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Alm r ol anda, Belçika e Liiksenbur. 
ga tec viiz etmeleri ··zerine Amerikada nü. 

yiş er başlamıştır. Halk Amerikanın der. 
hal müdahalesini istiyor. 

Belçika kralı müstevli düşmanı topraklarından · atmak 
için ordusunun başına geçmiş ve cepheye hareket etmiştir 
Alman tayyareleri Liyon şehrine· taarruz etmişler ve Fransız dafi batar-
yalarının şiddetli hücumu ile karşılaşmışlardır. Yedi Alman tayyaresi 

alevler içinde düşürülmüştür. Londraya yeni taarruzlar yapılmıştır. 
Hollanda ve Belçika, Almanlara der Hollanda, tecavüz karşısında derhal 
h~l mukavemete geçmişlerdir. Hol- su barajlarını açmış ve düşmanın ge-

Hollanda ve Belçika hükumetleri çeceği bütün askeri yolları 
müttefiklerden yardım istemişlerdir. su altında bırakmıştır. 

Al B 1 i a ve H 1 ecaviiz 
ettikle · a eri biitiin dunyaya yıldırım sura. 
t·y e yayılmış ve nefretle karşılanmıştır 

Brüksel 10, (A.A.) _ Hollanda Lüksemburg istila edilmiştir. siyle şu tafsilat verilmektedir. ı.ırlar fevkalade olarak akdetmiş ol - tabı çıkaran gazeteler tarafından hal· 

HARP genel kurmayı Alman kıtaatının bu sa- Brüksel, 10 (A.A.) - Yüzden faz- Saat 5,20 de Brükselin hava dafi ba- dukları içtimaa henüz nihayet verme- ka bildil"ilmiştir. 
bah saal 3 de Hollanda hududunu geç la Alman tayyaresi bu sabah Brüksel !aryaları faaliyete geçmiştir. Saat mişlerdir. Sokaklarda toplanan binlerce b&lk, : 
tiklerini haber vermektedir. üzerinde uçmuştur. 5,30 da Laheyden Belga Ajansına ve- Başvekil Pierlot ile hariciye nazırı Alıruuıya aleyhine tezahüratta bulım-

ve 
iNG/LlZ MiLLETİ 

Brüksel, 10 (A.A.) _ Röyter Ajan- Brüksel, 10 (A.A.) - Hollanda u- rilen malumata göre, bir çok tayare- Spak kral tarafından kabul edilmiş - muştur. 

•ı bildiriyor: mumi karargahının aşağıdaki tebliği !er Hollandanın merkezi üzerinde uç. !erdir. Bu mülakatın sonunda Bay Pi- Beyaz saray önünde toplanan halk : 
Düşman müteaddid Hollanda tar- neşrettiği öğrenilmektedir: maktadır. Tayyare dııfi bataryaları erlot matbuat mümessillerine beyanat- kütleleri: 

Hamdi Nüzhet ÇAN ÇAR ~·are kararo-iihına hava taarruzları Alman kıtaları bu sabah saat 3 den- faaliyete geçmiştir. ta bulunarak Belçikanın taarruza uğ- - Artık müdalıale edelim! Harp, 
~ Çeınberlayn kalıineıi Avam kama- yapmıştır. Ordu ve hava kuvvetleri beri Hollanda hududunu geçmi~lerdir. Brüksel, 10 (A.A.) - Belçika rad- ramış olduğunu söylemiştir. harp! .. 
"~rıda çet~n ~ir "'.ü~adele g~çir~i. taarruzu karşılamağa hazır bulunu _ Hollandanın muhtelif limanlarına ha- yosunun hususi bir mesajı, Niver ve Briiksel, 10 (A.A.) - Alınan haber Diye bağırmışlardır. 
~it ?l'Yeç hadıaele.~ının .'on .. ınkışaf yorlardı. va hücumlarıne teşebbüs edilmiştir. Senfor mıntakalarında bir takım pa- !ere göre saat 4,30 da Anvers mınta - Reisicumhur Ruzvelt, bu sabah ha· 
>• lirıden ~o~ra boyle hır mucad~le- Paris, 10 (A.A.) _ Röyter Ajan- Ordu ve hava müdafaa teşkilatı ha - raşütçüleriıı bulunmakta olduğunu ha- kası üzerinde bir çok tayyarelerin uç.. riciye nazırı ile görüşmüş, m!lteakıbeu 
ile ~~a.ıen ıntızar ~Junuyordu. Hama· •ıbildiriyor: zırdır. Memleket mukarrer planlar mu ber vermektedir. tuğu görülmüştür. Tayyare dafi ba • deniz, hava ve kara ordulan !:uman • 
~ " taa'?'~za ugramıt olan Nor;.e- Belçikanın Fransa ve ingiltereden cibince su altında bırakılmıştır. Bir Belçika radyosu milli müdafaa na- taryaları faaliyet halindedir. danları ile istişarelerde bulunmuştur. 
~/lt•rd.,,,, ıçın ~~raya çıkarılan mut- yardım istediği haber verilmektedir. ka~ Alman tayyaresi düşürülmüştür. zırının talebi üzerine bütün askerleri Vaşington, 10 (Radyo) - Alman - --------------
ı •• '. ku"."etlermın ~ulundukları yer- Bı-ilksel, 10 (A.A.) _ Röyter Ajan- Brüksel, 10 (A.A.) - Bu sabah mensup oldukları kıtalara iltihaka da- !arın Hollanda, Lilksenbur ve Belçika J •ı• k b• • 
ı .. '. te.h!ıye zaruretınde kalmalarını Si bildiriyor: cereyan eden hadiseler bakında sıra. vet etmiştir. Sabahın birinden beri na- ya tecavüzleri haberi ikinci, üçüncü ngı iZ a ınesı 
lı tıı,. umumi efkarı kole.y kolay -·------------
lı "ııııedemedi. Vakıa Norveçin gar- partilerine iıtinııd etmektedir. Biz
.'lldıı bir iki limanın tahliye edilme- zat Başvekilin riyııııet ettiği muhafe.· 

~1• hlitiln Norve~ davaıının telafisiz 
oı 7 zakarlar y&lnız ba,ına mecliste dört 

Brüksel Bombardıman Edildi. 
t ~.••kilde ziyaı demek değildir, ni- yüzden fazla azaya maliktirler. De-
~ •rıı bunu müttefiklerin aalahiyet- k k' d"" h""k" 1 t'J •. b' Brüksel, 10 (Radyo) - Düşman, ı 
1 

to de\tlet ade.mları de. temı·n etmie. .. me ı ıger u ume par ı erını ır t . t" • ı f b k k b'l M" t ç b hududu dört yerden tecavüz e mış ır . 
• e~, lrıüttefı"klerin Norveır ıimalinde ara a ıra aa 1 e ıa er em er... . 
~ı,tıı. kİ . . !ayn kendi partisine menıup olan- Belçikada örfi idare ila~ e~il'.1'iştı:. 
.. _, 

1 aayret sarf edece erını ve o· 
1 

d b'I .. k d b b Brüksel bombardıman edılmıştır. A • 
·-.q, y J "· k b• •ı• ar an ı e yuz a ar me uaun u ,.. . . . . 
d, er eıtı.ı.ten ıonra ya ın ır a 1• 

1 
d . . d k b t . b 1 vers a•kerı hastahanesı tahrıp edılmış 

.\1- 1 ..,,, N k meae e e ılıma ını ay e rnıt u un ,. . . 
lo~ ... ıın arı ..ütün orveç topra - tir. Umumi seferberlik ilan edılmış -
ı;"'dlltı atacaklarını tekrar etmek· maktadır. Hatta verilen tafsilata gö-
~ il h,ti kalm.aınıılardır. Ancak ne de re kabine bu kadarcık bir ekseriyeti tir Londra, 10 (Radyo) _ İngiliz ve 
... '-.l"riliz umum"ı efka" rı ve l>ilhaı- bile Mister Çörçilin kudreti; ve na- il ~ Fransız hükumeti, Belçika ve Ho an-
..... !'.rıtdiki bük" u" metm• he.rbi idare fiz şahaına ve enerjik müdahe.lesine d h k te . t' ..... daya yar ım için are e geçmış ır. 
"- •ile aleyhtar olanlar, onu kifi medyun bulunmaktadır. Lahey, 10 (Radyo) - Hollanda Al-
ed to,,""de enerjiden mahrum telakki Bu vaziyette ıimdiki lngiliz hüku- manya ile resmen harp halindedir. 
"~ler hükumete elinde olmıyan metinin uzun müddet daha iktidar Brüksel, 10 (Radyo) - Bütün tay
l..- ı>lerden mütekevvin bu tahliye mevkiinde kalace.ğına ihtimal verile- yare istasyonları 6,25 de bombardı • 
""11.reı;,, · bil b' " J" ff d ' )a~ı,, ı e ır tur u a e emı- mez. Bugün yarın Miater Çember- man edilmiştir. . 

Londra, 9 (A.A.) - Dün aqani 
Avam kamaraııında hükQmet tara-
fmdan verilmiş olan müzakeratııı te
hiri takriri, 200 reye ka111 281 ,.,ıe 
kabul edilmiştir. 

Bu netice muhaliflerin çıkardık· 

!arı büyük bir güı1lltü ile kar11lan • 
mış ve muhaliflerden bir çoiu iilttfa 
diye bağırm~~tır. 

Londra, 9 (A.A.) - Mak Donal
dın amele fırkası kabinesinin suku· 
tundanberi Avam kamarssında ilk 
defa olarak görülen hPyecanlı milza 
kerelerden sonra Ç~mberlayn kabi-

-Deoramı 3 neti ıahifede -

Otobüs 
Zamları 

111., ',11
•• !ayn hükumeti belki çekilecek, fakat Belçika taarruza uğradığı kanaatiy. ' · 

lrır·ı· Ucadele buradan çıkmıı ve •. b·ı 1. k L • d"k" d k 1 ·· · ·· t · t' V k ... J '•ı k b' . d ••• h' • ıyı ı e ım i rar;> fım ı ın en ço e muttefıklere muracaat e mış ır. e a et soruyo-
lııQ a ıneaı el e ettıgı za ırı d h f 1 •dd ·· il d Hük • B ""· ld d' & • l ""ffa•· • • k a a az a tı "l ve enerJı e evam fimet erkanı henüz r'""'e e ır. B z ·ı •• kral d t ft · ... k ..,,,_ "'Yele ragmen partıyi ay- . e iTi""' ı or UVU e lf e...,r ım 

. -~tir F' . • . edecektır. Vaşington, 10 (Radyo) - Ameri- . B d ·ç ·n mü 
dı lııraft. ılhak:ika Baıvekıl'.'_'.. ke~- .. .. .. kanın Lüksemburg sefiri bildiriyor: valarda bilyilk faaliyet vardır. deki gemilerP hücum etmişlerdir. İngı- Un Q n l l • 
t,ı arlarına tevcih eltıgı hı- Dunku muzakerelerle anlıyoruz . b' k · 1 · büyük b' 0 •Ye • .. • • 

1 
. . . . h b. . d Lilksemburk hükumet erkaniyle Brilksel bombardımanında ır ço lız ve Fransız tayyare erı 1r d l d ? 

'lııar,,,rı'dt.gınen hkuk~k~et .. Avamhkl~f- kı, ~gılız .mddıllteltı 'dar ındı~lap "d.~~ birlikte Lilksemburgu terkettim. Yal- evler yıkılmıştır. faaliyet göstermiştir. SQQ e Q znma l. 
i'b an anca 1 ı yuz mu a ı ener J• ve ıı e e ı are e ı eme ıaı· . . . 

, ~·e ko.r41 281 k' 'l'k b" k • k . b 1 kt M.. k 1 • nız hariciye nazırı bizimle beraber de- Londra, 10 (Radyo) - İngılterenın Vaşıngton, 10 (Radyo) - Ruzvelt, İzmir şehir meclisi karariyle bele-
•ttı• ıtı ı ır e ıerıyet nf" anı u unma ır. uza ere erm 
ı,. '" edeb·ı • 1· u tm 1 • 1 'k b d ğildir cenubi şarki sahilinde bir buçuk saat Brüksel, Hollanda ve LUksemburga diye otxıbüslerinin mazot ve yedek 

1 1; • ı mı• ır. nu ama ıyız umumı ve en eaaa ı mı yaıı u ur. · . . . . . . . . . . . . f .. 
•oL.tııdik· 1 ·ı· k b. · h f 5·· ı h 1· ı • • 1· h Paris 10 (Radyo) Hava hilcu- top seslerı ışıtıldı. açılmış olan krodılerın bloke edılme~ı malzeme fıatlerındekı tere fu naza-
~~ ı nsr~ ız a ıneaı mu a " • oz a an a ıp erın ıs ıanaaız emen , -

la~ıa ınilli liberal ve ınmi İf~I _ Deve.mı 3 üncü aahifede _ mu tehlikesi işareti verilmiştir. Ha • Alman tayyareleri Fransız sahilin- emrini vermiştlr. - Devamı 4 ilncU ıahifede -
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10 Mnyrn 1940 ,..UMA 

BUGONKO PROGRAM 
12.30 program vo memleket saaı.t a
yarı, 12,35 ajans ve meteor-0l0Ji ha-

k !>erleri, 12,50 müziK: Muhtelif şar-
1 ayıs ayı içi .. delci Gayri meşru aşk- ozöyü te yapı a· kılar (Pi). rn,30, 14,00 müzik: Ks--

uht if em• f Ve • Z YO lartDda • rışık program (Pl.), 18,00 program 
ihracatımız tan dogv an cinayet ca merasını ve memleket saat ayan, 18,05 znü-

t ·ı "t } kt d zik: Solistler ve melodiler (PJ.), 
eSaS 1 eDZl a yapı ma a lr QZll·Un deli mi? 18,30 müzik: Hafif müzik ve caz-

Bu sene fuaı.rımıza iştirak edecek- fır.ıra iştirak veya fuan ziyaret ede- Bir milyon lira kıymeti lzmirden de bir heyet band (Pl.), 19,1- müzik. Çalımlar: 
le re gö terilecek her türlü kolaylı - ce · o laııd n Türldye, italya ara - aşmıştır DolaplıkuyudB Bn. Hidayeti b1 - gidiyor Fahire Fersan, Uefik Fersan, Fahri 
l:ır te pit olunmuştur. Ecneb; fırmn- sındaki Jipıaıı ve is-kelelerden yemek çakla 33 yerinden yarahyarak öldOr Bozüyilkde ( İnönü ı;:s.hidliği ) nde Kopuz. Okuyanlar: Radife Erten. 

ıd ... 1 Mayısın ilk haftasında limanımız- kl y M h d 1"-
lara veya ecnebi firmalar namma iş.. ücreti de d&hil olduğu ha e ytiooe me e maznun orga.neı . 0 nı.e_ önUmüzdeki pazar gn··nü büyük tö - Aır,iz Şenses. 19,46 memleket aat a.-

:_ı., dan dış memleketlere yapılan mah- T h k dU h 
tirak ederek satıs. ·vapacakların her 50 tenzilat y pıl cağını fuar rer.ui- a_nga~ın mu a emesıne. n şe n- r::eıı vapılacaktu·. tzmirden emekli su yan, ajans ve meteoroloji haberlerı. 

J sul ihracatı hakkında ticaret odası - d d " 
birine 10 nisan 940 tarihli vekiller ğine bildirilmiştir. . t t" t•k .. t f d b" ··ta mız Agırcezıı m hkeme m e evam baylar yardım cemiyeti namına bir 20,00 müzik: Nişaburek faslı. _çn.. 

. . . • _,,,. b"" .. 1 . . T'' k" ıs a ı::; ı servısı ara 111 an ır ı:. ... - d"l · .... B . 1 d n veki C ı heveti karariyle ikişer hın liraya ka- I uar ıı.ı.ış ve uroşur erının ur ı- . e ı mış~ır. u ce se e maznu - heyet de meras·me davet edilmiştir. J:mlar: Fahri Kopuz. Cevdet /ag Rı 
· . . .. d .1 . tistık hazırlanmı§tır. Buna nazaran ı· · • t h ıı· d k" d d d 1 "1 dar serbest öviz verilecektır. Her yenın her tarafına gon erı ınesıııe . . 1 k t ı. cına1 e ma a ın e ı o a 8 ı - (',,emiyet reis· tümgeneral Suphi Hayri Tümer, Zlihtü Bardakog O, 

o d l k " bu ayın haftası ıçınde dış mem e e • 1 d b 1 f t neri J A ~ n ' 00 ecnebi müe e e veya rnümessillen, başlanmıştır. Aynca ış meme eır 1 1 0 r: 3 727 r kı f d var nr a u onan ve o ogra J Kula ile cemiyet umumi katibi ön- Celal Tokse~, Mustafa Çnglar. "'o,., 
ikişer bin lira kıymetinde mal sata- terdeki elçi·l·i~ ~e ko .solosh1tklarımt ı- 5e~~9 2; 6 i.> kiıo muh:if m;::;

11

iı:_ mahkemece çe~ttiri1ldmi~ ohlank:a~ıl~: yüzbaşı B. Yaşar Adatepe aziz şe- da,eH2,50hl~o~b mbelmbelmbelmk~ 
bileceklerdir. za da tevzıı ıçın tertıbat a ınmış ır. ' '. . . nn maznuna aı o ugu a ın a ı hidlerimizin hatırasını tebcilen yapı- konuşma (mılh kahramanhk men ı-

Devlet demiryolları idaresi tarafın Türkiye dahilindeki bütün demir- ra~.,. edıllmkiştetır."t.b . t~ .h L "k ehli vukuf raporuna itiraz etmiş ve lacak törende hazır bulunacak ve bu bel eri), 20,45 müzik: Saz eserleri ve 
..ı.uem e ı ı anvtt: ı racaı mı - b 1 · ı · 1 ü kk r dan fuar münasebetiyle kabul edilen yollarında vagonlara, vapurlara sa- kı ti . • ~ Ied" u yazı arın resım erıy e m e 1 1 - sabah saat 6 30 trenivle izmirden ha !münferit teganni. 21,1 O konuşma 

mühim tenzilat, Avrupa hattına da ~onlarına afişler asıl cakbr. tart v~lt yme 3e3r0ı 1ş3°6Y 1. ır:k t" nin yazısının 1stanbulda güzel sanat- reket edeceklerdir. • (sıhhat saati), 21,30 müzik. Kliçiik 
F ·-...J-k" T k ngı ereyc ' ıra ıvme ın- la k d .. d -t h si ra tet Ş f N . A k ) ...., ~o te.,mil olunmuştur. uar sa uıu& ı ra ya pa,~yonu d 2 788 145 k"l ft 1 3· 97 340 r a a ernısın e mu e a Heyet, şehidliğe bir ç.elenk koya- orkestra ( e : ecıp ş m , "'.;.,., 

• •~-· · · · ti t kAI t den e ' ' 1 0• ayaya ' k.k tt• ·ı · · · te ·,,H.. 1 ı k t t · h b rle-Belçika demiryolları idaresi fuar nun ı.cw.ııın ıçııı care ve a e ın 1. k • t" d 1 929 462 k"l ç _ 1 e ırı rnesını 18 mıs>~ · caktır. Aynca muhtelif teşekküller I mem e e saa ayarı, aJans n e 
· 1 · tak ti t -diil .. v .. e ıra ı~meın e ' -, ı-0, e .Mnhk ··bu tetkik.at için · · · t h t h •ıAt k b'vo-yolcusu biletlerinde yüzde 25 tenzi.. zm.ır mm a care mu r ugun k ı k 9294 r ık 68750 ki- eme reısı, kim namına çelenkler konacak, tayyare rı; zıraa • es am - a vı li • am 1• 

bin lira gelmŞ.ir. Bu para ile der- os ova yaya 2
1

2r4a4ı79 1
. 1 k milessesece istenecek paranın filolanmız tarafından şehidlik Uze- nukut borsası (fiat.) 22,50 müzik: 

!it yapacağını ve eşya iç.in ff husuaıi hal ta . . b l Jo, Romanyaya , ıra ı ta-~ d il v. . b Pl ) 
23 25 23 30 

ınlci 
pavyonun mırıne aş anmı~ 297 510 k"l Esto 5879 ı· 1 k ı u..ı.ın an ver .ecegını sormuş, U- rine çiçek ve çelenkler atılacak, mü- Cazband ( . ' , ' yar bir tarife kabul ettiğini izmir bele- , ı o, nyaya ıra 1 ü . 1..:

1
. - kki k 

tır. 35 001 k'l y ı 215- r- nun zenne maznun ve.ıu 1• mue - teakıben nutuklar i.rad olunacak, ve program •e apanış. 
, diye reisliiine bildirmiştir. Filistin Ye F.ar sahasınıCla bohman EtibaDk 1• k ~oı1o.05• ıc·ıugoeBavyl aikya 6°9.,~ linin para verecek vaziyette olmadı- bir manga aske.ı- tarafındaa havaya --------------

B 1 :-"ft- d . 11 rmd ..,n" ·ı . b k ra ı • v ı o, e ç aya - - le . 1 b" d 
u l'&ru:ıWKl emıryo a a :!"""' pavyonu ı.e .ışd ım ası pavyon.uehun, lira kıymetinde 160403 kilo, Bulga- gı~ı .söy mış ve ta e m en vaz geç- ateş edilerek. şehidler selamlana. ZABIT ADA 

50 tenzilat kabul edilmiştir. fuar meveımın en sonra senenın er ~ 
1 
~647 1

. 
1

_ • d mıştır. caktır. 
. c rte . .. n;::ı~ana "), ıra ıuymetın e ::;::;: ·-·-···-"':"'...:.._ ..... Yunanistandan doğrudan doğruya mevsimmde uma sı ve pazar gun 

142 775 
k·ı t . 2949 r.. kıy- Avukat, dava evrakı arasında Dr. * B k k 

1 fuara gelecek veya transit suretiyle ]eri halkın istifadelerine açık bulun- t'. d 3
1

0°0•23sv~~leyed:: ı.a le operatör B. Asıl Mukbilin mevcud Taksı• h ) • ıça çe en er: Tabrr" soka· 
k . . ı k f 4. d 1 af k .. -ı - tü t me m e r.ı o, ıger mem - • .. "\.. Sa l•p erJ Gaziler mahallesinde geçere ızmıre ge ece uar z.iyareır uru ması muv ı goru mu r .. ş ketlere 62871 liralık 1•640,095 kilo raporunu ıleri sOrrn~ş ve doöto.run ğında Mustafa oğlu Osman Kııdir 

çileri için Yunanistandaki Fransız ve bankası pavyonunda bulunacak bır h 
1 

.h 
1 

t mnhkemeye celbedılerek vemmle T. 'fi [ 
Y ...J- · il · k-4-t-...: tara k htelif f b · ma su ı raç o unmuş ur. if d . . l • ""- . · . arı" eye zam qapz - Yurdaer, sarhoıı.luk saikasiyle SeY-unan \tt:'mıryo arı şar ~ı - memur, n anın mu a rı- * a esının a ınmasını ıs~mıs, aynı -s 

· d feddin oğlu MuhaITem Pekmeze ta-fından yüzde 30 nisbetinde ten:ıilit kaları için sipariş kabul edec~ktir. d zamanda mnznunun akli durumu masını iste i/er banca çekmiş, Bekir oğlu İsmail Yal.. 
yapılacaktır. Aynca dönüşte fasr Etibank pavyonu bir maden mü- yeni •• Ç birlik a- noktasından asabiye mütehassısına Şehrimizdeki taksi of.omobilleri çın da Osman Kadire bıçak çekınit' 
eşyası meccanen nakledilee tir. zesi halinde ziyarete açık bulundu- muayene ettirilmesini Ve şuurunda sahipkri, belediye reisliğine istida lerdir. Suçlular tutulm ştur. 

1zmirde.kiFratelliSperbaceBtası, rulaeakUr. ha kuruluyor bozukluk .ol~p olmadığının tespitini ile müracaat ederek taksi tarifesine Tahkir bad.iaesi: 

. . talep etmıştır. Mahkemece bn taleP- zam yapılmasını istemişlerdir. Taksi Kemerde Ali oğlu İzmirli HüseyiJl 

Hazine avukatları 
Vekalet ücreti talimatna
mesinde tadilat yapıldı 

Hususi muhasebe mü
dürleri arasında 

A Ticaret Vekaletinden .!zmvı~ tcşki- ler kabul edilerek muhakeme 31 ma- sahipleri, benzin ve yedek malzeme Kırk, eski metresi Nazmiye Ars}aıı-
latla~dırma baş k~ntrolor!Ugilne ge- yısa bu-akılmıştn. fiatlerindeki yükseli~ sebep olarak !ara hakaret etmiştir. 
l~n bır yazı_da zahıre, hu~ubat, bak- * ileri sürmüşlerdir. İstedikleri, kilo - Bıçak ta§ıyormUf: 

Ankara, 9 (Hususi) - Balıkesir lıyat ve yaglı maddeler ıhracatçıla.r S "hh • d t • l metre başına 12 kurusluk tarifenin Eşref paşa caddesinde seyyar satı-
hususı muhasebe mildiirlilğüne Niğ- birliği ile palamut ihracatçtlar blr_Jı- ı ıye e ayın er 16 kurusa çıkanlm•H•~<lır. Beledı"ye ~ 

.. .....,. cı Ruberı Güzelin üzerinde bir blÇ Ankara, 9 (Husus1) - Devlet da- de hususi muhasebe müdürü Kaui ği ve c•'llı hayvanat ihracatçılar bıı:- Şehrimiz memleket hastanesi nisai- reisliv. bu müracaat üzerine tetkik- bulunmuştur. 
valarını ta.kip eden av~katlara veri- Akgün; ordu müdürlüğüne de izmir Jiği namları altında üç ihracat birh- ye ve vilildiye asistanı Dr. Bn. Pen"hAn 

1 
gı,tırm ~ftd 

8
;_.,..,:.....:_! Y lar·. 

d ~: _ . .. er yap a.r.- ır. .. ıULnUll 
lecek vek.ilet ücr~ hakkın aAi ~ bıntUSi idareler mOfettişi Vabe.p Ha- jinin daha kurulması munasıp go - IJ'in Konya doğumevi aaistanhğına, *,____ Azizler soka~da Ahmed oihl 
limatı:ıameııin ~eü mad • icra :mur.bı ıaakl tayiıl edilmişlerdir. rüldüiü bildirilmtştir. memleket hastanesi dahiliye ASistam eJeei 
.. ·ekilleri 1lıeyetinee d~. ı::ıc:U= _ Zahire ihracat komitesi, dün top- Dr. Bn. Adalet Enön İstanbul Haseki Cezalandırılanlar Httseyin_

1
DeniH?' _iler:~ am artt" 

Y . madd d k h ıı- . f" . d t l ıı. • dıkl .. Ma og u u ym ~1 per enı e şu ur: T f J • ra ma su .ı.çfı o ısın e op anmı-s, kadın hastnhanesi ulstanhtma tayin Parklarda ç.ıçıek kopar arı gurü- d k b k}a btrfbitS" 
cHazme avukatı veya da. vekili ayyare se er en umum1 heyeti toplantıya davete ka- edilmişlerdir. • len 4 kişi, caddelere çöp atan 6 kişi, 81°!1 a t~g~ çıkn;ş, hJ4;a ikis" de haS 

bulunmıyaa yerlerde işbu ytizde yet- Yağmur ve hava rnuh le.fetin&en ra.r vermiştir. Yalanda toplantı yapı- Bergama belediye hekimliğine Bcr yerlere tüküren 9 kişi belediye zabıta- nı :ara a ~ 1~nn ~e:r 
1 

miş davayı takip eden kaza ma.lmil - tevakkuf eden Ankara, İzmir ve İstan- l&rak zahire, hubulıat, bakliyat ve gnma hastanesi ki hekimi B l •aşim sınca cezalandırılmışl&ruır. ta Fa~~ ~ "bakın·· 
dOrilne Yerilir. buJ bava servisleri fiün geae başlamış- yağlı maddeler ihracatçılar birliği Lütfi Kösten 40 !im m.u.acla tayı'.n olun- 1ki ~mobil sahibi, şehirde süratla Bu d cuK~!"! h • k v d cs-

hkQ · bih ücreti ek. tin - tu k ı k id h eti ·ı kt" ~ uca a uwıp ane so agın a 
mm. VekA:. : k YllZ • uru aca , are ey seçı ece ır. muştur. otomobil sürmekten teezi~ edilmiş, fer oğlu Mehmed Ali Şafak, fud~ 

de ?tl~~~ilealiybe-1. tti hüud_urlü~ * * * Ş-Oförlerden fazla vukuat yaptıkları oyunu mese!e&nden Şit oğlu AJunedı 
şavır ıgı mu ..... ema. m u ~· görillenıerin ehliyetlerinin yeniden tet- . _ v . d b d yarli 
ri ve icra takip m urlarma ğı- Lisede konser . . Polisler kursu Vilayet sağlık işleri k.ikine başlanmıştır. çakı ıle gogsüıı eJl Ve aşın an 
d k. te...,. ..... _ te · -...Jn· •--· :ı..A1. ı· · :ı. k ıu . A ~ . lam>Ştır. a ı .ı.~ vzı <t:Ul ır. .u.mır erA~ ısesı muz!A o , yann Vılayet umumı hıfzıssıhha meclısi, * *---

. ~ - Mahakemat müdürlüğü. teş.. akşam saat 20 •. s~ d~ meh:ep ~!onun- imtihanlar başlıyor dün sıhhat müdürlüğü binasında Dr. Tenı·s klu""bu ---
kılab bulunan yerlerde lehte ıntaç da B. Seliheddinm ıdaresınde hır kon- H )1-- • d 1 . l" l ı . Cevdet Saraçoğlunun reisliğinde yap - Teknik okullar şurası 

1 k d ı d ı ait _,_ 11 a .ıı.evın e zm1r po ıs er ,cursun- Kül. tü" k te · k ı··b·· t u.-o unaca ev av anna Vt2.u- ser vereceıctir. Kollsexe bir çok zevat d 1 kA d 1 b .. ._ mıştır. rpar nıs u u u yarın saa Maa.rit Veklleti teknik okullar ş 
Jet ücretlerinin yüzde on oeşi o davet edilmişür. 1 a mkes e ı ertrs e:e ü u.~udn ~:>nt·~erı_ Viliiyetin sıhhi durumu çok iyidir. 17 de Kültilrparkta merasim~ açıla- rasının ağustos ayında Ankarada toP" 
h 11 h k t Üdü ı . . ece ve paza esı g nu e ım ı an cakt B .. b tl ~ · il _:ıt 

a er mu a ema m r enyıe :ıcra 1 b ı ,~- ::.\Iuhtelif mevzular konuşulmuştur. ır. u munase e e nısc er ara- !anacağı haber alınmıştır. İzmir tel<Tll' 
t k . 1 .. t.. ara aş anaea ..... u.-. .J~ ··-ftı...ak 1 1 kt 

0
..-

a ıp memur anııa maaş v~ya ucre venı· 1'.Teşrı·yat 1 t"h l ...J--ı-...ı l - * sınu. mu~ a ar yapı aca ır. okulları murahhasları da to~n r 
1 · ınb tind te · dilir ı 4 l v ~ m ı an ar şu ~ .,.nıen yapı a 
erı nr.) e e vzı e . caktır· * iştirak c~eklerdir. 

B - (A) fıkrasında yazıh mahal- .. · k "'~tb"k t Belediye işleri ı·k. k *---
1 d rt .. d 15 ·ı d l t ] y . d Turk ceza a unu ve LA l a ı, 1 aza 
er <ın a an y z e 1 e ev e e- enı a am "h - f rd b"J . . t ı· Bel-.J' .. D B h t u du""n R" ş H ı h" . t ı b"IO d ı tarı - cogra ya, yu l gısı, a ım t:Ulye reısı r. e çe z, Kahramanlarda şoför Ali ıza am- B Vahap amur u 
~tne ınk!"lçtoüunantl 

1

• ;ınun;ı: dav~Oara Yeni Adamın 280 inci sa'-·ısı her za- ve beden terbiyesi, meslek terbiyesi manifaturacılar çarşısında kanalizas. Jı idaresinde bulunan İzmir belediye- l , : h • h be .. rettiql 
aı ve a e ere ennın yuz e ., u J • • • _ • • • 11 B . . zmır ususı mu ase mu 

). k"l t• h k k .. . .1 ki .b. d 1 b" k"lde çı,_.· Ve fıh hızmet, saglık bılgısı. parmak yon v-e yo ar, asmane ıstasyonu ıle sinde 729 numaralı kamyonu araba 
1 1 

iJA tı· bl}" ma ıye ve u e ı u a muşavıri ııe man gı ı o gun ır şe ı Aw. • • • • . k . . B Vahap Hamuru orc u v aye 
. . izi ve !otognıf, pohsı ılgılendıren Kültilrpar cıvannda yol parke mşa.- sürücüsil İbrahim Taşkırana ve ara- · ' · e-

heyet kalenııyesıne maaş ve ücretle- Bu sayıda Baltacıoğlunun, Ankara ço- k . 1 h . tı tefti t ·,..+; hte"lf 
1 

. susi muhasebe müdürlüğüne tayııı 
rf . b t· d t . aıı· an un v~ nızam ar, esap ve yaaı ış- ·& m ş e mı':i ... r. basma t>...:ptırmış 'YIC mu 1 yer erın 

nıs e ın e evzı e rr uk · tiy troe d tıemsil ed" r- d·1 · f r 
C M h k t - a- 1" - .. te c esırgeme a un a ı- leri, ha•a tehlikesinden konınma.. Dr. :M:umfa Bey Bulvarının beton den yaralanmasına sebebiyet ver - 1 mış 1 • 

k"lAt - 1• u a em~ ~u dur ~d Ş- len Karagöz pi~i tefrika edilmiye dö~mesinde görülen bazı bozuklukla- miştir. 19 Mayıs bayramı 
1
1 

n 
1 0 

.mıyatan kı_pa a er el 
1 

ham başlanıyor. Aynca İsmail Hakkı Bal- =ll nn tamirine başlanmıştır. * Saman iskelesi mevkiinde ikinci 
19 

mavısta Kızılçullüda yapılııc:ıl' 
o onan ıcra ıp memur arına u - . . . Çoc k balosu .. d · B -+-k "d J • • t.ıil" 
kuk milşavirligri hisses· olan vüzde tacıoğlu, Yaşar Nabı, Haşım Nahıt, U ıı kontla şofor Ka rı Uı14 oç 1 a - jimnastik bayramı şenlikleri ıçın r 1 

J • dek" "'O 1 tak · t bT · ·zıe ' otuzun yüzde yedi buçuğu keza ma- Ziya Som<!r, Salın Sağlık, Recai Eriş, Ma.yısu:ı. 11 inci cuma~i günü ak- Müşteri arıyan firma r.eaın ~~ s_ayı~hA . 8~ ~ 0 : 0 1~~~ tün alakadar ~ktepl-erde ekzcrsıeıcil 
aş v~ya ücretleri nisbetinde tevzi o- Mahmud Cuda ~ Zahir Güvemli jmza şaım sa.at on sekizd~ İzmırpalas sa - .• . . ~uca be ıye.sı 81 1 11? a 0 1?~ 1 1 yaptırılmakta olduğu gibi umumi ş 
lunur ~ . .. .. lonlarında özel Devnm ana okulu men Bfikreş ateşelıgimızden mıntaka ti- ıle çarptırm~tır. Taksı otomobılm~ de provaJara da başlanmıştır. 

· lı yazılar :e_ res~Je~, ~aftanın lJütun faatine ikinci çocuk balosu verilecek- caret müdürlUğüne gelen bir :azıda bulunan baharatçı Alber Danan sağ 
Parti müfettişimiz sanat v.e fikır aküialıtesı vardır. tir. tkiDci cazın zengin programı ile, Roma.nyada meşhur bir fabnkanın kaşı üzerinden yaralanmasına sebebi- Zelzele ıı· 

Parti müfettişimiz 1 tanbul mebusu Bu mühim gençlik ve kültür gaze~ çocukların zarif Gan.slan Ue, milli o- asfaltlı karton v.e her nevi kiğıt için yet vermiştir. Şoförler adliyeye veril- Evvelki gece saat 23,30 dtı uer~if 
B. G Jip Bahtiyar Gök.er 1stanbuldan sini bütün okuyucuları.ınu.a harareüe ·Yll ~ ·r &ece ~eçirilılcek - Türkiyede milfteri aıadıi'ı Dilclirihlliş- miştir. Sıhhi lmdad otomobili şoförü mada ild, üç ııaniye devam eden bDr. 
şehrimize ıtelmiştir. tavsiye ederiz. tir. · tir. Recep ÖZkandır. bri zelzele olmuştur. Hasar yoktu 

0 
• bi bağıcdı: • bir ~ yazm. boynunda olduğunu iyi bib. kaptırm~ ve islamiyet yolunu ı_c~; [ H /w••••~~ - Bu nedir? Bu nedir? Bir köle Şalım kitipleri koşuşbzlar -.. lzil. Husrev, artık hayalinde bin bir tür ketmişti. Fakat zevcesi ne ? ~ 0 ıı· 

bana btl suretle aStl hitap edebilir? kömdann iradesini yazdılu: lü işkence tertip ediyordu. gitmiş, ne de babası Kureyşınt ~~ti· 

d MMta u kaptı; dişiedııi gıcırdata - Medmede peypmbel' &'e.çİllen Diğer cihetten sefirlerden Amei fından olduğu halde avdet e 1 
) ti· 

gıemlata yattı, attı. ulunn:medi derhal yakataJölım:, ba- ilini Umeyyeyi Zemiri Habeşi.stana, Dinine tam bir sadakat ve :ınerb~' r 
- Muhammed de · ? Ben Şe - na g6Dderl · . Hatip ibni Ebi Beltea lskenderiyeye, yetle bağlı kalarak kimsesiz dul 

..ıııa:ıamıar.::mm•IYllhinşabı lramm. B mektup yazan- Yemen valisi, o SU'alarda İran hü- Şecca ibni Ebi Vehep dahi Suriyede vaziyette hadisata intizura b:ı 
-202- ten s nnhnıştı. Artık eski şevketin, lam1 evveli im mmimi yazmaları kümdarını taaıyordu. Bir kaç posta- Ga.ssanilerin reisi Harisin nezdine mıştı. J; 

Yalnız bir rivayete göre; impara- eski tvetin yıkıl ı günlerine yak ıazım &'elir. Bunu, bütün cihan bi- cı hazırlandı ve mektup d.erlıal vali muvasalat et~işlerdi. İşte Resulü Ekrem; bu feda 
1 

ı 
tor; Resulil Ekreme bir adam gön- laşıyordu. lirken bu köle, ehır da böyle Bnzana gönderildi. Elçilerin en llahtiya.rı Amr ibni U- ğa, bu sebat ve merbutiyetc ha> 0~ 11 
d~rdi ve bu adam vaert:Lsiyle daha Kisı' nın ğlu bile tabtma göz yazabilir? Akıbetini bilmiyen mağrur bil- meyye idi. kalarak kimsesizlik içinde çır~ı , ,r 
bazı sualler sordurttu. Resulü Ekrem dikmiş, fırsat bekliyordu. Aptulla - Bu bir küstahlıktır! Bu bir eüret- kürndar, hiddetini, çılgınlığını biraz Çünkü büyük bir muvaffakıyet bu asil kadınla izdi••acı muva!ı IC' 
de icap eden cevapları verdi. Bu a- hın hamil bulunduğu mektup; Alla- tir? Fakat, ben 0 a bunun acısuıı dinlendirmişti. kendisini bekliyordu. müş. Hnbcş Nccnşisinc ynıdıgı n 
dam miif.rit bir hıristiyan ol uğu i- hın ismiylıe başlıyordu. Ondan sonra çektiririm ve 0 görecektir. İran hGkümdannı çileden çıkaran Kendisine a.}'lli zamanda ikinci bit tupta, nyni zamnnda: t r k 
çin ne k.endisi islimiyeti kabul etti, Hazret Muhammedin ismj geliyor, Elçi, bu mağrur hükümdann va.- mektup şöyle idi: vazife tevdi t><li1mişti1 - Um mu Habibe ile izdi\•nç -~ 11b11 ı 
ne de vazifeaini d ğru dfirü ifa et- daha sonra İran hükümdarının ismi ziyetinden çekinmi~, gizlice dışarıya cBismillahirrahmanirrahim> Amr; ornda Resulil Ekremin yeni istiyorum. Benim vekilim Halı 
ti. 

Ayni günlerde e1Çil€rden Hüzafe.
Jü siheminin oğlu Aptullah; Irana 
muvasalat etmişti. Cebinde; İran 
kisra ı Hüsrev Pervize hitab€n yazıl. 

geçiyordu. .. • çıkml§ ve hemen 1ran payıtahtını AIJahın peygamberi fuhammed- bir izdivacını temin edecekti. Hatır- Snid İbnil'astıı. 
Hu rev Perviz kendi.sine gonderı- terk etmişti. den. Farsın bUyüğU Ki8l"aya ! Jarda olacağı veçhile vaktiyle ilk i'l-

len mektubun, bir dehalet ve tazim Öyle ya; ne yapabilirdi, ne diye- Doğru yoldan gidene, Allah ile o- liimlardan bir kafile: Mekkeden Ha- Diye habPr göndermiı:ti.. ·ır' ı!C 
için yazıldığı zannında idi. Tercü - bilirdi? Cevap vermek demek; ida- nun peygamberine inananlara se- beşistana hicret etmişti. Bunlar rne- Elçi Am . • ca · t .. r fmclnn r• ~~· 
manlnr tarafından açıldı ve okunma- ma gitmek, ateşe atılmak, kazıg-a lam! İnan ki Allahtan başka mabud yanında Ubeydullah ibni Cahş ile bir ~urett it khnl Pdildi. Hai c.~ 11 

k o~u elıll mış bir mektup vardı. ğa başlandı. ç.nkılmakla müsavi bir işti. yoktur ve ben de Allah tarafından refikası Ommü Habibe de vardı . .Mu- c-ıcıic;i tnhtmdnn im•r • bU ıı '.l' 

Kisra, mağrur, hodbin, riyakarhl.rı Kisra, evvela kızardı, sonra sarar- Aptullah, gerisin gerj Medine yo. bütOn insanları inzar için gönderilen maileyha; Ebu Silfyanın kızı, ynni tuttu, v nma oturr•t'.I • r k u 
sever, azamet v~ ihtişam satmaktan dı. Daha sonra .renkten renge girme- ıunu tutmuştu. bir peygamberim. Mils!Uman ol ve ı :Mııaviyenin hcmşireııi idi. rıık, yüzilııe r-fö:ilne sürdO. 
hoşlanır, kendisine yaltaklanan lan ğe başladı. Beri tarafta Kisra bnğırdı: opJamct bul. Yoksa; ~ana tnhi oJan Ubeydullah Habeşicıtnnda. kendL 

1- b l" · in · · h · t" 1 ~ l 1 -l>cvam cılcce c -ikb ı n il eder bl? adamdı. lran .za.. Dir aralık Hu ev; kudurmuş ~ı.. ç,ıbuk Yemen valisi Btlzıına bütün Mccasi~rin ve n ını.ıı !eıı nını ll'LS ıynn ıl6ın cereyan aıınn 



(,ANAfıOl il) SAHiFE ( 3 Y 

HARP Hükumetimiz 
ı ve _, 

NGJL/Z MlLLETİ 
~~.•ttarafılincisahife.ı....... lar, Nıor.vecı .. n bazı mıntaka-İd ukuıneti •ırf bundan dolayı 

•t . d nqler, hırpalamıılardır. 

"•d •~ikada Miıter Çörçilin in- ' 

Pendikte bir tersane 
kuracak 

İstanbul, 9 (Telefonla) - fngil.. 
tereye ısrnarlanmasından va.z gegl
len on bir vapurun be~li olan qn 

milyon lira ile Peııdikte bir tersuıa 
kurulması kararl~tırılmıştır. .~·~~~~:ü;e~:::~:~~::::~~t~ raı .. "' 11nda gerı·lemegv e başladılar 

· tnebu.alarını tatmin etmemi§, il j fL 
1• ın"t 'h h" 1 \ u eveccı ucum arın 

"':.~•ınemiştir. Vapurun tamirab bitmek 

TIRHAN 

"\~."'~·•kerelerin bizde bırak- Narvik !~oyundaki Alman top ve mitralyöz yuvaları, dündenberi deniz- uzere 
l~t~ıd verici bir intiba da şu- d k d "dd • b b d k İstanbul, 9 (Telefonla) - Buıt-

h ~ ınilleti kendi zimıımdaı·- en Ve ara an ŞJ et i Surette Om ar Jman edilme tedir dan bir kaç ay evvel Alanya civa-
1..L •ldı veya haksız oleun ku. . . 
ı._ •hat, noksan telakki ettiği L~ndra, !l (Radyo) - Narvıkte şıd.ıValdaleni işgal etmişler i"e debi~ rn~d ğın eteğindeki vadide takip etmekte- bir iskoçya limanına muvasalatında rında kayalara oturan denizyo!Luı 

· .... kellerini bu hayat memat detlı muharebler oluyor. StokhC>!rn - det sonra bu son noktadan çekılrnış- dır. hazır bulunmuştur. Bu kıtaat general idaresinin Tırhan vapuru taı:nu,.tı 
'~ orı ı d' ı İ devam etmektedir. Vapur bu a"''n 
İiıı•• uında bile_ herke. sin g;;- dan gel.en haberle.re gö·ı·"'· Narvik ko- er ',~· . _ Paris, !) (A.A.) - Trornsoe radyo- Sir Edmo.nd ronside ve general Car. ,. 

• a k - D - f N t d V t t f 1 sonunda hemen tamamen yeni n.Aa. k, c;ı tan açıga müzakere, yundakı Alman rnıtralroz ve top yuva- .ger tara tan orveç radyosu top_ suna göre Norveçliler Trondelagda on e ıor ara ından karşı anmış- -ır ı.. rak havuzdan çıkacaUır . 
.... 

1 
"e muhakeme edebilecek !arı dündenbcri denizden ve karadan çu ve hava kuvvetlerine dayanan Nor- Alman hücumlarına mukavemet etmek !ardır. 

~:ı:"' ~ir sfi'nkire ma~.iktir. bombardıman edilmektedir. veç ordusunun Alman kıtaatını Lei - tedir. Şirnaldeki NorV<!ç ordusu da BNir çok zabitledr havasın muhabiri- Macarİstana sab)acalt_ 
1 

tnutte ı lere dutman ol- . _ . ne arnsos ve An alsnes rnıntakaların- t•ıft"k) • • 
•f!etind b 

1 1 1 
Stokholm, 9 (A.A.) - Alman kıta- gastıng dagındakı mevzilerinden çı - yeni baştan tensik edilmektedir d k' h k't . k' f h't .. 1 erımız 

~·· e u unmu, o an arı . .. . . ı .... . · a ı are a ın ın ışa ı ve ı amı uze- 1 t b 1 9 ( 
\ ~ndürııe gerektir. Çünkü mut atı ısveç - Norveç hududundakı bır karmış oldugunu haber vermektedır. Havas Ajansının bir muhabiri, •rinde müessir olan amilin Alman tay- . s an u • Te.lefo~la) - Maca-
~faz; bir hakikattir ki bugün· çok gümrük mevkilerini ve bilhassa Şimdi Norveçliler bu kıtaatı bu da- Narnsostan gelen ilk İngiliz kıtaatının yareleri olduğunu söylemi ]erdir. rıstana 100,000 kılo tıftik ihracı i;ln 

>lı, ~ncak · . 
1 

. k I' 
1 

ş yapılan temaslar sona ermiş ve bu 

~~~~~~~h:ıç:::~;aıt Cörci/in 111ühim beyanatı I ~e.şhu~ hırsız ~:yb~~ı~:::~~.sevki lcin hazırııırJa-
':°:--*-- , , lzmırlı Nurı lstanbulda Hicazda 
gı iz kabinesi 1· ·ı· t ht lb h" I . b d .. .. yakalandı B- .. k b" ı,'lla, t • . . ngı iZ a e a Ir erı, Un an SOnfa, gece Ve gunduz İstanbul, 9 (Telefonla) - Vaktiy- uyu ır petrol depasu 
~ ıevıi •r.afı ~ ıncı ••.hıfcde- d •• ·ı • . k" d" b le İzmirde Asansör mahallesinde yapıldı 
ı. ıiu:U fıll .bır eks:rıyet elde UŞffiail geml erJnJ ta 1p e 1p atıracaklardır tüccardan Alberti soyan izrnirli Ali Cidde, 9 (Radyo) - Standart 0-
ı~ metın resmı taraftar. . oğlu Nuri adındak' h Be -ı . . . 
1
, 01up hükumetin siyııseti a- Londra, 9 (Radyo) - Dıin gece ya- vacılığı izam etmemekle beraber, hak-ı karakol için mühim kuvvetler koyacak d k _ . ı ırsız, YOK un'. vıl petrol şırketı, Hicazda bulıu.an 
k rey vermiş olan 

44 
mebus- rısından sonra Avurn Kamarasında kını teolinı etmeliyiz. tık. Bunun zararları da, başımıza bü- a. urdugu bır .. şeb_eke ıle rnuh_telıf petrol kuyularına kadar bir de](evil 

. a 130 mebus da reye iştirak bahriye nazırı Çörçil şu nutku irad et- Çörçilin nutkunu burada eski a - ı ük bir deniz felaketi getirecekti. Bu tarıhlerde 16 dukka~. ve rnagaza hattı uzatmıştır. 
;~olup bunların arasında 30 rnişti'.": . . . .. miraller.den Sir .Rocers Key ke>erek =. se~eple denizaltıları ile harekatı tercih :::::duktan sonra burun yakalanmış - . Hicaz hü~umetl, peıı:oı mınta.ııası 

d, hasta ve bir miktar da cBızden çok defa nıçın ılk teşebbus- - Nıçın Skaıerakta düşmanın mu· ettık. Se!ahiyettar makamlarla temas cıvarında bır buçuk mılyon ı-lon 
~llışan mebus vardır. Maa _ !eri alrn~dı~~rn~z soru.lu~or .. Bu rnuvaf- nakale hatların~ ~Ucum_ e~rnedik'. ~u- e~tirn. Ve bütün düşünceler burada * pet:oı alabil.ec.ek büyüklükte b.Jı. de-
'4~~arı olarak istinkaf eden- fakıyetsızlıgırnızde cıddı bır mahzur- r~da tayyarelerırnızle hakım olabılır - bırleşti. Mühim rnesuliyeti deruhte et- Na_ m us düşmanı PO ınşa etrn.ştır. 
11dd':'in 50 veya 60 şa baHğ d~r ve çabukç~. o~tadan kaldırılacak dık. . . ınekle burada bir fikri ileri sürmek Fransada 

l<ij· ugu tahmin edilmektedir. bır sebep de degıldır. O•lo ıle düşanrn muvasalasını kesebı- arasında büyük fark vardır. Oğretmen mahkfim 
·~ 1d.Ier bilhas.sa muhafazakar Beş sene, Almanya ile havada mu- lirdik. Aldığım kararlarda bütün eksperle. oldu Tevki/ olunan 
! dıs;Plini ve bu disiplini te- vazene teminine veya bunu sonradan Demiştir. ri dinledim. Bunun için Skajerakta de-

·~:. llıakanizrna he•aba katı:- lehimize çevirıneğe çalıştık, fakat mu- Çörçil, nutkuna devamla bu •uale niz harbini tercih ett'ın. İstanbul, 9 (Telefonla) - İzmit- komünistler 
'ııq 1tde hükumetin avam ka _ vaffak olamadık. Muhalefet partileri şu cevabı vermiştir: Ablukayı tesirli bir hale getirmek te Ulugazi ilk okulunda öj'ir~tmen Paris, 9 (Radyo) - Fransız &abı
ı ~-a llıiihim bir muvaffakıyet- son iki sene zarfında bize yardımda - Bizim karakol tayyarelerirnize için tahtelbahirlerinıize yeni emirler ıken, talebe•inden sekiz yaşlarında tası, şimdiye kadar 2241 komilnist 
~•tnış olduğunu kabul e: _ bulundular. Böyle bir rnü•avatın çok karşı düşmanın muazzam kuvveti. bu verdik. Gece, gündüz fırsat düştükçe beş kıza tecavliz ettiğinden dolayı tevkif etmiş ve iki ytiz kultipte araş-

. teleceğini beyan etmek _ ehemmiyetli olmasına rağmen henilz usulle bizi tehlikeye koyabilirdi. Çünkü - Devamı 4 üncü oahifede _ g:çen •e.ne tevkif edilrni~ olan Ha - tırmalar yapmıştır. 
lıi bu müsavatı tesise muvaffak olama - bıp, lzrnıt mahkemesince 9 sene a- Korno nlst partisinin naşiri efkan 

<ller, B. Çörc;ilin hitabet dık. Al 
1 

ğır hapse mahkOm olmuştur. olan kırk dı>rt siyasi gal'lete, hQkd _ 
~.e Y111tsek sallhiveti ile hü- Pilotlanrnızın ve tayyarelerirnizin • man tayyare erı· E d E . . rnetçe gösterilen !Uzum ö:ı:erine ta. 
lllıdadına yetişm~rnis nls:ıy- yük-ekliğine rağmt'n adedce geriyi?.. r un mırı rnarnen kapatılmıştır. 

~lecek olan netic: daha VE! bu vaziyet, şimdiye kadar olılnvu Insıı"lı"z gemı"lerı"ne kırk defa hu"' cum A T l k . . 
l'L '""l<t 'b' d h k · yın 21 sinde Ankara- apu ama anun pro1esı l ı: ı, d"mekte ve müzake- gı ı a a ço zaman ıçiıı bizi gü lük. 
)~ ~tnında hükumet namına !erle, rnü~küllerle karşılaştıracak, ı•- •ki . h }d b" d } ya geliyor rı.nn.cıu ..... , " rrr ........... ,., "' .. -.1~7" ~ 

·llı14 olan hatiplerin kamara hraplar çektirecek, daha vahim tehli- etti eri a e lfŞey yapama } ar Ltanbul, 9 (Telefonla) _ Erdu:ı 
~,,rtııde kuvvetli bir tesir bı kele atacaktır. Fakat rnlisait gerait Vaş'ngto 9 (Rad ) N' k B t · t'hb E · • A t il h b 

kaleti, bilhassa senetsiz olarak ta -
sarruf edilen ve tapudan ırayri tasar
ruf vesikaları olan gayri roenkalle
rin tapuya tescillerini temin rnaksa
diyle bir tapulama kanun projesı ha
zırlanmıştır. 

y O!d - h kk k b' .. t . d'l kt: ı n, yo - evycff u gaze enin ıs ı aratınn göre, mırı p u a ; u ayın 27 sinde 
· Uklarını ilave etmekte- mu a a ır gun esıs e ı ece ır. Herald Tribün gazetesi, Norve<; se- bir mayıs günü dört ingiliz gemisine Ankarayı ziyaret edecek ve nıülea-
~- Bugünkü harp hava kudreti üze - fer· d Al t 1 • • "tt dd'd 1 k b b ı 1 -..ııı . . .. sd' 

1 
ın e man ayy:ıre erının mu e- mütea ı A man tayyareleri 40 de- ı en uraya ge erek, Boğazda bir 

~~.l~l!ıee:ın nutku ile amele fır rıne rnuesse ır.,Havac~ ı~, or.du. ve do- fik denizciliğine pek az hasar yaptı- fa hücum ederek 156 bomba atmış- müddet istirahat edecektir. 
~ ı~1d~ tı zamanında bahriye nanınaya fevkalade tesır _tmıştır. Ha- O;ını yazmakta ve bu hadisenin Al - lar fakat hiç isabet kaydedememiş
~· de it olan Aleksand:rin .ten- ._ man askeri makarnatının hayretiui !erdir. Bilakis bu tayyarelerden dör-
~ t 8.tnara azası uzerınde rnarniyle kontrol altında bulundura- mucip olduğunu ilave etmektedir. dü düşürülmüştür. 
·h:.. "aır hasıl etmiştir. caktır . 
.. "il ' ~1 b 0nuna doğru kamarada Halifaks harp kabinesinde kala-
ı!iıin·aşıamış ve iki hadise caktır. Archibald Sinclair hariciyP. 
~~İ)oııı ıtıUdahalede bulunma B. Antony Eden maliye, Berber! 
~!\\ •t vermiştir. :'oforrisson harp levazımı nazırlıkla
~\t; ar ınehafil dün akşam rını deruhte edeceklerdir. 
~ ·Ced 
'ıııktı en !IOnra iki hal sure-
~!t 1\ tılduğunu beyan et -

• 
lngiliz tahtelbahırleri 

Norveçe aske:r götüren beş Alman 
nak'iye gen1isİni b;tırdılar 

Otomobil kanunu 
Kat'i şek.ini a!d·. Bugün mecliste 

müzakere olunacakl 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Otornobilj Ankara ve htanbul emniyet müdür -

kanun liiyiha;;ı büdce encümeninde t.et !ilklerine birer otomobil tahsis oluna
kik edilmiş ve kati şeklini almıştır. caktır. Bunların miadı ise dört sene-~t!~t ' ' ... 

· ~e~' Pantekot tatilinden 
;~~ it Ya amele fırkası iie 
llıa( llıUtalealarını nazarı iti-

Diğer nezaretler amele fırkasınıb 
eski bahriye birinci lordu Aleh,ınclr 
ile B. Duff Cooper, Arnery Dalton, 
Grinvood Bevin, Sir Ander.an ce Sir 
Andrev Duncane tevdi erlilecektır. 

Londra, 9 (Radyo) - Arnirallık'tılmıştır. Biribirini takip eden hücum Yapılan tadilata göre, layiha ikidir. 

nco;g1 8Uretiy!e veyahud ken
>,ba.~~. göre kabinede cezri 

ıı~'lit] ılır. Ancak bu tııdilli -
" ~lttı:rı tatmin etrniyecegi 
"l) . 
~ ... ttt,r -ah f'l ö 'k' · "' ~ab '" a ı e g re, ı 'ıncı 
. 'l ıııtnin i'tifagı ve Lord 

!ah 'ln•ıhtPrnel bulunan 
·''ıııe 81Yetin idare~i altıııda 
' ıı taınarniyle yenileşti -
ııı,h 

~: lfil 
~:~ake k ınuhal flerin hiiku -
~ıç1Jiı1 ~tar vermeleri takdi
. ti~ 'dıdaresi altında çalış -
~ler d. eceklerini ilave et -

Qiııı, e Çörçilin Çemberlay
'l\ ~l •ti h •. 'lıat·ı ~ P elidir. 
'!ti!\~'. aınele fırkasının hil. 
ı-1,r~ne memlekette biı·çok 

lı b, \: ar olduğunu ve bu ci
Q}ııı.:ttııaınağa imkan mu-

ı., ıfını beyan etmekte-

'' \tar nı 
1 lıı"ra.aı ehafil netice olarak 

\,~liıa\ iç·nııı bu hususta bir 
1·1~ 01~1\- tanıamiyle hakim 
· 1l d, r Uıru mütaleuJnı ser-

~o' <~A. ~ • · .) - Deyli Mevl 
~va . 

ı~,.fıı ku rıı kamarasında ırat 
~.1 ~Utk ~etli, ı•ıncı ve te,. 
ı ~ d C:or~nu '".tdhügena etti-
~'hiııe .uıı rıya•eti altındıt 
'l·ı\ı~dir 1'tkll edilmesini ilti· 

• 1 Ilı • 
~,~ ~lYin· 

rıuğ ı B. <'örçil oı ,ca k 
Un &evkUlceyfini ta-

Gazete şunu ilave etmektedir. 
cVakrn Loyd Corç şimdi 77 ya•ın

dadır. Fakat unutrnarna)ıdır ki Ki~-

dairesinin son dakikada neş,.ettiği !ar netice<inde torpilleneıı beş gemi plana ayrılmıştır. Birinci plan, şahıs- Teftiş ve hizmet için de hariciye 
re•rni bil' tebliğık Non·e~e takviye batırılmıştır. Altıncı Alrnıın gemisi !ara ve ikinci plan da makamlara ait vekaletine bir, milli müdafaaya beş 
kıtaatı gönderdiği tesbit edilen iki batmaktan kurtulmak i~in Norveç otomobiller içindir. İstanbul defterdarlığına bir ve baş-
kafile Alman nakliye gemileri, ingi- sahillerinde karaya oturmuştur. Birinci plana nazaran, reisicumhur vekiiletin emrine misafirleri için ayn 

rnanso zaferler kabinesini kurmağ·2 
davet edildiği zaman 76 ya•ında idi. 

!iz tahtelbahirler; tarafınd:ın kuşa- müstesna. başvekille Büyük millet rnec ca dört o(ornobil tnhsis edilmektedir. 

Londra, 9 (Radyo) - Kral, Çenı. 
berlayni öğleden sonra resmen ka. 
bul etmiştir. Yaziyet henüz karı5ık
tır. Miişahidler, bbinede bazı tacli
lat yapılacağında hernfikil'dirler . 

Avam karnara,ı, fe\'ka!ilde bir hit-
Lordlr:ır ve Avam Kamaraları 

di•e olrnaz<a 21 mayısa kadar top_ Dünyanın en büyük imparatorluğu olan ve mesahası 41 milyon kilo-
!anrnıyacaktır. metre rnurabbaında, nufusu 500 rnölyona y:ıkın bulunan İngiltere, kendi 

Looora, 9 (Radyo) - TI·ı~\'rkil :lonıinyon, müstemleke ve aııa vatanı itibariyle muhtelif idare sistem ve 
Çernberlayn, bugiin muhalif partile- o eph-~lerine maliktir. I::u i<l.ıre şekilleri 8 dir. Biz bugün sadece asıl İngil
re mensup muhtelit bir heyeti kabul ~ereden bahsedeceğiz. Biiyiik Britanya, !rlandanın ayrılrnasıııdan sonra 
etmiş ve kendileriyle uzun müddet Galler menılı,keti ve hko~yadan ibaret kalmıştır. Krallık ve meşruti ida-
konuşrnuştur. "eye sahlplir. 

Söylendiğine göre; Başvekil, i~~i Parlamento, Lordlar Ye Avam Kamaralarından mürekkeptir. 
partis'ne kabineye iştirak etmPsini Lordların bir kı•rnı bu unvana veraselen sahip olmuşlar, bazıları da 
teklif etmiş ise de bu teklifi kabul e- '<ral tarafından naHbedi!rnişlerılir. Adliye nazırı ve protestan kilisesinin 
dilmemiş ir. rnhani reis; ve yüksek riitbeli rahipler (28 papas) hariçteki vazifeleri iti-

Alakadar rnehafil; ÇPrnberlaynin. ~ariyle Lordlar rnecEsinc girerler. Yaktiyle lr!andadan gelen Lordlar, bu 
önümüzdeki hafta zarfında tekmil mecli,te kaydı hayhl şar!iylc bulunurlardı. 
kabinenin i>tifasını krala verecejl:wi İsko~yalı Lordlar, bir intihap de\'resi için seçilirler. Lordlıır meclisinin 
beyan ediyorlar. Kendi<ine tekrar ızası 740 kişidir. 
kabine teşkil etmesi teklif olunsa da- Avam Karnara"1 n:ernleketiıı ayrıldığı eyaletler ve kaRabalar ile üni
hi Çemberlayn kabul etmivecekt;r. ı-ersite teşkilatının nıiimes~'llerindPn mürekkeptir. 21 yaşına girmemiş 

Londra. 9 (Radyo) - Çemberlay- 'llanlar, papaslar, hükürnet müteahhit ve memurları, İngiliz ve lskoçyalı 
nin istifası hal'nde kendi>İn• ~~lpf Lordlar Avam Kamarnsıııa seçilemezler. 1918 den beri kadınlar intihaba 
o!ıtc:ık s2h"ivetlerin ba.ında sim dilik ı 'ştirak eder ve mebus intihap ohınabilirler. lntihap!ar bir derecelidir ve 
Lord Halifaks narnzed ~!arak ("iirün- 'gizli reyle yapılır. İngiltere ve lskoçyada70 bin kişi bir mebus seçer. Vak
mektedir. Maaheza, işçi partl«i lord ı tiyle İrlandalı mebuslar da duhi! olduğu halde Avam Kamarası 615 me
Halifaha muarız görOndOğU~den, busa baliğ olurdu. 
vaziyet pazartesi günU belli olacak- İcra kuvveti kral11 aittir. Fakat hakikatta memleketi kabine idare 
tır. ~er. Bu heyet Avam K•marasının ekseriyeti ile seçilir. Başvekiller, ancak 

l·~i parti•i. Camartes: gttnU bir ı vekil tahsisatı alırlar. Başveklll:k için ayrıca tahsisat verilmez. Başvekiller 
toplantı yaparak karar verecektir. f tkseriya lıAzine naıırlı~ını da uhdelerinde taşırlar. 

!isi reisine ikişer, genel kurmay baş- Devletin bütün devair ve rnüesse
kanı ile vekillere, temyiz mahkemesi, seleri ile belediyeler, hususi idare
dev!et ~fırası Ye divanı rnuha«ebat re- ler, sermayesi devlete ait şirketler, 
isleri ile cumhuriyet baş müddeiurnu- kurumlar ve bankalar otomobil kul
rnisine, umumi müfettişlere, donanma lanarnazlar. 
komutanına, ordu müfettislerine, ha- Kanun; yarın Büyük Millet :Mecli 
riciye vekaleti umumi katibine birer sinde bir kere daha müzakere ve ka 
otomobil tahsis olunacaktır. bul olunduktan sonra, haziranın bi 

Şahıslara ait otomobillerin rniadla- rinden itibaren meriyet mevkiine gi, 
rı beş senedir. recektir. 

Makamlara tahsis olunan otomobil- Kanuna göre, belediyeler, hiç bir 
!er hakkındaki tadi!Ata göre de, vi- makarna numara ve plaka veremiye
Hiyetler ordu, müstahkem mevki, tci- ce"'lerdir. Aksini yapanlar cezalan
rnen ve jandarma kumandanlıkları ile dırılacaktır. 

• 

imparatorluk konfransı 
Top!andı. ikibuçuk milyonluk bir 

kuvvet silaha çağrılıyor 
Londra, 9 (Radyo) - !nıparator- 1 mi bir tebliğde, 27 yaşından 37 yaşı

luk meclisi, bu sabah saat 10,30 da na kadar olanların silaha davet edil
kral ikinci Jorjun riyasetinde toplan- diği bildirilmiştir. 

rnış ve uzun müzakerelerde bulun - Toplanacak olan bu on sınıf, iki 
muştur. Bu içtimada Lord Sten Hop, buçuk milyonluk bir kuvvet teşkil et
Mister Bron, hariciye nezareti rnüs- rnektedir . 
teşarlarından Butler, Lordt Vintertor On sınıf askerin siliiha çağırıldığı 
da iştirak etmişlerdir. hakında kralın emirnamesi intişar 

İçtimadan sonra ln~ar eden re:.- etti. 

• 



SAHTFE ( 4 ) ( ANADOLU) 

ç •Jin müh ~ m e a ,a Köylerimizin bir- MualHmler ve 
- Baıtarala 3 üncü sahifede - Çörçil, bundan sonra buranın zaptı leştirilmeSİfle yeni barem 

Alman gemileri batırılacaktır. Bunun takdirinde bile düşmanın fevkalUJe e- d T T k 
m üeessir neticesini derhal gördük. hemmiyeti haiz Ü;-1ler elinde bulundu- oğru ve aletin izahnamesi 
7 - 8 bin .Alman boğuldu. Oslo fiyoruna ğundan fazla asker gönderilemiyeceği- Anknra, 9 (Hususi) - Eski bare-

binlercc cesed çıktı. Oslo feneri kena- ni söylemiş ve şöyle demiştir: Cedvel ve haritalar ta- nıin lağvolunan derecelerinde evvelce 

10 Mayıs 1940 CUM~ 

Gayri menkul satış il "n 
Türkiye cumhuriyeti ziraat ban" 
kası Urla ajansından: 

Satılacak gayri menkulün 
rında dehşet verici sahnelere şahit o- Cenubi Norveçte 120 bin Alman bulunmuş ve yeni uarem kanununun 
luııdu . Fakat totaliter bir devlet için hart.!et ediyordu. Bizim için en küçilk mamen hazırlanmıştır neşrinden evvel terfi etmiş olan mu- Senet B-0rçlunun )liktarı 

il
. J No adı c· ·· U k :\1 M l\k\"lci.i ~ 

7 - 8 bin kişi nedir? bir nihai gal:biyet ihtimali yoktu. Qş. Ankara, 9 (Hususi) _ Dahiliye ve- a un erin mülga <l~recelerde geçirdik " · 
111 51 

t:! ar .ı • • • ~ " 
Narvik zaferi hakkında sözüme lo il s ünü e llerinde bulundurmak Al- kb.let i, merkezi bir köyde ve beş kilo - leri hizmet müddetinin tel'fi ettikleri - 1- 3------------- --------K-a_I_a_b_ak }ciretıl'~ 

başlamadan evvel şunu bildireyim. manlnra listünlük ver iyordu. m etr elik bir nısıf kutur cfahilinde bu- maaş dereC€lerinde geçmiş .sayılıp sa- Karamanlı Hüse- Bağ 2 
5

27 ocıığl 
Va rs poyt gemisinin Narvik fiyoruna Hitler N orveçi btila ile s iyasi ve lunaıı köy idarelerinin te \·hidi etra _ yılmıyacağı tatbikatta bazı tereddüd- yin kızı Emine 
girişi nmirallığa büyük bir rahatlık sevkulceyşi büyük bir hata işlem iştir. fındaki hazırlıklarına devam etmek- leri mucip olmuştur. Karaman 

• eıııll 
Kalabak kır 

r~rdi. Zira ne konulan mayinlere, ne Bu sö7ler im 1,aman zaman şiddetle ten- ted ir. l\Iaarif vekaleti vaziyeti bir izahne-
cle fiyorlara saklanan torp idjların toı- ki t edildi, f nknt bu fil,rimde hala ısrar Bu husu ta vilayetl~rce yapılan tet meyle alakalılara bildirmiştir. Buna gö 
pill<::rine heckf olmamıştı. ediyorum. kikler bitmiş. hazırlanan eedvel ve ha- re 16 ve 17,5 lira manş aldıktan sonra 

Niçin donanmamız bidayette Trond Karışık za manlarda, can sıkıcı yor- ritalnr w~k8.lete g ç;Jmist:r. \rekalet bu 20 liraya terfii yapılmış olanl:mlaıı 
ueime gitmedi? gunluğumu gidermek için Almı..n rad- ljş üzerinde yül'ürken lıu şekilde mey- ye ni barem k anununu n neşri tar'hin-

Bu sualinize ben de şu sualle cevap yolarım açar, d inlerim ve böylece o- dana gelecek toplulukların iki veya de 20 Lira iizerinclen maaş almakta bu-
vereyim. r2.lanır. eğlenir, bu yalanlardan zevk lüı:Und en bir nahiye kurulmasını da lunmuş olanlnr, 22 lira maaşı bir terfi 

tarla 2 

bağ 3 

bağ 2 

bağ yeri 2 

297 

216 

387 

ocağı ·ı 
·retııl 

Kalabak Ju 
ocağı ~ıt 

·reıw· 
Kalabak kı 

ocağı ~« 
·reJll" 

987 Kalabak 10 

~ Niçin gidecektik? Oradaki Alımın duyarım. 

1
ııierpiş etmektedir. ıniidcleti aldıktan sonra gene yeni kn-

Jmhriplerini tahrip ~çi~ mi? Bunlar- Mesela hu yalanlardan biri: Norveç llunun için vekalet haYa, su, yol, a- nununt~~ neşrinden evvel 25 lira maa- 61 
dan altısı tayyarelerımız tarafından harbinde 11 zırhlımız batmış .. Halbuki razi, emniyet ve iktısadi bakım<lan şa terfıı yaJ)llmış olanların 16 Ye 17.5 
tahrip olunm~.ştur. . hakikatte ı;;ackce iki zırhlımız hafif ha-ı1 biiyümeğe en elverişli ve mümküıı ~i~·ac:a geçirmiş hizmetle ri. 20 lir~da, 

ba~---1-1 ___ 9_4_7 Tanğır doşt 
J{araburuıılu 

Hacı basan oğlu 
Ahmed varisleri .---/ 

Norveçe mukemmclen yardım vazı- sara uğramıştır. mertebe merkezi vazivette bulunan 2- lıra maaş almak · uretıyle geçır - 90 
femizdi. Bunun için Trondhe:mi işgal Almanların izam etmedikleri yegune köylerin on be~ kilom;tre çevreo;inde dikleri hizmet müddeti de 2;) lirada 
llizımdı. Fakat benim düşüncelerim haber, balı}Q;ı gemilerindeki zayiatı- bulunan köy, oba ve birlikleri gö"terir geçmiş sayılacak ve müdd.-.tıer 2ii ve~ 
Tronthe'mdeR ziyade Narvike miln - mızdır. mütemmim bir cedvel daha ...-apılarak ya 30 lira maaşa terfileri için geçiril
hasır kalmıştır. Henilz burasını kati o- Çörçil, tekrar N'orveç harekatına te- gönderilmesini vilayetlerden. isremiş- mesi lfizımgelen miiddetle mahsup ecii-

---------------~--------
Hafız ibrahim Magüruın 

kızı Hasene Me-
liha varisleri. 

lnrnk {'le geçirmemiz için ümit ışıklan mas iJ.e şöyle d~m:ştir: tir. zırlanııştır. 

bağyeri 

ve altı 
~ak zeytin 
Magürum 

21 137 

me,·cuddur. - Şimali Norveç, büsbütün daha ---·4· --.....::...-* ___ _ 
r~a~~!n~~~~~~:::nT~~~~~:~ı: ~;~~ :~i~;;~;i ~:~ş~~~:~Cl~;~r~~~~ Fındık Balıkçı gemileri bV:ğ;~~ 
ker ihracı imkanı mevcuddu . Fakat va kuvvetlerimizi tüketmemek mecbu- Takaslı ihraç "iqai/arl H asar a uğramış ve ı;ıak zeytin 22 56 ~ 
sonuncusu çok tehlikli idi. Gemileri- riyetinde idik. Egyer isevc te kom~u<111- I' 14l d" ~·O· "' G t b t l f _:!,arif zade ib- '!'arla 9 190 A " ' 
miz saatlarca düşmanın hava hiicurnla. nun ynrdınıına ko~muş olsaydı. t[lyya- iresun, 9 (A.A.)_ - ngi.ltcl'c .için a ırı.mış ır / 
rına maruk kalacak ve muhtemel ola- re il !erini bizim emrimize verseyui. fındık ların ~aka~lı ı_h~aç fıatlerı şu Londra, 9 ( .t\.A.) _ Amirallık rahim vari«Jeri ~'°· 
ruk ağır zayiat verecekti. Bahriy~mi-

0 7
..aman vaziyet değisircJi. suretle tesblt edılmıştır: d a i!·P~i tel) l iğ etmiştir: Borç lnrı 28~ 4 ::-avı İ! b nun mucilıince. taksitlcn<l irilip taksitlerıll'ıceY 

zin kabiliyeti şüphe götürmez. 1sv.eçin ha~katı i:::~. vardımclan sar- Cif, London, Liverpol. Takas yüz- Nor\'eç sahillerj açıklarındaki ha- nünde \'erm edıkleriııdP.n doıayı borçlarının t~mamı muacceliyet J 
25 nisanda planımızı niçin terk et- fınazar, sadece Britan~avı t k'tt de 40 hesabiyle iç fındıklar için nav- rekat esnasında Trondheim mıntaka- beden yukarıdn isimleri yazılı miistakrizlere borçlarının ödenrrıW 

t'k. B unu izah edeceğim. Çünkü Nam- ibaret kalmıl'ltır. · · en ı en lun 2 / 5 lira, kabuklu fındıklar ıçin sının tahliyesi sırasında donnnmaytt için muktezi tehligat yapıhl ığı hnlde kanuni müddeti zarfında bOrÇ 11 

sos ve Andalsens ihracı muvaffakıyet- Size Narvfk hakkında b' .. ,
1
. 2/ 30 lira beher yüz kilousna ilave e- mensup Vavickshire ve Chel\•tıskı'n rı·nı· te.diye etmemiş olduklarından lınnkarnız lehine birincj derece .. 11

, , ır şey SO) ı- d .
1 

. . b ıcıııııv· 
c neticelenmişti. Bu vaziyet karşısın- yerniyeceğim. Ancak Narvike takviy-e ı mıştır. balıkçı gemileri düşman tarafından ırmcı sırnda ipotPkli bulunan gayrj menkulleri tahsili emval tJ' 
dn ise Trontheimi karadan elde etmek kıtaatı göndermek içfo şartlar ve va- fç fındıklar Stan_dart 34.~8. vapılan hava hiic ımJan neticesinde hiikümlerine tı>vfikan 21 gün müddetle ve açık arttırma suretiyle 

59 

daha kolay görülmüstü. Maamafih, a- ziyct değişm iş değildir. S~ra n.aturel 33,.,7, has:mı uğarmış ve bir müddet ~onra lığa çıkarılmıştır. ıc•t 
mir a lhk denizden hücum teklifini ge- Çörçil müttefiklerin NarYik mınta- Sf ıvrj .1Ç 32,85 da lıatmıştır. İhalesi 28-n-1940 tarihine müsadif sah günü saat on beşte urla . it' 
r i almış değildi. Böyle bir şeyin yapıla kasında bir tayyare karargahıııa sn- ?ce ıç 28,455, .Tıırdirıe. Saiııt Goran, Gaul ve Acı- makamlığıncla müteşekkil satış komi~yonunda yapılacağından tıılıPıO-
.,,az olduw s" ı · t' ..ı hip olm l 

1
A ıa·-· . .. . Kabuklu fındıklar sivri naturel t onvilla adlarınd.akı· d ı·g- e, do",·t ha- rin muayyen günde ~atış komisyonuna (idare heyetine) fazl a Jll"~,, 

... . gunu oy ememış ır ~4>., a arı u.ı:ım ge ıgını soylemış ı: • ıuıı~ 
O d 

'· ı k 'h ve Al ı ~8 k 1 <>.87 Jıkcı gem· · d Al t mat almak istiyenlel'in her gi\n bankamıza müracaatları ı'lin o 
r ıımuz, uura ara as er ı racın- man arın ~ ruv:.ızör batırdıkhı- . •. J ısı e man ayyar<'leri -

Jan ciddi surette şüphe ediyordu. Bu rı idclia.sını tekzip ile biri hava dafi ba- Sıvrı 20.15, ııin taarruzları yüzünden ha~:ı.ra uğ- _ , 1634 / 
Jerait altında genel kurmay Tront he- taryaları ile mü~hhez iki kruvazörün ~:an!\ay~. ~apılacak ~-hracat için: l'amıştır. J • d f d 1 "" d 
im isgaJini karadan yapmağa karar ha8ara uğramıs olduğun b"ld' · . ıf Mar:->ılyn takas yuzdc 4o hesa- Bıı gemiler ~imal denizini geçebilc- zmJr e l er arıJgJD an: . ., 
ıercl~ler ve mutabık kaldılar. Başvek!l Almanyanın N~rveç ve uDan:m::~~!~ biyl~ iç ve kabuklu fındıklar için '!ek halde olma,dıklarından ingiliz Yeni şube mükelleflerinden Talk limited şirketi nin 1-2-985 il• ı;. 
('e hiıkOmet nzalan buna karar ver- yı işgal ik bnralnnnı da kıtlık rejimi- ~ıav un ~h:r.yüz kilosuna 3,lO lira km·vctleri tarafından Lahrılmı~tır !rn6. tarihin e ait muamelatını gösterir 3 adet b eyannameleriniJl ı:ıı,ııO-
dik. Mcsuliyeti üzerimize alıyoruz. MU- ne ithal ettiğini beyan ile Ticart filo- ılftte edılmıştır. Niifusca zayiat fazla değildi~. . tenıdutı olan defter ve ve~ailderiııin tetkiki için şirketi temsil edeJJ er 

virlerim haklıdır. Bunları t.e:ıldtte ııuna geçmi ve dünyada dBrdüncfi de- Sç fındıklar. Standart 34.88, * dür 'l'alfil Kılıçoğlunuıı halen bulunduğu yer anla ılamadığınd&D ııt ..ıı• 
r: ~,. uır ebep g<>rmüyorum. ı rımı rece e o an • orveç fılosuna ~ :ıhip bu- c:::· • • ' s v eç t etikte ·ur mü et e ait de ter ve ve a ikin ilnn tarihinden itibaren on ır-:" ~0-... . F'k · ·r d I N . ıra nat.urel 34 17• l . dd f ""a 5r 

p, · ı:ıtirmiş değil mi? lunduklan ve Danimarka filoları ile t1vrı .ıç n
33·45• Stokholm, 9 (Radyo) _ l::.veç mii- znrfıntla Bahçeciler hanında ikinci katta kain beyanname tetl:1~ ·ıV 

Faknt vaziy€t ~.abuk de-ğişti, köto- vaziyeti takv iye Pttiklerini ~x.vıemı'ş ,.e nce ıç "1.65· d f . rosuna ihr<.z edilmesi lüzumu tebliğ makamına kaim olmak u zet1l 
1 

., Kabuk! f d ki · a an na~m ı, zıraat i~lerincle çalı-
le~ti. Alman harekatı süratla inkisaf söz){!rini şöyle bitirmic:t>r·. u 111 ı ar, sivır naluer! olunur. 1643 ~ 

• 't 16 67 şanların tecile tabi tutulup tııttılmı-
w N 1'I 'f l . · d T · · ' • 1 e1., rı. n~mrv1cç 0ı11ear vazık:_ er~n1 ı ~npma ı1 1 

- t edmenknı 1ck<lelım ki. dahili ihtilaf- Sivri lS.lO, yacağı ımalinc şu cevabı vermi~tiı' : 2 Cl• ffilDtaka tapU Sl.Cl·ıı· muhaftı J_, 
.. . ı.x: ry nnı, opru erı ve yo - ar or a an a ·~ın. şahsi kinler unu- n d · Tombul n "l ı 17 ıo - u ~amaıı a müdafaa, ekiı1 , e 

l arı tah 'p 'f · · ·· le · ld t 1 Bot· · · " tı re · 

\
' f krtı vazı e!ldın1ı uzer rıne a ı- usu~. Un enerJı!e: artırılsın, mil- Tombul kriblp 18 8·1 ' hasaddnn daha ınühimt.lir!. "" d 
nr, n 11 yapama ı ar. !et hır tek gayret gıbı bir arava top T b ' ' gın an: 

25 - 26 da kiilliyetli takvive kıtala- lan c.-ın. . . om ul ekstra 20
·!)5 kuruş. Otobüs zamları Mevk ii Köyü Cin:;;i Miktarı Hududıl / 

rının Tront~ime g.el~ceği tahmin e- Geçen hnrl)t<\ bugiiııkii kadar tehli- : m~yıs_ tarihinden itibaren merj. =-----'"· 
J ildi. keye mnıııı kalmadık. Bııglin d h .

1
. J e.e. gır1:1 ·~ bulunan hn fiatlenle - Ba.ıtarafı 1 inci aahife dr. - bfelı-' a a cıc sterlıng o 20 Fraıı"a f .., !) • rı dikkate alınarak otobüs tam biiet- Se~ diköy Akça l,öy Zeytinlik GO clöı.üm Şarkan Arif oğlU ro~\o 

Dilşmıınm şiddetli bombardımanı dı olmanızı. ha<li~ler·ı ı1"r)tımL>nto ''" .. . ' · · rangı - ·· · ~ e- . lanttırka.\':ı d ı.~ J{sP ... " • " o;acq uzer d h ı )erine bir kuruş, talebe ve ao;ker b'ı- me • gar~n !Jl'Y 

bu kilçiik balıkçı limanlarına külliyetli karına daha \'ak ışık alır bir tarzd'l · ın en esap anmı;;tır. 1 ti . 1 - ibrahim ve kısnıeıt a 1111· 
t akviJe kuvvetleri ihracına mani ol - mOtalea etm~ııizi ve re\•Jerinı'zı' vaz ı'- * e erıne c e yirmi para zam y:ıpıldı- 1 et . - } ğmı ve bu kararın 17 nisandan beri bi ~enet ve cebe , ıııcd. 
muştur. Topçu :kıta.atı İ"in mühimmnt yeti gö7önüne tutarak ktıllanmnnızı eo{oii k fefkz.kaf b A 'f ·ı ?r{eb ~ J de tatbik mevkiine konulduğu malüm en rı og u 
\:e erzak gön®rmek vaziyeti karşı - rica Pderim. Ankara, 9 (Hususi) _ .!eoloji dur. şimalen Cebel. ı.ıııııo 
sında ya ezilecek, ya çekilecektik. 

1
. tetkikatına memur heyet Sam~ııııci.ın Diin münakalat Vckaletinciı>n vi- Ali oğlu !.;mailde olan alacağından dolayı icra ve iflas karıurı ril'o 

~raya çıkarı~an. ve bir ~ırk~ya bi!e . sve ç mayin Şebikkarahisara gelmi~ ve zelzele IUyete gelen bir yazıda 361 l numa- !)4 Ali~cii n~add_e:;i l!ll!Cibince izrnir birinci icra memurluğur:dall ,,.~ '~ 
Lnhğ olmıynn L bın aqkerın rıcatı bil- d •• •• mıııtakasıııa doi!ru gitmistı'r 1 .11 • . kt d k · ,alahıyet uzerıı'e alacaklı Ömer tarafından köyden ta:stiklı oıarıı t04r 

'k Qr' tle } t } - • . ı·a ı mı ı ı ısa ı oruma kan.ınu v-
yu c e. ..ya.pı mıs .• ı. r .. Şunu da ilave O <UyOr 'b' b" 1 b ' ti r ilen ilmühaberde :-enetsiz tasarrufnttan lıorçlu ismail nanıına 11 /.' 

d
-'- k b ük tal h d r .. , mucı ınce oy e ır zam ya!)ılrrı:ıclan nk t u,ruu ·ı uy ı ımız e varmış. li i te ııilen yukarı<la her ti.irlü e\'safı yazılı gnyri menk ul k uyuc ... (40) 

D"nfzden taarruz 11.., Tronth"'ı'mı· , Alma,n l,ıud.ucl_u, 9 (A.A_,.) - cTia_- , TEBLJ-.GLER 1 ev\'el vekaletin müsaarle;:;iniıı j,,tih. . d" ıl 1 ... .... ..., 
1 1 

1 ıı ı in cı• bclclc·n açınak :;;urctiyle (70) sened~nberi malı iken b un ... ıcı' 
... apte.:ı~bı·ıı·r, hftdı'snt 1,.,hı"mı'ze do"ııer \aS>. A.man. ı~tılıba. r.at burosnnn gö- <ıa : ftzını geldiği hildirilmiş, ı,ı;ylP 1 1 b e

11
e ı. ,, ın: a '° - 1 ·ene C1 V\"' (j me::i~·lf mil'füll oğulları iımrnil ve Arif ve kızı P en J }{f i" 

mı· idı'. Ben. gemı'lerı'mı'zı'n buraya as- ı re, ı veç htlkumetının Stokholm t:ı- l'aris, !l (Radyo)_ Umumi kar:ı.r- ıir müı-ıaaden'ıı ııeclen alınınarlığı so- 1 1 1 du~ı:ı rul ~ r ıfn ve ">cıı ıcııin <le (2i'i) sene evvel ölmesh•le mirası kızı D u · .:ı ıııı 

k ık b··ı -· . b'I' kım adalarının bazı aksnmrna ma- gfıhın sabah tebliği · 1 ·nu ı:: ur. 1 • 1 1 e • • • sinı•e er ç ara J ecegını 1 ıyordum. Mü - . v • • • vr t k~l t' b ( ı ı, ı \'t' nrn :ırıııc :ı. gayri ı esmı surette Yaptıkları taksim netıce 
yınler koymagn karar v"rmı olduğu Garp cephe,;in<le. ~fozel nehrinin 1 n~e ' ve a e 111 11 yazı~ı ii7.eri malın iı::nıai l c :« alıııt cttifri hildi rilme~dir. :eıı 

tehassı larımız bu tezi yürütselerdi 
1 
resmen Stokholmden bildirilmekte- k d d · n e tetkıkata lıaslnmakl b h ı ·· •il tıresuliyeti kabul edebilir dim. dir. şar ·ırı a mii~e.1 dıcl Al.man dr>vriyc 1 d' : . '. rY• «i , b" .~ ,e.ra e~· ){'- J1u irlcPa n .• talep mucibince ve yiiksek tefsir hiikiimlerine J<J) ııiııtı 

ELHAMRA sinemasında 

kollanııın hucumlan pıyade topc;u : 1~ e ı ~ıs ıgın len od\ ye ) i l' :rrıusaa-ı bu ycrııı tahkikatı yapılmak iizere 21-5-940 pazaıiesi günü rrıııhllıı tr 
ateşi ile tardedilmiştir. enın a ınıp n ınma ıgını -:ornıuş- memur gonderilecE>ktir. Bu tec:cil hakkında bir giina iddia ve iti rt' W 

Pn_ri. • 9 (Radyo) -A Fransız ka- tur. !aıılar varc:a \ :;nikiyl.e birlikte kendileri ~eya vekilleri tnrııf111d.ııll ee~ 
Bugün matinelerinden itibaren 

rarg:ıhının akş~m re::1ı:ıı tebliği: mir ikinci mıntaka tapu ~icil JT1uhafızlığına veyahud m ahaJJne gıde 
• Garp ce~hec;ınde duşmanın hare. l-l1zmetçi aranıyor salah iyetli tapu memu runa müracaatları ilan olunur. 

Be7az p erdenin k om ik kralı ve hepinizin e\·diği Hal'old Lloyd 
WIDU! en &On çe,•irdiği eş.c;iz ~nhnne komedi ·i 

T ÜRKÇE SÔZf,tJ 

RAY · KIZ 
.A,nea İstanbulda yapılan 1940 BALKAN KOŞVSU ve METRO 

JURNALDE en son ve en mühim HARP haberleri 
SEANSLA1l: 1,30 3,30, 6,30 7,30 ve 9,30 da 
~ve Pazar 11,30 da ve hafta arasnda her gün 1,30 da 

UCUZ HALK seansları vardır 

Ucuz Sinema Günü 

katı umumı bir şekil almış Ye nrnhle- iyi bir müesaesede t"?mizlik isle . 
lif noktalarda yaptığı taanuzlnı- riyle meşgul o lacak bir bayan:\ ihti
pü~kürtülmiiştlir. ya ç vardır. Kendi~ine iyi ücret veri-

Vorjların garbında ve Vi-ıE'•ıburg lecektir. latiyenler Kemeraltında 
havali:'iııde topçu ve piyade :ıteş: te- Sıhhat eczanesine mür acaat etme-
ati edilmiştir. lid ir. 

Ödem:ş Cumhuriyet Müdde:
umumiliğı·n en 
Ödemiş cezaevinin !'40 mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kn-

1 
pah zarf usuliyle 1-il-940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ek-
3iltnı<?ye kounlmuştur. 

Beheri D60 gram olmak üzere gilnde ikinci neviden 257 iln 280 adet 
ekmek verilecektir. 

ugün Kültürpark Sinemasında İstekliler her giin mesai ::aatlerinıle şartnameyi müddeiumumilik 
Ye cezaevi dairesine müracaatla g-iirehilirler. 

Saat 1,4.6 deB it ibaren • Muvakkat teminat miktan 663 liı a olup tesbit edilen 960 gram!ık 
B\lyük ve küçük duauli~ Husu~i 15, bir inci 10 kuruştur (kmeğin rayıcı 8 kuruş 64 santimdir. 

& fiyatla ŞEREF YOW ve KARA ALAY !ilimler i ile istekliler güst<•rilE'n miktar iizeri ıııleıı bir senelik e mek ta:.iıhü<lü-
p ARA.MUNT JURNAL gör ülecektir rıü ifa edebileceklerine dair t:cnret odasıııuan vesika il>raz etlecek-

Seanslar: Şeref Yhı 1,45 - i - 8,45 Kara alay 3,45 - 7,40 )erdir. 
c u 'il A G Ü N () -=- l İhale tarihi 16-5-940 günü saat 15 tc> old:..ıcundan bir saat evveline 

'LI ı T s •• •• l ıhadar 2490 savılı kanunun 32 :nci ııwıddesine uygun şekilde t eklif 
n ata v e urgun er zarflarını o gün Ödemiş m üdd eiumumilik da.i.reginde müteşekkil k o -

u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~-ıtm~rgn riy~e~evvmeluiilb~~~. 10 u 14 15 1631 

Armutlu be~edigesinden: 
Miktrı 

20 ton m otor in 
70 teneke ma k in e yağı ı 

20 teıwke beyaz gaz filılf.1.' 
Armudlu belediyesinin bir ~enelik ihtiyacı için 8 mayıs 940 tıı ııcıı~ 

den itibaren on beş gün müddetıe ve aç ı k eksiltme s ureti ile .~11: 01~ 
olan yukarıda yazılı mevaddı vermeğ~ t a lip olan lann iha le gurı 0JtJ11 

23 mayıs perşembe günü ~aat 16 tıya kad!!r mu ha mmen bedel rııl>et 
1800 lira üzerinden yüzde 7 ,5 muvakkat temin at akçesi ile ~e ııı.ıt· 
Armudlu beledire dairesindeki komisyona müracaatları ilan o u 

10 14 16 18 y 
ı cSi ~ 

lzmir a sliye ikinci hukuk hakim- sine talik edilerek nıahkerı;.1111'1~ 
liiinden : 940 })C1 şemhe gününe bıtB (Ilı.ılı' ( 

Hukuku amme namına izmir C. duğundan Akifin rnuaYYe? ae !\~ 
müddeiumunı iliği tarafmdan Ömer me günü saat 10 raddeıe:;~edC ~~ 
k ızı Ay:ıe ve Mehmed A li alevhine ten veya vekaleten rnnh~rde btl ""t 
açılan butlanıakit davasına müteda. zır bulunması aksi tnkdı ek ' ~r 
ir teb liga t asıl davacı Akif in ikamet- su. tan dolayı mahkeJJle eda f! ~ tı' 
gahının m eçhuliyetine binaen ilfinen k, bul etlilmiyerc.k gıyilb1

1
11u.,ı.ıstl ~ 

· · ı e 
icra edildiği halde muayyen günde kemenin devanı edecegı oıet' 
Akifin ınahkP.meye gelmemesi hase- liğ makamına kaim oırnıı\ııı ', , J 
bjyle aleyhinde gıyap kararı ittihaz U. M. K. nun teblignt fıı!1 
n ka.ra.r sureti mahkeme divanhaue- kan keyfiyet ilf~n ol urıur. 


