
-
S 11 b 1 b ı ve B a ı m ıı h ar r 1 r 1 

HAYDAR ll0ST0 ÖKTF.M 
Um~ırıl Neşriyat Mfidftrll 

HAMDI NOZHET ÇANCAR 

ABONE ( :ALTI A YUGI 890 Jr.mıı 
ŞA.llTLAlll ( SlllCELtC1 ı~o Knruı 

Yaltwı ıııemlebtler P 27 Jiradır..:-.. 
iDAREHANE: llrfwrib"""' ....Wk. lZMIR 
:l'Jf. 2776 Tlc. (ANADOLU - İZMİR) P. K. 405 

(ANADOLU ) ?ıb.U.auında kasılnue$u. 

ı:;,,..,..,.,,.._ 110 sworı•- • • • .......... ~ .. -· 

l"Nüshası her yerde .5 ffuraEızr 
29 uncu YIL 

N11. sın 

CUMA 
17 

MAYJS 

Rebiiilahir : 9 
EVKAT 

S. D. 

Sabah : 4, 40 
Öğle :12, 10 
lkiadi : 16 07 

S. D. 

Akşam: 19,22 
Yatsı : 21,13 
imsak : 2, 34 

Her ıün aaloahlan lzmirde çıkar aiyaat l'&Zeted"r. 1940 Günü ıreçmit nüshalar 25 kuruttar 
..:=::_.:.::.;:;;;;;..::,;;.;;.;.;,;;.;;:;_~~~~~~~~~~~~....;.~;..;..~..:..:;;.;;;;;.;;;..:.;~;.:..:,;,::;;;.:;.;.:;:.....;..~....;..---: 

Alm 
Şi 

la ·in Kuv etli Taarruzları Her Tarafta 
etli ukave t e Durdurulmaktadır. 

Sedandan _Namura kadar uzanan sahada Meydan muharebeleri oluyor Reynonun nutku 
1
/ngilizveF ransız tayyareleri, Alman
lara çok müthiş zayiat verdirdiler 

Hitler, Fransanınneleryapmağamuk 
tedir olduğunu yakında anlıyacaktır 

Paris, 16 (Radyo) - Fransa baş
vekili B. Reyno, mebusan meclisinin 

Alm~n ar, Möz nehrini üç noktadan geçmeğe muvaffak olmuşlarsa da, :::;:ü:ek~e~~~~:ı~~~ bir nutuk söyle -

ınüttefiklerin mukabil taarruzu neticesinde durmağa mecbur kalmışlardır ğa ~~~m:;:~~: t~l~~~:~:~e~~~:~~: 
, 

1 • • ... ~ 
' . 

Son 

cum etti ve bütün gözlerini Fransaııın 
kalbine dikti. Belçika 1914 deki vazi
yeti bir kere daha gördü. Belçikanın ıs

tırapları bizim ıstıraplarımız, Belçi" 
1 kanın zaferleri bizim zaferimiz olac><k-

. tır. · ı Hollanda kahramanca ve şerefiyle 
dövüştü VP fakat harbi kaybetti. 

1 Hitler, bütün dünyayı ate.şe verme
: ğ-e karar verdi. İki ay içinde neticeyi 

• kazanmak istiyor. Çünkü <l:ıha fazla-

I •ına tahammül edemiyecek, kaybede- Pol R., 
0 

cektir. Hitler, bunları biliyor. B'~i teh. rd! r olduğunu yakınd:"antıyacaktır.• 
did ettiğini biliyoruz. Fransa ve ingiJ. Hat!p daklksıarca alltı~lanmıJtlr. 
tere elele vermiştir. Birlikte düşman. Dundan ıonra par/Amento rel!f B. 
la çarpışıyoruz. Kendimizde çelik bir Heriyo bir nutuk irad etml~, Fransa
kalp bulmalıyız. Her türlü zaaf ölüm- nın yeni ,.~ eski mntteflkleriyle hllrrl
le neticelenecektir. Çünkü biliyoruz ki yet, adalet ''" lns~nıyet !çın harp et
i, . . . . . . mekte olan müttefık kuvvetlere parl&

:ayatın hızım ıçın kıymetı yoktur. Bı- mentonun selamını göndermiştir. 
zim için kıymet, yalnız Fransadır. Hit- Parlamento içtimaını müddetsiz ı.. 
!er, Fransanın neler yapmağa mukte- lik eylemiştir. 

Zam layihası mecliste 

vergi ve resimlere 
yapılacak zamlar 

• • 
genı vergı Hazirandan itibaren 

zamları f af bik edilecektir 

JI 



ın ate 
Ceıtr Avru • 

1 meme< t-
!er·. i • • • 

ıç n eınır a ııar 
Yo•'n;::on 16 (AA.) - liıırlt ye mın•ıık sma, ı~;ıımyav:ı veyahud 

nezareti crn lıi enr'-i Avru J:\ mtm- Porte\i.t. gitmeğe davet e•mişlerdir. 
1 ke~'erl'ldek Am •r'kan p ;m ,. Ha iciye n zareti bu takdirde l}u 

'e•in 'l Amrrik ı~ ta'ıa ·mı memle- Amerikn ılaıın Amer•kan gemi!eriy
~(P 1 ne de..'"' · r' ... ,·e+ ctP.1 ~ ot- ]ı-. 1T1e'·ı1Irkete r!.aklPrlıln1elcri i der-
"u ·l r~ı }> 0 her v rmo k•edir. 1 piş e<' •cekt ir. 

Fra" ·ız ve 1 ~·ı z diı ımn°i :rü - l \·fored' lıulurnn Amerikalılara 
~e. il!erj de )en. n Amerika! l:ı-ıda ayni şek.ide tebligat yapılıl'!şUr. 
rı bu mem ~ket.e!den ç.kar~k Dord> 

poıya 

939 y lı 

17 Mayıa 1940 CUMA 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
12.~0 provram ve m~mleket 8:ıat 

ayarı, 12,35 ajans vP meteoroloji ha• • d 1" Ef h b } • lıerleri, 12,50 mtizik: Muhtelif şar-I Çl ll e .. manı- ez .ar.a e erıne kılar (Pi.) 1:J.30 14.00 müzik: Karı-
T t k 1 şık progrıım (Pi.), 18,00 program ve .h urıs 1 yo u memleket saal ayarı, 18,05 milzik: 

mızın 1 racatı Hafif müzik (Pi.) 18,30müzik:daDll 
Bu mevzu Üzerindeki tet- müziği (Pi.) 19,10 müzik. çaıanıar: 

• Fahire Fersan, Refik Fersan, Fahri 

lstati fJ•g" e nazaran bu ihracatın kıy- kikat bitirildi Kopuz. Okuyan: Müzeyyen Senar, 
Selçuk _ Ku ada'1 turisti:- volun- 19,45 memleket saat ayarı, ajans ve 

metı• 45 ffiJ•lyor ıı• rayı mu•• tecavı" zdir dan ayrılacak lıir kolun Efez harabe- meteoroloji haberleri, 20,00 'l!üzik: 
!erine kadar uzatılması mese.esı tet- Çalanlar: Kemal N .. Seyhun, Cevdet 

Ege mm takası limanlarından 939 liralık üzüm, 4,021,417 liralık incir, kik edilmistir. ;\iülhak turistik rnlun Çağla, Şerif İçli, İzzetlin Ökte. Oku
>ene'i zarfında dış memleketlere ya- 12,104,4 5 liralık pamuk, 1,293,012 geçeceği a~·azi, münhaUır. 1zmi~· mü- yan. Radife Erten Okuyan: Aziz şen 
p:Jan muhtelif mahsul ihracatı hak-! liralık palr mut, 902,016 liralık va- ze mfidürlüğü bu arazinin d<>lduruı _ Ms. Şarkılar_ ve türküler. 20,SO ko: 
·onda izmir ticaret ve sanayi odası !eksi, 1,911,09) lralık zeytinya!iı, ması için lii.zım olan 3000 metre mi- nuşma (mıllı kahramanlık menkıbe 
istatist'i-· . crviFi bir iotatistik hazırla-j 163.500.000 kilo tutarında 257331 li l:abı toprağın, Efez harabelerinin ön !eri), 2o.45 müzik: Saz eserleri '"' 

•• • d d } kt mıstır ı ına na::aran geçen yıl zar-.U!lık tuz, 1,136.037 liralık kurom kısmında (Altınyol) adı verilen mer- şarkılar. Çalanlar: Fahire Fersıııı. 
U } ~' J evıet arasın a Uza i şar a fın !.t 1 ,;e rn·ntakaFından yapılan !madeni, 117,930 liralık muhtelif d!- mer yolun 500 metre kadar tutan ve Fahri Kopuz, Fefik Fersan, Okuyaıı. 

I b ı h l h• J k rna!:sul ihracatı 45.172.202 lira kıy-j ri, 175,23'; liralık paeavra, !160,760 henüz açılmamış yerinden alınması. M:fh.a:_et Sağnak. 21,1.0 . ~or>~ll~~: vu ~u . u aca { arp ÇO.ıı{ va ı m ,O aca metinde 464,475,425 k'lodur. llirnlık arpa. 48\J,000 lira.ık bakla, nı ve hatta hafriyat saha:;ında bulu- (bıblıografya), 21,30 muzık. Kilç 30 
B 1 d b k 10· ı· k 153000 ı· 1 k f 1 110 000 rra d k ·ıı d . t·f d d'I . orkestra (Şef: Necip Aşkın1, 22. Va ·ngto 16 (A A ) _ Avan vahim 0 aca""ııı 1 b·n:.en boyle bir un ur an aş ·a n ıra ıyme- ıra ı asu ye, . ı - nan e ovı er en ıs ı a e e ı mesı- . 1 • " n, · · · • " • ' ı· d d , ·. t . 71 ı· '" . , ık noo b. il ·J lr h ı . ·ı• t t kı·r . .1• memleket saat ayarı, aıans habere me l!sl hah 'y encümen· r.ı:. .,.a - harbin önüne ~eç •ek ç n her ne va- ı ıı e .rıı men aşı \ e ıı .• "'.\ me- ı ı şanı•. •. ın aı ı.. a ı, nı vı aye e e ı etmış, vı ayet de . . . - b .. 

c rı e 1 
• " ·• ,. • • H rl d . ·ı t k ·h d·ı , lC\? 3? 1 ı· k . t· d 4 ·ı. k. b h t l'k d . . rı; zıraat, esham - tahvılat, kam ıJO-

LD • 1 b·ı • . bah • b' hez · pılmak Iıizım gelire vapılma ıı carı .n e e naı gı e a ımı ı raç e ı - . -·· -· ıra 1.1 me ın e mı ) on ı- u usus a a a a arlara emır vermış . . ·k. 
n 'uru a ı meeı 'e rı ır ı - • , ı ~,·,• k' b ' . . . 11 b - . B .. 1 . . nukut borsası (fıat.) 22,50 '!lliZ• • 
metle aciz bir hale getirilmesi imkan etmekte olduğunu bevan etmekte - "ı;.ir ı, un arla bırlıkte ıhracatl 0 ugday. tır. oy ece Efez harabelerındekı Jıi 
d ı . d · ki b b A 'k ct· • kıymet' 45.172,378 lirava baliğ ol - İzmir limanı hariç olmak tizere F- mermer yolun ön kısmı da açılacak, Cazband (Pi.) 23,25 23,30 yarın 

a reıın e oıma a era er merı a ır. ~ program ve kapa 
l'!e japonya ar••ında· Uzak ı=ıarkta Bahrive encümeni halihazırda maktadır. Mahsullerimizden en çok re mıntakn.•ındaki muhtelif limanlar buradan bazı eserler çıkacağı gibi nış, 

- ~ ' t• J ] • ı d ] k t• d · {Franoız radyoları) vukua gelecek bir harbin fevkaliide müeSSl's olan bahri k.ı,·vcı n:sb~ti ıo.ara p-e ıren er'nin ihraç kıymet erı an :.854, ;~4 ira ıyme ııı e a!nı zamanda turistik yoldan otomu Fransız radyosunun Turkçe ne~ 
mahfuz ka'clıkea 'mer·.kannı h"r ·oyledır: 1103,82n,873 kılu mahsul ve maden bılle mermer yola geçerek Efez ha- dır 

, " c yatı ıründe iki defa yapılmakta · 
k 21 9~0.447 liralık tlitün, G,035,634 ihraç olunmuştur. rabeleri içinde otomobille dolaşmak 

1 Al • h hanın bir *aarmzdnn kor masıNı Bunların saat ve dalga uzunlukJarııll manyaya 1 raç k d m!lmkiln olacaktır. ., , I mahal olmadığını ilave etme te ,r • aşağıda bilcıiriyoruz: 

d ..., . . ıı Encilmen şimdi \merikan deniz Bir apartıman te- B. Atıf inan * l - Türkiye saatiyle 19,(5 te ?{ill 
ı e eceg·ımız ma ar kuvvetıeri.,in yüzıle 11 ni<betincle Selçukta dalga 41.44 ı.r. 

arttırılmasını derpi• eden bir proje meli atılırken yeni birliklerin de UffiU• • 2 - Türkiye saatiyle 20,35 te: gı. 
Gümru-kfeki mallar ka- tevdi etm'ş olup h!lkQmetin yeni ıfo lsabey camiinin ihyası sa - P. T. 258 M. radiyo- Meditertl" 

niz ve hava usıeri vücııde getirmek Eski eserler c.ıktı mi katibi oldu ne 227 .r. 
mı"l•n ı"tha[ edı'lecektı'r 1 t Şehrimiz müze mildilrU R. Salil-"' üzere Antil erde yen'. m vki!er satın Fen'pa•a bulvarında Zeybek a- :..!anbulda Luluııan vil!\yet parti h dd .... k ------

. almasını \'e mevcıı<l ü•l>'ri i liıh et - • idM 1 t• . . . .h t b. J'kl . e in nantar, önümüzde ı hafta 
Ankara, 16 (Husu~!) - Almanya .ırtın~ııı önUııde ar•ada bir :ıpart-• re ıe.ve ı Jet.il, ı raca ır ı erı içinde Selçuğa giderek Restora edi'- {lnciliz radyoları) . 

ile 5050000 liraya kadar ihraç ediıe· mesini tavsiye etmektedir. anın te'1ıeli atılırken nsarılitikaya umumi kat'bi ve esnaf, ahali u:ınkıı- miş olan İsabey camiinin kubbeleri - İngiliz radyo şirketinin (The :ıı~ı-
cek mallar V! halen gümrüklerimiz- il it bazı kemer, lılok ta•lı toııo" ,.e •ı müdürü B. Atıf İnan pnzarte•i gU- nin telvini, etrafının temizlenme•. tisb Broadcasting Corporation) ı• 
de bulunan Alman maı!annın kaf - H }} d H" d• f · ı ı k t nU ""lır'nıi;oe dönecektir. İzmirde ye- ecnebı· dı·ııerde haber neşrı·yatı pr•f· ermer ı1z eı· meycann çı ·mış ""· Efez tiyatrosu önündeki Eleııi•tik 
fe5inin memleketimize ithal olunm.ı- 0 an a .1. a JSe- Mllze mOıl·.·ı·rlUğU, ı"n•an!ı men ettir. ni teşkil olunan üç ihrarnt 1 ·idiği. . d ramı: , ~ çeşmenın restoresi, mukadde.< ca de-
sı hakkındaki kanun Hiyihnsı ruzna
meye alınmıştır. Layihaya göre Al -
manyaya bu miktara kadar tütün, 

sinden Ders~er mi~.tir. füırada tarihi izmire ait lıir nin unıuıııi katipliğine de t'cnret ve- nin mermer kaplamalarının tamiri 
ok e<erler, b''hassa me~hur jimııaj kiiletince B. Atıf İnan tayin olunmu1 şlerine bakacaktır. 

İzm/T' palı• 
Saatiyle uzunlur 

kuru !lzüm, incir, fındık, susam, hur
da incir ve fıstık ihraç edilebilecek
tir. Uyihaya eklenen bir listede bu 
mal!arın her birinden ne kadar ibra. 

Yugoslavya dik
kat etnzelidir 

rulunduğu •anılrraktadır. 928 sene. tur. 
·nde gene bu civarda hir temei açı
ırken kıymetli bir heykel meydana 

----*·----
Eski İzmir hafrıyatı 

devamda 
ıkmıştı. 

---~*----
Belediyece 
cezala dırı an ar 

cat yapılabileceği tespit olunmuştur. Pari•, 16 (Raılyo) _ Hollaııdrt ha
Bu listeye göre de Almanyaya gön- riciye. nazırınm beyanatından ana ı 
derilecek tütün 2600,000. kuru !lzOm lıyor ki, Hol' anda 0 rdu ·ı naıı i , t'ınıı-
600,000, incir 100,000, fındık nı sebepleri aruındu !Iolla'ldadu bu Yerlere tüküren yedi kişi, otomo-
1,000,000 pamuk tohumu lOO,OOO. Iunan 60000 Alır.ın teb:ıası ile 100 billeri:11 hız!• süren 5 ~oför, sokağa 
zeytinyağı 300,000, ktısbe l,OOO,OOO, bin yerli nazlrıin rolü çok büy!lk ol «ltıtUnt!l döken 3 ev sahibi belediye 
susam 300,000, fıstık 50,000 lira kıy mu~tur. Bunun clili'er milletlere bir ~abıtnsınca cezalandırılmışlardır. 
metinde olacalı:tır. ders olma :ı ve Yııgo~lavyanııt tıu sa• *----

* hada ~'kkatli olması lf.zımdıı'. l y ugos a vya ( nadolu - Bir habere nazar· il Biziınle iş yapma { 
Yugoslavyada 500-600 bin Alman istiyenler 

Kimseye buğday vardır.> 
satmıgacaktır ---·* 

Belgrarl, l6 (A.A.l _ Palitika Merinos yetiştir'ltn s 
gazetesi bu~day rekoltesine ait şim- llerin_is sun'ı ,eı.um!aına i•'erı d 
diki tahminler~ nPrnran Yu<!os.av - fe,·kaliide meo:ıl~i gör~len 'Jcııenıeı 
yanın ,bu sene buğday ihraç etmiye- veterir>;ri B. Fehmi Ça:dere.,·e bir 
ceğinl, memlekette bağdav fiatini!I maaş nisbetinde 86 lira milkArac ve
yUk~lf'ceğini, çtinkü tuğyanlann rilecektir. Ziraat Vekaleti !>Jerino 
buğday ekilmiş olan 100,000 hektar yeti tiı-me çiftlikleri te•iı ve teferru
araziyi taarip etmit oldu&-unu yaz- atı için 840.000 liralık tahsisat ayrıl-
malı:tadır. dıkını da bildirmiıtir. 

YugosJa,·y3da bir flrma lznıirdo 

"an z1rr:ık, Bül\re~t~ l.ıir firnıa san::
yid. kuJ1ı, ılan baiıkyai;:, palamu\ 
i~leı;menıiş ı·amuk, yapağı, sı~am ve 
muhtelif nebati yağlar ihraç eden 
mile.:3 e e!erlmlzle ticaret yapmak i~. 
t~'liklerini feb.iıniz ticaret odasına 
lı:J di.!·m i~ erdir. 

. rvI.ahkuıniyet 
Bir kamyonu dikkatsizlikle Seydi

köy civarında trene çarptırarak şo
för muavini Alinin li!ümüne sebebi-Asılsız haberler bis verahıal 'ivil hiç bir ing'liz nefer yet veren •oför Ha il'n asliyecezada 

Londra, 16 (A.A.) - Londranın ve zabitinin Felemenlc Hhdi•tıınının muhakeme sona ermiş, bir •ene hap 
askeri mehafli bir Alman menbaın- hiç bir noktn".nda karaya çıkmamı~ :üne, :>O Era para cezasına mahklımi-
dan veri:en n aralarında erkanıharp olduklarını beyan etmektedir. ye' ine karar verilmiştir. 
zabitleri de hulıınan bir takım ingi- Londra, lG (A.A.) - Londranın İ 
!iz seyyahlannm Felemenk Hindis - ul&h;yettar mehafilı bir japon ga - riıralıya sevk edilenler 
tanında karaya çıkmış oldukiarını zetesinin Felemenk Hindistanına in- Ödemiş cezaevinden 25, izmir ceza 
iddia eden hab!rlerin aslı v,, esası giliz kıtaatı sevkedilmiş'olduğu su - evinden 27 ağır cezalı mahkum İm
olmadığını lıeyan etmektedirler. retindeki haberin katiyen asıl ve esa- ralı hapishanesine dün sevkedilmiş-

Ayni mehafil askPri üniformayı ıa sı olmadığını beyan etmektedir. !erdir. 

Namazgdh mevkiinde eski izmir 
hafriyatınn Tiirk tarih kurumunun 
yaptığı nakdi yardımdan istifadp e
dilmekte ve hafriyata de\·am olun -
maktadır. Kurum başkanlığı, bu .•e
ne yapılacak i.şler ve buradaki eser
lerin meydana tamamen çıkarılarak 
Tonozlardaki toprağın temizlenme. 
si için ne kadar paraya iht:yaç bu
Jundufrunu sormuştur. M!lzeler mU
dl\dtiy) cevabını vermiştir. 

E,ki İzmir hafriyatının varıdan 
fazla~ı tamamlanmı~tır. Hafriyatın 

tam!nılııııma.•ı için y;rnıi bin llra'"l 
ihtiyaç vardır. Bazı bina ve ar.ala
rın istimlciki .için maarif vekcl'etın

den tah•isat verilemiyecek. miimkiin
•P vilayet ve beled:ye büdcelerinden 
yardım aranacaktır. 

--~=il=---

Bergamada iki hadise 
Bergama kazasının Poyracık kö -

yıınde Ahmed oğlu llhıstııt'a Ali 
Kah.va ile arkadaşı Hakkı Yakan sar 
ho~ oldukları halde kahveci Salih 
Ucunun kahvesine taarruz ederek 
bardak ve tal.ıak kırdıklarından tu
tulmuşlardır. 

Gene Bergamada su işlerinde ça
lışan yol çavuşu 111urtaza oğlu Salih 
Taşdelen ve arkada~ı Hilseyııı Do -
ğan sarhoş olarak halkın istirahatini 
se!betmişlerdir. 

---*----
Lise bayramı 

Türçke 
lngilizce 

• 
Erkek lise•i atletizm bayramı Cu- • 

martesi g!lnü saat 15,SO da Alsan - > 
rak spor sahasında yapılacaktır. > 

----*- > 
ŞEHiR iŞLERİ > 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün Fransızca 
havagazı fabrikasını ve şehrin muh- • 

18,55 21,32 19·6' 
8.15 31.55 2&.~ 

11.00 31.55 26 ..... 
13.30 19.84 16.&4 
15.15 19.84 16·~ 

18.00 25.53 19.82 16·6, 
20.00 25.53 19·

55 
23.45 3ı.s1 zs. 
14.15 16.84 5' 
23.00 31.32 ıı6· 

telif yerlerindeki belediye inşaatını 

teftiş etmiştir. 

(Tahran radyosu) s1 
Türkçe 12 31 ıs. 

---*·---- ---·*---
ZABITADA DAHİLİYE VEKA.LETlNiN BİR 

SUALİ 

Dahiliye Vekaleti, nerelerde spor Bıçak tafıyanlar: ~· 
•abası, yilzme havuzları, atıs poligo. Asansör ıızerinde Muzaffer '1'~. 
nu ve çocuk bahçeleriyle oyun yerle- delen, Basmahane meydanında 1 ıJJ. 
q yapılmasına ihtiyaç bulunduğun:ı suf Topal, Mustafa Tüygerin ve P\1 
vilayetten sormuştur. !acık caddesinde l\1ahmud Kalcll'r ... ~. ----* !lzerlerinde btrer bıçak bu]unınU;· 

BELÇiKA KONSOLOSU Bir hırsızlık: r· 
Şehrimiz Belçika fahri konsolosu Alsancakta Tahsin Piyale ına~~ş 

B. Moris Verbek refikası ve çocuğu na fabrikasında bir cilzdnn .jçıııç,.. 
·Je şehrimizden Belçikaya hareket et masa üzei·inde bırakılan 315 1ırıı. tııı• 
miştlr. lınmıştır. Bazı işçiler nezaret al 

• alınmıştır. 09 , 
HAPiSHANE MÜDÜRÜ * Torbalının Subaşı köyünde ti"' 

Mezun en İstanbul da bulunan ha. man Burelanın köy mer'::ısında 1 

pishane müdilrü B. lbrahinı Hekim- yan bir kısrağı çalınmıştır. .. 1ı' 
oğlu şehrimize dönmüş, vazifesine * Çeşmede ovacık köyünd~ "~~01 
başlamıştır. oğlu Edip Keskin, annesine aıt ö 

ıı !eri çalıp kaçmıştır. JW 
l\IUAALLİMLER ARASINDA * Bergamada Taliitpaş:ı. ın~h:r!'1' 

BECA YIŞ sinde Ahmed karısı Ayşe, ınhıS ,il' 
Sakarya ilkokulu başöğretmen; B. idaresi memurlarından B: ceıııyaıı· 

Agilh Yalçın ll.ı Topaltı okulu başöğ- zevcesi Bn. Racianın cebındend 1111• 
retmeni B. Ziya Silmer becayiş edil- kesicilik suretiyle 5 lira•ını çal ı 
mişlerdir. dan tutulmuştur. t1' 

l•SLA" M T' AR/.Hl-.mııııısıııs::ıtı.. mahalle, geriye çekmişti. Çünkil hur- sukut etmiş ve islllm kuvvetlerinin eli-'ıe:zak \" mekülfıt var. Burası kuvvetli depolannı doldurmuşlardı. ~it' 
~----- ..t-1 _ mııhklar tehlikeli idi. ne düşmüştü. bir tazyikle ele geçirileblirdi. Ashap, Ül'du y!lklli bir ganimet ele 

Yahudi esir, Hazret Peygamberin Üç, dört kalenin elden çıkması ve kamilen buray~ hücum edilmesi taraf. mişti. j]erill 

Hz. Muhammed huzuruna çıkınca şunları söyledi: efradın bir kısmının esir düşmesi, biritarı idik!r. Bir gün geldi ki, ashabın Kalede ayni zama11da yıdıı>d ııı!l-
- Eğer bana ve aile efradıma do- kısmının da kılıçtan ıreçiri!mesi, yahu. çoğu aç kaldı. Bunun !lzerine derhal mublelif ve kıymetli "'1..ıan ll~ııııl' 

Yazan : M. AYHAN kunmazsanız, size çok mühim ifşaatta• dileri zayıf düşUrmilştü. Fakat henüz kaleye şiddetli bir hucum yapıldı. cevherleri saklanmıştı. BuuiaI' ısiıaİJI 
. . . bulunacağım. Kamus ve Sa'b kaleleri yahudilerin e-j Kale oldukça büyük bir kuvvetin len ele geçti. Hatta bir deve del' ııet,ı 

- 208 - le hanemde verılen çarpıımada . Y"': - Söz veriyorum, dokunmıyaca - !inde bulunuyordu. Bunlann birinci- muhafazası altında idi. Kale dışında içinde bulunan muhtelif ıwace" 
Kayaer reiai GDU görtınce korkunç hudiler panik yapmıılar \"e kenclılerı ğız. sinde erzak ve mek!llit vardır. İkinci-! cereyan eden kanlı bir çarpışmadan aynen reaulüekreme getirildi· 

lıir tekilde &'tildü. Kendisi hisarın ara- ile çarpışan ialAm kuvveti, ,k,.ley~ so - _ şu halde dinleyiniz. Nltat j(ale- sinde dilşmanın kısmı küllisi ve kah _ ı ııonra yahudiler rica ta mecbur kalmış fııl<JIY 
lıkları•4H ~rinde . bulunuyordu. Ge- kuln:~· bayrağı kale~e ~ıkmlştı. sinde bulunan efrad, artık burada tu- ramanları.. 1 ve islam kuvvetleri kendilerini takip Ta!iiharp, islim ordus11nMl1 a ııeJtll 
rWe ılura• Dır Oetı~n taşını tuta- Bır gece, Şık kaiesı cıv.arında ~u: tunamıyacaklarını anladılar. İslilm ordusunda erzak mevcudu az- ile kak!ye girmişlerdi. da dolaşıyordu. Düpan !iM' ceP · biY 
rııl: yv-n.rla41. Keca taş, btitün sıkle· lunan islim karakolları, hır yahudıyı _ Ne yapacaklar? dı. l\Iuhaoara veh arbin bu kadar de- vurulmuştu. Ancak Kamus k•~;.,,,-
tiyle 1fahmudun baş.ına isabe~ etti ve esir etmişlerdi. .. . _Ne mi yapacaklar? verilen karar vam edeceği tahmin olunmamıştı. Talı- Bu harpte, islam kuvvetlerinin bay. tün tiddeti ve selabetiyle nıiid .. 
ftU f4lCi 9ir hale &Oktu. Bu >tid1'."' _müs- O gece H_a.zr~t Ömer, nobetçı ku- şudur; mevcud zahire \'e eşyaları sak- I min olunsa bile daha fazla erzakla gel- raktarı Ml\nzir ibni Habab idi. Filha- rlevam ediyordu. , ,.4, ;.V 
laıu• lııı.ırfftlerillt "ebfe!le sınırlen- n:aooan vaııfesı~~e. bulun.uyordu. E- lıyarak Şık kalesine çekilecekler ve o- menin imk11nı yoktu. Çünkü Medine kika kaledeki anbarlar, tıklım tıklım Dilşmanın kısmı külli~ı .IJU~. 
tlmUttf. sır huzuruna g~tırılınce, ?ır k.aç sual- radakilerle birleşerek müşterek m!lda-lhalkı, Yahudiler gibi zengin ve anbar- 1 dolu idi. Bundan başlca evlerin içinde \'e burasını zapt.etmek mUhıtJl 

Seıt 4emlerini yapyan mecruh, se- de.n sonra en~ öld!lnnek ıııtedı. Fakat faaya giriŞ{'cekler. !ara sahip deği!lerdi. hıcyvanatta ihtiyaca '.><>~ bol kifayet . i\itıce o~ 
ride, hurmalıklar att:anaa lr.araıııih ku- eeır yalvardı. Bu haber güzeldi. Her iki kuvveti edecek derecede fazla ıdı. Hücum tertibatı ıkmal ed rıdıı$ı~ 
ra• Hazret Xıthammeıılin :huzuruna il'&- henüz birle•meden bastırmak daha Orduda yavaş yavnş açlık baş gtıste- Arpa, yağ, et, hurma, hatta şarar ·hı, Hazret Ebu Bekirin kuın~tti. dil~ 
tirildi. Hazret PeYl'ambeır, bizzat bil- - Yapmayın, kıymayın bana. Pey- muvafık ola~nkh. E•ir yahudi ayni za. rirordu. Binaenaleyh ona göre dav- 1 da vardı. Şaraplar kilmilen dökiil<lil. la Kamua kalr~ini muh:ı•arıı e 

0 
,C0 

ylllı: bir vefkatıa mecnıhnn ilk tedavisi gamberinize 'öylly kim eyler var. manda artık i'lamiveti kAbul ı-ttiylni ranmak icap ediyordu. Aksi takdirde· Artık aclık tehlik~si za;J olmu~tıı 'ttanla kor ıl •tı. Re•ııl!lekrern çifİ)'ol"' 
ııi ya,tı, fakat kafatası parçalanmıştı. Bunlardan istifade edersiniz. •ilylediğ' i~in kendİ•ine dokunulmadı. rarrnına kadar muvaffakıyetle başan- 1 Ordnyu •evindiren d;ğ'er hir sı>\ı<>n rl 0 rde yarım b'r bao aprıs• ge 
)(tıe&hit hayattan çekilip gitti. Hazret Ömer bunun ıızerine es'ri 'F.rte•i gilnde hfleı.>m basladı. hn harp \'e mııha•aranın kaybedilmesi s~·b ble•incle elde edllen harp ali\t V' ,Ju. 

Şimıli barp daha çetinl~mişti. peygambere gönderdi. Hazret Muham-1 Yohııd'nin verdiil'i haber dnP-r cık- 10 hatırngeleb'lirrll. ve-•HI ;rı;, 
l:ık dılfalıilıia kalMi lllkııi .ttı. Xa- ıned, 0 sırada k.araraAhı, Reci denilen •ı. lu bir m!lcadele !la her iki kale de tyice anlaşılmıştı ki, Sa'b kalesinde Yahudiler her ihtimnlc kar1ı s!'lih' , 
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Sokol teşkilatı 
Yugoslavya da hazırlık-

lara başUıdı 

>a~ı~;g:::·ı:r~ı~~-:~ir ~o:::~~::: LJı•tle rı·n mu·· th loaŞ pl'aftn l lılar Yugoslav tayyare kulübü tara- cı i . Reisicumhurun rigase- Dünyamızda, milyonlarca ağzın, 
!ından açılmış olan pilotlar mektep- tinde toplandı ayni dakikada, ayni auııllerin hara· 

Hadiseler karşı$ında 
Orhan Rahmi GÖKÇE Fransız kabinesi 

l~ri mıisabakalarına iştirak için mü- ret!; mülahaza ve cevaplan içinde 
racaatta bulunmaktadırlar. 8 .. İ- d •• 1 [ .., b 1 d H • l k t Paris, 16 (Radyo) - Fransız na- h 1 h 1 d kl b 

llelgrad, 16 (A.A.) - Geçen pn - U Ull Un yaca an aşı maga aş a ı. arJÇ memıe e - zırlar J.ıeyeti, dün akşam Elize sara. g:~~yo:;. oyna ı arını iliyor -

zar yapılmış ohm biiyük geçid res- lerdel<:i Almanların bireı" vazifesi vardır yında cumhurreisi Lebrunun reisli- Mevzu ne modaya, ne de beyaz 
llline iştirak eden Yu~mılav 8-0kol teJ} ğinde toplanmıştır. Harbiye nazır' perde veya spora taalluk ediyor. B• 
kilatıarı mensuplıı>"ın•n miktarı Londra, 16 (Radyo) - Alman pa- hitt emniyetini bozmağa, paraşütçiile- sokaklarında serbestçe gezeceklerdir. D. Daladiye, askeri harekat hakkın- mevzu; etimiz, amirlerimiz, servet, 
lOO:OOO kişi tahmin edilmektedir. Bu raşütçülerinin muhtemel bir taarruzu- re yol göstermek ve onların harekılt:- Kendilerini kimse tanımıyacağı için <la izahat vermişt:r. sermaye, heyecan, temayül, ideal, 
lıeçıd resminin kaza1H11ış olduğu mu- na k .. rşı geniş tertibat alınmıştır. nı kolaylaştırmak gibi bir takım vazi- istedikleri gibi hareket edecekler ve Kabul edilen kararnameler ara~ın toprak, ai!e, millet vesaire gibi bizi 
Vaffakıyete bieaen yakında Yugos- Harbiye nazırı Edenin teklifi üze- feler almışlardır. vazifolerini müşkülatsız ba•arabi!eC<>i< da lıa~JJte ö!en aokerlerin ailelerine insan ve vatanJaı yapan maddi ve 
~~ı:an_ın b_üt.ün. S~kol t_eşkilatl_arıııın r'.~ pa::ışütçülere karşı teşkil olunan Hitlerin, geniş ~e ~kıl~ara ha~:ret krdir.• !yapılacak yardım kararnamesi de manevi biitün bağJ,.ntılarımızla top-
_,tırakıyle ıkıncı lnr geçıd resmı daha sıvı! mufrezeler bu gece yarısına ka- verecek der.ıeede muthış bır progrdmı Bern 16 (Radyo) _Cenevre Ulus- vardır. B. Daltdiye, bu içtimadan yekun hepimize aittir. 
~apılacaktır. daı 250 bin kişi gönüllü olarak kayde- olduğu, ve fakat, bu programın yavaş !ar sos;etesi binasında ve bilumum res sonra harbiye neza.-etin..ie Amerika. Bu harbin alaka daieai içinde ----* dilmiş bulunuyordu . yavaş bütün memleketlerde anlaşı!aı- mi binalarda Alman pa~asütcülerine nın Paris ~efinııi kabul ederek uzun omuz omuza duruyoruz. Hem de mı1· 

l• •ı • Sıhhat nezareti memurları, vazi::'e- ğı ve her tarafta ona göre tertibat alın karşı geniş tertibat alınm;ştı;. uzadıya görüşı.ıiişlür. yonlıırı aşan kütleler halinde.. Bu 
ngı ız ıerini terk ederek bu teşkilata dahil oı- dığı tahakkuk ediyor. harbin, cihanm muka<lderatını ken.. 
• ınak istediklerini bildirmişlerdir. Birinci sınıf nazi liderlerinden meş- M • h ı di cazibe ve kanunlan içinde aürük-

Bir 
f orp ;f OSU .. Pa.ris,_ 16 (Radyo)-. Alman para - hur Fors~r bir harp vukuunda Alman acarıstan azır anıyor !ediğinden de gafletimiz yoktur. Ta. 

... şutçulerıne karşı genış tertıbat alın - yanın harıç memleketlerde n&sıl muv:ıf rihler, medeniyetler, zavallı ilim " 
Hasara ugratıldı mış ve bütün polislerin, uzun silah ta- fak olacağı sualine karşı Hitlerin, şıı aanatlar, h .. p bu dairenin muazzam 

Londra, 16 (Radyo) - Bir ingiliz şımaları kararlaştırılmıştır. sözleri söylediği bildiriliyor: 2 d f b d•ı • • B } dıvnları içinde, ağıldaki koyun aü-
torpito muhribi, Alman tayyareleri Paris, 16 (Radyo) -Almanya hari- - Casuslarımız vasıtasiyle muvaf- 0}' U Se er er e 1 mıştJf • UOUn a rült!ri halinde, inı.an nesli ile bera· 
tarafından kullanılamıyacak derece- cinde b•ılunan ve askerlik çağında olan fak olacağız. Komivayajorlarımız. dost b M • • "P f d berdirler. Bütün mÜfterek arnştll'. 
de ha•ara uğratılmıştır. İngiltere Almanlardan hiç kimse Almanyaya hırımız veya siyasi ihtiluflar yilzüıı - eraber acarıstan SU.11 tara tarı ır malr.r, mü§terek sorgular, mülaha-
harbe girdiği .ırada 232 torpito muh davet edilmemiştir. En cihet, her ınem den bize temayül eJenler, bir harp vu- zala· ve .,,d;•eler de bundan ileri "b Alman hududu, 16 (A.A.) - Ha - edilm:;tir. ~ 
r• i vardı ve 36 tanesi de insa halin- lekette nazarı dikkati celp etıneğe baş- kuundao hariç memleketlerde planları k geliyor. d. ' vas ajanaından::e Macar Telgraf Ajansı bu hare e· 

e bulunmaktadır. Şimdı·v. e kadar lamıştır. Alakadarlar; Hitlerin bu "i- mızın tatbikine çok ym«l:m edecekler- 1, il · - Müttefık!er, nirin daima ge" Alman istihbarat büroıu Budapeş· ti MP.caristanm müs inane ~me erı- ' ' 
l"alnız 18 ingiliz destroyeri hasara hilere birer vazife vermiş olduğu ka. dir. , d k d" kalıyorlar, Almanya ,;için daiına ta. teden istihbar ediyor: nin b<.r nİ§anesi ad eı..me te ır. 
lığraınıştır. nao.~indedirler. Bilhas•a Balkan!Hla Bir harp vukuunda, h~r tarofa tay- · arruzda m•Jvaf'ak oluvor? 

Reımen bildirildiğine göre, Sze. Paris, 16 (Radyo) - Havas aJan. ' 
Avrupadaki Almonlar, bir taarruz vu- yarelerle ordu, para~titçü zabit ve ko- ı - k Bu sual, sini<li ve aceleci bir tefek. kcsfe'lrvar ve K~Ha orduları sefer- sı, .Of acar - Slovak hududu:ınn ·a!,a-
kuunda bulundukları memlek~tin da- mivayajor indireceğiz. Bunlar, P::ıds k kürün -masum ve oamimi- tezahürü· 

ber edilmiştir. Bu iki kolordu mev. ı tılmı~ olduğunu bild:ri) or. SJo.-a • 
---*·---

Ruzveltin Mesajı 
Yugoslavya- Rusya 

cudunun yüzde ,,ltmışı son znmanlar !arın 1:i mayı.,ta bir çok iht:yat sınıf- dür. 
da Macaristıma ilhak f'dilmi; olan a- J !arı silah altına çağırdıklar• anh.şıl- - Niçin mi? Onlar, başkalarınm 
razi ahaliaindendir. Bu •eferberlik mıştır. Slovakyada geçen Pazart~si haklarına, b kalarının toprak ve 

-814 tarafı 1 inci aalailcd,.._ 

"-ıııerika mebusan meclisine yapa~a
~1 tekliflere hiç bir mebusun muka
Veıııet etmemesi icap ettiğini ve bu
n~ıı temenni edildiğini yazıyor. 

1 1 h ... rzularına taarruz edeme:z]er de o-bu ahalinin talim ve terbiyesi nıak- ~apıhcıık Macar~ ey tarı propag•n 

Siyasi münasebatının tesisi için Mos .. 
kovaya bir heyet gidiyor 

k 1 ı. nun içil' .. O tıtl~dirde «mi'.tecaviz ve s&diyle yaın!mı,tır. Ayni mak•adla da kongre~i 19 mayı<a bırn ı nıı~·ır. 

k t 1 Sl k k mUtearrız, damgasını Almanya ile bir çok motörize livalaı·la süvari li- Slav~ ya gaze e eri, ova. e ono-

b l<ındra, 16 (Radyo) - Gelen ha
ıı:erierc göre Amerika efkarı umu
~•YeSi son zamanda tamamiyle .A 1 -

1 ,ı811Ya aleyhine dönmilştllr. Muhte
.~ Parti liderleri nutuklarında, mllt

"d · d t beraber, ingiltere ve Franaanm da vaları da aeferber edilmiştir. Hudut mi"inin vaziyetin; ümı sız iye av-
a1nına yapıştırmak Jizım. ta i arazi cüzütamları da seferbe< sif etmektedirler. 

- Norveç ve Hollanda da tarihe 

"'f"k ııı ı lere azamt yardımlann yapıl -
8.Sını istemektedirler. 

n ~evyork Herald Trib!ln, Amerika
e:ıı h~rbe derhal silahla müdahale 
d·llıesıni teklif etmektedir. Gazete 
'.l'or ki: 

Belgrad, 16 (Radyo) - Moskova- lomatik heyetin başlıca vazifesi, iki 
ya gidecek siyasi Yugo•lav heye- memleket arasında diplomatik mü -
tinin azası, y ak·nda in~:bap olu- nasebatı tesis ve idame etmektir. 
nacııktır. Siyasi mahfıl!er, iki memleket •i-

Bunun için Moskovadan gelecek yasi münasebatında seri bir inkişaf 
ticaret heyetinin getireceği haberler ilmid edilmemesi 11izım geldiğini, fa_ 
beklenmektedir. Belgrada dönmekte kat itrJyanın gayri muttarit ve itima 
olan ticnret heyeti, Bükreşb kısa bir da layik olmıyan vaziyeti karşısında 
tevekkuftan sonra Cumartesi günü mütemmim bir müzaharet temini 
Belgrada gelmiş bulunacaktır. maksadiyle heyet;n Mo.•kovaya se-

Moskovaya gidecek olan yeni dip- yahat edeceğini beyan etmektedir. 

Türk - lngiliz dostluğu 

ltı •Amerika birleşik devletleri, AL 
lı •ıı1ay1< tlerhal harp i!An etmP.lidir. 

1 eıçilcada şimdi müttefiklerin mllda
h~~ .. ettikleri hatta Amerika ordusu 
ııı:nl Yer almalıdır. Çünkll böyle bir 
~atdafaa Amerika ve dünya :çin ha
lı \le refah noktasından en az baha 

d::e~~;.:1acak bir neticeyi temin e- Lord Loid, matbuat heyetimize 
b~"aşingtondan v~rilen diğer bir ha- mu""kellef bir zı"yafet verdı· 
lıare göre, Amerika yeni bir program 
l\kıtrlaınıştır. Bu yeni program Ame. Londra, 16 (Radyo) - Bu s:ıbah- gazetecileriyle mebuslarının büyük 
ınu~~ın ~ili '._IlÜdafaası için yeni _ve ki ingiliz gazeteleri, Lo~d U:it tara - Britanyayı z:yaret etmeleri hakihi 
l~r 'ili btr plandır. Bunda müttefık- fından diln gece şereflerıne zıyafet ve- •portmenlere yakışır bir hareket ol
eeı~ ~apılacak yardım da gözönllne rilen Türk gazetecilerinden mürekkep duğu merkezindedir. 
~l'i~iştir. 17 kişilik heyete ait yazı ve resimlerle 

lngiliz Kabinesi 
Elli Üç kişiden ibaret olmak Üzere 

tamamen teş kkül etti 
Londra, 16 (Radyo) - İngiliz ka- liberalden mürf"kkPp oJm!lk Uzera 

bine<i, nazır ve müste~ar olmak ü~e- tamamen teşekkül etmiş rn bütün 
re 29 muhafazakar, 11 işçi, 4 !ibe - nazırlar vazifelerine başlamıştır. 
ral, 4 müstakil liberal ve milliyetçi 

Hollanda donanması 
İngiliz ve Fransız donanınalarına il-

ti ha { edere.( faaliyete geçti 
Londr:ı, 16 (Radyo) - Hollanda- mınta:<a ında Holl::ında kun-etkriy

nın cenubi garbi eyaletinde Zel:ınd le Alınan kuvvetleri araemda şiddet-
li muharebeler vuku bu!maktadır. 

lıu a~ıngton, 16 (Radyo) - Cum- doludur. Bu müna;;ebetle gazeteler, bu 
lelcl'reısi Ruzveıt, k<>ngreden mem- seyahatın Türk - İngiliz sam'miyetini , 
ıııuet müdafaası için bir milyar 182 tebarüz ettirmeğe fırsat verdiii"ini y:ı- ' ' • 

Kraliçe Vilhelmina, burarl:ıki Hol -
landa kuvvetlerinin başkumandan

lığına amiral Fondeqtadı tayin et -
miştir. ~a Yon dolarlık milli müdafaa mun- zarak böyle ziyaretlerin ehemmiyeti-

'!\!~ :a.hsisatı istiyecelı:, Amerikanın ni kaydediyorlar. Gece yapılan kabul K A Z..{ ı• R E 
lııQdlaJı v~ _hürriy~tini m~hafaza ve resminde Lord Loidin ve Türk ~=ye~i CJ 
tu llfaa ıçın bu paraya !uzum oldu- azasının nutuklarından sonra , urkı· .. .. , . . . . . . . 

llu b"Id" kti B t h f" . D R"" t·· A Bugunku hadısel<ır ıçınde, Mısır ve Kahıreıım de ısını sık sık gcç-

Sevük nehri ağzındaki adalar bu
rada bulunuyor. Bu arazinin büyük 
kısmı müttefik kuvvetleri.tin kontro
lü altındadır. 

karıştı? 

- Karışacak tabii.. Şüphe mi vat 
bunda!. Almanya onlara nisbetle bir 
<!ev gibidir ve onlar, son dakikaya 
kada~ kendi vaziyetlerine ba~kalan. 
nın (mütt.-fiklerin) müdııbaleoini İs
•emem~lerdir. lıtemit olsalardı, 
Norveçi dP, H<>Jlandayı da, Belçika• 
yı da müttefikler iıgal eder, Alman
Y ya yerinde saymak kalırdı. 

- Alman ıioteminde enerji ve ze
ka oldukça fada gözüküyor. 

- Buna enerj; ve zeka değil, te• 
cavüz ve zulümle deıiıe ve cinayet 
demek lazım. Diğer tarafın dürüst, 
ahlü.kl: ve ayni zamanda netice iti
bariyle emn"yetli bir metodu var. 

- Norveçte müttefikler kaybet
mediler mi? 

- Bir bakır.ıa, bu fikir doğnıdur. 
Fakat bir kakıma da değil.. Çünkü 
Alman donanma•ı, artık deliğe gir -
mi.ştir ve şimal denizinde serbest lu.
lan mütt•fikler donanma11 derhal 
Akden:ze inerek italyaya )azım ge
len i tarı yapmıştır. 

- Y" B.-Jçika da mağlup oluraa!. 
- Obbilir. Hem de bu ihtimal ol-

duk~a galiptir. Burada Belçikamn 
rolü e•>ıaen Almanyayı majlliıp et. 
m,·k değil, rnilmkün olduğu kadar 
Almanları tevkif elmck, yıpratmak 
ve müttef;klerin hazırlıklarını artır-~il • ırece r. u a ~ısatın ve- venin Londra se ırı r. uş u ras . . . . .. .. . . 

9 5 
t llıed;g·ı· t kd" d A k .. d · .. .. 1 . T. k" B ·t ınektedır. Mısırın merkezı olan Kahıre Afrıkanın en buyuk şehrıdır. 1 2 a P- ır e merı a mu a. da soz soy emış, ur ıye - rı anya . . . . . .. . , . T" •• • 1 •~ının 811. t k 1 - . .1 k d "ft"h d kta ld - seneoı ıstatıstıklerıne gore nufusu 850 bınaır. Nil uzerınde ve de tanın 

Hollanda deniz kuvvetler, tama - mak, tedbirlerinin kuvvetlenme.ine 

~bJ· ... ın ıya maruz a acagını ıttı a ın an ı ı ar uyma o ugu- • . . . . . . h" 
' 1Y~<.'1!kti F . ·ıte . d k · başladıgı verden ıtıbaren sahıle 200 kılometre uzaktadır. Nılın şark sa ı-
Q r. nu, ransa ve ıngı renın cmo ı·ası, . r.. ~ - • • • d d" K d 111 k tt d • k 

, elecek h fta " . ·ı b-t·· h"" . t b··t·· .11 ti · 1- 1et· imde o mı! kac::ır bır saha uzerın e ır. ısmen e u a :ım agırun a. 
<'\h.. a r~mı ve s1v1 u un urrıye ve u un mı e erın se ıtn 1 _ 
ı ·••erilca h 1 k he tl . b" . . h t kt b 1 d klaı nı be yalık yamaçları:ıa serpilidir. Cenubu şarkıde l\Iehmed Ah paşanın yap-
·~.._ avacı ~ ye en ır ıçın arp e mP :e ı. un u ·ı - . Ce . d 

··~r.. akted -'-J rd" t . t" tırdığı kaleden sehrin gorünÜHÜ güzeldır. nupta ve şarkta eskı surlar an 
\> ec..,... e ır. yan e mış ır. , • ·ı ·· bel · l N"I ·· 

, a,in.+ 16 (Rad ) N T .. k tb t h t• b ·· ··-ıa sonra bahçeler, meydanlar, saraylar, camı er, tur er, mınare er, ı uze-
,O~L 6•on, yo - ev - ur ma ua eye ı, ugun og. .. 

~ 'l'a..,_ı_ - · · b h · nazırının misafiri ı-indeki adalara ve hurmalıklara kadar devam eder. Ehramlar uzaktan go-l<- ,..,.,, yazıyor: yemegıııı a rıy-e • 
11 

. 1 d 
" "''1an 14 st h b . 1 k · ı d" Tü k tb t he rünür. Şehrin şark kısmında eski maha eler vardır. Buradakı çarşı ar a 
~ • ın mayı a ar e gırme- o ara yemış er ır. r ma ua - . . 
t •01c llıuhtem ld" B d ·. B R t• · "kamet eltig"i otelin önilnden tamamen şark biçimindedir. Nehire doğru yeni Kahire, genış caddelı, mo-•lt e ı. una aıı . uz ye ının ı .. 1. M • d Al" İb h" p ı 
ııı;1 e ıtel~n bir rapor, telaş uyandır- geçen _halk, Türk bayrağının BritA~ya ~ern v~ giızcl_di_r. Meydaııl_arının en. guze ı enme ı ve ra ım aşa a-
~ \le Cumhu.rreis· B. Ruzvelt be- bayragı ile yanyana dalgalandıgını .ın heykellerıııın bulundugu Özbekıye meydanıdır. 
;1~~ 'arayda nazırlıarla mühlm' bir görerek bu hadi•eyi meserr~tle karşı- Eski Mısırlılardan kalma Memfis Nilin karşı sahilinde 12 mil kadar 
~~a Yapmıştır. · Jamış ve alkışlamışlaı:_dır. cenupta~ır. _Heliopolis i~e 5 mil ka_clar şimali şarkid.e idi. Şi'.°di~i şehrin 

''~a/VeJt;n, harbin Avrupanın her Londradaki umu mı kanaat; harp bıılundugu yerık! en e>kı belde Babılondu. Bunu Babı! muhacırlerı kurmuş-
tal;· 1na sirayetine mani olmak >Çın bulutlarrnın bu kadar yakından teh- tu. Burada Romalıların tesis ettik_leri kale, Halife Ömer ıam•nında Mı.ı:ın 
\ı •ııııı sulh halinde kalmasını B. didler gösterdiği şu sıralarda T!irk zapta memur kumandan Amr-İnıl-As tarafından d:ı kullanılmıştır. Şım-
l~~itılye tavsiye etmişti~. Çllnkil di bazı duvarları görülür. Kuma~cilın ~u kale et.rafında ~ord~gah) mana-
~Yaııııı harbe girme~i, b .4 (in Av. sıııa gelen El Fostat namında bır şehır kurmuştur. Kabırenın başlangıcı 
Oıı a devııet!eriııin harbe girmesini Irak ha ŞVe kili işte buradadır. Bu kı31m daha sonra Abbasiler ve 'l'uluııoğulları zamanın-
~ç edecektir. da büyümüşse cl'i! bilahare Fatım!ler zamanında onların buraya gelen ku-

'ııı el'aı sa.rayda yapılan içtima hak- Kahirede bekleniyor mandam Cevher, şehrin biraz şimalind~ E~her camii ile bazı saraylar, yeni 
~da bir tebliğ neşredilmemişse de Kahire, 16 (Radyo) _ Irak baş- binalıır yaptırmış ve şehre El Kahire ısmıni vermiştir. Eyyubiler hüküm. 
~a, hııtıııı Amerikada haber alın- vekilinin buraya gelmesi bekleniyor. darlarından meşhur Seliıheddin de bir çok inşaatla şehri genişletmiş, , 1ı-
lt ır. Mısır ve Irak hükfinıetleri, Suriye sır Hidivliğini kuran Mehmed Ali paşa ile ahfadı, şehri garba doğru inki-
uı. ı f tt· · t· e tın me•ajının, Mu980linl il- ve Filistin işleri etrafında konuşma- ~a e ırmış ır. 

tlı1~ husule getird:ği tesir mal!lm !ar yapacaklardır. B~ra~a halk ~rap, Türk, Ru".', İ~lyan, İngiliz, Fransız, Ya?udi, Kıpti, 
tı_~ır. * Nub~yeh ve zcncı olarak muhtelıf mıllet ~e ırklara ayrılır. Surı'.eli ve Er-

tı.,l\ı Ya bandıralı Kont Dısavuya 
12 

d • • menıler de. var~~r .. Yü~sek tab~ka, Tilr~tur. ~n çok kuU_a~ılan lısan Arap-
~- lı lltlaııti§"inin 15 mayısta Nevyor- a a Valısı çadır. Şehır, muhım bır transıt merkezı ve tıcaret şehrıdır. Yerli sanatla-
ilıeııı ~l:et etmesi, blltiln Amerika da rın en m!lhimmi pamuklu, ipekli_ kumaş, kağıt ve sigara fabrikası ile şeker 
lll\ııı~llniyet uyandırmıştır. Amerika Fırka kumandanı olmuş taktirhaneleridir. Mllzesine ilaveten esk~ Mısıra ait kıymetli eserlerin ya
ııı,ı lı llıahfiııerı de beyaz saray içti- Ronrı, 16 (Radyo) - 12 ada va- nında Arapça, Farsça, TUrkçe_ kıymeti! ~'t.aplarla dolu bir kütUphanesi var
~ohı; 8lc:kında yayılan haberlerin lii umumisi, fırka kumandaıılığına dır. Havası kışııı kurak, serın ve sıhhıdır. Fakat yazın sıcaktır, yağmur 

01dufunu teyid etml§tir. iadi etmi@tir. ja az dlişer. 
• 

men İngiliz donanmasiyle birleşmiş 

ve ingiliz amirallığının emrinde ça -
lı~mağa başlamıştır. 

Hollanda donanmasının ~arktaki 

kuvvetler;4 kruvazör, 8 destroyer, 21 
tahtelbahir, 10 torpito ve muhtelif 
tipte harp gemilerinden mürekkep -
tir. 6670 tonluk Somatra kruvazörü 
.halihazırda şimal denizinde mütte
fik donanma•iyle birlikte bulunuyor. 

Felemenk Hindistanı şark ve g·arp 
ırdalannda bulunan Hollanda tica
ret gemileriyle esir alınan Alman ti
caret gemi!eri de müttefik ticaret fi
losuna iltihak olunmuştur. Bunların 
umumi tonajı 3 milyonu bulmakta -
dır. Bunların hepsi, harp başlangı -
cındanheri Alman tahtelbah;rlerinin 
batrdıkları müttefik ve Hollanda ti
caret filosunun iki mislinden fazla

imkin vermektir. 
- Müttefiklerin ve doıtlarının te

lefat ve zayiatı artar5a 1. 
- Artabilir. Bittabi Almanya da 

ayni kanuna tabidir. Bilardo oynan• 
mıyor, insanlığın bütün haklarının en 
kanlı kavgall yapılıyor. 

- ltalya da harbe İtlirak ederse! 
- Daha hayırlı olur. Böyle bir 

gayri muharip, silaha aarılmıı bir 
düşmandan daha can aıkıcı ve müz'. 
içtir .. 

- .......... ? 
- ......... !. 
Bu iki sır:ı noktalı sual ve ceva1ıı 

ıu maksadb. koydum: 
Bu çeıid sualler, itte burl\ya kadar 

dayanır ve su!a.r. Realiıt ve mantıki 
olan idrak de lıitta !;,ı cevap vermek 
külfetinden kurtulur. Bütün bu fık-

dır. Norveç ve Danimarka ticaret fi- radaki kasdım ise; harbin şu veya bu 
Iolannın büyük kı~mı da halen müt- muhteı:f t zahürleri içinde, menfi 
tefik fi!osiyle birlikte çalışıyor. gör'.it ve kavrayışlann, başları kü -

----*·---- lahlı, yanakları boyalı palyaço tck
lindeki İtalyan v.e Alman propagan· 

Gümüşhanede dalar'.nın _k~='~"n. doolecek olan 
kafa ışleyıtı ıçın bır kaç analılar ver• 

Fagdalıgağmurlar gağdi. mekten ibarettir. 

Ankara, 16 (Radyo) - Gil":!Uş - Orhan Rahmi GÖKÇE 
hane havalisine 24 saattenberi ya -
ğan yıığmu~lardan rençbeı-Ier f~vka 

!ad~ sevinç içindedirler. Kuraklık 

!
sebebiyle yllkselen buğda:,· fiati düş
milştür. Gümüşhane civarında bil• 

köyde yağınur esnas·nda kırda bir 
kt'lilbeye <Uğınan amelelere vıldınm 
i3abet etmiş, dört ame e mrış, dört 
amele de yarala m ı • 



~ı HıFE ( 4 ) (ANADOl.U) 17 Mayıs 1940 CUMA 

-

1 

GALiP BAHTIY AR -65-
c1st:anbul mebusu ve lzmir parti mlif eitişi> 

av 
• 

ede kim ol rsa olsun bırakmam. 

g iz ve r ıısız tayyareleri, 
ara çok m .. t iş zayiat ver 

.. 

- B~t.arafı 1 ııu.-: sahi/etle - başkumandanlığı, Brüksel şehrini gay- harbin başlangıcındanberi yapmış 61-
va taarruzları yapılmıştır. İngiliz ha- ri askeri şehir olarak tanımıyacağını, dukları en büyük taarruzdur. 
va kuvvetleri, 

0

binlerc.e tonluk yüksek çünkü halen bu şehirden askeri kuv- Londra, 16 (A.A.) - AlmanlanB 
infilakll bombalar atarak pek b!lyilk vetler ~vk edilmekte olduğunu bildir- Sedan mıntaknsında yapmış oldukla?'l 

• v • T •• •• " •• • d • hasarat vücude getirmiş ve Alman miştir. taarruz hakkında Londraya gelmiş o-
U e g me ve r { ugume yı ıremem. kuvvetlerine çok mühim zararlar et - Halbuki Belçika hükumeti burasını lan son haberler dOşrnanın bir köp -

Bunu söyleyince üçü de atlarına sıyırarak yürüdü. Bunu görünce kar.' yuşturdu. Fakat etime kaclar geleme- tirmişlerdir. açık şehir diye ilan etmiş ve buı·adan rüyU geçtikten sonra Meuse nehrinin 
bindiler vo hiç te acele ctmiyere ·, gıma süngüsünü tııktım bir de baktım: 1 den herifin kılıcı iki parça oldu. Ben İngiliz a~keri mahfilleri, harbin hiç bir asker geçirmemeğe başlamıştı. cenubunda 10 millik bir çıkıntı vocude 
olu dualarını okuyarak yavaş yavaş Etiyen, küreği üzerinden yaralan - 1 ntımı ayakları üstüne döndürerek çark bidayetindenberi yapılan hava taat- Şimdi Almanlar gene Brükseli bom- getirmiş olduğunu göstermektedir. 
uzakla~lar. Askerden biriciği bun- mış. jettirdim \'e düşmanın koluna bir kılıç ruzlnrı arasında bu sonuncusuuun en bardıman etmek l}akkma malik olduk- Fransızların mukabil taarruza geÇe
la.rın ardına düşemedi. - Ardımdan gelin uşaklar! Savu- da ben vurdum. Kılıç zırhın kolçağı bilyük diye tavsif edilebilectğini lıe· lnrını iddia etmektedirler. r.ek bu çıkıntıyı dört mile indirmişler .. 

Baktım ki vakit bu vakit. Sul. lun bayrak geliyor. !altına indi ve ta kolundan el ayasına yan etmektedirler. Londra, 16 (Rad~·o) - Taymis ga- dir. 
t n a kınhğından nyılıp ta atına bin Diyerek karşımdakilere saldırdım. kadar etlerini sıyırdı attı. Adam knçıp P. l'is, l 6 (Radyo) - Bu sabnhki zetesi, şimdi Belçika şehirlednd<!n bir Sedan yakınındaki muharebeler Ma· 
rn Jen uzakla.şıp kaçmak gerek Hiç Önümüzde on beş kadar nth, kargıları kurtulmak ist€di ise de kılıcım ile o- Fransız tebJiği: çoğunun tahliye edilmiş olduğunu, jino hattının şarkında cereyan etıneJt. 
d ünmedim, hemen bir hopladım dikmişler, fakat kılıcı ve gürzü havaya muzları ardına dürttüm. Zırhı delin- Nnmur civannda Sedan y:ıkınla- Brilkselcle bulunan biı· milyondan faı. tedir. 
hnyva a bindim ve dört nala saldım. kaldırmışlar, üzerimize koşarlardı. di ve süvari de atının boyunca düştü rına kadar olan sahada cf'!reyan et. la nufusun büyük bir endişe içinde ol- Düşman Fransızların başlıca istih· 
Biraz böyl"' koşu. en, iyice ileriden Düşmanlanmız bizi ele geçirince kaklı. mekte olan meydan muharebesi her duğunu, fakat her tarafta sükurH!t mü- kanılarının bulunmakta oldu{;>'tl J11l1i" 

yol almış olan yoldaşlanma bağır- sağlam öldürecekler. öldürmc;;;eler bi- - Arkası ı·a.r - iki tarafın tayyare ve makineli tü - şahede edildiğini yazıyor ve bUtUn so- taka haricinde tahaşşüt etmiştir. 
dım: le bana yoldaşlık eden hıristiyanları f~kleriniıı iştirnkb'le bir hareı..et lııır kakların akın eden mültecilerle dolu Brüksel, 15 (A.A.) - 15 mayıs ak-

-- Basın! Atlal'ımız iyidir. Koşa- bitirecekler. A' J bi halini nlrnıştır. Sedan rnıntl\ka•ın- olduğunu kaydediyor. şam tebliğl: 
hm ki bizi tutmaf:ınlar. Sonra Nuret. Bann yoldıışlı keden kim olursa ol- tına ll at da cereyan eden muharebelerin fev- Faris 16 (Radyo) - Havas Ajansı Düşmanın hafif kuvvetleri kıtaatı-o 
tin ncı~mı bizden çıkarır. sun bırakmam. Bunu erkekliğime, tü- Bir Jtalyan vapurunu kalade ehemmiyeti aşikar old11lİun- bugün saat 14 de şu malUmatı vermit- mızla temasa geçtil~r. Vukua geletı 

Hffi1ST1AN !Lt remize Türklüğüme yediremem. Na ya dan, Fransız başkumandnnlı[lı, faz- tir: müsademelerde askerlerimiz düşman?' 
B·raz sonra, yaylanın öbür tarafı- palım, yazı bu imiş. batırdılar la tafsili!t vermemektedir. Fransız Bu sabah pariste toplanan mal6ma- yaklaşma teşebbüslerini müteaddid 

na \ardım. Dar bir ovanın üstünden Fena çatıştık. Suriyeliler gilzel kar- Londra, 16 (Radyo) - İtalyan ban- genel kurmayının bir mUme~~ili, bu- ta nazaran dün harp ıahalarının va- defalar akamete uğrattılar. Dilşnıntl 
vurdum geçtim. gı ve gürz kullanırlar. Fakat, kılıçları dıralı Ko kora vapuru, bir Alman tay- nun bnşkumandanlığının bir sö.::fi de- ziyeti şöyle idi: muvaffak1yetk! tahribata uğratıldı. 1tt 

İyi olmur:ı ki acele etmişiz. Zira, ar- ince ckmirden dökfilmüş olduğundan !yare.si tarafından bombardıman edil- A"il, bir emri olduğunu ve hl'lrekat hak Şimalde Anvers ve Zelandi mınta- taatımız düşman harekatını ciddi 811-
dımızdan beş on tane atlının sökün çok fenadır. Bu kılıçlar çıplak eti veya miş ve batırılmıştır. kında düşmana mnlOmnt verilme- kasındaki müttefik kuvvetleriyle Al- rette işkal etti. Hava dafi t:opçurrıtıl 
ettiğini gördüm. Derken atlılar yir- ince kumaşları delip kesmek için clve- Bu italyan vapuru son liman ola- mek istendiğini söylemiştir. man kuvvetleri temas halindedirler. düşman tayyarelerinin faaliyetine ı:nft· 
mi oldu. Ardımızdan koşuyorlardı. rişli iseler de demir veyahud meşin rak Anverse uğrıyacaktı. Taarr11z Almanlar, gece Möz n~hrini uç Namur - Anvera arasında Alman essir şekilde mukabelede bulundu. "Mil-

Bulunduğumuz yerden bir igaç zırhlara vurunca körleşirkır, kınlırlar, Hollanda sahilleri açıklarında vuku noktadan ~çmeğe muvaffak olmu~- kuvvetleri müttefik kuvayı kUlliyesiy- teaddid Alman tayyaresi düşürüldO· 
ileride ova yokuşlanıyor ve sonra Bu kavgada Cebenin bir sözüne hak bulmuştur. !ardır. Fakat bu kuvvetler, mUtte - le kar§ılnşmıştır. Liyej kaleleri mukavemet.e de\'di 
dar bir geçide varıyordu. Benim de verdim. Cebe derdi ki: cKılıç özkeh * fiklerln tankları ve ateşi karşısında Möz pehrinin sol kıyısında bilyük etmektedir. 
erişmek istediğim yer orası idi. Çün- pusattır. Kargı balta, gürz yalnız bir durdurulmuştur. l\löz nehrini geçen bir muharebe vuku bulmaktadır. Al- Brüksel, 16 (Radyo) - Dün akşıun-
kü ben, Margoz, at uşaklarım. jan yeri ez.er, kılıç ise bir adamı baştan Romanyada A1 rmın kıtaatımn parçalanmaları i- manlar zırhlı ve motörlti fırkalarını ki Belçika tebliği: .. 
!ermen geçidi tutar ve oradan kim- aşağıya kadar yaralıyabilir.> Ben ah- gön müttefiklerin bu sahada l<afi ileri sevk etmlşlerdir. Müttefi.kkr bu Dü§man kuvvetleri muhtelif nokrf.-
seyi geçirıoozdik. Daha ilk :patırtıda mı ileriye sürmüştüm. Bir kargıda ö- Ordudan izinler miktarda kuvvl'ti vardır. Yaziyet a- kuvvetlere şiddetle karşı koymuş ve t.alarda taarruz etmiş ve kuvvetle ·tt 
kılavuz bizi bırakıp kaçmıştı. Onlar, nüme çıkanı devirdiğim gibi hemen kı- kaldırıldı ğır. fak:ıt tehlikeil deüildiı·. onları durdurmuşlardır. miz, yaklaşma teşebbüsünü müteaddı 
epeyce uzakla~ıncaya kadar biz de lıcı sıyırarak yanıma yaklaşan birisi- .. Sedanın batı şimalinde ~ednn • ~'\fa Müttefikler burada mühim tertibat defalar akamet.e uğratmıştır. DüşJ1l11: 
düşmanları durdurabilirdik .. Bıze ne bir indiriş indirdim. Öyle de sıkı Londra •. ~ 6 (~adyo) - Bu kreşten mur arns•nıla Almanlar zırhlı kıta- almış bulunuyorlar. motörlü kuvvetleri. muvaffakıyetle. uı. 

ft ıd d 1 • • ti b' · haber verılıyor. ı .1 . .. .1 1 ..:ı. T' d eo~.1 bö"I . d • +ft w t 1 t T }orıJJlif ~<l.J ınş e &n er ıyı a ara ınmış \'urmuşum ki, tulgası, beyni yarılı _ . arını ı .erı .sıırmt:} eruır .. urn a çc- ~an gesın e Almanlar şehrin r1pakl ugra ı mi§ 1r. ayyare.. O.. 
olduklarından ardımıza çatmakta verdi. Kılıcı kurtardığım sırada sırtı- Roma

1
nya harbi:e ~eznre~ı,. ord~ tin muhıırebeler vuku buluyor. şarkında çıkış te~ebbüsilnde bulun _ dii~man hnrekatını i§ka! etmiştir~ ~f • 

gecikrrıediler. Biraz sonra, oklar ku- b' 
1 1 

+~ • ld' 
1 

k 
1 

mensup arının mezunıyetlerını ka Namurun ş:malinde E koda bütün muşla.rsa da bu lıarekct nkim kalmış- teaddid düşman tayyareleri düşurıı~ .. 
l kı d 1 k ma ır n ıç ...ersı ge ı, so o umu u. dırmıştır. Al hü 1 ·· k'" t .. I ·· t'I tı ·· ı·· L' · k l le · uk y.enıclı""' a anınızın yanın an vız ıyara uç- man cum nrJ pus uru nı~ş l r. r. muş ur. ıyeJ a e rı m a , 
mağa başladı. Ben de durmadım. z A •h M ı• Londra, 16 (Radyo) - Brıtanya Almanlar Möz Mhri boyunca biraz devam ediyor. 
At fistünde M:ogolvıı.rl ok çekrneğe a ay a S e c ıste resmi tebliı{ine göre, Eelçikadnki ilerlemişlerdir. Bütün bu geni§ cephe Londra, 16 (Radyo) - Lovar.e ~o~ 
başladım. Margoz ve at oğlanlarım , Britanya ordusu, Namur ~ Ere.k,ıel Uı.erinde mevzii hareketıu olmakta _ ru ilerliyen Alman kıtaatı, şiddetJı b 
da benim gibi yaptılar. Biz, böyle -Baı tarafı 1 in..:i sahifede- rinc yüzde on ... zammolunmuştur. Bu mıntaka~nnda Almftn ordusun11r. ha- dır. muharebeden sonra tardedilmiştir .. 
hem koşup, hem de durmamacasına değil, harp harici ve bitaraf memle - zamlar buhran vergisi matrahına it- reketini durdurrnu._tur. Paris, 16 (Radyo) - Havas Ajan- İngiliz tayyareleri, ask~r ve ınub;,.. 
ardımıza ole atarken jan Lermen ile ketleri de dev et ihtiyacını temin için hal cdilmiyecektir. Çok şiddetli hava muharebdr.r\ sı saat 15 de şu haberleri vermiştir: matla dolu 50 Alma.n trenini bOillb 't 
Etiyeniıı şnşkınhğını görmeli idi. F,. fevknludc tedbirlere rn~rncnat etmek Diğer zamlar olmw~. asgnri 124 Alman Utyyaresi Dün Sçdan bölgesinde Almanlar şi- dıman etmiş ve bun: n tahrip eylelll1 

ti.ren dr ;rannmadı: zaruretinde bırakmı~tır. Buhı~n de- Layihanın üçüncü macldcsile de ha- diişllrUlmüştür. Nam ur Ye Ahterp mal ve cenuptan taarruza kalkışını . tir. 
- Bakınız, bakınız 1 Diye bağır - virlerinden normal ve fevkalade mas- va kuvvetlerine yardım wr~isine bir arasında ve daha şimalde L('ven'de !ardır. Fransız kuvvetleri mukabil bir İngiliz hava kuvvetleri, Alman~ 

C.:ı. Bizim b ! ler artlarına da ok çe- rafları kaı·şılamuk için vergi men - misli zam yapılmaktadır. 4 üncü mad- mühim muharebeler vuku huluvnr. taarruzla Alman hücumlarını durdur- vetlerinin gerisinde ve bilhassa Pi~·eıfŞ 
kiyorlar. balarından da istiane €dilmesi bir za- dede sigortn şirketleriyle banka ve ban P.elçikadaki Fransız ve ingillz kuv- muşlardır. Fransız kuvvetleri Möz neh no ile Done ve Monterno hnvııli51116" 

İhtiyar jan I..ermen de: rurettir. den alınan muamele vergisini bir misli vetleriyle Belçika kuvvetleri, tam bir ri boyunca ilerliyerek müsait vaziyet zöstermiş olduğu mütevali faalifCt ııt 
-:- Kocn .arsl~~ı.~r ! .B~ ne o~ çeki~. Avrupa harbi ba91ıyalıdanbel't !tal- tezyit etmektedir. Memleketimizde is- irtibat tecıis etmiş bulunuyorlar. Bu iktis~p :tmiş, dü~mana ağır znyfat yesinde yol, köp~ü ve tr~n ha~.s~d 

Dogrusu lıı.z .. gozumüzun dogrusuna yada, Yugoslavyada, Yunanistanda. ve tihsal ,·eya ha:içtcn ithal o~~nan şe- mühim bir muvaffakıyettir. Düşma- v:r~mnı~Ierdir. Al~anların husule ge. baştan başa ~ahrJp. e~·lemışlcrd~r~i: 
bu kn?ar ıyı ok a~mayız. daha bazı memleketlerde kazanç, ıs - kerlerden de kılo başına yeoı kuruı: nın miinaknle yolları tamamen imha tırdıklerı . 7 - 8 kılometrelik girinti muvaffaloyetı temın eden Vclıll ot' 

D~fü. Margoz bcrı taraftan cevap tihlak ve hatta sermaye üzerine ver- munznm istihlak vergisi alınacaktır. dilmi~tir. Düşmanın zayiatı çok bil- bertaraf edilmiştir.Sedanın batı şi _ ijpindeki ingiliz bombardıman tafY 
erdı: . gil<ır vazedilmiş veya mevcud vergilere Şu noktayı izah edelim ki, şekere ya- yüktür. Belçika tayyare dafi topları, malinde vaziyet daha ciddidir. Alman- !eridir. . . tııf .. 

• - Ha}dı tenb llcr! Çene çnlncn- zam yapılmıştır. Bi1 .. de de gümrük reS- pılan bu zam, bundan iki, üç ay evvel Alman tayyarelerine müh!m zayiat !ar burada Möz nehrini geçerek zırhlı Londra, 16 (Radyo) - tn~ıhı. rşt 
Jınıza yayl.armızı .i.rnllansanız ~ ...... minin .ve il~al sır·•sında alınan vergi y~pılnn l.0 kuruş z~mdan başka değil- verdirmişlerdir. kuvvetleri ileri sürmüşlerdir. Namur va relerinin ~lmıın tayy~rel~rıne ;;0, 

Za\ Ilı Jnn Lerınen acemılıgını ve resımlerın hasılatında bu .seneden <lır. O zammın yedı kuruşu buraya sa- . . . . mıntakasmda dnha mühim ve ciddi vaptıkları hucnmlar netıcesınde b 
"'aklı" madı' '· · 1 k 1940 b' d 1 cakt Pnrı~, 16 (füıdyo) - I.n·eJ kalcsı h b l k bl .ı3 ta a·· .. ··ı .. t·· ., ,, · itibaren görti en tcna ·us u ce- yı a ır. lA k k rl: mu are e er vu u umaktadır. Esko 1J yyare uşuru mu§ ur~ }lrl--

cere:neyiz ki.. Dedi. Biz ok sini tevzin ~rl ililmck için bazı vergi Bundan başka bir çok maddelere ev- e ; dmu ~.nv;~et et~!~ te ~·. . Zeland ve Anvers bölgesinde de şiddet.. Londra1 16 (Radyo) - Mö~ 11~ıt"11! 
ı'ltabilmek i~in atları durdurup düş- ve resimlere zam yapılmasını Ye bazı velce bildirdiğimi" şekilde muhtelif . edakn. on 

1 
n e ive znn~ rı ~e<:ıd. 1i ve mühim muharebeler cereyan et- ııi geç.erek ilerle1'l'l(!k istiyen A ~ 

manlara k~r ı dönmem'ız ır:zımdır . 1 . .. . A k l - lerm e J A man :ıra, r:tanya ve ekt a· A b"l . . w· lü k ti . "tt f"k ~"""'1n 
" l} u • mükcl~fıyet erın wv ıını zarurı ı - ı , l t . B el • m · e ır. nvers o gesınde tavyare mo r uvve erı, mu e ı IA'" • ·ıeıt 

Mnrgoz pek tatlılıkla konuşmak mıştır.~ zam arA snpı mış ı~ .. ~ ar~ ~ tütün F:ansa bo~1bardı~an.tary~relerı çok ve tank yardımiyle Almanları; c k !erinin hücumuna uğramı~ ve JdiJJll 
bilmezdi. 

1
. . . ,_ mamulatının vergı ı hır mıslı artırıl- buyUk znyıat vcrdırmışlerdır. Sedan . 1d tı· h .. 

1 
.. k.. -0 

1 ~h . a·ı . t' 
· . . ..azanç t•ergısıne yapıw.n zanı . .. . 1 .. d 1 . h . 1, _ şaı e ı ucum arı, pus ·urtülmilştür. ~ np e ı mış ır. ..ı rde 

_ Budalıı siz ne becerirsmız :UA ih ald _ ki .. . mış, rakı, konyak ve lıkorlerden şışe hava ısın c cı ava hücum :ırına lnO Montmed"d L . k d Almanlar mütcaddid cepbeıe _,, 
" J anın ıgı son şe e gore yem h . 2_ tT d h t . t" k t . ti ı en ongvıye a ar uz:ı- , ti1'ıeP 

Mc.rg?z sözünü bitirmemiş~ ki, bi~ mükellefiyetler C\ knlfide vaziyetin acmı ~. san ı ıtre ve a a aşağı olan ayya~~ ış ır~. ~ mı~ r. . nan cephede bir şey yoktur. Daiıa şı;rk bütün kuvvetleri ile t.arruz et ,:,.{• 
ok !; 'ldı, tul~as.ma .vurd_~· Bır tanesı devnmı müddetince tatbik edilecektir. hırdan ~ışe ~aş:~ıa .6• fazla~ından lO, . İngılız t~)) uı e.ler~nden ~5 t!lnesı- t~'l ise hiç bir değişiklik mevcud değil. halde hiç bir y~rde bdli ba~!ı JJ1U 

de Kot.açın meşın gömJ.e~ne saplandı. Kaf:anç vergh;ine tttbi mlikellcflerden: !ampansa 'e. Hskılerden şı ~aşına nın dO~~e '. ~er~ı agır zayıattlr. F~- dir. Montmediden Sedana kadar uza. faikiyet temin edememişlerdır. ,
8
p

İkl..., · de bir zarar vermediler. Dilşm~n AJ2395 sayılı kanunun 6 ıncı ve ye • .,o, şar~~tnn lıt:e başına 2, fı~ı. ıle ~a- kat. ne •. ıce ıtıbar~yle b.unu~ eh.emm!- nnn sahadaki mevzileri Fransızlar İngiliz kuvvetlerinin Sedandn ltıtf, 
larımızın yaylarının ucu yassı demır- dinci maddelerinde sayılanlarla 47 inci ~ılım lmadan lıtr~ başına sckız, şışc:: yetı hıç ruddesınded~r. Çunkti Al- sağlam bir şekilue müdafaa etmekte- tıkları taarruz neticesinde düşrnnn 
dendir ki, çabucak eğrilir. Her ne ka- maddesi mucibince beyanname verme- ıle satılanl~rda~ şıve ~aş.mn 4 kuruş~- m~n.la.rın t.~yyare zayıatı bunun ü~ dirler. dedilmiştir. . rel\., 
dar oklnr çok uz~n ise de sert olma- yi tercih edenlerden, 8 inci maddesinin hnm.ası, teknr~ü~. etmıştır. . ~aslıdır. Bu.ylece .F~ansız kuvvetlerı: Majinod:ı yalnız Voj mıntakasındn Almnnların Brüksel ilzcr.ıne. lı~1 •• dıklarından çok gıdcmez. 1, 2 ve 4 üncü fıkralarında yazılı is- Bır kutu kıbııtten fazla ol.arak on nıı~ m~kabıl taa:o.uza geçmele.:ı Alman ağır t:oplan, yalnız bir kaq is- ta g€çtilderi müşahede edilroışt 

...:ı.~ • • akılı-~ d ti A ,_ t b' t tulanların 19 un- para ve çakmak taşının beherınden de mümkun olmuştur. Almanların mu- tihkamımızı bombardım"n tın' 1 d' *----ar: z un.u yıymce "'"uı, o a snaı usun:: s ı u , b. k ·ır r d f . . 1 11 k .. e ış er ır. 
g-Onderdi. Ben de bir oh çek- cu maddesinde ;·azılı serbest meslek . ır uruş mı ı m ı a aa vergısı a ına- nakale yo an tamamen apanmış - }Hittefik tayyarelerinin vaptıfrı hü -

b b k ') o ( A caktır. tır. ı d ....... •• . d d ısır J.Jli:çn.::m:ır.armıızdan birisini yu _ er a ının aumç vergı erın~ a garı . . . . . . . . cum ar esnasın a .ı.11oz uzerın e ve a-
varla &dağımda.n bir ok da.. mükellefiyet ve serbest ımslek erbabı- Bu kan.u?un ıkıncı maddesının A fık İng.~lız ve. F~n!1sız tayayrelerı attık- ha geride Almanların müteaddid mü- ..1 
'-- ı~; . ..ı.... •. • b' maktu .1 . d h'I) ü d 11 . rası mucıbınce 2395 sayılı kanunun ları yuksek ınfılaklı ve yangın bomba- hı'mrnat <l P 1 d . r·ı~ı- Cepheye giu.erı 
iMi. ....., .zu-uı uzerıne ır nın vergı erı a ı , y z e e ı, . . . . . . . . . . .. . e o arın a ın ı ~ ve yan -
ok di i!C zırhı delemedi. B) Ayni kanunun 7 inci maddesi sekızıncı m~ddesının bırıncı fıkras~n- l~rı ıle bır ?ok b~yütk y.a~gınla~w~ scbe- gınlar vuku bulmuvtur. Be/rikalı[ar d"' 

• . . • . . . da yazılı mükelleflere vnpılan zam ıle, bıyet vermışlerdır. ngılız teblıgıne gö ır b.İl'e u 

Braim ~ ve S sor da boş durma.. mucıbı~ gayrı safı ırat i.izermden dM a·· il b . . lt • 1. . 1 Al 1 H 11 d B 1 'k Londra, 16 (A.A.) - Hava işleri Kahı're, 16 (Radyo) _ J{a ç:-,,,, . . . . . . tab' . 
1 

k> bbü )e b b or unc , eşıncı, a ıncı, yec ıncı, se- re, man arın o an a, e çı a ve . •w . ...11 • 

m iki k: ıyı de r yere y~tı.r- vergıye 1 ış ~ e . şe. . 8 r _er n ı- kizinci, on ikinci ve on üçiincil mndrle- Lilksenburgu istila etmelerine yardım nezaretı tebhg eclıy?r: ki Belçikalılardan sitah aıtın~et et--
"' • 1• Margoz yaralanıp y~re duşe~ nın kazan~ ~ergılerın: ... ) ~·~e 2"dd . !erinde yazılı zam ve mtikelleffyetler 

1
eden otostratlar, demiryolları ve köp- 15 mayıs gecesi ingiliz taryarelerl nlı:mlar, bugün vapurla hnr~ ıı ıı..-

~ 0 ~t ıunı Y .ı~ bırakın k _ıstemedı- C) Aynı .. ammun. 1 ıncı ma, es.ın- kanunun neşri tarihinden ve diğer hU- ı-üler tamamen t.'thrip edilmiştir. İle- Rhinin şarkında Hollanda ve LUksen- mişlerdir. Kahire istasyonun 11 

gmden Et)eııı btr yere Qekt.i, kılıcını de yazılı mukellcflerın kazanç 'ergıle- kümleri ı haziran 1940 tarihinden mu-lrideki Alman kuwetleri, şaşkına döne- burgdakl Alman kuvvetlerine taarruz reket eden Belçika askerleri: ıışn511' 
-A"-HI R A • d ""' teberdir. Şu kadar ki, 1940 mali yılına j rek geri knçmağn kalkışmışlarsa da yapmıştır. Binlerce bomba atılmış ve - Yaşasın Mısır kralı, Y 
h LP/l SlnemQSln Q şamil olan zam ve milkcllefiyetlerin ılıUtün geçitl€rin kapanmış olduğunu yer yer yangınlar çıkarılmıştır. Belçika 1aalı ve müttefikleri 

Bug(jn matinelerinden itibaren ~r~ n:eşr~~~:~k;~~b:::~.:l;!~:!a~~~~ı-lgö~~~~e~~i;~ (Radyo) _ Almanya Bu taarruz ingiliz tayyarelerinin Diye bağırmışlardır. 
~ ş:ıtı;0~~~00~z~öazzam film birden " Bugün Kültürpark Sı·nemasında 

Telefon TA yy ARE rsi~~~~;~·~·d~·~ 3646 1Kt FİLM BİRDEN O U ;,, .......... , ... , ........ ,,,.,, K" ki . d' b 0 tkat 

HA Di' . yalnız elarak ilk \·e son ç.evirdiği kahkahn §aheseri 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

ZA 
1 ı y Louise Rainer ile Paulettc Goddardın 

yarattıkları şaha dram 
AYrıca l1etro jurnalde en yeni harp ve dünya haberleri 

lllllllltlll"ftl"al ... 1 ... 1..-.ntftllffllU•ll•&l•M ... tH ... aMlllUIMIHHl ........ Hll&lllNHHMll .. lltlNlltll 

seanslar hergün: Fil doktoru 1 4,.30, 8 de 
Scn.ı;uz aşk 2,80, 6, 9,30 da başlar 

Cumartesi, pazar saat 11 de. her gün 1 de ucuz HALK matinesi 

Bu gUn iki güzel film birden 

1: Ben en Mes'ut Kim Var 

2: 
'l'ito Schıpao'nun ölmez bir eseri 

Tehlikeli Kadın cBüyük Caaua Filmi> 

Oynıyanlar: TALA B!RELL - CESAR ROMERO 
Ayrıca EKLER JURNAL No. 14 Son dünya hfıdiaatı 

Oyun santlnrı: Benden Mesud Kim Var: 3, 6, 9 
Tehlikeli Kadın: 4,30, 7,30, 10,30 

Pnzal' günü 1,30 da Tehlikeli kadınla başlar 

' 

ı.içü erın sev ıği, üyük1erin takdir ettiği büyük SD.n .. 

Şil'ley Temple 

' EN SON TEJ.USlLl 

Sokak Kızı . ·ııı 
Filminde iki saat sizi güldürec.ek ve eğlendirecektir. Büyük bır aŞk 

romanı olan pu film layık olduij'u !akayı kazanacaktır 
-AYRICA-

Aristokratlar Kulübü 
AR)IAND BERN ARIN en güzel temsili 

İlaveten Paramunt jurnalde en son harp havadisleri 
5 

de 
Seanslar Sokak kızı S,30-7,15, Aristokratlar kulilbU 5--S,4 



(ANA DOl .. U..,~>..:.·---------~i-::".'""_,,':::;~-:=:--:::;::;--:;--;-~;;t;~;;:;Tj ~~~;:;;:=.:;;;,;;;;;;;~========-;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;.-;;;;..-· --- - . - · B Q R S A ız.-ı1t11 sıcıu rıc.4.RET ME. rı • ~ •• -n·-..,1 ·~ol " !Belçika Jf['RLUGC"XDA\': ijt'LÇJKA DAN RQPQ 1 Ajl AR • • f • J".r (Osman Halit Abe-1 ve ortakları) 1 

(. J. ,,_.. S~'C. ınu··ku"mef • 1 N c 1 Rı ticar~t unvanı ile lzmirde 0!!1tlaniye ........_ *** l . - / 

Sahife 5 

8 k 204 Şerif Remzi 7 50 8 50 cadrlesindo Yandnl hanında 20 • 25 •• k ld h • l K •• 1 } ı·ı Alman mezaliTni ha - s s numarada h~r türlü ithalat, komisyon-a cır r goln e { l er l!H A. Papagua r se e m U ~ \..a:ra kında bir muhtıra 35 M. H. Na•lı 7 50 7 50 culuk \·e avarya komiSt'rliği i~riyle 
h ı k d i~tigal etmek iizere U!Ş<>kkül eden iş-• k ,... d ~ ld. a { ın a neşredecek 370 bu ~irketin ticaret unvanı ve şirket l S ,.. an e l } Renkler, dünyada biİ·~ok ideoloji- Paris, 16 (Radyo) - Belçika hü- Z02:>B6 mukavelenaıne•i ticaret kammu hü -

!erin taııuluk malları haline ı:elme - kumeti, Alman tayyarelerınin sivil kümlerine göre sicilin 2731 numarası-L • - halkı ve rocukları yaylım ateşe tut- 2029 "6 na kayıt ve tc~cil edildiği ilan olunur. • d f • ğe ba~lanı: 'J _ u 

1Ye1· kahramanları, Belçika a i tı- Kızıllar, karalar, mavller, griler '.-~!~:~~ıi:::·r~ir muhtıra neşrine ka- ZAHiRE: 6 125 6 125 İzrr;;;,:7i~ü~~~-r~~ ;~;~~=ğu • 
vesaire.. . 225 çuval buğday har Ve gururla aTl{Jşlanı, yor Renklerin Lu tak,imind-e, İtalyan *--- 910 çuval Arpa 4 75 4 75 İmzırnı 

p fasi,tlerine kara ve kara gömlek dü~ B l • k k } 266 balya pamuk 42 55 1: i\iUKAVELENAllfE ~riıı, 16 (Radyo) - Bugünkü zırlıyorum ve onu fotograflarla da mÜs .. Bunun ir.indir ki, Fa~i;llerc e ÇI a ra l Bugün bin dokuz yüz kırk senesi nu -lcık ·k d ·- l !I 
· a ı-az;_.etini, kısa bir röportaj tev>ı e ecegım. .. k •Karngömlekli!e.-. d\orlar. Renk Çocuklarını Romaga de- G.1l"Rl J.!E.\'KUL MALLARTY yıs ayıııın on dördüncü 'a ı g nü 

Qde bildi~iyoruz: Hariciye nazırı bunu mutea _ıp 1 intihabında '<i beceriksizlik 1erine <J · ~. .4.rTK ARTIRMA IL.4.NI 1415/940 .. 

~k!eide vaziyet, harbin ilk be~- Frnn<adak' mülU!cilerc hitap ıle fır numara vcrölme~i iktiza eden fa. !fll, Londraya gönderdi Çe~me icra memurluiundan: İzmirde birinci belediye caddesindı; :~ı llünlerde olduğu <llkün<>t için- şöyle denıi')tir: 1 si,tler, irleolojilerinj ve emellerini Londra, 16 (Radyo) - Kral Leo. Doıya No. 940/8 72
1
1 numaralı husu•i dairede va•ife ;ır. Belçika hilkumeti, daimi ,e. - Fran"ıda yerleştikt~n ~o_nra va- terennüm >ahasında da ayni İ3:ıbetsi~ poldün çocuklarının Brükseli terk e..!e- Açık arttırma ile paraya çevrile- gören İzmir ikinci noteri ben Zeki E-

., tnerkezde bulur.maktadır. zifeleriııize dikkat ve ltıııa ıle ha~- l'ği göstermektedirler. rek teyzeleri Pi;-emonte prensesi ll'JZ· cek gayri menkullerin ne olduğu. hiloğlu işimin başında iken aşağıda 7 ınıntakasındaki •ehir, kasaba !ayını>.! Fa<i.<'. ağzının son zamanlardaki dinde kalmaları için !talyaya gönderil- tarla ve kule. hüviyetleri a~ağıda yazılı iş sahipleri 
. ~ı-lerden şehre binlerce muhacir Günün diğer mühim bir hadise<i, konu,ma<ına bakan insan, Jıani ne· dikleri hakkında Alman karnakların- Gani menkullerin bulundukiarı daireme gelerek anlatacakları gibi bir l!ıı,tir. Hüvümet ilk defa bunh- Belçika kralı Leopoldun L!yej mu- redeyse, lııp-iltere v-e Fı-ansanııı, bir dan çıkarılan hı.ber resmen wkzip e- mevkl. Ifocı l\Iehmed alanında Ç<ı~- mukavelenamenin tarafımdan resen ~;~ltiın, iaşe ve saire•inde müşkül hafızlarına rad_voda hitap etme•idir. yumnıkb ~zi'ip ,·ok edilecek bir va- dilmişt:r. Kral Lcopoldün çocukları me tapu dairesinin (49) sayısında .yazılmnsını İAtediler. ICendileriniıı ka-llı:et~ düşmüş, faknt derhal il• bir Kral, kırn, fakat çok heyecanlı olan zi_vette bulundukları halde. sadece Londrada bulunmaktadır. kayıdlı ~) dönüm (3) evlek ıııikta- nunl ehliyetleri haiz olduklarını gör· 11

it kurmak suretiyle Lu müşkü- bu h!f;bında şöyle demiştir: faşM merhamet ve lütfü ile ayakta PAPA rında yüz lira kıymeti muhammeneli düm. 

l Önüne geçm;~. vaziy-etı normal cAlo, alo!.. durabildiklerini sanacak.. bir kıta tarla ve gene Çe~m~nin bağ. ŞAHİTLER: İımircl:ı inöMI cadde-
-el koymuştur. Kargaşalıklar ber- L!yej kahramanlarını, Liyej mu ha- Faşist çocuklar, balkon altında; M d . t" k l k !ar ara., mevkiinde tapunun (50) sinde 427 numarak evde oturan Arson 
~ edi!ıni,tir. fızlarını çağırıyorum. - Dalmaçya! .. Korsika, Tunus!... e enlye lD Y1 ~. m~ saymnda kayıdlı (2) döniim (1) ev. Hasid ,.e izmirde inönü caddesinde 512 
'l"iciye Nazın Spak dün saat on Kolonel :\fozar!. Zabitler, küçük Ölü millet! . Üzere oL:luğunu soyluyor lek tarlanın kırk beş lira kıymeti mu numaralı evde oturan 11fordohay Kam. 
; IJ\uhtelif milletlere mensup zabit'er, askerlerim! Vatan için so- Diye ba<(ırırken, ben de ırnı-rı_~~ • Paris 16 (Radyo) _Papa on ikin- hnmmeneli ve gene Ç&şmenin değir- peyas .. ~~~ileri kabul etmiş ve şunları nuna kadar harp ediniz". Ben, kra- tiyari. ağabeylerimden dinledıır•m ci Piru.' bugün Sörleri kabul etmiş ve mendağı mevkiinde tapunun (:i2) Yukarıda i•im ve adresleri yaz.ılı :ıı,~tir: hm .. Sizinle iftihar ediyorum.• Girid ternnelerini hatırlıyorum._ 0 kendilerine bir nutuk irad ederek, bu. sayısında kayıdlı otuz lira kıymeti olup iş S<lhiplerini tanıdıklarım ve şe. 

't Eğer buırün, 1914 tekin-e nis. Brüksel radyo;u. kralın nutkuna zamanki Osmanlı idaresinde, mftıng- günkü medeniyetin yıkılmak üzere bu- mu~:ımmeneli on bir dönüm tarla v~ıhadete mani .halleri ol~adı~ını söyli-
·ir 

0

n ınisi! fazla mülteci ve mu- ilaveten, Liyej kahramanları için !er yapıl.ır_:. . _ . . .-
1 
lunduğunu, ilk devirleı-deki paganizm gene tapunun (53) s_ırasında k~yıtlı ren _ve kanunı _ehlı~etlerı_ haı~ oldukla.-

. ~arsa, bunun sebebi malilm- şunlan söylemiştir: - Girıdı ı'lterı:ı: !.. Gırıdı vermP) ız · il e bugünkü vaziyet arasında hiç bir ılıca mevki'nde yüz !ıra kıymet, mu. rı ırorillen ~ahıtlerın tarıflerıyle şahıs '··b~Slci Alman idaresini ve vahşe- cBütün Belcika Liyejin kahra- Diye baijırırlarmış. Anım~, ne 01 • fark olmadığını söylemiştir. hammeneli Uç dönüm tarla ve gene ve hüviyetlerini te'!ıit ettiğim ..... lıJıılhasııa o tarihlerde ilk ayakta manlanna mi~nettarlığını" ifade ed·- du? .. Girid .eld•n ıritti. Hem de bır tapunun (54) sırnsında kayıdlı altı iŞ SAHiPLER!: 1zmirde inöntl 1

arı ınezalimi hatırlıyanlar, bu yor. Onların fedakiirlıKJ ırkınıız için daha dönmiyes'ye !... v on 1-Ieps lira kıymeti muhammeneli harap Lir tramvay Cıtdd~sinde 937 numaralı ev. 'd~ealtıannı terk ile ayrılmakta bir şereftir. Bu müdafaa, azi~ vata- Geçid re,imleri, nümayişler. ii<te- kule blr borrtan dolayı çeşme icraeın de oturan Halil Halit oğlu OSMAN ~, Ud etmemektedirler. Ben bu nımızın kurtuluşu için büyük ve kıy- riz) avnzeleri ile' nıe'leleler hnlledı- Romaga gidiyor da borçlunu~ his.<e-i açık arttırmaya TIALIT AKSEL ve ayni cadd.ıde 354 
'•betle bir memurandum ha. metli bir yardımdır.> lebiliyor'a topla tüfeii;t' ne haret; he- 11-lünih, 16 (Radyo) - Almr.nya cıktı. numaralı evcle oturan Nesim oğlu BO-

pimiz de baıtıra bağıra kozlarımızı mü<tenılekeler nazırı Yon Heps, Na- Birinci arttırmanın :ıt-5-9-1() cuma HOR YE$UA LEV! ve !zmirde Ka-~ T h • d oynıyalım. poli serg'sini ziyaret etmek üzere bu günü saat (14) de talip zuhur etme- rata~ta ~:17 inci suknktıı 15 numaralı , ,orve ç cep e S l n e Fa•Hl~r" Lakılır;a, Kor<ika ve gün Rom aya hareket etmi~tir. diği veya kıymeti muhammeııen:n et'de o!tırıın )fay is nj!-lu .ıotz i\fAYİR 
Tunu<, ltalyan olmak mecburiyetin. yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak- ALGRANATİ nMğııln ynzılı şartlarla ~~·ı· F k •I • N • l dedir. Çünkü ttalyanlaıfa me<klın • Edirne dirde ikinci arttırma•ı 15-6-~140 ıncı bir ~irket mub.vele;i ak!ettiklerini be-~l ız ve ransız uvveı. erı, arvı ·' dur. H Ik . d cum:ırte•i günü saat onda Çe~me hü- ran etmi~ıerılir. h k •• d" 1 Fakat dü~ünmi;·orlar ki, c<(cr dün a eVJn e kfimet konağında adliye dairesinde Madde 1 - Şirketin nevi kollektif-Şe rine girme uz ere ır er ya nizamını bu metoda tabi tutarsak ç 'd k l .t r et. bulunan icra dairesinde icra kılına. tir. 

, 1'aı--.·k A. ) _ •nu··nde gerilemeğe mecbur olmuşlar· evveıa bizim ağzımızı açıp, . eşı urs arı ,aa ıg ı caktır. l\Iadde 2 - Şirketin unvanı (OS-";t ı , 16 ( A. v d l . + z r l 

..,;_~file kıtaatının her an şehre dır. - İsteriz, on iki a a arı ıs,erık. Edirne, 16 (A.A.) - Çalışma arına 1 _ t•bu gayri m{'nkullerin artır- l\IA~ HALiT .AKSEL VE ORTAKLA ~ı h.ık!enmektedir. Şehir bugıin Müttefiklerin diğer bir hareketi de Diye bağırmamız lazımdır. Ar a • dokuz koldan devam eden Halkev_iııd~ ma şartı;ame.,i 20-5-940 tnrihir.den ,RI) dır. ilı: ~Y}'areleri tarafından bom- Sterdalen üzerinde yapılan taarı-uzlnr- dan da bittabi zavallı Ar~a-~udların, bilhassa açılan çeşitli kurs~ar faalıy€tı itibaren (8) numara ile Çeşme icra :\fadıle :-ı - Şirk.,tin merkezi 1zmir-11tır. Harbe iştirak edenler bil· la hududa doğru giden denıiryold ü- - ~? More; geberttıttırııuz, ve - alaka ile takip edilmekte~ır. . dairesinin muayyen numara<ında her de ve merkezi muamelatı izmirde Os~l"ıınsızlar ve ehemmiyetli mik· zerinde Almanların yolunu kesmeğe run bızım memleçet !.. . . . Bu kurslarda 43 muallım vazıfe~ ke•in ırörebilme•i kin açıktır. 1rnn. mani,-e «•<l<l<>sfrxı. Yandt'vf hanında 
l(•naa k 

1 
"d" A •• - tuftur Feryadını basmaları iktıza ettığı mış Ye talebe savısı 1900 O ıreçmişlir. da yazı·ı olanlardan fazla nıalı'rrıat 20 ' 25 numarulı dairededir \ a as er erı ır. -arı va- ma · . . . d T ablusgarpta . . : f ı · · Oidukıa ·k• b'r surette gö. Alman tayyareleri parasütçüler va-ıgıbı onun pe<ı <1ra a r, · . Bunlardan ıng!lızce, ransızca \'e a • almak ist:yenler i~bu ~artnsmere ve :Hadde 4 - Her ıiç ~erik münferi-,, rı aşı .. r ı - ... • . H b ··t da Habnşlerın r· "k k" - . · · . "'l!Janıar Alman kuvvetJeri ile sıtasiyle az miktarda muhımmat ve er- Aı apların, 3 

e5'." an · . manca grubuna 378, ızı ' ım) a ve (8) sayılı dosya nunıarasıyle nıcmu- den şırkct fırması altında ımza ehne-'!"aaına küİliyetli zırhlı kuvvetler zak indirmişlerdir. bayrak açmaları ıc:::beyler. Faşıs~e- metamatik grubuna 586, motor ve fo-- rivetimize milracaat etmelidir. ğe ve şirketi temsile mezundur. 

-- tııuvaffak olan Fransızların rin gömlekleri gibi. göz.lüklerj de. a~ tograf kursuna 204, 11 öğretmenin i- • 2 - Artırmaya iştirak için yuka- l\Iadde 5 - Şirketin mevzuu: Her 

ra galiba!.. Ke<erı daıma kendı. ta. daresinde çalışan dikiş, nakiş ve ev i- rıda yazılı kıymetin ;'o 7,5 nisbetinde tiirlü ithalat ticaı·eti komisyonculuk Ç l Al d raflarına yontuyor, bedavad~n mıdc- daresi kursuna 75, işçiler kursuna pey veya milli bir bankanın teminat ı•e avarya komiserliğidir. 
I Örçi manya a ]erine indirdikleri devlet, nııllet. v_e 105, elektomakanik kursuna da 160 mektubu tevdi edilecektir (124) Madde 6 - Şirketin sermayesi 2500 ~fi/" d • •t • Umumi efkarı hazırla- toprak parçalarını un~tarak, h~la kişi devam etmektedir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla (iki bin beş yüz) liradan ibaret olup 

b lZ enızcı erıne ve hala, istiyorlar. Yagma yok; bıle- Bunlardan muhtarlar kursu sona diğer alacaklıların ve irtifak hakkı 500 (beş yüz) lirası OS:lfAN" HALtT :,,~il i1" mesaj verdi mH/Q çalışıyorlar/ ğ'ne ve silahınıı ·güvenen . meydana ermis ve Trakya umumi müfettişi Ka- sahinlerinin gayri menkul üzerinde- AKSEL, 1000 (bin) lirası BOHOR 
\n;a. 16 (Radyo) - Bahriye ne- Alman hududu, 16 (A.A.) - Ha- cıkar. Yok•a patırtılara kımse ku · zim Dirik bugün Türk milletinin ve ki haklarını hususile faiz ve masrafa YEŞUA LEYİ, 1000 (bin) lirası da i~ 'n başvekalere nakleden Bay vas ajansından: !ak asmıyor, cumhuriyet idaresinin gür kaynakla- dair olan iddialarını işbu ilan tari • llfOIZ ilrAYİR ALGRANATI t:ırafın-

Q ~nanma _ve ticare_t . filosun~ Alman efkarı umumiye<;ni garp Çimdik rından biri olan Edirne Halkevinde hinden itibaren yirmi gün içinde ev- dan nakden vnzed:lml~tir. lıı le, r ıneaaı neşretmıştır. MesaJ cephe•indekl harekat esna<ında te- * 120 muhtar ve 40 köy katibinin iştir;ık rakı müsbiteleriyle birlikte memuri- Madde 7 - Kar w zararın yüzde ·~~ tırı11r vardır: ~adüf edi'me<i melhuz müşkiiliita ha Tecim lisesinin ettiği bu kıırsa başlnma•ı ve arıcılık yetimize bildirmeleri icap eder. Ak- yirmi•i OS:IIA:-; HALİT AKSEL yüz • 
. o.._'~ına ve ticaret filosunun kad- zırlnmak zarureti B~rlinde hi"edil- • kongre<inin acılışı müna!lebetiyle bir si hRlde hakları tapu siciliyle ~ahit de kırkı BOHOR YEŞUA LEVİ ve '"·~ · müsameresı iııe._

1 

ırittikçe ~rtmaktadı~. Va- meğe başlamış gibid'r. Filhakika nutıık söylemiştir. olmadık~a !atış bedelinin pa_rlaşma ·yüzde kırkı da l\101Z llfAY1R AL. lı-v,D ldık ~lan mıll~t'. bu ı~tıyaçla.. Bor,en Zeitung şöyle yazıyor: Tecim li""si son sınıf talebesinin. Köy davasını canlı misallerle anla- sından hariç kalırlar. GRANATiye ait olacaktır. 
1\ d 

8

rtnış ve emınım kı bundan cTepeden tırnağa kadar •il ahlan- dün gece Halkevindeki müsameresi tan umum! mi!fetti~ bu arada !'"erek 4 - Gösterilen günde artırmaya_!~ Madde 8 _ Şirketin müddeti tescil :iliıd~.~erecektir. . . . . . . mıs, olan iki demokrasiye ve onhrııı cok muYaffak olıııuştur. Bilha•sa izci mıılıtarlar kursundan gerek•e çeşitli tirak edenler artırma .artnamesını ve ilan tarihinden iki senedir. l\füdde. 
' '' k d ı b ' . . ti ı· ı · .. ı·· · k d . · okumuş ve lüzumlu malumat almış . . .. t... a ar denızcı erımızın ır pevklerine karsı glri•ilmi o!ıın nıii oivesı ıl~, caııım ta ı .tr mono ogu ve kur•lardan kov mııln ne a aı gen•ş b 

1 
t kabul tı ·ş ad tın ınkızasından le~kal uç ay evvel şe. ·~l"l!t ı · · · · · · . k · • .. . . . ve un arı amameıı e m 1 ııı. Ji Ve kahramanlık eser erını cadele e•na•ında çok fena günlere l"şak konıed'si süreklı a 1kışlarla ·ar. ölçiiile fardalanrlıgını, koylerımızın ve itibar olunurlar. riklerden her hangi biri diğerlerine ~!, Unlar benim için ilham kay- şahid olursak dııhi Almıın ordnqu. ~ılanrnı~tır. cumhuriyet rejimine wı ebeil! <ef <\- 5 _ Tayin edilen zamanda gayri feshini tahriren ihbar etmedikçe şir-

f'. nun rüesasınn itimad etmekte deı-am l\!üsamcreye son sınıf tale~sind~n tatürkle milll şef lnönünün köy da • menkul ilç defa. bnğırıld_ı~tan sonra ket iki senelik yeni bir müddet için 
V, /• ev:emek Iiizımdır. bir gencin veda nutkiyle son verilmiş- vasında koydukları kutlu ellerinin iz- en çok artıra~a ıhale edılır. Anc~k temdid edilmiş addedilecek ve mütea-

t, Ç ,; laşma ' • . . k · k l'b t ·h· · artırma bedelı muhammen kıymetın 
'l, OL< UZ * tir. lerınde yü~üyere ın ı a ın arı ım,z- yüzde yetmiş beşini bulmaz veya kıp iki senelik devrelerde ayni hüküm LQ~e • de tamamıyle sadık kalacaklarını ve . t" . 

1 
- .. ha cari olacaktır. "f ,., dogvru deaildir u 1 rumu . .. . . ... .. satış ıs ıvenın a acagına ruc -

>a 6 Fransa nava l(.U d~vl~b-~ refah ve guvenını yıgıt Tu_:k nı olan .diğer alacaklılar bulu- Yazılan ~u :ııukaveleyi şahitler ya-\~· 
1

6 O! ·.dyo) - Rusya, Rul- • koylusuM ve onun kalkınmasına baı.ılı t b d 
1 

bunlarııı 
0 

nında kendılerıne okudum ve anlattım. • te " l d b" Hı · t · J Genel merkez heyetı - ·· 1 d"kt d ·· 
1 

· nup a e e . . ı'~ltşın ı ugos avya arasın a !dır aricıye nezare znrıe d oldugunu soy e ı en onra soz er: ne gayri menkul ile temin edilmiş Münderecatının ıstekler:ne ve beyan-
' 1 a aktedilmek Uz ere o u mu .. him bir toplantı toplan ı devamla: .. .. alacaklarının mecmu undan fazla;·a lan na aynen uygun oldugunu ve başka ~~U. 

1

lldaıcı hnberler, alil.kadar Peş yıllık son programların butun çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bir diyecekleri olmadığı lıildirmeleri '~ce - 1 k • ka n tG (Hu<u,·i) - Türk ha-
tekz!p edilmektedir. Paris, 16 (A.A.) - Bugün öge va - "n · ı-. • köyler ilzerinde hayret veren terak- baki kalmak üzere artırma 15 beş gün üzerine ı-e!len tanzim ettiğim bu vesi-()l'ı'n• • t'k ti hariciye nezaı-etindc mühim bir top- va kurumu ~ene! merkez heyeti, bu- ki <>•erlerini belirtmiş ve köyll'niln daha temdid ve 15 ci günü ayni saat- kayı tasdikan hepimiz imzalaclık ve 

11

ll IS } rarı 1 I t Toplan'ı«a Pe,·no gün cumhuı·J\·et mrrkez bı_ınkası u- k b t k b k d b d l' t ~ • ııııtı ye.pı mı~ ıı-. ' , • , • · . . . bir arış oş opra ıra nıama~ını. te yapılacak artırma a, e e ı sa ı~ milhürledik. Bin dokuz yüz kırk senesi o~~ . H . Şotan başvekil mu mum müdürü B. hemnl Zaımın rcı5· d k t h 1 1 t • il h ı ilı4!ı.' 16 (A.A.) - Hollanda ıeaneııay, erıyo, • ' ·ı . t 1 t, elin e i o umu ne o urMa o sun op- istiyenin alacagına r c anı o.an, -ıavıs ayının on dördüncil salı gilnü. 1 ~, •eleri hu~usi komioeri Dny avini Daladiye, d:ıhiliye nazırı Roy, liğinde altı aylık uı:umı -1P an ısı- rağa atmasını, orta mallarını iyi iş- diğer alacaklıların o gayri menkul 15 ;5/940. \'ıııtn, Felemenk Hindistanın- nafıa nazırı De ~fonzie, ıltniz ticareti nı yapmıştır. Genel urult~ya arze- letme•ini, hayvanlarına, dRmızlıkla. ile temin edilmiş alacakları mecmu- Akitlerin imzaları. ~ İttikla! ve istikrarını muha. nazırı Rio, Paris askeri valisi Reging dilecek rapor o~ur.muş, pl_ .. nço t~s- rına, fidancılık, ağaçlandırma hareket undan fazlaya yapılamaz ve satış ta- Şahitlerin imzalan. ~-!lıırn olan tedblrler:n alın- ,ve umu1?i katip Berthoin iştirak et. ıvib edi)erek yenı sene faalıytt planı !erine dört elle sarılmalarını tavsiye lebi düşer. T. C. izmir ikinci noteri 

•Uııu heyan etmiştir. mlşlerdır. kabul olunmuştur. etmiş ve kendilerine veda eder- 6 - G~y;i menkul kendi~ine ~ha- Zeki Ehiloğlu remi mühür 

~ iP\\ A llA1'" • K A. a ken azaları 50 -ı~;ye var~n arıcı ı mühlet içinde parayı verrnezM ihale ve im•ası k' · ık le olunan kım•e derhal veya verılen '..~ N lbJI ~ ~O ~ _a kongre ve kursunu da kısa hır nutukla olunan kim•e kararı fe•holu- Umumi No. 9269 

~ = açmıştır. narak kendi•inden evvel en Hususi No. 2821;; D l d Umum! milffetiş G. Kazım Diriğ;n üksek teklifte bulunan kim- !~bu 14•5 911) tarih mukavele •ur~-emokrasl• ere yar ltn sözlerini büyük bir dikkat Ve aJilka :e arzetmi5 O]dufU bedelle a]mafa tinin dafre!llİZ do~ya•ında saklı 9268 
ile dinleyen muhtar ve köy kiitiple. razı olursa ona, razı olmaz veya bu- umumi numaralı aslına uygun oldu
ri bundan çok duygulanmış ve arıcı- lunmazsa hemen on beş ırün müddet- ğn bittasdik allikadnra verildi. Bln do-

h, lık kongresi kendilerinin de iştirakiy- le artırmaya çıkarılır en çok artıra: k.uz vilz kırk sene•! mavıs avının on QI } İ ·h 1 d·ı· tk· ·h ı dakı - • , b d ·ı l Tilrkiyenin en büytlk arıcılık mu- na '· a e e ı ır .. ı 1 ~ ~ arasın d. dil u ı u ü 14r /1940 A .k A .k h .. k" ti . . ~ene e ngı tere ve e fark ve geçen günler ıçın "l. 5 ten or ne Mı g n " . \;Şl merl a U Ume erl ]f ~ allimlerinden ~ayılan Dr. Fuadın re- hesap olunacak faiz ve diğer zarar· İzmir ikinci nowri ~ •• d ki isliğinde çalışmağa başlamıştır. Arı- ]ar ayrıca hilkme hacet kalmak!ı - Zeki Ehiloğlu re•ml milhür 
'._ I tansaya elli bin tayyare yapıp gon erece er cılık kursuna kız Ve erkek muallim Zil! memuriyetimlzre alıcıdan tahsil Y• imza•! ~~- t b 'k t ı · umumi Lir mektenlerinden 120 genç dahi haf- olunur. Madde 1133) .. ---------.,-'•ı, • lg <Radvo) _Birleşik A- yare imal edilmesi ve bunların bir tayyare a rı ·a ör erı r 'k" d f . t· k d kt· Kur Açık arttırmanın ı·ukarıda goste- i~bu iliin ve gösterHen artırma ~aı-t-<o~ , toplantı yapacaklar ve bu me<cle tada ı ı e a ış ıra e ece ır. . . . . 1 • ·ııı 

a llresfnde şimal! ve cenubi sene içinde hazırlanması !Uzumur,u hakkında karar verip derhal faaıt.! sa Aydın ve istanbuldan da iki genç rilen 31-5 940 ve 13-6-940 tarıhlerın. namMi dairesinde satı acagı ı n o-'1,~.~llıhuriyetlerinin çojtu, de- ileri sürmektedir. f buı·· 1 iştirak etmiştir. de çe,me icra memu.rlujtu oda•ında Junur. 1752 ~ hrdım için eli! blıı tay. Bunuıı için, ~elecek ha ta uıı yete ıreçeceklerdir. 
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. A or İ 

zmir ·Levazım Amir 1iği ilanları! 
-.. .... , ... _...... ....-··· ı ··-··· ·----- ----.: 

lzm 'r leı:czmı uıııir/Jıji satw alma k-Omis?J<Ytlundan: --. .. 
l - İzmi• M•t. Mı-. Foça >c Söğütçük nuntakasındaki birliklerin • • 

" -
" " 
t 

(57096) kilo kı:si!m•ş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek· 
sillmeye konmustur. 
İhalesi 24-may~-940 cuma günü saat on beşte izmirde kışlada 
izırir leHzım amiriiği satın alııı.a komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı (11419) lira ylrmi kuruştur. 
Te~iııat muvakkate &kçası (856) lira kırk kuruştur. 

ıi - Şartnamesi her ııün J.-... m;syonda '"Jrü!ebilir. 
6 - Ltekli!er ticaret odasındı. krıyıdlı clduklarına dair vesika göster

mek :necburiyetindedir!e!'. 
7 Eks;ltmeye i~tirak edecekler 2400 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

nıııddderinde ve ~rtna:nesinde yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklıf mektuplarını !kale saatinden en az bir saat evvel komis. 
Jon:ı vermiş bulunae~klardır. 9 13 17 22 

lzı ir luuz .. ıı amirliği ~ıılııı alma koınürı1onundan: 
l 1zmir )f.<t. ~Iv. Çt>şme mıntakasındaki birfiklerin (20130) kilo 

kesilrni~ sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - İhalesi 24-mayıs-940 cuma günü saat on altıda kışlada izmir le-
vazı:ı1 amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (5233) lira seksen kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (392) lira elli dört kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İ tekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburi)'etindedirler. 
'i - Ekslitmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

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

lz111ir leı:an11ı ôrııirliği •atın alma komi.syonumian: 
l İzmir :Mst. 1ılv. Seferihisar mıntakasındaki birliklerinin 

(45750) kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 24-5-940 cuma l!'Ünü saat on beş buçukta kışlada izmir 
tevazmı imirliğ'. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tehmin edilen tutan 11895 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçası -892- lira on üç kuruştur. 
5 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasınrlı. kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek ıırecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmoye iştirak edec~kler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

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

lzmir Leııa.mn ıımirliği satın a.lma k<mı.isyonundan: 
Miktan 

Kilo 

8750 
11375 
15250 

Taze kabak 
Kırmızı domates 
Patlıcan 

8900 TM.e fasulya 
4300 Taze bamya 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin yukarıda eins ve 
miktarları yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiy
le münakasara konmuştur. 

2 - İhalesi 3 haziran 940 pazartesi günil saat 15 de kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak'iır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 3018 lira 75 kuruştur. ' • 
4 - Teminat muvakkata akçası 226 lira 41 kunıştur. 
ı; - Şartname~i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıttı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekoiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncil 

maduderinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
rnkkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona milra-
eaatları. 17 22 27 1 

lzmir ziraat müdürlüğünden: 
Cinsi )fovakkat teminat 

Mahammen fiyatı 
Kul'Ui 
621 
705 

Çifte teneke 
aded 

500 Petrol 
262,5 Benzin 

miktarı 

Lira 
233 
142 

Yekün 375 
Zir:ıat vek'1ieti namına salın alınacak olan yukarıda miktan ve"ai-

1-coi yazılı potr<ı1 ve benzin 13 mayıs 940 tarihinden itibaren açık eksilt
meye çıkarılmıştır. İhalesi 31 mayıs 940 tarihine müsadif cuma ııünü saat 
onda ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyonda icra edilecektir. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere ziraat müdürlüğüne müracaatları ve 
ihaıe günü tem;nat makbuzları ile birlikte komisyona gelmeleri ilan olu
nur. Bununl'l beraber mezkOr petrol ve benzinin evvelce münakasaya çı
karıldığına ve 27 mayıs 940 tarihinde ihalesine müteallik olaıı ilanın hü-
kümsüz bulunduğu bildirilir. 17 20 24 29 1757 

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

1 - Tahmin edilen bedeli 1%90 lira olan 2000 ad~d battaniyenin 
l mayis 910 t::~ihine rashyr.ıı cumartesi günü saat on birde kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk tem;natı 1476 Lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün komis
l c.. d:ııı parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim etlecek 
lcd kapalı teklif mektuplarını en geç belli giln ve saattan bir saat evve
line kııdar Ka~ımpaşada bulunan komisyona makbuz mukabilinde Yerme-
Jeri.. 8 7 12 17 3419/ 1511 

Akhisar belediyesinden: 
1 - Akhisar belediyesi elektirik fabrikasının 940 yılı haziranı ipti

dasından mayıs 1941 sonuna kadar b.ir yıllık 65700 kilo moto
rin 1277 kilogram kuru buhar silindir yağı 1277 kilogram yağ
lama yağı 172-;; kilogram dizel silindir yağı, 1100 kiloııram dizel 
yağl~ma yağı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 Alınacak malların muhammen bedeli 8016 lira 91 kuruştur. 
S - İhale 27 mayıs 940 pazartesi giinü saat on beşte Akhisar bele

diyesinde yapılacaktır. 
4 - Yukt.i bulan müracaatlar 2490 sayılı kanunun taı·ifatı dairesin. 

ık yapılması Jazım olduğu ilan olunur. 14 17 21 24 1689 

, __ D_EVLET DEA'ıtR)'ÖLLARINDAN 

Destere Talaş ilanı 
D. D. Y. 8 inci ;.,/etme komİ81f01UJ,nd<ın: 

1 

AlsanQnk atelyesinde toplanmış ve bir senede toplanacak tahminen 170 
ton destere talaşları açık atırma usulü He 28/ 5 / 940 salı günü saat 15 de 
Alsancakta işletmemiz binasında komisyonca satıalcaktır. 

Muhammen bedel 255 lira olup isteklilerin 19.13 liralık makbuzları 
ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme 

kaleminde görülebilir. 11 14 17 20 1661 

K;ralık depo 
D. D. Y. 8 ınci işleme komisyonundan: 

AJsancakta Şehitler - Yadigar sokağında 13 A. kapı ve 27 harita No. 
lu deponun üç sene müddetle kiraya verilmesine 30 mayıs 940 perşembe 
günü saat on birde ihale edilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. Oç 
senelik muhammen kirası 7350 lira, muvakkat teminatı 551 lira 25 ku
ruştur. Şartnaınesi Alsancakta işletme kaleminde görülebilir. İsteklilerin 
muayyen vakitte Alsancakta işl~tıne binasındaki komisyona gelmeleri 
ilin olunur. 14 17 21 23 1714 

M. M. V. Deniz Levazım Satın 
alma Komisyonundan: 
l - Tahmin edilen bedeli 18.526 lira olan 15700 kilo parça bezin 

23 muyıs 940 tarihine raslıyan perşembe günü saat on birde 
kapalı zarfla ınenakasao, yapılacaktır. ,,_ 

2 İlk teminatı 1389 lira 45 kuruş olup şartnamesi her ııün komis
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 lsteklileriı. 24HO sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleı·ı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Kı;sımpaşada bulunan komisyona makbuz 
mukabilinde veı-mı;lerL 8 12 17 22 3682/1589 

Akhisar beledi1Jesinden: 
l - Akhisa r belediyesi e\ektirik fabrikasının 940 yılı haziranı ipti

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

2 Alınacak kömürün muhammen bedeli 4927 lira 50 kuruştur. 
3 İhalesi 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte Akhisar bele· 

diyesinde yapılacaktır. 
4 - Vuku bulan müracaatlar 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin

de yapıl:ı.a;ı lazım olduğu ilan olunur. 14 17 21 24 1690 ------::. /zmir Telef on ınüdürlüğün::.'en: 
l - İdre ihtiyacı için 24 müsbet ve 24 menfi takımdan müteşekkil 

aku plakları 11/ 4/ 940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çı· 

karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli CIF İzmir olarak bin yüz Tilrk lirası muvak
kat teminatı 82,50 lira olup eksiltmesi 27 mayıs 1940 pazartesi 
günü saat on beşte İzmir telefon mildürlüğü binasında müteşek
kil salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektup ve 
kanuni diğer vesikaları ile o gün saat on beşte komisyona mü
racaatları ilim olunur. 

4 - Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğünden parasız ve-
rilecektir. 11 17 26 17 1257 

Akhisar beledigesinaen: 
Akhisarın muhtelif yerlerinde yaptırılacak adi döşeme inşası ışı 

bedeli keşfi olan 10320 lira üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 27 mayıs 940 pazurtesi günü saat on beşte ihale olunacaktır. 
Bu gibi ı~leri yaptıklarına dair resmi ve"aiki hai" eh• lal'I n ytizde 

yedi bııçuk teminat akça<t ile ve 2490 sayılı kanunun emrettiği şekilde 

milracaatları ve buna ait keşif ve diğer evrakın btlediye fen dairesinde 
görülebileceği ilan olunur. 14 17 21 24 1692 

Zeytincilik istasyonu müdürlüğünden:· 
• Zeytinciliki sta,.ı.-onu bah~~<nin izmir Bornova şosası kıyısında 220 

metrelik tahilid duvarı i nsası mLııaka,aya kunulmuştıır. 

1 - İıışı.atın bedel: keşfi 2274 lira 25 kuruştur. 
2 - 'i'~ı 'pler şeraiti unlamak ve keş!fnameyi görmek üzere her gün 

istasyon müdürlüğüne müracaat edelıilirler. 
3 - Miinr.kasııya iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk !Rminat ak

çalar1111 ha\'İ :zmir nı:ıl •andığına yatımrak makbuzları ile birlikte 18 
mayis 91() cumartesi ııünü saat 'lı. dörtte ista<yonda toplanacuk komôsyo-
ııa müracaatları ilan olunur. 3 8 13 17 1526 

lzmir mınta:~a ticaret müdiir!ü
ğünden: 

Satılmak üzere Bor~aya getirilen çekirdeksiz kuru üzümlerin azami 
rutubet dereceleri, çekirdek"iz kuru üzüm ihracatının rnürakabesine dair 
nizamnamenin 7 inci maddesine müsteniden, ticaret vekaletince aşağıki 
şekilde tesbit olunmu~tur: 

l - (10) numaralı standardla daha yukarı 
kalitelerde tekabül eden üzümlerde 
(9) numaralı standardla dahe aşağı 
ka!it(:lere tekabül eden üzümlerde 
Tamamen yagmur yemek surdiyle evsafı 

Azami rutubet 
% 

16 

17 

bozulmuş tanelerden mürek'tep ilzilmlerde 20 
2 - t'züm l~rin tek'.ıuül ettikleri <lund:ırdlar, renk faktörü bakımın

dan en yakıu oldukları stmıdard numaraları tayin edilmek su
retiyle bulunur. 

3 - Üzüml.,rin rutulıel dcr.:cc-!cr:, ""kabtç" k3bul olunan ~pritzl<er 
und junkunz aletinde tetrakloretan istimaliyle ekstraksyon esa· 
sına müstenit. tahlil usulü ile tayin olunur. 1757 

ALSANCAK 
lotaay-11 Kars1111ndo. Yeni Açıl•• 

EGE 
Husu!i HastahrınP~: 
Sa/ı.ibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 
Her rıtbeye ait haıtalar kabul ve miJ,. 

1 
t~hassııılart tarafından te'~d ed;lir. 

1 
Müessesede her zaman 

pot·tor bululur. Tel. 2918 

E 
Hususi 

lımir 1 

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

LANGANO vapuru 
~ 18-5 • 940 tarihinde 

A /M ~ ~~~~n::k~~ Rt~f ~ 
~ ~ 11 ERA limanlanna ha-

- D~IATK --' re~~~~~1~e;~~pu • 
'""""' ru 21 • 5 - 940 tari. 

!7 Mayu 1940 CUMA -. ,. . 
V. F. Henri Van Dert~ 
4.MERICAN EKSPORT LINF3 ll'f0' 

NEVYORK 

N E V • Y O R K 1ÇİN 

-------· ..,, 
EXPRESS vaı>uru 24 mayıta 

ru bekl~niyor. 

D.T.R.T .• BUDAPEŞT 

hinde beklenmekte olup ISKENDE- BUDAPEŞTE iÇiN 
RIYE limanına hareket edecektir. 
CİTT A Dİ BARİ motörü 21-5-940 BUDAPEŞTE m&törü 18 ,._,..,_-

tarihinde beklenmekte olup lstanbul doğru bekleniyor. _ _.,,. 
Pire Napoli Ceno~ limanlarına ha- KASSA motörü 5 HaziraRa na-· 
reket edece)<tir. bekleniyor. 

ZARA motörii 22-5-940 tarihinde 
ırelerek erteoi ırünü oaat 17 de PİRE SERVlcE MAR1T1ME &OU!lf!tli 

1
' 

BRINDISI ZARA FIUME TRIYES • BUCAREST 
TE VE VENEDIK linıanlanDA ha -
reket edecektir. 

BRINDISI Motörü 29-5-940 tari -
hinde gelerek erteoi günü saat 17 de 
PiRE BRINDISI ZARA FIUME TRI 
YESTE VE VENEDIK limanlanna 
hareket edecektir. 

CITT A Dİ BARİ motöril 4-6-940 
tarihinde beklenmekte olup İstanbul 
Pire Napoli Cenova limaulanna ha
reket edecektir. 

Not - Bütün ı.. npurlar Triye•
te Yeya Cenoyacfa ıiınali Ye cenubi 
Amcın'ka limanlarma hareket eden 
ITALIA ANONiM aeyri.efain ıirke
tinin Ye Amen'ka Ye Hindiotana hare
ket eden LOYD TRIYESTINO ano
nim aeyri.efain ıirketi vapurlarına 

teoadüf ederler 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 

KUMPANYASI 
ALBA JULIA Va. 16-5-940 tarihin· 
de beklenmekte olup MALTA, CE
NOV A MARSİLYA limanlarına ha -
reket edecektir. 

Köatence Ve Cal"ı için: 

CAVARNA motörü 24 ınııyt!l9 def 
nı bekleniyor. ..,,. 

Vapıırlarııı. ta111l Ye tarihleri 
tında h!~ bir taahhtıd aluııııd' ı 

TELEFON ı 200'7 - 200' ~ 

Olivier ae şfırekıi1 ' 
LiMiTED 

VAPUR ACENT.ASI 
At\ürk caddeoi Ree• bin•"' 
Tel. 2443 • İti 
Londra ve Liverpol hatlar' ~,. 

Piyıanın ihtiyacına ırö,.. ••P 
lanmız oef<0r yapacaklardıJ'• .~ 

--- Diş tabib~ __.... 

Cevat Dağlı ., 
Jı•bl 

Hastalarını her ,U.n .., 
0
1"' 

akt-ma kadar lkincibeyler ~.~,. 
iında 65 numaralı muayeııe3o5~ 
6inde kabul eder. Telefon:_;;..-' 

lzmir belediyeoindeu: bır~Q· 
Not ı Gerek naYlun Ye ıeHkoe ba

reket tarihleri hakkında acenttomi:ıı 
hicbir meauliyet kabul etmH. 

TELEFON No. 2004--2005 
l - Karşıyaka - Bostanlı :"' 

1
eri' 

yu civarında belediy~mize sıtlı ini' 
müsteciri tarafınd"n yapıJacB 1 ı~' 

lzmir ikinci hukuk hakimliğin- at ve tesisr.t masrafı otan 95 de ~ 
den: keşif bedeli mukabilinde vocu ııe '.r" 

!zmirde Osman zade mahallesinde tirilecek pl8jın iki sene ınüdd·edilrıO· 
~eşadiye sokağında No. 19 Cevat raya verilmesi, yazı işleri ~u·eÇ~i11 
vekil; avukat İbrahim Halit Atıl ta- ğündeki keşif ve şartnaınesı ' 16 1' 
rafından izmir • karşıyaka yeni ban- '27-5-940 pazartesi günü S88\ 951• 
ka No. 19 da Güzide hocanın evinde uzatılmıştır. Muhammen bede r~:iP' 
ve bulunmaması hasebiyle zabıtaca muvakkat teminatı 72 Jirad'.r.uraf'~ 
tesbit ettirilen Karşıyakada intibah !erin teminatı iş bankasına )~r•c-'1 

1714 ilncil sokak No. 27 faikanın e- makbuzlariyle encümene ın 
4 

vinde oturan ölü Hamdi kızı Nigar ları. ,, '' 
t . pa, '11' 

sayımcı aleyhine açılan istihkak da- 2 - Karşıyaka Fahret ın gaıiP"' 
1 

vasına mütedair tebligat neredfı ol- desinde 42 sayılı belediye erilP1~ 
duğu bilinmediğinden bahi•le bila nun üç sene müddetle kirnY~ ;. ~e~ 
tebliP' geri çevrilmekle mahkemece si, yazı işleri müdürlüğünd~ 4

1

n P'' 
bu baptaki tebliıı:atın ilanen ve ~artname•i veçhile 27-5-- 10,ııtı'· 
icrnsına ve davetiye ile arzuha ' su- zartesi günü saat 16 ya uzatııııu"'k· 
retlerinin mahkeme divanhanesine Muhammen bedeli 1500 lira ruııu!· 

]<U 1'" 
talikine ve muhakemesinin de 4-6- kat teminatı 112 lira 50 .ıııa · ı 
940 sah gününe bırakılmasına karar Taliplerin teminatı iş bankll· ne ıı' 
verilmiş olduğundan müddeialeyhe 'ırarak m:ıkbuzlariyle encilflle ,1 
Nigar Sayırncının muavye: ı muha - racaatl arı. d·ve :'>~ 
keme günü saat 10 raddelerinde as'!- 3 - KarşıYakada bele ı. ~i .. ddetle ..ıı 
!eten veya vekaleten mahkemede ha gazino•unun üç sene mu . aıırıar1• 
zır bulunması aks; takdirde alev. v1 verilmesi, yazı işleri .m'

1 
bile ı ıl' 

hinde gıyap kararı verilece!i'i H. U. ıleki kPsif ve •artııaıne.ı veÇ 6 <' 
M. K. mın tebligat faslına tevf;kan 5-940 pazartP•i ııünü sant 

1
el' ·~ı~ 

tebliğ makamına kaim olmak üzere zatılmıştır. M•ıhammen be~ )1r9 
keyfiyet ilin olunur. lira muvakkat teminatı 15 t i' ~1~ , ·ns. ı '\ tfl 

kuruştur. Taliplerin teını 'fle ;ı 

lzmir asliye ikinci hukuk hakim- kasına yatırarak makb~zııır•. ~ 
liğinden: cümene milracaatlorı. __......-;j~,ıO 

t . K k R d k · bl"''tııı 1 ,ı'f zmır - arşıya a eşa i,ve so a- kemece bu baptakı te ı~· fr 
t ·vJe ,~· 

ğında No 19. evde Neyir kendi namı icrasına ve arzuhal sure ': ;ıı fll .. ıe • 
na asaleten ve çocukları Şadiye ve listesinin ve d ·•etiyes•lltali~~,, ,, 
Orhan namlarına bilvelilye ·;ekili a- keme divanhesine 94ıJ • t' 11 

vukat ibrahim Halit Atıl tarafından muhakemesinin 4 - 6 ' ,r "-. 
Karşıyaka banka sokağındıı 19 mı - I• gününe bırakılmasına ]<a~~ybll ~ 
marada ve orada bulunmaması hase- rilmiş olduğundan miiddeıll bll~e I 
biyle zabıtaca tesbit ettirilen karşı • gar sayımcının muayyen ınu ,;,ıe1 -: 
yaka intibah 1714 üncü sokakta 27 günü saat 10 raddelerinde ~~, 

ede ·o" sayılı Faika evinde oturan Hıımdi veya vekaleten mah~em aıer~1 ı'· 
Sayımcı kızı Nigar aleyhine açılan bulunması aksi takdırde ~i fi· ,o 
istihkak davasına mütedair arzuhal gıyap kararı ittihaz edile:c ıeı·f:~ ti 
ve eşya listesi smetivle davetiye- M. K. nun tebligat faslın a!c ~~ 
si gösterilen yerlerde bulunm,,dığın- tebliğ makamına kaim olJ!I 
dan Lila tebliğ geri çevrilmekle mah- keyfiyet ilan olunur. 

Akhisar be ed1yesin , en: . on_. 
• ·~ı ft1 

Akhisar hükumet caddesinin bakiye 5984 liralık beton inşası ı, 
kasaya çıkarılmıştır. uııı~ 

Mayıs ayının 27 inci pazartesi günü belediyede müteşekk! 1 ~0~1ııt~ 
ne saat on b~~te bu gibi işleri yaptıklarına dair resmi vcsnil<ı 0 
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yüzde 7,5 tenıinat ve 2490 sayılı kanunun emrettiği şekilde ve .knPfe 1 J,1-
usulli ile müracaatları ve buna ail keşif ve ~artnanıeoin beledıye 16oı .A 

\resinde görülcbilec~ği ilan olunur. 14 17 :n 24 ~~ftıl 
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Met.kine Tamir hanesi 
"e b~' J 

Işi tününde teslim etmeği prensip edinen 
nurıla iftihar eden bir müessesed'r 
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