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Sedanın cenubunda hava ve kara kuvvetleri geniş mikyasta çarpışıyor 

Müttefik kuvvetlerin, dün mukabil 
taarruza geçtikleri bildiriliyor 

• 

S. D. 

Alı.tam: 19,20 
Y abıt : 21,10 
İmsak : 2, 37 

Otomobil layihasının ikinci müza
keresine devam olundu 

Ankara, 15 (A.A.) - B. M. Meclisi na müsaade buyurma.ruzı heyeti celi
bugün Şemsettin Glin&ltayın başkan- lenizden rica ediyorum. (Muvafık -
lığında toplanmıştır. !eri.) 

Al h k ti . . 1 ld "' d.,. M .. h tt a Celsenin açılUJlnl müteakıp başve - Başvekili:n b talebi kabul edilmif man ava UVVC erının yorU muş 0 UgU zanne ı ııyor. aJinO a ın kil Dr. Refik Saydam söz alarak şun- ve kamın havale edild iği encllmenlll' 

k 1 k • • AJ k J • • dd t } - k •• rf "" ld •• lan söylemiştir: azalarından seçilecek beşer ki§iden ıı:ıa 
S0 U ma ıstıyen man UVVet eri şı e e PUS U U U Arkadaşlar; rekkep bir muht.etit eneüı;nen tesbi:U 

Tarihin En Kanlı 
Muharebesi 

Ha d" N" 1ıM ÇANÇAR 

A.w Q n ıa a=I ala tarihin timdi
~ ....... •fr&" ıiiacuk deiil ya, ta. 

--~- • dz= lıile &az kaldıiı dere-
-- ı.&,Gk - lıronuosç bir mubare-
lıe '"'1.a ı..+eekt·dv-. Düayıuwı ber 
lıaı, f D - WirGk. - lı:ıadretli Uç 
~ *,Z iaw kMlaı- .uıa,.ı.nm•ı Ye 
.... Lb 1 1 • Wr ı..w. lıirltiır1-'-l ı.. 1 1 -·7 e 
..... ,..... ...... Bı'ç*e toprak. 

~ ~~. • n i• - karada ÇPrplfllll 
~ ... ~ ia yek6ııu aeaa
ti ~iç ripın in-. sNlecana 

~~=• -fit'lenelı: kimM bizi mG-
ile İ\Jııam .....,_L 5oara bu· 

~ Çllrp ı=iar y•lnız iannlar ,.., 
....... lcollart cleiiltlir, o ~arın 
~ ft tahrip v~i itilıariyle 
!""'ttdden -dıs~dericlir. 
"Ol dwececle ~ ,.., korkunç 
l.j,. -ı-.lıenöı lıir iki rGade f1I ...... 
~- Lu t.rafm lı:at'i zaferiyle netice
ı.·"ec:eiini •=nedenler yarın büyük 

1:; hayeJ au~ mablnlmclurlar. 
' 1Ün.d6r batlamıt olan bu muJaa. 

""l.eı.in ne kadar müddette -. ere. 
Ceti,.i tahmine kalkıf'nalıt kehanet 
ı-,'--ı.taıı batka bir teY olamaz. 

ly;.,. loilelim ki harp deiil, fak•t 
~"'1 ıruJYalrlı:at aafhalanndan biri 
~ "' bu muharebe bile, ıisıdiye ke-
~-.. aördülrl • • ....ı. ~ erllb&Ze nazaruo, .,,~ u-
~ •&r.cektir. Şn lı:ad.rnu 8iy!iye. 
~ l.ı. u _ _, loarpte buPnlrii mu • 
'lllı beye nasaraıı pek sönük kalan 

4 '-reloelerdeıı bir çofu bile iki ay. 
~ fada alirm(it, iki taraf için yilz 
~ ı.,'<:e zayiata mal ohıouttur. Umu-

F lıarpte Franeozların Mam muzaf-e • 
'ihıtiyle neticeleııunif olan büyük 
~rebe laakikat halde temmuzun 

0 Yetinde bati....,., ancak eyl\'tl 
l'tal.l'lnda Dihayetıenmi,tiT. Şiınd; 
~lf ol- muharebe ioe buna na· 
'!,,;-. lııem daha cenit ölçüdeclir ,.., 
!" de dalta büyük, pek çok daha 

oltr ~ bttetlerle yapılmakta
~ • ll.,aenaleyh mıaharebenin uca· 
~İ)Q)&r-ak iki iiç ay Ye bellri de daha 
ıı; ~ deTam edebileeeii halrı'kati
'"c! alanınıza yerle,tirinek bey
' hayal arkutlarmdan lrurtulmuı 
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Bu haritada; Almanların muhtelif noktalardan ;yaptıkları taarruzların durdunılduiu hat cörii1-ktulir. 
Bu bat Möz nehri boyunca uzan maktadır. Son alman haberlere cöre - büyük ID1&barelıelw Seden, 

Namur, Liej, Lanııvi, Montmecli civarlarmda cereyan etmektedir. Namuırdan 
Sedan'• kadar olan hat 82 mildir. 

---~~a laakiki lıarp dene.mi 
~lcta oı.. "'" çok kanlı muhın-e
>• ıı. JMıti< bi timdôden ke.tirme
-..~0...ımalr oı-ı ola bizden çok 
~· ,\a k lıasünden lıir baki
' l-.;t ede1ıoitiriz ı Almsıtya bi
' .._.,, Ye lıatta t.. hUt ettifimiz• 
oe;,. çoıı, t.zta ııl<1tık hir Taziyette- Loııdra, 15 (Radyo) - Garp cephe- noktadan M:öz nehrini geçıneğe muvaf- -------------
~ ~relı: iptidai ma.Lleler nol<ı•n- sindeki büyük muharebe hakkında alı- fak olmuştur. Fakat mukabil ~rruza ·~-------' 
)-t t9Pe1ı: ,ı,eceı. fikdanı "" nilıa- nen en 508 haberlere göre vaziyet şu- geçmiş olan Fransız kuvvetlerı ~! - Jş A RE TL ER 
ı... .• '-atı. rıtjİıqin daı.at vaziyeti iti· dur : manları kısmen Möz nehrine ve cıva. 
~ı.. l.artıi biran eTTel bitirmelı: Majino önündeki F'NMız arnisine rındaki ırmaklara dökmüştür. A 'man 
~ır. itte oau ba derece 10kulmuş olan Almanlar kanlı zayiat zayiatı çok ağırdır. 

, ıw; -- hareketi- vererek çekilmişlerdir. Bunlar tama - Sedan timalindeki büyük meytlda~ 
ele •dece ı.. ızbrardır. men pilskürtülmü§tür. muharebesine mühim hava kuvve erı 

ltundi NGsbet ÇAJCÇAR • Namurdan Sı!d~na kadar olan ~e iştirak etmiştir. Fransız tayyare~_eri, ,... * Köz nehri kıyılarında uzanan 84 mıl- gayet alçaktan uçarak Alman motörlü 

Hava kurumu
na ve havacılı
ğa sarılalım )•}"' 1 lik bat üzerinde muharebeler kuvvetli- kollan ve yürüyen kıtaları üzerine 

tf.ta 1 an aşma dir. Düııınan tazyikini artırmaktadır. bombalar atmışlar, bir buçuk . ik ' ~t.. Hadiaeler ve harplerden at_. 
~a. 16 (Baclyo) _ İktıııadt 'le Bu hat üzerinde başlıyan i~iliı. - re mesafeden yapılan uçuılarda mıtral tecrilbeler, tayyaren'." ~uıünlrii ~ 

Bu evrakı varidenin 2 numarasın. t.asvip olunmuştur. 
da başvekalete bağlı bir matbuat u- Bundan ııonra ruznameye ~ 
mum müdürlüğü teşkili hakkında bir örfi idare kanun liyihasmm ikinci mG
Jiyihai kanuniyeyi huzuru alnize tak- z&keresi yapılmış ve Jiyılıanın on bi
dim ettik. Dahili~. iktısad, nafıa ve rinci maddesinin millt mildafaa 'ft!ld. 

b11dce enc11menlerine havale edilmiş- li Saffet Arıkanm talebi üzerine ~ 
tir. Tensip buyurulursa büdee müzake- halinde örfi idue ilin edilmemif oba 
sinden evvel çıkması için muhtelit bir dahi bu ununun masuniyet ve hdrı:i-
encümen tarafından bunun mütaleası- -Devamı li iıı<:i sahifede -

Londra gazeteleri 
Hollandanın ıığradığı akıbetten 

uzun uzadıya bahsediyorlar 
Londra, 15 (A.A.) ~Matbuat, Hol-

1 
Deyli Telırraf bu hıısuııta şöyie :r

landa hiidiselerinin tevlid ettiği inki- , maktadır: 
sarı saklamamaktadır. Gazeteler Hol. cBu suretle aylardanberi iki ınem
landanın mukavemetten vazgeçmesi leket hududunda mühim miktara 
;ı., ~;,ni bir vaziyet tahı:.<ldü.s ettiğini 'harp malz.e100si biriktirmiş olan mm. 

Ye mühim meselelerin ortaya çıktığını arrız için yol kolayca aşılmıştır. Bu i*i 
itiraf etmektedirler. barla bu kadar müsait şerait altında 

Gazeteler Hollanda ile Belçika tara- düşmanın esaslı bir muvaffakıyet ka
tından takip edilen ve kendilerini isti- zanmış olmasına ve ortaya yeni ve chl
lidan kurtaramıyan sıkı birtaraflık di bir vaziyet çıkmış olmasına hayret 
siyasetin in Almanyaya çok yardımı ol- etmemelidir. 
duğıınu kaydetmektedirler. 1914 de de böyle olmuştu. Fakat it 
Müttefikler Hollandanın yardımına nihai neticededir. Son harpta olduğa 
koşmakta geçikmemiş iseler de bu iki gibi bu sefer de mücadelemizin zafer. 
memleket topraklannın müdafaasını le tetevvüç edeceğinden eminiz. 
kolaylaştıracak olan erkllnı ha rbiyele- Tu.yli Meyil gazetesi, mllttefil<M!rin 
r in teşriki mesaisi teklifini daima red hilyük bir darbeye maruz kııldığılll 
detmiş oldukları için Alman istilasına ifa.kat bunu bekkınek l!zım geldlir!llf 
mani olamamışlardır. yazmaktadır. 

Hava şehitleri ihtifali 
ha-raret/i oldu 

~li llıeeeıeıerde teşrik" . ed"1-- Fransız mukabil turruzu ağır, fakat yözle düşmanı taramıılar '-e bu suret- •atlarda oyna~ı büyUk. r?IU bir 
; taYda!ı &"örill•"" .~ız:saı F ı ehemmi)letl.i olaralı: inlı:ifaf etmekte - le Fransız kuvvetlerine ve t ank alay • daha dünyaya ıapat etmıttır. ~

1 
Yukarıda ilıtifr.ld.ea üç 

' ll~·~nr ...,, ı re, ra~ dr"r lanna esaslı yardımlarda bulunmuş- 'nanmalar, faaliyet halindeki kı11r-
'ııı.~"'Çı a arasında dün malt bır · 
~ iınz.ıtı-ıf1;1r, Sedaıııp cezwlıuada 411fman bir kaç -Dna ... 5 iaci .oahif•d•- - Devamı 2 inci aahif•ae -

int:ba lAı 
lerini irad 

iıda Tali v e tay7aı:eci zabit hitabc
ederken ) 
- YAZISI 2 inci SAHiFEDE -



1 ı. ı ( 'O b ,l'!t! n ~iib ren şubemizde kayıtlı umum yedek 
at ., n i l\ yol..1~:nalan başlıyacnktır. 

2- 'arın nruus cuzdanı ve bütün a keri ve ikaları 
rr.:ıiarını yaptırmak üzere bizzat ubeye mü

o 
u 

a olanh.r raporlarını şubeye gbste-

maa bulunan ubayların 

lıhutlü m~ktupfarla şube.re 

) oklamalannı 
müracantları 

gô.,.erildiğf şekilde subayların ı·ütbe ve sı -
o~ mu:ı~ n gtinlerde yapılacağından yedek ımbay

, rnutlaka gö'iter&:n bu gı.inlerde şubeye müracaatları 
''1 anınd:ı. yeıklamalarını yaptırmıyanlar hnkkında 1076 

ı ı ~.nnunun mmneu maddesi btbik edileceğinden yedek su-
o . ·ı·ıımzın gös~rilen giin!eroo yoklamalarını yaptırmu11ırı 
ı ic olunur. 

l 6 940 - General V<:' kurmaylar 
3 6 940)- Piyade asteğmen ve teğmenler, 

4 6 9•10)- :Do > > 
5/6 940)- > > > 
616/940 - Piyade üsteğmen, yC.~başı v.e daha yukarı rütbeli 

subaylar 
7 6 940 - To:Pçu ve ölçme ıfstel"lllen ve teğmenler, 
8/6/940 > > > > 

10/6/940 - Topçu ve Ol~ üsteğmen yüzbaşı v~ yukarı topçu 
11/6/940 - sabayları > > > > 
12/6/940 - Bütün süvari subeylan, 
!3/6/940 - Bütün muhabere subayları, 
1416/940 -· Bütün istihk!Lm subayları, 
lG/6/940 - Bütün ıUldiye suooylan 
17/6/9~0 - B!ıtiln le-tazım subayları, 
18/6/940 - Deniz ve bava suroyları, 
19/6/940 - jandarma subayları, 
20, 21, 22/6/940 Bütün hekim ve dişçi doktorlar, 
24/6/940 · - Baytar ve cezacı sub.:ıylan, 
25/6/940 - Demiryol ve harp sa:..-rıayii subayları, 
26/6/940 - H p ve muamele memurları, 
27 \~e 28/6 940 - Erbaş ve başçavuş1ar .. 

a r a 

16 Mnyıs 1940 Perşembe 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
12,30 program ve memleket saat a

yarı, 12,35 Ajnns ve n~teoroloji ha .; 

B ı d • berli!ti, :t 2,50 M iizik yt>ni düğfln hn-
e e l Ye vaları Kadın okuyucular, Sadi Yaver 

Otobüs hatlarında tadilat Atnman, S:ın Recep, Ali Erbaş. 13,30/ 
~ .,_ 

1 
k t 14 müzik karışık program (pi.), 18 

:Mazot ve y~cıel\ ma zeme sı m ısı O" . . . .. , program ve memleket saat ayarı, 18, a 
sebebıvfe beledı) cc Konuk - Guzel) alı .. .k od . ~. 18 30 ik d · . . f .. 

00 
k 

1 
muzı : a muzıgı, , muz ra -

otobüs saf erforımn bu ha ta ıçı e a - k t S B d · Tu~ .. .. .. . . ~ yo caz or es rnsı oprano e rıyc -
dırılması duşunulmekt ır. Dıger hat- .. . t· k. 1 19 10 .. 1 ·k f ı he 

1 b d 
zun ıs ıra ıy e, . , .;.ı uzı ·: ası -a ac arımızı r u I~rdn da bu ~ıkın kaışı ınd~. zı te - yeti, İ9,45 m€mleket saat avarı Ajans 

bırler nlınn:ası ta. nv,·ur edılıyor. e t 1 .. h b 1 · 20• 'k ça 

b 
·ı d• • v me eoI'O OJı a er ~rı, muzı -

taziz Ve te C e ı ! !anlar Cevdet Çağla. l«?fik Fersnn, Fn-

H 
Ak ·iı . .. .. 1 k .. '·ı ı;>l. l ~t Beraet eden/Er lıire Fersan, Fahri Kopuz. 20,80 o-

ava euı eı·ı gunu oma· munnse-r e t anı. mı., ır. ~ -~ 20 4 - .k B kkt 
,betiyle dün Krtdifekale inde hava şe- Bu ııı.ıd.t kale<1'ıı atılım bir topla ' Foı;ad: :Caglar ~t~.sı .~'·kıınde Ab- nu .ımı, '.~ rn~zı ~nlr~~~r a di 

l hitliğinde büyük ihtifal yapılmış, ha-ı selfün Vt. ihtiram vaziyeti şehir halkı- dullah oglu Cemalı old~rme~e .n:az - Deı m~n. Şeııf İçlı, Hasan <:rur, Ha~ 
va ~ehitlerimiz taziz ve tebcil e<lilmiş- 1 nu haLer verilmiş, ~hirdeki halk ve mm ": mevkuf. İzzet oglu Hadı ~n~e- :oka.}. 

21
:
10 konuşma (sıhhat ııtı)f 

lur Törende vali B Etem Avkut müs- nakil va ıtahrı durmu 51 limandaki vn~ kaş, Zıya Çam ıle yalan yere şahıtlık- 21,30 muzık radyo caz orkestrası (Şc 
1 tahkem mPVki ko~ntnm tnğg~neral purlar düdü~ çnlmış. b~ylece şehitleri- ren maznun ibrahim Ünlü, kasap Ferit H. Ferid Ahrnr), 2~.20 rnuzik "Olostler 
M h d B k"" f .. f tt° · · · 

51 
ı· 

1 
t ve Ömer Sevenin a{~ırcezadaki mu ha. (pl.). 22,30 memleket saat ayarı, A-ta\ ~u b er ·o;~ ~a~. 1 ~uh~· ışı, d~- mı~:e alnkil .aknmış ır .. k. . t 

1 
h t kemeleri 11eticelenmlş ve suçları gabit jans haberleri, ziraat esham - tahvilat 

n u m~ u:su. '; a ıp a ıyar o- ır < a a sonra ı ıncı op a ra a olmndırrmdan bera ilerine karar veril- kambiyo - nukut borsası fiyat). 22,50 
ker, beledıye reısı Dr. Behçet Uz, haya vaziyetine geçilmiş, merasim direğin- . t• 

0 

muzik cazband (pl ) 23 9-;93 30 va· 
k t ~b Şef'k Q k k ·ı· mış ır. · · , .. <> - , • 
omutanı ug ay 1 a ma • vı a- dcği bavrak sehircleki resmi daire ve T h d 

yet, milstahkem mevki, parti. Türk .. • 
1

• '
1 

:. , ... ..ı. • d. ·lmicı a tan ra YOSU 
• . . . mue seseMır< e vanvn Ail.U.Ur ın ırı .,, H "h t l -

hava kurumu erkanı, tayyarecılerımız • . . . . ayvan 1 raca çı an 
izciler talebeler askeri bir ıata ve ka- olan bayraklar tekrar çekılmıştır. Bu- önü 0 d k. h fta . . d h • Tahran radyosu kısa dalga 31 

!
in balık hnlk buİunmuı;tur nu milteakıp istiklıil marşı çalınmış .h tm iz e tı la ıkçın(Ge bA nY'A an metre ürerinde her gün Türkiye saıt· .. . ı raca çı arı op anara ar ı na- .1 .. d.. 2 5 d T.. · at 

Sabahleyin cumhuriyet ~yclanında ve sonra hava teğmeni B. F..krem Olca dolu canlı hayvan ihracatçılar birliği) tı e gun uz 1 •
1 

e urkçe ne§r•Y 
toplanan ihtifal alayı, önde askeri mu- veciz bir hitabede bulunmuştur. ni tesis edeceklerdir. yapma a baılamıştir. 

lzika ve muhteUf teŞt"kküHerin çelenk Bunu vali B. Etem Aykutun güzel E::::lt.=---

Çekirge mücadelesi leri olduğu hnlde Kadifckales!re çık- bir nutku takip etmiştir. Muzika bir Çiç k sergisi 
mış, saat tam on pirde merasim ko _ matem havası çalmış, bir manga asker . . . . . 
mutanı: tarafından manevra fişenl'!ryle havaya !zmır Halkevı seı:gı ve müze komı~- Vilayet ziraat müdürü B. Refet Di· 

üç defa atf.'ş Milerek şehitlerimize son sinin hazırladığı çiçek sergisi yarın ker çekirge mOcadelesj i~lerini teftiş 
. ihtiram ı:asimesi ifa olunmuştur. lh - saat 16 da açılacak ve 19 mayıs pnZfir için Seferihisara gitıi:liştir. - Dikkat! 

Kuma dasını verm·~ ve merasım tifalde bulımnnlar, hava. ~.ehitlerimi- a1cşnmına. kadar umumun "İyaretioo ----------,,----~
direğindeki bayrak yarıya kadar indi- zin mezarları önünde geçit resmi ya- açık bulund:.ırulncaktır. 
rilm!tı, herkes hava şehitlerimizi huşu parak şehicllikten ayrılmıştır. Büyiik salonda tertip edilecek sergi-

de çok nadide ve kı.ymetli çi" kler bu-

ZABJTADA "S!Z. luntıe,aktır. Pazar akşamı bir de çiçek 
wİİİIİıi!imiDa:iai-;;.ı·~-;.:-:m;-&·a gecesi tertip ol uncaktı r. 

Hırsızlık: Nihay t yaralı olarak *·---
Tepecikte, Hasan ôzçullu; İbra- l,. l d" Halkevinde konferans Dün Londraya vardı 

him kızı Ruhiyenin arık pencercşin - ya. ayı e e ver l .. B rgun saat on sekizde Üniversite Londra, 15 (Radyo) - 'Türk ınat--
den evin" ""irmis manto::.tt cebinden llır ızhktan suçlu ve zabıtaca mut - el ti · d B n-f·· şakr·· s buat he'-·eti bu abalı Londrnya gel· 

1 v ,.. '" • d r d - . l oçen erın en ay ne 11 • u u. J 

360 kuru almıştır. a c ~ defalar yakalanacagı su ac: aç vala tarafından (harpte devlet ekono- miştir. Burada on gün knlacnktır· * Kahramanlarda Meydan so1ca - mag~ mu~affP.~ olan Ermanaklı ~o~oş misi) meYzuu etrafından bir konferans Gazet.eciier, lıu müddet zatfındn in· 

atbua 
eyetim·z 

1 h
. . .1- • d l + ft 'i Cl11':CC ır. • • ı.. lja Ve hem talya hu ğında B. Remzinin damından bir d::ı.- Osm,ın oglu Mustafa Akst1n, Dagkı - , .·lA kt· giltere ve lskoçvada gezintiler varı•· 

. . • na çalarak sa.tan srıpıklı Recep Kan- zı ea n.a. ıye mın: Ja;n arı:nn.~: .ara 11 cokJar, ukeri müe se deri g<irece-.· dutl y nda tahşı.d t yapzlmıstır alanııı a tiyecaza iki sene, sekız ay dan g~rtllerek teşl~.s edıldıgı sırada * !E:t, siya.si Ve iktı adi şahsiyetlerle ı.-. a ' . .... . . hapsine karar verilmiştir. kaçrnaga başlamış, J&nclarmanın (dur) Zavallı yavru nHularda bulunacaklardır. 
:&rn, 15 ~Radyo.) - !Sviçrede ge- ce heyecanlı geçmıştlr. Radyo, 1sv.1~ Kı.z knçırma: emrine de riayet etmemiş ve ahlan Evvelki gUn saat 15,30 da :Mersin- l\IUstemtekat nazuı I..ord L<Jld• 

Hem 

renin bi aflıkatn. n:rıldığı haberını BaymChrda Keç.i köyünde Hasan kU\ŞUnla. ayağından hafif surette 'ya- lide Manda çayınd iki buçuk yaşın- TUrk gazetecil ri ~er tine bu a~ 
resmen tekzip etmıştır. Hı!lk heyecan Güllet kızı 16 vesında Gnlsümü ka- ralanarak yakalanmıştır. da bir erkek çocuğunun ce::.edi bu - bit 'Z'Y fot vermi ' bunu bir kabul 
içtndedi~. . ·-· lçırnn Ramnzan· o~lu İsmail zabıtaca * lunmuştur. Cesedin Eornovada 3 ün- r~mi takip etmiştir 

Harbıye neznretı, seferberlıgın ta- tutulmuccO+ur B. M . k a 1 l" CÜ sokakta 17 TIU!!laradn oturnn Bahrh·e nazırı Aleksandr yıırrJJ 
L.d h'f .11 ı a • k ı · ·r b ']~ · ır usevı a ını s am - · · _ Baştc:rafı 1 nu..• ıa ı .eu.e - •• marn nıı ıgım, as ·er enn vazı e a - Kız m $Clcsinden: rençber lsmnil Yılmazın oğlu SUley- bi~ öğle ziyafeti verecektir. 

vetler, şehırler tayyarelenn _te~ı~ şında olduğun bildirmiştir. . • çe,medA ~aknryn mahallesinde olaca C man Yılmnza ait olduğu. çocuğun de ,.-c:::o:...., _____ ı::ı.. ...... -----"'\ 

altmdadır. Tayyarelerle eskerı ~a lsv!çre orduiarı, müşterek bir ta- Ahmed oğlu 11 n Ttirkay; kı2" me- Keçecilerde B. Sabrinin 617 snyıh re kenarında babasının ebze bahçc-
Teşek •• 

liyat yapıh:~r, tayyarelerde yır:m· arruz ihtimali karşısında hem Alman-: qcJesinden A pdi k;ırı;;ı GOlsii m Gii- ııile evinde şoför Hüseyin karı ı Rikn sinde oynarken suya düşerek >>oğul-
larla ,Paraşütuıt taşmıyor. Tayyare, h d •t \ h d dlar nd er venin evine arhoş halde taarruz et- adında 2G yaşında Musevi kadın, fs. duğu anlaşılmıştır. 

ur 
cephe 2'erisi mefhumunu da yıkıp ya. ve em e ı aya u u ı a Y , m·ış ve tutulmu t1ır. k l ·11: t·cı *· i al 

1 
d , lam dinine abu il için vı uye.te is l a Ailemizin kıymetli uzvu Resrt'I 

geçti. Yurdun müda(aasında, ata- mış ar ır. • ile milracttat etmiş ve formalitenin G 1· •d 1 Gen,.arabın "nı· V"'fatı dolayısiY'Ie 
larındnn mevnıs ruhu büyük bir Almanya ile isviç-re arasında münn- Kıracısmı y ralamııı e ıp gı en vapur ar ... K 'C 

K h 
~ 

1 
h 

11 
. 1 l\I ikm~li irin istidası müftülüğe gönd~- b' ı · b. t t ı f t ı f n -çe 

kudretle muhaf za eden .:e etmesi kalat durmuştur. Htıdudlar da hemen _ n, raman ar k1:1a & esme 
1
e ~ idrza rilmiştir~ Nis n ayı zarfında izmir limanına ız erı ızza ' e gra • e e 

0 

iktiza eyliyen Türk genci, g3zleri- ka :b.d' ll. •- f d d _ oglu ı•fusn . .ev ırası rnese esın en l 80 Türk, 2 Felemenk, 2 Fraıısiz, 10 mektupla taziye eden ve merhumun panmış gı ı ır. cı wıra a a sa e l\I h d k .,- 1 ..... ı·h * z . k '..+· k tmek ve ni attık göklere çevirmelidir. Pilot, . . . e rne ·ızı -ı> yaşınc a ıue a atı ingiliz, 1 isveç, 13 italynn,. 1 'Macar, cena esme gere 1·ı.ıra • e ı · 
• . .. , ce dıplomntık pasııpor.tlarla geçılmek- nalınh ba dan yüralamış kaçmış- G .. l • ft h 2 Romanya, l G Yunan ve 2 Fili tin gerek e çelenk göndermek suretiY e 

mahiınst, raaıd, p raıutist vesaıre ted•r Q b t ' oçmen ere Çl ayvanı aJaka ve sempati gö ter.en s:ırın zc· 
. • ı · ur. ~,a ı aca aranıyor. G. · 

1 
. . b. 1. 1 k ·rı olmnk ilzere 233 vapur girip çıkmış. 

gibi on binlerce havacı genç ıstıyo- ö~meıı er ıçın on ın ıra ı. çı \•ata borçlu olduğumuz teşekkilr ve 
nız. Gökler, Türk çocuklarını bek- Em-arcılık: hayvanı almak üzere vilfıyct iskan tır. minnettarı,•ı a)·n ayrı iblağa tccs-
, T'~-'-'-- G d·w· 

1 
Almanlar Kem ltmda Sadullah sokağında mOclilrü B. Ziya Fund ile veteriner Bu vapurların ki\ri tonajı 038!>8 v btı lıyor. u.rnAu~ ve e ı ı yu..-: a- .. K d. sOrümüz mani bulunduğundan, 

rı, onları uçurmak için her türfü 

hazırlıiı yapml§ ve y pmaktndır. 

, Diğer taraftan T'Urk vatanda§lo.· 

ruwı da hava kurumu etrafındaki 

Gülünç haberler 
uııdurugorlar 

Ali oglu fostafa alenderin üzerin- müdürU B. Nazım 1.Jı.·,..ur bugOn Me- ır. ·zce 
"&.> ----* vazifenin muhterem gazetenı 

de 25 santigram esrar bulunmuştur. nernen ve Bergamaya gitmişlerdir. !fasını riea eder sonsuz saygıJarıJJll• 
Para kavgası: · * lzmirli takımlar g'diyor zı ~unarı:r,. 
Salhanede Hain idan ve Ali Tat- Talebe artıyor Altay ve Altınordu takımları, Cu- Refikası Zeynep Gençnrap, l{ı:ıJcllt• 

lıgöz, han parası meselesinden biri. 'I'alebe sayısının aı·tması sebebiyle mn günü fstanbula hareket edecek, f deşi Fıtnat Gençarap, Anıucıı6' 
çenberi aılda.ştıranlt mutlaka ona Londra, 15 (Radyo) - Bahriye birini bşla baş.lanfidan yaralan11ş- Lise. Ortn mektep ve muallim kad- Cumartesi ve Paznr giinleri Gulata- Raif' Gençarap. 
a:uı olmAaı, elinden gelen her yardı- nezareti bir t!!bliğ ne,,rederek, Hol - lardır. rolannın genişletilmesine karıır ve- saray \'e Fcnerbahçe takımlnriyle 1 Kaymbiradcrleri Dr. Hasan l)~· 
mı yapması en ileri bir vazife line Janrın h~rekfit başladığı glintlenberi Kunduracı çırakları arasında: rilmiştir. milli kiime n1ilsabakaları için karşı- tay, Mehmed Ali Ustay, Müheııd1: 

1 
• t• n ·ıl!' b. "d İngiliz donanmasınd.ırı yalnız Si, talı lk.ire~mcli1t caddesinde Hasan oğ- Al .. . tnşaeaklarlltr d T·co.re ge ınıı ır. u u mım ır ıuur ve ı · ,- • Behçet Ustay1 Teyzeza esj 1 

... 
ka ded·ı telbabirinin kaybolduğunu, başka lu 11 yMında kunduracı çıral:rı Saim man mu.şavır t BtıC .. 

rakl kavrayıp lıem aza y 1 - hiçbir gemi batmadığını bildirmiştir. Cşenler; Ali ottlu 11 ya~ında ktmdu- Alman iktıaad mütaviri Porf Belediye bütçesi )mü~dürü Mehmc~ Ali ~t~n~ ... saki 
mel. hem d muhitimİ%.deki vatan I l • H k d h . . 1 • 1 . b l a· . 1 1940 1 b"'d nagı Şel petrol tırketi muduru ..ı ı, e - Bu teb iğin neşrine sebep, gu ünç racı çıragı asan Kalkanı falçata Lahr An ara an ıe rımıze ge mış ve zmır e e ıyesın n yı ı u ce- . . C.e\"ıt" 

d 1a bu harek t 
'-&!-ak u· d d b lr.. ı Al d b • ·ı ld 1 b. .. k l k A k . . ··ıh k bild ] •1A t t d"k Kalyoncu, Knyınbıraderı aı n e e ı..- c ırme. erecc e mü a Gga ı man uy ur- ıçagı ı e sol ba ırından yara anmış ır gun a ara gene n araya gıt· sı ve mu n ce er vı aye çe as ı ı 

liyiz. inal:ırıdır. tır. mittir. !edilmiştir. , l!!!ay. 

ehli islamn k zandır. bizimdir. Cak bir m:\ğlabi~·etin tevlid edec~ji a- etmişti. . . 1/'ie-
'\:i;;:lCl2'iiliaBD~ Kaleler, derin bir ıssızlık içinde idi. İçerideki kalelerde de yahudi reisle- kıbeti düşilnerek gene arazilerine çe- lslam kuvvetinin kısmı .küllı~ı ~zare 

Yahudiler, kuvvetlerine rağmen kor- rinden Selilm kendi arkadaşlarını tak- kildiler. Bu suretle islum muharipler li }iaim kalesini ele geçirJn&k ~ıor 
kuyorl:ırdı. viye ediyordu. karşısıııda düşman ittifakı bozulmuş hareket etti. Tıırafeyıı aı-a.sındn 

e Resulückrem, bir şehre gece vakti - Harbe hazırlanalım. Esaret ~n- oluyordu. \•e taşlar teati ediliyordu. Jill" 

y; . M AYHAN hücum .etmeği scvlll<!zdi. Bu itibnrla, cirleri altmda yaşamaktansa harp ede- Yahudiler, 1Iayberdeki kadıntarı DeMetli bir sıcak ortalığı ynklfutur 
azan • • orduyn sükut içinde bulunmalarını ve rek ölmek daha şereflidir. :geriye ve emniyetli )ıisarlara çekmiş- vuruyordu. Her iki taraf ta yoru 1 ~1.1"' 

- 207 - Ordunun da erzaı:ı kavrulmuş unla şehir hnricinde konrJ<la.malarını bil- Yahudiler, derhal tertibat almağa terdi. ResuHıekrem, doğrudan doğru- tardı. Kalede bulunanların ıntı.Jl-O~ :kile 
Resulü Ekrem Haybere yaklaşırken hayvanattan ibarcttı. Haybere ya.kla- dirdi. başlamışlardı. Kalelerden ikigine zahi. 1ya harbe girişmeği istemiyordu. vetleri çok bozulmuştu. çunkü. teb 

beni Gatfanın yııhudilere y~rdıı;t ede- şırken Sehba mevkiinde öğle namazı Snbah... re ve eşynyı doldurmuşlardı. j Yahudileii, mücadelesiz bir itaata duvarlarına yapılan hUcu:rnWt'• ço~ 
ceklerini dil nerek güzel bir pwn t- kıli.Ddı. Yahudilerden bir kısmı, vaziyetten Diğer kalelerde ise efrad bulunuyor davet etmeği daha muvafık buluyor- lik<!li görülüyordu. 0 11" 

bile etti. bihaber bulunuyorlardı. Her gilnkU du. Bir rivayete göre, bu kalelerde 20 du. Fakat kaleler dahilinde nazarı dik- Bir aralık Slellğın fazlclJğ'ın?a ş ~e 
. . . . . liazret. ~uhammed, ?~dunun mane- gibi tarlalarına gitmek üzere hisarlar- bin yahndi nefer vardı. En kuvvetli, kate çarpan ahval, kan akıtılmasını ve hare beye fasıla verilir g:bi. o:ı~:;lilli 

Benı Ga.t:fan ıle Yahudılerın sakın vi kuvvetını tazelemek ıçm burııda dua dtın çıkmıslardı. en cengaver askerl~r Kamus kalesinin harbi bir zaruret haline sokm~"u. muhacirlerden Mahmud ıbnı b
0

" 

bulundukl n ara.z.!de mevki tlıtnrak etti ve: Fakat biraz <-onra. büyük bir panik içinde idi ki, bunların da kumandanı Bir rivayete göre bu kaleler!n ısim- bitap bir halde kn.Je duvartarınd~ \ I>"" 

bun!arın.hiç olmaza~ irt.ib!l~ ve mu~a- . . -:- .Y~r~~bi!. B~ se~den bu ülken.in başlamıştı. Ka;şıyorlardı. ls!am or _ Merbaptı. Bu zat Arabistanın en meş- leri Naim Sn'~, Ka~u, Şık, Merba- rini dibine oturmuş, y~rı uya~~ '~r 
sala temın ?tmelerınc manı otmak ıs- ıyılığını gormek ısterız. Onun ahalı - uusunu örmüşler ve ellerinde kazma, hur, hatta bir kaç yUz cengavere mu- la, Karrora, Nıtat idı. rı uykuda bir şa'dlde dııılenrneır 
tedi. Aradaki araziye hfildm olmak için sinden ve her şeyinden g~l~cek şerre kürek, hülnsa nı- varsa hepsini fırla _ afül telakki edilen bir pehlivanı idi. 1 Zahireler Sa'b ve Naim kalelerinde 'amıştı. 
Raci oonilen mcvkid<ı büyük çııdırla.r karşı sana sığınırız.» demlıyordu. tarak g ne kalelere iltica ediyorlardı. tsınm oı"<Juqu Reel mevkiinde yahu- bulunuyordu. En kuvveUi müfrczel.e-
kurdu. Kadınlnr burada bırakıldı. Ve- Haybere yaklaşıldığı vakit gece ol- Re<ıulüekrem gUldU: dilerlc beni Gaftan arasında m.eYki tut

1
rin gerçe Kamus knle~incle \'e Mcrh:.ı.ı 

saiti n&kliyed<>..n bir kısmı bu meyan- ~uştu. lı:ıliim or~usunun karşısında _ İyi -dedi- iyi •• Bu kaıma ve kü-, tuktan soıırn Gafüıni'er vermiş olduk- kumunda ında bulunduğu muhakkak- Zorla 1iaçı.rcctık 1ı . l(cY 
da bırakılmışt.1. bılh~ssn nazarı dikkate çarpan kale, rek1er işimize yarar. Kendi elleriyle bı- lan söze istinaden, Hayber kaleler!ne tı. Fak.at ?{itat kulesinde de külliyet! ))~ğirnıet•der n n· ro;inin çıl~ ~ıt· 

lıIU • ordu n çetin bir müca leye milstahkern mevki v&rdı. raktıl ... lrardım için hanıketc geçer gibi oldu- e!rad vardı. Yahudi reislerinden Se- ,•itnrle rz adıT\d k k ' 1 ı ,.Jrı ,1, f::ı.• 
girişecekti. Çilnkft blrnz ileride büyük lslam ;P.eygıı.mberi; Hnz lfuhammed bir taraftan da 

1
10.r. lfım ibni MUşk...in hasta rıld'\ ,1 hald. ,ıı~n + ş.;: bt l' ~ ıl'f•ı! h ~J!; lı~ôl'l1 

ve muhkem kalelerde bulunan dil§lll· n - Yarabbi -dedi- sen ki arzın ve orduyu t yi d"yordu: Fakat Beni Gnftamn rC'isleri bu hn- mfltem:ıd·yen yahııclilt>r· harb0 te<w h Ağırcezada 15 l"': l t-PSe 
111

" 

haktka.ten ku" tıi idi. iöklorin bir tek Ali hısın. Bu ~ehri, - Bu h rbi kazanacağu. Zafer rekcti tehlikeli buldular. Racide en u- ve teni ediyordu. O da lrn.e::ine iltihı.l •.. dilm:CJt r. 

-ARK.b~ 
-------



G h 
•• Zavallı insanlı-

asker S!eneral amelen, enuz ğı~ ... ~~ 
·oliinını tatbika başlamadı :::S:i:'2-:::~ 

haaaa timali aarlN mmtakaamıla, t.-

----··----
RUSYA 
Ballıkta tahkimat U ·ı • h b • b b •t • k • f d • "" • . • f dd •• f • d f b rihin bütün dehtet •e feJ&ketleriel I-Zl .er, ar l U yaz l zrme lS e zgz iÇzn, ere U Ve VıC an ıs ıra l önünekatanbirbarpeereyaaellıDM-

gapıyor d J •• d. l . f d. tedir. De..rilen mua:ııaam claflarm . . . ugmauan mutema ıyen sa clırıyor ve ınsan sar e ıgor hey~tli aüriiltülerini ı..mı.7tDJ". 
Parıs, 15 (Radyo) - Slokho•m· • . Çelik dalııaların lnalakJan ,...taa 

dnn gelen haberlere göre, Sovyet Paris, 15 (Radyo) - Fransız ga. fikir yürüten gazeteler kısaca şunları jY:ı şi".1di ?>_ • du.lanmızın_ aliikasını ~~adan kes· çarpıfmaaı içinde, atet •e ölim&ıı ..._ 
lluoya Baltıkta geniş tahkimat yap. zeteleri, HoEandanın vaziyetini da • yazmışlardır: Potı Parızıyenden: me.k ve denıse çıkmak ıstiyor.> saniye binlerce göfdeyi ~ 
tnaktad ı r. hilden gördüğü şiddet ve ihanet karşı- Mat.enden: • Kudretimiz, bu vahşi canavarlara EntraDBijan diyor ki: rak yere aerdiiini dütilnllırils. 

Sovyet Rusyanın, hveçin bitaraflı- sındn tabii bulmaktadır. cHitler, harbin bu yaz biteceğini 24 saat sonra göı·ülecektir. İnsan seli, c Dört ıoenedenberi Fransa erkanı Handa öliim, toprak U.tibwhı .. 
in i<•in kendisine garanti vereceği de Liyejden Mozele kadar alman taar . söylemişti. O biliyor ki, Fransız or- derhal yardıma koşan Belçika kıtaları harbiyesinin başında bulunan ve ken Iiim, •uda ölünı •e nilaayet 1- ,,_.. 
Buylenm~ktedir. ruzunun şiddetini artırdığını kaydeden dusu bitmeden harp ta bitemez. Hitler ile Fransız, ve ingiliz kıtalarına çarpa disiyle ayni fikirde olaıı harbiye na.- ölümün uğursuz ııölaui dol~ 

* gazeteler, Namur ve Liyejin muknve- jve enun ordusu, kudurmuş hayvanlar caktır. Vaziyet ciddidir. Fakat drama- zın Daladiyenin yardımlarını gören dır. • 
1 

l • f" • 'b' ·ı · t l h O 1 rd te d Zavallı iluan1ık, :ıra...tlı mı dıa. SVIÇre Se ırl met ettiği ni,_ Be_Içikada ehemmiyetli l gı. ı ı erı_ a ı mış r. na an r~. • tik olmaktan çok uz&ktır. Ç!lnkil or· general Gamelen, bir harp vuku11ıı- yet! 
rı. .. u unsurun, Lıyeıın şark ve garbında d!ld ve vıcdan ıstırabı beklememelıdır. dularımız hazırdır. > da d!lşmanın neler yapmak ietiyece- eec-m tatlı, m•- " rahat 
~omada tecavuze ugracf ı bulunan müttefik ku vvetleri olduğunu jBu kudurmuş hayvanlar her tıırlil vah. Epoktan: ğini etraflıca düşünmüş, bütiln ıhti- kuıu içinde ao1t yilrind- elen':;: 

B~rn, lS (Radyo) _ Romada müt- yazmakta ve 914 harbinde Belçikanın şetten çekinıııiyecektir. •Alman taktik.i, bu harpte de Po • maileri nazarı dikkate almış ve plil· merminin ltir anayı parçala:... bet*-
\(,fikler ale ·hine nümayişler yapan si- bundan mahrum bulunduğunu ehem -ı jurnalden: lonyadaklne mUşabihtlr. Maksad, hat- nını yapmıştır. Binaenaleyh, sa bre- teki ya..-uaunu aai bıraldıimı söııa-
l'ahgömlek.l~er i.sviçrenin Roma sefa- miyetle işaret etmektedirler. cA!manlar mütecaviz oldukları için ları .Pldırım gibi yarmak ve bu yarılc. delim ve sotukkanlıhlda neticeyi bek nüne aetirini:ıı .• 
tQthaııesinin duvarlarına afişler ya • Diplomatik hadiseler üıerinde de ileri kollarımıza nazaran faik idiler .. lardan da isti'fade etmektir. Hitler, or· liyelim.> Hitler, bira:ıı daha aayretl.. Ma· 

::~::;~;r~i):::i~!~:ı!:ı~~r~:ı!:~ lngilterede 1· TA LYA O A K ı· N u·. M AY ı· S L E R ~~f~:;.:.::::!·i.:.: ~= k-:: 
Vfizüne maruz kalmıştır. Para.,ütçüfere kar"l ' !arı ile, kan içinde bir ana söt .... 

I::u vaziyet karşısında sefir derhal r r vurulmuf bir genç kııı kalbi, ai&rmlf 
~abıtaya müracaat etmiş ve italya hü· teşkil at ihtiyar taçları dünyaya kapaaelf 
'-Cinıeti nezdinde protestoda bulunmuş- Londra, 15 (Radyo) _ Harbiye ııenç sözlerden mürekkep bir yıta 
tur. Zabıta, du··n pla" n deg"' ı·ştı"rerek, nu··mayı·şçı"lerı· dag" ıttı'. ııetirileeek, •yaklanna aerilecek •• nazın Eden bir söylev vı:rerek, Al - Bak, bak da keyfe gel! .• Neroa R• 

----·* man paraşütçülerine karşı gönüllü Londra, 15 (Radyo) _ İtalyada Bugün çıkan italyan gazeteleri, .ttalya pek ala bilir ki, kendisi de mayı yıktıiı vakit ne yapb billnia; y UgOS.aVya • alayları teşkilini istemiş ve orduda müttefikler aleyhine nümayişler bu- Hollandanın teslim olduğu haberini Britanya hilkfimetinin yerinde olsay- sen de onu yap!.. Harabelerin iiatll· 
vazife almamış olanları buna davet gün de devam etmiştir. Üniversite manşetlerle ve memnuniyetle bildir- dı ayni tedabire müracaat ederdi. ne çık, yıkılmıı medeniyetin dumaa-

Rusy a etmiştir. Etlen , asker ve polisce her talebesi, şarkılar söyli)•erek sefaret. mektedir. Gazeteler, bu hadiseyi tef İtalyanlar, abluka yüzUnden memle- larma, ayaklannın albnda kolaqaa 
türlü \P<:lbirin a lınmış bulunduğunu, hanemizin. arka sokaklarından geç- sir ederken sevinçlerini izhar eyle· kette kahve ve emsali mevadın aza]. inaan ceaedlerine bak w kahkaha71 

Ticaret muahedesi gönüllü alayları ihdas edilirse ted • mişlerdir. İtalyan polisi, akşa"ı üze- ınekte ve Britanya imparatorluğu· <lığından şikayet ediyorlar. Ve buna fırlat! .. 
n.ı• .. birlerin daha kuvvetlenmiş olacağını ri nümayişçileri dağıtmıştır. nun da ayni akıbetle karşıl~acağı sebep olarak da yalnız ablukayı göe Ta,.,.arelerinin bombaları a.ltıRcla 

ltor •ırra<l: 15 ~A:·A.) .- Ayanı , reı1~ı tebarüz ettirm işt:r. ııomadan gelen haberlere göre, kehanetinde bulunmaktadırlar. 
ochetıın n• •ın efkarı olan ,.ub ı- B .. "h· .kt d .. illi" . k t 1 k D. t ft Fr . .1• teriyorlar. Bu ne büyük hatadır. İta!. tozdan ferman okunmı,-an yollardaa 

"ad . .-. . ugıın mu ım mı ar a gon u, ıtalya kısım kısım as er op ama tn iger ara an ansız ve ıngı ız d b 'b ~1 a mu te Slove ·ıetz gazetesı Yu ya a u ırı i mevadın azlığı, narpten muhacir kafilelerinin iniltileri ••li-
~·>sla n 'şır . ' . . .- ' . ı'n paraşütç ülere karşı çalışmak üzere ve seferberliğini gizli olarak yap. gazeteleri italya aleyhine yazılarını 1 d • 
i v • Sovyet tıcaret ıtılafnamesın kaydedilmiş .., e vazife almıştır. mağa çalışmaktadır. şiddetlendirmişlerdir. evvel e. hissdediliyordlu .. C

1 
ünkü ital- yor. Şıınrunn ka,,betmif İnMa J'liın• 

llızasını müteakıp bilha&ıa şöyle yaz. F t 1 . 't 1 b yan ar, ıaşe en evve sı lhlanmayı larınm ölürken öldiiriirk- aanl 
"'·' ransız gaze e erı, ı a yanın u t t 'lli· 'k d . · · ' ' ~tadır. . . . esas u an mı ı tıııa sıyasetinl ta- aealer çıkardıimı bilinin. lttıa loiiwle 

M '"k h • d şelulde harp harıcı kalmasınm, har- kip etmektedirler > !ldb" b" • • 
•Sureti umumiyede iyi haber alan Q v b · . d d h ı ld • · m •t ır mııaikı, bu kanlı opera 

11\ahfilk!rde beyan ed:ldiğine göre Yu- r l cep es ı n e e .. ı:ırmeeın en . ada z~rar ı ~t ~gu Fransız gazeteleri Hitlerin büyük aahneıinin U.tündea eıip aitmelııte-
~o 1 mulahazası üzerın e urma a ır- kozunu oynadıg"ını v bn d M d' T b • • M • 

• 8 av ticaret heyetinin Moskovadan lar. Ekselsior di or ki: . . .. .•. e. n a ' usso- ır. e rik ederım; böyle hır eeer 
•Vd oo- Y 1 nıye çok guvendıırını kaydetmekte- yaratmak, böyle bir aahne ~ 
'( et.inden sonra l\foskovaya yeni iı ir Al , N "k h . h}" .ttalyanın. AlmanyRnın yamba - d 1 
h Ugoslav heyeti gön<leri'ccekt;r. B filan ar " arvı şe Tİ 7ıı ta ıye et• ,ında yer alacağını arnk ogreıımiş ir er. - Devamı 4 üncü aahifede-

~~et. Yalnız iktısad ek•perlerinden de- oı 9 A~ kl• • b ld bulunuyornz. Mussolini bu kararı 
c I Siyaset adamlarından da müteşek tı ere ~man na ıyesı ' atırı l vermiştir. Şimdi de, Ol'dulanna ileri 
•ildir. 

Londra, 15 (Radyo) - Korveç mitralyözlerini alarak dağlara çe. emrini vermesi günü~~ _b~klemelidir, Balkan Antantı ---*--- cephesinde vaziyet müttefikler ;ehi- killniilerdir. ki bu .~a çok yakın_ gorülüy~r.> . 
"e inkişaf etmektedir Dün "ece bir .. İngılız gazetelen de aynı şekılde Ek k k 2 

• • 
0 Bu mıntakaya, sadece rıaraşutle . 0D0MI• 0 •t • 7 • d 

filonun top~u ato•i hima,·esinde Nar- ·kta d Al 1cv· tefsırlerde bulunmaktadırlar. mı eSI ayın sın e A, ' . , · az mı r a maıı ta ıye kıtaatı 
Le on Blum 

'YQzizm ile Komünizmin vi~ şimalind~ki Bjerkvike çıkarılan gönderilmiştir. Müttefik kuvvetlerin Ablukanın tazyikinden şikllyet e. B } dd J k 
bi u, H .. muttefık kıtaları muhn~ara. hat.tını Narvik noktasında ancak dün başlı. den italya hükumetinin bu husustaki e gra a top anaca 

.,. oldugunu sogfuyor daraltmışlar ve Eldegaymenı ı,gal yan taarruzları muntazam devam et- tebliğini tetkik eyliyen Taymis gaze- Belgrad, 15 (A.A.) - Evvelce de delerin mübadelesi meselesidir.> 
•, l.ondra, 15 (Rıı.dyo) - İşçiler birli- etmişlerdir. Norveç kuvvetleri de Jnektedir. tesi şunları yazıyor: bildirilmiş olduğu gibi Balka1;1 antan. Bu gazete, Balkan devletlerinin ip. 
~'~<Ilı bı'r nut-'· ı' r'-' e<len Leoıı Blum Bastel dağını ~ışlardır. Dün, ingi- tı ek :ı. k 
11 UA "" nın ono'll.... omitesi bu ayın yir· tidai maddeler bakımından iyi bir va-
eıııiştir ki: !iz tahtelbahirleri tarafından Norveç mi yedisi.n<ie Belgradda toplanacak- ziyette bulunduğunu ve bu devletlerin 

1- ..._ Ilollanda ve eBlçika bitraflık • ~ularında yeniden dokuz Alman nıık tır. hemen ideal denecek bir antant t.efldl 
~ tıııı idame ettirebiltıcekleri kuruntu !iye ve iaşe gemi3i batınlrn ıştır. Bu toplantı ile ali!k::ıdar olarak Zag- ettiklerini yazmaktadır. 
~ hUlya!arınııı cezasını acı bir suret- Stokholme gelen haberlera gi.ire, repte çıkan Novosti gazetesi şöyle yaz. Balkaıı memleketlerinde Kauçuk, 
ı· ~Yorlar. Biwaflann idıL-nei ha- müttefiklerin bombardımanı netice- • maktadır; çinko, kendir yoktur. Fakat dijer lril· 
lt edebilmeleri. müttefilclerin muka- sinde Narvik'te tele bina kalmamı~- [ S V [ Ç R E •Balkan antantı ekonomik konaeyt. ün iptidai maddeler mevcuddur. Bıı 

~llıeti ile kaimdir. tır. Almanlar şehri tahliye ve topçu rıin sekizinci içtimaında başlıca mil· addeler Balkan devletlerinin bütün 
~ ~lciler bir zafer kazanırsa, sosya- i.tihkllmlarını terketmişler, yalnız Şimdi de Almanların isviçre üzerinden Majiııoya taarruzları bekleni- rıakere mevzuu Balkan antantına da· ihtiyaçlarını temin etmeie Widir. 
~i.ıı lle olacağını biliyorum Naziz • • . . . . . . .. .. yor. İsviçre, Almanya, İtalya ve Fransa arasında 41 bin kilometre murab- hil memleketler arasında iptidai mad- , 
~i iCÇtiği yerlerde işçi teşekkülle . degıl, vatana ıhaııet ettıklerı ıçın olu- baındJı 4 milyon nufuslu, Alplar sahasındaki muharebelere hiç kanşma-
~ok ohıwştur. me mahkum ediliyorlar. Bence komü- mış, bitaraf bir devlettir. Bu bitaraflık, 1815 Viyana kongresinde bütün 

taıı 1lııekkitıer, bizi komü;:ı ist propa- nistlerle naziler arasında hiç bir fark devletlerce icabul ve garanti edilmiştir. Alınanyanın şimdi, onu da yıkma
~~. dııcııannı ölümle cezalandıran ka- yoktur. Bugün nazilerin Fransa üzeri- sı beklenmektedir. Maanıafih İsviçre bu ıra.rantiye güvenerek boş durma-
~ do! mış, müdafaa hazırlıklarını yapmıştır. Cenubi şarki parçası çok dağlık-

~"~ ayısiyle itham ediyorlar. Ha.ki- ne komünist beyannameleri attıkları 
'"I OııJar proııapnda yaptıkları için bir vakıadır. lır. Şimali garbi kısmı yüksek bir yayla halindedir. Memleketin dörtte 

;--..._,, _,_____________ biri yüksek tepeler, cumudiyeler, göller ve nehirlerle doludlW'. Mahsul ver-

Lioe1i •• Enatitiilii knlarımu; cllinkli ibüf..W... 

mez, işe yarıyan kısım ise pek azdır. 
İsviçrede manzara güzelliğine bilhassa cenubi garbi hududundaki dağ

larda tesadüf edilir. Fransa hududunun içine düııen Mont Blanc (4435 
metre) dağı yaz ve kış karlarla örtillUdür. Fakat İtalya hududunda ve 1s-
7içre içindeki Monta Roza dağının irtifw (4638) metredir. Yüksek dağ
larının seyrine doyum olmaz. Buralara her sene yüz binlerce seyyah gelir. 
Monta Roza.dan yirmi nıil kadar ileride dünyaıun eu ınuu Siınplou tüneli 
vardır. (19820 metre - deniz seviyesinden yllkseldiii 706 metre) Akde· 
~ akaıı R-. şimale akan Ren, İtalyada Po nehrine lranşanılı: Adriyatik 
denizine aku Tidno nehirleri 1sviçreden çıkar. Tuna nehri de buradan 
geçer ve lruı nehrinin sularım alır. hviçre Alpian çok yUkaek ve s.nzalı. 
d.ır, fakat geçilebilir. Bıı alplar, çolı: faal bir medeııiyet merke:ıl haline 
ielıniflerdir. Şiırıali prkide meııhıır Kostanıı, cenubi garbide I «!W! göl. 
!eri vardır. lılaamafih küçük h&fka bir çok göller de ~ur. 

"' lsviçre eskiden Şarlman (Alınan) au~ hududu içinde idi. AJ. 
man valileri halkı ezer ve sıkarlardı. ( 1291) de Almanlara ka?'fl isyanlar 
oldu. (Mefbur Giyom Tel vakaları da bu meyandadır) lSlS de Morgar. 
ten muharebesinde tır:panlarının demirlerini değtıeklerinin ucuna talca· 
rak sili!anaıı kliylüler, Avusturyanın zırhlar ~f ordusunu yendiler. 
Kurulan askeri idare Avrupanın 200 sene kıymetini muhafaza eden en 
kuvvetli piyadesini teşkil eyledi. Kaatonlar yavaş yavaş birleşti, İsviçre 
bUyüdü ve nihayet Viyana kongresinde bitaraflığı tasdik ve pranti edil· 
di. Şimdi 23 kantonu vudır. Bunların her birinin ayn ayn teşri, icra ve 
adliye kuvvetle.ri bulunur. Hepsi birleşince İsviçre federal cumhuriyetini 
teşkil ederler. Hük~t merkezi Berndir. Yedi kişililc bir federal şnra 
cumhuriyeti idare eder. Kantonlar dahili işlerde serbesttirler. Halk bile 
meydanlarda toplanır ve kanunları münalcaşa edebilir. Kantonların bazı
ları çok kilçiJ<t!lr. İsviçre ne cotraya ne de dil, din ve ırk noktasından bir· 
lik teşkil etmez. Arptarında tam isviçreli olmuş Almanlar bile vardır. Mil
letler cemiyeti, iavi~reni;ı bir şehri olan Ctıı.evrededir. 

Amerika Ordusu 
Reisicumhur, ordu ve donanma büt

celerinin arttırılmasını istiyecek 
Vaşington, 15 (A.A.) - Vaşingto. Amerika sahilleriıtin mildafaııaırıı kıı't' 

nun seJAhiyetli mehafili Ruzveltin bu· vetlendirmektir. 
gün, y&l'ln kongreye bir mesaj gönde· Birleşik Amerika Panama, Hanif 
rerek onlu blldoesini 726 milyon, beh- ve Pordoriko sahillerinin mildafauını 
ri~ bUdceeinl 250 milyon dolar srtır· takviye için 62,600,000 dolara ihti7ııç 
malı: tav&iyeainde buhınmasma intizar görüldüğü tahmh edilmektedir. 
etmektedir. 4 motörlü 400 bombardıman ts.yya. 

Bu artırmadan makaad bir milyon resinin 80 milyOA dolua mal .ı.. lr 
askerin t,eçhiatını ikmal etmek, harp ııöylenmektedir. 
gemileri in§ll&tım sllratleııdlnııek ve 

Hürriyet mücadelesi 
lngilterenin Vaşington sefiri, hürri· 

yetin zafere ulaşacağını söylüyor 
Vaşington, 15 (A.A.) - İngiliz ınevzuunu izah etmiştir. 

sef'ıri B. Lotbian bir nutuk irnd ede· Sefir demi'jtir ki: 
rek girişilmiş olan harbin ehemmiye. •- Hürriyetin zaferi kazanaca. 
tine işaret etmiş ve hürriy<ıt esasla- ğında şüphe yoktur. Yegane mesele 
rına m!lstenid rejimi muhafaza et - çekeceğimiz ıstırapların derecesini 
mek i:>tiyen demokrasilerle dünyaya bilmel.."tir. Bizlere yalnız zaferi el<l.e 
behimi bir tahakkUm rejimini zorrıı !,etmek için değil beşeriyetin yeni bir 

1 
kabul ettirmek sevdasında bulunan felaketine ı.ıani olmak için elimizdeıı 
diktatörler ara.smdaki ıı:Wcadelenill goleni yapacajiız. 
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r ...... -~- "T~;~~ l4W<UWU; -64- Italya başvekiii, miittefiklerle harbe girmemek iç0n, 
! n•!r par'i müft-ttişi:& 

. l 
J 

' :·.::J .Jf t: ! Trnkı bu bıçak gibi Umrlr~~~~aç!.~h~~~;~!!~~~~!}_şgal etmekt!~.,~~~" ?ı::5~~~n bu h•-
,.. ,, • • 1 ı • . 1 se·: ~1 '/ ... ü\:= .. Q" !11 C.e ece~ tır \h·enb:n~ N v gıızeteain!n ~iplomasi mu- Ayni muhabir isviçrelilerin mukave- reket.i müttefiklerle harbe giı'meksizin 

.. ~ T ' H " • , r • • " a ırı, .~!manların l\~llJlllO ha_ttının ızı:ıcw hazır o~dukların~. . A almanların icra edebileceğini ümit etmekte ol~u: 
f•' ·.., t;lr di \ e tulr-" ' ~nr; ile- Ie kt t r"'dı. Bu karı~ıkLl-. ıı;ındı.: cenup munehasınclnn I• rnnsaya gırmek şımaldcn vakı olacak ıstıln!arının ce~ ğunu ve Duçenin Dalmaçya sahillerını 

..... j t!'rıpn·cltı. re i 1 i: •iirc1iim ki ekıHı Mn:rgez yaralı Al- ve Eclfordu ~ld" etmek iizere mü:<ait nuplan itnlyan kıtaatmın istila}'a kı- işgalden sırf müttefiklerle harbe gir-
-.- N , t. or 'nuz, stıylc\ iıı'z, m:-n1.a~J ~·ıik afü.rınn yerleştirir, ble- bir nnda 1 viçre tarikiyle mühim mik-:yam etme ine bir işaret olaca~ına bi- memek için vaz geçmiş bulunduğunu 
Bir de bal tm ki rt!' ar k 'lrni .• :.fle.r nı de ya,·a~ yavaş uza!.< aştırır. tarda a keri kuvvetler sevk etmek ta- naen vaziy~tlerinin ·pek nazik olduğu- ilave etmektedir. 

,;mdi; g"I"! nleri" kine: · d"c'ı » : Şimdi, Şeyhülccbel adamlnrııun bi· savrnrundn bulundukları mütaleasını 1nu ilave etmektedir. 
u k rvan :-damıc11r. DördL·ncti ü - H~ mlı ull~nt; ~c:hUct>'lel h:- ri u"!un bir balta çıkarıp ortny1 dikti. 
dnnı,. ğımdır. Bunl .. rın l).risini ve- zi sat il g..ındcrir. St.ın, C'n ldj,,,trh ık Baltanın sapı üzerine h'r <;vk bıçak

etmi in, J:u-ur el 1 mrli in. Sen, 'sr kakılmıştı. Ötcl;:iı1in kolunda icıc 
(~a· yav) kalc~ini Pl'llı~. hal;:km ol- ak bir kum~1 \"ardı. Baltayı tutan a

- - l{opek · ledi, bil ki, b"n Hum~ maynrak elimle tutuyor un, u:ı•ı g<>rı dam. bıçaklardan birini ~dıp snltnnın 
u'tam :rurcddinim. Geldim ki hıri ·- vermeli.,~n . »yağı ucuna fırlattı. K:ıına~Jı herlf 
., anların toprağını yağma edeyim. Sultnn göfrredi: icıe, kumaşı açtı ve bıçağın yanma 

n'a il..?ride dort ) üz e~ir tızcrleri ma: - Hiç b:r vakit 1 Dedi. Ben sn{• ol- koydu. Kumaş, sultanın ayağ•!la dcğ-
o!u :sLkiz ) üz devemi güder hey o- dukça Ş yhülcebel de Maı:;yavı eline di. Baktım kl, Nurettin hulfi titriyor. 
ul f '1"ıri.stiyanl •• rı şimdi ver, yoksn ırcçiremez . E\•\·elce Jak1rd1yn gir:~miş olı::m cüp-

• çe Kra 

• 

Vilheiminanın m_e!ajı. Hol andanı:ı büyü 
l(uvveti, müstemlekeierindedir 

m:m .!:ana rahmet okur. Bu kere, Şeyhülcelıelin adamı, ya- peJi herif bağırdı: 
Dedim ki: vaş yavaş şu ~ozlcri ortaya attı: - Humus sultam ·urettin l Tıpkı 1,onclrn, 16 (Radyo) - Hollanda ' alle.rini kaybetmiş milletleri güldü- :fikler erkılnıharbiyeleri ile tcmastıı 
- :ı-; şimdi, ne de yarın veririm. - Hey çocuklar! Siı, hizmetinizi bu bıçnk t.ibi bir bıçak senin yüreği- kraliçesi Vilhelmina; bugün radyo- J"ecektir . .> bulunmaktan çekindik. Bundan sekiZ 

en dilerim 1 i o 1 hıristiyanlarla gi- görünüz. ni delecektir. Bu kumaşı ~akla. Efen- da bir söylev vermiş ve Alman teca- Paris, 15 (Radyo) - Hollanda gün evvel müttefiklere seferberlik 
_, ·m. öt klla..,r ise has malımdır. Biraz ger!de kıtlan uşakları !:Ulta- dim yolJar ki kendine kefen yapa- •;Uz O nü tal-bih ettikten sonra. Hol- başvekili; bugOn b-Oyanatta bulun - pHlnımızla tayyare meydanlarımız 

... n b~nn iı:tersen saldır. Senin gü- na doğru iler1ediler. Sultan, elini kı- sın. landa ordu~unun, mü tefevvuk dü~ - 1IJUŞ ve Ho!Jıındanın, mevcud dört hakkındakJ malQmatı vermekten itıı 
• n b"nden art.ıktır. Sen ölürsen dağ- lıcının sapma götürel'el< geri çekildi. - ARKASI VAR - man ln•vvetlerine karşı kırılmamak ytı z bfn kişilik ordu..,undan yiiz bin tina ettik. Bütün bunlar Almanya-
. kızıl tamuya girersin, ben \>liirsem - için k1 men teslim olduğunu beyan ııef erin muharebelerde kaybolduğu - nın bizden şüphelenmesine mani ol-

rı aba giderim çünkü erce ölmü- Düşi!nceler: • ~ • d etmiş ve şunları söylemiştir: ·m, ilç yüz lıin kişilik bin kuvvetin madı. Esasen Almanyanm memleke-
nd ir. ngf ;}Z 0ll a U ffiaSl - .. .!i.letim, hak-:ızlığa karşı bo- Belçikaya geçerek mUttefik kıtaatla timizde bütün esrımmızı öğrenen bir 

... fmdl, Nurettin gı.llmeğe başlamı~ - Ba taTafı 3 üncü sahifede - Akdenizde rnanevralar yun ci{miyeccktir. Nihai znfere iimi- birJeşt:ğini ve bundan sonra l<'.ransız çok casusları vardı.:t 
.ı. De dı ki: dim kuvvetlidir. Allah, Hollandayı topraklnrında tensik edilerek tekrar Londra, 15 (A.A.) - Röytcr a-

- Oğul, sen hoca mısın? Ta ırak- ve milyonlar~z. inaanı, heın de gırt- .lJapacak ve A 1Mnn tecavüzü yüzünden istik- harbe gireceğini söylemi~ Ye sunları jansmın diplomatik muharriri yazı -
n bize lerş v~rmeğe mi gelmişsin? lıık gırtlağa bu sahneye sokmak, !{ahire, 15 (Radyo) - İngiliz do- ilave etmiştir: . yor: 
v'e ise •nhat rl bildi:r.in uibi oku- hangi müeHife, hanıi bestekara, han ) . k .. r' ı· no Al ~ı· yeri - llindistandaki müstemlekeleri- Londrada yerleQJ>n Hollanda hil-
J ... • ıt q • .. •• • 

1 1 8 
b" .. nl;lnması, manevn. ar ) apma uzere ıt..J .. v~ 

mı~ acf •• ın. Çünkü seni tutsak al- gı reJuore na:ııp o muştur. u ır o- b ü M 1 d Akd . " miıde tayyarelerimiz, ordumuz, to - kftmetinin ~imdi başlıca hedefi bO .. ., , ıJ:_ 1 'd' f k Al ug n ısır su arın an enız- B l"' ' . · m a.uu •a aı tr, a at ona sen, « man kl t '" l nerede P.f lile v·arr- } pumuz ve tüf eğimiz çoktur. Diıtün yük mil~temleke imparatorluğunu ı-. d • • . • . c·· . uza aşmış ır. ııı.anevra arın _ ...,. ; 
$ultım, Iakırdıcıını henüz bitirml~- avaaııı> ısmmı vez:mıtaın.. .. un~~ın yapılacağı meçhuldür. t . kara ve deniz kuvvetlerimizi mUtte- dare etmektir. Hollanda donanın!V 

iki, ardındaki adamlnr arasında bir donup ballığı bu ıhtiynr dunya u• - R<;"na, ~5. (A.A.) .-. - . t~ly:ı~.1 n yenı fiklerin emrine ve~:iik. Ticaret va - eının bilyOk bir lasmının her tOrlO 
, rp-aş"lık çıktı. Tepede üç atlı lıo- tünde, varsın hiçbir rığız, hiçbir ruh Yunan Berlın sefır~ B .. Alf.ycrını.n lt~n ak - purlarımız da ingilterenin emrind~ - ihtimali karşılamnğa hazır bir ha1-

•iı tek büluncluğumuz yere geldiler, sana dua etme in, varsın kimse seni şanı memurıyetı b~şın.a gıtm.e ü~ere dir. de Felemenk Hindistanı yakminde 
.t ıln· ve hemen att n inerek sulta- alkıılnmaaın .. Ne çıkar bundan!.. Eski muhariplerinin rola çık~ı~sı hususı bır mahıyet ıktı- Anavntanda birçok stoklarımıı: beklemekte bulunduğu söylenmek~ 
, tloğru ilerl dil r. Sultan bunlan Sen, tek haykı~ı ile ı;ıilyonlnrı mez- kararı sap et.mı~t~r. . vardı. Bütün bunlar ve yirmi milyon tedir. 

l"rünce, §aşaladı kcnd· de atından bahaya aürükleın~k cibi bir aırrı a- Alfıerı ı:tasyonda h ır çok zev:ü ta- ton petrol, düşmanın eline geçme - Almıınlımn Felemenk Hindistflnı 
ndı. füı y~ni gelenlerdeın birincisi a- vuçlımnda tutuyoreun ya, o kiifidir! Paris, 15 (Radyo) - Yunan eski rafından ugurl~nmış.tır .. Bunlar me - :nek için imha edilml~ti:r.:t hakkında talepler dermeyan edip et-

1
' ıı'" açık bir ele şunlnrı dedi: Fakat ~arın!. muharipler ~rniyeti; bugiln toplan- yanında Kont Cıa~~ ~le. dı~er.h.ftktimet Pnris, 15 (A.A.) - Pazartesi ak- miyecekleri cayi sualdir. AlmanY!l" 

_ Humi sultanı Nurettin, biz .se- Evet, bır yarın vıır .. Ve o yarın, mış ve bir deklerasyon ne~rerlcrek erk~nı, ayan .mel'lıs_ı ~kıncı reı~ı. Roı:1~ ,amı Ln Hayeden Hollandada mu- nın böyle bir talepte ısrnr edenıiye-
'İ ararız. Bl~i dinlcme~e hazır mı~ bu lcanh fncinnın muhııkkak ki bir Almanyapın, yaptığı tecavüzleri nef \·ah ve lı.clf>dıye reısı ve Al~~n sefın kim diğer Frnnsızlarla birlikte bir ceği JlşikArdır. Zira Singapurd~ irı .. 
ın? devl\rpı olac; ~tır. Senin, cMcauliyeb retle karşıladığını ilan eylemiştir. Von Makenzen bulunmakta ıdı. "'ransız muhribiyle hareket eden gilizler ve Hindiçinide F-ransızlıı.t 

mefhumunu erlrk demode olmuş bir Cemiyet; eski muhariplerin, milt- Berlin, 13 (Ra~yo) -. ı.talyanın ?u- Havns ajansının muhabiri demiştir harbin dördilncü biı· rlevlet tarafın-

/ gl
elfer ~ neme gibi telakki etti• h:i biliyonım. tefiklerle yanyana harp etrneğe &- ra sefirl:ğine tayın edılmış ~hm Dmo ki : ,, an cenup pnsifiğine teşmili lıe.lindc 

~ c. Fskat ya Almanya, ya Alman mille- made bulunduklarını aynca bildir - Alflyeri bugün buraya gelmı,. ve kar- -c Şehrin sokaklarından muhafn- müttefiklerine yardımn amade bulu-

Amerikadan 250 va- ti; bunun bütün ı:ün hını, bütün ıa- miştir. şılanmıştır. za altında geçmeğe mecbur olduk .. nuyorlar. 
hrao ve hicobınt, bütüıa maddi ha- v Çünkil nazı çeteleri kargaşalık çıka- Fazla olarak Birleşik Amerika dt•-

pur aldı rabiyet ve ııcfaletini kendi varlığında ere zam rıyorlardı. Bize refakat edecek olan nanmasının mühim bir kısmı gayri 
Vaşington, lG (Rndyo) _ !ngilte- çekmiyecek mi sanıyor un! •. Haıtta müfrezeyi hariciye nezaretinde bek- muayyen bir mtıddet için Havaydıı 

e hı.ikumet•, p m~rikr.dan 250 küçük ve ha~t Almanya galip gelse bile } h •• } 1 lcrken nezaretler mahallesinde top bulunuyor. Ve Amerikanın pasifik-
• pur sam nlmıştlr. Bu vapurların yıkılmış bir dünya ü~tündc kanlı kı- allUll ay• aSl ellCUffieD eroen ge. tıc.sleri işitiliyoıdu. Çeteler bir çok teki ileri deniz mevzilerinin tnnıf\-
•. kında 1n il .. eı·eye gön-Oerileceği söy- lıcının :ıafeı- hakkı olarak yaneın, • ·ı d .. . . ver·ıldı· evlerin damından ate.ş ediyoı·lardı. men hazır bir halde olduğu da roıı-
niyor. · ccıcd ve 8efale t.ten b.aşkıı bir şey bu- Clr erek UD ffieC.ıJSe Muhasematın başlangıcında bü. hak kaktır. 

?am1y•.caaı ı ~U~ünmiyormu!ur.!.. "" tü k · · tl ·· · h · ·· d · ş d k d t k · edet · ,. · · · lstanhul 15 (T-elefonla) - Vergi- san'at eı·babına Yüz<le on zam yapıla· n U\Ve eunı cep eye gon ermış urasını a ay eme ıcap 
Bu bır 7:cHf'r mı, ycks;ı mhı<lam ·~ . • olan Hollanda kumandanlığı Rotter- ki, gerek japonya gerek Arnerikl:l 

ve hezimet midir? lere yapılacak znmlnr hakkmdakı ka- aktır. d _d f . . h u -
alya 

v i b • k · ·· 1 ~ 'h .. 1 1 . ·ı n k b" lkal· ı·ın sı'gorta !;ir nmı mu a aa ıçm ve çete mu. are- Felemenk Hindistanı statilsünil rıı 
.ı en ır ararname ~ . nun ayı nsı, encumen er( en geçn·ı e- ,an ·a ve .. ı a .. - . : ı 11r 

• • • . k b .. M 1·. • ·tın· ve _ ketlerinin muamele vergisine bir mi- bel ernıın La Ilaye ve Amsterdama hafazn hususundaki arzularını iz 
1 

neşrett Ş k d
.. h .. .. "k ıe , ugun ec ıse ..;erı ış ruz . . . k . . k . z urncı ta. unya 1 UC'\ın u yu - . • 

1 
t .1 seker benzin v.e benzerine kilo ba- 1rayetıne manı olma ıçın bu uv- etmış bulunuyorlar. 

R~""na, JS (A.A.) - Resmi cerid~ ıelı met"tebcaine .. ri·t: .. cnleri hatırla- na~.~)?ha ınmlış tı~ · 
11

. .. k sı' \i il '1 7 5 }rnhve "e "n"" kilo ba vetH!rden bir kısmını geri çağ;rmak Tokyo, 15 (Radyo) - Japon)'fı . . .ı.,ayı ruıın •a ı Şt', ıne gore azanı; şına Y Zl e , , , • ~ • '" - . . ~ Je-
.r kararname ne!lretmıştır. Bu karar- ma • ve onlar" al'ımomok eld~n .g~!- . . k k" . . dd . yu··zde ·uı'rmi til"ün Ye mamuHtına mecburıyetinde kalmıştır. hariciye nezareti namına söz soV . 

• • A • , • • • • • ,·ergı ı ·nnum•nun se ız 1 ncı ma ası. şına " , • • . . · ·~ır 
me ıstısmıı mahıyeı.teki ılcaat dola. mıyor. Başl rmı ma&alo.ra eğmtŞ f!· . 1 • • • "k" . d" d" .. f k ,0 .• misil rakı konvak "" likör" vüzde Rotterdam Alman nazılerme tes- meğe sal§.hiycttar bir zat denıı,. · · · ' · ı fi • • · 1 d" 1 •• 'lın uırıncı, ı ·ıncı ve or uncu ı ·ra- ıı , , . - _ .;r • • • 
·ıyL Hnrbıye, Bahrıye, Hava ışlerı ezo nr, ıçtıma1ynt<-1 r, e ıp.er, mu-

1 
.. ı.- t 1 k b b ..., 4 •·e G şnmpanya\"" vi.izde 50 kuru" lım olrlu. Bunl:ır şehrııı muhtelif nok ki: 

. . . f kk" 
1 1

• b l .J arma gore, ~r/J\:s me9 e er a ının v, • • , • .. • !>' '> drıı"ıı ıtruyan Afrıknsı nczaretlerıne ce- 1 te e ır er a uratuıı • arw-u ehn- k . . .. d 11. pıl"eaktır talarında harekete geçmek için işa- - Ho11anda hilkOmeti Lon • 
an 2 milyar liret tnhsi.; edilmiş oldu lanmn terin; J'.nllnrmda ailen fen a- nzanç vcrg!s.ne yuz e e ı .. · ret beklediklerinden Vaalshaven de- iltica etmiş olmakla beraber, l{ollıı.ıı 
·nu nntıktır. dtnnları, pl~nlnr içind~ hoğulmu~ Uo k niz tnyyare üssünü kolayca ellerine da llindistanındaki kontrolünü Jllll" 

'dtı-

y . mül.~dislQiı', mi. ar\u, tel< hi .. ınik- lr' geçirdiler. hafaza etmektedir. Statükonun 1 

llaDISİan • robu ynkalıynrak düny~cln bir l•asta- Ayni hadise l\Ioordybrle cereyan mesine ve Hollanda Hindi ·tanının btl 

fi 
d'le-

lığın sırtını yere v-.ırmağn c.r:l!fıın he- Jan ... Oll'-ladan çekinerek, b:tara ık etmiştir. Bu rnıntakada bulunnn Al- suretle muhafazasına hürmet c ı manya kimler, teı•biyeciler, p1l'de~cglar, ~ J manlar ansızın HoJJandalı muhafız- ceği kanaatinde~;m, . d'S-

R ~ ı· t şunlıır, bu l'.r hep ho•una u·ra!Jml~- sı· '-rasetı• de ayrı· malr ı· St. eını· yor lura hl\cum ederek bunları öldürdük japon hiikilmcti, Hollanda Hın ı -
ava na " zya ı !u. Bu medeniy('t ho"U'13. imis. İimin J ~ ten v.eya silahlarını aldıktan ~onr!l tanında japonya aleyhine vaki bı:ıre 

Atina, 15 (Radyo) - Yunnnistan- kaydettiği irtifn ho~, inaanl •k davaln- ,·aşington, 15 (A.A.) _ Arjantin kında yapılacak müzakereye i5tirak Fı-ans1z - ingiliz ve Hollanda kıta- ketleri protesto etmiştir. rıl< 
Ro nya arası.nda hava nakliyatı rı boı, medeniyet bq, annat bo'f. hep- i(>firi ~ pil rei. icumhur Cantilo tnr.:- elmesin:n mtışkül olduğunu söylemiş !arının iltiQakı için elzem t)lan mev- Lmdra, 15 (Radyo) - Feletnt 

'İn bugtln bir nnlaşma imzalanmıştır. si bo, !.. ~ındnn yapılan teklifi \" eUes ile mü- tir. zil eri ellerine geçirmişlerdir. htıkOmetinin tebliği: -
k tayyare, resm1 bazı şahısları hami- Asır} rca, yüz b'nl rce dimağm 7 nkere etmi~tir. Siyasi milşrıhidlerin söylediğine Londra, 15 (A.A.) - Hollanda Felemenk Hindistanında ~tatük~ e 
n akşam azeri Bukresten buraya gel- harikulade y\lratma k~dretiyle mii- Alfıkadar me!ın!illerde beyan edil- göre. I-13riciye nezareti Amerikanın ricalin~en bir zat Havas ajansı mu. nun değişmiycceği ve japonya aleylııJlıc 
iştir. yonlnrca kol, tııt>t, makine ve tr.knik d'jiine ~öre, Yelles Amerikanın bit~ bitaraflığında yapılacnk b!r değişik- habirine şu beyanatta bulunmu~tur: hareketlere müsaade olunmıyacağı h il· 
SVeç giltere e~e~inin ve ~!tya~l~rca •:rmayenin L'~f ka:m.a~ma kongre tarafından ka ıliifn japonyanın tn:zı ~areketinde c- Bizim halimiz, Almanyanm kında japon hOkftmetine teminat ver 

1 
mut.erok. hom.elçn ole. d~<UP -~·~_en rar verildiğini ve buuun iein nuzrn-,te~ed~~l ~us~le ~etırmesınden kork- komşuları olan biltnn bitaraf memle- miştir. k-

i 
Telgraf muhaberatı hertey, bır tek ~c?.nmın ıhbrıuıı_oı\\l,D- tin yeni bir kı:mun çıkarılmasını eler- tugu ıçın ıhtıyatıı davranmaktadır. ketler için bir misal olmalıdır. Al - Londra, 15 (Radyo) - Uzak Şll~·ıc 

kesildi de mahvo!up gıdıyor. t{oca hır Al - µiş etmPden gnyri mu!ınrlJllik hak - manyayı tahrik etmemek için bize ltaki Hollanda vapurlarına nıiltt~ 
1 

R 
__ 

1 
t man ordusu, bir tele heykel yarata- ·ı iştır· 

S.__,·'--1- 15 ( AUYO) sv_,..le · - '-'ardım arzu unda bulunan mlitte - limanlara dönmeleri emri ver! rıı 
1 WA.l.l\Aı.&U, - ~ maz. Bir tek tablo ''apaır.~z. Fakat ~ ele{"n T'-A YYARE :.:·s·~;n ... e ... m .... ;_·s•Utnll":ia"'· __ ._: -3646 J 

~giltere ara mdaki elgra! muh bera- bi k' . b' d" ·k b.,. D rı _ '-'!- i"i _ ı.ı c.• u 
k 

... :n • • B kabl l k r ışı ır unya yı a .. ır.. e ı er, ı .............................. ö----
1 e:;umıştir. unun, o ann ·oır k t t •• •· l ı 
a~ olmasından ileri geldiği söyleni - uyuya a§ı a mıya gorsun.cr. .. Bugün iki büyük film birden 

iocr·~~~~~~~~:l'CEOrhxr::an~R:maah:ni GÖKÇE ] S O Nıb B E S T E 
AMRA sin 
Bugün matinelerinden itibaren 

Scyaz perdenin k«>mik kralı \'e hepinizin sevdiği Harold Lloyd 
LUlııin en son çevirdiği eşsiz şahane kolll<!disi 

TÜRKÇE SÔZLtl 

Aynca 1stanbald yapılan 1940 BALK.AN KOŞUSU ve METRO 
JURNALDE en son ve en mühim HARP haberleri 
SEANSLAR: 1,80 8,30, 6,80 7 ,SO ve 9,SO da 

Cumartesi Vil Pazar 11,80 da ve hafta ıırasnda her ıUn 1,80 da 

il 

UCUZ HALK seansları vardır 
~~~~m;A'J~&mE&ll 

Bnı rollerde: 
KATE DE NAGY. JULES BERRY GE-ORGES RlGAUD ____ ...... ...,.,~ ................ ________ ....,_.. ...... .._ ... .,....-.;---. 

2 IK/ YAV UCUK 
Oyrayanlar: 
ALlCETlSSOT • MAUIÜCE ESCANDE BERNAND LANCRET 

Ayrıca: Ekler j~ No. 13 
Son dünya harp hadisatı 

Fiatler: Localar 200 - 150, hususi ve l inci balk~n 30 salon ve 
ik:nci balkon 20 kuruştur. 

(Son beste 8-G-9,15 
(İ.ki Yavrucuk 4,30--7,30-10,80. Oyun saat1arı 

Ucuz s·nema 
Bugün Kült .. parl< s·ne asın a 

Saat birden gece yarısmıı kadaT 
Duhuliye büyük ve küçük hususi 15 birinci 10 kuruştur. 

Bu fiyatla HATA ve Sürg··nier 
Filimlcri gösterilecektir. 

Aynca Paramut jurnalda en son dünya harp hz.vadisJ.eri 5 de 
SEANSLAR: HATA: 2.30 - 5.30 - 9 SÜRGÜNLER 1 - 4,15 - 1,

4 
••'' ............................................................................................................. 

CUMA GÜNÜNDEN iTiBAREN 

Şirleyin temsHi SOKAK 'ıZI 

ve aristokratlar Kulübü 



J Bir Bu gar gazetesine gö:e 1 r ... ~ .... 
ar"h ·e_ c~P 

Kan ı muharebeler 
devam ediyor 

-Bat tarafı l inci aahifdde- yiatı hakkında kati bir rakkam vermek 
iardır. hakikati tahrif etmek olur. 

l LAN 

Bağcıların naz 
dikkatine 

rı 

ltalya iiyiil! /; 
IVia}'tst_~ girm "şti 

25 İngiliz ve Fransız tayyareleri, dttn Bugün otuz beş İngiliz tayyaı:esi ila- T s K 
geceden beri durmadan Möz mıntakası- süne dönmemiştir. Bunlardan bir kıs- Izmir incir ve üzüm . . oop -· 
nı bombardıman etmektedirler. lmı Fransız topraklarına mecburi iniş 

Demiryolları, yollar, köpriller, yapmıştır. Fransız hava zayiatı ehem- ratifleri birliğinden: •• 
istifade edilemez bir hale sokulmakta- miyetsizdlr. TA ş [ 
d1r. Başlıea iki büyük köprünlin yı - Londra, 15 (A.A.) - Harbiye ne- bütün memleketimizin G Q Z 

l!l'!l""-='::--'t""".,.....,..~""'.'lm" "~klarını hatırlamaktayım. Iıiu.:ıoH- kıldığı ve iki duba köprünün de tahrip zareti bildiriyor: İht" t . hak· ti . ed"I · 
1 

b. r- · f 
· b" ı ı·kı · · k"d ı · t d"ld··· ·· h d 1 t B M 1 .k. . 1• ıyacmı emıne ume mızce memur ı mış o an ı.r ıg•n:tız a --'" ı ey e ı e •ıya'1 a ı e.erıni or a- e ı igı muşa e c o unmuş ur. un - üttefik kıta arı Narvı ın şıma ın.. k. r· ti 

1 
t kt d 

k d . · b d k · ,_ · · · · d k.. . . in 1 ı ıya ara sa ı~ yapma a ır. a atmış ve bu. nihayet en ı":nj ıı an ma sad, dO~man ıler,.,yışını ım - c aın BJerllvıke muvaffd yeti İ . ~- +.,
1
. . k"l 

36 
k t 

ii ·· b ·· -k ı t d ı d kil · "-t· d "'-t" k · b" "h h k . 1 d zmır ....,po ...-c ımı ı osu uruş ur. g nırn en uyu deve a anı arın an n nıs.,., ın e gecı" ırme ve gerı ır ı r~.ç are etı yapmış ar ır. K t•f d d k"l .._ 
1, · · h l" 1· · 1· k ti · · ·ı . k 11 t k · t. B. k -.k G t k t k oopera ı epoların a ·ı osu 31 Ar. rrı a ıne ge ırmı, ır. uvve erının ı erı o arını a vıye e ıer vı ra an en mın a asın- M .. ·t h .11 b, f' ti' . b. 

1
.•. · d •·e kooper,·ıtiflerden dalma 

Ur ·· ·• ·· ı · k ı · b h l · · 1 kt A · · d k AI 1 . d us a sı er u .ya ur,a ır ıgımız e11 , zun .suren üzucu 1ır anne u - me erıne manı oma ır. ynı zaman- a i man mevzi erinin gerısin e- •• 
dnrndan •onra A vu·•turp. i'e ittifak da gerilerde yapılan bombardımanlar, dir. Burada müttefik müfrezeleri G Q z TAŞ/ Temin edecekleri cihetle iazlu İıyııtla satuı 

.r.uahede•ini f P~heden Salanclra - So- düşmana fazla zayiat verdirmektedir. muvaffakıyetle netieelenen bir taar. almamalarını tav.iye eder'z. 
r·no kabines: tekrar iktidara geldi.. İngiliz tayyareleri dün gece Polonya ruzda bulunmuşlardır. 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünArtık itiliıf devletleri ile 28 ni,an içlerine kadar uçuşlar yapmışlar, Al- Hemnesde karaya çıkarılan dtiş-
191;> muahedeoi imzalnnnır,tı. Ha'- manların taha.~şiit nıerkeılerini, tay. man müfrezesi bir ingiliz harp gcmi
kın bütiin bir heyecanına rağmen }·are meydanlarını bombardıman et - si tarafından bombardıman edilmiş-
hrp ilan _edilmişti. Harbin ilan edil- mişlerdir. tir. Düşman zayiata uğramı§tır. 940 mali yılında Çamaltı tuzlıı!ından getiri!eoek lalınıinen s bin ton 
d!ği 25 mayı5 915 tarihinde yüz bin Alman ileri kolları, jambrılde rnüt- Amsterdam, 15 (A.A.) - Gene - çuvallı veya. dökme ham ve ı;,oo ton ellililc torbada mutbak ve 500 sa <lık 

den: 

k!şilik bir halk kilt\Mi RomıLnın Tlel tefiklere temasa g~lmi,ıerdir. Bunlar ral Vinkelman dün akşam radyo ile sofralık tuzun şattaıı anbara nakil, istif vesair b mmaliye işleri açık ek-
Popolo meydanından Kirinala ve ağır zayiatla püskürtülmüşlerdir. neşredilen bir mesajında bilha•sa siltmeye konulm~~tur. 
Kon ulsataya kadar olan bulvarları- Tazyik bilhassa iki noktada fazla- ~yle demektedir: JIIuhammen bedeli tutarı 3975 muvak.k t teminatı 298,12 .;radır. 
nı dolduruyordu. dır. Biri Vima şimalindedir. Nehrin <fiol!anda milleti; silahlarımızı Şartname'i levazım şubemizde görülebilir. !ııtckl:leriıı 29ı 5/ 940 gunu 

.'. sol sahilinde düşman bir kaç yer tut • bırakmak mecburiyetinde olduğumu- saat on be•tt! baş müdürlüğümiizdeki komisyona gelmeleri ilan olun~r. 
Buıünkil italya ile 1915 italyaın a.. rnağa muvaffak olmuştur. Diğeri Se- zu size haber veriyorum. Almış oldu- -----'-------------------------} . s· · ı t • t lzmir 3 üncü icra \"e iflis memur Tll"1Dd3 muazıam farklar vardır. Bu- dandır ki, burada meydan muharebesi ğum en son haberler mukavemetimi- zmıt ıcı ıcare luğundan: 

İtıi 1917 de asker il<en Deber-ıgilnkil italyanm tek bir emeli ve tek devam etmektedir. zin azami haddini bulmuş olduğunu 
>oı l v d İzmirde Balcılar içinde gramafon-

Q 5zerinde yeni aen .. yi oelam- bir g~ye.; var~~- Vaktiy~e. A~e~in Biri~~i tazyik nokta!ının, Mözün b::na öğretmi~tir. Askerlerimiz bü - ffi em Uf ı UgUll an: cu Cemal Ôrsiin iflıisına ve 
13

_
5

_
940 (!lfu••olini 0 tarihlerde •öyle 1 krallıgının pohtık hayatı ıçın ıngıl - •el sahılınde tutunan Almanlar, cenup- yuk bir şecaatle harp etmişlerdir. Fa 

• t h•k· (Cemal Ataker ve H. Bakar kollek- pazartesi günfl saat 15 ten itibaren , B;r Alman ııalhü mü?. ı ere • ımiyeti zarurt s:ıyılmakta i- ta bir çıkıntı yapmışlnruır. Fransız kat knr•ımızdaki dü~manla aramız-
' ho.Yır ı,; h . · lb.. di. Bugün ise Roma, Akdenizcieki in- mukabil taarruzu ile bu verin şark dakJ milrndeled~ kuvvetler arasıncb tif şirketi) ticaret unvanı ile izmirde iflıisın•n açılmasına İzmir t.earet 

"'1.ı, fakat"'c'd:ıp:ı_:ıı~e::m~ı ar:i~lgili:ı hakimiyeti karşı,oında bfiyiik bir kısmı istirdad edilmiştir. :İıu harekiita pek fnz!.,ı b'r ~usavat'1zlık ,;ardı. çivic_iJerde D ~o. Iu_mağazada h:r lür1Ut1 mah~eme~ince kar.ar verildiğinden 
·~ ' ı k ı ' · demır, boru, lamarına, katar. çınko, te- keyfıyet ıcra ve ıflas kanununun ı, 1 aulh!) gurura mev i a mAktadır. Kuvvet mihtefik tayyareler. de i_~tir.ak. etl?Ji' T<or~ımızda şecaati aciz bırakaca!< 

tarca z0 t . d 2- se bakımından da arada muazzl\m fark ve esıı~lı yardım tcmın edılmı~tır. l\Iut knik ,.p.,talar vardı Binlerce Hol- neke demir hırdavat ve inşaat malzem~ J 66 ıncı maddesi mucibince U.in olo-
·tı> ra gaze e•ın e • •' • . . . . . . . · · si alım ve satımı ve Avrupa ithalıi!çıh- nur. 1733 ı.. ~1\j ve bu~ünk!l ı"ta'ya. ba•lı- la_r_va_rdır. Duçe ve Faşızm, ıtalyayr !efık tayyareler, düşman fizcr·ııe bın- Iandalı muharebe meydanında mak-
···'11 " • b f b~ ilk d ) d J ğı ile iştigal etmek üzere teşekkül e-, da Prof. G. P. Genoff unla- ı_rrncı smı ~Y ev e1: ereccs!ne erc.e ton bomba yağılırmrşlardır. tul niişmüslerdir. 1

1• ş ilk ltm k h d R"" •- · ı ı· den i;bu şirketin ticaret unvanı ve ı 'or: Y se e usu<un a muazzam oy..,rın a•keri muharriri vaz ye ' Hava filomuz kıtaatımızı himaye 
•!tı ti rf ı·ı 111 ı ı şirket mul<avelenaınesi ticaret kanu - T. İs Bankası 
•Ya bir müdde ... ·nberı· TJ. olit:ka gayre er sa et ı ..,r. usw ini 915 şu suretle hülii•a _etmek_·_tedir: e

1

dem'ye. cek bir hale gelecrk derPce-
.,. '"" d "' ı · ı· · • ı - _ nu hükümlerine göre :-:icilin 2730 ııu-
•
"d. a nazarı dikkat,· celp e.Yle _ e ı.a Y __ "n .. · rıca ının yaptıgı hata_ arı Ha.. _n garbn. dn~ru dort Alman ko- r • zayıat:ı ugram,.tır. Almanların 

1940 d d 15 d t t kt b ı d - r marasına !;ayıt ve tescil edildii(i iliıı; ı. ır. Bu memleketin her tür!U a g zonun e u ma a u un ugun u yurı:mektedır. Bunlardan üçü Se - hava kuvYetlerinin faikiyeti tayyar~ olunur. İKRA;)!İYE T'L,\m 
~1 ·t Ye faaliyeti, yakın ~arktaki dan bunları tekrarlamasına imkiin dan, ~"imu_r ''.e N_amuravan:ıış kollar- dafi bataryalarımızı aciz bırakmış- İzmir sicili ticaret memurluğu KEŞ!DELER 

Küçüle Cari Hesaplar 

denizdek" h "k" . t· h yoktur. dır. \ e l\Ioz uzerınde muttefık kıtalar- tn· 
'h 

1 
a ım vazıye 1 

ase- 193 . . . . . .. · · Resmi miihür ve F. Tenik 1 Şubat, 1 lllay1'. I Ağustos, lı Ugusı bir ehemmiyeti haiz bu. 2 'f•ne'1 ıngrlterenın ve ceMıye. la kar~ılaşmış, durdurulmuştur. E•a- Harbin masum kurbanlıırı ara•ın· İmzası l lkinriteşrin turihlerinde 1 ~taaıı- ş ti t b• ti akvamın prote•tolaı,na ve tehdid- 'en Möz bunlar için başlı ba•ına bir da bir ~ok ~ocuklar ve kadınlar da 
!lt· . urasını cesııre e e "- 1 . • . . . . . . • T ı Mukavele ·ı y:ıpılacaktır. , '~lirn k" 1 Akd . 1 erıne ra;rmen ıaponva Man~urıvı ış- manıdır. vardır ,,.. , ı yıı nız enız su - · · .. .. .. . . . 

<1], hu•u kü h bin al.ıca"" ıra! ederken Londrada münteşir Dorduncu kol lfaa..ıtrıstlen ılerle • Rizim mPmleketimiz gibi nflfu u 
1

: JIIUKA VELE. '. l \140 lKRAlllİYELERl l~t "' n ar ~· T · t · ö 1 d · ı· k d. B İ<:e de azami derecede ita!- « ay,nıs• gaze e"'' Ye emı~ ı: me te •r. u kol hepsindPn ku\'vetli. 1:•!if o'an bir memlekette a•kerı he- Bugün bin dokuz yüz kırk senesi:! 1 adet 2000 Lralık = 2000.- lira. 
'i~tiııdedir. - l'\'e "~!'lenirs.e sö'.ler.•in, i<tik - d'.r·. Külliyetli tar.klar ve tanar<'lerle deflerle •ivil hedefleri tefrik etm•k mayıs ayırım on birinci cumartesi gü.; S • 1000 • = 8.000.- , 
, •nııı h il kü 11 . b bal kııvvetıı ve cüretlı mıl!etlerm- bırltkte h:ıreket etm•kt~dir. Fakat bıı mıı.ı;rıı~rı. na. 

11 5 
l!l~O.... 6 • ı>oo • = 3000.- , <S ug n eme erı un - d" h 

" t!ne . ık·ı . a"nfAir r.r.• ~reket te bozulmuş ve durdur·1lmu•- Rotterdam mühim ha•arata uğra- 1zmirde birinci beledive caddesin- 12 • 250 > = 3000.- :1> ·ı~ ev\ e ı erın , ,. . B h k"k t 1 . . . 
ı~lııayısı, lta:yavı umumi harbe d •. ;ıd. a ~·s ·ıya.nı: ıap~nyaya.racı tur. Almanların hu •ekilde hareketP mıştır. Ulrechtde ayr.l ii.lnbete uğra- de 72 1 numaralı husu•i dairede va- 140 • 100 • -4000.-"' 

1ı~i1ti. 1940 m.aym dıı rınıa,ı- egı ıı·. ug• n ıta ya a aynı YO- geçmelerinin •ebı'hl, mi!ttefik kuv\·et mak tehlikesine maruz bulunuyor. z:fe gören İzmir ikinci noteri ben Ze- 75 • 50 • = 3i50.- • 
it .itaıyanın kat"i bir karar ala- !un yolcn•udur.• !erle Belçikalılar ir'il:at:ı ıı:eçmeılen !lu. ki Ehiloğlu i~imin başında iken aşa- 210 • 25 • = 5250.- • 

ı. l'ilı clacaktır. Bunılan _,;sene mukavemeti kırma!< i"t·ameleridir. Fa- Sivil ah:ılimizi himaye edemiy-ecek ,jıdıı hüviyetleri yazılı i~ sahipleri d~i- Türkiye iş bııııkasına para ya. 
1(1\al;·a bu11ünlerde harekete geç Mi Iet mec'isinde kat bu teşeLbii" 1tkim kalmıştır. 'ıir halde bulunduğumuzdan müca - reme ~~lcrek anlatacakları gibi bir tırmakla yalnız para birik~irmi~ 

~rıı11 verirken bilvUk heye - Sedana tanklar \"e tayyarelerle w deled~n vaz ge~tik. .\1LKA VELENAMEnin tarafımdan olmaz, ayni zamanda tııliinizi dB 1
1,:e endişeler geçi~işti. -Baı tarafı 1 

ind aahifede-- büyük gayre~ler s~_rfiyle yııp_ılan laar- Bu kararın hıılkımız ara•ında de- resen yazılmasını isted:Ier. Kendileri- denemiş olursunuz. 
~aıı 1915 de Lcındrada ilıılya retlerin takyit ve talikine ait Uçüncü ruzun hedefı. llr~ı.ınuyu çevıı:nek ve- .. in bir heyecan tevlid edeceğini bili- nin kanuni ehliyetleri haiz olduklarını Diş tabibi 
liıua devletleri ara-ında imzala- maddesinin birinci, üçilncü, beşinci ve Y~ Fransız • İngıl~z k 11;_v~tlerıyle Bel· vorum. gördüm. ----• 
t, hede, bu memleketin huku- altıncı fıkralarında yazılı tedb!rler da- çıkanın arasına gırmegı ıstlhdaf et - Salfıhiyettar makamların müme•- ŞAHİTLER: İzmirde )forabıt çar. Cevat Dağ h 
~ d~vletleri ile ve Rusya i'.e ha evvelden icra vekilleri heyetince mektedir. • . . . . 0 ili ~ıfatiyle halkın menafiini himaye ~ısı 6 numarada tucrardan )i"uri Er • 

, !dı.•o hır surette yürümesini te- tas\•ip edilecek harekiit mıntakaların- Lo~dra ~-•ker_ı me_hafılının kana:ıtı- rn m:ıtuf olan bu kararı ;.Jmak i- giinenç ve Kıır~ıyakada ibret sokak 5 Hastalarını her ırVlı aabahtan 
' 'd ne goı c m tt f ki 1 hl · k d · d b · hı ı · ak~ama kadar lkincib-ler soka-~l ' u. dan ıılmağa başkıınıandıınl:k s;>fahiyeL · • u _e .1 erın 90 cena ar: çın en ım P mec ur:yet ~sec.<::o- numarada oturan İsmail Iliirsin.. -· 

\. &entnin dört mayısında ise tar suretinde tadili kabul edilmi• ve An\'ers kalesını setretmPktedir. rum. Sivil halkı feda etmekte ken. Yukarıda isim ve adre"!eri yazılı 
0

_ iında 65 numaralı muayenehane· 
<1., ' 7. 1 d d l t f •İnde kab«i eder. Telefon: 30:lS , Usturya • Maearistanla <>- kanunun ikinci müzakeresi bit:rilmiş- ·.e an .a 3 a a_rı müt e ·iklerin elfn- dimd11 bir hak görmüyorum. lup iş sahipler:ni tanıdıklorını ve ~e- _ 

\ıı •(tıaıne,·i feshetti. O esnada tir. ıledır. Dfth~ ırn-ı'erıfo Brübele kadar Hollanda milleti; bu imtihana, hadete mani halleri olmadığını söyll . l'ıt t~ksim edilecektir. 
~~~şkuıı~r ba, ~östermişt;. O Devlet daireleri ile müesseselerde tutunulabilecek Y~ler vardır. Vaziyet memleketimizi müdafaa hu~usunda yen ve kanuni evsafı haiz oldukları gö Madde 8 - Şlrketn müddeti 11/5/ 
'ı,~'.ıta]ya ile bugünkü italya a- bulundurulacak nakil vasıtaları hak- halen ° derece karı~ıktır ki, düşman göstermiş olduğumuz şecaatin ayııi rülen şahitlerin tarifleriyle şahı~ ve hü 1940 tarihinden itibaren beş senedir. 
~ 

1 
f•rk, italyanın 0 zaman kındaki kanunun ikinci mlizakereeini ta?.yikinin hangi noktada daha fazlo ~ecaatle tahammUl edeceğiz. Memle- viyetlerinf tesbft ettim. Şeriklerden biri hitamı müddett~n al

,_,a~1 kadar milli vahdete malik müteakıp devlet konservatuarı hakkın oldujru _söylenemez. . . . kete lbım olan a•ayiş ve silkQnu mu İŞ SAHİPLER!: !zmirde Gözteoe. tı ay evvel fc.•hi ihbar etmezse mfidd~-
~~ '<lı. O zaman muha'efetin daki kanun layihası maddelerinin gö- Belçikalıların vnzfyetlerı şımdı ço} hafaza edeceğiz. İstikbale itimadı- de l'\'evzat bey •okağında ı:ı ııuma;alı ti şirket kenclilii'.•htlcn daha beş sene 

:ıt. ~"'ki basvekillerden Cobiti rüşülmesiııe geçilmiştir. iyidir. Liyej mukavemet etmekte vr mız vardır. evde oturan Ha•an Tahsin nğ!u HA _ icin t"md·d edil · ayı:.ıc.1k r. Bu 
~'Q ?.ata göre italya ittifakı mü Layihanın bir:nci tesis maddesi ü- t~pçu at<>ş_leri ile düşmana zayiat ver. Yaşa•ın kraliçe.. LİT BAKAR Ye İzmire bağlı Kar.ı- fıkra hükmü her ı '< s~ııel"k ye i d , e 

.ltııd·"!rılmamak ve Avustury~. zerinde bir çok hatipler tekrar söz dımıektedır. Yaşasın Hollanda.• yakanııı Barbaros Rokağında 16 'l n·ıı- iç;n tatbik cıl 1•1 'ıilir 
b •sıne Trençinoda yapmaia alarak noktai nazarlarını izah eyle- . Almanlar, bidnyette sarfettikler' Londra, 15 (A.A.J - Londra aske- maralı evde oturan HU$8n Sadri oi(lu :'.Iııdde !) - Şirket mlldd t in h!-
,\1unduğu fedakarlıkla iktifa mi~l-'rdir. ıı-ayretle bü)Tfik harpteki gibi şiddet ri mehafiti bugünkü askeri vaziyeti f'E)fAL ATAKER ~u ~uretle arzula- tamından en·el n} ı·ıl!Y'nk t:ven rik 
., ~z~1retindedir. Colit: ingil- Maarif vekili Ha•an Ali Yücel sö~ !)"ö•termişlerdir. ~tiyle izah ediyorlar: rını takrir ederek me\•ad ,.e şeraiti a- sermayesi ııisbct"nde ~ı. ve m tlu')ııt 

iıdfefıne itimad edemiyor- ~!arak demiştir ki: Son harplerıl• Almanların tayyare Müttefik ordular sol cenahın An- tiye dairesinde mutabık kaldıklarını almaA"n ~cburd;ır . 
. lda . _ Arkada~Iarım bundan ev\·eJk: zayiatları çok. fazladır; Mesela cephe- vers k~lesini ve Se_heldt ırmajjını s~t- beyan etmişlerdir. Yazılan bu mukave!enameyı şahit • 
ıh rıı ıta]yanın politik mahfil- celsede kanunun hey~ti umumi;-esi- de bulunan hır muhab.r. ba~ını hava. retmesı mııhtemeldır. Zelandanın milt- Maddel - Akiller KOLLEKTlF ler yanındn. kendilerine ok•,dum \"e an
lo~111i ba,ıı bir şahsiyetti. Kris ni kabul buyurdunuz. Şimdi müzake ya kaldırdığı zamnn dokuz Alman tay_ tetikler elinde bulunduğu zannedill - nevinden bir şirket teşkil ettiklerini ]attım. Münderecat;nı'l is ck'er!ne v& 
{• l>Ol'tik Alemin bOtün na- resi olan birinci maddesidir. Arka - yaresinin birden yanarak düştüğüne yor. Daha cenupta miittefikler Brilkse- beyan etmişlerdir. beyanlarına aynen U\·gun olduğunu ve 

'~ ııı_dlslne mfitevercihti. Sa- daşlarımın vaki tir:ızları bu maddede ~ahit olmuştur. Düşmanın tayyare za- Ii m~haf~zn etmek imk_anını verecek Madde 2 - Şirketin m~rkezi tica- başka bir diyece'deri cıll!'nd• Tını bi -
>ıbt1bn_ıııo kabinesi lDH Coliti- devlet.koMervatuvarı maddesine ta- mevzıler ışgal etmektedırler. Bu nok- reti izmir şehridir. ~irmeleri iiıerhe rc,en tıı~z·m etti . 
~.~ç •ntihabatlarla iktidar mev allük eden noktaya hatta kilçilk bir tada geniş taarruzlar y~pılıy?r: Bazı ll_fadde 3 - Şirketin unvanı ve mer ~im bu ve•iknrı tp•dikn!' h p:miz im-
<ı~~lş bulunuyordu. İktidarda işaret dahi yoktur. Arzu edilen veya l'ermeğe çalışmı~ım. Binaenaleyh rerlerde bu t:ıarruzlar şıddetlıdır. Fa- kezı: (CEMAL ATAKER ve H. RA- zalndık ve miihürledik. m 

1 
dok z yüz 

•~t~ ~e ekseriyetin lideri idi. tenkid olunan nokta eadece bu mil es. fikirlerimiz malumdur. Sorulmuş su kat vaziyet halen o kadar karıştı r ki. KAR KOLLEKT!F ŞİRKET!) dir. kırk senesi mayı' avının oıı birinci cu. 
~ll anın o zamanki Rom:ı el~i- •ese içerisinde okutulacak derslere aller de ı:1310 U:.dru. .. . . . . hangi noktadaki taarruzun daha şid- '1irketin merkezi muamelatı izmirde martesi günü. ıı ,; 1940 .. 
~ U!oftu. Bu adamın ıta!pda ve taf~ik edilecek programlara ait- Hnsan Al! Yucel Turk musıkısının detli olduğunu söylem,~e imltiin yok- Cİ\'icilerde 9 numaralı mnyazadır. Bu K. AG . 

. norıı•u d F k t fk' t" m'~ ryallennın esasen toplamakta tur sirkete başka bir sirket dahil d ·:ıd· Akiller·ı ·m0 "ları ')' .. var ı. a a e 11- ır. ... . . . . . .. · .. . . . . _ ". . eg. ır . . . _. 
·'la~ ltıeseleyi itilif devletleri Ha•an Ali Yücel mevzuııbahsolan ol.du.!~n~, .m~sı~~ tarıh~mızln ~•.nne- Muttefık ordular ışg-al ettıkl<>rı hat Madde 4 - ~rıkler.n, unvanı şir- Şah:tlcr: ımz !arı. 
tı~k lıalletmi~. Halk ha - şeyin eadece program ve tedrisata ta d~ldıgı gıbı bır. ılım ~-alı~de tetkık .e- ilzer!nde düşmanla temasa girmişler- keti istimal ~derek milctemian vawde. İzmir ikinci noteri Zeki EhJuiC!.ı 
.\~ 1ttı. Bunların bıLşında allilk ı:_ttiğinden dolayı kanuna lcon • ~ılm:mış oldugunu soyhyerek demı~- <lir. Dinantın cenubi ~ark1'!nde Belçi- rekleri imzalar, ~irketi ilzam edecek ve r:esmi mi.hür ve 
~ ~:~.io ile g,nç gazeteci madığını söyliyerek demiı;ti~ ki: lır kı: . . kalıların vuiyeti iyidir: B~Içika _kıt:ı- taahhilt altına ~nyac~ktır. • İmzası 
>.,, tıp Benito Mus~olini var- - Ya1nız temenni vardır. Diyor. - B·z kendı malımızın her nokta- atı bu noktada mUt.eaddıd ~ıddetlı mil- Mn<lde 5- Şırketın mt>vzuu: her Umumi );o. :1160 

'>ıı,·:kutfn nllvesini, her gün so lar ki bizim halk musikimiz ve ende. ~ı ~e, her şubesiyle, tepemizden tır - sadem~ler vapmışlardır. Cephen!n Na. cin• demir, boru, li\marina, kala~·. çin- Hususi , o. ö ~l~~. 
~~ e Caddelerde muazzam run musiki denilen bildiğimiz mu•i- nagımı:ıa alllkadarız. mur şımallndeki k1'mınd'I sıddetı· ko, teneke. demir hırdm .ıt mamula~ı İşbu mukanılen~me öı-nc i.ı n , · :re 
I<! taııan llniver ite talebesi İki tedrisat mevzuu olsun. Geçen gün Hasan ,4Ji Yücel program tanzim taarruzlar yapıldığı ~öylenemez. in•aat malzeme<i alım •atımı ve Av- mız dosyasınd;• sai<Jı 11 5 1940 ,_, 
· ~:du. Daııonçio bu hare. yüksek ~eyetinize uzun uuı1ıyn ma- edilirken bu cihetin nazarı clıkkate Namrunun cenubunda bilhassa Di- nıpa ithalatçıhğıııd:n ib_arettir. . ı 9~59 ıı_uma~ıılı a;lıııa ~ygun. oldıı '•1 

, • 
1 _harıı !i halinde idi. Aeıl ruzatta bulunmuştum. ÜtQdan mna- alınacağından ve binaenaleyh nıad- ant yakınında cereyan eden muha- :P.fadde fi - Sırkehn •••ma'·pqılbıttaEdık :ılukftdara verıld B:n dckuz 

11 ~u~ıif, fnJ Mu"solini görll. rif vekaletimizi ve onun mensup oldu- d~nin aynen. kab~I edil'.1'es_ini. tem en. re be. şiddetlidir. . '.23500) YtRM! BE~· RfN BEŞ y{'z yüz kırk se~es~ mııyıs C) nı .-on bir"n-
~ bıth n1tn Duçe, o zaman hal- ğu hi!kOmeti ve onun emirlerin! yap- nı ederek ~llzlerıni bftırmıştır. Bıdayette Almanların sar!ettlklerı lıradan ibaret nlnp (12750) O T fK! ci cumarte"1 günü 
~~~d •'8a Un!ve ite ı.reııçlifri- makla milkellef oldu~u partinin ve Maarif vekilimizin bu izahatı aze- gayret b!lyUk harpte yaptıkları hamle- BtN YED! Ytl7. F:U.t lira'! Cemal K. AG: ll ' 5'1940 
u~ ~ \•at.anpen•erlk hisleri. programın fikirlerine terci\man ol - rine müzakere kafi göritlerek mad- 'eri hatırlatan fazla bir şiddet göster. Atakı>r vr (127~0) O~ tr<t Bf:-. YE. lzmir ikinci noteri z.,\· Ehiloğlu 

1 ~~ı:n tenç ve atefn na tipti. m~lfa çalı•mı~tım. Ayni zamandn e- Jel ere ge~ilmiş ve lılyiha htıkilmetin mi<~ir. A1manlar zırhlı kıtalarla tay- Dİ YÜZ ELLt lir~" na Halit Babr Re•ml nıuhnr ve 
lıı~lu bıı &damın b!lyUk ıtalya- limden geldll!"l kadar sorulmu1 •ual- teklif ettiğ; şelcilde kabul ed'lmi~tiı·. ,.Rreleri biı-l'kte kullandıkları için ha· •a•afıyı.ian tedi\'e edilmist;r. h•-a ı 

~ h,.kkınJaki ateşm mı- lHe aene kudretim nlsbetinde cevap ~1eclis cuma i'ilnU .toplana~ııktır. rekat daha ~idJetli olmuştur. Aadde7 - Klir ve zarar yarı yarı- 30 kuı·uş!uk ılıır.ııı" pulu 
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'iz mi• lev zım Ami liği ·ıanları~ -Had&UCUUR11ır_u;sıo __ l8~M--G------I----· 

LA 
ornova askerlik satın alm• 

""onıisyonundan: 
1 - Nümunesi mucibince 500 seyyar mutvak ka· 

palı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi (28 Mayıs 940) Salı günü saat 11 de 

yapılacakhr. 

3 - Umum tahmin tutan 175 bin lira olup ilk 
teminatı 1 O bin liradır. 

4 - isteklilerin ticaret odalarına kayıtlı oldukla
rına dair vesika ibraz etmek mecburiyetin
dedirler. 

5 - Nümune ve şartnamesi hergün sabahlan ko
misyonda görülür ve okunur. 

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

11 16 21 27 1647 

l zmir levazrnı amirliği satın alma kcnni.s'/l<mUndan: 
1 - Sekiz yilz seksen sekiz aded sedye satın alınacaktır. 

Milteahhit nam ve hesabına açık eksiltmesi 22 mayıs 940 çar
şamba günü saat 14,30 da tophanede i11tanbul levazım amirliği 
satın nlma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1776 liradır. 
8 - İlk teminatı 1832 liradır. 
4 - Şartnamesi ve nilumunesi komisyonda &'Örülür. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatta komisyona gelme-

leri. 5 11 16 21 

lzmir levamn amirliği satın alma korrıisyonımda.n: 
1 - İkı bin aded sedye müteahhidin nam ve ~sabına alınacaktır. 
2 - Açık eksiltmesi 22/5/940 çarşamba gilnil saat on dörtte topha

nede istanbul levazım amirliii satın alma komisyonunda ya 
pılacakt.ı r . 

8 - Tahmin bedeli 40 bin liradır. 
4 - İlk teminatı 3 bin liradır. 
5 - Şnrtname \"e numunesi komisyonda görülür. 
6 - İsteklilerin kanun: vesikaları ile belli snattn komisyona gel -

meleri. 5 11 16 20 1558 

l zmir lcı·cızım amirliği satın alma k0rtıisycnmndan: 
1 - 14 mayıs 940 günü pazarlıkla yapılıp verilen fiyat pahalı görlll· 

düğilnden 25 ton sadeyağı pazarlığı 18/5/ 940 i'ünü saat on iki-
ye bırakılmıştır. · • 

2 - Muhammen bedeli 32500 liradır. 
3 - İsteklilerin belli gün ve ~antta dört bin sekiz yliz yetmiş lira 

kati teminat akçaları ite birlikte Fındıklıda kornutanlık satın 
alnın komisyonuna gelmeleri. 

l zmir levazım amirliai satın alma komisyonundan: 
1 - 30 b~n metre 148 santim eninde patiska alınacaktır. 
2 - E ksiltmesi 18 mayıs 94(1 cumartesi günü saat on birde Topha

nerle istanbul levazırn amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilenn tutarı 19200 liradır. 
4 - Kati teminah 2880 liradır. 

"(AMADOU:11 
rnr=JS' -- .... . vm ... ' ~. r • . 9 7 o ,, • -·· 

C. H. P. lzmir işçi esnaf kurum.: 
13:_~1 birliğinden: 

Divan heyetinin karan mucibince 'birlii'e bağlı cenıiyetierin senelik 
adi heyeti umumiyeleri toplantı tarihleri aşağıdaki listede yuıbdır: Top
lantı yeri birlik binasıdır. 

Azalarımızın o gün, mensup buluAduldarı cemiyetlerin lııeyeti umu-
miye toı) fantılarma behemahal •elmeleriei rica ederiz. - - ·-# - • 

Ruzname 
1 - Senei sabık hesabt. 
2 - Heyeti idare intihabı 
3 - Nizamnamenin 2 ve 30 uncu maddeleri mucibince tamim·edU.en· 

talimatnamenin müzakere ve kabulü. 
4 - Dilekler. 

Cemiyetlerin iÇtima listesi 
Sıra Cemiyetin lçtimaBın 

No. 1SM 1 Tarihi Günü Saatı 

1 Bakallar 20/5/940 PazartA!fii 13 
2 Çarşı hammalları > > > > 14 

3 Fırın işçileri > > > > 15 

4 Ekmekçiler > > > > 16 
6 Ayak.kabıeılar > > > > 19 

6 Binek araba sürücüleri 21/5/940 Sah 14 

7 Berberler > > > > 15 

8 Garsonlar > > > > 16 

9 Deniz işçileri 22/5/940 Çarpmb& 13 

10 Gümrük işçilef"i > > > > 14 
11 Eczacı kalfaları > > > > 19,SO 

12 Güzel sanatlar 23/5/940 Perşembe ıs 

13 Kahveciler > > > > 14 

14 Lokantacılar > > > > 16 
15 Yapıcılar > > > > 16 
16 İmtiayzlı şirketler M. M. > > > > 21 

17 Kutucluar 24/6/940 Cuma ıs 

18 Kasaplar > > > >· 14 

19 ~f üzaye~ bedestanı > > > .. 16 
20 Ticarethane M. v~ müstahdem. > > > > 16 

21 Kolonya ve baharatçılar > > > . > 20 

22 Tatun işçileri 25/5/940 Cumartıesl 14 . 

23 Sanayi işçileri > > > . > 15 
24 Sü~üler 27/5/940 Pazarleei 13 

25 Terziler > > > > . 15 

26 Yük araba sa.bipleri > > > > 17 

27 Y6.k araba sürücüleri > > > > 18 
28 Şoförler > > > > 20 

29 Motörlil vesait 28/5/940 Salı 17 

30 Balıkçılar 29/5/940 Çarşamba 18 
1745 
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SPERCO VAPUR V.F. Henri Van Derı: 
'Pm ı 

4 CENT ASI AMER1CAN EKSPORT LtNES ~ 
NEVYORK LANGANO vapurw 

~ lS.-5 - 940 tarihinde NE V _ y 0 R K tr.l~ 
IA t&f ~ ~~~~;:k~E Rl~t~ ~ ' ~t· 

J::_J_ ERA limanlarına ha- EXPRESS vapuru 24 mayısa ... ~hl fJI( reket edecektir. ru bekleniyor. _ 
• ~ J...\ · FEDERlCO vaı>u • 
;ıwıNrzı~ ru 21 - 5 - 940 tariw D. T. R. T .• BUDAPEŞT 

hinde beklenmekte olup ISKENDE- BUDAPEŞTE tÇIN 
RIYE fün::.nına hareket edecektir. 

ClTTA Dİ BARI motörü 21;5-940 BUDAPEŞTE motörii 18 mııP' 
tarihinde beklenmekte olup İstanbul doğru bekleniyor. (il 

Pire Napoli Ccno~ limanlarına ha- KASSA motörü 5 Hazirana dol 
reket edecektir. bekleniyor. 

ZARA motörii 22-5-940 tarihinde 
aelerek ertesi aiinü aaat 17 de PiRE SERVİCE MARİTİME ROU1Jı\t}l • 
BRINDISI ZARA FlUME TRlYES • BUCAR~T 
TE VE VENEDIK lirnanlarma ha • 
re1ret ed~cektir. Köstence Ve Calu için: 
BR~NDlSI Motörü 29-5-940 tari • dol 

hinde l"elerek erteai günü aaat 17 de CA V ARN A motörü 24 mayısı> 
PiRE BRINDlSI ZARA FlUME TRl ru bekleniyor. 
YESTE VE VENEDIK limanlarına -J 
hareket edecektir. Vapurlana fıim n tarfhlttl 

ClTTA Dl BARİ motörü 4-G-940 b!lda bf~ bir taahhtld al~!s. 
tarihinde beklenmekte olup İstanbul TELEFON• 2007 • ~ 
Pire Napoli Cenova limanlarma ha
reket edecektir. 

Not - BGtün 1:iu •apurlar Triyeı· 
te •eJ"• CenOTada ıbaatt Ye cenubi 
Amerika limanlanna hareket ed•n 
iT ALlA ANONlM MJ"l'İsefain tirke
tinia •• Amen"ka •e Hindistan• hare
ket eden LOYD TRIYESTINO ano
aim aeyriaefain ıirketi vapurlarma 
tuadUf ederler 

SERViCE MARITtME ROUMAlN 
KUMPANYASI 

ALBA JULlA Va. 16-5-940 tarihin
de beklenmekte olup MALTA, CF,,.. 
NOVA MARSİLYA limanlarına ha • 
reket edecektil'. 

Not: Gerek na•lun •e l"el'ekae ha
reket tarihleri hakkmda acent~miz 
hiçbir meauli,.et kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

Olivier ce 16relıc!J 1 

UMlTED 
VAPUR ACENTASI 

At\.llrk caddeai Reea biJıall 
Tel. 2443 , ~ 
Londra n Liverpol hatlar' ~ 

Piyaanın ihtiyacına 1töre ••P 
larımız aefer yapacak.lardıt• 

... ı .............. ,,,,.""": 

DOK1UR 
. BEHÇETUı 

Çocuk HastalıJılaf' 
Mütehassısı d•ı 

Hutalannı 11,80 dan bit• :~ 
dPyler aokatın<b Alleıı.k sa• 
· &.nında kabul eder. _/ 

Tire uliye hukuk hakimliğinden: (P' 
Tirenin Dua t epe rnahall ~sinden Salihli asliye hukuk mabJıeııı' 

Kanlıkavak caddesinde 1 numaralı den: . dtO 

lzmir defterdarltg"' 1n:dan: . ----.-.'':-.. evde ·Ahmet oğ~u İsmail Çapar tara- Salihlinin Eski cami mahaJle~ıııs· 
fı.ndan Tir.e aslıye hukuk m. ahkeme- Konyalı Ali kızı Kezbanın arı1:r1 0~10 Belediye çavuşu Remzinin Başturak şubesine olan milli emlak satış be- u ti k h ıı 1 

rleli borcunun temini tahsili iç in üçüncü Karataş e.'3ki kuyumciyan yeni ~ıne m racaa a arısı aynı ma a e- halleden kocası Tikveşli BeJc•bll~ıır 
de 28 numaralı evde oturmakta iken Ali aleyhine Salihli a~liye ş11ııııı' 

komiser ismail sokağında kain t>~kl 36 yeni 16 taj sayılı ve 960 lira kıy- h k ~h h ı N 'f k aten i ametga ı meç u azı ızı mahkeme-ıinde ikame ettig~i b0 ... ,A. ı· 
metindeki evi \•illiyet idare heyeti karar.iyle 21 g!ln müddetle müzayede- ı k 1 ~:·· Fatma aJcy.·hin_e Tire as iye. hu uk davasının yapılmakta olan dtı ,.1~s· 
ye çıknrılnuştır. hk k ı ht d ,, ma emesıne ı am.e o .unan ı _ar a smda müddciale.vh Ali narıııtı~ .dil' 

Taliplerin 27-rnayuı-940 pazartesi günü saa.t 15 te vilayet idare heyeti- "' b k -h - ~ vasaına .. ıez urenın ı ·ametga mm 1 d t" . .1A tebli$ • J· 
ne müracaatları ilan olunur. 9 16 23 . 1597 h 1. t b" .1A bl"w rı an ave ıyenın 1 anen Jlr 

Armutlu belediyesinden: 
Mikt.rı 

20 ton motorin 
70 teneke makine 1ağı 
20 teneke beyaz gaz 

Armudlu belediye~inin bir senelik ihtiyacı için 8 mayıs 940 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle ve açık eksiltme su~eti ile alınacak 
olan yukarıda yazılı mevaddı vermeğ~ talip olanların ihale gUnil olan 
23 mayıs perşembe günü saat 16 tıya kadar muhammen bedel olan 
1800 lira üzerinden yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesi ile beraber 
Armudlu belediye dairesindeki komisyona milracaatları ilin olunur. 

10 ı• 16 18 

meç u ıye ine ınaen ı anen te ıga- . 1 rı 1 
tı kanuniye ifa edildiği halde daveti mış olup duruşma günü 0 ş ıııt#' 

erif brikalarumum Ödemiş Cumhuriyet Müddei
umumiliğinden 

kanuniyeye ic!lbct etmediğinden 940 gününde duruşmaya ge!.~9J~ 
mezburenin hakkında gıyap karan olduğundan mahkemesi 2 ıı:ıod· 
ittihaz edilerek t:lrafların ahvali şah gününe bırakılmış ve ge}ıneyeflıJl te' 
siye sicilkayıtlannın istenilmc~ine ve deialeyhe ilanen gıyap kararın 11 dıl
müddeinin şahitlerini ihzar ve ika- liğine karar verilmiş olduğun.dil zsJ' 
mesine veya takdir olunan yarım lira ruşmanın muallak bulundıHftl}ltJ~ıı~ 
ücretlerini yatınp davetiye yazılma- 940 gllnündc Salihli asliye ıısı <'.' 
::ıınn karar VP"İlerek duru,mamn mahkeme<1inde hazır bulunfll si IC 

24-5-!>40 cuma günü saatonda mua~- ya kanuni bir ...-ekil gönderıııe jlsetr 
lak olduğundan tarihi ilandan itiba- gıyap kararının da Anadolu g ti'ı:1 
ren milddeialeyhanın 5 glin içinde siyle ilanen tebliğine karar "~0~s· 
itiraz etmesi aksi takdirde bir daha olduğundan yevmi mualliJc ~-~ 
mahkemeye kabul olunmayacaV,ın- kemecle hazır bulunması veY' ,~p ~ 
dan tebliğ makamına kaim olmak il- ni bir vekil göndermesi için gt) ıtS 
zere iliin olunur. (1736) rarı ilanen tebliğ olunur.~ 

w c1 b ·1 A t l l 'w ı·ade edilrtl.:~e.1'1 Salihli asliye hukuk mahkemesin- gun an 1 a e > ıg , 7 
d "etı. ,. 

den: .. "" .. 
ugu •• u 

~ara goz tezgahları alıııacak 
Rende, planya, şerit, testere, freze, makkap, çakı bileme tezgahı 

ve. a ire gibi yeni veya az kullanılmış marangoz tezgahları alınacaktır. 
E linde böyle tezgahlar olup tn ~atmak istiyenlerin bir mektupla aske
ri fn br iknla r umum müdürlüğlinC: müracaat etmesi ve bu mektuba t-!Z· 

gahların ebat ve evsafı ile markasının ve fiyatının de ilave!-1i rica 
olunur . 11 14 16 18 1611 

• e ız evazım satı alma komis-
yo un an: 
1 - Mevcud keşif, pltin, şartname ve hususi, fenni şartnameleri mu

cibince tahmin olunan bedeli 126386,70 lira olan Heybeliadada
ki deniz harp okulu ve lisesi yemekhane ve yatakhane binası in
~asıııın 8 haziran 940 pazartesi günil saat 11 de kasımpaşada de
niz levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla müna 
kasası yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 7569 lirn 33 kuruştur. 
3 - Mevcud kt-.şif plan ve şartnamesi her gün 632 kuruş bedel mu

kabilinde mezkur komisyondan alınabilir. 
4: - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede

cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saattnn bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

16 21 26 31 3937/ 1694 

z ·r defterdarlığında : 
Ali oğlu !\fohmeci in Başturak ~ubesine olan milli emlak satış bedeJi 

horcunun temin. tnhsili iç"n Oçüncil Karataş K i mi! bey sokağında kfün 
32 taj ve 38 i lira kıymetindeki ev: vilayet idare heyeti k2rariyle 21 gün 
mudtıe•le muz yedeye çıkarılmı~tır. 

Tnlip. r ·n 27 mayıs-~ 40 pı ı, rte~i günü snnt 15 tc viliiyet idare heye-
t~nw muu. J,ı .bıı ı .:.u eh.nur 9 ]6 23 15~8 

Ödemiş cezaevinin 9.fO mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle 1-5-940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle t"k· 

siltmeyP. kounlmu~tur. 
Beheri 960 g ram oimak üzere günde ikinci neviden 257 iJa -280 adet 

ekmek verilecektir. 
Lıtekliler h er gün me~ai saatlerinde şartnameyi müddeiumumilik 

ve cezaevi dairesine müracaatla görebilirler. 
Muvakkat teminat miktarı 663 lira olup te:;bit edilen 960 gramlık 

ekmeğin rayıcı 8 kuruş 64 santimdir. 
İstekliler gösteriien miktar üzerinden bir senelik ekmek taahhüclü

ııü ifa edebileceklerine dair ticaret odasından \'.esika ibraz edecek· 
lerdir. 

İhale tarihi 16-5-940 günü saat 15 te olduğundan bir saat evveline 
irndar 2490 snyılı knnunun 32 inci maddesine uygun şekilde teklif 
zarflarını o gün Ödemiş mUddeiumumilik dairesinde rnilteşekkil ko. 
misyon riyasetine vermeleri itan olunur. 10 12 14 15 1631 

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

ı - Tahmin edilen bedeli 67000 lira olan 20000 metre şayak kuma· 
şın 22-mayıs-940 turihi ıu· rasthyan çarşamba günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 4600 !ira olup şartnamesi her gün komisyondan 335 
kuruş bedel mnkabiiiııde alınabilir. 

~ - İsteklilerin 2490 !'ayılı kanuuun tarifatı dahilinde tanzim E!d~
cekleri kapalı teklif m~ktuplarını en geç bcİli güiı ve s&att<.!h bir 
saat e\·veline kadar K:ısnnpaşada bulunan komisyon başkanlığı
na makbuz mnkalıili vermeleri. 9 11 16 21 1622-894 

A :\hisar belediyesinden: 
ı - Betleli mnhammeni 750 lira olmak iilere :rno metrelik rekorlu 

hortumun açık e::ı:; iltmc suretiyle mUbaynasm:ı karar veril • 

nıi~tir. 
2 - 11'nle 20 '51940 pnzarteqi günü snnt on l>e.şte ihale olunacaktır. 
S - l steklll<'rh1 her gün Akhisar belediye kak mine müı acaat et-

md eri ilan olunur. 8 ·. 1 O 12 16 · 1565 

... 

den: masına mebni mezkur a j.O 

Salihlinin Mithntpa~a mnhallc~in. ~raarif cemiyeti va;;;ıta~ile ve ~-~ ... ·ne,,.. r 
den Feyzi karısı Zehra Türker tara- dolu gazetesile ilanen tebli"' •r ~ 
f 

• d ~tl \ ı 
ından asliye hukuk mahkcmeiline kemece karar verilmig ol Uc· ı.1\tıl. 

kocrısı Kulanın Menye kö. de muvak- ruşmnsı 25.6-940 gil~üne bırıı fe)~ 
katen tiltün zeriyatile meşgul 8alih- olduğundan müddeialeyh bııtıı~· 
linin Mithatpaşa mahallesinden Fey- Türkerin duruşmnııın muallıı~ 1' 111· 
zi Türkler nlE>yhine açt:ğı bo- duğu günde Salihli a<ıliye. hukll ~- ~ 
şanma davasının yapıl:nakta olan du kr>mesinde hazır bulun .a"'ı 1 e. d'\ 

d 
• •rill 

ruşmasın a: nuni bir vekil gondermcsı Jy oıe 
Müddeialeyh namına çıkarılan da- tiye makamına kaim oırıııı!< 154) 

vetiyenin adresinin meçhul buhındu- ilanen tebliğ olunur. A 
'FE'H~M4i i'i·~ 

Makine Tamir hanesi 
bı.I' işi gfinünde teslim etmeği prensip edinen ve 

nun1a iftihar eden bir milessesedir 
K..taae pazan dem1re0er 67 - 19 Telef n: H91 

ALSANCAK 
lstaayonu Y."rııı••T'\da Yeni Açıla& 

EGE 
Husu~i Hrr~tahan,.,.~; 
Sahibi: DOKTOR OP~RATÔR 

ADİL BiR 
Her şubeye ait lıastnıar /:11'hul ve mfl.. 
tchassıslun tarnfında11 tedavi cdili1 

Müessesede her zaman 
1 po tor bululur; Tel. ;2918 . . . 


