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n man 
sonra 

· ·rruzu, kanlı bir muharebed 
Liyej·n cenubunda durduruldu 

Ingiliz-Fransız ordusu, Belçika kuvvetlerile birleşerek harekete geçmiştir 
DONANMAMIZ 

Almanların güvendikleri paraşutist
ler de birşey yapamaz oldu 

Marmarada hakiki top ateşleri ile 

bir manevra yapacakhr 

Evvelki gün Hollandada işgal edi~miş olan büt~n hava üsleri, dün tama
men istirdat edilmiştir. Almanlar, dün de 137 tayyare kaybettiler 

Neden taarruz 
etmişler? 

Kral Leopold 

Kralı 

>öyle deme'dedir: 
ı •Dürüst ve bitaraf Belç!ka dünya 
müvatehesinde alınan resmi taahütlere 
!rağmen bir çeyrek asır içinde ikinci 
defa olarak Cerman impratorluğunun 
taarruzuna uğramıştıı- Tamamiyle 
ı;ulh taraftarı olan Belçika milleti bu
na mani olmak için her şeyi yapmıştır. 

Romanya kabinesi 
T ataresko istifa etti ve yeni kabine

yi tekrar kendisi teşkil etti 
Belgrad, 11 (Radyo) - Bükreşten dan başka diğer nazılar yeni kabine. 

haber veriliyor: de yerlerinde kalmıştır. 
Bay Ruzvelt Romanya kabinesi tekrar Tataresko Başvekil saat on dokuzda kabine u-

olmasiyle müftehirim. tarafından teşkil edilmiş, adliye, mil· kiniyle saraya gitmiş \:e kral huzıP 
Cıımhurreisi Ruzvelt garp medeni- li iktısad, orman ve hava nazırların- runda sadakat yemini vermiştir. 

Yeni lngiliz Kabın esi 
Eden Harbiye Nazırı olmuş, agrıca bir de harp 

kabinesi teşkil edilmiştir 
Fakat fedakarlık ile şerefsizlik ar~sın· Londra, 11 (R:ı.dyo) _ Viston Başvekil, kendi riyaseti altında beş 
ela 1940 Belçihası ile 1914 Belçıkası Çörçil bugün kabineyi teşkil etmiş ve nazırdan mürekkep bir de harp kabi
gibi hiç teredilt etmemi,tir. Bizi ga- nazırl~rın isimlerini gösteren listeyi neai teşkil eylemiştir. 
ranti eden vaitl~rine sadık iki devlete krala takdim eylemiştir. Yeni kabinede sabık başvekil Çem
mkr"..acat için topraklarımızın ta:ı~ru. Yeni kabinede başvekil Viston Çör • berlayn, maliye nezaretine getirilm;şl 
za ugramasını beklerken son dakıka- çil, milli müd:ıfaa servisleri nazırlıi'Jnı ve işçi partisi lideri major Atlle ile 

_ Devamı 4 üncü aahifede - da üzerine almıştır. Gren Vod sandalyasız nazr ->larak va· 
ıı:ife almışlardır. 

Dünkü Maçlarda 
ve Gençlerbirliği galip Altay 

Lord Halifaks, hariciye nazın ola
rak kalmış ve başvekilin, eski kabinede 

deruhte etmiş olduğu bahriye nezare-
tine Sir Aleksandır ıetirilmi§tir. 

BrilkS<:>l, 11 (A.A.) - Millete hi Yazısı Ik inçi Sahi lemizde 1 
Harbiye nazın Stanleyin yerine Do

mlnyonlar nazın Eden ve hava neza
- DevA!llol 3 üacii eahifede - Yeni baıvekil Viaton Çörçil 

taben neıırettiii bir beyannanı.de kral ----------------------------
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BUGÜNKÜ PROGRAM 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 12.35 ajans ve meteoroloji ha· 

Meyva, sebze ve bağcı • berleri, 12.50 Müzik, Çalanlar: F~ 
hire Fersan. Relik 1'"ersan, Fahri K&-

hğımız hakkında ista- puz, Basri Üfler, Okuyan: Necmi 

tistik yapılacak Rir.a Ahıskaıı, 13.20 Müzik: Halk 
Kazançlarını meyve bahçeleri ile t~rküleri, Aziz ~e~ıses ve Sarı Recep, 

bağcılık ve seb?.ecilikten temin eden l3.S0/14.00 1\Iuzık: KilçOk orkeB • 

} ., 1 . . b" . t t· t"k hnzırlana tra (Şef: 1\ecip Aşkm)' 18.00 Pro•-wy er ıçın ır ıs a ıs ı .. . - 05 •• •• 2 l caktır. Memleket içinde nerelerde . ra~ _ve memleket saat ayan, 18. tay U. a zg CUDe • enç er yani hangi köylerde"köylüler tarafın- Muzık: .. K.arışık program (Pl.) .' 

b
• ı·"' • d Al ı Q • f dan meyvcdlik , bağcılık ve sebze- 18.50 Muzı~: Rad~.o caz orkestr&~1 

Ir Igl e tIDOl uya • ga lp. cilik yapıldığı, bu arazinin miktarı , (Şef: lbr:hım Özgur) 19·25 Konut· 
·ıı· k"" d Al"· S · · ~ d "k" l k"ll · tr f d · t ı· t"k ma, 19.4" 1\1 ernleket ~aat ayan, a • Diln Alsanc: k sahasında mı ı ·u· a ~ y, 1;rene aırnın ayagın an ı · ın· su ama e ı erı e a ın a ıs a ıs ı . , j· . 0 .ıu · a· s h d · ı·· ·· k rd B tl Al -d·· lO ~ ü ·ı1: tt ıa Jans 'e meteorolo ı haberlerı. 2 .~ 

.. eceg"' i ni yaZJVQl ime temaslarına devam edıl ı. n a a cı go unu ç ı a. ı: ~ s
1
ure : o~1·und. • umut~tmu ~ıstr. g nce vı aYe en ma Müzik, Çalanlar: Fahire Fersan. Re-

J iki binden f zla sevirci vardı. taym 1 - 2 galıbıyetıy e netıce en ı. ma ıs ennıı:. ır. f"k F 1, h . K B ~f 
• 11 d'l · · · B G 1 B' ı·- · ı · ersan. • a rı opuz, asri u • 

"!'!acnıcn Magynr Ne mzet g azete- lafın da sulh yoliyle ha e ı ece ~ıne Futbol maçlarından evvel bölge at- u maçı Altmordu - enç er ır ıgı * 1 1 Ok S h t Ö d 
d 

. . b l kt . ·ı k 1 k" tti H k B A [ J er, - uyan: ema n z en • uır kuvYetli Umıdler e.:; cnmt! e - letizm ajanı tarafından tertıp edı en arşı aşması ta ıp e · n em ay f zn r."ag"" Q 2 Ok . N · R" Aht!!:• · ı . 1 . Akd • H Y k T k 1 .. 1 d" ·ı ~ ses, - uyan. ecmı ıza . 
Roma muhnb

1
irimizin 

1
telefonla bı - dıbr1. kngıltere f''.ef1 Fran1 .a1nı~ b lk~n1ız iatletizm teşvik müsabakları yapıdl~ı: ~st~n nnı tı. a ım ar şoy e ızı - ld• kan. 3 _ Okuvan: ~Telek Toksöz, 

i ıden: 

irdiğinc göre ngiliz - talynn tic~ - n u asını hn ı etecer~ erı, e ·ı ( e Alman neticeler hiç de tatmin e ıcı mış ... J: r , > .., • Heyelan vakua ge ı 20.45 Konuşma. (Tarihten sah:feJer) 
et mtizakerelcrindC'n müsbet şekıl- tamamen kaldıracakları, Romada olmadı. GEl\ÇI.EI. Bil.LiGi: Rahım, Ah- B h" · · Alt d - k"" 21 00 Mil "k · f" ı h t• 21 4~ -u . - . . . . . ornova na ıvesının ın ag o- . zı . ..sı eye ı. . ., ,L. • 
le bir siyasi netıce çıkacagını ümıd yaşıyan yabancılar tarafından tah - Bunu müteakıp Altay - Muhafız med, Nurı, Milnır, Hasan, Halıt, Ca - .. d h·ı· d 1 · . H Ik z"k. Od ·· ·-· 22 15 ı.ro "k. mt . . . . yu a ı ın e zmır - a apınar yo- ı . a muzıgı - . Ju zı . • 
•tmek beyhudedir. Gayda dtın yaz - mm olunmaktadır. Eğer hnkıkatcn Gücii takımları karşılnştılar. Hakem hıt, Mustafa, Alı, Alı, Vahdet.. 1 .. . d "k" k"" .. d "ft lod"ler (Pi ) 22 <>o 1 k t at a 

• • • • T • • u uzerm e ı ı opru arasın a ve ı..e- ı . ..... mem e e ~a 
ığı bir makalede gene Garp demoır- milttefıkler Akd.eııızdekı ablukayı !Mustafa Balöz oyunun sertliğine mü- ALTINORDU: Necatı, Zıya, Ha - . k d .... ft..:ı b" ·· ı yaı·ı aJ·ans haberl"rı· · z·raat s'ıam. · · · · · k ld .. . . · . ~ . .,.T k peye a ar uzanan sau.U\.la ır muse ~ , ~ , ı , e ı • 

· sılerine şıddetle hücum etmekte ve hafıfletır veyahud tamn.rnıyle a ı- 1saınaha go terfü ,.e bınaenaleyh maçı hm, Ah, 'Nurullah, Fehmı, 1,,amı • 1 kl" d • d' d k 1 k "d h tahvilat kambi"'O _ ukut bo:rs&at 
· · tin. ı ı ı İt ı ·ı ı 1 · · . . . d . H d" S "d Ad'l N k es şe ın e ~ e ı e arı arazı e e- l ~ n Jılhassa Fransız sıyase ın ta yan rır arsa, a ya ı e nn aşma arı ıçın ıyı ıdare c emedı. am ı, aı • ı • ! amı · 1:: t k ü • d · (fiyat) 22.45 aJ· ans spor serviSi . ı~ b" dü ld w rt d bi . k 1 A k b T k l .. l a· ·1 . ı· F tb 1 kta' d k .. l ye ıın ve opra zerın e yer yer genış ' Jiyasetıne eze , ır şman o ugu- o a a r manı n maz. nca • u a ım ar şoy e ızı mış ı. u o no ı nazarın an ço guze kl ö il1 u tü N f üdü _ 23.00 :Müzik: Cazband (Pi.) 28.25 1 

ıu tebarüz ettirmek-tedir. Gayda, hususta şimdilik bir miltalea yürüt - MUHAFIZ GUCtJ: Fethi, Abdur- çok insicamlı ve ayni zamanda anla- ra~ ::d.g r. ~ti·k r. a ıa ~il _r_ 23.30 Ynrınk· program ve kapanış. 
'llakalesinde İtalyanın bugünkü du- meni_? çok gUç. ve nazik bir mesele 1 ra~an, Fethi, N~cabettin.. Ahnıı:d, yışh bir. oy~nla maça giren. misafir tir. a ıseyı e 

1 
e memur e mış flUllllflllfllfUllflfHflHl(!llflfJJIHlllfl'Hlflllf 

rumunu izah ederken: oldugunu takdır etmekle beraber , Haşım, Turgud, Fıruzan, Rıza, Şahın, takım daha ılk dakikadan itıbaren Al· •• k B ' 
- İtalya bitaraf değildir. Alman- İngiltere ve Fransanm Akdenizdeki Turhan.. , tmordunun müdnfnasını karıştınnağa • • • • • Tur ayanı 

yanın mtittefikidir, demektedir. An - ablukayı hafifleteceklerini veya ta~ 1 ALTAY: İbrahim, Mehmed, Ali, başladı. Fakat becıinci dakikada kazan Sıhhıyedekı tayınler ıçın ' 
laşıldığına nazaran Gayda, İtalyan mamen kaldıracaklarını zannetme - 1 Tevfik, Ömer. Orhan, Hakkı, seıa . dığı kornerden istifade edemedi. Bu Sıhhat vekaletine bağlı teşkilata ta- T Ürk kzz l , 
umumi efkilrını garp demokrasileri nin pek doğru olanuyacnğını düşün- heddin, Vahap, 11,vas, Saim. meyanda Altınordu açıklarla hücuma iyin edilecek sıhhat memur ve men - • 
He ~~rbe lınzırlama~tadır. " düğümüz~ söyleme.~te~ kendi~izi. Oyun Muhafız G?cilnün semeresiz t:.!eçti.. ?yunu bir. aı~da misafir ta~ım suplarının tayin emirlerine :ercun:ei 

Dıger tnra:fan !ngıltere hukume - menedemıyoruz. Çunku; Akclenızde geçen ve iiçiincil dakıkaya kadar siiren kıılesı onüne geçırdı. Fakat muhacım- hal evrakları mutlaka raptedıleeektır. Milli, içtimai bir vazife 
tinin , İtalyan selahiyettar şahsiyet- İtalyaya karşı tatbik edilen abluka - hakimiyetiyle başladı. Fakat Altay mL lf'r topu zdiklerinden zaman zaman Buna aykırı hareket edenler hakkında 
Jer.in beyanatlarma, Roma matbua - nın hafifletilmesi veyn tamamen kal- satirlerin nğır inkişaf eden hücumhı- inkişaf eden hücumlar semere vermi- takibat yapılacaktır. seni bekliyor 
tının müttefikler hakkında kullan - dırılması İtalyanın olduğu kadar Al- rını kest!kten sonra enerji ile kanşık yordu. ıı Bir ı1efer vukuunda &'Önüllü yar" 
dığı lisana fevkalade bir ehemmiyet manyanın da işine yanyacak bir ha. seri bir oyunla mukabeleyP başladı. B·ı 37 inci dakike.<la misafirler soldan GELEN ER, GİDENLER duncı hcm§İre ve haııta bakıcı ol•· 
atfederek, Akdenizde süratli ve mfi- disedir. Binaenaleyh , İngiltere ve suretle oyun birdenbire hızlandı. Ma- l.ıir frikik kazandıla1·. Sol iç topu orta- Ankara hukuk fakUlte i direktörü rak ordudcı vazife alacaklara 
hinı tedbirler ırlmağa karar verdiği Fransanın , Almanyaya uzun bir har amafih her iki takım biribine denk •adı ve sağ açık yetişerek misafirlerin B. Cevdet Demirok Ankaradan şeh- 1-6-940 gününden itibaren lznıir-
bildirilmektedir. Mısırda da çok cid- be devam imkanını verecek olan bir oyunla çalı~ıyor ve sarfedilen gay- ·e oyunun yegfm" ı.;ayısmı kaydetti. rimize gelmiş, Felemenk fahri kon. de açılacak kursa iştirak et~k j. 
dl tedabir ittihaz olunduğu gib.i, böyle .. bi: ha:~kette bulunacaklaı·ı !retler boşa gidiyordu. Rfi inci dakika- ~evı:~ 1 • O misnfirlerin lehine netice- so.ıo~u B. Moris Dutil lstanbuln git - çin aakerlik şubesine kaydedilen· 
Fransız mak.ama.t.t da Lübnanda bır nasıl umıd edılır? da 18 çizgisi dahilinde Vahaba yapı . 0ndı . mıştır. lerin adedi günden güne artuııı.k • 
takım tedbirler alınmasını muvafık Galip demokrasilerinin Almanya - lan bir favülden Altny bir penaltı ka 1kinci dev,·e Alhnortlunun baskı - ıı tadır. Memleketin telilikeli günle--
g6rmüşlerdir. ya büyük menfaatler temin edeceği zandı ve Stıirnin ayağından ilk golilnü 'l iyle ha~laclı. Fakat buna mukabil 7 ZABIT ADA rinde ordunun faal bir uı:vu ol•• 

Havas ajans da Ankaradau aldı - şüphesiz bulunan bir İtalyan teklifi- kaydetti. Bunu müteakıp :Muhafız Gli· inri llukikada'ki misafirlerin seri bir ~=-·s:ı:·-·~;;z::;:ı ...... :us rak çalı mo.yı büyük bir vaıı:if~ !~ 
ğım bi1 • -

1 
• ab oo·: ni kabul etmektense, İtalya ile de fi- cü devre sonuna kadar t:ımamfyle o· hücumunu Altmordu kalecisi müşkü- Kafayı tütaüleyince: IU'kki eden ve hal n bazı müsııuu• 

-Türkiye mhurreisi lsmet !nö - len harbe girmeği tercih edecekleri yuna hakim oldu. Fakat netice' değiş· 'atla kurtardı. Oyunun mütebaki kısmı Gazi bulvarında sabıkalı İhsan milletler.in uğradıkları ıu eliın aJd 
nünün iki evvel ö'tleden -;onra akla da~a yakın görünme.ktedir. metli, Altay 1 - O galip olarak devrey· l<ah Altınordumm, kah misafirlerin sarhoş olarak nara attığından yaka- betleri bir derai ibret aayarak or .. 
saat dörtte Fransanm Ankara bü - l\faama.fıh, İtalyanın da şımdilik bitirdi. hakimiyeti nltındn geçti. Her iki taraf lanmıştır. duda bilföl çalıımaia şimdiden 
yftk e · · M · iyi kabul ettiğini , garp demokra ileriyle olan ihtilafla- İkinci devre tekrar Muhafız Giicü •a elde edilen fı:rsatlardan i tifadc e Bıçak çekmit: hazırlanan sayın bayanlarunı~IJ'l 
........ -... "'"'J .. _ .... >'.u.o ......... u~~-- ....... A • .ü ı..ı. : . ... ı. ... u .'l.l ... L:J ... , •C:lC:\;CJ.\. at - nun seri bir baskınivle bn<>]adı. Fakn• i emedi. 0'-'\ln da 1 - o roisafw Genrlet ı . .. - gösterdikleri ciddi laka ve a~t 
'hA..+..... ın ... ·ııer ...ı,..~· H · ced ·1 · ı:tü · ~.· d d"" · . · r-'"""" "' " " Y kıçeşmellkte Muftü sokagınrla ~"" ol e ~· ugessenın re e 1 erı gu remıyecegı e uşti- çckılen şutu kaleci kurtardı. l\Iiı:;afir- Birl"ğinin gnlibin~t:vle neticelendi . - • iftiharlarla karfılanmaktadır • 

urnili;tiği sarayına gelerek ka- nülebilir. ler ancak yirmi yedinci dakikada be- · ;: · Alı oglu Mahmud, _ _1':Iehmed oglu Hem millet vcı memlekete hizmet, 

b-1 ı d - at ~d R ·.,. , ·-. • • Kasıma bıçak çektıgınden tutulmuş.- b. ·u.ı <>un ugunu ve sa aıw a A 1o • • ,. raberhgı temın ettıler. 41 ine! dakika T -' } •• hem de öğrenilmesi elzem olan ıt 
m yanın Ankua büyük elçisi olup Bulgarca. Utro gazetesi, B.e»lm eflİS Up Ve tur. çok faydalı bitııilerinin artırılma• 

d t 1 
- h b" · Bir çoc:uğun marifeti: 

propagan a. nezare i müsteşar ıgı - mu a ırinin telefon verdiğini kayde- endişeli haberler gelmektedir. Tek- sı için büyük bir fırsat olan bO 
- ta edil eo""-· t 1 d d k J/ t .. d Karantinada İzzet sokağında seki~ gına yin en ~ıcanın sınct nö- e ere diyor ki: ziplere rnğmen biz Prens Paulün Of ll açı '} kurslara devam etmek üzer.: ilk• 

Ü Ü h · d·-· bildi ı k ç b ı · tk yaşında Hayri, oyun meselesinden h 
n n. n u. zaruna gır. ıgı ·n me -- em. er aynın nu undan bahse - Romanya kralı Karolle görUştuğüııe orta ve lise tahıili görmii§ da " tedi A b b d b t ı Kültürpnrk tenis kulübü ile tenis 10 yaşında İsmeti çakı ile sol böi- · i 

r. J&DS a erme nazaran, her en ü ün gazeteler, ngilterenin, eminiz. Süveyş kanalının müdafnac::ı birçok bayanlarımızın kendilerıst 
tiç büyük elçinin d-0 Cumhurr-eisi tn- Norveçteki muvaffakiyetsizliği ört hazırhklnnnn dıı. harar.etle devam kortlarımıı açılma ~~-rasiıni, dün :lk- rilnrlen yaralamıştır. t;ubeye kaydettirmeleri ehernıni " 
rafı~dan kabul esnasında, Hariciye bast edilebilmek için harbi Akdenize edilmektedir. Biz şimnlBe ve Cenup- şa~l. saat 17 <le Külturparkta yapıl - Hı.ruzlılc =. . • _ yetle tavsiye olunur. 
Vekıli Şükrü Saraeoğla hazır bulun- intikal ettirip genişletcc.eği kanaatin- ta İngilizlerin tatbik etmekte olduk- mıştır. . T • ~ 1 İlkiıçe_şmelıkycacl~esın.de Mışo~ o~- m1111111111111nıııı11111111111111111r11111111mnnıt1 
muştur dedir cBerliner Börzen Zaytung 

1 1
ft 

1 
b" .

1
• Merasımde \ah B. Erem Aykut, u ayım ve usef, Anamın dukka-

. · • an p an arı ırı ız. Şimaldeki plil.n- k ·· d 15 l" ld kl d B 
Bütün nu lar, son mı..-ıerde Akde- bugünkü başmakalesinde ezcilml 1 t k "fi" t . . . . t . umandan general • fahmud Berkoz nın an ıra para ça ı arın an 

.. ~. e arı ar ı ı as e mıştır. Şımdı ngıl· . . · · · ı t t ı t y d" l" · l · d 
niz meselesinin ne kadar ciddiyet şöyle yazıvor. t . k ,. . . paı-tı müfettışımız stanbu melıusu B. u u muş ur. e ı ırası üzer erın e 
kesöettiğini östermektedir. Yalnız - !ngiİter~nin Norveçten çekil - er~nın as en \; rolıtı\ h~~ırhkları- Galip Bahtiyar Göker, belediye reisi bulunmuştur. O 
dünya aznrlan 1 kandinavyadan Ak mesi harbi genişletmek huQusundn nğ~ 'e,frobpaganl adarıknıl n ıp edece - Dr. Behçet Uz, şehir meclisi nzası, ga- Bir küçüğün hırsızlıfı: ZOM: 

' ~ - ız. ' e, unun a a n mıyarak bu . . K ti d .,,... d k w ı 8 ,.., 
d&'Dize çevrilmekle kalmamış ayni ki emelleriyle n!Ukadaı·dır lngilizle 1 R · zet~cıler ve bır çok 1.evat hazır bulun- aran na a .ı.ııura so agınc a , ı 9 K. 1\1. Ahış ıı 
zamanda İngiliz deniz kuvv~tlerin - rin nazarları nrtık cenub~ teveccü~ ;~ne;.:.a~n oTte~ p~rol?r~il istih muşlardır. yaşında Halim, Bn. Rahimenin evi - 554984 1-2 
den mühim bir kısmı da Şimalden etmiş bulunuyor Donanmasını "k ak e ı ınıkv"estyad.ğ~ ~a . zerın eft taz. Tenis kulübil müessisleri adına B. ne girerek bir altın yüzük, bir saat ---

. .,. - yı yapma ı e ı mı görüne .. lazım . · . b d ki" d "k' · · k aynlırken Akdenize gelmiştir Nite- d.enizde toplamakla İngiltere ne g· 1 t db" 1 . 
1 

k - . Alı Halım Bayer tarafından hır nutuk ve a em şe ın e ayrıca ı ı yilzü 555063 1-2 
• • 1 - ge en e ır erı n ma ta gecikmıye - . d d ·ı · r çalmı~tır E~ •a ' k ı d N 

kim, fürhç gilodenberi Şimal deni- bi bir gnye takip etmektedir. ArnerL ceğiz Belki de Akden·zdek" İn T ıra e 1 mış ır. " w • 'lı~ ) 

1 
aya ar arasın a o. 

zinde İngiliz harp gemilerinin faali_ kan elçisi Filipin l\fussolinivi ziya t db" · 1 • d"kk t i · 1 gı ız :\füteakıben davetliler, izaz edilmiş Rakladıgını söylemişse de bulunama- 7 9 
yetıeri dair hlçbir haber gelme - reti Akdenizin Amerikan ·g..,mi•eri- keezdır erı ı ak naza~ ~ı:ı~hızdı mf er- ve bazı sporcuların çok güzel hazır - mıştır. Tahkikata devam ediliyor. 8 11 

, - - en ayırma gnyesını ıstı a et- 1 k tl d . L. ı · · · 
muktedir. Bu vaziyet karşısında İtal - nin girmemeleri icnp eden bir harp mektedir. an:nış. ~r ar a tenıs oyunları sey- ız~ ıçmıf. :- _ 9 12 75 
ya ile !ngiltere ve Fransa arasında - denizi olup olmadığı meselesini taze- Zira; Çörril bize böylelikle b'r yıl- redılmıştır. .,. Kaı şfıyakada Celal bey sokagm_da l O 15 50 
ki · ı·-· hat b" fh · ı · ı· ı -1 k" ~ Y 

1 * ~ı:Iusta a kızı 18 ya~ında Bn Sulhıve 11 18 k ı.ş· az gergııı ıgın ır sa aya gır • emış ır. ngı tere şaı· ı cenubı Av - dınm dnrbesi indirmek istemek~dir . ft . ~ . . · ·-. · yo ' 
miş oiduğu kolay anlaşılmaktadır. rupanın huzursuzluğa sevketmek i - Bu kabil mannvrnlnrdan da korku . Çekirge mücadelesi ıluç ylcrkıne yanlışlık~a lızol ıçtıgınden ZAHiRE: 
Yahn R d b ) . b ... ··k ti rf 

1 
- mem e et hastanesıne kaldırılmış. 55 çuval susam 

z, oma a yaşıyan ya ancı a - çın . u3 u gayre er s::ı. ey emek - muz yoktur. cÇembcrlayn ve ';örçil Bayındır kaznsmın !ki köyünde da- tır. 
nn mOtaleahırma bakılacak olursa tedır. şuna emı·n olsunla k" . a· k d h k" .. ili ü .. d l 2186 kilo yapağı "L-ı • • • •• r ı, şım ıye a ar a çe ırge gor m ş, muca e eye baş- Zavallı çcx:uk : 

16 25 15 2ıs 
68 76 64 ı;O 
eski sabŞ 

.tt.aıya le garp demokrasılerı arasın- Turkler 12 ada karşısında askeri olduğu gibi istikbalde de her Ingili lanmıştır Ziraat mlid"' ·· B Ref t n· B s · 
c!aki bu gerginlik bir harbe sebebiyet tnhşidatta bulunuyorlar. Bu tahşidat derbesine mukabil darbe ile cevapz ke mOc~deley· tefti uedru k. B e dı- t ergamada elçuk. ~ahallesınde ~ 
verecek mahiyette değildir. Bu iti. ltalyaya müteveccihtir. Mısırdan da verece~iz ~ ld r d .. nmüştilı ş ere ayın ır 0 _u

1
ran ak~ele .~usu~ ıkı yaşındaki ken değirmenin su arkına dOşere 

..... llİl .. llBllE2'"!!i~F;:~~~~~~~~~:;:1~~~~ami'!l'Jlılrıl! .. litl:!llZiE~~~~~·~~~~~~DZllJl:IJl.ili:l!:l~~a~n~~o~~~r~.;rı:z:::;;:ı~111:mı:mıı:ım:;11:113~o~g~u~B:a~ı,~e~v~ı~n~ın~c~ıv~a~r~ın~d~a~o~y~n~a~r~-~b:og:-u~lmu tur. 

~--•IElm'i'İ S LAM TARİH i bir tesir yapmıştı. Derh~l: Necaşi bunu müteakıp Caferle ba- nccaşi resulilekı-eme biat için oğlu ile zanuuı peygamberi işte bu zattır. )3: .. 
mcıı:m~'~ .~-.. Hazr~t Muh~mmedın peygamber zı müslümanları ve zevcei peyJramberi- 60 kişilik bir kafileyi Habeşistan sa- minim ki, bu peygamber büyük zafer .. 

Hz. Uhamm d 
lıgını ~s.dık ederım. . . yi yola çıkardı ve bazı kıymetli hediye. hilleriııden gemiye bindirip }Ie<lıneye !er kazanacak ve bizim toprak.lsrııtı1~ 

J?ed~ ve Caf erle ~Içı_nın huzurunda !er vererek onları Medineye gönderdi. göndermişti. Bu gemi Bahriahmerde da onun eline geçecek. . 
k:_ıı~ı şeha?e~ g.etırdı. Artık Habeş c Bazı müverrihlere göre necaşi, yolunu kaybetmiş ve batıp gitmiş .. > lfukavkis te islamfYeti lrobul etııııŞ.. 

Yazan : M. AYHAN JIZ.~mmımm:imlı• hukümd~rı: ısJ~mıyeti kabul e:mışti. hi~r:tin dokuzuncu senesinde vefat et- Beri tarafta lran hükümdarının ti. Belki o da Herakİiyos gibi aoşflJl'" 
-203- tır, kelimeUalalıtır. Ceruibıhak 0 keli. Resulil~~remı~ arzusu Yeçlule der- mıştır. Res.ulUekrem de bunu haber a- mektubu Yeınen valisinin eline var - mUştü. • 

Nccaşi hıristiyandı Fakat islfuniye- meyi iyi bir k<idın ol<m Mery~ ilka. hal Ümmu. H~bıbe bulundu. _Muma - )mca Meclinede, gıydbında onun ce· mış, o da hiddetle ayağa kalkarak re.. Resulüekreme şöy~ bir ~ve.p yaz. 
t.e imanı vardı ve onu kendi vicdanına etmi§, !sa bu stıretle doğmuştur. Ce- Ueyha, bu ı~zdı~·acı . memnunıyetle ve na~e namazını kılmıştır. Bazı mil - sulüekremi te\•kif için tedbir almağa dı: . 
keD . aklı selimine uygun bulmuştu. nabıcıUah aaeme nCl8tl bir ruh nefhct- !!aadet~ _telakkı ettı. ellıflere naznran namazı kılınan neca- başlamıştı. «Kı71tilerin biiyiiğii Muka:vkiStefZ, 

- Okunsun ..dedi- Resulüekrentln tiyse, /savı da öyle yarattı. Srmi; Al· Neeaşı, Ümmü Habibenirı mihri şi, islamiyetf ilk kabul eden neeaşi de- Bu sıralarda elçilerden Hatip ibni AbdullaJnn oğlu IJa:ret Mulıamnıcdl· 
mektubu okunsun. lahın birliğine ve peygamberliğimi tas 0.~an 400 nl.~mı b~zzat verdi. Ve Resu- ğildir.» . ._ Ebi Beltea da lskenderiyeye muvasa- lıfektubunu okudum, d<ıııetini anlad!;~i 

Mektupta deniliyordu ki: dike da:ııct odiyoru1rı. NasiJıatımı lw.- luekre1!1e ş~!ı: bır cevap yazdı: . ?mmO ı:abıbenin ve d~ger muhacir· Jat etmiş ve resulüekremin mektubu- Hen bir peygamberin daha gele.ceU ·rı· 
Bismillakin-ah.manirrahim; bul et .. » - J.,y Buyuk Allalıırı peygamberı! .. lerın Medıneye muvasıı.lutında Resu- nu iskenderiye hakimi Mı..ıkavkise tev- biliyordum. Fakat omm şanı C'lhetı .• 

:A.Ua.kın peygamberi Mıthammedden Mektup okunurken, ilk muhacirler- C:.crı.<~ıhaklmı selii:nı 1' 0 rahmeti senin lüekrem, Ynhudilerle Hayberde açı - di etmişti. den zıtlım· edeceğini samyordmn. Ji)l(ı 
Htıbeş Mdilci Neca,şiye! O lô.yezal sul- den ve ~suJüekremin amcazadesi Cn· uzc;ıne ~lsun .. !sa hakkında söyledik-ılan muhare~de bulunuyordu. Bu har- Jskenderiye hakimi, lıir rivayete na- nizi izaz 1•e ikram ettim. Tel1aam. ar~ 
tan ve kıa.diri mutlaJ-.a 1uınıdü sena.. .. fer ibni Ebu Talip te Necnşinin huzu- lcrırı ~oarı.ulıw, 11~ fa.z1al.ı[İ1 ne de. nnTc-

1 
bi bilahare görereğiz. Hattn bu haber zaran o sırada Bizans imparatorunun smıdrzıı 1ıi..ik.qek nırvkidP bu/.ww.nlcıt. ·e 

O kadiri mutlak ki rwksan, ayıptan runda bulunuyordu. sanlıgı ~ar .. Se11~n şenatın lıakktır Ha~ ber kalesinin fethi günü gelmişti. himayesi afündu idi. dr.n iki kız ilt> hir e.cıter ı·e bir de elbııı 
münezzeh ve her tilrlü musibetlerden Necaşi, Mekkeden gelen muhacirlere ı•e ona ıma·n· rdıyorıız. Sen AllaJıtn Resulüekr~~: . . . . M~~avkis, lln~~bi çok .nazikane Ye 'lru;, de1·iyM ıım. Selam. ~ıııaf .. » nnJ;i 
m1lbcrradır. Avet "De mucizeleri ile pey karşı çok iyi muamele ve Caferle lıu- v~ygamberuıın. Zaten serıaen evvel na- - Bu ıKı gUzel hnberın hangısı ıle kendısıne fazla hurmet göstererek k!\- Hediye kız poııdormek, o zarn • 
gamberl67Vıi tasdik eder, kulkz,n için susiyet peyda etmişti. Bu svretJe islii- -:ıl olan kit~')Jlar ~·e göndcril<!'l'I peygam sevineyim? ~ayberin fethi ile mi, Ca. bµI etti. Bu hükümdar da hıristiyancıı., hıric;tiynn ve diğer hukiimdnrlar nr.:ı. 
4mmı. 11-erl.r, onları 1fiİ-kseUir. Zatı Kib- miyet hakkında Caferden çok malOmal "Jerler, sem tasdtk etmiş ve haber ver· ferin gelmesıyle mi? .Mektupa, tabii o da isi uma dnvet e- smda bir adet hükmiinde idi. Ve ııu. 
riyamn trtfatlen, her eşya.va. galiptir almıştı. Zaten ilk temayüller de bura- mişlerdi. Ben de sana biat ile amcaza·I Demiştir. Çllnkii Hazret Muham - diliyordu. Mukıwkis mektubu dikkat- kilmdarlnr, ek e:ı:iya bir hürmet cstırı 
t:Te cebba.rdır. • dan başlıyordu. • . den Gaf erin lıu:urunda müslünıan ol-ı med nmcnzadesini çok seviyordu. la okuduktan ı:ıonrn ~ olmak Ozeı·e bu kızları te"'et.·v•ıc edı:f" 

B• de ıcluulet ettım. lea. ruhıdlah- Mektup nEcaşhıin üzerınde bilyilk dum.• lbııı tshakın rivaretin~ naz~rım, - Ev~t -dedi- l.sanın verdıiı ahır ,Jerdi. • - ARKA.Si l' All -
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Neden Taarru'z 
Etmişler? 

(AMADOLU) 

• - Baştarafı 1 ir.,ci sahifeda -

~~~~:S~~:;; Almanlar, açık şehirleri bombardı-
liatbuki müttefikler diğerin hakkı- etınek . . bahane arıyorlar na herkesten fazla hürmetkar olduk- m an l c l n 
l•rı ve batta sırf bu.dan dolayı har· 

!.ettikleri içindir ki, böyle bİr!"yden ---------'---------------------
tııutlak surette ictinap ettiler. Eıi;er D Al J ı F k•• .. b b d d•ı • • •ı h Jk tııiitteiikler kendi menfaatleri zara. ün, man arca a tı ransız oyu om ar ıman e ı mış ve sıvı a tan 
••na da olsa baıka devletlerin hak • J 
kına ve iatikliline hürmetkar olma- bir çok kimse er öldürülmüştür 
"'-lardı busfuı Norveçteki, laveçte - p · (A A) V 1 L d (R d ) N ·ı ld ki "th t kt bombardıman etmı"şlerdı"r. İnsanca ı. arıs, 11 . - osges er mm- on ra, 11 a yo - r azi pro- 24 sivı i ö ürme e ı ar.:ı e me e -
·i ve hatta Finlandiyadaki vaziyet t k d d.. k b b h d k h" 1 t d" 1 zayı"at heı1u··z beliı· deg"ı"ldı"r. Halktan Pek başka türlü olurdu. a asın a un a ·şam ve u sa a ye pagan ası, açı şe ır ere aarruz ; • ır er. 

niden düıt kere tehlike işareti veril- Çin bahaneler aramaktadır. Mütte • Paris, 11 (Radyo) - Alman tay- birçok kimselerin öldürüldüğl\ talı -
Hem uzağa gitmeğe ne hacet? 

SAHiFE ( 3 7 

erv~~~ -----
Rusyanın bugün-

kü siyaseti 
Orhan Rahmi GÖKÇ•: 

Buıı:ünkü Avrupa hi.diaeleri ile on. 
ların muhtemel inkifaf ve seyirleri 
ve harbin mukadderatı üzerinde üç 
devletin - hem de timdilik kollarmı 
çaprastlanmıı olarak duran üç deY
letin • büyük bir rol oynıyabiJecek • 
lerini daima hatırda tutualım. Bun • 
lar; Amerika ile Rusya ve hal yadır. 

Bu devletlerden her hanri birinin 
hareketi, diğer ikisinden birinin de 
hareketini tanzim , tahrik veya tev

n miştir. fikleri, Frayburgu bombardıman ve yareleri, hndud civarında altı köyü lll'in ediliyor. 11iün hemen hemen bütlin Avrupa Bı"z burada Tu""rkiye ile n--1 •ı' d Bugün Framız avcı tayyar~lerinin , ~·~ • -
devletleri aiJ&h elde g~e gündüz hu- teyakkuzu sayesinde Almanlar kala- LJ il d LJ • d • t E • t • yaai münaaebetlerini muhafaza eden 

kif edebilir •• 

bUdlarında nöbet bekliyorlar. Bütiin balık .verlere y>ıklaşamamL~lardır. no an a nın ıs anının mnıye l kol1l§u Ruayaya bakmak iatiyoruz. 
11 devletlerin vazi'."etlerini gö-ıden Bu devlet, Almanyanm Lehi.tan per§embe sab:ıhı yapılan akın ar es-

teçirelim. Acaba kimden c;ekindikle- üzerinde harekete aeçmeainden -· nasında Raonletnpe Saintdie ve Re· F. k • 
~!için böyle hareket ediyorlar? Bir miramonu şehirleriyle Gerardmer Ingiliz ve ransız kıtaatı Antil adalarına Çl iı ra, umumi harpten eYVel kendisine 

man taarruzundan mı korkuyor • civannda bazı kasabalar bombardı- aid ve Ruslarla meakfuı bulunan bir 

:~;yoksa endiıeleri müttefiklerden man edilmiştir. Bir kaç kişi yaralan. yirmi iki Alman rıapuru yakalandı kısım araziyi kendi hesabına iıgal ve 
M"" . mıştır. Hasarat ehemmivet•izdir. "" iatirdad için sili.ha aarıldı. Otuz ku. 
uttefıklerden ve onlann muhte • p . 11 (AA) Fr. t rak Amsterdam, 11 (A.A.) - Felemenk kendini batırmıştır. manlarında bulunan büyük hacimde aur milyonluk bir devletin birisi aek-tııel b · arıs, . - ansız op 

lele .'.r ~aarruzun~an. çekinen b'.r lannda bir kaç kere tehlike işaretle- Hindistanı umumi valisi kraliçe Vil - Sonıarangda Alman kulübü önünde 22 Alman vapı.ru müsadere edilmiş, sen - dok~an, diğe? :üz ye~ yüz 
le hı<kum<!t'.. ~atta •• bır tek ferd. hı: ri verilmiştir Bilha•.•a merkez şark helminaya lıir telgraf gö~d:rerek im- Alman aleyhine bir nümayiş yapılmış tayfaları hap•edilmi~tir. . . ıekaen m'.lyonluk ıkı devletm kahir 

Yoktur. Butün dünyanın enc!ıaelı mıntakasındn saat 2,30 dan 3,05 e paratorluğa olun sn<.lakatını t..yıt et· ve Hlt!erin resmi yırtılmıştır. Bern, 11 (Rı.dyo) - fngılız ve kudretlerı tarafından ta&{rUZa ui • 
n~~•rları yalnız ve münhasıran Al- kadar cenubi •arki mıntakasıııda •a nıi,tir. Lahey 11 (Radyo) - Şarki ve garbi Fransız kıtaatı, Hollanda Hindista - raması, insanlık alemi üzerinde der
nu.nyaya m.ü~evecc'.htir! sat 2.aO dan üç'e kadar ve Par;s mm- l:lataviadan gel~n bir habere göre, 1 Felemenk Hindisl!anı adalarındaki nın<laki her hangi bir sabotaja mani hal derin bir aksülamel uyandırdı. 
.. 
50

n .. aa.'r ıçınd~ ~ıt~rafların ve kü- takasında 5,10 dan 6,54 e kadar Limanda bulunan 18 Alman vapuru 16 yaşına kadar olan bütün Almanlar olrrıak için Antil adabrına .asker çı - Rusya o tarihe kadar, harp aleyh. 
ç~k hukumetlerın 11tiklaline her han zaptedilmi•tir. Bunlardan biri kendi tevkif edilmiştir. Mezkur adalar li-.karmıştır. darı, kollektif emniyet aistemin

1
• mü· r b alarm devam etmiştir. ~ 1 

ir taarruz yalnız Almanyadan dafaa eden, bütün aiyaô faaliyetini 
telnıiştir. Umumi harpte Fransayı Köstence limanı v an ZeJand Londra Hitlerizmle F&fizm aleyhine ıe ... cın 
~~nıek için Belçikanm bitaraflığını PAPA H . k . . vo tekıif f'tmit bulunuyordu. itte 1nı 1 

li.l eden gene Almanya olmuttu. Geceleri bütün vapur- arbe ıştira ıçın gö- Gazeteleri V&1!İyet ve bunun teYlid ettiği kana. 
~1UU.nya o zamanki hareketiyle in- Tecavüzü nefretle kar- Zara kapalı nüllü yazıldı atladır ki Almanyaya olduğu kadar 
t•lter.,nin hart,.. müdahale etmesine fı d gv n b '/d" d" .. . . Ru•yaya karıı da bir asabiyet payi 
•ebebiyet vermitti. ~l a 1 

l l l ır l. . Bükreş, 11 (Radyo} . K_östcnce Br~kse1 •. 11 Ra~yo) - Hımcıye ne- Çemberla nın hizmetle- aynldı. Rusya buna mukabil, zaptet-
Sug·· d .. b"t f d 1 . h" rarıs, 11 (Radyo) - Papa on ıkın- limanı akşamları her hangı mıllete a- zaretı, butün Belçıka konsolosluklarına Y t"•· . . . k . . 'd b 

un e uç ı ara ev etın lÇ • • • ' • • t kd" d' 1 ıgı arazısının esasen endıauıe aı • 
1t>bepıiz toprakları . 1 t bb"" d Pıyu, Belçıka kralı Leopold ıle Hol- it olursa olsun bütün vapurlara kapa- verdiği Lir emirde, hariçte bulunan rını a Ir e ıyor ar 

1 
d • .. 

1
. d 

nı ıfga e ete us . . .. .. un ugunu aoy ıyor u. 
•tın~kle b""tü"" d"" k landa kralıçesıne ve Luksenburg duşe- tılmıştır Belçika tebaasının, harbe iştirak için Londra, 11 (Radyo) - Matbuat, 
d u n unyayı manen en - d 1 . Bu hadiseyi, Finlandiya hareki.ti 

i aleyhine çevirmekte , bütün in. sine birer telgraf ç.ekmiş ve uğra ık a- * ana vatana dönmelerini emretmiştir. Çemberlaymn istifası münasebetiyle 
t · ü f tI k I d - k ·ı h" tllkip etti. Rusya bn meV%Uda. bir .. tılık ileminin nefret ve imkrahını rı. e~avuz n~ re e. ar~ı a_ ıgını, ~n: H }} d k ı• • Bu emir üzerine bir müddettenberi A- neşrettiği makale~rde, mumaı ey ın 

""lbetmektedir. lıte hakikat yalnız dılenne ve mılletlerıne salah ve <laımı 0 an a fa ıçesı "kad b I kta l b k ba _ üç senelik başvekaleti zamanında va- :•raftan Leningradm. e?"'.iye~ ~i • 
bııtıdan ibarettir. bir sulh temenni ettiğini bildiımiştir. • • • me~ı a u unma 0 an_ 

8~ 1 
•• ş zifesini büyük bir muvaffakıyetle ba. ~~r taraftan Ba!~ık ?&Jı:ımıyeti ~bl 

Belçika kralı, Papaya verdiği ce- Orcluga hır mesaj verclı vekıl Van Zeland, harbe ıştırak ıçın sardığını ehemmiyetle tebarüz ettir - ıkı eaaalı nokta uzerınde dunıyordu. 
vapta, hürriyet ve istikliil mücadele- Amsterdam, 11 (A.A.) _ Hollan- gönüllü yazılmış ve hemen diğer Bel- :nektedir. Fi~ harbinin akaül~meli, hiri?.ci•'.· 
sinin, papa nezdinde haklı görüleceğin da radyosunun verdiği bir habere gö- çıkalılarla beraber yola çıkmıştır. * ne nıabetle ~aha derın old_u. Çunlril 
den emin bulunduğunu bildirmiştir. re kraliçe Vilhelmine Hollanda ordusu * Alman t •• .. taarruza ugrıyan, 3,5 milyonluk , 

----* . . .. d ecavuzu kl\hraman, faziletkar dünya üzerin-

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

---*·---
Cebelüttarık baskumandanına bır mesaı gon ererek y { } • ' 

L el h ık k t• ı d. k .. te ct•·· enı· n21· ız f ı de aempati teais etmif bir milletti. B ı a arın uşmana ·arşı gos •r ıgı R-11·-nl-r 1 .::ı n- r~i ~ og'"' azı kapahlmadt on r a a 1 mukavemetten doJayl memnuniyetini - - - - n ~ ~ ~ 0 ··--·- '-•• ı.:_ -- ~-

k b• • l·arşılandı top•ağında bir hayli kan döktü, bir 
Londra, 11 (A.A.) - Cebelüttarı - Paraşütçüler için bildirmiş~ir. Kraliçe mesajında şöyle a ınesı . . . hayli kurban verdi Ve nihayet, dava-

kın seyri sefaine kapatıldıg"ına dair kl demektedır: B f 1 . . hif d Belgra, 11 (Radvo) - Alman ıstıla- k d F k t b h•d" d 
U•• teya 'lZ - aş ıara. ı ını.!ı sa e e- · yı azan ı. a a u a ıM!: en ıan-

""'rilen haberlerin tamamiyle asılsız m ·~ •Bu mukavemı.t karşısında Alman . a·ı sı, bütün Balkanlarda nefretl.ı k, r<ı 1 h h t d" d .•. t .. b I • 
Old • .. ..• . . . . (R d } D h"l" . l ·1 . h k t• d d 1 retiııe de Sir Ars Sinkler tayın e ı - . ra, em arp ene ın ıgı ecru e erı, 

Ugu dun ogleden sonra ıngılız denız Londra, 11 a yo - a ı ı)e l<ıta arınııı ı erı are e ı ur uru muş . . lanmıştır. hem de dünya efkirmda kendisine 
llıakaınlaruıda resmen beyan edilmek- nezareti düşman kıtaları paraşütle in- addedilebilir. Alman kttaları her ta- mış!crdır. . Gerek Yugoslavyada ve gerek iliğer karşı yükselen ithamları nazarı dik-
~ idi. mek teşelıbUsünde bulunduğu tak- rafta anudaııe bir mukavemetle kar- Harp kabinesinin her toplantısıııd., Balbıı memlek.ıtlerinde müd:ıfaa ter- ka!e ıtlarak, yavaı yavq aiyaaetini 

----* ~~:1dev~~~~:~~:1:~ ~~~::nem:!~iı;~ .. ~ü- şıl~::~~:~:~ 
11 

(A.A.) _Emin bir ~~z~~:,:cö:::: 1ı~:::·u:';~~::.~ı: t:~ f~~~ .:Latı alınıyor. ~:~:. bitaraflık esasına ircaa baı. 
Feci bir tren 

kazası Mareşal Peten 
Madride döndü 

Atina, 11 Radyo} - Belgrad ile Niş 
•tasında çok feci bir tren kazası vu- Madriil, 11 (Radyo) - Fran_~ız 
kua gelmiş ve bir çok kimseler ölmüş- büyük elçisi mareşal Peten, lıuguıı 
tur. Hat harap olduğundan muvakka- Paristen dönmüş ve i<tasyon® kar -
tan kapatılmıştır. şılannııştır. 
-::::::--::-=:======:;:;=:c::-- ----::;::::::::::-------

menbadıın alınan malUmata nıiisteni- fik:r mutabkkatı dairesinde hareket o- Filhakika iki taraftan bir; hesabı· 

1den iyi hab~r al:ın mahfillerden bildi- lunacaktır. Yılan ısırmış na harbe iştirak etmek Rusyanın ge. 
lrildiğin göre Kraliçe VilhelJ>1inrıyı ka- l\Iatbuat, yeni kabineyi alkışlamak- lzmire bağlı Değirmendere nahiye- rek ideolojik icaplarına, gerekse 
çırmak için bir komplo hazırlandığına ta ve harbin idaresi için çok kudretli sinin Ç'ile kôyünilen )fohmed Koyuncu umumi menfaatlerine tamamen ay· 
dair Aın~rikcın menabiiııden verilen bir hükumet olarak telakki eylemek- 7.t:\'ce:-i kırk yaşımla AHeyi bakla tar- kırı idi ve aykırıdır. Bugün mevcud 
haberler talwkkuk etmemi<tir. tedir. la~ıııda yıl:ın mrmıştır. Kadın, mem- olan Rus - Alman dostluğu ôae, kö -

lekeL ha•tuhnnesiı;e getirilmiştir. - Devamı 4 ü11cil sa./tife<f.e -

Ruzveltin beyanatı ... 
-B"t tarafı 1 ine; aahif~de- lmağa metbur olurlarsa sulhperver ya

'çin harp arabalarını koşturmak mec- ıncılık nıesııimize devam ec~ebili_r. n:'i: r 
burlyctiııde bulunduğu mesaf~deıı da- yiz? Hayır ... Devam edebılecegımızı 

ha kı•arlır. Avrııpanın geniş mınt.aka- zannetmiyorum. Cumhuriyetçilerimi -
·~rında yiiz Mil.vonlarca insana ta - z:n bu meseleyi soğukkanlılıkla tet -
~akküm et!T'ı•.\rc calısanlH kalpleri -,kik etmesi bilhassa ayni hedefe müle
mizdP pek aşaı{ı mevkidedirler. lveccih olarak elbirliğiyle harekete geç-

Eğer hedA!2rine varırlar da vahşi- mesi zamanı geldiği muhakkaktır. 
vane htilyalnrı bütün in<anları daha 1 Los Anj~lese, 11 (A.A.) - Cumhur 
•ıkı bir ~enl>er içine almak, bu toprak rei•i Ruzveltin "n lıüyük rakiplerinden 
;;•tündeki her mil mesafeye hakim olan ve Amerikada biiviik bir nufuza 

.. .,. I• 

,ıJmak hülyaları büyüyecektir. Bu me- sahip bulunan Amerikalı gazete kralı · : • 
.'eleye Amerikanın derhal karşı koy- Hearst, Los Angeles Examiner gazete. ·• · 
,ması lazımdır, fikrindeyim. Öteki kı-jsinde çıkan bir makalesinde Ruzveltin · r" 
alar biıim hayat prensiplerimizden üçüncü defa olarak Amerika cumhur- ' 

i amamen ba~ka olıon prensiplere işti. reisliğine seçileceğini söylemiştir. 
raki tercih ederk-<· veya bu tercihi yap. 

Hollanda Donanması 
Bugün Alman istilasına karşı müttefikler cephesinde yer alarak muka

ı·emcte baıılamış bulunan Hollanda, kuvvetli bir donanmaya malik bulun
maktadır. Hollanda donanmasının tonilato, miktar ve harp kudretlerini 
yazıyoruz. 

Zırhlı krm·azörler: Soerabaja 5644 ton, iki· aded 28 Iik topu vardır. 

Hertaz H•ndrik 4:171 ton bir tane 24 itik. 1 tane 15 Iik topu vardır. 

f 

Kruvnzörl~r: De Ruyter 6170 ton, Y<•di ta11e 15 lik topu vardır. Java 
6670 ton, 10 tane 15 Iik top. Sumatra 6670 ton, on tane 15 Iik top. Gelder

' and :~;;12 ton. "ekiz tane 12 lik top. 

Yukarıda tenla, ~aiıd;: .fud bol maçları intibaları .• 

Torpido kruvazörler: Tramµ 3450 ton, altı tane l5 lik top. 
Bu büyük gemilerden başka ~ekiz tane torpido muhribi, 9 tane torpi 

:lobot, 21 tane denizaltı gemisi, 15 tane mayin tarama gemisi Hollanila 
-lonanmasında vazife !>"Örmektedir. Donanma. bunlardan maada müteaddid 
muavin gemilere maliktir. Donanmanın cüz'i bir kısmı Hollanda müstenı!e
kelerinde bulunmaktadır. Tenis kulübünün açıl maaında bulunanlar .• 
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·ngi iz-Frans z ordusu, Belçika 
vetlerile birleşerek hareket g ... 

9 

11 
- Devamı 4 üncü aahifede - arazisinde Fransız ve Alman kıtala- ket i~tila edilmeden evvel ecnebi 60-CALiP BAHTiYAR 

~istnnbul mebusu ve lzmir parti müfettişi> bir cephede, binlerce tank, top, zırh- n ara~ında muharebeler cereyan et- memleketlere gönderilmiş olduğunu 

- Şi i ugo ister kio esesini açmalcsızın, dög" üş- lı vasıtalar ve nakliye kamyo:ııarı, mekte olduğunu haber vermekte idi. ve mütebakisinin de memleket ha· 
, avcı tayyarelerinin himayelerinde Amseterdam, 11 (A.A) - Hollan- ricine gönderileceğini beyan etmiş-

k • • ·yo A takya be • J yürümektedir. danın en mühim nehirleri üzerinde tir. 
ille rS ZJll a _l ' . ... YJ 0 SUll Yakında, tarihin belki şimdiye ka- demiryolları boyunca bütiin köprü - Nazır netice olarak bir müddet -

Herif P..eymondayı k ndırmak için miş ve yavuzluğu için adına a lan yü. - De bakalım. dar kaydetmediği en büyük muha - ler, Geldesland eyaletinde Ye~sei tenberi Almanların Hollanda ordu -
dı.> c.;e~ini bilmb or, Şamdan Kırnk r<:kli denm ·~tir. Bu, ô~ le işler etmiş, - Rey:nondaııın babası, l\Iontrcal re besi bnşlıyacaktır. üzerinde Vorveld civarındaki köprü suna, zabıta teşkilatma ve gümrük 
u çok çetin, uzun olduğunu , c Aka. öyle ı.anlar döl,müştür ki, ~imdi bura- ve Şerianın öbür yakasında bir çok Düşmanın havalarda zayiatı, hava müste nn Hollandalılar tarafından idaresine mahı'U:'l ilııiformalnrı ka -
bir çok Alman burmdıtını ve bun- larda yaramazlık eden çocukları ür- yerlerin beyi idi. Ondan başka da bi- kuvvetlerinin ika eylediği zararlar - tahrip edilmiştir. çak suretiyle memleket haricine çı • 
ın k~ndisine ~ia~et ettiklerini ve kütmek için «Ri~ar geryor!> derler. rinci karısı tarafından Antakya beyli- dan çok deha fazladır. Almanlar Yesseli geçmek için bu karmağa teşebbUs etmekte oldukları 
ablu şama gitm<!k lazım .. a Akadan - Demek ki, çok yerler almıştır? ğini almı~ ve Şatiyon toprağını eline Londra, 11 (Radyo) - Dortreht köprüden istifade etmişlerdir. nı !!öylemiştir. 
rm ık dahn uygun dü.,,;eceğini anlat- - Çok yer almadı. Frenkler beyi geçirmişti. Reymondanm livey anası, adası. Hollanda kıtnntı tarafıııdan is Bazı .şayialara göre, Hollanda kı- Amsterdam, 11 (A.A) _ Şehir 

uğrasıyor, fakat Reymonda bir ile yalnız akayı bastı sonra a~.:ı.larında yaııi beyin ikinci karısı Etiyenet Do- tirdad edilmi~tir. İlk hamlede para- taları Almanların eline geçmeme~i i dün sabah bombardıman .edilmiştir. 
u k nmı~ordu. dirliksizlik çıktı. Frenk beyi geri dön- milli adında bir kadındır ki, bütün bıı ştitcü kıtalariyle Almanların eline dil çin Geldesland eyaletinde Kootvijik Atılan büyük çapta bombalar bUyOk 

Di~ ordu ki: c.J.C ndis: frenktir, Al- dil ve sonra da Rişar Kıbrısa gitti, topfokların, beyliklerin hanımıdır. şen bu ada. ~iddetli topcu ntesine a- telsiz istasyonunu berhava etmişler- ha:;arat husule getirmiştir. Hollan -
anlarla i i ycktur. 1.::.terse bar:kası - bizim işimizi bozan lıu dirliksizliktir. Bu hanım ölünce bütün bu yüce adlar, lınmış ve bu ~uretle Almanların hep- dir. da büyük erkanı harbiye inin bir teb 
n buyruğu altında bulunsun, isterse Eskiden, Lizim frenk beyleri üste ge- topraklar, beylikler Reymondaya dü - ı:i imhn edilmiştir. Londra, 11 (A.A) - İngiliz rad - liğinde, Hollanda kıtalarının hiçbir 

· ler elinde obun, mutlak !renkle- fal.ermiş, şimdi ise Araplar bizi titre- ı;.ecektir. Londra, 11 (Radyo) - Hava ne - yosu saat 2,150 de şu haberi neşret - yerinde arıza bulunmıyan 14 Alman 
· barındığı yu gidecektir.» En ya- tiyor. Kimbilir. ne günah işledik. - lyi ama, senin Etiyenet dediğin zareti asağıdaki tebliği neşrediyor: miştir. tayyaresini zaptettikleri bildirllmek-
n frenk y.eri Krak kalesi idi ki, bu Ben sordum: hanını yaşıyor, hem de Trablustadır. Roterdam hava meydanı ve LııhPy Bu sabah saat sekizde Roterdam tedir. 

H pita) çığrma gid.en frenk keşiş- - Ey Tötanyalılar frenklerle birlik jan Lermenin deyişine lıakar:-ıan canı ~~ydanı, il zerinde bulunan asker hava meydanı İngiliz bombardıman Amsterdam, 11 (A.A) - Hiikıl · 
rinin elinde idi. Hugu, bunları işi - mi çalışırlar? da eminlikte imiş. yuklU Alman tayyareleri diln öğle - tayyarelerinin şiddetli bir hücnmıma met merkezi Lahey.e ile Schipol ha -

·nce ses etmedi ve yol hazırlığını gör- - Evet, fakat ben onlan bir türlü - AR[(ASI VAR - den sonra İngiliz bombardıman tay- uğramıştır. Bu hücumu müteakip va meydanı dün bir kaç kerre born· 
ğe koyuldu. seveımdirn. *-- yareleri tarafından taarruza uğ11ya. Hollanda kıtaları saat 10 da taarru- bardıman edilmiştir. 
Şama geldiğimizin beşinci günü Bunları söyler söylemez Ety<!n ba- B •• k Jd rak tahrip edilmişlerdir. za geçmişler ve Alman kuvvetleri ha Paris, 11 (Radyo) - İngiliz - F-
lbeke, oradan da Kırak yerine var- şını bana eğerek şu st>zleri sByledi: fU Se e B~ hareket A imanların tayyllr<' va meydanından tardedilmişlerdir. ransız kıaatı, bugün Belçika kuvvet-
k için yola düzüldük. Kervanımız- - Efendim, Hugo Reymondayı ne- ş .. h r h <lafı toplannı yerleştirmeğe vakit Bu saatte hiçbir Hollanda hava leriyle birle~mişler ve derhal hare • 
ki keşişler, Sir Hugo, jan Lermin, ye Aka veya Morgura götürmek ister- up e 1 eş as tevkif b~l~ada~ evvel cereyan etmiştir. meydanı Almanların elinde değilciir. kata iştirak eylemişlerdir. 

rargoz, Törkmen Yusuf, ben ve at oğ. di, billll€k ister misin? olunuyor Buyu.k r:ııktarda düşman avcı tayya- Diğer ('ihetten bildirldiğine gö - Almanlar, büttin kuvvetleriyle 
• rım idi. Bunda.n başka Balbekli bi- Bri.!ksel, 11 (A.A) _ Birçok şUp- relerı hUcum ~tmiş ve bir çok :nuhn- re, Hollanda kıtalan Dordrech: adn- yüklendikleri halde bugün hiç bir ta· 

. ini Je kılavuz almıştık, ayni zaman- Aydın heli şahıslar tevkif edilmiştir. Bun- re~~:: olmuş~r. . . . . sını istirdat etmişlerdir. rafta arazi kazanamamışlardır. 
kervanımıza Sir Hugonun, üç silah larııı ara ında Reksist partisinin li - • rdam cı .. ·arındakı sıvıl havalı- Amsterdam, 11 (A.A) - Alman Paris, 11 (Radyo) - Brüksclden 

~,anı da katıldı. Bunlar ne türlü si- Ticaret odası başkatibi deri Leon Degrelle, milli Flaman pnr ~-anı Vaalhavene karşı hiicum flaat bombardıman tayyareleri bu sabah haber veriliyor: 
hşor 1 Kendilerine de bir oron (rüt- k f d"/d" tisinin reisi Staf de Clerq ve Belçika 1.0 den sonr.a başlamıştır. Bu hava saat 6 da Amisterdam hava meyda - Bugün vuku bulan çok kanlı 
) d

'kl . k·t tl k at fev i e l l 
1 

d p lımnnıuda bır cok Alman tnvvarele - niyle civnrmdaki evlere Aiddetle ta- bir muharebeden sonra Alman ıcuv· 
\er ı ~rı va ı n nnna aç nazır arın an aul Colin ve komünist . • . • · ~ 

lanı alabil~ceklerini söylüyorlar. Ö· Aydın (Hususi) - Ticaret odası Degeer bulunmaktadır. Milli Fla _ rı ve asker naklıne ~ah~u.s 50 tayya- nn·uz etmişlerdir. Taarruz 25 dakikn vetlerinin taarruzu Liyejin cenubun -
r taraftan da jan Lermen de yanı- başkiitipliğine tayin edilen Bay Sadi man mebuslarından da iki kişinin tev re bulun~yordn. Pıke ınış tarzında devam etmiştir. Bombardıman tayra- lla durdurulmuştur. Düşman, mübirn 
Et} en atlı okçusunu almıştı. Öyle Ergun, evvelce bulunduğu vazifesin- kif edildiği ~öylenmektedir. yapılan .. bır tek bombardım~n esn~ - releri sa:ıt 6 48 de tekrar şehrin üze- zayiata uğramıştır. 

·kervanımız bayağı çoğalmış, kabar- deki suçundan dolayı altı ay hapse sın.da .d~rt Alman tayyaresı tahrıp rinde görünmiişlerdir. Amsterdam, 11 (Radyo) _ Ak -

hk ,. d·ı · hk" · t• +~ * edılmı>ıtır r.u ku·· ·ı k "ati · d 't'b H l şa k " t bl'w d H 11 .a., 
1 
~tı. Bu Etyen tetik, şaklaban, yavuz ma um -e ı mış ve ma umıye ı ~m- . • · " n · ı ı:;.. erın en ı ı aren o - m çı an resmı e ıg e, o anu .. 
z u bir delikanlı idi. Ben, dünyada yizce tasdik edildiğinden tevkif edil- Belçika Kralı .. Bır çok yangın!ar zuhur .etmiş~ ve lnndanın muhtelif mıntakaları üze - da ikamet etmekte olan Almaniarın, 

1 d Ö 
_..ı· N 

1 
miştir duşman personelı agır zavıata ugı·a. rine akınlar yapılmıştır. Pren3es j':ı- bazı yerlerde zabıta karakollarını 

e şen n anı g rmuuım. e o ursa · t · , J. S k. no d n do"d -'- - Baıtarafı 1 inci aahifede - mış ır. 1 O dUşman nakliye tayyare"i liananııı ikametgahı Cİ\'arında nske- basmağa teşebbüs ettikleri ve fa -
r ı anır~ın ı an...,ın a g u R h . .. 
1 

.. 
1 

k .... •st· F k t ya kadar en dürüst bir tarzda bitaraf- La eyenın 8 mil ~imalindekj meyda- ri bir hava meydanı olan Suesterberg kat derhal yakalandıkları, Alman 
r;. l, ag ama ogrenrnemı .. ı. a a' n·· .. l 1 w k . . .... 1 .. ~· ll nll .. 

1 
h l b. UŞUnce er: ıgımızı yaptık. na as er ındırdıgınden ngılız tavva ile Gouda Kötel ve Brouver~h:ı,·en tayyareleriyle muhtelif erlere indi· 

ı~ k··t~go .~~v ~. ~g ;ı ırpa ar, ır Kahraman ordumuza ve cesur as- releri alçaktan uçarak bıınları clddi mevkilerine birçok para~ütçüler in - rilmekt eolan Alman paraşütçüleri .. 
ç Il; 0 u soz e:1so~ e ıd. d 

1
. - Bıı~tarafı 3 üncü aahifede - kerlerimize vatanın selamını bildiri - hasara uğratmıstır. 5 Alman tavya - mi~ir. nin, hiç bir hareket yapmadan irn -

u onun og an1arı a ayrıca e ı- kü" h d T ba - d k · h b h. · · · · · 
l 

.• k b k b -1-

1 1 
d F ava n u ngacını an zrma - yorum. Onlara tam bir emniyetimiz resı mu ar~ e arıcı edılrnış, diğer - Bu sabah saat 2, 15 de mühim bir ha edildikleri bildirilmektedir. 

n ı ıı<' a a a a şcurn aşır nr ı. n- d 8 d 1 k .. d lik h"'d. ı · d k · · ! \.. Et. b. d, ld nl k ta ır. u oat u , gun e n ı.ae - vardır. 19J.1 kahramanlarının varis- erı e urşun Ye obüs parçalan ıle sanayi merkezi olan mdhoven üzeri Brüksel, 11 (Radyo) _ Belçika 
~ .. Jt.'n 't a ırmaz, o nrın a- ı . .. l b. . b d k" l . l d l'k d .k d' . . 

1 
kl k . _

1 
. d. Ö d erm oy e ır ıc:ıı ı ır ı, zamanı ge- erı o an askerlerimiz düşmanı dur _ e ı eşı e ılmıştır. ne bombalar atıltl'1ş ve müteakiben erkanıharbiyesinin :son resmi teb!i-

arına ı .ı eg enır ı. yle e ,. • . -"'--~ } k"-~ d d . r .ılhca öz atar<lı ki k.aba herifler bir ta., .. , yerıın. c.~.raryo.v2: ·~ 1'"'ı rı~a ı~l".1nJllc Vi> müstevlinin teca\•llz ettiği ıezkQr hava meydanının bom bar- para~iltçüler indirilm· tir. ği şudur: 
~ anlıyamazlardı. Bu sözlere ker- lara ~c 2 taraf ar aınd~kı d~ımanlıga mılli toprakların sahnsını tahdid et- dımanını müteılkip taarruza kalkan Saat 5, 47 de Ho1landnnın en mil- Dü~man, bugi.!n mühim kuvvetJer-
nd k

1
r lmıyan kalmaz, yalnız Hugo bır~ ~caktır. Ru11ya, bıtlabı bunu da- mek için adım adım mticadele edi _ Hollanda kıtaatı. kanlı bir harpten him köprülerinden birj olan l\f euse le tnan·uza geçmiş ve miistahkcnı 

\ ad mlan söz etmezlerdi. ha ıyı kavramı§ ve
1 
kavramaktadır. yorlar. sonra meydanı zabt ve Almanları im- üzerine ve Mordyke köprüsü -:iva _ hatlarımıza yaklaşmağa reşebbtis et-

S b h k ere Ş . . Rusya, Alman ve talyanların Bal - Memleketin sarfettiği gayret saye ha etmişlerdir. rına paraşütçüler indirilmiştir. tiğinden, kanlı bir muharebe cereyan 
.a a er en n • am çevrcsındekı kan? r ve Akdeniz meselesi me.;c~d- sinde muka"emet k d t• · 1914 d -1 tcJX'ler bc1,y u yi.ırliyerek yola düıı- • u re ımız e- Amsterdam 11 (A.A) - Hollan- I.ondra, 11 (A.A) - Hollanda ha- etmıştir. Liyej istihkam lan, nteş sa· 

• dur. Bu devlet, gerek Ballı:ıınlnrdn kin,1 -n clalıa ·o" .··kt" F. ·ı · ' 'c·v a tb • l tt b k a~ kt . Hugo, gövdo ıne zırhını tnkrnıs . == ' uyu ur. ıansa ı e m- ela radyosu dün akşam saat "" 15 rı ı. en zırı ma ııa.a leyana a u- çara u.5mana mukavemet etme e 
ıı: olımn, gerekse Akdenızde olaun, mev gı·ltere bı·ze \·ardı d ki · · . d -- ' ' lunarnk lng·lı'z t a 1 · <4- f d d' rine cJ" kumaı::tan bir gömlek ge- .. t • · m e ece erını \: a et- de ı:;u haberleri vermekte idi· ... 1 ayy re e!'ı ,ara 111 

- evam e ıyor. 
rni ti. Bu P:ömleğin üstün<leki arma cud d~tu~to;un ~l;"an~a v~ya ~~~: tiler. İlk mlittefik kıtalnrı b!zimkilerle Bu esnada bir çok Alman tavyare- dan bu sabah saat 8 de Roterdam ha Paris, 11 (Radyo) - 40 Alman taY 
• nmişti. Hugo kabara kabara iri ~a, ~a u d ~. mu~.e~e ken d~~ ı::~sı buluşmak üzere şşimdidcn harekete geç leri üc mıntaka üzerinde uç~akta _ va may<lamna şiddetle lıombardı - yaresi Anvers üzeı~inde görülmilŞ • 

1 
•
1
• ~ • • esa ınn cgışmesmın .en un ıçın mişlerdir. · man edilmes'ni müteakip Alman kı- titr. Derhal alarm verilmi~ ve phiJl 

gasını sı ah oglanlarından bınne h. d h 1 .. 1 1 ~ .. clır. v 
v rdi ve lmrgı·ı ile kalkanını at oğla- ıç ~,.~Y~.; .ve ~uze 0 amıyac~gı ~ Mücadele ç.etin fedakarlıklar ve mnh t.alarma taarruz edildiğini ve birçok ınncibince paraşütciilere ateş edil -
ına • ıttı. Biz, b. ımıza valnız bez- nı bp~t.~ a ' ıfr. tlus;abnın t et~knıyetı rumiyetlerle olac:tktır. Fakat kimse 1 - Şimali Hollanda t kişinin hayatına mal olan çetin bir mek iizere luzımgelen tertibat alın. 

• ve u un men an erı, u s a u onun ·h . f .. eya etin n uharebed 0 h d t 
n tepelik geçirdik. O, demir bir kil- h. ı . c1·1 . kl. . h f nı aı za erden şuphe edemez. Toprak- rien garptan şarka doğ .. u 1 en s nra ava mey anı - mış ır. 

J h lıoy ı. Ilepill"iz atlı idik. Yalnız, dıç ob.lmaz~ad§ım :.t1dşe .ındı.mu c~· alz~ larımızın istikbal ve tamimiyetini ida. • . nın saat 10 da i. tirdat edildiğini söy Amste.rdam, 11 (A.A) - Sant 12 
e e ı mer.ın e mun erme ır. un rn . · k • . . . !emiştir. 48 de Alman bombardıman tayyare -

E rn ya kalmıştı. Bunu görünce Balkanlarda teesr.üs edecek btr A! _ ~~e ıçın . anunı deskası mııcıbınce etti - 2 - Zeland eyaletinde muhtPlif K H 1 ~ · r •im cıdı. ddikanhyı de sevmeğe it 
1 

h K d gım yemıne sn ı · kalmak ist~ıim. istikametlerde ve bilhassa sahil ko _ azır • 01 andnlılar tarafından ic:-· leri yeniden Amsterdam üzerindell 
b amı tım. 1 i yedek atım vardı Et- ~and - ba. y~n ek~emh.~t~.Y rbı, e.:a -'e- 1914 de babamın yaptığı 0 'ibi ben de yunda tirdat edilmiş olan Dordrecht ada - uçmuştur. 

· nız en &§ ıyar u un u sanaı;:ıa . . . . · B ük ] 11 (A A) S ııt ~ ni çağırdım ve atlarımdan birine R 
1 

· · •. • 
1 

ıynı ıman, synı emıııyQtle ordunun :unda bulunan Alınan kuvvetlerinin r• 5eı • · - ... aba hm sa 
uııy nın m~v u ve aıyaae ını yı una- 1• • '· • d b · B ··k ı h ı· · ··t rnn· 

bindirdim. Çocuk, nasıl teşekkür ede- .. '-"f. 
1 

b·ı: .;aşma Reçtım. 3 - Şimali Brabant eyaletinde ce kamilen imha edildiğini il~ve etmi"' _ ueşın en erı ru se a a ısı mu e 
ga u ı ge e ı .r. n-ı 'k d Y d~ lı. 1 h l. kt dıt 

mi bilernedı, o günoon sonra ben- ı t R d .... _ı·· , •• U<;: çı .anın avası temizdir. Bel - nuptan· garbe ve şimalden şarka doğ t·r ı ır a arm a ınde yaşama n · 
f c uıy y u• •ncuren coıt rn t. 'k ı · H Ud f b k viik• 

d n ayrılmaz oldu. h. b" kt 
1 

B .,., 
1 

d k' cı n cenabı hıı.kkın yardımı ile muzaf- ru Nazır bundan başka Hollanılnnın ava m a na ataralıırı pe · " -
ım ır no n. .. u ı. :>>"lr ıı ır ı • f 1 kt 1 sel t k F d w ·den Şamdan g~n Barada suyunun ke- Ruıya, Al~ n Ye talyanların B ... ı. er 0 acn ır.» Rndyo saat 22,45 de Lüksemhurg altm stokunun ilçte ikisinin memle _ ' en uçarn ransaya ogru gı 

0rı yunca giderdik. Bu su, yukarı- ker. ardaki fonliyetine mu\'azi ola- ~ o D A K n K /~ bir çok Alman filolarına karşı sık sı}{ 

n aşn{.'1 ormanlnı·la kaplanmış, Yl- ral: ticari kanaldan bir rol oyn mıyn ~ r.J o . ~ : faaliyete geçmektedir. 
k 1 

Berlin, 11 (Radyo) - Motorize 
rı ~ ı dağl::ı.rla çevrilmiş bir ova ve Balkan devletleri ile daha "alun- k .1 dilmiş Alman kıtaatı, bugün Belçi 11 

dnKden ilir. dan ali.ita.dar olmnğ ba~lamıştır. ee e bombala dı kuvvetleri ile temasa geçmiş ve rnüt· 
.ılavuzumuz baştn, ben ardında ve Bunun dP:·cr manası ise, tedrici bir an e ' 

b 
«> US l hiş harp başlamıştır. . 

!llm ardımda Etyen yürürdü. Bun- şekilde Romn • Berlin siyasi f aliye - 1 
k d 

· t wl l Her iki tarafta mühim hava faa ı· 
rın nr asın a IS-O a og an arım gelir- tine k ~ı cephe tesia;n .. çnlı~tığıdır. d yetleri olmuştur. 

er Bazı ecnebi go.z:eteferdc, bu üç dev· 

1 
b 

1 
Berlin, ıı (Radyo) _Alman karat 

Kız kardeşim ile I:eymonda, Margoz letin Balkanlar liz~rinde müıtere - ngiliz Ve ranSJZ tayyareleri, hareket halinde U Unan y.fıhının neşrettiği resmi bir tebliğde 
le jan Lermenin ark ~ında biraz ı - k n harekete g~ç .. bilec kleri ,.eklin-... A Malmedi ile Open havalisinin fşgnl c· 

rakta idiler. Tötanynh ise, en sonda de ileri ııürülen kanaat, bir galat f ffia d 1 d b b d t•ı kalmıştı. Bir aralık, kılavuzun atı, çalı görü§, bir •"'kat dütiinüJten jbarettir. - Or U afllll a Offi ar IMall e '} Cr dildiği bildirilmiştir. 
hk.Jartlan ürkttek bir sıçradı. Kılavuz Yann öbürgün, Rusya ile müttefik_ Paris, 11 (Radyo) - Almanların, üzere bin tayyare tahsis ettikleri talı- Almanya üzerine giderek, bilttin Al _ Berlin, 11 (Radyo) - Son :res~i 
g lmeğe başiadı, atma dedi ki: ler ara:ıınd b:r ticaret anlumeıa Lüksenburg, Hollanda, Belçika hare- min olunuyor. man hava üslerini ve )ıareket halinde tebliğde, Lllkeemburgun tamamen ı~· 

- Neden korkarsın? Bu çalılığı ars yapıldığını i~itirsek buna da h~yret katı için avcı ve bombardıman olmak İngili% ve Fransız tayyareleri, bugün bulunan Alman ordularını şiddetle gal edildiği bildirilmiştir. c:r 
lnn yfirekli Rişa.r mı sanırsın? etmemeliyiz. Ruıya şimdi hem men. . Berlin, 11 (Radyo) - Berlln 

Ben, bu Riprı tanımıyordum. Et- faatlcrini temine, hem de cih n üze • Tr A y YA RE .............. -.............. ~mba~ıınan et~ışler, zararaız Usle- Tageblat gazetesi, önilmtizdeki bn:t~ 
ye kim olduiunu sordum: rindeki pre5tİJ0İni iatirdada çalı•ma'- felefon .rt ~Sinemasındai 3646 rıne donmUşlerdır. içinde tarihin henilz kaydetmedığ'i 

~ ..._ lıttHHlllllllHlllHtllHt•tlr ].c 
- Bey, ded;. Bu, bir frenk beyidir tadlJ'. Bugün iki büyük film birden Atılan bombalardan Alman üsleri- şiddetli muharebelere intizar ettilC 

I i, bundsn dört .r,cne 6noo buraya gel- T S O N B E S T E nin çoğu tahrip edilmiştir. lazınigeldiğini yazmaktndc;::;;ıırl!!. ~~·~ 

M R A sinemasında Baş rollerde: Bugün Kült·~ rpark Sine 
Bu~n matinelerinden itibaren KATE DE NAGY - .TULES BERRY GEORGES RIGAUD lki Film Birden 

ası 

Beyaz perdenin komik kralı ve hepinizin sevdiği Har-0ld Lloyd • Amerika ve Avrupada 5,000,000 nusha basılan dedikodusu bQton 
LUlnW. en son çevirdiği eşsiz şnhane komedisi 2 [ K [ YA V R U C lj K dilnyayı saran bir romanın filmi 

TÜRKÇE SÔZLO HA TA 
Oyrayanlar: 

Aynca İstanbul(a yapılan 1940 BALI" AN KOŞt:SU ve METRO 
JUR~AL E en on V€ en mühim HARP haberleri 

SEANSLAR: 1,30 3,30, 5,30 7,30 ve 9,30 da 
Cumartesi ve Pazar 11,80 da ve hafta arasnda her gün 1,30 da 

t;CUZ HALK seansları vardır 

ALİCETISSOT. MAURİCE ESCANDE BERNAND LANCRET ROS!LAND RUSSEL _ ROBERT DONAT 
Ayrıcıı: Ekler jurnal 1

0. 13 Harikulade heyecanlı ve müstesna bir mevzua malik olan bu filın 
Son dünya harp hadisatı ıinemacılığın bir şaheseridir 

Fiatler: Localar 200 - l 50, hususi ve 1 inci balkon 80 salon ve 
ık;nci balkon 20 kuruştur. Aynca . Sürgünle • 

tl (Son be~te S-6-9,15 yun saa .. arı (İki Yavrucuk 4,30-7,30-10,30. Heyecanlı bir Yakayı musan·er aşk ve ihtiras filmi 
lrn.veten Paramunt Jurnalde en son harp havadisleri 

Pazar v.ünii 1,30 İki Ynvnıcukla hatlar Seanslar: Hııta 2,30 6,30 9 Silrgilnler 4,15, 7,4.5 
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51 
·. · s l h l Köstence limanı, geceleri vapurlara burg şeh rini n i><ımbardıman edild iili, 

-----:::sac:ııı:ı-ıı::ı:ı:aı:::ıı! er ev a ar kapatılmıştır. 24. sivilin öldüğü de iddia olunmak -
Yaun: s·,.ı,a91 CAZAL 

lı.' ~a l!J•n piyade kıtalarının ana ba. 
" tUnii halinde biribirine girdiği an .. ,. 
<a .•ııışek gibi mukabil taarruza kal 

1 
n 1"ı·ansız fırkaları dıı fazla bir-

1~Yapaınadı. Fransız mukabil ta
, ı kıtaları, Zigfrid i'tihkamları 
''lı d 1~ n. an (Forbahc) garbinde tev-

11 z·dıldi. (Saint>.Avold) şimalinde 
I'~ 1tfridin (Voldklingen) miinha· 
l'·ı kar~ısında kahramanca 5lü me 
1~ ln Pransız kıtaları son derece 
Cil' la • tao· Y'atla arazi sütrelerine s'ğı-
i• ıldi ve bin zorluk içinde ricatı te 
" etf a '· 
~ lkikat kısaca şu idi: 

~dn büyük fedakarl:klar mukabi 
Ilı~ de olsa, milyonluk kütleleri 
~,/ıı çıkarmak şart!le de yapılsa, 
t'fi;no hattını , geniş ve emniyetli bir 
Uııı~t.eınin edecek surette yarmak 
ı , un deiidir. Buna kar~ılık, ge-

11 .pıi tarzda bir serdenıreçtilikle 
~ıa 1~rid hattını açıiia çıkarmak , 
~ 'llıkilnsız. 

Tiirltçeye çe~n: OÇYILDIZ 
(ULUS) tan 

ve bizzat yüzbaşı, bh· obüs par~ası -
nın ustura gi bi kafasına mümas geçi 
si yüzünden so l kulağını tamamen 
kaybetmişti. İki milimetrelik bir se
yir farkı , bize yüzbaşı Sarlatı kaybet 
tire bilirdi. 

Harbin yedinci günü olan bir tem. 
muz cumartesi günü böyle bitti. 

• •• 
Henü7. ciddi ve esaslı bir deniz 

Arasın r.'a ltalyada: ta ve Almanyanın aç ık şehirleri lıom-
._.. bardıman edeceği bildirilmektedir. 

Gazetelerin serlevhalaı•nı okuyor İtalya stikilnctte berdevamdır. Ga- Almanyada muhtelif hava üsleri 
ve bunlara, kendi kendime ce\•ap ve. zeteler, radyolar Alman tecavüzle - bombardıman edilmiştir. Son iki gün 

rinden takdirle bahsetmektedir. ita!- de Almanyanın tayyare kayıbı, müt-rirorum: 
- Fransa bizden beş milyon 

tütün istiyor .. 

kilo yada heyecan fazlalaşmıştır. Papa , tefik tebliğ l erine göre (200) den 

- Doğan gün, hep tüccarın al
nına doğuyor .. Biraz da çiftçiye doğ
sa ne olurdu? 

haksız yere Alman tecavüzüne ma - fazladır. 

ruz kalan Belçika, Hollanda ve Lük 
semburgun galebeleri için dua etmiş
tir. 

Anbar haşeresi 

- Balkanlarda •inir harbi.. lngilterede: 
Ziraat vekaletinden gelen bir tamim 

de bu ı-ıene de, ekinlerin henüz tarlada 
bulundukları sırada bunlara arız olan - Geç kaldın Her Göbels ... Bal - • 

Çörçil, muhalefet liderleri de da - anbar haşerelevinin tesbitiııe devam 
hil mill! birlik kabinesini kurmak ü- edilecektir. 

kanlarda böyle şey sökmiyor şimdi. 
- İsveç ve Norveç. 
- Doğrusunu söyliyeyim mi: bu 

iki devlet harpten sonra Fin!andiya 
devletinin mandasına verilmelidir -
ler. Onlara tam istiklal yakışTJ1ıyor. 

- Ruzveltin sulh hazırlığı. 
- Ayni zamanda harp hazırlığı 

demektir. Sulh teşebbüsü muvaffak 
olmayınca •ilih omuza!.. 

- !\!acar hariciye nazırı Evleni
yor ... 

zeredir. Alman tayyar~lerinin Bri .- Kemale gelmiş tarlalarda başak _ 
ta~y.aya taarruzları defı. Ve tard •.~ıl !ardan yirmi, koçanlardan 20 t<ınesi 
mıştır. Hollanda ve Belçıkaya motor- örnek alınacak ve vekalete anbalajla 
lü kıtala.rın sevki devam etmektedir. gönderilecektir. 
İngiliz motörlü kuvvetleri Brükseli 
geçmişlerdir. 

Fransada: 
---~*·----

yeni bir kulüp 
İkiçeşmelikteki gençler (İkiçeşme

lik spor kulübü) adı altında yen; bir 
teşekkUl kurmak için vilayetten res 
men mtisaade istemişlerdir. 

Sahife S 

Aln1an konsolosunun 
ziyareti ' 

Şehrimiz Alman konsolosu, ılb öi. 
le üzeri vili.y~t makamında wli BaJ 

Etem Aykutu ziyaret etmiştir. 

---* . 
Kız kaçıranlar 

Şehitler caddesinde Halil oğlu Mus
tafa Ramazan kızı 30 yaşu:ıda Naciye

yi kaçırmış ve tutulmu~ur. Hidiırenin 

kızın rizası ile olduiu anlaşılnıı~ır. * Tirenin Arpadere köyüade ota
ran Halil oğlu Haydar da Mustafa kı

zı 12 yaşında Fatma De<le}i kaçırarat 
kirletmiş ve yakalaıımıştu-. 

----*·----
Çiçek sergisi 

Halkevi müze ve sergi komitesi, 17 

mayısta Halkevinde bir çiçek sergisi 
hazırlamaktadır. lzmirde bir çok çi

çek esnafı, çiçek meraklıları, Kültür· 

park çiçek müessesesi çiçek sergisine 

iştirak edeceklerdir. Serııinin son gii• 

nü olan 19 mayıs akşamı bir (~§8k 
ııecesi) tertip olunacaktır. 

---=111=---

Sıhhiyede tayinler 
' :h:i harplerin, basit taş ve toprak 

~'ı iınlanna ve basit sahra tahki -
c~~a nıukabil, milyonlar sarfiyle 

çarpışması olmamıştı. Almanya tara 
fından açık denizde her hangi bir 
den iz tc ~ebbüsüne imkan olmadığı 
kadar İtalya donanması için de, Ak
denizdeki bir kaç mahfuz limana sı -
ğınıp oturmaktan başka çare yoktu . 
Alman denizaltılannın fedakarca 
hücumları müttefiklere bir kaç gün 
zarfında epiy gemi kaybettirmişse 

de süratle alınan tedbirler yüzünden 
denizaltı korkusu da asgariye indirH 
mişti. Zaten kat'l netice o lmasına im
kan olmıyan bu silahın, Almanlarda
ki mevcudu bir hafta içinde yüzde 
elli eksilivermişti. Denizin yüzü, 
muhtelif noktalarda, Alman deniza! 
tılarından 4.0-60 tanesinin yağlı ka -
nı ile bulanmıştı. 

- Aferin Kont Çaki... Kulağının 
dibinde kıyamet kopuyor, sen ise ge
lin duvağı öpmeğe hazırlanıyorsun .. 

- İtalyanın vaziyeti! .. 

Alman tayyareler; dün de Fran • 
sız şehirlerini bombalamışlar, sivil 
halkı öldürmüşlerdir. Fransız mo -
törlü kıtalan da Belçikada aüratle 
ilerlemektedir. Fransız kıtaları, mu
kabil taarruzla dün Almanlar tara -
fından istila edilen Lilksemburgda 
bazı mevkiler ele ıreçirmiştir. Harp 
devam etmektedir. 

Yeni Neşriyat 
Tire htikllmet tabibliğine Çivrlt • 

·~d, a ıretiriJen ve teknik vasıtala -
· a~· hepsinden en verimli şekilde 

'Ilı e ettirilen istihkam hatları , 
<ıd:n heınen teshiri imkansız mana
lı 0. · l<:arşıhklı böyle ik; mania , 

ıt·ş '1. 
'•~u, 1 ı" memleket arasında bir Ok 
"1 lf ~adar mesafe sokan Zigfrid 
it 1' •Jıno arasındaki boy ölçüşme -

·~ıısızJar tarafından mevzit bir 

ı. f·. "e muvaffakiyet kaydedil -
~)et •kat bu üstünlük ve muvaffa 
ı\~~ahdud ve neticesiz kalmağa 
~u l!Jdur. 
ı!\~?aşı Sarlatla bölilğü (Rhin) 
(ıu b 1 ll'e<;ıniş, (Drusenheim) köp. 
~ı~nu aşında küçük bir Alman keşif 
~i ( llflskürtmüş, Zlgfrid önlerin
,"llı, C:ralllabaum) öncü kazamat
~'ııı kadar aokulabilirmiş, mevcud 
:ı )ı at efradının yansını öldürmüş 
~ l'ıııııu esir etmiş, kazamat da 
~~Q'Ph~ne deposu marifetiyle 
lltı, a ettıkten sonra asıl Zigfrld 
' ••• d -·1t t oırru daha fazla sokulma -
t~ı~l'iYe dönmü§tü. 
· ) aşı Sar!atla bölüii;ü (Drusen
~>~ d köprüsünden ıreçerken, köp. 'ı\ı.; berhava etmeği ihmal etme
~~ 1% Uziıa§ı, bir kaçı subay ve kü
~;~l'ıııı a~ olmak (!zere elli sekiz esir 
lıı; ştı. Gene bu çok tehlikeli ha 

· iııar 0 
kadar bilgi, tedbir ve sürat

ı b;1\;!tınişti ki, adamlarından yel-
hiıb· açı hafif yaralanmış, geris:
' ıatŞey olmamıştı. Teğmen Da-

8Yaiından bir kurşun yemiş 

Hava hücumlarından da elde edi -
lecek kat'i bir netice tasavvur edile· 
mezdi. Hava hücumları da bir kaç 
gün içinde bir temaşa olmıya başla
mış ve süratle alınan mukabil tedbir 

Jer yüzünden hiçe indirilmişti. Bir 
milleti, yalnız ıskarta sivil halkını öl

düre• ' len ve şurada burada bir kaç 
dıvar yıkmaktan gayri kat'i ve nihai 
bir müeııseriyeti olmıyan bu silaha da 
kat'i netice gözü ile bel bağlamanın 
saçmalığını meydana çıkarmıştı. >;::a
ten Amerikanın da yardımı ile bir 
kaç ay içinde müttefiklerin çıkarn -
bileceği hava kuvvet!, İta !ya ve Al -
man kuvvetlerinin bir mi,Ji !azla oJıı_ 
bilecekti. 

Yıllarca edebiyatı yapılan ve ma
salları anlatılan modern harbin bu 
ilk haftası artık yüzde yüz şunu is
bat etmişti: 

Kat',l"netice, b'n sene evvel oldu -
ğu gib i bu giln ve yann da, azim pi
yade kuvvetlerinin, azim topcu kuv
vetine müstenit olarak yapacakları 
taarruza ve tek kelime ile süngüye 
bağlıdır. Ezeli ve ebedi kanun değ,~. 
memiştir. 

Süngünün, paranın, her tür!U vası
tanın ve bilha•sa akli meleke ve ka
biliyetlerin gene bilhassa insan hak 
ve hürriyetine riayet duygu~unun 

tayin ettiği muzaffer de, müttefikleı· 
den başkası olamaz. 

-SON-

- Kendisini bile bihuzur ediyor 
amma, ne yapsın zavallı .. 

- Bir aşk hikayesi. 
- Kurt masalı deyiver şuna .. 
- Güvenilecek kuvvet .. 
- Halk dalgınlaşıyormuş .. 
- Anlamadım .. Gerçi dalga ge-

çenler, dalgaya kapılanlar, dalga -
dan dalgaya sekenler vardır amma, 
topyekOn halkın dalgınlaştığına 

inanamıyorum. 

- İki kadını biribirine düşü.ren 

çapkın., 

- Matah birşey sanki ... İsimlerin! 
hatırlıyamadığım bir kaç sinema ar
tisti var ki, iki değil, iki yüz, iki yüz 
bin değil, milyonlarca kız ve kadını 
kendi pe~lerine düşürmüşlerdir. 

- Bıyık ve sakala dair .. 
- Onlar hakkında hürm~tle ko-

nuşmayı tavsiye ederim. Çünkü za
vallılar ölmüşlerdir. Üz1<Urü mevta_ 
küm bilhayr ... Amma, Hamza Rüs
temle bizim ser mürettibin bıyıkları, 
dörder ki~iye kafidir o da ayrı .. 

- Nazizmin bitarafları himayesi.. 
- Kaplanın kuzuyu yatırıp pire -

]erini ayıklamasına benzer. 
- Garp cephesinde silkfinet var. 
- Ona ne şüphe 1. •. Şimdi sükOnet 

cephelerde, patırtı açıklardadır. 
- Mekteplerde imtihanlar!.. 
- Allah cemi cümleyi, muallim -

!eri, ebeve~ni, talebeyi, matbuatı 

her türlü felaketlerden masun bu -

Hollandada: 
Hollandanın mukavemeti, Alman 

emniyetini kırmıştır. Almanlar Hol
landa da ancak yirmi kilometre iler
liyebilmişler ve iki köy alabilmişler. 
dir. Paraşütlerle yeni Alman asker -
!eri indirilmiş, hepsi de imha edilmiş 
tir. DUn Almanların eline geçen bti
tün hava meydanları ve Dortresk 
adası sabahleyin istirdad olunmuş , 
bazı tayyareler zaptedilmiştir. llfüt
tefik tayyareleri burada büyük faa
liyet göstermiştir. Felemenk Hindis
tanındaki Almanlar tevkif ve 22 Al
man gemisi zaptolunmuştur. 

Belçikada: 
Bir kaç Belçika şehri bombalanmış 

tır, Almanlar müstahkem hatlarda 
ve Liyejin müdafaa hattında durdu-
ruluu.1~tu1.. Ol•ll he&lhteuı Of~n ..,Al.t.lı:ı. 

hükllmet hekimi B. Necmeddin Ak - l 
Jıkıncı tayin edilmiştir. 

Dönüm Mecburi hizmetini biti..r.!n Silifke 

Zirai mevzularda selahiyettaı· ba- hükumet hekimi B. Edip ÇalışkaR iz.. 
zı zevat tarafından çıkarılmakta o - mir memleket hastahanesi dahiliye a. 
lan bu güzel mecmuanın 6 ıncı sayısı sistanlığına tayin oluunmuştur. 
da , muhtelif imzalar ve çeşidli y3 _ Kuşadası belediye sıhhat memurl1r 
zılarla zengin bir şekilde çıkmıştır. ğuna Dörtyol sıhhat memuru B. Ya-
Karilerimize tavsiye ederiz. kup Özcan tayi nedilmiştir . 

M. M. V. Deniz Levazım Satın 
alma Komisyonundan: 
l - Tahmin edilen bedeli 18.526 lira olan 16700 kilo parça bezin 

2 

3 

23 mayıs 940 tarihine raslıyan perşembe gilnü saat on birde 
kapalı zarfla ıniinakasası yapılacaktır. 
İlk teminatı 1389 lira 45 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan parasız olarak alınabilir. 
İsteklileriı. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- · 
ceklerı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Kaaımpaşada bulunan komisyona makbus 
mukabilinde vermeleri. 8 12 17 22 3682/1589 

Zeytincilik istasyonu müdürlüğünden: 
Oç~•(.(u\..tlf"'t OC-&IP"',TVJ•U batı-.,.'CD.ı'IJJTI rcnın: DVlJJVY4 f~l Aı, .u:uuua &..&.V 

Müttefik tayyareler burada da faa- metrelik tahdid duvarı inşası münakasaya konulmuştur. 
liyettedir. Belçika nazi komünist 1 - !ıışaatın bedeli keşfi 2274 lira 25 kuruştur. 
partisi şefleri ile bir kaç mebus tev - 2 - Talipler şeraiti anlamak ve keşifnameyi görmek üzere her ırüa 
kif edilmiştir. istasyon müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
Norveçte: 3 - Münakasaya iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat ak-

çalarını havi izmir mal sandığına yatırarak makbuzları ile birlikts 18 
Cenupta çarpışmalar devam et - mayis 940 cumartesi günü saat on dörtte istasyonda toplanacak komiıyo-

mektedir. Narvik muhasara hattı da- na müracaatları ilan olunur. 3 8 13 17 1626 

Ödemiş Cumhuriyet 
ralmaktadır. 

Amerikada: Müddei-
yursun, amini... Avrupa harbinin genişlemesine UmUmilig""z•n Jen 

- Fındık ve yumurta.. U' 
rağmen Amerika bitaraflığı muha - Ö 

- Eskiden bazılarına cFındıkçı> , f t k k d d Al demiş cezaevinin 940 mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kL aza e me ararın a ır. manyıı 
bazılarına da cyumurtacı> diyerek pah zarf usuliyle 1-5-940 tarihinden itibaren on beş gUn mUddetle ek· 

1 1 1 d k aleyhine neşriyata devam etmekte- s!ltmeye kounlmus.tur. 

l O 
on ar a a ay e ere ·· d' F 1 k H' d' t adaları " d . ır. e emen ın ıs anı 

Svlcre r Usu Keşke hakıkaten fındıkçı ve yu - . . b t db' 
1 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 257 ilA 280 adet 
. . ıçın azı e ır er alınmıştır. k k ı k 

murtacı olabılseydık .. Piyasada mü- e me veri ece tir. 
,ı t bareklerin o kadar talibi var ki: Alman yada: İstekliler her gün mesai saatlerinde ş1Lrtnameyi milddeiumumililt ( e Çimdik ve cezaevi dairesine müracaatla görebilirler. CQVÜze karşı ko11mak için hü- Alman iddialarına göre Alman Muvakkat teminat miktarı 663 lira olup tesbit edilen 960 ~amlık t .. ;:, Amerika kıtala.rı bUtün cephelerde süratle € kmeğin rayıcı 8 kuruş 64 santimdir. 

· .. ~., 4n hazırlıklarını qapmıştır İstekliler gösterilen miktar üzerinden bir senelik ekmek taahhüdü-... D S h "d• J rıü ifa edebileceklerine dair ticaret odasından vesika ibraz edecek-~«.~. ~r!l A.A.) - Başkumandan j Herkesin kendisine tevdi edilen va- Onanması On a JSe er Jerdir. 

:;l'ıııiı~·Ya aşağıdaki emri yevmiyi zifeyi yapacağından eminim.> Dolayısile jurnale İhale tarihi 16-5-940 günü saat 15 te olduifundan bir saat evveline 
1, ~ eaı:ır: Başkumandan, radyolarla y .. pılacal< Manevralara devam • f.adar 2190 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun şekilde teklif 
'1lııı, :ıalıki umumi seferberliğin tebl:gata ehemmiyet vermemelerini, d' Jtalianın yazdıkları zarflarını o gün Ödemiş müddeiumumilik dairesinde müteşekkil ko. 
t\i , 1 ~11 beynelmilel vaz iyetin ve . . çünkü böyle hareketlere düşm:ınlarııı edecektir Roma, 11 (A.A.) - Giornale D'İ- misyon riyasetine vermeleri ilan olunur. 10 12 14 15 1631 

~'lltrda~ ~!muştur. Ordu bütün hu-;teveiısill eyliyeceklerini ehemmiyetle Nevyork, 11 (A.A.) - Honoluluda talia gazetesi yazıyor: -------,..,.,..------------,;...._ 
l,~1 ~aııt'~ olursa olsun mütecavize . bildirmiştir. Amerikan donanmasının başkumanda- Alman kıtalarının IIollandaya, Bel- [ L A N 
~. Jcu esını yapmağ-a hazırdır. Za l Bu sabah isYiçre üzerinde uçan bir nı Amiral Richarsonun etrafından bu- çikaya ve Lüksenburga girip ilerleme- • . . . . . . 
~ ııı~tUk zabitler, askerl»r memle- Alman tayyaresi. isv'.çre tayyareleri i unanların söylediklerine göre: Jeri ile İngiliz hükumetinin başına 340 sayılı nş~gıkızılca tarım kredı kooperatıfı kooperatıfımızle blrleş-
~u~ •dderatını ellerinizde bu • 1

1 u.rafından düşürülmilştilr. Avrupa hüdiseleri karşısında a _ Ç'örçilin getirilmesi hiidiseleri harbin me hrarı verm.ış v~ keyfıyet 2836 sayılı kanun ana mukavelenamesl mu-
orsunuz. ~ıiral lık gelecek pazartesi günü do _ emperyalist demokrasil!rin şimdiye ~ibince T. ?~ zıraat bank~sı umum müdü~l~ğü il: :ı~ret ve~aı~:'. tara-

1 
ııaı:mayı manevraya göndermek husu- kadar kaçınmak istedikleri totaliter şe .ındsn tasdı~ .edılmı.ş .oldugu.ndan kooperatıfın halı. ı~fıııaha ııırdıgı. ve a-

t 1 -. , unduki kararını değiştirmiyecektir. killer aldığını göstermektedir. l~cakhl.ar~n ılan tarıhınden ıtlbaren en az altı ay ıçınde evrakı musblte-a yan l n ~ a yr!- A•ya filosunun bir kaç ~emi ile takvi- Çörçil, azimkiırane, merhamtesiz ve 'ıyle tırlikte mUracaat ederek alacı :.Olarını tevsik eylemeleri lüzumu ilin 
~ ye edileceğine dair dolaşan şayialar her türlü düşünceden iiıade vasıtalar- vlunur, . 

h • ı • • :"ıtivetle tekzip edilmektedir. la harbi idame etmek taraftarıdır. T. C. zıraat bankası Kemalpaşa mu arıp ı2'ı ·· Bu itibarla Çörçiin idaresinde ingilte- ajansına ballı SS9 sayılı Yukarı· 
> "' izinsiz mektep açmış renin harekete geçerek Almanya tara- kızılca tarım kredi kooperatifi 
!f [ Ke~ecilerde izinsiz hususi mrktep · fından bir kerre daha müttefiklere te- 28 6 ı2 1459 

" lJan gemiierı·ni hazır hulun dur- ~çnrak bazı müsevi ç ocuklarını cüz·i katldüm etmek suretiyle girişilen har- Istanbul elektrı"k tramvay ve tu·· _ 
•'- - bir ücretle okutmağa kalkışan Mi - lıe devam etmesi beklenebilir. 

k. ~ası zaruret ·nı· azaltmıştır 'On Saydevi dün aRliye birinci ceza - Harbin bu veni safhasının nihai nel iş!etmelerı· I""'u·· du·· r'ıu·· -•,"Ilı\ da muhakeme edilmiştir. Bazı şahid bir safha ola~ağı iddia edilemez. İn- Um Um .a.1 
"!it a, ı ı 1 ~ 1'.~ budc <A.~. ) -. Bu sabah n~- _Müsteşar nutkunda geçen se:ıe~in ler hiidi•eyi leyid ve suçlunun beher giliz ve Fransız kuvvetleri henüz bil _ g" Ün den: 
~' esını t.akdım eden bahrı- agustos ayında cereyan eden lıadıse- eocu_ktan .. haftı~da yi.rmi beş kuruşltiln azametlerini muhafaza etmektedir 

ı _rı bi~haasa şöyle demiıtir: lerdenberi italran bahriye;iııin birkaç nldıgıın soylemışlerd!l'. !er ve bu kuvvetle!'<' hem<'n hiç doku- 1 iki atlPcl muhavvile merkezinin tesisi işi eksiltmeye konmuştur. 
'11;,j 1 rıliz kontrolü dolayısiy- gün içiııd<ı v:.ı•iyetiu i•nı:larını karşı- llfaznun, bir kaç küçük çocuğu nulmamı•lır Fakat hakiki harbin 2 llluY:ıkkat teminat 25.:)50 liradır. 

~~6.ı~:1H•l .deuiz nakliyatında hu- lıyac:i.k bir hale getirildlğini söylemiş- <~kakt~.l<almak_tan korumak meha- ı cıünden i~ib~ren başladığı inkar edile- 3 Eksiltı~e 118. 940 per,embe günü saat on beş~ l\Ietrohaıı bina-
Oı, nıı '~h.ın karışıklık Lilhaasa ·tir. nıyle e\ıne aldıgını •fakat onları o - mez. sının c•~inc! katında toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyonunda 
s~tlt sah:liııueki memleketleri ve 1 İtalyanın gayri muharip olduifunu kutmadığını söylemiştir. 1 Bu gaz~te netice olarak şöyle demek v~pılacaktır. 

ltd~ Ziyade ltalyayı mutazarrır ilan etmesi, harbin lıaşlangıcındanberı DiğPr bazı şahidlerin dinlenmesi tedir: . 4 - Bu işe ait şartnal11'!ler 27 lira mukabilinde idare veznesinden 
lıı11 ~~ 

1

~· :IIevcud coğ'rafl sevkül _\gemilerini ve sahil müdafaasını hare- için muhakeme başka bir ııüne bıra- Bir kaç güne kadar Almanyanın bu tevzi edilmektedir. 
,~~ ~~:;'~ı adi vaziyetlerin millet>.

0

kete hazır bir vaziyette bulundurması k~~~tır. 1yeni teşebbil•ü ve hu•ule gPtlrdl~i a- 5 - Tekl'f mektuplarıııın hazırlanarak kapalı ve mühürlü bir zarf 
~ t,ııı •klarına mugayir old u ğu zaruretini mahsus derecede azaltmadı • . ;1eğe hazır bir vaziyette l.ıeklemekte- , k;,ıerin ilk plançosunu çizmek kabil i~inde sn't ~!1 dörde kadnr dördüncü kattaki komisyon kat:pliii;ine imza 

' esi zaruridir. • ii;ı içiıı italyıın donanması har6kete ge; dir. olacaktır. mukabilinde verilmiş olması iazımdır. 10 12 3G25ı l579 

• 
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1 ·z nir Levazım Amirliği ilanlarıj 
~a.1Mt•1111•n111..._...D .... U' .... IMl_.. .... ._ .. ,_..._.. ...... ,iffl .. AOWU .. I... ı• -

1-ı, f letcı:t n aMırliıJi satın alma J.:omis11onımclan: 
:Miktarı 

15000 Kilo Bul8'ur 
10000 > Sabmı 

1000 > Balık konsen·c 
1 - ~Ianisa tüm<?n birlikleri için yukarıda cinsi ve miktan yazılı 

iiç kelem erzak pazarlıkla satm alınacaktır. 
ht0 kliler ihale günü olan 13 mayıs 940 pazartesi günü saat onda 

:ıiıınina tüm0 n satın 3lma komisyonuna müracaatları. 

lzmir leı•azım amirliği satın alma, komisyouıınilmı: 
1 - Kor birlikleri için un haline getirilmek üzere kırdırılacak bir 

milyon kilo buğdaym kapalı zarf usulü ile 8/ 5/940 gUnü saat 
on altıda yapılan ihalesi pahalı görüldüğünden bir milyon kilo 
buğday kırdırılma:sı tekrar açık .eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 21 mayıs 940 salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
~' - Toplu tutarı 24700 lira olan ilk teminntı 1853 liradır. 
4 - İsteklilerin tayin olunan gün ve ~antta Erzurum levazım amir

liği satın alma komisyonuna gelmeleri. 
5 - Şartnamede h:ç bir değişilik yoktur. 12 15 17 19 

lzmfr lcwızwı anıi1·liği satın alnıa komisyomıııdan: 
İzmir müstahkem mevki hariç birlikleri için pazarlıkla 50 . bin kilo 

odun atın alınacaktır. Taliplerin 13 mayıs 940 pazartesi günü saat onda 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. ------8i!Hli!" .,._...,. ~--- ........ ~·--------lzmir leva~ıın amirliği satın alma komisyommdmı: 

1 - Tayyare birlikleri için yalnız kumaşı ciheti askeriyeden veril
mek ilzere 90 takın1 yazlık elbise diktirilecektir. İstekliler pazarlık günü 
olan 14 mayıs 940 salı günü saat on beşte kışlada izmir levazım amirliği 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

1 zmir leı·azım amirliği satm alma komisynrım dan: 
1 - Manisada bulunan merkez hastahanesinin ihtiy!l.cı olan 20 !>ir. 

kilo süt ve 20 bin kilo yoğurt şerait ve evsaf dnhılinde satın alı
nacaktır. 

2 - Açık eksiltme He ihslesi 15/5/940 çarşamba gilnü saat onds y:ı-
pılacaktır. 

S - Hepsinin tutan 6600 liradır. 
4 - İlk teminatı 495 liradır. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü ma<ldelerimle y:.zılı 

vesikaları ile ihale gUnil belli saatta Manisa tümen sutm alma 
komisyonuna gelmeleri. 4 7 10 13 1544 

l::1ııir lc.vczwz ümfrlirji satuı alma lıomis1ıommdan: 
l - İzmir Mı:ıt. Mv. Fo~a ve Söğütçük mıntakasmdaki birliklerin 

(57096) kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

! - İhalesi 24-mnyıs-940 cuma gOnil saat on beşte izmirde kıc;lada 
İzmir levazım fimirliği Eatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı (11419) lira yirmi kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (856) lira kırk kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekkır 2490 sayılı kanunun iki ve OçUncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı v.csiknlnriyle teminat ve 
teklıf mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis:: 
yon:ı vermiş bulunacaklardır. 9 13 l 7 22 

1 zwir lcva.zını amfrliği satrn alma komisyommdan: 
1 - İzmir Mst. !\iv. Çe~me rnıntakasındaki birliklerin (20130) kilo 

kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle cksiltme)"'e ~kon -
muştur. 

2 - İhalesi 24-mnyıs-940 cuma günü saat on altıda kışlada izmir le-
vnzı::rl amirliği satın alma komisyonunda ynpılacakt1r. 

3 - Tahmin edilen tutarı (5233) lira seksen kuruştuı·. 
4 - Teminat muvakkate akçası (392) lira elli dört kuru,.tur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
G - İstekliler tical'€t odasında kayıdh oJduklarma dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekslitmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şnrtnamesinde yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihalE' saatinden en az bir saat evvel komis-
yonr. vermiş bulunacaklardır. 9 13 17 22 

lzmir levazım ôn•frl.:ği :;atın alma komisyonınıdrrn: 
1 - İzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntaknsındaki birlikleriniıı 

(45750) kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zaı·f usuliyle ek
siltmeye. konmuştur. 

~ - İhalesi 24-5-940 cuma günü saat on beş buçukta kışlada izmir 
levazım iimirliğ: satın ıılma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tuhmin edilen tutarı 11895 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akça~! -892- lira on üç kuruştur. 
5 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda~ındh kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmoye iştirak edecekler 2490 sa),lı kanunun iki ve üçilncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ile teminat ve 
teklif mektuplarını !hnle saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 9 13 17 22 

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

1 - Tahmin edilen bedeli 19690 lira olan 2000 aded battaniyenin 
18 mayis 940 tarihine rashyan cumartesi günü saat on birde kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1476 lira 76 kuruş olup şartnamesi her gQn komis
;,ondan parasız olarak alınabilir. 

o - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan bir saat evve
l.ine kıı.dar Kasımpaşa.da buluııan komisyona makbuz mukabilinde verme-
leri.. 3 7 12 17 3419/1511 

As eri fabrikalar umum müdür
l .. ğünden: 
Tahmin bedeli 37251 lira 20 kuruş olan 133040 kilo hamızı azot istan

bul tophane salı pazarında askeri fabrikalar yollama mOdOrliliündeki 
satın alma komisyonunda. 17 /5/940 cuma gilnü saat on dörtte pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

İstekliler muvakkat teminat olan 2793 lira 84 kuruşu her hangi bir 
mal mUdürltığüna yatırarak alac~kları makbuzları ile birlikte 2490 sayılı 
knnunun 2 ve UçOncO maddelerindeki vesaiki hamilen mezkt1r gün ve ea
atta komisyonda bulunmalıırı. Şartname her gün komisyonda aörU • 
Jcbilir. 6 9 12 1532 

(ANADOLU) 

/zmir Def ferdarlzğından: 
Bir senelik icarı 1500 Jira bedelle müzayedeye çıkarılan Kızlarağa.sı ha

ı ı ve müştemilatından hazineye ait olnn kısımlara talip zuhur etmediğin
d,m temdide bırııkılmışhr. 

Maliye ve~·aıetinin son emri mucibince mezkur gsyri menkule 900 lira 
bedeli icar takdir ettirilerek 6 '5/ 940 Uırihin<l€ıı itibaren 10 gün müddet

Je tekrar ınüzaye<leye çıkarılmıştır. 

İhalesi 17 /5/940 t:ı:fhine müsudiJ cuınn günü saat on dörttedir. 

Milli emlak müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaat edilmesi 
ilan olunur. 

l zmir Defterdarlığından: 
Muhammen B. 

Satış No. Lr. Kr. 

493 Tepecik M. Ar:Slanlar sokak 170,25 M. M. 31/1 31/2 153 23 
taj ar:ıa 

494 Kuruçay kağıthan-c cad. çatalçeşme üstü 193,61 M. M. 21 > 24 83 
495 > > > > 157,l 7 > 20 > 19 65 
496 > » > > 175,41 > 15 > 21 93 
497 > > > » 228, 12 > 18 > 28 51 
498 > > » > 254,68 > 2·1 > 26 47 
499 > > ~ > 256.~6 > 1 > 33 45 
500 > > > > 130,12 > 17 > 16 26 
501 birinci Tepecik ~L 1229 Gelincik sokak 261,33 > 22 > 130 66 
502 > > > 1202 Develi > 120 > 11 > 60 00 
G03 > > 1202 .Nevlrnşah 99,96 > 18 > 33 98 
504 > > > 1210 Muraddağı> iS,12 > 24 > 36 06 
G05 > > > 1142 'Koc<ıtepe> 82,50 > 45 > s2 50 

4ü.'l 
506 ikinci Tepecik 1\1. 1143 Nizam > l :>4 > 
507 birinci Tepecik .::ı.ı. 1~02 De,·eli > G~.Cn > 

r;os > .. > 1202 Develi > 121 . 16 > 
, '>0!) ikinci 'l'-ı>r>4'c;k 1\T. 11 !ti :mı~ çıkıırnzı sok. 12:.l,81 > 

610 Kahrnınaıılnr !11. ı;:; 10 Aydrnlı -,ok. 11:; > 

:n ' l> 92 40 
9 ~ 31 82 
5-i > GO 70 

22 > 55 71 
l~ 1200 00 

C11l Kaimmrnıılnr M. J ö4G A~·chnlı ~0k. 93. :-,o > 21 > 800 <ıo 

512 ikiııc! Tcı~cik !\I. 116•1 Zevtiıılik 5 sok. 221 18 E"· 97 00 
6!"'8 kuruçay M. 1201 <lı>reboyv 2 hektar 880 :\T. :\1. 19 ' 1 :ırsa 412 50 

Bornova orta solrnk 50 t.ı i ıwn•nı ~lı rlıikkıln ,10 15 
Yul,arıda yazılı emvalin mülk.vdl,,ri pecıiıı 1 nrn ile \·e rıçık nrtırma U"U

lüy!-e 12 5/ 940 tnrih 'nclen itibaıoıı 16 c•lı ıı miiclcletl t> mtiz~•yN~eye konulnıuc; 
tur. lhnl ·lcri 27 'v 940 ta•"hirıd:.> paz:ıı·ı .,.,i cıiinü "~nt on dörtte milli emlak 
müdürlüğünde yapılncakt•ı·. 'l'rliµle'İn rr uhnmmf'n bedellı>ri itzi"rinclen 
yüzde 7,5 d"pozito nkç:ı"ı nıt ı r.ır.·Jt \ "''mi m~zkfırda milli .onıliik miidiJrlii
ğünde toplanncak s ıtış kom;!n-Onu1ıa miirac:.atları i1 ftıı olunur. 12 24 --1 L ... \!;L 1 !..-!. ı• · ......... Ü ~±.,l,.1:!1 L>AN .1 

Doktor Vf>' Eczacı aranıyor 
n .1). Ytıllmı zd .';ieı i nıiidilıli !iiiızdrn: 
İclnr miz:n nıulıtnlif ~<'rleriııdc ;~tihcbm edilmek üzere kı,,ım hekimle

rine ve eczacıltl' .ı ihtivaç vardı:-. Hel ırnlere \'erliccek maaş 177 lirn olup 
eczacılarınki 100 liradır. f erbes~ bulunmnk \'e ynşları 4~ den yukarı ol
mnmak üzere tnliplcrin D. I ı. Yollnrı znt işleri müdiirliiğiine müracaat-
hırı.. !l 10 13 2117-1616 

Sanat'·ar aran ·yor 
Devlet dc11ıfr1toll<ı rı twımn m udıirliiti1lııdc11: 

Sivas demir~·ol :ıtölye.";nde çalıştmlmuk üzere birinci sınıf tornacı, 
frezci \'<! dölm1t:cive ihtiyac \'ardır. 

lmtihan \'C matlup pv;;aftr liyakatı görUlenlere 77 - 100 lil'a ara -
sın da bir iicret vel'ileb;lecelttir. I mtihaııl:ır lzm inh', lstmıuulda, E:::kişe
hi rde ve 8ivıısta yapıhll':ıktır. 

Tat;p olnnhırın lznı;r ve Sirhel·ide işi-etme ınü<liirli.iklel'lne Eskişehir 
·:e S:vas~u atölye ıııfüHil'liiklcriıı<> Aııkımıda cer claire'iiııe mliracar.tları 

ilan <tlun•!r. 5 8 10 .l~ 2016 / 1564 
~~~~---~~~~~~-~-· · -~~~~~~~-

A .. hisar be~ediyesinden: 
1 - Bcrlci! muhammrni 750 lira olmak iizere 300 metrelik rekorlu 

hortumun ac:ık e~:siltme suretiyle müunyaasınn karar veril -
miştir. 

2 İhale 25 n fl40 pazartesi ı•ünü s:ıat on beşte ihale olunacaktır. 
3 - İsteklilerin her eün Akhisar belediye kalemine müracnat et-

meleri ilan olunur. 8 10 12 16 1565 

apalı zarf usuliyle eksi tme 
Liseler alım, satım komisyonu reisHğ;nden: 

Cinsi Beher T. B. l\fiktarı 1'.ksiltmenin İlk T. ı;artname B. 
K. S Kilo ynpılacnğı Lira Kr. 

gün ve r.aat 
Pirinç 3il G1500 21/5/ 40 sah G. S. 1615 

Ekmek 
Sabun 
7_,eytinynğı 

10 25 
38 

60 

520000 c 
14550) > 
17750) 

f:.adeyağ 135 :i 1 rıoo 

Toz şeker 36 50 86500) > 
Kesme şeker 40 23000) 
Dağlıç eti 58 80500) 
Karaman eti 55 70000) > 
Kuzu eti 45 29500) 
Sığır eti 35 23850) 
Beyaz peynir 45 22700) > 
Kaşar peynir 75 11850) 

10,30 da 
« s. 10.45 
> 11,10 da 

> 

> 

11.25 te 
14,25 te 

14,40 da 

15 te 

88 kalem yaş sebze httarı 386~9 lira 60 kuruş 

3915 
1214 

4693 
3058 

6591 

1433 

357310 kilo) 21/5/940 sah giinü 2093 
466900 aded) saat 15,15 de 
79100 demet) 

217 

344 
204 

584 

195 

Komisyonumu1a bağlı Galatasaray, Haydnrpaşa, Kabatnş erkek li
selerii le Çamlıca, Kandilli ve Erenköy kız lis"lerinin mayıs 1941 sonuna 
bdıı.r ihtiyaçları ohm yukarı ela yazılı yiyeceklerj kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. Bu huı::usta gerekli durum yukanya yazılmıştır. 

Ekiiiltme İstanbul &yoP:lu istiklal caddesi No. 849 da liseler alım 
satım komisyonunda. yapılacaktır. 

1stekl!Ier ilk teminat makbuzu ,.e 1940 yılı ticaret odası vesikaları 
ile 2490 sayılı artırma, eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlı
yacııklnrı teklif zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen saattan bir 
saat evveline ka<l:ır söı;ü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri muktezi olup postada olacak gecikmeler kabul eı.lilmez. 
T~minatları yatırmak ve şartnameleri bedelleri mukabilinde almak isti
yenlerin Galatasaray lisesinde komisyon katipliğine müracaatları ilan 
olunur. 2 7 12 19 8330/1461 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANDAiSE ROY AI.E KUM * 

PANYASI 
TRAJANUS vapuru 18-5-940 tnri

hinde beklenmekte olup ANVERS 
VE HOLLANDA limnnlarına hareket 
edecekti)", 

~ CITTA Dl BARİ ıno-

A 
Cf!-ü 21-5-940 tarihin 

l'frV ~ de beklenmelcte olup 
.Li__ IST ANBUL PiRE 

~nl/iJI( NAPOL1 CENOVA 
K limnnlarına hareket 

12 M YIS 194~ PAZAR """""""" 

V f. enri Van ncr~.~ 
AMER!CAN EKq'POPT Lf.ı·ES trili' 

NEVYORK 

N E V - Y O R K tçtN 

ek• 
EKStRfNA rnpuru 5 Mayısta 

leniyor. 

SERVlCE -MARİTIME ROUM.Al~ I 
BUCAREST 

Galas ve Köıstence için: 

Cavnrna motörü 18 Mayısa doiru 
bekleniyor. 

VtHfllA ede:::ektir. D. T. R. T .• BUDAPEŞT 
ZARA motörü 9-5.940 tar:hinde 

gelerek ertesi giinii saat 17 de PIRF: BUDAPEŞTE tçf N 
BRIND1St ZARA FIUME TRlYES • --
TE VE VENEDİK limanların!l ha - «Dt'N A11 vap. 15 mnyısa doS°tO 
reket edecektir. bekleniyor. d• 

B iNDiSi motörü 15-5-940 tarihin «KASSA» l\Jot. :Mayıs sontarıll 
de gelerek e,-tesi gü:ıü sa1t.t 17 de bekleniyor. 1 
PiRE BRINDIS1 ZARA FtUME TRt. 1tSZEGE1h mot. Haziran ortA •' 
YESTE VE VENEDİK limanlarına rındn bekleniyor. 

hnrcket edccekfr. 
Sosyete Komresiyal Bulgar 

pÔ 
ZARA motörü 22-5-940 tarihind' 

gderek erte:ıi gilnii saat 17 cie PiRE 
BRtNDlS! ZARA FIUME TRIYES • 
TE VE VENEDlK Limanlaı:-ırıa ha • 
reket edecektir. 

LA VJGASYON A V APÖR ~ı• 
• '11 

1 BR!ND1SI Motörü 29-5-940 tari • 
hinde ıı('lerek ertesi giinü saat 11 de 
PİRE BRINDISt ZA.RA F1UME TR1 
YESTE VE VENEDI limanlarına ha
reket edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyes· 
tc veya Cenovada şi;nali ve cenubi 

BULGARY A '... uru 6 ~·. ·"O~ 
~kleP-·.} or. Burgaz ve Yarna ıçiil • 
alacaktır. 

b,ı:• 
Vapurların fs'm l'e tıırfb!ari 

landa lıiç bfr taahb<ıd alın!lltı .. 
TELE.FONı 2001 - 2008 / 

Olıvier r1e şürekitS 1 ' 
LiMiTED 

l Amcırika limanlarına hareket eden 
JTALfA ANONiM aeyrie.efain ~irhe· 
tinin VP Amerikn ve Hindistana hare· 
ket eden LOYD TRİYES.fİNO ano· 
nim Py"ııefoin şirl:et~ vnpurlarmc ıı 

VAPUR ACENT ASI 
Atlürk caddesi Rccs binaıı 
Tel. 2443 

·çiıt 
Londrn ve Liverpol bntlart 1 t· 

Piysanın ihtiyacına göre vııPıl 
eefcr yanac"ldardlr• tesadiif ederler 

SEP.ViCE M.t PITIME RO?JMAIN 
ALBA Jl'LİA in. 15-5-940 tarihir

de bekl •nmc•kte olup MALTA, C'F
.NO\. A ~IARBlLYA Jimanlnnııa hn-
reket edecektir. 

Not: Gerek navlun ve gct>ekse ha· 
reket tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir rne!!uliyct kabul etmez. 

1.JUi\. l v:<. 
rEHÇETUZ 

-.:oc·ık h~astalık/art 

TELEFON No. 2004-2005 
1 Jı!iitehassısı d'r 

il 
H ~"ta. nnı ıı,:;o dan bire 1'• ~ 

....... } ler sokağmdu Ahenk nıatb& 
lzmir belediyesinden: ·ıı T"ldn k. bul eder. 
1 - İki ndet rtüv makinesi sntın 

alınma ı, yazı işleri mficlürJiiğünde- ı---- Diş tabibi ~ 
ki fenni ve mali şartnameleri veçhi - J 
'e arık ek iltmeğe konulmuştur. :Jfo Cevat Dağ 1 
lıammen bedeli beheri gckiz yiiz ıi- H 1 h •. 94&afıt-9 asta arını er gı.ı.n ~-· 
raclan 1600 ve muv3kkat teminatı akşama kadar lkincibeyler ~:rıe-
120 liradır. Taliplerin teminatım iş tında 65 numaralı muayene oSS 
l)ankasına yntırarak makbuziylc i - ~inde kabul eder. Tel~on: 3 / 
hale tarihi olun 13-5-9•10 pnznrte~i ~~· 
günü sant 16 da encümene müracaat
ları. 

2 - Kültiirpark, Jabire'llt içerisi -
ne umumi hela yaptırılması fen i.l~ri 
miidlirlü[ründeki kesif ve ~artııame -
i veçhile açık ekqiJtnıeğe konulmu5-

tur. Keşif bedeli 631 lira 95 kur•ı~ 
muvakkat teminatı 47 lira 40 kuruş
tur. 'l'aliplerin teminatı iş banka:>ına 
yatırarak makbuzlariyle ilınle tarihi 
olan 13-5-940 pazartesi günü saat l G 
da encümene müraı•aatları. 

28 3 8 12 1474 

• 
Saçİarınızı cJe" 

~ Dökülmekten ve kepekler •• 
m b'" tp 

kurtarmnk, cildinize ta Jl 111ı 
ravetini iade etmek istiyor5

ll 

'E O iN 
kiıt1ı,j 

Kullanınız. Memnun olaca 

Hamdi Nüzhet ÇaoÇ~f 
Sıhlıat Eczahanesı 

i LAN 
2,18 sayılı D~r~liöy T. K. kooperatifi 86 sayılı Kemalpaşa T . .K. k~OP~ 

rntifi ile v~rd'ği birleşme kar:ırı, yüksek ticaret vekı1leti v.e T. C. zıraıı 
ban.k~sı u.m.um. mi.idü~lüğ~n~e tasdik edilmiş olduğundan Derckt>Y .k00~ 
ratıf• halı rnfısaha gırmıı:ıtır . .Bu kooperatifte hnk ve alacak iddıası. 
bulunanların :ııtı ay içinde vesaiki ile kooperatifimize muracan hırı ıllill 
'Jlunıı1'. 

T. C. ziraat ba.nlrnsı Kenınlpıı:;: 
ajansına bağlı 86 sayılı Kent 

p::ışa T. K. kooprratifi 
28 ö 12 1460 

~~~~~~~~~~~3}!I!:~~~.~ 

Ç"i'lRM~ 
Makine Tamir hanesi 

I bll. 
şi gününde teslim etmeği prensip ed~nen ve 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kest ne il zan demfrdler 87 • C9 Telefon: S99S 

ldaayo:ıu KarJıı ında Yeni Açalau 

EGE 
flusu!i Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR ()PERATÔR 

ADIL BiR 
Her şubeye ait lıastalur kabul ve mıl
tehassısları tarafından tedavi edı1ir. 

Müessesede her zaıran 
o·. tor bululu ·. Tel. 2918 


