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HAZ RAN ikindi : 16 11 imsak : 2, 17 
(ANADOLU ) Matbaasında basılmıstır . Her gün aabahları lz.,.'rde çıkar siyasi ııazetediY. 1940 Günü geçmiş nüshalar 25 kuruftW' 

Fransız ve ingiliz Ordularının MU 
mı Vapurlara Bindiri erek 

im ·ir Kıs. 
rtarıldı 

Al
lngiliz aslkerleri Londrada dbügkükl tezahüratla k:rşılandılar ., Hor BeJişa 
man arın Uğra ı arı zavıat, tarı Alma 1 ·ıte u·· • h" b" J oyanın ngı re zerıne ıç ır 

, edilemiyecek derecede büyüktür P~s~S~~!:~ y~~:r?:a~ya~ağJDJ yazıyor 
bık harbiye nazırı Hor Belişa; Pari 

1 •ı• V f Q d l M • b k K A J l A v Suvar gazetesinde çıkan makalesin-Dgl iZ e ransız r u arının ü t e a i ısını, m an ara teş e de, Almanların ingiltereye bir ihraç 

Öl Y S h 1 Y 
hareketi yapmaları ihtimalinden bah-

Üm yağdırarak ol Açmakta Ve a i e aklaşmaktadır setmekte ve İngiliz hiikümetinin, bu-
Londra, sı (Radyo) _ Londra ~ __ -· ~·· ·- - · - ,___. nu çoktanberi nazarı dikkate alarak 

reaınt mahfilleri, miktar bildirmemek ~;;: tedbiri aldığını kaydeylemektc-

le beraber, İn&'iltereye binlere& as.. 
ker ırelmigtlr. Ve ıevklyat devam Sabık harbiye nazırı , Almanların, 
etmektedir. ingiltere üzerine yapacakları her 

Gelen askerlerin maneviyatı ye. hangi bir hareketin akim kalmağa 
rindedir.BU11lar, Almanların Fransa mahküm olduğuna işaret ettikten son 
ve Belçikada sivil halka yaptıkları ra, İngiliz zabıtasının bHe böyle muh-
zuJınii gördf1kten sonra düşmanı yen temel b'r harekete karşı ne suretle 
llıelc ve çarpışmak azimlerinin bir koyacaıh hakkında talimat aldığıııı 
kat daha arttığını söylemişlerdir. ve bilhassa Alman paraşütçüleri için 

Londra, 81 (A.A) _ Paristen alı- mukalıil bir çok imha tertibatı alı!!-
ııan haberlere ıröre, Fransız ve lngi- mış olduğunu, beşinci kolun ingiltere-
liz kıtaları per,embe g!lnf1 Flandres- de hi~ bir faaliyette bulunamıyaca-
lerııı. ekıerl mıntakasında bir seri ğını ilave eylemektedir. 
dümdar hareketiyle düşmanı tut - Londra, 31 (Radyo) - Millt mi!- Hor Beliıa 
ınuş, bOtOn Yaer boyunca ve diğer ,.._. ~ dafaa tedlıirleri süratle alınmakta - Londrada bulunan yabancılar, 5a. 
noktalarda mevzilerini muhafaza et- dır. Yolların ge~id yerlerini göste - at 24 den, hariçte bulunanlar da 
ını, ve yavaı surette gerileme hare. lnailiz ordusunda tanklar ren bütün işaretler sökülmüştür. 22.30 dan sabah altıya kadar evle . 
ketlerin! icra eylemiştir. Dunkergue kında tafsilit vermişlerdir. Fakat hiç bir bitkinlik emmaresi gözükme- vapurlara irklibı daha silratli ve . Yabancıların otomobil ve moto - rinden çıkamıyacaklardır. 
lllUJcemmel IUl'9tte duruyor. Müstah- hatıralarının en fecii Alman tayya - mektedir. Biltiin askerlerin manevi - kolay olmuştur. Bugün gemi zayiatı sıklet kullanmalan menedilmiştir. Ana vatan kuvvetleri kumandan . 
k.em orduglhın cenubi garbisine ve relerinin muhacirleri .ve h~staneleri yatı tamdır ve yüksektir. . yoktur. Diğer _otoı:ıobil sa?ipleri, geceleri o- lığına tayin edilen general Ayron • 
tıtnali şarkiırlne do~u feyezan ek- bombardıman etmelerı teşkıl etmek- Paris, 31 (Radyo) - Kale lıma - Düşman, cepheyi kırk fırka ile tomobıllerıni makıneleri sökülerek sard, bugün yeni kuvvetleri tefti et. 
l~zlerin kapılan açıldığından beri su tedir. Askerlerin bir kısmı da Al - ııı Fransız ve İngiliz kıtalarmın e • zorlamaktadır. Fakat sular cepheyi işlemez hale getireceklerdir. _Devamı s inci aalifede .:.. 
StvJ:resı yiikaelm!o olduiundan ha • nfıınlann muazzam kayıp larından !inde bulunmaktadır. daraltm ıştır. Fransız ve İngiliz kı. 
len müessir bir mahiyet almıştır. bahsetmişler ve Alman tayyareleri Londra, 31 (Radyo) - Bugün Al- talarının mukavemetleri Almanlara 
I:> un kergue etrafındaki mıntakalann ile olan çarpışmalarda İngiliz hava man tayyareleri Dunkerk üzerine tahmin ve tasavvurların fevkinde za
bataklık haline getirilmiş olması key kuvvetlerin in sarih faaliyetini anlat sokulamamışlardır. Karadan, deniz- yiat verdirmektedir. 
fiyeti hakkında Fransız askeri malı- mışlardır. Bütün bu askerler çok yor- deki gemilerden ve pek yakın olan Almanların bu harbi kolayca ka. 
!illerinde şu tafsilflt verilmektedir: gun gözükmekte idi. Geçirilen bü • üslerinden havalanan İngiliz tay- zanacakları kanaatiyle taarruza 

•Bu tedbirin milessir bir mahiyet yük imtihandan sonra bir çok cep - yarelerinden açılan ateş, Almanları geçtikler; tahmin olunuyor. 
alabilmesi için bir kaç gün geçmesi helerde ağır bir ifade mevcud ol • daima uzaktan seyirci olmağa malı- Paris, 31 (A.A.) - Havas ajansı 
icap ediyordu. Arazinin tank ve pi_ makla beraber çehrelerin hiç birinde küm etmiştir. Bu suretle de kıtaların - Devamı 5 inci salıı'fede -
Yade yürilyüşlerine bir mani teşkil 
edebilmesi için suyun iyice toprağa 
ıeçmiş olması lilzımdır. Bu vaziyet 
bugun vOcud bulmuştur. Dunkergu -
en{n cenubi garbisinde ve Gravelines 

ltalya Cesaret Edemiyor! 
civannd•ki mıntakanın heyeti umu- Hı"tlerı"n Mussolı"nı· ı"le k k d b l l " 
tniyesi Sain! Omere kadar muazzam 00UŞUp 00UŞma iği e 1 
bir bataklık olmuştur. Şimali garbi 
ınıntakasındasuhattıYservadisibo- değildir. Roma m ü zakereleri kesildi 

Yunca llç beş kilometre bir genişlik /-----------------------------------------·
Uzerinde Nieupartdan Yprese kadar ' 

Mısır hükumeti 
Müteyakkız bulu n makta ve ltalyada· 

ki tebaasınıg e r i çağırmaktadır 
Kahire, 31 (A.A) - Şimdiki ah. gitm;yeceklerdir. 

val dolayısiyle parlamentonun hazi- Bir emirname ile !\[ısırın bütün ida 
ran başlangıcında hitam bulacak o - ri mıntakalarında askeri mahkeme
Jan içtima devre•i temdit edilmiştir. ıtır teşkil edilmiştir. 

Gene ayni sebepten dolayı kral Kahire, 31 (A.A) _ Hilkümet , 
ile hükümet erkanı bu sene yaz mev- ttalyaclaki Mısırlıları Mısıra dön 
simini geçirmek üzere İskenderiyeye meğe davet etmiştir. 

Alman Aleyhtarlığı ıritmektedir. Şimal müttefik ordula- ı Italya, harbe girdiği takdirde kendisine karşı ne vaziyet alacak- ı 
rına mensup bir çok askerler lngil - 1.arını Balkan d } ti • d "' k d" ev e erın en sormaga arar ver ı B A" AJ t~renın cenubi şarki sahillerinde bir , Ut:DOS ıreste manya aleyhı"n· 
lıınanda karaya çıkarılmış ve dahile " .) 
doğru sevk olunmuştur. Bu askerle- Cenevre, 31 (Rad) o) - İtalya kıı- nimale sarayında ve başvekil l\1us- D'İtal ia gazetesınin yazdığına güre; eki •• • J d d" 
rin miktarı bildirildiğine göre, Bin- binesiniıı, önümüzdeki salı günü Vi- solininin riyasetinde toplanacağı an- italya hükümeti, harbe iştirak etliği DUmayış er evam e JyOr 
lercedir. Bunların bir kısmı üzerinde !aşılmıştır. takdirde kendisine karşı ne vaziyet Buenes Aires, 31 (A.A) - Zabıta, 
hafif yaralılar gözüküyordu. Yüzler R uzvelt Mussolini, o gün umumi vaziyeti alacaklarını bütün Balkan devletle. bir Alman tahtelbahiri tarafından 
ekser;~·etle yeni traş edilmiştj. İçle- izah edecek ve kabine mühim karar- -Devamı 5 inci sahifede - bir Arjantin vapurunun torpilJenme-

sine karşı infiallerini izhar etmek 
maksadiyle gençlerin şehrin büyük 

- Devamı 5 inci sahifede -
rinde bir kaç günlük sakalı olan da M illi müdaf aa için bir !ar alacaktır. 
vardı. Halk askerleri evvela süküt milyar daha istiyecek Başvekilin; o günkü içtimada, bi-
ile karşılamış sonra Flandreslerden lahare irad edeceği nutku da kabine 
ırer'i dönenlerin el işaretlerine cevap azasına okuyacağı söyleniyor. 
Vererek şiddetle alkışlanmıştır. As- Roma, 31 (Radyo) - Berlinden 

Kur s M ezunu Gen ç P o lisler imiz Dün Tez ahürat 

Yaptılar V e Rej : m için And İçtiler 
kerlerin bir çoğu çok yorgun bulu_ haber alınıyor: 
nuyordu. İtalya sefiri Dino Alfiyeri, bugün 

> f 
Bunlar trenlere yerleşir yerleş - Hitler tarafından kabul edilmiştir. 

lllez uyumağa başlamışlardır. Diğer Bu kabul merasimi esnasında har:ci-
bir kl8ım askerler ise pencerelerden ye nazırı Von Ribentrop da hazır bu-
bakıyorla.rdı. Askerlerin bir çoğu ge- lunmuştur. 
Çirdiltleri müthiş günlerin hatıraları- Paris, 31 (Radyo) - Romadan ı 
nı yadetmJ.tler ve arka arkaya gör- haber veriliyor : 
dUJtleri hava bombardımanları hak. Dün bir meçhul semte hareket e-
- den ~fu~solininin, cepheye giderek 
r "'\ Hitlerle konuştuğu hakkındaki ha -
Cumhurreisimiz ber, teyid ed i lmemiştir. Bu haberi, 

Amerikan gazetelerinin Roma muha 
birleri vermişlerdi. 

Alman son haberlere nazaran; Al-

- Yazıaı dördüncü aahifede -
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den· zde harp Milletleri Milli Emlak tasfiye Şundan, bundan 
Tanımak d ı k Tanıdığım bir zat, mektepte ilcın&' 

lzvestigaga göre, lngiltere ve /tal 
yanın men/ aatleri b ·r.-eşemez 
Akdenizde çıkacak b.r harp te 

BAHRİ SAVCI e ı• ece tı•r le kat .... kızı ile sınıftan dönen oğlll 
nu kar,ısına almış, sinirli ve heyecan 

l!..ti!aflann, kötü "eya yanl11 zan- lı; söyleniyordu: 
ların mühim bir ekseriyeti hidiscler, _ Karınca kadar olMftAdını.z, eYet, 

ıneseleler ve nihayet şahsiyetler Ü - E '• ""k h l d ayak altında sürünüp ezilen şu biç& 
zerinde anlaşamamazlıktan iler; ge- mva 'l mefru e esap arının a 
lir. OzerUıde durduğumuz bir k<.-)fi- re karınca kadar da çıkınadını:<o 

Ağır ağır, hiç durmadan ' çalışıyor 
yeti bütün mahiyeti ve şumu)Ü ile lasfr•yesı" kararlaştırılmıştır b l' «O anlamı4 iaeh:, onun hakktnda, karşı- yuvasını ir zahire anbarı ha ıne • . .' 
mızdaki ile uyutmak uzak bit" ihti - 1 • . . . . . ~ tiriyor ve kıtın, .-abatla ömür .sürU 

tl k • [ maldir. Uyuşamıyor iııelc bunun oe _ zmır defterdarlığı ka~roaunda yen; ~ıl. ıçın değ14ıkl~ yal;'ıln;ıa~ıgı yor. Hiç olmazsa onu göz önüne ı•· mU a (l genzş er l>«bi 0 ke,-fiy~tin u.tmıian :dyade 0 anlllfılmıştır. Yanız tahsıl kadrosun da ıkı memurluk·Jagvedılmıştir. tirerek koıkoca dokuz ay, ·~·nema!~'; 
. ,. . . .. ~ , .. keyfiyet ile d~ğrudan doğruya ali- Bunların da ileride tekrar ihda.s olunması çok muhtemeldir. da mekik dokuyup aç karına art!.• 

İzvMiya gıı?.eteoınde A. Y RnO-ıe\'Vel,ııe kadar tam bıl' ,;ukuuet nu_ - k ı 'k" · .. .. ·· d d • Defterdar Bay Mümtaz Tarhan Ankarada Maliye V<!kaletiyle lıt - talrlidi yapacağınıza, siz de her gun 
vesky imzasiyle ne:;rolunnn ... (Akde- küm ::>Ür.er gibi gör~n~ıı .. .\.kdcnız ~51 0 mıyan 1 nacı uçu~cu. erec~ e- mil'" milli emlik dair&İ 1,ıerinin b..sfiyeai meselesi üzerinde mü.:ake· çalıtır, lıer gün kafanıza Oir şey atar 
ııızdc h ı·p tehlike,iJ bn.şlıgı alt~ıı- beynclm.ılel emperya,,;;tık ce_phen n kı teferruatı ~anl11 .tel~kkı edere~ rede bulunmuştur. Haber aldığımıza göre bu mali yıl içinde İzmir ve imtihanlar sırası gelince, bunlıırı! 
u:ık, makal~de şllyle ~enılme. te~~r:Jen gergın mıntakalarıııdan hırı ol- ters yollara gırmemızdır. Meseleleri milli ...,,Jak idattsmm mHyonlar tutan he-pları ve emval; metrU.ke rahat rahat harcardınız.. Halbukı 

.ı,kenderıyeye büyuk Lir ın!l';lız- muştur. İngiltere ile italya ara;;,ndaki Ye bu meseleler üzerindeki şahsiyet- he•apları, kal'i rnrette tasfiye edilecektir. Bu husustaki esaslar tesbit siz, imtihan ayları yaklaşınca, dall••d· 
Fransız filofün~n mm·a;alatı bı:çok askeri bir çarpışma gayet vahi"'. ne- !er tanımak, onları kıymet hükümle· olunmuştur. Kadroya muhtelif ilaveler yapılmıştır. Bu iı için fazlaca daki Aiustoı böcekJeri .. bi fery• 
muammalar dogurmuştur. Bu nüm"-- ticeler doğuracaktır. Şüphesız J;ı, in- . . . 'h k ta k ta memur da kullanılabilecektir. ediyor ve tam imtihan, yahud p nr 
y~in jtalyaya karşı yapıldığı tahmi- giltere den.zde büyük bir fa..Jiyete rımızın_ mı en şı~a v.~rara n~- * at notu günlerinde çatlayıp gidlyor-
ni kendiliğinden gelip çıknuktadu·. malik !ıulunmaktııdır. Bu <ebeple, m~~ la>;ımdı~. Ferdı munası:betlerı- Mühim bir mesele de Türkiyed; ·mevcud bütün milli emlakin teobi-
Ayn i zamanda filonun muvusalatı Lord Palmerhtonun büyük bir alice- DllZ!~ mıh-:erıni ":n.c~k bu şekılde ku- tidir. Maliye vek !eti, bu husuda karar almıştır. Yapılan müzakere- su';zu:~allı baba, Puaport iskelesin· 
İngnterenin ticaret gemilerinin Ak- naplık1a italyaya cbahşettiği• liman- rabılır ve ı~lı;tebılırız. . .. !ere defterdar Bay Mümtaz Tarhan da İftİrak etmiıtir. Bu mühim it için d d · d" Erk k k h ııı• 
deniz tarikiyle sefer yapmamalarına lar, Hayfa ve lskenderiyeye nazaran, Bu~un gıbı, ~eynelmılel munase - Maliye Vekaletince bazı komisyonlar teıkil olunacak ve memleketle ne .e •~p.ur an"! ı. 1..• e çoeu ' e 
karar verdiği bir zamana tesadüf et- çok daha tehlikeli bir vaziyete düşe- ltetle~m :,arattı_gı vakıalar h.akkın~a mikdar milli emllk varsa hepsi teobit edilecektir. t•r_e•_ın~ö;;~~aı:::Ü, .. ~e!ı';~~c~~tı~tlat• 
miştir. cektir. Londra ile Mançester müsel- d!'- duzgun netıcelere var~bılmek ı -

Fil İ k d . . . r . 'hf 1 . çın keza bu vakıaların bunye kuru- ' tık .. 
onun s en erı>e:ı:e ge ışı ı ı - lah ta!yan kuvvctler.nın taarruz hu- 1 ' t "h• b' hl'l ·ı k k B t Kız, ürkek ürkek cevap verdi: 

mal ki, yalnız ingiliz - italyan mOna- dudlarının haricinde bulundukları i- u~bnu .. rı 1
1 •r.!a ! ~ e avrjma U ne CeSafe • _iyi amma, annemiz!. 

sebatının fenalaşması ile alakadar çı·n bunlar mevzuubah· bile olamaz Ye.11 ut1 v~ 1t" ar ukze1!
1n ed top anan Maaş tedı"ye emrı· ... " ... . . . . . ~. . · mı ~ erı anıma azım ır. H d d h Erkek cebinden tarajmı çıka~ 

de~:ldır. B7lkı bu, cPa_rıs Soıro __ g_aze- B.und~n ~onra şunu da ışare.t etmelı- Milleti, bazen bir yekün, bazen bir em ça lrl soy u, em ıaçl.arını taradı: 
tesı muhabır;yle yaptıgı bır mulakat dır kı, bır harp vukuunda ıtalyanın muhassala bazen sadece aralarında kadını kaçırdı dün geldi _Benim ona metelik verdifilll 
ta cher nerede olursa olsun çıkacak Habeşiııtana olan rabıtası behemehal ınuayy"n bağlar bulunan ferdi iini- yok, Jen düıün .. 
bir ~angını söndürmeğe> koşmağı ta- kesilecek ve yani feth edilmiş . bu teler fekl'nde t lakk; ed.,rler. Naaıl Ödemiş _ Alaşehir hududunda bir Askeri ve mülki memurlarla teka- • 
ahhud eden general v.eygandı_~ _ber- memle~ett!' tutunab.Imck onun ıçın oluroa ol•un, şurası da bir hakikat vaka olmuştur. Denizlili Ahmed oğ- üd, yetim ve dulların maaşlarının Matbaada konu;~yoruz. Bir arlı•· 
rt c.tfaıye aJayl> tesmıye ettıgı Or- adeta iffikanSIZ Olacaktır. dır ki rr.il!et)er ,ahsiyet karakterine , u t f d d k" ·ürük ana<iy}e tesvı"'esı' ı'çı"n dün defterdarlıg-a emir daş, diğer bir at"kadata.; 

d ! t 111 afih İ ·ıt d b" çok •ey ' ' ıu .uus a " a ın a ı ; . , , ıdJ 
dusuna bahri bir yar ımcı sı a mı . a_am ' ngı ere e ır .' ıahip •>'er varlık halinde de göziik- b' l'kt Öd "ş'n K'raz nahiyesinb gelmiştir. Vazifeleri liiğvedilenler _ .. - ~ıra~ bırak -dec!ı- artık ae 
haiz bulunmak içindir. Bunun, yeni lerı goze almaktadır. Romada daınıa mektedir. Bu fikre daha çok meylet- ır_ı Öe e!Tlı .1• .

1 
• d ·ü ... k h 

1
• h . t• A kt k" aozlerıne ınanmıyorum .. 

bir harp ahne~in :n hazırlandığı di· Tun ustan bahsediliyorsa da, bir harp mİ$ olanlar r.>illetleri, •erkek mil· bagh ren koyu cıvarın a ;: 1 u le mün a at arıç ır. çı a 1 me - Diğ.,..j fU cevab1 vereli: 
ter her hangi bir mın~akayı _dikkat vukuunda Libyada tahşid edilmiş ?- !etler> , «di;i milletlen diye gruı>la· Mehmed Yüksekkayanın çadırına murlar da yan maaşlarını alacak - _inanmıyorsun ha!. Ben bu de.,. 
nazarından gizlemek maksadıyle ya lan İtalyan asker ve tayyarelerinin ra bile ayırmağa kalkarlar. Hele Biı - g'rerek 16 koyun, bir beygir, 30 lira- !ardır. !etin koskoca bir ( •... ) yirn. Alın1>"" 
pılan bir manevra olması da muhte - garbe doğru harekete geçmiyecekle- marlc ır:ı.· bir çol< yükııek aiyaııet ve sını ve avni zamanda karısı Haticeyi _ yada seksen milyon lnaan bir Hitl"" 
meldir. Fakat hiç şüphe yok ki, in - ri şüphesizdir. Çünkü böyle bir hare_ de•let adamları siyasetlerin; bu te - 1 1 • Al şeh'rin o maniye kö- A 'k l l d f onhaııya inanıyor da .en bana rrer-
ııiliz - Fransız bahri kuvvetlerinın kette bulundukları takdirde burada kildeki bir taonif ve karakter ayrılı- z~r .a .8 ıp . a k ı t y k l merı a 1 ar e ne Ve inanmıyorsun? 
böyle Ani surette faaliyete geçişinin her halde oldukça kuvvetli garnizon- tının icaplarına ,-öre tanzim etmiı _ yü ıstık.ame_tıne. açmış ır. ~ 8 an: k • • • } • 
başlıca hedeflerinden birini Romaya lar ve tııbij Ve "un'i i•tihkiimlarln tir. Meııela Bismark Prusyanın muva- ması içın !ıir ıandarma müfrezes UŞ yemt ıstı yor ar Mwsolini, ııene ·balkona çıkacalı:· 
karşı b!r ihtar teşkil etmektedir. kar,ılaşmak icap edecektir. Hnkika- h l't"k . tahrik edilmiştir. Bu yıl lzmirden Amerikaya mü - mı•. Anlarsınız ya, Muıso~"ni içlıt 

· b' 'b' · · k k t k d h k 1 d k' · 1 zene ve eııeıronya po ı ı asını çıur 
Tarafeynın ırı ır;nı or u ma : te a a y_a 1!1 o an şu ur ı, ıta yan Ye s:vaoi kombinezonlar kurarken * him miktarda kuş yemi ve defne balkona cıkmak demek, ekııerlya çe-

tan harekete geçmege, matbuattakı kuvvetlerı Lıbraya hemhudud olan ltalyayı h;r bir :ı:aman F a ıa uaprag·ı ı'hraç edı'lmı"ştı'. Amerı'ka _ neyi harekete ıretirip nutuk irad et• 
k~lem harbinden ~afü ~arp gemileri- kısmı kum ve rüzgar başka hiç lıir Avııatu:ya, Rusya aafına sok..:.::..,: Ziraat mektebi talebesi , mek demektir. RiYayete gls..e de it•'· 
nın. denızaltı gemılerının ve bombnr- ~eyle mahfuz !ıulunmıyan ~lı·m-a tır dan şehrimiz ticaret odasına gelen ya barbe cir<-cekm'f· 
dıman _tayyarelerin:n hakiki harbine k~r~ı, yani şarka tevc:h edilecekler- Oem"k ki, dünya politikasının dün tetkikler yaptı b;r mektupta Amerikaya gönderilen Sinirli bir doat eli ile maoaya vıır 
geçmeıı-~ ne derece hazır bulunduk- dır. umu"'i iatikam.,ti· milletlerin birbir- k kuş yemi ve defne yaprağının kalite du: 
l • ı k h ·· ü tü " ' Şehrimizde bulunan Ankara yü - • •. d .. arını soy eme en uz g ç r. ""· • · Lib,·adaki ital~an askerlerin;n le · · t ı b t itibari.vle •on yıllar zarfında ecnebi - Ben ıize ıöyliyeyim mı ar><a •• 

ı f'h h l h-d' t . b' tt ., J rını anıma, an ama u anıma ve k . t'tU il t 1 b 1 1• V\•el I p ma ı a en a :sa serı ır sure e miktarı son •eneler zarfında 75 ila '- da • se zıraat ens ı s a e e er' e memleketlerden getirilen diğer mah lar -dedi. talyan1n çeney· bırak• 
l·nkı.,ıııf etmektedı'r Hentiz du"n bir 150 b" d h . 1 ' anıama n çıkan telakki tarzlarına k' ü y l d - t kl . de '" • 1 . d h h t d ou•• ' . . ın arasın a te avvU etmexte- .. . . . . ı g n aman ar agı e e erın . Fullenlen daha üstün olduğu görül- tet.,.i ış etme~· a a ayır ı ır. ••• 
tahminden ibaret olan bır şey, ı•arın dir. Halen bu kuvvetin oldukça art- «"?l'P. cız~ı!'or. Fakat acaba miltet!".r dlln de Bornova mıntakasında zirai _ . . .. ya, çeneden bıktı, usandL Artık fi• 
bir hakikat olabilir. Dünyanın bu kö- tırıldığı şüphesizdir. Mısırın müda- bırbırlerını doğru olarak tanıyabılı- tetkikler yapmışlardır. düırü ve gemi mıkyasta mubayaat lebi de arıını da ııörüp anlamak ı&• 
şes'nde mayi mahrukat her iki t••4·f- f k ti · · k"' "k t ı · yorl .. r mı? .. işte bu aoruva mUıbet için Amerikan firmalarının, lzmirde •ımdır.' 

·· aa uvve erı ıse uçu ve az a .m k b" 11 t.U c k d Akşam Uzeri sut 17 de 1zmirde1d ~ • ca kafi miktarda stok edilmiş bulun ·· .. l' d ·ı 10 b" k' 'l'k cevap verme ıraz ıı ç r. 0 e- defne yaprağı ve kut yemi ihracatı ÇiMDiK 
maktadır • ~orfuş yer .1 or u dı e .b 1~. ışş~ ı fa, milletl~rin milletl<"r hak1<ın,ıaki Zizaat Vek!.letl teşekkülleri men -

İngiliz. ltalyan mUnasebatı He.be- ~~gb ız kırı.rn~~onu;, an ı ~r~I \, ını- anlaym, .bizzat kendiler; t,.~afın - supları, misafir talebe ve muallim - yapan firmalarla temasa geçmeli: 
Şistan ha;ekiitındanberi kiih hiddet- 1 .ı ~tf ~vve 

1
ere

1 
eygand ~!~ a\·te- dan kurulmıyor; milletleri idare eden istedikleri bildirilmiştir. 

. 
ZABITADA ın ., aıye a ay arını. a ı ave e - leri şerefine bir çay ziyafeti vermiş-

e li bir mUnakaşai kalemiye, kah dos- mek !Azım ııelir. Bu rakamın SOO bin tellerin µh•i kıınaatl<'rinin telakki - lerdfr. 
t tane _yakınlık arzetme~tedir. !,akat hatta daha fazla olduğu söylenmij- !eri il.., meydana ııeliyor. Ve ııene 
r bu munaaebetlerın mahı~·etı degışnıe- ti. Fakat Amerikan Yunayted Pres çok defa bizzat bu tefler milletleri 

mektedir. Lord Halifaks 3 ikinciteş- ajan~ıııın citfa(ye alaylarıııın> bu_ anlamft hummnda yanıldıkları için 
~ rin 193,6 da dostane yakın.lığın .birin- lunduğu yerleri dolaşan nıuh·aCıiri, yanlış biY ı>olitika takip ediyorlar ve 
• c. rour ı esnasında - demıştı kı, Ak- bunların m'ktarının her halde zıc bi onların telkini ile "Y'lİ hatalı anlayı. 
1' denizdı; fogi~t:r~ ve ltaly~~ın men: ni geçmediği kanaatine varmı~tır. ıa sahip mm..,t toplulufu da bu yan· 

fa.atlerı bırıbırını ~ard degıl, . belkı Bu, hakikate daha yakın Lir rakam lıs aiyaaeti farkına varmadan tasvip 
mütekabilen takvıye etmektedırler.> olsa gerek. Fakat bu ingilterenin za- ediyor. 
Bu oldukça müphem formUI her han- ferini a•la temin etmemekted:r. O hıtlde düz.,.ür ve devamlı bir 
sı; bir vaziyet esna;ında hem Lo·ıd- .. .. . • . . beyn,.lmil"I politika kurulmak iste-
rada, hem de Romada her zaman tek İtalya harbe suruklendıgı takd,r- niyorsa; bizzat mill.,tlerin birbirle -

11 rıır ed'lmiftir. Fakat bu cmütek&.bil de, mesele İtalya lle ingiliz _ Fransız rini ta~ım.;..ı ve anlama11 itine ehem
e takviye• filiyatta öyle bir manayı i• blokunun Akdenizde ve Afrikadaki m;yet bermelidir. 
C fade etmektedir ki, İngiltere iııtediğ: düellosiyle mahdud kalmıyacaktır. Şeflerin enpozan telkinleri yeri -
C anda Cebelüttarık boğaziyle Süv~;·ş Türkiye İngiltere ve Fransaya bilhas- ne, millet realitelerinin doğrudan 
lı kanalını kapamak suret·,·1e ı·talyayı · dojruya birbirleriyle t,..masa o-elmes·, 

. • • 
1
' • sa Akdenizde bir vehamet vukuun- 0 

Akden:zde hapsedebılır, ıtalya dn . . . netic•si hasıl olan anlayıtlar ve ta-

---~*----

Beyannameler 
Bugün tetkik edilecek 

Yeni kanunla vergi ve resimleri 
:ırtırılım maddeler için toptancılıırın 
mali.veye vermiş oldukları beyanna
meler muhteviyatının doğru olup ol
madığının tetkikine dün maliye me
murları tarafından başlanmıştır. 

Ayni zamanda bütün bakkal dük -
kiinlaı·ı kontrol edilmiştir. 

. askeri deniz ve hava ü ·lı>rine daya- da ıttıfak mukavelesıyle merbut bu- myı,lar lazımdır. O zaman her mil-
ı narak bu pek mühim deniz yolıınu lunmaktadır. Yunanistanda ingil z !etin iç yüzünü en hakiki çizgileriyle Lise talebesinin kampı 
-
' ingiltereye kapayabilir. Tabiri ahar- aarantisi ile 1933 •enesinde Türkiye tanır ve ona göre politikalarımızı ku. 

" Bu sene lise talebesinin askeri 
• la, bunlardan herbiri diğerinin boğa- ile yaptığı ittifak mukaveleleri dola- rarız. 
zına yapışabilir, fakat bununla be - yı~iyle her halde harbe sürüklenecek 
raber kendi boğazını tehlikeden ma- . . İ . . 

---* 
Altay-Altınordu maçı 

kampları, müsaid olan mekteplerin 
kendi bahçelerinde kurulacaktır. Li-

sun tutamaz. Ne ingiltere, ne de ita!- tır. Bu ıse ng:lterenın Balkanlııra 
'li ya bu vaziyet karşısında uzlaşamaz- hulü\U demek olacaktır. Almanyayı Milli küme müsabakalarının fz _ selerin bir ve ikinci sınıf talebeleri 
J !ar. Bun'arın her biri bu vaziyeti ken ham ve gıda maddeleriyle temin et - mirdeki •onuncu•u yarın saat 17 de 
) d! merıfaatine uygun bir şekilde de- mekte bulunan Balkan memleketleri Alsancak •tadyomunda Altay ve Al
;, i:. tirmek için çoktanberi en müsait istihsallerini kısmak m€cburiyetinde hnordu takımları arasında yapılacak 

bır fırsat beklemektedir.> kalacaklardır. Çünkü bu memlekc:t- t 
~ İngiliz ve ltalyan noktai nazarla- Jer başlıca kuvvetler:ni hududlannın ır. 
·~ n blribiriyle kabi_li _telif de~i!dir. Bu- muhafazasına ııevk edecekler Ve bel- Bu mü•abakadan evvel her iki ta
•c glln .mevzu h:r ıkı taraf ıçı_n gay~tıki de harp sahasına gönderecekler_ kımın mütekaidlerinden müteşekkil 
• m!!hım ola!J bır mesele üzerınde yü- dir. Bunu ise Londrada çoktan beri iki takım, (saat 16 da) karşılaşacak-
1lnmektedır. Bundan daha altı sene tahayyül etmektedirler. !ardır. 

iç:n kamp 7 haziranda, son ·ınıf tr.
lebesi için 1 temmuzda başlıyacak 
ve yirmişer gün devam edecektir. 
Bahçeleri geniş olmıyan liseler ;çin 
mektebe en yakın sahada kamp ku
rulacaktır. 

Kampta bulunacak talebeler, ak -
şamlan evleıine gönderileceklerdir. 

* Esrarcının söyledikleri 
İki~eşmelik caddesinde Zekeriya 

oğlu Muharrem esrar sıgarası içer -
ken tutulmuştur. :Muharrem, istic • 
vabında: 

- Ben rakı parası bulamıyorum, 
onun için esrar buluyorum. İçmesem 
iyi olacak amma bazı arkadaşları

ma kızıyorum ve onun için esrar içi-
yorun1. 

Demiştir. 

*---
Develikövde 

Kamyon kazası: 
ŞUkrU Saracoğlu bulvarında hııt .. 

il oilu Ekrem Girgin, idaresindeki 
kamyonu Azmi oğlu Yaşara çarptır• 
rak sol ayağından yaralanmasına W 

bebiyet vermiştir. 
Karısını yaralamıı: 

Çorak.kapıda Tahir sokağında CJ' 
fer oğlu Mehmed Erdin; karısı Fat
manın çantasında Bornova için bit 
tren bileti bulmuş ve bu yüzden ar,. 
larında çıkan kavgada çakı ile Fat
mayı sol kolundan ve 4 yerinde• 
yaralamıştır. Suçlu, tutulmuştur. 
Kız yüzünden kavııa : 

Halkın zararları büyüktür Çorakkapıda Felemenk tııtb 
Cumaovası nahiyesinin Bulgurca kumpanyası öı:ünde Kazım otlu Br 

köyü ile Develi kCSyilnde dolu yüz Un s~n ve Abdi oglu Eyup; kız mesel .. 
den tütün tarlaları ile bağlarda epi sı_nd~~ aralarında çı~an . kava-adi 
zarar olmuştur. Mahsulü hasara uğ- bırbırıne bıçak çekmışlerdır. 
nyan köylüler, kanunen muayyen K~ kaçır~a: • . ili 
olan vergi muafiyetlerinden istifade İkıçeşmel:kte Kamılpaşa c~ddes 
için istida ile vilayete müracaat et_ de Yusuf oırlu Hasa.n; İbrahım kı•• 
mişlerdir. 14 yaşında Ayşeyi kaçırınış ve kir • 

letmjştir. Suçlu, zabıtaca tutulmııt • 
t ur. 

___ .* __ _ 
Şehrimize gelenler 
Muğla valisi B. İbrahim Etem reisi Dr. B. Halil Manisadan şehri • 

l\.1uğladan, Manisa sıtma mücadele mize gelmişlerdir. , 
, , . , l •SLA" M T' "'Rl.HJ.• - imkanı yok ... Ya Ömer; sen ba Fakat düşmandan bir eser yoktu. İslam peygamberi bittabi tafsilatı hilesine karşı hareket eden 300 kiti• 

.l"I ••••••~ na itaata mecbur musun değil mi -1 Yalnız, burada oturan iki kabile dinlerken bu iki ihtilafı da duymuş lik bir kuvvet dUomanla karıılaşma• 

H M h 
sin! vardı ki, onlar da evlerini, çadırla - ve Ebu Ubeyd enin ferağ atını takdir dan geriye döndü. Hatta bu son ha • 

Ze u ammed - Evet mecburum.. lrıııı bırak-.rak, kaçmışlardı. etmişti. Ateş yakılmak hususunda reketinde, ordu, erzak cihetinden 
- • Teden? Beliy ve Uzre. Amrin verdiği kumandayı da, ıröoter- ePiYCe müşkülat çekti. Günde bir ·---· Yazan: M. AYHAN • - Çilnkil Re•ulü Ekrem, bizi se- Bu iki kabilenin dağlara iltica e diği sebepler dolayısiyle makul bul- hurma ile iktifa. etmek, kurumuş a • 

nin kumandana verdi. den efradından bir kısmı, etrafı tet- muştu. ğaç yapraklarını sularda ıslatarak 
ıe -219--
Çİ - Herşeyi müştereken düşünün 

re kendi aranızda halledin! 
u Demif!I. 

le Artık ordu, namaza durmuş ve ib
llA! ta zail olmuştu. Dilşman, Sell
ıil mevkiinde bulunuyordu ki, bura

ir .ı epiyce ileride idi. Kış mevsiminde 
n diler. Ümld edilmedik bir soğuk ha-
11 •a içinde hareket edildi. Bir müddet 
a onra akşam olmuş ve yolda konak

' anmıştı. Efrad, ateş yakmak isti -
·er ·ordu. Fakat Amr ibnil'as i 

1 
. - Ateş yakmak yasaktır: 

, o. Emrini verdi. ÇUnkU düşmanın 
· teş etrafında küme küme toplana

.r ak lslBm kuvvetini, esaslı bir tah -
ıinle öğorenebilmesi ihtimali vardı. 

;&a.lbw afraıi litllTar v• ıarar • • 

diyordu. Birçokları, bu emri münase
betsiz bularak dedikoduya bile baş
lamışlardır. 

Amr, ibnil'as, bu defa da şiddetli 
davranmağa !Uzum gördü: 

- Ateş yakanları ~örürsem; ken
dilerini yaktıkları ateşe atanın! 

Efraddan bazıları kumandanı ik
na için Hazret Ebu Bekiri gönder -
mişlerdi. Biraz sonra da Hazret Ö
mer çıkıp gelmişti. 

- Ateş yakmak yasaktı. Aksi tak 
dlrde her kim ateş yakarsa; ateşe a
tılacaktır. 

Hazret Ömer itiraza kalkıştı. 
- İyi amma ya Amr, soğuk fazla 

bizim askerlerimiz, soğuğa alışkın 

değildir, tahammül edemiyor, sızla
ıııyor. 

- Şu halde seni de sukılta ve ıta- kik ve taru•ut eden bir lslam müf- Yalnız mücahidlerden Abdurrah- yemek zarureti bilP huıl oldu. 
ata davet ediyorum. Çünkü ateş ya- rezesi ile karşılaşmış ve kaçmağa man ibni A vf; vekayii herkesten ev- Artık Ramazan yaklaşıyordu. 

karak düşmanın bizi görmesi ve muvaffak olmuşlardı. Asıl düşman, vel Peygambere anlatırken, şer'i bir Hicret senesi 8, milli.di, 630 klnun • 
kuvvetimizi anlaması ihtimali var .. her nedense, karşılaşmağı istememiş, meseleye dokunmuştu ve: evvel ayı .. 

Bu sebep karşısında, artı!\ itiraza tasavvurlarından vazgeçerek şimale - Amr, (ihtiliim) olmuş .. Su var- Bu sıralarda, Mekke cihetinde 
imkan yoktu. Hazret Ebu Bekir de: doğru çekilip aoitmişti. dı, gusl etmesi lazımdı, fakat teyem- vuku bulan bir hadiee ; i•lam diya • 

- Evet, evet, haklısın Ya Amr! Kala kala yalnız bu iki kabile kal mUmle iktifa etti. rında bir bomba gibi patladı: 
Diyerek onu tasdik edince mese - mıştı. Fakat onlar da mevcudiyetle- Peygamber bunun sebebini Amr· Mekkeye çok yakın bir mesafede: 

le halledildi.. Eğer Hazret Ömer rinden hiç bir eser ve nişane göster- den sordu. O da; ' iki kabile vardı: 
le Hazret Ebu Bekir ve arkadaşları miyorlardı. - Ne yapayım -eledi- hava çok 
ısrar etm;ş olsalardı, belki de im:ım- Kabilelerin bir çok eşyası ordıınun sojtuktu. gusl ettiğim takdirde ~o Beni Bekir ve Huzal!er .. 
lık meselesinden sonra, ikinci bir eline geçmişti. Ayni zamanda, va - ğuktan donacak ve hastalanacaktım. 
ihtilafın kapıları açılmış olacaktı. dilerde otlıyan bir silrU ba91 boş hay- Belki de bu hastalık ba~ıma bir fe

Bu iki kabile ara•ında; cahillyet 
devrinin en uzak gl\nlerden beri bil
yük bir an!uamamazlık ve c1a, • 

bapdaki manlık vardı. lkldt bir harbe kaJlcı,ır 
buna da v~ birbirini epiyce bovazladıkten 

Halbuki Hazret Ômerle Hazret van, sürülPr halinde toplanarak ge - laket açabilirdi. 
Ebu Bekir; efradı da iknaa muvaf- tiri imişti. Hazret Muhammed bu 
fak olmuşlardı. Artık burada fazla kalmakta ma- ayeti kerimeyi d(lşünerek, 

Ordu, bir müddet daha ilerledik - na yoktu. Çünkü hem düşmandan e - hak verdi. 
ten sonra, Selıis!l mevkiine ıııuva~a - •er yoktu, hem de hava soğuktu. Or- Bıı hildi•eden sonra, Ebu l be~·de· 
l&t etmi4tl. 1 du; ııerlsin geriye Medineye aoeldi. n;n kumandası altında CUhe~'llG ka-

sonra sükl1net bulurlardı. 

-Devam edl!cek-



• 
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A lman -17':\ /f ,., -/}-

Propagandası .~~~ 

Yalan uydurmakta 
ısrar ediyor 

Paris, 31 (Radyo) - Alman pro
paganda•ı, general Gamelenin kendi 
kendini vurduğunu ve general Kora· 
sın da esir edildiğini işae etmekte -
dir. Bu gibi haberler, t amamen asıl
sızdır. 

Son harplerde Almanlar ya 
rım milyon insan kaybetti 

Hollanda.ı ların 
Emlaki 

Vaziyeti hazıra nihaye
t ine kadar hükumete 

Ye i Vaz"vet 
• 

Çok Kc.rışıktır 
Orhan Rabmi GÖKÇE 

Kral Leopoldun, tarihi bile çölıer
ten haysiyetıizce, şerefgİzce, naır.ıus
s.uzca ihaneti, şimal cephesinde, müt. 
tef;kleri havıalanın zor o.Jaca&ı btı: 

--~*·---

Mütekait 
Subaylar 

Avusturyada ve Almanyanın h:rçok şehir~erinde mek
tepler hastahanelere kalbedildi ve yaralılarla doldu 

mal olmuştur tehl;keye fırlattı. Dungerk •uları,,,. 
Lonılı-a, 31 (A.A) _ Hollanda da, semalannda ve topraklannda 

kaydedilen facia, bu taçlı md'unun 
krallığı _d~h'.linde ikamet. ~den eşha- e&<'ridir. Tarihin insan gö:ı:ü ile mü
sın emlakını muhafaza ıçın elyevm talea edilecek sahifelerinde, bu a· 
Londrada bulunan kraliçe Vilbelmi - dam bir kral olarak değil, ahlaksız· 

Londr a, 31 (Radyo ) - Almanla-
rın , son g;ü nlerde vuku bulan mu -

Pasif korunmada harebelerde yarım milyon inean k~y
bet t ik leri ve yara l an anl arın da bu -

çalışacaklar nıın iki mislinden faz la olu p, Al man-
lstanbul, 31 (Telefonla) - J\Iütc- yada bir çok şeh i rl erdeki mektep hL 

kaid subayların, sef erberlikte resmi nalarının baştan başa hasta neye 
elbise giyip pasif korunmada çalı~- kalbedild i ği söyleniyor. 
maları hakkındaki kanun hazırlan- Bern, 31 (Ra dyo) - Bur3ya ge -
mıştır. Bug ünlerde m eclise verilece!<-
tir. 

----=ili=-----

Amiral Dabriga! 
Nişanla taltif edildi 

len ha berlere göre, Avust ur; adaki 
hastaneler, mektepler ve re~mi dai-

Alınan 

reler Al ma n yara lıl arı il e dolmuştur. 
Alma nyan ın bir çok şeh irl erin deki 

hıı$t:tn elerde de rer kı!lmad•ğındnn 
mektepler ve resmi de ı•air h astane -
ye kalbo lun mu~tur. 
Bazı Almaıı şeh irleri nde halkın 

tezahüratta buluna rak bu ağ·ır zayi
a t al eyhinde nümayişler ya ptığı bil
clirilmcktcdir. 
Pa ri~. 31 (Radyo) - Alınan ga -

zeteler i, Alman or dusunun garp cep 

Ordusu 

he,inde büyük zorluklara karşılaşa- ne bir kararname ne,rederek vazi- lığın, mel'aneb'n bir timsali olarak n· 

bileceği ve ağır zayiata maruz kala- yeti hazıra n ihayet b.uluncaya k'I • •Y1.~1 ~.rca 1~~kl'_~n .. 1 edt!~ek~.e~t1ir. Hem <le 
1 

•• • . A • uzune u .uru e u uru e .. 
cağı :;;ekliııdPki yazıların• devam e'- ,.,,.. butun emlakın b:ıdcma Hollan · o, yarım milyon inoanı, maktele 
mekte \"e milleti felaket haberlerine da hükumeti malı olduğuııu bıldir • c'üşürmek istiyen sefil b:r harıımİ· 
al;şf ırmaktadır. mektedit. ılen bafk" hiç bir şey değildir. 

Müttefik ordunu:ı, merdce, heıı;, 
kurban vererek, hem de dü~manı aiır 
za yiata uğratarak yaptığı &on mil· 
clafaayı ve <;eh"lisi mütcakıp, yeni b ir 
sual vor;- h3.di~e k r,ısında kalıyoruz: Balkan dev et. eri 

- Bir numaralı düşman (Alman
ya) ~imdi ne yapacak, nereye dön:>
cektir? lngiltereye mi saldırmak i&-

Arasındalci bağlılık, her şeye rağ- :;;;7~ek, yoksa aoıl Fran01z cephesine 

men günden güne artıyor <Ö~;~::e~;. yapacak, Mu11olini ne 

Atina, 31 (Radyo) - Balkan i:<-'makaleler yazmakt .. ve Balkan pak- Bize öı;le !l"eltyo; h", inıtiltereye 
Paris, 31 (Radyo) - Reisicumhur A J . . . . 1 . h .. r lıanı;ı ~ek,1de bır taarruz, ancak 

Lebrun, şimal cephes'ndeki orduların rtı { motörlii Vasıtalarda müsavatı t1"ad ı konseyı, hazıranın 2 gınde EeL tın ı ımzaıarr.ış olaıı devletler arırnn- r. n'k uvandırm•.iia .matuf, fak t 
vapurlara bindirilmesinde düşmana lgraılda toplanacaktır. Bu m;;naseb~t daki clo<tluk bağla\·ının . bütün h!!.c!i- te!J'kel" biT MJ!.<eradon ba•k" bir 
karşı devamlı ve çok şiddetli ateş aç- bı•ıe temın edememel{tedı•r le Elen heyeti, bugün Belgrada lıa- rnta rağm"n günde•1 güne • rtl!ğ •ıı ~y de";ldir. Bunu, tekn'k kısımlan 

1 
reket etmi..:.tir. tcharüz ettirmektedir. i"~ <"ok r.etinr1'r. Polonya, Bel~.9ka, 

mı ş olan Fransız amirali Dabriya ı ' • H il el N · · b" d"l 
]eJ.}'On Dönor nl "-" niyle taltif eylemi•- Vaş'n gton, 31 (Raılyo) - Milli K ongre azala rı, Alman ordusunun ?lfatbuat · bu münasebetle uzun ° an a ve orveç ıçın t at ık e 

1 

.,.. • ' paraşüt ve tayyare ile nakl'yat Brl-
ti r . müılafan komisyonu azasın d a n gene- motör lü vasıta l ar bakımından a rtık fanya ndı>sına de'il, hatta Franıaya ___ .* __ _ 

Kont Teleki 
Macaristan için tehlike 

yoktur, diyor 
Budapeşte, 31 (Radyo) - Ba~ve. 

kil Kont Teleki, bugün gazetecileri 
kabul ederek beyanatta bulunmuş 

ve l\[acaristan lçin hiç bir tehlike 
mevzuu bahis olmadığım, alınan 

tedbirlerin ihtiyati olduğunu söyl11 -
miştir. 

ral Marşol b ir nutu k irad ed er ek, Al- mü<av atı temin edemiyeceği, harp 1 • H •• ı A • L:ıe ta!bik olunarna"'· in 1tere, geç.i-
manların Manş ha rbinde ordu me ı•- tali hin :n de müttefikler lehine döne- svıçre u r umetı rİIPn tecrübelere i<ti..,ad <.'derek bu 
cudu motörlerind en yüzde kı rkın ı ıceği kunaatindedirltr . ~ oahada her tü<!ü hazırlığını ve mll· 
kaybettiğini süylemiştir. dafaa vasıtalarını c!a hazırlamııtır, 

Harbin genişlemesi ihtimaline karşı ı:u~~;i:~~~" de "i1i':ny.:;ret~~1:1;"~: 

Şiddetli Zelzele • db
• ı ] te~ek :ül ede:-ı Frn""lsız cephe.sı: üze-.. te ır er a mıştır rinde aifı• b'r taarn•'l \"n'laC k V<" bu 

ar1'da, ltalyayı d~ har e sokmak ia
P aris, 31 (A.A.) - Le .liatin ga- edilmemiş olan bü,ün nakil vasıtala- tiyec,.ktir. Diine kac!ar lta.lyanın bar· 

yenı 

zetesi Cenevr eden istihbar ediyot : rının ilk işarette yolla çıkmağa ama- b., i~ "raki ;hiir.>~lini kı:t'iyyen vari 
··Harbin sirayeti da ire~in in geniş- de o lmaları ica;ı etmektedir. görmiyen biı: v h"zirn dü•üncemizd 

Çapakçurun Sancak ve Mezarcık !emesi ihtimaline karşı federal mee- Tamir ed il mek üzer e bulunan n a- olanlar, şimdi ltRlyanın kat'i bir k a. 
r · b " k · "h . . k" l .. k"" ld • k r a r arefe•İndP hu'undujiuna kııniiz. 

k
.. 

1 
• d b• k k ld ıs yenı ı I" arar ıttı az etmı,tır. Bu ı l vası ta arının mum un o ugu n- Nitekim dünkü haberler, Mu .. olinl-Oy erın e ır ÇO ev yı ı ı k arar mucibince işleyen veya işleme- dar süratıe •efer edebilecek bir haı~ "ın son ,özu •öyleır.eı, üzer" bu'un-----* yen ve askeri makamatça milsadere getirilmesi muktezid ir. > duğunu ela haber verm<'ktPdirJ.,r. 

1 
Ankara, Sl (Telefonla) - Salı Bingöldeki zelzelelerden muhtelif Mu .. olini bu aözü aöylı"yebitccek 

spanya gUnU Çapakçur vilayetinde şiddetli köylerde 38 ev yıkılmıştır. Bir kızın mi ? .• 
bir zelzele olmuştur. Sancak ve l\1e- kolu kopmuştur. Nüfusca zayiat yok.. B ] • k p ) "' t Evet, bu rna~ lalettayin bir m ese • 

/ki sınıf askeri si/aha zarcık köylerinde 20, Yeşill ik kö- tur, Zelzele mıntakasında muktezi e Çl , a ar am e 11 osu !~ye t .. maa etmıyor. Fakat umumi ~ 
., u d 18 s· k"" .. d 5 k l t db" l 1 t :- ıy .. t , bunu n· cevabını (evet) teklın 

çagırıgor y n e '.. ımsar o.yun e ev yı ı - e ır er a ınmış ır. d h d ifrağ .. ımeğe <'n mi\said hir zamall 

lif d 
"d 31 (AA) -1 lı - mıştır. Nufusca zayı at yoktur. Leopol ak kın aki kararı tasvip /ya•adığn!lızı ııö••erm~ktedir. 

a rı , . . spanya ar ı ı k · d" h b • . LiJ' . . . _ --oo- ı ta ya, anca ~Jm ı ar e g:rıc.u :r: 
bıye nazın general Valera ıstırdad e- tt• K } • • • } d k }l İ ~u zl\manı da atlattrsa, lta.ly nın ar-
dilen mıntakalardaıki 36.37 sınıfla- R N h . d e ı. ra ın ısını nışan ar an a { ı tık kat'İyy•n har!>e iştiraki beki ne 
rına mensup yani vaktiyle cumhuri- en e rın e P ar is, 31 (Radyo) - Belçika .1- muhtelit ve fevkalade içtimada ; kral mez. Çünkü, onlara göre kanaa t fU 
yet•i ordu saflarında çalışmış gen•- , b b ·ı b ·atla L ld k 1ı ·· dur: Y Y / aıı ve m e usan a zası , ugt n uı eopo un, manen ve anunen u - M""tt f"' 1 - b " d b • 
le · "l ' h ltı lı ma h kk d... . : . . . .. . .. u e ın er agır •r ar e ycmıt 

rın sı a a na a n Sı a ın ~- fe vk ala de b.r ı çtıma akdetmışler ve kumdarlık yapmasına ımkan olmadı- lerd"r, Fran•ız ordu•u, daha yeni to 
ki emirnameyi imzalamıştır. Fransızlar aydınlatıcı fişeklerle sa- uzun müddet müzakerede bulunmuş_ g ı h :ık kın da bükıhnetçe verilen kn- pa~!an,.... .. k üzeredir. Bu orc!unun V• 

--~=:ıı ] ard ı r. Bu müzr.kerelerıle başvekil rnrı rr.üttefikan tasvip evlemi~lerd ir . ,,.,;ıttefi l<irı"n maneviyatı sarsılmıştır 

'/lilanı·dar bı·r sual bahlara kadar cephe,rı· go""zetı·yorlar Piyerlo ile d iğe r nazırlar da buluı ı - . ı.;tim~.ııı akdiı,; mütca.İnr baş,·ekil 1l'"·":na!oyh.. .. • 
LYiı J muşlardır. Pıycrlo ; kralın hareketı hakkırıılaJ Eııer ltalya bugun harbe gırm 

Paris, Sl (Radyo) - Vatikan ha- Bale, 31 (A.A.) - Fran sız lar bü- lundurmuş l ardır. Alman lar mitral- P iyerl o ; irad ettiği bir nutukta uzu n uzadıya iz:ıhat Yermiş v-~ ıı - ve Aln:an o-du•u müteakıp met 
riciye nazın Kardinal }fağliyone ln- tün gece Ren nehr inin sağ sahiller i- yöz ler vasıtasiyle bu fişe k leri sön - Belçika nııı, nihai zafer e kacl:ır müt- mumi vaziyeti irnlı edetek Bclr'kn- halel~ri d,. tek başına katetmek me 

· · · h' · d 1 t f ' ki 1 ··t d" d"· . • 1 l d t f'' 1 l b b h b tl ıl .. 1 k 1 1 b • ' . buriyetinde kalırsa müttef"!<leri gıltere ılc Fransaya bırer mu tıra nı a\· ın n ıc: ı ı~c er e rr.. u emn ı ve uıme~e ~:ı ı~m ı ş ar ı r. 1 c J\ ere era ~r rır C' e\·nm e l; - ıın, mustC'tn e e,er P erabP!' h ~~!·bın d d ' <l ~ . zanıanın a var ımına nyanan ( zaı 

vermiş ve İtalyanın harbe iştiraki ha itinalı bir surette nezaret altında tııı- eeğini ve bunun için bütün kuvvet- >onuna kadar mütt~fiklerin yanıba- lı bir müdafaa sistemine geçmeler 
]inde Vatikan nezdindeki sefirlerini p er ini sef erber etmiş olduğunu söyle- şında çarpışacağın ı bildirmiş, m'r mil- hasmı yıpratmaları ve nihayet mukı 

geri çekip çekmiyeceklerini sormuş- Iktı·sat vekı·ıı· /rakın Kahire masla- miştir. yondan faz la Belçika mültecisine kol ı, ;ı tao.rruza geçmeleri ı'htimali pe 
tur. Alakadar mehafilde söylendiği ne !arını açan Fransaya teşekkür ed il- fazladır. 

Kardinal Mağliyonenin muhtırası- lstanb_ulda tetkı"kat hatgüzarı gör e ; Belçik anın büt ün altınl a• ı ile mesini teklif eylemişt i r. Bu teklif, Vaziyet 0 k .. ~ar k,.rıı,kt.'r ki, '!' aı 
-· B "d d 31 (AA) J k • t h t F k l d "l · t" .. 1 d .. f "k k tıkın ve akl ın bu sahadakı delalet nı, her iki hUk(lmet t etkik eyledik. ag a , · · · - ra ın yenı a t ve ac ı , ' ransaya na e ı mı~ :r . gozyaş an arasın a mu tte ı an abul . 
Yapıyor B 1 k t . 8 ·ı B ] "k 1 .. • bazım kesıf karanlıklara uzatılm 

t en sonra cevap verecektir. Kahire masla4at"'"zarı Tahsin bey un arın ıyme ı, mı yar e ç ı a o unmuşlur Bunun uzerıne, meb u - t "• k b" • d ••t b eıı.- • • .. • • • ı .r e ır l"Um ı~ıgın a n o e ye 
İstanbul, :n (Telefonla) - lktı- A k • •·ı "f . b . frangı raıl desındedır. 5an ve ayan aza>ından bır çok kımse. kıymet taşımıvor. 

. .. .. .. s erı ,. ısıra vazı e11 atına gıtmek p .· 31 (R d . ) 8' b . .. 1 k ] L ld t kb"h b" b • 

B 
• • k [ sad vekıli B. Husnu Çakır bugun An- aı ,., a ~o - ·• me us ve ıer soz a mı~. ra eopo u a ı. H"r ın rn eyecarılı, en çetın, • ----*·----

eşınCI. 0 karadan şehrimize gelmiştir. üzere Baidattan hareket etmiıtir. 54 ayan a z asının bugün akdettiği etmiş ve ~elçika t ar3hine k~rşı y.~gii- ~uğla~ .•afhahr:" .. do'~ bir. devr .• 

R L
• . . ,,.. d . Vekil, derhal Sümerbank fabrika- ne mesuliın o old ugunu sbylemıştir. "! llr"'~ırıyoı~~· • hı'te!ı lerın . geç 

US• ıtvanya lŞlDc e mı lariyle imalat haneleri tetkike başla- P aris, 31 (Radyo ) - Belrika hü - d~klerı a.'"'. g~nl:'··· r~l",Men , hız:. h 

k ? 
. . . • . ),. ve h ala umıd!e ""'uvuz. Ç nl 

arışb mıştır. kumetmın k ral Leopold hakkı.~da~ı rreç .. nlc~ " d,. yazdı(:;ı,;ız veçh i! 
Kaunas, 31 (Radyo) - Litvanya * kararı, ayan ve mebusanca muttefı- müttef'lder , Jı,.rıüz bütü" vn•ıta ' 

matbuatı, kızılordu efradının kaçı_ Şişe ve kağıt ihtikarı kan kab ul e ıl ildiğind en , bugünden i- kaynaklP.r'"' ortaya atmamışlard 
T 'mumı"" uarpten Parçalar tibaren bilumum Belçika n işanl arın - Am .. rika da rolünü oynamağa baıl 

rılma!llndan ve Sovyet notasından Ankara, 31 (Telefonla) - Şişe LJ 1 fl 1 daki (üçüncü Leopold) ismi kaldırıl- mamııtır. 
bahis ile iki devlet arasındaki müna- ve kağıd ihtikiirını önlemek üzere it. 
sebatı tetkik ve siyah bir sütunun be- haliitçıların b irlik kurmaları tica r et Umumi harbin baılangıcında Almanlar, tahtelbahirlere çok güveni- mıştır. Orhan Rahmi GÖKÇE 

l . d"" k d 1 kt d" J yorlardı. Oç lngiliz kruvazörünü torpilleyince en büyük harp gemileri-
ır ı ırini ay ey eme e ır er. vekaletince kararlaştırılmıştır. 

BUtün bu meselelerin dostane hal- * nin bile tahtelbahir karşısında büyük tehlikelere maruz bulunduklarını 
ledileceği ümidini izhar eden matbu- 1 anlamışlardı. Bu suretle lnıriltere ve Fransa ticaretini durduracaklardı. 
at; bu kaçırma hadiselerini beşinci Altın /iatı Düımanlarını aç bırakacaklardı. 4 Şubat 1!)15 de lngiltere ve Fransa 
kolun faaliyetine atfetmektedir. İstanbul, 31 (Telefonla) - Altın sahill .. ri ahfoka ett;kJerini ilan eylediler ve bila kaydı ıart her geminin 

-----* fiati 23 buçuk liraya fırlamlştır. imha olunacağını bildirdiler. Ve taarruzu o kadar esaslı yaptılar ki, 
----* hakikaten lnıiltereye mal ıirmeai İmkanı kalmadı. Amerika da dahil 

mebusu /stanbul radyosu oıduğu halde bitaraf memıeketıer bile bir milyon tona yakın gemi ve bir 
çok insan kaybettiler. Okyanuslarda da Alman tahtelbahirleri çalııı· 

Fransız 
Cephe ..ze maktul ...l.u"ştu- Ankara, 31 (Telefonla) - lstan-aı uı b 

1 
d . 

1 1
.
1 

. h kk d yordu. Malum olduğu veçhile, Amerika bunu protesto etti, Almanya ile 
P . 31 (R d ) Gö üllü u ra yosunun ıs e ı mesı a ın :ı- 1 Al ·ı • .. d""" .. 1 h . k b arıs, a yo - n O· • k: l t .

1 
. t" yapı an tema!-ta manyanın ı erı ıur ugu tart arı ayaıyet ırıcı ul· 

1 k h b "t . 1 b Ad . kı rapor, başve ·a e e verı mış ır d h b • d" A "k d I .1• d .1 b" l"k ara ar e gı mış o an me u_s rı- u ve ar e gır ı. men a onanmaıı, ngı ız onanmaaı ı e ır ı te 

yen Langliye cephede maktul düş· ı'. • İ.fe baıladı. Alman abloka11 kırıldı ve Amerika, itilaf devletlerine yar-
mUştUr. Londradakı F aşıstler dım imkanlarını buldu. 

T B ık Londra, 31 (A.A.) - İngiliz fa- Almanya, bu harpte de ilk günlerde ayni ıeyi yapmak istemiı, fakat 
Una Ve a an şist birliğinin Narhamptondaki umu- cüz'i bir muvaffakiyetten sonra artık denizlerde donanma ile it becer· 

Devletleri endişe 
etmiyorlar 

Paris, 31 (Radyo) -Tuna ve Bal
kan devletlerinin, son Avrupa hAdl
aeleri karşısında endişe duymaktan 
uzak olduklan ve bilhassa Romanya 
ile Yunanistanda geniş müdafaa ter
tibat& aluıııııı oldııi'u ı~ylınl)'or. 

mi merkezinde polis tarafından araş- mek imkanlarını kaybetmiıtir. Bu hidioenin ehemmiyeti büyüktiir: 
tırmalar yapılmış ve bu işle alakadar Çünkü, Şimal denizinde ve her sahada artık Almanyanın her hanıi 
olarak 4 kişi isticvap edilmiştir. bir deniz tehlikesi ihdas edemiyeceiini anlıyan fnıiltere, donanmasını 
Romanganın Berlin Akdenize aevketmek ıuretiyle, bur~daki emniyet ~ertibatını bir hayli 

artırmııtır. Eier yakın veya uzak hır zamanda denız barbi vuku bula· 
sefiri eakıa, hiç ıilphe etmiyelim ki, bu saha, sadece Akdeniz sahaaıa•r. 

Berl!n, Sl (A.A) - Romanyanın ÇUnkil ltalyan donanmasının Akdenlzden dııarıya çıkma11na imkan 
yeni Berlin elçisi B. Romolo dün öi'le- olmadıiı ıibi, artık tetkike Jeier b" Alnıan donanması da kalma.. 
4eıı aoııra buraya ırilmiftir. mıatU", . ' . 

Alman Teb iği 
Alman donanması, Aln1anyaya ge· 

çen Hollanda, Belçika 
sahillerini müdafaa e 

ve ransız 

iyormuş!! 
Führerin umumi karargahı, :ıı kendin i ııevmidaııe müdafaa ct!ll 

(A.A.) - Alman orduları b aşku • tc ve ilah>ız bile ol>a gem.lere .. 
mandanlığının teb l' ğ i : :nim ktarda a"ker irk.ahına çalı, , 

Fransanın şimali şarkisin d e bulu - tadır . Cassel etrafında muhasara 
nan Fransız kıta l arının büyük bir dilmiş olan ingil'z kuvve'leri şim 
kısmı dağıtı lmış veya esir edilmiştir . doğrn Al~ n tuzyikındAn kurtu:. 
Buna mu kabil baz ı yerlerde mulıa • ifa çalışmış beler de bunlar ger: p 
sara edilm iş olan müfrezele r muka- kürtülmüş ve tla .. ıtıl'!lı~tır. Artc 
vemet etm~kte i•e de bu mukavemet Flandre de huluııan Alman fırk 
yakmcl a k.rıl acaktır. Diğer cihetten rı imdi başka vaz'felerde kullan ı 

sah. l boyunca Fı.ırııs il e Legues !Ira- bilc~ekt•r. 

sında ve Dunkerguenin garbında in- T. yyarelerin faa'"yeti dilr h 
gili z ordusunun bak ;:-·esine ka ı şı ta- nııı fenalığı yUzü.ı<len '<tey 
arruza devam edilme ktedir. Düşman - Devarnı 5 inci ıahifede 
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Gökbayrak 
GALiP BAHTiYAR -75-

c1stanbul mebusu ve lzmir parti müfettişi• 

{ANAOOUI) ' . 1 il ".,.ir.-n 1 'l Cu art~:ıı.İ 

Fransız gazeteleri l~~~.~:::·.?1 
13,30 program ve memleket saat 

ayarı, 13,3;; ajans ve meteoroloji ha
berleri, l:l,50 müzik. Çalanlar: Fahi
re Fersan, Refik Ftrsan, Şerif İçli, 
Kemal ~. Seyhun. Okuyan: Sema· 

Şimaldeki müttefik ordularının ka
milen kurtulacağından ümitvar 

Paris, 31 (Radyo) - Gazeteler, Hitler, ölenlerin yerine clurmaclan hat zdense•. 14,15 ıniizık: II:ılk tii•
şimaı ordusunun vaziyeti ile mesgul- yeni kıtalar atıyor_ Müttefik kuv\•et- küleri. San Recep. 14.::o ıniızik: 
dürler. Her geçen saatin kahraman !erin kara, deniz ve hava orduları Riyaset cumhur bandosu (Ş~f: İhsan 

-C'an üstünde olan hanımızı, yurt Bunların beyi Aslan Han bize khfa -Bu ne demek? Temucin han be- kıtaların kurtuluş ümidini arttırdığı- durmadan faaliyettedir. Ve binlerce, Künçer) 15.15, 15,30 lüzik: Dans 
rınıızı, karılarımızı, çocuklanmızı tutmak istecliy e Subuklay öyle Lir ni buyuruğu altındaki beylere mi ben nı, müttefik kuvvetlerin düşmana a- binlerce Alman ölmektedir. müziği (Pi.), 18,00 ıırog•am ve mem 
akıp avuşmak ve yüzsüz, ar"z göründü ki zavallı hemen gelip okn- zetiyor? Yalnız benim has buyuru- ğır zayiat verdirdiğ'ni işaret etmek- Ordur gazete•iııin askeri muharr;- leket saat ayan, 18,05 müzik: Hafif 

.abancı illerde sürilnmekten•e ölme- nıı teslim etti. Arkasından da oyma- ğum altındaki Çorçalar, i3tediğim tedirler. ri ~öyle yazıyor: müzik (Pi.), 18,30 rr~ zik: Radyc 

an bey, babasının, kardeşinin sağ oldukiarını ve yük
sek yere eriştiklerini duyunca gözleri yaşardı 

daha severiz. ğı geldi, buyruı,rumuza girdiler. vakit çifte eğerli zırhlı yüz bin atlı General Duval jurnalde diyor ki: cKaracla, denizde harp, hem de en caz orkestrası (Şef: İbrahim Özgür) 
C'evabrnı vererek dağdan indıler - Şimdi bana anlat! Bu yuca Çin gönclermeğe borçludurlar. Atalarım cAlman propagandası. ~imdi Al - büyük harp hüküm •ürüyor. Kahra- 1.9.00 konu ~ma (yurt bilgisi ve sevgi-
yeıuden Jca\'gaya giriştiler. beyi ile nice kavgaya giriştiniz? dan kalmış olan bu kara Çin memle- man halkının maneviyatında te3ir hu man general Piro'nun yaptıkları, ta- sr) • 10,15 ilfüzik. Çalanlar: Fahire 

- Bahadır kışiler ! - 1210 Frenk 'enesinde Altııı keti, ha dediğim vakit zırhlı, ırerge- su le getirmek herefini güdüyor. Mtit- ı-ihimizde en parlak sahifelere geçe- Fersaıı, ReCk Fer,an. Şerif leli, Ke-
- Evet Canbey! Çok bahadır ki - Hakan öldü. Onun yerine geçen oğ- dan götüslüklü beş yüz bin atlı çı- tefik kuvvetler, "arsılmaz azimle •1- cektir. Donanmanın büy!ik rolü unu- mal N. Se.l'iıun. Okuyan: Sadi Hoş -
]ermiş. Terr.ucin Hana bunların Ju hanımıza haber gönderdi ki ona karır. Benim buyuruğum altında bu- vaşıyorlar. Burada gö,terilen şecaa- tulmamalıdır. Sağ ve sol cenahlara se<. 19,45 memlek et •ııat ayını, ajans 
yuzlugura hayran oldu, yedi kere haraç vef':n. Çünkü; yüz •enedenbc- lunan :VIanzi beyi, kargılı, oraklı, ok- t;n ilk mükafatlarını göı·üyoruz. Kah. \•aki topçu ateşi Almanları imha et- '°? meteoroloji haberleri, 20,00 m'i -
vgayı durdurarak bunlara dedirt- ri Aroğollar Altın hakana haraç \'erir Ju yüz kere yüz bin asker getirir. Gc- raman ordularımız, oraıla Fransa ve mektc, kıtalarımızın denize gelebil_ zık halk türkü!Pri, Ahmed Giirsea. 

; !erdi. Temucin han adama haraç mı ne bana kulluk eden Kora hanı yüz İngilteren:n şereflerinden başka çok meler'ni temin eylemektedir. Kahra- 20.15 llii.izik. ÇaJa,-,lar: Fahire Fre. 
~ Canınız sağdır! Mallarınızı da verir, ~aşbuğları kurultaya topladı bin piyade ile yüz bin atlı gönd~rir. ~eyler de kurtardılar. man a•kerlerimiz, karşıdan ve yan- san, Refik Fer~an, Şerif İçli, Kemal 
~ batı~lıyacağız. l\Iert kişiler böy- ve dedı kı: Ben Altın hakanım, yüz binl~rce İngiliz - Fransız birliğini yıkmağa !ardan hücum eden düşmanlarla ~. Seyhun. Okuyan: Melek Tokıröz 
davranır. Yavuzluğunuzu göster- - Altın hanlar, nice yıllardanbe- yüz bin kişiler benim buyuruğumun matuf Alman propagandasının iflil3 harp etmektedir. 20,30 konuşma (günün meseleleri). 
'z, yurdunuza olan borcunuzu ö- ri atalarımıza binlerce fenalık etmiş- altındadırlar! Bana kulluk ederler. ettiğini •öylerken, iki devletin b'ribi- Almanlar sıkı nizamla i ad le- 20,5.0 :VIüzik: Saz e•erleri. Çalanlar: 
ıniz. Oklarınızı bırakınız, benim lerdir. Bur;ün sanırım ki gücümüz Temucin han ne kişidir ki bana böyle rine karşı en mües<ir ve emin vard•m ... 1 • ..' k _ p Y . e Fah:re Fersan, Refik Fersan, Serlf . . b ı 

1 
- .. . . • rını ı erı surme te ve aıı;ır zavıatla t 1. 2 .. . • _ 

'l"'ığuma gelınız.. un ara çatışmaga yeter. Ben de bu haber, gonderır? Benım adımı, knv- !arda bulunduğunu da kaydetmek la- . .. .. . - ç ı. 1.00 muzık: Okuyan - Necmı 
Bun.ar, gene istemediler vuruşa kuvvetle gider, Çin hakanını tepeler, vetimi hiç de duymamış mıdır? zımdır. Kahramanlık ve şecaatte i•e püskurtulmektedır. Almanlar, keneli Rıza Ahıskan, 21.20 müzik: Kllçük 
ru,;:ı öldüler. tahtını başına geçir:r ve atalarımın Benim kavlla avadanlıklarını bü _ biribirleriyle adeta yarış ediyorlar.• halkına kral Leopoldtın teslimini mü- orkestra (Şef: Necip Aşkın), 22,20 
- Hepsi mi? lııncını çıkarırım.. yilk kaya parçaları atarlar, yıldmm Şarl ll!ori• Pöti Pariziyende şimal teakıp müttefik orduların imha edile Serbest ~nat, 22,30 memleket 5aat •· 
- Hep i diyebilirm. Zira: lki kişi Herkes, yahşi dedi ve Han, Altın gib. gürleyerek ateşler yığdırırlar. muharebesini anlatırken, Almanla- ceğini söylemişti. Şimdi bunu inti _ yarı, ajans haberleri; ziraat, esham-
rtuldu. Ulu Burruk ile Köşh\k. haka~.a şöyle bir bitik gônderdi: Benim, bin iki yüz gemim vardır ki rın aman vermez mücadelesini yazı- zamsız ricatler sözleriyle tefsire ça- ta~viliit, kambiyo - nukut bor~ıısı 
Jıik, babasının ölüsünü atının boy .. «Gokler, topre.klar. h~kanı bana her birinin içinde lıln kişi durur. D'.1- ror ve eliyor ki: !ışıyor. Bütün bunlar yalandır. Ha- (fıat) · 22,50, Konuşma (ecnel:i dil -
.ı bağladı, ,ıdsi de kend !erini çev dunya h~~lığını vermııtır. On~m sa- tü~ memleketin b:nıerce ir:ıç uzu:ı- cTahrip harplerinden lıah,ederek '<ikat olan, tarihin de kaydedeceği ~erde - Y~l~ız kısa dnlga postasiyle), 
e almış olan a keri yararak vur- nım yedı ıle yayılmıştır. Sen kı Altııı luı,runda kurulganlal'la kuşatılmıştır. ~umner VelS:n hayalinde yarattıih IJ'r harikadır. -2.50 müzık: Cıızlıand (Pl). (saat 

r, ova içinde kayboldular, gitti- bakansın! Sana buyuruyorum 1ı;ıiği- Ardımda kırk lıin okumuş alim var- faci."'"'· salı gilnilnclenberi buradn Şimal ordularının akıbeti bidayet- 23,20 ye kadar yalnız uzun dalga ile) 
mi alır alm~z tez koşasın, buyuru - dır. Başka da binlerce arpağcı vardır olan ' ar yanında hiç kalır. Alman az- te ümidsiz görülmüştu. Şimdi ise fi- 23,25, 23,30 yarınki program ve ka. 

_ C'amuka ne oldu? ğum altına gıresin. Eğer dediğimi tut- ki dünyayı elleri içine almışlardır. gınlığı, artık son haddini bulmuştu~. liyatta vaziyet değişmiştir.> panış. 
_ Camuka diri tutuldu ve Temu- mazıan gelir kartı kartıya kozumu- Bu sizin geda Temucininize yalnız 

banın önüne getirildi. Han sordu zu pay ederiz. O vakit görürüz, ba- iki söz derim. Bana kulluk et, ben
kalım hanlık lacı hangimizin ı.a,ına den t:tre ! 
uyar.» Ben, bu l\ıdar küst.ahlığı işitince 

- Eğer sen üst geleydin ne yapar- Altın hakan bu mektubu oknr o- yüreğim titremeğe başladı, hemen 
? Cam~ka: kurnaz hırsından köpürür, bağırır sordum ki: 

- Devam edecek -Seni tutar, lokma lokma doğ - ki: 
' m .. Cevabını verdi. Han da hıı
ölıL.rttli. :fakat Canbey! Cemu -

öHlme gidişini görseydiniz! Bü 
knvga, bahadırlık ırlamaları Bütün dominyon/arda 
!eri söylüyor, ortalığa meydan 

ordu. 
- Ôvle yaptı~ına bakma. Cemıı -
n~taban bir herif idi. Etyen gene 
yesine girişti : 

Harp hazırlıkları artmaktadır. 
Binlerce fal}lJarec1.· lJeliştirili'yor 

- Ertesi ene, Tongotlar (1) üs - Londra, 31 (Radyo) - Dominyon- Yeni Zeland hükumeti, her sene 
y:!r!idük, sonra K?şlük gene bi- larda harp hazırlıklan gün geçtik- orduya 3 bin havacı verecektir. l\Tü-

• lıat koymadı, yenıden başımıza .1 kt d racaat eden (53) bin ~önüllüden 
k 1 

. .. .. çe aı ma a ır. • 
es ld., Koşluk ve Buyruk life - . (32) bini kabul eclilmi•tir. 

t i r. ı d b 1 k Kanadanın merkezı olan Ottava - ' ere sı,;ınmış ar ı, un arı aya - . . Yeni Zelanda parlamentosu diin 
ıru !ar Temucin Han Üzerlerine dakı havacılık mekteplerıııin prog- b' k k b 1 d k b · ~ • yenj ır anun a u e ere mec u-

lyPrek lıunlan bozdu dağıttı. ıamı tebdil edilmiş, havacıların ye - ri aik~rliği ele ihdas etmistir. Bu ka-
de öyl çabuk yetiştik ki, dü~ma tiştiri!mesi sürı:vtlendfrilmişt'r. Ş;m- nunla her Yeni Zelandlı ·mülkü ile 
vga hazırlığında bulduk. Bu ke- diden binlere~ ınak.nist ve hava birlikte de,·lct emrine girmiştir_ 
vruk ölrlllrüldü amma Köşlük. mürettebatı yetiştirilmL~ bulunmak • Arnstural:;a hükumetinin A me _ 
'tkitler başı Tokta bey ile kaç- tadır. Yakında pilotlar da vaz:re ala- rikadan mübayaa ettiği (100) bom

u •enede. Kırgızlar başbuğu bü- bileceklerdir. Bu maksadla Kana - bardıman tayyaresi de uçarak ln _ 
oyınai'ı il~ gelerek Hana sığın- dada yetmiş talim merkezi vücuda giltereye müteveccih;n yola çıkmış-
:r\esi )·az Köşlük Tokta bey ile getirilmiştir. tı 

U)-n kenarında toplandılar, kuv 
ordu kurdular. Gene yürüdük, 
rre de vendik, Tokta beyln oğ
vldilrclük. 
mırlar Köşlükten kurtulm~k 

r. 

şehri 
1'emucin Hana Eığındılar. Kuv - ·------------
b&}Tağımız altına geldi. Ba - J • ı • d d .., 1 • l • d 
h~nın veziri, akıllı Çotsenin ya- ngı iZ Onanması, ag~ara l tICa e en 

idi. Kardeşin Beleye gelince: AJ } b b d d • 
da yayık pı za verdiler. Şimdi man arı om ar ıman e ıyor 
} ığit Sübilkit~y kolunda he zar Londra, ::n (Radyo) - ~arvik mışlardır. Polonyalı kuvvetler, ce 
ır şehri, işgal edildiği gündenberi ~·an- nup limanındaki dağları tutmuşlar-
b ·nın, kardeşimin •alı olduk " maktadır. :Vfüttefik donanma, Nar- dır. Britanya kuvvetleri de doğrudan 
ı a ~·ük ek yere eriştiklerini Vik arkasınaaki dağlar ve Alman - doğruya Naı-vike ~imaldeıı taarruz 
c~ göz ·rn yaşardı: · 

Llu Tanrıya şükür! Diye baö-ır_ !arın tuttukları demiryolu ı;:üzergahı etmişlerdir. :Mücadele çok çet:n ol -
0 nın tünellerini durmadan bomlıardı- · 

nrıya şükranlık gösterdim şim-
man etmektedir. 

}'C~ gene söze girişmişti, dedi Narvikin Mirdaclı hakkında b.f -
silat gelmiştir. Buna göre N arvik 

Ternurin han uygurları çok •e- taarruzu 24 snat •ürmüştür. Salı gü
izin beylerinizden birine kızını nü sabahleyin saat 10,30 ela ıniitte -

. Uygurları da bize aldıktan fik donanma Narvik; bomlıardımana 

ınu~tur. Kıtalar, ışık işaretleriyle bu-

lundukları mahalleri bildirmLıl<r , 
donanmanın ateş hattını tayin etm'ş
lcrdir. Nihayet erte;i sabah >:aat 
11,20 de nıüttefik kuvveller Narvi. 
ke g'rmişler ve şehri zapteylemi~lcr 
<lir. 

Polonya Tayyareleri 
Bundan sonraki 

(fngiliz rad)•oları) 
lngiliz radyo şirketinin (The Brf· 

tisb Broadcasting Corporation) in 
ecnebi dillerde haber ne~riyatı prO&'· 
ramı: 

Dalga 

Paris, ~l (Radro) 
harp!ere girecek 
muştur. Bu konuşma esna.ında gene
ral Veygand ela hazır bulunmuştur. 

Sıuıtiyle n?.u:ılu~ 

va kuv\·etıerinin de. bundan Roıınıki Tiirkçe 
İn&"ilizce 

20,10 21,35 19 60 
8.15 31.(;5 25.53 

niyor. lkiçeşmelik > 11.00 31.55 25.53 
Başvekil Pol Reyno, bugün Polon- > 13.30 19.81 16.84 

mu hare belere iştirak edeceği ~öyle-

ya başvekili ve başkumandanı gene - cinayeti > 15.15 19.84 16.84 

ral Sikorski ile uzun müddet konus- Katilin deli olup olmadı- : 
1:o~go 25

·
53 ;~:~: i:::: 

w ı .. 28.45 31.31 25.53 
Polislerimiz gı soru acak Fransrnca 14 ıs 16.84 

İkiçeşmelikte evli bir kadın ola:ı > 23.00 31.112 25.51 
Dün tezahürat yaptılar Bn. Hidayeti bıçakla 33 yerinden Y~- (T .. hran radyosu) 
Halke\'indeki polis mektebinde ralıyarak öldüren Yorgancı Mehmcd Türkçe 12 31 19.Sf 

derslerin ve imtihanların sona ermesi Tanganın muhakemeslne dün şehri- ----*---
miina~ebetiyle dün mektepten mezun miz A~ırceza mahkemesinde devuın NT 
•ili pol's, bir tören yapmışlardır. edilmiş ve şahid sıfati,Ie }Iem!eket OfVCÇ 
Polislerlmiz saat 13,30 du bando mu- hastahanesi baş operatörü B. Asil ~ahı"}lerı"n l 
zika ile Atatürk heykeline gitmiş ve }1ukb,J Alakam uinlenmiştir. - e 
istiklal marşından sonra poJ:s me - Şahid do~tor, yara.ların bir kı; "'lı- 1 İngiliz kruvazörü battı 
muru 267 numaralı B. Mu tafn Çe - nın Hıdayet!n kcndn tarafından , ti- , .. 
tine!, bir nutuk 'Öl ! e miş, bütiin po - cucle getiı-ilmesi mümkün olduğunu, . Lon(:ra, 31 (HaJyo) - R<ıyter •· 
!isler, cumJı.uriyet rejimine sadık ka- çünkü maznunun bu yaraların hep~i- ıansı.n(,an:. . . 
Jacaklarına, Atatürkün gö•terdiği ııi yapması ihtimali bulunmadığını KorJ.yu. ıfmındekı (4200) tonluk 

ld 1 ki b 1 söylemi• ölümün ı''e .. u··cııdd k. lı. ve hava hucumlarına kar~ı sılahlarla vo an ayrı mıyaca arına ve u yo - ... , '!\ .. e ı 11- .. .. 
·ı · b d k ı f d t k lün yaralardan ak•n fazla k .. mucehhez kruvazor Alınan tayyaro-, u ıca e erse an arını e a e me ·- .. ~ an yu- . 

1ten çekinmiveceklerine and kmişler, zünden ileri geldiğ:n; söylemiştir. lerı tarafından Norveç ş.malinde ba-
. ·· 'I hk · tırılmı<tır heykele bir şükran çc'engi koymuş- "a eme heyetı, maznunun deli .. .' · . . .. . 

lardır. olup olmadığı ve müşahede altm:ı Doı t zalı.t be~ nefer o.mü~tıır. 
Buradaki mer:1"imde emniyet mü- alınması lazım gelip gelmediğ'i nok

dürü Bay Said ôzırür \'e muavini B. tasından asabiye müteha•sısına m"- Bir haşare 
lsına'l Küntay da bulunmuşlardır. ayene ettir; Jınesi için muhakemeyi Dikili k:t:ta<ında tütün f\lelerlnde 

:l!üteakiben şehicl polis aLiıle,ine ba1ka lıir güne bırakmıştır. Agroti! haşere•i ç ı kmış mücadele 
giden polisler hu ab:deye de lıir çe- * tedbirleri alınmı'ltrr. 
lenk koymu•lardır. ::ırerasimin bu Turistik yollar için geti- ___ * __ _ 
kısmında vali Bav Etem Aykut da ·ı • t l 
bulunmuştur. - n en. yenı vası a ar 

İstiklal mar•ı ile törene başlnnmıs, İznıır turıstlık yollarını inşa etmek_ -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
• · te olan R ·· · 1. E · d·r · Yenı· Adam nolis memurlımndan 308 numaralı . eıı ıenera 1 'şımen ı er şır_ 

B. ~1ustafa Gök~en bir nutuk söyle- ketı, cv:~elce, inşaat iş~erinde kulla- Yeni Adamın Eel~ikaya tahsis et
mi~. ondan ,onra şelıidler için bir da- ııılma~ :ız~re. Avrupadan 60 kamyon tiği 2.~:J üncü ~ayn ılolgu' bir şekil
kika ihtiram "ükiitu yapılmış, mera- ve ~ sıl:'.ıdır .'le mu.htelif in~a mulzc- de çıktı. Gene bu wyıd.ı İ;;mai, Hak 
,ime son verilmiştir. me~ı getırtmıştı. Dun de 140 kamyon kı Baltacıoğlunun cGenç ad "1 oku> 

Çay ziyafeti: getırtmış ve kamyonlar İkincikordo- •Karagöz Ankar:ırla. , «Hayatım 

karlık Türklerine çullandık. başlamıştır. Fran.ız kuvvetleri, saat 
10,45 de nakliye ~andallariyle kara

Tangotlar Tibetin timalincle ya çıkmışlar \'e ateş altında ormana 

Mektepten mezun pnli•ler, dün ak_ na çıkarılml'tır. Ayni zamanda :nşn- ::dlı makaleleri, Hürnmettin Bozo -
<anı Halkevinde vililyet erklinıııa ve atta kullanılmak üzere müh:ru mik- kıın «:lfaup:ıt<211'1İ> ve •Halide Edip> 
'imirlerine bir çay ziyafet; vermiş_ tarda asfa~t ve beton künk ve demir hakkındaki yazıları rnrdır. Aynca 
!erdir. Bu ziyafette vali B. Etem Ay- de ~elmıştır. . . M. Feı-i-lun. Su:ıt Derv~. Sadri Er -
kut komutan be'ediye reisi Dr. Bay Şırket, yalnız İzmır turı;tik yolla, tem, Vali •ureddin, Sam Sağ'lık * Hehçet Uz h~zır bulunmuşlardır. ~·ını ~e~il, ~nadolu içinde yol ve •a- imzalı makaleler. r-uhtel'i Avrupa 

Mahkum oldu ır muhıın ınşaat da Yatım'lktadır. dillerinden :rnpı\mış tercümeler var-
mİ§l.ırdi girerek geçmişler ve taarruza kalk-

MÜ j D El .. 
Aarımızın en büyük Türk ıan'atki.rı 

ILLOZYONIST ve MANYA TİZÖR PROFESÖR 

ZATİ SUNGUR 
feYkali.de ~üyük aürprizler Ye ınerakla dolu hünerleriyle 

BU AKŞAM 9,30 da 

EL HAMRA sinemasında 
ilk ırala müıamenıiyle temaillerine başlıyor. 

Umumi Fiyatlar: Koltuk 75. Salon 50. Balkon 40 kurut. 
IKKAT: Bugün gündüz ıaat 3 de ucuz talebe ve Halk matiııeıinde' 
FiYATLAR: Koltuk 60, Salon 40 Balkon 30 Kurutlur. 

Torbalıda karısı Salihayı bıç:ıkl. ıetli tahrik nazarı dikkate alınarak ~~m:onların milhim kısmı, bu in~aat dır. Yeni Adamı lıU.ün okuyucuları. 
yaralayıp öldüren Ali Oralın Ağırco. ,edi sene, dört ay ağır hapsine kanır ıç:ndır. mıza hararetle ta\•cl,re ederiz. 
nda muhakemesi neticelenmi~. ~öd-, ·r:ım·ştir. t•13!~ı:m·~-~~~"!'•••••mmı.mıma=ıı==2ııı:ı:ı:::ı:m•ı 

Bugün Kültiirpark s·nemasırıda 
felefon TAYYARE ~si~~;;~~~·~·;·~ 3646 ................................ 

Bugün iki L' vük film birden 
1 -- TOHN BOLES - DORIS NOLAXIN yarattığı 

SONUNCU BALA Yl 
2 - Dahi sanatkar V!CTOR FRANCENİN en güzel eseri 

ATEŞ 
Ayrıca: 

Ekl~r jurnal • 'o. 16 en son dünya ve harp hıtdisatı 
Oyun saatleri: 

Her gtin oaat 3 - G - 9 da ......... _. ............... _. .............. ... 

İki film birden 

DENİZDE İSYAN 
Büyük Fransız artistleri: JEAN

1
MURA T ve VI. 'NA VlFR!ED 

tarafından fevkaliide bir surette temsil edilmiş son derece heyecanlı 
bir vaka;'l musavver aşk ve macera filmi 

BAHRİYEYE SELAiıf 
Tekmil Amerikan bahriyeıinin iştirakiyle temsil edilmi9 Açk .,,. 

heyecan filmi 
Ayrıca paramunt jurnalda en •on harp havndi3Jeri 

Seanılar: Denizde isyan: 3-4,50-9 Bahriyeye selam 4 ıo.-7,50 ae 

• 



( A NADO I U l 
-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~ 

s itası ge ..... 

ltalya cesaret 
edemiyor zanta. 

- B aıtarafı 1 inci a.a.hifed,., -

üttefiklerin ani zaferleri baş.ıyaca:{ ve Atman- rinden ;ormaga karar Hrmi~'tir. nu 
cümleden olarak, itaı,·anın Sofya se-

b '" h • t} • h 1 kt firi Mujistrai, bugün Bulgaristan 1 
yanın e er. ı ezıme er ı a zJr .anaCa lf hariciye nazırı PotJOfu ziyaret ederek: 

ra, 31 (A.A.) - İo.giliz . ..,f?- ' deYam ederek Almanyaııın hezimeti- \ Alnıanyanın son iki ay zarfında bü - bu husıı"1:a uzun müddet konu~muş -
•tlerin n tahliye ııme!iyeler'.ni j ni hazırladıklarını Höylii.rnr. yük m ktarda denizaltı gemisi hazır- tur. Popof, Rulgaristanın lanı bir bi
'-•nı memur dumdar kı\ııatı- TimP,, Alman denizaltı harbinin \ 1ıyarak den i zaltı harbine takrar baş- taraflık içinde kalmak niyetinde bu-
lak müdafaalarından lıütün ' ni<bi clur;ıuıılugundan bah•ederek lıyacaJi;ıııı zannetmektedir. lunduğunıı temin ey·lemişt;r. 

•ita,·i•le lınhsetnı e l..'t~dir. Bern, :ll (A.A,) - Korriere Del-

Deniz levazım 
misyonundan : 

~atın a'ma Ko-

1- '.\Iewud evsaf ve ~arlname-i mucibince tahmin edilen bedeli 
19277,20 lira elan 2f. bin kilo beyaz ü•tüpü, 26 bin kilo renkli 
ü<tüpü ve 60 kilp kalafat ü"tüpii<ünün 4 '6 '940 tarihine raıı
lıy~n •alı günü •aat on beşte Kasımpa .• ada bulunan deniz le
vazım satın alma komi•yonunda pazarlıklıı ek<iltme<i yapı
l acaktır. 

2 - 1Ik tenı'natı 1445,79 lira olup şarlııamP<i her gün i ş •:ıati da
hiliııde adı geçen komisyondan bed•L iz alınabilir. 

3 - hteklilerin :! •190 .ayılı kanunun i<tt-d : ğ'i \"e'llikle b!r!llcte 
mezkur komi>rona muracaat!arı. ~6 28 :ıo 1 4227 / 1870 

Gördes be:ediy esinden: kun~tl~rinin takviye kıtııa- ngı· ıı·z Tayyareletı· ticino gazete-ine Romadan bildirildi-
dıınJarının 'geri Çf'ki!nıe amP- itine göre, politik mahfile nazaran, 

a çok büyük fayda ' arı görül- gelecek salı günü büyük uazırlar 450 lira keşifli 30 lıek1u ık ham arazide G rdes ka.<alıasımn Jııart-

U de ilave etmekted'r Alın t ı . . h .. hı· raz meclisi Mussolininin riyaseti altınıl<t tası kapalı zarf usuı;yıe ır.iinaKasaya \'llZedilm ~t i r. 
leler, iııgiliz hava ~~netle .-·- art ayyare er1nı ergun toplanarak beynelmilel durum ,-e İhale 22 G 940 saat 12 de belediye daire~J nde yaııılacaktır. ,,arttta-

derece kıymetli yardımlarına d ah a hırpaİamaktad ırlar 'talyanııı alacağı vaziyet hakkında meler meccanen Yerilecektir. 28 J. 5 9 1917 
rantarını \ıildirmekte Ve ingi- Duçenin yapacağı be:-·anatı sureti' ! • s· · ı T" ı d 
ilinin gerek tan·a,.e gerekse Roma, 31 (A.A) - Resmen bil - ı giliz tayyareleri Alman avcı tayyııre- mahsusarla tetkik edecektir. ZmJf l Ci ıcaret mem Ur UğUil an 

e mürettebat noktai nazarın - diriliyor: lerin;n faaliyetini öııliyerek durma- Roma da dolaşan şayialara gör~. TP•cil e ,\iJmı~ olan (Türkiye iş baııka"ı izmir ~ube.<i) nin ödünç pa-
kiyetini tebarüz ettirmekte- İngiliz _h~rn filoları 20 avcı taJ.-ya- j dan dağ~tmış ~e bt'.nlara ağır ~asar- bu meclisten b'r sureti hal kararı çı- ra wrnıe isleriyle uğra~acağına mütedair beyannamesi 2279 Ye 3399 

re.ıyle bırlıkte seyreden 24 Alman lar verdırmı~lır. Dun avcı tay; arele- kacnktır. num~ralı lrnnunlar hükmüırn göre sicilin 2760 numara'1na kayt ''e teı-
sız erkanı harbi;·esinin ;1·eni bombardıman tayyare•iyle bir çar- r.m z tarafından asgari 63 düşman Hor Belı" Şa cil edildiıb ilar olunur. 

ebeye intibak etmekte gö~ter- pışmaya tutuşmuştur. İngiliz hava tayyaresi düşürillmü~tür. Bu arada 
UYanıklıib da ileriye •lirmek- kuvvetleri 7 bombardıman bir avcı İngiliz bombardıman tayyareleri düş- - Baıtarafı ı i11ci 8ahifeaı - 1 : Beyanname 

İzmir sicilli ticaret memurlufru 
resmi mUhrQ ve 

r, Diğer taraftan ingiliz gaze- tayyaresi düşilrmilşlerdir. İngiliz ha man nakliyelerine ve zırhlı ara~ala- mi§tir. 
her nevi harp malzeme-inin u kuvvetleri hiç bir zayiat verme - rına hücumlar yapmışlar ve aynı .~a- Londra, 31 (A.A.) _ Visamiral 

F. Tcnik imzası da ~rat ve miktarın arttı - mi ·l;rdi_r. l~a-nda ~öprüleri _v~t~pcu mevzıle- Sir james Sommer v; ııe radyoda ~öy-
nda ıngilterenin oynadıjtı rol • arvık mıntakasında 27 ve 28 rını tahrıp e~·lemışlerdır. Bombar_dı- !ediği nutukta hususi hava şeraiti al- • 
de de tsrar etmektedir. mayıs günlerinde İngiliz muharebe man tayyarelerimizin hepsi ıreri don- tında küçük Alman gruplarının gö- lzmir Vi'. ayeti Yüksek makamına 
es gazetesi Almanyanın batan tayyareleri 13 Alman tayyareii dil - milftür. . rilnmeden ingiltereye ihraç edilmesi
nı oynadığı~ı ve Al;nanların şürmilıılerdir. . . , M."'.'e'.sch,'.1'it_ tayyarelerinden bı - nin mümkün olduğunu söylemiş fa-
rbeler!ne mutte!iklerın biltiln Londra, 31 (A.A) - İngılız hava rı duşurülmuştur. . kat ingilterenin buna karşı tam ted-
larl a mukavemet etmeleri Jil- nezaretinin tebliğinden: Fran,ız - Belçika sahilleri ilzerın- i)'rl 1 hf b 1 d ğ • . , 1 . er a mış ve ma uz u un u unu 
u Yazmakta ve sırası geldiği clngiliz hava kuvvetlerinin esas deki harekata ı~tırak eden 10 ngı - ela 'la· 1 . t" 
ın" ., ., ., ve ev emış ıı . 

«ttefiklerin de kuvvetli dar- gayreti Flandresdeki milttefik or - liz tayyare•i kayıptır. Fakat uçunur L d - 31 (A A ) S hh' 
nı . on ra, . . - ı ıye na.-

ınd 'r eceklerini ilave etmek- duların ce,nahları üzerinde du,manın mürettebatı bulunmuştur. . . zırı B. Mac Donald radyoda söylediği . 
Ceııe Times gazetesi yazılarına tazyıkını azaltmaktan ibaretti. İn - Gene dün a\•cı tayyarelerımız Se · bir nutukta, charp pek yakında ;n _ 

B 
• • Kol da~ ~~ntak~:•ında 11 d_Uşman tayya- ıı-iltereye nnklolunacaktır ve şark ile 

eşine) resı duşUr'."uşler ve dıger 3 düşman cenubi şarki ingilteresi ile İskoçya 
~ayyaresını de hl!'ara utratmışlar - 'ehirler:ndeki çocukların tahliye•ni 

1~f/ f •kt • f h fl d b "[ ır. nazarı itibnre almalıyız> demiştir. '( e l erın a eş a arın a l e Bir İngiliz haYn filosu 20 a\'Cı ta' 
• yaresi refakatinde seyreden 24 düş- Ruzvelt 
l!Jor. lngiliz zabitinin anlattığı ma_n tan•are•inden mürekkep bir fi-
•ldr . .. . lo ıle çarpışma.va tutu ~nııı~ ve kend -Baı tarafı 1 inci sahif•d..,_ 

a, 31 (Radyo) - (Deylı ıııldır. hiç ka,·ıp Yermeden !l bonıbarchmaı ;ıı· milyar dolar daha ist ~·ecek ve 
es) gazetesi; çarşamba ve Be~iııci kol faaliyeti, insanı hay - ,.e b'r avcı tayyaresini düşürmüş uıııuın tahs "'"tı 4 lıuçuk nıılyarn ilı!ıiğ 
lııbe günleri bomba yağmuru retlere dilşilrecek derecede ilerile - tür. edecekt:r. 
l fimal cephesinden kurtula - miştıı'. Ben, böltiji'ilmün başında bir Va~ington, 3 l (A.A.) - Milli mü-
•Purlara tahmil olunan İngi • taraftan düşmanla çarpışıyor, diğer lstan bu!dakİ ılafaa kon.eyi ile komisyonunun m~-
taatından çoğunun İngiltereye taraftan da geri çekilmek için asker- <aisini mevzuu bahis eden B, RJz -

ı ve b Uyük tezahüratla kar. ]erime yol arıyordum. Birden bire lta]yanlar ,c!t, altı ayda harp Jevıızımı imala-
•k, ç!kolota, sigara vesaire ile lngilı:ı: zalıiti ilniformllfüll taşıyan .ıııdan lam randıman alınacağım J-

'dild iğinl yazıyor. bir adam kıtriıma çıktL F14ııih b_ir ln- · Geri çağırılmamışfır ııid ett'iı:ini lıild rnıi~ ve koıııı:reılen 
~i Iraz.ete, bir İnıriliz zabitinin ırilizce ile: İ •tanlıul, 31 (Tolefonla) - htan ,u;lli nıüılt\faa i~in lıir nıil;•ar dolar-
tfltierl velcayi arasından söy- - Tabur kumandanı emir veriyor: lıuldaki italyan telına•ının geri ça ık munzuıı kredi islt•dıiı:iııi ]ıh"e et

' §u sözleri de aynen naklediyor: Çabuk karşıki ~·amuca çekiliniz . Dü4 .ğı rıldık!arı hakkındaki haber, alaka qıi~t'r. 
. ~ itllndenberi şimal cephesinde man arkamzı çevir:yor!• daıfarca yalanlanrııı<tır. 
•n lcaydetmediii en ıiddetli mu- Diye bakırdı ve kaçtı. Hemen ta
eler cereyan etmiştir. Alman - bur kumundaniyle temasa geldim ve 

larit edilemiyecek derecede ağır 'keııdi<in n böyle biı· emir verip ver
' t Vermişlerdir. mediiiini sordum. Halbuki kumandan 
'YYarelerimizle donanmamızın böyle bir enı ir vermemôşti. Anladım 
altınd a kınlan Alman neferleri, ki, karşıma çıkan ingiliz üniformalı 

lngilterede 
;(ömiir istihsalatı 

Artırılac~k 
Londra, 31 (A.A) - İşgal edilen 

İ :"'~İr ikinci 
! undan : 

icra m~murlu-

ipotekle temin edilen borçtan dola-
:ı açık arttırma suretiyle satılmıuı. 

ıa karar verilen Tepecikte Kançe~

no Pir'ne ~ıkmnzı Rokağında ve tapu 
'llln 2-8-935 tar:h \'e sahife 132. cilt 

İzmör vilayeti yüksek makP.mına 
2279 :rnmaralı kanunun 2 inci maddesi fle bu kanunun bazı hOküm

lerir.i değ;ştirmiş olan 3399 numaralı kanun ahkamına tevfikan ta•· 
zim edilmiş beyannamedir. 

1 - Bankamızın izmir şubesince 28 mayıs 1938 tarihinden itibare4 
A - Yeni yapılacak ödünç para verme işlerinde açık kredi şeklin

B 

3 

deki muamelelerinden yüzde 12 den, 
Diil'er ikraz muamelelerinden yüzde 8.1-2 dan fazla faiz alıa
mıyacaktır. 

3399 numaralı kanu!:un meriyetinden evvel yaptığımız mua. 
melelerin faize müteallik hilkilmleri, mukavelenin devaını 

müddetince ve nihayet 3 sene iç:nde aynen tatbik olunacaktır. 
2 - u~umi bir milssese olan bankamızın aleni b;r surette cereyan 

td<'n muamelatı icra ,-ekilleri heyetinde ta"<lik edilmi.ş ve sfctt. 
li tirrrelle tescil ve illin edilnıi~ olan e•as mukaYelesi ahkA
:ııile bu mukavele dairesinde tanzim kılınmış şubelerce maba
lıi\ltatbik bulunan bılimatnameler , . .,. bu talimatnamelere met" 

bul formü!lerde mündemiç ahkam daire~inde cereyan etmekte 
":Ouğuııdan bunların alelmOfredat şerailinj tadat etmelte ıt 

~nm görlilmü~-tflr. 

Ancak öleılenberi hariçle ve memleket dahllindeld bilumum banlta
!urra tatbik edilmekte olan \'P devamı tatbikinde banka vı 
bankacılık noktn;ından hayatı zaruret olıluğu derkar bulunan 
l>:ızı banka teamülleri mU~eriden onun lehine ikrazat muame
liti)'le miltnafık olarak ;·apılmakta olan bazı maddi hldemat.. 
tıızanımnn ettiği mn<arifi gene milştn:ye liedtm .. ği amir bu. 
lunmaktndır ki bankamız bu ne,·i a,rı hizmet mukab"li ücretlf'ri 
yukarıda yazılı had ile muka)-yet olmaksızın ve fakat mil teri 
ııam ve hesabına yapılan hakiki masarif mi!.iannın hiç bir 
YPÇhile g-eçmenıek •uretiyle tahsilde dev:ım edecektir. 

J\[pyzuu'ınhis banka teamülleri mucibince vaki olacuk zaruri mllk. 
te•alıatınız ile bankacılık mukte:ıası yapılan hizmetler nıuka
b;Ii tah•iliitmızın belli başlıları ,unlardır: 

1 - ?l!Uşteri hesabına yapılan bütün hakiki ve ayrıca hizmet muk&· 
b'li muraflar ezcümle sigorta, ardiye, muhammin, muhafaza 

ücreti, bekçi ilcreti ııibi masraflar müşteriden arrıca tahsil le olmuşlardır. zabit, beş nci kola mensup bir Alman 
llıaıı askerler!, tankı kaybettik- zabiti idi. Düşmanla harp edere:<, 
'nda asker değildir. Hepsi genç bir müddet mevz:imi muhafaza et -
?it acemidir. Onlarda mecnuna- tim. Biraz sonra baktım ki, Alrnan 
•r Cesaretten başka hiç bir şey casusunun çekilmemi tavsiye ettiğ 
r, 'I'a lim v~ te rbiyeleri noksan-ıyamaç, Alman toplarının açtığı şid

şimali Frnnsaclaki kömür ocak!an 
nın boşluğunu doldurmak üzere <ial 
eyaletindeki kömür ocakları i•tih -
>alinin fazlalnştırılma' ı için seq ka
rarlar alınmıştır. 

i numara•ında kayıdlı ve ka,-de na- ohınmaşı, 
<aran 599-! metre murabbaı ar•a ik~n 2 H e•abı carilerde faizin ticaret kanunu ahkümı daire~inda 
,-apılan bu takdiri kıymet zabıt va- her ilç ayda bir re<ülmale kalbedilmesi, 
·n.ka•tna nazaran 14 taj numııralı 3 Banka muameliitındıt bu muameleler ne kadar az imtidat edet'-

Alman aleyhtarlığı 'ıahçe 10 taj numaralı ahır \'e 12 taj se elsin bir liradan a~ağı komisyon tahsil edilmemesi, 
-Ba. .~rafı l in.-i sahife,Je- 'ı ~ odalı ve 16 numaralı bir oda1ı Ye 4 Borçlulan şubemizin mütemekkin bulunduğu mahalden bat-. \'elh asıl, bugün kil Alman as • detli bir ateş altında bulunuyordu!• 

~ l914 deki Kayzer askeri de • 
-----~---~ 

caddelcriude yapını~ oldukları nüma 18 tajlı gene bir odalı ve 20 nunı~ra- kıt yerele sakin bulunan senedatı tUccari;1·enin i';tira nıuamıı. 
yiş dolayı.>i;-le icra edilen tevkifat- ' ı kezalik tek odalı ev ve barakalnı !atında bu muameliittan mil·takil olarak nakli nukut ilcreti 
tan sonra daha büyük mikyasta bir hti,•a eden ve heyeti umumiyesi:ıe alınması, 
nünıay;ş yapılm:ı•ından korkmak - ıoOO lira kıymet takd'r olunan g~yri 6 Onbeş günden aşağı fa i:ı: hesap edilmemesi. 
tadır. nenkul 11-7-940 tarihine rastlayan Türkiye İş bankası A. Ş. 

, ._Ba t tarafı 1 inci ıahife de - 'deylemektedirler. ::llcbusan meclixiııclc bir çok me . ıerşembe gilnil saat 14 de İzmir ikin- İzmir şubeej 
· lS,15 de bildiriyor: Paris, 31 (A.A.) - A•keri meha- buslar ve bilha"n B. Stander Bue . 'İ icra dairesinde a~aji;ıda yazılı ~art- imza okunamadı 
~ ~era ı Prioks ordusunun mühim filde dün akşam 1u beyanatta bulu- r.os Airesdcki Alman sefirinin faa - 'nr dahilinde pe,~in para ile ve açık 24 llfayı< 1940 
~ ı.ın ı arı D~nkergue müstahkem nuluyordu: , . . !iye tini tenkit \'e kendis'ni casus di - u-ttırma •uret'yle satılacaktır. llir kuruşluk tan·aı·e pulu 
· t~hı dahilıne vasıl olmuştur. cFransız ve ıngılız ordularının ve tavsif etmişlerdir, 1 - İcra kılınan arttırmada satış Onbeş kuruşluk dnmğa pulu 

lııühim cüziltamlar da kendile- Flandresdeki vaziyetleri ciddi ve na- Reisicumhur Alman sefirini çağı_ 'ıedeli •atı• istiyenin alacağına riiç- Türkiye İ ş bankası A. Ş. 

Müttef-. k orduları vapurlara 
bindirilerek kurt -:ırılı. ı 

01 açmak için mücadele etmek- ziktir. Fakat Alman propagandası - rar ak kendisiyle görilşmüştilr. 'tanı olan diğer alacaklıların bu gay- İzmir şubesi 
le,r. \nın bütün dünyaya inandırmak ;3t~- Al İ b\".., • ·i menkul ile temin edilmiş olan ala- çık bulundurulacaktır. mize bildirmeleri icap eder. Aksi hal-

• ttjS, sı (A.A.) - 31 Mayıs sa- d ği şekilde ümid•iz değ:ıdir. man e ıgı caklıları mecmuundan fazlaya çık - j İlanda yazılı olanlardan fazla ma- de hakları tapu siciliyle sabit olma-
İtb!iği : ı Fransa yüksek kumandanlığı ile - Ba,tarafı 3 üncü ıahifede - mak ve muhammen kıymetin yüzde lilmat almak istiyen ler 39-8534 dos- dıkça satı bedelinin paylaşmasından 
~ llde hareklt Dunkergue mil, - temasta bulunmakta olan bir zat dün mıştır. Buna raimen Dunkergue li- 75 ini tecavüz etmek şartiyle en çok ya numar asiyle memuriyetimize mil- hariç kalırlar. 
,: tıı orduglhı etrafında ayni ş;d- 1 şu beyanatta bulunmuştur : manındaki te•isııta yeniden bir hava arttırana ihale edilecektir. Bu arttır- racaat edebilirler. 5 - Gö•terilen günde arttırmava 
t devam ediyor. Somme ve Aisn;ıl -«Bugünkü 30 mayı• Alman teb taarruzu yapılmıştır. Alman donan- mada böyle bir bedel elde edilmezse! 3 - Arttırmaya iştirak için yuka- iştirak edenler arttırma şartnam~~'-

de her iki taraf bazı mevzi liği yanlışlıklarla doludur. Amiral!!}: ma•ı Almanyanın eline geçen Hol. en çok arttıranın tahh il dU bak i kal - rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 ~uğu ni görmüş ve lilzumlu malumat al
~e harekltı yapmıştır. Aisne ;ıe dairesi Dunkergue açıklarınd aki ha- landa Belçika ve Fransa sahillerinin mak ilzer e arttırma 15 gOn temd 'd nisbetinde pey akçası veya milll bir mış ve bunları tamamen kııbul etm!~ 
11." arasında oldukça tiddetli top-'rekat h akkında bir rapor. ha z.ırla : müdafaa•iyle meşgul o l muştur. Bir ediler ek 26-7-940 tarihine müsadi! bankanın teminat mektubu tevdi et- ad ve itibar olunurlar. 

tte ııosu vukua gelmiftlr. MeuRe maktadır. Bu rapor mUttefıklerın ug Alman motöril Belç ka sah!li önUnd~ cuma gUnil saat 14 de ayn i mah 3l de meleri H\zımdır. 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
llt llııelle arasında dil~manın bir ramış oldukları zay'.atın nisbeten çok l:ıir du,man kruvazörilnil torpilliye. gene rüçhanlı alacaklıları geçmek 4 - İpotek sahibi alacaklılarla eli. olunan kimse derhal bedelini vermez 

ın hareket i reri pilskUrtillmüş- hafif olduğunu gö•terecek ve hava rek batırmıştır. Evvelki gecr ingiliz •uretiyle en çok arttırana ihale edi- ğer alakadarların intifa ve hakkı sa se ihale kararı fe•holunarak icra ve 
~ kuvvetlerinin harp gem Jer!ne mutlak tayyareleri Alman)•nnın şfmR l'nde lecektir, hiplerinin gayr i menkul üzerindeki iflas kanununun 133 üncü maddes'
' l'i, 81 (Radyo) _ ş·mal ren- 'sure te hakim olduğu iddiasını tek- gnyri ıı.skerj heılefleri bombardmıan 2 - Arttırmaya çıkanları işbu haklarını, hu•u•iyle faiz ve ma•rafa ne göre muamele yapılacağı ye gay-
deki mUtte!ik orduların vapur- zip edecektir. etmi~l~r•e de milh!m ha•11rat ika e- vayri menkuliln arttırma f&rtname-i dair olan iddialarını işbu ilan taı·i- ri menkulün i~bu ilan ve gö•terilen 

1~ btıı dırılrıiesi IJl muvaffakıyetıell Diğer taraftan askeri mehafil bir d~m~'.1'''1e rdir. IloHeinin ~rn~ıb.~n.da ~a-~-!140 tıı~ih'~den., i.tib~ren .ic_r~ da- hi~de~ itibaren ~O _gün içinde ~vr~k arttırm~. şarlname•i dairesinde s 3 tı
~ edtyor . '·• ~ -..... __ kaç gtindeıılıeri •U\'a batırılmış olan bı~ d,:ı~man. a\'CI tayra~e•ı ~ıl•uru_I - ·.:_ı:_•ındr heıke• ın ııroıebılmesı ıçıTJ ~- milsb telerfyle bırlıkte memurryetı - lacağı ılan olun~ 2020 

~ OttetikJer, Alman cephesinin ıır- mıntakaların şimdi azamt sahaya va muştur. Fıan•anın şımalınde. '._ı·~ lzmı·r Muhasebeı• h • •• d •• 1 ·· "' •• d 
~ı bu ü d 'dd tıı surette bom- ıııl olmuş olduğunu ve bu sahamı' Fran•ız ve !forvecte Stavanger 'lnun USUSiye m ll Ur U_g'Uil en: 

~ı\ııııl i ~ ı el fı d' e 1 Gravlllnesden Saint Om ere ve Nleu- de bir İngiliz tayyare•i dllşilrülmiiş - Verginın nisbeti Komisyonca 
~ltıı,~ e m.,her ırt. ı rı iki porttan Yprese kadar 'ıntida d etme lı: - tur . İki Alman tayya resi kayıptır. binde takdir edilen kı;·met d arın ava aaıTuz a , - · . ·~ __ _ 

11 
11Lerı hissedilecek cietece d eıte bulunduğunu rhMnınlyetle kaydet- yikin! parçalamak l\zere gerisinde 5 

lıııştır, ıııektedirler. Ypres vııdiııl :ı i)~ 4 )..1- mukavemet merkeı!nl bınkmaktn- :lll\kellefin !•mi mahallesi Sokağı No. Nevi Metre 111. Lira Kr. 
~ .,,.... "'- !orn~trp. geni~liğinde su lar tarafın - d ır, -------
_,ris, ~l (Radyo) _ Ameriknn •dan !stil~ edilmi~tir. Lille mıntak:ı- Londrıı, ~1 (Radyo) - İnglliz ve F.mine Karşıyaka Donanmacı Nuhbey 44 Ar•a 

1 rı lnü~ahldleri: •imal tephe•in- ' sında &ulunm~kta rılırn ıı:rneral Pri- Fran•ız ordularının miltehaki kı<mı . E\••dı lcayd!yeıı! yukarıda yazı'ı arsanın sah ibi olan Em'nenin ikametgahı meçhul bulunduğundan ihl>or-
I har•katın, cenunta mukabil b'r cuk•u'nun ordu•u muhareb~ ~tıM1' 1 Ahııanlarn ~trş ye ölüm )·ağıjırarak, name•i kendiRlne tebliğ olunamamıştır. 
Q~~a haıır'anmak irin Veygand sur~t·yıe kendi ine Dunkerıı:ue doltru geri ~ek!lmekte ve yol aça,.ak sahile 3692 sayılı kanunun 5 inci maddeııine tevfikan tebliii" makamına ka!molmak üzere ilünl'n tcbl'ıl 01,.ııur. 

1 uııa vak t kazandırdıfrını kay- yol açmaltttdır Bu ordu Alman taı- yaklaşmaktadır. 1 2001) 
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h m fr leı·a:ım anıirliği satnı alına komisyonundan: 
JIL tarı 

Kilo 

8750 Taze kabak 
11375 Kırmızı domat.?s 
J 5250 Patlıcan 

8900 Taze fasulye 
4300 Taze bamya 

1 - İzmir mü<tahkem mevki merkez birliklerinin yukarıda cins ve 
miküırları yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 3 haziran 940 pazartesi günü saat 15 de kışlada İzmir 
levazım amirliği satın aima komi•yonunda yapılacaktır. 

3 - Ilep3inin tahmin edilen tutarı 3018 lira 75 kuruştur. 
4 - Tem:nat muvakkata akçası 226 lira 41 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - !stek!iler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedırler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncU 

marlılclerinde ve şartıı~mesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona milra-
caatları. 17 22 27 1 

lzmir levazım &mirliği satın alma komisyonundan: 
1 - (888) adet sedye alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi müteah

hidin nam ve hesabına 5-6-940 çarşamba günü saat 14,30 da 
toph~nede !stanbul levazım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahm!n bedeli (17760) liradır. 

3 - !:k teminatı (1332) liradır. 
4 - Şartnamesi ve nümun.,;i komisyonda görlilebil'r. 
5 - istekliler kanuni vesikalariyle belli saatte komisyona gel

meleri. 

lznür levazım imirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - 2000 bin adet sedye müteahhidin nam ve hesabına alına

caktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 5-6-940 çarşamba günü saat 14 de top
hanede istanbul levazım am:rliği satın a ' mn komi•yomında y:ı
pılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli (40) bin liradır. 
4 - tik teminatı (3) bin liradır. 
5 - Sartnamesi ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
G - İsteklilerin kanuni ves:kalariy!e belli saatte komi~yona müra· 

eaatlan. 

lzınir Def ferr arlığın(}an: 
1 - 3828 sayılı kanunun on b'rinci maddesiyle damga resiml.;1·ine 

yapılan zam 1 haziran 1940 tarihinde meriyete girecektir. Bu zam
mın sureti tatbiki hakkında aşağıda izahat verilmiştir. Yeni kanunla 
damga rr.smi kauıınunun on bir:nci maddesine bağlı tarifede yazılı 
maktu resimlere yüzde elli ve ayni kanunun üçüncü, dördüncü, beşinci 
ve altıncı fa5ıllarında yazılı nisbi resimlere yüzde on n;sbetinde zam 
yapılmıştır. Damga re•mi kanununun on birinci madde•ine bağlı mak
tu res·m tarifesinin otuz -.kiz, kırk, kırk altı, kırk yedi, kırk dokuz. e:-
1; iki, elli dört, elli sekiz, altmış bir, altmış iki, altmış altı, altmış sekiz, 
yetmiş sekiz ve doksanıncı numaralannda yazılı evrak ile otuz doku -
zuncu numarasında yazılı vekaletnamelerden yalnız sıılh mahkemele
?ınde istimal edilecek olan hususi vekaletnameler bu zamma tabi de
gıJd,r. Aynı kanunun otuzunc umaddesinde yazılı evrakın resiml~rj ele 
yilzde elli arttırılmıştır. 2 - Gerek maktu gerek nisbi resimlere ~ a
pılan zamlar damga resmi kanunu hükümlerine göre bir varakanın ta
bı olduğu resim miktarı hesap ve tayin edildikten >Onra bu miktar üze
ıinden hesap olunacaktır. Yoksa damga resmi kanununda yazılı resim 
nisbetleri arttırılmış değildir. Mesela damga resmi kanununun on ikin
ci maddesi mucibince muayyen meblağı mutazammın evrakın res m 

ni;:beti ikidir bu nisbet mahfuzdur. Yeni kanun damga resmi kanunu
nun on ikinci maddesi mucibince resme tabi her hangi bir varakanın 
bu nisbete göre taayyün edeu resim miktarına yiizde on zam y~pmı?tıı·: 
Binaenaleyh damga resmi kanununun on ikinci madde>ine gore yırmı 
kuruş resme tabi olan bir maaş senedine yeni kanunla iki kuruş za'!1 
yapılmış bulunmaktadır. 3 - Yeni kanunla yapılan zamla bazı ha.
lerde kesirli çıkmaktadır. Bu hallerde yapılacak mu~".'ele -~ 940 ma_li 
yılı m.ıvazer.c; umumiye kanununun 30 uncu maddesı ıle hukme bag
lnıımıştır. Bu madde hükmüne göre alınacak zam ile asıl dam_ıra.~e<nıı
nin baliğ bir kuruştan aşağı zuhur ettiği tı.kd rde bir kuruşa ıbla~ ol_u
nacak resim ile zam yekununda ·bir kuruştan aşağı zuhur eden .<e<ır

ler de kuruşa çıkarılacaktır. Meselii kıymeti otuz lira olan bir an~nın 
tasarruf sened ıe füakı lazım gelen pula damga resmi kanununun o
nu"!cu maddesin n birinci fıkrasına göre otuz para olup yeni kanuııl:ı 
buna yapılacak yüzde on zam ile birlikte yek.unu otuz ~ç .~ara _olaca
ğından bir kuruştan aşağı düşen bu miktar bır kuruşa ıblag edılecek. 
t r. Seksen liralık bir maa~ veya harcıı·ah "enedine ilsak edilecek pul 
damga resmi kanununun 12 inci madde•i mucibince on altı kuruş olııp 

buna ilave edilecek yüzde on zamla birlikte yekünu on yedi kuruş ult· 
mış santim ohcağı için on yedi kuruşun ke;;ri olan altmış santim de ku
ru•a iblağ edilerek bu varakaya on sekiz kuruşluk keza beş kuru• res
m~ tabı bulunan t cari bir çekte yüzde elli zammiyle beraber baliğ 0!
duğu yedi buçuk kuruşun ke•ri olan yirmi paranın kuruşa iblilğı sure
tiyle badema sekiz kuruşluk resme tabi tutulacağı aliikııdarlarca ına-
lıl:n olmak üzere ilan olunur. 2021 

Denizli belediyesinden: 
Beledi> cmizde r.nız lira asli maaşlı baskatip!ik münhaldir. Bu va· 

z eye 3056 sayılı barem kanununa göre bu maaşı almağa hak kazan
mış ve memurluk vasıf ve ~artlarına haiz yüksek ve bilhassa hukuk 
tahsi!i görmllş olanlar tercihan alınacaktır. 

Talip olanknn pullu bir i;;tidaya hal tercümeleriyle birer adet fotog
rafhnıu ekliyerek 12-6-940 tarihine kadar Denizli belediye riyasetine 
gondermeleri ılan olunur. 1 3 2014 

'(ANADOLU) 

ilan 
Gedikli er baş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 - Kayıeride Gedikli erba, hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 aınıf 
!arına, Kırıkkalede ıan'at ııedikli erbaş hazırlama orta okulu ile Anka• 
rarada muıiki gedikli erbat hazırlama orta okulunun yalnız 1 aınıfla· 
rına önümüzdeki eyliilde batlıyacak olan 940 - 941 derı yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - lotekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesi 
n!n kötü hal ve töhret sahibi olmamaaı, aıhhi muayenede sağlam çıkma. 
aı ve yapılacak seçme ıınavmda kazanmaıı ıarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin 1at 
haddi 

Sınıf Yat -- -
Gedikli Orta 1 14:17 

1 
Gedikli Orta u 15:18 
Gedikli Orta lll 16·19 

Olmak 
Bu Yaslara ait bov ve aiırlık hadleri askerlik şubelerindeki askeri li

•eler ve orta okullar talimatının 71. madde& özlerine uyııun olmaaı la
zımdır. 

4 - H<"r üç okulun 1. sınıfına istekli olanların beş sınıflık ilk okulu 
hitirmiı olınaları farttır. orta 2 ve 3 aın1flara girecek olanlar bu sınıflara 
terfi ettiklerine dair tahail ve•~kası veya ıahadetname göatereceklerdir. 

5 - Hanııi aınıfa iatekli olursa olıun iki yıldan fazla tahaili terk 
etmif olanlar ve evvelce ged(kliden veya aakeri okullardan çıkarılanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayıeride gedikli erbat hazırlama orta okulunun her 3 sını
fı ile Kmkkalede sanat ııedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıflarına 
köylü iıtekl', Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfına 
muakive heveali 'eh;rli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları h'"'z istekliler 10 hazirandan itibaren hu· 
lur>ılukları yerin askerlik ıubuine müracaat ederek diier kaydü kabul 
§artları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ilin olunur. 

2425262829303114681113161922252830 

ilan 
Askeri orta okuluna tale·be 

alınıyor 
1 - Konva askeri orta okulunun her üç ıınıfına da önümüzdeki 

eylulün birinci günü başlıyacak 940 - 941 ders yılı için talebe alına • 
cıı,ktır. 

2 - İ.stf"kli talebenin Türk ırkından olmaaı, kendisinin ve aileanin 
köyü hal ve ,öhret aahibi almaması sıhhi muaynede sailam çıkmaaı 

ve yapılacak ıeçme sınavında da kazanması tarttır. 
3 - Bir sene tahıili terk edenler, yaşını büyültmüt veya küçültmüt 

olanlar, kendi okullarınsn &ınıf geçme ıınavlarında ipka veya bütünleme 
ye kalanlar, yaşları, boyları ve ağı,lıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınınazlar. 

4 - l steklilerin, ıimdi okuduklan okullarda t;,.hsillerine devam 
etmekle b~raber 1 O hazirandan i!ibaren bulundukları yerlerdeki aaker4 

lik §ubelerinden diier kaydükabul şartlarile müracaat yolların, öğren
melerini ve buna ıcöre de ltavdükabut kiiıtlarını en geç 30 temmu~ 
940 tarihine ltadar tamamlarnı, olmaları l.izırndır. 

24252628 293031146G1113161922 25 28 30 

Memleket Hastahanesi Başta-
bipliğinden: 
Ha>tanenin a~.ıi:ıd:ı yazılı ihtiyaçları 26-5-940 dan it'baren bir kıs

mı onbe5 diğer kısmı on >ekiz gün müd(letle ehiltmeğe çıkarılmıştır. 
Bunlardan: 

l)" 54~1)0 kilo 
30600 kilo 

270 Ton 
10000 liralık ili\ç 

5764 
13158 

7830 

lira 50 kuruşluk 1 c; nevi ekmek 
liralık koyun eti 
liralık Sömü kok 

Kapalı zarf u;ulü ile 10-6-940 Pazartesi günü •aat 11 de 
2) 27000 kilo 3037 lira 50 kuruşluk süt 

23400 kilo 315n liralık yoirurt 
3oıın kalıp l:;oo J'ralık buz 

lı;oo liralık riiııtkPn filmi 
Acık eksiltme ile 10-6-1!\40 Parnrtesi g-linü !l ela 11 arn.<ında 

.3) ,';220 kilo 19!H lira 40 kunı~luk toz seker 
32.ıa kilo !ı'l6!l liralık "ı t!e yajiı 

4230 kilo !l.)l 1 ı·a 7'i kuru~luk makarna 
!lOOO kilo ~925 lirnlık pfrtııç 

126 kilo 617 linı 40 kuruqluk çay 
3400 kilo 1105 l rıı 'ık sabl'n 

GOO liralık evrak! matbua 
8000 metre 3120 liralık ;·eı li kaput bezi 

13.6.1940 perşembe 9 la 12 :ırasında açık ek:<iltme ile ihale oluna
caktır. Eksiltme ve ihaleler lzmir vilayeti daimi encümeni dairesinde 
yapılacaktır. Taliplerin ~artıı;ınıcyi üğreıırnek üzere her gün hasta -
neye ve eksiltmeğe i~tirak edeceklerin husthİ muhasebeye yüzde yedi 
buçuk hesabiy!e muvakkat teminat akçelerini yatırarak alacakları 

makbuz veya banka mektuplan ile nıııayyen gün ve saatlerde encüme
ne müracaatları. 

Kapalı zarf u<ulii ile eksiltmeğe i~tirak edecekl~rin rnrflarını 24!l0 
sayılı ar(ıı·ma ve eksiltme kanunun •arifatı dahilinde hazırlamaları ve 
muayyen saatte teslim etmiş olmaları i!:in olunur. 1962 

2!l 1 4 7 

Erkel( Lisesi müdürlüğünden : 
Lisemizin !l ve 10 ncu ~ınıf öğrencileri 7-haziran-940 cuma günü 

kampa başlıycıcaklardır. 
Şehir haricinde oturan ya1ılı çocuklarımızın perşembe akşamı okul 

da buluıımahrı ~atılılar okul levazımından iRtifde edecekleri için be -
raberlerinde yatak getirnı"meleri bildirilir. 2022 

Makine Tamir hanesi 1 - Bornova yeni su ~ebekesinin tev;ii için 600 mdre uzunluğun-
Beledi1Jesinden: B ornova 

da 60 milimlik font boru satın alınacaktır. 
f,.~i C"Qnünde teslim etmeği .prensip edin.en ve bu• 2 - Muh:ımı>ıen bedet 900 liradır. 

6 d 3 - Münakasa 13-6-940 perşembe günü saat 11 de Bornova bele-nunla ift:har eden b1r müessese ır 
1 diyesinde yapılaca kt;r. 

"'::ıilllld:l:mmX;ıııostrııı;ı;ıı•D.•ı:ıııİıP11a111z•an•d11e11m11lre•l•ler•111'1•·•1•9•••Tel•e•f•on•:•l•9•9S••••ıJ 4 - Depozito akçası 68 lil'adır. 1 4 7 10 2018 

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

• 
1 Haziran 1940 c...-rteaı _* ~ • t 

V. F. Henri VanDerı! 
AMERICAN EKSPOıtr ıJNES ll( 

~ N E V • Y O R K tÇ!N 
~ AIJIGEV:ıpuru -· 

41!:1~ 
2-6-940 1.arihinde EKSCHANGE vapuru 15 J{aıit .. 

beid~nmekte olup na doğru bekleniyor 
CENOV A VE RlVl- . 

D~/AT/( _ E!~e~i:~:~:~~~: .ha D. T. R. T. - BUDAP__EST 
'WlHl!ZIA 

Budapeat f.çin: dofı'll 
CALlTEA Vapuru 4-6-9·10 tıırıhin KASSA motöril 5 hazirana 

de beklenmekte olup lSTANBUL bekleniyor. dof· 
P!RE NAPOLl CENOVA limanlarına SZEGED motörü 15 hazirana 
hareket edecektir. ru bekleniyor. 

E. MORANDI Vapuru 13-6-940 .ı\ll(• 
tarihinde beklen'llekte olup ertesi SERVİCE MARTİ:l1E ROUM 
günü PİRE TRİYESTE VENEDIK li- BUCAREST 
manlarına hareket edecektir. 

QUIRINALE Vapuru Haziran a-
yının ikinc; on gününde beklenmek- --------
te olup VENEDİK TRİYESTE liman-
larına hareket edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Tri1e•· 
te vera Cenovada ıi.-nali '"8 cenubi 
Am<>rika limanlanna hareket eden 
iT ALIA ANONiM aerriaefain tirke· . 
tinin ve Amerika ve Hindiatana haro· 
ket eden LOYD TRIYESTlNO ano
him aeyrİsefain tirketi vapurlanna 
tesadüf ederler. 

Not: Gerek navlun Ye serekae ba· 
tekel tarihleri hakkında acenbmiıı: 
hiçbir meıuliyet kabul etmez. 

TF,LEFON No. 2004--2005 

Olivier ve 1arekô'1 

LIMlTED 
VAPUR ACENTASI 

Atı.ürk caddesi Reea binafl 
Tel. 2443 . çi• 
Londra ve Liverpol hatlar! 

1 ~r· 
P • .h • .. v•I' 
ıyaanın ı tıyacma tore 
lanmız sef<.r yapacaklardıt• ....,. 

·-----------------------·ııı .. DOKTOJ~ 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehastusı 

ı--- Diş tabibi___.

Cevat Dağlı ,. 
ı.aiıl 

H astalarmı her p,n .. ,o'P' 
alqama kadar lkinci.he1 •• b ~,. 

e s 
fında 6<> numaralı muare" 3o5~ Hı.dtalanııı 11,30 da.ı> bire kadar sinde kabul eder. Telefon• _;,,,;' 

a~yler ıc.kağmda Ahenk matbaam 0.sıı 

1<r.•nda kaba! ~ıler". i lzmir aulh hukuk mahkeme•İ" !'·-------------- Satı~ ilanı )!B• 
lzmir belediyesinden: Yusuf kızı Şefkat ve Ülker o;e kW 
Tadil edilen taksi otomobilleri ta- nevverin şayian mutasarrıf old~ ~ 

rifesi: rı izmirde kahramanlarda 1~9 arı• 
Açılış: 600 metre mukabilinde 25 yılı "okakda 29 tajlı baraka ıle k• 

kuruş ve beher 200 metrede 3 kuruş 1 mahkemece verilen izaleyi şul'U nııO 
yani kilometrede 15 kuruş. rarına istinaden 2-7-940 salı gpkr 

Bekleme: Beher saatte 75 kuruş saat 15 de izmir sulh hukuk ııı• 
1
r 

her 2,4 dakikada 3 kuruş. mesinde satışı yapılacaktır · ıı:eber 
Belediyemiz varidat servi•inde a- tırmada tahmin olunıın bedel zs6 

çık olan 45 lira aylık ücretli şube kii- metre murabbaı 150 kuruştan uıı•ll 
!ipliği ;çin 3-6-940 tarihine müsadif metre murabbaı için takdir 0~ ırııif 
pazartesi giinü ~ant 14 ele mii•abaka !l52 lira 50 kuruşun yüzde . yejbB 
imtihanı yapılacaktır. Lise ve orta beşi verildiğ; takdirde taJibıııe ş 16 
mektep mezunu olmak ve askerlik fi- lesi yapılacak aks; takdirde satı rıı•,ı 
li hizmetini bitirmiş olup 35 yaşını gün daha uzatılarak ikinci artır 

5 
d• 

müteraviz bulunmamak şarttır. 18-7-940 perşembe günü saat lpab• 
Tal'p olanlarır. evrakı mü<bitelP- gene dairemizde yapılacaktır· d•i• 

riyle birlikte riyaset makamına 'mil- fazla malumat almak istiyeıııer ııı• 
racaatları ilun olunur. remiz;n 939-1958 sayılı do5l'~ 

müracaatları lüzumu iliin o~ 

KAŞE 
Şiddeti; BAŞ, DIŞ ağrılarını, 

ROMATiZMA ıancılarını, SiNiR, 
rahatıızlıklarını derhal geçirir 

GRİP, NEZLE ve SOGUK 
ALGINLIGI:-.A 

Karşı mües3ir iliçtır. 

icabında günde 1-3 kate alınır. 

Her eczanede bulur~ur. 

ALSANCAK 
lıtasronu Korsn>nda Yeni Açılaa 

EGE 
Husu~i HastalıanPsi 
Sahibi: DOKTOR OPF:R.4.TÔ.Tl 

ADIL BiR Hususi t.i~tanesi 
ller Ş1ıbeye ait ha..uılar kabul ve mil- ,)..?, , 

lt<hıı.•.~ıslan tara.tından tedavi edilir L."Tıir,;t\isancıaK 

1 
Müessesede her zarrıan l9 wı-~9 

-~ 
r~cmlmokE,t3o•ı•·~b•u•lu•l•u•r•.•T~e~.?~··9m·188:ı;s:~:aııı:::illol"""'....,.wo,ı;ı.:.;;ı.;"""'~· 


