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r" .Nbhası her yerde 5 karu~tur 
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Nı>. 8174 

SAL/ 
14 
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1940 

Rebiülahi.r : 6 
EVKAT 

S. D. 

Sabah : 4, 43 
Öğle :12, 10 
ikindi : 16 06 

S. D. 

Akşam: 19,19 
Yatsı : 21,09 
imsak : 2, 49 

Glinü ceçmif nüshalar 25 kuruftıll' 

Almanlar, uazzam kuvvetlerle yükleniyor 
larsa da umduklarını elde edemiyorlar 

Belçika ve Hollanda kuvvetleri, kahramanca müdafaa ediyorlar Istanbul muhteliti 
Çok kanlı muharebeler. olmakta 
1500-2000 tank çarpışmaktadır 

Kahirede heyecanlı bir maç yaptı. 
Kral sonuna kadar maçı seyretti 

Kahire, 18 (Radyo) - İstanbul 
muhteliti ile Kahire sporeuları ara. 
sında yapılan maç çok heyecanlı ol
muştur. Kral Faruk, stadyumu ~eref 
lendirerek, maçın nihayetine kadar 
bulunmuşlardır. 

celenmişt:ir. 

Türk gençleri, Mısırlıların sevgi 
'ezahüratı arasında bu gece lskend .. 

Almanlar, cephelerini çok geniş tutmuşlar ve müttefiklerin yapacak
ları mukabil bir taarruzun darbelerine maruz vaziyete düşmüşlerdir Maç 2-1 Kahirelilerin lehine neti-

Italyadaki 
I<a ynaşırialar 

Hamd; Nüzhet ÇANÇAR 
A•rupada tarihin 9imdiye kadar 1 

l.aydettiii en kanlı ve en tiddetli mu
bo.rebelerden biri cel'eyan ediyor. 

Bu muharebenin aonunda hiç fÜp· 
lıeaiz ha.bin akibetj taayyün etmit 
01nuyacaktır. Çünkü her ik; taraf 
do.ha bütün kuvvetini terazinin göz· 
!erine atmıı deiildir. Ancak o kana
o.ttayız ki ıimdiki muaaraa bizi har
bit, dnamı ve ittiaaı etrafında kıs -
lllen olaun tenvir edebilecektir. 
Almanyanın barbarca taarruzun-! 

d~ aonra A•rupada harp oldukça 
te•eaaü etmiıtir, fakat bu teveuü 
l.ellliıı aon haddini bulmamııtır. Har
f)• karııınak vB belki de onu umumi
ltiıtirmek için bu muharebenin cöste
~i' iatikameti endife ve heyecan
~ bekliyenler vardır. İtalya henüz 

tLtp lıarici.dir. Ot-ada vuku bu.1acak1 

f).,r hanci bir hareket, almacak her 
'-anci bir karar herke.ten ziyade bi
~'. alakadar "ttiii için ltalyadak; da
lı ilr ve harici ıiyaaetin tekamül isti _ 
~tlerini dikkatle takip etmek 

~:. 

, ·~· 

11\echuriyetindeyiz. · ı. 
lta\ya harbin ilk günlerinde ver • Bir Hollanda hava de fi topu faaliyette .• 

lllit olduiu harp harici kalmak ka. Paris, 13 (A.A) - H'lvas ajan<ı- kip düşman şimalden Tongeren isti-
••rını henüz reamen tatylr etmit de. nın ingiliz ordulan nezdindeki mu- kametinde ve cenuptan Houfilije 
iildir. Ancak harbin dııında kalmak habirinden: Bastogne Neuychateau istikametin -
1&1akkiai dikkate çok tayan bir te _ İngiliz genel kurmayı sürat bakı- de hücum etmektedir. 
lıaı,,lile maruz olmuıtur. mından Almanları geçmeğe çalış - İngiliz kıtaları .bütüİı ' kuvvetleriy-

F'ilhakika Bay Hitler ile Muuoli- maktadır. General Yon Keitel·klasik le milttefiklerin gayretleriyle yeni 
ili -....•ında Brenner aırtlarında vu _ kaidelere sadık kalarak askerlerinin bir cesaret alarak Albert Kanalı üze 
~•dan aon mülakata kadar ltalya- hızlı yürüyüşleri ile harp yapmak is- rinde enerjik bir surette mukavemet 
""' '--- h • • L ı •- · t' d tiyor Ve henüz vakit varken ve !n- eden Belçika ordusunun imdadına L. _ --.rp ancı aa maa aıyaee ı a • · . 

suretle bir mUttefik mukabil taarru-1--------------
zunun darbelerine maruz bulunmak. 
tadır. Altın piyasası 

İngiliz hava kuvvetleri hasmını İstanbul, 13 (Telefonla) - Altııı 
mühim surette işgal etmektedir. Al - fiyatı, yirmi lira kırk kuruşa yüksel

- Devamı 4 üncü aahifede - di. 

(ngilteredeki Almanlar 
Hükumetin emrile tevkif edilerek, 1 

tecrid l{amp!arına gönderilecekler 
Londra, 13 (Radyo) - ingilt.ere hU- rinde ispatı vücut etmeleri ve gün bat

kfimeti, i tikoçyanın şark kısmındaki tıktan sonra şafak ~öı<ünceye kadar 
erkek düşman tebaasını tevkif edecek- . 
· t' b" Al b be 1 te "d evlerındeıı çıkmamaları emrolunmuş -tır. ç .n man u se p e crı . 
kamplarına sevk edilecektir. tur. Dost devletler tebaası -.i'l istisnai 

Ecnebilerin ~er gUn polis mevkile- muan>elc yapılmaktadır. 

~v·ston Cörc.il kabinesi 
Avam Kamarasının dünkü içtimaın

da tam bir ittifakla itimat kazandı 

Kral Far.uk 
riyeye gitmişler ve Romanya vapunı 
ile 1stan bula hareket etmişlerdir. 

----*·----
Kral Karol köyü 

- Parlamentodan, yeni kabinem i- -1 
çin itimad talep ederim. inşaata yakınaa 

Bugiln, tarihin kaydede~ği en mu. başlanıyor 
him muharebelerin henüz ilk safhasın- İstanbul, 13 (Telefonla) - Zelze. 
da bulunuyoruz. Gerek burada, gerek le mıntakasında yapılacak olan kral 
diğer yerlerde ve Akdenizue, her tür- Karo! köyü için bütün formalite so • 
IU ihtimallere karşı hazır ve çok kuv- na ermiştir. Köyün inşasına yakında 

-Devamı 3 ncü aahif Pde - başlnnacaktır. 

Müttefiklerin kararı 
.... ıtİyade paaaif bir vasiyette idi. giliz - Fransız Hollanda- Belçika koşmakta devam. edıyor. 
~l)'a hiç olmazsa uzun bir müddet muharebe vaziyeti kat'! surette ta - Şurası açıkça görülilyor ki, Dilş - N 1 l • k • d Al 
ıç;., harbe müdahale etmİyecek gibi yin edilmeden ve müttefik orduları- manın planı esaslı darbesini mütte- e o~ursa o sun sureti atıye e -
tİitll,.ilyordu, ltalyan matbuatı de. nın koordinasyonu tamamlanmadan fik orduların kaynak noktalanna tev l ,. k • 
llloJa.aailere pek taraftar deiillerdi, kendi taarruz vaziyetinin verdiği cih eylemiştir. Düşman heme~ _mey- Ba9Yekil Viaotn Çörçil manya yı mağ Up etme tır 
'•kat bu h'"k• ti r ka açıktan muvakkat avantajdan azami istifa- dana çıkarılan hudalarla İngıhz ve A K Londra, 13 (Radyo) - İstihbarat kadar devam ederse etsin, müttefikle-• u ume e e rtı . . • . d 1 ğ dikkatin· Londra, 13 (Radyo) - vam a-
. <;ı~a baımane bir vaziyet almaktan de etmek :e. milmkiln oldugu ~.a~ar Fransız kuman an ı mm d ı marası bugün toplanmıştır. Çörçil nazırı Düf Koper, bugUn beyanatta bu- rin Almanyayı mağlüp etmeğe karar 
:• •c:tiaap ediyorlardı. ltalya, askeri fazla arazı ışgal etmek .. teşe.bbusun- başka tarafla~a c~lbe çalışmak~~ ır. nutkunu irad etmek üzere ayağa kalk- !unmuş ve Almanların şuursuzca hü- verdiklerini ve bunun için bütün kuv-
• •ıııı-Jıklarını ihmal etmemekle he • de bulunuy?r. Fakat mutt~fık .. ordu- Fakat da.ha şımdıden Alman k u~u - tı" ı sırada şiddetle alkışlanmıştır. cum ettiklerini söylemiştir. vetlerini seferber ettiklerini ilave ey-
•l.e,. bunlara bucün yarın barhe ci- lann koordınasyonu azamı suratle mu Gronıngueden Mulhousea a ar g .. . . t· ki. Nazır ne olursa olsun ve harp ne !emiştir. 

~~:: ;r:~;:t~::~.dai~ de~aEa~r:~:~ac~~~te:ı::masını milteDa - ;::~~;mlb~ieh:e~d·~~:i~~~~ta ::z~: Çorçıl dAemış ır 1·m an .tay ya re 1 
"'ı..... eaerlerine de baılamaktan ~ var a a ıye 
) ~yordu. Denilebilinl; ki. !tal~ 

~~1:::"1'1::,.~IU~.:!;:;~ Açık şehirleri bombardıman etmekte, kadın ve 

• 
rı 

'• -vj ıniiyazene mevcuddu. Dün şimal cephesine gitti ve harp çocukları öldürmekte devam ediyorlar .... L.ı ttar mü.likatından lııeri itte 

ııı..ı~- ..._ı ... , ... r. Şimdi hattında kumandanlarla konuştu 
li:. • Wr -'tan hm --.1ı J.ir 
~ " bi• ......ı.r, 1ıtitiin milli Paris, 13 (Radyo) - Harbiye nazı-t'::,: '- ..a.ta ii.....;nde tebif e- rı Daladiye bugUn şimal cephesine git
._; • , tıfiier taraftan ne ltalyan miştir. Nazır, Belçika karargahına gL 

• ..... halyt111 radye&an halkı derek kral Leopold ile görüşmüş, harp 
.... l>ir lı..t.e .....,.._kta , da • hattını gezmiş, askerlerin kuvvei ma
....,:"iıo kal7"'Cla lıir barp haleti neviylerinin yüksekliğini müşahede ey
irıt.' eai 7w·hnaia çal_.ktadırlar. )emiştir. 

-• '• •• Nor..eç taarnu.ı eana- Daladiye, Belçika topraklarında 
~ 1-ı Nıoııliyet heniz JE'lli hafla - harp etmekte olan Fransız kıtaatı ku
:: L.11 mnı•4u. Busiin Almanlar mandanları ile konuşt.uktan sonra ak
""'----;:-:ak, Bolçika ve Llilueml>urg şam üzeri Parise dönmüştür. 
-~. ;.ına.,. çoııI,.ll'ken iae en --------------
~ -....,.i ıicideciı:>e yaklqmı9 gibi ı 1 1 
~eetmr. ltalyan gaz~~eleri ta yan vapur . arı 
' ilk ~larmdan aon aüt~ - /stanbula uğramaz oldu 
ı... kadar muttefildere kartı ıu • 1 iq: .. hakaretle dolup botalmakta, İstanbul, 13 (Telefonla) - Son 

ha radyalan iae demokraailen vaziyet dolayısiyle İtalyan vapurları 
~il<lp, Almanyayı calip cöatermek limanımıza uğramaz olmuştur. Bu -
"""' h&diae ve vakıalan bile inkar a-ün, biri Felemenk ve diğeri Pana -
~en ceri durmamaktadırlar. ma bandıralı olmak üzere yalnız iki I 

- Devamı ı ı.ıcı u.Jıif..t. - vapur a-elm!ıtir. Bay Daladiye 

Paris, 13 (A.A.) - Geee yarısını' 
on dakika &'~ paris mmtalı.asında 

tayyare hücumlarına karşı alarm işare ı 
ti verilmiftir. Alarm saat 1,10 da ni
hayet bulmuştur. 

Diğer taraftan iki gecedenberi 
Fransanın garp ve merkez mıntakası 
hemen hemen daimi alarm halindedir. 
Dün de saat 10,30 dan saat 11,35 e 
kadar 3 kere alarm işareti verilmiş

tir. Bu mınta.kaya dört Alman para
şütçüsünUıı inmiş olduğu. teeyyilt et
memiştir. 

Ezcümle jandarma kıtalan tarafın
dan yapılan sıkı araştırmalardan son
ra bu haberin asılsız olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Bundan ba.~ka Fransanın şimali Son aiatem bir Alman ayyarteai 
garbi mıntakasında 22,55 den gece ya- . 
rısını 45 dakika geçeye kadar süren lirm verilmiştir. Hiç bir hadise olma- vil şehirleri bombardıman etm:şler ve 
bir alarm i•areti verimiştir. mıştır. bombalar atarak masum halkın ölü-

Bu •abah saat 6,35 den saat 7,10 a Londra, 13 (Radyo) - Alman tay- müne sebebiyet Yermişlerdir. 
kadar Paris mıntakasında yeni bir yareled, bua-ün de her tarafta bazı si- Ölenlerin çoğu kadın ve çocuktur. 
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(ANADOLU) 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

12.30 Progr.ım ve memleket saat 
ayarı, 12.35 ajan· ve meteoroloji ha-

Kiiİ f Ürpar kta eg"' - berlcri, 12.50 1'Iuzik, Çalanlar: Re -
şad Erer, lhı~Pn Kam, Cevdet K o • 

Hatıral ., rını yazan: PAULINE KOHLER lence hazırlıg"' 1 zan, İzzettin Okte. Okuyan: Muzaf-
- 7- ayak genişl;ğinde idi. Tam ortasın- • fer ilk Ar. 13.30 / 14.00 Müzik: Ka-

H't' re her te-;adııftc bası eğ.c- da, maun bir mnsa vardı. Burada C es rışık program (Pl.) • 18.00 Program 
ı \ ona )a nazi usulü ile sellim ve- fazla ziya yoktu. Bilakis daimi ve Eğlenceler iki gün, iki ve memleket saat ayarı, 18.05 mil-

let·ek. veya dl il llitlen denile - loş bir ışık vardı. k zik: Cazband (Pi.), 18.30 çocuk sn-

k ı gece sürece u: 
r Jrtler t. rafından bir y Duvarda Dürerin dört büyük tablo- enize a J an ül er en Q aS a illa ı'kı' ati, 19.00 Müzik Fasıl heyeti, 1!>.• " 
lıu mera im yapılmıya _ su vardı. Yerde bir Aeem ha!ı. ı gö- Haziran ayında· kültürparkta :Memleket saat ayarı. ajans ve mete-

c!ı tı. züküyordu. I<eı.ıdi hizmetim meyanı- b •ı v • t• • Vafi dı gün iki gece yapılacak halk eğlence- oroioji haberleri , 20.00 Konuşma 
B 

1
• qdama götlirmiis olan genç na, masayı diğer bir kadınla beraber l ecegı ne CeSJDe !eri için hnlkevinde hazırlıklar ra - (Çiftçinin saati), 20.15 Müzik: Koro 

~ . bir k ç dak 'k.ı onra geldi ve idare etmekliğim vatifeside verildi. Bornova bağcılık ista y:onu miidiir- 11 klorür do potas, yiızde 6 karbo - pılmaktadır. Cumartesi ve pazara te- 21.00 Konuşma (İktısad ve hukuk 
dık... (Ful· at kv ·1'- · n asansoruna Hitlerin yalnız yemek yediği zaman- lüğü bağcıların potas ihtiyacı üzerin nat dö süd bulunmuştur. Bu potasın, sadüf ct~irilecek bu eğlencele~, ~cı~ s~ati) • 21.20 Serbest saat. 21.30 )~Ü 
ınn k chi.hh·rt'rce> deg-ildik) Bil- larda Drezd por:selen tabaklar kul -ıde çok mühim bir tecrübede bulun- h . t 'dh 1 d"I b -ı d mes şeklınde olacak, cumarte:;ı gumı 7.ık: Küçük orke ra (Şef: N'ecıp . . . . arıç en ı a e ı en ve ag ar a 1 n 15 1 ht l'f 

v k mutbahla ba l\lmanyada ye.. !anılıyordu. Fakat büyük davetliler muştur . NazUli, Bayındır ve İzmir- . . . saat 01
- arasın( a mu e 1 ~por Aşkın) ,22.30 Memleket saat ayarı. · . 1 . - . kullanılan en ıyı kalıte potaslardan -1 , 1 · · ( , ... t b • k k 'Ula · h b ı .· · b t h· c .. ğim yemeklerin · ini v.erdiler. bulµnunca hali..., gümüş kaplar cıkı... dekı pa~rnk ve yag fabrıkalarınclan • .. . _ eg ence crı, -;ura • ayra o:;- • rı , aJans a er eıı. zıraat, es am - a 

() akşam bilt'ln ~ ı ra~men an- yordu. Bunların bir çoğu Himleriu lpamuk kozası ve pamuk çekirdeği ~aha mukemmel ve elverışli oldtıgtı glireşl:r, atışlar)• orta oyunu • vil:1t. kambiyo - nukut borsası (fiyat~ 
cak abaha karsı ı, )abildim. polis teşkilatı tarafından .ıhırenberO"- kabuklarınclan hıısule gelen ve deni - anlaşılmıştır. Hu fabrikalarda pota, l\aragoz kukla oyunları yapılut;:ık - 22.50 )liizik: Cazband (Pl.) , 23.2 :J 

- İkinci kısım deki zengin yahudilerin mağaza!:- ze atılan küllerden bir miktarı alın- istihsali için tertibat alındığı takdir- hr'. Gece sun'i gö!cl.e gondöl eğle~ce- 23.30 Yarınki Program, Ye kapanı,. 
tık glin kö kt.e çalışmadım. Hü - rından çalu;ı.,n;ıışt\. mış, yapılan tetkiklerde bu küller - de memleket ihtiyacının büyük bir l~rı de yapılarak, ~ır gard~npartı v~- Tahran radyosu.. 

cum taburundan Erik Ketner namın- Hitlerin misafirl~ri kabul ettiği den potas istihsali mümkün olduğu kısmının memleket dahilinde temini rılecek \'e hava fışenklerı yakıla - GD:iii:aii::ii:iii=:iii=:iiiWiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

da birini, köşkün her tarafını gör - salon. Avıt turya A,lplarına nazır - anlaşılm1ştır. istasyondaki Iaburatu- mümkün oıncaktır. Netice Ziraat Ve- caktır. .. . . .. Tahran radyocu kısa dalga 31 
mekliğim için yanıma verdiler. Bu dı. Hitlerin mi afir kabulü için ne arda yüzde 100 suda münhal potas kaletine bildirilmiş, Yekalet, bu fab. . Pazar g~nü ç~ç~k musabaka.sı ve metre üzerinde her gün Türkiye saa· 
~uretle h'c kimseye başvurmadan is- diye bu salonu tercih ettiğini b'lmi-ıelde edilmiştir. Tahlillerde kilide rikalarda potas istihsali için derhal çıçek resmı g~çıdı yapılacak, ılk 0 

- tile gündüz 12,15 de Türkçe neşriyat 
tediğ'm yeri bulabilecek Ye tanıya - . Ç" k" b d k ı 

1 
yüzde 57 nisbetinde karbonat dö po- tedbir alınması için fabrikatörlerle ~ullnr ~andolınata takımları muhte- yapmağa bqlam11tır. 

caktırn. Evvelce gazetelerde Hitle _ ~ orum. un u ura a ço paha.ı I tas, yüzde 20 sulfat dö potas, yüzde temas edilmesini emretmiştir. lif musıki parçaları çalacak, orta 0
-

rin tab·ı ,.e mute ... aziane bir hayat bazı kuşların kafesleri 4e asııı idi. r y.unu yap~1acak, seyyar sine~a ne, ZABITA A 
) anadı- ını okumuştum. Ancak bir bir muhaYere esnasında, konuşmalar, ~ • b ." d• fıl~ler gösterilecek, gond~l egl:_nce- D 
kaç rl kika, Alman vntandaşlannın kuşların ötuşOnden kolaylıkla zor - iTI~ rOŞUf Ve e e ıye Ve 0 0 lerı yapılarak .çocuk .balosıyle :glen- .. E:~;;;;j,i:;--·-w 
bu hnberlerle nasıl aldatıldığını öğ - lukla duyuluyordu. Bir gün bu kuş- • A b •• c~lerb~ son verılechektır.I Halkkevdı zen- Ke~ecilerde Kiraz hanında Sinop· 

kl ·wı kfıf' ld' Ç" kil ı aç s zam a ı gın ır program azır ama ta ır. ı enme ıg me u ı . ge ı. ~n ları ,saydım. Bunlar 78 tane idi. Hepsi * lu Nuri.nin Uz erinde 25 santigram es-
Bcrgesgaden küçük bır saray mınya- de beraberce ayni dakikada ötiiyor- • " •• rar bulunmuştur. 
türü idi ve burada servetin getirece- }ardı. Köşkte misafirler için 14 ya - Parti genel sekreterliği- Verilen cevapta nelerden Çalda zıraı mucadele Dolandırıcılık : 
ği bütün zevk \'asıtaları vardı. Ket - tak odası vardı. Köşkün daimi sakin-ı Çalda - Kazamızın l\lenderec; Palnncılar çarşısında İbrahim ye 

ner, her şeyi sarahatle konuşuyordu. !eri için olan yatak odaları bunlar nin faaliyeti bahsediliyor? havznsı kenarlarında ekinlerimize Hüseyin; bir lira kıymetinde bir s 11 • 

Onun için en iyi insan. ancak biraz i- haricinde idi. Her yatak odasının C. H. P. genel sekreterliği tara - Otobüs ücretlerine zam yapılırlen çok zarar yapan domuzlarla müca - ati Ahmed Akçaya on lıraya satarak 
) i şekilde telakki edilebilirdi. Yemek 1 bir banyosu bulunuyordu. fmdan İzmir Hnlkevine gönderilmiş milıi iktı adı koruma kanunu daire- de e artırılmış, geçen seneye naza - dolandırıcılık yaptıklarından tutu l -
salonu 60 ayak uzunluğunda ve kırk -Devam edecek- olan (Atatürk ihtüali, kömür serg: - &inde münakalat vekulet'nden mü a- ran bir kaç misli fazla domuz öldü - muşlardır. 

si ve ı 9 mayıs bayramı) filimleri , nde alınma ı Hlzım geldiğini ve bu rülmt' .tür. Bundan ba~ka iki bine ya Bıça,k çekmiş: 

B k
• • halkevinin seyyar sinemasiyle kız mfüsaadenin niçin alınmadığını \'eki. kın elma Ye erik ağaçlarına arız o - Keçeciler çnrşısındş. amele tsmnil 

e Of O Va a l Cllla • lisesi, kız en titüsü ve kollejde ta le- Jetin vilayetten sorduğunu yaznı r lan böcekler ~ iizde doksan beş rad- sokağı temizlemek meselesinden Sa· 

S
• nema ı·n mu k . be Ye muallimlere gösterilmiştir. tık. Vilayetin b~lediye reisliğince ha- desinde te.mizlenmiştir. Cı~:ar köyler lih Kosov:ıya bıçn,k çekmiş ve sol lıO 

eke 
i k ses· ye a emeSJ Şimdi Gazi orta ve ilk okulları ii.e zırlanan miitalea, vekillete gönderil- de de çekırgelere karşı mucadele a- !undan yaralamıştır. 
Gazi ilkokulu himaye heyeti tara - Kızılçullu köy öğretmen okulunda. miştir. Belediye, kanun hükü:nleri çılmıştır. Hırınzlıklnr: 

fından 3 bin liraya satın alınarak o- S [ • fı cfı • el kız muallim mektelJinde ve diğe:r daire inde mUs.aade alınmamasım te- * 13nsmahane istasyonunda HQse -
kula hediye edilen sesli sinama dün UÇ ~' ı a esın e neler mekteplerde talebeye gösterilecek - gafül diye taYsif etmi~. hatta otobUc; ~·in lsmail ve İbrahim, Afyona ~it -
talebenin de iştirakiyle davetlilerin söyledi tir. Geue parti genel sekreterliği tn- ilcretiııe yanılan zammın asgarf oldıı- Konferans mek iizere treı;>e bfouıek istiyen Be· 
uniinoo törenle ıırılmıştır B h' . . d'lı' k.. rafından gönderilen sıhhi broşürler, ğunu bildirmi~tir. Vilavet de ayni ş.e- IIalkevi salonun<la lG-5-940 per - kirin bir takım elbisesini çalmışlar -

Y • oruova na ıycsının Çam ı ı o- .. _ A ·1 d . · A b .. u t 18 d t t b l 
Terbiyevt ye milli !ilimler gösteril- y" d . tes• 'l\.4' h d Al'.· 'f il koylere dagıtılmakta ve umumı yer- kı ekı mUtalensını vekalete sunmuş- ~em e gun saa e s an u dır. 

un e enış ı luC me l"ı çı ~ t - d Ik . 'f d . d' k t s ö k'l . 1 k ünı·,·ers'tes· dxre tl · d ,. R r·· t t e m·ş ve davetliler izaz edilmişlerdir f.e-. k .
1 

öldU AhmJ d' ler e ha ın ıstı n esme arze ılmc ·- ur. on s z ve ·u etın o aca tır. 1 1 
u, n erm en vay e 

11 kiçeşmeli:k. caddesinde srael " 
· gı urşunu ı ~ ren e ın mu- t 

1
. , ŞUkril ...SUvnle tar afmdnn (Hurnte .. ,, 

.Bu sjnnmndan l>OtOn Jlk okulJ:ır :bl- h ·emesine dun şehrim z Ağırceza t ec ı-r . · ... C()ya, Beketıeş kansı Naciyeniu " 
lebesi istifade edeceklerdir. mahkemesinde başlanmıştır. :Maznun ~k .H

1
a.1

1
kevi ·ı~öycUIUkb komite~~· fadkir Şeh1r işleri ~~rvı:!n;eroa::~e~ile~::~;.ıu değerli entarisini çalmışlardır. 

Ah d dem' t• k' 1 öy ü ere ı uç ve sa un tevzııne e - Taşla yaralam1,1: =11= me E . ış ır hı: . vam etmektedir. Belediye rel i Dr. Behçet Uz, dün * l{ültüı;parkta Murtaza Hepşengfll 
Vilayetimizde at yarışları - nışte~1, ~mş~re~. Ralıiı:ııeyi *---- killtürparkta ve yukarı mahallelerde Mahkumiyet eski bir iğbirar yüzünden Ömer oi" 

.. . . . her zaman döv~rdı. Bır gun hemşrrern muhtelif belediye inşaatını tefti~ et-
Geçen pazar günu Ödemışın Adagı- evime iltica etti. Kocası ona tabanca Zavallı yavru! miş öğlecl.cn sonra toplanan belediye Karataş tramvay caddesinde bir lu Şahini taşla başından yaralamış -

de nahiyesi .. dahilinde istimlak edilen ne ateş etmiş. Hatta bu yüzden iki gün Ödemişin Kiraz nahiyesinde Ali daimi encümeni bazı sokaklaı·dn ye- kamyon kazası neticesinde madmazel tır. 
sahada bilyuk at yarışları yapılmıştır. hapse mahkum olmuştu. }~ııiştern ha- oğlu Davud Civanın evinde bir kaza ni kaıdmm inşantını müteuhhidlcre Matildanın kolunun kırılmasına sebe- 1:abanca taşıyorm~f: !{ -

A.r.gır deposu mahsulU yarımkan in- pisban.cdcn çıkınca evine geldi. Gece olmtı!l.tur. Davudun 4 yaşındaki kı - ihale eylemiştir. biyet veren şoför İbrahim ve muavini Kuruçay ~lah~llesınde Ömer ~it 
~ılız ve ~·n~ım.k.an arap tayları ile. 4 Rahime, kardeşimin evinde kalmıştı.! zı Gülsüm, sun'i emzikle oynarken =ll Tahsiı1in üçer ay h:ıpislerine ve yüzer radavutlun ilzerınde dokuzlu 
~.aşmdalci. ı?gılı~ atla~ koşular~ ış- Bir feryad duydum. Belki hemşiremi boğazına }<açan emzik nefes borusu. p r l · • fh lira ağır para cezasına mahkumiyetle- ta.banca bulunmuştur. 
tırak .. Et.mıştır. Cıvar koylerden. bınle.r- öldürür di'-·e, koştum. 'lehmed Alı·, bı'rl nu tıkamış. zavallı kızcağız, çırpma O ~S erın ım J anı rine karar verilmiştir. Şahidi t ehdid : 1• ı J ı, ı Halkevınde polis memurlarına ve- Tepecikte zeytinlikte Mehmed k 
ce ko~ u •. at yarışlarını aiaka ile takıp elinde bıçak, diğer elinde tabanca oldu- çırpına ölmüştür. * 11 ı t rilmekte olan mesleki dersler sona er Zl Hatice Gürkan ve Ümmühan ..,..e • 
ey emış ır. ğu halde Rahimeyi tehdid ederek evi- * mis, dünden itibaren imtihanlara baş Çekirge tehlikesi arttı likpençe bir meseleden dolayı ale1h,· 

19 mayısta ~rgamada at yarışları ne götürmeğe çalışıyordu: Feci bir kaza ş zı" yapılacaktır. G kt' b d ., lann:ııştır. Tire , Menemen ve Seferihisar lerine şnhidlik eden 16 yaşında 1
8 
r 

- ece va 1 ııra a ne arıyorsun· Torbalı kazasının Hortuna köyü 4 kazalarında . muhtelif yer- ye Çarkçıyı ölümle tehdid etmiş e -* Diye sordum, kızdı, tabancasını ü- halkından Romanya göçmenlerindeıı Zelzele lerde bnşgöc;teren çekirge afeti teh- dir. 
Tren kazası davası zerime ateş etti, 0 sırada lamba sön- Osman lJyuz, bindiği eşekle kucağın- likeJi bir şekil almıstır. Binl"'"Ce <lo-" 

d" B d d d d 'ft t"f Bcrgamada evvelki gün saat dörtte • ..,,... 
B

. T\~ 
1
. C · u. en e uvar a uran çı e u ~ da kırma tiifok oldug-u halde köyti - nilm arazı' u···~erinde zı'ra"t mu'"du"rlu" _ • 

Jr gece ~ve ı ve umaovası ıs- - . . 1 k ,,..,.. h ed Al ' t ıt· ., ıtı san ive clün saat ı 5 de iiç sanı·ye " ... B Ih gmı a ara me m ıyc a eş eı ım 'd k .,.~ .. 'ft1·-· k" • ay c:an tnsy<>nları arasında marşandiz trenin- . . ' ne gı er en ı...çpın~r çı ıgı mev ıın ur n orta ş'dd tt 'k· 1 1 1 ğü mücadele memurları, tonlarla. o:1 vurulmuQ ölmüQ d l'kk . l'kl üf w. . d'" s e ı e e ı ı ze ze e o muş- E . ua- ıu:w; k d sunııll 
den kopan on yedi vagonun Ödemiş . :.-• :>':· . . . . e c ı atsız ı e t egını yere u - tur. Ha ar yoktur zehirli mahh11 atarak çekirgelerin im mnıyet m ur ~~ a ro t 

t t 
· 

1 
.. d · b' Rahıme, şahıt sıfatıyle dınlendı, sürmüs ateş alan silahtan çıkan mer · hası irı'n ralışm"ktadırlar. başkomiscrliğinden B. İhsan Sv."ga 

pos a renıy e musa em<!Sıne ve ır . . . ~ "ı:• • z .... h• l t 1 T T •• 

k
. . . "} . beb' t kl vakayı yukarıd kı gıbı nnlattı ve: mllerle karnının sol ta.rafından ağır a ıre ve pa amu çu ar * İstanbul emnivet mtidürlüğü başkO , 
ışının o mesmc sc ıye verme e . .: tı... 

k 
.. B F d 

1 
.
1 

- Kocam tabancas;nı Abmede ateş surette v.aralanmıştır Yaralı lzmir Şehrinuzdeki zahire ve palamut ih- z b d • } miserligw ine tavin edilmiştir. BaY' ı.•• -
maznun aı..ar memuru . · a ı ı e . - .. • · ' a ıta a tayın er " . . . d. _,jş 

d
··r z· \' 

1
. Şük .. Ab'd" edınce ben kaçtım, ı::e oldugunu gor - hastanesine getirilmiştir racatçıları, dün toplanmış ihracat bir- . . . t .. .. . .• _· . . san ralışkan ve kendısını sev 1

1 
... 

gar o ren ıya, e ı, ru, ı ın, . · . . . . . . Şehı m z mnıv m d 1 d - :r medım * 1 klennı resmen te k 1 t s da e he ·ı 1 e • ew u ur ugu 1 arı b' h t ı'l • • 'd' 
lsmail Sükrü ve Muradın muhakeme- : . . . . . . . - 1 

• • • .. 
1 e. mı,., ı r- · k · · B tb h' Ül · ır zavı a umırı 1 1

• • n-.ı ·-'- şah tl lb 1 1 d 1 d ısım reısı . ra ım genin Erzın. 
1 

. dü 
1
. h~k· 

1
._. d d ıA..--uı geımı)en ı erm ce ı ıçın k l yet erını ~ seçmış er ır Z k b" ~rme . n .as ıy~~ "' ım ıgın e . ~muhakeme, başka bir güne bırakılmış- . ran onso osu . G.. 1 · .f· .. k.. .. can zabıta amirliğine tayini nzerine iraat me te '1 

'\a.m edihnış, muddeıumumi muavını tı Şehrımiz İran konsolosu Bay Hti- oçmen ere Çl t O UZU idari kısım reisliğine deniz polis mer İmtihanlar 
B. Etem TUfekçioğlu iddiasını serde. r. seyin Ghods dün sabah mezunen Göçmenlere çift öküzü satın alınma. kez baş komiseri B. Ahmed ôzkan , 
derek maznunlardan BB. Fadıl, Ziya Tahrann gitmi!ltir. gıyabında Bay sı içip on bin liralık havale daha gel- deniz bı;ış komiserl~ine Karşıyaka 
ve '.Muradın cezalandırılmalarını ,di- faa ıçm muhakeme, başka bir güne Ghaffar Pirnn kendisin~ vekalet e - miştir. Mübayaata yal ındn başlanacak merkez baş komiseri B. İhsan Dener 
ğerlerinin beraatini iste?;niştir. 1ilda- bırakılmıştır. decektir. tır. tayin C'dilmi"lerdir. 

Bornova ziraat n:ıektebinde ders;: 
ke ilmi~ir. !mtüuı.nlara bir ha 
sonra başlanacakt1r. 

kalbindeki temayül büsbütün arttı. - Ya Halid -dedi- geldiğin işitildi. gure 9 değil, 4 konaklık uzaklıkta idi. Esir, ara_ptarla teşriki mesai, aıeyb: 
.rz::mım&Z~C~ Kendisine bfr parça yol erzakı tedarik Resulüekrem çok memnun oldu. Seni Haybcr, bOyük kaleler ve hisarlarla te propaganda vesaireden ziyade ~er .. 

. ettikten sonra, fikirlerini Talhanın bekliyor. çevrilmişti. Etrafında g-eniş bir saha ıha! ve etra.!ındaki kabilclerden :i.StıfJl 

U ed oğlu O.sınana açtı. Ostnan da hazırdı. Halid bunun üzerine derhal Resulü- içinde zengin hurmahklara ve araziyetde ede:ı:ek doğrudan doğruya Medi.De.Y~ 
- Evet iyi yapıyorsun. Ben de ge- ekremin nezdine gitti. Hazret pay - tesadüf ediliyordu. Şehrin ticari mev- hücum etmeği muvafık ~ôı'üyor4U. J'{ı 

Yazan : M. AYHAN leceğim. gamber güldil; kii de vardı. Çünkü tam Şam yolu ü-
1
tekim riya.se~ i elinCG, bu f{kriı4. ~ 

_
205

_ kıllı bilirim. Muhakemesi yerindedir. İk1 i arknl\daş artık Mekke
1
dend çıGk - -~ 1Yab~alid ! .. Ben se1nı1:n bir gün zerinde didi. ha.1 açı a vurdu. ,1,. _ 

Hal'd b h d' b d h B' . d' . . . k d . h kk mış ardı. Iedineye gidiyor ar ı. il- mutl<U<:a ıze geleceğini b ıyordum. Yahu iler Hayberi imar ve ihya et- Keyfiyet. nihayet Medipef..e u" 
. ı • . azan Y~ u ı,. nz.~n . a ı- ızım ınımızın u sıyet. ve a ı~ı zel bir tesadüf karşılarına Amir ibnil- Halid cevap verdi: mişleı·dL Ve burasını Yahudiliğin bir ootti. ResulUekrcm, h{ırp · t.e.miY~0: 

rıstiyan bı~e olmagı d~şü.nmuştü. Mut- her ~alde anlamış olması ıcap ede~d~. ası çıkarmıştı. - Geç kaldım, fakat beni affedin. mücadele, bir teşkilat merkezi haline !Hatta Hayberdeki yabadilerle bir ınıJ 
lBa~a bir. dm bulmak Fıistıy~~~u. Habtta A.ynı zaı:ıı~nda 0 milsl~ma~ 0 !sa ıdı, Amir Habeş'istnndah yeni gelmiş- Halid bunun üzerine kelimei şehadet getirmişlerdi. l~h.ede akdine taraftardı. Fak~ p:ı~ 
ızıms ımparatoru craj\lıyosa aş bız kendısıne her mevkı venrdık. t' S d t· a· B' A · 'b ·ı•A · ·v h dil ,, · · ' ·ıni w - b'l h tı d . . F'lh k'k R 

1 
.. k H ı·d· k ı. or u: ge ır ı. ıraz sonra mır ı nı as. ıle ı a u er, l1Iedıll€de g~ınen mü- kabil taraf biç bir zaman ~ı 

vurmagı ı e a rın an geçırmemış ı a ·ı ·a e u ue rem a ı ı ço . . ? ·b · · ıA · · d · · 1 ' d ğ'ld' _ . . Ç" k" H l'd ' d d w - Nereye gıdıyorsunuz. Osman ı nı Talha dn ıs umıyete gır - n:ıfıklar an da lıol IJol tstıfade ~di _ mamış ve aJmuyoı'du alı 
eF:rı kı.t b''t" b .. 

1 
.. d bek gdenıtrl~ıb .. ukn hu a ı d' mver 'R ogr1 ~' - l\Iedineye.. mişlerdi. yorlardı. Bunlaruı l.ıaşlam:ıda Abdul- Hazret Muhammed.derhal Al.>dull 

a a u un u muessese er ıçın e ·u re ı ır a raman ı . e esu u- H i ıı· t· d' · · · ·ık ı h ·1- • ch1· ı A • • u · - dı· cl'kk t' . lbed . 1 ~ . tt' k h le . h d - ayro a.. ıcre ın ye ıncı sene.sının ı zaman .a ıuııı ~ ın, yanı berh :ırecın ma- ibni Revaha ile bazılarını çugır • t-
~a~~rı Rı ~U~ ce H c~ ·~i aıı:ııy\ 1• e rem. 0.nun bu ;~ tlerıne ayran ı . - İslamiyeti kabul etmeğe karar ları idi. Civar h~kilmdarlara gönderi- ruf reisi bulunuyordu. - Gidiniz, n.;iyeti tahkik ve tQ 

a n_ esu rem u ~. Y.e .e . u- H~lıdın kardeş elid de, resulüclc- verdik.. len elçilerin hepsi avdet etmişlerdi k!, kik d' · 
lundugu sırada H lid, kendılermı zıya- remın sözlerine cevaben: . . . A • • • e ınız. ıut1'~ t b'l t k . te . f k t h 

1 
B' li d 

1 
Amir: gızliden gızllye ıslamıyet aleyhıne ha- Ahdullah, gizliden gızllye müslüman Ha~rlcr qoi(rll <>ıkmı tı. RCSU 11 

re . 1 te eb me ıs mıdş, a a 8 • vt~ ve - ır gün ge r, 0 . a. mils ilman - Bende -decli- bende gideyim. zırlanan Yahudilerle yeniden çnrpı~· kuHetleri teşkilfitı ve resultıekrenıin 1rem bu defa ger l dlıllııhı ve beş do. 
vaııye una milsaa e etmemış ı. olur. ş· d' .. k d 1 1 d k t' h 1 ld • t l · · h kk 1 • yıı"t.l 

11 

H ra· k d . V l'd d h D . . ,. ım ı uç ar a aş o muş ar ı. mn zarure ı ası o u.. s:wı:ur arı vesaıresı ::ı. ·ında Ya- al'kadnşmı bir h \ ,t hıılinde ~·4' 
a '. ın ar ~şı e ı • a a ewel - emıştı. ve bunu :nnte?kıbe~ Mek- 1\'ledineye varınca, kendiler~ne bir Beni Nazar ile geçen son mOcnde- hıı<l:Jer.e malumat verip ·c1uruyordu. lcı·in reisine ,ıö d rdi: l: 

~n m~:ıuman :~~?tu. Resulilekr~m, kede bulunan kardeşı Halıde bır mek- ç<:ki dilzen vcrdiJ.er. Berıı~rce Resu- leden sonra. Yahudilerin perakf.'ndf Yahudi rei. lerinden maruf Selam ibni 1 ResulUckrem bir anl:.ı roo. ·aP~e 
udey ıy:ye g dlgı zaman, Velıde tup yazmıstı. Hazret pey~amberle arn- lüekremin bulunduğu eve girlerıerken 

1 
kuvvetl~ri, Jfaybere iltica etmiQ1erdi. gbj Hukeyts, ınü lümanlar tarafın - \\zı>re ~ ir ilmi Zeror~:ı,:f Mcd'te) 

sormuştu· • A • !:ında geçe~ muh~vereyı bu mektuP-· yoldıı knrd ~ı \'ellde rnqtge•~· T-fali-ı Burası MedineyE' drılnız konaklık dan öldUrüldfü;ten sonra Htı?berde ri- da\•et ediyoı·du . 
. - Kardeşin D-Orede? Hula islamıye- 1 • nynen zıkretmıştl.. din geldiği zaten haber almru!. . Ve- mesRf.edc \'e 1\ledinenin Sanı istikame- :nset vndalyesine Esir ibni Zeron o- ·ı 

ti kııbul etmiyecck mi? Ben Halldf a- Halid, mUtehassts o!mu~tu. Şimdi Ut: liu J_abet eden bir yerdi. Bir rh'a~.:te tul'muştu. · _ Al:KASl l'AR -
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14 Mayıs 1940 SAL! (ANADOLU) !AHIF! ( 3 , 

Hol,'andadaki 
T ebaalarımız ~~;x, 

Daha emin bir yere it J h h k J • •• d ltalga artık har-
Ankara ~:~!~~!:~cekHariciye . a yanın asnıane are et erı, gun en be !İT~C~k Ömi? 

~~kaletimiı.e gelen malilmata göre Bel- • • k d d • Radyoda:' aı::::::.• ;abe~erç !.li . 
~ka ve Hollandada~i konsoloslukl~r~- • gune artma ta evam e ıyor yor. İtalyan rodyo spikerinin ~ırt-

ız erkanı, talel>emız ve Laheydekı ti· lag· rnda f•Jsol 1 k kt d 
ca t h . . • . . 1 n ~ u ses er çı n:ıa a ır. 

re eyetımız azaları afıyettedırler. Mu··ttef"kle y ı al h. Be . . • • ı r ve ugos avya ey me 

Vaziye~ç;o~a:.~si~~ıı:~:ı::ı~~~e~;~~ Deniz ab."ukası hakkında neşrolunan vesika ve Sil}ahgömleklilerin ~~:adyaihşlaero~k~mıştotıprl. ltalyFa lı~tm~l-
Yerı . . . . , ~ er ıyor. aşıs zı -
dır ere nııkıl ıçın tedbırler almışlar • f k l k/ J .., h "'J • mamdarları ve matbuatı, umumi ef-' şuursuzca aş ın l arından ogan a ıse kan harareti! bir propagandanın 

* . R.o~a, ~3 (A.A.) - Stefaıti Ajansı Fransız ~onfrolünde'.ı ve bu _kon_t_ı·~lünı buri yol değiştirtme, tevkif etme, zap- dilen eşyanın iadesi, bir korsanlık ha- te~:gojisi içinde şaşırtmaktadır!.•~· 
Matbuat bıldırıyor. . çok keyfı bır tatbıkınden gordugu ve teyleme ve tehir etme gibi keyfi hare- reketine çok benziyeıı eziyet verici ş .. kadarla da kalmıyor: İngilız 

Bütün italyada derın bir tesir yap- görm<kte devameylediği zarar ve zi- k ti . d d 1 k 1 f !'tel k t 1 tedb' 1 . sefırıne ve sefarethanesine tecavüz-

H . _ . e erın en o ayı vu ua ge en zarar orma ı ere ve on ro ır enne 1 . 

t • • mış olan hır resmı vesıka neşredilmöş- yanları ,:aymaktııdır. . . . . . • . . . .. • . . . er olmuştur vesaıre vesaire! .. eye ımız tir. ~u vesika_ hariciy~ neza.reti eko- Muhasa.m~lın başladığı tarihten üç ~e zıyanın mıktarı b'.r ~ı'.yar lı?rete t~bıdır. F~şıst hukumet'.n bu.~ıbı ted- Ne oluyo~; ~t~lya paçalan matlı 
londraga gitmekten nomık harp bürosu şefı B. Pıelromar. mayıs larıhıne kadar ıtalyan gemileri )akındır. Bu parayı kım ödıyecek. bırlere müsamaha edemıyecegı muhak da harbe mı gırıyor? 

• ehi tarafından Düçeye verilen bir ra- üzerinde 857 tevkif veya yol değiştir- Bir kompansasyöne hakkımız oldu- kaktır. Kontrol italyan limanlarının Bazılarına göre, bu hareketler t.-
vaz geçtı . pordur. Bu \'esika harbin bidayetinden me vıı.k11sı kavdolıınmııştur. Kontrol ğu sarihtir. Ve faşist hükümeti mese- bilhassa Triyeste limanının vaziyetini kin olmasa gerek. Kara gömleklil~r 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Lon- beri italyan ekonomisinin ingiliz • makamlarının gemileri durdurma, mec leyi t<otkik eylemektedir. Müsadere e- -D,.vamı 5 inci .ahifed•- de bo., patırtıdan usanmış ve hareke-
draya gitmek üzere geçen hafta ha- te geçmeğe karar vermişlerdir. 
ı·eket eden ve halen Pariste bulunan ı •it M 1 M • t d ı ı Bu mesele üzerinde, İtalyanın da-
'I'ürk matbuat heyeti, son vaziyet ngı ere ve ısır acarıs an a o an ar bili vaziyeti itibariyle biraz dura. 
üzerine ııeri dönmeğe karar vermiş- lım. 
tir. Bugün İtalyada üç kuvvet vardır.' 

Son vaziyet Üzerine A! denizde 7 sınıf silaha çagv ırılmış ve Slovakya Kraı, Papa, ı.russolini.. · ---=ili=---

V• ç •• •ı Bunlardan birincisi, bir kral ol • 

-B~~~~ 
1 
in.:i~~~.ı- ihf iyati tedbirler aldılar hudutlarında tahşidat başlamıştır :ıa;a;~t~:~:~~ ~~::~Y~~~~~ ı.~u::~ 

\ t Londra, 13 (RaJyo) - İngiltere ve tedbirler hiç bir devlet aleyhine müte- Belgrad, 13 (Radyo) - Hava.. A- dır. l"ni 'l>e d'g'e Fa · t ı · ı b ·e li bulunmamız Hizımdır. 1 
' r şıs unsur any e e • 

l:Ia ad . h bel d Mısır hükümetleri son vaziyet üzeri. veccih olmayıp, sadece zuhuru muh- jansı b:ldiriyor: Romanya hududundaki üç kolordu raberdir. Ancak muhakkak olan el. 
~Ülünv 'dadkı, 

1
mud are dedr, şuK anda ne Akdenizdeki mevzilerinde esaslı te- temel hadiseleri siıratla imlemek mak- l\Iııcarıst.ı.ın mühim askeri tedbirler takviye edil ·cel<tir. $lovakya hududun- het, bugünkü kralın İngiltere ile bir 

ı. şı et.ye evam a ır. ara a- d bi •tt"h a b k l t B d" 1 1 t 'tt'h t · t· Y d" f ·ı·ı. lt d t h 'd t 1 ktad h b · · ~i ın h be .. k 'dd 
1
• a r ı ı azın mec ur a mış ır. u sa ıy e u ınmış ır. ı ı az e mış ır. e ı sını ı sı a.~ a ı- a a şı a yapıma ır. ar e gıri mesine katiyyen aleyhdar 

, . u are , aylarca snrece şı et ı 
•ır ınücadele ve ıstırap devresi ola • na çağırmıştır. 15 mayısta alınacak Macar ordusunun mecmuu 350 bin olduğudur. O, Roma imparatorluğu-
caktır. T .. takdı·ı·ı· nde ru.kerler 12 mayısta davet olunmuşlar- kişi t:ıhrnin edilme'<tedir. nu İngilt~~eye karşı silah kullana -

lt ec r" vuz rak değil, bilakis onunla anlaşarak 
lııh avada, karada ve denizlerde, Al- C-t E Ed kurmak •iyasetine taraftardır. İta! • 

ın blu! verdiği kuvvet ve kudretle /ç;lerı·m,·z irne Çarpışacak, düşmanı ezeceğiz. Adaletin & yan veliahdı ile bazı kumandanlar da 
hr· . Y } ·ıı • • •ki" 1· • •• d f A d d v • 'kl'kl Ehli hayvan sergisi me- ayn; mütaleadadırlar. ıııı ~ulacağına_,in~ncım ~a~ır.> UgOS :° V mi etı ıstı a ını mu a aa rasın a egışı l er Papaya gelince, o, hem harbin ve 

Parlamento, Çorçıl kabınesıne tek ' k ' / ld lrıuh k , k . yapılaca rasım e açı l tecavüzün aleyh darıdır, hem de ki -
~ alif k~ı~amak şartiyle itimad be- etmegv e at iven arar Vermıştir H Edirne, 13 (A.A) - Yarış ve ıs- liseye ve katoliklig' e hürmets;zlik an eylemıştır. • . Ankara, 13 (Telefonla) - arici . 

. Çörçilin kabinesinde Türk dostu Belgrad, 13 (Radyo) - Yugoslav- Belgrad, 13 (Radyo) _ Ne taraf- ye Vekaleti, bazı hariciye memur • lah encümeni tarafından tertip edi • gösteren Almanyanın .. Bu Papa tahta 
Sır Lord Loit müstemlekat nazırlığına yadaki sokol teşkilatına men~up üç tan gelirse gelsin, bir tecavilzü defet- lariyle elçilerimiz arasında nakil ve len ehil hayvan sergisi diln Edirnede çıkmadan enel, kendisinin Mussoli
lrıuhaJiflerdn Morison pek ehemmi • yüz bin kişi nümayişlerde bulunmuş, mek ve Yugoslavyanın istiklalini ko- tayinler yapacaktır. Bu husustaki merasimle açılmıştır. Merasimde u- ni ile samimi olduğu ve binaenaleyh 
ı·etlj bir vaz1fe olan le\'a~ım ve mühim- bir tecavüz takdirinde Yugoslavyanın rumak karan, Yugoslavyada umumi liste, yüksek tasdike arzedilmiştir. mumi müfettiş, vali, Trakya parti Mu-.oliniye rnüzaharet göstereceği 
lrıat nazırlığına getirilmiştir. harp edeceğini bir kere daha ilan ey- bir mahiyet almıştır. Millet bu hususta müf~ttişi, belediye ve parti reis; de iddia edilmişti Halbuki Papa, kendi 

V h k ispanya bitaraf hazır bulunmuştur. ruhani kuvvetini dUnya hAdiseleri 
b· aşington, 18 (A.A.) - İngiliz ka- !emiştir. ü ümetle beraberdir. Sergi at, sığır, inek ve koyıın şu- üzerinde tam bir bitaraflık ve istik· 
~n~sinde yapılan değişikliklere ait ha. kalacak besi olmak üzere dört katagori:ve ay lal ile kullanmağa çalışmakta<lır. 

rler 'V aşingtonda umumiyetle iyi kar H 11 d H,,. d • lıl o an a ın ıs Lanı . . rılmıştıı. Her atagoride derece alan Bugün Papa, Almanya aleyhine dua <it anmıştır. Ekserisi nezaret vazifesi &:' Dcı.H:n, l.!l (.A.. -> . _AJ..-. ... n _1•i::1?- nayv.-n ~Allfl-'f'o.l.fH'CJ .,YC>f\.0-1.-G o.o"'"' ,,_ ..ı=~·-- n ..... -1..,ı.._ ---"--; ...__, X"'l-r--• 
ruhte etmemiş olan beş azadan mu- barat bürosunun Madrıdden aldıgı bır rayı bulan mükafat , eri imiştir. matbuatın gizlediği haberleri ve müt. 

~kkep bir harp kabinesi teşkili bura. habere ~re. ispany~ hükumetinin 12 İy· hayvan yetiştirmeğe matuf 0 _ tefiklerin askeri tebliğlerini ve di. 

~ çok akılane bir tedbir telakki edili- Ingiltere, Japonyanın muhtırasına mayıs tarihli bir tebliği, ispanyanın lan ~u ekonomik hareket yetiştirici- ğer hareketlerini İtalyan milletine 
or. Hollanda ve Belçikaya karşı tam bir !eri arasında çok iyi tesirler bırakmı, bildirmeğe başlamıştır. Vaktiyle gün-

~ E!denin Birleşik Amerikada çok po- du•• ll cevap Vel mişt•lr bitaraflık muhafaza edeceğini bildir- tır. de beş on bin tane satılan bu gazete, 
~ler .olduğu malfimdur. Diğer taraf - mektedir. Derece alan hayvanlar halka üç şimdi Yilz binlerce satılmakta ve 
kin Sınclaire tevdi edilen hava nazırlı- Tokyo, 13 (Radyo) - İngiliz sefiri 1 İngiltere hlikümeti, bu notasında, Bu tebliğin neşrinden sonra gene. gün müddetle gösterilecektir. İtalyan milleti tarafından benimsen. 
ç:ı~ iyi ellere bırakılmış olduğu \'e bugün hariciye nazırı Al'itayı ziyaret Hollanda Hiııdistanının statükosuna ral l''ranko beyanatta bulunarak; Hol- mektedir. Bundan çok asabileşen 
n rçılin başvckaletle birlikte müdafaa elmiş ve hükümetin, Hollanda Hindis- japonya derecesinde riayetkiir olduğu-ljlanda ve Belçika sefirlerinin hiikilmet- men bildirmiş olduklarını söylemiş - müfrit karagömlekliler ise, gazeteyi 
k llıırlığını deruhte etmekle iyi hare- tanı meselesi etrafındaki japon muh- nu bildirmiştir. ]erinin h:ırp halinde bulunduğunu res- tir. satıcılardan toplıyarak yakmak gibi 
e~ ett.iği söylenmektedir. tırasına karşı gelen cevabi notayı ver· <e ~ N IF'\\ /A 11.d"' 

00 
KA 

11 
bir tedbire bile başvurmaktan kendi 

h arıs, 13 (Radyo) - Londradan miştir. it;;;})~ lbJI ~ lY"- a !erini alamamışlardır. Katiyetle emin 
&her veriliyor: olalım ki, Papa, Mussolininin ve hara 

1 tk; ınilyon dört yüz bin azası bu. Kraliçe retli Faşist zilmresinin canını sıkan 
~un~n İngiliz İŞÇİ partisi, bugün fev- Romada yenı· nu··may· ı·şler bir fren gibi çalışmakta ve İtalya tia~ade bir toplantı yapmış ,.e Par - Vilhelmina ile Alma~a arasındaki ittifaka, da-
~ n'?• ınesuliyet alarak Çörçil kabi. va ve rejim iştirak ve müşabehetine 
h e~'.ne iştirak etmesini, 168 bin mu. /ngiltere ile Fransaga rağmen, İtalyanın menfaatini, dünya 
ı: ·~e karşı iki milyon 332 bin reyle birer mesaj gönderdi o milletleri çerçivesi içinde mütalea et-
svıp eylemiştir. Londra, 13 (A.A.) - Kraliçe Vil- pservatore Romano gazetesi okuyuculariyle siyah mektedir. 

- Papa, bittabi Hıristiyanlık il.lemin-
, ------- -...--~- helmina kral jorja şu telgrafı gön - •• } kJ • ( d k k 1 Jd 

dermiştir: .. . . t ı . . gom e ı er arasın a so a çarpışma arı o u ~~;~d~!~~f~~a~eı~~~:i~;~1.e;ia~ze: 
Şu \'ahım gunlerdc nıaıes e ~rın'.n Roma, 13 (A.A.) - İtalyanın müt- ·na dair dolaşan şayialar hakkıııdaısöylenmekte olduğunu bildirınelct.edir. yan milleti ise ikive avrılır: 

ve Britanya imparatorluğu ahalısınınltefiklere k~r~.ı ha~be ~irmesi lehin~e ~elgraf A .. ıansı .. iyi h.aber alan mah -!Yalnız talebelerden_ mürelcke. p bir kaç 1 _ FaşMler, ~eıı~·ler ve Faııist 
· elinizde bulunan maddi ve manevi yar- n el b k l ld · ' ll d bö ı 1 Jd • k k h ht l f ktal ~" a uyu nuıı.ayış er yapı ıgı- •I er e ye numayış er yapı ıgının, üçü gurup şe rın mu e ı no a- teşkilatı sayesinde hayatlarım ka • 
dtmı bize bahşetmeğe hazır olduğunu rıııda sokaklardan geçmişlerdir. Bu gi. _ Devamı 5 inci .~ifede _ 
gösteren mesajınızdıı.n dolayı maj;,ste- bi nümayişlerin italyan deniz ticare. 
lerinize en •anıımı teşekkürlerimi tinin müttefikler tarafından zarar ve- . , , ~ iblağ etmek isterim. Millet • rici bir şekilde kontrol edildiğine dair 

- !erimizin, donanmalanmızın ve ordu- hariciye nazırı tarafından verilen muh 
İ _! larımızın amansız taarruza karşı yan- tıra ile alil.kadar olabileceği beyan e-
,\ yana harp etmelerinden duyduğum B R ü K S E L dilmektedir. 

• 
. ~ 

, , ~ ·• memnuni)·eti majestelerine arzederim. Opservatore Romano gazetesinin ka 
,,-. ..,"'"'!'r:.' .1 ıJHürriyet ve ~dalet clarnsının neticede Buırün mütemadi Alman hava taarruzlarına sahne olan zavallı Brük. rileri ile talebeler arasında sokaklarda 

· · l " .;: • muzaffer olaca~ına eminim. sel şehri, yalnız Belçikanın merkezi olarak değil, ayni zamanda güzelliği milsademeler olmutşur. 
ıur••"~· ...,~.~.·.· Prenses Julyana ve şirinliği ile şöhret bulmuş bir şehirdir. Hatta Avrupalılar bu şehire 

cKilçük Paris• ismini bile vermekte tereddüd etmemişlerdir. 
'""''""'" L d ya aitti Çünkil burası yalnız bir sanat şehri değil, ayni zamanda bir moda 

on ra 0 h ·d· B ·ı· te ··h· b' t· t k ·d· B ilk ı ta 'h' L d. 13 (A.A.) _ Prenses ju- '!€ rı ır. una ı ave n, mu ım ır ıcare :ıner ·ezı ır. r se, rı ın 

1
. on ı~k'.. k "enses Beatriks ve çok eski e;erlerini taşımakla beraber, ayıti zamanda yepyeni modern bina-
ınanın ı ı ızı pı ı · ı .. l b' t d tın k ed' Se hl k' b' 1 b" ük b' !rene ile birlikte bugün Londraya gel- arıy e guze ır eza erze e t ır. yya ar, es ı ına arı uy ır 

d.ğ. b"ld' ·ı ktedı·ı· zevk ve hayranlıkla seyrederler. 
ı ı resmen ı ırı me . . . ... . 

Prens Bernard pren;ıesle çocukları- Brüksel cıhan harbınde 20 Agustos (1914) den itibaren harbın so-
na Londraya kadar refakat etmiştir. nuna kadar Alman çizmeleri altında kalmış, bittabi çok zarar görmüştür. 

P . k ı: Vilhelminanın maiye- Fakat mütarekeden sonra azami bir gayretle bir çok ilerlemeler kaydetmiş 
""" reus ra çe 'd · b' k f b 'k l k l t E "h' · d tel' ,,, t' d k. ı·k ·r · ·ıtı'hak et yenı en yenıye ır ço a rı a ar uru muş ur. n mu ım sanayı; an a, 

<.~- • ın e ı yaver ı vazı esme ı • . . .. . . . . . 
b~ttı uııdı tef' doğuran ve yetişijren mek üzere bir ıın evvel Hollandaya av- halı, mobılya, yilnlu ve ~a.ınuklu basma üı.en_nedır. Şeker Uısfıy~anelerı 
~ ana Bn. Zübeyde adına Karşı- det etmek tasavvurundadır. ve demir dökümhanelerı d~ '.11eşburdur. Şehır, kanallar ve _demıryolları 

h a Soğukkuyu parkı içinde bUyük • ile bugün ayni Alman tehdıdın.e maruz bulunan Anverse baglıdır. Brilk-
l: l\ıid v~cude a-etirildiiini yazmış.. Avrupa ekspresı sel, Belçikanın tam ortasında, memleketin kalbi gibidir. Brükselde Paris 

· gibi iki tarafı büyük ağaçlarla gölgelenen bulvarlar, umumi geniş bah-
% Abideyi gi1•miyen karilerimizi de Yoldan çıktı çeler vardır. Şehrin büyük meydanındaki eski binalar arasında en gilzeli 
au:tıııerek ü.itü!!<leki yazısı ile beraber· Sofya, 13 (A.A.) - Türkiyeden ge- 15 inci asırda gotik tarzında inşa edilmiş olan belediye dairesidir. Burası 
du1tlıııJarım1ıa geçirnM?ği muvafık bul-hen şark ekspresi dün Bula-aristanın iehrin aşağı kısmıdır. Ticarethaneler ve fabrikalar buradadır. Şehrin te-

. Abidede şu satırlar vardır: !cenubunda Kostenezde yoldan çıkmış- pe üzerindeki yukarı kısmında hükumet daireleri, müzeler, kütüphaneler, 
'fı~'l'llTVRKtJ. r A. •ASI ZVBEYDE tır. Lokomotif ve ilk vagon devrilmiş- kralın sarayı, adliye sarayı bulunur. Şehirde bir çok mektep ve ilim miies
~t)ltlllJll GôJ!tJLtJDtJR. ôLtJ • !tir. Kaza kurbanları hakkında maltl • seseleri ve 1834 de tesis edilmiş bir üniversite vardır. Brilkselin nufusu 

~~''- lızıai ab~mamııtır. 801000 i mütecavizdir. _ 

Petrol 
Mı o takasına 

Yeni bir hat uzatılacak 
Ankara, 13 (Telefonla) - Diyar • 

bakır • :\!ardin demiryolunun, petrol 
mıntakası olan Beşiriden geçirilmesi 
hakkındaki proje tetkik edilmiş ve ne-
ticede, Beşiriye müstakil bir hat inşa- ' 
sının daha muvafık olacağı kanaatine Y~kanda reqmını gördüğünfiz Eş-
varılarak ona ııöre tertibat alınmış • menin Sirke nahiyesinden Hacı Ali 
tır. Kaçaroğlu hava kurumumuza üç yüz 

lira teberru etmiştir. 
Doksan ya~ında olan bu temiz yil

rekli ihtiyar hava kuvvetlerine yardı
• • , • mı milli bir borç bilerek her sene bu 
lkramıge nızamnamesı mevsimde ve bu ~ekilde hamiyetler gös 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Ordu ·termiştir. Kendi•;ni tebrik eder ve 

1 
ikramiye nizamnamesi icra vekfüeri !diğer vatandaşlara örnek olmasını di-

____ * ___ _ 
Ordu 

Heyetince kabul edilmiştir. leru. 



(ANADOLU) 14 Mayıs 1940 SALI 
iıır"' 

Ço an ı muharebeler olmak 
2000 tank çarpışmakta r 

CALiP BAHTIY AR 6'> . . .. . . - -- -B"t tarafı 1 inci •abift!de- dün gece gazetecilere şu beyanatta Almıın kıtaatı l\Iense ve Yessek 
•İstanbul mebusu ve İzmır partı mufettışı> manlann motörlü kolları ciddi suret bulun mu tur: nehirlerini geçmişlerdir. Hududdaki 

eni di le eymonda! Bu Frenk ve arkadaşlarını bir te bPo.'mlrJ?Sa, lal~m(aRk:daJc~oır). - l\far.s·ı~·tı·.... - Vaziyet ciddidir. Çünkü büyük Hollanda kıtaatı te.sbit edilen pliln 
~ .. _ :.-: .. bir orduya karşı koymak mevkiinde mucibince kı men gerilemişlerdir. 

a 'l.·aya ge ;rsen at·nı--1 l").· r.- I l na bı·:e deumezle garbında Fransız motörlü kıtaları bulunuyoruz. Halen şiddetli bir mu- Hollanda tayyareleri yürüyüş halin-
i. & t _ıı.ı.___ r._,_ı;; j ı o r • mukabil taarruza geçmişlerdir. Al - harebe vukua gelmektedir. Ordumuz deki Alman kıtalarmı bombalamış· 

Bu ke.rc de Reymonda söze giri~ti. be} l"yorur.ı. Diye bağırarak, yirmi adım geri. manlar Poııgurcla durdurulmuştur. ce~aretle harbediyor. Müttefiklerin !ardır. 
Tez dedi ki: Sir Hligo, kQ.rr1 mı bana doğru P- :eyip meydan aldı. Ben de öyle yap- Lüksemburg abasında muharebeler vaıxiımı çok müessirdir. Bir çok şa - Londra, 13 (A.A) - Hava "leza -

• Can bey! Snna yalvarırım. Sen ğerel~ üzcr·nı ko tu, karg:ı"ını frenk tını hayvanı dolu dizgin saldırP.cak - olmaktadır. Mozel f' ı kında bir dilş- ialara rafmen Bl'iibelde tam bir reti tebliğ ediyor: 
lamı soz verdin ki vuruşmıyacaksın. vaq tutar 'c dol' ·u önüne dikerdi. tım ki Reymonda bağırdı: man hücumu pü kürtülmüştür. Ma - ~iikı1n hüküm sürmektedir. Diişmanın tayyare meydanı olar:ık 
( nn bey, knvr,-nya giri~me. Ben ise, kargım• :\1 ,... ll vari kullanır, - Kargı demirini unutma. Tamı jinoda umumi taarruz yoktı.ır. UfaJi Dün Brükselde müteaddid alarm kullanmak üzere dün tekrar geri 

Revmondanm bu sözüne Ö\ le hrs- yani adam akıih çevirebilmek için seni korusun. çarpışamalar olmaktadır. '"'-reti verilmiştir. Şehrin merkez aldığı Roterdam civarındaki Vftalha• 
· ndım ki yüzüne karşı sert sert bn- atımın bac:ının solundn tutardım. Ün Aklım başıma geldi kuşağımclaıı Londra, l 3 (Radyo) - Evvelk ııntakasında Lir kaç infilak :şitil - ven tayyare i~tasyonuna İngiliz hava 
- rdım: ce, bıraktım ki Hügo bana doğrıı ge• demiri çıkardım, kargının ucuna tak günkii harekiltta 33 İngiliz tayyarcı niştir. ordusu tayyareleri dün gece rnüte -

- Dö-u meyeyim mi'? Bu köpek, -;in. Tam çatacağı sıra şöyle kendimi tıın ve: üssüne dönmemiı::tir. Bunlardan rnii Brükşel, 13 (A.A) - Cand yolu nddit hücumlar yapmışlardır. 
Len·m Sayinl,ıoğrulumun başına vur- kırdım \C yanmclan geç rek kargı - - İleri gök Mogollar!.. him bir kısmı Belçika, Hollanc1n ' mizlenmiştir. Bu iki şehir ara:;ında Brüksel, 13 (A.A) _ Brüksel 
unda bcın ıfofruı:mcyeyim ha? Gök- mm s piyle tulg:ı.suıa vurdum, fona Narasını basarak hayvanı düşma - Fransa topraklarındR mecburi in:~ _yahat cgkisi gibi bir saat sürmekte- radyosu yalnız erkeklerin değil si -

:enin bindiği, Cebenin beğendiği , vurmuşum ki, herif sendeledi, f::ıkat nın üstüne saldırdım. yapmışlardır. dir. vil kıs-af.etlj kadınların da paraşilt-
::- ... lan,ga kavgasında beni iizı:rinde gene dengini alnrak ikinci kE>re lize- Düşmanımın kargısı iyice idare e Bir sahrada 16 A 1man nakliye Paris. 13 (A.A) - 13 1\f ayıs ta - !erle Belçika topraklarına indiklerini 
l·oşturmuş olan atın ba~ına vur~mnla.- rime koştu. Ben, gene çattırmadım dilrnediğinden zırhının üzerinden gı- "ay~:are~i görülmüş, 14 n imha edil - rihli ~abah tebliği: haber vermektedir. 
da ben durayım ha? Beni dinle Rey- ve yanından geçerc·k çene. i ile boy- cırda:rarak sürçtil . . Fnkat beni yara - miştir. Hollanclada ve Belçikada bilhas.:;a Brliksel, 13 (A.A) - 13 l\1nyıt 
rn1..nda ! Bu Frenk ve arkadaşlarını nu arasına sıkıcn dürttüm. Bu kere lamndı. Benim kargını ise do' doğru l>üşman. Roterdam civnrındnki ha- Al bert kanalının şimal bölge~ mm - öğle vakti neşredilen Belçika tebli .. 
hep~ini bir araya getirsen. atımın bir kuvvetlice dürtınil tim ki tolga~ını:a iki gözü ortasına girmişti. IHlgo ku- va meydanını tekrar eline g~çirnıi~ - takasında bu kanal i e a~ağı Rhin a- ~i, muhtelif noktalarda Belçika ku~ 
l ılımı bile değmezler anladın mı? şeritleri koptu, ve Hügo baş açık kaJ tük gibi yerp yuvarJıındı. öldii gitti. 1 ir. Burası, İngiliz tayyareleri tara- rasmda ve Tirlementnun cenubi şar- vetleri ile düşman arasında çarpış ~ 
S kın bir daha böyle sözler deme! .. dı, l\Iargoz, tulgayı yerden alarak Ben bu türlü kargı vurmağı Cebe- "ından durmadan bombardunan edil- ki mmtals,asınd.a ve Belçika Arden - mal ar olduğunu bildirmektedir. Bel-
sen, bana bak Tötonyalıl Durda sa-. Su.:;ora uzattı ve dedi ki: den öğrenmiştim. Bu vuruştan kur - Mektedir. neslerinde diJşmanm hücumları ~id - cika kıtaatı mevzilerini muhafaza et 
na biraz Moğolları öğreteyim. - Can bey! Mallar bütün senin - tuJan yoktur. BrUk·el, 13 (Radyo) - Margfrit uetlenmektedir. miıle-rdir. 

Ben, böyle konuşurken Kotaç eli - dir. Yanız iş bununla bitmemi~ti. Biz ırarbında Relçika mukabil taarruzu Franı-ıa - Bel9ika hududunda Lan- Sabahleyin Almanlar tarafın -
me knrgıyı, kalkanı uzatarak dedi Hilgo hırsından köpük saçıyordu: saldırdığımız vakit Margoz, Etyen , 'l derece mile~gir olmuştur ki, dilş - gvyden :Mo elle kadar şiddetli bom- •lan Belçika mevzilerine karşı yeni 
ki: - N'e olacaksa olmalı, kendini ko- Kotaç dayanamamışlar, Hügonun at man üslerinden ayrı kalmak tehlike- bardımanlara rağmen mühim 1eği - lıilcumlar yapılmıştır. Belçika kuv • 

-Demiri unutma tuğcu! ru lanet herif! oğlanlarına ~ilah uşaklarına saldmş 'İndedir. Almanlar burada ricata ~iklikler olmamıştır. Bu mıntakanın vetleri Fransız ve İngiliz kuvvetıeri1 
Moğol göreneği iizere ben kargı - etmişlerdi. Üçüncü uşa_ğm ehemmiye- başlamışlardır. daha şarkında kayda değer bir şey 'e sıkı temaslarını muhafaza etmek 

mm ucunu ktısağırndaki kılıfa sokar B ursada ti yoktu. Susor onu atından aşağı al Londrıı, 13 (Radyo) - İngiliz tay yoktur. ~uretiyle çarpışmaktndırlar. 
"e kavga olacağı vakit sapına yerleş- mış ve kaburga kemiğini çökertmi~- yareJ,..ı·i. bugliıı öğleden sonr:ı Ai. Dün akşama doğru ve gece havu .Arn~ter,dam, 13 (A . .A) _ HoJlan· 
tdrdim. Demir, altı burgulu oldu _ Tüfün satışları bitli ti. janlermen araya. girip bunları a - manl:ırın elinde bulunan Rualhafe~ kuvvetlerimiz Alman kollarına bom- ~ada radyo ile tehlike işareti saat 
-undan kolayca kargıya girer. Ben B 

13 
(AA ) k f b "k yınnağa çok çalıştı ise de becereme- tayynrf' meydanını bombardıman et. balarla ve mitralyözlerle hücum et - !J.05 de verilmiştir. Alman tayyare -

ursa, . . - Şe er a rı a- a· B II · 1 d · t· d miri kargıva takmadım. ı~ • k t' K ı.~ d 
1 

ı. en ügoyu hakladıktan sonra mış er ir. mış ır. 'eri Holl:ındn arazisi üzerinde uçma-
• . .. . t.ilrışıreı nracaı.x:yeşe{erpanca-b . ·-· . .. Al 1 · b,_1 12'1 k 12 Aı 1 

Yavaş yavaş, bıraz oncekı hırsım f t' k .. . d'd f r te aşımı çevırdıgım Yakıt Hugonun at man tayyare erı ~a a:ı.eyi:ı ;, ayıs a şamı man tayya- ra devam etmektedirler. Saat 5,1 
g.tti, kendime geldim ve Kotaçın u - n ye .ış bırml e uzektaredşımBı en .. aa ı}be.et oğlanının kafası yarılmış ve uşakla- Amcıterdam civarınn 50 bomba at - recıi dttşttrtılmilştür. -le Gorkun üzerinde Alman tayyare-
zatt1ğı kalkanı geri ittim. Öbür ta - gl eç~ıkş tuKunma b dır .• beuhmund~e.. - nndan birinin göğsü delinmiş oldu_ mışlardır. 30 ölü, birçok yaralı var- Londra, 13 (Radyo) - HoUaııtla 'eri görülmüştür. Saat 6,18 de Al .. 

.. k y f d t 1 e şır e araca ey e er onume - .. dil Öt k' .k. . . d U!br-· raft,ill Tur men usu a u gamı it r d 
7 

b' d~ 
0 

. k' 
1 

gunu gor m. e ı ı ısı ıse yere se- ır. ıgı: man avcı t:ıyyareleri Shodrecht tize .. 
ko~ urdu. Ona da işmarla istemez , a 1 ıra y~n ın on m ~r~zı ıra~- rilmişti. Londra, 13 (Radyo) - l:01 ç;k:\ - Düşman fzel nehrini geçerek 1.:ı - rinde şarktan garb.e doğru uçınuşJnr' 
dedim yalnız kargıyı elime alarak ~~şt~:· Kıralanan bu arazın.ın. 300 dö- Margoz dedi ki: nın Liyej şehri ı:?t:rnfındr, bura mii .. - taatımızla Gerderland garbında kar 'lır. Saat 6,45 de Alman bombardı .. 
bağırdım: n.um~.1to~~~luk pancar ekımıne tah- - Ne yapalım? Onlar çanak tut. tahkem hatları is:in ~icldetli ve kanl şılaşmıştır. Hollanda kıtaatı, hafif man ton•aresi Geldermalse:ı:ı üzerin· 

_Bunlar bana vcter! Ben. mey- sıs e 1 mış ır. tu1ar. Yolda~lar! Haydi yüriivelim. muhar1>beler olmaktadır. zayiatla geri çekilmiştir. de görillmüştür. 
dan kavgasına giriŞeceğim vakit te- Şi~~etin ~.urad~~i. iş!~rini idare et- (Arkası var) · Bugiin sabahtan beri ecıas miidu - Hollanda hava kuvvetleri, dilı;mc... Londra, 13 (A.A) - İngiliz hıı\'tt 
peden tırnagn pue:atlaı.urım. Böyle m~k uzer.e d?1: kışılık hır heyet K~ra- * faa kaleler' ne yapılan taarruzlar ne- •1ın faik kuvvetlerine mukavemet et. nezareti tebliğ edi or: 

~ cabeye g1tmıştır. Karacabeyde yetı-n •• t' · k l t n t k l ""i"'ler f aı· t ı~ t · ı a· t ı n ovnaşacagım zaman yalnız kargımı '6~ Ü ..., ) • • ıcesız a mı.~ u·. ı.u mın a ac n er .. ...,.. • a ı.Ye gv erm.ış er ır. ngi iz hava ordusuna mensu,.. 
aİırım. Haydi görelim Sir Hügo t pancarların şck:r us~re:u ~z~e 22 ~n- gretmen erJmJZ tehlikeli Alman kolu, AlbPr Kana - :Müttefik hava kuY\ etleri de, Hol- Vhitley ve Vellington tayyareleri 

Tötonyalı konuşurken, demir kü _ da 3 olar~ tcsbıt edilmıştır kı. bu m~k- 7 l l lından aşarak Liyejin on be~ mi} me - landa arazi:ıindeki Alman kıtal arını dün gece düşmanın Alrnanyada Rhin 
hını çıkararak tulgasuu giymiş , tar Tü:ı!oy;de başta. gelen bır verım -Le ZE e mıntakasını ~afeııinde ilerleyen kıtalardır. Belçi - ?om balamı~. mitralyöz ateşine tut - il<: Hollnnda huducl.l P.rasındaki Mt 

k iasına bağlatırdı. Bu tulga. Frenk enyıhn ta 1,r. . . tercih ettiler ka kuvv tlcri, bu taarruzu da dur - :nuştur. lan üzerinde tnarrUL ·\l' yapmııtJıır -
rluzeni fiz<'rc yapılmış olduğundan Karacabe.}de bu sene ılk defa olarak _ . durmu tur. 12 Alman tayyıı.re::i düşürülmüştiir dır. Keza Blenheim tayyarelerındell 
b ··t·· kr-' li.rl d' 2 bfo dönüm tütün ve bin dönüm de Ankara, l3 (A.A.) - ~Iaarıf ve- Londrn, 13 (Raduo) - BelriJrn . Paris, 13 (Rad.vo) - Fran.sı·~ teb kk h b · B 1 'k ııı J un ·a.ı.amnı er ı. , ·ıı·-· d b'ld' .1 . . J x ,, _ müre · .ep mü im ir fılo e ç.ı an 

B f ki b
. d d h - kendir ekilecektir reı ıgm en ı ırı mıştır. 1 1.w. u t·en er, ız en a a agırca - · K . ~ nın sabah teb iği: ıgı: ~arkında ilerliyen düşman kıtaıarı • 

na pu~atıanırla.r ve bfitün demir i - Bur a, l3 (A.A.) - Mıntakamızda ?n}~ada Şehıt Sndık okulu egret- Gece Belçika kuvYetlcri her ta - Tiyelinand ve Belçika andrene5i rıı r::iddetli bir bombardımana tut • 
çine girerler. Yer yüzündeki baha - tütiin satışları bitmiştir. Bu ~ll!!k; ~Dl 1. ... u~affer Erko~ak, Dum}up~nar rafta mevzilerini muhafaza etmiş - mıntakaı:ında düşman taarruzlarım mu:.tur. Bir tanesi müstesna olrnnk t1 
dırlar içinde en az zırh giyen Mogol- mahsul geçt>n seneye göre, yüzde alt- ~~rdmen~ Murtaza ~da.y: ... "ecatıbey lerrlir. 'lrtırmıştır. ?ere tayy:ırclerimiz üslt>rine saliıneıı 
]ardır, çünkü, bizler deriz ki, korun - mış fazlalıkla "atılmıştır. Bu senek! ogı:etmeı~ı Tarık. k_endı v~layet merkez Alman motörlü kıtaları, sab:ıhle - Almnn ta.yyueleri Fransız şehir- dönmüşlerdir. 
mağa yarıyan silahla üste gelinmez, satışlar çok hararetli icli. Alıcı mikta- erıı:<lekı ycrJcrını kend~ rızaları ile vin erkenden bütcin cephede taarruza leri iizerinde 13"örülmüşsc de, bomba Cuma gecesi Trant muıtakasındıı 
~a:dırrea si!ahlariyle üste gelinir. rı da ge~en sened:n hnv~i fazla olmus- ~~~.ıncan zclze~e folake~~ı~e uğ_rıyan kalkışmışlurd:r. Belçika kuvvetleri, ?.tılmamıştır. Pariste dün gece yarı- atılan yangın bombalarının 24 <lan6 

jnnlermenin, bana sevgisi va.r gö- tur. Vazıyetten rnustahsıl çok memnmı ~·- adaşla:ına \er~rc~ ko)lerdekı açık Framnz ve İngiliz kuvvetleriyle bir - aı ve sabahleyin şafak sökerken iki olduğu ~imdi teeyyüt etmiştir. Can· 
d B h 1 ·· ·· ·· ı k" ı · · og .. etmenl•klere gıtmışlerdir · 1 · 1 1' rünüyordu. Yanıma gelerek yavaşça ur. u 5 <' rp" onumuzc e 1 ~'1 ıcın • ··- • ~ . · likte harbetmcktedır. ıı arm ışareti veri miştir. terburg ormanı civarına ela yükse.-

dedi ki: rreniş hazırlık yapılıyor. Mühim fir- . ~~. ogretrne~ arkadaşlar Maarif ve- Amsterdam, 13 (A.A) - Bu sabah Düşmanın Oç gün zarfındaki tay- ndifalı 20 bomba atılmış fakat tesir· 

S•1A hl d - k b h t · ı malardan bir coğu l!'eleN>k sene için l(ıllıgınce kkdırname ile taltif edil - saat 5 de alarm üıareti veril mis.tir. yare kaybı dört ''ÜZ kadardır. · k 1 -- ı a anma ıgına a a a ı.~ e- ~ . 
1 

d' . ., ;;,z a mıştır. . 
R t .. t ·· 1 · · 1 · 1 tal· 1 :•rıış er ır l I d t l ı din Can bey! B.ı Hıir,o, Tötonynlılar urı:ıa u un erme sınır 'Cıl!n ıp o - · .. A . Garbe doğu ilerleyen tayyare er .on ra, 13 (Radyo) - ngilizle - İngiliz hava ordu~u tayyare er 

· · d ·ıt':ı. " d'' B ı d duklarını bildirmi'llerch:- Oltu huku •'et tabıbi Bedri Görgü :rörülmiiştür. rin sabah resmi teblig-•i: rarnfından ctımartes·1 gu"nündcn be· ıç n e yuca sı ruışor ur. un ar a · f<' • • • • A ı: . ' ~ .. 
~ok iyi c:iJahşör çıkar. [ .. ~r~ ~r;n .maar_~ ı~are!>.ı Aka"ıplerınd n Rr!.lksel, 13 (A.A) - «Röyten İngiliz ve Fr&nsız seferi kıtahır: ri yapılan muharebeler esnasın.09 

Ben cevap vermedim, yalnız RPy - SV .. çre e\Z. a\şa.nog u ıle C~lal Altan, Bur- Evveki gün vehamet gösteren aF- Be~ikada plan dahilinde ilerliyor- 45 düşman tayyaresi düşürülmüştil~· 
mondaya baktım. O da kargımm uç. Seferberliğ" ni tam::un· !yır Sakarya ok•!lu öğretmeni Refik keri vaziyet umumiyet itibariyle i:ı - !ar. Br•tanya motörlü kıtalariyle clüs Runlardnn ba~ka bir avcı tayynreW 
suz olduğuı:ıu görünce sapsarı kC'sil- Kar:haha, 1 "

1

fıhıye mcrl)ez başöğret- t~krar kesbetmiştir. Bir dereceye ka- manın ehemmiyetsiz kuvvetleri ara - oin daha tahrip edilmiş veya basıırıı 
roişti, öteki!C'r birşey görmemişler - lan1ıştır '"n{'nı Ha~ı1k At~lnr vaz!fderinin muta. d.ır İngiliz hava kuvvetlerinin faali - ı;ında vukubulan çarpışamalar Bri - uğratılmış olması pek muhtemeidir5 
dı. (''\nl:ü onlar ı Jmezlerdi ki Mo _ Londra, 13 (P..ac.lyo) - İsv·çre u- ,11.~ fevkı:ıoe !~k.s~k bır. muvaffakıyet yeti bu istikrnrda rol oynamıştır. tan.ya kuvvetleri lehine neticelenmiş.. Bu muharebelere iştirak eden 3 
gollar kargı uçlar nı kılıfta taşırlar. mum! seferb!'rli&..jni faı'lamlanıı~tr:-. ~ ıfa .ettık!erı .ıçın takdırname ile tal- Belçika hükO.meti Rrükseli terket- lir. hdar İngiliz tayyarcsj üslerine rl~J1-
Yalnız :vrargoz haberli itli. Tnym:sin isviçred • .d muharr'ri, bu - J ed lmişlerdır. mek niyetinde değildir. Alınan bir Londra, 13 (Radyo) - ~ava neza- •nemişlerdir. Fakat bunlardan çogu-

TC:to ıyab birdenbire bir nara bas- gün isviçrcclc r.:ı.evcnd end' enin ilk ta- Erzurum vilayeti öğretmenl~rinden habeı·e göre. Almnıılar Liegee bir retinin tebJii''ii: nun kısmen Belçikada kısmen Frnn· 
tı: arruz günündt!n fazhı. olduğunu yaz - rıucı o.ıo.ullnr;:da ~· lışarak başarı gös- kaç mil me~nfcde ~ıeuse üzerindeki Britanya hava kuvvetleri Ren neh- sada mecburi inişler yaptıkları oıi' • 

_ H ıızır 1 ınız? Diye sordu. maktadır. , "ren Senı.S<!Ltın l'..rbıq, Hnsaıı Erg-ene- bir demiryolu köprüsünden ge~me - ri boyunca Hollanda hududu ara_ renilmiştir. 
Dedim ki: 4JI ·'>~, T~vfık Ba~·rnktnr. itfost.a.fa r.ür- ğe muvaffak olmuşlardır. Alm~nlar .s~ndaki Alman münakale yollarını Yapılnn keşif uçuşları diişman tn· 
_Hazırım, ne vakit istersen çar- .,. •ıı , OJ: Uusam ld .. n. Ar lan, Sahp Oduk 1914 de l\Ieuseu bu köprüden geç - şıddetle bombardıman etmiştir. rafından Alman tayyarelerinin )·ere 

prnınz. l Um ~rnvl.u, :Ahmed ~Iutnş. Saffet Giiner, mişlerdi. Bir tayyare ilssilne dönmemi~tir. inme~i için kullanılan Hollanda ta:r: 
Dfüımanım, Reymondaya dönerek Belediye b. mi hend'si !'.ılı ~d.n ~ün<>lı. Mchmed Özen, Riza Belçika hariciye nazın Bay Spnak Brük el, 13 (Radyo) - Liyej ve yare meydanlarına fng-il'z tayynre~~'.1 

dedi ki: ç,ztin eniştesi, 'ktı.s d mu<lüı ü B. T\e kı~, Faık. Knvasoğlu. Sanive ÖZ€- Namord.an asker dolu yüzlerce kam tarafından ağır ha arat vcrd'ri d crı-
- Hanımı Şu herifi gebertince , Jlle~d Alinin aruwz desi ve Şal ·e, Nızamettın Çelenk, Halil Ergüler, Antalya. Balıkesir, Bolu, Bursa, Ço- yon geçmekte ve cepheye doğru git- ni göstermiştir. Yere inmek iizere ge 

ben kendi elimle izi milletdaşlarınız • petrol miiesseses: müdürü B. Sa- ,..rol _Yalçın, Cemil Korkmaz. Fadıl rum, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, mektedir. li~i güzel meydanlar tedariki :m c'>~-
yar.,na götürürüm. kinin baca:r.ağı B. Resmi, e>·'t·{'lki ..... ,,,.oglu. Faruk rcşkul, S:ı;t C-urdan, 1zmir, Ka tamonu, Kırklareli, Manisa Amsterdam, 13 (Radyo) - Al - riyetinin Almanları maruz bırakt:.iı1 

Reymonda, hiç cevap vermedi. gece kalı> h talığından ansızın 'fakkı Erf.'n. Hilmi C'emilı:n, Ab])as )laı;aş. Muğla, Sinop, Sivas, Ur- manlar, bugün de Roterdama para - ağır zayiat bunların haricindedir. 
Ltl.kin yüzüne bakınca gördüm ki bii- ölmiiş ve ceıınzesi knldırılar2,k, diin Yazıcı takdirname ile taltif edilm.i~- 1 fa vilayetlerindeki Ulus okullarında şütcü indirmişler Ve bazı ista.,yonları 16 nakliye tayyarcsinden 14 uı.ne-
tfln güzlel' ve Hügonun sözlerine hiç asri m'"'zc.Lrlığa gömülmüştür. erdir. Jçnl~ıp ba..,:.m gö3teren ve takdirname i_şgal etmek istemi,.lerdir. İndirilen si saha üzerinde hasara uğrntıırnış-
aldırmnz. Şimdi ben de Tötonyalıya Merhum, çok temiz kalpli v~ her 1939 - 19·10 ders yılı içinde Ağrı, alan öğretmenlerin snyısı 551 dir. paraşütcüler, mitralyöz ateşine tu _ tır. dıt 
decı ,..,., kı··. kesin sempr.tisini knzamnış b'r tulmu~ ve daha yere inmeden itlaf e- Faris, ıs (Radyo) Hollan 

_... retefon TA YYARE ":~·s ... i.n ... e ... m .... a ... s .. 1°n ... d ... a ... ==· 364_6_ dilm· t· h cbeJet' zattı. Kendisi için marrl'iret diler. ~ ış ır. ile Belçiknda çok kanlı mu ar bı· .. 
- Elverir, çok görüştük. Dilimizi l'I·' A t d ı !) (A ooo •· 

ailesi erkanına taziyetlerimizi ; .......................... ,.,,.; ms er am, ·~ - .A) - Hollan- cereyan etmekte, 1500-2 ıq .. 
yoracağır.nz yerde biraz da pazıla - narız. Bugün iki büyük film birden da başknmancianhgının diln gece tank ve yüz binlerce asker çarP • 
rımızı deneyelim. Haydi bakalım, ıııc~:<r.ıı:!:::J:ZSmkt'l!!~~ba:~~l!!ıS 1 s Q N B E S T E neşredilen tebliğinde deniliyor ki: maktadır. 

si en1as nda Ba§ rollerde: Bugün Kü tiirpark s·ne 
Bugün matinelerinden itibaren I' ATE DE NAGY - ,TULES BERRY GEORCES RIGAUD İki Film Birden 

Beyaz perdenjn komik kralı ve hepinizin sevdiği Harold Lloyd /K/• Amer~ka ve Avrupada 5,000,000 nusba basılan dedikodusu bütiln 
Wlııin en son çevirdiği eşsiz şahane komedisi 2 YA V R lj C U K düfıyayı sara.n bir romanın filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
OyrayaD laı:: 

ALICET1.SSOT • MAURİCE ESCANDE BERNAND LANCRET 
Ayrıca: Ekler jurn.al No. 13 
Son dünya harp hadisatı 

Aynca tstanbulda yapılan 1940 BALKAN KOŞUSU ve .METRO Fiatler: Localar 200 - l 50, husu.si ve 1 inci b lkon 30 salon ve 
JURNALDE en san ve en mühim HARP haberleri ıklııci balkon 20 1 uruştur. 

SEANSLAR: 1,30 3,80, 5,30 7,30 ve 9,30 da Oyun saatları (Son beste ~6-9.15 
Cumartesi ve Pazar 11,80 dn ve hafta nrrum<la her gün 1,80 da (İki Yavrucuk 4,80-7,30--10,80. 
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HATA 
ROSILAND RUSSEL - ROBERT DONAT 

Harikul de heyecanh ve müstesna bir mevzua malik olan bu film 
sinenıncılığın bir şc.ıhesc.ridir 

Aynca .Sü günler 
Heyecanlı bir vakayı mu~avve.r ~k ve ihtiras filmi 
İlaveten Paramunt Jurnalde en on harp havadisleri 

Seanslar: Hata 2,30 5,~0 9 Sürgünler 4.15, 7,45 



! r.. k c u P.I .ırF. grr ~·.ı.u 1Rrs ç:veç . e• u"' m......,tı" r-'e fef. (/_ ·- ı .·lÇ//\ .lJ;Tl!t.ıfA //,,\.\/ 
.::) .._.. • . """ · ~ 

1 
~ ~ Çe~me İcra memurluğundan: 

l Dosya No. 940-26 

!(cıra s~/arına torpil döktü. Al- Maçlar 1rme~~~1~~11~:a~~~~~~·;;a';ıni~:;~ 
l kl l menkulün bulunduğu mc\'ki. inan arlll allı aJ"l pa QVra lUilli küme m~çlannın bid~·etindel İzmirin cuma ova" nahiye,inin 

ı.,ndr:ı, 13 (Radvo) - Stukholm- milerle K:yel kanalını geçmektedir. e"kı 'par haHlalıgım nuh~tmıştı. Be; Bulgurca cadde,; me\•kiinde (320) 
lu ha'"- ·ı· · ' L d h· r·ı· lı h"'·erleri kavdı reket venın, çabuk geldı, geçtı. Bt liı·a kıymet; muhnmmeneli İzmir fa_ 11 IJl(!r ve.-1 ıvor: t on ra me a ı ı u "u " .. . b 

1 1 
hl 1 w .. ptığımı 

"llıanv ·. • • • , h d d ·hı· ·ot! t l' kk. l ekte vn Almanva- cumlerle ful 0 a er ar ıgı :, a . pu •icilinde 30-3-933 tarih ve 31 mı-• a, ısveç _, one~ u u una ı ı~ .. a ea ı em • • t . ç·ı k'· be ıu ne·neyıf -
' l1ihnaktadır. Alman kıtnları ge- nın \ın'jka yerde harp euerken böyle bir zanne meyııı. t 11 u. ~" 1 

' marasında mukayyet (8) döniim bag 
• harekette bulunmaması maksad'yle hem oyn~uım, hem ıclıııe'. he~ ~e te-,ma•raf hariç (125) lira (85) kuru~ 

al ------------ . . k k t k . . lı h ber'·ı··ı "' maşa ettım. Ben ve benım gıbı bazııbor"tan dola"! a"ık artırmava "ıkarıl 
h ı ·veçı ·or ·u ma · ıçın u a "' , -ı . ' ' ' · ' 

Yanın asmane k·' 1 • k , ... 1 . .. . kt <lı·ı· eski sporcular veya idarecıler vardır'mı•tır. ·nrc ıgı ·anaaı..ını ı t'rı ~uıme e . . . . . . . t .. .. 
• f hveç. hükumeti, bugün Danimarka kı, sah.aya gıtı:uek, hızım '.çın ya.ışını~ .. A;-tırmanın ~~apılac~ğı yer. Çe.ş~e harel-etlerı !k 1 k. k· .. 1. "mayin dök- ve sakın bulunan asabımızı berbad et- bnkumet konagında ıcra daıres:ıdıı-. 

.._ 11 Y. t· .. ~.'.'~ 1 
.
1
"

1
a.

1 ,ııba.lsdı~ .ır~ntı'ı· mek, salı gününe kadar ha•ta dolaş -

1

Ririnci artırma 15-6-940 cumartesi .,t af 3 .. .. hif d ııgunu resmen ı :rmllj . b k 

SAhifo 5 

Asl{erifab:ı1ikca arumum 
müdürlüğünden: 

Marangoz tezgahları ahııacak 
Rende, planya, ~erit, te•tere, freze, nıakkup, çakı lı''cıne tezgahı 

ve•aire ırilıi yenı ,-~ya az ktıJlaııılmış marango?. tezgahları alınacaktır. 
Elinde böyle tezııah!ar olup ta 'atmak İ<tiyenleriıı bir ınektupla aske
ri fabrikalar umum ıııüdürlüğlint mür~caat etme.>; ve bu mektubıı t•z
giihların ebat ve evsafı il€ markasının ve fi;·atınııı de i!avesi rica 
olunur. 11 U 16 18 16H 

2 ci ıntaka Tapu s:cil Muhafız
lığından 
Mevkii Cinsi Hududu 

' ar l uncu aa e e - j mak demektir. Ben ancak bu a ım- saat 11 de talip zuhur etmediği tak-
·n•uı edilmez b:r hale ~ok.makta- dan konuşnyorum. Son milli küme maçl dirde ikinci artırma on beş gün 

~~ '/falya:! ak l !arından iki tanesini seyredip halt~ . temdit edilmekle yan; 1-7-940 pa - Balçova Bostan tarlası Şarkan Tireli Hiiaeyiıa vereııesi ıat 
h ta. 13 (Radyo) - Romauan •alı p.-üniine kadar omuzlarımın gerı_ı zarte'i ırünü •aat 14 de ayni yer - hen ve ceuuhen su. arıirı ıimalel7 

ili a~rıere göre, italyan'.n ı:ı~:,te- K agnaşınalar !ip sızladığını gördükten sonra. saha- de icra edileceğini. ılıca. kireççi '•mail veresesi.. 
tu karşı ha<ınane hareke.Jerı guıL __ ya gene veda eykdin', işin dedıkodusu 1 - İşbu gayri menkulün artırma Yukarıda cinsi, mevkôi, hududu ve"lİr ev~afı yazılı gayri menkul 76 

~~~ arlnıakt~dır. .. . -.B~ş t~rafı ~ inci .sahif~dı---:- ile iktifa~·a karar verdi~.. _ ~artnames'. 10-5-940 t.arihinde~ it'.b~- senedenberi Hacı l\fustafanın senet;iz olarak tasarnıfunda iken 35 yıl 
in. a, 13 (A.A.) - Royter . . Bu şıddetlı n,.~rıyat nıbayet tesır- Dedikodu mu ya, hakıkatın ta ken- ren (26) ıle Çeşme ıcra daıresının evvel ölmesiyle intikal erbabı oğulları Süleyman, Ha.~an, ve kızları Penbe 
,~ılterenin Roma bUyük elçi;ının !erini gö•termekte gecikmemi~ ve disi.. muayyen numarasında herkesin gö - Şerife, Hatice, Ayşe ve karısı Zeynebe terk eylediği cihetle senetsiz nam
n ~~kiımetinden hr.kkında izahat dünkü telgraflara göre Roma sokak-ı Bizim Altınordu, oburlukta ila ma.. rebilmesi i~in açıktır ilanda yazılı o- farına tescili köylerinden getird!kleri tasdikli ilmühabcrle i.;tenilmektedir. 
etlıgj hadiseler aşağıdaki tarzda larında hem bitarafa.ne neşriyat ya- şaallah rekorları kırıp durmakta ber- !anlardan fazla ma!fimat almak isti senetsiz tasarruf hakkındaki yüks(!k tefsir hükümlerine kıya.-ıen lıu yerin 
:~eylemiştir. pan Papalık gazetesin.,, h<"r.ı de müt- ckvam .. Yediği golleri henüz hazmet- yenler iş bu şartnameye ve ( 26 ) tahkikatı yapılmak üzere 15-5-940 çarşamba günü mahalline memur gönde 

~'l~·~da. cuma akşa':'ınd:ın~ri in- tefi~lere. kar~ı dikka~ ve hauao?.'etle ıoeden ertesi gün sofrada ku~u dol:ldo.~ya numarasiyl~ memuriyetimize rilecektir. Bu te3cil hakkında bir güna iddia ve itirazı olanlar varsa vesai
lılen ~l'ı~:anmış mılleb. dı:,e ta~- t~kıp edı!mege çok layık bazı.numa- masına oturmuş molla iştihası ı\e ay~ı muracaat etmelerı.. . . . kiyle birlikte kendileri veya vekil ve kanuni mümessilleri taraf~ndao izmir 

. ıngılız aleyhtarı afışler talık y14ler vuku bulmuştur. Hatta da~a miktarda gol yemeğe çalışması, dog- 2 - Artırmaya ıştırak ıçın yuka- ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına Yeyahud mahalline gıdecek sell-
b baş.lanmıştır. Geçen ırece ye- garibi, nii.mayife iştirak eden _deh • rusu ya, beni çok üzrlü. rıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde hiyetli tapu memuruna müracaatları ilan olunur. 1711 
u ~alda afişler aı;ılmıştır. Fa- kanlılar bir taraftan ( Konıkaya, Altınordu bu hali ile gol atmağa de- pey veya milli bir bankanın teminat 

'lıntarın mühim bir kısmı bizzat Tunuaa!) diye bağınrken diğer ta· ğil, gol yemeğe çıkmışa lıenziyor. Beş mektubu tevdi edilecektir (124) 
<ar_ tarafından yırtılmıştır. raftan hunlara (Dalmaçyaya!) söz· golden a,ağı Y<'meğe de teneı.ül etmi- 3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
dtdugu otelin yanıbaşında bu a- !erini de ilave etmeyi unutmamışlar - yor. Ankarada bir yı~ın gollük ziyafet- diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
en birisini gören bir İngiliz teba du-. Dalmaçya Yugoslavya toprağl - ten sonra kendi kendime. sahiplerinin gayri menkul üzerinde

~t halde b:r hatıra o:arak sakla- dır. Yugoslavya is .. ltalya ile sıkı fı- _ Olabilir. Kimbilir ~e şerait al - ki haklarını husu•ile faiz ve masrafa 
b '-<"re bu afişi duvardan almağa kı dostluğu olan bir m.,mlekettir. tında oynadı zavallı. Her horoz kendi 

1 
dair olan iddialarını işbu ilan tari -

. ~g. ederken bir Amerikalı zat, Daha doğrusu düne kadar öyle idi, çöplüğünde öter, hele izmiı· maçlarını hinden itibaren yirmi gün i~inde ev-, f1lız kadını ve bir ing;Iiı erkeği fakat Balkanlı müttefikimiz son gün ıı-örelim de ondan sonra konu~uruz. 
1 
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri-

1iltte bulunan bir İngiliz tabaası !erde Mo•kovaya bir tica~et hf'yf'ti v.,;.ı'ştim. Allah m'de ş:fa$ı versin; yetimize bildôrmeleri icap eder. Ak· 
~ tilrıılekliler tarafından hücuma yollayıp SovyetlPrle bir hcaret an - . .\,nkaradakilere taş cıkarttı:ar. B<'şlen 

1 
si halde hakları lapu RiciJ;yle sabit 

,1~alrııış .ı;e o~ll.ne kadar kova- la~maa'. imzala:ınca hu yakın dost - altıya çıktılar. I olmadıkça .satı') bedelinin parlaşma -
ltı r. Otelın sahıbı de hilcuma ma.. luga hıraz soguk au katmış oldu. :.raam:ıfih bu h:ırekelin misat'ir ta- sınuan ha•ıç kalırlar. 

llıııtır. H.-r halde nümayi,in böyle> bir takı.m kımbra kur<ı ııazi.kaıı.ı bir jest olnıa'1 1 • 4 - Gö.<terilen gtiude artırmay8: i~ 
"• ~..ıı . . . heklenm .. dik teuhiirl ... r ı:;östermış el h· 1,. A't 1 \ ı . '"an·ı tırak edenler :•.rtırma •artnıı.me<ını ~· ·"l'"e ~"ı"ıı 1 nouız 111a:l - a mu erne u t'. ' ıncırc u '' aı v. • 1 k 

1
.. 

1 
ı · t 

1 '"'·· "'~· •'' - . olması dikkate çok ~ayan·:lır. . . . . o umu ve uzum u ma uma a mı~ 
-n ~ir 'u"l cıu .. rıc~ \a.<ıye'1 t .. .. L-L kt7.l'lR'l!llar. lııı lıır dost :«'wlır. Ben·ı ve bunları tamamen kabul etmiş ad 

'<l( nı.an butun hu ta•kınlıkl"ra .... ,.,. l Ü k k ı··ıı·· l k ı··b·· b · · · ı 
11, Ve yau~tıı·mak ıçiıı her ıüdü .. h ı.e ço · ·tı ll un< e•ı ve o u u un nnı ve ıtıbar olunur ar. 
, •t bij(uuı.ıılt*lltr. yor da ac:ıba ltalya h_arbe ro~da ale !erinden ir,Jinı. Allınoruulular l:çuktı 5 - Tayin edilen zamanda gayri 

:.,"<:! Ch ·l . 1.ı"l l .. k rdiplo- e~ok zamr.,uıın Jelıı:ı cattı'\''ln. ~ı 'il\ıı ,,iiplirünr« ort:ı,l:ı V.aldım. Bıın:ı menkul üç uefa .bağırıldıktan sonra 
~ 1_ aı. ~.;,, 1 

a ıaı~ 0 
• 

1kanidir. t.ualini sormaktan kendısı • .. _. . . . , .. , ~ .. · en çok artırana ıhate edılır. Ancak 
'""a•ıııı ve ıııgııu lıayrngııa · ı~gnı .. ıı "llıııoıdıılul.ıı.ı lh z nı e,kı artırma bl'deli muhammen kıymetin :t •luınol.ıilı~ doııdüğU wnıan nı alamıy~r: .. k d 1 1 d b'I 1'~oklul:ıra) sn·;•im b.ık"dir, Jll yüz-' viizde velmi" lı~ş'ni bulma;, veya 

~ VakHı DUlll'UTie il ar ta ya a 1 e • • l • 1 1 . . . 
·<tden lıır taneııinııı .ı., k.:ııdi·u- 1 , 1 d 1 d ~rnd•r kı. onların r-. s k ""''~faza i''' g:ıvrl menkul ile lemin edilmis ha.asa taJyan cnv_!' t a l\m arın a _ . . . ı · • 

•lal k 'dılıni• uJduğuııu gJr. ,_. Jıl ı· h'k' k 1 V<"rneleı·• ve almaları, benı fazla alııka- a'acakl:ırının ınecmuundan fazlaya 
l" • ~ Y .... una ıuur ve- a '''" ım •- .m "' - . . 
• - 1 n. ; u-·r ı.r-J-k\bA4'C'A "'n.-~a.rt1een•n fı••hJ.•Al• 
\ ''""'h"'. ı-t.nö ,.. ... ov""'"' ı.ı .. 1m.p•,.• - , D~ır~ı > tlıtrurken altı tane gol ye1ıir baki ka.lmaii il:.ere artırma 15 lıeş gün 

· lr<l Charles h.:.ricıye ııenretlne torh.t1< kurmm bulunan ve hu ımr.ara· . . . . .. d' ı 1- · .. .. · . t 
• • .. . l)'lı cocuklur. rıra e'lcrım, sız ek> !Wvl~ daha tem « ve " cı gunu aynı saa -"'t·:ı • ıt:.üyaıı hu:•7·Y~l nl~l ~re· tor1 u~u lı.-m kokl·~hrme>k, h•m c1, ,.;

80 
le yapılac11k artırmada, bedeli satış 

lt.ıuurunu Uu ışın ta ı ı~ın muhafaz. t>tm~k iç:· l'l uz.un bô- rrıiid. · 1 · ı · ·· h 1 1
•tl)j , • • Rıı gidi"le y:ırın C.Teneınen takımı- btiyenın u :ıcogıııa ruc anı o aıı 

~·ır. det suı;, kind" Y•~uuk %3rt•ret•n - t . . . . 
1 1 

.. 
1

1 di)\er a:acaklı!arın o gavri menkul 
l~ıııl~klilu otoınolııld"ki ufi- de olan l•-'yan·.n .•onu.,a k~dnr ham ı~ın zmıre gel;p bız:m •a ıac a Cırı< ı ·ı . ı1·1 . 1 k.l 

_,. ı e temın c ı mı~ a aca arı mecmu-.1~ ıııcc\ıul'!;ıeLiııJe k.ı\mış - harici k,.la~aitmı ;;,.,:.ı ~Hörc-cek b'" ırnamasındaıı bik• knrkuyoruın. :\fağ_ und:ın fazlaya Çıkmalc şartiyle, en 
~"ı><ı l;u suı-etle ka.µc.nmı~ - rok ciddi •eh~pler vard.r. Fakat ltal. llıbh·et lıir kere inRanın gırll:ığına ya- çok artırana ihale edilir. Böyle bir 

Ödem;·ş Cumhuriyet 
umumiliğinden 

Müddei· 

Ödemiş cez:ıevinin 940 mali yuı için bir senelik ekmek ihtiyacı ka.. 
palı zarf usuliyle l-!'i-940 tarihinden itibaren on beş ırün müddetle ek
siltmeye kounlmu~tur. 

Beheri 9GO gram o:mnk üzere günde ikiııcj neviden 2li7 ilii 280 adet 
ekmek verilecektir. 

htekliler her gün mesai saatlerinde şartnameyi müddeiumıı.ililı: 
ve cezaevi cl:ı.iresine müracaatla görebilirler. 

:lfuvakkat teminat nıiktarı 663 lira olup tesbit edilen 960 graaltlt 
ckmeğin rayıcı 8 kuruş 64 santimdir. 

f,tekliler ı~östı•rilen miktar üzerinden L:r senelik ekmek taahhlldil
rıü ifa ed~uı:ccekleı·ine dair ticaret odasından vWka ibraz edecek-
!erdir. 

lh:ıle t:ırihi 16-5-940 günü s:ıat 15 te olduğundan bir saat evveline 
f.-..lar 2.1qo rny•lı kanunun 32 inci maddesine uyırun şekilde teklif 
zaı'flarını o g;;n Üdemiş müddeitımumilik dairesinde müteşekkil ko. 
misyon riyasetine ,·ermeleri ilan olunur. 10 12 U 15 1631 

-Bergama belediye riyasetinden: 
1 - Berıraına içme suyu tesisatı j_çin 250 aded 13(15 mm. lik ve M 

acled 20 mm. lik. su sa.atı fennı ve hususi ~artnar.aelerine tevfikan 
açık eks!ltmesi on gün temdid edilmiştir. 

2 - Saatların mecmuunun bedeli 4220, (dört bin iki yüz yirmi) lira 
muvakkat teminat miktarı 317 (üç yiiz on yedi) liradır. 

3 - Şartnam<>ler belediye fen uaire,;iııden bedelsiz olarak verilir. 
4 - 1hale 17 mayıs 940 cuma günü öaat ou lıeşte belediye dairesin~ 

yaı•tl:ıcaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
d«lerinde yazılı vesikaları hamilen mezkur gün ve saatta bele-

'"' th t d b ı t e•r · k. ..k .. x.·· ·ıı· bedel elde edilemezse ihale yapıla· .,.dr yan ma ua 1T1 a u u '' Ot' a n , ' · pışmasın, ar a~ı çorap sc.ı ·uısu gı ı ma.ı ve ~i!lış talebi düşer. tı' a, 13 (Radyo) - İtalya hü- y:ıt devam ett'kc• VP bilhassa ha!!t A kh b d ' 
0 

f 
0 işler. 6 _ Gavri me~kul kendi•ine iha- • e 'e ıgeSlll en• (\ :. tdusunu silah altına davet tabakaları tehlik~li bir harp P';kozu \ k - le olunan k· ı·mo .. e derhal vey• verı'leo 1 Sar " (ı • •ır Yarın öbürgün A manya. il yumrugu ~ \ı;. llıilyon kişi ile takviye et. ile asıt•nrlıkça ıüklıne>t ve •ellimetini mühlet içinde parayı verroez•e ihale Akhisar hükiımet caddesinin bakiye 5984 liralık beton inşası işi müna-

di.va riyasetine müracaatları ilan olunur. 3888/1697 

•. 1 - b ı, h viyince bunun peşi sıra neler olacak; k k d' · d 
\ muhakemeye im :an ıroı. m.ıya'l u kararı f~~holunara .· en ısın en _ev- kasaya çıkarılmıştır. 
~en bildirilmemekle beraber 1- lfilrültü arasınd.a ltalyan devlet adam anlarsınız L ve! en yu~--ek te~lıfte bulunan kı~- Mayıs ayının 27 inci pazartesi günü belediyede müteşekkil encüme-
•l'h ._ · • 1 ı çLlIDIK sc arzetmc• old.~gu bedelle a lmaga . . . . . • ik' 

1 1 \ · assa Fran•a hududunda fev- ıarının s•nır .. rıne ve şuur arı"" ve !ursa· ona razı olmaz ve va bu- ne saat on br~te bu gıbı ışlerı yaptıklarına daır resmı vesa ı o an ann 
~Q tedbirler almakta ve tahşida- bunların delaletiy~e _de hidia~ta ne r~~:U~zsa hemp~ on be~ ::ün mÜddet- yüzde 7,5 teminat ve 2490 sayılı kanunun emrettiği şekilde ve kapalı zarf 
'Ilı toıntak:ı,da artırmaktadır. derecey• """"r hakı~ kalahılecek- Kafayı çekince: le artırmaya çıkarı!ır en çok artıra - usulü ile müracaatları ve buna ait keşif ve şartnamenin belediye fen dai-
. a, 13 (AA) _ !tal. nın ti- \eri çok düşünülecek hır noktadır. Tepecıkte umumhanelerde Girid- na ihale edilir. tki ihale arasındaki resinde görükbileceği ilan olunur. 14 17 21 24 1691 ı. · · Ya ı ı · · · hl'k r 
"(ij• lktısadiyatına karşı Fransa şte ta\yan vazıyetının te ı e ı li Ahmed Fafil sarhoş olarak sebep- fark ve geçen günler için % 5 ten 

•ete ta 1 1 noktası buradadır. siz l\1ehmed Aliye bıçak çekmiştir. hesap olunacak faiz ve diğer zarar· ·~ln rafından yapı mış 0 
an Hamdi Nüzhet ÇANÇAR !ar ayrıca hükme hacet kalmaksı -

~il tesiratı hakkında Duçeye zıu memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
Aydın Vilayeti daimi encüme-

.~ı 01
an muhtıra dolayısiyle mü- Diişı!nceler: lzmir belediyesinden: olunur. Madde (133) 

~: aetcleden Giornale D'ltalia di- 14 üncü adanın1305,50 metre mu- Gayr; menkul yukarıda gösterilen Merkez aygır deposu ihtiyacı için 175 lira 55 kuruş kıymetinde ecza 
rabbaındaki 19 sayılı arsanın satışı 15-6-~40 ve 1-7-940 tarihinde Çeş- d~~enfektan mı:vad alın:ıcaktır. Alınacak lıu ecza ve dezenfektan mevad 

· :j;·~~t hukuku düvelin de serbe~t Ital ya artık har be yazı işler; müdürlüğündeki şartna -/ me icra memurluğu dairesinde işbu 30 mayıs akşamına kadar veteriner müdürliii:'üna teslimi şarttır. 

ninden: 

li 1~;".tnleketin müsamaha edemı- • •? mesi mucibince kapalı zarflı artır- ilan ve gösterilen artırma şartnam2- Taliplerin 23151940 tarihli perşembe günü saat on beşte vilayete. 
'•nı:~ 1 lde bir ecnebi devletin hü- gırecek mı• maya konulmuştur. Muhammen be- 1si dairesinde satılacağı ilan olunur. cüırıeninc> fa:.<11' malümat almak istiyeıılerin her gün daim! encümen kal<t 
ı;ı.lt"' hakkını ihlal etmiş olduğu- deli 15666 lira muvakkat teminatı --------------- mine müracaatları ilan olunur. 14 18 22 26 1693 

ten u tte - Baştarafl 3 üncü sahifede - 1175 liradır. !halesi 20-5-940 pazar-:~ ve ikalarla doludur . .uü Ak b [ J Zayi ,.,~d~e italyan yolu ile Alınan- zananlar. te•i günü saat 17 dedir. 2490 sayılı hisar e e iye sinden: 
ı."'wıaıt 2 - Asıl büyük külle, köylü, çift- kanunun taıifatı dahilinde hazırlan- 933 senesinde Beyşehir askerlik 
'i!ı, . ta•avvurunda olmayıp k f ' tk• l b · d Id • te h' vesikamı Akhisarın muhtelif verlerinde "aptırılacak adi clö~eme inş:ı.sı işi .;l ~enış b;r takım si vasi ve iktı- ~i. balı çı ve esna ve sana ar ar. mış teklif mektupları ihale günü aza- şu esın en a ıgım r ıs , , 
'• ·eı • H~r ikj zümrenin de l\Iussoliniyi mi ~aat 16 ya kadar encümende ri _ kaybettim. Yenisini alacağım için es.. bedeli keşfi olan 10320 lira üzerinden kapalı zarfla cksillmeye çıkarıl-·~ ·~r için itaıyvyı kullanmak .. h kt F k t · 9 k. · · h"k ·· kt mı<tır. 27 mayıs 9·10 pazartesi günü saat on beşle ihale olunacaktır. •.tı. 1.oıdll.ktarı a•;kardır. sevdiklerine şup e yo ur. a a ı· ya!lete ver:tir. 4 9 14 1 ~ ısımn u mu yo ur. , 
" 'ki .,.. kinci zümre, ayni nisbette, b•!ki de 1388 sayılı sokakta 63 üncü adanın Beysehirin Üskerles köyünden 325 Bu gibi ışleri yaptıklarına dair resmi vesaiki haiz olanların yüzde 
U •- erin istedlklui mukabelei ı kt P ı l d • \ l\i h d -ı O •·edı· buçuk .teıninat akçası ile ve 2490 sayılı kanunun emr~i şekilde , 11 "'dbirind<'n deh•ete düçar ol • daha fazla kra ı sevme e, apaya 395,50 metre murabbaındaki 33 sayı ı ogum u e me og u sınan , 
l 'n gaYr· . ~1 . F baş eğmektedir. arsasının satışı, yazı işleri müdürlü- --------------- müracaatları ve buna ait keşif ve diğer evrakın belediye fen dairesinde 

'b!uk 
1 muharıp erı ransız - Birinciler ne kadar müfrit ve ğündeki şartnamesi mucibince açık bankasına yatırarak makbuzlyle ihale görülebileceği ililn olunur. 14 • 7 21 24 1692 

ıtsına mUzaharete sevk "k' ·1 d ·h· ı 20/ 5/9•0 t · .. .. 
" hayalperverseler, ı ıncı er e o artırmaya konulmuştur. Muhammen tarı ı o an .. pazar esı gunu ı DEVLET DEl •t. , QLLARlNDAN 11ıı-; e lleticede bu gayri mu - nisbette mutedil ve realMtirler. !tal- bedeli 1582 lira muvakkat teminatı saat on altıda encümene müracaatları. _ Vuı-~ 1 li\~llıUharlp vaziyete sokmaktır. ya, idare edenlerle idare edilenler 119 liradır. Taliplerin bu teminatı iş 4 9 14 19 D estere Talas r"la"nı 

~n is t. harbin doğurduğu karga- bakımından işte bu şekilde bazı te - -

8 
b 1 d. • d l 1 ~ 

'Iı- '.'tad<ı ederek emperyalist de zadlar ve ihtilaflar içinde bulunduk- ornova e e ıyesın en: 
ı,{n ~ankacı, mUstahsil ve ta- ça harbe karar vermek pek kolay bir Bornornda zeytincilik istasyonu tarafından istimlakine karar veri-

D. D. Y. 8 inci işlelnıe ko111i.syoııu11aan: 
Alsancak alclyesinde toplanmış ve lıir senede toplanac•k tahminen 170 

lon desi.ere talaşları açık atırma usulü ile 28' 5 940 salı güııü saat 15 de 
Alsancakta işletmemiz binasında komisyonca salıa!cakt:r. 

t')ad l:z oldukları heg.e~onyayı keyfiyet değildir. Bira~ '.':i.n. biltun len ve istasyon arazisine mücavir iki şahı.a ait arazinin takdiri kıymeti 
.. !t e ağırlaştırmak 1"hyorlar. bunların bertaraf edıldıgını \·eya aşağıda gö;terilmiştir. Sahiplerinin bir itirazı varsa istimlak kararname
trı ~:1Yayı siyasi hilrriyetinden bunlara rağmen hareket edileceğini sinin 8 inci maddesine tevfikan 8 gün içinde müracaatları ilin olunur. 

~'lkıaıt 11\eğe doğru atılmış bir a- bile kabule kalksak, akıl ve. mantık Sahibi Cinsi Metre Fi Lr. Kr. 
ı~i~ ltı'1e onu her turlü iktı•a- hemen karşımıza dikilerek bıze şunu Delice bag" 600 7 35 00 

Muhammen bedel 255 I;r:ı olup btckliler:n 1~.ı:ı liralık makbuzları 

ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazınıdır. Şartnamesı işletıne 

etınd k . t• Sami Çelebi en mahrum etme ıs ı- sorar: tarla 
1 - İyi amma, Almam·• ıralibiyete • • 

ltalyanın doııtu olduklarını d-0ğru koşmuyor ki !ta'yanlar yağ -
ıt !1letler tarafından italya maya hazırlansalar? . Bornova-İımlr yolu mevk!inde 

n~ı~stne vııpılmakta olan 2 - İtalya harbe girer girmez ılk 
~;ardır. ftat~lar memleket - hamlelerde neler olacağını bilmez Haydar veresesi 

1~ı~ 1"-di mü kDlAtt~n mUtegsir veya dilşünemez mi? • • 
l\ ba8lıca ""lı<>nlerindPn biri- Fikrimizce vakit daha erkendir. • • 
,.,:~'!\~ "" tno-il'z ablııkesını" İtalya bugünlerde harbe girmiyecek-
'• 

1"'ı h b' d h l .,, "•b.şiyane siyaseti oldıı- tir. Biraz da a. ıraz a ı<. .. 
''~ld:r. Orhan Rahmi GÖKCF 

• • 

tarla 
bağ çekirdeksiz 

zeytin 5 :ı.ded 
zeytin 2 aded 

3595 

3500 
4685 

G 

7 
15 
10 L. 

3 

: 

215 

250 

245 
702 
50 

kaleminde ırörillelıilir. 11 14 17 20 1661 

70 deoo 
70 D. D. Y. 8 ı·nei ·işleıns komisyonundan: 

Alsancaktn Şelıitler - Yadigar sokağında 13 A. kapı ve 27 hnrita No. 
00 lu deponun ilç ı:ena müddetle kiraya verilmesine 30 mayıs 940 perşemlıe 
75 günü saat on lıi,-de ihale edilmek üzere açık artırınaya çıkarılmıştır. Üç 
00 senelik muh~mmen kira8ı 7350 lira, muvakkat teminatı 551 lira 25 ku-

10 00 \ruştur. Şartnamesi Alsancakta .i~l&tme ~aleminde .görül?bilir. İsteklilerin 
----- muayyen vakitte Alsııncakta ışletme bınasınd:ı.kı komısyona gelmeler! 

1000 75 ilan olunur. 14 17 21 23 171' 



Sahıfe: G 
7 o 

:."• •• ' ••••••••• , •• '' •• '.'. '' •• ıt•.'.'' 111 •••••• , ,, • ' •••• ' , ••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••• :. •• • .. • •••••• • • • 

: " A ,. : 

~lz ır evaz m r: .o.~riJ.ği llanlarıj 
._.9!19••••••••1•••N•••••.-.ı.._ ...... ,.e••Y•••••11••-•HH•t•••• •-••••• .. ••_. ...... .__. il 

l:m ·r 1ıua:ım amirliği satm elma konıisyouımdan : 
l - İsparta garn.i.1.onu için burada te lim ve piyasanın en iyi ciM!n

den ... !ırumık şartiyle 5 bin kilo çekirdeksiz üzüm pazarlıkla satın 
alınncsldır. 

2 - Pnzari gı 15/5/940 çaı·şamba günü sa.at on birde yapılacaktır. 
3 - Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte Isparta tümen satın 

alm& komisyonuna müracaatları. 

J .. ,nfr levazım anıirl;ği satın alma komisyonundan: 
2 - 10 bin aded battaniye alınacaktır. Pazarlıkla eksilt~si 1515/ 

940 perşembe günü saat 15 de tophanede istanbul levazım a
mirliği sntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Numuneleri komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin teminatları ile beraber belli saatta komisyona gel· 

meteri. 

lzmfr le1>az1m anıb·liği satm alma komisyO'tıundan: 
1 - 100 ton kireç kaymağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 

mayıs 940 perŞ€mbe günü saat 14 30 da tophane<re istanbul le
vazım amirliği satın alma l·omisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 25 bin lira kati t minatı 3i50 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyonda göriilebil:r. 
4 - Hepsi birden alınacağı gibi daha nz da alınacaktır. 

lzmir l01ıaz1m amirliği satın al11ıa komisyonundan: 
21 mnyıs 940 salı günü saat on altıda Erzurum levazım amirliği satın 

alma komisyonunda açık eksiltme suretiyle ihalesi yapılacağı Anadoiu ga. 
zetesinin 12 mayıs 940 tarihli nü hası il eilan edilen kırdınlaeak bir mil· 
yon kilo buğday şimdilik ihalesin&n vaz geçildiği ilan olunur. 

lzmir l~ı-azım amirUği satın alma komisyonundan: 
1 - Tophane Lv. eşya ve teçhizat anbanmn tamiriyle eski Feyziye 

rn~k~bi binasının inşa ve tamirinin 17/5/ 940 cuma günü saat 
on dörtte tophanede istanbul levazım amirliği satın alma ko· 
miByonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 28579 lira 60 kuruştur. 
4 - llk teminatı 2143 lira 50 kuruştur. 
4 - Keşfi ve şartnamesi komisyonda görillür. 
6 - İstekliler kanuni vesikaları ile belli saatta komisyona gelmeleri 

lzmir leııaztm amirliği sattn alma komisyonundcuı: 
1 - 70 tcın koyun eti, 26 ton sığır etine verilen fiyat pahalı görül -

düğünden 17/5/940 cuma günü saat on beşte koyun etinin, ve 
saat 15,30 da sığır etinin tophanede İstanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tahmin bedeli 35 bin lira ilk teminatı 2625 liradır. 
Sığır etinin tahmin bedeli 9820 lira olup ilk teminatı 736 lira 
50 kuruştur. 

8 - İsteklilerin kanuni vesikaları ile belli saatta komisyona gel -
meler!. 

apalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Manisa valiliğinden: 

ı - Manisada ynpılmalda olan doğum evinin bakıyei inşaatı 65255,95 
liraıık keşifli ve keşif namede yazılı vahidi f iatl.er üzerinden ka· 
palı zaı-f usulü ile tks:ıtmcye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname, şartname ve bu işe müteferri dii'er evrak 
8 lira 27 kuruş mukabilinde nnisa nafia müdürlüğünden alına
bilir. 

S - İhale 16·5-940 perşembe gUnli saat 11 de Mania& vilayeti daimt 
encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 4512 lirn 80 kuruştur. · • 
5 - Taliplerin eksiltmenin yapılacağı tnrih~n en az sekiz gün evvel 

bu işe girebileceklerine dair vilayetten alınmış ehliyet vesikasını 
\'e cnri seneye ait ticaret odası vesi'k.asını ve 50 bin liradan aşa· 
L'l olmamak üz.ere yaptığı bina işlerini iyi başardığına dair olan 
vesniki teminat zarfının içine koymak suretiyle ibraz etmeğe 

mecburdurlar. 
6 - Ka?ıunun tarif ettiği şekilde hazırl~nmış olması lizım gelen zarf

lar 16·5-940 perşembe günü saat ona kadar vilayet daimi enctt
mer.i riyasetine tevdi olunmalıdır. 

7 - Postada vuku bulacak tcehhUrler nazara alınmaz. 
28 4 9 14 1468 

z ir iman ve şehir bakteriyolo
ji müessesesi müdürlüğünden: 

Yapılacak iş: Müteferrik tnmirat ve inşaat 
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kuruş 
İlk teminat: 260 lira 75 kuru~ 
Müessese binasında ynptırılacnk keşif bedelli ve ilk teminat tutarı 

yukarıdn yazılı bulunan tamirat ve inşaat evvelce açık eksiltmeye konul
muş ve 4/4/940 tnrihinde iha~ edilB1iş ise de feshine lüzum görulerek tek 
rnr on beş gOn müddetle açık eksiltmeye konulmu~tur. 

İhale: 15 mayıs 940 çarşamba günü snnt 10,30 da müessesede topla. 
ııacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şeraiti ve işin tEferrüatını anlamak istiyenlerin Bahribabada kain 
mnesseseye müracaat etmeleri. İstekli~rin nafın müdürlüğünden ve bele· 
diyeden musaddak ebliy€t vesiknlan ve bu gibi işlrde çalıştığını ve ticaret 
odasında kayıtlı bulunduğunu gösterir v~saiki ve teminnl be&llerini İzmir 
sahil sıhhiye merkezi veznesine yatırarak makbuzu ile birlikte mezkur ta
rihte satın alma komisyonuna müracaatları ilf.n ohırn,ır. 

30 4 9 14 1482 

stanbul belediyesinden: 
Yeniden inşa edikcek telefon şebekleri i~in lüzumu olan 2680 aded 

ahşap direk kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 28140 lira ve ilk teminatı 1735 lira 50 kuruştur. Şartname 

zebıt muamelat müdUrlüğU kaleminde görülecektir. İhale 17/ 5/940 cuma 
günü s:ıat on ~şte daimi encüm~nde yapılacaktır. 

Taliı>lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait tica· 
ret odnsı vesikalnrı ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazır· 
hyncakları teklif mektuplannı ihale günü r.at on döı·de kadar daimi en· 
cümcne vermeleri. 2 6 10 14 3516/1512 

Akhis r be1 dıqesinden: 
1 - Akhisnr belediyesi elektirik fabrikasının 940 yılı haziranı ipti· 

dusındnn 941 mayıs sonuna kadar bir yıllık kömür ihtiyacı olan 657 
ton Jhıyet kömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Alınacak kömürün muhammen bedeli 4927 lira 50 kuruştur. 
3 - lhnlesi 27 mayıs 940 pazartesi günil saat on ~te Akhisar bele

diyesinde yapılncaktır. 

4 - \·uku b11lan mııra~ntlar 2490 sayılı knnunun tarifatı daireı:iıı
dt: yupılmaııı lfizım olduğu ilan olunar. 14 17 21 24 1690-

~ .(ANADdÜJ) 
t • • 

"~ -
:+· 

Izmir 
den: 

nh · sarlar b·aşinüdürlüğün-

~39 mali yılıııa ait tütün, içki ve barut beyiye tezkerelerinin müddeti 
31/5/940 tarihinde biteceJ...1:ir. 

!"10 mali yılı için ruhsat tezkeresi almak istiyen bayilerin 15 mayıs 
• 940 tarihinden itibaren beyiye tezkerelerini değiştirmek üz.ere baş müdü-

riyete müracaatları ilan olunur. 1669 

Ziraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti namına ~atın alınacak 1000 teneke petrol ve 535 tA!

neke benzin J 3/ 5/ 940 güniinden 27 /5/940 gün il ne kadar münakasaya kon· 
. muştur. Şarthırını öğrenmek istiyenlerin bu müddet zarfında ziraat mü-
dürlüğüne müracaathırı ilan olunur. 14 18 22 26 1706 

Akhisar belediyesinden: 
1 - Akhisar belediye.si elektirik fabrikasının 940 yılı haziranı ipti

dasından mayıs 1941 sonuna kadar hir yıllık 65700 kilo moto
rin 1277 kilogram kuru buhar silindir yağı 1277 kilogram yağ. 
lama yağı 1725 kilogram dizel silindir yağı, 1100 kilogram · dizel 
yağ};\ma yağı kapalı zarf usula ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Alınacak malların muJrammen bedeli 8016 lira 91 kuruştur. 
3 - İhale 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte Akhisar bel~ 

•• 

diyesinde yapılacaktır. ~ 

4 - Vuku bulan müracaatlar 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin
de yapılması lazım olduğu ilan olunur. 14 17 21 24 1689 

m ' su s n 
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V. F. /{enri Van [)eri; 
AMERlCAN EKSPORT ıJNI.' tl( 

NEVYORK 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

~ CIITA Dl BARI m• 

edecektir. 

4 
/M ~ afü 21-5-940 tarihin 

..t:._J_ de beklenmekte olup 

nnll\Jf ( IST AN BUL PiRE 
il~ NAPOLI CENOVA 

limanlarma hareket 
.Wl.HflfAı 

BRINDISI ınotörii 15-5-940 tarihin 

N E V • Y O R K tçtN 
' ,,,,. 

EKSİRİN A vapuru 5 M ayıst• 
!eniyor . 

uA~' 
SERVİCE JIARİ'l'İME ROU,.. 

~UCARF.ST 

de aelerek erteai cünü aaat 17 de Calu •• Köatence için: , 
PiRE BRINDISI ZARA FlUME TRI. 
YF..STE VE VENEDIK limanlarına Cavarna motöril 18 Mayısa cloir' 
hareket edecektir. bek~niyor. 

FEDERICO vapuru 16-5-940 tari -
hinde bekle11mekte olup ISKENDE
RIYE limanına hareket edecektir. 

LANGANO vapwnı 18·5·940 tari-

D. T. R. T •• BUDAPEŞT 

BUDAPEŞTE iÇiN 

hinde beklenmekte olup CENOVA ------- dO~ 
VE RfVIERA limanlarına hareket cDUNA> vap. 15 mayısa 
edecektir. bekleniyor. rııslll 

ZARA motörU 22-5·940 tarihinde cKASSA> Mot. Mayıs soııl• 
relerek ertesi ,.ünü saat 17 de PiRE bekleniyor. ,t.tll' 
BRINDISI ZARA FlUME TRlYF..S • cSZEGED> mot. Haziran o 
TE VE VENEDlK lüaanlartl'Ml ha • rıada bekleniyor. 
reket edecektir. ------ ı ar pa 

BRlNDlSl Motörü 29-5-940 tari. Sosyete Komreaiyal Bu 1 

Bornova Zeytincilik 
müdürlüğünden: 

istasyonu 
hinde relerek ertesi rünü saat 17 de LA VIGASYON A V APÖR rısı• 

;-- . PiRE BRlNDISt ZARA FIUME TRI BULGARY A vapuru 6 ~~ 1~~ 
.. TESTE VE VENEDIK limanlarına bekleniyor. Bu.riaz ve Varn• ~ 

1 - İzmir • Bornova şosası üzerinde zeytincilik istasyonu bah~sin
de mevcud 64 ağaç edğin bu yılki mahsulü kötilrü olarak 16/ 
5/ 940 tarihinde pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Şeraiti anlamak istiyenler istasyon müdüriyetine gelebilirler. 
3 - Alıcıların satış günü olan 16/5/940 per~mbe günü saat 15 de 

istasyonda toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan 

Satış 
No. 

· · olunur. 1704 

iz mir Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lr. Kr. 

alacaktır. 
hareket edecektir. .,..ı' 

Not - Bütün bu Yapurlar Triye•· Vapurlarua fala •• taı1blttl 
te Yeya Ceaovada tiınali •• cenubt tında hf~ b1J' taahhild alııı~ 
Amerika limanlarına hareket eden TELEFON ı 2001 ~ 2 
ITALIA ANONiM ~isefain tirke- , ~ 
tinin ve Amerikan Hindi.tana hare- LaJI 
ket eden LOYD TRIYF..STlNo ano- Olivier ve ıüre" 
aim ae}'J'İlefain ıirketi ••purlarana LiMiTED ' 
teaadüf ederler. VAPUR ACENTA91 

SERViCE MARITIME ROUMAIN Atlürk caddesi Reea b~ 
KUMPANYASI Tel. 2443 jçİI' 

ALBA JULIA Va. 16-5-940 tarihin• Londra ve Liverpol batl•r1 tJf' 

P• .h • .. ..ıı de beklenmekte olup MALTA, CE- ıyaanın ı tıyacuıa •ore 
NOVA MARStLYA limanlarına ha. larımı:t sefer yapacaktard~ 
reket edecektir. .......- ~ 

458 Uğurlar mahallesi 1254 numaralı sokakta 4/2 No. lu arsa 813 75 Not: Gerek na•lu.a •e seC"elue ha· ·------------~--
616 Karşıyaka alaybey iktısad 80. 10 numaralı hane 50 00 reket tarihleri hakkmda acent~mi:a DOKTUR 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine peşin para ile bidayet.en ta- ı 
bi~hir mesuliyet kahul etmes. BEHÇET LJ Jip zuhur etmediğinden 9/5/940 tarihinden itibaren 10 gün müddetle tem- TELEFON No. 2004,-2005 

dide bırakılm1 hr. ı 

ihaleleri 20/ 5/ 940 tarihine milsadif pazartesi gOnU saat on dörtte- ızmir sicili ticaret me- Çocuk Hastalıkltıf 
dir. Taliplerin yevmi mezkurdn milli emlak müdürl~ğü~de. m~ı.~jl... murluğundan: M h 
satı• komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1702 üte aaaısı .. 1 
~-Y-~---~~~~~~~~~~--~~---~~-~ fzm~de Çiv~il~çar~~nda 18 nu. k•~ 

A kh • B l d • • d · - marada demir, hırdavat ve her türlU Huıalaruu l l.80 clea Dit• tb',I 
lSQr e e zyeszn en: ~ inşaat malzemesi üzerine ticaretle i~· Bıııfl<-r aokaiuul'- Aaenk _. ~ 

._ yanında kabul eder. -~ ihale tarihi tashih ilanı tigal eden (Cemal Ataker s. Pelin ve 
Anadolu gazetesinin 8, 10, fa mayıs 940 tarihli 8169, 8170, H. Bakar) şirketinin 9·6-940 tari • 

8172 sayılı nmıhalarında neşredilen rekorlu hortum mübayaası işinin iha· •hinden itibaren feshine mütedair be-
--- Diş tabibi~ 

Cevat Dağb .,_ le tarihi 20 mayıs 940 pazartesi günü olarak ilan edilmesi icap ederken 'yanname ticaret kanunu hüküml~rine 
sehven 25 mayıs 940 pazartesi olarak neşredilmiştir. İşbu milbayaanın 20 ' a-öre sicilin 2729 numarasında kayt 
mayıs 940 pazartesi günü yapılacağı tashihen Hin olunur. 1705 ·ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
Haatalarmı her p.n .,.ı.-;Jıl' 

akıama kadar lklııcibeyler tı-' 
tında 65 numaralı muaytıııe3oS~ •İnde kabul eder. Telefo~;_,~, i LA N 

lzmir teşkilatlandırma Başkon
trolörlüğünden: 

3018 sayılı kanunun yedinci maddesine göre kurulacak olan Türkiye 
palamut ihracatçıları birliğinin umumi heyet toplantısı 15/ 5/940 çar· 
şamba günü saat on altıda İzmir ticaret ve sanayi odası salonunda ya.
pılacaktır. 

Palamut ve hulasası, mazı, somlk ve diğer tanenli maddeler, kitre 
rniyankökü ve balı ihracat ruhsatnamesini haiz olan firmaların bizzat ve· 
ya mümessil~rinin mezkur tarihte yapılacak toplantıya iştirak etmeleri 
rica olunur. 1715 

lzmir 
İcar 
No. 

Defterdarlığından: 

Lira Kr. 

42 ~Jersinli n ornova caddesi 5 ı taj No. lu ahır. 21 00 
72 Oruc reis mahallesi Çirkin sokağı 19 taj .:-;o.ıu hane 72 00 

Yukarıdn yazılı emvalin bir senelik icarıııa bidayeten talip zuhur et· 
me<liğinden 'i/ 5/ 940 tarihinden itfüaren 10 gün müddetle temdide bıra· 
kılmıştır. 

İhaleleri 17 / 5/ 940 tarihine müstıdif cuma gUnü saat on dörttedir. 
Taliplerin milli emlak müdürlüğünda milte~kkil satış komisyonuna mU-
rncaatları ilan olunur. 1713 

Armutlu belediyesinden: 
Miktrı 

20 ton motorin 
70 teneke makine yağı 
20 teneke beyaz gaz 

Armudlu belediye::inin bir senelik ihtiyacı için 8 mayıs 940 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle ve açık eksiltme sureti ile alınacak 
ol:ın yukarıda yazılı mevaddı vermt'ğ.e talip olanların ihale günü olan 
23 mayı:; perşembe günii saat 16 tıyıı kadar muhammen bedel olan 
1800 lira üzerinden yüzde 7.5 muv:ıkkat tt>minnt akç." I ile bP.raber 
Armudlu uelediy.e daire...,incleki komisyona müracaatları ilan olunur. 

ıo 14 16 ıs 

- tf::' \7(1;'. ' zv,; w ,zz;ı,, .:;aea 

rEHMI 
Makine Tamir hanesi 

resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

B~yanname: 
1 : Beyanname 

• "j,ıJ 
İzmir aaliye ikmci hukuk h• 

ğinden : r•' 
. tj 

1zmirde İbrahim kızı Vahıde ıe~ 
lzmir o.icilli ticaret memurluğıına: fmdan kocası Dişçi SüleymııP Dsı~~ 
29.12-937 günlü bir mukavelena- aleyhine açılan boşanma ds\'ı:ııılıı'' 

me ile aramızda teşkil ve dair~nize tebligatı ik~.metguhı meçhul <' 
te~cil ettirdiğimiz (CEMAL ATA - ması hasabiyle ilanen icrasın\ ,O' 
KER, S. PELİX VE H. BAKAR) un· muhakemesinin de 28-5--94.0 s~d0Jıı0 
vanlı kollektif şirketini rızamızla ve rıilne talikine karar verilmıŞ o1 edıı~ izmir ikinci noterliğinde resen tan SU • ı• 
zim olunan 9-5-1940 tarih ve uos~ dan müddeialeyh diŞÇj at ıo tt~ 

Zekinin mahkeme günü sa ,,j)e 
1 numaralı f e~ihname mucibince clelerinde asaleten veya ver- ıı~ıı 

9·5-1940 tarihinden itibaren fe~h e~ mahkemede hazır bulunması 
11
r
1 

ıı; 
tiğimizi ve şirketin hukuk ve vecaı- takdirde aleyh 'nde gıyap k11r ?ıf· ~· 
biy~~ alacak ve borçlarını sürckiidan ~· II 1J. • J~ • tihaz ve tchliğ edilccegı · teb 
CEMA!, A'f AKER ve H. BAKARIN illin tehliğat faslına tevfikıı.fl 1'dfı' 
<leruhte ettiklerinin usulen ilanını m:ıkamına kaim olmak uzere 
b.tcriz. ~ yet ilan olunur. 

CEMAL ATAKER . 
S. PELİN 

H. BAKAR Zayi cc il' 
!).Mayıs.. 1940 938 • 939 ders yılında Trııb;ıııı 11~ 

Onbeş kuru~Juk damga pu:u EeSi ortn kısım iiçüncü sınıfırt \'İ et 
C. Atak, S. Pelin . H. Bakar mış olduğum tasdiknamemi ııı~ı~:ıil1 

imzaları t' y · · · 1 - dan es ım. enısını a acagım 'Jfl• 
Umumi No. 908G hükmü kalmadığını ilan ederı 1''11 6 
Huııusi No. 9-55 İzmir birinci beyler 846 : 0 0jlıl Bu 9-5-1940 tarihli beyanname aJ. numarada oturan Hilsrtu 

tındaki imzalann zat ve hüviyetleri Muharrem Güneysıl ~ 
marufumuz İzmirde Çivicilerde 18 ~JI a~ 
numarada mukim tüccardan CE- kuz yüz kırk senesi :Mayıs ın 
MAL A TAKER ve HALİT BAKAR kuz uncu perşembe günü 

9
40 

ve izmirde Göztepede tramvay cad- 9- 5 - 1 

desinde Göztepe apartmanında 3 K. Ağ: 
numaralı dairede oturan SEMİHA K. Ağrağ oJı!O 
PELİNİN olup yanın da bizzat vn - İzmir ikincj noteri resn1t ~.;ı 

1 
zeylediklerini ta~dik ederim. Ri:1 d0- Zeki Ehiloğlu irnzll· 

1 

ALSANCAK 
fatnayonu r. ......... ..,d .. V~ni Aç&l•• 

EGE 
Hrı$ıısi ff':TstahanP,,1 
Sahibi: DOKTOR OPE."'RATÔR 

ADIL BiR 

Tşi gfinünde teslim dmeği prensip edınen v~ bu· 
nun a iftihar eden bir müessesedir 

Xuta.oc pazarı demirciler G'1 •. &~ Telefon: 8991 

1 

-J 

Her fıcbeyc ait hastalar kabul 1·e mil
fehassısları tarnfrndan tedavi edilir. 

l\I! Üesses'ede her zaman 
Po·· tor buluJur. Tel. 2918 . .. 


