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GUnil ıreçmif nüıhalar 25 kuruttu• Sabahçı, günlük, siyasi gazete 

Londra, 27 (Radyo) - Kanadada tayyare 'nşaatı baş 
döndürUcil bir h1" almıttır. B .. aene 1800 v., 941 ıeneainde 
ıle US83 tayyare inta ve teılim edilecektir. Geçen ay baııa
da Kanadada havacılık öirenenlerin miktar1 1938 ıubay , 
10926 tayyareci Ye ra11ddan ibaretti. Ordu ve mekteplerde 
mütemadiyen havacılık tedriaatı yapılmaktadır. 

Rusya, Basarabya ve Bokovinanın tahliyesi .. 
için Romanyaya bir Ultimatom verdi 

Karolun riyasetinde toplanan Krallık meclisi, Fransız Donan lrTfilaso 
ültimatomu kabul etmeğe mecbur oldu · • 

lngilterenin_ Yanı Başında Hürrıyet 
Ruslar dün gece BasarabY_a için Mücadele Saflarındadır 

ile Bokovinayı işgal ettı · Eski Başve~~~1,~~~~~i!,~ ,r~.v:.!!. F~~~~~'. .. " ...... , 
Bulgar kabinesi Kralın riyasetinde toplandı. Macar 
Nazırlar meclisi de, Hortinin riyasetinde içtima etti. 

Dobruca ile Transilvanyayı da istemeğe hazırlanıyorlar 

Münakalat Veki .. 
limiz B. A. Çe

tinkaya 

Bugün Ankaraya ha-Bükreş, 27 (A.A.) - cStefani• ı ,. ~ Romen mflletinin, kralla beraber ot 
Moskovadaki Romanya elçisi dün duğu ve alınacak karan t1&bırsızlıkla 

saat 10 da B. Molotofdan bir nota al- bekledl;i söyleniyor. reket etti 
mı~tır. B. Molotof bu notasında Ro- Belgr~d, 27 (Ra~yo) - Yugoslav- "-hrimizde bulunan Münakallt Ve-
manyadan Ba-arabyanın tamamının ya harlcıye nezaretı namına s<lz söyle- k'l'f". B Çet'nkaya dün Vek•ıete 

B k · d · 1 k t • ı·h· tta b' d' 1 t So 1 ımız · 1 ' " ve u ovmanın a şıma ısınının a- mege s~ •.:ye r ır ıp oma , . v - ba"lı muhtelif teoekküllerin müdUr ve 
rnamiyle iadesini talep etmektedir. y~tler bırhği~in Basaraby!lnın tahlıye- rel~lerini kabul etmış, mevcud işler ü-

Romanya hilkilmctinin bu akşam sı hakkı~da~ı notası üzerı_ne tahaddüa zerinde kendileriyle görilşmüotür. Sa-
Sovyet hükumetine cevap vermesi icap eden vazıyetın lnklşafına ıntlı:ar olun- at on birde maiyeti erkAnı ile beraber 
etmektedir. duğunu söylemiş ve Yugoslavyanın, posta ve telgrafhaneye geleı:ek tetki-

Romen hükumeti bugün için akdi R.oma.nyaya yardım etmek h~susunda kat yapmıştır. Pasaport binası karşı-

da değer ınenbadan alınan haberlere Nogulese şimdiden teminat vererek 
göre Casablankada bulunan Fransız emri al(ında ve lngiltere ile müştere
harp gemileri bayraklarını ,Yarıya in- ken mücadeleye devam kaı:arında ol 
dirmişlerdir. Kasabadaki bütün bina- duklarını bildirmişlerdir. Diğer bir 
!arda da bayraklar yarıya indiril - habere göre, Daladier Casablankııda 
miştir. Biltqn Ft'aneız cüzütamları mevkuf bulunmaktadır. 

Açlık tehlikesi var! 
BUNU HOOVER SÖYLİYOR ! 

Faşist P eten 
· münasebatı 

Kabinesi ile 
kesmeliyiz! 

mukarrcr olan krallık meclisinin içti- hıç bır taahhüdü olmadığını ıllve ey- da T rkuvaz ban ile civarındaki 
mama intizaren hararetli istişarelerde !emiştir. !~~ada l~eni yapılacak posta ve telgraf B J L d d k • k • • t kd" d 
bulunmaktadırlar. B~d.apeşte, 27 (Raıjy!>) - Nazırlar b' n yerini ırörmüo alakadarlara unu aa on ra a ı omıtegı a ır e en 

Bu esnada Sovyet tayyareleri hiç meclısı, bu gece kral naılıl amiral Hor- ınasını 1 · ' 4 "k t l • l 
şüphe~iz diplomMi faali.vetine Sovy·et tinin riyMetinde toplanarak uzun ın1ld bazı emir er vermlotır. d' [ . D merl a gaze e erı yazıyor ar 

Vekil akoam üı.erl bele ıye re aı r. • . . 
a•k-eri kuvvetlerinin müzahir olduğu- det müzakerelerde bulunmuotur. Beh t Uz ile biıılikte oehirde bir re. Nevyork, 27 (A.A) - Gazeteler, Filadelfıya, 27 (A.A) - Eskı cum 
nu göstermek için talep edilmiş arazi Bern, 27 (Radyo) - Maearistanın, zint~eyapmıı yeni müesı5eseleri gör. Amerikanın garp nısıf küresinde ki hurreisi Hoover gazeteciler toplantı-
llzerinde uçuşlar yapmaktadır. Ro~anyadan Transilvany~yı. ve Bıd- mü ak 'beledi ., reisi tarafından bütün Fran.sız mü~mlekeleri~in sın da de~i~tir ki: .• . . 
Roman~·a siyasi mehafili fevkalade g~rı.,~nın da Dobroc&yı ıstıyeceklerl ııer!fine ~rilen zi~afette bulunmuı _ Amerikaca .ıd~realne. ıııtemekte, Hı~ - -'!'arıhın kay~etmedıgı bır açlık 

yeis ve fütur içindedir. soylenıyor. tu zı. !ette vali, kumandan mebos- !er tahakkümündekı Fransız Faı;tst heyulası Avrupa üstünde dolaşm-ık-
Ga•eteler bu bapta hiçbir havadis Sofya, 27 (Radyo) - Bulgar n&. ıa:· ~i ba~anı vekilin maİyeti er- Pet&n hükumetiııin Amerika için teh- tadır. Harp bir kaç ay sürerse mil -

vermemektedirler. Alınacak kararları tırtar. mec1i!!I, bu gece kral Borisin rl- fuı ~. bazı ı.evat·bulunınuolard1T. r • like~I old~iunu hatırl'!'tmaktadırlar. yonlarca. i~sanın iaşe, beşer ıstı:apl.a-
ta'hmin etmek mümkün değildir. yasetınde toplanmış ve uzun 1'tllza-, V k'li iz bugiln saat s, 40 da :husu Yenı harbıye nazır, mıralay Knoksa rının tarıhınde emsalsız bır şekıl go"-

Bilkreş, 27 (Radyo) - Krallık mec- kerelerde bulunmuştur. ı t e 
1
1 m A~karaya harek t edecek- aid bulunan Şikaio Deyli Njyüz ga- terecektir. Yardım edilmezse Briik-

lisi, bugiln saat 12 de Kotroçeni sara- Bükre~, 27 (Radyo) - Radyo is- :, rene e - zetesi diyor ki: sel 30-60 güne kadar aç kalacaktır. 
Yıııda kral Karolun riyasetinde toplan- Kral Karo! tasyonu; geç vakit bir halier 'vermi• ır. - Garp dünyası hürriyetinin yedi Açhifa çare bulmak irin üçüncü bir 
mış ve iki buçuk saat içtima halinde mış ve mezun ordu zabitleri vazifele- ve Romanyanın, Sovyetler birliifi ile 1r emini olarak bunu yapmalıyız. Fa- tarafın müsaadesini almak üzere Al-
kalmıştır. rine çağrıldığı gibi, bazı sımflar da sulh halinde yaşamak istediğini1 Ba. iSPANYA BiR şist Bordo hllk6meti ile- münasebatı man , İngiliz ve Belçika hükümetleri 

Mecli•in aMızııı topİanması, umu- ;ilah altına alınmıştır. sarabya ha.kkınd&k! · metalibatın k~meli ve Londradakl milli komite- ile temas edeceğiz. Çünkü hususi te-
nıi efkar üzerinde bir endi11e uyandır- Sofya, 27 (Radyo) - Sovyetler tetkiki için iki taraf arasında blr )co- ı yl tanımalıyız. ÇünkU bu komite, şebbüslerle vaziyet karşılanamaz. 
mıştır. birliğinin; Basarabya ile Bokovina - misyon teşkili için t\(oskov.a nezdln- ŞEY M · y A Fransız demokrasinin mes'•ul unsur· 1914 harbinde Belçika iaşesi ayda 

Alakadar mehafilde söylendiğine DlJl tahliyesi hakkınaakr ültimato- de mUracaatta .bulunduğunu bildir - . . . • !arının bakiyesi ile kurulmaktadır. 25 milyona baliğ olmuştu. 
göre; Sovyetler birliği, Romen hüka. mu, borada heyecan uyandırmıştır ıııiştir. PACAK ? 
nıetjne bir ültimatom vermis ve Basa- Hükumet, derhal askeri tedbirler al- Roma, 27 (Radyo) - Bükr~ton ' • Japonya 
rabyan.ııı derhal tahliyesini istemiştil' mıetır. haber veriliyor: 
Bu ültımatomu müzakere için kra' Bern, 27 (Radyo) - Sovyet ordu- Krallık mecliııi, Sovyetler birliği- c b / ""ff kfA 
Karolun riyasetinde toplanmış olan <U, Basarabya huiludlarında ve Din- nin ültimatomunu kabul ettiğinden, e e u arı .... Asya ve Avrupa için 

Başvekiiimizin 
beyanatı krallık meclisinin ne kanr aldığı şu y~sterde nehir boyunda tahaMüd et- Rus kıtaatı hududlardan girmiş ve geni bir siyaset planı 

dakikay~ kadar malam olmam;ştır. mektedir. _t B
1
ra.sarabyada ilerlemeke . başlamış - hudud'ar ka·nan• 

~~a~~afıh, Sovyetler birliğinin verdi- Sovyet kıtaatı, Romanyanın Po {• ,, hazırlıyor Londra mehafilinde mem 
ııı ültımatom mühleti bu ırece saat 22 lonya hud.udlarında da tahşid edil - Roma, 27 (Radyo) - Bükreşten -
ıı~ ııona ereceğine göre alınacak ka- miş bulunmaktadır. haber veriliyor: k .. • • ? Tokyo, 27 (Radyo) - Başvekil nunigetle karşılandı 
rar <!'ecikmiveeektir ' Roma, 27 (Radyo) - Bilkreşten ha- Sovyetler donanması, Rumen sa • ma U zere lmış amiral Yunay, bugün imparator ta- . . . 

BKşvekİ!, T~taresko, nazır- ı berK\'er
11
Hkiyor: ı· . hilleri aç!}clannda bulunmaktadır. rafından kabul olunmuştur. ~~d:a, 27. (Radyo) - Tü:kıyenın 

!ar, profesör Yorga. Doktor ra ı m~c ısı,.gece saat 22 de tek- Sovyetler birliğinin, Köstenceyi ve Madrid, 27 (A.A.) _ D. N. B. bil- Baovekil, cumartesi günü toplana- har~c.ı sıyase.tı hakkında Türk.ıye ~aş-
Ancelesko. l!'eneral Arcenteano, Ba- rar kr~lın rıyasetınde toplanmış ve u- Tunada bazı Jimenları istediği tek - d' . . cak olan nazırlar meclisinde japon _ vekıh B. Refık Saydamın Büyuk Mıllet 
li. doktor Diyomandi ve sabık h~•ici- zun müddet müzakerede bulunmuştur. zip edilmektedir. 

1c':ı:ıuttarıka gitmek çok müşkillleş- yanın Asya ve Avrupa siyaseti hak- Mec!isindeki beyanatı, bur~da mem-
~·· nazırı Antonesko meclise iştirak miştir İiıgiliz askerlerinin hudud za- kında hariciye nazın Aritanın mil _ nun.ıyetle karşılan.~ış~ır._ Alakadar me~ 
eylemişlerdir. G l D l b ta · · 'kame ed'ılmesı· askerle- zakere mevkiine koyaca'- plıin hak- hafı!, Türk - İngıhz ıttıfakının bakı ı sı yerme ı • "' ld • ö ı k ı - b d' Bükreş, 27 (Radyo) - Sovyetler enera ego rin işlerinde tecrUbesiz olmaları yU- kında imparatora izahat vermiştir. o ugunu ve ye aacagını eyan e ı-
birliği hariciye komiseri Molotofun zünden büyük teahhürlere sebebiyet * yorlar. 
imza.•ını t-8$ıyan ültimatom, Roman- vermektedir~ Siyasi kanaatleri dolayı- İk" ş· ı b• • 
Yadıı d~rin bir heyecan uvandırmış - sile her gün Cebelüttarıka gitmekte o- Pla" no""rcu .. lerı"mı"z 1 1 e ımız tır. Vltımatomda, Bıı•arabva ile be- lan amele ve meyva .aatıcılarının a~di 
raber Rokovlnanın da taİılh·esi i•- Eıı· sı·Ja"h tutan Fransızların du··şmana azalmıştır. Müdafaa tedbirleri ve yeni .. lstanbu.ı •. 2y ~Tel~f~n.la).- M~rsin 
tenmektedir. • emirler bunlann mesleki faaliyetini İstanbul, 27 (Telefonla) - Planor- hattındaki ıkı şılebımızın ışlemesı ta-

Bern, 27 (Radyo) -Sovvetler bir k h J 1 b•ld" d" güçleştirmiotir. Hududun kapatılması cülerimiz, _bu.gün Ankaradan gelerek karrür eylemiştir. 
liğinin Romanyaya verdijlf iiltima : arşı azır anma arını ı Jr J için ilk adım atılmış bulunmaktadır. Trakyaya gıttıler. Paraşütle atlamala- Şilepler, yakında seferlere başlı~·a-
tom, Macaristanda derin akisler vaP- . . . Londra, 'l:1 (Radyo) _ Tanca me- ra bugün başlandı. caktır. 
mıştır. Derhal bir kaynaşma ba~la _ Londra, 27 (Radyo) - General De- b~lamadığını radyo v~sıtasıyle bıldır- selesi hakkında Avam kamarasında 

gol, bu gece Fransız milletine hitaben mış ve bunların hepsıne cesaret tav- müzakere cereyan ederken hariciye Al ı ı • ı • k 
Almanlar radyoda bir mesaj vermiş ve şunları si.Ye.ed~re~. kendisini takip etmelerini müsteşarı B. Badler be:ı:an~tta bu!un- man ar ng11 iZ mu a-

söylemiştir: bıldırmıştır. muş, Tancada İspanya ıdare servısle- .iL 

S h "ll J - Sizinle konuştuğum şu dakikada .L?ndra,. 27. (R!l?Yo) - Fran~ız rinin normal şekilde devam ettiğini, İe • 
a ı erue anavatanda Fransız menafiini koru - mıllı komı~sı reısı gen_eral !>ego! • panyanın vermiş olduğu sözü tutaca- t • •• ki 

Tutunamıyacaklardır racak hiç bir kuvvetin artık mevcud Fransız müstemlekelerındekı ku • ğını ümld eylediğini söylemiş ve: veme ını gorece er 
olmadığına tamamiyle kani olmuş bu- ~and~nlarla temas v~ muhabere ha- _ İngiliz hük6meti, İspanya hükil-

Londra, 27 (Radyo) - Röyter as- lunduğunuza inanmak isterim. lındedır. Gen~r~l, b~tün müst~ml~ke- metinin namuskarane beyanatını ka-
k~ri muhabiri bildirh· oı.. Ben general Degol, Fransız milleti ler kuvvetlennın düşıııanla nıhayete bul tm'ştir Demiştir BİR CEVAP VE YENİ . AMERJ" 
Dilşman tarafında~ işgal edilmek- namına •öz soylemek vazifesini üzeri- kadar muharebe etmek i~in İngilte - ~nd~a, i., (Radyo) - Röyter ajan- • 

f11 olan Şimal ve Manş denizi sahille- me almış bulunuyorum. Bu itibarla si- -Dnamı 4 cü aahıfedc - sı Madridden bildiriyor: 
ri boyunca müttefik kuvvetleri tara- ze söyliyeeeğim ilk ve son sözler şu- { '\ Ruz Elkublu gazetesinin ilk nüsha- KAN YARDJMLARJ 
tından kara~·a çıkarılan kıtaat, fn- dur: Eli siliıh tutan her Fransız, va- H 

1 
!arı, dıvarlara yapıştınlmıştır. Bu·ga-

ıtilterenin ne derece kuvvetli olduğu- tanın kurtuluşu için mukavemet et- ı• t er . ze.tedeki makalelnde ~e~~üttarık, Lon .. ra, 27 (A.A) - Amerikadan mühim mikyaıta harp malzemesi 
na en büyük bir delildir. Almanlar, mekle mükelleftir. Vıçenço, Oran, Panaraya ıle dıger ara- ırelmektedir. Senato azaaından Pl'tmanın, lnıilterenin mildafa& ted-
Norveç, Danimarka, Hollanda Bel- Sözlerim, bittabi düşmanın istila sa- zideki lspanyol meta.lebatı izah edil- birleri hakkındaki beyanatı, matbuatta hayret n hoınutıuzlukla kar- • 
~ika \'e Fransa ~ahillerini İspa~yaya hasından uzak olan imparatorluk için- 1 ")t d Jh mekte ve İspanyol milletinin, şefi is.. tılanmııtır. 
kadar tutmakla geniş bir mesuliyet dir. Buralarda silahlarını teslim ede-

1ıngı ere en SU teyince onu talcibe hazır olması bildi- Londralı bir münekkid diyor ki : 
al!ını1 ırirmi~. büyük bir hata işle - cek olanlar, vatana en bilyük ihaneti 0 ? rilmektedir. - Bizim harbe hazırlanmadı(ımız miltaleaeı yanlıttır. Amerikanın 
tııiştlr. Almanlar, bu muazzam sahil- yapmış olacaklardır. mu ıstemiş :rardımmın teıirsiıı olaeaiı fikl'i iae daha yanlııtır. Bilikiı Amerikan 
!eri. ellHindeki deniz kuvvetleriyle Fransızlar! İtalya ile imzalanan mü vunanı·sıan fabrikalarıl\ln vardım gayretleri, Britanyanın her köteıinde hararetle 
nıuhafaza etmeğe yeltenmişlerdir. tareke bir tuzaktır. Nevyork, 27 (Radyo) - Hitle- 1 1 kartılanmaktadır. 
l:ıu bat üzerinde Şimaıı- Fransa sah'ıl Buı·o L' t N d' d k' · 1 'ite ü • t --'· k • ıyo e ve uges ıyarın a ı rın, ngı reye m ra~aa .,,,.,re E b • f [ı • Feliketler •e yokıulluklarla mıuıevi kuvveti pek yorulan Alman 
".e limanlarında bulunan mühim te - Fransızlar! Sizin, Bordo hükumetinin sulh teklif ettiği hakkında bir şayia ene l gaze e el'ın neş- milletinde, harbin teairlerı giU'kçe artmakta, 

0 
niıbette emniyetimiz de 

~ı•at, Fran•ız ve İngilizler tarafın - panıgıne sürükleneceğinize ihtimal çıkmıotır. Bu şayia, büyük bir ali- rini menediyor çofalmaktadır. Yilkıek rütbeli Alman zabt'tleri Flindreı mubarebeıin-
an evvelce tahrip edilmişti. Alman. vermiyorum. Nerede olursanız olunuz, ka uyandırıru§tır. İngiltere Harici- . de lnıriliz hava kuvvetleri ile çok uiraıacaklarını anlamıılardır. Mü -

lar. deniz kun'etleıi baAkınlarını vatanın kurtuluşu için daima dimdik ye Nazırı Lord Halı'fakstan bu hu- A_tına, 27 (Rad.yo) - Hükumet, ~- dafaa tert'batL"nıııın kuvvet ve tesiri memleketimizde anlaıılmıttır. Her karşıhyabilmek için binlerce kjlo - d ı kail t tel ü te olmak il urun uz· susta izahat istenilmİ§ ise de, ken- ıye gaze en 1!1. 8 sna . - hanıri bir iatilinın Belçika taarruzundan her halde daha kanlı olmıya -
metrelik saha üzerinde mühim mik - Londra, 27 (Radyo) - General De- disi ademi malumat beyan eylemi§· zere 1 Tem~uzdan ıtıbaren Y?ıı_anı8- eafını herkeı biliyor •• Diltmanın kara harbi, kendiıini iktıaadi mütkil-
tarda kıtaat bulundurmağa mecbur gol bütün Fransadan kendisine vaki . tan~ ~nebı dilde gazete netrını me- Ii.ta aolmıuıtur. Bu ıt!beple Hitler, en kıaa zamanda kuarını vermeie 
kalacaktır. müracaatlara cevap vermek imkfinını tır. netmııtır. . • mecbur olacaktır. 
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Deniz abluka 

Morison 
Tanklar hakkında iza .. 

hat verecek 

Türkiye - Romanya yeni ticaret sın
laşması mucibine" memleketimiıden 
Romanvaya 10,000 balye pamuk sa-
tı l acaktır 

Piva!mdP 17000 öalve uamuk sto .. 
ku \;ardır. hmire de bir ihraç hisse.~: 
verilme~i çok muhtemeldir. 

-----·k---
KARŞIY AK 4-DA RELEDIYE 

iSLERi 
Beleclh•P. reisi Dr. Behçet Uz. dün 

J{arşıyakada yol inşaatını, çocuk yu-
vasm1 tcftis ctmistir. 

BİZİMLE 1S YA P:\IAK İSTİ-

' " I ') 

tP.anaTµa K,a.ng1ı ... . 
İki ucuna may·n döküldüğü nıber nrilen Pııınıı.ma kanalı, şimali ve 

ce_nubı '.Amerikayı birl~cztiren bir berzah ar~ın tlu. okyanusla 
Buyük Okynnu-:u birleştirir. Ta Kristof Kolo p liamanı11.dan beri 
bur:ı~n bi~ ~ol .bulunmni\ı ve açılması m~vzuu 'zeriptle d.ıırulmuş, }634 
de ıkı denızı bırleştırccek bi!- kanal açılm~sı iç.in tspinvrktah $al*l !
rafından çalışılrnı~tır. Ancak 400 se o ra tı 9tŞ ~i Arn~;ka cutn
hurrei. i v.~ı~on, yaş!ııg'tondaki sarayında :lOOO 1<ılome\rc uzaktah bit 
el.ektn.k. dugmes.ne bttsarnk kanalın en son sep,dini ytkacaE 20 bin kilo 
dın~mıtı havaya uçurmu13 \'e iki denizi birleştiren kanalı a~rnıştır. Hal- • 
buki 19 ncu ~srın sonlnrınn doğru bu şerefi Fransızlar atAcaklardı. Çok ~ 
para sarfcttilcr ve bu .uğurda da çok insl\nln oıao. takat' nıuvatf ak 
olamadılar. Hatta Süveyş kanalını açan Fr.arı ız mühenöisi 1erdinana 
de Les~eps bile bir Amerikalı hey'etle Panama kanah"ln ac:ılma pla. 
n~nı !11unaka~a ed.e1 ~k: !r~n~ız ~.rkadaşlari)'le b~!abef kanalın su ı;e
':ıyesınde olmns·. fıkrmı ılım silrdu. Amerikahlnr ıbraz ettiler. Bu ame
lıyat esııas~nd:ı. V~~erlo harbinden ziyade telerat v~rildi. Çünkü sıt -
ma çoktu. ıçkı .ptıla ı vardı. Doktorlar bile, muayen~ ettikleri hasta -
ları,n başında. ölüp g·diyorlardı . İçki · yasağı ve sine1c milcadeleı;i neti. 
cesız kaldı. Oldürülen bir ivrisineğe karşı gUnde 3 adam ölüyordu. 
Doktorlar ~u feci 'aziy€ti rapor ediyorlardı. 1888 de Fransızlar hem 
de (5~) mıly?n lng_H.iz l~rası har~a~ı}\tan sonra işi an t1te . "Si,tleşik 
Amerıka 8 hın İngıhz lırasına işı ustbne aldı. AnWi-lka, ]~ ıddfyetle 
sarıldt. Doktorlar, mitralyöz taşı~·arak halkı zorla bataklıkları izale 
mfic~delesine sevk-ediyorlardı. Fen de ıle-rliyordu. İçkl yasak edildi. 
:e~ız s~ depoları yapıl_dı. Deniz seviyeslhden 26 metre yükseklikte 
\ e f6 kılometre uzunlugunda olmak üzere yeni kanal planı ıyapıldı 
1904 - l ?14 arasında 50 bin amele ile 70 milyon İngiliz lirası harca -
nara}c. bır çok tedbirler alınaralC. akla sığmaz zorluklar yenilerek . 
hatta bu sahac1~i halkın isyanı üzerıne Panam cumhuriyeti kurula~ 
rnk, arada btıyuk havu~zlar, aun'i göller. tesis edilerek kanal açıldı. 
Kan.~lın ymuı!li uzuı_ılugu 81 kilometredir. Bunun 65 kilometresi kara -
lar ~zcr.ındedır. Gerıye kalanı havuz ve göllerdedir. Havuzlara girince 
gemılerı, kıyılardaki raylar ilzer;nde işl:yen elektrikli lo omotifler . . 
çek~r. Bu . kanal deniz. ticaretini kolaylaştırmı§, zamatıdati t~rrufu 

1 

temın etmış, fazla varıdat yapmağa başlamıştır. 

l zmir Defterdarlığından: 
Yenişehirli İsmail oğlu hafız Alinin başturak ubeiifle milli emlak 

satış bedeli borcundan dolayı haczedilmış olan birinci Karantina ma-i 
hallesinin tramvay caddesinde kain eski 514-1, 628~1 taj sayılİ ve 1200 
lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle iı gün mü'ddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 17 temmuz 940 Çarş&mba günü 
saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilin olunur 

28 5 12 2432 

/zmir 

Şelhlüır H 

Telelon i~leri 
"I • 

Telefon aramalarında., galiba hnt-
lardaki mclanj yüzünden bazen vu-

1 - Tahmin edilen bedeli 17185,50 lirA ola!l 15 bin kilo sadeyağının 
2 temmuz 940 tarihine raslıyan ~alı gün. s~at on llirde pazarlıkla wil~ 
mcsi yapılacaktır. ~ 

. · 2 · - İlk teminatı 1288 lira 92 kuruş olup ş~rtnamesi her gün komis-
yondan' ahnabiİir. • • • . · 

3 - İstıeklilerin .belll gUn, ve ~aatta 2490 sayılı kanunda yazilı vesa
ikle ve teminat makbu7. veya ~ektupları ile birlikte Kasımpaşada bulu-
nan komisyona. milracaatları. , 26 28 ' · · 516~/2369 

.lzmir iskan müdüriyetinden: 
-1- ·n•1A t' • (T '1 I.• J ' I . • , - ~ ı ay<: ımızın urıu nı.zası merkezinde 100 ve Bergama ka -
zasınln kıriık nahiye merkezinde 40 .evin kerestesi iıJca dairesin -
den verilmek ve diğer İnal~eni~ ve işçiliği müteahhide ait olmak üze
re inşasının · kapalı zar-~la yapılan ihalesinde keşif b deli üzerinden 
yapılan tenıllflt .1~ayık' hadde· ·gö:.hlmediğinden mezk~ evlerin inşas 
28/ 6/!l40 tarihind~ı:ı~ itib(ien açı~ eksiltmefe nurm:ü r. 

2 - Yaptırılncaj{ eı·.Ief 10 N. ı ~argir tiptir. Urladaki ev ~rin mu
hammen kc~if qedeli beheri 599 '!il: il "lcuro,tt'in·.ıccnı'an 99.f8 ira 
v~ Kınık nahiyesindekilerin b~herl 475 ira 78 kuruştan cem'an 19031 
lira 20 kurustur. ·I 

3 J)l~JiSi J Pl7194. günü s at ,onda izmir iskan müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon t.arafından 

1 
~·aıvtaca~t~r. . . 

~ - steklilerın ypzde 7,5"\lan Urla için 4496 lira 10 kuruş ve Kı
nı~ jÇ.ip de ~42J lira" 34 '1rnruş muvakkat ten;inatla~ nı yatırdıklar.ın 
daır makbuzla ve 2490 sayılı ka~un hükümlerine göre icap eden ve 
sikalannı hamnen môracaatları 

.5 - Bu inşaata aid plan vÇ şpŞ evrak her giin izmir iskan müdür 
lüğünde görülebilir. 28 2 6 10 2443 

1 

Dün saat on dört raddelerinde hava 
1<ararmıı:ı. seh-rimize 'yıldırımlarla ka
rışık şiddetli yağmur yağmıştır. Fakat 
vağış az sürmüstilr. Yağmurun bağla-

Program. 
Ajans habS?rlerj. 
Müzik: Muhtelif şarkılar (fi) 

14,00 MUzik: Katışık prug11ın 

Program. 
Müzik: Senfonik müzik (Pi.) 
Müzik: Gazband (Pl.) 
Müzik (Alaturka.) 
..{la s hıtier-Ieri. 
Müzill:: Fasıl heveti. 
Konuşma. · 
Müzik (Alaturka) 
Konuşma (bibliografya) 

er,bçst saat. 
Konuşma (radyo gazetesi) 
Müzik: Küçlik orkesırtt. 
Ajans haberleri. 
}Iüzik: Küçük orke.strıı, 
i'ıfüzik: Caıba nd 1. > 

23.30 Yıtrınki prognwı, 
------*---~ 

* ıkiçeşmflTk~e ... 130 ncu !Jokl\Jdıt 
M ehrn c~ oğlu İbranim, -ebepsiı ıtııı· 
vaya silah ntmı~. yakalaı.1m1ştır. ~ * Sinekli caddesinde M.ehmed 0~· 
l~ ;.)Iustafa \'e Neşimi oğlu Cı_eJ.ft.1; tıı· 
tun meselesinden Osman oğlu ıtaııfu 
sopa ile bac:ından yaralamıslardır. * Karsıyakada emniyet sokağındtı 
Ali oğlu Rahmi; dedik9du yüzünden 
Hasan qğlu Aliyi de;nirle başınd110 

yaralamıştır .. 
~ ·· d k · k ·r t · ..,.tıile ~un e ·ı eşı ve şar namel!ı , . .,.,. ·( 
açık eksiltmeye. konulmuştur. J{e~;'l 
bedeli 250 lira muvaklfat teminatı : 
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~lzn1ir Levazım Amirliği ilanları~ - . - . . 
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~zmir J ıı~ıın. iiııt ·, li!fi aatrn alma komisyonuııdan: 
1 - ımir M t. ~. R~iiç birlikleri Jıayvanatının -190850- kilo kuru 

ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek~illİı~eYe konulmuştur. 
2 - İhalesi 4-temmuz-940 perşembe günü saat 16 d~ l'tl•)oda izmir 

lev•zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahnıin edilen tutarı -8111- lira 13 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası .608- lira 34 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticar-2t dasında kayıdh olduklıırına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesind~ yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatiııden en az bir saat evvel komisyo-
na vermi' bulunacaklardır. 19 24 28 2 

hıııir lı·vrızım umirliı'Jl srıtııı cılına ko111~11011111ıdan; 
.\det Malzemenin clnı ve,~badı 

ıo 

~li 
l5 Jıilp 
İl6 

Kü~kii l,5 X :ı,5 A ı•rupH çellğlm\en 
Baolı bQyük bıılta (sam gµrgeıı) 
tf ulıt~lif ebatt;ıı çivi 
fnırili~ anahtarı (25 nurııarada) 

llO 
~l 

1f:~sjd {15. s. uauıılu~unqa) cleırıir kç~kisi ( iıııl'lil~ qeliŞi) 
Vae)io• 6 ı 8 ){ilolıık 
Ostıibll . ~5 ldlQ 

a kilo T. 
,11i .. 

16-t 
164 
49 
ıo' 
12 
so 

6000 met. 
ısı 

'l'utlqıl 

{..ııjım kUreğl (nUmuneşlne göre) 
Saplı tıınir kalem! (,ııapı ıtUrıren) . ' 
&aµlı !Ağım ırctbel'isi (nUmuııeaine göı·e) 
Saplı madıri'a • • 
Tıışcı çoldcl , , 
l'ııtcı kalemi , » 
Mesaha §eridi {on metrelik} çelik 
El arabası (nllmunesine ıöre) 
Bakır· tel 2,6 milimetrelik 

Teneke gaz 

' J: 

l 

l l\lst. Mv. birlikleri için yukarıda cinsi ve miktarı yazılı (18) ka
lem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 3-temmuz-940 Çarşamba günü saat onda kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lst~kliler belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - lzmir Mst. Mv. birlikleri için -70- takım çift atlı araba koşu -

mu ile dört takım tek atlı araba koşumu açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 4-Temmuz-940 perşembe günü saat on otuzda kış
lada izmir levazım amirliği ~atın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı -4160- liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akçası 312 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göııtermek mecburiyetindc~irler. 
7 - Ek3iltıneğe lşlirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

ma<lclelerinde ve şartnamesinde y11zılı vesikaları ve teminat 
muvakkataleriylc birl'kte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 19 24 28 2 

lzınir leva.zım amirliği satın alına komisyonuııdan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 156 bin kilo sade. 

yağı kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sadeyağının beher kilosu l25 kuruştan 195 bin lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 11/7 / 940 tarih perşembe günü saat on birde Çanakkale 

Müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ih leden bir saat evvel teminat akçııları olan 11 bin 

lirayı ve ihale kanununun iki ve üçiincil maddelerindeki vesaik 
ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

5 - Sadeyağına ait evsaf ve ş•rtnamesi Ankara, İstanbul, İzmir le
vazım amirliği satın alma. komisyonunda ve Diyarbakır Kor ve 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda görillür. 
23 28 s 8 

fzmir leVazım amirliği aatın alma Lomiıyonundan : 
1 - İzmir MSTMV. hariç Lirliklerinln (169000) kilo kuru ot ihti

yacı kapalı zarf usuliyle el<siltnıcğe konulmuştur. 
2 - İhalesi 4-Temınuz-940 pe şembe günü saat 16,30 da izmirde 

kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ·'. 7182) lira e!E kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası -538. lira 69. kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisfonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekeiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesaikleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale ~aatindcn enaz bir saat evvel komis-
yona verm'ş bulunacaklardır. 19 24 28 2 

lzmir levazım amirliği aatın a lma komiayonund an: 
1 - İzmir ?ıfat. Mv. birlikleri için ordu tipi -60- adet çift atlı araba 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 4-Temmuz-940 perşembe günü saat onda kışlada 

izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı -7800. liradır. 
4 - Teminat ınuv•..kkata akçası - 585 - liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesaikleriyle teminat ,.e 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel komis-
~·ona vermiş bulunacaklardır. 19 24 28 2 

• 

lzınir leva.ım amirliği satın alma komisyonımdaıı: 
1 - Komutanlık bir'lkierinin senelik ihtiyacı için (250) ton sadeyağı 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 Muhıımmen bedeli (312500) olup ilk teminatı (16250) liradır. 

3 - Şartnamesi her gün izmir, Ankara, levazım amirlikleri istanbul
da komutanik satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmesi 12-7.940 günü saat 16 da İst. fınd ıklıda komutanlık 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin kanunun istediği vesaik ile birlikte teklif mektupla
rını belli gilnde saat 15 e kadar komisyona vermeleri. 

25 28 3 8 

lzmir levazım amirliği aaıın alma komisyonundan: 
Adet Malzemenin cins ve ebadı 

10.000 met. Mücerrit bakır tel 1,5 milimetre 
,f~ İzolebant (on metrelik) 

., 
13 kutu Ustik şerit (nümunesi gibi) " ,.... 
20 Edava:t Çantası (nümunesine göre) 
20 - · , Makas • • 
91) Çakı ·-..,. > • 
20 TH!z tel kıskacı • f 

20 Çelik m~~re (bir metrelik) 
6 M. mikabı muhtelif e1Jlı!lda lata (niimunesiııe göre) 

" . ,. ..,, 

20 Sandık • ·-. • • 
52 
50 

Kablo için makara 
Büyük testere 

1 -- • 
• -# - f't~ ' 

· -.. ~ r , -- · - ,.~ 

1 - Mst. Mv. birlikleri için yukarıda cinsi ve miktarı yazıfr (1ı'j ka
lem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 1-ienımuz-940 pazartesi günü saat 10 buçukta kışlada 
fxmfı• levuım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:ı ~ h~klil.<ırln belli ııUn ve saatte komisyona müracaatları. 

ö ·emiş Altınova kulübü ana 
nlı:amn4mesidir 
ı - 8512 ıııımııralı e~mlyetler k•nuıııınuıı verıli~I hııldıır dahilinde 

şııtısf hiç bir kazanç malısııılı ~Qt111emel< tl~~re . ıı~ıı~ulııkl •o·_ 
lc;!de bir kulüp kurıdm11şt~~ · 

e - Ku)UbHn ana niz&111namesl ı 

1 - Kıılilblln ııdı (Ödemiş, .Altun ova kull1bU) dUr, meı•keııı 
Ödemiştir. Toplantı yeri Halkevldlr. 

2 - KulilbUn mevzuu ve gayesi: Gençl.ikin beden! kab!llyet
lerlnln artınlmıısı ve. seciyesinin takviyesi ınaksad ' yle 
oyun, spor ve jlmnllSWc -sahalarında çalışmaktan iba -
rettir. 

3 - Müessis azalar: Tilrkiye cumhuriyeti tabiiyetinden, Kemal 
GUrkan, Recep Başsoy, Muharrem Baran, Avni Güler, Hasan 
Gümedağ, Ahmed Baydar, Ömer Atabay ve Necati Kara.gö • 
zoğlndur. 

4 - M ak< ad ve gayeleri kabul eden, medeni haklara sahip ve 18 
yaşını bitirmiş her vatandaş kuliibe aza olabilir. Aidatını ifa 
etm'yenler ku!Ubün maksad ve gayeleri hilafına hareket eden
ler idare heyeti kararı ile çıkarılırlar. 
Blr Jıak talep etmemek şartiyle i;rtiyen aza kulüpten çıkabilir. 

5 - Umumi heyet idare heyetinin daveti üzerine her yılda bfr, 
te•is edildiği ayın ilk haftasında mutat içtima2ını yapar. İdare 
heyeti l!lzum gördüğü takdirde umumi heyeti fevkalade içti - . 
maa davet edebilir. Kulüp aza'1nın en az beşte birinin talebi 
ile idare heyeti umumi heyeti içtimaa davet eder. 

6 - Umumi heyet'n vazifeleri: 
ldarc heyeti ve murakabe heyetinin raporlarını ve tekliflerinin 
'etkik ve intaç eder .. Kulü!ıün biidcıF ini tetkik ve kabul eder. 
İcabında kulübün feshine karar verir. 
ldare ve murakabe heyetlerôııi seçer. 
Umumi heyetin en az üç gün önce iki gazete ile toplantıya da
vet edildiği, ruznamesiyle qirlikte ilan edilir. Bu suretle yapı. 
lan toplantıda ekseriyet hasıl olmasza toplantı b'r hafta veya 
onbeş gün sonraya talik edilir. Ve bu toplantı ayni suretle ilan 
edilir. İkinci toplantıda ekseriyet aranmaz. Mevcud aza ile ka
rar verilir. Umumi heyette alınan kararlar Halkevinde asılmak 
sureıly le azaya duyurulur. 

7 - İdare heyeti , umumi heyetin aralarından seçeceği beş kişi. 
den ibarettir. Bu suretle seçi' an idare heyeti kendi araların-

dan bit reis bir muhasip ve bir katip •eçer. İdare heyeti ku. 
lilbiin varidatını tanzim ve idare eder. Maksad * gayesi da -
hiEnde her türlü faaliyetlerde bulunur. Cemifetin sarfiyatı 
karar altına alır. Umumi •eyetce verilen kararları takip ve 
intaç eder. 

8 - K11li\bün hami reisi kaymakamdır. 
9 - Kultl,p azaları yılda yüz yirmi liradan fazla ve bir liradan az 

olmamak şartiyle aidat verir. 
10 - Ku!Up varidat ve hesapları umumi heyetce seçilecek iki kişi

lik iıir heyet tarafından teftiş ve mürakabe edilir. Mürakabe 
heyet; en az yılda bir defa mürakabesini yapar, her yılın he
saplarını ayrı ayrı mutat i~imalarda umumi heyete arzeder. 

11 - Kulübün ana nizamnamesi idare heyetinin teklifi ve umumi 
heyetin kararı ile değiştirilebilir. 

12 - Kulübün feshi halinde va~datı fesih tarihine kadar bir mak
sada veya bir yere sarfı karar altına alınmamışsa umumi he
yetin kararı ile bir spor veya hayır müessesesine devri caizdir. 

13 - Kulübün varidatı: Aza aic\atı, teberruat, müsamere, her türlü 
güreş ve menfaate terkedilen hasılilttır. 

14 - Kulübün varidatı : İdare heyetince zarurj görülecek mııeraf-
ıardan başka yalnız mevzu ve gayelerinin tahakkuku için 
sarf edilir. 
Reis: Ödemiş Akıncılar mahallesinden müteahhit Muharrem 
Baran. 
Muhasip: Üçeylül mahallesinden belediye memurlarından 
Hasan Gümedağ. 
Katip : Meşrutiyet mahallesinden hava kurumu muhasibi Ah 
med Baydar 
Aza: Emmioğiu mahallesinden Ortaokul direktörü Recep 
Başsoy 

Aza: Akıncılar mahallesinden gramofoncu Avni Güler 
Mürakip : Devrim mahallesinden tuhafiyeci Celal Savaşan 
Mürakip : İuönü mahallesinden Terzi Sadık Engin. 

lzmir Defteri/.arlığından: 
Halit vereselerinden Ahmedin basmahane şubesine veraset vergışı 

borcundan dolayı hacız edilmiş o)an tuzcu mahallesinin tuzcu soka • 
ğınd:ı kain 67 sayılı ve 2000 lira kıymeti ndek i evi vilayet idare heyeti 
karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talip lerin 17-Temmuz-940 çarşamba günü saat 15 te vilayet idare 
heyetine ll)ilracaatları ilan olunur. 28 5 12 2431 

inhisarlar Çamaltı Tuz .1ası Mü
dürlüğünden: 
Tuzlamız lokanta binasında yapılacak baca teşkilatı, bulaşık tekne

si ve su deposu inşaatı pazarlığa konulmuştur. 
Muhammen bedel 350.04 lira muvakkat teminat akçesi 26,25 lira

d'r. Keşif ve şartnamesi her gün müdürlüğümüzde ve izmir başmüdür
lüğü levazım şubesinde görü lebilir. İsteklilerin muvakkat teminatla
riyle birlikte 29-6-940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te mü
dürliiğümüzde müteşekkil komisyona müracat\tları . 

14 19 25 28 2211 

~AHfFr: 3. 

1 DEVLET DEMIRYOLLARINDAN . 1 
Kömür tahmil ve tah!igesi 

D. D. Y. Seküinci işletme kotnisyonundaıı: 
Muhammen bedeli 20400 liradan ib~ret Alsancak Ye Halkapınar depn, 

lanna bir senede gelecek tahminen 40 bin ton kömürün şartname1'i Ycç
hile tahmil ve ı.Jıliyı:si kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

fhalesi 16-7-940 salı günü saat on altıda A!sancakta işletme binasında 
komisyonumuzca yanılacaktır. ' 

1steklilerin 1530 liralık M. teminat makbuzları ile teklif mektuplarını 
ayni gün saat on. beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şart
namesi !zmirde 8, Ankıırada 2 ve İstanbulda 1 inci işletme kalemlerin -
den ~isiz alınır. 23 28 2 9 2335 

~ <Jdemiş 1Ticaret' .. ve Sanal}i oda 
..,.sımlan: 

'I''esc!fl edilmiş olan (Türkiye iş hanka.ı A. Ş. Ödemiş şubesi') nin ödünç 
-para vernıe itleriyle ı:ığraşacıığııı.a m'lteılair beyanname•i 2279 ve 33!)!) 
numaralı kanırhfar hükmüne gore ~leil!n 935 numara,ına kayıd ve t8'cil 
~dildiği ilan olunur. 

N. Karagöz;<ığJu ,.. ' -

• ... ~.'~~}. 

_ Beyaml.ame 

M. Gönen 
T. C. 

Öilemiş ticaret ve ARnRyf odası 

A) !İankatnız Öckriilş şilbesi 18-haziran-1936 tarihinden itibaren 
lkrazatında '*' 8,11 y!lzde sekiz buçuka kadar fai1. y~ komisyon tahsil ede
cektir. 

B) Umumt bir mlle!sese olan bankamızın al,.nt bir eurette cereyan 
<>den muamelAtı icra wklllerl heyetince tasdik edilmia ve sicili ticarette 
t.escil ve ilin edilmiş olıın esaıı mukavelesi ahk!mlvle bu mukavele dalre
,ıııde taıızim kılınmış ve_ şübelerce mabeüttatbik buluna" talimatnıımeler 
ve bu talimatnamelere merbut mııtbu formllllerde milnderiç ~hkam daire
~ine cereyan -etmekte olduğundan bunların alelmüfredat ı:.eraitini tadat 
~tme~e lüzum görillmemiştir. 

Ancak ötedenberi hariçte ve memleket ılahilindeki bilümum banka
larca tatbik edilmekte olan ve devamı tatbikinde banka ve bankacılık nok
•asından hayati zaruret olduğu ılerkar bulunan bazı banka teamülleri 
müşteriden onun lehine ikrazat muamelatı ile müterafik olarak yapılmak 
f;a olan maddi hidemarın tazammun ettiği masarifi O'eııe müşteriye ödet
meği amir bulunmaktadır ki bankamz bu nevi ayrı hizmet mukabili iic · 
retleri yukarıda yazılı hat ile mukayyet olmaksızın ve fakat müşteri ve 
.,8 m hesabına yapılan hakiki masarif miktarını hiç bir veçhile geçmemek 
,uretlyle tahsilde devam edecektir. 

Mevzuubahis banka teamülleri mucibince vaki olacak zaruri muktc. 
,ebatımız ile bankaeılık mukteEası yapılan hizmetler mukabili tahsilatı
mızın belli başlılıın şunlardır: 

ı - 'Müşteri hesabına yapılan bütün hakiki ve ayrıca hizmet muka
bili masraflar ezcilmle sigorta, ardiye, muhammin, muhafaza ücreti, bek
~i ücreti gibi masrafların m!işteriden ayrıca tahsil olunması. 

2 - Hesabı carilerden faizin ticaret kanunu ahkamı dairesinde her 
Uç ayda bir resillmale kalbedilmesi, 

S - Banka muamelatında bu muameleler ne kadar az imtidat eder
~e etsin bir liradan aşağı komisyon tahsil edilmeme<L 

4 - Borçları şubemizin mütemekkin bulunduğu mahalden başka 

verde sakin bulunan senedatı tüccariyenin iştira muamelatında bu mua
melattan müstakil olarak nakli nukut ücreti alınması. 

6 - On beş günden aşağı faiz hesap edilmemesi. 
Ç) Kanunun .neşrinden evel ııktedilmiş olup müddetleri itibariyle ka

nunun meriyetinden sonraya da şamil olan ikrazat mukavelelerinde tayin 
?lunıın faizlerin, bu nıukavele müdde.tlerinin hitamına kadar blrinci~i üze
rinden tahsil etmek hakkrmız mahfuzdur. Mahaza bankamız bu faizler
den ancak kabiliyeti tahııiliyesi olanlar üzerinden bu hakkı istimal ede -
~ektir. Bu suretle tahsil edilecek yüzde sekiz buçuk tan fazla faiz ve ko
misyonlardan 18-haziran.1936 tarihinden itibaren kanunla muayyen ida
rei hususiye payı tahsil edildikçe ayrılacaktır. 

~. ·'!.. .,- .. 
J\Tayıs - 26 - 194v -,-.~~'..- ,. 

16 k;urusluk pul 
. 28 • 

Türkiye İş bankası A. Ş. 

" 

Ödemiş şübesi 

imzıtlar okunamadı 

2428 

Ödemiş Ticaret ve Sanayi 
0.:'asından: 

Tescil edilmiş olan Akseki ticaret bankası Ödemiş şubesi) nin ödünç para 
Jerme işleriyle uğraşacağına mütedair beyannamesi 2279 ve 3399 numa. 
ralı kanunlar hükmüne göre sicilin 936 numara ına kayıd ve tescil edil-
1i~i ilan olunur. 

N. Karagözoğlu 
---~-. • 

M. Günen 
T. C . 

Ödemiş ticaret ve sanayi odası 

Ödemiş Kaymakamlığı yüksek makamına 
2279 numaralı ödünç para verme işleri kanununa tevfikan beyanna

medir. 
Bankamızın Ödemiş şubesinde esas nizamnamesinde yazılı yapabilecek 

muamelat ve ikrazattan ötürü borçlulardan alacağı faizin en yüksek had
li aşağı yazılmıştır: Kanunun üçüncü maddesi hükmüne göre üç nüsha 
Jlarak yazılıp sunulan işbu beyannamelerden bir nüshasının iktısad ve-
1<aletiııe ikinci nüshasının malmüdürlüğüne Ye üçüncü nüshasının da ka
yıd ve ilan edilmek üzere tica ret sicil müdürlüğüne gönderilmesini rica 
W.er ve saygılarımızı tekrarlarız. 

1 - Akseki ticaret bankası Ödemiş şübesinin alacağı faizin en ;vük
ıek haddi senevi yüzde ~ekiz buçuktur. 

2 - Bankamızın teşkilatının hulunmadığı mahaller üzerine olan is-
1<oııto \'e ikraz ~cnetlerinin tahsil ücreti müşteriye aittir . 

3 - Hariç mahııller üzerine alınacak tahsil senetleri ve havalelerden 
~sgari ~·etmi~ beş kuruş olmak üzere lira başına on para ücret alına-
caktır. • 

4 - Borçlu hesabı cariler in faizleri her üç ayda bir hesap edilmek su
retiyle resülmale ilave edilecektir: Posta, damga pulu gibi masraflar müş
teriye aittir. 

5 - Komisyonla mal satışlarında araba, hammaliye, kantariye, nav
~un, sigorta, ardiye, borsa, satış komisyonu, simsariye gib: piyasa teamü
lü mucibince masarif müşteriye aittir. 

Akseki Ticaret bankası 
mührü 

28 . -

3 - Mayıs • 1940 
16 kuruşluk pul 

Akseki ticaret bankası 
Ödemiş şübesi 

İmzalar okunamadı 
2441 
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SAHiFE 4 , ,.... ' (ANAD6ı..U) 28 Haziran 1940 CUMA. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

lngiliz Tayyarelerinin Biiyük Faaliyeti 
Tayyare meydanları, istasyonlar, petrol depoları ve 

köprüler mühim surette tahrip edilmiştir 
Italyan tayyareleri de Maltaya gitmişler. Almanlar, lngiliz hava kuvvetlerinin son günlerdeki faaliyetinden 

endişe duymağa başlamışlardır. Salı gecesi yapılan tahribat çok büyük olmuştur 
Lo d ) . ' 1 b n1bası n ra, 27 (Radyo - Kahiredeki hücum etmişlerdir. bilmektedir. cum etmiş, mühim tahribat yapmışlar. inşaat tamamlanınca tecavüz olun- det yüksek infilak ve yangın o n 

İngiliz kumandanlığının tebliğine gö- Londra, 27 (Radyo) ·- Düşman Londra, 27 (Radyo) - İngiliz tay- dır. Almanyada bir demiryolu köprüsü muş, civardaki bütün barakalarla ci- atmışlardır. Hamburg radyosu, .ı\l~~n 
re, İngiliz hava kuvvetleri, Habeşistan tana~leri, dün Malta , adasına beş yarelerinin; Almanya, Hollanda ve uçurulmuştur. Müteaddid yerlerde de- var ormanlar ve hangarlarda yangın- tayyarelerinin, ingiliz tayyareJerınd: 
ve İtalyan Eritresine mühim taarruz- defa hücum etmişlerdir. Hasar azdır. Belçika üzerinde Alman kuvvetlerini, miryolları tahrip edilmi• demiryolla ı k ı ı kt k" l" t·· ı e ~ 
1 .,, - ar çı arı mış, a ça an ma ıııe ı u - bu akınlarına deh§etle mukabe e nt. 
ar yapmışlardır. Dün erkenden Habe- Amele mahallelerine düş~n bombalar- tayyare meydanlarını, petrol ve mü· rına ait büyük binalar arasında yan - fekle taranmıştır. İngiliz tayyareleri, ıı:a 
şistandaki Gore tayyare meydanına dan 12 kişi ölmüştür. himmat depolarını, büyük fabrikaları. gınlar çıkarılmıştır. Manhaym şeh- ceklerini söyledikten az sonra il in· 
hücum edilmiş, hangar ve atöh·eler Londra, 27 (Radyo) - İngiltere nı imha ve tahrip faaliyeti devam et- rinde petrol ta~fiyehanesi yakılmış, hura~an ayrı_hrken. 40 >:erde yangın burg istasyonu susmuştur. Çünk ·nde 
ciddi hasara uğratılmıştır. DönüŞle in- hava nezaretinin tebliği: mektedir. Bremende bir tayyare fabrikasına çıktıgını tesbıt etmışlerdır. giliz tayyareleri, Hamburg üzet ;.1-
giliz tayyareleri, bir italyan avcı tay- Dün g~ce Alman tayyareleri, İngil- Hava nezaretinin tebliğine göre, tam isabetler lemin edilmiştir. Kolon. Gene Salı günü Fransa arazi~i üze. uçmağa başlamışlardı. Bu hareke' teŞ· 
yaresini düşürmüş ve diğer bir italya~ tereye taarruz etmek istemiş, fakat evvelki gece ve dün Almanyanın Rhur yada kimyevi fabrikalar tahrip olun- rinde uçan 9 İngiliz tayyaresi, 17 Al- manlara kati ve mukni bir cevaP 
tayyare~i de kontrol edilemiyecek de- muvnffa~ olama_:nışl_ardı~. _İki Alman mıntakas~na mühim taarruzlar yayıl - muştu_r. . . . man tayyaresiyle karşılaşmış ve mu- kil etmiştir. . . ıııeY· 
recede ha~ara uğratılmıştır. tayyaresı duşilrulmuş, hırı de fena mıştır. Bır tayyare meydanı tahnp e- Hehgoland ada~ında hır mtihımmat h b t t k ü Alman ta a- Borkum ve Lınheym tan;ar~ po-

Habeşistanda Makaka tayyare mey- halde hasara uğratılmıştır. Alman tay- dilmiş, mühim bir petrol rleposuna bom ·deposu uçurulmuş, dönPrken tesadüf ar_e . eye_ -~ uş~ra .. ç. _ yy danları da bombardıman edı~~ış, dc-
clanına da hücum edilmiş, meydandu }'arclerinin hücumları, ehemmiyetsiz balar i~abet ettirilmiş, yangınlar çıka- edilen bir düşman avcı tayyaresi dil- resını duşurmuş, bıxısını de, _kullanı- verde bir plajda vücude getırıl!n tıl-
hulunan petrol deposu tahrip olnmuş- geçmektedir. rılmıştır. şürülmüştür. lamıyacak derecede hasara ugratmış- niz tayyareleri garı hasara ugra 
{ur_ Tayyare meydanı, btiyük bomba. Birkaç ki~inin maktul düşmesi de Bu taarruzlar hakkında halen fazla Norveçte Alman işgali altındaki sa- !ardır. İngiliz tayyareleri, salimen üs- mıştır. rcıı-
arla kull~nıla~az hale getirilmiştir. bunun bir delilidir. Alman tayyarele- tafsilat yoktur. hada yeni vücude getirilen Bomayan !erine dönmüşlerdir. Roma, 27 (Radyo) - ltalyan 
İtalyan Er~tr.._,ınde ~sşnb şehrine de rinin taarruzlttrına ahşan İngiliz pro- Salı gecesi ingiliz hava kuvvetleri- tayyare meydanı keşfedilerek tama- Almanya üzerinde yapılan müt.ema- mi tebliği: . . ine 
taarruz. ~dıl~ış, tah~ı~at Y~P~lmıştır. jöktör efradı, tayyareleri kı•a zaman- nin yaptıkları tahribat hakkında şu men tahrip olunmuştur. İstikşaf uçuş- di uçuş ve hücumlardan Alman ma • İtalyan hava ~ıloları, faalıyeUer 

Arazı. uzerın~le !"~hım !stıhaf u- da yakalamakta, top ateşi J:ıedeflerini tafsilat verilmiştir: lariyle evvelden tesbit edilen bu tay- kamları endişeye düşmüş bulunmakta- devam etmişlerdır. bar· 
çulşla!ı 1.cra _edılmıştır. İngıliz tayya- bulduğu gibi İngiliz avcı tayyareleri de İngiliz tayyareleri, Hollandada iki yare meydanına inşaat ikmal edilince- dır. Yalnız salı gecesi Almanya üze· Deniz kuvvetleri Sellonuı borıI 
re erı, hır dü~man tahtelbahirine de Alman tayyurelerini kolayca avla~·a: büyük tayyare meydanına şiddetle hü- ye kadar bir şey .vapılmamış, nihayet rinde u~an Alman tayyareleri, 370 a- dıman eylemiştir. __.-

ltalyadaki Tersaneler 
Birkaç yerde bulunduğu için ko

layca tahrip edilebilir 
Londra, 27 <J:ta.dyo) - İvning !erinde küçük gemi tezgahlat·ı vardı. 

Skan_d~rd ~aU!tesıııın vapurculuk mu- Bunlar bilahare kapatılmış, büyük in
harrır!, Brı~a~ya tayyarelerinin, ilal- şaat tezgahları \"Ücude getirilmiştir. 
yadakı gemı ınşaat tezgahlarına mu- Bunlar birkaç yerde toplanmış olduğu 
vaff~kıyet~e taarruz ettiklerini yazıyor için bombardman edilerek mühim ha
ve dıyor kı: sarat ikaı çok kolay ve mümkündür. 

cEv\•elce İtalyanın muhtelif sahil- Hatta bunlar, kolayca imha edilebilir.> 

. Trablusgarplılar 
lngiliz kuvvetlerinin İtalyanları mağ· 
lfip etmesinden sevinç duyuyorlar 

Polonyalılar 
Nihai zafere kadar 

çarpışac~klar 

Japonlar 
Hong-Kongta faaliyet

lerini genişletiyorlar 

Almanlar ve İtalyanlar 
İngiltereyi korkutamazlar. B. Eden 

Londra, 27 (Radyo) · Buraya ge- Londra, 27 (Radyo) -Röyter ajan- •• h• b tt b } tur 
len Polonya başvekil muavini jon "ı Hong. Kong'dan bildiriliyor: mu lm eyana a U UnmUŞ 
Nik~li'.' bi.r bey.anname neşrederek Japonlar? Hong : Kong hududu ~o- Londra, 27 (Radyo) _ Dün gece ti muhafaza ve tekrar tesis için ç~rx:: 
demıştır kı: .. . yunca faalıyetlerını ~evHı etmektedır- radyo ile beyanatta bulunan İng!liz şıyoruz. İstipdat ve t.ahakkilnıiin eıı 

cP?lo~yalılar, mucad.eleye İngıl • ler; Japon ~uvvetlcrı? yarı_m arlanın harbiye nazırı Eden demiştir ki: mir tekerlekleri üzerlerinden geç r. 
tere~ın ~aııı.ba~ında devam edec,ek - dogu ucunu ışgal etmı.şl~rdır. Bununla _ İngiltere bir istila teşebbilsüne kimşeler, bizlerden ümid bckliyorl~le 
lerdır. ~ımd_ıy~, kadar ~uvaffak,y~t- beraber vaziyette "ükunet va;dır. karKı tamameı; hazır bulunmaktadır. Bu adalar ii7.erinde yalnız mildafa!'. 1.• 
sızlıkleıl0 kaı~ılaştık. Fakat bu va- Hong. Kongd:ı çıkan (Dogu) gaze- ·. . . 1 d"" . f k ı·d k· I . k d · a taarruz edeceıı1ı. 
z:vet nihai zafere hiç bir vakit te _ te · H" c1· . . . h • t·· .1.. ··a f Tedbırlerımız c uşm,ına ev a a e a mı~acıı , aı.ın ı . . ınıl-
.' ' İ . sı, ın ıçınının eı uı u mu a aa tehlike!" anlar yaşatacak ve nihayet B F'dcıı İngılterede bugün hır ı 

sı;· yı~pmıyacaktı~: şte bu.na bınaen- tedbirleri aldığını yazmaktadır. Umu- z ferı· kıazanacag"ız Alman ve ı"talyan- ı·oıı .ikl ,.ü~ elli bin anavatan evladıııılı-
dır kı F'ran•a mutarekeyı kabul et- • r h d d · ff r · · a ' · · ' t ra 
tikten <onr~ 'Polon a basvekili ve nıı va 1' u u_ a. ıapon ve ıııc ı~ını lar, bizi korkutacaklarını sanıyorlar .. silah altında bulunduğunu, Avus u 0~n • ' Y .' . - müşterek polıs ıhdasını kabul etmışse Bu mı"llotı"mı"zin tabiati hilafına bir va Yeni Zeliinda Kanada ve Fr8 · 1 baskumandanı general Sıkorskı vap- d B d h .. k. t· ı ı·k k ' • · ' ' ııerıı ."• ·' _. e or o u uıne ıy e 11 a asını es- seydir Hürriyetin ileri mevzilerini a- ile diğer yerlerden gelen kuvve . 
tıgı beyanatında Polonyanın hurrı - mistir. ·· .: .. .· . _ _ ld • k k k dü•01~ 
yet ve istiklıili için İngiltere ile bir- · * lan duşmanın, _b~şlıca_ hurııyet kalesı ayıı o _ugu~u. araya çı aca. 'eöY' 
Hkte harbe devam edeceğini ~öyle olan memleketımıze hücumu yaklaş- nın hezımetı mu~a_kkak ol~c~gını 
miştir. Son sı"stem maktadır. Bu hücumlar defedileccği ]emiş ve şunları ılave e.tmıştır: . ab· 

~---·* gibi düşmana taarruzlarda da buluna- - Un~tmamalı_d~r .kı, _Brıta~~; ti)"· 

b 
cağız. Büyük hava kuvvetine malik ol- lukası bogucu ~sırını bü_tün şıd f 0~-Bir dostluk ziyareti 9 in tayyare motörü duğunıuz için hiç bir müşkülata maruz ıe göstermektedır. Amerıkadan 8 ~da· 

-~ondra, 27 (Radyo) -Trablus- garp Araplarının, italyaıılara hala • . .· l kalmıyacağımızdan eminiz. Hava kuv. cak silah ve mühimmat yalnız ııı rbi 
garp çöllerinde İngiliz kuvvetlerinin ısınamadıklarını açıkça göstermekte- \ aşıı:gtoıı,f 27d (A.PAh.) -:-k Bahhıl ıye a ınıgor vetlerimiz, <liişmanla.rımıza daima cid- faa için değil, taarruz etmek ve h3 w 
ttal k 1 . . .. . . dir nezar~tı tara ın an ocnı s zır ısı- L d 2 (R d ) F 1 t k k .. d. DO kar•ı .. Y_an as er erıne kaışı gosterdıklerı · . . . . _ • nın dostluk ziyareti yapmak üzere Si- on ra, 7 a yo - orc ara- di ha•arat ika etmektedir. Dünkerkte- azanma ıçın . ır: şmana _ ' <W 
muhım muvaffakıyetler, Trablusgarp Şe.;h Sunusı_ı~ın k~br~n.ın bulundu~ linin Valparasio limanına gönderildi- fından İngiltere için tayyare imali red- ki kuvvetlerimizin tahliyesi esnasında arruza geçeceğımız zaman - kı ~u 1111 

Araplarını çok memnun etmistir. A- J~~kob mevkıının ılerısıne kachır ın- ği bildirilmektedir. Bu münasebetle dedilmesi üzerine C'umhurreisi Ruz - yalnız bir günde 70 Alman tay.varesi kika gelecektir. Zaferi kazandıgıP r~-
.. . . . ' gılız zırhlı kollarının uzanmasından G . v· h"ta k .. 1 . . At velt; yeni ihdas edilen Amerikan - in· düşürmüştük. Kendi yurdumuzu mu. bütün dünya görecektir. Yakın şıı rıı 

raplar uzerınde çok ıyı tesirler husule A. 1 b .... k . t h" uınev ve ıc ı ruvazor erının • tak" k ti . · d "t 1 k'' ıap ar, uyu - memnunıye ısset. 1 l"k b- A.&. "k d b giliz mübayaa şirhtinin 9000 tayyar.e hafaza için hava kuvvetlerimiz, şimdi ı uvve erımız e ı a yayıı 
getiren bu muvaffakıyetler Trabltı•- nıekted" 1 . an ı cenu ı lllllrı asın a esa"Cn u- - - f . k kt • " ır er. lundukları hatırlatılmaktadır. motörü alacagını beyan etmiştir. Bun. daha fazlasını yapacaklardır. HOrriye- aynı za erı azanaca ır.• * !ardan 6000 i ingiltereye verilece}<, ------s t • Peten hükumetinin --- 3000 i Amerikaya kalacaktır. Bunlar, i'ı:K lf - l lf / d empa ı Portekiz milli bayramı son sistem tayyare motörleridir. Fede- Lt:i. a QJ.l ar a lJ a a 
B . endişesi Lizbo'lı, 27 (Radyo) - Portekizin ral meclis, son günlerde harp mühim- h .f. d . A l k h kk kt r 
eyannamesı istiklaEnin (800) üncü yıldönümü matı imali için 43 milyon dolar tahsi- Ni ai za,er en emın ç l mu a a ı J ~ 

/aşe, iş mes' ele/eridir İ sat kabul etmiştir. ) B k"I B Lo d 27 (R d ) Ronııvı. N'evyork, 27 (Radyo) _ Amerika- kutlulanmaktadır. ngiltereyi Dük Dö --.fı Londra, 27 (Radyo - aşve ı . n ra, a yo - . r'' 
da Cumhurl·yet pa t" . . 

5 
. . .. Bordo 27 (Radvo) _ Peten hükQ- Kent temsil etmektedir. Mektubunu Çörçilin Malta kumandanlığına ve hal- alınan haberlere göre, ltalyadakt 01· 

r ısının eçımı mu na- ' , . K . d"" 1 G 1 D } k .. d a··. ..k . " it . t k n azalmağa ba•Jamıı 
be f 1 Fl.d lf" d d"I meti •imdi •adece ia<e meselesini dü- reıs armonaya vermış, onu ıger c ev- enera ego ına gon er ıgı ener.ıı mesaıa, ma a rınç s o unu , .. dôr-

~ ıy e .. a e ıya a neşre ı en be- •ünm~ktedlr: Parliıme'nto bir terhis iş- let mümessilleri takip etmiştir. Diik, askeri kuvvetleri ve halkı şu cevabı ması, İtalyan makamlarını dOşu~d~i! 
yanname ş.o. yle b_aşlanıakta_dır_: . . leri nezareti ihdas etmiş,tir. Bu neza- dün öğle yem. eğ_ ini Fransız elçisi ile -Bu.tarafı 1 nci Sahifede-- göndermişlerdir: mektedir. İngiliz ablukaııının nıbü~,Jı· 

Ç k tee t ı d be b t H J J n Allah n ardı tesiriyle yakında. !talyada açlık · c o mu ssır sempa ı erımız, ı e- ret, muhacir meseleleri ile, muhtemel ra er yemış ır. renin yanıbaşında yer almaların> ve c er ne o ursa o bsu k ıd k· t -
alleri bizim ideallerimize pek çok ben- tnhis!er, sınai, zirni el emeği, inşaat * b'rlikte hareket etmelerini istemek- miyle Britanyanın u ısının a 1 a- yacaktır. 
ziyen, başlama felaket çöken, istilaya işlerini yoluna koyacaktır. Kabine bu v k •il . m· ledir. mamiyetini idameye azmetmiş bulunu-
uğrayan milletleredir.• hazırlıklara bas.lamışlır. e ı erı iZ .. . ··- ·-. .. voruz. Zaman, ister kısa, ister uzun 

Royter aıansınııı ogrendıgıne gore, ;ürslin nihai zaferden emin bulunuvo-

lngiliz ~tebliği 
Kahire, 27 (Radyo) - İngiliz u • 

mumi karargahının tebliği: 
Hava devriyelerimiz, İtalyan soma

lisinde bir mukavemetle karşılaşma
dan 32 kilometre ilerlemişlerdir. İ -
talyan somalisinde ve Habeşistanda 

İtalyanlar tarafından techiz ed;Jeıı 
çetelerin bize kaçmak istedikleri an • 
laşılmştır. Keşif tayyarelerimiz, is -

ltalyan 

tikşaf uçuşları yapmışlardır. 
Abessinyicle tankların yardımı ile 

harekete geçen büyük bir İtalyan 
kuvveti. bir İngiliz zabiti idaresinde. 
ki küçük bir kuvvete hücum etmis, 
dört saat mukavemet gösteren İn -
g:liz hudud poliH kuvveti, clü~manı 
zayiat,ız tıırdetmiş Ve küçük garni
zon, muntazam surette geri ~~kilmiş
tir. 

Tebliği 

lstanbula vardılar 
htanbul, 27 (Telefonla) - Nafia 

Vekili general Ali Fuad Cebesoy, inhi
sarlar Vekili B. Raif Karadeniz ve 
Sıhhiye Vekili B. Hulilsi Alataş, bu 
akşam Ankaradan şehrimize geldiler. 

---*----
lmtiqazlı mıntakalara 

girdiler 
Tiyençin, 27 (Radyo) japon 

jandarmaları, bugün İngiliz ve Fran
sız imtiyazlı mıntakalarına girmi~ -
ler ve emniyetin temini için alınan 
tedbirlere iştirak eylemi•lerdir. 

Fransız dubaları 
ltalyada bir mahal, 27 (A.A) - ve kam~·onlara veoair motörlii •rnkil 
Umumi İtalyan karargiıhının 16 vasıtalarına kar ı müteaddid hücum- İstanbul, 27 (Telefonla) - Paşa-

numarah tebliti: lar yapılmı~tır. Bütün tayyarelerimiz bahçedeki Fransız dubalarının şimdi. 
Tayyare bombardıman filomuz b;r ıslerine dönmüşlerdir. ki yerleri münasip görülmiyerek, du-

birini müteakip Maltaya hücum et - Deniz cüzütamlarımız d 'kkatc şa- baların Tuzlaya nakilleri kararlaştı-
mişler ve adanın yeni bir t?.kım bahri \an bir muvaffakiyelle Sollum fngi- rıldı. 
ve havai hedeflerine şiddetle taar. ' iz üssünü bombardıman etmişlerdir. 2 bı·n Fransız Lon 
ruz etmi•lerdir. Bütün tayyareleri - Düsmanın :'llass:ıouan ve As. aba kar-
miz hareket üslerine dönmü~lerdir. •ı yapmış olduğu hava seferleri lıiç 

•Şİıi•m•a•liıi •A•f•r•ik•a•d•a•d•epiııo•J•a•r,•o•t•o•m•n•b•i•l lillmıi•r •n•e·t·.· c•e•v•e•r•m•e•m•i•ş•ti.r.•••••I d raya gidi y 0 f 
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TÜRKÇE SÖLÜ 
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Norma Schearerc • Tyrone Povver 

Tabu Renkli 

2- SEVIŞTlGİMİZ GÜNLER 
JEANETTE 111ACDO!\ALD • NELSON EDDY 

Madrid, 27 (Radyo) - Bugün, 
Londraya g~tnıek üzere buradan iki 
bin Fransız Portekize geçti. Bunlar a
rasıııda rnbık dahiliye nazırı jorj Man. 
rlel, meşhur Fransız muharrirlerinden 
Pertinaks ve madam T:ıbuy da vardır. 

Reyno Amerika
ya gidecek 

Fransız Çin Hindindeki Fransız kuv- · 
vetleri kumandanı general Hatru; bu ruz.> 
müstemlekenin istilası için yapılacak 
her harekete karşı koyacağını gene
ral Degole bildirmiştir. 

P. Reyno 
Londrada kurulacak 
Fransız kabinesine 

girmiyecek 

Şimali Afrika Fransız komi•eri ge
neral Nuges de general Degoliin fi -
kirlerône iştirak etmekte ve Şimali 
Afrikaya yapılacak bir taarruza kar 
şı bütün müdafaa tedbirlerini almak- Bordo, 27 (A.A.) - Havas bildiri-
ta olduğunu bildirmektedir. yor: 

Londra, 27 (Radyo) - Fran~ız Londrada teşekkül edecek bir Fran-
milli komitesi rei-i general Dega! , sız hükfımetine iştirak edeceği hakkın
İngilterede bulunan Franşızlardan da dün Daventri radyo istasyonu tara. 
mürekkep b'r Fransız l!"önüllü kıta- fından verilen haber üıerine fikri so
sı teşkili için İngiliz hükfımetine mü- rulan B. Reyno bu haberin hiçbir e'a
racaat etmiştir. Bu kuvvet, İngiliz sı olmadıji:ıııı beyan etmiştir. 
kuvvetleriyle müştereken düşmanla *----
mu hare be edecektir. 

Lonclra, 27 (Radyo) - Kazablaıı - lngiltere - Fransa 
kad:ı bul_unan Fransız kı_tal~rı. Şi • Sefirler me$' el esinden 
malı Afrıka Fransız knm <en gene. 
ral Nugesle birlikte İngiltere ile mtiş- de ihtilaf ha/indedirler 
tereken i!üşmana mukavemete ka -
rar vermislerdir. General Nuges , nordo, 27. (_Radyo).-;: F~aı.1sanın 
Tel\·an şehrinde bir beyanname neş _ lngıltere sefırı Corb!n. ın ıstıfasını 
retmiş, burada bulunan bütün Fran- msvzuubahs eden Harıcıye Nazırı cle
~ız kuvvetleriıı(n, Fransız toprakla.rı- miştir ki: 
ııı harpsiz düşmana bırakamıyacak _ - İngiltere.ı•e yeni bir sefir tayiııi
lıırını, Şimali Afrikanın müdafanşı ııi clüşiinmedik. Yalnız maslahatgil
·çin her türlü emniyet 1erlibatm•n zar bulunduracağız. İngiltere, sefirini 
alınmış olduğunu bildirmiştir. geri çekmiştir. Bunu protesto ederiz. 

Suriyedeki Fransız o•·dulım bas_ İngiliz mümessilinin seyahatinin kısa 
kuma_ndanı general :(\fittplhnvz~, süre.ceği •?Yl<;nifor ıa .d~ s.efaı~t erka
Mek;;ıkaılaki eski FranHız muh:ır!ıı- nı bıle ~ekılmıştır. Sefırımız de bu y11z
lerinin mesajına şu cevabı vermiştir: den istifa etmiştir. 

<General Mitte! Havze; Mehika- Lonclra, 27 (Radyo) - Röyter rtip-
daki eski Fransız muhariplcrinin 22 lomatik muh11rririne göre, istifa enen 
haziranda gönderdikleri me,aj:ı le- Fran,ız sefiri, hayatını İngiliz - Fraıı
şekkür eder. Suriyedeki Fransız or - sız işlıirlii(i fikrine vermişti. Şimrli ist·. 
dusu, kalben sizinle beraberdir. resmi bir makamda kaldıkça bu i~i ~·a-
Fransız kuvvetleri, İngiliz kuvvetle - pamıyacıığı kanaatine vıırmı~lıt. ln-

1\fari Antuanet 
4.45-9.15 ele 

Metro jurnalde en son harp haberleri. .. 
SEANSLAR 

Seviştiğimiz günleri 
2.45-7.15 de 

Sansabastiyen, 27 (Radyo) - Sa- riyle birlikte muzaffer olmalıdır ve gillere, müşkülat görmeden çahşacıı. 
bık Ba~vekil Pol Reyno; Amerikaya olacaktır. Tanka ihtiyacımız fazla - ğına kail olursa Fransaya bir İnasla
gitmek istediğinden, kendisine Porte- dır .. Amerikaya hunu anlatmağa hatgüzar gönderecektir. Corbiıı'in is
kize geçmeHine müsaade edilmesini is- Amerikadaki Fransızlar memurdur. tifıısı Peten kabinesince 'kabul edilmi~
panya hükumetinden talep eylemiştir. Nihai zafer İngilterenin ve bizimdir. tir. 

ROMANYADA 
HAVA SERVİSLERİ ~~ 

Bükreş, 27 (A.A.) - Ronıanı·~r.J• 
bütün dahili hava servisleri hava ıı: til 
retinin emriyle işarı ahire kadar ~91ı 
edilmiştir. Halihazırda işlemekte 0 

yalnız BOkreş - Oluj servisi vard~ 

Zayi 
lzmir 233 piyade alayı birinci. ı~; 

bur üçüncü bölilkten 9:ı2 senes n , 
almış olduğum terhi~ tezkeresini ı' -.r 
yi ettim. Yeni•ini alacağımdan esk1

• 

nin hükmü yoktur. 
lzmir Uzundere köyünı!en :J24 ti" 
vellütlü Hüşeyin oğlu lbrahiJll 

Şaşal ,,,,; 

ANADOLQ 
Sahibi ve Bafmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ öKTEr<f 

Umumi Ne,riyat Müdiirıi 
HAMDİ NÜZHET ÇANçAJt 

Ah 6 Aylığı 800 
One: Yıllığı 1400 kr 

Yabancı memleketlere 27 lir~ 

idarehane: ikinci -;::ler ıo~ 

Gündelik T akvirn 
Cemaziyelevvel: 21 

EVKAT fi s_ D. 

Sabah : 4, 31 
Öğle :12, 17 
ikindi : 16 18 

!. 5 
Akşam: 1 •J, !s 
Yatsı : 21• 

10 
İmsak: Y 
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