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A a su her tarafta mukavemet görü 
y r. s er dolu 4 A an treni berha a ed"I. 

,i. Fr nsız ordusu, Alm nlarla karşılaşmak 
üzere Belçika topraklarında ilerliy r 

Hollanda topraklarına indirilen yüzlerce paraşütçü, avcı kıtaatı 
tarafından derhal kuşah arak y r yer imha edildi 

Haliil{i harp, asıl dünden itibaren haşladı 
Dün, havada çok geniş bir faaliyet vardı. Belçikada, Hollandada 70 ve Fransada 44 Alman tayyaresi düşürül

dü. Fransız, lngiliz ve Belçika hava kuvvetleri, mütemadiyen düşman tayyarelerini aradılar. Hollanda 

Tecavüze Lanet 
donanması, Fransız ve lngiliz deniz kuvvetlerine iltihak etti 
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.l). ~ - ' ~ 1 , 
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General ·. Gamelenin 
~ .. 

beyannamesi 
·ı .. .. 1 
-~ ------J ~y - -- -

___ _.a_! __ ı __ -· • • • harbe gırışmış u unuyor 
manlar tarafından i8tila edi:nıiştir. 
Brüksel üzerinden Alman t~yy.rele
ri uçmuştur. Bir Belçika hava !imar 
nı bombardıman edilmiştir . B~l~ika. 
Fran<a ve ingiltereden imdacl iste
mektedir. 

Paris, 10 (A.A.) - Londra ve 
Taymis halici üzerine hava n!\1nları 

)·apılmıştır. 

Belçikanın Evere hava limanı ü7.e. 
:·ine bombalar atıldığı öi!'reni mek
tedir. Alman . Belçika hududu üze
rinde topçu mania ale•i inki<af et · 
mekterlir. Kendini taa .. ruza uğran11ş 
addeden ~lçika; Fransa ve iııgiltc

reden imdad istemsitir. 
Brüksel, 10 (A.A.) - Hollanda 

nrdusu genelkurmayı Alman kıtaa

tının bu sabah saat 3 de H<,llaııda 



l ! Mavıs 1940 CUMARTESİ 
(ANADOLU) 

-~--__;;__...::.------------~---.;_ ____ ...;;;p;;_,..;_.;..., ____ ~~~-------------~-------------~~-~~--.J-------~----------------~--------~--~--------------~--------------~~~-----.__... ........... ,_,,.._=-..... ~-----~---

~:; ~ lriı Ü lf ©J ~ 

lf · tıralannı ynzan: PAULINE KOHLER 
- 6 - \suretle harekette bulunacağım hak-

FOhrerin dnğc1 ıki k '2küne yak- kında tavsiyeler yaptı ve bu~ada kal. 
ı ~ımız ırada hu u i dar yolda o- dığım müddetçe hariçle her türlil 

r"!obil Ü"uncü vitE'se alınmı •• ı. Her münnsebetimi keseceğimi de bildiı·
~;")0-300 mrt • ce hücum tabuı una di. Eğer küçük bir şey ifşa edersem 
men un muh fızl. ra ra tgel:neğe idam olunacaktım. Bundan sonrA çok 
ba?ladık. Göz! r"mle gördüm ve an- güzel başka bir hizmetçi kadın çağı
ladım ki, Hit!er'n k küne ynklaş- rarak; 

l an muh ·ırasznda ne gülü 

I • 
ı sa 

···ı e il le ,Bakanları harp sah 

• 
ç sebep gösteriliyor 

ro a an dası 
e ış! 

Tepecik cinaye 
ti nıulı akemesi 
Tepecikte Alımın kulesi mevkiin

de bil'inci okuktn Hamdi kızı Aclvİ· 
yenin evinde Ömeri öldürmekle suç
lu Cemal \·e arkadaşı Ali Akg-önOn 
muhakemelerine ağır cezada başlan 
mıştır. Maznunlar Ad\•iye namında
ki kadının evine girerek Cemalin met 
resi Ayşeyi sorduklarını, cevap ata--

• ki · H } madıklarını orada bulunan maktft! 
esı yapaca ~ armış. o Ömerin: 

m k pek kol :: defrıldi. Ancak Him- - Bunu nl, kendisi için ayrılan l 
)erin İmza mı havi Prtc t VC5İkn ta- k~maraya götür, a da ve Be çi}<a, guya ı ı 

v - Sen Ayşe ile artık alakanı ke-
m an a ey lİa Igl ya ptyOfffiUŞ ~eceksin. Diyerek bıçakla Cemale 

Diğer cihetten yakında Bnlkanların Almanyaya saldırdı~ını Cemalin de npfsini _ mfi-\·an ar bunc rı mü te nadı. Dedi. Bu oda, çatı kısmında idi .. 
H thaf!ıl. r, bü~ uk medhaldc bi- Mobilye olarak bir 'karyola, bi:: snn

z' be1:1 d k k' beki ttiler ve karakol- da1ye, bir küçilk konsol ve bir de o
dan Ok bur• il<> telefonla temasa dnya yakışmıynn küçük bir ça;r rna
J!"'1 rek taqıdıf'ımız ve:s;kanm c;ıhha- sası vardı. Orada rlaktilo ile yazıl
ı· hakkında malümat ist diler. Yo- mış küçük bir broşür buldum. Bu, 
hm iki t rafında bize tevcih edilmiş çalışma seklini gösteren bir talimat
otomııtik tüfek E>riyle gruplar vardı. name idi. Bu tnlimatnamede. köşk· 
Geçme müsaadesini almakhi:'lrnıza te gördüğüm şeyler hakkında diğer 
rnğmen. her elli metrede durmak oda hizmetçileri ile bile görUşme
mecburiyetinde kaldık. ÇUnkü bura. mekliğim bild"riliyordu. Keza siyac:i 
turda mani sedler vardı ve bunları meseleler konuşmamaklığım, davet 
kaldırıp biz.e yol vermek icap ediyor- vaki olmadıkça köşkün her han~.i bir 
du. Beni, doğruca köşkün hizmetçi- tarafına gitmemekliğim, kimseye 
ler şefi Oto Slibene göttlrdliler. Füh- mektup yazmamaklığım, gazete oku
rer namına ziyareü;i kabulüne salıl- mamak!ığım, geceleri müstesna ol -
hiyetli olan hemşiresi Pola; hizmet- mak üzere gündüzleri her üç saatte 
ellere ait işlerle pek alakadar ol mu- şefe görUnmekliğlm, dnimn ayakta 
yordu. Sliben hücum taburunun bi - bulunmaklığım, zaruret hasıl olma
rinci derecede simalarındandı. O yınca saat 9,5 de odamda ışığı sön
l 914 harbinde Hitlerle beraber harp dürmekliirim ıslık çalmamaklığını 
ermiş ve yan ğının alt kısmını kay- (çünkü Führer ıslıktan hoşlanm1yor-

betmişti. du) emir ediliyordu. Köşkiln bahçe-
Hitlerin itinalı bir sur.ette yaptır- sine çıkmak, ancak usulcn yapılan 

dığı ameliyata rağmen konuşurken jimnastik zamnıılarına münhasırdı. 
çenesinin o kısmını oynatıyordu. Bu Bu da yalnız olmamakla mukayyed-
11dam ilk önce bana, iyj bir insan o- di. Yanımda dört arkadaşım bulunn
larak gözüktü ve benim oda hizmet- caktı. Hitler konuşmadan ~nunla 
çisi olduğumu söyledi. Haftada 100 konuşmak ya~aktı. Emrin bu rümle
mark alacaktım. Halbuki bu para, sinin altına kalın bir siyah çızgı çe
benim işim için duyulmamış bir ra - kilmişti. 
kamdı. Sliben liana ayni zamanda ne - Devam edecek -

-

LONDRA, 10 (A.A) -
Hollanda ve Belçika hükumetlerine y zılnn b·r 

Almnn muhtırasında göyle denilmekted
0

r: 
<,Almanya hükumeti, İngiliz ve Fransız siyase

tinin başhcn hed fini çoktanberi açıkça bildirmİ§· 
tir. Bu :-iyıaıetin hedef,: harbi diğer ınemleketlert~ 
yaymaktır. Bu v dide yapılan son teıebbUı Norve· 
çin yardımı ile İakandinnvyayı işgal etmeğc matuf' 
ol planı idi. Orada Almanyaya kartı yeni bir cep
he açılacaktı. Fakat aon dakika Almanlar tarafın
dan yapı! n hareket bu t~ebbüaü akinı bırakmtf· 
tır. Almnn)o bunlan geçende neşredilen vesikalar
!n bütün dünyaya rııbat etmiştir. lzkandinııvyada 
İngiliz- Fro.nıız hareketi •uya dU§Cr dlişmez Fran
ga ile lngillere harp aahasını diğer iı.tikametlere u
zatmak için yeni ' tedbirler a1mıı1ardır. lngili:z kı· 
taları henüz Norvcçten ricAt etmekte iken İngilte
re bnıvekili yeni ahval Ve şerait dolayısilc deniz 
kuvvetlerinin büyük b:r kısmını Akdenize aevke. 
decek vaziyette olduğunu ve İngiliz-Fransız ci\zü
tllmlarının lık nderiyeye müteveccihen yola çıka-
1·ılmı~ bulunduğunu bildirmiıtir. Akdeniz §İmdi İn
giliz ,.e Frsnsız propagandasının merkezi olmuş
tur. Bu çareye ba~vurulmuş olma&:nın sebebi Nor
veç hezimetini ve lngi\:z.f ransız preatijine indiri
len darbeyi örtmek idi. 

emircide 
'I 

Petrol ve tahaccür etmiş 
maden bulundu 

Demirci kazası dahilinde dağlar 
arasında geniş bir sahada petrol ve 
tahaccür etmiş asfalt bulunmuştur. 
Maden tetkik ve arama enstitüsil 

karşı açılan harp için bir sahne olabileceği int:baı d.~faa i~ın m.ukabelede bulund.ugunu 
husule get;!rilmişti. soylemışlerdır. 

Hakikatte bundan sonraki lngiliz-Fransız taar- Şahit Abdi.il Cemali. Ömeri vurtır-
ru7.unun istikameti hakkında bir şaşırtma hareketi ken gördüğünU söy~miştir. 
yapılmnk istenilmİftİ. Fransa ve İngilterenin hakZ· Gelmeyen şahitlerin celbi iı:ln ınu-
ki. mak~tları garpta Almanyaya taarruz etmektir. hakeme başka bir güne bırakılm1'' 
Uzun zamandanberi hazırlanmış olan ve şimdi pek tır. ----*'----ynkınl şan bu taarruz Hollanda ve Belçika yolu 
ile Ruhr mıntakasmdn yapılacaktı. Almanya bü
tün memleketlerin temamiyetini tanır. Ve temami
yete riayet eder. Ancak bu memleketlerin Alman
ya ile müttefikler aı·asmda ihtilaf zuhurunda ta
mnmile bitaraf kalmaları şarttır. Belçika ile Hallan 
da ise bu ş rt riayet etmemİ§lerdir. Bu iki mem
leket zahiren bitarafhklarını muhafaza etmcğc ça
lı~mnkla beraber filiyatto. Almanyanın bilhaaaa Al
manya dahiliye nazırının 29 mart ve yükaek ku. 
mandanlığının 4 mayıs raporlarına nazaran Al
manya hükumeti; harbin bidayetindenberi Hollan-
da ve Belçika gazeteler1nin Alman aleyhtarlıiın
da İngiliz ve Fransız gazetelerini bile •eçmİ§ ol
dukl~rını beyan eder. 
Almnnyanın teşebbilslerine rağmen bu tarzı ha· 

rckette ~imdiye kadar bir değişiklik huıule gelme-
miştir. 

e 
• a vaz 

I<ız kaçırmalar 
Torbalıda Hortuna köyünde otu· 

ran Mehmed kızı on beş yaşında R:t· 
ziye Taşı. tütün tnrlasındnn evine ge
lirken önüne çıkan Mehmed oğlu Ah 
med Ateş, Şevket Ke~kin, Safer Sil· 
lün ve Yusuf Öz tarflarından zorla 
kaçırılmışsa da suçlular, jandantıll 
tarfından tutulmuşlardır. ____ * ___ _ 

Zavallılar 
Ödemiş kazasının Kirez nahiyeıı·· 

ne bnğlı Uludere köyünde Gök Jiii· 
seyin oğullarında Mehmed oğ'u Sil· 
leyman Duran ve kızı 9 yaşında A'f· 
şe bllmiyerek zehirli mantar yern ş 
\•e zehirlenerek ölmüşlerdir. snıey· 
man 36 yaşındadır. 

=il 

Y ıldırın1dan ölmüş 
nergama kazasının Turanlı nııbS

ve inde Durmuslnr kövllnde evinde. . . ~ı~ 

ki ocıık başında oturan Halil O!!> 
0" 

altrnı~ yaşında :Mustafa Kestane, 
caktnn dUşen yıldırımla telef oıınuş· 
tur. 

müdilrü, ynkında Demirci kazası- B d k. k [ • k d 
na gelerek mühendislerle birlikte ura a l . uvvef erın ·artz aya· 

Öğretmenler gezisi 

u are 
•• •• 

sadece bir iman eca.. maHdenı tet:ıK edekcetktır.l d [ namıgacak/arl an/aşzfmlŞf!r 
•• •• . . d ususı me ep er e 

İzmir ı;··retmenl rl. 26 mayı• cu. 
m:ırtesi günü akşamı için bir dell~ 
gezisi tertip etmişlerdir. Ayrılan f1' 
bir komite, gezinin iyi geçmesi fc;iJl 

v zu 0 e el(. lÇlll yapl 1 Hususi mekteplerdeki muallimler- Narvik 10 (A.A) _ Milttcfiklcr 
Muhuemat biter bitmez lzİa~da den bazılanmn talebelerine talimat- Narvikin zaptı içln yapılacak kat'j 

adaaınll çıkarılmıı olan kuvvetler ge. namelere U) mıyım şekilde ceza tat- harbin hazırlıkJarılc ciddi surette 
ri alın caktır. bikine kalkıştıkları görülmüşli.ir. Bu meşgul olmaktadırlar. General Fi.-? ·~ 

Norveç kumanda lıeyeti paraşilt- hazırlıklar yapmaktadır. 
çii grupları müstesna olmak üzere G~ziye, öğretmen aileleri de iştirııl' 
Almanların Narvike takviye kıtaatı .edebilecekler, vapurda caz da buluflil" 
getiremiyecekleri miitaleasında bu- caktır. 

Londr , 10 (A.A) - Hariciye ne
zareti ;.aiıdaki tebW i neşretmiştir: 

Almanların Dan· arkayı işgale 

riııdenberi lzland nın Almanya tarn 
fmdan ~fgali ihtimalini naz.arı itiba
l"e almak bir zaruretti. Böyle bir ta
arruz vukuund hatta bu ta rruz u
f bir mikyast da oba lzlanda hü
ki).meti bu mınt&kanın Almanların 

eline dlifmeahıe mani olamazdı. Bin
netice İngiltere hükumeti, lzlandayı 
ist ilinden m hrum edecek olan 
böyle b·r ihtim lin önüne geçmek içlı1 
adaya İn ·uz kıtaatını ihraç etme
A'e karnr vermİ§lİr. 

Bu ihraç hareketi bu sabnh ye
pılmıttır. 

İngiltere lıükumeti İngiliz kıtn~ 
tının ad y aadece İzlandanuı emni.. 
yetini znman altın almak iç;n çıka
rılmıı olduğu ve bundan böyle itti
haz edilecek bütün tedbirlerin ayni 

İngiltere hükümeti lzlanda bükü. mektepler muallimleri de resmi mck seherin kumandası altında lıulunan 
metine katiyen lzlandanın haliha:zı!' tepler mua1limleri gibi tal.imatnam~- ve 1'~ransız-İngiliz kıtaatı ile polonya 
daki idarezine knrıımak arzu ve tn- !ere uyacaklardır. Buna rıayet etmı- avcı mUfrczeleri tarafından müza
snvvurundn olmadığını bildirmiştir. yenler lıtdckında takibat yapılacak- haret edilmekte olan altıncı Norveç 

Diğer taraftan İngiltere hükumeti tır. fırkası Elevcgardsmoen, Salanger ve 
İzlanda ile onun menafiine muva. * Stermoenin teşkil etmekte olduğu 
fık bir tic ret itilafı akdi için müza- Resim sergisi müselles dahilinde bulunan Narvik 
kerelerde bulunmasa nmadedir. İz- Karfl.ıy~ka Halkevinde bir çok tn- körfezin in şimalinde t ha~şüt etmek 

Tenis kulübü lunmaktadırlar. Fakat paraşütçüler 
gönderilmesi u~ulünün pek o kadnr 
müessir olamıyacıığını ililve ediyor- Kültürparkta tenis kortlarının ~ 
lar. Almanlar tnkv'.ye kıtaatı gön- kulülıilnüıı kUşad merasimi bugün sı>• 
dermek için deniz yolundan kolaylık- at on yedide yııpı)acaktır. 
la i. t!fade edemiyeceklerdir. Çünkii 
İngiliz aonnnmnsı Rama ile Pelago flJllllA~------0---~---C,~)1 takım adalarına hakim bulunmaktu- 'V ~ 

land adaıının müdafaasına memur nmmı "res anılar tnrafından :hazırla- ve İsveç hududuna doğru giclen de-
müfrezc ancak 70 polis memurundan nan ikinci resim sergisi 12 mayıs pa- miryolunun 40 kilometre imtidadın- uatarynları takviye ed:lmiştir. BUGÜNKÜ PROGRAM .t 
ibarettir. H rpten evvıel Almanya zartcsi günü saat on ~·edide açılacak- dakf kısmı kontrollerj altında bulun- 13,30 program ve memleket •. -: •• 

dır .• lüttdiklerin buralardaki sahil 

ilmi heyetler veya tayyare heyetleri tır. durmaktadırlar. Müşahitler Almanlarm ~\arvikte- ayan, 13,36 aja.na ve meteoroloJı f' 
namı altında birçok heyetler göndcY- * Milttefiklcrin harekatı ihtimal ka- ki '•aziyetlerinin fena olduğunu ve berleri, 13,50 müzik. Çalanlar=.1': 
mit idi. Harp patladığı zaman İzlan- ra ve hava tarikile icra edilecektir. artık dayanamıyacaklarını söylemek hire Feraan, Refik Ferııen, F•h;• ıııa• 
dada miihim miktarda Alman bulu- • Afyon Müşahitler Narvik limanına giril- tedirler. puz. Basri Üfler, Okuyanlar: e 3o 
nuyordu. Ve bunların orada bulun- mesinin aşağıdaki sebeplerden dola- hat Özdenıee, Muıhıfa Çağlar, 14

• ,. 
malarının ticari mülahazalarla iza- )'ı mümkün olmadığını söylemekte- J,ondra, 10 (Radyo) _ Şimali Riyaaeticumhur btındosu (Şef: fJışıı 
hına imken yoktu. o zamandan beri Müstahsilleri okusun dirler: Norveçten gelen haberlere göre Nar- Künçer), ıs.ıs 16.30 müzik: ~ 
bu miktar kazaya uğrnmıf bir takım Anl<tıra, 10 (Hususi) - 1939 ee- 1 - Rıhtımlar İngilizlerin bom- vikteki Alman kuvvetlerinin muha- ret poupurileri (Pi.), 

18
•
00 pr;S'ıı:ıii .. 

Alman gemileri mürettebntınm inzi. nesiyle dahn evvelki senelere ait af- bardımanlan neticesinde temamile sara çenberi, mütemadiyen daral - ve memleket naat ayarı, 18,0 30 
mamile artmıştır. yon mahsulünden müatahıil elinde harap olmuştur. ıı:ik: Senfonik müzik (Pi.), 

1 ~(: maktadır. Alman kuvvetleri, Nam- müıdk: Radyo c: ~ orkeatraıı ( • ..-. 
-------ı::ocı--------- k&lmı~ olanlo.nn toprak mahsulleri 2 - Liman ise ihraç harek~bna ııı• sostan şimale dog-ru çok '-·avaş cıe. lb h. ö .. ) 19 oo konuı 

ofiai tarafından satın alınmuına ka- mfisa!t değildir. Ve körfezde batını- J '>I rA ım zgur · U, 

yeye matuf olcağı hakkında lzlan 
UkCımctinc teminat vermiştir. 

kilde ilerlemektedirler. (Y rt t·t · · · ~) 19 15 rrt 
rar v rilmifti. Müst haillerdan bir mış olan muhtelif milliyetlere men- u uı 1111 

ve a vguı ' · Refil< 
- 11 • d k. f 1 t zik. Çalanlar: Fahire Fersan, il t• 

çogunun e erın e ı a yon arı stan- sup 28 gemi enkazı yüzünden kul. O tt 

b 
Britanya bahriye nezaretinin bir Feraan, Fahri Kopuz, Basri .... , 

uldaki to9rak mahGulleri ofisi de - }anılmaz bı'r hale gelmı·ı:tı·r. h s1'··· ~ tebW•ine göre, İngiliz tahtelbahı'rJerı·, Okuyanlar: Necmi Rıza A 
1 

.. t 

Ankara Ve 
• t k b •• A posuna götürüp teslim edemiyecek- eı tı .. Zmlr a lll1af ugun - leri nazarı dikkate lınmı• ve ticaret 3 - Almanlar körfezin en yuka..- malzeme. asker ve erzak vüklü 10 Melek Tokgöz. 19,45 momleketb

6

rJe• 
v k d b ~ • l ·· ha e 

1 d d k ki 
vekiıletinin teşebbüsiyle ofis ve zi. rı ısının a uruna çok kuvvetli sa- Alman gemisine rastlamış, atılan altı ayan, aJans ve meteora op ııav•U" 

Sanca ( Sta yumun a arş aşaca ar raat bankn&ı va andıüı bulunan yer. hil bataryaları yerleştirmişlerdir. . b t t . . ri, 20,00 müzikı Trabzon ve . rl· "' torpil hedeflerine ısa e e mıftır. 5l>:zc 

Bug(ln milli küme müsııbakalannn iştirak edebileceği atletizm müsaba- )erde bu mahsulün, hu teşkilat tara- 4 - Almanlar bundan bir kaç gün Yalnız olarak sefer eden büyük bir ;~.~~u:ü~::a;.;::1; t~r~:.i v; ~~; 
'.A.lsaneak sahasında devam edilecektir. kalan vapılacaktır. fından 31 mayıs ak§amına kadar ka- evvel körfezin önünde veniden b

0
r Al an em· · d t ·11 k b t d. ~e.Y"" J J m g ısı e orpı enere a ı- tı'k liavalan Sarı Recep Sa ı 

Ank mdan şebrimlıe gelmiş olan Mu- İştirak edecek atletlerin sahaya bul odilme~i kararlaıtırılmıi, bu Iıu. takım mnyn tnrlalnrı vücude getir- nlmıştır. Biri de karaya oturtulmuş, AtamDn A~iz Şenaes, 'Ali :Erb•.') 
hafn Güeü ve Gençler Birliği mkımla- giriş kartlarını bölge atletizm ajan- ıuata alakadarlara emir verilmittir. mişlerdir. top ateşi ve torpille batırılmıştır. 20 30 Konuoınn (giinüıı nıcscJel J1 

n müaabak ra t.am k droları ve en lığı temin edecektir. ıı 20:60 müzik. Çı-.l;nları f biı'e ~:': 
kuvvetli şekilde ÇJkacakiardır. Saat 14 de başlıyacak olan masa- Kadifekalede gazino • n, Fahri Kopuz, Basri Ofler, t,,.f• 

Saat on ~te Altay - Mnlıafız Gü- bakalar 100 metre sürat, 800 metı:_e e fik Fer an. Oltuy nlar: l\'fu:ı."0 
Ü t 17 de Altın d ~~" B" ·· t 3000 metr kv t Belediye tarafından Kadifokalesin- ,., s-c , s or u - u=•\'=r ır- yarı sura , e mun eme , Çağlar, Semc.h t Ö:ı:densCS• . 1,.. 

liği t.akmıl rı kar§ılaşacaklardır. Ha- 119 manialı koşuları, uzun, yüksek de 1700 lira sarfiyle bir kır gazinosu Müı:ik: Soprnno Hüaodat Şak~ ilt• 

kemler BB. Mustafa ve Hasan Yanık- atlamaları ve gillle atmadır. inşasına karar verilmiştir. Alman tayyareierı·, Bal ehr· cı·va- rnfındım San Soloları, 21,
45 

rn ,~,11) 
tır. Yarın da 200 ve 400 metre sürat, * ! KUçük orkeııtr (Şef: NeciP >.ş~l!lrı• 

. . . 1600 metre yarı mukavemet koşula- o s 7 b b J d 22 1 rı aJ lz~ı~dekı müsabnk 1.aria nnlli kil.. rı, üç adım ve sırıkla irtifa ntl~mala- rına om a atmış ar r '30 
mem eket naat ayn ~21fı""nı:t, 

menın ılk devresi sona ermiş olacak - rı, disk, cirid atma müsabnkaJnrı ya- habterlerl; ~irıı.u\t, esham - (ff"-t )· 
tır Q.ersın hafttl yapılan müsabakala ı . · . 1 kambiyo • nukut borl'l\sı . de • 

• r r- pılacaktır. ZAH RE: Parıs, 10 (Radyo) - İsvıçrede u- Bal şehrinin cenubu şnrkisinde Gor- 22.50 konuııma (~cnebi dıller ı:;" 
da Altay ve Altınordunun aldığı ne - 67 çu .. nl suQam 15 20• ı:;: .,_,=.: A f b l'ğ' •ıA d"ld'-· h lıe ı 1 ı ) .,2 • 

Z h
. . l • v •J muı_n.ı se er er ı ın ı an e ı ıgı a r ı;a en civarına Alman tnryareleri ta- ynlnaz k "' d 1P." rnrt ıiv e • :il ,,., 

ticelcr göz 6nilnde tutulunca bugünkü a ırecı ve pa amutçular 153 balya pamuk 76 60 67 ,.erıhyor. :-afından 17 bomba atılmış demiryolu 1 miiz;k: Cnl-llnd <P' ) (''l\t-t 
2

., 
mfisabakalnrın çok aliikalı ve ehemmi- Znhire ve palamut ihracatçılan, 104407 kilo yapag" 62 103 H''kA t h h · b. f 1 

1
' ;:. :.ı um~ er ı.mgı ır tara t~n ~e- tnh:ip edilmiştir. Bu sabah isv;çre il- y .. lcaclt'r vn l~n 11 .. u" C" gtt , ki"' 

:ıı olaca"rı nnlaşıhr. Bu müsabakalar pa.uı.rtesi günü toplıınnrak birliklerini! l N C 1 Rz lecek tehlıkeye knrşı seferberli(iın ıUl.- zcrınde ·ııbnncı tayyarelerin uçtuğu 23 "5, 23,30 y rınki proc,.arıı '
0 

n ev teşvik ~lyetiııcl her kuracaklardır. 24 çuv 1 incir 8 50 8 50 nuu kııbul etmi tir. 3rillmUştür. lpanı 



11 M a y11 194G CUMARTESi 

Türk Maarif 
Cemiljeii 

(ANADOLU) .!AHIFE ( 3 1 ' 

Yurd Gezintilerinde 

Tire intibaları 
Umumi heyeti içtimaı Sabahın serinliğine kanmış bir •· 

ce!~~~~~~~m\~~;~ti bu:~~\:~:ı~~ Alınan tayyarelerı· 'ransaya ve lngı·ıte- ~~ i;~~:~:t::.y~~k;!:: ~~D~~ı:: 
da Kollej binasında ve Balıkes!r say. mimle şeylerle meşgul.. 
lavı general Kazım Ozaipın başkanlı- Taze bir kuvvetin tekerlekJerde sı· 

ıfır~:~~~:~:ı~eçileı-ek çalışma ve he- reye ku·· llı·yetlı· balar atınışlardır :~:~:.ı duyuldu, artık yolculuk blfl•· 
sap komi•yonla.rının nporları okun- O . Herkesin elinde bir yiyecek paketi 
du ve kabul edildi. kımıldama halinde .. Sabahleyin gazele 

Türk maarif cemiyetinin götdüğü Al J b b d d•ı h• ) d ı k k k başlıyan akşamın uykusuzlanndan lııi-
veriııli n faydalı ~r takdirle karşı- man arca Offi ar ıman e l en Şe lr p.r e yangın.ar Çı mış, pe ÇO ri bağırıyor: Sıtma görmemiş bir-· 

!anarak ve merkez idare heyetinin üç k d t •• • •• } İ Türkçe konuşmasını beceremiyen 
Yıllık hesaplardan ibrası ittifakla ka- a in, ÇOCUK O muş Ve yara anmış ır bu dekorun artistleri kahkaha atıyor-
buı edildi. Par is, 10 (Radyo) - Öğle üzeri 1 yangınlar çıkmıştır. Burada on y .. di rada o derece mühim zarar olmamış -ı Liyeje 40 bomba atılmış ve bir çok !ar. Birbir!.eriye latife ~i~orlar. 

Ruznaroedeki dijoer işler görüşüldük neşredilen bir tPbliğde bildirildiğine! kişi ölmüştür. KolmHda insanca za- tır. On ;erde yangın çıkmış ise de der- kir.ı.-eler ölmüş ve yaralanmıştır. - Bugun tam saat ıkıde kalktua~ 
!En ve merkez idıtre heyetince kabul göre, Alman tayyarel~ri sabahleyill' yiat olmamıştır. hal söndürülmüştür. Alman tayyarelerinin hücumu esna- uyku~uzum'. . . 
edilmiş olan cemiyeün yen; yıl büdcesi erkenden Fran.uııııı Kolmar, Naıı,i, Nanside yirmi iki ki~i ölmüş ve yir- Dünkere 20 bomba atılmış ve bazı sında dafi bataryalar şiddetli mu • Dıyen bırıne bır. b~kası: 
iöıiişülerek <>naylandı. Bundan sonra Lil, Lüksor tayy<.re meydanları ile di. mi beş kişi ynralaıımıştır. binalar yıkılmıştır. Burada da ölü ve kabelede bulunmuştur. - Merak etme şımdı uya•ırsııı. 
Yeni merkez idare heyetine cumhur ğer üç tayyare meydanını şiddetle bom Aıııyene Leş bomba dfü;müştür. Bu- yaraiı görülmüştür. Kemancı ağzını açtı .... Ve: 
lıaşkanlığı umumi kll.tibi Kemal Ge - bardıman edilmiştir. - Saçlanma ak düşW. ... . 
deleç, başvekll.let müsteşarı Vehbi De- Tanare meyuanl:ınnda ııııfuscaı A • k A f k A Al Uzun uzun devam ediyor .. 
~h!l, .D_rfa saylavı Refe: üıge~ Anka- mühim zayiat olmuştur. Alman tayya- ·, erJı a u unıı e arı • Yol bizi bir sinamadan daha çok .. 
a valısı Nevzad Tandogan, Agrı say- releri ayni zamanda Nansi, Lil, Kol- ll yalıyor, eğ~nce eğer gözün oyalanm-

lavı Halit Bayrak, maarif vekll.leti müs mar ve Pontovaı· açık şehirlerini de ise; hem fikir, hem de vücudda bir 
IEşa.rı İhsan SüngU, İzmir saylavı Rah bombalamışlardır. Nan•i şehrınde ö- t •• •• •• kh • h • istirahat hali var .. İzmir ~e ışıklan 
llıi Köken, İstanbul saylavı Nakiye !enler ve yaralananlar \'ardır. Kolmar m l ecavuzunu ta ı ettı ile bir inci ise, Tire yollan züınrüdll 
Öı-·ınen, devlet şurası birinci daire baş- belediyesine bombalar atılmıştır. Jll.&A andıran bir kuşak gibidir. 
kanı Şef:k YürUklU, başvek.llet müs- Liyon civarında Braııd tayyare mey Her yeri bir altın kadar değeri olan 
te<ıar muavini Haydar, Bursa saylavı danına bombalar Jüşmiiştür. Bu mey- • güzel yerlerimizden geçtik. Bir yanda 
l~uhiddin Baba Pars, kız lisesi riya- dan Uzeriııde uçan Alman tayyarele- Ruzve f Nazırları Üç defa toplamış ve Avrupa va- yeşil bir örtü ile kaplı tarlalarda 
zıye öğretmeni Hilmiye Dener seçil.. rinden biri dii•ürülmüştür ' Türk gücüniin terli emeğini gördUk. 

di. Alman tııyy~releri Fran~aduki in. zigeli etrafınc{Q UZUn müzakerelerde bulunmuştur Buraları o kadar samimi ve cana ,,.._ 
, Cemiyetin büyük kurucusu ebedi şe. giliz tayyare meydanlarını da bom _ kın yerk!r ki .. Adeta iI138n, gözlerlıal 

f.ıniz Atatürkün ruhunu şad ve taziz bardıman etmişler. fakat bir muvaffa. Vaşington, 10 (Radyo) - Ameri- cinayetlere şahid olduğunu yazıyor Vaşington, 10 (Radyo) - Reisi- ayırmak istemiyor. Sürülen tarla için. 
eden umumi heyetin sarsılmaz bir sa- kıyet göııterememişlerdir. 5 Alman tay kan gazeteleri, Almanyaya şiddetli ve diyor ki: cumhur Ruzvelt, bugün üç defa na. de bir köylü, dinç elleriyle övendireyf 
~akatla bağlı bulunduğu değişmez mil- yaresi dUşürülmüştUr. hücumlar yapmaktadırlar. :>ıevyork zırları toplamış ve Avrupa vaziyetini kaldırarak $emiz budlu danalarını 
lı .Şefimiz İsmet İnönüne, meclis reisi- Fransa hiikumeti, Alman tayyarele- Taymis gazetesi; (müteca\'İz kudur- Bu şeni hareket, bütün dünyanın müzakere etmiştir. durdurdu. 
llıız Abdülhalik Rendaya, başvekili • rinin Fransada \'eya müttefikkrin yar d ) b . • it d B 1 .k H 1 teessüflerini toplıracaktır. Bu taar • Amerika halkı; Almanyanın son Geniş bir nefes alarak baktı. o, 
ıııj. D n- · S - u aşııgı a ın a e çı a ve 0 - 1 Al · b"t" Ati t'k dU t f ti k ı l z r . ...,fık aydama, !ı"nel kurmay dım ettikleri mPmleket!erdeki açık şe. ki •ı ruz .a man~·a, u un an ı n- arruzunu ne re e arşı amış, gaze- yorgun uğunu trene bu bakışı ile mu-
haşk 'I 1 F · Çakın • . . landaya taarruz etme e ·"' manya- yasına mevdan okumu•tur B' 1 'k t 'd h ı · ·· ·· d t ı k h kk k 'd' anımız " areşa evzı . aga hırlerı bombardıman ettikleri takdir- .. . , •ı • ır eşı e ı are ane erı onun e op anııra , a a gı ıyor. 
llıaarif ma!i,·e ve dahiliye vekilleri ile de Fran•ız ta 1 . . d d h 1 nın, Avrupaya tahakkum harbı tat- Amerika hükumetleri, memleket mil malumat Leklemiştir. • 

' J ,, y.vare erının e er a . ·-. . .. . 
Parti genel sekreterliğine hürmet ve muk•bel d k' .. b'ld' . t' bık ettıgını ve dunyanın, bır kere d:ı- dafaa•ını derhal bir kere daha ehem- Biribirini takiben çıkan gazeteler Gene ayni kalabalık istasyonda ııo.. 
i-- • n. e e ece ıerını ı 1rn1ış 1r. . . .. 1 ki · , .•. 
«ızıınlerinin arzı ittifakla kabul edile- N.o• ed'I b d d ·ı· ha Hıtlerın sogukkanh ı a ışleaıgı miyetle tetkik etmelidir. kapışılmıştır. •aldı. Temiz elbiselerini giymi• Tire-""r ı en eyanname e enı ı ------.::....------'---=-.:........:... ____ ___ ______ _:__::._:_~.-.----- ---- ' 
tek toplantıya son verilmiştir. yor ki : ç b ı f ııin çalışkan gençleri band<> muzikala-

Gazete sahifeleri dı;A~~:~y:,e:~:f~~~~ı:~:d~:v~::ıe~ eın er ayn isti asını verdi :~~!:ı~;z~uk;:~~ı:~~ıa~ir ~:!ı~k: 
Hakkındaki kararna- ri tarafından Fransa •Phir~ri ve hal- riyor .. Kalabalık arasında Zeki Yll-

kı bombardıman edilecek olursa Fran celin gözüne çek:ngen bir ortsı okul 
me çıkı11or sa ayni suretle bu memleketlerdeki şe- V • k b • • v. f ç •• ·ı f k '/ d kf . Ç çocuzu ilişti. Koltuğu altında sakladılt 

Istanbul, 10 (Telefonla) Koor- hirleri bombardıman hakkını muhafa- L enı a ınegı ıs on Or Çl eş 'f. e ece ır. em- şeyin ne olduğunu anladık: Halkevl 

dinasyon heyeti, Vakit ve Haber bU- za eder.• b l d b k b . d h •[ [ kf neşriyatından cKilçük Mend.?rea• mee 
YtlklU~Qnde olan gazetlerin sekiz ve Lon4ra, 10 (Radyo)_ Sabahleyin er ay n a U a lllelje a l 0 QCa lT muasiyle karşılaştık. 
Cuınh · t bü klüğü d ı ı Alma t ı · · ·ıt · İmzaları tanıyacak gibi idim. Blly-urıye yU n e o an arın n ayyare erı ın"ı erenın cenup Loııdra, 10 (Radyo) - Kabine, bu- rakmıyacaktır. lunacaktır. Yeni kabinede işçi parti. 
G sahife üt.erinden cıkmala.rını karar· ·~arkisinde biivilk fAalh.·Pt. uil.cıt4~rn>a . .r:- u • . 1 I' ... ..,.ı - ... ·-. ::_ ,... T ,.._ ..)_,. , " ı» ... A ....... \ Tl'" ...... ı .. 1 r= l:.:ın .... ~4' • .;.,..L ı\.~1t Q;~ JO" .. \:J?ii{f>ie1f<= le bir gayretin eserini istasyonda bir 
laştırmıttır. !erdir. Kanterlıııri ch·arında bir köye relerde bulunmuştur. tıncı Jorj, öğleden sonra bahriye na- ıer, • orı"on, oı orç ve e • etti:·Böyİe blr kültÜr hareketi Türk 

Bu husustaki kararname ilan edil- 4 yangııı bomlıa•ı dii~mü~tür. B .. şvekil Nevi! Çemberlayn, mütea. zırı Viston Çörçili kabul etmiş ve !ayn vazife alacaklardır. Loid Corç, gencinin yapıcılığını gösterir. 
dikten beş gün sonra tatbik mevkiine Bu sabalı Britanyadn hava tehlike- kıben Bukingam sarayıııa gitmiş ve l:endb!ni yeni kabineyi teşkile me · devlet nazm ve Çemberlayn hem Faik Tokoğlunun Tire mUzesinde 
lıirec~k Vt! ona göre hareket edilecek- sinden kol'Unma emri \'erilm!~tir. Hal- kral tarafından kabul edilerek, bir mur eylemiştir. devlet nazırı ve hem de harp kabi • mütevazi, şayanı dikkat bir zeka ile 
tir. Karar name, gelecek hafta neşredi- ka ıra• ma.•k'l'lerini daima beraberle . müddet konuştuktan sonra istifa- Viston Çörç:ı, arkadaşlaı'iyle eler- nesi aza•ı olarak yeni kabineye da- verdiği izahatı dinliyoruz. 
lecektir. rinde h•1m2ları ve tedbirli bulunmala. sını vermiştir. hal tema•a başla mı, ve.) eni kabine- hil olacaklardır. Müzenin kapısındaki işlemeleri hak. 

Y l 
rı bilcı.·Hm!~tlr. Çemberla;•n istifa ettikten sonra niıı teşekkülüne kadar vazifelerinde Kabine te}ekkül ettikten sonra, a- kında: •915 hicri yılında İlyas Mah-

enİ ceza ev eri Pa,•if korıınm·ı tpukiiatı faaliyete İngiliz milletine hitaben radyoda kalmalarıııı bütün nazırlardan rica vam kamara>! fevkalade içtimaa da- mud adında bir Türk sanatkll.rının 
A.df' V. kfıl . b geçmiştir. H:ılka lüzumsuz yere ele • lıir mesaj V('rmi~tir. etmi•tir. vet edilecek ve Çörçil progra!?'ını o- yaptığı işlerden ve tezyinattan bahse· 

ıye e .. etzne ir miryolu va•ıtıısiyle >'('fer etmemeltri Çemberlayıı bu me•ajında demiştir AHikadnr mehafilde si\ylencli.ii'ine kuyacaktır. diyor. Nakişlerin içine karışmış Türk 
bııçuk milyon lira ikraz tav.siye edilm;§tir. Bir °'ok sivil tren- ki: göre, milli ittihad kabinesi te~kil o- zekasının inceliğini gösteren bu imza· 

d •ld' lerı m,ı, akkaten seferden nıenedil • - Hitler bugün yeni tecavüzlere nın bize yerini gösterdi. Nakişlere kaJ. 
e l ı miştir. ba~lamıştır. Bu cinayetleri nefretle F k b . . J bolmuş imzadan bir işleme ... cNifli 

\reta:an~~l, 10 (Te.lefonla~ - M_ali~e Par is, 10 .(R:ı•lyo) - Bu sabah snat k:ırşılanııyacak <lün:;:ıd:ı tek iman t;ı. r Q n sı Z . a l ne S l na e Mehmed• e ait olduğu dikkatli bir giS-
kiıetının kefaletıyle adlıye vekaleti. 4,15 de Parıst ... hava hücumu. cana • savvur etmivorum. rtişle anlaşılıyor. 

~ 1,5 milyon lira ikraz edilmesi ta- var dtidUkleri ile iHin erlilmiş, hava da- Hit!er, şu. günlerde in:ı;ilterede baş 
arrur eylemiştir. fi topları faaliyete geçmiştir. Paris ü- gö•teren fikir ihtilaflarından istifade 
. l.d!iye Vekaleti, bu para ile Balıke- zerine tayyarP yelmemiştir. etmek istedii{inclen, üç bitaraf devlete 

sır ... · D · ı· s· a· t !!o' "'anısa, enız ı, ıvae, ı resun, Fransız avcı tayyareleri . Alman ke- birden taarruz etmiştir. ngiliz mille-
lu, Bitlis, Elazık 1'e Orduda Uçer şif ve bombardıman tayyareleri ile tinin karakterini bi:mediğinden buna 

~ıüz k~ilik birer modern cezaevi yap- muharebe yapmak !rin muhtelif isti- cesaret etmiş ve fakat aldanmıştır. 
racaktu. kametlerden havalanmıştır. 'Ben, daha avam kamarasında mu. 

Al 
Fransanın şimalinde Alman tnyya. nakaşalar başlarken, arkadaşım Vis-manya 1 · · 1 d · · d k' F ton Çörçile kabine teşkilini üzerine re erı, şıma enızın e ı ransız ge-

Muahede ne demek mileriııe hücum etmişlerdir. Bir çok almasını teklif ettim. Kendisi benim 
• • • infilll.klar duyulmuştur. Bunların atı- de yeni kabineye iştirakimi istedi ve 

ll bılır mı? lan bombalardan olduğu tahmin edili- bana devlet nazırlığını teklif etti . 
l' rtl'bel, 10 (A.A.) - Brüksel rad- yor. 
ç~'llııun vercnği bir habere göre Bel- Şim<li, artık vazifeye daha büyük 
it~ hariciye ~ır_ı. Spak. B~lç~ada • Paris, 10 (Radyo) - Alman tayya- bir zimle sarılacak zamanda bulu-

Bazı tadi at 
çoğu 

Faik Tokoğlu söylüyor: 
- Yer yüzü medeniyetini biz kur

duk diyen Biiyük Atatürk bunu vesi
kaları ile ispat etti; işte : Eti Türkle

rak dördü müstesna istifasını vermiş rine ait bir kilit. 

yapıldı. Müsteşarların 
istifa etti 

Paı·is, 1 O (Radyo) - Pol Reyııo, 
bugün kabinesinde bazı tadil:h yap
mış, Lui Maren ile jorj lberngari ka. 
bineye almıştır. 

olan bilumum müsteş3rları kabul et- Tirede bulunan güzel tarihi vesika· 
miş ve hizmetlerinden dolayı kendi- ıar bizi tatlı hir iç sevinci içinde bı • 
!erine teşekkür etmiştir. raktı. 

Pol Reyno, tadilat muktezası ola-

parlamentosu 
lngiltere ve Fransa için sempati 

tezahüratı yapmıştır 

Belcika • 

150 den fazla eser yazmış Tire bti· 
yüklerinin isimlerini not ettik. 

Tetebbu edecek Türk münevverine 
açık, bekliyen pek eski kütüphanesin
de kitapları arasında dinlendik. Katip 
Çelebinin Cihannümasını okuduk. 

Halkevinde canlı bir ifade ve emek 
görtilüyor. Süleyman Nazifin cFırakı 

Irakn nı okumak buna benzerlerini 
ed !'ansız ve llll'lliz elçılerını kabul reler inin bugün bombardıman ettik- nuyoruz. Harp, başlamıştır. 1nıriltere, 
ıu:k kendileriııe şu beyanatta bu- ]eri şehir ve kasabalarda yaptıkları bundan sonra belki de bir çok tecrübe-

U§tur: tahribatın pliinçosu şudur : !er daha geçirecektir, fakat canavarı Brüksel, 10 (Radyo) - Belçika ma etmiştir. Parlamento reisi ; Bel- arayıp bulmak mümkün .. 
de - Belçika hükumeti 3 kanun 1937 Valansiyene 20 bomba atılmış ve yere serinceye kadar silahlarını bı - parl:ımentosu bugün fevk alll.de içti- çikanın, yirmi beş sene evvel ayni :. 
ıı..ı,~tnanya ile im:ıa.laoon ve şimdiki o A düşmanın tecavüzüne uğradığını ve Yeşil manzaraya gömülü güzel T l-

ııı bi<layetinde tecdid edilen mi- s D Iİ\\. n ~ A DA' OD K a 1914 harbinden sonr a olduğu gibi bu reden ayrılıyorduk. Tatlı bir hatıra, 
~ rağmen Belc;.ika arazisinin Al - U ~ D.::::11 ~ ~ a sefer de İngiltere ve Fransdnın yar- sıcak bir kültür havası bütün duygu. 

~i:-;~~tıvetam·ra:ıl .• ~danhak::ıtıerı~ndeiğsıı:-_ Lu·· kse n bu rg hududun dımiyle tekrar mücadel eye girişti- larımızın dinlendiği bir atmosfer h ... , . ....... _ • ,... " ğini söylemiştir. !inde yükseliyordu. 
·~ dellletiııiz l e maalesef bildirir. Parlll.mento reisi; yaşa'ın Belçika, N. E. 

1'ıtı •lçika hükfuneti memleketin ma • yaşa.m ordu sözleriyle nutkunu bi-

~ lı.Idı~ tecavü:ııe bütün kuvvetiy- d h b 
1 

tirmiştir. Petrol 
2i 

111~ııvemet azmindedir. Hükumet a a . p a ş a 1 Bundan sonra başvekil Piyerlo söz 
•-t~'-.n 1987 de tarafeynin muvafa· almış ve ingiltere ile Fransanın yar. mıntakasında 
~le tecdid edilen muahedelerde dım ed•ceklerini söylemiştir. 
llıı ik.ya yapılacağı musarr&h yardı- Başvekilclen sonra, hariciye nazı- ı 20 kuyu daha açılacak 
ttı~ ' akit reç.irmeden yapılmasını in· } } AJ d Ik ) }d rı Spah söz söylemiş, gerek İngiltere j İstanbul, lO (Telefonla ) -Petrol 

•. -.e fn.naız hQkllınetlerinden rica Fransız ordu ari e manlar arasın a i temas ar o u ve gerehe Fransanın yardıma karar sahasında yirmi kuyu açılması ve 
lle verdiklerini bildirmiştir. sondajlara devam olunması takar. 

llrı lçllca hUldlmeti Fransa ile büyllk Hollanda kıtaatı kahramanca harp ediyor MUteakıben harbiye nazırı gener al riir eylemi~tir. Mütehassıs B. Cevad, 
"' t.nr~ıun 14 şubat 1986 da verilen . . Danis söz almış ve şunları söylemiş- Mürefte, Adana ve Hatayda sondaj. 
lıa ~!çıka Kongosuna da şamil bulu- Parıs, 10 (Radyo) - Fransız ordu- tuşmak üzeredırler. miştir. tir : 
~· n teminatı teyit edeuklerine kanı. !arı LUksenburg hududunda Alman Lahey, 10 (Radyo) - Hollandn Londra, 10 (Radyo) - Meçde 

!ar yapılac:ığıııı •öylemiştir. 

ı r . kıtaatiyle temasa geçmişler ve ilk çar- karargahının geç vakit neşrettiiri şiddetli bir hava muha rebesi başla-
l'ıı ~çika hüktlmet!, "Fransa, !ngilte- pışmalara başlamışlardır. resmt bir tebliğde, Izol nehrinde Al- mış ve saatlerce devam etmiştir. 
Ilı "e Belçikanın müşterek gayreti Fransız, Hollanda ve Belçika kuv- man larla ilk temasların başladığı, 4 Hollanda kıtaatı kahramanca mu-
~llde olduğu gibi hakkın zaferini te· vetleri Almanlarla 420 kilometre uzun- Alman tankı t~hr.ip e~.ild.'.~i .v• .ı ". ~ l kavemet ediyor. 

11 td~K'ine kanidir. Juiunda ıreniş bir sahada harbe tu - man tayyaresı dü~üru l duiü bı ldırıl· I 

rınci i"nr~ti simdi almış bulunuyo-
- Dil~manın planlarını akim bı. • · - rum.> 

rnktırma~.a . muvaffa~ o.lacağımızı ı Parlll.mento, ingiltere ve Frans~ 
kuvvetle un'!~ Ptrnek ı•terım . Bu hu. için sP.mpat; tezahüratı yaptıktan 

ı;ustnki Un:idi:nı kuvv.ıtlendirecek bi soııra daA'ılmıştır. 



- -
~AHIFE '( 4 ) (ANADOLU) 

rp ası a··nden ltalyanın Vazijeti Vaziyetin hül'ô:sası 
b 

-Baı tarafı 1 inci aalıifade- Fransada 
r~a d"':f -~ J'J"l1 ~ r M 1° · · 19 34 t B l . k h k kendileri ile harp halinde bulundukla-
11 ~ I ~ y ~~ ! USSO IIlllllll, e e Çl a a • rını bildirmist.ir. İşgal haberi yıldırım süratiyle yayıl 

-Bııı t ~fı ı inci so.hifed.-- da B. Pier ot matbuat mümcssiilcri- l d •• t d• ""• •• l h { } t } Hollanda .İngiltere ve Fransadan mıştır. ~iman t~yy~rele_ri :urn ;ran 
ri yalnız bir n ktadan Hollanda top- ne beyanatta bulunarak; Bc!çikanm {}~ a SOy.te Jgl SOZ er a lr a 1 1Y0f derhal resmen yarrlım isremişt.ir. AL sanın Lıyon, Lıl, ~ansı, ae, un -
rakla a. girmişler ve 10 mil kadar taarruza uğramış olduğunu söyle- Londra, 10 (Radyo) - Avrupada- söylemiş olduğunu hatırlatmış ve de. mırnlar akşama kadar ancak oa. sekiz ~er~, }\:olma_r, Longvil şehirleri~ ve 

l 
... • gı·r·mı·:::1 e-...ı1·r. Hollanda kuvvet- miştir. ki venı· hnı·p mu··nasebetı"vle 1·talya _ ·~t· k". kilometre ilerleyebilmişlerdir. Burada arıs ae dahıl hava merdnnlarını o~-

'" ~ ıu J • J mı~ ır ı. . . . ... . bardıman etmişlerdir. Sivil halktan ö-
eri, evvelden lıazırlanmıs ol:m plan- Brüksel, 10 (A.A) - Alman ha- nın ne vazivet alacag-ı merakla bek- Duç.e o zaman nutkunda Belçıka Alman 1aaıruıu henuz durduıulama- " • ., ' · t len ve yaralananlar fazladır. Frans .. 

l ·· ··d fa ya baş! mı!ttır Su b 1 ·· t 4 30 da Anver· lenmektedı"ı·. Amerı'ka hu''ku-m''tı"nı·n · · l ·· l · t" mı~ ır ara gure mu a a ·~ . er ere gore, ~aa . :, ~ ıçın şun ~r.ı ~oy e~ı~ ı: . . . :. · bir tebliğ neşrederek, Fransa, ingilte-
bcndleri açılmış ve Alman ordusu - mmt:ıkası üzerinde bir çok tayyare- Romndaki sefiri, sabahleyin erken- cKcndısmı ve ıstıklalını müdafaa- Luksenburgta re ve müttefikloerinin nçık ~ehir ve ka-
nun geçmeğe mecbur bulunduğu a- !erin uçtuğu görülmüştür. Tayyare den İtalya hariciye nazırı Ko:-ıt Cia- ya kalkıştığı için Belçikayı takbih Lüksenburg dukalığına Alman taar- ı;abalarına bomba atılırsa ~ukabele e
razi, beş metre yfikseklikte bir su ta- dafii bataryalar faal"yct halincled:r. noyu ziyaretle uzun müddet görüş- e.decek beyinsizler vardır. Bu bi!yin- nızu sabahleyin saat 4,10 da başla _ dileceğini bildirmiştir. Gamelen de bir 

knsiyle örtülmüştür. Nevror, 10 (A.A) - İyi bir men. müştür. ftaly:m gazeteleri, ::aat ~nda sı.zler, Alman altınlarını. alarak Bel- mıştır. İşgal üç saatta tamamlanmış- ~bliğ neşr.ederek garp cephesi harbi
Mars ve İzel nehirleri üzerindeki hadan bilciirldğne r;öre, Amst.,rdam- Alman kuvvetlerinin, Belçika ve Hol 7ı~amn Al~anlara ~eslım olmasını tır. Lüksenburg hükumet erkanı ve se- nin başladığını orduya bildirmiştir. 

teknik koprüler, Hollanda kU\TVetle- dan alınmış olnn br ha bC're nazaran lan danın bitaraflığını temin için Jıa- ıst.iyecekle~dır. Belçıka, b~- ~~y~sı~- firler Fransaya kaçmıştır. Yalnıı ha- Hollanda ve Belçikııya kuvvetler sevk 
ı 1 tnra.:fmdan berhava edilmi'}tir. Hol'anda kral"\e"i Yilhelm·nanın rakete geçtiğini bildirmi~lerdir. Ga- ca pazarlıgı knbul ctmedıgı ıçındır · · 1 k tt k 1 t d"l · . T .. d ·ı · tı"r . .. . .. rıcıye nazırı meme ·e e a mış ır. e ı mıştır. ayyare de gon erı mış · 

H'1landa hükum ti bir tebl:ğ neş- millete h"tabcn b"r he::anname ne~ 1 zeteler, sokak ve meydanlarda top- kı mu takıl ve bur ya~ıyo~ ve yaşa- Bunun sebebi belli değildir. Sabahleyin Fransada harp komitesi 
rederek, millete ve orduya şu mühim ~ederek; Hiikfırnetim vazifeg"ııi göre- lanan halk tarafından kapışılmakta- yacaktır. Ynşno.ın Belçıka .> B l "k d f ·k 1 ~d b" . t· kdet · t" Bir 

. "" b 1 t d II lb k" . d"k" . l "7 t 1 . e Çl Q a C\: a a e ır ıç ımn u mış ır. tav ıyeue u unmuş ur: cektir. Demiştir. ır. a u ı ş•m ı ı ıta yan g .. ~e e erı k Al .ft . d .... ··ı ·· tor · · · · Al t d"" k ld t ço man w.yvaresı uşuru muş · 
ıEğ"er radyo ile hOkOmetin Alman kuv J,ondrı:ı. 10 (A.A.) - Radyo Brük Londra radyosu, diln akşamki e - R. Uussolıninın 1934 dekı noktaı nn- man ııarruzu ort o an saa w 

\etkrine mukavemet etmekten vaz seldeki biitiin Alman tahnasının tev- misyonunda B..Mussolininin 19:14 s2 zarından şimdi feragat ettiğini yaz- 4,30 da başlamıştır. Bütün şeh:rler ü- /ngilterede 
geçt~ği bildıri~k olursa katiy-en i- k:f edildiğini bildirmektı><lir. nesinde Belçika hakkında bir ııutuk maktadırlar. ?erinde Alman tayya;eleri uçmuş, İngiltere, harp nihayetinde tahliye 
nnmaymız. Miicarlel-e sonuna kadar Denizde bu1unan Belçika ve Hol - Brüksel, Anvers ve diğer limanlarla etmek üzere Izlanda. adasını işgal et-
dnam edecektir. Almanlar, Norveçte landa ticnret vapurları ingiliz ve l.Jf. l b • şehirlere bombalar atılmıştır. Alman- miştir. Dün gete ve sabahleyin Londra 
Almnn kuvvcLlerine mukavemet edil. Fransız limanlnrmn gitmek emrini Clt it· erin e "an name Sl lar, Fraıısadan yardım görememesi i- ve İngiltere doğu sahillerine taarruzlar 
memesi için tatbik ettikleri radyo ile almışlardır. J çin Belçikanın hududttaki demiryolları yapmışlardır. Bir köye düşen yangın 
~mir \erme ve aldatma usulünü bizde Radyo, bir Hollanda tebliğine gö- Bu harp, A man mı .... Ietı·nı·n mukad- nı ve köprülerini bombalamağa çalı~- bombalarından dört kişi ölmüştür. 32 
de tatbik edebilirler. H~rkes bu gibi re, Almanların Hollandnyı hiç bir ... • mışlardır. Brük~le tayyarelerle indi- Alman tayyaresi düşürülmüştür. yaz-
h bcrleri hiç nazarı itibara almadan y.erde 15 kilometreyi geçmiyen bir d b• . .. . d k rilen Belçika üniformasını labis Al - !erce ingiliz tayyaresi ingilter.c sahil-
varani vazifesini ifa etmelidir.> derinlikte i~gnl ettiklerini ve Hollan- eratllll lll Selle IÇlfl tayın e ece man asker ve zabitleri yakalanmı~tır. 'eri üU!rinde uçmuş, düşmanı karşılaı-

Diğer bir h.,bere göre, Britanya. da kıtalannın mukarrer şerait :ıltın- Eerlin, 10 (Radyo) - Hitler. garp j cAlman milletinin kat'i saati gel- Belçikanı~ ~uhtelif yerlerin~ ak- mıştır. 
ran ve Belçika tayyareleri Alman da mukavemette bulunduklarını ila- cephesinde Hollanda, Lüksemburı:, I miştir. Bugün giri~tiğimiz harp, AI- şam saa~ yı.:ını ~ır: k~dar 38 .Alman Alman ta.arruzu karşısında muhale-

ayyareleri ıle harbetmek ve Alman ve eylemektedir. Belçikaya karşı başlıyan harbi !dare man milletinilı m~kadderatını bin t~~yaresı duşOrülmilştü.r .. ~elç~ka ha- f'et liderleri ve işçi partisi lideri AtlcY 
kuvvetlerin: karşı n~ açmak için Hol Londra, 10 (~adyo) - Ilt~giin sa- için cepheye gitmiştir. Bitler, asker~ 1 sene için tayin Pdecektir. > rıcıye nazırı Alman sefırını çagırarnk ~irer beyanname ~şrederek hükftınet-
, tnda üzer ndc dolaşmaktadır. . atA13,8~vdr. Belçıkada neşredılen re:ı- ve mfllete hitnbcn ne~rettiği be;ran-ı Führ.er harekatı, cephede bizzr.t ;stiliyı protesto etmiş ve Almanya ile 1e hiç bir ihtilafları kalm dığını, JıG-

HoUanda ordusunun neşredılen mı teblıg: namede diyor ki: idare etmektedir. harp haHnde bulunduğunu bildirmiş- l{Omete müzahir olacaklarını bildir .. 
t bliği .şudur: Alman kuvvetleri, bUtün cepheler- • 

00
_ tir. Belçikanın Londra ve Paris sefir- :nişlerdir. Sab~hJ.eyin harp kabinesi 

Hollanda ku~tleri mütearrıza kar- de durdurulmuştur. Mlihim miktar - I ı ı 11 leri de 937 de veri~n garanti muci - toplanmış; kara ve hava orduları kU~ 
ı mukavemet ediyor. Hudud üzerinde da tayyare de muharebelere iştirak ngı• tere ~ ~ l ~. ~~ ı"'l;et; bince yardım is~miş, ve Belçika Kon- mandanları ~amiraller iştirak etınit' 

r. 'nnocla dört Alman zırhlı treni im- etmiştir. Cephede cereyan edP.n mu- • .U 'MI 4il. M .~ A gosunu da himayelerine almalarını ta- 'erdir. Toplantıdan sonraki tebliğde 
edilmiştir. Asker dolu bir tren de hnrebelerde Belçikn kuvvetlerinden B b d d lep eylemiştir. "VVelce hazırlanan pUmın tatbik me•-

• .>prü üzerinde berhava edilmiştir. maktul düşenler pek azdır. İr yanname neşre erek YJf ima Alman iler1€ylşi, Belçika müdafaa kiine konduğu bildirilmiştir. 1ngi11Z 
manların ileri hareketi esnasındn Belçika hükfimetinin rnilttefiklcr- bataryalarının şidd.etli ateşiyle saat kuvvetleri yardım için gemilere bin -

II ıhmdı: harp esir~rini siper olarak den yardım talep .etmesi üzerine Fran kar af Verdiğini bi~dirdi onda durdurulmuştur. Belçika açık dirilmi~tir. 
' u ıınnınkta ve gayri in. uni daha ba- ız ordu u derhal Belçika ıırazisine şehir ilin edilmiştir. fngilterede siyasi vaziyet heniiz ııs-

Londrn, 10 (AA ) Rritanya lerini iddia ederek ynplıkları tıınrru-
• ullerc mür caat etmektedirler. doğru ilerlemcğe başlamıştır. Fran- · · - dınlanmamıştır. Çem~rlaynın pazar-

hükfımeti aşağıdaki tebliği neşret - zu haklı gö:stermeğe çalışmışlardır. M J f "" 
Tfo!lnnua üzerinde yetmi~ Alman tay- sadaki İngiliz kuvvetlerine de bu hu_ 0 oto te<ıi giinU istifa edeceği d(! söylenıne,ıı.-

t t 1
. t .

1 
. t• miştir: Bu iddinııın tamamen asıl!'lız olduğu d 

arcsi dı.:~ur lmü ~ür. sus a n ıma verı mıŞ ır. te ir. 
İngiliz ve Fransız hilkumetlerj el- tabiidir. ır ollanda ile Belçik:ının Al J k 

Lrı 1ra, lO (Radyo) - Belçika hü- Paris, lO (Radyo) - Bngün öğle- lerinde bulunan btitün vesaitle Hol - kat'i bitaraflık siyaseti takip etme - man se irile i i saat f sviçrede 
kun·eti 1937 yılındaki taahhildname den sonra hnvada geni9 faaliyet ol - k landanın ve Belçikanın yardımına ğe karar ,·erdikleri ve aQkeri müda- onu~lu hwiçrede umumt seterbertfk UAn e-
rnucibi ce ingttte,.e ve Fransadan yar- muştur. koşmak için derhal acil tedbirler al- faa tedbirleri almak hususunda mi.it -1i!miştir. Bal "ehrine bir kar boınbJ 
dım ist miştir. F .. ansız, ingiliz, Bel~ika v~ Hollan Moskova, 10 (Radyo) - Alman- '"' ~ :.-

d t 1 . d mışlardır. Şuraaını da kabul etmek tefiklerle istişare teklifini retidcttik- yanın bura sefiri Yon SCllenburg, bu- rlüşmü tür. Bir demiryolu tahrip e· 
Aynı l ük!lmet 1914 - 1918 de teati a ayyare erı üşmanı her taraf'ta lazımdır ki, Alman.va bu taarruzda teri malfırndur. Bununl~ beraber her r-

d"len mektup1ar mucibince himaye ve ::ıramışlnrdır. gün hariciye komiseri Molotof tnra- dilnı!ştir. Alman t ı\•varelerinin t~ 
F t l.;J hü d bitaraf memleketler aleyhine i~e - türlü ihtimali karşılamak üzere hü- fından kabul edilmiş ve iki saat ko _ ruzları protesto eu . iştir. 

ardımın, Belçikn Kongosuna da teş- ranı:ıız opra . arına cum e en rek bir kere daha askeri bir tefev - tiln tedbirleri ittihaz etmiş olan müL nu~muşhır. Bu konuşmalardan son- İsviçre bitaraf kalacağını iJan et .. 
1 liııi temenni etmiştir. Belçika bil - dü!'iman tayyareleri. mfidhiş bir ateş- vuk temin etmiştir. tefikler i tilfıya u~rnyan bu memle- · 

met· b yne mikl adaletten emin bu le kr~ılasmışt1r. Gerek hava 'lrnha- 1 "' k ra hiç b ir teb ii' ç\kmamıştır. mıştir. 
. ... t.,. .. • UIAJllAU HlUt.lıt!U.Mt!r tara- .... .., ..... q C:ı!Jlitil!IUU ve gerek~ dafi .:..z •• f .... uı, .. rr ... lluıJUA He: Dl!H.jl.Kanın K.et crın yarcıımına ko~ına ~ i~ n sU- Mosko~a. l o (Radvo) - Harieiye it alyada 

ı da oldur,..,nu 1·1~ve etmı"ştı·r. topların nçtır~ n+e~ netı·ce.sı"nde ... 4 Al bitara lıklannı muhafaza etmedik- ratle harekete geçmektedirler. k . 
,,.. u ıs• .. ~ .. omıseri Molotof, bugün Yugo Jayva İt 1 h b" tebeddill d eytl 

Brüksel, 10 (Radyo) _ Belçika man tayyaresi düşilrülmüştiir. A 00 ticaret heyeti şerefine bir ziyafet k a yad, ar 
1
.n t• . h -~ etn .

5 
et-

ralı f.ıeopoJd Belçika orduları baş _ Londra. 10 (Radyo) - Belçika hil çzk Ruzvell vermiştir. arşısı~ :ı vnzıye mı enuz ayın ,101 
- ır ndanlığı vazifeo:ıini deruhte etti. k0m€tinin yardım falebi üzerine· in- * memfştu· . .l\faamnfih itnlyamn 1 eJ 
·rıi bir tehi ğle ilan etmiştir. giltereden mühim miktarda tayyare Mebusf ız t./ar Brükseldeki Amerika T kar:mnda devam ile milsellah bitar&f 

C<.>neral ~nis, Bel~iktıya kıırşı Al- Belçikarıın yardımına gönderilmiş it. f;" ·ı t 1 ,.Ç J eca vüze Lan et kalacağı rivayeti vardır. Amerikanı~ 
P. n ileri hareketinin h"r taı·nfta dur- Ve askeri kuvvetler de v. ola çıkmıs- Parti namzedlerı· ı"la"'n se ırı e eıe J onua . Roma sefiri İtalya hariciye nazırı ]<of\ " ,, k - E~•tarr.fı 1 inci 'ahiff'dP - c· ı . ttr 
, ıı-ulduğunu, tekmil mOdafan hazır- tır. d onuştu ıano i e görüşmüş, izahat isteınış ' 
ı 1 J h 10 <n 1 ) 1 e ildi T • yacakhr ve kalamaz! Artık Alman. italyan gazeteleri Alman tccavfızil06 
• ·ının çok iyi olduğunu ve mükem- ,a ey, .neye - A man tay- \ aşıngton. 10 ( U.tdyo) - . B. Ruz- yaya kn.r,ı, Almanyanın temsil etti-

T. I ~urette i~!ed"ğ",..i.. Alman tayyare- yarel"ri. ör lcclen sonra gelerek bom. Ankara,, 10 (A.A.) - Açık bulu- velt bugün Belçikadaki Amerika sefi- ei hY korkunç :tihniyP.te karşı çelik bermutad alkışlamaktadır. 
• r· tarafından Belçika ttıyyare mey- bnlar a tı:ıı~' nrdır. Bombal arın bir nan Aydın .meb~sluğu için Eminönü ri ile telefonla iki defa göruşmüştür. b:r yay ıibj p.hJanan yalnız miittc- Aınerikada 
C-n!arına yapılan taarruzların bir ne- Jrn çı . harıcıye nezareti civarına <lüş- hl a!~k<:'\'f reisı Agah Sırrı l.Jt:vent, Bi- Amerika siynsi mahfilleri Avrupa- fikler değil, fakat l;ütün bir beşeri- Yeni Alman tccavllzü Amerikadll 
~·ce vermedig-ini bir tebıı·x.ıe bı.ldı"r- mii crtfir. ecı . m.ebusl.u~u için Adımadıı Gii - dn "e uzak şarktn venı· me.""leler kar. Al-"' 

1 
k 

1 
• u .J •7" yettir, beşeriy~t;n iyil:k. fazilet, ah- nefretle karşılanmıştır. Gazeteler 

1 • tir. LahPv. 10 ("ndyo) - Honanda e · ımıted şırketi miidürü Kasım Gü şısınd:ı bulunduklaı·ını bildirmekt d" _ !ak namına biriktirdifi bütün 0 iyi manyayı takbih, hükumeti harekete 
Bniksel, 10 (A.A) -Bu sabah cc- "'ona'lm2.sı. in ll'"liz "" Fr:ınRız deniz lek ve Zonguldak mebuslul:ru için si- !er. e ır telakkilerdir. Ve n:hayet dünya ku- davet etmektedir. Halk sokaklarda }.1-

r "an eden hadiseler hakkında sıra- 1·ın·H~lerin,. iJt "hak etmistir. yn al bilgiler okulu prlesörü H ıızım Birleşik Amerika hükOm~ti Hollan- rulalıberi insan oğulle.rını:ı bi.-1 bir manya aleyhine nümayişler yapmıştlt· 
. Parı s. 10 (füıdvo) - Fransız ordu- Atıf Kuyucakın genel ba~kant ık di - d b wl · · · . . l ltı ılc ~ tnf~Hit verilmektedir. 

1 
• • • ~ - .ıya ag ı arar.ısının, Felemenk Hin - ıı:ahmet, bın hır k~nh macera mukıı- Ruzvelt, nazırlar ve kumandan ~r 

S at 5.20. Brllkselin hava dafii ba- ~krı, dhüşdmdn~ln knrşı la~:-' 0k iizere Bel- v.a
1
nm

1
ca. pkarti n

1
amtzedl i olnra!< göstc. distam ndnlarının gnrantisi için diğer bilinde teaia edebildik.len be~eriyet görüşmüş. Hollanda, Lüksenburg, :Bel-

. ~ı a u u ıırını geçmı" 131& harbi- rı mc erı ·arar a~ ırı mıstır A "k h··ı • 1 . . . . . k et-ryalnrı faal yete geçmisti.. . k 
1 

h t 
1 

'il• • 
8 

.
1 

. •
0 

h. ~ 1 · . merı a u rnmet erı ıle derhal mü • nızamıdır ! çık aya açılmış olan kredilerı blo e 
~ • · nın nn ı n ıra arını ta .ıvan U"Un o- nyııı ı oncı nı nte ıı) ere bıldirir 1 •• .. • • • • • • 11 dJ Sant 5.30. La Hayederı Belga a-

1 
d ld .. . • . ... . .

1
: d ·! ZAı<ereler yapacnktır. Çunku Hollnn- Yer yli:r.ünde haksız tecavüzün mıştır. En mf.ihım mesele Ho an 

. . va ar an yı ırım suratıvle ılerı hare- \ e ı ,rn e e1 m. 1 t A . .. . . k .. . . . . ' H" d" . . . rikll Jnıısma verılen malUmata göre bir k t lı , 
1 1 

• C H p 
1 

b k cıaya aarruz merıkayı muhım tıcn- uvvet auııJJtımalımn m•l•ahhas bir ın ı:itanının vazıyetıdır. Aınc 
<:Ok tayyareler Hollandanın üze;indc e e nşuımış urc ır. · · 

1
; f''~ef"k n~ nn vekili ri mesdelerle karşı karşıya bırakacak- timsali ol~n Lafontenin o methur donanması Filipin adalarında bekl&-

uçma:ı..-tadır. Tayyare dafii batarya- * r. c ı aydam tır. Amerikn Hollaııdn ve müstemleke· kurclu bile hanına kurban edec~ği mekte<lir. 
lar, faal!yete geçmişlerdir. Yu a 1 f(rall * !eriyle. sene<l<! 300 milyon dolardan kuzul.ll~a ııaldırnken onla_r~ «.auyu- Norveçte • 

llrüksel, ıo (A.A) _ Belçika rad- Pol Reyno fa zla tıcnrct yapmakta.dır. Bu memle- :nu nıçın bulandırdmıu ~ıbı bır ba- . . il Nor-
'AA k J d d"• d'" k 1 A "k ~ h d d 1 . Norveçın ceııubund:ı milstak ı. yosunun hususi bir mesajı Nivelle ve ıv.1.a 'euOnlJa an on U et er mcrı a mamulatının altıncı ane ıser e ece [ kadar hır hıo.k şuu- _ . 1ft.,..,aJc-

R d 
J d d o t · ·a· ı·k b ı d veç mufrezelerı Almanları hırpa <U>· 

Sae!lt -Frond mıntakalarında bir ta Atina 10 (Radvo) - Krnl ikinc· a youa bir mesai !>rece e rn ş erısı ır. runa m& ı u unuyor u. Almanya . d rııl , . - • • ı 'J --- • k d. • • b"" 1 d b. tadır. Narvikte muhasara çok ıı 
kım pa..~üt:çülerin bulunmakta ol- Jorj, bugün Makedonya se3rahatin - verdi ettiğini söyledikten sonra: ıae en ısını .. oy~ au a~ ır .~ah~- tılmı~tır. Vazi~t müttefikler lehine, 
dutunu haber vermektedir. den dönmüş ve derhal bag\·ekil .i'ı!e _ - Ordularımız, derin bir huşu ile 0~ ar~ma~ kulfetmden bale mustag- fakat ağır olarak inki af etmekt dif· 
Re!çıka radyosu milli müdafaa na- taks:ısı kabul ederek, umumi vazi- Paris, 10 (Radyo) - Eaşvekil Pol kılıcını çekmiş bulunuyor. Bütün nı :elakki edecek kadar perva112- Al J ş 
zınnın bir emri Ozerine bütün asker- yet etrnfıncla iznhat ılmıştır. Reyno, bu akşam radyoda bir .5öylev millet, hürriyet, medeniyet ve istik- dır. mangaua 
lerfn meneup oldukları kıtnlara il ti- D b b vermiş ve A lmnnyaııın bu sabah Hol- Jal uğrunda vazifesinj ynpmağa ha- Demek fa~zı m~haJ olar~lc yarın Alman orduları garp cephesinde sa-
hak ctmeğe davd e) lemiştir. iş la : i 1anda, Lüksenburg ve Belç!ka üze _ ıırdır. Düşman mağhip edilecektir.> Almanya gahp gelrrse be§erıyet, kur at Uçte büyük taarruza kalkmışlardır. 
Sabahın birindenberi nazırlar :fev- Cevat DJ ğ :ı !ine yürümekle tecnvüzlerfoe devam Dem!ştir. dun bile yer yüzünde haldm oldut-u Hitler beyannamesinde, AimanYaTilll 

kalAcle olarllk akdetmiş oldukları iç- _, AWS• M d~v-~ler~en. ~a~a gerilere g~dec:ek, mukadderatını bin sene için tayin.: 
tiınH henuz nihayet vermemişl\!rdir Hutalarım her ırV.n ••İ>ahtarı relefon TA y YAJ~E ==:·s·"ı:ı"1'e ... m .... a ... s .. ı .. n"'d'"a''~-=. J"}L"4-6 butun fımdıkı ınsanlık ve faıı:ılet te- decek harbin başladığını bildirıniŞ ,. 

Başvekil Il. Pierlot ile harici\·e na~ 1 ak~DU k c?ar lkincibeyler sokn· ~ u· likkil~ri tersine dönecektir. garp cephesine gitmiştir. 
.. 
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"

11111
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11
•
111111

•
11
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1111

'
1111 F k t h .. •· d ___. zırı B. Spank kral tarafından kabul fmda 65 numarah muayerıehıınc· Uugün iki büyük film birden ,8 a ayı~, yeı- yuzun e eöğsün- • • 

edilmişlerdir. Bu mül2kat.ın sonun-' ı.inde kah.ti eder. Tcl~fon: 3055 1 s o N B E s T E de ID&aknlıb~ h.asai dolu bir kalp çar- Hızmetçı aranıyor . , .. 
!ll•D~~!'.\!~~~~~~~;;;~~·;;;~;:•!3°~•-~"St:~·~-;;;-:-~~-~;- pan le ır ınaan mevcud oldukça iyi bir mlieNeaede temizlik ıı EL HA M R A sine1nası"n~d. a.. . Bat rollerde: Almanya galip relemiyecektir, gel- riyle metcul olacak 'bir bayana jhtJ. 

Bugün matine~rinden itibaren 
Beyaz perdenin komik kralı ve hepinizin sevdiği Harold L!oyd 

LUlnin en son çevirdiği eşsiz şahane komedisi 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

u z· 
Ayrıca fstcınbulda ynpılan 1940 BALKAN KOŞUSU Vt! METRO 

JURNALDE e.n son ve en mühim HARP hnb€rleri 
SEANSLAR: 1,30 3,30, 5,30 7,30 ve 9,30 da 

Cumartesi ve Pazar 11,30 da ve hafta arasnda her gUn 1,30 da 
UCGZ HALK ooansları vardır 

miyecektir. yaç vardır. Kendisine iyi ücret ~ert-
KATE DE NAGY • /ULES BERRY GEORCES RlGAUD Buna yalnız insanlığın değil, Al- lecektir. l.tiyenler Kenıeraltınd• 

-- lahın da rızası yoktur. Sıhhat ec:zaneeine müracaat e~· 

2 !Kİ YA V R U C U K Hamd~ N,-üz-he_t .-ÇA_N.;....ÇA_R....:-lid-ir_. ---------: 

lzmir Emrazı Sariye hastahanesi Oynayanlar: 
ALİCETISSOT - MAURlCE ESCANDE BERNAND LANCRET 

AyrKa: Ekler jurnal No. 13 
Son cliinya harp hadisatı 

Fiatler: Localar 200 - J 50, hususi ve 1 inci balkon 30 salon ve 
ık.inci balkon 20 kuruştur. 

Oyun saat:arı (Son bt>"te 3- 6- 9,15 
(1ki Yavrucuk 4,30-7,30- 10,SO. 

Pazar günii 1,30 iki Yavrucukla baılar 

başhekimliğinden: 
Hastanemizin 1994 lira 75 kuruş bedeli keşi!li ve 150 lirn muvakkat 

teminatı ola:ı avlu duvarının f'ksiJtmesi pauırlıkfa yspılacıığından keşif 
ve şartnamesi hastane idaresinde hergfin görülebiJir. ihale ı 13..5-940 paz~r 
t.esi günü sııat on birde emrazı sariye hastahanesinde toplanacak kom s
yon huzuruııd.ı yapıla<'tıktır. Taliplerin muv:ıkknt teminat makbuzları 
\'e ticaret odası ile Nufı:ıdan tasdikli hüvlyet veaikalariyle birlikte :nıü~ 

~a1ıt11ıilm--D1l .. 1111111S8_ııra ___________ _, ~tıan. s il ıu ıı 1604 



(ANADOJ Ul Sahifp 5 -----
EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN: lzmir sicil ticaret me

murluğundan : I LAN >... 

• }t,: Yeri 
Me. lan 

~ Yeııi Taj Nni Kıym@ti Depozito 

~~:-~~---~~--~~~~~-~-~~~~~~-----------~~ 
l)g Karataş O Eyml yeııi 26' uıteıı se. 
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·ı 
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·~ 

Eski günır&k - yeni 8'~9 IHteU ao, 
Ada 214, JHU'&el 11. 

Şehioller cad. 'lmılı - ,ewi 1529 -u 
So.kak. 

A 

1Ca11ıyalı:a Dftaıtmacı M. »!&~ 
Yeni 1730 uncu sekak 
hfeınQulıiyc M. Derviş Hllseyia ye.t 
78& ıneı sokak 102 !1:2. ada 367 
»rseı !!. 

Toraman M. T&raman yeııi 773 üaeii 
Sekak. c63 M2. > aca 422, parsel 26. 
Do!aplıkuyu M. Yeni 746 inci sokak 
di8.50• ı.r2. P.da 474 parsel ı. 
Do!aphkuyu M. 1smıril ef. yeni 7!>0 
ıııci eelıak. •24 ll2. • ada 472 parııel ll. 

üçüncü sultaniye Hilseyinağa yeAi 
tı 9 IUICU sok. 179.60 :ıııı:2. : &da u 
Parsel 9. 
Oçüncü sultaniye AtuN<:i - yeni IOf 
ine!~. 105 M2. ada 62 parsel 19. 
Üçllneü~ultaniye Hüseyinağa yeni 
Gı 9 uncu sok. !!5 M2. ada 61 parsel S. 
Dolaplıkııyu lsmall ef. yeni 750 İ11Ci 
sokak ~O M2. ada 470, pa~l 49. 
llir!nci karata~ tramvay İnön!I 
caddesi ada 598 parsel 16. 

1~ ııo 

il +i 41 
1/1 1 1 

1/1 1/1 
la6 1,3 

i, 7, 

- - - 12 

29 .... 32 

ii - G6 

1/52 1/3 

3 6/1. 

9 16 

12 S4 

S/1 14 

' 11,'l 

292 250 
234 2~2 

296 264 
238/1 266 

GCzelyah trftmvay • yeni lnönU 
caddesi 366 M2. ada 895 parsel 1. 
Glizelyalı tramuy • yeni İnönü 
Cadde~; 3'>6 M2. ada 896 parsel 2. 
Güzelyalı tram\·ay • yeni İnönü 
Caddesi 366 1112. ada 895 parsel 3. 
kızılçullu Şimendifer yolunda 
.. ?777 .t~I) Jt.12.> 

lJara(aç Şehitler eaddeili 
•2795.83 M2.> 

Kal"<jıyaka Donanmacı Rahmibey 
~·eni 1743 ilncü ao. c599 M2.> ada 96 
llarsel 42. 
Güze!yalı müstecabi zade yeni •o ıncı 
Sokak. 73 M2. ada 87<: parsel 18. 
Güzelyalı mll•teubı zade yeni 40 ıncı 
~0kak. 306 l\f2. ada 874 parsel 24. 
Güzetya ı n1U tt!cahi .ra.d• - y•ni 
40 ıncı so. 301 1'!2. ~da 874 parsel 25. 
Giızelyalı mü.tecabi zade yeni 40 ıncı 
oQk, €44. 75 M2. &da 874 parsel 26. 
Güze lya!ı müstecabi zade yeni • 40 ıneı 

Sok. 471 M2. nda 874 pa1'3el 27. 
Cüzelyalı nıilf.tecııl:ıi zade - yeni 40 ıncı 
Sok. 142 !II2. ada 874, parsel 32. 
Güzelyıdı TPnezzUh . yeni 21 ine; 
80. 309, 25 :M2. arla 887, parsel 1. 
Güzelyalı 3'.l Uncü sokak 3S9.25 M2. 
'da P87 parsel ır.. 
Güzelyalı 33 ünrü sokak S28 M2. 
•da 887 parııel 17. 
Cuzelyalı 83 Uncü sokak 321.75 M2. 
•da 887 PRr•el ıs. 
Cüzelyalı R"adiye • veni 23 üncü 
80kak 281 Mi. ada SSS parsel 7. 
Cüzelyalı tenezzüh veni 21 inci 
1 k . 0 

• l837 M2. ada 890 parsel 1. 
Cuzelya!ı tenezzah - yeni 21 inci 

llok k C a . 336.50 M2. ada 890 pa.rsel 3. 
"Üzelyalı Cerrah Mehrrıed ef. yeni 
G5· ine; sok. 447 M2. ada 892 parsel 9. 
, Uze)yah Şefkat yeni 36 ıncı sokak 
~O M2. arla 894 panel 1. 

2 
Uzelyalı Rpqadiye • yeni 23 iineü scık. 

61.:,:5 llt2. ada 897 parsel 1. 
~Uz !yalı Reşadiye - yeni 23 ilnci! 
C k 263.75 )f2. ada 897 parsel 2. 
ilzelyalı Erik • Yeni 34 üncü 

~k. 266,25 M2. :ıda 897 parsel 3. 

24Uzelyalı tenezzilh • veni 21 inci sok. 
C 3.75 M'2. ada 897 parsel 4. 

7~zeıyalı Reşadiye • yeni 23 üncü sok. 
c"50 M2. ada 8~8 parsel 7. 
'°~telyalı Reşadiye • yeni 2S ü11cü 
Cu · 128 M2. ada 90<( parsel 7. 
, ,.Z<ılyaJı eel&met, ferah yl!ni 28 inci 
o~ ~o C · ı 5,25 M2. ada !lll parsel 2. 

8611Ze!yaJı Recai - yen' 39 uncu sok 
c!·60 M2. ada !>19 p&?N!l 1. 
ııoıc ~elY&Jı ~ecaı zade - yeai 39 uncu 
Cu · 242.50 M~. ada 919 parsel 3. 
•ole ZelyaJı Reca.i zade • yeni 39 uncu 
C. · 209 M2. ada 919 parsel 4. 
l~~ZelyaJı tenezzüh • yeni 21 inci sok. 
Cu ~2. ada 1789 parsel 1. 
·~ Ze-lyaJı yeni yol sokak. 144 M2. c:/ 789 ;ıarsel 2. 
lncı tepe Mah. tramvay cad. Yeni 92 
Cıı. ıı.k, 622 M2. ada 898 panel S. 
ni ;tepe M. Turgut Reis çıkmazı - ye. 
~· 02 inci sok. 165 M2. ada 889 
""~e 7 (; . . 

2 258 

70 

117 
119 

8 

2 

:!60 
lot'f/1 

- 1@87/2 

1089 

87 
119 89 

H 

22 

.. 
-

2 -

2 

777 

l 

777 

87 

37 

37 

37 

19 

37/9 

2 

12 
lt 
12 

111 

6011 

1 

2 

·-
oııe . to., Pe f Turyut reıs çıkmazı - yeni 
• •ı.o; ~ok. ıvo .1112. ada 839 parııel 8. 

Ev 66H.-

Dilkkln ve kala- 1116.te 
vehıuıenin 

3 ı 68/ 50688 hiaeesi 
Dükkin, fınn O ... tQ 
Ve ev depe.,. ar. 
sanın 2 / 3 }L;.uesi 
Ev. 22te.-

10.00 

Arsa 19.-

Arııa 12.-

Arsa 6.00 

27.-

2tl.-

ıs.-

ıs.-

Altı d!lk
kln Ve d6-
ponun 
284/6'G 
hia8e9i, 

2ı-s2.-

Ana 549.-

5•9.-

50.-

Tarla ve yıkıl- 80.-
mı~ kule. 
Maa müştemilit 3675.
un fabrikası 
ve hangar mahal
linin l /6 hi8'1eai. 
EY "'" bahçe 4750.-

22.-

Ana 107.-

111•.-

Arııa 226.-

Arsa 165.-

Araa 28.-

12-t.-

> 102.-

98.-

> 97.-

> 84.-

> 334.-

> 118.-

184.-

> 287.00 

> 106.-

> 92.00 

> 107.00 

> 85.00 

> 28.00 

> 38.00 

Arsa 282.-

> 345.-

> 7S.-

> 42.-

> 44.-

> 48.-

> 93.-

8.-

5.-

1300.-

2r..-

SH.-

44•.-

2.-

3.80 

2.40 

1.20 

G.40 

5.20 

2.60 

2.60 

iS.2.40 

109.80 

109.80 

109.30 

16.0-0 

735.00 

950.00 

4 40 

:ı.•• 

46.20 

83.00 

6.60 

24.80 

20.40 

19.60 

19.40 

16.80 

66.80 

28.60 

26.80 

47.40 

21.00 

ıs.4o 

21.40 

17.00 

4.60 

7.60 

56.40 

69.00 

14.60 

8.40 

8.80 

8.60 

18.60 

1.60 

1.00 

Asım R. Pelin ticar•t unvaııiyle 

izmirde murabıt ~ar~ı•mrla 8 numa
ralı maıtazadıı her çeşit hurdftvat ti
caretiyle i~tigal eden A. ım R. Peli. 
nin işbu ticaret unvanı ticaret ka -
nunu hükümlı>rine göre sicilin 2727 
numarasına kayıd ve tescil edildiği 

Bornova askerlik satın alma 
K omisgonundan: 

ilin olunur. 1668 

1 - Nilmunesi mucibince 500 seyyar mutvak ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. 

Zayi 
61 ıncı fırkanın l!lO ıncı alayının 

birinci tabur ikinci bölüğünden :ıl
mış olduğum asker! ve~ikamı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan e~kisinin 
hükmü yoktur. 

2 - ihalesi (28 Mayıs 940) Salı günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 175 bin lira olup ilk 
teminatı 10 bin liradır. 

Kocaeli vilayeti Karamürsel kaza
sının Hayriye köyünden 24 numara

lı hanede 318 doğumlu Süley
man oğlu Ahmed Öztürk 

4 - isteklilerin ticaret odalarına kayıtlı oldukla
rına dair vesika ibra.z etmek ınecburiyetin
dedirler. 

Zayi 
1928 senesinde Konyanın Doğan. 

bey ilk okulundan almış olriuğum ııe
hadetname,vi kaybettim. Yenisini ıı
lacağımdaıı eskisinin hllkmü kalmf.
dığı ililn olunur. 

5 - Nümune ve şartnamesi herg-ün abahları ko
misyonda görülür ve okunur. 

İ•mirde Kazım Dirik cadde~inde 
12 numaralı bakkal Mehmed özte
kin nudinde çalışan Konyanııı Do
ğanbey okulundan mezun Mehmed 

Nuri Atalay 

6 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesika ve kanunun tari· 
f atı dairesinde teklif ve teminat mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz karşılığı lzmir Bornovada askeri salın 
alma komisyonuna vermeleri ilan olunur. 

tamir ikinci hukuk hakimliğin • 
den: Aydın 

ninden: 

11 16 21 27 

vilaveti daimi encüme-
• İzmirde İkineikordonda Tayyare 

sineması arkasında muhabere /ilzba 
şısı Abdülkerim evinde Muğlalı Ali 
kızı Zülfe Zühra tarafından 'knra.ı 
Muğlanın Ula nahiyesinde nalıncı 
mahallesinde oturan Yusuf oğlu Meh 
med Bira! aleyhine açılan ihtar da
vasının icra kılınan muhakemesi s<>
nunda merlenl K nun 132 inci mad
desi hükmüne tevfikan bir ay zarfın
da müddeialeyh Mehmedin mü•t~ -
rek haneye dönmesi hususnun ihta
rına ve masarifi muhakeme olan 
1212 kuruşla bakiye httküm harcı o
lan 300 kuruşun dahi müddeialeyh 

Mehmede yükletilmesine temyizi ka

bil olmak üzere 26-4-940 tarihinde 

davacının vicahında ve milddeialey

bin gıya hında ka.rar verildiği ve usu 

len tanzim kılınan gıyap ihbarname

sinin mahkeme koridoruna talik kı. 
lındığı tebliğ makamına kaiın olmak 

940 yılında Aydın, Söke, Nazilli, Karacasu ve Çine kazalannda ya
pılacak bir.a tahriri için 4983 lira muhammen kıymetinde ve 17 kalnt ~
rakı matbua tabettirileeektir. Bu evrakı matbua 20 haziranda hu ust mu
hasebe müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Taliplerin 1615/ 940 tarihli per~embe ırf.inü saat on dörtte ve 378 lira 
73 kuru~ teminat mektupları ile Aydın vilayet daimi encümenine fazla rua
!Umat almak v~ şeraiti öirenmek istiyenlerin her gün encümen kaleıııiııe 
müracaatları ilan olunur. 30 3 7 11 

M. M. V. Deniz levazım satın alma 
komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 67000 lira olan 20000 metre şayak kuma
şın 22-marıs-940 tarihin,. rasthyan çarşamba günü saat 11 de 
kapalı zarfla fksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tik teminatı 4600 lira olup şartnamesi her gün komisyondan W 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

S - İsteklilerin 2400 'arılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
na.V1a .... • 1'o1"1oh tolr1if T'J'\&>l.:-tun1!:1.r1T\1 ıPn y~ hPUi vijn VP ş.s.Jil!tPn., 'bil" 
saal evYeline kadar Kasırnpaşaaa buıunan komı!yon oaşlianugı-

üzere illin olunur. na makbuz mukabili vermeleri. 9 11 16 21 1622..894 

1868 

1369 

1373 

1376 

1377 

1378 

1379 

1381 

1383 

1386 

1387 

1388 

1389 

1391 

1392 

1393 

1394 

1396 

1397 

1399 

1400 

1401 

1402 

Göztepe M. Turgut Reis çıkmazı 
yeni 11)2 inci sok. 195 M2. ada 839 
par11el 1 O. 
Gö:ı:tepe M. Turgut reis çıkmazı - yeni 
102 inci ı;o. ada 839, par. 14-155 M2. 
Göztepe M. Tepe - yeni 88 inci sokak. 
815 M2. ada 1151 purse; 8. 
Göztepe M. Eşrefpaşa so. yeııi 77 inci 
sok. 621 M2. ada 931 parsel 2. 
GöztPpe M. Eşrefpuşa sok. yeni 77 inci 

sok. 561 M2. ada 931 parsel 5. 
Göztepe M. Tepe. yeni 88 inci sok. 
586 M2. ada 9al parsel 7. 

8 

Göztepe M. Eşrefp3şa - yeni 77 inci 217 
sok. 469.75 M2. ada 935 parsel 2. 221 
Göztepe M. Eşrefpaşn ve tesadüf çı~-
mazı - yeni 92 inci sokak «494 M2.> 
ada 944 parsel 2. 
Gö?.lePe M. E.~refpa~a - yeni 92 inci sok. 
695 M2. ada !'144 parsel 4. 
Köprü Mah. '.\lısır!ı caddesi. 259.75 
M2. ada 1732 :Jarse! 1. 
Köprü Mah. Mısırlı caddesi 281.75 
1112. ada 1732 parsel. 2. 
Köprü Malı. Mısıriı caddesj 436 

M2. ada 1732 parsel 3. 
Köprü Mah. Mısırlı caddesi 315,25 
M2. ada 1732 parsel 5. 
Köpriı Mah. Mısırlı caddesi 376,50 
M2. ada 1739 parsel 1. 
Köprü M. Türkoğlu - yeni 137 inci 
sok. 747 1112. ada 354 parsel ı. 
Köprü Mah. Nazım sak;zlı - yeni 150 
inci sok. 1070 M2. ada 354 parsel 2. 
KöprU M. Tenezzüh - yeni 153 üncü 
sok. 8b l\12. ada 828 parsel 6. 
Köprü Mah. Tenezzüh - yeni 15S üııcn 
sok. 88.00 ,\l2. ana 82~. parsel 7. 
Köprü !II. Tilrkoğ'u - yeni 187 inci sok, 
79.50 M2. ada 830 parsel 20. 
Köpril :lf. Ar:ılık • yeni 152 inci sok. 
264.75 M2. ada ! 732 parsel 6. 
Köprü 1\1. Ara!ık - yc'F 152 inci sok. 
230 M2. ada 1732 ıı:ırsel 7. 
KöprU ::\L Sakızlı - yeni 150 inci sok. 
647 .2;; 1112. ada 1732 parsel 8. 
Karşıyaka Osman zade Rahmibey • ye
ni 1743 üncü rnk. 1617 M2. ada 
103 parsel. 25. 

70 

17 

12 

3 

-

64 

> 10.- 2.00 

> !.- 1.60 

82.- 16.40 

81.- 6.20 

> 28.- 5.60 

> 29.00 5.80 

> 47.00 9.40 

> 74.00 14.80 

> 104.00 20.8(1 

> 39.00 7.80 

> 42.00 8,40 

> 65.00 13.00 

> 47.00 9.40 

> 56.00 11.20 

> 75.00 15.00 

> 107.00 21.40 

• 9.t'O ı ~o 

• 9.00 1.80 

> 16.00 3.20 

> 13.00 2.60 

• lı!.00 2.40 

• 65.00 18.00 

> 3284.00 646.80 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin taksitle satışbrı 27-5-940 pazarte'i gilnü saat dokuzda ihale
lerj yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

1 - htekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri. 
2 - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti ıreetiV,i tak ıUrdo talip'nin depozitoiarını nis

bet dairesiııd.ı tezyid eylemeleri ve mühür icullananların mühürlerini .ıot•rden tasdik ~ttlrm.Jeri. 160 

• 



• 

• 

Af b •k J lstanfml Befterdarlıftndan: . 1 a ar umum tJskUdards V aHde bağındaki prenntoıyum talebe ve öiretmen sana· 
toryomunun 60698-54 altmış bin altı yüz doksan sekiz lira 54 kuruş keşif· 
li ik1™Sl inşaatı kapalı zarf asuliyie eksiltmeye konulmuştur. •• •• \ııt •• 

urugu • • 
arangoz tezgah arı alınacak 

Rende, planya, şerit, tesiere, freze, makkap, çakı bil~me tezgahı 

vesaire gibi yeni veya az Jc.ullamlmış marangoz tez~hları ahnaeaktır. 
Elinde bö~·le tezgiihl-ar ıtlup ta ~atmak istiycnlerin bir mektupla ~e
ri fabrikalar umum müdürlüğ'ünc müracaat etmesi ve bu mektuba tf!~
guhların ebat Ye evsafı i~ ırıarkasrnm ve fiyatının de ilavesi rica 
olunur. 11 14 l 6 18 1614 

zmir Maarif müdürlüğünden: 
Bergama kazasının aşağı şakran köyü öğ

retmeni Şevket Koçere: 
16 Mart 940 tarihiade haber::iz v~ mezuniyetsiz vazifenizi terketti· 

ğinizin anlaşılması üzerine hakkınızda bir karar verilmesi için üç gün 
içinde müdafaanamezini göndermeniz Anadolu gazetesinin 17 nisan 
1940 tarih ve 8148 sayılı nüshasiyle ilanen tebliğ olunmuş, bu müdd~t 
zarfında müdafaaııamenizi göndermediğinizden vaziyetiHiz vilayet 
maarif inzibat meclisince tekrar tetkik edilmiş ve Yazif en izi terketti
ğiniz 16 Mart 1940 tarihinden itibaren 1702 sayılı kanunun !?6 ıncı 
maddesinin 3 üncU fıkrasına tevfikan istifa etmiş sayılmanız karar-

JaştırıJmıştır. Adresiniz malilm olmadığından tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 1653 

Ek iltme, 18-May~19ıW pazartesi rünii saat 16 d€ İstanbul deftıerdar· 
lığı mim ~mlUtc midfirlüğüftde toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, hu~usi ve fenni şartna· 
nameleri. pt·oje, keıJif hu~siyle buBa müteferriğ eYrak 360 kuruş mu· 
kabilinde ietanbul milli emlak müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat temi
nat 4%84-98 dört bin iki yüz SC!ksen dört lira doksan üç kuruştur. 

İsteklilerin; teklif mektuplarını ve bu işe hem.er en az 50000 elli bin 
liralık iş yaphğ'ına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
istanbul vil.iyet.ine llWracaa.tHl eksiltme tarihinden 8 gün eYvel alınmış 
ehliyet ve 9j0 yılma ait ticaret odası vesikasını havi kapalı zarfların 13-
mayıs-940 plk'&r~si günü saat on dörde kadar İstanbul defterdarlığı mil· 
li enrtik müdürlüi'ü odasında toplanan komisyon .reisliğine sıra numaralı 
makbuz mukabilindt: vermeleri lazımdır. Teklif mektuplan; eksiltmenin 
açılma saatinden bir saat evveli~ kadar yetişmek üz~re iadeli taahhütlü 
mektup şeklinde gönderilebilinir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapau!mış olmuı ve talibin ismiyle açık adresinin teklif mektubu
mm hangi işe ait olduğunun yazılması l~zımdır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 26 1 6 11 3216-1415 

Bayındır ticaret 
odasından: 

ve sanayi 

Bayındırda .Mahmud Şevket paşa caddesindeki Esat Özdamara ait 
bil!i numaralı mağazada, her nevi ticaret emtea~ı alım satımiyle iştigal 
eden Ümer Kentlinin ticaret kanunu hükümlerince sicili ticaretin 151 
sayısına kayıd ve te~cil eidldiği ilan olunur. 1654 

İZMİR DEFTERDARLIÖINDAN 
Ticaretgah Kapı Tarh sene::ıi 

Şubesi İsmi İşi adresi No. No. 
Basmane Ahmet O. Ali Fırıncı Tilkilik C. 57 15 1936 

> Kadri Kahveci :& > 149 1 1937 
> Kadri Kahveci > > 149 1 1937 
> Kadri Kahveci > > 149 1 1937 
> Sadık hancı Ali Paşa C. 92 2 1937 
> Tilrkan otelci Tilkilik C. 232 10 1936 

Matrahı 

Lr. K. 
158 59 

İhbarname 
Kazanç Buhran Bir misil YekOn Cild varak 
Lr. K. .Lr. K. Lr. K. Lr.Kr. No. 
19 03 3 81 22 84 45 68 8/1 1 nci 
10 00 K.M. 10 00 37 /l > 

453 08 54 38 22 88 60 00 137 26 35/ 1 > 
2ü6 16 30 74 6 15 36 89 73 78 38/1 > 

1000 00 27 60 27 60 32/ 1 > 
6 5'..! 94 94 2/89 > 

Yukarıda isim ve unvanları yazılı mükellefler namına muhtelif yıllnr 
!er terki ticnret etmiş olması hasebiyle halen bulundukları yerler 
içinde itirnz hakları olduğu 3692 sayılı kanunun beşinci maddesine 

için tnrh olunan vergiler isimleri hizasında gösterilmiştir. Bu mükellef
te:::bit edilemediğinden ihln tarihini takip ed.:m günden itibaren 30 giin 
istimırlen tt.b!ifr makamına kaim olmaküzere ilan olunur. 1666 

İZMİR DEFT RDARLIGINDAN: 
Şubesi Mükellefin adı Sanatı ve 

ve soyadı 
Basmahane Sultana Şiltan 

mesleği 

Terzi 

Ticaret 
adresi 

verginin 
matrahı 

Lr. Kr. 

> Fevzi O. Mustafa 
Turan 

> Osman O. Hüseyin 
Aktan 

» .uuran aıı AAÇ•Y 

> Şükrü Kot 

> Mehmed O. Hasan 
Ali O. Mustafa. 

> Hidayet Uludağ 

> Asiye Gözcker 

> Ziya Ozuysnl 
> Hüseyin Kuşgezer 

> Ramnzan Başar 

İstiklfü gündüz 
So. 11-1 
H. hoca 4 üncü 2 ı 
K. 0.sman 

Berber Isa reis 
ikiçeşmelik 209 

.Kottecı l''CtUih 'fıfkilik 

157-655 

... ., .... 
84 

kunduracı C. Yurt inkılii.p 54 

> 

KalY.tımal 

Çocuk 
yuvası 

tatlıcı 

bakkal 

Camcı ve 
aynacı 

:kömürcli 

66 9 
> > 

3..t 7 
Ahmed ağa 

K. altı 174/5 
Tepecik 
Kağıthane 87 

> > 421272 
Isa. Reis 
tk:çeşmelik 
117 
A. Ağa 
K. altı J74 16 
t. ti lal 

26 

120 
60 

100 
80 

100 
110 > Mehmed Hilmi 

Türedi 
> Ali Örücü 

Dikilitaş 26-30 
Şarap amili H. Hoca 

Kuyumcular 11 60 

,. Yusuf Hancer kahveci Tcp~cik Ka~ıthane 

146'1-2 388 168 

> Ali O. Sinan manav lsa R-eis flfi 

> Osman O. Mustafa > 
1kiçe~melik Ccl. ~7 
Kestelli 

Erik BaşturakC. 137 IRO 
> Silleyman O. Reşad > > > 131 100 
> Halil O. Hüseyin kunduracı H. Hoca 

Niynzi Akgaga 

> Sami Engin ve 
Ahmet Uluşlulnr 

> Nevzat Zırhlı 

> Ahmed Sabur 

> Mehmed Ali 

> Süleyman o. Ahmet 
ve kardeşi Mehmet 

> A. Fehmi Yanu 

Hakkı Öztürk 

• 
> Şükrü Özbayram 

Kuyumculnr 7 
kepekçi 1stiklill DikilL 

taş 40 
kunduracı G. yurt inkılap 

16 12 

meyhaneci Hal binası 
hnl 42::! 

kömilrcil Pazaryeri 

100 
96 

44 

:100 

Alaybcy 52-78 50 
kunduracı A. ağa kemeraltı 48 

188'6 
> > > 226/10 36 

kahveci Kahramanlar 72 

bakkal 

furuncu 

Melez 23-1 
Kcst<ılli 

Başturuk 85 
Gaziler 
Kemer 101/ 2 

110 

> > > toptan uncu > 182 
G. Yurt 
inkılii 4/4 

50 
84 

> Bekir O. Hnlil kunduracı 

ve Mustafa O. İsmail 
> Ali Um·er manav · P. Yeri 

A!aybey 25/57 
> Hasan O. Mehmet kunduracı r.. Yurt 

4:> 

60 

.. 

kazanç 
v. 

Buhran Misil ve Yekun verginin 
> zam 

Lr. Kr. 
11 21 

Lr. Kr. Lr. Kr. 

14 

2 2·1 2 02 

1 48 

2i 13 
5 92 

30 

5 4:'\ 
ı ıs 

12 12 2 42 

5 83 

:n 36 
5 

23 10 
18 68 

10 ·12 
3 01 

12 2;) 

2 57 

10 9!) 

40 27 

1 17 

6 27 
1 

4 f}2 

3 74 

7 
1 08 

2 
70 

2 os 
ı 60 

2 45 
51 

2 20 

8 05 

10 2 
1 28 29 

6 07 1 21 

18 29 3 66 

12 12 

6 2.5 
17 40 

11 2-t 

3 62 

2 42 

1 25 
3 48 

2 2ü 

72 

2i 

4 88 
1 OG 

2 18 

l 05 

4 16 

97 

1 80 
fı2 

1 87 
1 44 

2 20 
40 

1 98 

2 18 

1 12 
3 13 

2 02 

senesi 
Lr. Kr. 
15 ·17 938 

2 05 fl38 

37 4 ı n·~8 

S lG fi~~ 

16 72 93S 

s os ınrn 

31 ~~ 
l)'l •J:? 

42 
7 ~17 

w 79 !l:rn 
-:! 80 !1:.lS 

14 37 !)~8 

11 05 93Ş 

16 90 938 
3 54 9:.:8 

15 17 fl:JS 

48 :n 938 

12 !)!'ı<) 

1 77 9~7 

9 46 9~9 

21 95 939 

14 54 

8 G2 
24 Ol 

15 :il 

fl39 

Ahmet o. Ali inl:ılup 3415 ~o 7 50 ı uO ı 3;; 1 o 35 !lH8 
Yuk!'ırıd isim ve unvanları ile ticnrctg'ıh aclre.!lleri yazılı mUkellefler namımı muhtelif yılkır için tnrh 

eri tPriln icıtir. B•ı nıük"llefierin terki ticar~t etm;ş ve halen nerede bulun t· kları te"b:t edilememis o1 m::ısı 

den tib .. en n1e.,kur ,-erg:!.ere otuz giln icinde itiraz hakiarı olduğu 3692 sayılı kanunun 5 inci maddesine 
üzere i!an olunur. 

\'erginin tarh ihbarname 
nevi No. cilt varak 

No. Mülahazat 
Kazanç 6 3/ 4 1 nci ihbarname 

> 
> 

> 
> 

189 

97 
5 

:.171 

GG 
59 

3/ 16 > 

513 J 3 
> 

> 

2 140 > 

2ı :16 > 

2 ' 10 > 
,jJ 41 > 

51 3 > 
;)3 41 > 

55 :15 > 
56 11 > 

> 21 G 5 l '22 > 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

277 
18 

64 
71 

203 
58 

345 

54 1 ! > 
2 124 > 

3 20 >. 
3/19 > 

3/ 11 > 
3/ 5 > 

2/ 30 > 

43/ 38 > 

41 54/ 34 > 
85 23/ 84 > 

148 7 /39 > 

14 . 51/12 > 

~2 

151 

44/14 > 

.13 138 > 

43/27 > 

2129 > 

8 56/.17 > 

> 

> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> !1()!) 2 3 ı > > 
olıınan veıg!ler i;,imleri hiınlanncla 

hns"'biyle i1:1ıı tarihini takip eden gün
iı>til'ntlcıı tebliğ nrnl,amrnn kaim olmak 

1GG2 
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~lzmir Levazım Amirliği lanları~ --................. .._._ ..................................... _. .... " .. " _________ _ 
lzmir levazım amirliği satın alma. lc01n.:isyommdan: 

1 - Sekiz yüz sekseR sekiz aded S<.'dye satm alınacaktır. 
Müteahhit nam ve hesabına açık .eksiltmesi 22 mayıs 940 ça!'
şamba günü saa.t 14,30 da tophanedi! istanbul levazım aınirlitf 
satın alma l·omisyonunda yapılacaktır. 

2 - T~hrnin bedeli 1776 liradır. 
3 - İlk teminatı 1332 liradır. 
4 - Şartnamesi ve nüumunesi komisyonda görülür. 
5 - İsteklilerin kum.mi vesik:ıl riyle belli saat.ta komisyona gelate-

leri. 5 11 16 21 it 

lzmir le-ııazım amirliği satın alma komisyonundtın: ~ 
1 - 1k1 bin aded sedye müteahhidin nam ve hesabına alınacaktır. J 
2 - Açık eksıltmesi 22 / 5/940 çarşamba günü saat on dörtte tophS" ~ 

nede istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ytt-, 
pılacakhr. 

3 - Tahmin bedeli 40 bin liradır. 
4 - 1lk teminatı 3 l>i:n liradır. 
5 - Sartııame ve numunesi komisyonda görülür. • 
G - 1stekli1erin kanun:'. vesikaları He belli saatta komisyona gel ",,. 

meleri. 5 11 16 20 1558 - ' 

-"""J::mfr levaımn amirliği satın alma komisyrmunda1ı: l 
1 - Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erz:ı 

\'e yemler aşağıda gösterildiği gün ve saatlarda ihalesi kaP l 

zarf açrk eksiltme ile yapılacaktır. 
2 - Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte ihale gün ve ssııd" 

tında Çanakkale deniz komutanlığı satın alma komisyonun .a 
bulunmaları 

S - Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırmızı ~ 
mumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatından bir saat e'Ç'\·e 
makbuz mukabilin~ komisyona v"rilmiş olmalıdır. Postada .,s.
ki g.ecikmeler uazarı itibara alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarları gösterilen erzaklardan koyun, kuzu, sıJ1~ 
etleri bir eksilt~ ile yapılacak olduğundan talipler her üç e 
ere veı'miye mecburdurlar. 

5 - Evsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanhA" 
satın alma komisyonu ile istanbul deniz satın alma komisyoııllJ>' 
da görülür. . 1,pı' 

muvakkat Eksiltmenin Eksiltmen.~11 s1ıV' 
Erzakın cinsi 
Ekmek 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
I,.rinç 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Sabun 
Kuru fasulya 
Zeytin tanesi 
Toz şeker 
K. üzilm No. 
Nohut 
Arpa 

Miktarı Teminat nevi Jacağı guıt 10 
Kg. 90000 L. 742 50 Kapalı znf 24/5/940 cunıa 

> 3460 > 116 78 ıt 
> 7600 > 256 50 Kapalı zarf 24/ 6 1940 curnıı 
> 5000 > 112 öO 
> 8400 > 207 90 Açık eksiltme 
> 3600 > 351 00 
> 3000 > 112 50 

> 

5000 > 136 00 
9000 > 135 00 
4800 > 108 00 
6000 > 166 50 
4000 > 

8000 > 
fı6 00 
90 00 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 11500 > 58 32 > 
11 15 18 .22 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 

lzmit ft ı'~W n cı.'1ı1:ırpi srıtın ~l ıw komiSJıonundan : ~ 
1 - \ erlı fobrıkalPr mamulatındım 6047 kilo beş yüz gram be) 

p, ·i haki renklerdP. iplik a.1ı nacaktıi·. r 
2 - Paınl"lıkln eksi1tme~i 13 5 '910 unznr~si günü saat 16 dn 1'0

11
, 

hanede i ... t .n.bt•l levazı!n amiı·Ji{i sn tın alma komisyonundtı 'f 
nılncaktır. 

" ;ı, ı · ı t l' ,., k • · k · ·· ı ·· ı· İ!" " - "'ımın >eı e ı ı ııruş~ur. numunesı omısyonda göru u · 
teklilerin tem ·natları ile heı·al>er komisyona gelmeleri.~ 

·~:-~..,..,,....._..~ - • .. .............. __ ,,,,,,, ~~~ wwuwww 

lz11ı11. leırıznn cımir1iıii .<::rıfm rılm(r kr,mİ.<ılJııııııudan: ır 
l - ı~••.rnol'l kowıllanlıh u•1lınn ;ç",. ihale t'orihiııden itibaren b, 

ıı,·ı· 
hafta zurhvl.l c: fnten k:-:l"m sutiyfo 25 ton sn<leyağı 14 rrı · 
fı4fl rrim(ı . ;.nr 11 rl,, p.ız:ll'lıkla satın :: lmacaktır. 

2 - i\1 .•hamm"'l brde!i ~() bin liı n o'tıp J.-ati teminatı 4500 Jiradıt· 
:J - t lC'kli!erin ı ... t· + ·m:nntl~m İl"' bir'ikte şartnameyi görmek uı: 

re Jıe1· "LID \'f p;;• Mı1 i•a i<:t:rıık i(n nP belli günde Ye sııtıt 
Fındıhlıd kom tanlık s·•t!n alma konıiı:ıyonuna müracnıı~· 

--,-m-T;-'- 1e :·r 11 aoıi lirji <'fı;, l'lı a J;rınıi. 1~~-;;;t•d~;;( bir 
1 - l t.,nb 'l k•mıutanlıl· an barı için ilı~le <ırihinden itibaren <tS 

hafta i;r rf•ndr İl -.ı:m edilmek gartiyle 1fi ton sabun 14 rrııı~ 
p..iıJ (1'(ın{I ,a ıt onda pazadıkla satrn alınacaktır. l'\'zO 

2 - ~Itıh,ımmcn b.cdel: ılört bin sekiı yüz lirn olup kati teminntı 1 

l iradır. e 
3 - isteklilerin kati teminatınriyle lıirlikte ~artnıımcyi görmek uıl<: 

re her gün pa;1,arlığa iştirak için ele belli gün ve saatta Fınd• 
IHla komutanlık satın alma komisyrmunn mUracaatları. 

r7f'vt ~ı~ DEıC~~ı-!!!!o~L"'!"'L~A""""'ı-ıN~l~D~A~N~~ 
"'" ·~~ ~"= ,_. 1 

Destere 71

alaş ilanı 
D. D. l'. 8 inci i~letme komisyommdun: . 1ı;o 
Alsancak atelyesınde toplanmış ve bir S<'ncde toplanacak tahmınen 

6 
de 

lon de~tere talaşları açık at , .. ma usulii ilC' 28 6 940 salı günü snnt 1 

Alsancakta işletm miz binaısındn komisyonca satıalcaktır. ıııtJ 

Muhammen bedel 255 lira olup isteklilerin 19.13 lirahk rnak?uztılle 
ile muayyen vakitte kom:~yona gelme!E.'ri luzırndır. Şartnamesi ı~le 

1 kaleminde görülebilir. 11 14 17 20 1661 / 

1 Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatı:"'"hai:ı 
.. AS E 

ı<" 
rırılı 

Şieıdetli BAŞ, DIŞ ağrııo. fi· 

stNllt• 
MA TlZMA ııancılarını, ıtlf 

• ·r G 
hatsızlıklnrmı derhnl geçırı ~ı~ft 

ALcıJllLlG 
NEZLE ve SOCUK 

· ·ı ~ çtır· karşı mile•:ıır 1 a 

1ı.11ıt'· 

lcabındıı ~i'nde 1·3 ltıı~ " 
H('r F.r'Z'anf"fl~ ı,ul•Jnur. 


