -
tadır, Muharrlr yazısına §Öyle de
vam eulyor: 

-Bugün memlekette bir harp 
havası esiyor. Bu, Almanlar tara
fından Danimarka ve Norveçin ia
tiliaı üzerine •rücu:l bulan aksül -

2 -. .' ıreçirmeğe uğrasmaktadır- tedirler. Pol Reyno 

1 
. . di•eleri bu şekle dökmek için her 

1lleı111 ıaııonya, Holland;~-ı nazi is- Deniz mehafili, Amerika hükilme-l Londra. 1fl (Radyo) - Başvekil cegAılz b ' h b ' k h' adım attıkça bizi karşısında bula -
ıtıut . Ç b 1 b .. h.. k'l' 1 . manya, u ar ı açma ve a-

0 
. . hif d avaatkarane kabule ikna - Devamı 5 inci •.ahıfode - em er a~ n ugun, ur ı ıse erın - evamı 5 ıncı aa e e - 11--------------• amelin bir ne t icesidir. 
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SAHTFE ( 2 (AHADOLU) 17 Nisan 1940 Çarşamba ----
hti.af :ı~ADYO] 

Mütt 
dan 

BUGÜNKÜ PROGRAM - 12,:rn Program ve memleket saat , ayarı, 12,3:1 Ajans ve meteoroloji h~ 

e yağ 

doğa 

•• ,,. 
r ar v zun- L• 940 berleri. 12,50 Muzik muhtelif şarkılar. lIDaDIIDlZIIl (Pl.) 13,30/11.000 Müzik küçlik orkes 

r de zararlar 
ihracatı 

tra (şef: ~ 1ecip Aşkın). 18.00 Program 
ve memleket saat ayarı, 18,05 MOzill 
Çalanlar Refik Fer'-an, Fahire Fersan. 

4 milyon liradan fazla Fecihe, Cevdet Çnğla, Okuyan i\f(iz.ey..ı 
yen Senar, 18,50 Müzik Halk türküle-

M •• fik d •• Bazz • [ /f d kıymettedir ri Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri Ko-u tte· • er' ya {}fi zaman a un ya- arazı parça arı SU a ın Q Ticaret \'e ~aııayi odasının bir ista- puz. İzzettin Ökte, 19,10 Merneleket sa• 
• b b 1 k /d M / "k/ ' J " Jd tistiğine göre mart 1940 zurfındu Ji- at ayarı, Ajans ve meteoroloji haber• 

nın en serı om araıman v avcı a l. egve x era e e z19an o u munımızdıuı muhtelif ecnebi memleket leri, 19,30 konuşma (dış politHfo hadf· 
• • k} Son jağmurlardan bazı knzalarclu sularının taşması ile Çnndarlı ovası Jcre 4.5~7,297 lira kıymetinde 19,5 Beleri). rn,4:> müzik: Fasıl heyeti, 

tayyare erıne Sahi 0.aCa 3l yeni zarnrl:ır olmuştur. lilc Grandoğlu ve Kara Hnyıt mevkile- milyon kilo muhtelif mahsul ihraç e- 20,15 Konuşma 20,30 Temsil (Yemen)' 

Ncvyork, 16 (A.A.) _ Ne\'york hakkında izahat vermekten 'çtinnp ey- Ba:ı~dır kazasının Hasköy civaı~ın: ı·i tamamen su altında kalmıştır. Za- dilmiştir. . . .., A~med. Naim Kanca, 21,~0 :'1üzik: 
Times gazete ine Ottovadan gelen bir emiştir. Fakat, öğıenildi ine gbre bu da Kuçukmeııderes çayı taşmış, arazı rar, ancak sular çekildikten sonra tes- l\lart ayı ıçınde Fransaya 2,157,126, ~~yasetı cumhur bandosu (Şef. İhsan 
telgrafta İngilizlerin Kanada fabrika- artların biri ini müt fıkl<rin en mü- su ;ıtmda kalmıştır~ . it l lıit edilebilecektir. fngiltereye 2,630,526 İfolyaya 7029275 ~~:ç~~· b 2:İ15· m_eml~keth sant :)~~· 
larınn 25 milyon dolar kıymetinde rnti- k.emm 1 ve <'n j ni tayyareler viicude k 

1 
ergamaı O\'~sı kaBmılen su nl ınt a Menemen kazası dahilincle Kunduz R~m3 anyayn 1 •29~·437• Yugo lavya.ya 'aAJt nk~"mnlı.e•ıoerı, zkırata bes anı -(f'a vt). 

• • • • • • • • • • • • • • • A • a mıs ve zmır - ergama yo unun l. ı :1,695. A merıknya l ,062.650 lırn · .. ı) - mı u orsası ıya , 
hımmat sıparış ettıklerı bıldırılm ·ktc- getırılme ı ıçm ıc lı den ılmı tctkık· s· i . if · -· . . . çayı taşmrn Çııltılıdere rnıntnkasında k . 22 "5 .ın'"z'k g" 1 l . (Pi ) .,o 00 • • . • . . • 

1 
ım tçı ç tlıgı cıvaı ındn şoS<?yı geçı- • • · · ıymetınde mahsul sevk olunmuştur. •'' ıu ı uze se eı . , ...... , 

dır. Bunun on ıkı mılyonu oblıq ıçın - !ere luzumlu ma raflardan hıç o mnz- 1 . k d d 1 k ki şosenin 200 metıelik kı mı su altın Milzik Cazband (Pl) 23 25123 so · ı ~ . · · " k . . . . 1 emıyece ereoo e su ar ·apınmış - * . , , , 
uır. Fransız ar da KanadaJn büyük si- a bıı ısmını \eımesı teşkıl ey emiş- d k 1 t B .. d il k 1 k Yarınki program ve ka 
parişlerde bulunmağa hazırlanmakta- tir. tır. . . . a a mış ır. uyuz en m na ne e- Tarih kurumunun mimar panış 
dırlar. Müttefiklere verilmesine milsaade Ödemişte Birgi nahıyesı içınden silmiştir. .. t h ld• * 

Vaşington, 16 (A.A.) - Hazine na- dilen tnyyare modelleri arasında geçen Birgi çayı yükselmiş ise de kil· Çeşmede de fazla yağmur yUzUnden .. mu. e assısı ge. ı . Zahıtarla 
zın B. Morgenthau, Amerikan tayya- Martin 4, hafif bombardıman tnyyare-lçük nehirler kanununa tevfikan açılan bir samanlık yıkılmıştır. T~rk tarı?w~urumun.un ~zmır hnfrı- ~~~~~ 
relerinin müttefiklere satılmasını gilç.. leri Lockheed Psbell P. 39 ve Curtiss kanala zarar olmamıştır. Bozdağ - Sa- Ş!'IIR/MlZDE: yatına ver~ıgı ehemm.ıyetı yazmıştık. HIRSIZLIKLAR: 
leştirmekte olan bUtiln engellerin or- P. 40 D. modellerinde ilç en yeni avcı lihll yolunun bir buçuk, iki kilometre- ŞiddetJi yağmurlardan Çorakknpıdn ~~rum, mütehas:ıs mıı_narlarından ~· Bornovada Satnk sokağında Hilse· 
tadan kaldırılmış olduğunu bildir - tayyareleri, iki motörlil Do1g1as bom - lik kısmı heyeUinla kapanmıştır. Abdullah efendi maha1lesinde Rfina so- Sul~yman Örnekı, hafrıyat ı;ıevzuu .. u- yin oğlu Ali. Hasan oğlu B. CaferiJl 

· t• bardıman ve hücum tayyareleri vardır Ceviz alanı köyü civarında doludnn kağında madam Coyanın evinin tnvnnı zerınde çalışmak üzere çeşhrımlze gon- rlükkanından 30 lira ve bir saat çal· 
mış ır. d . ••t h d"' d 't'b l . . . . Roma, 16 (Radyo) - Londradan bağ ve meyve ağaçları yüzde yirmiıçökmüş ve dolaplıkuyu mahnllesindE' ermış :·e mu e assıs un en ı 1 arcn mı~. yakalanmıştır. 

ngılız - Fransız heyetı Vaşıngto - verilen haberlere göre, cumartesi p:ünil nisbetimlc hasnrn uğramıştır. Hacı Ali efoncli caddesinde 174 sayılı çalışmaga. başlamıştır. .. .. * Karantinada 126 ıncı sokakta 
nun en son model tayyare sntmak bah için 27 yaşında bulunan bütün ingiliz Dikili - Bergama şosesi civarındaki Mehmed oğlu B. İsmete ait e\•ln çatısı Ke~d!sı evvelce Alacahoyuk ve An- \hmed oğlu İlhan, Kadri karısı Bn. 
sinde koyduğu bütUn şartları kabul et- gençleri silah altına davet edilmişler - arazi ile Dilzyatan ovası ve Bakırçay çökmüştür. Nufusça zarar yoktur. kara ı~ınde . Hncıb~yramdn . An~nArrı Saadetin evine ııirerek altın bilezik. 
mi§ür. B. .l\!orgenthau, bu şartlar dir -oo- mabe<lı hafrıyatını ı<lare e:mış. lıı.l~l · 'cüpe, yüzük ve bir takım elbise almıt 

Otobüs fiatlerine Zeytinyağı ihra
hare Çankırı kapısı sondaJında dıger dl' .

1 
. t' ç 

bir arkadaşı ile beraber çalışını tı. 3 ıyeye verı mış ır. 

Gazetelerin neşriyatı Bay SUleymnn örnek, bir arkadaşı- * İkiçeşmelikte Makara sokağında 
mıza şunları söylemiştir: Derviş oğlu .Mu tafo. İbrahim oil~ 

Şimdi Almanların • 
yenı 

zam 

Karar, bugün tatbike 
başlanıyor 

catı artıyor 

Bir firmaya da 300,000 
liralık yağ satıldı 

- Hafriyatın rölevini yapmak içil' Mustnfanın evinin duvarından içerı 
Uç aylık bir zamana ihtiyaç görüyo _ ~tlıyal'ak hırsızlık yapacağı sırad• 
rum. Bilahare de rekonqtr{iksiyon ci- tutulmuştur. 
heti de dUşilnillmek Ul.zımdır, 

----*·---- İhracat birlikleri taarruzları bekleneb ·ıir 
Mazot ve otobüs yedek malzemesi - Avrupa kontinant memleketlerinde Amerikaya yapılacak 

. . . .. iş yapan milhim bir firmaya lzmircl{!n Şehrimizrleki muhtelif ihracatçılar 

Fı.nla" ndı"ya gazetelerı·, Isveç'ı·n ha- nın fıyatlanması yüzunden şehir mec- aoo b. r l k t· ~ ·h a·1 siparişlerin mektupları birlikleri uı •. ui hej·et toplantıları varın 
lisince otobüs ilcretlerine bir miktar . ın ıra 1 zey ınyagı ı raç e ı e- . . . b' l'kl b' .J'h _ 

- . ·~· . cektır. Avrupadakı harp halı <lolavısısvle ır ı ·er ıııasında yapılacak ve ı ra 

1 t • d • J zam vapılmasına karar verılclıgını yaz- . . ~ . ~ . . ~ · 1 b · l "kl · · · · Zir anmasını aVSiye e IY0Y ar mışt;k. Vilayette bu kararı tasdik et- b' Bu 8denekış·zejd·~ınyakgıdreko1 .ltesı 3o 'i~n zama~~a m~mleketımızd~n Ame- ~1 atçkıt~r ır ı erme yenı şekıller verı• 
ın ton ur. ım ıye a ar ımanı - rıkaya mlıhım mıktarda makıne, oto - ece ır. 

Lond~a, 16 (A.A.} - . ~mir~llık Fransız hareke~ine mey~an ve.rmiy~ - miştir.. . . . mızdan dış mcmleketelere 12 lıln tor mobil, radyo vesaire sipariş edildiği 
makamı ıle harbiye nezaretının Nor - cek farzda tedbırler aldıgını söylemış- Bugünden ftıbaren şehrın muhtelıf zeytinyağı ihraç edilmiştir. Bunun 8 görUlmüştür. ---*----

Alber Lebrun \'eçin muhtelif noktalarına asker ih- ti. Bir hafta evvelki öğilnmenin, bugün S{!mtlerine işliyen otobüslerin ilcretleri bin tonu ltal~·nya. mOtebnklsi cenubi Tüccarlarımızın Amerikaya yaptık
raç _edil~iğine. dair mUştereke~ neş - ne kadar boş ve manasız olduğu mey- birer kuruş zammiyle 6,o kurıışn çı - Amerika memleketlerine sevk ve ihrnr !nrı siparişl~rin Türkçe yazılı mPktup-

t ıklerı teblı •de~, d~n~nmn ıle. kar~ dana çı~mı~·tır. A karılmıştır. Güzelyalı _ f nrirnltı oto- olunnıuştur.P!yaı;nda 5 n:ıitli zeytin- 1nrla ynpıldığı, bunların tercüme~inin Harp komitesine 
ordusunun harekata ıştırak ettıklerı Bnhrı ve askcrı makamların Nor - .. .. . ~·ag· ının sa tıs fh·atı 45 kunıstur th- "orluklar tevlit e.ttiö-i göri.ilmiis 'rica- • • 

1 1 kt d . k 'h 1 . . bus ucretı 10.5 kuru§hı. Bu da 12,5 ' · ., " · · "' "'' rıyaset ettı 
an aşı mn a ır. \eçe as er ı raç etme erı, Brıtanya er- . . . . raç fiyatları f!ıc 54, 56 VP 58 kurustur. :-et Vekaletinden şehrimizdeki alakn-

G t l b ıh h k tl · 'le ı'n k~ h b' · · · d h k t' · kurusa yükı;eJtılmıştır " p · 16 (AA) H k 'te.9f . aze e er u raç are .e erı ı - ~nı . ar ıyesının yerın e ar~·~ ını " · Bu fiy t1ar Ticaret Vek1lletincc de tas- •tarlara gelen bir tamimde bu gibi si- arıs, · - arp omı 
gılterenin ve Fransanın Norveçe yap- gosterır. Bu muvaffakıyet Almanlara * dik cdilmlstir. pariş mektuplarının İngilizce vnzıl _ ~aat 12.15 de Albert Lebrunun riY•" 
tıkları yardım vadini yerine getirmiş ağır zayiata mal olmuştur. Vakit kay- B • S b kalı ~ ması bildirilmiştir. · setinde toplanmıştır. 
olduklarım ve bu hareketin Nor\'eç bedilmeden askeri kuvvetler, yola çı- zr Q l * *----
halkının maneviyatı ilzerinde pek iyi karılmış, yerlerine varmıştır. Ornvu Kaçakçılık * 
bir tesir bırakacağını yazmaktadırlar. daha bir çok kuvvet çıkarabileceğiz. Zabıtaca tutuldu Beraet Ruzveltin nutkunu din-

E · N t · N 'kt s· d' d'W b't f d 1 ti d il Sabıkalı Trabzonlu İhsan adında bi- Suriyedeıı. iimrük re~mi veri.lmeden ı· f" l venı?g evs ga~e .esı an~ı e ., ı~ ı ıger ı ara. ev ts er e m t- ~ 'llemleketimıze ithal edılmiş hır mik- Kışın Torbalı kazasında Fetrek çn- ıyen se ır er 
)'apılan ıhrnç hareketının Nor\'eçlılere tefıkleı le beral.K>rdır.> ri zabıtacn tutulmuştur. lhsnııın uzun t . kl" k h . . d bnı· nndnn geçerken ~u taşkını yüzilnden uaşı'ngton, 16 (A.A) _ B. RUZ " 

t ğ' • f k t b il 1 T · t · d Sk d' d ar ıpe ı ·umaşı. şe rımız e ~ 
ce.ska~1e vetrece ını1 ~ ad un

1
un N)~ zer- k' An1ymıs hg zeke . ke at~ ı~avya a- zamnndanberi şehrimizin muhtelif kimselere \'e evleri.> götliriip satan Fa• <ırabada bulunan karısı ile bir yaşın- ve itin nutkunu söylediği Panamerl" 

ce ı ome re uzun ugun a o an orveç ı man nre ctı n ameı.e ugrannca . • · k . . dakı' çoctıgwunu ktırtar"mayıp nı11 n1t"lne . ·• · . · 1" . • · semetler.n<len çaldıgı ve bır amyonu ma adında ellı yaşlarında bır kadın " v u kan bırlıııı ıçtımaında, Almanya, 
sahlllerlmn kontrolüne dogru atılan Almanların bazı yer lere tr.arruzn knl- k 1 t S tt • 80 t k 1 ~ebebh·et vermekle c:ıuçlu Göçmen Ab- t 1 · s tl b · rii se 
ilk adım olduğunu yazmaktadır. kışmaları muhtemel olduğunu vazıyor dolduracak fazlulıktn eşya da elde e- ~ a :/ı~mış ır. t n 

1f~ı ~ me ~~ ~~?'' dullah- oğlu Bevtulluhın sehrimi:r. Ağır f~ rn'. J~p~ııya :e l ovye er ı:;ı di~ 
Londra 16 (Radyo) - Fransız ve ve divor ki: • dilmiştir. ıpe ı umaş a m ısa er<.' eı .• mış ır ceza n1ahkbm"s.ı'ıı<le cerev .• an etme.kt ıı· ~rının n:ır. u unması naz 

. . ' . " . . . • T . . . • . • uçlu. kaçakçılık ~uçunılan ntllıyeye \'t.' ' " " • • • e 0
- katı celbetmıştır. 

ıngilız gazetelerı, bugun mtittefıklerın - Almanlıırın Non·eçı ıstıUl lıare- Sattıgı l>1r çok eşya dn Luluııdugu .. 1 . t' lan muhakemesı sona ermış. beraatine 
Norveçtekl bilyUk muvaffakıyetlerini ketlerinden yedi gün sonra ingiliz kı- yerlerden alınmış, sahiplerine veril -

11 mış ır. karar verilmiştir. -----

tebarüz ettirmektedirler. talarının ayni yere ihracı. çok şayam mistir. * * 8 o R S A 
,lngiliz gazetelerinde: d 'kkattir. Zira asker ihracı çok muğ- B.. . . d d'k' k' 1 . Menemen Halkevinde Tetkı"k bu··ros . u eşya ıçın e ı ış ma ınc erı sa- U 

Deyh Telgraf ıTon•eçe asker çıka- lak me~lelerle al kadardır. A kerııı . . ' Halkevi Sı>or kolu avcılun her haft:ı 
rılması ve yardıma koşulmnsı hildi e- emniyeti, cc>phnne ve gıda malzemesi atlar, kıymetlı Lıı· çok eşya da vur - Vergi tetkik itirnz komisyonu tet- OZOM: 

pazar gilnleri muhtelif knylrnle siirek kik ullrosu veni maliye şt lıes' le h" 
sfnin ingflterede olduğu kadar Fran- tnmamPn tE>miıı edilmek icabeder.. clır. · · 

1 
llH n ıı- 44 gsnaf Ban. 

d G 
'

,. t d' k vları tertip etııwkte<lirler. kı.iınet koıınğındnki maliye dairesine r:. 
48426 sa a da büyük bir memnuniyet uyan- azete i ave en ıyor i: * ı u~ Halkevi sosyal yardım ko u menf:ı- nakledilmiştir. 

dırdığını yazmaktadır. Gazete diyor - Sovyetler birliği. Almanyayn fe- B l d. . • . atine bu akşam IIalkevinıle bir müsa- *----
k!: na bir oyun oynadı. Zira. Sovy<.'tler e e ıye reıs muavını mere verilecek ve 21 nisan pazar gilnil 

- Alman istilasına karşı takdire FinUlndiya me elesinde kolaylaştır - Belediye reis muavini B. Suad bu - pehll\•an gilreşleri vapılacnktır. Demir stokları 
648470 

9 eayan bir tarzda harp eden Norveçli- masaydı, biz Finlandiyaya yardım için gün Ankaraya gidecek, belediye ve * Koor<linasyon komisyonu kıır:ırı ka-
ler bu haberi büyük bir sevinçle kar- asket· göndermek üzere hazırlık yapmı fuara ait bazı işleri takibe çalışacak- rnrı Ticaret Vekaletinin emriyle tz • ıı 
~ılatmışlardır. Alman hariciye nazırı yacaktık. O vakit Finrnndiyaya gön - ır. Anknradan da İstanbula ııeçerek, Belçika konsolosu mirde tesbit edflen demir stoku mikta- 9 12 75 

No. 
7 
8 

8 75 

Rfbbentrop bir hafta evvel Alman kuv derilmek üzere hazırlanan müttefik fuar broşürlerinin tabı işleri ile meş- Şehrimiz Belçika fahri konsolosu rı mıntaka ticaret müdürlüğünce ve • ıo 15 75 
vetlerlnin Nol'\·eçte hiç bir ingfliz ve - Devamı 4 ncü sahifede - gul olacaktır. Moris Verbek fstanbuldan gelmiştir. kalete bildirilmiştir. 11 18 -

~-- . .. .......................................................................... .... 
ISLAM TARiHi ••••ırıı-•ı••• biraz daha ilerliyerek iUive etti: Düşman muharip bir kaç temastan! Fakat Hazret Alinin hamleleri oka- du. 

~_. ._ 1 -Bilirim ki, ı;en; çarpışacağın a- sonra kılıcını Hazret Alinin başına ha- dar şiddetli idi ki, tutunamadı ve zelfl :\Iilslilmaıı saflarından ilerliyeıı b•~ 

Hz. Muham ed 
' damın üç teklifinden birini kabul eder- vale etti. Hazret Ali, darbenin yukarı- bir vaziyette gerllemeğe başladı ve zı bahadırlar, hendeğe yuvarlanan N• 

sin. Şu halde beni dinle.. dan geleceğini anlamış ve kalkanını sonra kaçtı.. !eli taşa tutmuşlardı. 
- Dinliyorum, söyle.. siper etmişti. Kılıç, koca kıılkanı bir Üçüncü hücumu yapan Ebu Lehebin Nevfel bağırdı: 

YAZA 
AT. M Ayhan w B - Allaha iman et, müslilman ol.. darbede ikiye ayırmış ve kılıcın ucu oğlu Cübeyre oldu. Bu cengaver, Zi - - Beni bu şekilde öldünneyin·· ~ 
ı.y. • ~ - .. 1ümkün değil.. Hazret Alinin alnında derin bir çizgi rarla birlikte hiicum etmişti. Arkadaşı reflmle mUtenasip bir ölüm jstiyoru 11 .. 

-180-- de, Uhud harbinde amcam Hamza gibi - Müslüman ordusu ile çarpışmak- çizmişti. Fakat hayatı kurtulmuştu. jkaçınca bir müddet mukavemete kal- Hazret Ali yerinden fırladı ve }le 
Kureyıt cengaver, çarpışacai:rı kahramanlarım gitti. Bu Aliyi de sen tan sarfınazar et ve çekil.. cHazret Alinin alnında iki yara var-ıkışmış, fakat yaralanarak çekilmiş, o değe atıldı: 

cengavere evvela, söz verir, üç teklifte kurtar ve muzaffer kıl.. - Buna da imkan yok.. Kureyşi dı. Birini Amr, diğerini ibni Milleem da hendeğin öbilr tarafına kaçmıştı. - Al öyle i~e ! .,!~ 
bulunmasını beklerdi. Ve bu üç teklif- Hazret Ali cevabını verdikten sonra kadınlarının dillerine düşemem. Sa - açmıştı. Bu ikincisini de bilfihare ya- Hazret Ali yorulmuştu. Tam bu sı- Diye bağırarak iki darbede Ne 
ten bir tanesini mutlaka kabul eder, Amr bir kahkaha savurdu: niyen ben sizden intikam almağa ye- zacağır.. Bu itibarladır ki Hazret Aliye rada Ömerle Zübeyr fönl L'avnmın li öldürclü. 
ondan sonra dn çarpışırdı. - Yaaa .. Benimle döğüşmeğe kim- min etmişimdir. Zülkarneyn de denilmiştir.> sesleri jşitildi. Hücumun en tehlikelisi bu sure~!~ 

Amr islim safları arasından sıyrı- se cesaret edemedi de karşıma sen mi - Öyle ise, hnzırol, çarpışacağız. Hazret Ali( kendini bi rsanlye için- Hazret Ömer, bilhassa Zirara kız- atlatılınca Kureyşiler tarnfındıın 
lan cenglivere dikkatle baktı. Bu cen- çıktın? Hayret doğrusu .. Faknt ben - Hazırım ... Haydi ya Ali 1 de bu darbenin tesirinden kurtararak mış onu takip ediyordu Zirar, kendi- ses geldi: 1 rf .. 
i'Aver yaya idi. Sol e11nde bir kalkan senin kanına girmek istemem. Hazret Ali, düşmanını tepeden tır- şiddetli bir hamle ile mukabele etti.. sini takip edeni öldür~k için geriye - Bir kıymet mukabilinde öUl e 
parlıyordu. Fazla bir heybeti yok - Çilnkil babanla dostluğum vardı ve sen nnğa kadar süzdü. Amr, hasmının bu kndar mahir. bu ka- dönerek elindeki mızrağı fırlatmak is- mizln cesedlerfni bize verin! d ~ 
tu. henilz böy1e er meydanında çarpışacak - Ne de kahramanca iş! Sen sil va- dar seri ve km-vetli olacağını hatı - tedi: Hazret Ali, bir hak ve Met 0

\ il ıı.1' 
Amr, atının 01,erfnde doğrularak babayiğitlerclen değilsin.. ri ben ynya .. :\Terdliğe sığar mı bul rından geçirmemişti. ~!ukabil darbeyi - Yn Ömer, sen misin o .. İşte cam- halde Amrln kılıcını, kalknn1nı ıı meı· 

ıordu: Hazret Alinin knşları bUsbUtiln ça- Bu sözler Amrin izzeti nefsine do - yiyinoo se bile çıkaramı\'arr.k yuvar- nı bağışlıyorum, bu iyiliğimi unutma ı değil, onun le!llne bile bakma~ıı ten 
_ F.y cengaver, sen kimsin? tıldı .. Şiddetle bnğırdı: kunmuştu. Hemen atından sıçradı ve landı ·e bir iki defa kımıldadıktan son Diyer\;k uzaklaştı. Hende~f geçmiş zuı etmedi. rdı: 
_ Ben, Abdiilmuttalfbin hafidi ve - Ya Amr, kuru lAkırdıyı bırak .. kılıcını atın bacaklarına savurarak ra öldU. olanlar telAşla kaçarken Nevfelln atı ı Kureyşller muttasıl b:ığırıyorl: ~e 

Ebu Talibin oğlu Aliyim. Harp yerinde bulunuyoruz. Kendlnelhayvanı yere yuvarladı. Hazret Ali ,gene gUr-E1eslyle bir tek- knpaklnr.mış ve Kureyşt cengA\·er hen - Ce edleri verecek mfstnlz 
ResulUekrem müteheyyfçti Duıı ed[. o kadar mağrur olma, iyi tutun.. İki cengaver vaziyet alarak biribiri- bir getirdi. Bu, bir zafer nişanPsi idi. değ'e yuvarlanmıştı. Ucret istiyorsunuz? 

)'Ordu: Amr bu sözlerden ve bu hakaretten nin üzerine atıldılar. Hazret Al! yilk-ıTam bu sırada Zfrar da Hazret Aliye Düşman ordusu, bu vaziyet!, bu A-j 
- Yarabbi .. Bedir harhtnde Ubey- adam akıllı sinirlenmişti. Hazret Ali, sek sesle bir tekbir aldı. saldırdı. kıbeti endlte ilı yeia ile seyrediyor- - ARKASI VAR ...-
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(ANADOLU) SAHiFE ( 3 Y 

'r«av~d!uğun 
Yeni idare şekli 

Erg ni istikrazı 
ikramiyeleri 

.4,.navud ve /ta/yanlar
dan müteşekkil bir mec

lis kuruldu 
u· ll.~nıa, lG (Radyo) - Tirandan bil-
ırılıyor: 

la A~navud'uğun işgali yıldönümü do
}1 1Yle İtah·a kralının bir emirname 
•I Ok • 
vud u.nnıuş, sarayda İtalyan ve Arna-
dı Zımamdarları hazır bulunmuşlar-

r. 

Romanya ve Yugoslavya Alman tazyikine boyun eğmiyecek 

Romanya buğ·day ihr catını ınen, 
petrol ihracatını da tahdit etti 

Diinkü keşidede ikrami
ye kazanan tahviller 
Ankara, 16 (Telefonla) - BuıUa 

Maliye Vekaleti, Türkiye Cumhuriyet 
.Merkez bankası ve diğer bankalar er

kanı :ıe noter önünde yüzde beş faizli 
1933 Ergani bakır madeni istikraz 

tahvillerinin on dördüncü keşidesi ya. 
yılmıştır . 

ku~raıın. emri. d.~ire•inde Arna:udlu- Tuna nakliyatını dört Tuna devleti kontrol edecek. y ugosla vyada 92090 numa~aya 30 
bin lira, 

148698 

u; Yenı statusunu kabul etmışler - numaraya 15 bın !ıra, 19095, 86898 ve 

ti rtrnavudlukta 4~ Rl Arna.vud ve 1~ .. . . Oıan s~y~ah .Aı~.a?ları~ te.vkifin.e de.vam edi .iyor . ~:::~.9 3~~:ı:r;~~~~. 9ü;:~6.binl21~~;: 
l••k!ialyan olmak ıizere faşıst meclısı .. ~ukr:ş, l~ (R.ıdyo) - Romanı a Bo.ı lece .. T.t1ıw. n~hı ı uze_ı ınde. Alman muhım te,·fıkat ıcra edılmıştır. Zan - gazete;ı, memlekettekı Alman propa - 1955nl numaralara 909ar lira bnb<>t 
]\ n.ıe bir mecli" teşkil edilmiştir. hukumetı, bugday ıhracıııı menetme- kontrolunuıı onuııe geçılmıştır. oluııduğuııa göre, bu te\'fıkat Alman gandasındaıı bahisle yazdığı bir ma _ etmi•tir. 

[.~alın Arııavudluk mümessili general ğe karar vermiştir. Ayni zamanda Al-1 B<"lgrad, 16 (A.A.) - Röyler bildi- ge"lapo,uıııın Yugoslavya dahilindeki kalede, Almanların Yugosla\•vada hal- A~Tıca 289 m ht l'f , l?O 
•ko · . . . . .. ..h. 'k . . ". . . . . . . . . . . . . .. · . ıı e ı numara~a ~ 

'it mı~ı, bunu T•ran şehri halkına i- manlaıın Rom,ın:..ıdan mu_.ım mı taı- ıı:.or'. . faalıyetıııı kırmak ıçın hazırlanan '1tl kı ıkıye ayırarak mıllı bıdıgi lıozmağa "~er lira çıkmış, bu suretle 300 tah\•il 
•t~'.'\1t11stir. Yeni meclis azaları yemin da ~nt:n aldıkl'.ıı:'. .a:çıçegı ı~racıııın .· Polıs tarafından Alman ~.ıı:nı tel:ik- detl i bir lıarek_etin ancak mehde;>1i ; çalıştığıııı, Yogosıa,·yanın harp harici numaru'1na ikramiye isabet etmiştir. 

·Ş~rdır. men.ı ı~ın ele kııı_aı ahnmıştn'. _ . kı edılen bazı_ kını,ele.rııı _"'lerın.de ya-ıteşkıl etmektedır. ive bıtaraf kalmak arzusunda bulundu- 6800 tahvil numarası da amorti edil-
Hukumet, mıllı mudafaa ıçın kaf. pılan tııhıırr:.rnt netıcesınde bır çok Be!grad. 16 (Hadyo) - Endüstriyel ğunu yazmaktadır. miştir. 

Alınan ı•ddı"aları mlaıi·kı tarda kömur, odun ve petrol stok
''iıcııd<' getirmeğe karar ,·eı,n'ş. 

Gt
0 

l , . bu sebeple bu mııdddtrin ihracını da 
en and ı Amerıkalılar tahdid için tetkikler y:.pmağa baş1a- Sevap Felaketi 

~~~ınak istiyorlarmış mıştır. 
1 

-lın, 16 (AA) _ Kopanhag _ Bükreşte bulunan Almanraııın Bal- G 
~:ı Alman istihbarat bürosuna bil- kanlar nezdindeki iktısadi müme;sili aziantep, Kilis, Nez·p ve Edirnede 

lsvec'te fevkalade 
' 

tedbirler alınıyor 
dıriliyor. Kladyusuıı bu hafta için Romanya 

b bani,;aıkanın re<mi mahfillerinde devlet adamlal'l ile ml\znkereıeriııi bi- zarar pek çok.tur Vapurların lsveç limanlarına ser-
~Ya.n edi ıliğine göre. Groenland tirerek Bel'liııe g;clecektir . 

• , aı~;nin iaı;e,i için lazımgelen ted- Roma, 16 CP.aclyo) - Buclape}te- B bestçe g· rip çı '{ maları yasak edildi 
~::'?htin alınacağına dair Ameriı.-,,ıı den gelen haberlere göre ::11acaristan. ir ÇOCUk, binlerce koyun sulara kapıldı. 
ı, lı açı tarafından verilen karar hiç Roman; U, Bulgari.<tun, Yugoslavya. Bazı köylerde evler yıkıldı Londra, 16 (Radyo) - ls\•eç hükü- !ardır . 
• ~ "eçhi!e muhik gösterilemez. Çün hükumetleri. yekdiğeri nralarında ·neti, k:~ç;ıı bugünkü vaziyetini e•as- 1'\•eçteki üç büyük parti bir nüma-
'" Gr T 

1 
k Ankara, 16 (Radyo) - Gaziaııte!• nehirlc•ri, sul:ır, çekilmekte iken tek- ' ı t ct·· ·· - b ı t t 

d 
oenlandda iki sene uetecek ka. una IU' ıriııin endi mıntakalarında ı •uı-e e uşunmeııe aş amış ır. s - yiş yaparak vatan alevhtarları ve is-

ar , vilayeti ile Kili• ve Nezip kazalrrın- b ı · ki • ı b İ -!' IYlühim miktarda erzak vardır. kontrolü meselesini istişare etmekte- d· d 
1 

• ·!' .. h. rar .ış . ıyan sure· i yağmurların e- '·eç rac y0su, ugün "·eç amelesine Yeçin mukadderatını zayıf tutacak o-
1 a11 re•mi Danimarka mahfillerin dirler. Şimdiden Sofya ile Bükreş ara- .a 0 ~ ~e sey ap, mu ım z:.ıarlm· sirıyle pazarte"i günü Ye gece tekr~r hitap ile, milli müdafaa için bütün gay !anlar aleı·hinde müştereken harekete 
•ae Aınerikar. kızılhaçı tarafından sında bir aıılaşmaya v:ınlmış gibi - ) a~,mışk 11 

• b •
1 

G 'k k" .. 
1 

yübPlmej(e başlamışlardır. Dün sa- retlerini sarf etmelerini bildirmiştir. \'e ;c•bında milli bir kabine teşkiline 
· Pılan b · . . ,1.,. ,.,er ·eze ag ı ene\'! oyuııt e , G l b İ b u h k t A k ı b h 1 ,o e ıırgta, s\·eç za ıtası sinemala karar ·:ermislerdir. 
ı:;.0 e are e 1'1 merı aya • · .. <eylap 320 koyunu alıp götürmü~ , a runca ~u arı 5,60 metreye. l\Ie- . . • .. . . . .. . -
Ilı'· nlandın idaresini deruhte et _ Btıkr ,, 16 (Radyo) - Tuna neh- d 

1 
d b h . t 1 !· d k" h riç tle G s~ melre, . 'k 1 . r' K ıa tebl.gat :.apaı.ık, eskı muşterılere Stokholm, 16 (Radyo) _İsveç hO-

e" ~ b . . . o u an a çe H ara ar a ı mıı - · , - Je) u se mış ır. e a"re ... l k ·k 1 f 1 1 k" . ~ t' e urııı' askeri ü
3
Jer vücuda rınm kontrolü me•elesıni mevzuu hah-

11 
k h 1 t I ~ 0 • > uzc e ıı JJH un az asının a ın- umetı, vapurların limanlara serbest-

e ırın k . . su er ısmen arap o mu,. ur. nar mahalleler, gene <u altındadır ma s b'l l. · t' B · 'k · · 
hit e imkan·nı vermeğe m•tuf seden Roman·a gazetesı, bu iş üze - G . t ı. b •

1 
Ak k" . · · ma ını ı c ırmış ır. enzın vesı a- re gırıp çıkmalarını yasak etmiştir 

bah •· aııan c.,e ag 1 .ça ~ve crv z Bu mahallelerde tahl'ye eı.l'lm'ş ·a t'b' t t 1 t K d l d B ' llıeı... ane olmasından endişe edil- rinde, butüıı Tunu devletlerinin alil- 1 .1 •ilki'"'" d d 1 dil .. 10 k" . ' 1 
' 

0 
- J li ı u umuş ur. a ın ar a ya- unun için hükumetten müsaade al-

~<edir. kadar oluuklarını ve Romanyanın d·ı ıı > tı< un. e o ıı ~muş, o - lan evlere ınsan bırakılmamaktadır vaş yavaş vazife almağa baslamıR - mak sarttır 
\raşin ' yün mahsulü hasara ugramı•tır. Fır - · ' · 

'en; gton, 16 (Radyo) - İngllte- kendi topra'darında Tuna asayişin; tınanın da zararı çoktur. &l;ndi l:il- ı• 1 h 
he~~a~merika sefiri Lord Losyan dikkatle muhafaza edeceğini yazmak- yünde 12 yasında biı çocuğu, 40 ko- ta ya asmane neşriyata devam ediyor 
,_ , a bulunarak demiştir ki: tadır. vun ve bir eşeği •ula~ alıp götürmil•-

~r~e Ne İngiltere, ne de Kaııada Londra, 16 (Radyo) - Britanya tür. ' Akd • ı l!:rıe nlandı isgal etmek niyetinde - ve Frıın•anın Norveçe süratla yardım Deve höyüğü köyü dahilinde de • eııız mese es• ni go•• ru•• şmek 
ıı.-ıı :: Bu hAdise, belki d.e Almanya - elmesi, diğer bitaraf deYletlerin, miig- mirvolunun 200 metrelik kısmı bo _ 
~•id 1~ tecavüz!! ta~dirinde ,fonroe tevliye karşı istiklill ve siyasi hi\kimi- zul;,,Uf, Halepden gelen tren Akça- k ;~indesı (meşhur Amerikan siyaseti) retlerini korumak azmini kuvvetlen - köy!lrde kalın1"tır. Kiliste ceviz bü- za an a f gelmı•ş.' s.;. llıütalea edilebilir.• dirmiş'!ir. vüklliğündeki dolu 10 dakika devam 
Sıbı~r, Viladivostok tarikiyle ve Siyasi mahfiller, müttefikan bu mü ctmi• evlerin kiremidlerindcn çoğu 1 

llıevzu~ ~:eri~den :apdan ~vkiyatı taleayı serdet:nektedirler. kml~ıştır. NeLip kazasında yalııız Aldığı emirle halkı harbin zaruretine iknaa çalışan 
l .'ta Ol<! • hsıl~,. müttefıklerın, Bal - Romanya ve Yugo~lav~adan gelen Barak nahiyesine fazla dolu düş _ • 
~it aıma~u ~ıbı bu sahada da ted.- hab~r~er, Alman teh~ı~lerı karşı~nda miiştiir. Demir,-oluna epiy zarar ita/yan basını muhagyel Alman zaferler . t ' arı kont n ~e yaaklanacak. vapuı- bu ıkı Ball<an devletının boyun egme- vardır. Bu yüzden münakalat ve mu- • l yara ıyor. 
tı ıaru r?ı_ lımanlarıııa göturmele - meğe karar verdiklerini göstermek - haberat durmuştur. ltalya donanması ne maksatl m ' retını hatırlatmıştır. tedir. Edirnedeki zararlar a anevra yapıyor• 

G 
* Bıı sebepl<'dir ki Romanya demir- Fr!irn~. 16 (Hususi) C'umarte,,i Roma'. 16 (~adyo) - jurıı;'.l d'ltal;a k~ledc Akd~ııiz me<elesini me\'Zuu ba-,ri İtalyanın Almanyaya bir müz&ha. 

• Veyg d yollarının ve diğer vasıtıılarının pet - YC pazar l!Ünl<'ri ~reriç ve Ergene gazete'1nde l.ayda, ncşrettıgı bır mu- h:sle; 
1 

• • . • • reti .. eklinde telakki etmektedirler. 1-
Y <ll an rol, odun ve kvmür ihtiyacı tnnıiıı edil- - \K'leıı11. rnzıydını e<a<lı şekı.de lal ,\8 l.ıu 8U"etle müttefik filolar baş-

ınız Fransız şark or- "'.eden bu maddelerin ihracı sıkı <e· konu.~ınuh Ye halletm•k zamaııı gel - kumaııdaıılı~·ına Akdeııizden cüzü • 
dusu k kıld~ koııtroh• tııbı tutul.ıcakt:ı-. naştır. ('iın~ü Lıı deniz üzednde Ü\' tanılan çekerek ,imal denizine götilr-

Pari umandanıdır Gelecek hasadın az olacagı nazarı ınıııaratorlugun menL.ılleri vatdır. memesi i~ni ihtarda bulunmak iste • 
lek•t~ s, 16 (Radyo) - Bir çok mem dikkate alınarak buğday ihracı mene Akdeniz bizim için, ;jJüm ve ha,·at me- nıistir. 
~ rcte F k d ı ı·ı · t· l · ı· - . bllJ• ransanın şar or u arı c ı mış ır. F / k H' d • f ı;e e'ı' ır. ltalrn<la sövleııdig'ine göre asıl büv"k 
1 nctanı ' e emen zn ıs anı . . . . . u ~rt }{ . general 'V eygandın şark- Bu suretle Alman;·anın Romanya- . Demektedır. Lahri manevralar temmuz ayında ya-
&lrl alıfak 1 .. .. · ht l'f l f 1 r . dl l · 1 1 I l · 16 (R f · · ' Ufo . s & goruşmesı, mu e ı ı an aza •m ma ce eı aması eme - .Taıkıı;-a, Uzak Şarkın cenubunda Felemenk ıı·nclistanı mevzuu ile ,nrt ıa, adyo) - talyan gazc ııı ıtal,·a tarafından inşaatı süratle i-
ıııar Çık~~:~~~e gazetelerde yanlış ya- !eri ~u~·a. dı.işmii5tür. , . . . ' ı·~kıııd.ın ,ıI_iıkuılar olm,.ğa haşladı. füı hadi<e, çok ehe'."'."iyellidir ve tet- te ve rad.,·ol~ı:ı m~ttefik~er için gayri lerle'."'.'k.te ol.an ,ıört büyük sa~fı harp 
la ~u bazı md.ır. . " . A> ııı zam.anda ~~.ııosl.'.." a 'e Ro- kık erlılın°sı muvafık olur. Felemenkııı mıı~temlehelerı ıkı gunıptur. Bı- dostane neşı ıpt :1 apmaga başlamı~ - gem ısının hı'anıında ıcra edılecek • 
1/ıaıurdan . u~ahıtleı.ın. çıkardıklaıı mnnya, Tu,'ı''. nehrıı,ıın mııclafaa'1 hu.- rinci'i Anırrikadadır ve küçük Antil adalarından Çuracao ve diğer b_eş (ardır. lır. 
d eyltana ılerı g:lmı~tı.r. General susun da aralarınd.ı anlaşmışlardıı. kü~ük ad:ı ile cenulıi Amerika ela Fel.emeıık Güyanas'ından mürekkeptır. Ta.vmis ırnzele"iııin Roma muhab: - Faşist hükfımeli. imdiki halde rad-
~l:ırı k:alnız Surıyedekı Fransız or- . tkinci•i A"·anın cenubu •arkısindedir ve Fclemı•nkin •ervetini burası ri, ft, ';·a hiikfımet makamlarının gaze yosu ile ve bütün matbuatı ile ahaliyi 

~ler, Al:andanıdır. Bundan başka porte k l zi n den l Z ·e~k' 1 .. der .. ( Felenı.nk Hindistanı). Sun da adalarından Sumartra, Cav,,, lelere ve rııd,·o mües<eselerine şu e - ~u fikre imale,-e gayret etmektedir: 
nııan bııra~.ve Sovyet propaganda- Celelıe<. '.\foıuk, Timur, Bali, L;mol ad,ıları ile Borııeo adası- mirleri verdiğini bildiriyor: Awupada hiç bir millet bu harpten 

e ır. Ve hava U .. Sl • nın iiçte ikisinden ve Yeni Kine adasınm garp k smından mürekkept:r. 1 - Alman zaferlerini mümkün ol- hariç kalamaz. 
ij

0
,

1 
erz Felemenkten alt ıdefa büyük olan bu müstemlhenin mesah.,sı iki mil- cluğu kntlar büyüWniiz. Paris, 16 (Raıl;'o) - Popüler gaze-

t andada sıkı tedbirler Roma, 16 (Radyo) - Lizbondan von kilometre murabbaını geçer. Nufusu altmış bir milyondur. .~ - .. )lütt:_fiklerin zaferlerini d~ tc•inde yazdığı bir makalede eski baş-
bildiriliyor: Yiıni Felemenk nufusunıın takr"':>en yedi buçt;k mislidir. 1602 de Fe- mumkun oldugu kad11' küçük gRsteri- \'ekil Leon Blum şu suali soruyor: 

A.tıııı alınıyor Portekizd~ Otoda hava ve deniz lemenktc teşkil edilen bir Şarki Hindistan ş;rketi bu adaları birer birer niz. ~~üttefik gazetelerinin neşriyat Bugünkü Norveç. yarınki Belçika 
~a~ın ~rda'll, 16 (Radyo) _Alman- üsleri için bugün yeni bir pliin mev- de geçirmis ve iki asır kadar l•uraları bu şirket tarafından işletilmiştir. vı; mutalea;arından kısaca bahsedi - hadiseleri önünde Almanyanın, bita-
ltoııanın llıd~n limanının karşısındaki zuu tetkik edilmiştir. 1798 de şirket dağıtılmış ve idare, Feleme"k hükumetine geçmiştir. Müs- ııız. raflar için nasıl bir hile ocağı haline 
ili~ ltuv Delfin limanı, Hollanda de- ----* temlekenin başında bir Felemenk valii umumisi bulunmaktadır. Yerli hal- Dünkü İtalyan gazetelerinde şu gü- geldiği anlaşılmıyor. görülmüyor mu? 
~ka~ ~~1tleri tarafından sıkı bir mü- S f • 1 kı M11lewalılar ve Endonozyalılar teşkil eder. Bunlar ekseriyetle müs- lünç başlıklar görülmüştür: J\fuharri.r Pertinaks, Ordr gazete -

t Ilı!~~ ına alınmıştır. Bunun aşikilr e Jr er lümandır. Bu adalarda zrnci de vardır. cDost Almany:ı.nın genç donanması, sinde müttefiklerin şimal ve baltık 
~h4>ıneı' Alman ticaret gemilerinin K f Yalnız Sumatra adasında 5 bin kadar Avrupalı, 93 bin Çinli, 25 bin İngiliz donanmasını nasıl mağıup et- denizlerinde zafelerinin, bitaraf mem-
~ t.ınd taha~şüdüne mani olmaktır. On eraDSJ Arap, 10 hin kadar ecnebi bLllunur. Geri kalanı Malezyalılardır. ti?> «İngiliz donanması, nasıl ricaıt kketlerde harbin bir dönüm noktası 
:"'!ı Ilı ~ıı bUyUk vapurlar, Hollanda Londra, lG (Radyo) _Yakın şark Yeni Kine ahalisi Popolardan mürekkeptir. Felemenk Hindistanın - etti?• olduğu kanaatini uyandırdığını, fa • 

! tut~ •mları tarafından kontr?le daki İngiliz •efirlerinin iştirak ettik- da yerliler haricinde başlrn ırklardan olarılar 2,5 milyon kadar tutar. 240 Roma, 16 (A.A.) - Röyter bildiri- 'kat İtalyanın bundan haberdar olma. 
llıaktadır. !eri konferang hakkında Londrada bini Avrupalı, 1,230,000 Çinli, 1,000,000 Arap ve sair şarklılardır. Bu a- yor: dığını, İtalyan gazete ve radyolarının 

l) l\" --*·---- bir tebiiğ neşredilmiştir. Bu tebliğe daların en mühimmi Cavadır. Sunıatra daha büyüktür. Fakat, o kadar İla'yan birinci ve ikinci filolarının İngiliz filosunun mecburi rica~inden 
~ı,}~a. rkanın .Amerika göre konferans, ıılakadar devletler- ileri deyildir. Felemenk Sumatranın mahdud bir kısmını idarelerinde bu- ılün ilkbahar manevralarına başladık- bah•etmekte olduklarını, hala gazete-

l'ısı ı f l.. le demokrat memltketlerin siyasi ve ıundurmaktadırlar. İçerideki dağlarda pek iplidı.i tarzda yaşı)·an yerliler !arına dair bazı ~~yialar deveran et - !erinin Alman taraftarlığı yaptıkları-
l..ond S 1 ayı tanımıyor iki;Jsadt müna!lebe!llerin artırılması Felemenl:i tammaz'ar. Bu adada ziraat mahdud, ekonomik faaliyet azdır. mektedir Fakat h~rp gemilerinin muh nı yazıyor ve diyor ki: 

lııatik ~~ ı? (A.A) _İngiliz diplo hıısuslannı konuşmuştur. Sefirler Halbuki Cava çok kalabalık, çok zengindir. Dünyanın en iyi sulanan yer- telif harekatı hakkında hiç bir malu- - Hiç •üphegiz İtalya, Almanyanın 
'• ])a ~fıl!erinden ltildirlidiğine hafta sonuna kadar vazifeleri başı- !erindendir. Cava, medar ormanları ile örtülüdür. Çalışacak insanı da ınat alınamadığını resmi mehafil te- ınuvaffakıyetinden bir çok şeyler um-
~ \en<lıg~ tııarkanın Vaşington elçi- na dönmüş bulunacaklardır. çoktur. Nufu~u 40 milyonu bulur. Vasati kilometre l:>aşınr. ?00 kisi dü- min etmekt~dir. muştu. 

l 
İli 

0
/ 01 hl!r Danimarkanın mu_ Hitlcre hedi e ed·l şer. Felerrenk Hindistanı sıcak memleketlerin her çeşitli mahsulünü ye- Bu iki filn, zaten 10 marttan beri 

"tl arak illn etmiştir. • Y ı en tiştirir. Pirinç, şeker kamışı, kauçuk veren ağaçlar, kınakına, çay, kah- kısmtn manevralar yapmakla meşgul 
ı terede yeni memnu deınırler! ve, tütün, Hindistan cevizi !:aşlıca nıahsullerlndendir. Bir kaç sene evvel idiler. Bunlardan T, rento üssilne mer-

tn k Berlin, lG (Radyo) _ Almanya_ Cavn, ~eker 'stihsalinde l'çilncü idi. Fakat bilahare düştü. (1939 da istih- but bulunan bil'ınci filonun Draça k:. 
aı ?.oııdr ınta alar da demir stokları toplanması hakkın- sal 520 bin ton).. dar bir cevelan yapacağı ve İspecyaya Berlin, 16 (Radyo) - Almanya 
~·tıdaıı it\ l6 (A.A) - Gece yan. daki kanunun müddeti yarındr.n son Dünyada sarfedilen kınakınanın yüzde 95 ini Cava verir. Kauçuk is- hariciye n~zırı, Amerika hiikOmeti -ı t •uar merbut ikinci filonun Gaetaya doğru 
Q. eba

11 
_ en dU~man memleketle. ra bitecek ve dojiumunun yıldönümU tihsalinde ikincidir. Maden itibariyle de zengindir. Sumatraııın cenubu nin Danimarka w N'nrveçteki Ame-

<er "'ın K · d k b d ı ı d. k ı · t'h l•t .. d · 1 ve Sicilya adası etrafında harekatta k 1 k 1 tlıı ~. lıtil • ~ntte dahil olmak münasebetiyle, kendisine hediye e - ,arkisın e i azı a a •na ilnya a ay ıs ı ssa • ının yuz I' yirmısi a ı· 1 ri an m"nfaat erinin orunması • 
llcallıttl t~renın yedi mıntakaaıa- dilen demirlerin yekOnu Hitlera bil. nır. Senede 6 milyon tona yakın p.trol 1 milyon ton kaa'.lr maden kö - lıulunacağı zannolunmakatdır. çin ır."racaııt ve te•ebbüste bulun. 

•rı ınenedilmi§tir, dirilııcııktir, mürü de çıkarılır. Petrolde dünya altıncısıdır. Diplomatik mahfiller bu hareket!~- duğıınıı b~yan etmiştir. 

----*·---
Danimarkactaki Ameri-

kan menfaatleri 
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4 ) (ANADOLU) 17 Nisan 1940 Çarşamba 

e çika hariciye nazırı 
Spak'ı beyanatı 

lstanbul telef onları 

Bn. Af et Nişanlandı 
1stnnbul, 16 (Telefonla) - Profe

sör Bn. Af et, riyaseti cumhur köşkii 
doktorlnrıııdan B. Rifat ile nişanlnn
mı~ lır. 

(1940 

Büyük 
Nisanının İlk 

Devletler 
Günü Esasiyle) 

Donanmaları 

azır, Belçikanın harbe girmek iste- Beşiktaş, Macarlara 
ZIRHLILAR ZIRHLILAR 1 Lıediğini, bitaraf kalacağını söyledi t tanlıu~l~~~~kro~1~fu_ :\Iacnr 

'Brük el, lG (Radyo) - &lçika ha-
1 

- Biz İııg.il~cre, Fra~~:sa ~c ~iman- Kispeşt takımı, bugün yaptı~ı maçtn 
10 - 20 bin ton arasında 

ZIRHLILAR 
20-30 bin ton arasında 30 bin tondan yukarı 

riciye ı azırı Bay Spnk beyanatta bulu yaya kurı;;ı butun taahhudlerımıze sa - Beşiktaş takımını 2 - 4 mııglup et - Devletler Hizmet- Tezgah 
narak demi tir ki: dık kalacagız. Çlinkü bu üç devlet, bi- mistir. te ta 

Ye. 
kim 

:\lecmn Hizmet- Tezgfih Ye_ 
kOn 

'.Mecmu Hizmet- Tezgah Ye_ 
kOn 

l\1ecırıll 

tonaJ 
_ &ki zaydanberi harp yanıbaşı- zim bitaraflığımızı k~~ul ve t~ah~~d ilk tedrisat müfettişleri 

mızda bulunuyor ve bugiln gorüyoruz altına ulnmılardır. Bızını bugun ıçın •• İngiltere 
kı bu harp, bizim harp dı:..ında bulun- i t<'diğimiz şe~, harbe girmekten uznk kurs gorecek Fransa 
maklıgmuza rağmen, iki dost devleti kalmaktır ve bunun iç:n bitaraflığımı- lstanbul, 16 (Telefonla) - .1aarif Almanya 
d \ i miştır. Kendilerini sevgi ile, hür- zı muhaftızn etmek istiyoruz. Vekaleti, itk tedrisat müfettişlerinin Rusya 
m tle 0nımz. Çünkü aramızda büyük Harici · n ... zırı sozlerine devamın; bundnn böyle Gazi forbiye enstitiisü Amerika 
\e deı in bnğl r vardı.ı> - Bu maksndlndır k:, hürriyc imi- mezunJnrmdan olma ına knrar ver- Japonya 

Hariciye nazırı Beliçkanın Loknrno zi korumak için hnı p etmesini de bili- miştir. Mevcud müfettişler için Anka- Jtalya 
muahedesinden sonraki vaziyete de yoruz. rada bir kurs açılacaktır. 1 
temas ile şunları söylemiştir: Demiştir. Jngiltereden manifatura 

Rus vapurlariyle 
al ıbileceğiz 

iman 1stanbul, J6 (Telefonla) - l\fonifo 
turacılar heyeti Londradan döndü. İn-
gilizler, istediğimiz kadar ve her cins 

2 2 

2 2 

Tayyare gemisi 

tonaj te ta 

4 4 
7 7 

20,000 2 2 
3 3 
5 5 

30,000 8 8 
4 4 

tonaj te ta 

llG,600 10 9 H> 
163,940 4 4 

52,000 3 3 
71,110 2 2 

138,l 00 10 8 ıs 

235,960 2 3 5 
94,480 4 4 

G62,000 
140,000 
10&,oOO 

so,ooo 
623.000 
1 !)4.0oO 
140.000 

J-lliill. • ff ..k. ·iir.s .. flP 

Kruvazörler Kruvazörler 
1 inci sınıf olanlar 2 inci sınıf olanla\: __,., 

Yaı.çin eşyataşııııyormuş manifatura e~:·a ".~re.:eklerdi~. Devletler Hizmet- Tezgah Ye. l\Iecmu Hizmet- Tezgah Ye. Mecmu Hizmet- Tezgah Ye. :Mecaı• 
ton al Maden komuru naklıyatı te ta kOn tonaj te ta kOn tonnj te ta kOn 

• tarifesi 
ı k d" h b . İngiltere Ingi tere i tısa 1 arp nazırı u ge- ı İstanbul, 16d(Telefonla) -ki' Ltımnün- Franıa 

5 6 11 238,400 15 15 143,800 50 23 73 475,slO 
10° sd 

arımız arasın a maden na ıya ı c- Al 
2 2 4 68,140 7 7 70,000 11 3 14 
l 1 2 38,500 4 1 5 50,000 5 4 9 57,4o0 
1 2 3 33,000 3 5 8 62.0001 4 4 25,ssı milerin tevkif edildig"' ini söyledi reti hakkındaki Vekiller Heyeti ka - Ru:~:ya 

rarnamesi çıkmıştır. Amerika 
Londra, 16 (Radyo) - İngiliz ik- dHeceğine dair kafi deliller me\'cud ol- K l•d • •h b t 5 3 8 175.000 18 18 171.8001 19 10 29 232,5°' 

137,09f are ı e ınt: a a Japonya 
tısadi harp nazırı, Avam Kamarasında dukça milsndere edildiğini ve edilece- İtalya 
beyanatta bulu.ıarak Sovyet vnpurla- ğhıi bildirmiş, Danimarkada 200 bin :;\f oskova, 16 (A.A) - So\'yetler 

6 3 9 127,470 12 12 107,600 25 25 
1 1s1,2ft 7 7 70,0001 14 14 14 

rı ile cenubi Amerikadan, Rusyanın ton petrol bulunduğunu, bu stokun an- birliği yOksek Sovyet meclisi riyaset 
, A • ı· . h ı . dh•anı, Fin Karelisi Sov,•et sosyalist \ ludıvostok ımanına eşya ~e ma su cak Dammarkanın jki buçuk aylık ih- . . . . · h .. 
·u·- · · bunların Almanyaya sevk e- . . cumhurıyetınde mtıhabatın 16 azı-

gı ıgını, tıyncını karşılıl·abileceğini söylemış- ran 940 tarihinde yapılmasını ka -

Garp cephesinde 
Bir Alman taarruzu 

tard edildi 

Bir Fransız tayyaresi 

tir. rnrlaştırmıştır. 

Gazetelerin neşriyatı 
- Ba§tarafı 2 inci sahifede - Amerikan gazeteleri Narvikin istirdn-

orduları, şimdi Norveçe gönderilmiş- dı hakkında verdikleri haberler meya
tir. nmdn bazı miitalealar da serdediyor -

Fransız gazetelerinde: lar. 
Lö jurnal askeri muharriri general 

Belçika arazisine düştü Dübnl; Hitlerin Norveçe saldırmak su N'evyork Taymis diyor ki: 

P . 16 (R d ) _ Bu sabahki retiylc yaptığı hatadan bahsediyor ve cMUttefikler, Almanların ntey -
arıs, a yo b .. N t k. K · l" hOkO d k k b l tt'l B 

F A t bl"ğ' ugun orveç e ı uız mg me- Rn o umasına mu a e e e ı er. u 
ransız resmı e ı ı: t• . . t"f t · Al · d ı u N 1 ·1 · 1. 
G h . d "kO Ue o-er ının ıs ı a e mış, man zımam ar - sure e • orveç ı ere cesaret ve ısveç ı-arp cep esın e gece su ne • :.-

. . larının hareketi Alman ordusunu şn- 1 Iere de emniyet verdfü~r. Amerika si -

Muavin muhrip 

Devletler Hizmet- Tezgah Ye
kun te ta 

. 
İngiltere 
Fransa 32 4 36 
Almanya 
Ruıya 12 5 17 
Amerika 
Japonya 2 6 8 
İtalya 

Mecmu Hizmet- Tezgah 
tonaj te ta 

lö3 24 
89,390 38 26 

46 26 
49,300 52 20 

217 36 
16,000 129 5 

130 12 

izahat ta 

Ye
kOn 

177 
64 
72 
72 
253 

134 
142 

d!x t' 

Mecmn Hizmet- Tezgah 
tonnj te ta 

255,135 57 12 69 
77,620 77 24 101 
78,954 GO 50 110 
70,000 130 50 180 

315,730 94 18 112 
167,490 Gl 8 69 
145,000 113 28 141 

aittir Aşağıdaki bugüne mı~tır. t ld ~ · • hf"ll · ·1 · H'tl i 'T 1 k . (R d ) F kA şır mış o ugunu, sıyası ma ı erın yası crı, ı er n :.:-.on•eçe sa dırma -
Pnrıs, 16 a yo - ransız er a- . . . . . . d 1 R 1 • 'd b ld" · ·1 • ı •. ..1 ... : 

h k . t bı·-. m l a easına öre şımdı dığer me e - Ja modern harp tarihinde çılgınca ne Yuknnya O'"rcettığımız ce ve , 13, us arın 10, Amerikanın 65, ıa - ığı i ırılen gemı erı şun,,-~"9 
ı ar lJ' .:mm gece ı e ıgı: . . t ı ı 26 b" t , h . . . T k il ri lelerle bılhassn Belçıka Ye Hollanda ıtice iz bir harekette bulunduğu mü ta- ngiltere, Fransa, Almanya, Rusya , ponyanın 21, talyanın yedi deniza - bin tonluk Gnayynav, ın l/f 

t 
uafrpd cept est 

1

1nınb~ngı ızk .. U\drved~a.. ile müttefiklerin alfikadar olduklarını leasındadırlar. Amerika, japonya ve ltalyanın bu - tısı hayli yaşlı gemilerdir. Maama _ I ikinci saffı harp gemiıi Şornhortt _ 
ara ın an u u an ır mev ıın e Uy • • • • d f"h R Al ı h ı ~ b' ı Ak"b t" ırtef 

b
. h" f k t . t- vazıyor. Atlnntn gazetesi de müttefikle!"İn günkü denız kuvvetlerını a et ve to- ı usyanın ve man arın ta te - agır ır yara a mıştır. ı e ı -:4...f 

mnn, ır ucum yapmış, a ·a zayıa • Helsinki 16 (Radyo) Butlin Fin ı'·orverteki zaferleri karşısında Jlitle- naj itibariyle göstermektedir. Bu ced bahirlerinin hakiki miktarları gizli- huldür. Emden ve Blüher de d-!: 
la t redilmiştir. ' -. A ... .,.., 

S tak d t k ti 
. matbuatı, Norveç ve Danımarka ha -

1
rin Alman milleti öniinde feci ve mliş- vele, küçük gemilerle, mayin tara - dir ve bu rakamlar kaydı ihtiyatla dört kruvazör, on bir cleatroyer, 

ar mm ·asın a opçu uvve erı- . . . . . . 1 İ ·1 · · d" k t l ·ı · t" s t t "t 1 h · . d'" .1_ •• b b d n dıselerını büyük bır clıkkat ve şefkatle kül bir vaziyete dUştüğünü, bunun te- yıcı ar ve ngı terenın tım ı on ro verı mıf ır. ovye orpı o arının mu rıp. ~--
mız uşman mevzı~rını om ar ıma t k" t k ı · l · d k 11 d ~ f k lAd ·· t "kt d b k"ld d" 1 B d b k O l F" nd• .... 
tm

. 
1 

dl , 1 •
1 

k h . d a ıp e me te; sirlerinden kurtulmak için Alman mil- ış erın e u an ıgı ev a a e ıura e mı arı a u şe ı e ır. un an aş a ı o ıyonı • _.., 
'ıe kış ~fr f r.

1
." OJtlar:n 

1 
şart cep esın e - Fakat nrtık şimal clevletleriniı;ı 

1
1etini başka taraflara hücuma tahrik malik. ik; tornito taşıyan hücumbot - Şimdi, yukarıdaki cedvelle Al - ha bir çok Alman deıtroyer ınu~-~ 

eşı a ıye erı o muş ur. ~ . . ı d h"l d ~·1d· 1 · t h d l · b t k' • • N rvı"k ~ 
B 

"k 1 16 (R dQ ) A d . . muştereken bu ışı konuşmaları zama-,edeceğin_i yazıyor. arı a ı egı ır. man arın son zayıa ını eaap e e - erı a mış; ımısı a , t" 
/~ seB 

1 
"k af~ -d b~ e~~n şı- nı geçmiştir. Finlanuiva şimdi, keneli - Şu cedvele göre İngiltere donan - lim. Burada biz, Almanların battı - Bergende tayyare hiicumlariyle 1::--

ma 1? e e çı n 8 m. 8 ır man fölfıketiniın :-ğırhklnrı~ı azaltmak va- matı, 1,966,310 ton ile dünya birin - ğı resmen bildirilen ve kat'i olarak mış, hasara uğramıttır. Fakat • tlt• 
ve bır Fransız tayyaresı arasında vu- · · · · d a· T · d · k" DOK TOR cilicini muhafaza etmektedir. teıbit edilen gemilerini alacağız. lar kat'i olarak teıbit edilemeınıt~.4 
k b l b . t" . de zıyetı ıçın e ır. emennı e erız ·ı, .,.t111· 

ll U an ır çarpışma ne ıcesm ~ b h 1 Sk d" "ll t 1,773,510 ton ile Amerika ikinci , Almanya, Skandinavya cephesini Ayni günlerde Almanlann kay ı.I .. 

ransız nyyare ı uşrnuş, ayyarecı- . h"' · · .kl.ll · k J,111,930 tonla japonya ucuncü, açmadan 10 bin tonluk iki gemiye, yirmi beşten fazla nakliye ~e • F• t . d" .. t . u arp sonunca an ınavya mı e - BEHÇET UZ rJlil' • 

l rd b. · ··ı ·· 1 "k" t . lerı gene urrffet ve ıstı a erme a- ., 
e en ın O muş, yara ı ı ı ayyarecı 1 • 820,640 tonla Fransa dördüncü , 26 bin tonluk iki saffı harp gemisine, iki cephane gemisi ve binlerce 

Longende bir kıliniğe kaldırılmışlar- vuşsun nr. Çocuk Hastalıkları 690,415 tonla ltalya be§inci, 491,871 bir tayyare gemisine 3 ili sekiz bin kerdir. """ 
dır. Demektedir. tonla Rusya altıncı ve 451,854 ton- ton arasında dört birinci sınıf kruva- Bu rakamları mevcud dona~__._ 

Londra, 16 (P.adyo) - Liiksenburg Gazeteler, bu meyanda lsvcçi ele i- AfütehaSSlSl Ja Almanya yedinci gelmektedir. zöre, 2 ili 3 bin t"'nluk be, ikinci sı- tenzil edecek oluraak, halen ~· 
tan bildirildiğine göre, dün gece hu- knz ederek ayni felakete uğramamnsı Hastalarını 11.30 dan bire kadar Yukarıdaki cedvelde muayyen hiz - nıf kruvazöre, 46 deıtroyere malik- donanmasın a, akibeti meçhul, ,r 
duddnki nehrin Alman sahillerinde mil için dikkatli da\•rnnmnsı lfizım geldi • ı BP.y)er aokağındb Ahenk matbaall metlerini ifa etm~ ve bilahare esaslı ti. Tahtelbahirlerinin miktarı iıe bel- ralı 26 bin tonluk bir saffı harl' td' 
him değişi.klikler olmuştur. Bazı ha - ğini hntırlatmaktadırlar. v&nındn kabul ııdP.r. tamir görmüş gemiler de ahildir. li değildi. Müttefiklerin batırdıkları miıi, biri dünkü muharebede U~; 
berlcre g!Sro bu değişiklikler mutad O- Lonclra, 16 (Radyo) _ Buglinkli Ve bir nisan 940 daki vaziyeti tcsbit muhakkak tahmin edilen 60-65 pil yaraıı alan Admiral Şe~ :.ı,ıa , 
)anlardandır. Fakat her zamankinden 1 1 etmektedir. Yalnız İtalyanın 35 bin tahtelbahiri bu cedvelden tenzil ve üzere 10 nar bin tonluk ilu s tı-'- .. 
fazla hareket olmuştur. Ucuz sı·nema Gu·· 

00
•• tonluk iki zırhlısının ın,ası. bitmi, tezgahta olduğu bildirilen 50 tahtel- bir tayyare gemisi, 4 ve,.. s ~ .....----* ıayılabilir. Bunlar ihtimal hizmetP. bahiri bitmiş kabul edcuek, Alman - kinci sınıf kruvazör, 35 de• ;..-

Fo•• rOef adalarının girmiş veya girmek üzere bulunmak- yanın halen 30-40 tahtelbahiri ya muhribi vardır. Otuz bet biti::.-· Bugün K üitiirpark Sinemasında tadır. Almanyanın 10-20 bin ton - var veya yoktur. bir ağır zırhlının in,uı talll• ~-

1 
luk zırhlılar aratında ,-öıtcrilen iki Tahtelbahir meselesini tetkik eder mak üzere olduğu da söylenın• 

İşga j Saat !2,30 dan gece varısıncı katlar gemi Admiral Şer ve Doyçlanddır. ken, tahtelbahir tayfalarının vazi - dir. ,.. 
Büyilk ve küçuklere husuı>i 15, talebe 10 kuruştur. Ayni tipteki üçün 'i gemi, yani Graf yetini ıözönünde tutmalıdır. Daha Halen Norveç sahillerinde '"jJ_..I 

Bu fiyatla Zevk ltecesi \·e Gangısterler Celladı gösterilecektir Spee batmıştır. Bu itibarla cedvelde Lir ka~ sene evvelisine kadar tah - tık dışında kaldığı bildirilen ıeırt •• ar. Londra, 16 (Radyo) - Hariciye 
rnüste arı Bay Butler, nvnm kamara
sında beyanatta bulunarak; 

Ayııea Paramunt jurnal yer almamışbr. Bu gemiler onar bin telbahır yapamıyan Almanya, bu se d h • • hl"k de deıttellJV" 
Serınslnr Zevk gecesi 2,20 5,20 8,15 Gnngı:;tcrler 4,10, 7,30 tonluktur. heple genç tahtelbahirci yetittireme- e, er an ıçın le 1 e b tarı _, .. 

- İngiliz ku\'Vetleri Föroer ada -
larma çıkmışlardır. Bu işgal keyfiy~
ti, Danimarlrnnın hilrriyetine kavu~ 
masına kadar devam edecektir. -

CUMA GÜNÜZ...'D8N iTiBAREN Fransızların 20--30 bin ton ara -

G k Öl•• h b• ıındaki zırhlılarından biri, AmerikaeCe yarısı şar ıcısı - 1Um ar 1 laların bir ve Sovyetlerin üç gemiıi 
muayyen hizmet müddetlerini dol -

• durmuf gemilerdir. Yani 26 sene ve 

1
1 EMASI N DA--=--llBU daha fazla hizmet görmüş olanlar-dır. japon zırhlılarından biri de böy 

GÜN ledir. Bu zırhlılar, 305 lik toplarla 
--........... --• mücehhezdirler. 

__ r3~~6 TAYYAR 
Anlardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz Kıvrak, lahuti, 
hazin sesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden 

ÜMMÜ GÜL ÜM ün ölmez bir eseri 

VED "YANIK ESİRE,, 
TÜRKÇE ı ARAPÇA 
SÖZLÜ ŞARKILI 

Birinci sınıf olarak kabul edilen 1 kruvazörler 155 likden fazla , ikinci 
sınıf kruvazörl~rde 155 Hklerden 
noksan top taşıyan gemilerdir. 

Muavin torpitolar, iki ila üç bin 
ton arasında olanlftrdır. 

Destroyerlere gelince, en yeni deı-
troyerlere ıahip olan İngilteredir. 

!
Bu cedvelde gösterilen •dedlerden, 
Fransızların 46, Rusların 15, Ameri-

1 kalıların 153, japonyanın 44, ltalya-
1 nın da 35 destroyeri, muayyen hiz-

Agrı ca: Ekler jurna/Numarn 9 dilnyıt ve harp lıad"c;atı.. Bugün HALK glinildür. Blitün ıe met müddetini ikmal etmi' gemiler-============= SEANSLAR: l,30-3-5-7-9,15 de. analarda her yer 20 kuruştur. dir. Yani 13-16 senelikdirler. 

••••••••••••••••••••••U11•••••••ill••••••••lilıı••-• Denizaltılara gelince, lngiliklerin 

miş ve harp patlayınca geçen bü _ Müttefik donanmaları, un -" 
' . rd kıstır• yük harbin tahtelbahir efradını kul- man zaman Fıyorla a iti'" 

lanmak mecburiyetinde kalmıştır. veya açık denizlerde yakalayıp 
Geçenlerde batırılan bir Alman tah- ha edeceği şüphesizdir. b°"' 
telbahirinin kurtarılan tayfalarının Hitlerin Norveçi İ•tili te,eb1' .,.. 

hemen hepsinin de 45--50 yaıında Almanların senelerce çalı ..... 1"' • 
olduğu görülmüştür. cuda ıetirdikleri dona~111 

Son harpte Almanların batırıl - him bir kısmına malolmut-· # 

EL HA M R A sinemasıiila 
Bugün matinelerd~n itibaren iki büyük film birden 

1-MİKADO 
Bütün Renkli ve l:Iarikullide musiki ve Muhteşem MizanseD 

2-ŞİMALOTELİ 
FRA. 'SIZCA SÖZLÜ 

Ba~rolde: A N N A B E L L A 
Metro Jurnalde: En son ve mühim HARP haberleri 

Seanslar: Şimal oteli 1 4,30 8 de 
Mikado: 2,30 6 9,80 da başlar 

1 
,. 

Dikkat: Cumarte i Ye Pazar 11 de ve hafta arasında her gün 



SAH:FE ( 5 } 
~~~~~~~- ~-~~~~~~~~~~ 

(ANAOOl.U) 
...;;.._..;~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~ -~-~~~~~~~~-

lngillerede harp kabi- Harp ateşz Uzak Şarka 
nesi isteniyormuş sıçrayacak mz? ihraç sahası genişledi B.r haftada batan 

gemiler 
~~t~••tara~ı 1 inci aahifed~ -

1 
llıt'ıç oltı yPrdeıı ynpılnıuı ralyöz ııte~i açarak bunları tahrip et. 

~k ef'.klerımize kolay : ık göster- Loııdra. 16 (Radyo) - Röyter A- mi~ler \'eya ha.•ara uğratmışlardır. M.. fk "l · • t çıkan Ta;·mis gazetesi bir makalesin-
'"1ıran:_ı;1ı bir vazifemizdir. Bundan jansı bildiriyor: Norveçe sevkedilen İngiliz seferi kuv utte ı gemı erı zayıa de, kabine meselesini me,·zuu bah•ile 

Roma, 16 (Radyo) - Londrada 
-Baş tarafı 1 İnci sahifede

tiııiıı biiyle \ıir ihtimnl kar~ı>ında pa. 
>if bir vaziyette kalamıyacağını .-öy
lemektedirler. 

''
0 rveçt İ T F · vetlerine Kanada müfrezelerinin de vermemiştir beş nazırdan mürekkep bir harp ka-ltası da e _ngı ız ve ransız İngiliz askerleri, Norveçte 6 yerden . • . . 

'l'a ieçecektır. 'h h k t· . kt k dahıl oldugu zannedılmektedır. bine.<i teşkilini istemekte; 
japoııya mühim petrol ve kauçuk 

meııbalarıııdan mahrumdur. Fakat 
Felemenk Hindistanı adalarının i~ -
gali vaziyet; tanıamiyle değiştirecek 
ve istikbalde Amerikan filosunun ja
pon filo"u ile harb~ tutuşması takdi
rinde japnoya filosu halihazırda ec
nebi menbalardan ve bilhassa Anı~. 
rikan nıenabiinden tedarik etmekte 
olduğu mazotu bu adalardan tedarik 
edecektir . 

tıı..,YYa.recilerimiz ve erkanıharbi-
1
1 

raç arke'le '. ytahpk~ış veb yelnı çıl ı ·- Almanlar laveç hududunu a,ıııar: - Çünkü geçirdiğimiz zamanlar 
·-.ıın;z . arı mev ı erı a ıme aş amış ar - . Londra, 1 6 (Radyo) - Son hafta 

~ık 0 • genış hareketleri hazırla- dır. Stokholm, 16 (A.A) - Kornsıo2 içinde denizlerde müttefik ticaret fevkalade enerjik hareketleq icap 
tıııa zere Londrada müttefik1erle etrafında nıkubulan bir muharebe ettirmekte ve bütün milli müdafaa 

ıa g ı gemilerinden batmlan yoktur. Yal k 1 • · t k ı ·•ıııışı e ınişler, müzakerelere baş. :.; "k h . h ld e'nasında İsveç arazi•ine mermiler uvvet erınin mUş ere en ve esası 
llrdır. St k'·haı1Tı ' 1Ş6' (ıA~ Aa)r~ 

0JT ı.' _ düşmüştür. h,·eç makamları bayrak nız dört bitaraf gemi batırılmıştır. şekilde hareket; bir zaruret halinde 
Cu· ı· k ·r · 0 0 111

' • • arn~ mu J d"k k ı· ı h d d h tt L d 16 (R d ) Al ·" b 1 ktad r 4 "ın iatı a ettı . . . _ .. . ar ı me sure ıy e u u a ını on ra, n yo - mıın ·~- u unma ı . 
4ıar~dta, 16 (Radyo) - Almanlara habırııı_ın aldıgı hal;N2rlPr~kgorbe.l ıngi- tahdid etmişlerdir. Almanlar derhal galinden evvel Norveçin Narvik li - Demektedir. 
L ar olıın N . h d lız denız kuvvetlerı arvı te u unan . k"I . 1 d" ----*·----
"!ıı orveçın ma u pro - . . . . 1 gerı çe ı mış er ır. maııından demir yüklü hareket eden 

Guisl'nk k b" .. t"f t . Alman ılenız kuvvetlerını tamamıy e N f' . . . r Al l 12 
. \' ' ·a ıne•ı '" 1 a e mış - · h t · ı .•· İ ·ı· b h · ı·ı · orveç •e ırının zıyare ı: ~ İngiliz .vük ~emi•i, dlin İııgi1terenin man ar vapur eni kab n . d kt V ld ım a e mış eruır. ngı ız n rıye.ı erı T d 16 (AA) Norveç se .. 
~d ey1 o or a er na· . . . . . d h ,on rn, . c - • k / d l Deniz mehafili japonyanın >i;·a;ıt 

nüfuz dairesinin büyük Okyaırnsun 
cenubunda Filipin adaları yakinind& 
le,·essU etmesinin. Amerika donan• 
ması için pek çetin bir mildafaa me
selesini ortaya atacağını beyan et -
mektedirler. 

!4 l diiıer b" N h . t k'' ıngılız toplarının hımave;ıı altın a se f' . C I b b h lı ekili ika ~ımulinde Lir limana gelnıi~lerdir. ya a a z ar 
1Ctktır ır orveç :ıını eş ı. rin bir kı•mını i~gal. e\'lemi~lerdir. ırıl ~ohpanl 1 ~ " 1 •

1
·' t a_ş,t·· -

~l · . · . · ·. nıe Ka ınc a zı~·are e mış Jr. 
ııı.ı,ııu, . . . . ·. Bombardıman nelıee'lnılr lıazı bınalar Londra, 16 (Rndvo) _ Norveç 0 

7xıı u.şıltlt asker ıııdıı me - nrilnıle RO\·al o leli harap olmu•tur. · F 
• · cıkarılan ku,·vetler ııı·a.uıda ran -

1 l.ndra Y• çalışı11ınlar Nan"kteki Alman kuv,·etleri Narvik- ~ız askerleri d~ bulunduğu habPı·i 
'l'd • 16 (Raılyo) - Bitaraf men Kiruna demiryolu bovunca geri çekil- t "d 1 · ı· A k" ·ııraç •nha•ı 

~ an alı .. 1 • • • eyı fi memı~ ır. ~ l'r ı . . 
, ~"u . nan haberlere gore a mun mışlerclır. a»nı"e!enı"kt" , .• fuk.•t bııtu·· 1, harekat 
~ "'" hı N °· ·' ,- 0 "" " • ırnganda nazırı Giurescu 1n42 bey-. .., il 1 orveçte \ıllttiıı istikamet- Norvt>çliler bu Alınan k1tV\'Pllnini cı1'usları va.ıta,i.vlt> ;,·unlış haber 
" er e-r.... ı kt R ·h ta h ı kt d ı Al nelnıilel Roma •erıri•i sahasında ya-~~· · ""'"" ça ışm:ı a ve usya- a ya nzır anma a ır ar. mnn- alan Alman erkiını harbiyesine ifşa 
~ld '~ndiyııda takip ettiıli ~istemi farın vaziyt"ti sıkı~ıktır. Seferberliö:in edilmemek mak;adiyle çok gizli tu _ ı:nlan inşaatı ziyaret etmiştir. 
~~l'f Pare.şut ili! Norveç müdafaa muvafakıyetle ilerlemesi yüzünden tulmaktadır. Roma, 16 (Radyo) - Papa, Ro -

~:rı, ~ &s~r indirme~ çalışmak- Non·eç kıtaları mühim mikyasta kuv- manya propaganda nazırı Goresko 

----*·----
Papa, Romen Nazırını 

kabul etti 
Roma,' 16 (A.A) - Romanya pro-

Berlin, 16 (Radyo) - Baltık de
nizi memleketlerinden odun yük!ii 
olarak Belçikaya gitmekte bulunan 
12 vapur Alman donanmasınca ya -
kalnnmıştır. 

T. İş Bankası 
Küçük Cari Heaaplar 

Londra. 16 (Radyo) - Hollanda 
~efirinin hariciye nezaretine giderek 
Lord Hııllfabla gör!i~me>i, muhtelif 
teşebbüslere yol açmıştır. 

tı ~ . 
tlırı vetlenmışlerdir. Norı•rç Allwları Amerikada 'le zevcesini kabul etmiştir. Mü la - 1940 
l;ıQta., c!vannda paraşütli! inen Hava bombardımanları Nevyork, l6 (A.A.) _ Almanlarır kat yarım saat kadar sürmüştür, Na-

Bu mtilılkatta Felemenk Hindis -
tanının mevzuu bahsolduğu üzerin
de ı•rıırla durulmaktadır. 

teıe te k"! ··"! · t· B" Al · ı İKRAMiYE PLAJ'<°! ı.l'\' v ı =I mış ır. ır - Norveçe a•ker çıkarmalarıııdan evve <ır bundan sonra Vatikan haric ye 
~1.;ı,; .aresi isveçte dtııürülmilş, beş Londra. 16 (A.A) - «Ha\•a nezıı- .'·ola çıkmış olan Berıı-N.1f jord adında- ·ıazırını da ziyaret etmiştir. KEŞ!DELER 

----*----
.\'lnUrettebatı tevkif edlimiştir. reti tebliğ ediyor.• ki Non-eç traıı•atlantiyı 19 mil;•on do 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 "'ıırç k K ı· t J k ti t f f t l" ı 1 d 1 lkincitesrin tarihlerinde 
1 "°il4 mu ·o.venıet ediyor ra ı;·e ıava uvve er; ara ın- !ar kıymetinde altın hamulesi ile Nev- ıe er es ım o muş ar ır. . 

Ağrının kurtuluş bay
ramı kutlandı 

!t' ta, 16 (AA) Rö _. t d d"i St •a " h ·ı ·· O 1 t ka"ınd Alma kıtal arı yapılacaktır. 
1 ~Q t~Ie . . - s cer, s - an l şmanın a~ n~:r ava ı_ ssu- yorka muw.•al,it etm'ştir. s o mın n , a n ı-----~--------
11 Not\. ? son habelere göre Alman- ne karşı yapılan harekat evvelkı ı>:e- Alman ııroıınqonı/o.<ıııda güı'i./len mn hareketleri normal bir şekilde de 1 1940 İKRAMİYELER! 
"-ı:n ı. ~hçın batı cenubunda Norveç- re de nım·afakiyetle. devam etmi•tir. 1,,:_1111111 r mm etmektedir. Cenubi şarki mınta-

~a - 1 adet 2000 Lralık = 2000.- llra 

Aii'rı, 16 (Hususi) - Dün Ağrının 
kurtuluşunun yıldönümü köylerden 
de gelen onbinlerce halkın iştirakiyle 
kutlulanmıştır. 

"" ... llJ d k b 1 s • 1000 • = 3000.- • 
1 h•-ı ••ınan_ ca mukavemetine rağ Bombardıma. n tan".ı re_leri hava mey- Londra, 16 (Raci.rn) _ Berlin ma- kasıııda tathiri ilerlemektedir. Burada ı 
'!ıııtı evz;; muvaffakıyetler ka- anına ve cn•arda ı ına ara taarruz kamları ve radvosu ingilizlerin Nor- 16 top iğtinam edilmiştir. 

~ll'le~~~ır. e~erek infilak maddeleri. kt~vvetli veçte karaya a;ker çıkardıklarını ar- Alman harp filosu, Trondheim ve 1: : :~g : ""':ııı.= : 
'li Çok tlııe göre, fngiliz deniz müf hır çok bomba .. d8. atı:ıı;şlardır. 1: an~~n tık gizlememekte. ;-alnız bunun gayet Stavanger mevzileri;•le dUşman de- 40 • 100 > _

4000
.- • ·---Diş tabibi --

Cevat Dağlı 
~ ıı ... 1 bayak toplarla Narviki iş· bombalarıda buv11k bır TTınvaffa1""0 ~ h · · ld - t b ·· tti nizaltılarına karşı açılan mUcadele -"'•le d' ·ık 1 . e emmı;·esız o ugunu e aruz e r 75 > 50 > = 3750 __ • · >.ııı. r ır. Bir İtalyan gazete•i _ kullanılmı,tır. i ş ddetlı yangın . kt d. ,.e devam olunmuş ve bunların faa-

210 
• 

25 ' ' lerd•ındakl muhablrı· fn~ı'lı'z çıkmıştır. Bütün inı>:il'z tan·aı pler! meAle ır. d 1 d h b. k .. • atvi ·• • . .. . . . man ra yo arı u a ır aç guı 'iyet imkfınları tahdid edilmiştir. 
"'- .. kin yUz mil şimalinde •alımen u•lerme dönmilşlerdır. Har- ı ~· ·k· ··h· b" k d Alman hava kuv\'etleri sima! deni-. -·~~~ . . . . İ . . €V\'e .ı. ... ar,·ı ·ın mu ım :r rner ez f"- ~ 
1-,, • arvfkin dohan mil cenu- bın bıdavetındenberı ngılız taı-vare- . d . k h ıı· 1 b ~inde ve Narvike kadar Norrnç •a -"-Old . · 1 . . b. h .. .. k h. :. mır rna enı sev ma a ı o ma~ı ı::e e 
ti, •nfıorıl arasında muhtelif erının u ava u"une arşı ucum b" h t• b" t t ··k b' lıillerı·nclc· ke 0 •• 1·f uçııs.·ları ~. apma"a de •ta lh · . . . , ıye a;·a ı ır yer ve s ra eıı ır sa ' • ~ 
·0ı- raçta bulunduklarını bil- ettıklerı kas dolunmaktadır. h ı ı • t b ·· tı· d"kl · h ı \'anı etmiglerdir. Alman körfezi üze-~ lıu a o c ugunu e aryuz e ır ı erı a · . 

'. ~aç 110~1a b:raber. Londrada İngiliz tan·areleri her defa•ın.da Al- de. bugün Berlin radyosu Narvikin h'.r rine bir uçuş yapan ve Veser halici-
ları ıfşa edılmemekte - man bombardıman tayyarelerıne ve ehemmiyeti haiz olmadığını, hattr '1e hiçb'r muvaffakiyet elde edemi -

"---.. hangarlara bombalar atarak ve mit- kutup dairesinde küçük bir iskele ol - '·en bombalar atan bir İngiliz tayya. 

G 
duğunu söylemektedir. resi Helgolandın şimalinde cereyan 

l •b • t b • • d • Gene Alman radyosu, küçük Almar eden muharebe e•angında dilşilrill -
Q f ıve ızım ır destroyerlerinin hakkında gelmek içi~ 'T!üştllr. Ba~ka bir lngiliz tayyaresi 

l\'ıı..'11-. bütün ingiliz donanmasının hareketr ı1e Skajerakın garp medhalinde bir 
i," taralı 1 in<>i aahifede- ler de ;Yoldadır: Biz. orada do•t ve geçtiğini, harp \'ererek bundan bir wcı tayyaremiz tarafından düşürül-

'ı. ·~ ~ldı milttefık bir mıl.Jet b~ldu_k', Alman - şeref hİ'8esi çıkarmakta ve bu suretk müstUr. 
\~ hıdu~ ~ler bize göstermiştir k!, ya, bu •aharlakı vazıvetını kurtar - Almanların Norveçteki muvoffakı Dü~mana kar,1 harekete ge~en bir 
t, ~ k • k~Dek geb.-rtilmedikçe mağa çalı•maktadır. Riz ise istikbal t·. 1.•• Al .11 t' . 

1 
t Alman tayyaresi üssüne dönememiş-

"ıı. encı; · · rn sız ıgıne man mı e ını a ıış ır -
~ •\ı~ sın; •mniyette bulmı - namına buradaki vaziyetimizi tah - · - 1 kt d tir. 
,~ . . . . . , , ı maga ça ışma a ır. f k 
,... 'lıberı kını edn·oruz. Hıtler, cına; et ve z.ı. Al D N B A. N 'k' Garp cephe•inde topcu ve keşi o 
"1rı. ll'Jı•"ıl · · d d ·· d ·. ı··· ld kt d F man · ' · ıansı arvı·ııı' f ı· ı t " il h -•I· "" erının sonun a e- mun erın ıırıne sa ırma a ır. a- . t· d d d b h d k b h be u aa ıyeti o muş ur. mose e u ,, . . ıs ır a ın an a se er en u a 
~ <>u 1• kat planları, Norveçte akım kalmış- . ' dud mıntakasında Spimheru ile Pa-
ı1;1111ıın~i sizin manevt ve ruhani tır. Hitler. zannetti ki, Norveç kralı ;·ın ~~opa~~~da ~~k~mınd~n milttefi_k- Jatina ormanı ve Ren arasında düş
•'d ... ~,"' aakeP! kudretimizle Hakonu ÇekoRlovakva reisicumhur:ı er ıçınd'.1"1 1 krı: 0 u unu aber verı • man hücum müfrezelerinin taarruz-
•! ''-"• 8 yor ve ıyor ı · 

ı llı,n · Haha gibi bulacak. Fakat karşı•ında . · . . . !arı zayıatla geri pilskUrtUlmilştür. 
~ llı!Jıe:ıalı,etinin şiddetini h>"e - kahraman bir hfik!imdar buldu. Al- d -b~~r kaç y~re ~sker ıhraç edılmesı Berlin, 16 (A.A) - Alman yük

ı,, ~e t er. bua11n birleşmek !fi - man hariciye naım Fon RihentMn e !a 11 mumkilndur: Fa_kat bunun as- sek kumanda heyeti bildiriyor: 
~l Ilı• aruretini hi.,'ledivorlar. Bu da •ukut eden Norveç kabine•iv1e kerı bakımdan ehemıyetı yoktur. ÇUn- 15 nisanda İngiliz kıtaları Alman 
't •ile ! . ' . . kil T d. ·r N "k • 1 td v kuvvetler ve onlara ;~ heraber •ukutu havale uğradı. Çün- ron ıen 1 e arvı arası çok dag kuvvetlerinin işgali altında bulunan 
~ ttıe en, 0nları koruyan maddi 

1 
kil halkın itimad ;e emniyetinden !ık, her türlü yoldan mahrumdur. mıntakalarda karaya çıkmak tcşeb-

~'l il r ka~anacaktı~. mahrum olan bu kabine de çekil - Burada İngiliz kuvvetleri bir hareket- hüsünde bulunmuşlardır. İngiliz tay-
"ı;"°i~.~°""" nutkı.ı mi~tir.• le bulunamazlar. N~rveç~n cenup ve rareleri hiçbir mU\•affakiyet elde et-
\ lııı. }>

0 
Ol.adyo) - Fran~ız ba~· BRs\·rkil •özlerine devamla ele· garbı Almanların elındedır.> meden Narvike taarruz etmişlerdir 

~ ı1~•ıı a 1 
Reyno bugiln saat 16 de miştir ki: Arnı ;ad~~ Narvik :e. Halsta~ açık Narvik ve Harstad önündeki sulard:ı 

1 1\ııııı ~ 111 nıecliılnde bevanat - cHilrrivetlP mücadele eden bfltitn larında ıngılız gemllerının faalıyette İngiliz deniz kuvvetlerinin ve nak -
· ~"' u~:ur. Meclis çok k~Jaba - milletleri~. Vasingtondan gelen sesl bulunduğunu, fakat Baltık denizine !iye gemilerinin geniş mikyasta hare 

~ı,ltutku6~11 dedı ki: dinlpyerek birlesme!ni lllzımdır. O ~ngilizler _tarafından_ mayin döküldü- ketlerde bulu111Jukları görülmüştür 
lı 11,r da, nıeclise fevkalade talcdirdp kendi kendimize soracak guniln dogru olmadıgını ve bu kadar Trondhjem ve Bergcn mıntakaların-
1ı1 11~~.~tecek dejtilim. Fakat si· ve; muazzam bir işin bıışarılmasına esa- da glin sakin geçmi~tiı-. İngiliz tayya. 
.ı~'~ıııl'fın de lıazı askeri haberler _ Ruzvelt hunları kime söylüyor? sen imkan bulunmadığını bildirerek releri tarafından Stavangere yapı -
\~~Ilı~ ııı· Şu dakikada Fransa a - Dive dO•ünecplfiz ! diyor ki: • lan hava akınları esnasında Hock -
· C llııta all:ıırunın bana vel'dilti Hitler kuvvetten bahsediyor, fa - - Bu haber, bitaraf gemiler üze - hende iki tayyare düşürülmüştür. 
~i~e ~ıııı:•zıran, yalnız deniz har- kat a~·nf •illlh ve kuvvetle kendisi rinde tesir yapmak ve seferlerine ma- Berlin,16 (Radyo) - D. N. B. Al-
llıı/Gde Slllar büytık harp gemile- vurulacaktır! ni olmak maksadiyle ortaya atılmış - man ajansı bildiriyor: 
1ıı,.'1ııl, ta O Unu, Yüzde 20 f kruvıı- Pol Reyno. Alman propagandasını tır. Bugün dört İngiliz tahtelbahir! , 
:~~~erı~rllıaınen kaybetmltlerdir. da mevzuu bahsettikten sonra şöyle Londra mahfilleri, bu haberin haki- Alman tayyareleri tarafından Ska-
'~"11 llı ı htoı de Y!lzde yirmi niıbe - demiştir ki: kat olduğunun kısa bir zamanda anla- jerak boğazında batınlmıştır. 
~l>d. llde d llıuşlardır. Yüzde onbeş - Mücadele çok cetin olacaktır. şıldığını, çünkü Kategat boğazının en Yeni kuvvetler gelmiıı 
I ~~~İ lıunı:t torp_lt?lann. hasaratı Belk_i fe~kalftc!e hA.diseler ~e bizi dar yerinde iki Alman ticaret gemisi- Roma, 16 (R~dyo) --: Oslodan ge-
~ h, 1'1el'J h karıcınde bırcok tah- beklıyebılır. Fakat diisman bır defa nin mayinlere çarparak hasara uğra- len haberlere gore yen• Alman nak • 

~ıı.~ dfıe iç! 
6 •ıılamak l!zımdır. daha anlıyacaktır ki. Fran~a. hazır- dığını işaret etmektedirler. !iye gemileri Osloya gelmişler ve bil 

~· ı 0 !tın ıt.~de ~~şman nakliye ge- dır. uyanıktır, onu mağlOp etmeğe Alman ajansı, Norveçlilerin kah _ hassa fazla miktarda dafi tayyare 
~·~ bıbın ton •ttııri tona.i miktarı i- imkan yoktur. Çünkü hürriyet için ramanca mukabelesine rağmen Alman topları çıkarmışlardır. Oslonun şar
»'lıtı r lııaııı u hulnıaktadır. Bunlar- çarpı,ıyor.• !arın bazı muvaffakıyetler elde ettik- kında Karski kalesinin de Norveçli
:' Ilı~ d• ken

1

d~!lsadere edilmi~. bir Başvekilin nutku ayan azası tara- !erini de ileri sürerek vaziyeti tevile !er tarafından tahliye edildii"; söy-
!-'ıı 1

'· Seıc; 1 taraflarından batı - fınc!an ayakta dinlenmiş ve şiddetle çalışmaktadır. lenmektedir. 
>.'~ı,~01-~ b z iUnlük hadisenin hü- alkışlanmı•tır. Bunu müteakip ayan Lo d 

16 
(R d ) N -------

"~ <ıııı u harb· b' . . . ., n ra, a yo - orveçte 
~ t ıı ıa ı ızım kazan - azasından Bıyenvemı marten, on - h"k" "dd ti' • S n Dakika.• 

~ ''I. zııncı1 Nft ki d k b d k"k 1 k b" . t• h t t kl'f t a ım olan çok şı e ı soguk yüzün • O "1•· • e m e a - eş a ı a ı ır ·~ ıra a e ı e - . d"I . . . . _;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
b •ı 'lı . t' B ildd t f d R d"kal den buraya ıhraç e ı mış olan ıngılız 

ı-.~rıııt · ... ine; ltle•eı d d mış ır1.· tıu mt ı e zarın ~ .. k~ ·e; askerlerine kürkler dağıtılmakta ve Fransız kuvvetler· 
1 < t "'•d · e sura a ır: •oS\·a ıs er on anmıs ve u ım - • kt h f l 
'ııı 'ırı. en; Yolu Al . · t · . 1. b" l•e ile ·yapacak lan is- askerin sogu an mu a azası için icap 

1 ~ •llıe k , manya ıçın en gız ı ır ce . ·· d ·ı k . d N d 
'dJ ~llı~hat1

11 apannııştır. Alman- tizahı terke karar vermişlerdir. An- eden levaz'.m go_n ~~ı me tedır: . e OYVeçe Vaf J 
~ eııı. ı köpek ... b. kl d.. k g·zı· içt·mada milli müdafaa Norveçlıler, ıngılız askerlerını ha -'ı• oy• ~• ı sa a ı.cı ca . ı, ı ı 
~ıı •llıııı r arvik J'manında komiwonunun izahatını dinlemPkle raretle karşılamaktadırlar. Fakat bu-
• tı~ ~e:.~· 

1 

ikt;fa ·etmeği tasvip etmisler ve ke:v- ra •akinleri ~ok azdır. Londra, 17 (Radyo - sabaha karşı) 
'' Uteı·.'~e mayin dökülmü~ - fiyet o suretle ayan mecli•ine bild i - ALMAN T EBLICLERI - Verilen bir habere göre, gece yarı-
1, a ~altı· ıleın;r nıadeninin Al- rilmiştir. A:van meclisi bundan sonra Berlin ve Roma radyoları vasıta - Rt Fransız kuvvetleri de Norveçe var-

~ !Jııı 1 '·l~i~ 6bnde kullanılabilecek gizli cel•e•ini yanmıştır. siyle neşredilen Alman tebliğler;• mış ve şimal! Norveçe ihraç edilmiştir. 
, '\, 'lr. a, Ur tarafındaki vol da Pari~. 16 (A.A) - Reyno, Haric'- şunlardır: IKar 45 santi.mi bu_ımuştur. Skyll Nor-
• v ·•·llıd· . 1 h f ~ 1 Al '"•ere t ı Almanva harhf ye nazırı •ıfativle ner~embe günü ha Berlin, 16 (A.A) - Alman resmi lveç asker erı, n ı, mottlr il maıı 
~· 11

'" t\'"ih . ' f 1 i hü 1 k "' bı, ~rlı: etrnek. ba•ka ve . rfeiye encilmenlnde encllmen azası- tebliği: mU reze er ne cum ar yapara a,.ır 
tı.. •r·~ ı.u "'e•bur•ve•indedir nın •uallerine cevao verecek ve Av- Chri,t'an•andin •imalinde kı.a bir zayiat verdirmişlerdlr. Narvikten ri-
·~e "'"etı " · · ' · - 1 d Al l h d 1 · Çıkııı141 •r:mız .. Torveç sıı.- rupadaki d'.nlomatlk vazivPt hakkın- mul-ıarebeden sonra Norvec ücilncil cat e en man ar mu asara e i mış. 

•rdır. Yeni kuvvot- da encümen! tenvir edecektir. /fırka~ınl\ mensup 150 zabitle 2000 tir. 

• = 5250.- • 

Türkiye iş bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmif 
olmaz, ayni zamanda taliinizi de 

Hastalarını her rün aabahtan 
akıama kadar lkincibeyler ıoka· 
iında 6! numaralı muayenehane .. 
•İnde kab.ıl eder. T elefon• 3055 denemiş olursunuz. 

,ı __ .;... ________ ...:;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;~ 
EGE Mıntakası Bağcıla. rına ilan 

İzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda kükürt satışı z· t b k l şube ve ajanlarınca hizalarında ya-
ıraa an a arı zıh fiatlerle yapılacaktır. 

İzmire lıDğ!ı, Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, Boz
yaka, BnJçova., Yenikaletjmarı bağcılı.rJ ihtıyaçJar1 olan kilkilrtJPrini şir~ 
ketin (lzmirde kapalı yemit çarşm No. 4ı) şubesinden bedeli muka 
bilinde alacakları kağıtla Daraiaç Taı iıkeledeki ardiyede tesellüm 
edeceklerdir. 

Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kuru yemişçilerde 
tedarik edilen ardiyeden alacaklardır. 

D "kk f 1 İkinc; ~ııer kaldırılmış olduğundan bağcı olmı
l a . yanlara kükürt verilmiyecektir. 

Bağcıların alacakları kükürtler gösterilen mahallerden başka yerlerde 
satılamıyacağıııuan aldanmamaları lazımdır. 

Satış 

l\Iıntakaları 

Alaşeh;r 

• Akhisar 
Aydın 

Ayvalık 

Balıkesir 

Bandırma 

Bayıııdır 

Bergama 
Burhaniye 
Çanakkale 
Çeşme 

Edremit 
Gebze 
Gelibolu 
Gemlik 
Geyve 
İstanbul 
İzmit 
Karaburun 
Karamürsel 
Kemalpaşa 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lapseki 
Manisa 
Menemen 
Nazilli 
Salihli 

Z. B. 
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> 
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> 
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Yerli 

497 
495 
500 
510 
505 
515 
490 
515 
510 
51:) 
505 
510 
535 
515 
515 
525 
620 
530 
500 
530 
490 
495 
500 
515 
487 
487 
500 
495 

Satış fiati 
Ecnebi 

-

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

Seferihisar > > 495 535 
Sarayköy • > 500 540 
Şarköy > > 515 555 
Tire > > 490 530 
Tekirdai" > • 515 555 
Turgutlu • > 490 530 
Urla • > 490 530 
Ödemiş > > 495 585 
KilkUrtlerimiz kurşun mllhfirlil (50) şer kiloluk toıbalarda •atılığa ~ı-

karılmıştır. Beynelmilel şöh reti haiz Londrada( Daniel Griffth )If.bııra
tuvarında yapılan tahl!ide kükürtlerimizin yüzde ~9,51 safiyette oldujtu 
anlaıılmıştır. 

Kilkiirtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle iıri ve en yüksek ecnebi kilkilrtlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 
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SAHiFE ( 6 ) 

zmir ıJilô.yeti Hu.susi Muhase
e Müdürlüğünden: 

n·r yıllık kira 
b d 1i muhammeni 

L"rn Kapı No. 
40 475 

275 21 
200 16 18 
25:3 20-26-26 

30 19 
200 
110 
40 

145 
160 
110 

25 
70 
25 
40 

15 
42 

9 
8 

14 
583 

7 
116 
264 
22 

Cinsi 
Dükkan 
Hangar 
Hangar 
Hangar 
Dükkan 
Depo 

::\lağaza 

Dükkan 
Mağaza 

Mağaza 

Hane 
Hane 
:\lağaza 

Hane 
Hane 

Mevkii 
Karantina tramvay cad. 
İkinci Kordon Şaphane sokak 
Ali paşa meydanında 
Ali paşa meydanında 
Ali paşa meydanında 
Sabunhane sokağı 
Kestane pazarında 
Saman çarşısında 
Osmaniye caddesinde 
Birinci belediye caddes i 
Keçeciler caddesinde 
Tilkilik cadde~sinde 
Osmaniye Cad. Peştamalcılarda 
İkiçşemlik caddesinde 
Ku ı·şıyaka Celal bey iktısad so
kağı 

İdarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda bulundukları mahal ile cins 
\e kupu numaraları yazılı emlak kiraya verilmek üzere 15/4/940 günün
den itibaren on be~ gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Kira şart 
larmı öğrenmek üzere her giin rnuhasebei hususiye varidat kalemine ve 
pey ürmek istiyenlerin ihale tarihi olan 29/4/940 pazarte~i günü saat 
on birde yüzde yedi buçuk depozito makbuzları ile birlikte vilayet daimi 
encümenine mCiracaatları ilan olunur. 1355 

zmir Turistik-Yolları Mınt"i"k~ 
Müdürlüğünden: 
1 - KarşıyakR Alaybey sahil caddesinde 97 99 sayılı evin hedmi 

ve ta ından maada malzemesi müşteriye ait olmak üzer e 412 lira 16 ku -
ı·uş n.uhammen bedel mukabilinde artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - l\llizayede 18/ 4/9 ıo perşembe günü srat on birde b:mir turistik 
JOUarı mıntaka müdürlüğünc:W yapılacaktır. 

3 - İstekliler milzayede bedelinden başka ihale bedelinin yüzde on be.~ 
nbb tinde bir teminat vermeğe mecburdurlar. 

Şartnameyi görmek istiyenler İzmir turistik yolları mıntaka müd(ir-
Hığüne milracaat edebilirler. 12 13 14 16 1285 

/zmir Tele/ on müdürlüğün en 
1 - İdre ihtiyacı için 24 müsbet ve 24 menfi takımdan müteşekkil 

aku plakları 11/4 940 tarihinden itıbaren açık eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli CIF' İzmir olarak bin yüz Türk lirası mU\ ak
kat teminatı 82,50 lira olup ek iltrr: i 27 mayıs 1940 pazartesi 
günü saat on beşte İzmir telefon müdUrliıgli binasında müteşek
kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektup "e 
kanuni diğer vesikaları ile o gün ant on be;;te komi yona mü
racaatları ilan olunur. 

4 - Şartnameler her gün İzmir telefon miıdürlüğünden parasız \'C-

rilecektir. 11 17 26 17 1257 
~ 

e efon müdür"üğund~n: • 
ı:m r 

1 - İdare ihtiyacı için dört pozisyonlu bir telefon şehirler arası ma
sası ve teferrüatı kapalı zarf usulü ile eks:ltmeye çıkar~l!Juşttr. 

z - Muhammen bedeli (13.000) on üç bin Tiirk lirası. muvakkat te
minatı da (975) dokuz yüz yetmiş beş lira olup eksiltmesi 
(3/ 5/940) cuma günil saat on beşte izınirde telefon müdü r lü
ğü binasında müteşekkil satın alma komisyonunda yapılacakt ır. 

n - Talipler, muvakkat teminat makbuzu, veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarıııı o gün saat on dörde 
kadar mezkur komisyon~ vereceklerdir. 

4 - İdari ve fenni şartnamelerle mul<avele projesi her gün izmir 
telefon müdürlüğü He istanbul telefon müdürlüğü lt!vazım amir-
liğinden parasız verilecektir. 15 21 1 17 877 

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

mPn odasında mezbaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lüzumu olan 
58092 lira keşif bedelli 3 adet deniz motörilnün kapalı zarf u~uliyle ek
siltme i yapılacakhr. )Iukavele, eksiltme. husu i ve fonni ı;;artnaın •leri. 
proje ke-. 'f hulasasiyle buna müteferri di~1er e\ rak 291 k..ıt'll~ mukabilin
cle fen işleri müdürlüğünden verilecektir. Mun.kkat teminatı 4iG l lira 
60 kurmıtur. İsteklilerin teklif mektuplarını bu işe benzer iş yaptıkları
na d ·r vesikalarına i tinaden eksiltme tarihinden gün eHel fen işleri 
müdurlüğunc müracaatla alınmış ehliyet ve 9:.lO yılına ait ticarc• odası 
\CSikalari) le teminat makbuz mektup veya 2190 numaralı k~ınunun te
m:nat gö.:ıtE"rilmesini kabul ettiği diğer evrak ve vesaik ve imzalı keşif ve 
ş rtııameleriyle 24-4-940 çarşamba günü saat 14 de kadar daimi endime
n 'ermeleri Jazımdır. 9 13 l 7 22 1184-2602 

iz ·r defterdarlığın a : 
tzm·r körfezinde üç senelik muhammen bedeli (1800) lira olan ve içe-

ri inde küçük Gecrz azmı gı bulunan Ragıp pasa namı diğer Sığlar dal- , 
yanı mahalli :ıe gene İzmir körfez!nde uç senelik muhammen bedeli (:WO) 
lirn olan eski Gediz voli mahallinde iiç sene müddetle balık avlamak hak-
kı su ve knra av vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci maddesi dela
letivle 2rno numaralı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun .ıı inci mad 
d ·i muc·bfnce 12 4 940 tarihinden itibar ıı oıı beş gün müddetle 
27 4 940 tarihine müsaı.lif <'umı;.rtesi günil saat on ikide ayrı ayrı ihale
leri ıcın edilmek üzere r.çık artırmaya çıkarıldığından taliplerin İzmir 
d fterd, rlığına müracaatla şartnameyi parasız tedarik edebilecekleri ve 
h r d ~ n ve voli mahallinin muhammen bedelinin yüzde 7,5 ğunun ayrı 

tte nakden depozito ı.kça ı yatırmak vcyahud bu ni:;bette ban
kaların miııat mektuplaı·ı ıle dt>vletin muayyen tahvil ve bonolarını ver-
m k "'' rti) l c> muaJ y~n gün ve Eaatta defterdarlık oda-:ında müteşekkil 
komi yomı mnh usuna müracaatları ilan olunur. 12 14 17 19 1286 

(ANADOLU) 
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~lzmir Levazım Amirliği llanlarıı 
: _,__.., ..... _. •• , ... , ...... "'"•_....._._ .. ._ ... u•- • 

Makinist aranınor 
lzmir leı-az1m amirliği saun alma komisyonundan: 

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

2 - İstekli olanların vesikaları ile birlikte müstahk~m Mevki ikin-
ci şubeye derhal müracaatları. 1300 

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

lzmir leı-azını amirliği satm alma komisyonundan: 
l - Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı olan 37000 kilo makarna 

müteahhidinin teahh üdCinil yapamamasından müteahhidi hesa
bına şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme ile ihalesi 24-nisan-1940 çarşamba günü saat 10 
dadır. 

3 - H epsinin tutarı 11100 liradır. 
4 - İlk teminatı 832 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariylc ihale saatin
de ::Manisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. 

9 13 17 22 1242 

lzınir ieı-ımm mıı;rliği sai1r alma komisyonıından: 
1 - İzmir mfüünhk~m me1;ki birlikleri için pazarlıkla 225 ton buğ .. 

day öğüttürülecektir. 
2 - İh~lesi 18 nisan !MO perşembe gi.lnü saat on be?te kışlada İzmir 

levazım amirliği satın ulma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - T ahmin edilen tutan 42i5 liradır. 
4 - Teminatı !cat!ye akçası 641 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler belh gün ve saatta teminat katiyeleri ile birlikte ko

misyona miiracaatları. 
l:ıııit· lı ı·az1ı11 amırliği satın alma lı:omisyommdan: 

1 - Kol ordu birlikleri !htiyacı için 25 ton sadeyağı alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 24/4 940 pe ı·şemlıe günü saat ondadır. 
3 - Toplu tutarı 27500 lira ilk teminatı 2063 liradır. 
4 - 1stekliler tayin oluııan günde Erzurum levazım amirli~i satın 

alma komisyonunda bullunmaları. 

lzmir Def lerdarlığından: 
İcar Muhammen B. 
~o. fm Lr. Kr. 

40 Dalıkhan" .•ltında mü.~ayeue salonu 160 00 
41 Üç kuyular Güzelyalıda 22503 metre murabbaı otlakiye 40 00 
42 Bornova cmlde~i }!er..:iııli sokak 5·1 taj ~o. lu ahır 21 00 
48 Al:ancak bahçeler :::okağııııla ı 09 yeni N' o. lu dükkan 24 00 

Ju cliikkan 
4 l Cru~ reis ('irkin scıh' ında 19 taj numaralı hane 400 00 
45 Şehitleı· 2 inci Altın ~olrnğıncla 33137 No. lu dükkan 40 00 
46 Kızkır [ii{:ı~ı hanı alt katında 2G numrırah di.lkkin 150 00 
·17 Tuzhane ~'>k~.ğında ikinci kordonda 26 taj N'o. lu dükkan 90 00 
.J~ T>eveli ''>öyüncle 25 clönünı bağ 150 00 
4'1 Kızlar a{üı-.ı hanı ve müştemilatı (müzayede kaime- 1500 00 

sindeki hu::-u:-:i ı;artıı unesi) .... 
rıo Kemer polis har..ıkolu arkaqmda ahır 75 00 

Yaukarıda r11zılı emval1n bir senelik icarları peşin para ile 17/ 41940 
tarihinden :tibart>n müzayedeye koııulmustur. İhaleleri 6/ 5 / 940 tarih in
le paznrte i günii :-;aat on dörtte milli Pnılfık mli<lürlüğünde yapıl~cak 

tır. •rnliplerin muhammen b •fü:lleri üzerinden yüzde yedi buçuk depozito 
kça.:;ı yatırarak yevmi mezkfırcla satış komisyonuna müracaatları ilan 

olunur. 17 30 1354 

lzmir Def lerdarlığından: · 
BucRcla berber Ali Riıanın koyler ser\'İsine olan kazanç vergi::ıi bor

cuncl~an dolayı yıkık Kemer mc\'kHndı; 1 dönüm miktarında v_e 60 lira kıy-
mctiııdeki bafı ile balp.ızarı lrlL\ kiiııcle biı· dföıiim ve 30 lira kıymetinde

ki zeytinliğin Le::;tt! bir his-ı.e"i t:•hsjli em\'al kanunu hükümleri dafre::ıinde 

haciz edilerek \'!lflyet idare heyeti karnrı ile kat'i ihale::-inin icrası için on 

giin miiddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

'fnliıılcı·in ~!l ni..:an !l•JO pazartesi gunii aat on beşte vilayet idare 

heyetine nıiiracaa~1arı ilan olu•ııır. 1351 

Izmir Defterdarlığından~ 
İhrahimin fü.rşıyak-l şui)eı::ine milli ~mlak ı;atı~ ı bedeli borcundan 

dolayı ttıh..:ili eınnd kanunu hiıkı.imlcrine tevfikan haczedilen I\arşıyakn 
A!aylwy mahallı>sirıin müşteri sokağınrln kfı.iıı 6 eski, 8 yeni sayılı ev 800 
Em h~ nwtindeki eYi vilfıy<;?t i•lan heyeti kararı ile kafi ihalesinin icrası 
için oıı giiıı ınfüld~tlc miiz•ı.re.lc~·f- çıkanlmı~tır. Taliplerin 2!J nisan 9-10 
pHzart.e.si gtinü 3t nt oıı beşte ' ı hı.yet idare heyetine müracaatları ilan 
olunur. 1352 

--------------------------=----=:---------=-----~----------1 z mir Defterdarlığ~ndan: 
Ka:sap l\lehmed Alinin karşı~ uka §ULe.siııe olan kazanç vergisi borcundan 

dolayı Alaylıcıy zafer • okağınrt:ı kain 118 suyılı ve 288 lira kıymetindeki 
evin borçluya ait olan beşte oi, hi~ e"i tuhsili em\'al kanunu hükümleri 
dairesinde haczedilerek \'ila~ et idare heyeti kararı ile kafi ihalesinin 
icra ı için on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 2~1 ııi.saıı 940 p~m.rtesi günü saat on beşte vi)ayet idare 
heyetine müracaatl!lrı füuı oltıııul'. 1353 

Kırkağaç belediye reis'iğinden: 
Beledivemiz elektrik fabrika~ı lokonıobili için saatte 1500-1800 litre 

suvu tasfiye edecek bir :;u tasfiye cihazı satın alınacaktır. 
-Bu cihazın muhammen bedeli 950 lira olup teminat akçesi nıiktarı yüz

de 7,5 h<.>:rnhiyle 71 lira 2fl kuruştur. 
!hale r.·üdrl~ti 14-4-940 tarihinden 2!>- 1-940 tarih ine kadar 15 gün olup 

eksiltme 29-4-940 günü saat 15 de Kırkağaç belediye dairesinde encü
men h uzurunda yapılacaktır. 

Talip olanların şartname~ini görmek ve teminatlarını yatırmak üz~re 

beledivenı"ze müracaatları ilan olunur. 14 17 20 23 

lzmir Maarif Müdi r1üğ=·nden: 
Bergama kazasumı Aşariı Şakran köyii öğrctme11i Şevket Koçeı·'e 

M- kine Tamir hanesi 16 mart 19·10 tarihinde habersiz ve mczuııiyebiz Yazifenizi terk ettiği-
niz anla~ılmı;ı VC' \ ilayet nrn~ırif iıızibııt nıttlisince hakkınızda bir karar 

lşi gGnünde teslim etmeği prensip ed:~en ve bu· verilmek üzere üç gün iciııde müılnfamuzın alınnıaS'l 15 nisan 910 tarih 

nun • a iftihar eden bır müessesedır ve 2!M ı srn·ıh kararla uy•ruıı giırlilınüşti.ir. Bu ilanın neşri tarihindeu 
1 itibaren üç gün zarfıııda miıdafaanızı dairemize göndermeniz tebliğ o-

~~~::;;;~K:ı.tiiie8ta11W•neııımp•a•z•amn••de•m ... lr•c•il•erımı16•7•-•'•'• .. T•~•Je•t•o•n•: •3•9•9•S• ...... ~ Junur. l3!9 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANDAISE ROYALE KUM • 
~~ PANYASI 

~. \ Achilles vapuru 

~f"N.!(~ ~~~f±ft::~~!~ 
"4 •.. ~· - !ı:r ket edecektir. 

ADRIA TICA S. A. N. 
Brindisi motörü 17-4-940 tarihinde 

gelerek e~si günü saat 17 de doğru 
Pire Brindisi Zara Fiume Triyeste 
ve Venedik limanlarına hareket ede. 
cektir. 
Zara motörü 24-4-940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 

17 NJ,san 1940 Çar;amb35 

V. F. Henri Van Derı~ 
Incı. • American Eksport Lineı 

Nevyork 
N E V - Y O R K İÇİN 

bek· Eksiloııa vapuru 19 Nisanda 
!eniyor. 

ATİD NAVİGATİON coMP~!'lf 
HAİFA ·d 

Beyrut Hayfa Telaviv Port.S•1 

ve lskenderiye için: 

Antar vapuru 15 Nisanda beklen!' 
yor. 

Vapurlann lllm ve tarihleri 1tt1' 
tında hiç bil' tuhhtıd almmas. 
)'ELEFONı 2007 - 200I 

Pire Brendisi Zara F iume Triyeste • ----*·----
ve Venedik limanlarına hareket ede- Q J 
cektir. ev et 

Federico vapuru 25-4-940 tarihin-

de beklenmekte olup Cenova ve Ri. Hava yolları 
viera limanlarına hareket edecek- e 
tir. W. F. Henri Van Derıe 

Adige vapuru 3-5- mayısta beklen- biletler ve bilcümle tahsillit içfll 
mekte olup Cenova ve Riviera liman- W. F. HENRI VAN DERZEE 
!arına hareket edecektir. 

Brindisi motörü 1-5-940 tarihinde 
gelerek ertesi gün saat 17 de Pire- Bi
rindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limanlarına hareket edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyea· 
te veya Cenovada timali ve cenubi 
Amerika limanlarına hareket eden 
ltalia anonim aeyriaefain ıirketinin 
ve Amerika ve Hindistana hareket 
eden LOYD TRlYESTINO anonim 
aeyriaefain tirketi vapurlarına tesa -
düf ederler. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 

acentesine müracaat .. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birinci sınıf dahili has-
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylerıokak No. 81 
Telefon No. 3288 
Hastalannı sabahtan. itibat'' 

ve .rece vakti kabul T• mua1eJ' 
eder. 

Albajulia vapuru 3-5-940 tarihinde ı•••••••••a••ll'""'" 
beklenmekte olup Malta, Cenova, :\Iar-
·iiya limanlarına hareket edecektir. 

Not: Gerek navlun ve gerekse ha
reket tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir meauliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

Zayi 
Bornova Kars okulundan almış ol

duğum millet mektebi şehadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
e:ıki;ıinin muteber olmadığı ilan olu -

nur . 

Bornova Tanyere sokak No. 9 

Enver Soykan 

Olivier ve ş'iirekdjl 
LİMiTED 

VAPUR ACENTASI 
Attürk caddesi Reea binall 
Tel. 2443 • ;ıı 
Londra ve Liverpol hatları ~ 

Piysanın ihtiyacına göre ••P 
larımız sefer yapacaklardır· 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: ffD~ 
ı - Ha~haş eksiltmessine ve IJ. 100 

toplanmasına müsaade edilecek ~ • 
takaların tes.bitine ve muraba1'e fi 
killerine dair 28/ 3/ 940 tarlb 
2 / 13106 sayılı nizamname ,r,. 

2 - 2/ 4/ 940 tarih ve 3788 nı.ı~,pr 
!ı çay kanunu, belediyenin cümle ~ssO 
~mdaki ilan t~htasına asılmıştır. 

Taze, temiz, ucııı 

ilaç 
Her türlü tuvalet 

1 z mir ikinci Jı ukuk lıakiml i§inde:ıı: 
fzmirde oturan Şiikriiye Kaya tara

fından kocası lzmir memleket hasta
hanesi arkasında derebaşı ~okağıncla 
ın Lir sayılı evde Raşid oğlu Zühtü 
Kaya aleyhine açılan boşanma dava
'ınn miitedair tebligat ikametgahı 

meçhul bulunma~! haselıeiyle ilanen k cesitleri 
rasma ve muhakeme:ıinin =~o J !l40 Ham' d .. 

1
. Nu·· zhet 

~alı gününe bırakılmasına karar \'e-
rilmiş olduğundan müddeialeyh Zühtü ç 
I~ayanın muayyen muhakem.: g.iııü ançar 
.::~at on rnddelerinde a~aleteıı ,·eya \·e- J 
kal~ten nıulıkemedc hazır buluıının.;ı SıhhateczaneS . 
nksı ı. •dirıle aıeyhindl' gwap kararı . . .. . 1.lll !ıll 
· ··ı ~ -· ·~ · . ' Haş1.1u•ak Buyuk Salepçıo~ \ eı ı ece 'J tel..ılıg ıııak~mmıa kamı ol-
ln ·ık · · k f. t ·• 1 1 r.ı ka' şısında. • uzcrp er J.\C ıa ıı o ınııır. ,.. ___ .;... ________ _ 

za:c:swzsı 
ALSA1 'CAK 

lata~yonu Ki\rsuıında Yeni Açılan 

EGE 
Hu~u&'i H--~tnhn.-..,,~; 
Sahibi: DOKTOR OPERATUR 

ADİL BiR 
He~· şubeye ait lıaxtalar kalnıl ı·e mü
tehassısları. tarafıııdan tedaı•i ldilir. 

• CEM •"'*'9Si 

1 

Müessesede her zaman 
ldol<tor bululur. Tel. 2918 

ze:5 

1 
~ • .-.~ - ""''C.A _ _ _ 

Sıhhat vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

,<O 
rını. 

Şiddetli BAŞ, DIŞ agrıııı , , 

stNlft• 
MATIZMA aan.:ılarını, . ~JP 

· ir G 
hahızlıklarını derhal geçır C,Jl'J A 

"' LGINLI' 
NEZLE ve SOCUK ,... 


