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A ma arın şi de li taarruzu t vakkufa v -
rarsa, ebe iyyen d rmuş o acaktır 
-------------==--~-~----------------=---.::::.---

Al $1Ull ar, Parise güz mil yaklaşmış imiş TARiHİ GÜN: 19 MA YI 

Fr nsızların 75 lik topları 1 21 Yıl Once Bugün ebedi şef 
cephede ateş saçıyor 1 Samsuna ayak basıyordu 

Müttefikler, bütün kuvvetlerile taarruzlara mukabele 
etmekte ve Almanlara zayiat verdirmektedirler 

Bugün, Büyük ve Ebedi Şef Ata- G '• k b •• At t •• k •• k 
türkün, mukadderatımızın seyrini de- ençıı ugun a ur u anaca 
ğiştirmek üzere Samsuna ayak bastığı b k 
bir günün yıldön1.imüdür. ve ayram yapaca 

Zaman geçiyor, nesiller değişiyor, , ' Atatürk bunu, ayni zamanda bir 
fakat tarih ve onu yapanlar, dimdik 1 ......, l yaş değil, bir kafa mesel~si olarak t..-
ayakta duruyorlar. liikki ediyordu. O, genç y~şta ihtiyar-

19 Mayıs, yesin, mağUlbiyetin, su- !ar değil, sağlam, hareketli, daima 
kut ve inhizamın korkunç karanlığını yükseklere tırmanan genç kafalar an-
yırtmak için Atatiirkün şahsiyetinde yordu. Atatürk, her zaman genç yap. 
istikbalin ufuklarına doyru fırlamış dı. Gözlerini ebediyete çevirdiği 'l'e 
ilk gençlik hareketinin okudur.. gövdesinin içinde, yüreklerımizi kemi-

Evet, bu; genç bir hareketti. Ruhu ren· o hastalık onu son hamleleriyle 
itibariyle, enerjisi itibariyle, getirdiği lıağnnıızdan 8öküp alırken bile Ata· 
ve getireceği inkılaplar, Türk dünya- türk gençti. Genç doğdu, genç öldll. 
sında yaratacağı tekamüller ve yeni- Kuvvetli ve muvaffakıyete liyakatli in-
likler itibariyle bu hareketin, ondan san ve millet sırrını, daima cgençlib 
evvelki tarihlere takaddüm eden her de gören Ebedi Şef, genç.l;ği ne kadar 
çeıtid hareketlerle hiç bir alakası yok- severdi?. 
tu. Onun, Cumhuriyeti gençliğe emanet 

19 Mayısta artık, eski Osmanlılık ederken, ne büyük bir hakikate temas 
alemi, eski idare, eski zihniyet, eskime ettiğini hatırlıyalım; kafidir. 
tod ve her eski şey ömrünü tamamlıyor Bugün onun ve gençliğin gikıüdilr •• 
onun yerinde, yaşamak hak ve kabili- Çağlar bo:vunca her 19 mayıs gliııü, 
yetlerini nefsinde toplıyarak, tek başı- gençliğimizi bir daha yoklıyacağız 1'e 

na, bütün dünyaya qrşı koymak, bU· Kars hududundan Trakya sııili-lanna 
yük bir Türk ihtilali yapmak gibi genç Karadenizin, Akdenizin Tirşe, dalgalr 

General Gamelenle General Gort harekatı ta kip ediyorlar bir irade, genç bir ruh ve fikir hamle. sathına kadar bütiln bir Türle vat-, 
--------------~ Londra, 18 (A.A.) - Röyter ajan- bardıman esnasında, iki İngiliz gaze. si başlıyordu. (Selim Atatürk sanal) Diye baiın-B •t f} k f sının Fransız.·. B?1ç!k.a hududundaki teeisi i~e beraber .ben de şahid. oldum Atatürkiln Samsuna ayak basışı, lş- llı. .il calctır. 

1 ara a~ irimi. hususi muhabırı bıldırıyor: . Bu şehır askeri bır _hedef teşkıl e<Jı;- te bu bakımdandır ki, gelmiş ve gele-lbir de cgençlik bayramu olarak katıl-ı Yaşamak ve kuvvetli olmak !~in, 
Hamdi Nuzhet ÇANÇAR Alman bombardıman tayyarelerı mez, Almanlar şehır dışında ve şehı- cek Türk nesillerinin bahtiyarlığına mıştır. - Devamı 2 nci Sahifede -

lı.; ıün evvel Franaada bulunan Belçika cenubunda bir şehir üzerinde re çok uzak mesafede askeri kolları ve ----------.---.--.-=----------------'---------------
ltoııanda nazırlarmdan birioi radyo- yaptıkları hücumda şehre 50 illi 550 kıtalan bombaladıktan sonra istasyon dırmışla:ctır, 8?kaklar bır sı~nag~ H ı ı d • t • ı A 

da memleketinin maruz kaldığı p~r- kilo ağırlığında bombalar atmış - gibi bazı n<ıktaları da bombardıman sokulmaga. ~akıt ~ulamıyan _mültecı- o an an 1 n ıs 1 as 1 
~'•ız ve korkunç Alınan taarl'\IZlUl· !ardır. Mevcud 130.000 nüfusuna etmek hususunda hiç bir zahmetten ler~~ ~olu ıdı. Za~ıat ~recesı mal~m 
'.1-1\ bahsederken iızaAatmı §U cümle 20.000 de mülteci inzimam eden bu a- çekinmemişler ve sivil ahaliye hiç e- degıldır. Fakat bız. şe~ırde.n çıktıgı.. 
de l.itiriyordu: çık şehre Almanların yaptıkları bom- hemmiyet vermeden şehre b"1nba yağ- - Devamı 5 ıncı salııf.,de -

.::'!:.:~ :ı:.:~timiz bütüa bitarafla- B .. d , •• k l . baş Italyanın Felemenk Hindistaniyle 
~i"~u~~da iyi ile f~_na, ~ec~vü~ u ce nıuza ere erı ıyor 
lıl\ıyeti ıle herkese hunnet zihnıyetı 

olan ticaretini müteessir etti 
~. "h Cenova, 18 (A.A) - Hollanda -, nı ayet hak ile haksızlık boğaz 

~h,za boğu§Ur, kan gövdeyi ııö • B •• "k 
<litiirltcn en IOll tecavüz kurbanla. uyu 
'"'da L• • •• 1 b •• 

M.llet Meclisi vaziyet icabı olar11.k bu sene n.ın ~ımanıar tarafından isti'.ası key 
l ' fıyetı İtalyanın Felemenk Hındısta • 

I n Dtrı namm.a ıoy enen u aoz· 
d•r ile kadar hazin ve bilhassa ne ka· 
'• ınanidardır !.. 

yaz tatili yapmıyacaktır nı ile olan ticareti ve deniz nakliyatı 
· • , .. - . h f Uz erinde tesirler yapmıştır. İtalyan 

Ankara, 18 (Telefonla) - Büyük sonuna kadar tasdik edilmiş buluna- oldugu gıbi uç defa degıl, yazın a • . . . 
Millet Meclisi, büdce milzakereleri- cağı söyleniyor. • tada bir kere toplanacak, mevcud iş-ıvapur şırketlerı ıapon vapur kum -
ne bu ayın 27 inci pazartesi günü Büyük Millet :Meclisinin, bu sene !eri müzakere ve intaç edecektir. panyalariyle birlikte şimdiye kadar 

Hollandalılar tarafından temin ecti-

len hatlarda seferler tanzimine çalıt
maktadırlar. Diğer taraftan İtalyan 

ithalatcılan Felemenk Hindistanın • 

dan gelen mahsulleri cenubi Ameri • 

ka piyasasından tedarike tevessUI 

ediyorlar. 
..... ~ t.zık ki insanlarda komıuıunun 
h •l.etinden ibret ve örnek almak 
t~''&ıı pek geç harekete geliyor. 
~ 8•r Öyle olmasaydı daha Danimar. 
li~· toprakları Alman ordularının ia-
11,, '••na uğra<lığı gün Hollanda ile 
l lçil.a pek ili Def bata verebilir -
,~: ı,~n komıularının baıına gelen 
~'~in pek yak• bir atide pek ili 
I" lldı batlerıaa ela gelebileceğİnİ dii-

başlıyacııktır. Büdcenin, her gün vaziyet icabı olarak yaz tatili yap • 
müzakere edilmek suretiyle mayısın mıyacağı söyleniyor. Meclis, şimdi 

Norveç Kralı 
Reynonun Mühim Nut u 

l~~l.ilirler ... e ı...nu. en tabü bir ne- M ·11 t · b · d h h ·t p ederek :"·.~i olarak •• müttefiklerle daha l e ıne lr a a l a 
l,liiııdeıı anlqabitirlerdi. Eğer böy- Ümid Ve CeSaref tavsiye ediyor 
r l'e.pıl.,'f okaych müttefik ordula
d Irıırı da zamanında iltihakiyle mü- Stokholm, 18 (A.A.) - Öğrenildiği. 
~ •Faa l<abiliyeti en son haddine çı. ne göre, Norveçin milli bayı·amı mü

~··~~"' olan. Hollanda bet cün için· nasebe~iy~e ~:aı Haa~o~ ile veliahd ve 

1. •ıliJımı elınden lıırakma.k zarure- başvekıl ıstıladanberı ılk defa olarak 
~~de luJmaz, lıugün bile hili sap birer nutuk söylem.işlerdir. . . 

11 a:ı..nı ayakta ...., aüdafaada bulu- Kral nutkunda şoyle demıştır: 
.;:::u. Hiç ıiiplııeaiz Belçikadaki Al- - Bizler hilrriyeti inkar eden ve 
ı. •. - ta.Tuzu da pek ltaıka türlü sulh içinde yaşayan ufak bir millete 
~ılanırdı. karşı insan ruhunda isyan uyandıra
~ liollanclanm Ye Be!lçikanm bütün cak bir haksızlık irtikap etmiş olan bir 
•·'lıe.hatleri lıitaraflıklarmı pasif ola.. milletin tecavüzüne uğradık. Şöyle bir 
lllı lll11hafazaya çal'flllaktan ibaret- vaziyet karşısında kaldık; ya inkiyat 
b Oııı.,. •e onlardan daha e'll'Vel de etınek, yahud bizim için mukaddes o

l '11 İırıarka ile Norveç zannediyor • lan şeyleri kurtarmağa çalışmak. Ken

~~"dı iti eier t.endilerini müdafaa i • dimizi müdafaa etmekten başka yapı-
11\ -..,.laruada bir birlik kurmaya, lacak bir şey kalmamıştı, Bu hareke

'ıl,, etlerini tevhid etmiye tetebbüı timiz bize çok büyüle fedakarlıklara ve 
~it olurlana yer yüzün® Al. cenubi Norveçin ziyaına mal oldu. 

'~-..... te .. oil etmekte olduğu ta· Şimali Norveç elimizdedir. Ve mütte
'"'1~ .. ih • • . brik fiklerimizin yardımı ve yeniden teş
~ltııit., :~ teca7"z z n7etmı ta kil edilmiş olan müdafaa sistemimiz 
~.... 'liurieruıe 98k11Uf olacaklar· sayesinde hürriyetimizi istirdat ede-

Kral Haakon 

Başvekili, Milletini Nihai Zafer 
• 

Fransa 
And lçmeğe Davet 

Paris, 18 (Radyo) - Başvekil Pol I 
Reyno, bu gece radyoda bir mesaj ve· 
rerek şunları söylemiştir : 

- Evvelki gün; düşmanın, Mözün 
cenubunda bir cep açmağa muvaffak 
olduğunu size haber vermiıttim. Dilş· 
man, o gündenberi yaptığı taarruzlar
la bu cebi garbe doğru genişletmejie 

çalışmaktadır. 

Vaziyet; çok nazik olmakla bera • 
ber, ümidsizlik ver~ek derecede de. 
ğildir. 

Fransız milleti, böyle nazik anlarda 
daima vatanperverlik ve kahraman
lığını ispat etmiştir, Milletimizin has
leti, vahim anlarda bütün ıstırapları 

unutmak ve yalnız vatanı düşünmek· 
ti~ 

Şimdi; sözle değil, filiyatla kendi
mizi gösterecek ve düşmana karşı ko
yacak bir zamnnda bulunuyoruz. 

Etti 

1916 da Ve1«.lun meydan muharebe- Pol Reyno 
sini kazanmı• ve 1917 de Fransız mil- dar bu vazifede k:ıiacak bütün kudret alıyorum. 

• 
i çin 

' Jetinin maneviyatını yükselterek va. ve liyakatini vatan için sarfedecektir. İlave etmeliyim ki, harici siyaseti. 
tana yüksek hizmetler ifa etmiş olan Başvekilin, bu nazik devirde en a- mize büsbütün başka bir i~tikamet ve
mareşal Peten, başvekalet muavinliği- ğır :vükil yüklenmesi icap ettiğin- rerek, sefirlerimizi tebdn erleceğiz. Buli 

1 
• • ceğimizi ümid ediyoruz. 

a buki hakikat tamamıyle bunun Kral, memleketleri istililya uğra- •ecaııt ve ümidi r ni muhc.faza 
onları ğe davet evı..m;Alfr. 

e~me- ni deruhte et mi.,, şu anda vazifesine elen, ben de ilaveten harp komitesi ri- nun için; harlııye nazırı 9aladiye, fU 

-D.,.ama 2 inci salıifed.-- lllli olan balka hitap ederek; başlamıştır, Kendisi, nihai zafere ka. - \yasetiyle harbiye nezaretini üzerime -0.v&Dll 3 acil v h' ede -
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Bitaraf lar kırımı 
-Baş tarafı 1 ind uhifede

altsidir. Avrupayı kana bulayan, ha
yır l::an içinde boğmıya çalışan uar
ruz ve tecavüz zihniyeti ancak ve 

O•• d • c • ancak bir tek kanun tanır ki, o da 
ellllŞ ezaeVl kuvvettir. Onun hürmetini celbet -

lnu .. du·· ru·· mek, onun tecavüzünden ma&un kal· 
hafızların bulunduğu beş ~az metrel mak istiyorsnnız kuvvetli ve çok kUV-

lık ma um. t olm k üzre, Bcı.,.terg~- ı mda t hlıh.e 's retı verılir '\ic bir- G ı·ı v·e B Izıtıirde muhakeme vetli olmanız laznndır. AyrJ ayrı. 
u n ld"ğ m g"Ull bana bUl'tıdtı l ;em- denbirt> )il.iZ • .} ah gJınkkJi muhafız; enç l {_ por ay • amı küçük 'küçük küme} r halinde kalır• 
ııi)et kr b. tnn ô tud ler. Hitier, m:tral.}ot ve bombaları ile mü el- - BattuaFı 1 inci &ahifede - mmda g~çid resmi ile kız ve el'kek tn- ediliyor sanıt:: ve yanınızdaki küçük kürtıe• 
bu tert 'bnt "~esinde himaye olunuyor-

1
luh olurak Hitlerin salonuna koşıdnr. şabsiy~t ve mmıeviy<.!.imizde, teiek- lelı tarnfmd.m jimnastik hareketleri Ödemişte hapishanede bulunan bazı Ter kanla ezilir, ortadan kaldırıl~-

du. Ancak H.t.erin bü~ün itim..ıdını Ilıtler~n bulunduğu kısımda zem:n ka. 'kliı, mücadele ve metodlarımızda daL. .} ı:ıpılacaktır. mahkumları jandarma kumandanlığı ken onun imaadına koşacak, muks. • 
c. Letmi , h~ u i arknd, ~larından bı- tın (300) k. d mc i en ir a r.ı sör mn g nç kalmağa mecburuz. Yani, }) \Jet d min olları işletme müdür- bina:sı inş-.atında çalıştırnıak ve bazı- cleratınızı onunla birleştirecek yerde 
r· icl'r hi, cnu o dlir bılir. v rdır. Bu n :ın or, nıua~ıam bir ka- gt>nç bir millet hnlinde yasmnagı pren- liiğü, talebe \'e halkın merasim mahal- !arını da müddeiumumiden habersiz kollarınızı bağlıyarak komşunuzutı 

l\foiik ne, b .. ~t:ın ba a ÜÇ çevre top ) nm içind n geçer ve t€m ır -edilmiş sıp \e şiar eclınnıelı~ iz. ~ lino kola~ ca gidip gElmclerini kmin evlerine grtme1uine müsaade "t?tmek- dünya yüzünden kaldırılmasına :e -
l .. ırnş..ıtıım.~ u' uğu hald~ muhafaz~; 6 ı ıklı odanın bulunduğu biı· mıthale ı Dun~ a, ı...çurumlara doğru koşuyor. 'çin Kar ı) aka, Al ancak ve Km~çul- le. maznun Öde~iş cezaevi ~üdürü B. yirci ~durursa~ız ya~ın ~izin de u:~·: 
altındadır. Bu toplar, t:..yyare dafı 

1 
varır. Burm;ı hava hucumla:ına k~r- 1 t tıkbal, artık vuzub uz ve kararsız- lu alanı at·n-ıı'ldn müteaddid tren se- Rıfat Başoglu ılc baş gardıyanın mu- y~ca~ınız ~lnbet, hıç §Uphe etrn yı 

tc.plnr.dır. Burnlara girilecek biltün şı hazırlanmış çok modern bır ~ rclır. dıı·. Yakın \e uznk zamanların neler ferleri tcr•ip etmiştir. hakeıneleriııe dUıı şehrimiz A,,Uye ce- nız ki, aynt olacaktır. 
ın\;dh l1 r ortad n kaldırılmıştır. Bü- Bu yer altı apartmanının hava \e u ~ti~g·ni kim. e bilmi)ol'. Buna krıı·I tlkokulh r talPbesi. bavramı dün 0 _ za mahkcmesind<> devam edilmiş, şa- işte Hollanda nazırının Avrupad• 
tun ~ P,, _ r k~tu ~leUri~ .rk.ı rnüc~h- boruları ile bir .. de , m~tbahı. \ ~~~1~· şı en ktı\\ etli emniyet ve unsuru, dc-j kullarında k 1ulamış1ardır. .Muallim- hid _sıfat(.} le Öd miş A( ırc~za mah~e- geri . kal~~. ~.ita raflara i§aret et· 
h-. .. dır. l!..ger bır kımse gızlıoe eve gır- Bundan b \ka uça) ıçın doıt kışı~e diğimiz karakter de kudretli bir genç•ler tarafından topıantı halinde tale- mesı azasından B. Hakkı f.eşa<l dm - mek ısledıgı «omek» budur. 
mek isterse, kutu elektrikler b:rd !1- kifnJet edebil cek gıda maddesi de bu- millet halinde Yel hıaktır. 'beye 19 ma\•ısın ehemmiyet ve man:ı.- lenmiştir. Şahid, evvelce hapishanenin Avrupada bitaraflar? ... Fakat Af/• 

·, _ çınlamağa, .darın işareti verme- lunmrıUndır. P. yrıca : lıcı, verici \'e AN ADO!Al :il hakkında· maIUmat verilmişt'r. nu- çok berba<l , aziyetre bulunduğunu. fa rupada eaasen vaziyt:tJerinin hu•~• 
t? b~l'larlar. Ayni z mal'1a "Otomatik bütün dünya rndyo istasyonlarını ala- /. gün ehir ba,tan ba~a donanncaktır. kat ltif:ıt Başoğlunun bir çok islabat siyeti he~ker.e malum olan Rusya ıl• 

l..ıir suretre çıkılacak buttin ~·~r.leri ki-lbilcn iki raci~~ ~akin:~i de v~rdır. Spor gençlik bayrnmı ilcı jimnas- Havn ynğmurlu olduğu takdirde de yaplığ.nı, her şeyi ~ntizama ko:vdugu- ltalya bır tarafa bırakılırsa Ba;k•"" 
l'tleıler. 1Bunlard n bırı::n dogrudan dagruya tik şenitkleri bugtin saat 15,30 da Kı- bayram kutlulanacak. bu takdirde ta- nu, hatta bazı gardıyanları adlıye en. lılardan başka bitaraf kaldı mı· 

Fuhrerin h Jsi kabine ine girile- Hitlerın şah ına mü aı,;ırdır, diğeri de zı1çu11u nt ko§u u alanında yapılacak- !ebeler, yl'ğmurun dinmesini tr!bünle- cümenine sevkettiğini, işlenen suçlar- • Demek ki bu bital"Bf!ar kınrtu&di 
c k ol. n )~rde ba~ka bir kutu elektrik gizli techizatla ve bir hoparlörle diğer tır. Şenliklt!rc iştirak edecek izci ve ta- rin nltındn ve çamlıkta bekliyecekler- dan hiç haberdar olmadığını söylemiş- artık sıra Balk n'ara gelmiştir. Hol• 
l ·ı~mesi He te;hiz edi_lmiştir: ~u Hi.t-ldaireler? ait~i~·· Hitlerin. ~lisafiri bir lcbeler. snat ikide çamlıkta toplan:ı _ldir. Hnva r<r.ılınca derhal kutlulama tir., . . ~anda nazırını~ bize verdiği örnekte;. 
~r.n y:ı.nına gırecek zıyaretç.ınm cebın dilğmeyı çevırınce, ecnebı ıstasyonları caklardır. Türkkuşu ve spor teşkilatı ltörenine bnşlanncakbr. Üdemış umumhanele'.rmde bulunan ıcabeden der~ı almak herkesten e 

de demir veya çelik biı naddenin olup aramağa hacet kalmaksızın bir Alman mensupları da merasimde yer alacak- l((•rşwaka hal/.:t>ıt"nde: iükerrem Özdil adında bir şahid ise, v~l Bali nlılara teveccüh etmekte· 
o~~ :ıdı~ını i.hbar eder: .Ma?mafih: istas~onG ile ~?rşılaşır .. Hit!~r, yalnız lı:rdır. En•eıa vali gençHği selllmlıya- Bugiin saat 11 de Karşıyaka halke- umumhan~ye bir ar~lık ç~şid çe,.ld in- dır. Eier Balkanl:lar hala vakit ka~ 
boyle bır al tin her h:ıngı bır zıyaretçı tı.'la lıs?nını ~ılır. Bununla beıaber ço~ cak, bunu mü.dkanm da iştirakiyle is- vindc ~'npılacak 19 mayıs bayramı tö- san g.elmcge başlaJıgını, 3andarma n~ ":der, ·-~e~eler •• e ıenelcr~en ~ 

1 
ce~iıı~e bulunm~ı ~hti~ali pek azdır: de~ıı .:.a~erı~ parçal~rının tegannı tiklftl marşının sijyl~nmesi tak:p edc- 'N'nine muallim B. Mitat Alsancak ta- zaretındc gelen Mustafa .adında bır aoy~e~ıg~mız. !ıbı mevcu~ı~tl:~. 
Çunku şatodan ıçerıy-e gırecek olıın bfi edıldıgı ıstas) onları dınler. cek ve alnndaf.ı nı~rasim d;reğine bay- rafındnn 19 ma~.,sın ehemmiyet v~ mahkOmun, umumhanede. ve ıatıklallennı muhafaza ıçın Y ı 
tun eşhas, sık ~ir araştı~-ılmağa, ince- ~u.nJ~n başka ~ôşkün kuvvetli v~ rak ç.ekilecektır. manası hakkında bir hitabede buluna- - ~izı çok bekletmevin, biz mahkii- ne _es. ren.i~. bugün~en .b~tü~ ~""et: 
den inceye tetkike tabidır. verıcı bır radyo ıstasyonu vardır kı, Vali B. Etem Aykut, mUteakıl>en cnktır. Ge~ saat 20,30 da da i tik lal muz. Fazla duramayız. lerını, biltün meaaılennı, but.:n ener 

Hitlet, bir k 'şesi tılclctrik düğmele- bundnr. haberdar olanlar pek azdır ve muallim Bn. Vasfiye Aylcun ve B. M.1 okulu başöğl·etmeni B. Ahcıen Güt t~n Dediğini ve sonra haldkaten bunl~ jilerini birlettirttıekten ibaret old•" 
riyle dol bilyil bir yazıhanede çalı- bu radyo postasmm. bır gün Almanya ôı tnrafından birer nutuk söylenecek- tarafından folklor ve edebiyat mev. rn mahkQm olduklarını öğrenince u - ğunu hali. takdir edemezlerse yakt11 
şır. Bu dQğm .erden biri, kıpkırmızı- ve dünyanın mukndderatında son bir tir. Bundan sonra yürti.} Oş kolu niza- zuk bir konferans verilecektir. mumhaııe/e sokmndıklarını ifade et- bir günde onların da akibeti bugilıı 
dır. Hitler, bu kırmızı düğmeye doku- rol oynamnsı ihtimali vardır. miştir. Holland,anın teıkil etmekte oJduit' -- :::>:"~!)ı>~,.,....----~~-n un c n bütün odalar, lnkrimozen de- Bu istasyonun tuli mevci meçht,ldilr. L• Heni.iz gelmiyen bazı şahidlerin cel- örnekten farksız olacaktır. 
nile gazla dolar ve ayni zamandn rnu- - Devam edecek - ZABITADA ıse bayramı yarına bi için muhakeme, başka bir güne bı- Biz Türkler olacak olmıyacak b-': 

bırakı dı rakılmıştır. dua için inıaallah deriz. lnıaall.,11 
K rııynkada bir bi.diıe: D l ._ d d b" . . * Balkanlılar hakkındaki bu son te • K k 1 z f k _ d b an A sancak s~:ı. ın a ırmcı er- r 

1 
dl arşıya ~< ~ a er so a~n aş··: .- ke:k li-.emizin spor bayınmı yapılacak- KARABURUN KA YMAKAMi mennimiz de olmıyacak dualara ,. • 

! ye me a a memuru . u ru tı. Havanın ya~rmurlu olması ve saha- Kar:ı.burun kaymakamı Bay Ek • fedil~n beylik bir «in,aallah» kabilir 
Uner ile Ahmed kızı Eda. a1•aıım u- nın ç 1• 1 il ü d b rem Güvenç, Seyhan vilfiyeti hukuk den olmasın! .. . .. .. amurn uu nşmaı::ı v z n en ay-

1 ı 
çık bulunfin ŞUkrunun karısı Bayan ram yuı·ına bırakılmışt;r "şleri müdürlüğüne tayin edilmiştir. Yugoslavyanın Süıek hududund .. 

G h • d k• . • · d Rehv.ada de tere ile hücum (itmişler- * · Yarın Ankara yolu ile Seyhann ha - yükselen aealer Balkanlıların en dr arp cep esın e ı vazıyetırı son e•,dir. Vakara kaıışan Behzadm hem- B . reket edecektir. rin bir tevekkUI ve meakenet uykud" 

d 
"' şiresi Eda dine sopa ıle vurulmak eı aet na yatmış olanlarını bile uyandırıl1•· 

rece ci dı o.,.duğ nu kaydediyorlar suret'yle :.·aralanmıştır. Yerli ürünler şirketinde ameleye ve- Ihtikarla ia kifayet edecek kadar yükaek .,. 
. . . . . ·-· Ba11ından y ralamışlnr: rilmek üzere akşamdan znrflara konn- tehdidi rl doludur. 

Londra, 18 (A.A) - Vazıyet· t2-ılerınm hayatını ıstıhkar ettıgmi \"C s d"kö Ü d At f b ha.ll k h 1 700 r . t' M.. d ı 
mamiyle müdrik İngiliz mntbuntı obüı11 atılırken tatbik edilen usul ile . ey .. y n e ı ey. 1:1a • ,, - m . azır nnan ırayl zım~e me UC3 e e Hamdi Nüzhet ÇANÇAI 

h · d 1.• Al t k ııt ııı . tt d - k"'" sınde Alı Şener ve kardeşı ;:,efcr Se- ~_çır.mekle uçlu veznedar B. Saıd .Ka-
garp cep esın e.li'.ı man azyı ına paraşu Cu erı a ır ıgını yazma •ta - t 1 1 d d 1 . d "l\4" h ·ı it k d ı· v • b • k *...._ __ _ 
d . 1 h b ] . "k~ •t' d p ••t ··1 k ı "ld" .. ner ara 1U u u mese ec:ıın en .ıe - racan ı e a ı fll' a aşının as ıyeceza- ı enı ır ararname .. 
ı\ır ge en a er erı ısu unet ve ı ı- ır. araşu cu er ya a anıp o urui- • . . • . 1 . h 1 .· · · ~ K•• f d · tıSl 

tı t f . tm kt d" M tb t d l t l .b k med AkaJ ılc Milmın Aka.}1 çnpa ıle akı mu nkeme eıı bıtmış, suçları s .. - lzazzr'anllJOT OT ez e gece gezın JtJa a e sır o e ır. a ua , mc en evve a ırı at vapma vaz, - . - . ıı 

H 'tl 1 h t hl'k i ö 1 k f . 1 ld ki. d 1 başından ynınlam'ıslardır. Suçlular bıt olmadıgından beraetlerıne karar 1 ndıfı 
ı er n er e ı ·ey g ze a .. ra esıy e mensup o u nrı or u aı•n t t 1 t · .1 . t' Ankara, 18 (Telefonla) _ Tic:ı- zmir muallimleri yardım .. sa ~r-

. kb . . u u mu ur. \erı mış ır. ~" 
başladığı bu taarruzun 1918 ıl · a - ıltihıık etmek ümıd; olmadan tnnı - H 11 *- ret ve :Malive Vck1iletleri ihtikarla tmafmdan 25 mayıs gecesi ıçın ti 
harındaki taarruzundanberi İngiltere mndıkları mıntakalara inmektedir - T ır~

2

1
1 

c: -ık •st d Defterdar do··ndu·· mücadele içln yeni bir kar~nanıe ha. feıde tertip edilen vapur gezintisi, b; 
)'le Fran anın maruz k"ldıkl0 r1• en ler. ı or a ının sag ı. ı ll!'ı~ onu_n a a • ··k b' ı:ı.k ö kt d' Ef ... a ,·e1 .. "' d s ı l B zırlamaktadır. :nu kararnameye gö- yu ır a u a S' rme :e ır. !. ~ _ 
'dd~ t hl"k ·· t k ı ıı·~· · rttif k- T" ,. ı· l k b )" mele garajın a u e)rnan og u ny Yilii"ete ait mali işler için Ankaı·a- · ıtı1rııı9 cı ı e ı e) ı eş ı e ıgını ı a ıme:.. ne ı o ara u usu un IH G . k 1 d d k" k " re, satış fiyatları yeni şekle kona _ Sur vapurlarından birinin kıra ti 

la kaycleylem~ktedirler. Hitleri~ zihniyetini ortaya kos duğu- asan d un a 111
• ça ır~n a. 1 ary~- da bulunan ve maliye Vf'kaletiyle temas caktır. sı için mutabı,{ kalınmıştır. GetıP e-

Gazeteler, Gam lenin emriy vn,i<ıi- nu ve altı yedi hafta içinde zafere ı 1a altın an 200 lıra kıy metınde eş) n lar yapan ddterdar Il. Mümtaz Tar- körfez icinde .sabaha kadar devam 
çalınmıstır. h da k A k d a.. .. Sanavı· ni Sir Doulga.s Haigin emriyevmisine u' :ışmnk için her vasıtaya bn.:-vur _ ~ .. an n a şam n ara an onmuş- dccektir. 

. . • . . Kndın ylizunden ka'•ga: tilr .. 
benzetmekte ve müttefiklerin kibe- mak hususundnkı azminın oır ıfade- T' d "-"t 11 h 11 . d H · •• J • 

- ' ~ . ıre e Kc ene er ma a e~ın e a M k ı d . "h mu ' 
ti il~ dünya mukadderatının şimdi . oldugunu ılave etmektedır. WI s t 1 s k ·1 1 Al' e tep er e ımtı anlar essese erı l' . . • san og n a ı mış a a ı e ame e ı ı 1\T • t 
ce,.ey::ın etmekte olan muhareb nin Deylı Telgraf yazıyor: . wl l\" h d ır l k . d Şehrlmizdeld itse ve orta okullarda u j.t t t ·ı· k en JYeşrıya 

ı . . . . . . çanış og u .ıe me ~u a ::ıı asın a na a a z ı gapmıııac.a 
neticesine brığlı bulunduğunu mut • stıklıal ıçın ımknnlar mtiphem :lır. k d J . d k k ayın 23 ünden itibaren dersler kesile- -. , 
ttfiknn itiraf etmektedirler. Bu imkanlar nahoş da olabilir. Fa - .. : hın md esbc esk~nı esn t ı::ıvga )ı mış ' cektir. 27 mavıstn imtihanlara başla- Anlrnra, 18 (Telefonla) - Sannyi '{eni Adam 

•ne me ıça a n ı mışı omu'lun- J ' , • , ı · h t t t•1· d · t' bir &-Gazeteler ricat hareketlerinin dn - kat bunların Gam elen 'e Gort tarn- . nacaktır 'e ış J er erı aı a a 1 ın en ıs ısn:ı Ti) atro meselelerine büyük 
. . . dan derın surette yaralamıcztır. Suç- · a·ı kt' tesf, ima cesaret kıran bir tesir bıraktığ). tından derpış edılmış olduklanııa c.. 1 ece ır. hemmiyet veı-en Yeni Adam gaze . 

. . . . . lu tutulmuştur. t l'k , d k · 'Ath 1 • kf ,...fbı 
nı, f aknt mazide ir çok ric .. lar.ın ınanabilırız. Fransa da zihınler b~ - ralı otobüs şoförü Cafeı Çıkıkçı: i • . P '. \ e o uma . ıma~a anc er~ nin 281 inci sayısı her zaman . 6rii 
zaferle nihayet bulduğunu tebarüz zimklle kadar azimklir ve ümitli - Hıraız yakalandı: daresindeki otobüsü Şehir gazinosu ıle Sum~rh:ınk fabrıkaların la mesaı tacıoğlunun meşhur Fıunsız r.eJis ad' 
ettirmektedirler. dir. Alsnncakta Tahsin Piyale makar- önünde duran ve içinden yoicusu in_ zamanı üç saat artırılacaktır. Bu hu- C<ıpeauya açık mektubu ve nusarıı 1 

Sabab "'azetelcri İngiliz hava kuv- Deyli Meyi gazetesi mill~tin ln - na fabrikasında ameleden Bay Ah - mekte olan Ademin ar.abasına ~arp sustaki karar, koordinasyon heyetin- dolgun bir şekilde çıktı. Bu sayıda :B• 
o d b· .• ısh· vetlerinin cesıırefüıi ve gördükleri giliz tnrihinın en biiyilk imtihanını medin cilzdnnı içinde bulunan 350 tırmış, arabanın kısmen hasara uğ'- ce e ka ul olunmuştur. din Bozokun Copeaunun sanatını .1 

işlerin ehemmiyetini takdir etmekte geçirdiğini yazmaktadır. lira, masa üzerinden çalınmıştır. Pa- rama ınn sebebiyet veımiştir. Zelzeleler lil eden ruakaleeinden başka ts~~, 
ta b 1 <>"'lcındanber· hn ranın, ayn} fabrikada amele Yaşnı· Kira kavgaaı: Hakkı Baltacıoc:;ıu, :M hmed Şii •1 

ve arruzun aş anc. ı ·- G } V d ~ 0 J{ .. 
va kuvvetleri tn.afından gösterilen enera eygan tarafındn ç~lt~ndfıgıta~ştl~şılmPaışr, Ya· Karşıyakntla Şen sokağında :'.\leh- Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz - Yunus Kazım, Saim Sağlık, Reşat. ftı 

... ş~r, su~unu 1 ı:a . e .mı ır. n sa - med oğlu Mehmed ve kız kardeşi den) - Bu sabah (dun) sant 8,46 da nar imzalı yazılar, Zahir GiiveınliJl,., 
yardımın dnhn bOyiik bir şidôetle Parise vardı hıbint? ınde edılmıştu·. Gülten. 'kira me~ele~inden birbiriyle 

1
Tokadda, saat 8,47 de Fatsada ve karikatürü~ muhtelif t.ercüıneter t-

devam edeeeiini kaydeylemektedir - Paris, 18 (A.A) - General Vey- Otomobi' k:ızası: kavga etmişlerdir. l\:Iehrned Gillte -\9,50 de Erbaada zlezele olmuştur. haftanın botun sanat ve f'klr harel<Cd"' 
Jer. grmdın P r~sc geldiği bildirilmekte - Atatürk caddesinden geçen lz - nin odasına taarruz etmiş, o da tır- Hafif surette vuku bulan bu zelzele- terinin hulasası vardır. ütUn ~ 

Time gazet~", FU'hrerin asker - dir. mir belediyesinde kayıdlı 422 numa- nakla yüzünü yaralamıştır. lerde hasar yoktur. cularımu:a tavsiye ederiz. ~ 

lC'llSLAA M T' A R/.H/• :rinizi iad~ ediyorun:. Fa~at. hasıla -litt•••a••, .l"i .._~ tın nısfı bıze, nısfı sze aıddır. 
Bittabi bu hisse; Beytülmale aid 

Hz. Muhammed - 01~:~:dil~r; bu adalet ve faziletten 

flnı•llllil•--~ınıı. Yazan: M. AYHAN 1"FP t...m hem sı:ıvinmtşler, hem de yaptıkla:ı-
m hntn·hyarak utanç duymuşlaraı. 

-210-
Hayberde elde ed'J.en erzak, me -

küllt, laayvanat, eşya ve mücev -
berat çek fazla idi. 

Ba meyonda Kamus kalesinde de 
ele reçrniş eaııimet ~lıe tesbit oluR
muet1ı: 

etr~ındaki ar4zi, hurmalıklar ve 1. d'l . h 1 tl b '" ı . . . . s..en ı enne em ıaya arı agış an-
bnhçeler kurnılen ele geçırılmışler - !h .ıı H b d t k . mış, em ue gene ay er e o urnrn 
dı. . . arrulilerinden stifade edip g.eçin -

Ordunun bir kısmı ; yahudılerın k h kk .1 ·şt· F k t H vbe 
k 

,. 
1
.. me a ı verı mı ı. a a ~a" r, 

buradan da ve at ıyyen sürü up çı- __.,k b' . 1,., h . 1 k t 
1 1 • • • aıw ır ıs um şe rı o ara ı na -

kanlması mütaleasında ıdı. Yahudı - , ..... ,,. 1 y b d'ı- . . · 1 ca!"u. .ı. a nız; a u ı1erın rcısı o an 
ler, ağlaşıyor, yalvarıyor, senelerden v k . ld ... h ld 

. t k t kl f ..nenane; ço Z€ngın o ugu a c 
400 kılıç, 160 ok, 106 zırh, 506 !1- beri islln_>?'e e arşı yap ı. an e- :mücevherat ve para namına hiçbir 

iır ve h&yvu, ktl~ za.hir.e ve eş- n~lıklan ıtiraf ile nedamet ıabar e - şey getirip teslim etmemişti. Bu hal, 
ya.... diyerla:rdı. . . . yahudilcrin bile nazarı dikkatini cel-

Yahudilerin teslimi Wr şartla ka- Hazret Mtıhaınmed, adıldı. Arnbıs b tıni t.._ 

Dul edilmiati tamn bütün teamOlleri, onu şimdi bu en ş dı. k' 0 h t ha . . 
:ı1 • • • • u n nm ı; m cev era zınesı-

Ne kadal' mficevberat para ve yahudu esirlerının kaffesmi kılıç - hi t• H tt- b" k kabi'el • ·- . ne s.a p ı. a a; ırço . ere 
.silihlan varsa kfimilen çıkarıp veı-e- tan geçirmege selşhıyettnr kılı:ıış - dUğfln esnasında bir licret muknbi -
cekler. tı. Fakat Resulü Ekrem; yahı.ıdıle. - tinde ve eğreti olarak mücevherat 
Müzakeratı Hazret Ali idare et - r.in bu senelerden beri devam eden ki t . d' 1 1 · · · ·1 · ı k .. d 1 k verm" e tnn1nrnış 1. Şım ı nası o u-mı§tı. Filhnkıka yal1udiler sakladık- f1t'Zı etsızee, a ça ça muca e ~ nışı. . 

lan para, mücevher ve silahlarım sında büyük ve yüksek kalarak: yor da, bıç kımıldamıyordu. 
çılur.r111akta berdevam idiler. Şehrb:l - P~ki -dedi- &raziııizi. bahçe!o • Resulü Ekrem; Kenane ile nedim-

RE Ad' rı~ 
lerinl çağırdı. çimde bir ş' phe var. dan bir değirmen ~şı yvvarı~na ~ 

- Aramızda teati edilmiş bir şart -Nedir o? öldürül-en Mehmed ibni MüSliIIl 
var: Mileevheratınızı teslim etmek - - Arasıra Kenan yi şehıin civa - kardeşi Mahmuddu. 
liğiniz lazım. Halbuki siz hen{lz bir rında bir semtte dolaşırken görür - Resulü Ekrem dilt'fi;nd"J-: rtftl' 
şey getirmediniz. Bu mücevherat, düm. Daima yalnız olurdu. Halinde - Kennnenin; ~edi öldO 
beytulmale aiddfr. Söyleyin, onları bil' fevkalB.delik bulunurdu. Salebe; ğU cihette~ idamı Jaz.ım gelir! . et• 
nereye sakladınız? söylediği yeri tarif etti. Resulii Ek - Dedi ve onu; Xahmuda tes1Ul1 .• 

- MUcevheratımız kalmadı. Har- rem; Zübeyr ibnil'ayami çağırdı: ti. Yani Re-suiü Ekrem; Kenn•eY''~ 
be hazırlanırken silah ve saire satın - Ya Zilbeyı· -dedi- bazı nrka.daŞ- herşeye ı·atmen; mücevbeı-atu:1 9"d•' 

·rıne . aldık.. lsırla git de hafriyat yap. Bakalım ladığından dolay1 idam etti ı:ı 
- Peki. .. Fakat aksi sabit olursa; birşey zuhur edecek mi? Kcnıme ancak Mehmedi iitdiirnıell1 .. 

hayatınız hakkındaki taahhütleri - Zilbeyrin hafriyatı müsbet şekil- cezası olarak Mahmudun kı'tıcı B 

mizi geri alaiağız. Buna muvafakat de neticelenmişti. tında can ver\Ji. l• 
eder misiniz? Bir deve yükü denebilecek nğır- Yahudilerden, Kenaneden bat 

ı aıı:ıı' - Hay hay... hkta mücevherat ve parn çıkmıştı. hiçbJr erkeğin kılma dokuııu.ırı tı· 
Kenanenin nedimlerinden biri dn- Artık Kenanenin idamı lazımdı. onlar sadece esir olarak ııhn~~tı· 

rnmadı; kendi reisine hitap etti: Bir peygamber sözü:q<len, bir hO • Bu meyanda Kenanenin zevceaı rıi 
- Yn Kcnane; İYi düşün de öylr lkümdnr knranndan dönemezdi. llöy ffYe de esir dUşmOştil. Sa~iye,. ) ~di· 

cevap ver. le bir. nfiv; her halde za'fa delalet evli idi. Ayni zamand.a.ç~k ~~:ı~ııı· 
- Evet düşilndüm. Benim rnllcev- ederdı. Dihyetiilkelbi; onu bır uırı) e gı.ı• 

hcratım yoktur. Fakat bu sırada bir zat; Hazret rnk alacaktı. Fakat Safiye: bertl ı . . . kıı , 
Fakat gene Kenan enin sil Hl.lesin - Muhammedın huzuruna çıktı: yey ibni Eh tap ibi bir re ısın ,,1 

<h ··ce"" 
den Sellim ibni r.;bilhukeykin oğlu - Ya Resulüllah -dedi- bu adı:mı hem de Kennne gibi bir reis ze• 

Ss 1t:be bir sual üzerine; bana teslim et.. idi. 

- Bilmiyorum. -demişti- .fokat i- Bunu söyleyen; Kenane tarafın - - ARKASI VAR ..-

1 

1 
1 
• 
ı 

ı 
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(ANADOLU) SAHiFE ( 3 , ' 

Alman turistleri ltalga sefiri 
ispanyaya siyasi emel

ler için gitmemişler! 
ltimatnamesini Hitlere 

verdi 
:l!adrid, 18 (A.A) - Alman tu - A ek 

r: llerinin siyasi emeJ:erle hpanyaya ınerı a 
geldiklerine dair ecnebi memleket - ' 
lercıe ne.•redilen haberleri matbuat 
llıiidüriyeti tekzip etmektedir. Bu 
huau;:ta neşredilen tebliğde şöyl~ de

b b ı \J d ee d h A ke Berlin, 18 (Radyo) - İtalyUlll. ar ar ıgın Unva a . a ıın!Berlin sefirliğine tayin edilm~ oı-
Dino Alfiyeri, bugün hariciye n:ı.zuı 
Von Ribentropla Hit~rin karargahına 

nilır.ektedir: 
ispanyanın, Candillonun istediği 

bitaraflığı ve ~erefli tarihi ananesi
ni muhafaza etmek için teşvike ih 

olmasına rıza göstermivecek ~::~.::,:~o;,'.:"~;::=·~:~;::'.''; 
-------___.=!!!~----- Romangada · 

tiyacı yoktur. 
Hariciye müsteşarı Sumner Vels, Alman tehlikesine karşı Amerika Ordunun benzin ihtiyacı 

d - ti • • b" } • } "' Id" " • • .. lu .. y Bükreş, 18 (Radyo) - Hükümet, --~*- ev.e erının ır eşmesı azım ge ıgını soy or ordu için lazım olacak petrol ve ben-It J K l Vaşington, 18 (Radyo) - Amerika di!mektedir. hakiki olduğunu anlamışlardır. zeteler joffre ile Gamelenin emri - zinlerin, tek.9.lüfü harbiye usuliyle §ir a ya ra ı hal"iciye nezareti mü,leşarı Sir Sum- Ayni mehafil bu emri yevmiyi gene- Ayni mehafi! bütün Amerika kı - yevmilerini yanyana neşretmektedir ketlerin depolarından tedarik edilme. 
llenedikfe Ar sergisini ner Vels bir nutuk süyliyerek garp ral joffreun Marne muharebesi arife- tasının her ne bahasına olur;;a ol - !er. sini emreylemiştir. 

medeniyetini tehdid eden tehlike kar- sindeki emri yevmileriııe benzetmekte sun Amerikan müdafaa si3temini Nevyork Times gazete•i, Almanla_ ·•·----
açtı şısında bütün Amerikan hükümet ve dirler. tensik ve milleti harbe hazırlamak rın bidayette elde etmiş oldukları p • 

Venedik, 18 (Radyo) - İtalya milletlerini lıirleşmeğe davet etmiştir. Ecnebi müşahidler Amerikanın bu- olduğu mütaler.smda bulunm~.kta - muvaf~akiyetj Fransız yüksek ku - arJSte 
Y.raJı Viktor Emanoel, bugün buraya Sumner Vels, Fransız sefiri Sen- günkü hattı hareketinin 1914 senesin- dırlar. mandnnhğmın Belçika, Hollanda ve 

.. 

Alarm verildi ııe!ıniş ve Ar sergisini açmıştır. Açı- genten ile Romanya sefiri İrine>koyu deki hattı hareketine nazaran çok Gene bu mehafil müttefiklerin Lüksemburga koşmak üzer~ hatla -
lış merasiminde Almanyanın Roma kabul etmiş ve uzun müddet konuşmuş farklı olduğunu be)·an etmektedirler .. düşmanm taarruzunu kırmağa mu - rının bir kı~mındaki kuvveti çekmi~ Paris, 18 (A.A.) - Dün akşam saat 
&efir; Fon Makenzen ile diğer sefir- tur. Her sınıfa mensup. bütün Amuikah - \'.;ffak olmaları halinde Amerikalı - cılmasına medyun olduklarını kay- 2l,l0 raddelerinde hava dafi bata~ 
l.er de hazır bulunmuşlardır. Vaşington, 18 (A.A.) - Siyasi me- !arın vazifesi medeniyetin yıkılması- ]arın müttefiklere yardımının s»n de- dettikten sonra şöyle demektedir: sı R~ue.nne mıntakasında faaliyete 

----* hafi! general Gamelenin ordulara hi - na ve Avrupada ve hatta bütün dünya- rece •ürat ve müesiriyetiyle inkişaf Almanların hakiki Majino hattı geçmıştır. 
tap eden emri yernıisi önümüzdeki da barbarlığın hakim olmasına mani edeceği fikrinde bulunrr.akt&d:rlar. istihkamlarını değil bu hattın denize Her hangi bir hadise vukııu haber /ngi/ferede günleı· zarfında yalnız Fransamn mu- olmaktır. Amerikalıların ekserisi har- Nevyork, 18 (A.A) - Sabah ga- doğru temadisi olan ve bir kısmın - verilmiyor. 

C kadderatınu. değil, ayni zamanda har - bin müttefikler alevhine dönmesi tak- zeteleri Fransa cephesindeki vaziye- daki kuvvetlerle bataryalar çekilmiş ---*·----
asusluk yapacak olan- bin akıbetinin taayyün edeceğini ifa- dirinde kendilerini 

0

tehdid edecek oian tin m!işkül olduğunu ancak tehlike - bulunan istihkamları geçmiş olduk - • 
lar idam edilecek de etmekte olduğu suretinde tefair e- tehlikenin ne kadar derin ve ne kadar li oimadığını yazmaktadırlar. Bu ı;a !arını bilmek lazımdır. Jurnale d'ltalia 

Londra, 18 (Radyo) - Devletin 
eınniyetini ihlfıl edecek ve casusluk 
Yapacak kimselerin idamla cezaian
~ırıimaları hakkındaki kanun l:lyi -
ası, Avam kamarasının çarşamba 

ftinku topl:ıntısında müzakere edl -
ecektir. 

19 Mayıs bayramı 
1 

Piyer onun . 
Y d h f d Id ., .b. Beyannamesı 

Gazetesinin dünkü 
başmakalesi 

Roma, 18 (Radyo) - (Jurnale i'l
talia) gazetesi,.bugünkü başmanı. 
sinde italyanın Balkanlardaki nüfu-ur un er tara ın a o ugu gı ı 

Ankarada da merasimle l<utlanacak ---*·---
Reynonun 

zundan bahsetmekte ve asırlardanberi 

Belçika Kralı, sükunet içinde vazi- Balkan devletleriyle arasında bir mi-

Mühim Nutku 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz- uçuşlar yapacaklardır. f • b d b } nasebet mevcud olduğunu kay~ttik-
den) - Ebedi Şef Atatürkün Samsu- Zafer abid~sine çelenk ko1\'.luktan esı aşın a U UnUyOr ten sonra : 

na ayak basışının yıldönümü münase- sonra talebe ve izciler 19 Mayıs stad- Belçikada bir mahal, 18 (_\.A)- süratle birbirini takip ed~r. Bir kaç cİngilterenin en büyük dostu olaa 
betiyle yarın, yurdun her tarafında yumuna gelecek ve saat onda merasi- Başvekil Pierlot namına radyoda be-/ günden beri devam eden bir mu hare- Venizelos bile hali hayatında italyanıa 

B ta f 1 · · hif d olduğu gibi Ankarada da kutlulama me başlanacaktır. Maarif Vekili B. yanatta bulunan dahilıye nazırı Vr.n beden sonra 1914-liS harbİ!ıin bazı Balkanlarda olau nüfuzunu ihmal • - aı ra ı mcı aa. e &-- • . . . . .. . . . 
anda ·t·b h . . t' . d merasımı yapılacaktır. Zengın hır Hasan Alı Yucel, merasımı açarken Der Forker dün Pierlotnun bır be- safhalarını hatıı latan bir vaziyette memışti.> n ı ı aren arıcıye nezare mı e- h 1 t ş h. b .. . .. . k D k 
11ıhte etmiş bulunuyor. ~rlodegram azırdanmış ırtı. eyır, ugun ~1ır nutukd.s1 oy!ıkyt~c~kS, bu nutu ,hrady.o y.ıırınamesini okumuştur. Başvekil bulunuyon.z. Geçen harpte olduğu enme tedir. 

Va · t . b 1 k bütü de 1 t g e n sonra onanmış r. arın sa- ı e neşre ı ece ır. onra cum urreı- bu beyannamesinde Belçika bükü - gibi nih~t zaferi kazanacağımızdan il=--... te zıye ıca ı 0 ara ; n v e b h t d · d to 1 t 1 k h · d · · İ t İ " d tal be · ' 
, ŞkiJatı seferbet hale girmiş bulundu-

1 
a. s~~ yhe tıı e

1 
P atr ~ ı ad~a1 •: .'.. - s'.ı1 ı.ız1 sme 

1
nonil ad ınfa e ve ız- metinin payitahtından ayrılmak ve eminiz. Birleşiniz ve vazifenizi ya -

Rlınd Kl t• t' d·-. M erımızın a ra arı azız e ı ece , og- cı ere sporcu ar uç e a: Belçika topraklarında başka bir ye- pınız. 
d an, emansonun ye ışır ıgı an 1 d ta 1 h . ·· · d Sa- ıı n· b - ki d · Reks 
el d clah·ı· t' t• .1 . e en sonra yyare er şe ır uzerın e - g o . ıye agıraca ar ır. re nakletmek mecburiyetinde kaldı - Parola; şiddetli bir enerji ıle mu-

e, ı ıye nezare ıne ge ırı mış- C b z ••tt kt 
tir. Bu dakikadan itibaren herkes, . - ğmı bildirmektedir. kavemet etmektedir. P..elçikayı _ daha e e U arı an muage-
ltendisine düşen vatani vazifeyi ya-A .k reı·sı·cumhuru .Beyannamede şöyle denilmekte - büyiik Ve. da~a şerefli ~.ö~.ece~iz:. ne edilmeden geçti 
hcak ve en ufak bir ihmal göstermi - m e rı a dır: Başvekıl diln kralla goruşmuştur . 
.tec k Akşama doğru kıtaJarımız mevzi- Kral !IOkOnetini tamamivle muhafn - Roma, 18 (Radyo) - Cebelatta-!iJı e tir. Bunun aksi, ağır cezayı is- terini muhafaza etmekte idiler. '.\1üt- za etmekte ve vazifesiyle meşgul ot - rık İngiliz kontrol gemileri, bugün aın eder. 
~ D h"I"' h İİ t" f tefikler de meYzilerini karış karış makt~. dır. Hükfımdarın gösterdiği Amerikadan gelen İtalyan bandırak ~at Phede olsun, arkada olsun, her a ı ı seya a en Vaz geç ı Ve ay• müdafaa etmekte ve bazı yerlerde misalden ilham almalıyız, zafere k;ı Reks adındaki Transatlantikin ser-

d. andaş vatanın kendisinden bekle-
ıği h" • l" t it J tt• şiddetle mukabil taarruza geçmek - dar. best geçmesine müsaade etmişler. 

J> ızmeti ~fay~ .ko~ca~tır. . . yare Jma a ının ar Jf) maSJnı emre ) tedirler. Hareket harbinde hadiseler dir. Bu, kontrolun başiangıcındanbıı-
hq rans12 mılletını, nıhaı zafer ıçın ' . t.o 18 (AA ) R it 1 1 .... t" - . .. h" ü . ri ilk defa vukubulan istisnai bir mua dakikada benimle beraber and iç - \ aşmg n, . . - uzve , sıs ar a goruş ugUnu ve uk metın 
llıes:ni davet ediyorum.> Amerikanın garbine yapacağı seya- büyük harpte kazanılmış olup bugün H 1 • f k b t meledir. 

ll.eYnonun mesajı, umumi efkar ü- hat projesinden sarfınazar ettiğini silahtan tecrid edilmiş bir halde bulu- a ı a sın eyana 1 ----*·----
Zl!rinde derin akisler yapmış ve Fran- matbuata bildirmiştir. nan 35 e~ki muhribin tamirine karar Fransa J a 
~z.~illetinin dilşmana olan infial his- Cumhurreisi tayyare .i~şaatının der- verdiği~i söylem~ştir. _ • • • Uı 
tını bir kat daha arttırmıştır. hal arttırılması meselesını de mütehas- Tanare fabrıkaların.ın çogaltılma- Narvık alınacak ve Norveç ıçın ora-

sına mahsus olan 200 mılyon dolar tah 

Amerika Donanması sisat hakkında da bu tahsisatın ilk d b" .. t . edi ecektir 
100.00 dolarının derhal, 200 milyon do- a ır us emın 

Bugün ruhani ayinler 
yapılacak 

!arının fevkaW.de lüzum halinde kul- Londra 18 (A.A) - Lord Hal' - - Harbin daha yakın bir >abaya Faris, 18 (Radyo) - Yarın, bütiln 

1 1 - ·ı· t ·şı· faks kra'ı Haakon yardım eemıyeti yayılmış olmasına rağmen Narviki kiliselerde ruhani ayin yapılacak ve 

Portekizin Lizbon limanına mu· 
vasalat etmiş bulunuyor 

anı acagını ı ave e mı ır. ' . . ,. . . . 
P · ı . . adı verilen iane teşekkülünün küşat almak ve orada Non•eç hükilmetı ı- bu ayınlere başvekıl Pol Reyno ıle bl-

roJe er meyanında tay yareleı e . . b" .. t . t k · 
1 

· • • 
h t 1 · · • ta f" h 1 . resmi münasebetiyle söyledig-. nu _ çın emın ır us esıs e me azmıy e tün nazırlar da ıştirak edecektır. ma sus pe ro ıçın yenı s ıye ane eı ı 

1 
- d d - · · · N 

. . . ça ışmaga evam e ecegımızı or -
ınşası da vardır. tukta demiştır kı: h""k' t' te · tt·k B h 

\>aş!ngton, 18 (Radyo) - Harici- Portekizin Lizboıı limanına varmış --------------·-------------
l'.e nazırı Kordel Hır! bugün gazete- olduğunu söylemiştir. 
~~er; kabul etmiştir. Nazır, Ameri - Kordel }tu,ı, sefa~e~hanedek.i bazı 
. il Vapurlarının Akdeniz seferle- dosyaları yaKması ıçın Amerıkanın 

li hakkında ne düşünüldüğünü soran Roma sefirine emir verildiği hakkın- .. .. • . . . . .. 
~b·t .1 d"ğ" ta b d eb· gazetelerin verdikleri ha- Bugunku hadıseler ıçınde, Amerika ve Japonya donanmasını tekrar goz-...,, ecı ere ver ı ı cevap una a ecn ı . • . . 
tlair h b" k .1 d"' . b 1 · de kat•ı· b·ı.r lı's•nla tekzip ey den geçırmek faydadan hah olmasa gerektır: 
80 

enliz ır arar verı me ıgı_11 er erı ~ -
~l'leını, ve Amerika harp gemilerin- lemŞir. Japonya 

il lllürekkep bir filonun, halen 

Duf Koperin sözleri Cinsi 

Hattı harp gemisi 

\)"U00 ncu·· defa oluyor ki mamur Fran- Tayyare ;emisi .. 
l' ' Tayyare ana gemısı 

Sız topraklarına Almanlar giriyor ~t1: ~;~~:::; 
t:hLondra, 18 (Radyo) - İngiltere is- Hafif kruvazör 
> barat nazırı Duf Koper, bugün be- R omangada Büyilk torpito 
.;:atta bul.wıınuş ve euümle şunlan muhribi 

~etııiştir: . Kış yeniden başladı Küç~ ~rpito 
~aııı B~yük meydllll muharebelen ~ B!ikreş, 18 (Radyo) - Romanya- muh~ıbı 
~ edıyor. üçüncü defa oluyor kı, h t f d "dd ti' b" "uk Torpıtobot 
,,,_llıur Fransa topraklarına Alman nı~ .. er .~ra ,ıkn ad'şı e 1 'r sog Mayin döken muhrip 
"'<erl . . hükum surm~ te ır. D . ltı k .. ü 

erı ırıriyor. Bok . 1 t· dü d b . k enıza ruvazor 
lli . ovma eya e ıne n en erı arB ..... m .. d . it 

'd' ı, bütün ha.relitı aiikO.netle takıp ğm kt d B 1 d be . .. u~"" enıza ı 
•:Foruz yal a . abır.h.ud •. sed~e er eıı. rı ıro.. Kilçllk denizaltı 

• ı1I meıuı.ş ir .. ıse ı.r. . .. 
l:ınıınanın vazı eti bizimkinden Küç~k mayın ıremıs.ı 

to1t ıı . Y ' • Mayın arayıcı gemı 

Adedi 

9 
2 
6 
6 

12 
5 

24 

83 

29 
12 

o 
8 

29 
24 
21 
12 

Mecmu 
Tonajı 

272070 (Mevcud) 
(İnşada) 

88470 
49050 

107800 
43000 

132755 

118993 

22635 
6868 

o 
15675 
43082 
20734 
13379 
6642 

Amerika 

Adedi - 15 
6 
5 
2 

17 

17 

11 

202 

8 
6 

57 
27 

41 
he~ azıktir. Biz, bu muharebeyı kay- Kıbrısta tertı"bat Müteaddid yardımcı 
Ilı ek bile mailfip olmayı:z; fakat Al· gemiler 

(Her ikisinde) 

Ilı anlar kaybederlerse, onlar için kat'! Kıbrıs, 18 (Radyo) - Adada ma· Sahil muhafaza 
aklllbiyet muhakkaktır. hallt emniyet için çok geniş tertibat kruvazörwri 

86 

Mecmu 
Tonajı 

464300 

120000 
19725 

161200 

140500 

20170 

421485 

9400 
14170 
56605 
13910 

84400 

54320 

defe varılınca vaziyetin mütekabil on Dakika 
veç u ume ıne mın e ı p. u e - ı s 
iatifademiz için en iyi inkişaf şekli 

ne olacnğıııı Norveç hükümetiyle is_ Beşinci sahifemizdedi 
tişarc ederek kararlaştıracağız. \..------------•' 

Amerika 
Cumhuriyetleri 

Almanya ile olan bütün münasebet· 
lerini kesmeğe karar vermişlerdir 

Paris, 18 (Radyo) - Birleşik A-ıman mallarına ~oykotaj ilan etmi§tir. 
merika cumhuriyetleri, Almanya ile o- Hollanda ile Belçikanın istilası, A
lan bütün münasebetlerini bugünden lmeri.kada Almanya aleyhine derin bir 
itibaren ke:;meğe karar vermişlerd,r. infial uyandırmıştır . 

Arjantin halkı, ayni zamanda Al • 

Romanya hükumeti 
Çalışmak hakkına ma il< olmıyan ec

nebileri hudut haricine atıyor 
Bükreş 18 ( •Vt) - Dahiliye ne- Romanya~t;;lıtmek mecburiyetin_ 

zareti Romanyaya 1932 tarihinden son de bulunduklarını tebliğ etmektedir. 
ra gelmiş olup memleket dahilinde ça- Bu karara ittiba etmiyen yabancı-

l~üttefikler, bu harpte medeniyet, alınmış ve yirmi yaşındaki gençler Kllçllk sahil 
llil'et ve adalet için çarpıııyorlar.> tavzif edllmiftir, tarassut gemle! 

55 0 hşmak hakkına malik bulunmıyan ya- lıır temerküz kamplarına sevkedilecek-
bancıların 30 mayıs 1940 dan evvel !ıerdir. 



ra Norveç 
Keyif bu ya, şimdi de içimde ser-

best nazımı.a şiir yazn!.a~ ~htiyacı Harekat gittikçe inkişaf ediyor~ 
uyandı ve bır çırpıda, şıırın hır tara- ' CAL-IP B HTIY AR -67-

üt 
~ından giri~ öbür tarafından ı;ıkmn- tefikler bazı fiyorları zapte i:i er 
ga çah.,ncngını. 

dmnb!il metDBn ve İzmir parti miifotti§i> 

(iZ 1 ar eşi Ü keti, Margoza nişan!adı ve Londra, 18 (Radyo) - Norvççtcki dir. İngiliz donanmasına mensup hıı -
harekat gittikçe inkişaf etmektedir. va kuvvetleri, Bergen limanında bu -

Çizmeler ve ayak sesleri: Narvik civarınd:ı Alman 1.opçıı ve mit- Iunan hem.in \·c petrol depolarına Jıü-da, T ampel beyine teslim etti 
ey, HAR P! 

eymon ayı 
B.ından ba,ka bir şey diyemedi, deriz. Türkopol alayın\n başbut•ı.ma Ülketin ımrmnğma taktı. Susor biraz 

~l kiı g cü, ... uvvcti bitmişti. 01duğu baş Türkopol denir. Bizler arasında akıllıca Jdi. Onu sağdıç l .ıptım Susor 
~ rd b l ı1dı, Tampel beyleri sesimizi ba~ Türkopolcu rütb'.Csi kadar yüksek nişnnlıları ~enberin ortasına getirdi. 

Rap rap rap! raltöz yuvaları, ingfüz deniz kuvvetle- c\ım ederek vaktiyle kı~ ınc '1 tahrip ve 
Garp cephesinde riniıı top atışı ile susturulmuş ve imha ihlha ettikleri bu depoları tamaınen 

Harp başladı harp! d"l · t• N 'kt 1 i k l k ı s nts t e ı mış ır. arvı · e peK az nsan ·a - ra mış ardır. Ayrıca tavangcr 1111 

~ nt>. rg1lannı kaldırarak dört rütbe yoktur. ·e kadar 'l'anıpel beyi Margozun Ülkerin oymağını :yedi ata- nsan ctındeh pastırma mıştır. kasındaki petrol depoları da tamamen 
k Yapılacak zaman geldi! Alman kuvvetleri Lombarhın cenu- imha edilmiştir. ko maga başladılar. Ben o kadar varsa baş Türkopolcuya artık riayet larını, soylarmı saydı. Her ikisini de 

mı tım ki dünyr.yı gözüm görmü - e~rlcr. Bizimle kalınız Canbey! Sizi oradaki~re bildirdi. Nişanlandıklan - , nn~.c lf.oz 'k!pmada~ kttrşun sıkıyor, buna, lsveç demiryoluna çekilmiştir. Rotczhavenucki petrol depolarından 
'e hıçbır agız .. dem~yor ki: Müttefik kuvvetleri, ~imali Norveç- ikisi tahrip edilmiş, ikisinde de yangttl 

Haynt guzeldı, te bazı fiyordları elde etmişlerdir. !ar çıkai"ılmıştır. Britanya tayyareleri 
Bahar güzeldi. ~ amsos şimalindeki Norveç kuvvetle- tamamen üslerine dönmüşlerdir. 

r ıu gelenleri de dü~man sanıyor- baş Türkoplocu yapalım. nı evlendiklerini anlattı. Oturanlar 
m. Tulll'um başımdan uçmuş, kalka- Ben cevap verdim: (yahşi) dediler .. Sonra ikisi de geldi-

AMç bir Alnurn neferi; ri, iki Alman tnyyaN!si düşürmüşler -
Sonm'ilş gözlerinin feri, 

m n yuvnrlanmış olduğu halde atımı - Hayır! Ben dediğinizi yapa - ler elimi öptüler, hazır olanların elleri-
urd:.m ve t!l. karşılarına dikilerek kı- marn. Ben, Hanımızın ve bayrağımın ni sıktılar .. Yalnız Kotak gözleri su -

ı ..ı kaldırdım: kuluyum. Lazımdır ki gideyim, bay- Ja11mış tyanıma sokuldu: Tuğcu dedi! 
- Savulun b yrak geliyor!. rağımın altına gireyim. Toy yapmıyacakmıyız?. 
D"ye bir nara bastım. Margoz ve Tampel beyi şaştı, dedi ki : - Toyu onlar yurda döndükten son 

:t yen Frenkl"r tarafına seğirttiler. - Burada kalınız, rahat eder::;iniz. rn yaparlar dedim .. Biraz sonra nişan-
B n, at oğlanlarımla yalnız kaldım. Bilvük büyük topraklar ele geçire - lıları Reyrnonda ve yanındakilere gö -
T p ] b~1erinin ileri tak.ımian gel- bilirisiniz. Yuca beylerden olursu - türdüm, onlara da işi bildirdim. Rey
d r, önümüzde durdular. Artlarında nuz. monda kolundan bir bilezik çıkardı, Ol 

b"r sıra tutsak ve sürü sürü koyun- İçimden güleceğim geldi. Ben mi kere verdi. 
ı. uı'dı. toprak sahibi olacağım, ben Moğol '.Bu iş de bitince, yüreğimde 

F'arşımıza gelenlere şaşkın şaşkın askeri, Cebenin bayraktarı Can be~', bir yalnızlık, bir boşluk duy-
l' ıyordum. Ne tuhaf silfıhşörler ! göçebeliği bırakıp da kasabalı ola - dum. 
K di' ri de, hayyanları da, demir içi- cak ha! Ben; Temucin Hanın neler Babanı, anam kim bilir ne olmu~ -
n gi ınişlertli. Sililhşörler bu demir dilşündilğCinü bilirim, ben Temucin lar. Kız kardeşim de ayrılmı~ demek
z h • r tizcrine ak bir car geçirmişler hanın ne demir gibi bir adam oldu - ti. Çünkü, o da artık başka bir erirı 
, .ağ omuzları üzerine kırmm bir ğunu görmüş ve öğrenmiştim. Doğru buyruğu altına girmişti. Kendi ken -
h ~ işletmişlerdi. Kalkanları sivri ol- u Suriye elinde kulübe, toprak sa- dime diyordum ki: 
clu u gibi bellerinde uzuıı tıir kılıç var bibi olmak işime gelir idi ya! - Hey Can bey! Dünyada nice 
cı •. TiJ'ıkı bu kılıç gibi bir tane de eğer Bir arnhk bu !renge diyecek ol - yerler gezdin, nice şeyler gördGn. 
k lanna nsılmı:ştı. Kargıların'ın üs - dum; bir gün gelecek bütün l\İoğul- Bir kız kardeşin için uğramadığın 
t d t~e hiç bir bayrak ıgörülinUyor _ lar Suriyeyi bnştan bn~a basacaklar. yer kalmadı. İşte onu da bırukıyo • 
du . .Ekserisinin, başına giymiş olduğu Fakat kendimi tuttum. Yalmz şunu rum- Kimbi!İl", belki bir daha yüzü
G irmi tulga yüzlerine kadar geçi - dedim. ntı göremeden ölecekgin ! Çünku l\l'ar 
• urdu. nir çokları da kenarı çıkık de- - Yurd~nu. seven en yucn beyden 'g'O?.Un daha işi vardı biraz ora!nrda 
rr. ı J1;;n bil' külah ziymiŞlerdi. Kimisi- daha zengındır. kalacaktı. 
nin ba ... ndn. i e, yalnız yazma \Tardı. Bu söz üzerine Tampel beyi baş Yfiteğime bir acılık düştü, fakat 
y crl aç\k ola.nlai"ın gözleri parlak, kesti V€ dedj iki: Şayinbogrul yanıma geldi Başını o -
t ~ i arı, sakalları kumraldı. Kır - Hanınız, çok bahıtlrdır ki buy- muzuma doğru uzattı ve yüzünil be-

• u eı.ı n bnştuğlarıhın ynhı başın- ruğu ~ıt.ında siz gibi bahadırları var nim yüzüme sürmeğe ba~ladı. Şirin 
da i:se orta yaşlı, güçlü kuvvetli bir nt- dır. Bızım de gözilmfizde mal filan hayvan! Beni nrnhzun görünce göz-
u daha görüli.ıyordu. Bunların her iki- yoktur. !eri yaşnrını9tı . At oğlahlatıin ise ba-

de jı:anlernıcni tanıdılar. Fakat, Rey Ben sonra cevap verdim: na baka baka o kadar kederlenmiş 
monciay

1 
görür gormcz pek şaşırdılar - Reymondayı sizin elinize bırak- lerdi ki biri dokunsa mtıtiı\k:ı kavga 

\e )ere inerek R.eynıondanın etrafını tığım içi~ gönlüm çok rahattır. Rey- ya girişirlerdi. Ben ; atımı, benim hn-
uldı ar, artıl~ .. iayet ettiler. monda, şımdi eminliktedir, benim dl:! kikatli at oğlanlarıı'nı görünce Suri-

lbtiyar t.ı..şbuğ sordu ki: i~im bitmiştir. yede bulunduğumu unuttum. Uçtum, 
_ Dü~mnııınızın elinden nice kur- Benim artık döneceğimi dulran ta günlerce, aylarca geride kalmış 

bildi;iı.'! l\İnrgoz telaşla sordu : olan dumanlı dağlı yurduma, engin 

Bir Fransızın postalını kemiriyor. 
Ordular 

Karlı dağlar gibi eriyor. 
Her adım, 

Her göz uzanan yer 
Cesedlerle örtülü .. 

Gök ölil, su ölil, toprnk ölü ! 
Bunlar, dün~·ayı bir pula satmışlar; 

Ve bir daha kalkmamak üzere 
Rahat .rahat 

Uzanıp yatmışlar .. 
Köhne, harap medenivetin . , 
Aşındırıp kapı eşiğini 
SalJayın piçlerin, 

Sallayın sefillerin 
S:lllaym denilerin beşiğini! 

Le~ yığın !arının kenarından geçin! l 
Her cinste, her biçimde 

Birer kafa ta_ı seçin! 
Ey insan o w~lu, ne çıkar, 
Var~ın köpekler ulusun! 
Yaratan sencıin yıkan da !1en ol! 
ÇOnkü sen de 

Allah kadar ulusun! 
İşlesin, kanlı parlak satırlar; 
Tepinsin dünynmı:zın list'ünde, 

Kntır oğ-lu katırlar! 
Bu kıyamet gününde 
Medeniyetin önünde 
Ne borclu var, ne alacaklı! 
Dost kolunun yeninde 
Kancıkça ~aplanacak 

Hançı>rler saklı!. .. 
Dünyanın kazanı kaynamada? 
Delller takla atmada 

Akıllılar çiftetelli oynamada. 
Çimdik 

.Re~monda cevap verdi: . - Demek bizi bırakıp gidecek - çayırhkJarıma doğru uçtum. Gökçe, 
_ Jılber Ery ı GôıiihOşe gore si~ sın.. Temucin hnn, Şakrak Cebe. yiğit ~ 

Tampe\ frcnklerınin beyiSiniz. Ne ka- - Evet Margoz senin daha bura- Boğurcu, yolda~mı Alnk çaymrhklnr aggare 

Yugoslavya hüküme 
Yeni silahlara alışmak için bazı 

sınıf Zarı davet etti 
BeJgrad, 18 (Radyo) - Yugos - ı diğini bildirmiştir. Yugoslavyda 

lavya harbiye nezareti, yeni silAhla- mühim bazı harp silahlan icadedill'
nn kullanılmasına alışmak için bir ği de bildirilmektedir. 
çok smi.flarm silih altına davet eBiL 

lngiliz tayyarele 
e 

ı 

Garbi Almanya üzerinde uçara~ 
mühim üsleri tahrip ettiler 

Londra, 18 (Radyo) - !ngiliz ha- ıaskeri mevkilerin OOnıbardıman edi
,.a kuvvetleri, Garlli Almanyanın bir dikleri bildirilmektedir. Garbt .t\~ 
çok mıntaklarında, Belçika ve Fran- manyni:Uki isken hedefler, eheD1 
sa arazisindeki Alman kuvvetleri ü- yetle hasara uğratılmışb.r. 
zerinde çok müessir bombardımanlar I.rondra, 18 (Radyo) - Deyli 'fe1"' 
yapmış, askeri mevkileri tahrip et - graf gazetesinin diplomatik nıub•f' 
miş, milnakallta mühim zararlar ver riri, Alman pilotlarının tngitil 
mişlerd ir. tayyarecileriyle karşılaşmakt..an ko?4 

Britanya hava nezaretinin tebli - tuklarmı ve birçok yerlerde tngili' 
ğinde, İngiliz hava filolarının gec ~ - tayyarelerinden kaçtıklarını bildi!' .. 
leyin dilşmanın lıütUn ü~lerine ve mek .. edir. Gazete Giyor ki: 
muvasnle yoltlırına şiddetli hücumlar fngiliz pilotlarınm her cihet " 
yaptığı , garbi Almanya da bulunan cc tef evvukları daima görülmOştUt• 

aoo i 

Hollanda kuvvetleri 
r yuca olur a uz olunuz, bu civan larda işin bitmedi ben kardeşimi alıp gözümün önüne geldi, bu çayırlikla- sp .ferlerı· 
h!. 

1 
·a şülı:reth\ck börcunuzdur, çün yurduı:nuza varırım. Bu son sö~leri - rm 011.fısında Gök bayrllk bir kayga - J 1 M b• k•t 1 

u biti kurtarnl\ o:dur. me Margosun beti benzi attı', beni akşamı gibi kendini rü~gdra vermiş, Tekrar başladı untazam ır surette çe 1 meı<. sU"' 
I~l mondn sözünü bitirifte!e beni bir kenara çekip şu sözleri söyledi: şanlı şa~lı sallanıyordu. •ı Z J d hJ• ·ı 

T rrpel beyine gösterdi. Tampe1 beyi -. Can be! kard:~im. B~n kız .ka~- Margoza dedim ki : ' ~ondra, .ıs (Radyo) .. - Londra ci- retl e e an J ta 1ye etti er 
ı , dasına donerek \JU sözk!ri söyle - deşın Ülkerı sevmışım. lzın verırmı.. - Tanrı sizi kayırsın! Krn k~rde - \ ıu ında IIUdson ve Paı ıs arasında de- Londr::ı. 18 (Rad , ) H 11 d . k.l h kftt . t• ve ınU-

• d. ~ sin ki onunla nisanlnııayım. Bu sözü şimi sann ısmarladım Eğer bizlere nfz aşırı ta) yare seferleri, dün takrar d Z 1 'd t k :\-
0 

d-
0 

an a- gerı çc ı me are ı ın ızam .. ~ 
, or u: • · l k'ld b } t a e an mm a asın a tıulunan vaffakiyelle yapılmıştır. Bn esn .. 1 - Piyer kardeş şu knrşırnıza dikilen duyu~ca öne~ şaşı~_dı.~ ~iraz. sonra doğru geli~sen , sana bir yurt ::ıulu - norma şe ı e ı:tş amış ır. Hollanda kuvvetleri kumanclıım, h k i " 
lı hadır Türk, giyinmiş, silahlanmış; kendıme.gcldım. Duşundum kı l\iar- ruz. Cebenın bayrağı altında ben YE! * Fransız yardımcı kuvvetlerinin Vel- ~a~~~l:~n~'~:~0~a~~~~~~~na:h:~ııJ .. 
f.ı. at 'ne ölursa ol n, eğer Montreal g'OZ benı_m. obamdakilerc. ç~k yar - Alak arasında yaşarsın. Fransız ben ve Volf Şeren adall'ı.rmı thhliye- )'eli h!ı.i2 mefillli ve noh-t:ılar irnb• 
lx.y"run kızını kurtaran, demincek dım etmıştır. Kız kardeşımı bunca Margoz boynuma sarıldı ve beni ye mecbur kaldıklarını bildirmekte- edilmiştir. Şnvuk nehrinin Qol kıYI .. 
b zduğu nuz ask.t;ri kaçıran bu ise, z:man k~ru~uş ka\"\rmı~ ~~un .Y~ - 5llkh. !Kardeşim. ae eğ.ldi, elimi öptil. F abriltaları dir. Alman topcusu, buradaki kuv - sıııda muharebeler ehemmiyetle de" 
bil un d tı~ adaki bahadırların en bü - ~~ınden tdurlbu Q~kınt~bl~rTa .. gkı~!mıKştır. Tampcl beyllerı uzakta kalmışl::ırdı. G .. Jı "' 2 1 k \~tlere fazla zayiat \'erdirdiği için vam etmektedir. 
)Uğtl irl gibi keiıdisihe riayet 'Ctine- ro.argOZ a en!m ~ı.: _ur rnr. e- Vardım, yan ar:na gittim ve karşı - unae 1 saat ça ışaca ··--=--.;._-:inil 
liy'z. rııyetl "rde ben hı dıl1mı konuşurlar larınrı çıktım . Hepsi bana bakıştılar. Paris 18 (Rad 'O) _ H .. k~ t 

b" ~ tü · d d · l H • .. G .. k t ~- ' ~ u ume • Etyen bağırdı: ızım _ remız e ır er. . e~ımı~ o. Tampel ueyi yanındakilere defü .tii: Fransız tayyare fabrikalarının, pazar 
- E\·et beyimiz Bu gördüğünüz ba- ba!rn~ıı: k~luyuz .. _Hepımız bır ya- -Bu bahadır, ttım yavuz bir 'I'ilrk ve bayram günleri c.le dahil olmak ü-

h, :lır yalnız d"irt yoldaşiyle bir bölük snga ozuı.ıuzU baglamışız. L Sonr:ı ah ne olurdu, bizimle kalsaydı.. zere glinde 12 saat çalışmr.ılarını ka -
Kanada hükô~ 

el manı kaçırdı. Ben de beraberdim, Ma:go: ~abadır uş:ktır. Anı. kar - (Arkası var ) rarlnştırmıştır. 
M:ırgoz bey de beraberdi. deşımdır. Dogrusu ben ÜI - * ~ l l f ~ h -Ç l d ,JtJ, 

Tu'!npel bôyi sertçe dedi xi: . kel'i .Ahı~ veı:ıeı isterüinı amma btz Amerika B. F d ngz ereye ua a J az a yar zmaı 
- e ynygaı·a ~diyorsun? Bunca bü 0!~d~n ll) rı dfiı. tük .?.forgôz ~a ordu;a •• • 1 r r an Siz k a 1fi1 b ıl k .. . b . ld 

:rük ytrbrşıında'tlmnitüt. aonunce~ant<;zbırba,.bugöıuı·.üı- Kızılhaç mufrezelerı B··t" 1 •• t Uııinttta.,, ıçın l E:. d ırler a l 
kerden biıaz büyükse de çağı daha hli d u un serve ını va anı 1., 

Reymonda da likırdıyn knft'Şl\l'"Uk • t@pue ~ • • d• Lontlra, 18 {Rac1yo) - Kanhtla ta Kanadadaki fabrikalarla 15 Jtı 
dedi ki· gençtır. zçın ver ı h .. ktı . . 1 .-

. . . İşi bir kere de Ülkete açtım. Ses et- Pnris, 18 (Radyo) - Amerikadan C<!nevre, 18 (Raclvo ) - İsmini ver- ~ • rtıctn\ın, müttefiklere mühim yon Urah'k mübayant için bir nıı dJ 
. - Benı kurtarmış olan Canbey,.~ metli.. Amma yüzü tuhaf kızardı. An- 24 kızılhaç müirezesi 'öug\in Parise mek istemiyen \lir Fransız kadını t>u- mıktarda yardımcı kuvvet gönder - :ıha yhpılmiş1:ır. Kanada 3) anıJ1 "' 

Eı pek ırak memleketlerden getırır ,....1 · h h h k t ' mek üzere oldug· u b"ld. ·r · J h ı f t ~·ı · •- n"-" t ' ~ . . . ·j · ladım ki onun yüreği de Margoza kar- ı:-= mış ve emen cep eye are et e - giltt. ~'rnnsız ~fnr~lh?ltte m~ gitmiş ı ın IJ or. ma - mu a ~ e pnnı erı, uunume ,... 1 , 
Ker itlerde ln ... istıyan kışı er de var - şı soğuk değildir. miştir. ve yUz binlerce frank ser.vetini Fran- l~tı harbi.yenin arttırılttrası için mfi- mam"en birlu,miştir. Kanada, ~ng• 0--
Elır. r!'oz! da o~lard~uır. - . . At oğlanlarımı orada Türkteıı * sa milli müdafaasına teberrü etmiştir. hım tedl>ırler alınmıştır. Geçen~- t:reye fazla yardım yapmak ;çın ıe 

Tampel beylen •. benımle ~e upüştü- n ice ki~i varsa topladım. Tü - B l d B H s k A i n i k. Al ı 'bırler a)mıştır. ( ___..,. 
ler. Sonra, beylerı bana dedı: re olduğu üzere hepsi çenber oldular arse on a . asan u utı r ar ste 1 tın ar H. t ,.. . r 

B
. r- ·ı 1-• 1.-]J 1 K k l 1 . ı:ı. E ızme 'S'l aranıyo 

- •Zun ı ~vgaya yürüyen Türk- oturuu ar. argı 1 lif ne en varsa un- M ••th• b• t k E • z · • ld min 1'/Prl k /d l ı rtıe 
l d d 
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1 
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1 
T il k 

1 1 
. a·kt'l l\" g .. ~·;.u·· t• u ış ır ayyare azası rzıncan va ısı o u 3- ere a ırı ıyor İyi bir müessesede temizlik 1ş e 

er e var ır. o L. vun ara c r opo ~ erırtc yere ı · ı er. :ı.ar oz yuzug nu . vııl"' ~ilUPw'lııP •&M'll t 
3 

k• ı • mawliııiı•A Bat"!elon, 1 S(Radyo) - Romadan lstanbul, 18 (Telefoııla) - Mnra§ Bern'. 18 .~Radyo) - Bank de ın şgul olacak 'bir bayana ihtı.ynÇ :ıctit• 
it. '- H A MR A sinemasında gtlen biı" yoJcu tayyaresi, Barselon tay be'!ediye reisi doktor B. Ha~an SUktl- Frans .ıle ~ıger bankalardaki altınla- dır. Kendisine iyi ücret vcrılece cı'>' 

fi ~'il.re meydanına inerken ateş almış, U, grzincan valiliğine tayin edilmiQ rın e'ının hır :\-'ere nakli için !azını s-e- l tiyenter Kemeraltında S hhat e 
yedisi ital:\o an, ikisi Alman olan yolcu- ve tı:ı) ini yüksek tasdike iktiran eyle- len tedbirler alınmıştır. rlesine mlira~aat ıctmelidir. Bugün matinelerinden itibaren 

Sencııin tayıli şaheserlerinden 2 muazzam film birden lar telef olmuşlardır. miştir. 

TÜRKÇE 'SôZLtJ 

FLDOK O Telefon r A yy ARE ·~si~~~~;~~·d;·~ 3646 
- - - ı;,.n ............ , ............. ; __ ...;.;;;,.""' 

Bu· gün iki güzel film birden 
eseri 

1: Benden Mes'ut Kim Vat OLİVER HARDİ'nin yalnız olarak ilk ve son çevirdiği kahkaha şa 
FRA ·sızcA SÖZLÜ suz ŞK 

Eüyük Vals filmini yaşatan Louise Rainer ile Paulette Goddardın 

o 'I ito Schıpao'ııun öltfi@z bir eser1 

2 : Tehlikeli Kadın c'ilüt\lk Caıuı Filmb 

l·arattıklan şahane dram Oynıyanlar: TALA EiRELL - CEP.AR R0:.\1ERO 
Ayrıca Metr jernalde en yeni larp ve dünya haberleri L , J ,.,111.,1111111111itnını1111ttnnu\111nn1111un11n11ıınunı11111111 11 1 11 11ı utt1111 11111111u111111111 Ayrıca gK ER URNAL No. 14 8on dünya hadisatı 

Seanslar hergün: Fil doktoru l 4,30, 8 clc Oyun f!aatları: Benden :\1esurl Kim Var: 3. 6, 9 
Sonsuz aşk 2,30, 6, 9,30 da başlar Tehlikeli Kadın: 4,30, 7,30, 10,30 

Cunınrtesi, pazar sa .. t H de, her giin 1 de ucuz HALK matineii ! Pazar günü !,30 da Tehlikeli kadınla başlar 
•••c ttiM n ••'" MM b tttMWtwnu..w;yaw.;:n;ı,_. • ıfa•m•maıl:iıiıım••••••1m•llılİı•••-•••lllliiiilıııiliiil 

Bugün Kült iirpark Sin ması lda 
lKl FlLM BİRDEN 

KüçUklerhı sevdiği, tıüyüklefln takdiı· ettiği blı.}·ük sanatkar 
._ irtey Temple 

EN SON TEMSiL! 

' Sokak Kızı 
F ilminde iki saat s.zi güldürecek ve eğlendirecekti:. Bliyük bir aşkın 

romllnı olan bu film layık oldugu nlQkayı kaEantıcak--ıır 
-AY R ICA-

Arisfükra\ at Kulübü 
ARMAND BERNi\RI.ı.'" en gllıel t~ftısili 

İlavctt.m Parnnıunt ~urna1de en son harp h vadi Jeri 
S€anslıır Sokr.k km 3 30-7115, Aristokratlar knlUbü 5-:~ 

' B 



• 
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Dostluğu, Atatürk i!e ı.r ral Alek
edildi ·i ş 

~ Baştarafı 1 inL-i B«hiftdt - mün;,kale ve muvasala hatlarını, de - lıesindeki harp, ciddi bir safhada bu- \'e bir büyük nakliye gemisine birer Belgrad, 18 (Uadyo ) _ Gazüeler; ycızma<'a , Tor _ Yugo. lav dostluğu-
. ·tu:Ja bomlıai:ır <lü~mekle devam miryollarını, köprüleri şiddetle bom - lunuyor. Dün Sedan ~ehrinden Sam- uomba dü~miişlür. Balkan de\'lelleri in birıbirin e k l \Tet ınııı. kral ,. Irk .ı r r ,;e Atııtürk ta-

sandr tarafından tesis 

·:~ıe .'*'n-ar hııst:ıhane efrndı ya- 1 Larclıman etmi ·!erdir. Brilanya tay. bır nehrine kadar uzanan Bahada Düşman dünkü gün 108 tayyare kay. le bağlı bulundukla rını ve bu ba ğlılı- rafın dan te~is ed il d iğin i kaydeylemek
< nakletmekle memul bulunu -jyı.relerı, muhıın muvaffakıyetler elde Alman ilerleyişşini geriletmek için IJ€tmiştir. Bunlardan 5:1 cü hava mu- ğın, hiç bir surette çözülmiy <ceğin• tcdirler. 
ı/~1 • ctm '~!erdir. şiddetli miihiın muharebeler olmus- harebeleri esnasında düşürülmüştür. 

;ı~, 18 (A.A.) - Hava~ ajansı Ba ha\·a hücumlarından mühim ne- tur. 18 ini ta)'l'arc dafi topları düşürmüş- 0 
. ~·l_O da ask~rl v~ziyet hakkıııü" ' icder alııımı~tır. Sedan havalisinde Fran•a orduları ba~ kuma:ıdanl •tir. Geri kalanı da yerde tahrip edil- svıçre 

~. kı ınt..Iümatı vernıt"ktedir: A1man tak\' iye kuvvl:tleri,rle, na!diya- jteneral Gamelenin beyannanıesin - tniştir. 
11\~nlür halen 'kafi olmasını timid tına ıniıhôm zayô:ıt verdirilmiştil'. Al- de işaret ettiği gibi (galebe -..cya ö- 26 Alman tayyaresi kayıptır. ·------------
.er, bir gayre! sarf etmektedirler. manların petrol ye levazım depo!Brı - lüm) emrine göre, müttefik kuvvetle Düşmnn şimnli Almanyada eıcüm- F b k • ' d •• 
~~ nıınt:>lrnsın 1a Lir ~0dik ~ç- na, nakUye kollarına tc.arruz edilmiş, ri, şayanı takdir bir faaliyet göo;ter- le Hamburg ve Bre mene ve garpte da- f C.llSan ın ütün • Oprü~eri Ull 
1 n Almanlar sıkı saflar halinde müleaddid yerlerde dulıalı köprüleri mişlerdir. Bu faaliyet, yalnız Fran- !oa bazı '.'f'hirlerc müteaddid hücumlar h d ı 
~eden 2,500 tankı ilerl 'ürmüş- imha edilmiş, ~· ollar enkazla kapatıl - 'ı.z ordu>unda değil, Belçika ve ln - , apmıştıı .... Bundan ev:·elki vakalm:da her a Va e İ di 

hud Ull a 

~ ... , . mıştır. . gıliz ordularında da ayni dereced" olduğu gıbı dıışm.an bır. kı~lada mus.- Bc!grad, 18 (Radyo)_ Frım,ız er-'derhnl infaz ed imiştir. 
'ta~l.nıanlar .kı ı~lıkıımeUe b ı r_- Ü.'P~elenle harekl't lıa!ımle bulu-folmuştur. tesna yal.nı~ gayrı askerı hedeflere hu- kanıharlıi:;c i, Fransaııın İsviçre hıı- Fransız erkaıııharbiyesi, ihtiyati 
~td ı.p eden dalgalur halı~d_e .hı'.- nan duşmun. kıtaları, g~yet alçaktan' 16-17 mayıs gecesi, Belçikadaki ~um etmıştır. - dudlanndaki bütün köprülerin berha-ıbir tedbir olmak üz re lıu emri ver
t a bulunmuşlardır. Bu ıkı ıstı- bomba ve mıtralyöz ateşıne tutulmuş - muharebe cephesi üzerinde liizumlu _ Alman ~aşkumandan.lıgı bundan do- va edilmesini emretmiş ve bu emir, miştir. 

1~Unlardır: tur. :,azı değişiklikler yapılmıştıı-. Br! - §:.lcak netıceler dola,ısıyle bu vakıayı 
n - Avesnea mıntııkası ve Ver- Britanya ordusunun müdafaa ettiğ',tanya kuvvetleri Brükselin garbında- tebarüz ettirir. 

-~ıntakası. noktaya mühim taarruzlar yapılmııtır. ki cephelere çekilmişlerdir. Alman Alman donanmasına mensup cüzü -
~~Ci nııntakada ormanlıkta hare- Bu hava hücumlarında bilhassa mo - kumandanlığının iddia ettiğı gibi bu t.amlar .düşmanın deniz cüzütamlarına 
1~ .n nıotörlü kıtalar bazı noktalar törlü vasıtalar, tanklar büyük zarar- rephede bir bozgun vuku bulmamı~- us teşkıl eden cenubi A~rika limanları 
;~ak hafif t.erakkiler kaydetmiş- !ar görmüşlerdir. Bir çok köprüler tır. önün.ı mayin koymuştur. 

T. İş Bankası 
Küçilk Cari Heaaplar 

1940 

1 Üç Kimyager 
V ldolu 

' ~~tukabil hücumlara geçen Fran Jemiryolları berhava edilmiş, yollar ka Alman kumandanlığı tebliğinde . Paris, 18 (I:adyo) - Diln akşam- 1KRA1IIYE !'LANI 
ları mahalli muvaffakıyetler panmışbr. İngiliz kuvvetleri, Fransız Ltıvene Alman kuvvetlerinin glrd'- kı Fransız resmi tebliği: KEŞ!DELER 

lll\ışlardır. ordasuna yardım olmak üzere Belçikf ~ni ve Brükselin işgal edildiğini ha- Ardens mıntakasında ileri hare - ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos, 
Diğer bir takım sinir \ 

"lt,anların gayretleri Vuvinsde ıa Namur mevkiinde, jamboda düşma- ,-er vermişlerdir. Bu hareket, bir mu. k~timiz inkişaf etmektedir. Dii5man, 1 !kinciteşrin t..rihlerinde 
'c<,~a :n•rj!k bir mahiyet almıştır . un mrrkezi kuvvetlerine hücum etmiş- :affakiyet değil, bütün garp cephe- agır tanklarını ve en büyük kuvvet- yapılacaktır. 
a tıyade şiddetli bir çarpışma ' 'r. Britanya tayyareleri, dü~man tay- inde Sedan şehri ile Sambır nehri !erini harbe sokmuştur. :.llontmedi ı, .. ____ _....,._.._ ______ ,,_ 
~ rır., topçu kuvvetlerinin ve ha- yarelerine şiddetle taarruz etmişler arasında cerevan eden muharebeler- mıntakasında Almanlar, muvaffaki. 1940 IKhA:lllYELER! 
ı~l'\-etıerinin yardımiyle durmadan ıLr. rle hu•ule gel~n vaziyetle tam mana- v~tle neticelenemiyen bir hücuma 1 adet 2000 l.ralık = 2000.- lira 
h, ' 11ll•ktedir. .. Dorniye tipinde 9 düşman tayyare-\ iyle alakadardır. 1 1<a~kmı•lardır. İngiliz hava kuvvet - 3 • 1000 • = 3000.- • 
ı, •nes, Vervins, Rethel, Sedan mu 3inden 2 si dilşürülmüştür. Bunlar Sam bir nehri havalisindeki muhıı-jll!rı, her tarafta müessir faaliyetleri- 6 • 600 • = 3000.- > 
!di~ı:rine büyUk kütle halinde tek bir ormanın kenarından çıkınca lngi - rebelerde Alman kumand:ın!ığı, A oe devam etmektedirler. bir çok düş- l 2 • 260 • = 3000.- • 
~ llıış olan milttefik tayyareler dz tayyareleriyle karşılaşmış, kaçma - manyanın malik olduğu bUtün tank- man tayyareleri düşüriilmüştür. Fa- ı40 • 100 • -4000. - • 

'b·tün bUtUn geçid noktaları üze- ö;a çalışmışlarsa da muvaffak olama- !arın yarısından fazlasını kullanmış '< 0 t bugünkü sartlar dahilinde dliş- ,75 • 60 • = 3750.- • ... ı 
~~!erce ton bomba ve milyonlar. mıılardır. Perşembe günü 35, dün de tır. Anvers mıntaka•ında Alman ku" 'l'1anın düşürülen tayyarelerini tesbit 210 • 25 • =:_ ?2;',0.- _ .. 

t ıne}j tüfek kurşunu yağdırmış- 30 Alman tayyaresi imha edilmiş, bir ;•etlerinin hareketi çok batidir. Ver- tınek güçtür. ~'ürkiye iş bankasına para ya-
t~h· miktar Alman tayyaresi de işe yara - ,fon mıntakasında ise hareket dah>ı Paris. 18 (Radyo) - Havas ajan- tırmakla yalnız pııra biriktirmi~ 
~ ın l<aydetmed!ii en muazzam maz hale getlrilmiştir. ;avaştır. Fransız kumandanlıi!"'. b~ ' 1 bildiriyor: olmaz, ayni zamanda tııliinizi de 
tıı.n tııuharebesi bu sabah yeniden Dünkü hava muharebleri hakkındr •epheye mühim takviye kuv"etleri Alman saldırışı, yedi gün ewelki denemi.~ olursunuz. 

ilaçları gibi mideyi boz
mıyan çok iyi ve tesirli 
arazsız bir sınır ila-. 
cıdıı-. 

Tayyare 
Fabrikatörleıi 

Vaşingtona 
edildi 

dape( 

\":.ış'r.gtou, 18 (A.A.) - Harbip 

ı·e lıahr lye nezaretleri nıUn ·ess;ııeriy-
14tır. Şiddetli çarpışmalardan ·u malumat verilmiştir: ·evketmiştir. Fransızların meshuı· • aldırış değildir. Çok yavnşlnmı~tır. 
>.ırııan inişi durdurlumuş ve İngilizlerin9 Hengil avcı tayyaresi. 15 Jik topları da bu cepheye l"Önde P.u sabah fevkalade şiddetle saldı -

,~;~n .Sedanın şarkında l\fojino bir onnan üzerinden u.çan 10 Almar. :ilmiştir. Bu toplar, tanklara dovru ran d.ü~man , gene yavaşlam•ştır. Sa
'y nıhayet noktası olan Mont - bombardıman tayyaresıne nstlamrn. lan doğruya ateş etmek suretiyle hah leyin şafakla beraber hava kuv-

1tt. e Yaptığı teşebbüsler enerjik tır. Alman tayyareleri kaçmak istemi 0 1 'llüthiş zararlar vermektedir vetlerinin müdahalesiyle tıın!c kıta -

lsveç 
r kalarıyıc \ıuıı!ara millllllBil müessi> 

iaşe Nazırı Moskovaga eeler direktörlf'r':ıden '10 kişi Vaşing. 

t,n kırılmıştır, !erse de avcı tayyareleri mani olmuş i Almanlar, tanklarla vaptı.kları hU 'arı Sedan mınlakasında faaliyete 
~ lnıedy'den İ!<Viçre hududuna ka silratle yetişerek on Alman tayyare•i-i 0 umlarda mühim mikla~dıı petrol I'<' ·recmişlerdir. Fransız kıtaları. kalı -
~Jino hattında böyle işara değer ni de yere düşiirmüşi.,rdir. Hollanda 1 enzin kullanmaktadırlar. Bu vazi -1 ramanca karşı koymuş, muharebe 
~~"0ktur. . . ü~erinde 4000 metre. yilksek!ikte uça.n .·et, gUnün birinde Almıınyanın ben-' {eceye kadar devam etmi~tir. Fran _ 
~ anın şima!l)lde müttefık kı- bır Alman tayyaresı de bır mgilız -:in•iz ve petrolsüz kalma•ını inlac •ız kuı·\'etleri, düşmanın ilerlemesi
.,enış bir stratejik harekete baş- bombardıman tayyaresi tarafından •decek, 0 zaman Alman hücumu ya- ne mani olmak vazife•ini yerine ge -
,1r V~ Brük..elin ş&l'kında Dyle top ate~iyle dU~UrlUmüştür. Almar vaşlıyacak ve Fran<a orduları baş- lirmek için şiddetle mukavemet ey -

1 ~ Alınan hilcumlannı tutmuş - tayyaresi, saatte 200 mil süratle biı kumandanı general Gamelenin bek_ ~emektedir. 
· dalga kıran üzerine düşmüş ve içinde. ıediği fırsat, elde edilmiş olacaktır. Alman kuvvetleri Anvers civarın-

~llaır,anı Dyle hattının milttefik- kilerle parça parça olmuştur. Al ~ b/' ~. da nehre dökülmü•lerdir. 
,, fından kendi arzulariyle talı- Paris, 18 (Radyo) - Belçika umu- man e ıgz: Sedanın cenubu~daki Alınan hü _ 
""•n ı Lo Führerin umumi karargahı, 18 (A. k' h ·· 1 ı1 " ,_onradır lı:i, Alman ar u- mi karargahı öğle üzeri şu tebliği neş- cıımu, es ı ucum arın şiddetinı ik -
'• ·~alınesi _işgal edebilmişler ve retmiştir: A.) - Alınan ordusu başkumanlığı- ti<ap etmemiştir. Almanların, artık 

llıak nın tebliği: 1 ld ki ~it . anıları tarafındnn tama - cBundan evvelki tebliğimizde bil- voru muş o u arı anlaşılmak!adır 
\11hlı;·e edilmiş olan Brükscle gi dirilen harekat, normal ııekilde devaır Hollandada Alman kıtaları Zeland .\1aamafih seri zafer elde et!nek ist:-
\,1 •rdir. etmekted'r. Düşman kıtalarını birço~· adalarının temizlenmesi işini sürat!< ı·en A1manlar, hiicumlarını stratejik 

'la h ö akip etmektedir. Yalnız Vladingenin kt ı d h 'd 1 ~''·' arbiye nezareti namına s· z noktalarda durdurduk. Anverse kaq• tıo · a ara a a şı dete teksife çalı -
•e ı ı ;arkında Valchera adasında dün ma _ 1 ş d , . ir . sa i\hiyettar bir zat şoy e hücum eden Alman kıtaları, şiddetl i 11yor ar .• u a ınuha 1<kaktır k: küt-

lı: · ateşle ağır zayiata uğratılmıştır. halli çarpışmalar olmuştur. Hollanda le halinde ilerlemek te~ebhüs:eriyl e 
· ·~~ k · F k l p · 18 (, A ) C h .umandanı şimdi !.eslim olmak t.ekli - Al 1 k ı ı. Ço vahimdır. a at ya an arıs, '" . - ep edeki kı .. . man ar, ço muazzam zayiat ver-

' ·1 '•aıınak isth·enlerin söılerine talarla beraber bulunan askeri mü•n- rınJe bulunmu~tur. Sepeven adası ıle mi<lerdir. 
·(,a~tııaınak liız;mdır. Bıışkuman- hidler hareket harbinin pek geni~ bir cr.ub,i Beneland adası.nda i.ki bi~ Hol- 11odern harpte insan zayiatını i
"ıd;~aziye~ ve her şeye tamamen cephede inkişaf ettiğini beyan etmek- ı anda:ı ve Fransı~ esı~ edılmıştır. . leri götürmemek liizımdır. Aksi tak. 
· nn" Sandır mıntakasında Alman tedirler. MüşPhidler tayyarelerin hi- , ~iman kıtaları • sahıl bataryaları ı- dirde bunun ı.ksülamelleri olabilir. 
1:, ~Unıu o kadar şidddli olmuş- maycsinde hareket eden Alman motör e J;manlar.d~. bulunan Hollanda. d.o - Alman ordusunda bu vaziyet belde
ı~ 1tııanlar mevcııd bütün tank- lü elemanlarının ilerleyişini dcişınanııı nonması cuzutamlarını ele geçırm:ş - nebilir. 
bı~ Yarıdan fazla•ını burada mu- •;elpaze ş2klinde muhtelif istikametle- .erdir. . . . Us ut cephesinde Fran•ız kıt2 !arı, 
llıı~~ 80kınuşlardır. Berda ve Hir- re yayılması imkanını wrdiğini söy- Al'.'."ı.nlaı~ An.v~rs ıslıhkamlarının •ahra meyzilerinden btifad~ ctmek

~'iI~ lkaıarında düşman en şiddet. lemektedirler. Ifatıa b:ızı münferit Al- hancı kıışagını ıkı noktada yarmışlar. tedirler. Eıı hiiyilk faaliyetlerle ne_ 
~taarruz etmiştir. Fransız kı· r.-ıan tankları Ü3lerinden oldukça u - dır. _ .. • . tice almak istemesine rağmen A ı -

,'o:tır~k hücumlarına gittikçe alış- zaklaşmışlar-:ı da bunların bu cüret- .. Başku~~n.da~l.ıg'.n d.un ı:usus'. b'.r manlar muvaffak olamam'!ktadır _ 
~ ar. Fransızların yeni takviye karane hareketleri yıldırım sürat';·i~ hultenle bı dıruıgı 'eçhde şıddetlı bır lar. Fransız askerleri, soğuk kanlı , 
~~ ~elnıektedir. bir mukabeleyi intaç etmiştir. 'a'."l'ışm~dan. sonra M:ılınes .. ve Lou - sükun ve disiplin içinde harbe şiddet-
~~· 16 (Radyo) - Almaııları~. Ayni müşahidlerin beyan ettiklerine •aın şeh,rlerı ~lınmış ve Bruks~l bele- le devam etmektedirler. 

döndü tcna cla .. ·et ed . miştir. 

Stokholm, -8 (A.A.) - İaşe nazırı! , , 
1 

.-.-.,--.----~----
Erikmen öı!leıl en sonra t ",n·are ile d l le clu ıı.er konulmuştur. Husual o 

. ' ~ • ~ 1 
Mo"ko ·adan avdet etmiştir. l>•molıiUerde ara4tırtnalar yapılmakta· 

Ecntbi!erln kontrolU iç: in daha ~i:l- '. d·r. Evleı-de de taharriyat ~ apılmı.ştır. 

T. • 
ıraa a • 

KURULUŞ TRlHl 1888 
Sermayesi 100,00,000 Türk faası Şube ve Ajan adedi 262 

Zirai ı·e Tfrori Her Neı•i Banka lı!uameleleri 

ıo0'daYetindenberi tayyare za- göre, müttefikler benzin ve eephanP o.Lye reı~: payılaht'. muha;e~esız Al- Paris, 18 (Radyo) - Askeri mii-
~O kadar tahmin ed!livor. Al- almaları mümkün olan noktıılardaP man kıla,ar•na teslım etmıştır. şahidler. Almanların devam eden b. Para uıru.tırnıııere '..!ıs,:ıOO lira ikramiye ,·crceck 

~.Iıı;~ınandanlığı, bugünkil teb!i- tehlikeli bir surette uzakla~an dOşma Dyle lı.ı'.tından ~ekilen düş~an; Al- arruzlarını ~uursuzca bir hareket 0 _ Ziraat lıaııı<asında kumbara ve ihbarsız tasarruf hesa;ı!arında en 
,~ t(tfik tayyarelerinden şimdi- nın r.ıotör!ü cüzütamlarının cenahları- 'llan kıtalurı lurailndan takıp olun- !arak tavsif etmekte ve şu kanaati az 60 lirası bulunanlara senede dilrt defa çekilecek kur'a iıe aşağıdaki 
.• 1

1
462 sinin dUştüğünil bildir-lna karşı şiddetli bir mukabil taarruza maktadır. izhar eylemektedir: pl~agöre ikramiye dai;ıtılaca ·tır. 

<>"' Alman hucum tankı cüzü tamları 4 Adet 1000 L' lık • 000 lira ~ ·••llnlar, yanlışlıkla, kendi , geçmişlerdir. cAlman taarruzu bugünlerde t e- ıra '"• 
Za; · j Nauhengeiıı cenubunda Fransız hudut kk f 4 c 600 c 2,000 c ~ "" 'ıatıar:nı bildirmiş olsalar Saınbrede Scheldt hattım müdafaa va · u a uğrarsa, ebediyen durmuş 4 c 

250 
l,000 

>unku istihkiimlarını yarmış iki dilşman fır 1 kt c c 
~beı şimdiye kadar yapılan 

1
eden ordular mevzilerini muvaffakı - o aca lr.> 40 c 100 c 4,000 c 

~lı >.ı~rde milttefiklerin tayyare retle muhafaza etmektedirler. fnıriliz kasın~ imha etmiş ve yu.knrı Sambre - Roma, 18 (Radyo) - Alman or _ 100 c 50 c 5,000 c 

~\ı. llıanlara nazaran çok azdır. hava kuvvetleri dü•manın motör1ü kı • d':n rıcat etmekt€ olan du~m.anı yukarı dulannın, Parise yüz mil vak'astık- 120 • 40 • 4,800 c 
•e~e B •t 1 . 1 h . t - t kt d 1 Oıse'a kadar takıp eyleınıştır. !arı Berı· d h . · • . 160 c 20 c S,200 c 
~) rı anya tayyare nı, gar ta arını ezıme ~ uırra ma a ır ar. Pivade fırkaları Alman hücum tank ' ın en aber verılmektedır. lJlKKAT: Hesaplarındaki para[ar bır sene içi!\de elli liradan aşağı 

' Uzer:nde uçuşlar yaparak ' Londra. 1R fRRd.vo) - Garp cep- Iarı~ı pek yakından wkip etmiştir. Liyej Namor müdafaada dilşmiyenıere ikramiye ~ıktığı thkdirde yüzde yirmi fazlasiyl" verilecek-

~~ ~ n 69\ ~ w Da nA"' O\. : Alman kıtaları bir çok esir ve büyük Paris 18 (Radyo) - E 1 'k ' 
1 
tir. Kur'alar senede dört defa, l e)lill, 1 bırİ'\Ci ki.ı.ıun, 1 mart, ve lha-

~ ~ U ~ l!.::::U ~ ~ ~~ ganaim almıştır. mi tebl;ğine göre, tecrid =ci~;~~,r~~~ &iraıı tarihlerinde çekilecektir. • 

Alman kıtaları Sedanın cenubunda malarına rağmen Namur ve Liyej ı,mım•••mmıım••mm•m::ıııı•mmıcımımm•ımmm::ılillım:m:cıı • l" N t da ilerlemişlerdir. kaleleri elan muka\'emet etmekte _ 

l 
ıma ) orveç e Hava kuvvetleri bilhassa cephe ge- dirler. 

risi mJnakallitına ve Belçikada ve 

ll\an k t} • }0 h d dl Fransada düşman kollarının ıreçtlği ---=111=---

uvve erı sveç u u arına rical yollarına hUcum etmiştir. Bu hu. Bulgar 
doğru rica ta 'başladılar ~~:l:ı~:ç~~~~:~le dflşman bir çok nok Kabinesinde lzmir: Yeni Kavaflar Çar§ıal No. '.11 

,,ıs. (Radyo) - Müttefik rın bütün üslerini muvaffakiyetle Keşif tayyarelerimiz Hollanda - Jlel Eer türlü c:ild, &Üze!, ıa~lam olarak vo 1&11'at ic:aplarma 

MÜCELLİT 
Ali Rıza Evcim 

\ lıtirı~,~ıırvıll şehrini zaptetmek bombardıman etmişler ve düşmana ~'.k~ :ahilinde bir dilşman torpito muh Tadilat yapılmzyacak eöre yapılır. 
ııı,~ 1 · mühim zl\yiat verdirmişlerdir. rıbını hatırnuştır. Sofya, 18 (Radyo) - Başvekil Ti_ Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter 7e doayalan 

,\,,, ~r hveç hududıarınu doli - Al~anların, cenuptan şimale .. doğ . H~rn kuvvell.eri bundnn b~ska Nar- lof: Bulg~r kalıinesincle tadi!:ı ~ yapıla-' an~cak ınücdlit JıJ RİZA müessesesinde yapılmaktadır 
l,q lı -7.amışl rrlır. ru bır hareket yarmak teşelıbu.ün- '.k cırnrında dü~man ask~r ıhraçları- c-ıgı haklnndakı haberlerin asılsız oL Sipari, ü,~rİnP lüks albümler yaptllJ'. 

ava kuvvetleri, Al!Danla - 1 de bulundukları söyleniyor. 1 na hücum •tmiş ve bir a~ır kruvazürıJui;:ıııu •öylenıi~:ir. Lu••a~Mı1ilüii~.ıl'ıi"~li.•il"iiı''lliilrı~•Iİ;~"lı''i;ıi,"'iii'iı·1iı'İ•ıl~iiıllı'ı,;.~"ıiı;;.,aı;,· lj~ikm~;· ~-·ti]rl'l~t~:tı~~i:a:ı:aım:a=Y 

• 
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n ir Levazım Amirliği ilanları~ 
- -
,;_... b ff:t w-7 • MIM .... r....Kn..-C•8lft•""•TSS8 ... SW•n.....1JtlSWl ... t .. •l .... l ___ l ___ U A 1 • 

Lm"r l zım amirüiii &atın alma komisyommd«n: 
1 -- Ik! b"n aded sedye müteahhidin nam ve hesabına alınacaktır. 
2 - Açık ek ıltmesi 22/5/940 çarşamba günü saat on dörtte topha

nede i rtanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

"(ANADOLU)' 

,_p_E==-Vİ.._E_T_b_EM_ı!_R)_10lll!!-L_ÇAR...-..ıl!!1,N~D-A_fJ_, ... 1 
D estere Talaş ilanı 

D. D. Y. 8 inci işletme kvmisyonuni.lın: 
Alsancak atelyesinde toplanmış ve bir senede toplanacak tahminen 170 

ton dest.ere talaşları açık atırma usulü ile 28/5/940 salı günü saat 15 de 
Alsancakta işletm€miz binasında komisyonca satıalcaktır. 

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

SPERCO VAPUR 
~CENTASI 

•• s. yıs ,__.; 

· V. f: b·enri \lan Der~ı 
AMERlCAN EKSPORT L1NES f?l 

NEVYORK 
A'tl~ LANGANO vapuru 
~ 18-5 _ 940 tarihinde NE V _ y o R K lÇlN 

A 
81~ beklenmekte olup . t 

.J::_J__ CENOY A VE RlVİ - EXPRESS vapuru 24 rnaY1811 !'" 
I\~\ rJ\( ERA lımanları~n ha- ru bekleniyor. ı 
v~ ~ """'reket edecektır. 

FEDER1CO vapu : D. T. R. T . - BUDAP;şT 3 - Tahmin bedeli 40 bin liradır. 
4 - 1.k teminatı 3 bin liradır. 
fi - .. rtname ve numunesi komisyonda görUlür. 

kaleminde görülebilir. 11 14 17 20 1661 ru 21 - 5 • 940 tara.. 
hinde bekienmekte olu p ISKENDE- BUDAPEŞTE iÇiN 

ti - - J ~ klilerin kanun! vesikaları ile b<!lli saatta komi~yona gel -
mtıleri. 6 11 16 20 1558 

lNn ·r ln.:az nı ümirii.ği satın alnuı komisyotımıdan: 
1 - 1zm·r i\lst. :Mv. birlikleri için pazarlıkla (31035) kilo yataklık 

ı..muk tın alınacaktır. 

2 - Paz ılık 21-mayıs-940 salı günü saat on beşte kışlada izmirde 
levazım limirliği satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 'l' hmir. edilen tutarı (9000) Iirıı. on beş kuruştur. 
4 - T minat katiye akçası (1~50) lira 50 kuruştur. 
5 - • iımunE ! her gün komisyonda görül<!bilir. 
G - 1. ;diler temınatı kat'iyeleriyle birlikte belli gün ve saatte ko-

mi"yona muracnatları. --== lzm 'r ln:azım «mirliği satm alma Jromisyonunda11: 
1 - (G300) ton buğday kırdırılacakhr. azarlıkla eksiltmesi 23-5-940 

p rşembe günü saat 14 de tophanede istanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonunda ynpılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (62767) lira 20 kuruştur. 
3 - İlk teminatı (6026) lira 72 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görüliir. 
5 - istekliler belli saatre komisyona gelmeleri. 

lzm ·r levazım. amirliği satın alına komisyonu.ndan: 

19 21 

Hububat ve un nakliyatına 
tenzilat 

D. D. Yolları umum müdürlüğün den : 
Hububat un ve diğer zahirelere mahsus 9 no. lu tarife üzerinden hubu.- ~ 

bat ve un nakliyatına ayrıca tenzilat yapılmıştır. 
Tarifenin bazı münasebetlere ait ilcretleri değiştirilmiştir. Bu husus

taki tarife 16-6-940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. 19 21 23 2334-1788 

Kapalı zarf usuliyle eksi!tme 
Liseler alım, satım komisyonu reisliğinden: 

Cinsi Beher T . B. Miktan Eksiltmenin İlk T. şartname B. 
K. S Kilo yapılacağı Lira Kr. 

gün ve saat 
Pirinç 35 61500 21/5/ 40 salı G. S. 1616 

10,30 da 
Ekmek 10 25 520000 c c s. 10.46 3915 217 
Sabun 38 14550) > > 11,10 da 1214 
Zeytinyağı 60 17750) 
Sadeyağ 135 51000 > > 11,25 te 

RIYE limanına hareket edecektir. 
CİTTA Dl BARİ motörii 21-5-940 BUDAPEŞTE rnotörü 18 ııafl" 

tarihinde beklenrn.,tkte olup lstanbul doğru bekleniyor! itil 
Pire Napoli Cer..ova limanlarına ha- KASSA motörü 5 Hazirana do 
reket edecektir. bekleniyor. 

ZARA 111otörü 22-5-940 tarilıinde U{ • 
gelerek erte.i günü saat 17 de PiRE SERVİCE MARİTİME ROU?ıf! 
BRINDISI ZARA FIUME TRIYES • BUCAREST 
TE VE VENEDIK limanlarına ha • 
reket edecekt ir. Köatence Ve Calaı için ı 

BRINDISI Motörü 29-5-940 tari - dol 
hinde gelerek ertesi günü aaat 17 de CA V ARN A motörü 24 mayıstı 
P iRE BRINDISI Z A RA FIUME TRI ru beklenivor. 
YESTE V E VENEDIK limanlarına . rl .... 
hareket edecektir. VaparJarın ı.im ve tarihle 
CİTT A Dt BARİ motörü 4-6-940 bııda hiç bir taahhtıd atıııııı•" 

ı TELEFON ı 2007 - 2008 
tar ihinde bek!enmekte olup stanbul ı•mİİİİİİİıİİİİİm•Iİİİm••-~~I 
Pir e Napoli Cenova limanlarına ha- QıJ• Ld t l 
reket edecektir. ııvier ve aüre~ 

U MITED Not - Bütün lna vapurlar Triye•· 
te veya Cenovada timalt .. ceabt , VAPUR ACENT ASI 
Amerika limanlarına hareket ed.n At\Urk caddeli Rees biaa .. 

ITAJ..IA ANONiM aeyri .. fain tirke· Tel. 2443 ·~ 1 - l\Ianisada bulunan tümen birliklerinin (24000) kilo şeker ih tiya
cı pazarlıkla satın nlınacaktır. 

2 - Pazarlık 22-rnayıs-940 çarşamba günil saat onda manisa tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 Toz şeker 36 60 86500) > > 14,25 te 
Kesme şeker 40 23000) 

4693 
3058 

344 
204 

tinin ve Amerika ve Hindiatana hare- Londra ve Liverpol batlal'I 
1 
ot' 

ket eden LOYD TRIYESTINO ano. Piyaanın ibtiyacma göre ••P 
nim aeyriaefain tirketi vapurlanna larumz aef.,r yapacaklardJJ'• 

8 - İstekliler belH gün ve saatte komisyona milracaatlan. 

lzmir levazım amirliği satın alnıa komisyonundan: 

Dağlıç eti 58 80500 ) 
Karaman eti 55 70000) > 
Kuzu eti 45 29500 ) 

> 14,40 da· 6591 
te .. düf ederler, -

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
KUMPANYASI 

534 

1 - Mıınisada bulunan tümen birliklerinin (15000) kilo sadeyağı ih
tiyacı pazarlıkla satın alınacaktır. 

,Sığır eti 35 23850) ALBA JULIA Va. 16-5-940 tarihin· 
de beklenmekte olup MALTA, CE
NOVA MARSİLYA limanlanna h a -

DOKTOR 
BEHÇET UZ ıBeyaz peynir 45 22700 ) > > 15 te 1433 

Çocuk Haıstalıklort 2 - Pazarlık 22-mayıs-940 çarşamba günü saat 10 da manisa tilmen 
satın alımı komisyonundn yapılacaktır. 

~ - lsk>kliler belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisycnımul.an: 
1 - Manisada bulunan tümen birlikkrinin (46000) kilo bulgur ihti

yacı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 22-mayıS-940 çarşnmba günü saat 10 da manisa tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

anisa C. müddeiumumiliğinden 
Manisa cezaevinin 1-haziran-940 tarihinden 31-mayıs-941 tarihine ka

dar olan bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
mu tur. 

I~kmeğin beher adedi 960 gram üzerinden olmak üzere senelik ihtiyaç 
rnsooo adetten ibarettir. 

Muhammen bedel beher ekmekS kuruş 16 snntim hesabiyle 12892 lira 
80 kuru~ ve muvakkat teminat miktarı da 966 lira 96 kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler müddeiumumilik kaleminden bedel,,iz olnrak ıı
lınabilir. 

İhale 2'1-ma~,s-940 cuma günü saat 15 de C. mliddeiumumiliği makn
mındo. toplanacak olan komisyon huzuriyJe yapılacakbr. 

Taliplerin muvakkat teminatlariyle teklif znrflarının kanunıin • 32 inci 
madde indeki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihale ı:antinclen en az 
IJ'r aat f'\ v le kadar makbuz mukabilinde C. müdde!umumiliğine \-eril
mesi ve ist€klilerin muan•en gün ve saatte komisyonda hazır bulunma-
lıırı lazımdır. 19 21 22 23 1786 

eden terbiyesi genel direktör-
.. ğü lzmir bö gesi haskanlığından 
İzmirde Kultürpark dahilinde inşa ettirilecek yüzme ha\•uzu ve tribün 

mevcl!d proje ve keşifleri mucibince 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile 
eksi!t.m(?y çıkarılmıştı. Bu müddet znrfında talip zuhur etmedi,iinden 
inşaat p zarlık sur.etiyle ihale edilecektir. 

İhale müddeti 15 gündür. Muhnmmen bedeli (49024,71) liradır. 
Proje ve keşifnameleri görmek istiyen~r her güıı C. H. P . ~rkezindc 

bölge sekreterHğine müracaat edebilirler. 

Iz ir ziraat müdürlüğünden: 
Muhammen fiyatı 
Kuruş 

621 
705 

Çifte k>neke 
aded 

500 
262,6 

Cinsi 

Petrol 
Benzin 

Muvakkat teminat 
miktarı 

Lira 
233 
142 

Yekün 375 
Zirnat vekfıieti namına sahn alınacak olan yukarıda miktarı vesai

r. · ~azılı petroı ve benzin 13 mayıs 940 tarihinden itibaren açık eksilt
meıo çılmrılmı.; br. 1hnlesi 31 mayıs 940 tarihine ınüsndif cumn günü saat 
onda ziraat miıdür'üğündc toplanacak komisyonda icra edilecektir. 

Taliplerin ~miti anlamak üzere ziraat müdürlüğüne müracaatları ve 
ihale günü te;.ninat makbuzları ile birlikte komi~yoıın gelmeleri illin olu
nur. B.munh beraber mezkur petrol ve benzinin evvelce münakasaya çı
karıldığına ve 27 mayıs 940 tarihinde ihnlcsine müteallik olan ilanın hü-
kum uz bulunduğu bildirilir. 17 20 24 29 1757 

aşehir Ziraat Bankasından: 
Köyü Mevkii Cinsi Tarihi No. Miktarı 

D. M. 
Afş •• r Çesme Tarla T. evvel 309 31 8, 280 

alanı 

> Bahçe > Ağustos 319 66 5, 520 
r.rası 

> Kuruca > Ağustos 319 67 13, 800 
ova 

> Bahçe T. evvel 308 272 7. 360 
arası 

Kaşar peynir 75 11850) 
38 kalem yaş sebze tutnrı 38699 lira 66 kuruş 

357310 kilo) 21/5/94.0 salı günü 2093 195 
466900 adcd) saat 15,15 de 
79100 clcmet) 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataş erkek li
selcı·ii le Çamlıca, Kandilli ve Erenköy kız liseler inin mayıs 1941 sonuna 
kad::ır ihtiynçlnrı olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapalı zarf usuUJ ile 
eksiltmeye konmu~tıır. Ru hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme fsbınbul Beyo~llJ istiklal caddesi No. 349 da liseler alım 

satım komisyonunda yapılacaktır. 
tst<>ki'.fer ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı ticaret odasi· vesikaian 

ile 2490 sayılı artırma, eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırh
ynrr-kları teklif zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen saattan bir 
sant evveline kadar sö1.ü geçen komis~·.on reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri muktezi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
'l\:minatları yatırmak ve ~artnameleri bedelleri mukabilinde almak isti
yenler in Galatasaray lis(>sind<> kom 'syon katipliğine müracaatları ilan 
olunur. 2 7 12 19 3330/1461 

lzmir inhisarlar Eaşmü ··iürlüğün
den : 
BaşmiiclUrlüğümüz ve izmir tütün fabrikusmca 940 mali yıhnrl.a yapı

'acak mamul yaprak tüti.iıı sandık ve LalyeleriyJe makine aksamı, boş zu
ruf vcsair malzeme nakliyatı 4-G-940 vünO saat lr> te ihale edilmek üzere 
kapnh zarf usuliyle eksiltme~·e koııuhnuştur. 

:Muhammen bedeli 14710.80 nıurnkkııt teminatı 1103.31 liradır. 
Şartnamesi levazı:n şubemizde görülebilir. !steklilerin 2490 sayılı ku. 

rıun hükümlcriıne göre. hazırlıyacakları teklif mektuplarını muvakkat te
minat nakit makbuz veya banka teminat mektuplariyle 4-6-940 günü saat 
\4 e kadar bnşmüdürlüğlimlizdeki komisyona vermeleri ilan olunur . 

1777 

lzmir Nafia nıüdürlüğünden: 
90 lira aylık ücretle muvakkat bir anbar memuru alın:ı.caktır. Lise me

mnu olmak şartiyle isteklilerin ennkı mü8biteı:;iyle birlikte nafia müdür-
'üğüne mürnraatları. 1795 

reket edecekti?', 
Not: Gerek navlun ve c el'ek ae ha· 

reket tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir mesuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

A1ütehassısı a.ı 
Hastaiaruıı 11,80 dan bite 1':..

B11yler aokatmda Alıenk os•* 
yanında kabul eder. 

ALSANCAK 
istasyonu K1trsı,. 1nda Yem Açıl .. 

EGE 
Hususi H astahanesi 
Sahibi: DOKTOR OPE'QATÔR 

ADIL BiR 
Her rıtbeye ait kaat:alar k-0bvl tıe ma. 

1 tchassıslnrı tarafından tedavi edilir. 

Müesse~ede her zaman 

'~ktor .~~:~!ur. !:.!191~ , 

M~kine Tamirh-~.:lesi 
T~i ~ününde teslim etmeği prens1p edinen ve btJ• 

nun!a iftihar eden bir müessesedir 
I..tane pazan demlrcUer S'7 • 89 TP.Jeton : 89H 

müdürlüğiindeki keşif ve şartnamesi 

1 vcçhile açık eksiltmeğe Konulmuştur. 
Keşif bedeli 1700, muvakknt temina-
tı 127 lira 50 kuruştur. Talipler:ıı 

teminatı iş bankn~ına y:ıtırnrak nıak 

buzlariy!e ihale tarihi olan 20·5-940 
pazartesi günii saat 16 da encüme"e 
müracuat1arı. 

~~ ...... ıı:Q!!~5 ............ --

Saçlarınızı deJI 
Döl..ülmektfm ve kepekl~r tJ' 

kurtıt.rme.k, cildinize ta b•• , ... ~ 
· · or• ra ve\.ini iade etmek ısbY 

SEBORiN ~ 
IİI~~ 3 - lkiçeşmclik caddesinde 603 
~ sayılı yol fnzla:,:ımın 8-5-!lı10 taihrin -

ıı••J'I 
Kullanınız. Memnun olactı 

Hamdi Nüzhet ÇaJ1Ç~ 
Sıhhat Eczahanest lZMİR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk A nonim Şir '?eti 

den itibaren bir sene müddetle kira -
ya verilmesi, yazı işleri müdürlüğün

deki şartnamesj veçhile açık artır -
maya konulmu~ur. Muhammen be· 
deli 51 lira muvakkat teminatı 4 li- / 
radır. Taliplerin teminatı i~ banll.ası- Diş tabibi __,..., 
na yatırarak makbuzlariyle ihale ta C D a!ı 
rihi olan 20-5-940 pazarte::ıi günü qa. e vat. a b . ,,t,,. 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : İzmirde Halkapınardaır. 
Y~rli Pamı:.ğundan At, Tayyare, KöpekbaJ, Değirmen, Geyı1c 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kahot Bezi imal eylemekte at 16 da encümene müracaatları. ı-İ .. talannı her gljn _.b--"~· 
4 - Ha<1~ın Hoca mahallesi !>13 akıama kadar lkincıbeYıer .,,ıı" 

olup mallan Avrupan!n ayni tip mensucatına faiktir. tlncil ıo;okak J{uzuoğlu çarşısında :rn J iında 65 numaralı muaYe~e:JO~ 

T elefor No. 2211 ve 3067 
'rel~raf adresi: Bayra1< ~zmir 

' -
ayılı dükkanın yıktırılması alana J 1.inde kabul eder. T elefo:,:_..,-, 

nid olmak üzere enkazının satışı , ı{Jl 
f · 1 d l ~ l k k ·r · l ·· l "" ı ·· ~.. deki şıı ..tıl" en ış eri mü Ur i.igiinc e ·i e~ı \'C yazı ış eri mu< ur ugun ıırr 

şartname:,ıi mucibince açık atırmaya mesi mucibince kapalı zarfl~ctl ~r 
koııulmuştur. Keşif bedeli 10 lira maya konulmuştur. Muhı:ıfl'I teı11 ıı r 
muvakkat teminatı 75 kuruştur. Ta - deli 15G66 lira muvakkat 

0 
pli 1 

Borçluların ismi 

Ayvaz oğlu Hacı Hüseyin 
Osman ve :Mehmed. 

> > > 

> > > 

> > > 

oğulları 

lı:mir beled iyesinden: !iplerin ihale tarihi olan 20-5-940 pa 1175 liradır. İhalesi 20-5-94 
90 

sıı 
1 - Karşıyaka alaybey 1700 ~a - zartesi giinil saat l6 da encümene tesi günü saat 17 dedir. 24}111ıl 

yılı sokakta gümrük barakası önün- müracaatları. kanunun tarif atı dahilinde iltlil 9,, 

ele tcr::anelere doğru uzanan 560 5 - Kültür mahallesi 1382 sn) ılı mış teklif mektuplan jhnle g d 
metre uzunlukta deniz boyuncn mu- !lokakta 61 inci adanın 996,75 metre mi ::ant lG ya kadar encüfll ı 
hafaza dı\.·arı tamiri. fen işle -· muralJbaıııdakj 18 ve 19 8&yılı arsa . yasete verilir. 4 9 14 

ri mürlürlüğfindeki keşif ve şartna - !arının satışı yazı işleri müdi.ırlüğün- 1388 sayılı sokr~kta 63 ilr~."~ı; • 
me~i mucibince açık ekıo;iltmeğe ko- deki şartnamesi veçhile açık artır - 395,50 metre murabbaında~ı ıtl"J 
nulmuştur. Keşif bedeli 1550 lira maya konnlmuş~ur. Muhammen be - ar~asının satışı, yazı işlerı. <' 

lira muvakkat teminatı llG lira' 25 deli 3987 lira muvakkat teminatı ğiindeki şartnamesi· mucib•flCJ11 
kuruştur. Taliplerin bu teminatı iş 300 liradır. Taliplerin teminatı iş artırmaya konulmuştur. :Mub~etı•i • 

A h" ir at banknsına vadesi geçen borçlarını ödemeyen yukarıda adı yazılı borçluların ipotek eyledikleri 
y zıh gayri menkulleri ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle ve 3202 sayılı kanun hükümleri 

bankasına yatırarak makbuzlariyle bankasına yatırarak ihale tarihi olan bedeli 1582 lira muvnklrnt jJ1ııt1 

ihale tarihi olan 20-5-940 pazarte'1.i 20-5-940 pazartesj günü saat 16 d:ı 119 liradır. Taliplerin bu te~, .~ 
giinü snat 16 da encümene müraca - encümene miiracnatları . lınnknsına vatırarak mnktnı 

1 
atları. 5 J O liJ 19 .1573 tarihi olan. 20 5 rı40 paznrt ~' 1 

'ı ' ık 1tırmaya çıknrılmıştır. 2 - Knclif eknlcsinrle yapılacak ~n 14 ündl adanın1305,50 metre mu- saat on altıda enrilmeıı"' mür9 

... hir ziraat bankasınamüracaatlnrı. 17D8 ziııonuıı bir kısım inşaatı fen işleri rabbaındaki 19 sayılı arsanın satı.;ı 4 9 14 19 


