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n 
ütiiln evirlerin en biiyük mey. 

muhai"e eleri başla ı 
.,-~~--'""-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Almanlar, açık şehirleri bombardıman etmekte devam ediyorlar 1 Yugoslav hududunda 
Fransızlar, zırhlı kuvvetlerle Liyejin Yedi yüz bin kişilik bir ordu vardır. 

b d d •• d d d / Yugoslavya müdafaa edecek cenu un a uşmanı ur r u ar dap:::·~~'!a:~~:ş:ü~~:1~:ı~~ 
batı alınmıştır. 

l • •d M•• k d h d k l •• ••ı • d Kral naibi prens Pol, sık sık hü. Jyej en OZ mecrasına a ar Uzanan Sa a a an 1 Ve g OrU memIŞ ere• kOmet ricalini kabul etınekte ve 

d •dd ı· d h - } • } Al • .., d 1 memleketin mukadderatiyle alaka-Ce e Şl et 1 mey an mu arebe erı O uyor. manıar zayıata ugra 1 ar dar hususat etrafında konuşmakta -
. . • ~ dır. 

1 
IJj Yugosl"vyada beş yilz bin Alman 

ki şıktan birisi ! . · bulunduğundan, dahıll idizamın · 
muhafazası için sokol teşkilatına va

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Dünkü İtalyan radyoları hariciye 

lle2.,.eti yüksek memurlarından bir 
2atııı ltalyan bafvekiline verd>ği bir 
t'aporun muhteviyatından uzun uzun 
hahsettiler. Rapor Avrupa harbinin 
hidayetindenberi ltalyan ticaret ve 
iktıaadiyatının müttefikler ablukaaı 
Yibünden maruz kaldıfı müıkülatı 
1•fai! etmekte ve radyo haberlerine 

1 

röre lıundan bilistifade müttefiklere 
}'eııiden hücuma seçen ltalyan gaze
teleri bu yaziyetin artık daha ziyade 
de'Vam edemiyeceiini, ltalyanın bu 
tabanımülaüz muameleye bir niha • 
Yet venneai lbımıeldiiini ileri sür
ıııefı:tedir. 

Bütün bu patırtıları İtalyan mat -
hıı,.tına haa olan küfürlerden ve pa-
1•vralardan tecrid edersek ortada ' 
ı...ıaıı hakikat ıudur: 

zifeler veri' miştir. 

Aliikadar mehafilde söylen~iğine 
göre, Yugoslavy .. hududlarında ye. 
diyüz bin kişilik bir kuvvet tahşid e
dilmiştir. 

Hükumet, bitaraflığını muhafaza-
ya ve ayni zamanda i.tikl'.ilini mü
dafaaya karar vermiş ve lazımgelen 

15 MAYJS 
Şüphesiz ki, büyük milletler, tiı 

rihlerini uııutmıyaın, onlaru inkar 
etmiyen milletlerdir. Çünkü tarih, 
bir milletin, sönüp g.itmiş nesilleri
nin hayatını teşkil eder. O sayfala-
rın şerefinde, en uzak neslin göğsü

nü kabartan bir hisse vardır. Keza, 
o sa,vfaların karanlığında, gene ati. 
leri intibaha davet eden bir ışık giz-lıalya bitaraflara ve o meyanda 

lılllıa ... kend.ı- tatbik edRen - '-' - n,_ .... a ... -~- .... __ ...z- L'• 
ı. ld id' b k ld bir zaman, hiçbir milletin yapamı-

0 en 9ikiyetc; ır Ye unun a I• Belçika kralı Leopold, Belçtka kum ~tkııtar ile ıörütilyor. lnıiliz tayyarecileri umumi kararırihtan vazife 
>ılın .. ını, bitarallara aid ticaretin ııcağı bir iş olarak telıı.kki ederiz. 
._ be başma koıuyorlar 15 Mayıs 1335 günü de, Türk mil-

• st bırakılmasını iatemektedir. Londra .14 (Radyo) - Belçikada mıştır. taarruza geçmişlerdir. 

Prens Pol 

bütün askeri tedbirleri almışbr. 
Nereden gelirse gelsin, vnkabıı • 

lacak bir taarruzu def için YugoslaT 
ya miileti hazırdır. 

Hava şehitleri 
ihtifali 

Bugün 15 mayıs hava şehidleri w 
bmirin işgalinin yıltlönümüdür. 

Hava şehidleri günü münasebetiyle 
bugün vilayet, belediye ve parti erkla 
niyle muhtelif teşekküller meıısuplan 
saat dokıııd'a hava şehidlerimizin me
zarlarına konacak çelenklerle A ta.türk 
heykeli ö11iinde toplanacak, oradan ön-

deceklerdir. 
Program& göre, şehidlikte merali -

me saat 11 de başlanacak, bir hava za.
biti ile vali taraflanndan hitabeler Bahain mevzuuna temu etmeden L" . 'f .. d • !etinin harp sonu fellik.etinin baş-

e.., 1 b' k h • 
1 

• ıyeJ ve " oz en cenuba dognı Al - Merkezi Belçikada bildirilecek bir Paris, 14 (Radyo) - Havas ajan- - o ..... amı 4 üncü aahif.,.ıe -· irad olunacak, bir manga asker tara. 
•·te •r. n.o taya e emmtyet e ıta • manlarla Belçika ve Fransız kuvvet. sey yoktur. sı saat 14 de şu ma!Omab vermiştir: ı•·-------------••I • etme! · fından havaya S el ateş edilerek şehid-

lt 1 '~'. L· fi !eri arasıııda dün kanlı çarpışmalar Pari•, 14 (Radyo) - Havas ·ıı'an•ı, s:mdi tarihin ilk defa keydedece - Muhafofet partı•sı" eı• ı k B a ya butün oıtara ar namına 
1 

B k ·• '- lerimiz s .. m anaca tır. u suretle. 
IÖ~ .. 

1 
k "dd' la _._ o muştur. u ısımda Fransızların bugiln saat 13,15 de a•keri vazıyet ği büyük meydan muharebesi Mözde ~arasım' e son ven·ı~ktir. 

•oy eme , ı ıa r ...,rmeyan et• Lo · S d B ı 'k · .. ~ ~ 
~ı. h kk malik bir d 1 d •. 1 ngvı, e an ve e eı anın Dınnn hakkında şu malilmatı vernıi~tir: başlamıştır. Pu ,suretle harbin ilk Sir Archibalda müza-
dir ç·~ .~· 1 

d ı,·~" et 9.:ı' · şehirleri bulunuyor. Almanlar, öyle Alman kuvvetleri, iki büyük hat meydan muharebesi veriliyor. 
Rus 11\e.. unku Avrupa a 1 faik~ I . anlaşılıyor ki bu kısımda muharebe- iizerinden ileri harekete girişmişler. Almanlar, Liyej kalelerinin şimal herete karar verdi 

nyanın •e onun mütte ı o an . 
ltaıy t la d k km k !er yaparak Belçıka hududu iizerin - dir. Birisi şimalı garbide Roterdam ve cenubunda iki koldan taarruza gi- Londnı, 14 A.A.) - Diin avam ka- R k .~· B . dı 
ı,. olaanıbn't aarruf dı: lnntl rdan hiç~ L··· '. den ilerlemek ve bu suretle avni za - istikametinde. diğeri cenubu ~arbi. rişmişlerdir. Cenuptan hareket eden marasında yapılan bir içtima esnasın- avacılı şeı l er lın e 

n ıara e•e e en oırıu .. · 
lceııdı" . • L'- ,_., t . manda MaJıno hattına da vüklen de Ardenlerden geçerek Sedan isti. kol, şimaldeki kuvvetler~ nazaran da da liberal muhalefet partisi grubu Moskova, 14 (~adyo) - Sovyet 

ııne umumı Dlr" Ye ..... e Ter111ey1 • . .~ . ,. 'ltiıııd • • t' mek ıstemektedırler. Bu mıihım pla. kametinde Möz nehrinden Sedane ha kesittir ve birçok fırkalardan mii Çörçil kabinesine hava nazırı olarak ticaret sivil havacılık şefi Motolof, Al-
an aeçırmemıt ır. 

ltalya olaa oba ancak kendi nam nın tahakkuku çok zordur. kadar olan sahada mühim Alman teşekkildir. Ve zırhlı kuvvetler sal. giren pa:rti lideri Sir Archibald Sine- manların daveti üzerine ~kilata men.. 
... hesabına söz .ayliyebilir. Möz nehri civarında en büyük kuvvetler; yürüyüş halindedir. Bel - dırmaktadır. laire müz&harette bulunmağı vadeden sup 5 kişi ile bu sabah tayyare ile 

811 noktayı bilhasaa tebarüz ettir- muharebe devam etmektedir. Burada çikanın Liyej kaleleri, elan mukave- -Devamı 5 inci sahifede- bir karar ittihaz etmiştir. Berline muvasalat etmiştir. 
dilı:teıı aonra -vzuumuı:a dönebili. İngiliz, Fransız ve Belçika kuvvetle- met etmekte, düşmana mühim ~ayiet k ı k ı 
rı.. ri çarpışmaktadırlar. Fransaya aid verdirmektedir. Almanların cenup - it ı d t "" 

ltalya kendi ticaret remilerine ve olan Longv; ve Serian şehirleri Maji- tan ilerlemek için tahsis ettikleri a ya a aş ın 1 çoga ıvor 
lleJıımum ihracat Ye idhalıitına tat. no hattı önündedir. Bir A iman kolu kuvvetler, çoktur ve müteaddid pi -
ı,ilı: edilen kontrol muamelesinden 1;. Montmediye •arkmı ~ . oradaki Fran- yade fırkalariyle zırhlı cüzitamlar - •• • • 
lc•Yetcidir. sız kuvvetler;yle muharebe~·e t~ıtuş- dan ~ürekkeptir. F~ansız zırh.lı .kuv Dün mektepler kapatılmış ve talebe numagış. ere 

lııi amma ne halda?.. muştur. Almanlar, bu havalıdekı mu vetlerı, cenuptan ılerlemek ı~tıyen 1 
"ııltalya bit~raf bir devlet mi~ir ki, har~belerde büyük zayiata uğratıl- Alman kuvv~tlerine şiddetle mukabil sevkedil'miştir, Almanya, ltall}ayı sıkıştırıyor 
. ı,,.a haa olan hukukun tatbık ve ------

Londra, 14 (Radyo) - Romadan 
gelen haberlere göre, İtalyada hasma
ne hareketler ve müttefikler aleyhine 
hadiseler gün geçtikçe armaktadır. 

• ı· ~ •fade ıeklinden dolayı bir kelim 
ıı.ı.ı.ına malik olalıilain? .• 

l ltatya lıitaraf deiildiı-. Banu •ÖY -

:;eıı yalnn: biz deiiliz. Bizzat ken -
, eridir. Avrupada harp batl&dıiı 
~de,. beri ltalyan devlet &damlan 
ı&.,. f,....tt.., lter Yeaileden istifade e
lif elt ltalyaDlll Almanya ile olan İt• 
la'"°"' sadık olduiunu, ltalyarun iti. 
\iı, "'1 doefil fakat sadece harp harici 
"'--de.,_let balunchaiwıu tekrar edip 
~~-? 

~~ya ile ittifakına sadık fa • 
~ ........., timdilik harp harici bir 
~ let demek müttefikler aleyhine 
~ >\,, ıia ınek için vaziyetin Alman
~ lrı&aaicl bir temfde inkitafını 
lıı, Yen b,..ün harp harici fakat ya. 
....,, ~ INr devlet demek deiil ----? ~lıı V&&iyette ofduiunu açıktan a-
"-1 a kt!Qdi oieYlet adamlannın rea • 
~ ıı_.. ile tekrarlamakta ltir mah· 

1'-liliten lııir hiiömet n....I o • 
r· --Devamı 3 ndl r.thifed,. -

L Son 
(şinci sahifemizdedi 

Dakika 

-

General Gort 
Fransad ~ki lngiliz ordularına hita

ben bir mesaj neşretti 

Bugün Romadaki bütün mektepler 
bir emirle kapatılmış ve talebe sokak
larda müttefikler aleyhine nümayiş

lerde bulunmuşlardır. 
retmiştir: Ntınıayişc;ilerin, Fransız ve ingilb 

Bütün cüzütam kumandanlarmı ııefarethanelerine yaklaşmalarına mll-
•ubaylarını ve kıtaatı İrıviliz hava saade edilmemiştir. 
kuvvetlerindeki arkadaşlarının e~siz Faşist nümayişçiler, Venezya aara
yardımı ile yapılan ileri hareketinde yının önünde toplanmışlar ve Mussoli
gösterdikleri fevkalade intizamdan niyi alkışlarla bir kaç defa balkona 
dolayı tebrik ederim. Bugün !mpara - çıkmağa mecbur etmişlerdir. 
torluğun tarihi büyük bir anının are. İyi malfimat alan mahfillerde öğre-
fr•:nde bulunuyoruz. nildiğine göre, Almanyanın Roma üze. 

Mücadele meşakkatlı ve uzun ela - rindeki tazyiki son haddini bulm114 • 
caktır. Fakat nih~i zafere itimat e - t ur. 
debiliriz. 1 ngiliz gazetelerinin neşriyrdı: 

JJ 
Londra, 14 (Radyo) - Gazeteler, 

1-lollanda altınları İtalyadaki hadiselerden bahis ile ma-
kaleler neşretmektedirler. 

• • Yorhsir Post, italyanın müttefikle- Nüınayiflerin vuku bulduğu Venedik Meydanı .. 
Londraya na kledı/ dı re karşı hasmane hareketlerinde deva- dir. Britanya ve Fransa donanması, tan hcsaplamılşar ve hazırlıklarını o-

General Gort haritayı tetkik ederken Londra, 14 (Radyo) - Bir Hollan- mını manidar bulmakta ve şöyle de· mü~fi~lerin muazzam. ordul~rı, her na g~re yapmışlardır. , 
Paris, 14 (A.A) _ Havas ajansı_ da gemisi, Hollanda altın ihtiyat akçe- mektedir: tı:hl~eyı bert:ıraf edebılecektır. ~ar- Br.~~nya ve Fra~sa, ı:kd,;n_:de da· 

· nın ordular muhabiri bildiriyor: ilerini hamil olarak Londraya gelmiş- •Mült~fikler, garp cephesinde bü- bı göze alan ımparatorluklar, butUn ha bu.'"iik harpler \ermege de ama,Je-
Fransadah İngiliz orduları ha~kıı-ltir. Gene altın yüklü dört gemi, yolda yük harbin başladığı •ırada Romsdanıbu t~hlikeler~, zuhuru ~uhtemel .hadi- <lir.> .. .. . 

mandanı general Gort şu mesajı neş- bulunmaktadır. b·ükselen sese cevap verecek kudrette- selerı ve vaki olacak mudahalelerı çok- • •· ~ De•amı 3 uncu aahıfede -
• 



. \ 
15 Mavır. 1940 ' ... arc; nb<' 

o 
12,30 program v m mleket saat a· 

yarı, 12,35 ajımıs \ e meteoroloji haber· 

,. i- • ç•ft~•k k d terj, ~2,Şô fnfiz"k: muhtelif şarkılar 
6.,- l Ş r ? U aSaSia an (PJ.), 13,30, 14,00 miizik: Küçük ur· 

ft '1> 500 ı• J kestra (Şef: Necip Aşkın), 18,00 proı " ıra ça an ram ve memleket saat ayarı, 18.05 ınii-. ı a C zik: Senfonik miizik ve opera aryaları 

1 [] 
M h d ları keyifle (Pi.) ıs.so Mtizii. naHı.nlar: Huşen uf! Mı l . ı e me para Knm, Cevdet KOZ[ıll. İzzettin Ökte .. o-

0 o ara l skıG • f b •k , ke • ı e yerken yakayı ele verdi kuyan}ar: l\lü~e~·~ l _se.ner. ~9,00 k~ 
8 d 

t • .. h' l . • r • h tt 
1
. , . d Ira a rJ aS ll ll ma l C eri Teı>ecikte umumhaneler arasında nuşma dış polıt ka hadıselerı) 19,2 

nl n.,en nr • • .. em ı ... aı r;e. .h Jmo ına ge ınce, ouıa ı a . .. "k F 1 h . w ıeJ<et 
. ' . l .. d. t k . d·ı kt a· •• "' •• I t b .. d . . . dol"şan \e Ö .. "de berı"de fazla p 0 ra sar- muz. : 'ası CYctı, 19,40 mem ri ·11ae inirlcr. gcrılen mun ı ·ıp er. mu ema yen a vıye c ı me e ır. , yor ... .,,;; · ... . · .. 

Sı. d" h . d k ~Mu·· ·tahkem . l . 200 k·ıom t ·e SOK e e s an a gon erı fctti~ go""rülen Ahmed o~u .Mehmed ·aat ayarı, BJans ve meteoroloJı haber. n , \ ı-.nn nav c v ec;ın P. ar - • sıper erın ı e ı ö• ö' • .. • N. 
"' • k fıı a ını bu d..:l r. Fuka Ye bnliğ olduğu bu hatta tam 75.000 HükQmetçe 400,000 liraya satın a- üç ay sonrn mümkiın olac.iktır. O vak- Topuz adındn biri zabıtaca yakalan - lerı, Z-0,00 muzık: Ç~lanlar: ~em:ıl t 

Jt f kler·n goı u t göre lı gföı tonluk d;J«.nli tel kullanıldığı söy - iman Bomonti Nektar bira fabrika ve te kadnr bira sıkıntısı çekilme.si muh- mıştır. Yapılan tahkikatta 'Mebıned Seyh~n, Cevdet Çagla. İzz.<!tt~n Ök ~ 
hp·ar tlc>nl!: · b:.,' ın • 0 1 ~11 harp lenmektedir. !tesisleri arasında Boıuonti bira şirke- temel görülmektedir. Halkapınar bira Topuzun l\:ö~ceğiz kazasının Dalaman Fahrı Kopuz. Okt~yanla;: ~zıze ~~ 
y .. ınız orada olmıy.ı 1 lır. Fransız Askeri mülcha"!lıslara göre bu hat tinin, izmirin Halkapınar mevkiindeki fabrikn ı dahilindeki gazinodan da in- nahiy.e inde pirinç zcriyatı yapan Bay zem, ;Mustafa .?~a:ı~.r, _o,3o te.~ n. 

tl.11.. tı e a~ k r c phe ·nde-n gö- trn in a mda takip edilen gaye, or - 1faorikası ve müştemilatından diğer hisarlar idaresi istifade edecektir. Salim Dağlının çiftliğindeki yazıhane- 0.rm~ıı Sonu dugu~u. Yaza~: :Muhe st 
zü,ıü &yırmamak a ve hatla Mafno dunun, ilk harekfıtını korumağa ma- ~binalar da vardır. İnhisarlar umum Diğer bir mesele de inhisarlar umum sine :nahlar uydur~rıık kim_:ıe bulun - dıs 'Nepha:

1 Ozç.~~c~~rlı.,~~:3il ?esr~eur 
l 

•-· Al hü t f t te'"k ı-· k lk ·r · ··d·· lilw ·· ü · ·· · 1· · · madıgı sırada !100 !ıra çaldıgı anlaşıl- saat, 21,4,> muzık. l.n asetıcum J. ttına ar ı uır man cuınunu u , s ra )1 • uır a an vazı esı mu ur gun ıı emrı uzerıne mır rn- müclürliiğünün Ilavraklı ciYarmda in- • ' • I .. ~. 29 30 
< ·, yakn gormektedfr. görmesini teminden ibaretti. Her "ki hisarlar başmüdürlüğü, Halkapınar- <-a {!ttireceği büyük sarap fabrikasıdır. mıştır. Cwrinde 243 lira bulunmuş ve bnnclol'lu (Şef: hsan I~unçer), ~·ri 
· A \ ni mn. bu atın a keri münekkicl - hattın harpten ~vvelki evsaf ve vazi- daki bira fabrikusiyle müştemilatı bi- Bayraklı civarındaki arazi Lidy.alıla- almmı~tır. Suçunu itiraf eden )ieh - ~emleket aat ayar~,. nJans h~ber e u: 

· · · · · f ı · · ı · d"J · ı · · med Topuz dört yüz on bes lira ç<>ldı zıraat esham - tahvılat kambıvo - n 'erı, bugı.in, boyle bır taarruzun güç e erı şöy e tayın e ı mış bu unu - naları teslım altımştır. rın Navlnhon dedikleri Eski İzmir ' ~ ~ - ' . 9 : •• : cız-
.. ğtinü kabul etmekte ve neticenin. yordu: w . .. . ehrinin limanı üzerindedir. Burada ğmJ, bu paradan bir miktariyle Aydm- kut bor;ası (fıat.) -2,oO. muzık: ., 

b k 
, d .. l\ıraJ··no hattı bı"lhassa m··dafaa . Yaptıgımız tahkıkata gore 1zmırde- · .. h. ~ . "h . 1. da bir gramafon bir bavul pivango band. 2v,25, 23,30 yarınkı program 

u arr.ı aşma a en az zarar gorc- - ı ı u ı ki • . . . . k mu ım asarıaatıka bulunması ı tıma ı- ' ' .; 
l h 

• h. 1 1 k l . t . d"l . t' S f b d"l k lıu fabrıkada hıra ımal edılmıyece bileti saat elbise ve çamaşır satın al- kapanış. 
ce ı: atUl sa ıp o an mem e Pt e - çın esıs e ı mış ı. e er er e ı ece . F b .k d k" b" . ı· h ne karsı şnrap fabrikası inşasına maa ' ' · 

. . . d h k~t h h . b. tır. a rı a a ı ıra ıma ıne ma sus s - <lığını itiraf etmiştir T h d 
h.ııe olacağım tebarüz ettırmekte - or unun are a mı er angı ır k' ' . ök··1 k . h" 1 rif vekaletince müsaade edilmemiş - .. . . .. . a ran ra vosu 
dir er taarruzdıın vikaye edecek tarzda ia- ma me vesaıre s u ere ın ısnr ar f H be ld - .. B t" Suçlu, Koyceğız kazasına gonderı- Gi:iu~;Q;iii:iieuiii.iaiimiiiiiiiii9 

· . . umum müdürlüğünün tstanbuldaki fab ır. a r a ıgımıza gore omon ı ıcc kt• 31 
Almanların bu husustaki düşünce- şa edılmiştır. ' .k • .. d ·ı ekt. sirketinin inhisarlar idaresince satın e ır. Tahran radyo&u kuıa dalga 

. h 1 kl b Al k z·gf .d h tt . 'L. t·· 1.. rı nı:;ına gon erı ec ır. .. . d h .. T·· k. ··•· lerinı i meme e eraber, man u- ı ~ı Aa ı ıse ner ur u. ~n~ev. I . . alınan Halkapınar bira fabrikası, in- • • • ~etr~. uz~rın e er gw:'. ur ıye ~ t 
mand heyetinin her zaman muhar.c- ralara ımkun hazırhyacak bır ıstmat Fakat İzmır fabrıkasının, yalnız hisarlar umum müdürlüğünce yeni ba- Beledıye temızhk amele- tıle gunduz 12,15 de Turkçe netr•r• 
},eyi, daimi bir müdafaa sistemine ve har-eket Ussil, ileriye atılmak için imla tesisatı işletilecektir. İstanbul zı tesisat vUcude getirilerek sarap fab. • k f l yapmağa baılamııtır. 
tf'rcih etmiş oldukları bilinen bir h:l- bir tramplen (zıplama aleti) vazife- fabrikasında imal edilecek biralar, bi- rikası haline ifrağ oluncakt~r. Fahri- Sine OD erans ar 
kikatir. Ren nehrinin öte tarafında. Si görmek Uz.ere inşa edilmi.şti. c1on veya variller içinde izmire getiri. kanın geniş arazisi d-e mevcud oldu_ verilecek 
manevi.yatı bozulmuş ve yıpranmış Nereden geçilebilir? l~k ve Halkapınar fabrikasında bi- ğundan şarap fabrikasının modern ve Belediyece Kemerdeki temizlik ha. 
bir düşmana karşı yapılacak bir tanr Fransı.zlar, !'lman.Jar:n igfr~d ~a.t.. don ve varillerdeki biralar, şişelere ~ok mükemmel tarzda inşası için bu_ nında bir salon vücude getirilmiştir. 
ruzun rnuvaff akiyetle neticeleneceği tında bır ged ık a~abılmelerı ıçın doldurularak satışa çıkarılacaktır. rada yeni inşaat ve tesisat da kolayca Buradn zaman zaman temizJ.ik amele- OZOM: 
de bir kaç kere yazılmış bulunmak - 600.000 - 800.000 ınsanı feda etme-ı M 1 k t• b" .ht· ta _ vilcude getirilebilecektir sine konferanslar veril~cek, vazifeIB- 201. j. Talat 
tadır. Bir Alman taarruzu vukua gel leri iktiza ettiğin 1• iddia etmektedir - . cm e e m ıra ı .. 1y~cın.ı m ma . · . . ı·ı· daha ı·yı· öT•r'"tı"lec"k aynı· zamanda 555101 l 2 . . . na ıyle karşılamak ıçın ınhısarlnr u - Şarap falmkasında genış bır de kav ti '" " ' ' 

diği takdirde harbin bir dönüm nok- ler. Ve aynı mmtakadn bır kuvvetı üdü ı··;;.n . . . k"ld le ·apıl k . l d"l k 1 burada toplanarak istirahatleri temin ı----. - f d tm ki k d"l .. d ·r .. mum m rur; .. , ışı genş şe ı e e y aca· ve ıma e ıece şarap.ar 
tasına gırmiş olacagına ve kat'i ne- e n e e e en ı erının e ı' aJıno 1 t B t· b' f b .k 1 n kavda 11 d ldıkta t olunacaktır. Salona belediye reisliğin- 555121 1,2 
ticeye çok yaklaşmış olacağına da hattını yarabileceklerini hesaplıyor - atamış ır.d omnlon ı. ııb·a la rı n arınık k lyı katn ırı n sonra sa ışa ce satın alınan biı· de radyo konmuş - No. 

· l 1 m ran ıma a ışe aş aması anca çı arı aca ır. 
ayrıca işaret edilmektedır. ar. tur. Temizlik amelesinin h€psine de - 7 9 

İstikbali keşfetmek iddiasına kal. Fransız - Alman hududunun bir mirden karyolalar ve yataklar veril - 8 10 75 

kışmamakla beraber hfı.disatı objek _ çok nok~aıarı tabii mani:ılardan mu: an at 0 .. arın da Sahte bono miştir. 9 1250 
tif ohıı·ak takip edenlerin kendi ken- rekkeptır. Bunların başlıcası, serı * JO 15 50 

SA 
6 78 6 '7Ş 

dilerine sordukları şu suale bir cevap akışı, sularının fazlalığı ve gayet ge-I D ft d d.. •• 11 18 Yok iş yok 
vermeğe çalışabiliriz. nişliği ile Ren nehri teşkil eder. Sar, Dersler kesildi. İmtihan- Sahtekarlar istanbula e er ar onuyor _.., 

.:Bu c phelerde ne ıekı1de ve han- fazla derin olmamakla beraber, köp Ankaradu bulunan defterdar Bay Sivri~inek ınÜcadelesİ 
gi ~asıtatarla bir yarma hareketine rillerinin derhal berhava edilmesi lar da yapıldı gönderilecek Mümtaz Tarhanın birkaç giln zarfın- . • 
~iriail bil' .» imkanı olduğundan kolayca geçile- Bölge Sanat okulunda teknik sınıf- Sahte isimler altında binlerce lira. da İstanbul yoliyle şehrimize dönece- Delffiiyece şehirde sivrisinek ınilc•. 
MaJino v Zigfrid hatlannın evsafı mcz. Buna mukabil Mozel güzel bir lar talebesinin dersleri k.e ilmiştir. fh- hk mubndil bonosu sntmııkla maznun ği haber alınmıştır. B. Mümtaz Tar- delesine ehemmiyetle devam edilıntlt 

V k d k . 1 ·1 ac id ol bil'r Fakat bu dn s·v ka A . . han lzmir maliye ine nid mühim bazı ... a· ş h. c· ·a da ı..ulunan bazı b$ ıı .ıı.n a ı sua t' cevap verebı - b ç a ı · ı. er zarı sınıfların derslerı bu ayın sonun- Bucalı Tcvfıkle arkadnşlnrı hakkında ' . . . A . .,(! ır. e ır 1
" rm fJ 

mek lçın c~-vcM hu ıki nAt hakkında rosşorbHingdc AJmany~yı 1..Ukecnı- k . k . S . . . . ~ . .• . mevzular ılzerınde Mahye Vekaletıyle takhklar yer ''t'r kurutulmak adıt. J3tl 
• da esıleee ·br. on sınıf talebesının ikmcı sorgu hukımhgınce vapılmakta t t . t• • . tı•· 

bıldiklerimizi bir hülasa edelim. burgdan ayırdığından bu memleke - . . . . . . . . · emns e mış ır. iş için belediye temizlik amelesı ç.a Y 

Z.gf_,..ı h tt . d t k" tin bitaraflıi~ını ı·hıaAl etme,,· 1·cap et mezunıyet imtıhanları da bıtmıştır. olan tahkıkat netıcelenmıştfr. Maznun * k bu·· . .ltJc ı nu a ınm ınşasın a a ıp • ,., "'ı - tırılmaktaliır Kurutulamı .. ·aca · .,~ 
edilen gayenin ne olduğunu, Hitle- tirir. Bu takdirde mühim avantajlar Dün Maarif VekUlctinden gelen bir Jarın, lstanbulda sahte bono tabettirip Ticari miiracaailar batakhldara da mazot dökülerek si\1fl• 
rin ı 938 eylülünde Deyli Meyl gaz~- elde .edebileceği inkar edilemez. Ren -emirck kız cı.:rnat enstitüsünde dersle- <-atanlarla alakaları bulunduğu anla- S f d b 1 b. f" - ~ k t" t• 1 . · ö ·· sıcÇ11• . . • o ya a u unnn ır ırma, agaç ~ıne ve ış ıı·me erının nune 
tesinin muharrirlerinden Vard Pri- nehrinın Hollanda civarına dü~n kıs rin derhal kesilmesi bildirilmiştir. ls - şıldığmdan İzmirdeki tahkikat evrakı- k"" .. .. t k · ted•w · · p· d b" ekt d·ı·r .. . omuru sa ma ıs ıgını, ıre e ır rn e . 
cea vermiş olduğu beyanattan anla- mı mukemmel bır hareket sahası teş tanbuldaki kız sanat enstitüleriyle İz.. mn, tstnnbuldaki sahte bono tahkika- . t . . - *----

b ·ı· · kil eder t" 1 b" 1 t• .1 k .. t t b 1 "d fırına zmırdekı defne yapragı, safran 
ya ı ınz: • mirdekilerde bugün ders kesilecektir. ıy e ır eş ırı me uzere s an u mü '"' d"w t bbA ti "h t 1 . 1 . T • l"k • l • 

uBiz bu hattı, hakikaten müdafaa- Fransız generali Kulmana göre ju- * deiumumiliğine gönderilmesine ka - \.w ıg~. 1t ~·:-~ ~r ıhr~c~ ç~~rıy ~ ış emız 1 lŞ eri 
da kalmak istediğimiz takdirde, ra dağları ile cenubi Kosjlar arasında y .~ • • rar verilmiştir. ~ apma b~l~~ ıC:ı~ı r rımız ıcare o- Belediye temizlik işleri için iki ~f-
dünyanın en büyük kuvvetlerine mu- Belfor<J civarında (50) kilometrelik 0Jl iŞ efJ * asına ı .rmlş er ır. yar etov makinesi alınacaktır. 

=11 
kavemet edebilecek bir set haline ge.. bir gedik bulunmakta ve bura.dan · RESİM SERGiSİ *· 
tirmek jçjn, kendi tarzımıza göre in- Paris, Dijan, Liyon gibi mühim şehir. v . ll b , Zorla kirletmiş ZABIT ADA 
şa etmiş bulunuyoruz.> tere ve bilhns a büyük Krözo fab - ı enz yo ar U sene Kar§ıynka balkevinde açlın re5'nı Anafartalar caddesinde !marn ha -

Zigfrid önündu buionan mayin rikalarma doğru ilerlemek imkanı bitirilecek ~ergisi muhitin, bilhassa genç, istidat- nında oturan Fatma Çelebi adındaki B k t . 
1 l d 

. . larını topJıı.·an yük::.ek bir zevki selim .. .. ıç.a ~ a§tycmnuş. d ~ 
tarla arının ne kadar büyük bir teh- bu unmakta ır. )3eledıyece ımar sahasında bulunan .; ' ızı, odasının onunden geçerken zorla Kemerde umumhaneler arasın a 17"" 

like arzettiğini harbin ilk günlerin- Fakat oradan Ren nehrinin ge - h .. k ld d"" . , 11 _ ile hazırlanmış bir sergi olarak aHlkn iç~ri çekerek kirleten .Mehmed Küçük linde bı,..nkla dolaşan Ali Ta~kıren ııı· 
d k h k 

... . 
1
._. . ·-· ve enuz a ırım oşenmemış ~o a .1 k 1 t c-~ • rt• i"f t r- ~ c i are attan ögrenmiş bulunuyo- nış ıgı 12 metre ve derınlıgı 6 metre . ı.-ı d" d d"l _ ı e orşı anmış ır. ~rgı pa ı mı e - 0 g-lu adliveve verilmiştir. bıtaca tutulmuştur. 

ld w d .d f . 1 rın ınşasıııa Ut; e ıyece evam e ı t• . B G 1. B ht' h. t• · . ruz. Bir tel parçası, bir taş parçası, o ugun an mü a aasının nısbeten 1 • •• ışı . a ıp a ıyar, na ıye par ı ____ .• ,__ __ _ 
eski bir konserve kutuau bir ağaç kolay olduğunu da unutmamak icap rnektedır. Hazırlanan programa gore erkanı ve kalabalık bir halk kitlesi ha- • • Çuval hırsızı: , 
gövdesi, metrOk bir araba, hafif hir eder. Almanların en iyi netjceleri Lo- 'bu yollar, bu yıl içinde bitirilecek - zır olduğu halde B. Remzi Balaban ta- Bır otomobıl kahveye Meyveter gümrüğü mevkiinde t~. 

1 • d" . 1. Y d Z · ü ·· t·· ı B VS 
insan tema~ı halinde, müthiş infiHlk- rende ve Mozel nehrinin garbında tir. rafından söylenen bir hitabe ile ve o- gır ı mır 1 u a ~uv1 i zum uccar · {1 

1 b·ı kl . d"l kt d. B 1 · A d·t· · ·· .. - dan 13 b lara sebebiyet verebilir. ~ ~ ı e~e ~rı ~a·n.ne '. m: e ır ... ~ Çarşıda lıo7:uk h~lde bulunan yolla- nun tarafından açılmı~tır. Sergide bir Kemer islıısyoııunda şoför muavini >:'. .. r. 1 ının ~ı.~m magazasm_ dall t&ı• 
Tanklara karşı yükselen hatlar ıkı geçıt müste'th~~ m?1um stratcJık 1rın esaslı tamır ve ınşasına da başlan- çok kıymetli eserler vardır. Sergi on Ali Naci ~'Iaç; gece yarısından sonra :>uk \e 100 kuçuk çu .al çaldıgın 

arasında da mayin tarlalarının bu - hedeflere vat·mnk ımkamnı bahşede- mıştır. Yangın sahasında boş aı·salnr- beş gün devam edecektir. istirahate çekilen şoför Hüseyin Şen- tulmuştur. 
lunduğunu unutmamak )azımdır. En bilir. da yeth~en bazı dikenlerin tüyleri rüz- * ·· ı· ·.ıaresı·nd k. tom b'l" }'arı 1·eS?""ı"lz''· • · . · k . 1 b"l -· " ' gune ın ıu e ı o o ı ı, ansı. " ... ı~. • 
milbı~ n.oktalarda, zırhlı kulelerme Miltearı:zın aışı .ş~ 1 ech:gı zor: gürla havaya kalkarak balkı rahatsız Mahkumiyet zııı ınarşrna basarak harekete getir - Gaziler caddesinde 14 yaşında Y.• 
adedı, kılometre murabbaında elli - luklar müdafaa ateşının II!layesı . .. . . . . . . . eriılde 
ye baliğ olmaktadır. tıwiçreden Lfık- altında inkişaf edecek harekat saye- etmek_te ve cılde temas eden t~:ıer, ı~- Talebe olmadığı halde Lise ve Or- ":1ış, ıstasyon karşısında kahvecı Bay ş~r ve 13 ;~şında Bekır; yol ~nı ojlıJ 
semburgn kadar hat Ozerindeki Müs sinde açılan bir gedik, mütearrızı ' sanı kaşındırmaktadır. Beledıye temız ta mektep talebesine mahsus kasket Mehmcd Baskının kahve parmaklıkla- bır arkadaşıyle konuşan ibrahı . ell 
tahkem mevkiler (zırhlı kuleler) bir ilkinden daha. kuvvetli bir müdafa. a lik müdürlüğ'Q, yüzlerce amele kulla- giyen Mişon oğlu jozef asliyecezadalrına çarptırarak 200 lira miktarında Ramazan Koltaşın paltalonu cebın!eu 
sene evveline kadar 17 000 iken bu- sil ·ıesi karşısında bırakacaktır. Ve narak bu dikenleri topla.ttırmağa baş- 16 lira para cezasına mahkfun edil- zarara sebebiyet vermiştir. Suçlu, za- 16 lir~ını ve para cüzdanını çalar 
ı.rtın 22.000 e varmış bdıunmaktadır. _ Devamı 4 üncü aabifede - lamıştır. miştir. bıtaca yakalhnmıştır. suç üstü tutulmuşlıırdır. 

w• gaS• 

LA
"' M TA Buna mukabil; yahudiler, beni Gat- halinde değil; hükumet mücadelesi Münzir ile Sad ilmi Aba<le taşıyorlar- ler- askerimize yardım edecegız. tia--

faııa, Hayberin zengin hurmalıkların- şeklinde işe sanlmllk zamanı gelmişti. dı. talara ilaç vereceğiz. Onlara ok ye 
dan mezruatından hisse vereceklerdi. Çünkü Arabistanda küçük kabile Oruu, Haybere duğru ilerliyor ve tireceğiz. 

Yahudiler, l.ısiam kuvvetlerinin ya- hareketlerinin bir çoğu; geçin~k. bir Amr ibni Ekr.ein §U parçasını teren- zaten İslam kadınlan her zı~:ııı 
hudi taarruzuna karşı durnmıyacağı - kısmı dn mildafaa için ihtiyar edilir- nüm ediyordu: harbe iştirak eder ve oephe gedsındt 

~l'Zi~~CWG-Oı.. yj • l\ AYHAN · nı, çünkü, hazırlıksız l>ulundukl:ı.nnı di. Halbuki bir hilkt1met. teşekkülü; - Yarabbi 1 Neyimiz varsa sann bulunurlardı. Fakat b\l sefer .ndet ıırt· 
azan• • zannediyorlardı. Bu zannı veren de hem toprak almak ve hudud çizmek, feda olsun. Sen bize rnag-feret et .. Sen mıAt B 1 k ·~ kuvv"t· yoıdıı 

· ·ı.ı +n f ekd·w · ~ ı. u ara ı pıs.> .... r ... ı 
-206- Bunan Q:z.cnne ııu wora Y ıgerı- meşhur milnıı.fık Aptulla.htı.. hem de fazla nilfusa .sahip olmak ve sL bize doğru yola göstermezsen biz o yC>- . . . . . . üŞ ..;e 

A t 11 h dA. E i · b i rudırd Lar Aptullnh ibni Revlıa ile . . . . devecı kıyafetındc bınnı görJJl • P u a ı s rın uıuruna g r • il<! s ı · . . Hazret Muhammed· yahudilerin ha- yasi muvaffakıyetler temın etmek is- lu bulamayız. Yarabbı, bız ne zaman .. bir es 
di. Resulu Ekremı·n klif. · ı ttı. r~•ndR$ıları daha. kuvvetli «elmıı:ılerdı. _ . . ' A . . . . şuphelenerek yakalamıştı. Bu, ını nn n · a A.Ll -. • v zırhgını ve ıttıfakım haber alınca ev- terdi. tslamıyet de bu suretle nüfuz ve <lavet edılaek hemen gelırız. Sen de ı"ol'' 

-. Eğer kabul .c&r de A g.eHraenlı, Biraz sonra ~ııhud~ kafilesi temizlen- vela beni Gatfıını bu ittifak~n vaz g.e- kudretini tevsi edecekti. düşmonhı karşılaştığımız zaman, bize sustu .. ve bir şey s~yleme fs:; ·ıııı1'· 
aynız mmıda, izi bir h<ikUmet ola.ralı: mfş. Aneah bır ki 1 ·kurtulmuştu. çirmek teşebbüsünde bulundu. Buna lsUlm ordusunun piştıır kuvvetleri- sebat ve metanet ihsan et, çünkü her- du. F nkat casus nıhayet J-la) • 
tamrız. ..B~ h~Lse; H.ı:ıyb·er·y udilcrini büs mukabil; Hnybeı-i fethedince Beni nin başrndu Ubad ibni Beşir bulunu - kes bizi yardım.ıı çağırıyor.. kında malüm~.t v~eğe başl:d,:~rdıt· 

Esir, bu teklifi muvafık buldu. Ba- butün emirlendırmıştı. Gatfana hisse verecekti. Fakat Beni yordu. İslam peygnmberinin z.evcele - Bize tecavüz edenleri ve fitne, fe - - Evet Boyle bır hazırlıl .• bıııt 
zı a.rkadaşbı.rını refaka.tine ala.rak Hayber he.rekat ve hazırlığı. bilha.s- Gatfan razı elmcdı.. rinden 'Ommü Sel~e de beraberlerin- sad çıkarmak istiyenleri biz istemeyiz. Bunu ypptıranlar dn, l\1edinedek~ ·ııJ1 
Hı!.y~rden M.edineye hareket ettL Fa- sa Kenanetolnürrebi zamanında büs- İslam ordusu hazırlığa geçince Haz- de idi. Yedinci hicret sener,inin Mu - Diz senin fnziletinden lc.at'iyyen rnüa- eohnetır. Ve bunlar sizin kuw.etı~\ılt• 
kat yolda birdcnbir.e luırnrından stırfı bil tün fazlalnşmıştı. ret Muhammed şu tebliğde bulundu: harrcm ayında hare.ket edilmişti. İs - tağni değiliz.> v.e techizahmzın nz olduğunu, ~~~ot. 
nazar eW. Kenane; beni Nazara mensuptu. - Benimle yalnız harp maksadiyle lam ordusunda 200 atlı süvari 1400 İslam kadınlarından da Hayber se- kuk mağlOp <iiJŞt>ce~inizi lJi}dır>) ıııtı 

Şüphelenm!şti; korkuyordu. Y~h.udi reisi; Me~in.eden ~la~recilerin ~arek~t edecek olanlar gelebilir. Di - piyade vardı. ferine iştirak edenler vardı. Ordu tek- !ar. ~lnama.filı r:h ld~<'r kor~~~·;;dit• 
Aptullah; onu iknaa çah~tı. fakat reısı A tullahın gızlıden gızlıye yaptı- ferl~rı geriye. OrdudP. Uç büyük sancak bulunuyor- bir getirerek ilerlerken ltesulil Ekrem umumfy~t ltibarıyl faş ıçı 

muH.ffak ohunaymc kılıcını çekti fr1 teşvikat He artık epeyoo ümide ka- Bu cilmlenin altında; t lamiyetin du. Birisi, H nzret A~·şcnin ekseriya bunlarn teveccUh ederek sordu: ~er. f;l<• 
ve: pılmı. v Beni Oa.tfnn kafi! inJ de f)ic artık do~rudan doğruya teca\'iizi mnhi başında taşıdığı bir örtüden yapılmış- - Kime haber verdiniz? Niçin siz Casu ; bu ifadeyi ~nen ~9ulO , 

- Kendini iyi koru, b hey korkak dineye apılncnk harekata iştirak ettir. yette harplere başladığını gösteren birltır. de r,eli.rorı:unuz!. remin }ıuzuruıığr. söyJ.cmişti. 
herif Erkek olan özünden denmez. mek i2in aBı clmafın muvaffak olmu11- maun vardı .. Artık b1r lslftm hilkume- Bunu; Hazret :Muhammedin da.mndı Kndmlar: 

D!ye b~a:- hücum W. t\h tf te ek.kal tml9 ve kabil harekitı liazrqt Ali, di~erlerini ciı.: Hl!bap füni ı - Ey Tanrımn p yaaruLl!ri· ded! ~ - Deor,·am 00cce.k -
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Cumhurreisimiz Vahşet 
Belçika sefirini kabul Paris, 14 (Radyo) - Alma.ı., 

buyurdular işgal ettikleri yerlerde müthiş Yai• 

Ankara, 14 (Husıı:;İ muhabirimiz-A • k d b malar yapmakta ve halka zu.lilm. et-

!.:~a.: :ı::~ii,k~u~üü~u~:~~~rrei~I:~; rnerı a a ita raflık yerine o-ayrı·nıu• :~~~~~· n~~~!·)söyliv~:nh=::= 
koşk!ınJe cumhurrei•imiz İsmet lnö- ' t"it ' ,_ 
ru tnrafından kabul edil:ni~tir. Elçi, h nazın Lord Hıılifaks Hollandıı ve Bel-
ltimadııame,ini takdim etmifj:ir. Ka arı· oıı· k t t ee ee d e 1 çikaya hücum eden Almanyanın vah.· 

~ul~eNhariciye vekaleti umumi kati- s a usu . eroış o unuyor şiliğin~~e~ı:~:t:~:n::ıd~mu··miş~!ret~ 
• » .• uman :;.ıenemencioğlu da bu- ' ...-... 

lwnmuştur. ni müdafaa için cesaretle giriştikleri 

PİYERLO Bu hususta yapılan tekl.fin, Amerikan milleti tarafından derhal ;~~a~~;:i~~~=~~~~i~:~~~~; 
l> d d h ve ehemmı"9etle mu""zak olunacag~ı d"l" !er bu memleketlerin göstermiş olduh ~a yo a arp vaziye- ere zanne ı ıyor iıntiııal numunelerinden yeni bir Jaıy.. 

tini anlattı Vaşington, 14 (A.A.) - Amerikan kanaate göre, kanuni bakımdan bu tek Vaşington, 14 A.A.) - Hariciye lacağı mütaleasında bulunmakta ol- vet alacağız. ''"il"•'"'" 
Br!iksel, 14 (Radyo) _ Belçika bitar~flığınm y~rine .bi.r. Amerik~n lifin kabulünde şu mah.zurla: vardır: nezareti mehafi!i, Amerika cumhuri- dııklannı kaydetmekt-edirler. FRANSADA 

llaşvekili Piyerlo, bu gece 'rad oda gay:ı muharıplik st~tusu ıkame edıl- 1 - Hukukudü\·el kaıdelerınde gay- yetlerinin bitaraflığı. t.erkederek gayri Vaşington, 14 (A.A.) _ Panarneri-
vaz!yet hakkında izahat Hrmi: H ·mesı hak~ın~a Cantılo tarafından ~a.. ri. m.uhariplik statüsü derpiş edilme - muharip vaziyetine geçmeleri suretin- kan bitara'lık statüsünün yerine gay- Mezun efrat çağrılıyor 
~zcümle şunları •öylemiştir: J'.ılan .ıekl~ dı~lomatık mehaf'.ller~ ıh- mı~tır. . . . . deki Arjantin teklifinin kabulü halin- ri muhariplik statüsünün ikamesi hak Paris, 14 (Radyo) - Harbiye na. 

_ Yeni metodlar dairesinde yeni tıya~b mun~aşa edılm:ktt:dır. J?ıplo- - - Bu yenı .. akıdenı~ Amerı~a ta- de bu teklifin derhal aşağıdaki neti - kında Arjantin tarafından yapılan zareti, mezun efradı kıtalanna dön. 
harplere başlanmıştır. Düşman. cep- matik meba:ıller~e eıı~ışeyı m.ucıp o - rafını:l~n kabulu Amerıkan .b.ıtaraf ceyi tevlid edeceğini kaydetmektedir - leklif'n Amerika hükumetince kabul meğe davet etmiştir. Mezunlar, sıra ile 
heı-i yarmağa çalışıyor ve bü:;ük kuv lan noktal~ı şunıardı: ·. kanunıyle bı'.' _tezat teşkıl e~ebılır. B.u ler: ed:lmediği .\ınerikan mahfillerinde te ve muayyen günlerde latalanııa iltilııılı: 
Vetlerle yüklenmiş bulunuyor. Ordu. 1 - İnfıra.tcıla.rın ıtırazı. . kanund~ tadılat .yap.ılması ıse A_merı- Amerikanın menfaatinin ticari ve rid edilmektedir. Hükumet bitaraflık edeceklerdir. 
muz, kralımızın kumandasında yeni . 2-: Amerıkan yarım. ku~esın~e .tat kan efkarı~mumıycsıyle kongrenın ar- iktısadi sahalarda !ter türlü anıeli ça- kanunu ve efkanumumiyenin vaziye- Jsvı•çre 
mevzilerinde harbetmekte ve dü• bık edılecek olan bu yem akıdenın Ja - zusuna baglıdır. l b . ti dolavısiyle Panamada cenubi Ame-

. ' • nnnyava bu ga · h · r·· k d" v · to 14 (AA) H 11 re ere aşvurarak ve naklıyatlannı • 
mana şiddt>tle mukabelede bulun • ,,_ ' . ,-rı mu arıp ıgı en ı aşıng n, · · - 0 anda . . . .. rika hükumetleri tarafından ittihaz e- Al t -4 
tııakt d C . . etııEllerıne göre tefsir ederek Fele- elçiliği Hollanda hariciye nezaretinden t.eshıl ederek mütt.efıklere müzaharet mangayı pro e-o 

a ır. ephemızın kolayca yarı- . . . • . . dileıı tarzı harekete israr etmeği ter. .J k 
lann·aca - d- I kt menk Hındıstanını tehdid etmesi için aldığı şu kablogramı neşretmektwir· etmekte oldugunun i<a.\ıul ve teslımı. eaece 

'· gını uşman an ıyaca ır. f · · cih eylemektedi.- Amerikan mah"fl 
Almanlar, açık şehirleri bombardı- ırsat ~·e~ı. . Hollanda Hindistanının ve Antil a- Ayni mehafil bu teklife taraftar o- . · . ı - Bern, 14 (Radyo) - Konaey f.ede-

man etmekle kadın ocuk ve iliti _ Aynı mehfıllerde Cantilo tar~fından dalarının kanun! veya siyasi statüsü- lan kimselerin Amerika ittihadı bloku lerınde bu tarzı hareketın hakkında ral bugün toplanmış ve weçen CWlla 

:ı-:rlan öldür~ektedlr.ç Düşman, yap-ıyapılan teklifin Amerikan mil!etle:~ nün gerek mlittefi~le'. g~rekse !apon- t~rafınd~n müzııharet edilmesi. takd~· müdar.aa~ı için _tedbirler alınmama.sı- 1 günü Alman tayyarelerinin K~liM 
"ıı bu mezalimin hesabını bir gUn arasın~a derhal '."üzakere edılecegı y~ tar~fınd~.:1. tadılı hıç ~ır veçh.ıle der lrınde mütlefıklere d~~a ı_nües.sır bır na ınusaıd oldugu ve hukukudüve,de bombardıman etmelerinden llolan Al-. 
rn'ıtlaka ödeyecektir.> ızann.edılmeı~ektedır: pış edılmedııııne tamamıyle kanı bulu_ s~rette yardım ~tmeg~ Bırleşık Amc- gayri muhariplik statüsü derpiş edil -!manyaya protestoda buluwn-m }ı6. 

ta ,ekil, halkın soğuk kanlılığını Dıplomatık mahfıllercle hasıl olan nuyoruz. rıknya kabul ettırmenın daha kolay o- mediğ-i beyan edilmektedir. kilmeti memur eyi.emiştir. , 

~uhafaza ederek askeri vaziyet; sü- J LJ Hk A • 

~netle.takip etmesini tavsiye et • Japonya rıu umetı 
nıış ve ızahatını bitirmiştir. Hollün mühinı beyanatı 

---------------------------I<atri muharebe Avrupadaki nizaın Uzak Şarka 
1 Roma, 14 cA.A.> -Askeri harekit ljayılmasından korkuyor Amerika, in/ irad halinde 
•akktnda :ıııütalealar serdeden Tevere 
diı~or ki: . .. .. ~aria, 14 A.A.) - EkscelsiOf' gaze- Şayet japonya müttefiklerin Hollanda rupadaki anarşiyi de/edemez 

kalmakla, Av· 

h Almanların garp cephesınde buyuk tesı yazıyor: ya ait Antil adalarına asker çıkarmış • . . . . .. .. . . . . . .. . 
arp esnasında malik oldukları fırka. Japonya her şeyden evvel Avrupa- 1 1 

t to d k h d \ aşıngton, 14 (A.A.) - B. Hull, es&Rlarını sılıp .supurecek mahiyett.e - lısıne şımdıye kadaT ırorülmemlş -
lardan hiç olmazsa yüz fırka fazla daki nizamın ıızak şarka Ye büyük Ok. 0 ma arını P'_~ es e ece veya u Amerika hukukudüvel cemiyetinde bir dir. Şu halde hukukudüvel ortadan lümler ve tazyikler yapılmıştır. 
ku . . . . Malczvada mudahalede bulunacak olur nutuk söyl" k A e "kanın at·· k lktı- t kd·-~- tah ddü ed k b" H t• · · · · vvete n:alık olmaları ıktıza eder. Şu yanosa sırayet etmesinden korkmak- .: . .. ıyere m rı . . .men 11 a gı a ı""" a s ece ır a ıp netıce olarak demıftır lu: 
~alde kat'i büyük muharebenin şima- tadır. Mııamafih harbin bu havaliye sa muttefıkler de mudahalede bulun - bakımından Avrupa yazıyetının ehem milletin vaitıerini tutacağından emin _ Amerika kendi m!lesseselerlaıl 
lı F'rnn3ad:: cereyan etmesi çok muh- sirayet etmesine mani olmak japonya- mak hakkını kazanmış olacaklardır. miyetine işaret etmiş ve hakkın kuv- olmıyacak olursa bütün milletler em- muhafaza. h A ika! taııd 
leııteldir. nın elindedir Hollanda halihazırda Bu takdirde japonya ihtilafa sürüklen- vete galebe çalacağı kanaatini izhar niyet hislerini kaybedecekler ~ korku f h ve t.eer. metmrek ~~-~ 

. ' eylemi•tir .. d ki şın re a mı mın e ....._._.,.._ 
Fransa ve ingilterenin müttefikidir .. miş olacaktır. • · ıçın e yaşayaca ar. . • . 

Mumaileyh bilhassa demiştir ki: Hatip bir takım milletlerin millt he- sulh halınde yap.map azmetmıo ve 

iki şıktan birisi! 
I - Bllftarafı 1 inci aalıiled" -
~r da bitaraflann hukukundan ve 

Fransız Gazeteleri 
- Milletlerin ve ferdi.erin hiç bir defterine vasıl olmak için sililhlarını buna kudreti olduğu sabit İlle de bll7te 

kaid-0 tanımaksızın hareket etmeleri arttırmış ve biriktirmiş ve Birleşik A- bir anarşiden masun bir vaziyette de. 
kendilerini harabiye sevkeder. Bugün merika da dahil olduğu halde diğer ğildir. Ve Amerika hü~eti infi.nıt 

... ı •• hakkında tatbiki belki de mu- Düşmanın, Isviçreye de hücum et-
~şerıyete n.11t:ydttn ok1,n11nu-~us~. Du .... ;J~; .;.~J--... •• 4+ ;;.... •••• 1-ıoH"ifA lt-•1-'olr- onwıo-H~1"' •'"•309iv1 ~ 

~l\aa..,.er daha makul muamelelerden 
meydan okuma hukukudüvelin teralc-lketmiş olduklarını söylemiştir. !edemez. Anarşinin bize sirayet ebııf-
kiyatını ve beynelmilel münasebetlerin Mt>mlekPtleri fethedilmiş olan, aba- yeceği vehmine kapılamayız.> 

~·ndiai de istifade etmek iddiuında mesi ihtimalinden bah:ediyorlar 
i~~;~~:tbuatınm bu rapor mü- Paris, 14 (Radyo) - Bugünkü MldıracakUr.• Hollanda Kraliçesi 

:'&ebetiyle yaphfı yaygaralar insa- Fransız gazeteleri, Li;ej ve Ardenler- Jor gazetesinde bir tümgeneral de •• 
ve Hükumeti 

ı.~:a:rı:i ~htiyari mahud deve kutu de m~h~r~belerin ~i~detk:n.di~.ni yazı- Belç~~a.harLiııin bir çok haftalar SÜ- Dun Londraya vardılar. Kraliçe, kendisine tahsis ()}u-
1 Yeamı hatırlatmalı:t-:d~r.. yor, ıngılız başvekılı ~· Ço~ılın ene~- recegını, şurada bir ilerleyiş, burada • 

tilı~~Ya hem harp haracı ~'.".devlet jik nutkunun ehemmıyetıııı kaydedı: bir gerileme olacağını, fakat Fransız nan Bukıngham sarayında oturacaktır 
1 aıyaııet aahaamda keneli ıtuıe &'e- yorlar Ayni zamanJ1< 72 saattenberı .1 . . k •1 ld • 
•n . · mevzı erının ço sag am o ugunu ya- Loııdra 14 (A A) H 11 d 

"Y11nu oynamak ve hem de bıta - düşürülen Alman tayyarelerinin mü - . . • · - 0 an a 
~af bir devlet gibi iktıaa.I ve ticaret h;m miktarda bulunduğunu tebarüz e- zıyor ve d'.y~r kı:. . . . . T kraliçesi Vilhelmine dün gece Londra 
:"••ında mutedU loir muameleye diyorlar. Bu meyımda italyanın ve . •Z.afer ı~ın ü.mıd ~sl~yebılırız. Ne- ya g~lm'.!'.ir. K:aliçe Vil~elmine tren 

~".'.2 b~lun~ak iddiasında.dır. Balkanların vaziy~ti de mevzuub~hse- tıceyı emnıeytle beklıyelını.> den ındıgı vakıt çok mutee;ısır bu -

'ıl uttefıkleraı bu yaygaralaro na - diliyor ve küçük bıtarafların gafı! av- ---------------------------------------------
ta karıılıyacaklarım bihniy-uz. An.. ':tlt!ll&ları zamanının artık &"eçtiği bil-
i. k kanaatımız ıudur ki ltaly• bu iki .->;r ;,ı ör•.'r. 
llltukj • tt L"-'- • • 'L • ıı,•k v~zıye . en --11>.j .. tıyar e~- Pli!;; Pariziyen gazetes:rıde Şarl Mo-

ti : Yam ya bıtanıf •eya lııarp bari. ,.;~ 13 MaYlsta mütt.efilderin Belçika-

! . h.,. devlet oı.....ı.: vaziyetindedir. ya yardım için yürüyüşl,,rinin prog - Belçı·kaya bı"r bakış 
'"'" g ld'". .. ·'-'- ,,_,__,__ '-'-~ -ı., h e ısı mu ...... tçe ...... ; ......... n ram dş_hiJ:ıı<le :!ereyaıı ettiğini, Belçi-
~ afaza etm~e imkan yoklıur. ka kral ve hükumetinin bun<lan çok Belçika bu defa da, 1914 de olduğu gibi Almanların taarruzuna ağ-

d ta.lya bitaraf bir devlet loakulcun- ınemııun kaldıklarını bu yardımın bü- ramıştır. 
'" ıatif a<I t k - "·· l" • l.it e e me ... ..,..,.... evve a yük e~mmiyeti bulunduğunu yazıyor. ZavaJlı Belçika, eski Yuııanlılar ve RIHllalılar devrinden beri, daima bu 

lic~r~~ olmahdır. Yok eier harp ha- Han-ri Kerilis Epok gazetesinde gibi hadiselere sahne olmuştur. O yalnız hariçten taarruzl&r görmekle 
Fı, ır devlet, yani açokcası yarm .... nJ:an yazıyor: kalmamış. tabiatla, daha doğrusu toprak seviyesinin denizden alçak 

"'tı ... - · bodu -~-"'el .,.-~!., . uııaaıp nca .... "'.,._ er .:s>r rok ek!l"perlerin fikri, Alman _ olmasınrn tevlid ettiği vaziyetle, sedler kurarak vese.ire ile mücadele 
, ....... ha be irmelı: fikir k . •llıd . r 1" ve ara- ramn müttefik kuvvetlerini Belçikada mecburiyetinde kalmı.ştır. Belçika bu ikinci mücadeleyi kazanmıştır. 

>o,.,: !•r de".let ol'":"ak kalJD&k isti - ken<ti ôtznme çekmek için bir pilin ta- Bugün sahillerinde pek az kısmında kum tepeler işe ya.-amaz haldedir. 
Itı.ı.ta t~kdwde mdl~~ ~ası 1:'" - kiıı ettiği merkezindedir. Maamafih Nehir yolları ve kanalları muntazamdır. Tarlaları buğday, çavdar, ke
t;., lab~n ol"'.ıyaD bu iKianaı vazı:e· tsviçreden Fransara bir taşma teşeb- ten ve pancarla örtülüdür. 7..iraat zengindir, buna rağmen dahili istih
d~ lah..:~:;. ıcap ve mu~lel~ bUsü daha miihimdir. Nihayet Maji - lake ye:.iş~e:. ~öyleri sıktn·. KııDal kenarlarıncla adeta. fa.sılam: köy 
~... etmek aıed>urıyeün.le- 1 noo•n bir cephe hücumu da muht.eınel- evler; gorur&ımuz. 

• _ dir. Bütün bunlaı-da sarahat yoktur. 14 üncü ve 15 inci asula.rda Belçikanuı garp taratma Fl.andre derler-
Hamd, Nilshet ÇANÇAR Netir~i korkusuz bek!iyebilir. Düş- di. Eııko, Möz, lzer nehrri~?':, ~ havaliyi z-.nııı en zesgilıi yapmış-

l .f. *- mauın geniş hareketi henüz başlangıç b. Fra1M!8ya, İngilte-re, diğer ıııemlelı:etlere şarap, ç.oha, Fı~ k• • 

t<ı.lgada taşkın• tadır. DUşman çılgınca muazzam harp m~ ve. ~ide işlenmiş danı.:ııer sevk~it'cıi. ~aza~n panmııı bir 
vasıtlvııu kullanarak kudurm~ kısmı kılıselere, çan kulelerwt ve belediye d~ ı.p•ıı.a haı'C41IMI'· 

/ık çog"' alıyor ---* dı. Bur&"este Çşimal sahilde) en ınethıır şehirdi. 
Herkes (ben Flandrllyim) deınez, (ben Burırestıiytnı) derdi. Buradan 

411tıftanıfı l met .. ,,.,., - lngiliz madenleri halk çanb.r çalınarak uykuya veya herhanır; bir d8şmaaa mukavemete 
h, rı•ra, 14 (Radyo) - kalyanın çağınlmlı. Halk, 14 ve 15 inci asırda~ için bll çaıı se&erinl sık sık 
ta~ şehirlerinde !nrilizlere karşı • diııledi. 
~etı llılaıı tavır ve hareket ehemmi - Kömür istihsalatını Çok defa memleket harap oldu .. istiklal elden gitti, fakat Belçika, 
~ e lı:ar~ılanmıştır. Romadaki Fran /ı l l t d cazibesini kaybetmcdı. Bııgün Belçikıının deniz cihetinden en mühim 

1\ Ve Britanya sefaretlerini muha • az (l aş zr l kapısı Anverstir. Bu şehir, dünyanııı en işlek limanlanndıındır. Deniz 
ti ~a için tedbir alan pc;ılis kuvvetle. Londra, 14 (A.A.) - Belçika ve den seksen kHo!Ilem içeride Scheldet nehri üzerinde kurulmuştur. Bu-' 
ıı; a~lterlerle takviye edilmiştir. Al_ rHollandanın istilasından sonra iııgiliz ralılar, cDünya bir yüzük :se Anvers bu halkanın ortasındaki elmas -
•nYayı itham eden Papalığın naşi- 1D11denlerioin daha çok miktarda kö - tır• derler. Brüksel, Anversin cenubundadır. Şimalde üstende, harbi 

ı•ttfktrı (Opservatore Romano) ıra - mllr çıkarmaları l\lzım gelmelrtedir. umumide Almanlar.ıı ~!ine- geçmiş ve Almanlar tarafından tahtelba -
tQ esı, buırun Almanlara şiddetle hü Daha şimdiden ylrmi milyon ton Fran birler için bir hareket merkezi halinde kullanılmıştır. Maruf Liyej de 
ln 1': •tmektedir. !talyada bııluuan ııaya tahsia edilmiştir. Hollanda ile geceleri gök yilzll büyük demir fırınlarından akseden ziyalarla kıpkı· 
~e~ıliılerfn İtalyayı te.rketmeleri için Belçikanın bu ııene Fransaya altı mil- zıl olur. Cam sanayii d,. rue~hurdur .. Memleketin en zengin kısımlan 
ııı ep lllevcud değilse de vaziyetleri- yon ton kömUr vermeleri lizımdı: buradadır. Fakat >-üzelhk. garp cihetindedir. Şarkta köyler, kömlir 
lltQtesbit etmek için lnır!liz sefirliğine Gal memleketlerinde iş saatlerine yığınları ve kili tab11kal11n arasında kaybolur. Ahalisi bile başkadır 
4-/llcaat edenlere İtalyayı terketme daha az riayet edilmesi ve iş saatleri- ve bunlara (V alon) denilir .. Halbuki Anvers ve Brüksel etraf•nd•n 
~,\, eıı doğru bir hareket c;ılduğu ce - nin fazlalaşhrılmaaı düşünülmekte- şimal hucludlarına kadar .ıhali Flamandır ''e Felemenkceye yakın b:r 

ı "ElrilnıişUr. ıUr. dil konuşur. Cenui.i şarkide Ardenler denilen eski daii"lar vardır. 

lunuyordu. Kendisini karşılamıya gPI tin, kuvvetle müdafaa edilen Valıın4 
miş olan İngiliz kralı, Kraliçenin eli- 1 eyaletine gönderilmesine karar veril
ni .•ıkmış bilahare iki yanağından ı miştir. Fakat kraliçe ile maiyetinin ff 
öpmüştür. Kraliçe bir müddet etra -

1 
hükfimet erkanının oraya gidecekleri 

fına bakınmış, bilahare kızı veliaht· Almanlar tarafından haber alınmış ol
prenses julianayı ve damadını görü:ı 1 duğu ve kraliçe ile hükumet erldnıın 
ce yüzünde bir tebes~üm hasıl olmuş-it 1 f tınek · · Al ta arel ·-:ft . e e e ıçın man yy en~ 
tur. Kralıçe bir müddet kızı ve da -, . 
madı ile konuşmuş bundan sonra ln- geçılecek yollan şid~etle -~ • 
giliz kralına dönerek kral ile uzun mana başladıkları gorüldüğil )Çili bil. 
müddet Fransızca görüşmüştür. kfimet, kraliçeye ingiliz kralı jorjuıı u 

Hollanda kraliçesi Londraya hu - vetine icabet etmesini ta'"'Biye etmif, 
susi trenle gelmiştir. Refakatinde buna rağmen kraliçe gitmek istem.-
Hollanda kral muhafız alayından miş, fai<at hükumet ısrar eyleıniftir. 
subaylar ve erler vardır. . . . 

Londra, 14 (A.A.) - Hollanda b* Nihayet başkumandan, kraliçeye ıa-
vekili ve hükumeti Londraya vanşla- gilt.ereye gitmesi için ricada bnlwıuıı
rmda istaayonda Loro Halifaksı temsil ca kraliçe Londraya gitmeii"i kabul et
eden Sir Con Monek ile Hollo.nı:la elçi- miştir. Kral.içe ve hükümet erkini, 
!iği azası tarafından karşılanmıştır. Hollandada vaziyet müsaid olunca Jıe.. 

Hollanda adliye nazırı gazetecilere men memleketine dönecektir. Almaıı 
verdiği beyanatta 11 nazırdan mürek- kuvvetlerine kumanda eden bir gene. 
kep Hollanda hükumetinin ingilt.ereye ral esir edilmiş, üzerinde Hollandalı· 
bir lııgiliz harp gemisi ile gelmiş oldu- !ardan derhal kurşuna dizilmesi !isı.m 
ğunu söylemiştir. a-elenlerin bir listesi bulunmuştur. 

LoRdra, 14 (A.A.) - Hollanıla Bu generalin, Hollaııdada Gestapo 
kraliçesi Vilhelmina Buckingham sa - teşkilatını yapan şahll! olduii"u anlaşıl
rayma inmiştir. Kraliçe bu sar:ıyda mıştır. 

ikamet edecektir. Kraliçe ile krallık Hollandaya paraşütle inen Alman· 
muhafız alayına mensup mll!reze in - lar a.rasında rahibe ve postacı kıyafet
giiteı'eye hlr inırfüz ~İlli ile &"elmiş- !erine girmiş olanlar da görlllınüştilr. 
tir. Hollanda rady0su, kraliçe Villıel-

Londra, 14 (Radyo) - Londrada minanın Hollanda milletine hitap eden 
bulunan Hollanda sefiri, Polonyanın beyannamesini n~şretmiştir. Kraliçe 
Fransayı hükfimet merkezi ittihaz et- bu beyannamede gerek kenı:lisinin, ge. 
tiği gibi Hollanda hükfimetinin de rek hükfimetinin devlet işlerini ser
Londra şehrini hiikfimet merkezi itti- bestçe idare etmek için istemiyerek 
ha-z eylediğini ve Hollanda müstemle- ecnebi bir merkeze gitme~ karar ver
kelerini alUadar eden kararları ora- diklerini, vaziyet mü•aid olunca der-
dan vereceğini beyan etmiştir. hal memleketlerine döneceklerini, mil-

Sefir beyanatında demiştir ki: it dava için başkumandanın icap eden 
- Londra, şimdilik Hollanda hükil- kararlan vereceğini bildirmekte ve 

metinin merkezidir. Hollanda kıtalan, ezcümle: 
milttefiklerin yardımiyle düşmana ce- - Kalbim anavatanda kalan biltiln 
~urane mukabele etmektedir. Alman yurddaşlarımla beraberdir. Allahın 

hülcOmetinin Uho~- •ehrini ku~stma- inayetiyle "Sllp ırP!eceiifa. Eski devir
;ğa ve k;·nliçe ile h!lkt\mPt erkKnını el- leı i ı.atırlc~,nı? .. Gc.ne öyle olacaktır. 

de et.meli~ teşebbüs llzerine hüküme- Davamız için elinizden ge)eni yapınız. 



(ANADOLU) 15 Ma:ım 19~0 Çar§anbn 

---------- --- -----; • • ma ıyesı rak - Ba§hırafı 2 inei sahifede- -

Hollanda ve Belçika hükumetlerinin bur.ac!a C(?nah.lar~an yapılacak her.-
GALiP BAHTiYAR ..-63-.- h;mgı mµkahıl hır taarruz veya bır 

İt nbul mebusu ve İzmir parti J'l}üfettişi> mevduatJna kovmuş 0ldug"' ll kıskaç hareketi düşmanı çok mOşkill 
• vaziyette ve hatta imha edilmek teh-

•• Stah aniyO?SUll 0g"' ul, ŞUraSIDI b ·ı k • ben. , Seni bu b k ld d likc ine maruz bırakabilecektir. Bn am argoyu aı ır 1 da.Majino hattının aşılmasının hemen 

"" nyadaı1 ayJrJf' lZI ateşe kadar göpderirim Vaşington, 14 A.A:) - :\!aliye na- lasına uğraması üzerine geçen haftalhem.en !mkaı}sız oldu~unu r:ö tcrir. 

-
. . . . . . . zırı l\lorgentnv, .Belçıka ve Hollanda Ruzvelt, Hollanda ve Belçika tarafın- ,Zıgfrıd hattı da ı.ı:rnıı derc~,..de 

jı>.nl ... rmen: qım kı: lır. Ben scnın gıLı adnm görmedım. hükilmetlerine Amcrikadaki mevduat- Mukavemetli midir? 

ı · " 
1 

b 
1 

k B · ·ı~ ıd 1 k d d y ı . . d k"l · h · t' 1 dan yatırılan paralara ambargo }con - . - > ı amma uun urı öy e ı:ıpaçı · - enım ıw yo. aş ı · e en a anı- n nız, ) anın n ı erın ırıs ıyan o - )arından istifade etmek imkanım ver- . . FransızlJ) r buna cevap vermek ı • 
bır lıma1\ olm, z. Dedi. hırı bırakıp gitmek t.ürem değildir. duklarını anlamışımdır. Onları bana mek üzere bu hükunH:?tlerin mevduatı- masına karar vermıştı. Hususi eşhas çin Napolyonun şu nazariyesini gö-

}Iargo~ da: Sesini kes ve ynyını çıkar. Sana gelin vereceksin. - Devam edecek -ına konun pmbargoyu kqlılırmıştır. mevdııatına konari arpbargo kldırılma- zönüne getirirl~r. cBütün ateşi kal;· 

Dogrudur, cevabında bulundu. ce Etyen sen de kılıcını kınına s_qk. ( '"\ Bu iki memleketin Almanyanın fati- mıştır. inin tek bir noktasına tevcih etmclı• 
Almanları gömdiiler. Etyen içle - Burada J.mmflnda veren ben, benden J5 '/i/! ~ • . tBir defa gedils: açıldı mı, muvazene 

rind n birinin ıırJımı çekti aldı. Bi- sonra da Mıı.rgoıdur. ıyJ.agzs R • h bozulacağından Ş.:?hri zaptetmek iş-
zim Hıristiyan yoldaşlar birşeyler o Jan Lermen, bunun üzerine bir şey -Baı tarafı t inci ,a}ıifede- e ~ eısıcu uru ten bile değildir.> Fransız müteha~ 
' dular. At oğlanhmm dn yaralı he- demfdi, peni <linlcdi. Etyen, gene la- q ısı Dolney bu nazariyeyi ileri sür.e -

Ö 
langıcıdır. O gUn, mukadderatımız 

riflerj terkiye aldılar. leqlerin at- fa karı~mak istedi. Mnrgoz dik dik ba- rek şunları yazmaktadır: 
~ hir dönüm noktasından kıvrılarak 

arını y~ıjcğe alar~k yola düzüldlik. ğırdı: ebedi bir mahkumiyete doğru sev - Mı·ııt"ı mu·· dafaa ı·çı·n bu hafta l.ron cZiğfrid hattının da muvazenesinin 
Balcbekten çıktığımızın ertesi gü- _ Susı.ın uşaklar!.. :~ • bozulmasına inıkan .voktnr. Ttattı kedilmiş bulunuyordu. İmperyalizm. 1

• 'f 'I iı Hırist'y olar ile 1smailil~r mem - Yolda hmmı suşturunca, bizi çevi- d h • • · • k • teşkil eden müstahkem kuleler ele 
. . bizi, hnıbi kaybetmiş bir millet ta- 1 gre en ta sısat ıstıyece tır 1 ketinın ortasındaki :Nehrülası o- renlerin başbuğu gibi görünen adapla k h d k d" , O'e,»riJebiJir Ceılı. "ne bol oluı""a bet . t . . . . w . . nıyarıı o ma u ararım ver ı ve er :.-• • • J .... o 

rn ın~ geldım Bu sma1lıler, 7e~ htil dQgru )'"alnızca ıU?rlcdım. Bıı adam, u- ı5 Mnyısta, lzmtre ilk iegal kuvveti Vaşington, 14 (A.A.) - Reiı.icum- surlarının takviyeaine tahsis edilecek- hJtngi bjr kaJ.epin dıvarını harap e -
c belın adamlarıdır ve Şeyhulcebel zqn boylu Qlup 8'arct cins bir kısrağa . d' hur Ruzvelt uu hafta kona-reden milli tir. 1 debilir, iyi ve zaınanuıda vuruıınuŞ 

d h . l 1i' k t gır ı. ı . er e emen ynpıverır e_r .. • a bil}mi§ti. ü~erine tel önne bir zırh gi- müdafaa için yeni tahsisat istemek ta- Cari'-· reieicumhurun muavinleri ve bir darbe bu kalenin fethı"nı· kola"' -
k ,_ d H t ı O ıstırabın derinliği<lir ki, milli " H ; ır ço ıenvga. nq so .. nra. ırıs ıyan e.r yinmiş ve tulgası ise burnuna kadar savvurundadır. Reisicumhurun k!itibi müşavirleriyle birlikte Avrupa ihti- laqtırır. Bu modern 1·alelerin de z -

T 1 lfih l h Ö ı::uur \"e imanın S?l)Salşjz reı!lkı*yo-- 1 , "" 
. n • mpe sı .. şor_ erme ~raç v~- inmişti. yle ki dev ~ibi iki kürt duru- Stephen Carly bu tahsisat miktarının ıaAfları ve bı"lhassa Polonya, Danimar- yıf ta.rafı, fazla pencereleri oJmaınaı-

l B t } } b bu- Al nunu yaratarak Atatürkün ~ahsiye- t 
nr er. u _.srpaı ı erın B§ gu, ı - yordu ki bunlar, gövdelerine içi do~du- tinde, bir milleti bOtün diinya ile Ruıvelt ile müşavirleri arasında yapı- ka Norveç Belçik~ ijollanda ve Lü}t-j smdan atı§ sahasını tahdit etmesidir· 

a udındnkı yuca kalede barınır. J3u rulmuş kolsuz kavga hırkaları geçır - lacak bir görilşmeyi milteakıp te3pit ' ' ~ ' . 1 Ani b'r ı.a kı h r d t bala-
' dam da tıpkı Irn garda gördüğüm mişler ve başlarına da uzun bir külah ücadel!)ye sev ketti. 15 Mayısta gü- edilece w ini be •an etmi tir. semburg harekatı haklnnda A.merıkalı ı ı .., n n ın e ' a ış sa 

h 
·r 'b k d" · ş h"l ı. 

1 
.e) lzmirde ilk silah ~sleri duyu- g ~ ş .. h"dl ~n f d ·ı ı rının dar oluşu bombardımanın tah· 

"rt gı. j en ısme ey µ cefle a - koyrnuşlarclı. Külnhın altında demir Tahmin edildiğine göre, Ruzvelt ta- muşa ı er 14ra ın an verı en rapor-! . •w. ' • • .. 
dını vern·. Bulundµğum yer Humus telden tepelik vardı. lurkep, ;\tatiirk de !stanbuldan ay- rafından istenecek yeni tahsisat 600 ları tetkik etmekte olduğunu söyle- rıp etme~~gı kalecık1erı zararsız ha 

lt t ki d ·a· 11 rılmağa h;ı71ırlanıyordu. Nit.ekim, ı le sokab lır 
su anının opra • an ucun a ı 1• ı- Kürtlerin elinde iri, relik giizerler milyon kadar olacak ve bu para garp miştir. • 

1 

• • • 61 · · ı b ıta ·ıe d !t El>:edi Şef, lzmirin işgalinden dört N etıce · Z gfrıd hatt ı ıma rıstıyan aF u su n 1 urmamacası görünüyordu. Başbuğun ardında, bay- msıf küre_şinin müe~sir bir surette miı- Mumaileyh bu tetkikten maksad Av ' ~ ın n ~şı _ 
na hıvga ederler ğ 

1
. d' B k 

1 
.. qün sonra 19 Mayısta, Samsuna çık d f h . 1. 1 .1 d k' k A h kAtt b" d muhakkak bır topcu hareketıne bni 

· ra ı ge ır ı. u bayrak ızıl o up uze-
1 

a ansıııı ;ve cep aııtı ıma me ıız verı - rupa a ı as erı arc a an ır ers, 1 d F k b h ttı . . at-
janlermen bir dilzliye bana tetik rinde karşılıklı iki sırma aslanlı arma- mı~ bu unu~·ordu. . . . . mesini temin için müdafaa seyyar un- almak olduiunu ili ve etmiştir. ı ı_r. ~ at A ~ a aşmak. ıçın m k 

yilrumemi söyliyordu. Zirjl, 
0 

taraf- ,
1 
\•ardı. Aradan yıllar gegtı. Ş~mdı ıse 1 00 tefıklerın kafa cephanelerı olaca 

tarda !renklerin Tampel silahşörle - Ben, başbuğun üç adım önüne ka- ku~rctli, şevketli, kalkınmış bir mil- t JJll? Büypk ça~~ki ~ermilerin an-
ri>ı, miisliiman topraklarını ıı.lt ilst et dar varqım Q,c.dim ki: lctız. Varlığımızı dünyaya knbul et- gr cak yağmur gıbı yngdınlması, be .. 
t"ğj gibi Humus sultanının askeri de _Ne istersiniz'.l tir.dik. Yıllar geçer, fakat tarih unu- ton hatların yıkılme.sını intaç, ın08-
lhriı:;tiyan memleketini basarlardı. Ba§Jmğ durmadı'. selam verdi ®n- tulmaz ve bu unut1?1~yış, ~ki düş- ta~hkem k~l~fcrin usturulmasm~ irıt· 

Öbür taraftan da ŞeyhülcebeJin a- ra sordu. l]lnnhğı tazelemek ıçın degıl, gadece kan. v~rebılır. Fakat bu kolay bırŞe1 
damlaJJndan korunmama söyliyorpu. - Nereden gelirsin. tarihe hUrmet için, o günlerin ~ehit.. } 3 k } t f } Al d-eğıldır. 
Şe)hulcebcl, 0 ı·ııkınlarda fena hıra- Başbuğ gün batımı çevrelerindeki !!!rini ve kahramanlarım hatırlıya- mayrSta lf :\ an az a man Net1.cc: 
lanmış g.örnüyordu. As~eri d?Jrma _ kişilerin Türkçe dili ile göril~üyordu. rak ı~i~let. yitreğin~n şükranını sun - t .- du•• ŞU•• rmu•• ştu•• r Almanlar bu hususta fazla bir~e1 
m

11 
ma öteye beriye saldırı~ eqiyoı· _ Ben do 

0 
dil ne cevap verdim: mak ıçıncıır. o tnrıhlerde. karşı kar a yy are Si söylemiyorlar. o cephede mevcut 

ar. Ta Şam surlarına kadar giderek - Ardımda bırııktıiım yoldan ge- =Jıya ca:pı~~ığınu~ ~o~şu Yunanis ı Londrıı, l 4 (.A.A.) - lngiliz hava man bombardıman tayyaresi düşür - kuvvetleri hakkında birşey bilinJJlİ' 
adam nldilrüyorlarmış. lirjm ağam t tanla, şını.~lı .. do:t ık1 mıllet olduk. Be- ne~ar.eti ı:~ mayıs gece yarısı aşağıda- mü~tü. lna-iljz pilpt sıığ~ır. Yalnız l\:Iajino hattına indirilecele 

- Janlermm hikayesini bitirince _ Nereye gi<i-ersin? raberce duşunüyor ve beraberce çalı- ki tebliği ııeşretmişt:r: Düşmanın ileri hareketi gece Hollan bir darbenin büyük fedakarlıklar l" 
dedim ki: . . .. _ Poğrı.ı, ilel'i. şıyoruz, 1 İngiliz hava kuvvetleri cephe~in ~ti- da hududunun iki taı:afında y~pılan cahetireceği inkar edilmiyor. BitarJl 

- Uşt rnn sanırım ki Şeyhulce - _Ben bunu P.llirim. Bugün on ı'et ?ıbyısın hatırasını tUn kısımlarında şiddetli fanlıyetıne ve muvaffakıyetle netıcelenen bır ııc- memleketler topraklarının ihHıl e -
belden arhk korkarsınız. _ Bilseydin sormazdın . tekrnrlarken, onuJl jlk kurbanlarını devam etmektedir. Britanya ~YYi.!rele- ri bombardımanlarla i~lsal edilmiştir. dilmesi ciheti bir taı·afa bırakılrd 

janlermen bağırarak cevap verdi: B~şbuğ, bu son sözüm üzerıne kızw ''e ondnn sonra cephe boylnrında bpl ri pek az ınyint v<-nnck suretiyle ye- Güqdüz yapılan bombnrdımanlar dilş- miltearrızın evve1tl. ... en nehrini aş .. 
.. asıl korkmam. Ben, kendi paı.rJ- gm kızgrn ~wıp \'erdi: bol c.ıın vermiş TUrk şehidl~rini, Ebe- niCien O dan fazla düşman tayyaresi manın Belçik~ Ye Lük5€mbrugtaki mnsı icap ettiğinde bUtiin rnUtehnS -

~a. ufü.K biJ ki iyim. Onlarla alışını~~- _ ırnstnhlanıyorsun oğul Şurasını di Şef Atntürkü, Milli Şet tnönünü diişürmil~tür. Bizim kayıpl!mmız kolları üzerinde çok müessir olmu~tnr. sıslar müttefik bulunuyorlar. Bunufl 
r ım yokt11r. Onlar, benden yuca kıeı- bil ki ben, seni bu dünyadan ayırır, ve onların silt\h, fazilet, dava arka- hnkkıııcla düşmanın iddiaları gülünç- Tayyare filolarımız bazı kayıplara için de çok va i bir makanizmanı?I 
l rle u,ij' aştılar. (119g) sene~ine ka - kızıl ateşe kadar gönderirim. da~hırını, kahraman Mehmedciği tUr. Hakikatte bir tek Spitfale tayy~- sebebiyet veren bir mukavemetl.e kar- harekete geçmesi icap eder: 
dar hu,nların eliyle ne kadar bey öl - B d k d d d' k" . • tekrar selfimlamağı ve huzurlanndn rpmiz dilşmüştiir. Bu tayyarenin men- şılaşmıştır. Düşmanın karakol gemile- Şafakla keşif kollarının nehrı· creÇ' 

fi tü b
.
1 

. . b . en e ız ım, e ım ı: P r.-ı -ı: r ı n: zs~~ız, enım korkum _ Senin elinden böyle bir iş gele- minnetle, şükranla eğilmegi bir borç sup bulunduğu grup daha evvel üç Al- ri üzerine de hücumlar yapılmıştır. mesi muvakkat köprüler kurulması, 
başl:asınclan df'gıl yanımızdaki hanını- w .. h •

1 
d" d b k biliriz. yıkılan köprülerin ise uarar bir ha.le. c~gını .,,ı sey 11n, sen en ~ asına • " ları, bunlar;n .elinden alıp kurtarmış - tapmnzdım. ANADOLU c bA • sokulma~ı. kıtaatm geçirilmesi gıb1 

mmz. Şimdi herifler, tekrar hanımla- B b w b . ı. L b t l< - l .
1 

entı ı erı a JJlilhim hareketlerin bir topcu ateşf· 
rı'nıızı aımak ıstemesınler. .. . v n l iz nln himayesi altında yapılmast ik -. . aş uu, .enıJJl ser.,cs ser es o- g · ti 

B' . b~ .. .. . . nuşmama şaştı, uzerıme dogru gele -ız' o:Je ~oru~ söz.le!!e çıplak ~ır rek, elini yüreğinıin üstüne koydu ve Deniz kuvvetleri • za etmektedir. vnylanın uzerınden ı.;eçı\·Qrdu}c. Bır- s d k"l .. l . .. l ev e erw En ~iddetli mukavemeti ı.ertaraf 
• . r onra yanm a ı ere §U soz erı soy e- ~ • 1!. l "' üenbıre yaylanın epe.sıpde, ~ağımızda di: . J .aalıyette edebilecek bir topcu ateşi sayesinde 

ü?.t .. lı~ı zırh içifü 'eli kar~ıh bir atlı - Doğrusu. hu delikanlı çok yavuz. Londrn, 14 (4.A.) Amirallık Alma yanın tecavüzlerini protesto açılacak btr gedik mphim mi)ctard~ 
~or~ncl•t. B\lnuıı nrs:lın~an bır dahn be- \'üreği, her vnkitki gibi vururor. Rıı- maknmı bildiriyor: büyük çapta mermiJerin istihJahİJlı 

dL~dı.bl r d,Jıka çıktı, bız ne oluyoruz na bak civan k:!}i zırhına. elbiselerine Hollanda ve Belçiknnın Almanlar • • •• t ı deklarasyon Verdı·ıer icap ettirecektir. Bomb{lrdıman tıı1 .. 
ıye ınır en kılavuzların arkası sı bakarsan çok ırnktıın geldiğin anlaşı- tarafından istilfısındnnbcri Alman lÇlil ffi UŞ ere { yarelerinin h.~rekah müstahkem nok-

ra tcpcl i tn-ma.nan iki bölük atlı sağ- bombardıman tayyarelerinin taarruz- Vaşington, 14 .<A·~·~ -. ~~~ttefi~-ı mesi_ lüz~mu. ileri sürülme~t: ve ev. tnların tahrıbi .işini tamamlnmaY' 
dan so:.dan koşarak bizi kuşatmağa r· d E f k !arına rDğmen bilyilk deniz kuV\etleri lere daha mü essır bır ış bırlıgı tavsı- velkı vazıyetın yeniden tesıın talep o- yardım edeccktır. 
baeladıJ~r . .Adllm akıllı J)nslnna uğra - ıre e şre paşa ta ımı dı.ırmnd~n ikl memcleketin sahiileri ö- ye eden Cumhuriyetçi Star gazetesi lunmaktadır. Gedik ilk çarpışmada d~ğil, arı .. 
m~~ kı.ıçma~ ~tır~mı~a .gelmeclen de- mağlup o}du niinde harekatta bulunmaktadır. Q.iyor l<i: Nevyork, 14. (A.A.) - Nevyork Ti- cak müteaddfd muharebe ve savlet--
mır çtınber JÇ'J')e gırmışt1k. Tire, (Hususi) _ Ateşsporun E~- Bu kuvvetler müttefiklerin kara ha- _ mm~yemiz için ba~ka tedbirleri mes gazetesi yazıyor: le!'den sonra açılabilecektir. DUO -

Bir de baktım; jnn Lermen okun~n refpaşn takımı Ateşin bazı oyuncula- reketlerine yardım etmişlerdir. Hava cid<li surette dUşilnıııek zamanı g.e~miş- Müttefik askerlerin Hollandada .uğ - nıan manen Ye ı:nacldcten şnrsıJnı~; 
kerl "ğipe bir yay ~erleştiriyor. Etyen riyle talı."'{iyeli olarak gdmiş ve dün meydan)arıqa v~ ,P]fı.jl~ra t.'ly>•nr~ler- tjr. Bu tedbirler arasında mesela en- runcla çarpıştıkları dava Arnerıkan bul~nduğu ta~dırrle . nıuvfıffak bı 
de elıni kılıcıl salıyor. Hemen bunlara Tir<! sahasında halkevi takımımızla ı )!J indirilen dUşm:ın kıtalıırı bombar- ~rna'-'yonal g:ıngsterliğin genişleme- davasıdır. Başhyan muharebe mühim- t}etıceye varabılecektır. 
çık ~tını: maç yapmıştır. Saha, seyircilerle dolu clıman edjlmiştjr. Harp mıntakaların- sine karşı ingiltere ve Fran::a ile daha dir. Bu müttefikler için ve müttefik- =

11=----
- Tek durun, eledim. Daha çarpış- idi. lfnkem D. Ahmed fgotıın idare et- dı:ın fapljye (!dilen bir CC>k mülteciler ınüe~sir bir iş birliği vardır.> !erin davalarının muvaffakıyetlnde L on dr-ad a 

ma sıra ı degildir. Biı, sekiz kişiyi2, tiği bu müsabaka, mütevazin geçti. İki ingiltereye nakleqilm:~dr. Montevifjeo, 14 (.f\..A.) - Uruguay menfaati olan herkes için mühim bir 
onJar iki yijz. Hem, b kalım ~ i..ş~r- rakip kuVl.·etin; zaman zamnn .oyun ii * hükumeti bjitUn cenubi Amerika hil - saattir. Kuvvetli müttefik ordularının 
ler, bilir miyiı;? ~rinde pikimiyet tesisine çalıştıklan Ajaç aşı/andırma kümetlerine Hollanda, B~lçika ve. Lük şfm~iden Belçika ~razisinde bulunduk_ Pq.rq.şütçiilere karşı h'ıt."' 

uı Lennek bağırarak cevap verdj: gijrülüyordu. • sembur~a yapılan tecavüzü takbıh e- !arı ıç[n onlara mınnettar olalım. r k ' l 
- ~mi istiyorJa.r? N~ i.stiyeceklc- Oyunun birinci devresi Tire tl\kJ - faa/ıyeti den bir müşterek deklarasyon projesi * SUS rt a ar 

rfni bileme~m de bizim işimiz bitti.. mının 86 inci dakikada snğnçıfunın a· Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz- tevdi eylemiştir. Bu deklarasyon pro- B J •k k J Londra, 14 (A.A) - Diin öğleden 
Çünkü bunl rın ilk yapaeakJ ~y. ya l'11-ğmdnn kaıp.ndJğı tek golle neticelen den) - ',I'ürkiye a~AÇ severler kurumu jfsinde Almanı·anın zayıf milletlerin . 6 Çl a an a arJ sonra yeni harbiye nazırı B. Edenıtı 
bizi bo~azlamak, ya tut.sak ~k ola- miştjt-. !kinci devrede oyun ayni heye. tıırnfından bu }"il 123,600 ağaç a~ı - bitaraflığını ihl~l etmiş oldu~u tespit Moraloryom ilan etti/f;r yaptıji'ı ~.~Yil?~tt&n sımra ~üşnın; 
caırtır. .. lılar Hu:ıruı f'!Ul~mm aske,. canım nıuhnfazn etmiş, rreticelle mis.ı:ı· !attırılmıştır. Bunların 68600 i An • edilmekte, enternasyonal hukukun bu .. . paraşUtr.•1lerının muhtemel hucurn

1 
.. 

ridir. 4ralarmc1Aki uzun külahlı kürt fi,:ler beraberlik ı;ayısını kazapmışl~r, karada dır. ihı:tline kar~ı Amerikanın protesto et- flruksel, 
14 

(Radyo) . ~- Be_tçıka rına karş.ı yeni husu~i J<'+., 1" nn tesı:• 
lt'ri, b.lşlnnna borulu siperli tulga ge- fakat 38 inci dakikada Tire takımı ku- ~ pankalnrı moratornm ılan ~tmışler~ hakkmc:la hükumetin , 

1 
tn.fsl" 

Telefon TA Y YAR. E .. ·:''c'i'n'"e"'m" .. a'"s"ı"n'"d"'a"'E·. :::JL"46 dir. Borsaltır da kapatılmı9tır. lat neşretmesi bekleıırr 1 r 
çirmiş Tür}mumlcri ben iyi.ce ~nırnn. zanclığı kornerd n ve orta müdafi Jlüş ;.!) .:JU' ~--ıill5Yi~ıı 

Turk beyi Siz J:>unların so~·undan~DJZ, nünün bir kafa darbesiyle galiqeret ;-................... , • .., ...... ; Ucuz sı· nem 
siz y yı • rtarabilirsiniz.. sqyısmı J<aydetmii ve misafirleri l-2 Rugj.in iki piiyülc film birden 

Jan Lerm~;n canımJ ıSıktı, sertçe de- mağlup etmiştir. T _ S Q N B ES T E 

BUJ;Ün matinelerinden itibaren 
Beyaz perdenin komik kralı ve hepinizin sevdiği Harold Lloyci 

LUJ:nin en son çevirdi~i eşsiz şahane kotn€disi 
TtJRKÇE SÔZLÜ 

Ayr1ca lstanbuJda yapı!AIJ 1940 BALKAN KOŞUSU ve METRO 
.. URNALDE en son ve en mühim ;HARP haberleri 
SE/~SJ.uA..R: ı,so s,so, 5,30 7 ,so ve 9,30 da 

Cumartesi ve Pazar 11,30 da v~ hnfta araspda her giln 1,80 da 
UCUı HALK seansları vardır 

llDlliMimil ............... 

2 - /Kİ YAVRUCUK 
Orr.ayanler: 
ALICETİSSOT - MAUEÜCE E!CANPE BERNAND LANCRET 

AyrJcA: Elder jurnal No. 13 
Son dünya harp hadisatı 

Fiatler: Localar 200 - l 50, hususi ve ı ir.ci balkon SO salon ve 
ıkinci balkon 20 kuruştur . 

(Son beste 3-6-9,15 
{İki Yavrucuk 4,S0-7.30-10,SO. Oyun saatları 

Bugün HALK cünüdür. Bütün seanalar her yer 20 kuruttur. 

Bugün Kültiirpark Sinemas da 
5AAf bird~n gece yarıaana kadar 

Duhuliye büyük ve kü~ük huaµai 15 birinci 10 kW'U§tur. 

su fiyatla HA TA ve Sürgünler 
f ilimleri ıöaterjJecekı;1. 

Ayrıca Paramut junıaldıı en ııon dünya barn iınva_di lcri 
SEA.NSLAR: HATAı a.30 ~ 5.30 - 9 S{JRGO~LE l - 4,15. 7,45 cit: 

l"f 1 1t.1,, 1fti11, .. 1it11 ft il 1ittiU1' f 1itt1 U ,, Mil 1 IU ••llJ 1111 U•f iM ..... , IJAIU HH il H Hl 1 Hafa il tıt••···· 

CUMA GONONDEN 1TIB,4.REN 

Şirleyin temsjli SOMK Kızı 
ve aristokratlar Kulübü 

•r 
' 



-- ' - . ~ ---.-. -- --~--~ ----=-=-~- _-:_____, -_ 
~ M"Y" 1940 Çar,anba (Al'iAPOI U) Sahife 5 

~ransızlar zırhlı l!ru;cel JDarti G..:_r_u_b_u ___ B_e-den terbiyesi 
ler/e düşmanı dqıı-d'iirdu Dün :o;>landı ve Hariciye Vekilimi- müke lefiyetİ 
~ -...ıı., tarafı 1 İnci a&hİf•df'- Jlii~ll'an J irgedeıı . ':ınrnra \'C • d• v • • h t dı•nledı• 15 den 35 yaşlarına kakar Olan herkes kuliip-
~tııan ktıYVetleri, Luk•~mbıırg a. Sedana k::ıc!a• :11•u•e nehr:ıı• :arını} Zln Vef Jgl IZa a 1 
ı;." 0 en ilerlerince ye:rıaz~ şı'klin tır. Sedan tahliye cdilmi~tir. \ e bu Ankara, ı-ı (A.A.) _ Cumhuriyet re•i rnrdı. lere yazılmağa davet edilecek 

11 ~ar~k kı.ıvvetle ytirümPğ'c baş. sehrin ci\'arında \'C :•yni zamaııtt.ı II. Partbi Büyük Millet Meclisi gru-ı Bundan evvel söz alan hariciye ve- Ankara, 14 (A.A.)-Beden terlıiye"i lik hariç. 
~,ı. :\tözün yuknn meera<ıııdan Dinanlnin <'111!1! ınıntak11<ınd:ı biı - bu bugün (H-5-940) saat 15 de reis kili Şükrü Saracoğlu son on beş gün- genel direktörlüğünden: ] :ı - lllükellefiyctin tatbik edildigi 

1:•z ı\rdenlerine ka.dar uznnarak hase:ı ~"<ldotli çarpı.~nıalar olmu7 - vekili Trabzon mebusu Hasan Saka- Jük si;·asi ahval \'e hadiselerden bizil 3.530 s~yılı. be<len te~biye,;i ka.nu -
1
y:rlerdeki :l3 (~ahi!) . .r:ışına kadar bu 

,idl~tutu~mu~ur. Yor.Un başlı.ra lur. . . ııın reisliğinde toplandı. uzaktan yakından alakadar edenleri ııunun 4 ~n.cu maddesın~ tevfıkan ,tun serbest hekımler~n, 
~·ndcn, bılhaasa ug kı;rn_ıu- Long,·ynı.. cenu'ııııııiaıı :l!ose.lce R.ı.ızn&medc birkaç encümenden ge- uzun uzadıya izah ettikten ve bazı ha- 3-4:94.0 tarıhınde_ kabul e<lılıp ~ 7-·1-9·10 \ 4 - '.:>Iemur ve ı~çı a~ıgı ~00 ve ıl .. 
kler~~k Al.'na~ . kıı;ıvetı .. nn·n kııdar çarpışma de\'Hlll etmek'.."""'· çen bnun liıyihalıırında 0 i~t., müte - tiplerin ayni mevzular üzerindeki su- ~rıhl.ı ve 2-.13-!!a8 numa~alı ıcr~ ;e :ıha fa~la .. olan fabrı~a,_ ıma~thane , 

,., 
1 oP;l'en!lmı~h\'. \ ısscml,ıur;r mın~aka•ı~da du§ma-\ııa.,sıs $a\·ılan encümenin hazır!adıitı 11 . , • ·d'k'- kıllerı heyetı kararnamesının bırıncı,emsalı muessesattakı fo (dahil) 35 (a, 

'in d d 'k' . b. , l _ 1 .. , .. .. .. t·· r · - a er.ne ce,ap \er ı ..,n sonra ruzna- f 'b' h'I) 
1 

d k. k k kı ":.l a a ı ın~ı ;r mey· .. an mn nın 1"run1 a~·ı f'1ISKllrfulmn1 ıır. nı -,nıetnin n. )1. ~fecE~i n1üzak('rc1erinee- . . . ~ . . . . son ıkrası mucı ınce: ı yaşar ara.ç;ın a ·ı ere ve z , .. 
lles; başlamıştır. Maamafih bu- talarımız ve mü 1tef·k kıtaları lıilhas- oas itchaz edilmesi hakkında Tokat me)e geçı~mı~se de ~a.ktın gecıkmış ol- 1 - Şinıd:Jik dokuz vilayet hariç kadın yurddaşların beden terbiye i 
'it ~uvvetler, Alman'll"lll kııyv~, <a tankları ve hav:ı kuvvetleri ile nıebm<u Ga!;p Pekel tarafından verilen ma.~ına bınaen bu ışın gelecek hafta olmak üzere bütün vilayetlerin Yila)·et!mükel!efiyetlerini yapmak için vilayet 
,~ı d~ğil, µi~dar'arıdır. Fraıı>ız çok büyük ~idciettr ga;Tet ·;ı;fadeıı fakrir üzerine te ~kklil eden komisrnn ruznamesine alınmasına karar verile- ve kaza merkezleriyle müteaddid öğ- !erce ge)lçlik kulüplerine ve grupları-

' ~danları, Ahınıılar:n Re)rika - c!iismana kar~ı cesaretle çarpı~nıcık - tetkikatını mulıt.ıYi raporun müzake _ rek celse tatil ed'ldi. retmeııli mektebi mevcud olan nahiye na girmeğe davet olunacaklan ilan o 
~/ h'.ıdudu üze;·inden .•ima. da- tadır. K d merkezlerinde ve köylerinde (18-19-20 lunur. 
ı Is dogru son derece süraı · e in_ ı:ı mayıs rrcinii akşamı 16 dli.,nıan A .. vam a m a.,...a sın a (dahil) yaşlarındr.ki crk<>k gençlerin *----
a,1

1
•dikleri mütaleasında hulu - tayyaresi dii~;irülmü~tür. Bu rnk~nı il ~imdilik mecburi mükellefiyet dışında Se•~ı·rler 

~~ ,'"r. l!udud üzerinde lıulunaıı 13 mayıs akscımı neşredilen tebliğ- } ç }d kalan vilayetler şunlardır: J' 
~"~la_rı~ Long\'i ve Sedan ~ehir- deki rakama ihive edilmelirliı'. En yaş~] aza başveki Örçi en Erzincan, Bingöl, Bitlis, Hakkari. Bern, 14 (A.A.) - Be!çik.ımın &l 

'h•ı:u:vük ve şiddetli m~yd~n mu Gece istihbarat hava kuvvetleri - } b h Karakös:o, '.:ı:!tış. Siirt, Tunceli, \'3n. kişiden müre.·kep Berlin büyilk elçilı-
•r rı vuku bulmaktadır. Jlu şe- miz müteaddit keş'.fler yapm1"tır. Sitayiş C a Setti 2 - Birinci maddedeki yaşlardan -· ! h .

1 
t h·ı· L' 

tt 
1 ~la" h " · · d d' L d (R d T gı memur arını amı ren a a ın -·ıı Jıno atının ııerı ın e ır. on ra, 14 a )'O) - P.e çikB . . . . . . .. baska, Erzurum, Kar8, Çoruh, Rize, 
ra, ajan$ı saat 14 45 de •u ma arazlııinin bir çok .verlerinc 48 saat Londra, 14 (A.A.) - Dün avam seklıklerını, harp ışlerındekı tecrube- T 'b S Z ld k A k deudadır. Zira mübadele şeraiti Al_ 
4 ' ' " - k 1 Lo C 1 t . . . . . . . .. .. h" . t ra zon, amsun, ongu a , n ara ~ Verın;"'ir· tanberi mühim miktarda Fran.ız \'e ·amarasıııc a yt orç par amen o- sını pek ıyı bılırız. Butun urrıye ve Ed' K ki ı· T k' d - l't manlar tarafından henüz tam olprak Q~ ,.., .. • ._ . • 1 ·· ı d..... . .. . _. ırne, 1r are.ı, e ır ag, :!\an -
to n devirlerin kaydetm~diiii tnııflz takviye kuvvetler; ve son sis· mın en ~ aş~ı aznsı sıf~tıy e s~y e ıgı ınsan hukuku dostları B. Çorçıle mu - bul, Kccael:, Bur<a, Çanakkale, Balı_ rerine getirilmemiştir. 
·de ın d h t b' k h 1 · k ı nutukta eskı dostu yenı başvekıle kalp . . t . . . 

1 
. _ . . ... ı... uazzam mey an mu are- em ırço arp ma zeme~ı çı arı.· . . vaffakıyet temennı etmektedır. ngıl- kesır. ~.Ian!Sa, zmır, Avdın, :llugla, Hollandaııın Berl:n elçılıgı memur -

'"Özde d ti' H L' t B k ti B ı 'k k t- ten muvaffakıyetler wtnennı etmış ve · . . .. . ~.~ lr. evam e ıyor. aru, •- mL' ır. u uvve er, e çı a uvve . . . terenin ve ingiliz imparatorluğunun Antakya, !çel, Seyhan, Gazıantep. Jfa_ ·~rı ıse honuz B€rlınden ayrılmamış -
l • öz mecrasına kadar uzanan !eriyle tam bir irtibat te~is eylemiş - demıştı.r kı: .. b"t·· k ki . amadedir. tav vilii.ve!lerinin yiliiyet ve kaza mer- tır. B;ıııun sebe'' harp mıntakasında 

•zerind d' ı d' "-! ·ıc ı ı h . ti' - Çörçilin parlak hasletlerini vuk- u un ayna· arı emrıoo · · , ' · 
1 e ır. er ır. ,,., ~ı a ı ar, e emmıye ı su- '· kezleriyle müteaddid öğretmenli rnek-lbulunan La ll:ıyedek! Alman elçi!iğ, 
ı;n. Arontnedi ve Longvide kan rette takviye edilmişlerdir. ç •• ' ı • •• l 0 • tebi mevcud olan nahiye merkezi ve memurlarının tahliyesinde ra~tlanmlf 
~'eJ%ıaJar vuku buluyor. Halihazırda Belçika ve müttefik orçı ın SOZ ıc:;rl köylerindeki 15-16-17 yaslarındaki er- olan güçlüklerdir. 
'"nd:~~leri, bu har~ •ahamnın kuv;etlerinin geniş mikya•ta bir mu kek gençı.eriiı yalnız; .!stnnbul, iznı'r.1 Hollanda gazetecileri ise Kaiserhof-
İ'e ı\! ır çıkıntı teşkıl et~:~te- kabı! taarruzu beklenmelrtedır Önümüzdel{i aylarda gözyaşı Ve kan Seyhan, vilayet merkezlerinde beledi-ıtadır. Yıılnız Telgraf gazetesiniıı mu-
ıtıu ınanlar, bu çıkıntı yuzün - Alman yüksek kumanda heyeti ' ye hudud!arı içindeki hu yaşlar •;mdi- habiri polistedir. 
·.,~•iıl·.t;;lüelr.vaziyete düştüklerini Belçika hududu civarındadıı·. Alman do"" ktu•• recek harpler olaca}{ ' 
, kumanda heyeti, 6-7 bin Alman tııy N • k k k t 
~tı:. cenubunda Fransız zırhlı yaresine a•keri veya sivil hedeflere Londra, 14 (Radyo) - Bu sabah- Bir İngiliz gazetesi, Almanların gi- a rvı e cı a ll 1 Ve r 
G rı, b'nlerce tanktan mürek- merhamet•izce hücum emr'ni vermiş ki İngiliz gazeteleri, Bu~vekll B. Çür- r;1 tiği büyük taarruzun, kı.a zaman- ' 

n:~~lc dü mana sa!dırmı,, düş- tir. Dünden beri her tarafta ·~ık şe- çilin, önümüzdeki a:.·larda yözyaşı ve da Almnnyanın petrol ve hanı madde Müttefikler' Karaya }'·eni I<ıtaat çı-
"" 

1 
hareketin( durdurmu•tur. hirler bombardım&n edilmektedir. kan dökülmesin~ $€b~p olacak harpler 'loklarını tüketeceğini yazarak diyor 

tfın b' ı · B - B ı k h k k' k i Al ! J ı 1 uı erce tanlcmın raptığı una ragmen e çi a ü ılll'eti. vuku bulacakı hakkındaki sözlerini te- ·ı: armış ar, ffiall12.fl af at an 
'na~ rarpı.mada Fran$ız kua. Briikselden ayrılmam ağa karat· ver- barüz cttir~rı>k mütlt'fiklt•rin bu mu- <Bu katlar vicdansız şekilde harp 

~l:ııa~ı lünl!iğü tezahilr etmiştir. mi•t;r. hare he ine kntlmı:ıC';ıklıırını yazıyor ve makanizmasını hıırekete getiren diis -
'•terd nr, Anheni zorJa:nışlardır. Gece vakti dQşman para~ütcüle - harbi her ha'de müttefiklerin kazana- mana karşı harlıi kazanmağ'ı süralle 

~'lb aının Almanların elirıe düş- ri Brilksele inmiş ve bunlardan hiı· ~aklarını kaydediyorlar. istiyoruz.> 

le b er veriliyor. Alman tavyare- kısmı ele gerir;lmMir. ~l ll M ı • ., d 
j ~ Uraya indirilmiş olan para - Londra, 14 (Radyo) - Röyter R- ı" et ec l sın e 
tı,tıu"~etlerle muazzam n<kerl jaMı bildiriyor: 

·~il:rın irtibat tesi• ettikler: id - Ho!lanrlıı orrluları boş kum~ndan- Ko sorvatuar hat. kındakı" kanun 
. ıu'Y0l'<la da bu haber hc1'ÜZ lığmın re,mi tehl:ğine göre, Silve - ~ • 
•;~e,'e'.te teyid etmemi•tir. rondide Hollanda kuvvetleri, mü-ı - d 1 
llıt·hırhabere göre. Rot<>rdaıııın kül ~artlara rağmen düşmana kah - müzakere Ve kabul e İ.tm • ştİ:r 

v 

sarınaga 
Londra. 14 (Radyo) - Mütıef;k-\Alman k'.lnet!erinı şi•ldetie bombar 

ler, Narvikin şimaline .veni kun·et!er · Jınıan l'lmi.·lerJir. Ruı·nd«. müttef·k 
eıkarmışlardır. Çıkan kuvvetle!'. or:,- . .. . • . . 
d k . Al k t tı k d lerı:ı nn;hıoı La;" muYn fakıyPtıer te-a ı ınan ·ı aa nı ar a an sar _ 
ma!(a başlamı~lardır. min ettikleri "on dakikada bildi( • 

lnı;iliz harp gemileri, Narviktc"ıc; mi~tir. 

, •nde toplanan para nt'ü ku\' ramanc:. k:ır•ı kovmaktadır. Dü• - . R · d b'. t 
"d' · · . . . Ankara 11 (Radvo) - Btiyük l\Iıl- tuarları kuramayız. esım, e e .~a , "' 
< 2 'Rer mahallere le doğTıı hü . man, Ho!bnd~nın şımalınd,kı bazı · ·' · . · 'bd t k · t' B • } } • } K 1! 

z 
ş~hrin 

taşınma!:.tadıı· 

ı,. ellllislerdı'r. Şehn'n ,·~ı'ııde mu 1 tl !• ..... z 'd . b· 'et ::\Iecli,inin lıug:inkü toplantısında ve mı:sıkıde e<eı·1er ı a eme ıs ıyo- ıı ço { :ımse er amyon ar a , , eya e ere yer ~•IYıı"ır. uı ?ı ze • . . . S k- . t· t' ·,. b' • k 
\'Uk • . . . '•onservatuar teskılı hakkındakı ka- ruz. anat ar \e ıs ırmeg~ ız er mu lıht U bulmaktadır. raıını ele gee:rmek ıcın Almanlar · · 

b • ır ,·ıun Jfı.ı·ihası üzerinde müzakerede bu- tedir değiliz. Dunu milli vicdan yapa -~aı 1 e Amsterdam hav?lis'nde. 0 iddet!i hüru!1'lar yarım:ıktıulırlar. 
and k k 1 unmuş. bazı hatipler, n1usiki üzerin~ cakt1r.> ~ne a uvvetleri, Alm~.n km·- Fa at buna muvaffak olamamışlar -

)-~ ... kal'!iı müdafaa muharebe!• dır. Hollanda kll\'Vetleri, bu bara ,; ;Je söz söyliyerek kanunda kastedilen Demiştir. 
'J ··•akt · .~tısı·kı'nı'n alaturka mı, alafranga mı Münakasa kafi görülmüş ve madde-, Ilı adırla• •aye•inde Hollandanın arazisini sc ·" 
>.anla .. 1 oldug·unu sormus.. tiv. atro ve opera !erin müzakeresine geçilmesi kabul o-•"' •h r, Alsa. ve Forbah mevzi- atında bulıındurmaktadırlar. Ifoldr 
"- ' eın · ı k •nevzuları iizerinde de leh ve a.le)·hdellunmuştur. .:uı ınıyeli haiz olmıyan iki ve Do an, elan Hollanda uvvetleri-
•; t Yapınışlardır. nin elinde bıı'ıınmaktadır. ,öz söyliyenler olmuştur. l\Iaarıf Ve - ----* 
·lıııı arat tayyareleri, havalard8 I..ondra. 14(Rat:lyo) - Belçika u- '>ili B. Ha,an Ali Yücel izahat vererek J~racatçıJar 
' 11 lııuharebeler ~·apmışlardıı· mum kıımandan!•ğı orduya bir telı- mısikiniıı beynelmilel ölçüde nazırı 

Londra 14 (Radyo) - Harb;n be- otomobil \P kamyonlarla şehrin garp 
şinci günü Belçika payilalıtıııda lıü - kısmına ta•ınınaktadır. İstaeyonlar 
yük kalabalık göze çarpmaktadır. halk ile doludur. Belçika hurb:ye nıı-
Kahvehaneler ve bütün dükki\nlar . . . 

kt T l f 1 • d 1 zm general Ber;ngın Belçık~nın teh-
açı ır. ramvay ar se er erıne e-• .. ... 

1 
• 

vam ediyorlar. Şehrin merkezind.e ııkedc olm:ıdıgı hakinndakı beyan -
her zamandan fazla halk kalabalığı namesi halk üzerinde çok iyi tesir 
göze çarpmaktadır. Rir çok kim>eler husule getirmiştir. \'n~ "e İngiliz hava kuvvetleri. liğ gönderm;•. dü~manla milcadele Fkka'e alındılbnı, tiyatro mektebône o 'r USU n 

<n :da .askeri birçok ~ehirler; nin uzun ve çetin olacaji:ını. netireılr 'ıir çnk vük•~k ail<> kızlarının da de- A t I b 
etle ~klıye kollarını ve aşker: zaferin kazaı;ılacağını. nıiitt·•fiklerir. ':l'Tl el:ıı~kte nlduklnrını "e lıu kanun-ı Ankara, 1 t (Radyo) - ·Ll ?.-!l!O VUS Ura ya t.. S V 
lk ;:n; şiddetle bombardıman \'P adalet dün~·a•ının Be)rika il" be. ':ı o!eramızııı !<'meli atı!ııcaii;ını be - tarihinden evvel Ameri!rnya Ankon- "li 
~di/Ştııana ağır zayiat verdır. raber olduğunu bildirmiştir. neıç;. '""" et-ı;i•: _ .. . sinasyon olarak maı sevketmiş olup

1
Tayyare, ha1p malzemesinin süratle 

n · kanın en şimal'nde Kerminkeı·in Be!. - P.ız medenı dun~anın metodları- da bu tarihten •onra bu mallıırı sat-! 
0 

• , • 

:...~n~tkinin Mğ sahilinden sol ~ika kU\'VetJeri elinde bulundui\'u rln rıı k.ıl!anıyoruz, ileri insan camiasının mış veya gümrük antr<>j)O!Brındalbıı-lcaç mıslıne çıkarı'masını emrettı 
~". a !edilmekte olan Alman tebıiycle bildirilmi~•ir. Zayiata ra~· . ''ı ·metlerini k1<b'1l etmi• bulunu,·oruz. 1 d' 1 k 

1 
tt' . 

1 
ı 

"'ti · k <en 1 nam arına nyc ~ ırınq 0 an-ı ı,ondra, 14 (l' 0, dvo) - A\•u.<tu - ·· ti b' k · l' k 1 lü ~ IJ • havıı kuvvetlerinin hü 'Tlen P.el~ika hava km·vellcri •iddetle .\laturka ve garp muRıkisi on,erva- '" J sura e ır ·aç mı.; ıne çı arı ması 
~· e d • lar notel'den mu•addak \'e•ikalnrla ral,vadan yeni kıtaat gönderilmek -.~b.h agıtılmıştır. nıücndeleye devam etmektedir. zumunu bildirmiştir. 
' • e 'l ı '" h" ı · '"ficaret \'"ekil.lPtine nliiracnat ede~ek- tedir. '.•ruk re göre, Monlmeıli ıehrin. Londra, 14 (Radyo) - renub; "O arı Ye •~·e er, .. ava ucum :ı.rır-

na~vekil, düşmanı ı muhakkak ~\ l.lııı llluharebe ba~ladığı Jıakkır Hollandadaki kuvvetler. takv'ye e _ 'e kısmen tahrir> edilmi<tir. !erdir. Vekalet bu hu•u•ta e.lilkadar Avusturalya lı:ışvekıli :ilendi, lay-
ı~"~ an haberi teyid etmem'~tir. dilmi.~tir. Almanlar, şimali I!ollan _ Buna mukabil müttefik tayyare- de'relerc em'r ver;ııi~:ir. ,yare ve harp malzemesi inıalfılının mağlup ed.leceğ;ui tel<rarlamL~tır. 

4f ~danı. 14 (A.A) - Hollan- Jada Moervik kciprüsüne vasıl olmu• 'eri d. Alman araz'si üzerinde bir ~ o (Nı. 0 fi==\\ ~ n.A"" "o ft.&"' ıfl. aa 
~su bu gece ynrı81 Holland:ı !ardır. •ok köprü, demiryolu ve yolları ;;;:;;;;J) ~ U ~ llc::U ~ ~ ~~ 

,~,I t:ra~~.ahının 13 Mayıs tarih· Brühelde vaziyette •ükiinet var _ bombardıınaıı ederek tahribat Yiicu-

'. tt•ıılıl,ırını neşretmi~tir. dır. Ha!kın manevi kuvveti çok yük- da getirmi~lerdir. Bugün Brükseliıı ı l d k. Aıner· kaıı te 
• "d k muhteJ;f V, er!Hine Alman ta.vyare • ı t ~.. il e ezcümle şöyle ienili - <e tir. " a a ı 

aası ,"'I\\ b· Paris, 1 t (Radyo) - Havas ajan.sı 'eriyle pa:.aqfitcii:er indirilmiştir .• Rt~ a y 
ıoıı~ ır bölgede dilşman Rh:r>e Bel~ikadan b:ldiriyoı·: eben1e buyuk lıınalar!a nezaret,erı 

1 

'111~; lloııanda kıtaları tlü~m:ın Miitearrızn kahramanca mukavp m•ıh ,faza eden :ıokeri kuvvetler tak 1 Amerı· lca hu·· ku" metı•' Roma sefı·rı· vas·ıtası"!e Aı11erı· ı,.a-lıı.ıı.d l!'eri pUs1'-0rtmil~le•, f.okr' ~ıet erlen Belrika kuvvetleri, miitfr. •i?ı• edi\m:,fa, Sabahlt'yin Brübel h . 
. !i. e tııtu 1 l ~· 1 r·kl 1 1 . t'tıatl•rıııın kavb ı <,ehriııe inllirilen bir takım para•.lit- ı l 1 ı l b•ıd• d• 
1 

;;;:.· do,;:::~z~r~r~~;i ı:t~a- m~.~:: ç:,~;ı,:::ınr. ielcika o~d~,:::.~ •(ilerden bir çojhı halk tarafından 1 arın ta yayı terke tme erini l ır l 
1 'darıı'itlr. Bir Alman mOfrPzesi düşmana şiddetli mukabil taarruz - 'inç edilmiştir. Rir k1"mı da tutula - Bern, u (Radyo) - Amerika hü- tefikler a'eyhinde yapılmıs ol:ın nü- Yunan l'manl:ırıııı te•kelmek ıçin hil 
. lın. ın Cenubunda tutunmakta- !arına devam ediyorlar. "ak esir alın~ıştır. A iman tay.yare le: kı1nıeli; italyudaki bütün Amerikan le-1 mayişleri ka) dererek İtalyanın harbe kı1metleı"ndeıı emir almış oldu ki arı-

t ••0 trat D'- t ft B 1 ·k d h·ı· d "i Alman esırlerı bulunan hır trenı . . . b . _ ~ta' sokağını i•galler: al- ıger ara an e Çı ·a " 'ın P • • • • baasının ıtalyayı terketme!erıııı, u - gırmeye hazırlanmakla oldugunda na dair olan ~ayiaları tekzip etmek-
' ~n n Alınan kttaları Moedr ·le panik tevlid etmek için Almnn ha 'iddetle bombardıma~ etmış erdır. gün Roma sefiri vasıtasiyle bildirmiş- şüphe etmeğe mahal olmadığını be- le! beraber Yunan mehafilinin nik -

lt ~.l•lınişlPr ve bu k8prilyü va kuvvetler; biltun açık ş~lıirleri . Trende 650 Alman eFır bulunuyordu. tir Bu haber alakadar siyasi mehafil- yan etmektedir. binlit,ine rağmen bazı diplomatların 
ı• ·4 r. "arabantda Fran•ız kı ·ı···JI halkı ı'n•af.ızca bombardıman ~unlardan 20 •i bombardıman so - .d · k' 'ı t D'" t ft t ! · h b · k ı · d •ı 0 

, ' • • • de erın a ;ser yapmış ır. ıger ara an ayn; gaze enın At, ta:yanın ar e gırme r.re esın e 
da tekonu fazlalaşmaktndı~. etmi~lerdir. Dündenberi tayyare boeı ·unda telef olmuştuP. Bır çogu da ya Sofya, 14 (A.A) _ Zora gazete - na muhabiri İtalyan gemilerinin olduğu rnütaleasında bulunduklarını 

·~~Ot ~rdu ve donanmasının bir bardımanlarındnn ölenler pek çok - ralanmı~tır. ~inin Roma muhabiri, ltalyada müt- memleketlerine avdet etmek üzere ilave etmektedir. 
ı ,~,8lllları Hollanda milletinin tur. Amsterdam, 24 (Radyo) - Alman 

\ı hkı:•slni teyit eden bir kah_ Bu vaziyet karşısında iki taraf da hava kuvvetleri; buyün Hollanda do -
. ı'~ .\l Çşrpı maktadır. E·ir edi _ kıya•ıya hava muharebeleri vn nanmMına taarruz etmişlerse de bir 
h ·I lllan subayının ifadesine gö bombardımanlar yapmaktadırlıır. netice elde etmeğ,. muvvaffek olama -

, ı l")>ha.,,a kuvvetleri Hollanda Belçikada Namur şehrinde Almaıı mış!ar, dafi toplıınn ate,i karşısında 
''l'ını alan dolayı!iyle çok bil- tayyarelerinin athkları bombalar - karmnğ'a mecbur olmuşlardır. 

~~~ı. l(ar kaydetmiştir. dan büyük yangınlar çıkmı,tır. Li. Brn, 14 (Radyo) - Almıınlann , 

1 ,ı~ı;~I· (A.A) _ H :Mayıs sa- yej ~ehrinin mühim kı•mı da ke•if mütemodiyen takviye kıtaatı aldık-
, tıı,~ · şek'lde bombardıman edilmiştir. Al lan söyleniynr. 
~''it htt~ııınu fn 7 1aluRn bir şiJ man tayyar~leri, •eh:r ve köylerdrp nem. 14 (Raılvn) Sedan Uzerin 
1ı..'~•e 2;af et"'ektedlr. j tahliye edilen halk kafilelerine. lıil • ~~ rok mitclhi~ bir hnva nııılı~reh;,; 
">tclct ~elçlkada kayda değeriha<rn k. d'n ve çoculclara ate~ etmek- ~ırnu•tur. nu mubrebede tarafeyn 

Ur, jte, bombalar atmaktadırlar. Demir - yUz tayyare kaybetmi~tir. 

Mısırda alınan ted 
.. 

Bütün emekli subay :ar çağırı1.dı. 
sefiri hemen kaçmıy<ıcağını 

lta:ya 

bi'dirdi 

Kahire, 14 (A.A.) - Mısır makam- 'na dahil etmeğe ve bütün mütekait su- K~hıl'e, l~ (A.;\.) - İtalyanın l{a. 
1 . _ • bire el~isi Il. !l!azzolini fayi olduğu l)'i-

ları ~iil Deltasındaki baraj mıntaka- bayları hıznıew çagırmagıı karar ver- ıı· h ı h , R h .. ·t t 
: emen l ... r aı ·~on1ara "r~.ıu: e n1 ı- • 

!arını memnu askeri mıntakıılar arası- miştir. 
l ~irir.i bildirıııfit!r. 



Sahife: 6 (ANADOW) . . .. -" 
Z MİR DEF T ERDARL f (; l NDAN: 

Nevi iş .. igali Yergin.in :Utı' _ e:r:n adı ve 
~oy adı 

Ticaretgah 
Jrt: i 

Kapu 
No. Mntrahı Kazanç Buhran 

Lira Kr. 
Yekun 

Lr. Kr. Lira Kr. 
Cilt 
Varak 

Mülahazat 
Lira Kr. Senesi Lira Kr. 

Lrn .. il Kaynar 
İbrahim Gönen 
lbrahim Gttnen 

Hı::ı:;an o-·ıu Hüseyin 

Yusuf oğlu Hakkı 

Yu uf oğlu Mehmed 
ve Mustafa oğlu 
Ön: er 
Talilt Erman 
Ahmed Refik 
Ahmed oğlu 1\fehmed 
Muazzez Işık 
Ahmed Kütahyalı 
Ali oğlu Hüseyin 
Avni Tertemiz 
Osman Ayan 
Ali oğlu İbrahim 
Esmer 

Şnkir Esen Kan 

Arif Öztap 

Salih Kutman 

Marangoz Ali ~a C. 
Kahved Hükumet C. 

tütün ve pul HükQ.met C. 

Çarıkçı Kemeraltı 

Tiyatrocu Kemeraltı 

16-18 
1 
2 

24 

34 
29 

Kahveci Yemiş çar
şısı 

74 2 
22 

Tüccar 
Manav 
Manav 

Terzi 
Eskici 

Şapka tamircisi 

2 incl kordon 
Başturak 

Çancılar 

Numanzade 
fstnnköy hamam 
Kaymakam Nihat 

İçkili gazino Kaymakam Nihat 
tütün ve müski-
rat 2 inci kordon 

Benzin satışı Şamlı 

Oto garajı Beyler 

Arzuhaleı HükOmet 

24 
14 
11 
36 
24 
31 

29 
1 

A 
48 

1 
50 
43 

Berber 2 çeşmelik 

2 çeşmelik 
2 çeşmeilk 
2 çeşmelik 
2 çeşmelik 
Baştura.k 

62 
240-242 

Kunduracı 

Manav 
Bostanlı 

Bostanlı 

Leblebici 

228 
258 
270 
272 
106 

55 -
956 
200 

6Q 

200 

140 

100 
150 

65 
350 

34 
150 

400 

150 

60 

200 

100 

70 
84 
72 
72 
82 

4 
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!Izmir Levazım Amirliği lldnlarıj ....................... ..._,_..._ ... ._._ __ ,,, ............ -......... . 
lzmir levaztm tımfrliği .eratın almo komisyonundtf.n: 

1 - lzmir mst. Mv. birlikleri için pazarlıkla (225) ton buğday öğü~
tOrülecektir. 

2 - Pnznrhk 17-mayıs-940 cuma günll saat on beşte kışlada i~miı 
levnzım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı ( 4275) liradır. 
4 - Teminatı katiye akçesi (641) lira 25. kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . -
6 - İstekliler tic&ret odnsmda kayıtlı olcluklarına dair vesika gü<:t. 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığr. iştirak edect>kler teminAt katiyeleriyle belli gün sa~ 

nttc komisyona milrn~aatları 

lzmir levazım amirliği f'aftn alma komisycmımdarn: 
ı - Çnnakkale deniz komutanJığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak 

ve yemler aşağıda gösterildiği gün ve ~atlarda ihalesi kapalı 
zarf nçrk eksiltme Ue yapılacaktır.' 

2 - Taliplerin muvakkat teminatları il~ birlik~ ihale gtin ve saa -
tında Çanakkale deniz komutanlığı satın alma komisyonunda 
bulunmaları 

S - Kapalı zarfla yapılacak ihale~rde iç ve dış zarfları kırmızı bal 
mumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatından bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Postada va
ki gecibook!r nazarı itibara alınmaz. 

4 - A'tt ğ'ıda miktarları gösterilen erzaklardan koyun, kuzu, sığır 

etleri bir eksiltn~ ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti 
ele vermiye mecburdul'lar. 

6 - Evsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 

satm alma komisyonu ile istanbul deniz satın alma komiı:;yonun
da görülür. 

Erzakın cinsi 
Ekmek 
Kuzu eti 
Koyun etJ 
Sığır eti 
Pirinç 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Sabun 

muvakkat 
:Miktarı Teminat 

Eksiltmenin Ek!iltmenin yapı-
nevi lacağı gün saatı 

Knpah zaf 24/5/940 cuma 10 

Kapalı zarf 24/5/940 cuma 

Aç.ık eksiltme 24/5/940 

11 

11.40 
14 
14.30 
15 

938 
936 
936 

986 

936 

936 

936 
986 
986 
937 
936 
937 

936 

938 

938 

937 

937 

937 
938 
937 
937 
937 
938 

8 09 
45 84 
6 85 

- 74 

39 04 

1 34 

1 11 
14 69 

1 81 
19 85 

1 26 
24 86 

54 24 

37 50 

21 -

6 25 

6 25 

20 07 
16 6ı1 

8 78 
7 79 
7 79 
1 00 

1 G2 
9 17 
1 37 

15 

7 81 

27 

22 
2 94 

36 
3 97 

25 
4 97 

10 85 

7 60 

4 20 

1 25 

1 44 

4 Ol 
3 33 
1 76 
1 56 

1 56 
- 20 

2 64 

28 

9 71 
55 01 
8 22 

- 89 

46 85 

l 61 

1 33 
20 27 
2 17 

29 82 
1 74 

29 83 

9 76 74 85 

1 12 

94 

3 61 
3 00 
1 58 
1 40 
1 40 

46-

25 20 

8 62 

8 63 

27 69 
22 97 
12 12 
10 75 
10 75 

1 20 

D. D. Y. 8 inci işletme müdürWğü nelen: 

1/13 
1/33 
1/34 

1/42 

1/42 
1/43 

1/44 

1/48 
1/49 
2/1 
2/4 
2/5 
2/6 

2/8 

2/39 

2/41 

2/45 

3/15 

3/23 
3/22 
S/24 
8/25 
3/ 26 
3/ 32 

1 inci ihbarname 
> 
> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 
~ 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

- > 

> 
> 

> 
> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
> , 
> 
> 

19 Mayıs 940 tarihine r.1!ist.dif pazar günü koşu alanında yapılacak 
olan idman senlikleri müna~ebetiyle Karşıyakadan ~aat 12.20, Alsan -
caktan aat 11,00, ll.30, 11.50 12,15 12,30 12,50, 13.10 da hare
klıt etmek üzere sekiz gidi--. freni, 

. Roşu yeriıırlP n Kı.ırşıycıkaya saat 18.00. Koşu yerinden Al5ancağa 
17,30, 17,45, 18,1 O, 18.25, 18,50, de olmak üzere altı dönüş treni tahrik 
edilecektir. 

A~sancaktan ııaat 11,0ü, 11.30, 11,50. ve Karşıyaka.dan 12.20 de 
ve koşu yerindt'tı Kr.r~ıyakaya saat 18.00 de hareket edecek trenler 
talebelere diğerleri halka tahsi:ı edi lect!ktir. 

"ÜCRETLER: GİDİŞ DÖ~ ·üş 
l il 

Knrşıyaka - Koşu yeri: 40 30 
Al;;ancak - Koşu yeri 20 15 

Sayın halka ilan '.llmıur. 

lll 
20 
10 ku:::-u~tur 

1719 

Beden terbiyesi genel direktör
lü~ü lzmir bölgesi baş \:anlığından: 

1zmirdc Kültürpark dahilinde inşa ettiı·ilecek yüzme havuzu ve tri
lıUn mevcud proje ,.e keşifleri mucibince on beş gı.in müddetle ka
palı zarf usulü He eksiltmeye çıkarılmıştır. 

M uhnmmcn bedeli 49024. 71 liraJır. 

Proje ve keşifnnn~yi görmek istiyenler her gün bölge merkezine 
mllraCllatla ı.rörebilirler. 

Taliplerin yüzde 7,5 muv&kkat teminatlan ile kapalı teklif mektup
larını ihale tarihi olan 17 mayıs 940 cuma günü saat on yedide C. H. P. 
merkez binasındaki bölrr~ merkezine getirmeleri iliin olunur . 

4 9 15 1559 

Kuru f asulya 
Zeytin tanesi 
Toz şeker 

Kg. 90000 L. 742 50 
> 3460 > 116 78 
> 7600 > 256 60 
> 6000 > 112 50 
> 8400 > 207 90 
> 3600 > 351 00 
> 3000 > 112 50 
> 6000 > 185 00 
> 9000 > 135 00 
> 4800 > 108 00 
> 6000 > 166 50 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

;;-~30 Makine Tamir hanesi 
K. üzüm No. 
Nohut 

10 > 4000 > 66 00 
> 8000 > 90 00 
• 11500 > 58 32 

11 15 
Ar~ > 

18 22 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşııı No. ~ 1 

Her türlü ciJd, aiizel, aa~lam olaral:: ve aan'at icaptan. 
göı e yapılır. 

Bankalara mahsuı ıiritli ve vidalı defter ~e dosyalan 
anccak mücellit ALI RİZA mÜesgesc.1inde yapılmaktad.ıır 

Siparif i.i~erine lüks albümler yapılır. 
Müesseııenin siarı ııaiilamlık , Rtİ7.ellik ve aürathr. 

16.20 
16.60 işi gGnfinde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
11 nunla iftihar eden bir müessesedir 
17 20 Keetaa• pazan denılreller e'1 - 19 Telef o.: 1991 1 

. ,._ ............................................ . 
ALSANCAK 

lıtaı,.o•a Kal'J11mda Y etai Açı.la• 

EGE 
Husu$l Ha$fahanesi 
&Jt.ibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR 
Htr şu.beye a:t kasta/ar kabul ııe mü. 

l
tehastMsları t.arafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 

l.,o •. o•k•t•o•r•b•u•l•u•lu•r•. •T•e•l•. •2•9ıill~•8••-•=-•118•HVauelilll'fff--•---• 

SPERCO VAPUR 
ACENT.AS/ 

11 Mayıa 1!40 Ça~P~ 

D rt' V. F. Henri Van e a. 
AMERtC~N EKS?ORT IJNES tli 

NEVYORK 

~ CIITA Dl BARl mo- N E V _ y o R K -ıçt~· 

4!1~ d~be~~:.::~~·~~:; EKS1R1NA vapuru 5 :Ma~sta bet-
n~ı A'J-/( IST ANBUL PiRE leniyoı·. 
VK A NAPOLf CENOVA -·----~ 
vuın11. limanlarına hareket SERVİCE MARİTİME ROU1'ı1At?f' 

edecektir. BVCARF.ST 
BRfNDJSt motör;,.t 15-5-940 tarihin 

de gelerek ertesi günü saat 1 7 de Calaı •e Köıtence içi.a: 
PiRE BRINDISt ZARA FIUME TRJ. ~ 
YESTE VE VENEDIK limanlarına Cavarna rnotörü 18 Mayıs& dO 
hareket cclcceklir. bekleniyor. 

FEDERICO vapuru 16-5.940 tari-
hinde beklenmekte olup İSKENDE- D. T. R. T. - BUDAPEŞT 
RIYE limanına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 18-5-940 tari- BUDAPEŞTE iÇiN 
hinde beklenmekte oiup CENOV A dOJtf 
VE RIV1ERA limanlarına hareket cDUNA, vap. 15 mayısa 
edecektir. bekleniyor. nd• 

Mayıs sonl•l'l ZARA motörü 22-5-940 tarihinde cKASSA~ Mot. 
l'elerek erteai günü ıaat 17 de PİRE bekleniyor. 
BRINDİSI ZARA FIUME TRlYES - cSZEGED> mot. 

11· 
Haziran ert' 

TE VE VENEDIK limanların• ha • rında bekleniyor. pO 
reket edecektir. So K . 

1 
Bulı•' 

BRINDfSI Motörü 29-5-940 tari. ıyete omreııya 
h • d 1 k rt • •• •• t 17 de LA VICASYON A V APÖR ...ı9tı m e l'e ere e e•ı gunu aaa tnllı · ) 
PiRE BRl~DISI ZARA FIUME TRl BULGARYA vapuru 6 . illyU 
YESTE VE VENEDIK limanlarma bekleniyor. Bur~u ve Varna ıÇ 

alacaktır. hareket edecektir. 
Not - Bütün ha .-aparlar Trİye• 

te .-eya Ceno.-ada ıimali " cenubt 
Aml'rika limanlarma hareket eden 
JT ALIA ANONiM aeyriaefain ti~ke· 

rt __,,. 
V apa.rJarm !Aim Te tarf blt 

landa hiç bir taabhlld alp~,. 
TELEFON a 2007 • ~ 

tinin .-e Amerika •e Hindiatana hare· l•••••••m•ıaı•--~ 
ket eden LOYD TRIYESTINO ano- Olivier ve ~Ü eJıaJ' 
nim aeyrioefa.in ıirketi va.purlaruıa LtM~ TED 
tesadüf ederler. VAPUR ACENT ASI 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN AtUirk caddeai Reeı bin_.. 
KUMPANYASI 

Tel. 2443 ~il 
ALBA JULIA Va. 16-5-940 tarihin- Londra ve Uverpol bati•"' .,,-
de beklenmekte olup MALTA, CE- Piyaanın ihtiyacına cör~ ,,.p 
NOVA MARSİLY A limanlarına ha - 1 dıt• 

larunız sefer yapacak o.r 
reket edecektil'. 

Not: Gerek navlun Ye l'ei"ekae ha· 
reket tarihleri hakkında acent~miz •----D-Q_K __ T_O_R.,.._. 
h•~ı.;;_~;;;-~yı::.k·b2"!.:1m~s BEHÇET UZ 

lzmir belediyesinden: 
Garaj santral bahçesi içindeki 4 

sayılı deponun bir sene mUddetl~ ki· 

raya veri1mesi işi yazı işleri müdür

lüğündeki şartnamesi veçhile bir ay 

müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

Muhammen bedeli 70 lira muvakkat 

teminatı 5 lira 25 kuruştur. Taliple
rin, 24-5-940 cuma günü saat 16 ya 

kadar haftanın pazartesi, çarşamba, 
cuma günleri teminatı iş 

yatırarak makbuzlariyle 
müracaatları. 

30 8 15 21 

bankasına 

encümene 

Cocuk HastalıJılaf' 
• 

Müteha&sı$ı ~d" 
Haetalannı 11,80 daa bir• t)J~ 

B~yler aokağmd.ı Ahenk oı• 
yıu!ınna kabul eder. 

-- Diş tabibi__,/' 

Cevat Dağ~.,. 
Hutalannı her gün _. ,tJ1' 

ak.-ma kadar lkincibeYıer tı,,, 
tında 85 numarala rnuare~e3o5' 
6İnde kabul eder. Telefoll~~ 

1 - Kar~ıyaka alaybey 1700 sa - ~ 
yılı sokakta gümrük barakası önün- 4 ır 

·flg.tı _//it' de tersanelere doğru uzanan 560 deli 51 lira muvakk~t te~ı bıııt~,,... 
metre uzunlukta deniz boyunca mu- radır. Taliplerin temınatı ıŞ •

1111
1e ti 

haf aza dı\·arı tamiri. fen ışıe - na yatırarak makbuzlariyl~ 1

0ııo 5'' 
ri müdilrHiğilndeki keşif ve şartna - rihi olan 20-5-940 pazartesı ~Jııt1· 

5 megi nıucHtince acık ek~iltmeğe ko- at 16 da encümene müracaa . gl f 
nulmuştur. Keşif bedeli 1550 lira 4 - Ha~an Hoca mahaJlesı dll S 
lira muvakkat teminatı 116 lira 25 iincii sokak Kuzuoğlu çarşısın 91,ıı' 
kurl!ş ur. Taliplerin bu teminatı iş sayılı dükkanın yıktırılması 511tışl' 
bankasına yatırarak makbuzlariylc sid olmak üzere enkazının jf 1' 
ihale tarihi olan 20-o-940 pazarte i fen işleri müdürlüğündeki Jc~ışrfll'~ 
günü saat 16 da encümene müraca - ş:ırtnamesi mucibince açı~ a 

1
o Iı~ 

atları. konulmuştur. Keşif ~edelı . tur· 1', 
2 - Kadifekale.sinde yapılacak ga muvakkat teminatı 7a kuruş5_~40 P 

zinonun bir kısım inşaatı fen işleri !iplerin ihale tarihi olan 20.- uıııeıı' 
müdiirlüğlindeki keşif ve şartnamesi zart.es i giinü ~aat 16 da ene 

11 veçhile açık <'ksiltmeğe iconulmuştur. müracaatları. 
2 

sıı1' 
Keşif bedeli 1700, mnvakkat teminn- 5 - Kültür mahallesi 138

5 
ıııette 

tı 127 lira 50 kııruştur. Taliplerin sokakta 61 inci adanın 99G,'1 11 ,rs:ı· ,.1 OıY teminatı i~ bankasına yatırarak mak murabbaındaki 18 ve 19 s~··rJO~ 
buzlariy!e ihale tarihi o!an 20-5-940 !arının satışı yazı işleri mü ~ 11rt't: 
pazartesi giinü ~aat 16 da encümene deki şartnamesi veçhile açı eıt be 
müracaatları. maya konulmuştur. MuhıılTl~erııill'~ 

3 - İkiçe melik caddesinde 603 deli 3987 Jirn muvakl•at -ıtııtı 1 

sayılı yol fazlasının 8-5-940 taihrin - 300 liradır. Taliplerin teııt1!11 i ol'11 

.h l tar d' den itibaren bir sene müddetle kira. banknsınn yntırarak ı a c t ıG 
ya verilmesi, yazı işleri müdürlüğün- 20-5-940 pazartesi günd sıııı 
deki şartnamesi veçhile açık artır - encümene miiracaatlnrı. 101S 

1 maya konulmuştur. Muhammen he- 5 1~~ 

1 Sıhhat vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

' .f 

"" aratJ•• 
Şiddetli BAŞ, DIŞ agraı <' • 

stNllt• 
MA TlZMA sancılarını, Jf• 

. c;fl 
cirır 

hatsızlıklarınt de:-lıal ge oırl~ 

NEZLE ve SOCUK ALGirl'J 

. ·ı ~çtar• kartı mUesııır 1 a 

ıısı•f· 
lcnbında ünde 1-3 kaşe a. 

t-ler Ec-:ranedc bulunur. 


