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Almanlar, Dün de üyük Kuvvet~erle Akşa. 
ma Kadar Taarruzlarına Devam eylediler 

Belçika hükumeti, payıtahtını Brükselden Ostanda nakletti Açık Şehirler 
Luven civarında· Almanların m Uazzam Silahsız yolcu vapurları Alman tay. 

tankları torpil tarlasına düşürüldü 
yarelerinin mütemadi ateşi alhnda 
Londra, 17 (Radyo) - Almanlann 

Belçika ve Holla11dada sivil halka ve 
muhacir kafilelerine tayyarelerle yap
tıklan canavarca akınlar devam et • 
mektedir. 

DAVET 
Harp uzarsa 

Almanyanın benzinsiz 
kalması muhakkak 

• A Bkerlik şubesinden: 
llruva-zzaf ukerlik hizmetini yap- Vaşington, 17 (A.A.) - Vaşingto-

tılttıın sonra 1076 sayılı kanuna gö- nun resmi mahfillerinde yapılan tah
~ısa hizmet hakkını kazanacak minlere göre, harp uzadğı takdirde 
-ıı;"Cede tahsil görenlerin acele ~u- 1 

benzinsizlik yüzünden Alman yıldı -
> .. ,~ llıüracaatlan lüzumu ehemmi- rım harbi makinesinin işlemesi ağır
: ...., ilin olunur. ........ -..;;;;,;;,;. ______ ..ıı ııııııaşşaııcc:ia.ıtk ve beliti de duracaktır. Viıton Çörçil 

Isviçre hükumeti 
Müdafaa tertibatı aldı. Almanlar, 
kuvvetlerinin bir kısmını çektiler 

Nazırlar mecl'si sık sık toplanıyor. Umumi sefer. 
herlik ilan 

Belgrad, 17 (Radyo) - Nazırlar ' r 
meclisi, dün bütün gün ve bugün de i 
akşama kadar sık sık toplanmışlar - ! 
dır. r 

Bugün akşam üzeri harbiye neza
retinin muhtelif şubeleri erkinı da 
bir içtima yapmışlardır. 

Alman matbuatının, Şimali Yu -
goslavyadaki Alman ekalliyetlerin -
den bahsetmeleri ve bu mevzu üze. 
rinde ehemmiyetle durmalan, Yu • 
goslav hükumetinin dikkatini çek -
mektedir. 

I · 

Son içtimalann bu hadiselerle ala. • 
kadar olduğu kanaat; mevcuddur. 

Diğer taraftan Yugoslavya hükıl. 

edilmek üzeredir 

meti, memlekette mevcud yabancı - Yugoslavya ordusunun motorize kıtaatı 
lara karşı tedbirleri artırmışhr. Bü • Faris 17 (Radyo) - Belgraddan Almanya, Tuna nehri üzerind'! bir 
tün yabancı anasırın, bir hafta zar- b"ldır· 1·1,·y' or. t k d b 1 ı t· - b 1 . ı . a ım u a ar yer eş ırmege aş a • 
fında polis me.rkezlerıne mürac:aatla Hırvat partisi lideri ve başvekilet mıştır. 
ka~dedılmelerı ve '.°~~lekette kal : muavin; profesör Maçek, blıgün Yu- Almanyanın, Tunanın Karadenize 
:.~d ~~nı~ t~ebeplennı ızah etmelerı goslavya askeri riraiini kabul etmi~ kadar olan sağ ve sol sahillerinde iıı.-

1 ırı mış ır. . ve kendileriyle uzun müddet konuş· zibatı zorla ele geçirm ek istediğ; 'H 

Yugo~lavya _matbuatının, neşrıya: m~tur. AHikadar mehafil, Yugoslav bunun için teşebbü sata giriştiği söy
tında bıtaraflıgı muhafaza etmeler. yanın umumi seferberlik arefesinde !eniyor. 
hakkındaki tedbirler de şiddetlendi- bulunduğunu bildirmektedir. Belgrad, 17 (Radyo) - Yugosla7 
rilmiş; aykırı hareket edenler için 

1 
Faris, 17 (Radyo) - Belgraddan hududunu aşan üç Alman tayyareııi. 

a&-ır cezalar derpif olunmuştur. haber veriliyor: - Devamı 6 inci .ahifede -
1 
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18 Mayıs 1940 Cumartesi 

.r- İTLER'iN l~ADY O] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

"zmetçi J 3.:{0 ıırogram ve memleket ~ant 
;ı~·arı, l:tü5 ajans ve meteoroloji hn-

Bl•T ıı·selı· kızın Belçı·kaga ve Halkevı· ·Çı·çek bcrlcri, 13.50 Müzik: Fasıl heyeti, 14.:rn Jüzik: Riyaseticumhur bando-

u'r/' 7\.TE voHLER H d ld su (Şef: İhsan Künçer), 15.15/ 15.30 

idim 
Hatıralarını yazan: PA Li J.Y. n' başına gelenler ol/an aya sergisi açı l )Jüzik: )felodiler (Pi.), 18.00 Prog-

- 8 - tlada geçirir. Şef arasıra kristal bir • ram ve memleket saat ayarı, 18.05 
'Rütan banyolar ta tan, yahud Al- küreye de gözlerini iliştirir ve bu kü- /hracaf d :Müzik: 'Bir Konçerto (Pi.), ıs.30 

w nynnın muht lif ocaklarından çı- renin üzerinde hareket eden .Rölge - Zehirlendi, Fakat hayatı Bir çiçek balosu a Müzik: Radyo caz orkestra!-lı (şef : 
k:ınlmış Mermerlerden yapılmı~tır.' !erle istikbali keşfetmeğe çalışmak- kurtarıldı . d 1 ·ı verilecektir İbrahim Ozgür), 19.00 Ko!luşnı:ı 

Yalnız bir i tı na Hr.; tadır. Son vazıyet o ayısı e t ~. JY lk ,. . hazırladıT#ı çi - (yurt bilgisi ve sevgi. i), 19.15 Mi.izik 
· • O · t · t h · 3~ Şeh · · k l" · f k d zmıı "la e\ ının ıs Hu i-;t: nn)ı H tlerın husu ı 1.Janyc_ s,yc z, mcc, esmer, a rr.ınen ,) rımız ız ısesı en ısmın a durınuştur . .. 16 d . Di\•an koşma ,.e semaileı· 19 35 mu-. N · çek scrgısi dun :<aat a mera:>ım - • • , · 

il te kil ed r ki, bunun mermeri faşlarınd. bir adamdı. Bu adamın son sınıf yatılı talebesınden ermın, . . b" 1 B 1 r • B Et A k t zik: Halk kürküler· ve ovun h vaJarı 
· · · · · k k h · d d 'k tı·· · Avrupadnkı harp halı sebe ıy e e - le açılmıı;tır. \ah ay em Y u , ı -1 lvn mermeridir. Çünkü banyoyu mevcudıyetını pek az kım:::e bılme ·- me ~p ecza anesın en te arı e 1gı . . h 1 . .: . . 1 b 1 b B 19 45 1\J emle ket saat avarı ajans ve 

· . · · . · · · k · · b" " h ·ıA çıka ve Hollanda va ıhııacat ve ma u partı muf ettışı, ~tan u me usu . · . • 
F hre " hedıyc eden l\1us o mıdır. tedır. Almanyada ondan bahsedılme- uy ·u verıcı ır musta zarı, ı aç zan- · G 

1
. R ht" G .. k b 1 d" ·~· meteoroloii haberleri 20.00 müzik, ·· · ı· · ı ı l kl · • •ıA f ı ı atışı durmuştur. a ıp ,a ıvar o er. e e ıye rel ı ,, • . 

~Tutlınhlar şahanedir. Hep i de ğe cesaret olunmaz. Şunu soylıye ım nıy e yanışı a ıçmış ve ı acı aza a - . . II 
11 

d 938 D B h u· H lk . . . D Hl" Çalanlar. Hakkı Derman Ha~an Güt · · · · " ·· ·· ı k · · · b h t t ı l\1emleketımızden o an aya r. e çet z, a evı :reısı r. 1- • • • • • lt•ktrikle mücehhezdir. Berlının kı, }Jıtlerden sonra uçuncu Ray!ışın mış onca kı, sınır u ranına u u -
1 

d 
5 000 1

. 1 k 939 . . H iki C H lk . fdar lıe Hamdi ·Tokav ı _ Okuyan· SafıY€ 
Adlon oteli şeflerinden biri i yeme'k en mühim adamı bu adamdır. Ilnnn muş, baygın bir halde memleket hasta- yı ın a 2•1 9•. ıra ı "

1
• 'k sedne39ı3n8- sey~n uk . urla, a evı k '

1 
eh 1 k~ Tokau 2 _ OkuYan. :Mefha;et sat• 

.. · · . . . ·· . h · G k h de 2 475 000 Jıı·ahk Be çı aya a yetı ve omıte er azası. a a a ı ;r • • • .. 
h ne:('ri idare <>der. Yanında dort hıç kım'e müneccımın Fuhrenm ya- ane.:ııne kaldırılmıştır. enç ızın a-

1 
'd ' 

00 
' 

1
. 

1 
k 

939 
d h Ik . . .

1 1 
. k e ]er nnk 20.30 Konpşma (Günün mesele· 

• .w • •• ı· d" "-" 1 t k ta 1 t N . · · f" "k yı ın n 2 697 O ıra ı a a 'e ~ıçeJ<t;ı ere çıçe sev n , . t ft ç muavinleri vardır. Du şef, nma nasıl gırdıgfnı soy ıyeme ı. ı a - yn ı ur rı mış ır. eı mınm ızı 
23 

'. ' 'h ' 1 t . 
1 

lı 1 t 'iT 1. Bny !eri) 20 GO :\fiizik. Fasıl heyeti, 
·· · · · . d · d k k 1 1 b 1 1,7 ,000 lıralık ı racat yapı mış ı. merasımc e u unmuş ur. " a ı · · · · llitlnin hu~usi vemeklerine .1ezaret nız koşke bır sabah kendısının gel - er ın en ırı nota an ta e e er ara- . 1 . . .. b tl b" 21 20 :\filzik · Ertugrul Sovsal tara. 

• w, • ı ı. 1 d w d ..• .1 · t' Belçıkaya geçen vıl yalnız zmır lıma- Etem Aykut, bu munase e e ır nu- · • · · ' · 
ed r. Ge tapon un mfihim bir memu- digını ve artık orada tamamen kaldı- sınc a uu un ugu a ogrenı mış ır. . . • . 

1 
.. . . . . . h fından Akordeon Soloları 21 35 mu· 

~ ..• . nından ıki mılyon lıraya yakın ma tuk su~·lıyerek çıçek sevgıgının c t!m ' · 
ru her g~n, mu.tbahlarda ~ulun ur , gını ogr;n~ım. . u ihraç edilmişti. miyetini ve çiçe}c sergilerinin güzel- zi~: Küçük orkest;n\ (Şef: Necip A~ 
~ emcklerm zehırlenmemesıne neza- . Bu, Nazı ~lmanya~ın~n ~aputıni - Ç k • d k • Bu v . , t "va ada ,da tesirden hıtli lik sevgisini artırdığını söylemf~. ser- kın), 22.30 Memleket saat qyarı , 

t d dır Zannedıvorum kı ılmı nilcum - e 17 e SI Z azı,> e Pi. s ., · h b 1 · · t ·h tah -re e er. · · ' kalmamıştır 8 ve 9 numaralı ilzilmler- givi açmıştır. Sonra sergi gezllmia - aJans a er erı, zıraa e:s anı - . 
Hitlerfn köşkünün beş odası var- dan hakikaten anlamaktadır. K~n- • • d k" · 1 k dü ""klük . · H k. . k . . k viUlt kambiyp - nukut borsa~ı (fı • 

. • . d" · · ld 1 t · 1 1 t"kb ı· u •• f l e ılo başına onar para ı şu tır. u sene ı ~ıçe sergısı ço ıı:en - ' . . de 
dır kı. buraya hıç bır fotografçı ka - ısının Y1 ız ar vası asıy e s ı a ı zum Sa lŞ arı görillmOştür. Satışlar gev emi§tir. gindiı·. Yann akşam Halkevf sal o _ yat). 2?.150 konuşma (ecne~ı dıller r.o 
bul ed~lm~z. Ben ancak bir de~a ~u keşfettiğine kanidir. Filhakika Hıt - Akala birinci nevi pamuk şimdi 58 nunda bir çiçek gece~i tertip edile _ Ynln_ız kı"a - dalga postasiy.e), 22.;

8 daireyı 
0

gördOm. . (Yıl~ızl~r ~aıresı) ler de onun bu kudretine inanmakta- kuruştur. Pamuk ihracatı, zaten epey cek ve 0 gece sergi sona erecektir. Müzık : Ca2band (Pi.) (saat 23. 
adı ve;ııen bu ?aıre koşkün u.st ka - dır. Benim geldiğimden biraz sonra Rütubet dereceleri ve znmandanberi durmuştur. Zeytinyağı * ~.,·e kadar yalnız uz~n dalga ,ostası, 
tına iluve edilmıştir. Buraya ikı adam Hitler, Uç gün, yıldızlı odalı apart - da a . . tt a· E lce 43 kuruş Af l .. 3.25/23.30 yamnkı program, ~t 
girmek hakkına maliktir. Birisi biz- mana kapandı. Yanında bir kişi var- murakabe işleri l ynıvtv.azıy~ e .ır.d' 

3
"'V
6

ek t yon satış arı kapanış. 
O d O d

. o an ze ınyagı, şım ı uruş ur. . . 
zat Hitler, diğeri de kendi münecci - dı. a siyetz ı. 

8 
b t" .1 k · Toprak mahsulleri ofısı ve muhte -

. . . . . . atılmak üzere orsaya ge ırı ece * . . . b t 
mı Kar! Osıyetzdır. Daırenın mOhım l\'Ia!Omdur ki Hitler alkol kullaı1maz k' d k . ü .. 1 . "ht" d cekle- lıf yerlerdekı zıraat bankası şu e ve ( ngiliz radyoları) 
b. t k . , çe ır e sız zum erın ı ıva e e j• f • k b d ki n39 . d Ik" t ·1· d . k ti . (Th Btl• ır parçasının avam oyu rnavı Yalnız bilinmeyen birşey var. o da . .. t bet d 1 . kir - ımnas 1 ay- san 1 .arı, ;". senesın en ev'Ve ı ngı iZ ra yo şır e nın e 
camla muhattır. Bir elektrik dilğme- Hitlerjn esrarengiz bir illlç kullan _ ,rdı ka~amkı ru uü ü e~hece ertı ve çe .. ·a zamana aid müstahsil elinde kalmış tisb Brondcasting Corporation) fıt 
. . e sız ·uru z m ı raca mm muı - kl . .. ~ ı . . 1:1. 

sıne basılır basılmaz bu koyu rnavı masıdır Bunu imal eden müneccim k be . h kk d k" . . ve ram z hazırlı arı afyon mahsulünu satın almaga başa- ecnebı dfllerde haber neşrıyatı proa 
" • • • 1 a sı a ın a ı nızamnamenın . - . .. k d 

tavanda butiln seyyareler hareket Ori~·etzdir Hiç kimse bu ilacın ne- d" . dd . . t' d t• t ve mışlardır. Bu ayın son günune a ar ramı: 
w •• • • · ıncı ma esme ıs ına en ıcare - . . . 1 etmege başlar. Yenonun butün ade- den imal edildij'ini bana söylemedi. kAI 

1
. te b"t d"l . ı· 1,9 mayıs jimnastık bayramı ha - mahsuller kabul edılecektır. nce top 

•1 • t . 1. . • b. a e ınce s ı e ı mış ır. d 1 f 1 f" d . 
seeı erı avnnın ıma ı ıçm tam ır se- Hitlerin her gün vanında bulnnanlar 10 1 ta d d .. .. 1 1 d" zırlıklnrına mekteplerde evam e - anmış a yon ann mor ın erecesı 

. . . . • numara ı s n ar uzum er e .. - . . . . . . ıı . 
ne sarfotmışlerdır. Hıtler ancak son bu içkiye (Adolf ilacı) ismini verir_ h k k l'tel tek bül d ü- dılmektedir. Şehrimızdekı lıselerle ıçın 40 kuruş, kaba toplanmış ma nı Türçke 
provalardan sonra burasını beğene - ler Bu Osiyetzin husu-:i Hiburatuvar ün Yl u darı a 

1 
A eü~ed 1a6 . bee te~ de orta derecedeki okullar talebesi, Al- için 30 kuruş fiyat takdir olunmuş.- İngilizce . . · - - zm er e azamı y z e nıs ın , .. 

bılmiştır. larmda imal ettiği penbe renkli bir 9 t d dl d h aşa·ı kali- sancak stadyumunda muşterek pro- tur. 
Burçların muhtelif işaretleri dı - içkidir. Küçük şişeler içinde rnubnfa- •-ınumatrak sbilaln adr a .. ~ al d g .. de va yapmışlardır. Beynelmilel afyon kongresinde af-

] . kt d" ııt: ere e a e en uzum er e yuz . "h 1 d 1 k tl . t 
var an tezyın etme e ır. Yan tara- za edilen (Adolf ilacı) ndan Hitler d" . bet" d t - ur * yon ıstı sa e en mem e e erın sa ış 
f d k . _k b' d . d . on ye ı nıs ın e, amamen yagm ---- . tl . . .. .... 1d .. w •• Tü 
ın a ·üçu · ır aıre e ıse gece günde üç ki.içlik şişe içer k t" 1 f b 1 t S • d•• vazıye erının goruşu ugu ve r -

gtindüz bir mangal yanmaktadır. Bqndan F.ührenin ne ~ibi bir fay- )l·ernd e su.:e kkıy e ev
0

saü 
1 

I ozdu ~-~şd a~~ ergılerden onen kiye m~hsulleri için bazı angajman-
H "ti ö 1 . ld k. . er en mu re ep z m er e ~uz e • l 1 ld • .. _ .1 . t" 

ı er g z erı manga a ı ateşın da gördüğü meçhuldilr . bet" d t b t b 1 b"l kt" tacır er ar yapı ıgı ogrenı mış ır. • • . . . • · nıs ın e ru u e u una ı ece ır. 
kırmızıngına dıkılmış oldugtı halde R t b t . b t" f A -1 ti ı Jı *· . . . u u e nıs e ı ennı a e er e ve a 1\Iilano ve Peştedeki beynelmilel • • .._ . 

> 

İzmir DaJga 
Saatiyle uzunJuğıl 

18,55 21,32 19.60 
8.l 5 31.55 26.!SS 

11.00 31.55 25.5S 
13.30 19.84 16.84 

16.16 19.84 16.84 

18.00 25.5S 19.82 16.84 

20.00 25.G3 J 9.G~ 
23.45 31.Bl 25.55 
H.15 16.84 
23.00 31.32 26.fS 

> 
Fransızca 

uzun saatlcrını milnzevıyane bu o - -Devam edecek hl 1 . 1 te Çuvalcılar bırlıgı - nacak numunelerin ta i i suretıy e s sergilere !zmirden hususi surette iş- (Tahran radyosu) f •'•----------•'I• •• bit olunacaktır. tirak eden iki ihracatçı tacir, şehri- kurulacak Türkçe 12 31 ıs.' • Turk-Romen tİca- * mize dönmOşlerdir. ~u ser_gilerdeki İştigal mevzuu çuval ve kanaviçe *·----
Acı hır kayıp ret mu·· zakerelerı· . Bostanlı plajı ~~~yonlarımız çok alaka gormüşler- ve jut n:ıamuli'ı.tı ithalatı ~lmak {ize.re ZABITADA 
Alaşehir, 7 (Hu usi) - Deri Belediye, Bostanlıda islimlak etti- •· merkezı tstanbulda ve Aır 5upesi ız- ~·s·---a----~-- .. 

fabl'ik&törlerimizden B. Mustafa mirde bulunmak şartiyle fut maınu- Zavallı yavru!.. 
ği pliljı bu yıl işletmeğe ve halkın is- M !::il hkumiyet k · ı "th 1-t l eıa 

Ruşen, bugün vefat etmiş ve cena· Belçika ve Hollanda ile tifade ine açacaktır. Bu maksadla ~ ıatı, tJnavıçe ve çuva ı n a çı ar Ödemişin Beydağ nnhiye"ine rl1 
zesi v~ ..... nie kaldırılmıshr. k b d Kuşadasının Selçuk nahiyesinde birliğinin derhal kurulması, Ticar~t but Ulu·1ere kövünde Abdullahın ot ..,.... ·~ •• k l d d pllljda, kiracı tarafından ira e e - u • 1' 

tzmiroo olduğu gibi Tirede ve muza ere er ur u !ine mukabil bazı tesi3at ve inşaat ~li karısı Beyzanın gec:ıe;:i~ evine :Tekaletince kararlaştınl.mıştır. n_u lu beş yaşında Arif, ana~ı evde yo; 
burada deri fabrikaları tesis etmiş Ankara, 17 (Hususi) - Şehrimize vücuda getirilecektir. a-ır{!rek mesken rn~sunıyetını ih - ışlerle meşgul olacak tacırler, bu hır- ken çıktığı ağacın tepesinden dOŞ 
herkesçe tanınmış ve sevilmiş O· gelen malümata göre Romanya hükü- lal eden Ali oğlu Demir ağırcezadn !iğe aza kijydolmağa mecburdurlar. rek ölmü~tilr. 

lan merhum, Alaşehirde iki köprü :metiyle hilkOmetimiz arasında Biikreş 11 altl ay hapse mahkum edilmiş, fakat Kaydolmıy~nlar. birliğin işti~al _mev 200. lir:yı kim çaldı? ,,
00 yc.pmış, Sarıkız maden suyunu oo yapılmakta olan ticaret müzakerele- Borsalar cezası tecil olunmuştur. zuunu teşkıl eden maddelerı ıthal Torbalıda Bağlık istasyonunda .. 

ihyn etmiş ve her hayırlı işte dai- ri müsait bir hava içinde devam et - =11 edemiyecekl~rdir. lira çalınmıştır. Hırsız aranıyor. 
ma önayak olmuş bir şahsiyetti. mektedir. Hayvan ihracatçıları * Batından yaralamış; 
Kendisi için rnhmet dilerken, oğ Yeni anlaşmada her iki hUkumetin 1 N c. t R : Beraet ettiler Kemerde 14 yaşında Abdülkııdlt1; 
lu kıymetli gençlerimizden B. ticaret mübadelelerini artırmak im - 41 çuval Şerif Remzi 7 7 50 Şehrimizdeki ha)'V:ln ihracatçıl:ı.- 'bir meseleden Mehmed Aliyi t•J 

• "' ., d "h b" l"kl · · · d Seferihisar sahillerinde Kanlı ada :\fehmed Ruşen ile biıtün ailesi ef- kanı göz Önünde bulundurulmaktadır. 202980 rı, ün ı racat ır ı erı oınasın a yüzünden yaralamıştır. 
d 1 i b k t 1.. B B h · ı·· · l cinrmda ka,.ak balık avlamak ve rıı ınn taziyet erim zi sunarız. Diğer taraftan Hollanda ve Belçika- aş on ro or . a anın reıs ıgmc e :.- Yaramaz çocuklar: 

t 1 h · · d t k"l d'l kabutnj kanununa aykırı hnreket et- ncııfl· da bu iki memleketi€ yapılrnald;a olan 203021 op anmış, şe ı"ımız e eş. ı e ı c - Dolnplıkuyu caddesinde 11 "! "aY 

iş saatleri ticaret müzakereleri harp vaziyet: do- ZAHiRE: cek canlı hayvan ihracatçıları birliği mek suçundan şehrimiz ağırceza da l\f ehmed ve 13 Yaşında Salih, J3 
k 43 4., · · ü · d "h A ·· mahkemesinde muhakemeleri görü - · .. r•' layısiyle inkıtaa uğramıştır. 49 balya pamu .... nızamnamesı zerın e ı zarı muza - Ahmedjn evine girerek 40 lira p .. btf' 

k . <l W• 3 ,,_ 3 ,, k ı b l ı d JJ ft len Si anılı Mihal oğlu LadikGıs Ya- 1 Koordinasyon heyeti yeni * 9750 kilo P. çe ır egı ıo ıö ere ere aş amış ar ır. "J.tı aya sını çalmışlardır. Suçlu çocuk ar _.. 
• IKTISAD TEŞEKKÜLLERİ n lR 150 çuval susam 15 10 15 10 perşembe günü saat 17 de tekrar ni ile arkadaşlarının suçları sabit ol- sızhğı yaptıklarını itiraf etmfşttv· 

kararlar verdı A RADA 50 çuval yulaf 6 75 6 75 toplanacaklardır. mamış, hepsi de beraat etmiştir. de par:ı bulunamamı~tır. 
Ankara, 17 (Hususi) - Koordinas )fıntaka ticaret müdürlüğü, Rornn 

yon heyetince knbul ve icra vekilleri bankasının ikinci kordonda bulundu
heyetince tasvip olunan yeni bir ka- ğu binayı kiralamıştır. Müdürlüğe 

rarname yüksek tasdike :ırzedilmiş - merbut ihracat kontrolör. ölçil ve a-

Para Borsası 

tir. )'ar baş kontı·olörlükJeli hep bu bi - Sterlin 
Bu kanuna göre bilumum sanayi ve nada toplanacaklardır. Banka, başka Dolar 

iş yerleri hafta <tatili kanunundan is- bir binaya nakledecektir. Belga 
tisna edilmektedir. Her nevi dokuma F. F. 
ve iplik imalathane ve fabrikaları ile dokuzuncu maddesi hükümleri dabilin- Florin 
Silmerbnnka bağlı bilumum fabrika- de mesai saatları günde üç sa.ate ka- F. S. 
!ar da milli korunma kanununun on dar artırılabilecektir. K. S. 

Serbest kurları 
524 

160.60 
3.7834 
33.75 
1.1661 
2.8925 
2.6118 

520 
160.-

33.98 

----*----
Belediye işleri 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
yukarı mahallelerde belediyenin 
muhtelif inşaatını, cumhuriyet koru -
Juğunda vücuda getirilmekte olan te
sisatı tetkik etmiştir. 

Yerlere tüküren yedi kişi belediye 
zabıtasınca para cezasına çarptırıl -
mıştır. 

-,-==-*---- Yangın : 11 Lise bayramı Evvelki gece saat yirmi dörtte. 
Birinci erkek lise~inin senelik jim- sonra ikiçeşmelikte Kapanizade soB' 

nastik bayramı bugün 8aat 15,30 da kağında mezarlık kıyısında bi~::~B' 
Alsancak stadyumunda yapılacaktır. ~adan yangın çı~~ış!-la .. da itf~~. f lltl 
Talebeler bu bayram için mühim ha- ıafından derhal soı:ıdilrulmilş Sl' 
zırhklar ;apmışlardır. gmın, dikkat!lizlikle atılan yanılc 

B. Nihad lg.._ riboz garadan çıktığı anlaşılmıştır.~ 
d"l , 

Ankaraya davet e a Bornova ziraat mücadelt istasyo - Vekaletince 
nu mOdliril B. Nihad İgriboz Ziraat miştir. 

w 

l•sL ""'M TARiH/• yet vermek istemezsen kimse mu - kale kumandanı l\ferhabın kardeşi IıcJm çok tecrübe edilmiştir. Yahudi kahramanlanndan }>af~eıı 

r
_.. A vaffak olamaz. Harisin kumandasında idi. Hazret Hazret Ali de ona cevap yerdi: rı tekrar atılmışlardı. Fakat iş fŞ 

1
, 

Hazret Ali heyecan içinde sordu: Ali, doğrudan doğruya Harise sal - - Bende sana söyliyeyim ki, a - geçmişti. Biraz sonra düşman l<~ 

Hz. Muhammed - Ya Resulüllah, böyle çarpışa dırdı, kılıçların bir kaç temasından nam benim adımı (Aslan) koymuş- yor, kaleye çekiliyor, f.&lıai islA~.r , 
çarpışa onlara fsllimlığa inandıracak sonra Haris r uhsuz bir halde yuvar - tur. dusu da Kamus kale,,ini ele fKır 

9 Yazan: M. AYHAN • ve kabul ettirecek miyiz? l andı. İlk hamleyi Merhap yaptı. Fakat yordu.. . . şt' 
. . - Hayır, Ya AH!.. Biz rnülaye - Fakat bu sırada kale kapısından Hazret Ali; düşmanın kılıç havaleı;i - Burada .mü"cahid~rden 15 lôf' g1 

-209- de söylendı. Kamus kal~sı, Merho - met ve sUkOnet taraftarıyı;;o; ... Fakat meydanlığa doğru süratle ve şiddetle ni, kolaylıkla defetmişti. Şimdi ham hid düşmUştü. Düşman telefatı .1ıe Hazret Ebu Bckirin yaptığı hücum bet .kumandasında ~:a~bgı müdafaa- vaziyete göre. hareket etmf>k Hizım ! koşan iri, korkunç bir cengaver gö - le sırası kendisine gelmişti. :\!c-rhap nefer tutmuştu. Jiayber, tsınarııı r , 
muvaffakıyctsizlikle neticelenmişti. da ısiam ordusunu ıyıce sarsmıştı. Hazret Ali sancağı kaptıktan son- rilndü ... İşte bu adam, bütün Arabis- kalkanını kaldırarak; Alinin kılıcı- sıık.ut etmiş ve yabudiler, srtık }ıllet• 
Düşman şiddetli bir müdafaa ile islam O akşam Resu!ü _:E~rem; w ra ordunun önüne geçti ve kale dı - tanın dilde dolaştırdığı meşhur peh- na karşı kendini siper almıştı. Fakat bin kendileri için büsbütün fel~Jc al' 
ord~su.nu püskü.rtmü~tü. Her tec~?be .. -1;arın -dedı- ıs:~mın. sancag:n:, varlarının dibine geldi. livan ve kumandan Merhaptı... Hazret Ali, bütün şiddetiyle J.ılıcı - aver olacağını düşünerek tes111'1 
aynı rıcatla net~celenıy~_rdu. Bu boyle oyle bır za~a. verecegı~ kı, Allah n ' Hazret Alinin bu hareketi o zama Kardeşi Harisin bir kaç kılıç dar- nı düşmanın başına havale etmiş ve muşlardı. e-
devam edemezdı. Resuluekrem bu se- Peygamberını sever, duşma~an kaç- mn adetince; meydan okumaktı. Ka- besinde öldürülmesinden hiddet~ ~ferhabin kaldırdığı kalknnı parça- Resulü Ekrem, karargAhta Jte~ • 
fer ordun~n kumand~sın~ı Hazret Ô- maz, Al.~~hı ve .~eygamberı tarafın- le divarmın UstUnden bir nefer ba • gelen Merhap; arkasına bilytll:çe bir ladıktan sonra kafasına i~betle bu yi bekliyor ve endişe ~inde ".uJ'U~-' 
mere verdı. Hazret. Ah o ::ııralarda göz dan da oy le sevılır. . . . ğırdı: kuvvet takarak, yalın kılıçla harbin müthiş dilşmanı yer~ sermişti. yordu. Nihayet zafer haberı. it 
atrısın~an mustarıp buluAnuyord~.. Bu zat. Hn.~ret Alı ıdı ... Snbah ol- _ Sen kimsin? cereyan ettiği meydana gclmi~ti. Merhabın ölümü; arkasındaki bO- cıonra da Hazret Ali gelmi.Şti.'. cıı, 

Hatta; Hayber harekahna bıle iş. muştu. Resulu Ekrem: damadı Haz- _ AI· ibni Ebu Talip .. . "Beni Ha_ Bu dev gibi adamın sırtın<ln knlın tün kuvvetin ve bfit{ln Hnyber mil - Resultı Ekr 2m Hazret Aliyi çl' f' 
tirak edemiyecek vaziyette olduğu ret Aliyi çağırttı ... Gözlerine baktı • şimden. 1 

b ir zırh vardı. Elindeki kılınçtan bı:ı.ş- dafilerinin ümidini kırmış, kuYvei rının kapısında karşıladı ve 0111.l b:r 
halde ' gen.e .duramamış ve buraya onu okşadı.... Ses kesildi. Çok kısa bir zaman ka belinde bir de ihtiyat kılıç sallam- maneviyelinj berbad etmi~ti. Çiln · rına basarak gBzlerini defalarc• 
kndc.r gelmıştı.. Hazret .Alı göz ağnsından çok geçmişti ki; kalenin kapıl~rı açıldı yordu.. kil l\1erhap kolay kolay başı eğilecek tü.. ., 

Hazret Ömerın kumandasında ya- muztariptı. Resulü Ekrem i!!lamın ve bir dOşman müfrezesi rnevdana Merhap, Hazret Alinin kar~ısında bir pehlivan değildi. Şimdiye kadar w • • ,e te•11 
pılan hareket te netice vermedi. Hat- bayrağım verirken: · . . . . . Düşman rnagJQp edılmış 
~ b 1 k k 1 . H t ö y bb' a d" ff k' çıktı. göksilnil gerdı: kendısıne her meydan okuyan cenga- olmuştu. tö u ara ı as er erın azre mc- - ara ı - e ı- sen mu\·:ı a ı -

re cesaretsizlik atfettikleri, onım da yetimizi ister isen sana mümaneat İki taraf kılıçlarla ve mızraklarla - Sana haber veriyorum -diye~ veri, kolaylıkla parçalayıp öldür -
bilmukabele askerden şikayet ettifri olacak yoktur. Keza sen muvaffaki - karşılaştılar ... Düşman müfrezesi ; . bağırdı- ben Merhabim, benim kı • ı müştü. - Devam eı;ıecek-

' 
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Gazete sahifeleri
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Karar yüksek tasdike 
arzedildi 

Ankara, 17 (Hu~usl) - Gazete 
sahifelerinin tahdidi hakkındaki koor: 
:inasyon heyeti kararı icra vekilleri 
el'etince kabul ve ;·üksek tasdike ar

ıedilıniştir. 

' 

Narvik şehri, müttefik kuvvetler ta-
rafından istirdat edilınek Üzeredir 

Amerika ve Avrupa Harbi 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Mükemmel bir insan, olgun bir tel 
ve reis, realist bir Amerikan vatan .. 
da§ı olan Ruzvelt, Avrupada çalı • 
nan tehlike çanını §İmdi değil, daha 
Önceden duymuftur. 

Bu karara göre 0.42X0.58 metre 

'badında ve daha büyük ebatta 0 1an Dün karaya çıkarılan yeni kuvvetler, derhal harekata iştirak etmişlerdir. 
hıete~r 6 sayfa, bu ebattan küçük 

Bu çan, medeniyetin, dünya niza· 
mının, hürriyet ve adaletin yıkılma· 
aını terennüm eden meı'um bir bay
ku§u andırmaktadır. 

~!•n ıazeteler 8 sayfadan fazla çıkarı- Müttefik Kıtaat, cenu ha dog" ru sarkmag" a başladı Hakikaten; bütün bir dünyaya 
'"llııyacaktır. hakim olan kıymet ve ölçülerin vah-

?ıl:il!i korunma kanununun 21 inci Londra, 17 (Radyo) - Norveı;te 'lar taarruza geçmişler, Norveç ve miit ettiği, şehrin bilafasıla deniz, kara ve· sınd:ı harekat müsaid şekilde inkişaf ti ve barbar bazı milletlerin şuura11a 
lııaddEsinin verdiği selahiyete istina _ muharebeler devam etmektedir. Nar- tefik kıtaları plan icabı içeri çekilmiş- havadan bombardıman edildiği bildiri!' etmektedir. savletleriyle topyekun yıkılıp a-itme· 
~en resmi tebligat ve ilanların çok yer vik şehrinin istirdadı çok yakındır. !erdir. Bugün yedi kadar Alman tayya miştir. Almanların paraşütlerle Nar-1 Narvik cephesi, 17 (A.A) - Bjer si ne kadar feci ve hazin olacaktır? 
1ıgaı ettiği gilnlerde Ulus gazetesinin l\lüttdik kuvvetler, bugün yeniden ka- resi düşürülmüştür. vike takviye kuvvetleri indirmek teşeb 1 vik mıntakasında kısmen muhasara Toprak üstünde, yüz milyonlarca 
8 Sahife çıkmasına izin verilmektedir. raya çıkarılan kuvvetlerle teşriki me- Norveç başkumandanlığı 21 . '15 büsü akim kalmış, bir çok paraşütlü as edilınış olan Narvikteki Alman kuv- İnsan tasavvur ediniz: Fıravunun e • 
~'.8rııl gazete bu karardan istisna edil- sai ederek cenuba doğru sarkmaktadır yaş arasındaki Norveçlileri silah altı- ker daha harnda iken itllif edilmiştir. vetlerinin kısmı kü !isi şark istikam·~ sirleri .gibi; kırbaç a~tında inlemek. 
lıııştir lar. d t t . t• 

25 3
• aı Stokholm, 17 (A.A) - Norveç tinde dağlara çekilmişlerdir. Fran te, sefıl dalgaları halınde §U veya bu 

• 1 1 d N t . 1 na ave e mış ır. - a yaş ·asın- m·ıı te k .. l l"k t kt d' 1 B ____ .*___ Aman ar a amsos an şıma e yü- . . .. . ajan,ının bir tebliğinde ecnebi mem sızlarla Kanadalılar mahalli yolları 1 e 0 e ı eme e ır er. una 

l 
rümektedirler. Narvikin 190 mil gar .,dakıler şımal, dıgerlerı cenup mınta. leketlerde bulunan 21 ila 4!) yaşın- açmakla meşguldürler. Şimdi bu kı- tahammül olunur mu?. Kitapları Y•· 

ll.gİ[İz ÇOCUk/arz bında Mosyen cenubunda müttefik kı- kasında harp edeceklerdir. da bütün Norveçlilerin askerlik hiz- taları yalnız küçük Rombak fiyordu kan, münevverlerin kafasını balta-
• talarla Almanlar arasında bir harp ol- Yabancı memleketlerdeki Norveçli- meti için kayıtlarını yaptırmalarını Narvikten ayırmaktadır. MOttefikler larla uçuran, dünyanın İyi, güze! ve 

Emın yerlere muştur. Bu muharebe müttefikler l.,hi- ler de silah altına davet edilmişlerdir. bildirmektedir. fiort ile şehri harp gemilerinin ateşi insani olan bütün mukaddes varlık-
naklolunuyor ne neticelenmiştir. Bugün neşredilen ikinci bir tebliğ- Ayni tebliğ, 21 ilıi 35 yaşında olup altında bulundurmakta, buralarını tay larını, bütün mefhumlarını kaba çiz-

'_ Lanada Sinay mıntakasında Alman de, Narvikte Alman ricatının devam da Norve•te bulunan Norve•lilerin yarelerle bombardıman etmekt~dir - melerinin çivileri ile parçalıyan bir 
""ndra 17 (Radyo) - Harp dola· ' Y • •• ı H h b 

tı.ıiyle ce~ubi şarki sahillerine nakledi ·z 1 d d 1 d derhal askerlik hizmetlerini yapmıık !er. Bıerkte faaliyette bulunan milt- r~~'.mb: .. dayır,d ~.Y1 •r, dunu. Ru.zvelt 
~n · ·· ·· e an a a a arın a tefik kıtaları Gratangerde kuvvetler- gı ı ır a am egı , me enıyetın en Çocuklar daha emın yerlere ııotu. üzere şimal bölgelerine gitmelerim k .. ··k b" h ı · l'ül . ' . . • · . le irtibatı tesis etmişlerdir. uçu ır mer a eaıne varamıyan 

eceklerdır Şımalı şarkı sahıllerın- emretmektedir. Af "k h · · b"I k b ı ı ~e~· · Alman hava kuvvetleri dün bilhas- rı a va tısı 1 e a u etmez. p. 
"1!/ Çocuklar da başka yerlere alı.rıe.- Bu tebliğ Narvik cephesindeki ha- sa Narvik mıntakasında faaiiyet tidai çağların vah§et ve. ceberutuna, 

tır, Hollanda kıtalarile lngiliz 01 dusu rekatın müsaid inkişaflar gösterme- göstermişlerdir. Müttefiklere karşı yirminci ası• insaniyetinin boyunda. 
----·* si üzerine memlekette maneviyatın 18 Alman tayyaresi faaliyete gec • rukta bir hayvan gibi mutavaat gös 

26 M t düşmana mukavemet ediyor yükseldiğine alamet sayılıyor. miştir. !ermesine imki.n yoktur. Böyle bir 
ayıs a . Stokholm. 17 (A.A) - Norveç Diğer cihetten Stordal~n vadi,inde dünya görmektense, boğufa boiuıa 

~ı':tt f'k l k tl J Londra, 17 (Radyo) - Zeland ada- land adalarına gelmış ve kumandayı resmi tebl"g"i· b .... k b. f 1. t h""k" -· kt ölmek elbette ki daha doğrudur. A. .. e ı mem e e erue .. . ... l" k k 1 1 1 t 1 ' 1 
• uyu ır aa ıye u um surme e-

tur. Dün yırmı ıkı ıra 20 uruşa a- e e a mış ır. Rama mıntakasını ··tt f"k d" M'"tt f"kl b d Al 1 merika, Avnıpa üstünde tüten yan~1• " • l k ı 1 d k d 1 - h 'ht" cc ~ n mu e ı ve ır. u e ı er ura a rnan arın . ._ 
ayın yapı aca taları ile birlikte düşmana mukavemet1 Hol an a uman an ıgı er ı ıma- N'orveç kU\'\•etler· taraf d k t d • ·ı l I . . I nın kızıl alevlerini, şimdi Va•ington . . . . . . .. . R · ı ın an ~ı ı su ı sveçe ogru ı er eme crıne manı o - .., 

Londra, 17 (Radyo) _ 26 mayıs etmektedır. Almanların mfiteadfüd şıd- le karşı hır tedbır olmak uzeıe _ ot~r: rett~ tutulmaktadır. Narvik mıntaka- mak istemektedirler. ve Nevyorkun asfalt kaldırımlarında 
~azar gUnil, müttefikler tarafından detli taarr~zları püskürt.ül~tiştür. da~ ve Amsterdamda yapıldıgı gıhı ve otuz katlık, kırk katlık binaları· 
'lııurıı·ı • . il il .1• d"I . t· 0 Hollanda velıahdı prenses ıulıananııı Laşındekı petrol tanklarına da ateş ve- B y 

1 
ı nin pencerelerinde görmektedir. Mı'l-

ayın g n ı an e ı mış ır. • 
:~n her taraftaki kiliselerde topla· zevci prens Bernhard Londradan Ze- rilmiştir. renııer o ıy e letler münasebetleri, Amerikayı, ih-
~t~Cak, krallar ve reisicuı;ııhurların da tiyar ve eski dünyanın buhranından, 

lrakiyle zafer i~ dua edilecektir. Amerika matbuat 1 ::ı:~:z~~. facia11ndan elbette uzak 

Mısırda Alman yadan Italyaya harp malze- Yalnız şu var: 

h • Ve tank •• d •ı• Amerikanın harbe i§tiraki keyfi-
o" • 1 d Ruzve~tin nutku etrafında memnu- mesı gon erı ıyor yeti, derhal ve tam manasiyle vuku il.hin tedbirler a ın l bulamaz. Bu, yalnız uzak •arkta ,·a· 
l<ah Londra, 17 (A.A.) - Times gaze- dirler. Avusturyada tahşit edilen Al. ' 

ı,,. ire, 17 (Radyo) - Fevkalade nı"yetka" rane makaleler or . tak"! b" B I d ponya gİbi bir rakibin bulunutundlln "' yazıy tesınin müs ı ır e gra menbaın man kıtaları Fransaya karşı kullanıl-
,. Yet dolayısiyle alınan tedbirler ta- d ld - b" h b . Al 1 k .. b ... k b" "ht" 1 b değil, Amerikanın kendi kuruluıun· _,.ını d de . b.. .. an a ıgı ır a ere gore man ar, ma uzere Uyu ır ı ımam a u mal 
4.!d anınıştır. Karada, hava a ve - Vaşington, 17 (Radyo) - Matbuat ihanet teşkil eder. Kısa görüşler uyuk Brenner yoliyle italyaya ha p malze- zemeyi takip edecektir. dan ve teşkilatından doğan bir za • 
· ~ b.ilyük bir teyakkuz vardır. . ve halk Ruzveltin nutkunu mem11unı- hatalara sebebiyet verir. mesi ve bilhassa tanklar ırön~ermekte- rurettir. Maalesef, bu böyle! 
~ , hıre, 17 (Radyo) - Mısırdakı yetle karşılamıştır. Sözleri ü1.erinde durulmaktadır. Umumi harpte Vilson, Almanya 
~tiliı vatandaşları arasında gönüllü Ruzveltin: Nevyork Herald Tribün: aleyhine harbe girebilmek için uzun 

~lanınağa başlanmıştır. - Müttefiklere yardımımızı güçleş. cMüdafaamız için çok çalışmalıyız. Ruzveltı·n Mesa1·1 müddet düşünmüı ve uğraımııtır. 
~\'skellderiye 17 (Radyo) - Üç giln tirecek tedbirlere baş vurulmamasım RuzyeJtin işareti b:zi buna davet edi- Nihayet kongre kararı ile harbe mil· 
,4 el ı\kdenizde manevralar yapmak rica ederim. Böyle bir hareket, kendi yor. Tehlike kapımızdadır.> dahaleden sonra yirmi milyonluk nor 
~re açılan Fransız ve ingiliz donan- noktai nazarımızı müdafaa eden dev- Diyor. M ( f d d d b mal asker toplanmaaı yerine ancalc 
•t,arı, bugün lskenderiyeye dönmüş- Jetlere ve dolayısiyle kendi kendimize usso ini tara ın an ün en eri bü- dört milyonluk bir ordu toplıyabil • 

----·"'1:---
ıı Asılsız bir haber 

)4~ııı, 17 (A.A.) - İsviçre ordusu 
'•ı k kumandanlığının memleketin 
t;~.ı ltııntakalarının tahliyesini emret. 
· .,~~~air verilen haberler tekzip edil· 

Avustralya kuvvetleri 
mi~tir. 

yük bir dikkatle tetkik edilmektedir Amerikalılar, İngilizlere benzer. 
ler. Denizcidirler, havacıdırlar. Ka. 

V<tşinglon, 17 (A.A.) - Cumhur,meden tetkik edelim. Amerikalıların h b" d .. . I k •. 
rei'i Ruzvelt kongrede söylediği bir milll müdafaa hususundaki fikirlerini ~a ar ın e mb."esa

1
"." odma 1~ 1n'.hsı: 

F l l B k l 
mesajda demiştir ki: değiştirmeleri lüzumu aşikar bir ha- 1 7 uzuncda ır ta ım evre1ıne 1 tı-

İ isf "ne muvasa at etti. aşve i .tnkişafl4rındaki süralla ve uyan- kikattır. Bugün motörlü ordular düş- yaç;~ı ~~r ır. • h b" 
1 d kl f ti b ··t·· ·ıı tl · . · d . d 300 ,..1 l . ıte ım umumı ar ın sonunda, 

ır. b 
cır ı arı ne re e u un mı e erı ye. man arazısın e gun e '" ome rey ı h . d I' b' • Mendi beyanatta ulundu ni bir takım mülahazalar neticesinde mütecaviz bir süratıa ilerlemek imkıi- garp ce

1
p esın fe tadım vehter •yeler• 

d. . d f 1 b b d"" . k ' ]"kt" 1 D" h 1 tamam anmış e ra 1 ateş attına so-

D * .. _ . ken ı mti a aa arı es a ıııı uştinme nına nıa ı ır er. uşman at arı ~e- . 

l d 
Londra 17 (Radyo) - AvuoturaL cHukumet namına sıze ve kuman. b . t• d b k k 1 k .. . . ··tı 1 • • k karak yardımda bulunmak zaruretı. () b h t • .. .. .. mec urıye ın e ıra an ·aran ı gun- rısıne paraşu ere yıgın yıgın as er .. .. . 

ına a Çe S a } yadan gönderilen yeni kıtaat bugun danız altında bulunan butun subaylar- l A d k" h . d . . 1. T l k l t ne dutmuslerdır. 
ı.. . . . . . . . er yaşıyoruz. vrupa a ı arp ve ın ırı ıyor. ayyare er ır arın or ası- • 
f"Q Mıoıra ve Fılistıne gelmı~tır. Bu kı. la erlere sefa geldınız der ve en halıs d d 1 f il .. 1 ta d 1 Ruzvelt, evvela kongre kıırarını 

.?ar günü temel atma talar büyük vapurlarla nııkledilmiş temennilerimi sunarım. mk 0 ern .. ortlu arınf zamkana ve ılne•a.heyt~ na, kyotalara,. sdı:ı. ylyare Bme~ a.nkar1ı- istihsale ve bunun için de kuvvetli 
h. arşı sura a za er azanma arı ı ı- na ı ar ın ırıyor ar. eşıncı o a . . . . 
.. <e"l'asimi yapılacaktır ler ve bütün harekat gayet mahrem . B.u nazik devrede sizin gelişiniz he- mali birleşik Amerikayı tehlikeye koy- mensup hainlerin nasıl faaliyet sarfet- esbabı mucıbe serdıne ve ınfıradcı -
latanb 

1 17 
(Tel f 

1 
) _ D 

1 
_ tutulmuştur. pımıze cesaret vermekte ve Avustral- tiklerini gördük. !ara kartı tam bir hakimiyet ve nü. 

~Çe st•~' te el tona . o~ Avusturalya başvekili Mendi, bu- yanın her yerde bizimle beraber bulu- maktadır. Kendi halinde seyyahlar zannedilen fuz tesisine mecburdur. Ahval ve 
"t .... ının me a ma merasımı pa d b" .. 1 k • k ti b ld k ·· "dd" A tliııu ıl aktı gün radyo a ır soy ev verere nacagını ispat etıne tedir. Bizi tehdid eden tehlikeleri yese dilş insanlar düşmanın işgal ordusuna men tar ar una o u ça muaaı ır. • 

yap ac r. Avusturalya kıtnlarınıı:ı Mısır ve :.'i- b 1 1 1 1 ak k merikan umumi efkarı da artık Al ----* . . sup u unuyor ar. nanı mıyac a - 1 h" 1 • 

4 
listine muvasalatlarını halka bıldu· - d il tı· ··ıd·· .. .. . t h . manya a ey ıne dalga anmaga ba,la 

lt d 
•• "" ar s ra ı ve o urueu yenı a rıp ve- .... zn uşmege mjş ve şöyle demiştir: saiti geniş mikyasta arttı. Bunları kul- ~ıttırr. Ancak topy~kun, _<~ara, de· 

1 1 h t . d" 1 k .. nız, hava kuvvetlerıyle) ıttırak ve 
... - • • ' • • • l 

HADISELER-81 LGI LER 
b l d - Askerlerimizin Filisti!ıe muva-

la aş a l ~]atları, tnıril.t~re v~ ~ra?saya, haı:-

DALMAÇYA ··ı ~nbuı, 17 (Telefonla) - Altın bın başında sızınle ıdık şımdı de sı
l'ı~~a~ıııda bugiln sukut görillmüş • zinle beraberiz demenin en açık şek 
•t'~i Hollanda kıtalan, ingiliz kı- lidir. Karagömleklilerin Roma sokaklarında ismini nümayişler içinde bağır

k ,~kselen piyasa, bu~Un 21 lira 60 Hiçbir Avusturnlyalı, kahraman as u.ıkları. bu yer, Balka:-ı y~rımadasının şimali. garbisinde ve Adriy~tik deni-
clüşmüştür. kerlerimizin çağırıldıkları her yer - zındedır. Burası, umuını harpten evvel eskı Avusturya - Macarıstan im-

4'nerik~dan de-
de enerji ile muharebe edeceklerin - paratorıuğ•ı hududları içinde idi. 1918 de müttefikler onu, Sırp-Hırvat
den şüphe edemez. Sloven hükumetine vtrdiler. Çünkü Yugoslavyanın böyle bir sahile ihtiya

İngiltere ciominyonlar nazırı, A- cı vardı. Dalmaçyanın tarihine bakarsak, onu çok evvel İllyria krallığına 
ıı.. • ı · vusturalya kıtasına kralın bir mesa - ait olarak göriirüz. Milıiddan 168 sene evvel burası Romalılara geçmiştir. 

la ••ı.lr ge ıgor jıuı göndel"!'1iştir. ~aha s~nra. Avarlar, ~ırv~tlar ~e Sırplar7 in.ci ve~ in~i ~sırı.arda _Adriya-
'·~ ~nbu1 17 (Telefonla) _ Ame- tık sahıllerıne kadar ınmışlerdır. Fakat sahıl şehırlerının bır çogu muh-
i!ı ~ •iıı~riş edilen 2700 ton muhte- Avu3turalya kıtalarına d" general tariyetlerini muhafaza eylemişlerdir. 1102 senesinde Hırvat krallığı Macar 
ı'lııııııcta demir, yarın Amerikan Mokey kumanda etmekte ır. larla birleşince Dalmaçya da Macaristana geçmiştir. Bir aralık 1420 den 
~~ile buraya ~etirilmiş buluna. Londra, 17 (A.A.) - Mısıra ihraç 1797 ye kadar Dalmaçya Venediklilerin eline geçti ve sahil limanlar Vene. 

• edilen Avustralyalı kıtaatı kumanda- dik ticaretinin inkişafına çok yaradı. ---''"-·* ~ - nına dominyonlar nazırı Lord Calde - 1537 de Osmanlılar sahillerin bir kısmını ele geçirmişlerse de Karlofça 

V"}h } • cotte şu mesajı göndermiştir. muahedesiyle gene Venediklilere bırakmışlardır. 1797 de Venediğin suku-
lı/, 1 e mına * tunda Kampo Form:o muahedesi ile Dalmaçya Avusturyaya kalmıştır. 

Q.?l"l'l v. l l k R 1805 de burası, Napolyon himayesindeki İtalyan krallığına geçmiştir. !n-
arını n.ra a a • USga ııizliler denizden burada Fran. ızları rahatsız etmişlerse de lllyria 1809 dan 
dim etti Al t ar 1814 e kadar Frım•ız mareşah Mormontun idaresinde kalmıştır. Nihayet 

"ltı~ra, 
17 

(Rad ) _ BugQn ya- manyaya a!'y e 1815 de Dalmaçra tekrar Avusturyalılara geçıniştir. Cihan harbinden son 
: ~de hi k b ;o esminde Hollan- verecekmış ra Avusturya ve Macaristan orduları şim.ıle çekilirken Splitte toplanan 

~ıı.~1içeai ;ilı:l~i:a, başvekille na· Riga, 17 (Radyo) - Almanyanın milli bir komite, memleke~in :ugoslavya ile birleşmesi kararım verdi. F_'.1-
~I \raı alt j · takdiııı eyle- Sovyet birliği fabrikalarına iki bin kat italyan donanması şımaı! Dalmnçyaya ve adalara asker çıkarmaga 
~ t, ıncı orıa harp tayyaresi ısmarladıiı ve bunun başlamıştı. İtalya ile Yugı..slavya arasındaki ihtilaf 1920 de Rapalla mua
~l, lioUand b itil ve nazırlan için halen Berl!nde milıakereler cere- hedesiyle halledildi, Zara ile lıir miktar arazi italyaya verildi, geri kı;mı 

~llfıııUftur~ aşve 1an tttiii ıllyleniyor. Yuııoslavyaya kaldı. Şimdi italyanlar, bu kısmı da istemektedirler. 
~ ...... ~ .. 

anan ar mer ame sız ır er ve ço cu- . . . 
tk• d 1 B 1 k d müdahale temın edılebılir mi, edile· re ar ır ar. un arın arşısın a ne . . . 

k d f 1 ··d f t t"b t 1 mez mı, bu cıhet bıraz düıünülmeğe a ar az a mu a aa er ı a ı a ınsa 
1
• k 

azdır. Hiç bir taarruz şekli yoktur ki, ayı tır. 
ihtimalden uzak ve imkansız olsun. Bize öyle geliyor ki, Amerika, 

Amerika müttefikleri aleyhine yapı- ilk ağızda, askeri hazırlıklara bat • 
lacak olan her hangi yıldırım taarruzu !anmakla beraber, §İmdilik sadece 
nu karşılamağa muktedir harp mal- hava kuvvetler; ile yardım esası üze
zemesine sahip olmalıyız. rinde durmağa çalıtacaktır. Şayet , 

Müteaddid defalar şu ibret man•a- İtalya maskesini atar ve Almanya • 
rası ile karşılşatık: nın yanında mevk: alırsa, yahud da 

Hazırlanmamış olan ve hazırlan _ garp cephesinde müttefiklerin vazi. 
mak imkanını bulamıyan milletler dü:;- yeti tehlikeli bir tekil arzetmeie 
man istilasına uğradılar. Zaptedilmez batlarsa, İ§te o vakit, japonya ile de 
tabir'yle tarif edilen istihkam artık bir uyu§ma cihetine girerek Avrupa 
kalmamıştır. harbine girecektir. 

Amerikaya tayyare ısmarlamış olan Bugün için Amerikanın havi\ ku'I'· 
ve daha başka tayyareler satın almak vetleriyle i§tİraki bile büyük bir kıy
istiyen ı·abancı milletlere bu tayyare- met ve tE'sir ta§ır. Çünkü anla§ılmı,
lerin te !imini güçleştirecek veya ya. tır ki, bu harpte tayyarelerin rolü ve 
vaşlatacak hıç bir tedb'r alınmamasını ehemmiyet; ümid edildiğinden çok 
kongreden resmen rica ederim. Bu •un fazla ve büyük olmuıtur. Amerika • 
derece büyük te~birsizlik olur. nın tamamen harp harici kalacağını 

Son sene zarfında tayyar~ istihsalll- kat'iyyen zannetmiyelim.. Bu cihet 
tımız bilhas~a yabancı milletlerin ~i . kat'idir .. Ancak harbe ittiralc pren. 
parişleriye bir misli artmıştır. Birle- sibinin kabulü muayyen buı safha
şik Amerikamıı ordu ve bahriye için (arın geçirilmeaine bağlı ve bunun 
•enede en az 50 bin tayyare inşıı etti- tatbik §ekli ve derecesi de biraz eleo
ğini görmek i•terim. Bu ı htiyaçlarnı Hkiyeti haizdir. 

- Devamı 5 inci sahifede - Orhan Rahmi GÖKÇE 
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- - ~ San' at bahisleri 

Gök bayrak Halk evi Sergisi Karşıyaka 
Karııyaka Halkevinin yen i resim f''alarında daha bariz ıekilde göril1"" 

MEK Tup I 
sergisini kuranlar arasında bulun - ı ruz. Kadri, aç ık, berrak ve parlak: 
mama rağmen bir kritik yazmak hu- renklerin te sir ve cazibeıi altındadır~ 

Rahmetli Babama 
C ALi P BAHTIY AR 

cİstanbul mebusu ve İzmir parti müfettişi> 
-66-

C b t d k d 1 •• l b g" dı• ausunda yapılan teklifleri reddetme- Melanjoptik-renk ıınkhali tası bası an ey a ına sıçra ı Ve ar a aş arına ŞOY te a ıf • ye bir türlü gönlüm razı olmadı. Ve resimlerinde ç izgıy' i, pentürün esas te 
Sana, nineme, büyük babama ve siz-- işte kılınç SaVUfmak zamanı şimdi gelmiştir den daha eski olan ecdadıma dünya hatta bunu de rin bir minnet ve mem- melini eritmiı bulunuyor. Ve seri i11• 

yüzünden selam ve muhabbetler su- nuniyetle telakki ettim. tibala?'ın idare ettiği fırçası onu bııs• 
Y~ldaşl:ır canlarını pahalıya satmak idi. Bir :Moğol göçebesi gibi ata bak- ma dağınık görünce yüz üstü döndüm. narım . Bir sergi yalnız bir yüzünden de- defalar ehemmiyetsiz dah; olsa ufal< 

iç· adamakıln dövıi•üyorlardı. Kotaç mağı bilmezdi. Hayvanlar ok vızıltı - Kılıçla giriştim. İyi döğüştük. Kotaçın sı·z g'tt' 'd 1. b'l' . . . 1 ğil, muhtelif cephelerinden tetkik tefek ihmallere sürüklüyor. Meseli .. .. . . . . ı ı gı e ı, ı ır mısınız ne er 
biriaiyle boğaz boğazaaakbcCcojiog n sından, kavga gürültüsıinden ürkerek altındakı hayvan tildü, Susor ıse yere oldu dünyada!.. edilmedikçe, meziyetler; kadar zaf elmalar na türmortunda sıklet nıer • 
!ık düsmanın boğazından yakalıyarak kaçtılar, gittiler. düşen bayrağı aldı. Ben de bir atlıyı Ben •ı'md' 37 d ş·· 1 b" V l" kusurları da ortaya konulmadık- kezi sola fazla temayül etmiştir. Ve 

'.) ... . . i' ı yaşın ayım. oy e, oy 
b · . Susor da yanına iki kisi ermiş.. Yalnız Savınbogrul ıle Susor ve Ko- tepeledıkten sonra bunlara kumanda le henu"z . d kt' B' ça tam ve mutlak bir tenkit sayıla - bu yüzden muvazene tabiatiyle bo • 

• • '.ıi ~ .. • ... • gencım eme ır. ır sene Jil 
ti Bırden lııre Yusuf başıııa bir gürz taçın atları öteden berı alışkın olduk- eden başbugla karşı karşıya geldım. e\·velk' a b k d b .. maz. Sergiyi evvela heyeti umumi - zulmuıtur. Açık k ompozisyon uıu · • . . . . ı z mana a ıyorum a ugun 
"ed sendeledi ol<lıwu verde kaldı !arından kımıldamadılar. Bu başbug zebella gıbi uzun, ırı bı~ olan ş 1 b' 1 .. 1.. . k . te . yesiyle bir bütün olarak görmelidir. gerçi realiıtlerce bir p rensiptir. Fıı • 
,, ' , o • • ey ere ır ur u ınanma ıs mı- · I 
Karş·mızd,ıkl askerden birisi de esir İşimiz sarpa sarmıştı. Çünkü, ben şeydi . Başıma bir kılıç çaldı . Kalka - "Orum y · 1 k d b Bir ta blo, kenarlarını çeviren her kat eserde muvazene, her iki tara .• 

... • .J • a sız er, çeyre asır an aş- d 
tt ğım!z Almanlardan birinin kellesi- l\fa'.'goz ve at. oglanlarımdan baş - nımla sıper aldım . Kılıç kalkanımı, lıyarak asırlarca evvel, yatagan, baıu hangi ölçüde bir müstatil, bir bütün taki ağırlıkların musavatı ihmal e ı· 

n. uç~rmuş öbürünün de belini kırmış- ka ış~ yarar kı~~e kalmamıştı .. Bu da tulgamı yardı ama başımı :edel:meden ve merdlik devrinde ebediyete göçen ise, muhtelif parçaların bir araya lemiyecek kıymetlerdir. , 
tı Etyen yere yıkıldı jan Lermen de yetmıyormuş gıbı yanımızda ıkı kadııı parçalandı, kırı ldı. Başbug egerınde sizler b' ı·h . . b d' tt k lk gelmesinden huoule gelen bir ekspo- Natürmortlarında ise Kadriyi 1e11' . , , . . . . . ır a za ıçın e e ıye en a ıp 

koluna Lir gürz yedi silahı elinden vardı. Karşımızda ıse hır alay düş - asılı olan başka hır kılıca sarıldı . Sürı- dünyava gelse · b d zisyon da öylece bir ölçü , bir bütün renk araştırmalarına giriımit bulu • 
' ... • • • A • • •• • • " nız aca a ne yapar ı -

dOşurdü, yuvarlandı. Bu frenklerin kı- man. Şaşalamaga başl:ıdık. Düşman ı- ~ede ne kadar sılahlı gordum ıse çıft nız? ve bir ahenk eseridir. yoruz. Empresyonistlerin yedi e • 
!,cl~rı iyi ise de pek ag· ır olduğundan se bizim şaşkınlığımızı, atların ürküp kılıçsız kavgaya çıkmıyorlar, bunlar - İnsanların g··k .. .. d t • Bir sa n'at sergisi resimlerin asılıı ıas rengine o birazda siyah katıtılf • • .. .. , . . . . .. . . o yuzun e uç ugunu, 
g. çlükle kullaııılır. Bunun için de kav- ka.çtıgım gorduklet'ınden tekrar sal- dan hırını bellerıne, otekını de atları- belki perilerin rüyanıza giren efsane- tarzından tutunuz da intihap edilen tır. Fakat bunu yalnız natürmort!•' 
gaıla öeş para etmez. Frenkler 0 kılıcı dırmağa kalkıştılar. nın yanına sarkıtıyorlar. Ba§buğ da !eri içinde teha,·vül ett". . 1 t çerçevelerin ıekil ve ahengine ve rmda tecrübe e tmi§, manzaralarırıd• 

. . • . d k' k 1 . . • 'ld' , , ıgınız o muş ur. iri' 
kaldırdığı zaman atik ve gözü pek bi- Ata

1 
sıçradım ve dedım kı : . 

1 
. ~gerıkn 'tehı ı ıcbı sıyırı;:ıak ıçın egı ı- Fakat gökten, papasların, genç kızla.. hatta kabul edilen ölçülerin mezür- gene esk; metoduna bağlı kalını§ · 

rbi tezden yakla2ıp kılıç inerken veya . - şte kılıç savuı:m~k vaktı ge mış- gı va_ ı emen oynu _ıle ~muzu arası- rın, genç delikanlıların birer şemsiyeli dor eb'adına uyup uymadığına va - Münib Akademisinin değerli ınezurııl 
kalkaı .:en herifi haklıyabilir. tır. Canımızı değerımıze satmalıyız. na ~ır kılı_ç sald ım. Şımdı karşımızda hayalet halinde; fakat sizin yüzünü rıncaya kadar incelemeye müıaid ve bize çok daha kıymetli eser ler vere· 

Artık kılıcı koluma sardım, bırak _ Artık kimseyi beklemedim, doğru sekız on kış i vardı. Bunlar da bayr ak- görmediğin iz silahlar ve vasıtalarla mütehammil bir teknik ve kudret ta. bilirdi. Dekorasyon it le ri onun en kı1 
t•m ve oku yakalayarak sağa sola yay ileri sürdüm. Kotaç ve Susor ard ımı Jarının alındığını, başbuğların ın öldiı - top rağa indiğini görs i _ ııyabi!melidir. Ancak o ıuretledir ki metl; aaatlerini almaktadır. Bu itlo 
uçurmağa başladım. Kotaç yerde ya.tan bırakmadılar. Margoz ile Etiyen geçidi ğünü ve Yusuf ile jan Lermenin sü r ük nız? en z ne yaparsı verilecek hükümler tam, isabetli ve daha büyük tehlikesi de fırçarı1~ 
Yusufu lmldırarak atının üstüne yer- korumağa kaldılar. Ben yokuş üstiln- lene sürüklene ok atmağa çalıştıkları - Eski zamanlarda bir ka üz kilo- mahalline masruf olabilir. pentüre mahıua hauasiyetini öldii•' 
ıeştirdi. Margoz yanına kimseyi yak- de olduğum gibi güneş te dü~manın tı\ nı görünce g~ri dönmekten başka kur- metre ötede harp olu r , post~ (atarı gii- Bu aalonu ııık itibariyle sergiye en meaidir. Muhitin alakası ne dereO" 
l:ıştırmazdı. Susor da yaralılarımızı aln'.na çarpıyord~. Za~en _bı_r saatten tuluş yolu _gormediler. . ğur ilinden size mektup geti r inceye müaaid bir vaziyette bulduk. Fon sönük ve gel'İ olursa olsun Kadri, ııt 
geri çekiyordu. Hemen yere bırakmış berı karşımızdakıler bır düzıye ok at- Onlar bıraz uzakla,,m ıştı kı, yayla- kadar haftalar geçer, belki 0 vakite ka itibariyle ayni ıeyi aöyliyebiliriz. Re- runda seneler tükettiği hakiki """ • 
olduğum kargıyı kavrıyarak ayakta tıkları halde bizden kimse ölmediğinin nın üstünden bir gürül tü koptu. Ba- Jar har p da sona er erdi . F akat imdi simlerin tertip ve tanzim iıine g'!lin- at çalıımalarına zamanının ıniihİlll 
kal:ın d!işmana koştum. Fakat onlar sebebi bu idi. ~ı '.11ı dö?d!irdüğüm vakit t oz duman radyo va r, telefon, telsiz va r .. M!dern ce bunda arkadaılarım çok titiz dav- kısmını ayırmalıdır. 
lıizi beklemediler ve meydanı bize bı- İlk çarpışta kargımı iri bir herifin ıçınde hır alay atlının bize doğru koş- posta bile devrini ve ömr ilnü tamamla- randılar. Her reıim Uze?'inde ayrı ay Edizeli yazıkki çok geç tanıdılc· 
rakarak kaç·t>'ar, gittiler. karnına sokarak yere yuvarladım. Son- tuklarını gör düm. Düşman bunları gö- yıp gitmektedir. rı düıünüldü. Gölge ve ıtık derecele- Şimdiye kadar se rgilerimize ittir~ 

Vakit kaybetmeğe gelmezdi. Yara- ra sağa sola kılıç savurup üç kişi bir r ünce biribirle.r ine: . Radyoyu görseniz, esrarengiz bir r ine 8'Öre uygun yerlere asılmasına etmemesini büyük teessür le kayde 
hlnnmızı sırtladık bize kalan sekiz atı olduk. Epeyce adam kaçırttık. Fakat -: Kumandor gelıyor l 'eytan kutusu sanırsınız. Kulağını ya- dikkat edildi. Heyeti umumiyesinin yorum. Edizel ser gide ayrı bir ha~•· 

:ı alıırak yukarıda dediğim geçide uç- d!işman, dört nala biraz ileri kaçtıktan Dıyerek çabuk çabuk kayboldu . kalayıp Ç<' kince, her dilden, avaz a\•az ahengi üzerinde merak, zevk ve in - ayrı bir atmosfer yaratıyor. Ruhll~' 
t·Jk. sonra yardım aldı, yeniden saldırış et- Etiyen kumandör sesini işitince: <öylüyor, barbar bağrıyor .. Bu söyle- celik hakim olduğuna fÜphe edile - daki ince lik ve asalet bütün eseri•,.,. 

Blıaz y!irüdıikten sonra oraya var- ti. - Kurtulduk, kurtulduk, bunların dikler:me inanmıyacağınızı biliyorum. mez. ne ıinmiı gibidir. Edizeli tahlil ed~; 
dık. Bu geçit 0 kadar dar idi ki, ancak Ben, döğüşe döğüşe iyi kızışmış ol- kumandör dedikleri Tampe! beyleri - fakat ne ynpayım; size bunu na'11 inan Şimdi eserlere geçebiliriz. Ahit bilmek için aan'at tarih inin Jı!i.•'. 
iki '·; zorla geç, bilirdi. duğumdan onların tekrar gelmesini dir. dırayım? Sizin zamanınızda herke•in Elderden, lzmirde tanııtığım bu en çağlarına kada r uzanmak lazım ı•1~ 

Geçidi tuttuk. ;\'argoz dedi ki: bekliyemezdim. Margoz ise binicisi ye- Diye sevinmeğe, bağırmağa başladı. karnı toktu. İ nsan için bir h ı rka, hir eski arkadaıtan ite baflıyorum: Sı- yor. Büyük manzarasında Turrıerirı 
. Le d ·~ - ~am vaktinde gelmişiz, bir kere re düsmüş bir at yıakalıyarak üzerine Jan rmen e usta Etiyen g ibi bağrı- aba kafi idi. Şimdi, bazı memleketlerde raaiyle empresyonistleri, sezan eko- san'at anlayııını seziyoruz. Ayrı• 

bak ( n bey! atl~dı. yordu: i nsanları, orduları haplarla besliyor- tünü tecrübe ettikten sonra yeni bir manda Konıtablın peyiaajlarırı~~;e 
Ar nızdnn otuz kadar atlı, kaçak- Ben, :\Iargoz ve '" oğlanlarım doğ- - Tampel beyleri, imdad, imdad. !ar. S iz söz verince, bu uğurıla ölmeii'i klaaizm tecrilbeaine ririıen Ahit aer- esen bir hava ve b ir renk armo11ı•ı 

!arı d'ı alm ,ıar bize doğru gelirlerdi. ruca hilcum ettik, DUşman dil karşımı- - Arkası vur - de şeref bili rdiniz. Şimdi söze sadakat, giıinin en kuvvetli ıahıiyetlerinden tahlillerimiz arasında yer a)ınak1~; 
Ben kumanda verdim. 1a çıktı. Biz, vakit kaybetmiyerek ge- bir nevi abdallık oldu. İnanmıyan k!\. biridir. 46X55 mezür dorunu taııyan dır. Küçük manzara etütler iyle 

- Attan inin, oklara sarılın . çide doğru çarh ettik. ve arttan ok Matbu at zanıyor, inanan kaybed ·~ or .. küçük tablolarda büyük bir israr ile Edize l bize akıam renklerini, ak~ 
jan Lerm m fena bozulmuştu. Al _ çekmeğe başladık. Gözlerimin önünde, kumral, güz.~! yeıil dominantı üzel'inde durmakta - •aatlannın durgunı•· J unu, sessi~1 •: 

dık, duvara dayadık. Biçarenin başı Oklarımııdan bi r isi, düşmanın bay- Heyetı"mı"z bıyıkların canlandı. Ben küçükken on- dır. Hiçbir zaman monotonluğa kaç. ğin i veriyor ve bu iıte romantik bıt 
I' g ne doğru sallanıyordu. Yusufun rak• 1rını yere ~- 'lırd ı. 'e yanındaki- !arı çekiştirirdim de, cyaramaz, do _ mıyor. Bilikiı tonik bir armoni için- gayr'et 8'Ö•teriyor. Na türmort ıııb1°' 
h:ı, · ha•atı idi, ağzından, burnınıdan !erini biraz karıştırdı. Ben bunları d:ır kunma bıyıklarıma. derdin, sizin n-ı- de bize yeıil in en güzel derecelerini, sunda güzel bir terkip, mahareti••;: 
oluk gibi kan geliyor ve dizi üstünde /ngi/iz askeri ~abrika- zarı nızda bıyık, erkeklerin bir sa lta- en tatlı nüanslarını veriyor. A ğaç Yalnız fon fa7la ıiyahtır. Da ha,..,:., 
d "anı.yordu. Geçidi korumak için ka- PAPA l.' nat alilmeti idi. Şimdi onu n da yer in. tablosunda deseni Vangok kadar li ve .~ah~ çok eıas dominant& u'..'a~ 
la kala beş kişi kalmıştık. Susor ile Et. /arını gezdı/er de yeller esiyor . Bir kaç bıyık salmış hırçın ve sinirlidir. Bütün tablo kalın olabılırdı. Aynadan yaptığı kil~ 1, 
yeni bir kaynya çıkardım. Kotaçı da , • Londra, 17 (Radyo) - İngilterede insan da, bunu erkek olduğu için değil, gövd,.li bir ağacın dalları ve budak- minyatür portresi fevkalade ıııu•' 1 
gönderdim ki geride atlan tutsun )far bulunan mebus ve gazeteciler heye • moda, olsun, gar iplik olsun diye yapı- lariyle &al'ılmıı, son derece titiz bir fak olunmuı bir eserd ir. MarıilY, 
gozu yanıma aldım, geçidi kestim ve Almanların imha hare- ti bugün Londraya yedi mil mesafede- yorlar. kompozisyon, kuvvetli bir virtüozite .. akademisinin genç mezununda ,ıc•. 
ok'arı ırererc1<, bir adım bile geri bas- ket/erini nefretle ki Anderhalt askeri şeh rine gitmişler Ninelerimiz in misk gibi sabun ko- Siyah, mai, gri ahengi içerisinde eri - demik bir uılup hakimiyeti görii1'

0 
f 

mnınak Uzere ant Yererek düşmanı bek tetkiklerde bulunmuşlardır. General kan yüzleri artık bir hayal oldu. K~- mit küçük lalele r ... Manzara ufka auz. Manzaralaıı onun için lokal va•ı, 
kr'l!k. karşılıyor Balke heyete ziyafet vermiştir. man kaşların papuçla rı dama atıldı. doğru bariz planlarla derece derece !arını terketmiı, idealize edilırıit ba 

Biraz sonra üzerimize ok yağmağa Londra, 17 (Radyo) -Vatikan me- Yar;n iskoçyaya hareket edecek o- Vektiyle dibinden kesilen tırnaklar, uzakla1ıyor .. Bulutlar ağacın kıv - lunuyor . ti 
başladı. Biz de durmadık, karşılık gön hafili, papanın imzJsiyle bir beyanna- lan Türk matbuat heyeti orada iki gün şimdi fabrikadan çıkmış ant ika nes- rımlarına ayni ahenkle cevap veri - Ragıp Eıdem bu sene de m""ı~ . 
uerdik. İlk çarpışmada atlarımızdan me neşretmiştir. kalacaktır. neler gibi pırıl pırıl ve upuzun .. yor. Evet bu resimde her ıey tabiatın portre ve na türmort ıiije leri üıcr~~ 
birisi ö'dü. Dilşman tarafından da iki Opservatora Romana gazetesinde in * Dünyayı görmiye kimsenin taham- dııına aarkmııtır. Belki her ıey ayrı de ayrı ayrı uğraıml§tır. Ra~1b; , 
kişi y~v~r!~ndı. ~a.vga bir za".1a~ sil~- tişar eden bu beyannamede papa, Al- Al t ı • mülil kalmadı amma, başa gelmiş ; çe- ayrı birer realitedir. Fakat ressamın manzaralariyle natürmortları bı• el• 
maştu kı bızJen ıkı at daha gıtlı. Etı- manların taarruz ve imha ha reketler i- man a yyare erı kiyor uz. muhayyeleıinin karıılığı olan §U ter - rine 71t anlayııları ifade e cliyo.r• ,e 
~en ~oluna bi1· ok .. yemiş. oldu_ğundan ni d~rin bi r nef_retle karşılamakta ve Bir Amerika SEJıyar has- Şu mektub~ yazdığım günlerde a r- kibin bir eıini tabiatte bulabilir mi - malannda, portakallarında ınııı d•~ 
ışe ~aramazJı. Gonderdım kı atlara takbıh etmektedır. • • :7. tık Avrupa hır ana baba günü yasa - yiz? Ahit dekoratif manada aldığ ı turuncu kontraatlannı tecrüb~ e e· 
ltak.<ın. Yerine K~ta.çı çağı:dım. Ko- Bu beyanname, Vatikanın şimdiki tahanesını bombaladılar maktadır. Harp bir mezbahaya dö~dü. tabiat terkipleriyle san'atı en İyi an- Ragıp muvaffak eserler meydarı• !it 
taçın hazır tarafı ımış. Geldı, kavgayalharpteki siyasetini ortaya koyması ba- Vaşington 17 (Radyo) _ N ev _ İ • il k b _ 

1 
lamıı olanlardan biridir. Fakat ba- tirmiıtir. Nar tablosunda güzel .. ;• 

. . . . ' nsan ogu arı oraya, asap ıçagı a - b d , eP 
ıırıştı. Etıyen anadan doğma kasabalı kımından ehemmiyetlidir. york T aymis gazetesinin cephe mu_ k hlukl 'b' 'd ' 

1 
zan u avayı san atın en ilerj hudut. brodöri her feyden evvel gözü ç. ,ı· 

ELHAMRA sinemasında 
Bugün matinelerinden itibaren 

Senenin sayılı şaheserlerinden 2 muazzam film birden 
TtlRKÇE SÔZLtJ 

FiL DOKTORU 
OLIVER HARDİ'nin yalnız olarak ilk ve son çevirdiği kahkaha. şaheseri 

F RANSIZCA SÖZLÜ 

SONSUZ AŞK 
Bli;;'ilk Vals fömia.i yaşaWı Louise Rainer ile Paulette Goddardın 

yarat.tıklan şahane dram 
'.Ayrıca etro jı.:rnakle en yeRi harp ve dünya haberler i 

UlııltlltlHtl•ltıııtUHH .................... ,_ ... IN-IHIHlllllHlllllHUIUlllllllllllllllllllHllllt 

S~anslar lıeırgiia : F il dokt.oru ı 4,30, 8 de 
8-ıız aşk 2,30, 6, 9,30 da başlar 

Cı.ınıarlesi, p:ızar saat 11 de, her gün 1 de ucuz HALK matinesi -
elefon TA YY ARE'~si·~;~~~~~d'~'i 3646 ,, .............................. ----

:&. giia ilci güzel f ilm birden 

1: Benden Mes'ut Kim Var 

2: 
TitQ Schıpao'nun ölmez bir eser i 

Tehlikeli Kadın cBüyük Caıu• Filmi» 

Oynqanlar : TALA BİRELL - CESAR ROMERO 
Ayrıca EKLE R J URNAL No. 14 Son dünya hlld isatı 

Oyun saatları: Benden Mesud Kim Var: 3, 6, 9 
Tehlikeli Kadın: 4,30, 7,80, 10,30 

Pazar gQnü 1,30 da Tehlikeli kadınla başlar 

habiri, bir Amerikan seyyar hasta - tına oşan ma ar gı ı gı ıyor ar. larında tecrübeye kalkıııyor. O za - yor. Fakat alaka merkezin i teıkıl ıı" 
nesinin , Almanlar tarafından kasden Siz, ölmekle kurtulmuşsunuz. Allah man azami bir ıitilizasyona varıyor. meai lazım gelen asıl nara la r fodİ' 
top ateşine tutulduğunu ve mühim ger ide kalanlara sabrı cemil ihsan bu- Ule tablosunda olduğu ııibi .. Burada ihtiıamı içinde konturlarını kayb•10 • 
hasar a sebebiyet veril diğin i g azete- yursun, amin babacığım. her motif gerçi umumi ahengin rit - yor, siliniyor. Halbuki pazar tııb ~ . 
sine bildirmiştir. mine ayak uydurmuıtur. Fakat tab- sunda bu noktayı halletmit bu~ıı:,ıı 

Amerika efkarı umumiyesinde Al- ÇlMDlK lo taıımaoı lazım gelen pentür vaoıf- yor. Manz,.ralarında Ragıp ye11ı ıı • 
man vah şetin e karşı hissedil en nef - !arından mühim bir kısmını kaybet tırmalar üzerindedir. Unutııı""'\•· 
ret ve infia l gittikçe artmaktadır. 1 Saçlarınızı mİf, brodöriye yaklaımııtır. dır ki, manzarada hatt· 'tnenaıır •• 

---- * Dökülmekten ve kepeklerden Mum çiçeii Abitin en güzel eıer- dar haTaİ perspektivede lüzUlll, •Jİf 

POL REYNO kurtarmak, cildinize tabii ta · le?"İnden biridir. l9ık ve gölge kıy - ihtiyaç vard ır. Ve asıl bu ikirıc•:'ıi~ 
ravetini iade etmek iatiyorıanız metleri, mail ve müteharrik kompo · ki reaime h va, mesafe ve det•",,, 

A 
•k l • ziayon sistemi ve nihayet Abitin diier kıymetlerini verir. R gıbın fır~ıi~i 

merı a ve spanga SEBOR/N · ı · d k d h r• reıım enn en ço a a fazla hisse - çevik hamleler yapmak ce•• ile 
sefir/erini kabul etti dilen bir tabiat kokusu ... Jülyen aka- henüz göstermiyor. Oıt üste isr~,I• 
P . 17 (R d ) Kullanınız. Memnun olacakaınız demisinden feyiz alan Ahit bize da- aürülmü• boyalar fır~yı çol< ~ • 
arıs, a yo - Başvekil , , - ,. 

P ol Reyno, bugün A merika, !span _ Hamdi Nüzhet Çançar ~a genit miky~~ta ter~ipler verebi - yorgun dütürüyOt'. Bu biraz ela ıo· 
ya sefir lerini ve Fransız müsteml eke- S hh t E h • l lır. Bunu kendısınden ıatemek kadar zuh endiıesinden, her ,ey; taıtl~ .·ı~ 
l ·1 . k f ı a eza. anesı san'at hareketlerine muntazam ıuret mak merakından ı'ler ı· geliyor· , • . er nazırı ı e ı ş on ederasyon u r eisi 1 " 

Kemeraltı - zmır le iştirakin; beklemekte hakkımız - Erdemı·n natü' rmortları ınanzal•' 
ıı'<o~o~y~u~k~a~b~u~l~e;tm~iş~t~ir~.~~ ........ ~.:::::;;:::::::::::~':::::;::::::~ ! dır. dan muhakkak daha üstündii•;,.~·' BU g •• K •• ıt •• k s • d Kadri Atamal sergiye altı eserle Serginin en genç reuaıııı .e ir Ull U Urpar ınemaSıll a ittirak ediyor. iki natürmort, iki pe- Türkçüye gelince onda ınerıık ç•" 

İKİ FİLM BİRDEN yizaj ve iki portre... Paıtellerind" tidat il .. Lirlefen bir enerji g&se ~ 
Küçükler in sevdiği, büyüklerin t akdir ettiği büyük sanatkar her zaman olduğu gib; gene çok kuv pıyor. Eserleri içe,.isinde çol< 11,~ Şirley Tem.ııle vetli. Dumanlı pastele kalem hare - mu§ak ve çok samimi ifl\de t•Ş l ~b 

. k - · · EN SON TEMSiL! ketlen verere meydana getirdiği lar var. Bu hal istikba l için gıJ ,.,f 
Sokak Kızı kadın batı cidden çok nefis. Renk , vaiddir. Mademki çalışıyor, .,.u çoJ 

koınpoziıyon, •tık eseri canlandır - fak olacaktır. Ancak bu yolu" a~~I 
ınak hususunda birleıiyor. Fakat Is. çetin ve çok zorlu oldufunu do ti F ilminde iki saat s izi güldürecek ve eğlend irecekt ir. Büyük bir aşkın 

romanı olan bu f ilm layık olduğu alakayı kazanacaktır 

-AYRICA-

Aristokratlar Kulübü 
ARMAND BERNARIN en gilzel temsili 

İ laveten Paramunt jurnalde en son harp havadisleri 
Seanslar Sokak kızı 3,80-7,15, Aristokr atlar kulUbil 5--8,45 de 

met lnönü portresinde aradığımız mamalıdır, 20 ıene evvel fırÇ• er"'' 
rengi ve canlılığı bulamıyoruz. Na - paletimi kırların orta yerine!~ p İl <' 
türmortlannda da ayni genİf fırça aız kottururken kendimi yct11111,Jı' 
hamlelerj ve ıürat h&kim ... Abit re - ıan 'atıl\ aınırlarına vannıf ;r.arı" yf.1 

ıimleri..-ıde nasıl bir yeıil serİıj kabul diın . San'atın idrRk ve ıııuh• i il' 

etmi!se K~dri de penbelere o derece ı kadar büyük bir teknik ~e b;I~ 
1 meyıl etmıı bulunuyor. Bunu manza• -Devamı S inci aahifed 
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(ANAOOl.U) 

.\.Iınnnlar, dün-de büyük Iıalya Ay anında Von Heps 
Napoliye vardı 

Sahife 5 

Amerıka
Avrupa kuvetlerle taarruz ett! ıtalya, elinde silahı ile hadiseleri dik 

t· lla,ıarafı 1 inci aahifeıle - lan Rastadt üzerône askeri lıi~ 1 ıir •e
,~.tankları, kamyonları, zırhlı ot<ı- bep olmadığı halde ate~ o~nıt•tır. kat ve siikiinetle takip ediyormuş 

Napoli, 17 (Radyo) - Almanya 

•llerj ve bunlar arasında yatan En büyük A'man batarral:uı muka- Roma, 17 (Rndyo) -Ayan mec. büyük muharebeleri devam ederken 
1 'tce cesed görülmektedir. Bu vıı.- bele olarak Iragenaua ate~ etmiştir. ilsi, bugün ogleden sonra, maliye bıid- yapılan bugunklı toplantının fevkalii- R İ • • 

müstemlekeler nazırı \'on Heps, bir Al Hava postaları kalktı 
man heyeti ile bugün buraya gelmi~ Nevyor, 17 (Radyo) - Amerilca i
ve karşılanmıştır. Nazır, !lergiyi ziya- le Avrupa ;ırasındaki hava postaları 
ret edecektir. bugünden itibaren muvakkat bir za

.:
1
• !teri noktalarda da müşahede Hollandada Ze!and vilayetindeki cesini ınuzakere ve tasdikten sonra, ha de ehemmiyeti olduğunu söylemiş ve UZVe tın meSajl 

altı' ektedir. adaların işgaline devam edilmekte - riciye büdceHini tetkike başlamıştır. j İtalyanın Hlikı1net ve dikkat içinde hiı-
d · ı· d Th ı - Baılarafı 3 Üncü sahifede -Unun harekatına müzaharet e- dir. Tholen adası dliıı te,lim olmu~ _ Bıidce müzakere edilirk<>n, ne hari- dbeleri takip ettiğinı, e ın e sı a ı 0.-

ltıUtt f 1 · ch.·e nazırı Koııt Cı'ano ı·e ne de maz- dug-u halde :\fussolini,·e tabi ve muti gelec. ek uç dört sene içinde temin edil-lıq . e ik tayyareci eri, müe•<ır tur , t B 
ın-~ ırı ile Sedan cephesindeki Alman tayyarelerinin ıı; Mayısta bala muharriri beyanatta bulunmu~- bulunduğunu ve onun emrini bekledi- ~esı. a>~vvur ol.uı.ımıış~uı" unlaı.'ı 

man için kaldırılmıştır. Bu işe tah
sis edilmiş olan tayyareler, bundan son 
ra cenubi Amerika haı·a postalarında 
kullanılacaktır. 

---*---
~lif · · b 1 h 1 ı · ttır. Yalnız, a,·,ın ı·eı· 0.·ı· kı0a bir nutuk g- ı·nı' so··)·lemis.tir. şımd.ı temın e!mel.ıyı_z. llfu. daf.aamız dı- • mevzilerin ele geçırı,mesın; aş ıca ec efler; Frrın,ada :e Jl.0 çı- · ., 0 k 

1 ,aYlaştırm1"tır. kada düşman gerjsindeki münakale irad etmiş ,-e Avrııpada tarihin en namı 0 malı ve ıstıkbalın bıze hazır- Be/çıka ve Hollanda mü[ 
't • lırabileceği vaziyet ne olursa olsun gö. • • •• • cı tayyarelerinin düşman:ı fa - yolları olmu,tur. Bir çok demiryol - tecılerıne paragon Jerdı 

Kızılhaç 

ti ' ğüs germek hususundaki azmimizi \'C Uı , i &'Örülmektedir. Avcılar ara - !arı ve ŞO$e]erj tahrip edilml~. nakl:- ı • "' d 
'a 2 ası memleketin hayatı kuvvetlerini ifatle Vaşington, 17 (A.A.) - Amerikan ııı 5 düşman tayyaresi düşürme- ye trenler; ha,ara uğratılmı~ Ve ha- ngı IZ o nan m etmelidir. kızılhaç te ·kilatı Fraıısada bulunan Uvaffak olan lngı'lı'z t 0 yJ·aı·ecı - reka"t kolları dag-ıtılnıı 0 tıı· 
tardır ~ 0 

• Rıızvelt bu celse talik edildikten son- Belçika ve Hollanda mültecilerine bir C Düşman gemilerin!' yapılan hii -
1!'1r•aınb. a wu··nu·· •. adece fngı'lı· 7• tay y d • k •• J ra milli müdafaa vaziyeti icap ettir - yardım olmak iizere 100 bin dolar gön-, ~ ., cumlar e.<nasında Hollandn - Belçi- • •t t e fOY d"' 

erı tarafından ha,·ada du".,u··,.,··ı _ k enı rı DO ar, .. ruvazor er V - ıgı takdirde koııgrt>yi fevkalade içti- dermi~tir. ·' a sahilinde lıir krurnziir \'e bir top-
.\! • maa çağırmakta tereddüd etmiyeceği- -------~ak inan tayyarelerinin adedi elli çeker batmlmıstır. Tiir ııuk ! iye v~ - pitoiarla takviye edildi ni söylemiştir. 

~ 1 .tesbit edilmiştir. puru haMra uğratılmıştır. . . .. Londra, 
17 

(Raı]'yo) _ Amerika ~~ Nı:a, Lük•enburg ve Hollanda Şinıal denizinde su yüzünde :;oriı- Paris, 17 (Radyo) LonJradan not, beş tav yare gemısı, 14 kruvazor, cıımhur reı·" Ru elt' 't 
1 

lh 'fUı; _ ~ .. • . • .. sı Z\" ın ı n yanın SU 
L Unun ikinci hafta.~ı bidayeti - len bir denizaltına bir bomba isabe: haber veriliyor: 2,, destroyer, 2.> torpıl gemısı ve mu- halind• kalma·ı ·ç· l\f • 

1
. . . h'" - Başlurrıfı .~ iincıi Naldfede -

'lda . . ., , d.J ç :S J lfl .. Us~O lTI J) e şa ~l (d b h h t t Alman zayiatı, tahminin ettirilmiştir. Denizaltının tahrip e - Harbin başlnngıncında tersanelerd~ teaddıd t.orpıdolurın çogu ıkmal e ı - bı'r me'aı· go··nde d·-· h b . R ., o uğunu u ırün er zamandan da a 
•vK· . . . . . . !'i r ıgı a erı omaua ~ ındedir. dilmiş olması muhtemeldir. :-<arvik inşa halinde bulunan yedi büylık dre:- mış ve donanmaya ıltıhak etmıştır. resmen bildirilmistir. çok anlayorum. ~üyük Fransız üsta -

San' at bahisleri 

:dra, 17 (Radyo) - Selahiyet. açıklarında bir muharebe gemis; ile - A k b ·. dı Kormon Kabı! adını taşıyan ese-
"'eh nca ıı mesaıın metni ve cevap . . .. .. . ~. afilin kanaatına göre, Belç!. bir hafif kruvazöre bombalar i~abet T .. k. d ı . Yunan:.stan \' ·ı· ., d'-· k d 1 rınm Lukıenburır muzeaıne konuldu-
• as•· ur ıye e 'I · arı ıp verı me ıgı ay o unmamıştır. _ . . 1 •eri vaziyetin çok nazik ol - etmiş ve 15.000 tonluk bir sahrınç " Al"k d h f·ı . 'f . ırundan tam 30 sene sonra hır glin 
a b c' a ar me a ı , mesaıın .. t U8soiı- .. . . • . ... I" eraber tam itimadla miltalea gemisinde yangın çıkarılmı~tır. 1 l J 25 Yaşındaki efradı ni tarafında d'kk ti t tk'k d·ı k muzeye ırırer ve eıerını ırorunce el· •ıle" k d' B h h b ta yan ar n ı a e e ı e ı me - 1 . 1 ...... k .. k . lı -e mahiyette ır. ir ava mu are esi e•nasında bir • ~ te old ğ b'td· k d' erıy e yuzunu apar, ırorme ıste -

,,,'1kineleri makinelerle, adamlan düşman avcı tayyaresi dilştirü:mü~- talzme çagırıyor Lo ud unu
17 

(ıR ırdme) te ırt. 
1 

miyorum der. Ve ilave eder: Şu ıab_ 
"' a ı /ta/yaya dönmek için . h b. n ra, a yo - ta ya mat- . . .. r a karşılaştırdıkça, mUttefik tür. Alman tayyareleri düşman ihraç Atına, 17 (Radyo) - Yunan ar ı- buatı A 'k . . h R loyu oradan ındırınız, ve san'atı ltu ttl~rı f . 'k k t 1 h k 1 • b b • [ d l t' t ı· . . b··t·· fi . ' merı a reısıcum uru uzvel. .. ,_.. 1 d - d uL 1 n aikıyeti aşı ir olara ve op anma are et erıni om ala- emır a ma l ar ye nezare ı, a ım ıçın u un sını ata tin n tk t f . d k R CUR&U ana ırım mana a taanuı et-ltıekt d k · 1 k . . "- d k' f d 1 u unu e sır e er ı>n, uzvelt .. d d .. ~ e ir. ma suretıy e dağcı ıtalarımıza ha R ma 17 (Radyo) Stefani Ajan- nensup yırmı v.;Ş yaşın a ı e ra ı ıu Amer'lc . h b k k . . meme mu•aa e e ınız. J'tıi o , ' - . . . . .. t . ı a~ ı ar e so ma lçın bu ma- E , ·~ tnebafile göre, bu yak•nlar - reketlerinde yardım etmiştir. Bu kı- sı Tüı·kiyedeki :talyan tebaalarının ıyın :rırmı beş.nde sılaha davet e mış- nevraları vapıı· r d. kted' vet, aa11 at uzun ve sonsuz bir 
ır lnanılmıyacak şayıalar çıka - talar takviye almışlardır. Türk topraklarını terk etmeleri hak. tır. Alman ·hud~~d. 

1
"
7
m;A.A)""- •Ha- i.ıleal~ir. He~ büyük artiat bu ideale 

·~a~ Ve bunlara kat'iyyen inan - Düşmanın garp cephesind~ diin - kında emir aldıkları haberini Uıkzip et- * vas> kendınden 8ır şeyler katnn"1r. Be _ 

~-r· lazımdır. kü zayiat yekunu 59 tayyaredrı'. Ilu- mektedir. Halen Türkiye.den italyayo M; ısır r u-arında Alman hariciye nezarı>tinde )fus - nim ırenç un'atki.r arkadaşlanma 
'al'te umumiyetle vaziypt -ar - nun 30 zu haı•a muharebelerj esna - gelen ı·tal·.·an tebaa-.·ı, heı· zamandan zi-

1
. . . d tavsiyem, yapılan tecrübelerden Is _ 

o d ~ .. ~ -~ <::o ınının mü ahalesine kat'i naza _ '~elan. iyidir. Bugünkü ){öz mu- sında, 8 zi de dafi toplarımız tara- yade mahduddıır. /ngiliz deniz riyle bakı'mamaktadır. Haricin n~- tifadeye koşmalarıdır. Büyük aan'at 
.. erı, 914 deki Verdun muhn - tından düşürülmüştiir. Diğerlerı top klıiıikferi ihmal edilemiyecek mem-

YI A • k 1 • l zareti mahfillerinde basıl ol:ın ka _ ·.·, e .. ınukaye•e edilecek vaziyet- rak üzerinde tahrip edilmiştir. me r•1 a r" 0Il rrres· manevra arı t . balardır. Modem cereyanların üs. 
' •t ı;, . , . naa a gore, Mus.olini, me•ela Kor -lın ~z muharebeleri, bazen bir 15 Alman tayyaresi geri dönn>e - Ruzve:tin istedig~ i tah- Port•aıd 17 (Radyo) - İng.lız ~o- .<ika~·a \•eya l\fı.ıra bir baskın l!ihı tadl1arı Sezan, Vanııok gibi dahiler 
~. · azen diiier tasafın lehine miştir. nanması, ~!ısır sularında mnnevra.a- münha•ıran !tal a f ti .. mut aka ve uzun uzun tetkik edilıne-

. ~e b b / • .. · ı· n men aa arını .d. t.. d re ilir. Fakat bu, harbin ne- General Gamelenin mesajı: sisatı ka u eftı ra başlamıştır. Bu manevralara kul - alakadar •d•b'l k b' h ır. AllCJlk o auretle eserlerimize da 
., eın k . . . . . . c ' ı ece ır gayP. için h •

1 r eı e değildir. Ve Sarih bir Paris 17 (Radyo) - General G~- Vaşington, 17 (A.A.) _Kongre B. lıyeUı denız tayyaresı de ıştırak etmek- hareketp geçecektir. a •mi ve daha metodik bir karak. 
li)~~·. edilemez. melen bu akşam Fr~nsız ordu~u~a hı- Ruzveltin istediği tahsisatı kabul et- ledır. Siyasi mahfillerde söylendiğine gd ter vermek imkanını elde etmiı ola • 
~'ilk ı ''.l•hramanca müdafaada taben şu kısa mesaıı neşretmış~ır.: _ miştir. Ordu ve bahriye için 50 bin tay 11 re, bu ilk ihtimal harp patlamadan biliriz. 

~ ~eı, 17 (A.A) - Belçika rad- . ~Bu _~arp yal~ız .Fransanın ıstıkla- yareye sahip olacak, donanma 500 eti- H 11 d biraz evvel yapılan Alman_ !talya
11 •;1.•at..9.40 da şu haberi neşre: - lını degıl,. medenı d~nyanın mııkadde- zütamdan teşekkül edecektir. Muvaz- 0 . aO a görü~meleri eshasında derpi' edil _ 

Reuam: CELA.L UZEL 

~!~e ratını tayın ed':"':ktır. Fransız. ordu~u, zaf ordu 280 bin, milis ordu 300 bin Tı" t •l • miştir 
~1 kaleleri hıtlli mukavemet hava kuvve.tlerının de yardımıyle du,. kişilik olacaktır. ıcare gemı erı Av~i mahfillerde h .. k.. .. k 334 senesi Bursa askeri rüştüyesi 

· llu manın bUtün taarruzlarını kırmakta Nevyork, 17 (Radyo) - Hollanda · .. u um 'lıren ·a son sınıfından 564 numara ile aJ-•g 

Zayi tasdikname 

d n Şanlı haber bu sRbah bit - . . .. _. Bir milyon askere yetecek kadar mal . . . .. na ate gore. lif ısıra karşı ha k t • . uuy 

~.Yaya neşredildi. Bu haber devam edıyor. Ya olecegız, ya muzaf- •eme ve teçhizatın hazır bulundug-u ticaret gemılerı, mustemlekelerle A- geç'! . d lı h 7 e e e oldugum tasdıknıımemi za»i ettim. Ye-
.. f ı 6# merika arasında.ki seferJerine eskisi 

1 mesı a. 8 mu t~mf"'ldir. r.'ifnktf ni~ini a.Jacağımdan eskisinin hükmü ı.,,~ref!e dolu BelçikR ordu'!ı. er 
0 acağız.> ,öylenmektedir. m_ uhasam. at ba~lar ba~lamaz Uabe _ kalmadıg-ını ı'la"n ederı'm <.., * gibi devam edeceklerdir. ıı; .raınanca ve müe"ir muka - ---- · şıstanın ımdadına kosmak li\z•md t . . . . · 

ı. ... ~·n Sembolüdür. Bu haber ay- Yugoslavyada Londrada * Berlinin bazı d. 1 ' t'k . . ır. zmır Gazıemır ıstasyon civarında 
·••and K d · . ıp oma 1 mahfılle. 32 numaraoo Abdülhalim 

0
g-lu oı... a zalim bir müstevliye ~i- ana a rınde l\fos•olıninin oldukca mühim N . Ö ı.'.'.nıı. Ih • ı Ecnebı.ler hakkında ter t kl'fl . . · · ecatı zcanlı ."<!lu ,, su çu, namusklir, dürüst • t naz - e ı ere mu kabı! bıtaraflığını nıu-

ıtt tıerine sadık bir memleketin Vazı ye 1 ;< tibat alınıyor lngiltereye tayyare ve hafaza etmeii:i kabuı edeceğj söy _ Zayi mühür 
~ eıııeti sembolüdür. -Baş urafı 1 

ind aahif.,
1
e- Londra, 17 (Radyo) - üç bin Al- tank gönderiyor lenmektedir. Bu tekliflerin Ruzı·eıt Tatbik mühürümü kaybettim Ye-

, ,e kaıeıe · h"l' k t Yugoslav topcuları tarafından aç, - va.ıtasivle vapılabilece";...· .. k.. . . . _ · 
oq rı 

11 11 

mu aven·e e man, tevkif edilmiş ve tem.'rküz Paris 17 (Radyo) - Kanadadan !n- k ~ · . ""1 çun ·ıı an nısını yaptıracagım için eskisinin hilk-• dU•manın zafer' · ·ı- et e lan ateşle sakatlanarak yere indiriL .. .1 . . ca onun mildaha~'!inı'n bıı teki.fi .. 
1 

d - .
1
• d . 

•• ' mı ı an m - kamplarına gonderı mıştır. giltereye tayyare mitralyöz tank ve . i\f 
1 

· · · ' e- mu o ma ıgını ı an e erım. , llıekt· B · d k miştir. Bunların mürettebatı derhal ' ' rın usso ın· i taraf d k b 
1 't ır. u aynı zaman a ra Tevkif olunanların evlerinde dik- hafif toplar yola çıkmştır. ı'mk' ğ' ın an a u üne Karşıyaka Alaybey l\iehmedcik ,,._,•rafından sevk ve idar~ edi - tevkif edilmi~tir. . an verece ı tahmin edilmekt k k ·•u Londra. 17 (Rad.vo) _ Ta,-mis kate şayan evrak bulunmuş ve dah;- Kanada hukilmeti, bütiln kuvvetle- dir. e - . M a 10 nımıarada ''~ llıuzun m<>vzilerine ve n'lıa~ !iye nezaretine te.•lim edilmiştir. rını ingilterenin emrine tahsis etmiş- Ölıi Abdülaziz eşi Havva İyikan ı. 0

11.n 't' d k ti gazetesi, Ba 'kanlar vaziyeti Ye Yıı -
"fil 

1 
ıma na uvve e sarıı- (Deyli Meyi) gazete,i, diğer ec - tir. 

b lt~ına d kt' goslav - Soı·,·et mün:ısebatını U>tkik J r 
"'l . sı eme ır. nebiler hakkında d:ı ayni şı>kilde ha- L • ...... • ·ı T• M çıka hükumeti Oıtanta ;:,~; :!:e~U:u~~'~:ı~:t~~;.i~k Gd:~:~ reket olunmasını ,.e bilha~sn şüpheli iilcsemburg ZmJr "-'ICI ICaret emur!uğundan 
1r nakledildi İngiliz kadınlarının hemen tevkif e. B k Tescil ed'lnıi• ola (Ak k' · n~a .. 17 (Rad.vo) _ Relnika !etler tarafından bir taarruza ıığrar- aşve ilinin mesaiz .. .. . ' ' .. n. ·se ı tıcı.ret bankası Türk anonim şirketi) nin t ~ dilme•ini ehemmi.vetle tavsi"e et - J oılunç pnra verme ıslerıı·Je - • ı •a. Sovyetlerce yapılacak yardım , ' · .. . · • ugru 8<'agına mütedair !Jeyannamesi 2279 nu-ld ' görülen lil7.um i\zerine mektı>dir. Parıs, 17 (Radyo) - Luksenburg maralı kanun hıikmilne güre ~ieilin 

2733 11 

• • 
t,, ;n Ostanta nekledilmiştir. sadece diplomatik .•ahada olac:ıktır. dukalığı baş,·ekili Piyer Dopon, bu- diği ilan olunur. umarasına kayıt ve tescıl edıl-

irıı lnerika Refirleriyle Papa - Sovyetler başka bir~ey yapamıyncnk Mi~let meclisinde gün radyoda bir mesaj vermiş, Belçi-
'~ h~ ili ve İspanya mn•lahat - lar.dı.r. Yugosl.~vya, Balkan devle:· .. ka ve Hollanda gibi tecav!ize uğrıyan 
ı.~ı~U~ümetle birlikte Ostarta lerı ıle olan dıger anlasmalarını fe. A.~ka.:a, 17 (A.A.) - B. M. Meclısı Lübeııburgun yakında tekrar istikla-
;oı,.·-.dır. da etmeden M o' kova ile münasrbat bugunku toplantısında devlet memurla 

1 
kav a -

1 
. b 

1 
d _ 

•• . . . . . . .. .. . e uş cagınc an emın u un ugunu 

1 : Beyanname l 

; ' 17 R B-lçı'ka tesıs edı>rkpn bazı avantaılar temı - rı mesaısını tevhıt ve teadulune aıt ka- .. le . L··k b d.. . 
1 

h ıı.q.j ( adyp) - ~ · _ . soy mış, u sen urg uşesın n ve ü-
ıı~,t -~.aa vekili ııeneral Düni, ninde çok ihtiyatlı hareket etmekte- nuna baglı cedvelde maarıf teşkilatı- kilmetinin Fransada en sıcak ve sami- j . •l·~ f. ..k k k 
\ \ı "1uıne11illerine: dir. na ait kısımda bazı değişiklikler ya - - b. k b I h b I d • zmır Vl aye l yu se ma amzna 
~ •lib Belgrad, 17 (Rad)'O) - Hükumet pılması hakkındaki kanun layihası ile mıbunırda adule malz ~r. uh uf~flugut'~nlıı 2279 numaralı bc!lıııç ;:ıara veı·me işleri kannnuna tevfı'kan beyanna-"lıı,, ıet emnlvet Yericidir. ve n o avı e emının a ı e• ı 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühür ve F. Tenik 

İmzası 

:"' muhtelif bir kaç sınıf askerin daha si- fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı ver- . nihai f : h kk k ld -;. • ·medir. ~l~~~· 19.h altına çağırılmasını kararlaştır- 1 gilerde zamlar yapılması ve bazı maıl-k nı, d t . za erın mu a 11 0 . ""unu 1 -h '' 'fF.BLICI . . . . . ay e mış: • _,._,,.. Bankamızın İzmir merkezinde, esas nizamııamemizde yazılı ya
pabileceği mııameliıt ve ikrazattan dolayı borçlulardan alacağı 
faizin en yiıkR~k haddi % 12 dir . 

tı,· · : mış ve nakıl vasıtalarının dörtta üçıl- delerin vergı mevzuuna ıthal edılmesı y D.. . . 
4. · }\ •n un umi karargahı, 17 (A. nü milsadere etm'~tir. !hakkındaki kanun Jilyihalarını müzn. Lilk- başasın uşesımız, yaşasın hür 
. ~ ~•ıııt tebı·g-. k k b 

1 
d'I . 

1 
sen urg,, '>ıı • , ı . * ere ve a u e ı mışt r. D' k 

'd le Nam ur ar~ ·ındaki mu - ıyere mesajını bitirmiştir. 
~a\>..·~an kıtalar? Varefn ce- Hollanda Müs- Uydurma mülakat ... ı.talya sefı·rı· lıııı, attı delmi~ ve N:ımur Is -

~~,~~;~itmaı do§-ıı kalesinf fem/eke/erin:.:e Metaksa~al at/olunan Prı.ris segisindeki /tal-
'"! ~-ı~ soz er t t~. hattı Maubeugeu renu • Sabotaicıkır öldürülecek yan pavqonunu aç l 

~ed " Atina, 17 (A.A) - Atina ajansı '1ı anın dojtu cenubunda Batuvya 17 (Radyo) _ Valif umu- bildiriyor: Paris, 17 (Radyo) - İtal}·a sefiri 
•t. \)~adar 100 kjlnmetre de - mi, Hollanda müstemlekelerinde sa _ Başvekil lif etaba•ın bir Bulgar Paris sergisindeki İtalyan paviyonunu 
I~ ınaııtin garbında hücum botaj yapmak teşeblıüsünde buluna _ diplomatına Bulgar taleplerini ma _ bugün mera•imle açmıştır. Bu pavi -

'il .~ 1 >.a karşı ko.van Fransız ki d b ı k d. ·ı ki · yonda yüz itıılyan müessesesi temsil e-

2 Başka şehirler üzerine dan iskonto ve ikraz senetlerinin tah~il 
masrafı müşteri,·e aittir. 

3 - Hariç mahaller üzerine alınacak tahsil scnedatı ve havalelerden 
asgari 75 kuruş olmak üzere lira başına on para ücret alına • 
caktır. 

4 - Borçlu hesabı cariler faizleri her üç ayda bir hesap edilerek re
sülmale ilaw erlilecektir. Posta, damga pulu gibi marraflar müş. 
teriye aittir. 

" ca arın, er a urşuna ızı ece erı- kul gördüiünü ve kendisi Bulgar o'-~ ...._dllıaıarı yıü•kilrtıilmu···tt"ır. · b be ·ı ·ı· t · t' dilmektedir. 
-r • nı ır yanname ı e ı an e mış ır. sa bu taleplerj tahakkuk ettirmek 
ıe~ııu ve teşekkullerf garbe • ü~ere harbe gireceğin; söylediğine Macaristan 

5' - Komisyonla mal satı~iıırında araba, hammaliye, kantariye, nav
lun, ardiye, figorta, boı»a, satış komisyonu, •imsariye gibi piya. 
ça teamülü mucibince masraflar müşteriye aittir. 

Kanunun üç;incü maddesi hükmüne tevfikan üç nusha olarak tanzım l'e 
takdim kılınan :şbu beyannamelerin bir nushasının Ticaret vekaletine, ikin 
ci nushasının mal müdürlüğüne ve üçüncü nushasının da kayıt ve iliin edil

Beş sınıf daha çaazrdı mek üzere ticar<>t sici! memurluğuna gönderilmesini yalvarır, bu vesile ile 

'tııı en düşmanı her tarafta lsviçre hükumeti dair bazı ecnebi gazetelerde haber-
t iLı ' 1<tedir. Alıııanlar şimdiye 

•af iten 1 1 k U leı' intişar etmiştir. 
t~ ~. era o ma zere -Baı tarafı 1 inci aahifed- Başvekil l\fetak!as asla böyl~ bir .., saygılarımızı sunarız 

ili to •ubay e•'r alMıJ ve mU- Bern, 17 (Radyo) - Alman ordu- mUl~kııt yapmamıştır 
~~b il taptetmı~ıerılir, !arının Bal civarında manevralar yap- ' 

_llhe&ndf' kııHetli Alman tıklap ve Kostançe gö!U çivarında uı- Prenses Olga 
Budapeşte, 17 (Radyo) - llfacaris-

tan harbiye neıareti iki kolordudan 
başka be' sınıf asker daha silah altına 
çağırmııtır. 

AKSF.Kl TİCARET BANKASI 
İZlI!R MERKEZ! 

İmza okun~madı İmza okunamadı 
2 ;\fayıs 1940 

ııı de ıiU~manın htıcunıla - haşşUt ettikleri hakkında)<; haberler 
~,. ~ıııtı~ ve mukabH hUcıım. alikadar mahfillerce tekzip ecjllmekte

ı ··~ ·ı eeıııı ı erl!yebilmfflerdlr, dlr, Lonılra, 17 (Raclyo) - aır kaç gün- Roma, 17 (Radyo) - Kenyadaki Ba d h l d. . d 1
o ~.•~;üzerinde A'n

1
anlar Bern, 17 (Radyo) - Son claklkads denberl buraclıı bulunmakta olan Yu- bütün Almanlar tevkif edilmiş ve te- yın lr e e zgesın en: 

~!l~e d~~ll• kar,ı jstik•&f faali - a~ınan maltı.mata göre Almanlar Is- g~slavya kral naibi prens Pol.Un ~evce. merkih kamplarına gönderilmiştir. Belediyemizin 8~ lira aylık ücretli fen memur!Jğu mUnhaldir. Talip 

Kenyadaki Almanlar Belgrada dönllqor 
15 kuruşluk damga ve l kurulşulk tayyare pulı.ı 

1~ to ııın etmltleraır, vı~r~ )ıuıludlarında bulundurdukları " prenses Olga, Belgrada dönmek u-J Tevkıf olunanların evlerinde bir çok olanların ehiiyetini !ıaiz evrakı müsbiteleriyle belediyemize milrllcaat _ 
Pçu u dUn açık ~elılr o· ıutııatın bir kısmını çelcmfşlerdfr. 'ere buııUn hareket etmiştir. e\•rak bulunmuştur, )arı. 1763 
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~lzn ir Levazım Amirligi ilanları! .......................... ___.. ........... .._................................ .., __ , __ _ 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyommdan: 

1 - Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak 
Ye yemler aşağıda gösterildiği gün ve saatlarda ihalesi kapalı 
zarf açrk eksiltme ile yapılacaktır. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikt~ ihale gün ve saa -
tında Çanakkale deniz komutanlığı satın alma komisyonunda 
bulunmaları 

3 - Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırmızı bal 
mumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatından bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Postada va· 
ki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarları gösterilen erzaklardan koyun, kuzu, sığır 

etleri bir eksiltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti 
de vermiye mecburdurlar. 

5 - EYsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 
satın alma komisyonu ile istanbul deniz satın alma komisyonun· 
da görUlür. 

muvakkat 
Miktarı Teminat 

Eksiltmenin Eksiltmenin yapı· 
Erzakın cinsi 
Ekmek 

nevi lacağı gün saatı 
Kg. 90000 L. 7 42 50 

> 3460 > 116 78 
> 7600 > 256 50 
> 5000 > 112 50 
> 8400 > 207 90 
> 3600 > 351 00 
> 3000 > 112 50 
> 5000 > 135 00 
> 9000 > 135 00 
> 4800 > 108 00 
> 6000 > 166 50 

Kapalı zaf 24/ 5/ 940 cuma 10 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Pirinç 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Sabun 

Kapalı zarf 24/ 5/ 940 cuma 11 

Açık eksiltme 24/5/~40 > 11.40 

Kuru fnsulya 
Zeytin tanesi 
Toz şeker 
K. üzüm No. 
Nohut 
Arp~ 

10 > 4000 > 66 00 
> 8000 > 90 00 
> 11500 > 68 32 

11 15 

> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 
> 
> 

18 

> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

22 

lzmir levamn amirliği satın alma komisyonundan: 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 14 
> 14.30 
> 15 
> 15.80 
> 16 
> 16.20 
> 16.5-0 
> 17 
> 17.20 

1 - l\lanisada bulunan birliklerin hayvanatı ihtiyacı olan 30 bin 
kilo yulaf pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 20 mayıs 940 pazartesi gilnil saat onda Manisa tümen 
f:abn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - hteklilerin belli gün ve saatta komiı:ıyona müracaatları 

/::mir levazım aıııirliji 11aıın alma komisyommdan: 
1 - Manisadaki birlilcierin hayvanatının 60 bin kilo kuru ot ihtiyacı 

pazarlıkla ı;atın nlınacakhr. 
!? - Pazarlık 22 mayıs 940 çarş2mba günü saat onda Manisada tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler belli gün ve saatta komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komi$yonundan: 
1 - Mnnisad:ı bulunan !J:rlikler hayvanatı ihtiyacı için 120 bin kilo 

yulaf pazarlıkla satın r.ı.lınacaktır. 
2 - Pazarlık 20 mayıs 940 pazartesi günü saat onda Maniasada tü· 

men satın alma komisyonunda yapılacktır. 
~ - İstekliler belli gün satta komisyona müracaatları. 

l stanbul defterdarlığından 
İstanbul Beyoğlunda Bedrettin mahallesinin Yeniyol Evliya Çelebi 

caddesindeki ar.sa üzerincie yen.iden yapılacak olan 81633 lira 5 kuruş ke. 
şifli Beyoğlu mal müdürlüğü ve maliye şubesi binasının inşaat ve t.esisatı 
kapalı zarf usulü ile ek~iltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 haziran 940 pa· 
zartesi saat on beşte milli emifık müdürlüğü odasında toplanacak olan ko. 
misyonda açılacaktır. :Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri urtıumi ve 
hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferriğ ev
ı·ak dört lira sekiz kuruş mukabilinde milli emlak müdürlüğünden alına· 
bilir. Muvakkat teminat 5327 lirndır. 

İsteklilerin teklif ~ktupları ve bu işe benzer 60 bin liralık iş yaptıkla. • 
rına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden istanbııl vilii... 
yetine miiracaatla ek::.iltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 
yılına ait ticaret odası vesikasını havi kapalı zarflarını 10 haziran 940 pa
zartesi saat on dörde kadar istanbul defterdarlığı milli emlak müdürlüğü 
odası.ıcla toplanacak komisyon reisliğine sıra numaralı makbuz mukabilin 
de vermeleri lflzımdır. Teklif mektuplan, eksiltmenin açılma saatından bir 
saat evveline kadar yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde gön
derilebilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
ve talibin ismiyle açık adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğu
nun yazılması iktiza eder. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

18 24 30 4 3859/ 1696 

I LAN 

Bağcıların nazarı 
dikkatine 

lzmir incir ve üzüm T. S. Koope· 
ratifleri birliğinden: . 

biltün memleketimizin G Ö Z TA Ş / 
thtiyncını temine hükumetimizce memur edilmiş olan birliğimiz atide-

ki fiyntlarla satış yapmaktadır. 
İzmir depo teslimi kilosu 30 kuruştur. 
Kooperatif clepo1&rındıı ki!osu 3f kr. 
.l\füstahsiller bıı fiyatkrla birliğimizden ve kooperatiflerden daima. 

GÖZTAŞI Temin edecekleri cihetle fazla fiyatla satın 
almamalarını tavsiye ederiz. 

Armutlu be,:ediyesinden: 
Miktrı 

20 ton motorın 
70 teneke makine yağı 
20 ten-0ke heyaz gaz 

Armudlu belediyesinin bir !'1enelik ihtiyacı için 8 mayıs ~40 tarihin· 
den itibaren on beş gün müddetJ.e ve açık eksiltme sureti ile alınacak 
olan yukarıda yazılı mevadclı vermeğe talip olanların ihale günü olan 
23 mayıı; perşembe günü saat 16 tıya kadar muhammen bedel olan 
1800 lira üz r:nden yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesi ile beraber 
Armudlu belediye dairesindeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

10 14 16 18 

icil Ticaret Memurluğundan 
Tescil edilmiş ulan (Anadolu inkişaf ticaret şirketi limitet izmir şubesi) 

nin ödUnç para vern:e işleriyle uğraşacağına mütedair beyannamesi 2279 
numaralı kanun hükümlerine ~öl\. sicilin 2732 numarasına kayıt ve tes-
cil edildiği ilan olunur. - - ._ - - -- - -

1 : Beyanname 
2 • izin Vesikası 

İzmir .sicili ticaret memurluğu 
resmi mühür ve F. Tenik 

imzası 

lzmir vilayeti yüksek makamına 
l - '.Adı ve soyadı veya unvan: ANADOLU İNKİŞAF TİCARET 

2 - Kanuni ikametgahı 
ŞİRKETİ Ll:'.IlTED 
Müdür, Karşıyaka Rayegan sokak 
No. 20/1 
Muhasip İnönü caddesi No. 320 
Gazi Bulvarı Demirelli han No. 18 3 - Ticari ikametgahı 

4 - Tabiiyet : Türk kanunlarına göre kurulmuş-

5 - Sermaye 

7 - Muamelenin nevileri 

7 - Alınacak faizin en yüksek: 
haddi 

8 - Borçluya tahmil edilen şart-: 
lar 

tur. 
Türk 
Şirketin umum sermayesi 150000 li
ra olup !zmir şubesine 40000 lira 
tefrik edilmiştir. 

İmza üzerine ikrazlar, ticari senetle. 
rin iskontosu açıkça hesap cari üze. 
r ine ikrazlar 
Senevi yüzde on iki ( % 12) 

a) Açık kredi şeklindeki muamele· 
}erden yüzde on iki ( % 12) 

b) Diğer ikraz muamelelerinden % 
8,50 den fazla faiz ahnmıyacak· 

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

LANGANO vapuru 

V. F. J-f enri Van DerJ' 
AMERİCAN EKSPORT ıJıO!i tı'G' 

NEVYORK 

~ 18-5 _ 940 tarihinde NE V _ y o R K tçtN 
~ beklenmekte olup _ 

4 ~ ~ CENOV A VE RlVİ - EXPRESS vapuru 24 ma~ıst ttot 
.LJ_ ERA limanlarına ha- ru beki . nrAJI( reket edecektir. enı_Y_0r_. ___ _ 

' , ( ~ FEDERİCO vapu: D. T. R. T •• BUDAPEŞT 
~IHUIA ru 21 - 5 - 94.0 tarı.. 

hinde bek~enmekte olup ISKENDE- BUDAPEŞTE iÇiN 
RIYE liınanına hareket edecektir. 

C!TTA Dİ BARİ motörü 21-5-940 BUDAPEŞTE motöril 18 t11ırı9' 
tarihinde beklenmekte olup lstanbul doğru bekleniyor. . ı.flf 
Pire Napoli Ceno~ limanlarına ha· KASSA motörü 5 Hazirana dot·-
reket edecektir. bekleniyor. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde 
relerek ertesi günü saat 17 de PiRE SERVİCE MAR1T1ME ROU?ıft.Uf • 
BRINDISI ZARA FIUME TRİYES • BUCAREST 
TE VE VENEDIK limanlanna ha· 
reket edecektir. Köatence Ve Calaa için: 

BRINDISI Motörü 29-5-940 tari • dd 
hinde gelerek ertesi günü saat 17 de CAVARNA motörU 24 ma113ıı 
PiRE BRINDİSİ ZARA FIUME TRİ ru bekleniyor. 
YESTE VE VENEDIK limanlarına .,, 
hareket edecektir. Vapurların. ı.ım. Te taribletl . 
CİTTA D! BARİ motörii 4-6-940 tmda hiç bir taahhld allllJD ... 

tarihinde beklenmekte olup İstanbul ı•T•ELEF-•O•N•'•••200•7•-•2(M)I ........ 
Pire Napoli Cenova limanların:l ha
reket edecektir. 

Not - Bütün hu vapurlar Triyea· 
te Yeya Cenovada §İmali Ye cenubi 
Amerika limanlanna hareket edi'ın 
iT ALIA ANONiM aeyriaefain tirke· 

Olivier oe ı'iirek41 ' 
UMITED 

tinin Ye Amerika ve Hindiatana hare-
tır. t t 

9 - Ödünç para vericinintibi 1ZMİR YENİ MALİYE ŞUBESİ ket eden LOYD TR YEST NO ano-

VAPUR ACENTASI 
Ani.irk caddesi Ree. bin•,. 
Tel. 2443 • il 
Londra ve Liverpol hatlafl '!r 

Piyaanm ihtiyacına &'Öre ••• 

larımız aefeor yapacaklardır• 
olduiu maliye tahsil şubesi: l4 mayıs 1940 nim aeyriaefain tirketi vapurlarına 

tesadüf ederler 
Anadolu inkişaf ticaret şirketi limitet SERVİCE MARITIME ROUMAIN -

İzmir şubesi mührü 
İmza okunamadı KUMPANYASI 

ALBA JULIA Va. 16-5-940 tarihin· 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 15 kuruşluk damga pulu de beklenmekte olup MALTA, CE-

1 kuruşluk tayyare pulu NOVA MARSİL YA limanlarına ha - Çocuk Hastalık/af' 
Mütehassısı pı 

H&atalannı 11,80 dan bir• :_.
B11y ler ıokağın.~ Alle:ak • • 

Ödünç para verme işlerile meşgul olanlara mahsus reket edecektit>. 

ı 
• Not: Gerek navlun ve l'erekae ba· 

1 Z N V E S 1 K A S 1 reket tarihleri hakkında acent~miz 
hiçbir meauliyet kabul etmez. 

Adı ve soyadı veya unvan 
Kanuni ikametgahı 

Ticari ikametgahı 
Tabiiyet 
Sermaye 
Alınacak faizin en yüksek haddi: 
Muamelenin nevileri 

Anadolu inkişaf ticaret şirketi Ltd. 
Müdür, Karşıyaka Reyegin sokak 
20/ 1 
Muhasip: İnönü caddesi No. 320 
Gazi bulvarı Demirelli han No. 18 
Türk 
40000 Türk lirası 
% 12 
İmza üzeriM ikrazlar, ticari senet· 
terin iskontosu açıkça hesap cari 
üzerine ikrazlar. 

Yukarıda yazıl: Anadolu İnkişaf Ticaret Şirketi Ltd. tarafından ö
dünç para verme işlerine dair 11 haziran '"933 tarih ve 2279 numaralı kanun 
hOkümlerine göre verilf'n beyannameler tetkUC olunarak, muvaf;k görülm~k 
le zikri geçen kanun hükiimler; ve beyannamesindeki şartlar dahilinde ö
dünç para verme işleriy !e meşgul olmak üzere kendisine izin vesikası \'e
rildi. 

:Mıntaka ticaret miıdürü Vali 
Tasdikli nusha gibidir 

17/ 5/1940 
İzmir Ricili ticaret memurluğu 

resmi mühür ve F . Tenik 
İmzası 

30 kuruşluk damga pulu 

lzmir Vilayeti hususi muhasebe 
müdürlüğünden: 

Bedeli ı;abıkı 
Lr. Kr. Kapı No. 
350 00 110 
360 00 108 
305 00 114 
160 00 12 

76 66 
40 00 9 

Cinsi 
hane 

> 
> 

• 
. Dükkan 

> 

:Mevkii 
İnönü caddesi 
İnönü caddesi 
İnönü caddesi 
Karşıyaka Celal bey S . 
Aydında Gazi bulvarında 
HiHar camii arkasında. 
Saman çarşısında 

399 00 249 Kahvehane Gaziler caddesi 
5 00 10 dönüm tarla Emrezde 
O 00 85/ 87 furun Karşıyaka iktısad So. 
İdarei hususiyei vilayete ait olap yukarıda yer ve cinsleri yazılı emlak 

bir yıl müddetle kiraya verilmek iizere ihale 17 / 5/ 940 gününden itibaren 
10 gün müdıl~tle tem<iid eıii!mi~tir. 
Kirasına talip olanlHın ihal~ günü olan 27 /5/940 pazartesi günü saat 

on birde yüzde yedi buçuk depozito makbuzları ile birlikte vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilib olunur. 1784 

Aydın Vilayeti daimi 
ninden: 

•• encume-

Merkez aygır deposu ihtiyacı için 17:i lira 55 kuruş kıymetinde ecza 
dezenfektan mevad alınacaktır. Alınacak bu ecza ve dezenfektan rnevad 
30 mayıs nkşr-mına kadar veteriner müdürlüğüna teslimi şarttır. 

Tnliplcrin 23/51940 tarihli perşembe günli saat on beşte vilayet en
cümenin<! fa~ln malumat almak istiyenl<?rin her gün daimi encümen kale-
m!ne müracaatları ilan olunur. 14 18 22 26 1693 

ALSANCAK 
lataayoa• Kar,ta1uda Y eai Açal .. 

EGE 
Hususi H as tahane$( 
Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 
Her şubeye ait hastalar kabul ve miı-

l tehassısları taraftndan ttdavi t>dilir. 

1 
Müessesede her zaman 

t:oktor bululur. Tel. 2918 

TELEFON No. 2004-2005 vanınJa kabul eder. 

Askeri fabrikalar umuJJl 
müdürlüğünden: 

Marangoz tezgahları alınacak , 
Rende, planya, şerit, testere, freze, makkap, çakı bileme tez~:ır. 

ve~aire gibi yeni nya az kullanılmış marangoz tezgflhları alınacıı1' 1't 
Elinde böyle tezgahlar olup ta ~atmak istiyenlerin bir mektupla "

9 ~ 
rl fabrikalar umum müdürlüğiine: müracaat etmesi ve bu mektubıı ~"~ ' 
gahların ebat ve evsafı ile markasının ve fiyatının de ilavesi rıc 

I ~ ı 
olunur. 11 14 16 18 1~ 

lzmir Def terdarlzğzndan: ~· 

tem· ~o. 

Muhamrrıeıı J{t· 
ı,r. 

~ 
>1 Kahı amanlar m:ıhallC'5i Dercboyu sokak 8 dönüm 2 evlek 

ıo oO 

rayırlık o - 15 o 
>2 Borno\n Altındağ '.:ıatı mevkii eşçarı havi 12 dekar tarla 0o 
)~ Yollıedcstanı Bid:• ret hanında S:Jı 15 • T o. lu dükkan zo oO 
i.t Darağnç tramva:· caclde5i :; taj No. lu 2 aded depo ıuO oO 1 

m Kestan~ pazarı ı:~·ın! altır:da 54/ 7 No. hı mahzen gG oO 
>6 Turan şimendifer caddesi 84 ta.i No. Ju hane ıs r1' ı 
>7 Bayraklı Bornova l:;,cld~~i 26/ 28 tni ~o. lu hane 4

5 
(y8' 

>8 Kur~ıyakn :::>elumet st1kak 8/ X taj numaralı hane gO rıO 
>9 Tepecik çoban sokak 11 taj No. lu hane 1

2 oO 
60 2 inci kordon tuıhane sokağı 12/ 18 No. lu cli.ikkan 3

6 ·ti• 
Yukarıda yhzılı emYal!n bir senelik icarları 18/ 5/ 940 tarihindeP :ı.ıt• 

baren 17 gün müddetle açık artırma usulü ile müzayedeye konuı~uŞ 'f'' 
lhalel()ri 3/ 6/ !>40 tarihine müı:;ac.lif pazartesi günü saat on dörttedı:.· tirİ' 
\iplerin yüzde .\·edi buçuk depozito akçaı:n yatırarak milli emlak mud 150 
ret.inde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 18 30 

1 

1 Sıhhat vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

lf "' Şiddetli BAŞ, DlŞ air•••"'" ti 

MA TlZMA sancılarını, 51Jlllftı tf 
G~ 

hataızlıklarmı derhal ~eçirİf ~ 
ıci1 

NEZLE ve SOCUK ALGlfılı., 

kartı müessir ilaçtrt• 

icabında günde 1 -3 kate .ı,,1 
Her Eczanede bulunur. _ ~ 

sn ......... n ~I 

iEN'C!Ar 
tV11tkine Tamir hanesi 

b"' Işi ~ Gnünde teslim etmeği prensip edinen ve 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

K.Mtane pazan demJreller 67 - •~ Telefon: &991 

' 


