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General V eygand, cephede bulunmakta ve harekatı takip etmektedir R uzveltin hitabı 
Müttefik ordular, şiddetli bir mu hare 
beden sonra Arası istirdat ettiler 

Almanlar, fark gözetmeksiz in 
mültecilere ateş 
yağdırıyor/ar 

Alman Kıtaatının, Bugünlerde kat'i surette durdurulacağı ve müttefik 
kuvvetlerin, mukabil taarruza geçecekleri haber veriliyor 

Vaşington, 22 (A.A.) - Ruzvelt, 
Fransız ve Belçika arazisinde mül
tecilere karşı yapılan hava hücum
ları hakkında hüküm ve kararını ver 
mesi için Amerikan efkarı umumiye. 
sine hitap eden beyanatta bulun:---~~~~~~~~~ , ~~~~~~fi~ 

Neticeyi Emniyet- . 
le Bekliyebiliriz 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 1 §§§ 

c~ cepheaindeki büyük meydan = .... ~ 
llıllharebesi ba9lıyalı on iki ııün ol
~"·. Motörlü ve zırhlı kıtaların hare· 
l ~h, p iyade tayyarelerinin müdaha
~~·~ nıuharebenin klaıik inkitaf tek· 
• ?• o kadar altüst etti, o kadar de
l•ttirdi ki t imdiye kadar vaziyeti 
~l'le bir nazarda ihata ederek bir 
•lı:ir edinmek mümkün olmadı. An· ı~· =:""'-. 

~lr. buııündür ki, o da lir dereceye e § 7"'i 
dar, muharebenin umumi hatları· 

111 törnıek kabil olmaktadır. 

1 ~!atılıyor ~ Alman baıkumandan 
;ıı lllnumi harpte yaptıiı ııibi bu de· 
' da aaıl hücumunu Belçikadan yap. 

lıııı deiildir, bilakis Belçika taarru
~u nıüttefik ordular1 baıkumanda
~"1 Yanlıı hedeflere oevlı etmek için 
~·~ tatırbna olarak kullanmıı, aaıl 
r"l'lik kuvvetleriyle Sedan istikam!!· 
"'den yüklenmit tir. 
'• .._•kerlikte her zaman için tazeli
:•11i nıuhafaza eden bir kaide var · 
"': Askeri hesaplara hissi karıttır· 
~ıtıak, askeri icapları hiç bir zaman 
q ...... • 
~ 1 ııeaplara feda etmemek lazım-

"'· 

Alman paraşiitçülerı 

muştur. 

Müşarünileyh demiştir ki: 
- Halihazırda düşman tayyarele

ri Fransanın yolları üzerinde uçmak
ta, kat'iyyen fark gözetmeksizin mü! 
teci kollarını mitralyöz ateşine tut -
makta, bugüne kadar görülmemiş te
lefata sebebiyet vermektedir. 

Ruzvelt, Amerikanın bu suretle ya 
pılan harbin manasını anlıyacağı 

mütaleasında bulunduğunu ilave et
miştir. B. Ruzvelt 

Nihai Zafer 
Duf Kuper, Kat'i galebenin mütte

fiklere teveccüh edeceğini söylüyor 
Londra, 22 (A.A.) - İstihbaratı de ne olup bittiifinj anlamak zor bir 

nazırı B . Duff C ooper rad y oda ~u şeydir. Muh arebe yapılırken bumı 

beyanatı yapmıştır: anlamak ise imkansızdır. Harp iki 
- Geçen haftaki müsahabemde si. taraf kuvvetlerinin çarpıştığı geniş 

ze fena haberlere intizar etmenizi bir bölge üzerinde oynamaktadır. Bu 
söylemiştim. Aynj zamanda bu ha- bölgeden zaman zaman bize bazan 
berleri kıtaatımızın Alman hücum- anlaşılmıyan, bazan da mütenakız 

!arına karşı gösterdikleri mukave - haberler geliy.or. Ehemmiyeti; bir 
meti son derecede cesaret ve meta- noktanın kazaıuldığını, diğer ehem
netle karşılamanızı bildirmiştim. miyetli bir noktanın kaybedildiğini, 
Haberler nazik ve ağırdır. Bunun diğer bir noktanın ise el değiştirdiği. 
böyle olmadığını iddia etmek fayda- ni öğreniyoruz. Bu, bir çok küçük 
sız dır. Fakat telaşa düşmek için cid- haberler hayalimizi esas saçma <la

le ederek Almanya topraklarında 3 di bir sebep yoktur. Alman ordusu- nelerine dayanan geniş faraziyele r 
Alman şehrini şiddetl e bombardıman nun küçük grupları yeni bir harp kurmağa temayül ettiriyor. Hakikat 
etmişlerdir. tabiyesi kullanmak suretiyle uzun te ise tamamen teayyün etmiş üç v~ 

Londra,22 (Radyo) - Alman teb. mesafeye kadar nüfuza muvaffak ol- ka mevcuddur: 
Jiğinde Manş denizini tutmak için muşlardır. Fakat tekrar ediyorum: 1 - Düşmanın halihazırdaki he
F ransa şimalinden ilerlemekte olan Bunlar küçük gruplardır. Elde ettik. defi Padokale Pas De Calais lima ıı

hafif motör lü kıtaların takviye edil- !eri muvaffakıyetler bu grupları !arına varmaktır. Buradan harbi in
diğini ve bazı Fransız l i manl arının müdhiş bir tehlikeye maruz bulun· giltereye nakledebilmek ümidinde
ele geçirildiği bild i rilmiştir. Salahi- durmaktadır . Onlardan çok daha dir. 
yettar resmi makamla r, Alman teb- büyük ingiliz Ve Fransız orduları a- 2 - Düşmanın sadece zayj ınıotör
liğinde gösterilen bu maHlmatın t a- sıl muharebe meydanını işgal edi • lü grupları büyük mesafeye ilerle • 
mamen uydurma olduğunu bild irmiş- yorlar. Ve bozulmamışlardır. Muha- meğe ve hedefleri olan Pado Kale Ji. 

-Devamı 5 inci sahifede - rebe durduğu zaman bu muharebe· - Devamı 5 inci sahifede -

Müttefik Hava Kuvvetleri 
Almanların zırhlı tanklarına karşı 1Japılan 

bül}ük taarruzlar muvaf f akigetle neticelendi 
Londra, 22 (A.A. ) - Hava işleri 

nezareti teb liğ ediyor: 
Pazartesi sabahı Blenheim sis-

temindeki tayyareler Cambrai ve 
Arras mıntakalarında Almanların 

Londra, 22 (Radyo) - İn-giltere 
hava nezaretinin bu sabahki tebli
ğinde, ingiltere hava kuvvetlerinin 
dün geceki geniş faal iyeti hakkında 
malumat verilmiştir. Tebliğde deni
liyor ki : 

cİngiliz hava kuvvetleri, mütooJ
did filolar halinde Almanya, Belçi
ka ve şimali Fransanın muhtelif yer
lerinde, geri mıntakslarda Alman 
kuvvetlerini şiddetle bombardıman 

etmişlerdir. Cenubi Belçikada Dinan 
ve Namur mıntakalarında yol, demir 
yolu ve köprüler ağır bombalarla 
tahrip edilmi~tir. Fransa ve Belçika 
hududu üzerinde ilerlemekte olan 
Alman kuvvetlerinin gerisine hü
cum eden Britanya tay:·areleri, bin· 
!erce ton bomba atmış, Möz nehri 
havalisindeki Alman kuvai külliye
sini bombalamış ve birçok köprüleri 

' uçurmuş,- :mlları bozmuştur. 
Paris, 2" (Radyo) - 10-15 mayı• 

arasında Fransa i!zerinde düşilrillen 
Alman tayyarelerinin sayısı 308 e ha 

ı.>eva.mı 5 inc i aahife"'e -
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23 Mayıs 1940 PERŞEMBE 

{~ADYQ] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

12.!10 program ve meml.ckc saat 
ayan, 12.35 aj ırns ve eteoroloji h:ı-

• 
ır cı et 

l 1 } } beri eri, 12.50 müzik: Çalanlar: Ru-
ta yan VapUl arJ şen Kam. Vecihe, Cevdet Kozan. O· 

ku ·nn: MUzeyyen Sen::ır. 13,15 nı8· 
gene faaliyette zik: Halk türküleri. Aziz Şenscs .,. 

Ge eı al, şi d. hem mem elcetinin Karısını yaralıyan ve kain bira- Sarı Recep. 13,30, 14,00 müzik: ıta-
1-lurda demirler i hraç fif müzik (Pi.) 18,00 program ve em edeniye in havat veya derı·nı· a··ıdu··ren bı·r adam memleket :::aat ayarı, 18,05 milzilc: 

J e dilemedi Oda mOziği (Pi.) 18,30 rr,fızik: Rad 
Ö .. Üffi da VaS!lll alledecel<tit ~rl~ kazasının \ nice mahallesinde Park sokağında !8 ~ay.ılı ev- Türkiye _ İtalya ticaret anlnşması yo c:ız orkestrası (Şef: İbrahim öz-

.A .. d' de l>ır cınayet olmuştur. Hasan o Ju Mehmed Karadag, aılevı bır me- mucibince itnlyadan klering hesabi\'- gür) Soprano Bedriye Tüzüniln işti-
Gcn r "I \re•·ga11d Fran ..,anın .vak:n Almanlara katı d· rbe\ ı ın ıren tn- H · . b ki b v d k' 1 19 10 ü 'k S rJeri 

" " A · d seleden ve kıskançlık yüzünden karısı anıfeyı ıça n acagın an le memleketimize mamul demir \'P. ra ıy ~. , m zı : az ese • 
~ rk 01 du nn b:ı. c:ku:nandnrılı'" 'n - urruz pltrnmın hazırlanma ın a o - . .. d b ld v v b ç ı l J-T kk D ş ı'f fçli 

h • •• •• r • hafıf surette ya1"alamı§. muteakıben karısının yanın a u ugu aga e- men ucat eşyası getiril~cek, buna ,a an ar: -ıa ı erman, er • 
l !\le Sur'.} ede bu ı unuıken, geçen. n~n hıs::.esj lıuyuk olduh. '.~ .. lrn~udn ı- yl Ahdurrahim Kar dağı da çifte tüfeği ile iki defa ate§ etmek suretiy- mukabil memleketimizden hurdıı de- Hasan Gür, Harndi Tokay, Basri Of-
' ı ll "', ı . .,11d1• ... 1• 1ı 1• ziyurt!te go1leıı bir çmdir k 1• mnre.:al Foc olumun en ~ f d hl'k ı· b' tt 1 1 n 25 u ·k Ok Snfı·e To-

" r " ... le aağ kohındem ve göğsünün aag tara ın an te ı e ı 1r ııure e yara- mir ve gayri mamul madde ihraç e- er. .,, m zı : uyan - ... 
Fr:ın ~: g etecisine şo) ı~ demi'; ti: ev\•el va iyet etti: cFraıı a ne zaman 1 k- ka.v. 19,45 memleket saat aynrı, a-

k hl 'k dil ' ' d · b şı a ayıp açmı~tır. dilecektir. Klering yoliyle yapılmac;ı """ cTI~n nerede yangın çıkar n onu . 0
- te. 1 eye şerse eyga. 11 1 ış a 11 Abdurrahı'm Kara,,ıı"ğ, •ehr'ımı· .. memleket h &tnhaneııine getiril- b jans ve meteoroloji haberleri. 20,uv v t b d d u.. ... ... Hizım gelen bu ihrncat, azı satıcı 

sup öndUrmeğe memur bir itfaıye- çaP,lnn.> şte \., giln o ış aşırt ıl ır. miş ve kcındiaine ameli)at yapılrtıı§tır. Fakat yaralı, vaziyeti ağır oldu İtalyan firmalarının klering usulünü müzik: Çaltınlar: Kemal N. Seyhun, 
iy m ., 1\Ie'"'hur kurtrnndnn bu sözü Büyük harbin sona erme i onmı v . . k 1 t Fahri Kopuz, Izzettin Okte. Okuyan. 

• · k k A d ·h . t h.. f t 2u ıç•n urtarı amamıt ır. tatbike temayül göstermemeleri ve 
ı'ı~ lerken hiç şüphesiz yangının çı : as erı , e asının ye~ı eza ur mm • Mehmed Karadağ, vakadan sonra saatlarca bir ormanda saklan- ~ rbest döv'zle iş vnpmağı tercih et- Sadi Hoşses. Okuyan Melek Tokgöz, 

n u ı muhtemel her yeri aklına gctı- lan bu.m sına manı olamadı. SulhU mış :zabıtnnın elinden kurtulamıyacağını anlayınca gece yarısından ~eler· üze:ine zo~l ukltırla karşılan- 20,30 konuşma, 25,45 mtlzik: Fası! 
l°İ\ ordu valnız garp cephesi mils es- müteakıp şarkta bac:Iıyan yangını ' u 1 ı k k k l te Jim olmuıtur mı tlr1• h€yet:, 21,10 konuşma (Sıhhat saa-

• ' • ö d.. ~ ö d d'l Ye i sonra ~aya ge ere ara o a • ş t •) 21 30 .. . k. R d. k stra!'lll 
na. s n urmege onu g n er ı er. n Bu \•i.izden tzmirden ltalvaya ih- ı , ,. muzı . a 'o or e . . 

Fnknt, yaııgın, hem de beklenme- k~ rul~uş ola~ Polonyn devleti, .~;- z il k i r Talebenin kağıt ıs rafı aç edilecek 1200 ton hurda demir (Şef: H. Ferid Alnar)' 22,20 müzık· 
d'k bir şiddet ve sürntle, garp cep- nüz nuve halınde bulunan ordusı, ıe QVQ l ÇOC U Q Maarif Vekaleti büt11n mekteplere ~e yUz üstü kalmı tır. Artık Akde- Cazbnn~ (:!.) • 22,30 .. m~mlekets~:! 
he ini sarmakta gecikmedi. O z~mnn Sovy~~ Aordul~nn~ karşı k.oymakt.n Biri derede, biri kuyu da bir tamim yaparak talebeye umumi . c:eferlerini vapmıvacakları ileri nyarı. aJan::o haberlerı, zıraat, e 
memleketinin mukadderutını rlare nıilşkulnt çekıyoı du Polon} nnın bır b ""' ld olarak her türlü israft:m kaçınma la. ~~~ülen italvan ~vnpur.ları gene mun- tahvilflt, kambiyo - nukut bo~~tl 
eden şefleı derhal onu hntırladılar; Sovyet istilasına maruz kalması th- o gu U rı telkin edilmekle beraber, bugünkii tazam sefe;lerine başla~ışlardır. (fiat.) • 22.50 müzi~: Cazband (~~ 
ve itfaiyeci bu sefer oraya, geçen tiı:ı.alf vardı. Bunu önlemek i?in m.ilt- Seydiköyiln Atıfbey mahnll inde vaziyet sebebiyle talebe 't:nrnfından Ç l k . • ••t 23,25, 23,30 yarınkı 'Program ve • 
harpten iyi tanıdığı Almanların kar- tetıkler Veygandın oraya gıtmesınfl oturan 12 yaşında Ahn.ed Aksoy a- kuğıd isr::ıfının önlenmesini, talebe- UVa , anavıça Ve JU panış. 
şısınıı, yangını sö. dürmğe koştu. karar verdil · General V.eygand. 25 dındnkl çocuk, köy civarında Yob~z nin vazife kuğıdlarında ancak Jüzu- Çuval, Kanaviçe ve jüt mamullt.J 

Bu 73 yaşına rağmen dinç ve ener- temmuz 1920 de Vnrşovaya geldı ve deresind.e boğulmuştu~-. ~hmed, Uç mu kadar bir tashih yeri bıraktıktan ithal~t birliği için alakadarlar dCn (lnr iliz radyoları) 
jik kumandanı, bir kaç defa kendisi- Polonya geınelkurmıı.yının başına arkadaşıyle dereye gıtmış v: n_rka_- sonra kuğıdların her ıki yüzünün d~ ihzarı mnh~:,~ette toplanmışlardır. tç,- İngiliz radyo şirketinin (The Bri• 
ni mil)afır etmiş olan Ankara çek iyi geçti. 13 nğu~tosta Sovyet .ordul.~rı - da~ların~ yıkanmak :Cklifv .e .. mı~tfı: kuılnnılrnalnrına, defterlere yazı ya- timaa tec:k.ılntlandırmn. başkon~r.o~Ll tisb Broadca!lting Corporation) fil 
tanır. TUrk _ Fra 1 ız - İngiliz anlaş- nın taarruzu başladı. İki gu~ nrndn- Di~erlerı; ha,•a'nın soguklugt\nu ıle~ı zarken şekil yaparken kağıdın her B. Baha ııya:::et etmlştır. Üç hşıl·k ecnebi dillerde haber neşriyatı prof-
masının Ankara~a hariciye vekalet faada kaldıkLn soııra 16 ngustosta c:Urerek uya girmemişler, hmed 1• noktasından azami i tifade etmeleri- bir komite, birliğin esas nizamname- . 

'

r • d. <>4 • 1 ramı. 
de imzalanışında Frnnsız genel kur- eygand taarruz emrını ver 1 

.. a~ se derenin derin bir yerme atıımış ve nin teminini istemiştir. 1 ~ini hazırlamağa :nemur edi!ml~tir. İzmir DalP 
mayını 0 temsil etmişti. Sonra Frnn. ğus;ost~ ~o;·ret ordularının. tnm I bir dl ha çıkmamıştır,'. ~eden s~~ı:n Saatiyle uzunluA'l' 

:.·.~:1::~1:·;~ ::~:;:;:.:,~:~:~n:~: :~~~-Qbıy•t· .ı. muharebe netıc len- ~:ç:.~:ı:,:~d, .. w···· suyun yil. :· y edek Su baylarııiıız inil:i~~:e 1~.~~ ~~:~~ ~:::: 
kümleri etrafında genel kurmayımız- Bundan sonra manda altınd 'l bu- * Çeşme kazasının Alaçah nahı- > l l.OO 

31
.
55 

20.6S 
la yapılan temn .... ları Fransa namına lunan Suriyede kargaşalıklar başla- yesinde Tokoğlu mahallesinde 7 )~a- M V [ d l ,. 

13
.
30 19

.
84 

16.9-' 
gene 0 idare etr işti. dı. Dahili i!lyan Frnnsı.z mak_a~lnrını ~ında Ceyhan Özkan, iki arkadaşı~-- UU,l}enelerini 1. apfzrma l lr Qr > 

15
.
15 19

.
8

4 t6.S4 
General Veygand, geçen harbin endişeye dilşilrecek bır gen~lı~ al- le ağzı açık bir su kuyusunun ba~m- İZMill :ıl'..SKERLIK ŞUBESiNDEN: > lS.OO 25.53 19.82 16.8-' 

meydana çıkardığı bilyük kumandan mıştı. O zamnn Veygandı ~urıyeye da oynarken kuyuya düşerek bogul- 1 - Haziran 910 başınd.t11 itibaren şubemize kayıtlı umum yedek > 20.00 25.53 19.Gf 
lanndan elr.n hayatta bulunan nadir yüksek komiser tayin ettiler. Kısa muştur. subayların mutat senelik yoklnr.ı,darı başlıyacaktır. > 23.45 31.31 25·59 
simalarından biridir. bir zamanda silkQnet avdet etti. 

1924 *-- 2 - İzmirde J ı Junanların nufus cilzdaııı ve bütün askeri vesikala- Fransızca 14.15 16.84 
Fra11 'Z ordusunda büyük harp ya- de cumhurre!si ~oincrır~ ken~isi~e MUVAKKAT MUAFLIKTAN lSTl- rı ile birlikte yoklamalarını yaptırmak tı~ere bizzat şubeyi:! müracaat- > 23.00 31.32 2 ~ ·15 

digan Uç mareşaldan (Petafn, Foch, cSi: oraya gı~elıdenbcrı art.ık .. un - FADE EDECEK EŞYA l:lrı mecLurıdır. Ha ta olanlar l'aporlarını şubeye gösterecekler. ( Tahran radyosu) 
joffre) den sonıa ilk hatıra gelen o- reaen bahsedılmez oldu> dıye tak - Gümrük ve inhisarlar vekUleti, 3 - İzmir YiUiyeti dışarısında bulunan subayların oklamalarını Tilrkçe 12 81 19.8' 
nun ismidir. Onun askerlik kariy.eri dir ~eyan etti. A • • • mu' akkat muaflıktan istifade eden yaptırmak t.ızere tnahhütlil mektuplarla şubeye müracaatları lazımdır. 
parlak bir muvaffakıyetler silsıle- Yuk!ıek nskerı talim 'e terbı~ e eı;yn huk ·ında yeni bit karar iWh:ız 4 _ Yoklama asaU-ıda gö~terauig" I sekil de ısubayların rütbe ve sı-

. k k A k • ild .. l " viJ ordu genelkur ) · ~ - , :ır 
sidir. Fra.nsanın en yükse · as erı mer ez_ı ~. u.~ ug ' . . • etmiştir. Bu karara göre yurda sokul nıflnrınn göre hluavyen gun fl~d S'Apılaca~ından yedek subaylarımızın 
mektebi Sairlt - yr'Ben mezun olnn may rcıslıgı, yuksek harp dıvanı ık. n md12 e '-'a vasıta ve maddeler m&nii- mutlnka gosterilen bu günlerde .şubeye müracaatları ve zamanında yo.k 

b · ·sı·"' · \• ortit umumi milfett·ş ... " ' 
bu zeki, çtwik, ateşli v.e cesur su ~y, c.ı reı '. 1 e. 1 

• •: yeti kanunda yazılı şartlardan her lama rmı yaptırmıyanlar hnkkında 1076 sayılı kanunun 10 uncu mad-
daha orduda teğmen riltbesiyle bz - lığı. v~zıfelerın.den s~~ra harp i.ehlı- hanfli biıi inin yerine getirilmemesi desi tatbik edilecei'inden yedek subaylarımızın gösterilen günlerde yok
mcte b lndığı andnn itibaren yük- kesın•n br.ş göcıterdıgı rada Frnn- hali~de kalacaktır. Bu takdirde ithal !amnlarını yaptırmaları rica olunur. 
sek askeri meziyetlerini amirlerine sa yakı~ şark ~r.d~ları ba.şkummıda- esnasındaki resimler üzerinden ver- 1-6-940 General ve kurmaylar 
daima tasdik ettirmi~ir. nı sıfatıyle Surı~ e~ e. geldı. . , gi ve resimler hesap ve tahsil oluna- 3-6-940) Piyede asteğmen ve teğmenler 

Süvari subayı olPDk orduya da~!l ~ansız aka~emısı mareş'\l JOffre • caktır. Rewimler ithal esnasındakin - 4-6-940) 
olan Yeygand gösterdiği bu kabılı- un olümU Uzerıne a_çılım azalığa ge- den fazla olursa fazla Uzerinden alt- 5-6-940) 
yet yUzUnden yüksek askeri talim ve n.eral Vergan~ı intıhap etmek sure- nacaktır. Muvakkat muaflık in sokul- G.6-9 ıo Piyade Usteğmen Yzb. ve daha yukarı 
terbiye mektebine girmiş ve bu mek- tıyle pek nadır kumandanlara yapı- dd l r· kat'i olarak yuraa yade subayları. 

l b . 'ht' . . ıs te ınJş muş ma e e ı 
tebi o kadar parlak bir şekilde bitir- an ır ı ıram nışanesı g 8 r • sokmak istiyenlerin bu istekleri kabul 7-6-940) Topçu ve ölçme a~teğmen ve teğmenler 
rn!ştfr ki, o znman yüksek harp dhtı- tir. . , . . olunacaktır. 8-6-940) 
nı reis muavini olan mareşal joffre Zıhni mesaıye herşeyden zıyade e- 10_6_940 ) 
keneisfne: cDostum, demişti, bu şe- hemmiyet veren Veygand ayni za- ----*---- Topçu ve ölçme Us. teğ. yzb. ve daha 

kilde devam ederseniz çok ilerliye- manda mükemmel bir sporcudur. HURDA KAUÇUKLAR NASIL 
cekSini±.> Gençliğinde ilk vazifeye başladlğı a- İHRAÇ EDİLECEK 

Gümrük Ye inhisarlar vekUleti, Joffre yanılmamıştı. Veygand yo- l::ıyın eskrim şampiyonu olmuştu. 
}una o kadar azim ve gayretle de - .Mükemmel tenis oynar ve atlı sporu hurda kauçukların ihracı hakkında

ki icra vekilleri heveti kararının navnm etmişti ki e tahminde bulunmuş çok severdi. 
olanın bile hatırına getirmemiş oldu- Vücudce ufak tefek ve narin yapı- sıl tatbik edileceğini alfikalılara bil-

k dirmi;::tir. Yurda sokulacak 75 kilo ğu bir mertebeye kndar çıktı: Şimdi bdır. Yüzünde iradeyi hay ırnn sert ,.. 
Frans&nın ve oelki dünynnın mukad- çizgilerden eser görülmez. Bununla kauçuğa muknii kırpıntı, döküntü 

ve hurda halinde bulunan kauçuk -deratıru i ab"ı elelr!nde tutan odur. beraber inceliği nisbetinde enerjik 
Ha-rp şlndığı zamr,n 1914 de olan yUzUnd-0 gözleri çok cevval '\"e !ardan 100 kilosu ihraç olunacaktır. 

Veygand bir alayın başında cephede canlıdır. Bu yüzün insana verdiği ilk öyle bir vazife ki neticesi memleke -
'tiuluHuyordu. Onun yüksek askeri di his büyük bir zeka intibaıdır. tin ve bütün medeni dilnynnın cvar 
rnyet-ini takdir eden mareşal Foch General Veygand bugün narin o- olmak veya olmamnb davasını hal
kendisinj genelkurmayına aldı ve muzlarına. nadir adamların muka - ledecektir. 
reis ynptı. Veygand, müttefik ordu- vemet edebilec-eA"f a~ırlıktn bir yük Bu parlak askeri kariyerin deva
ları "başkumandanının yanında ve o- almış bulunuyor. Öyle bir vazife ki tnını şimdi milyonlarca insan kalbi, 
nun sağ .eli olarak metodik bir çalış- en küçük hntası veya isabeti yüz bin- endişeli ve ayni zamanda ümitli na
ın0 He znferi hazırladı. Ve 1918 de Ierce adamın hayatiyle ölçillur. Ve zarlarla takip ediyor. 

ımbnyları 

11-6-940) 
12-6-940 
13-S-0•10 
14-6.!)41) 
15-6-940 
17-6-940 
18-6-940 
19-6-940 
20-6-940) 
21-6-940) 
2~-6-940) 

24-6-940 
25-6-940 
26-6-940 
27-6-940) 
28-6-940) 

29-6-940) 

Bütün süvari subayları 
Bütün muhnbere subnyları 
Bütün istihkam subayları 
Bütün nakliye subayları 
Bütün lc\•nzım <subayları 
Deniz ve hava ubayları 

Jandarma subayları 

Bütün hekim ve diş doktorları 

Baytar ve eczacı subayları 
Demiryol ve harp sanayi subayları 
Hesap ve muı:ı.mele memurları 

Erbaş ve başçavuşlar 

rütbeli pi-

yukarı top. 

BORSA 
t N C 1 R: 

124 Şerif Remzi 8 
16 Alyoti bi. 3 75 

140 
203021 Eski yektln. 

203161 Lr. yekQn 
ZAHiRE : 

1 600 çuv'-1 buğaay 6 50 ____ * __ _ 
ZABITADA 
n•·---·r·-·-·-·-· :.ıııı 

Bıçak lafıyormuş: d• 
Basmahan€de İbrahim, Kem_:;.,., 

Ahmed, Şehidler caddesinde .Aıı ft• 
( İkiceşmelikte Ahmed ve Yaşarın tur· 
zerlerinde birer bıçak bulunmuş 

Yüzük hırsızlıi ı r • ti• 
l{arantina Trıım\·ay caddesırı tl" 

Re-ıul oğlu Aptillkadir, Hnmdi ktl .ı 
sı Bn. Ayşen in bir altın yilzüğOnil ç 
mış ve tutulmuştur. 

Ayıp ıey: 'Jlde 
lkiçeŞmelikte Kestelli cadde:::ı , n 

:Mecidiye hanında uykuda blll~nııı· 
bir kıza tasallut teşebbüsünde u,d
nan Hakkı adında biri tutulmuş, 
liye:'.ı-·e verilmiştir. 

. • rıardı 
tarafından menedildiğini söyler- !ardı. maruz kaldığımız takdirde kendimi. diyorlardı. Onlar zannedıs 0 

8 r .. 
ler.- > Merrüzahran denilen mevkie bir zi müdafaa için... ki, Müslümanlar zayıf, sıska, sıır lıtt l///!IIllilmiJ~ISLAM TARİHİ~---. 

Hz. Muhammed 
Artık Kabey: ziyaret zamanı gel- keşif kolu sevketrnişlerdi. Bu kol; zi- Filhakika Mekkeye yaklaşırken mış çehrelerle gelecekler .. Ve on 

mişti. Reeulü Ekrem; bir sene evvel ya retçilerin miktnhııı, eslalrn kuvve- Zil ava mevkiinde develer, Batnı Ba- diyorlardı ki: eye• 
Hudeybiyeye kadar kendisiyle bera- tini anhyarak ve derhal Mekkeye av- cıçta silah ve mühimmat tamamen Muhammediler, Medinede eP k•t" 

• 
-213-

Bu rada yeni bnzı din ve şeriat 
hOkümleri meriyet mevkiine girmiş
t ir. Me ela; vahşi hayvanlarla ehli 
h ananlar arasındaki pençeli hayvan 

rm, merkep ve kat lnnn etlerini 
yimemek, altın ve gümüş üzerinde 
bU'l?lanR değerlerinden fazla kıy

mette m m\.. e yapmamak, yani fa
izcilik v.e ihtikardnn uzak olmak, 
h er hangi bir muharebede esir olarak 
ele geçen kadınlarla cinsi münase
bette bulunmıyarak bunlara evveıa 
üç ay mühlet ... ·ermek ve bu cariyeler 
hamile iseler çocuklarını doğurunca
ya k dar, hamile değilseler, Uç ay
öan evvel dokunmamnk .. ÇUn .u ca

hiliyet devrinden kalan bir adet vaı·
~: 

ber giden ashap başta olmak üzere, detle haber verecekti. bırakıldı. Ashabın bellerinde yalnız sıtma çektiler. Kımıldayacnk ta 
hazırlık emrini verdi. Resulü Ekrem; pistar bir mllfre- kılıçları vardı. !arı kalmamıştır. J>İ! 

Her hangi taraf askeri olursa ol- Büvilk bir hevecan vardı. Çünkü ze çıkarmıştı . Bu müfreze; Muham- Resulil Ekı m ile al·kadaşlnrı Ca· Filhakika Medine, sıtma yapını ed· 
sun bir harpte esir ola~ak hiss~leri~e he'tl ~atan görUİecek, hem de Klibe med ibni Mi.islimenin riyasetinde idi. h un istikametinden ::\tekkeye giri- mahaldi. Fakat hıızrer l\luhatll~ bit 
düşen kadınlarla, ca.Tıye vazıyetın- topraklarına yUz, göz sUrülecekti. Mezkur mevkie varınca I\:ureyşiler yorlardı. Resulil Ekremin bindiği de- bilahare burada bataklı' Jarln iY~fslc 
de istedikleri vakit münasebette bu- İtilafnnme mucibince ziyaretçiler derhal geı·iye dönerek ls!Umlnrın venin yularını A ptullah ibni R evaha mU('adeJe açmış ve epeyce nıuvıı 
lunabilirlerdi. Mekk vn silahsız olarak girecekti. yaklaştığını haber vermişlerdi. tutuyordu. olmuştu. - Devam erlec~ 

ResulU Ekrem bunu doğru görme- Fak k~file her ihtimale karşı mllm Ziyaretçiler, Mekkeye doğru iler- Şehre yaklaşıı·ken yolda bir avaze POSTA, TELGRAF VE TELfıfO 
di. Kadının analık ve sıhhat nokta- kiln oıtluğu kadnr milsellah davran- liyorlardı. Kafilenin mUselluh oldu- yükseldi. Ziyaretçiler bir ağızdan: İDARESiNDE MAAŞ JŞLERI tel-
sından haklarını müdafaa için bu mıştı. ğu anlaşılmış ve Kureyş efradı; te- - Lebbek. lebbek !., Barem kanununa göre postıı: teıı" 
hükmü tatbik ettı. Bu meyanda ni- Yedinci hicret senesinin Zilkade_ ıaşa dClşmUştü. Diye bağınyorlnrdı. Hepsi de de· graf ve telefon idareRindc yenınıur-
kahı mUt'ada kaldırıldı. Milt'a deni· sinde kafile hareket etti. Kafilede Bu aralık Kureyşilerden bir elçi rin bir heyecan içinde idiler. kilatta ı 6, 17,5 lira maaşlı ın~ . ..,

9 
.. 

l • Ilı\ ••• len nika~ usu ü (metres), yani mu- üç bın piyade, iki yüz de süvari var- geldi. Bu elçi: )Iikrez ibni Hıı.fs na- - Senelerden beri görmedikleri a- luklar 20 liraya, 45 ve '55 ııra Jtrııştır· 
vakkat nıkahb. dı. mında biri i<li. D()ğruca Resulü Ek - navatanın topraklarına ıayak ba.ııı- aşlar 50 \'e 60 liraya çıkar~ ıbareıı 

Re tılil Ekrern; aile yuvalarının 1\lekkede kalınacak olan üç gün- remin huzuruna giderek, itilafname mak saadetine eri~mişlerdi. Mekke Bu kadro İkincikanundnn ~t ••f 
sağlam.lığı ve. izdivacın h.ususiyetleri jle beraber azimet ve avdet düşUnUl- mucibince şehre silahsız girmek icap bildikleri Mekkc idi. Burada birçok tatbik mPvkiinı> konu' uğu lçın ":r·t· 
cephesmden ılk defa '~rılen mUsna- müş, ona göre yetmiş deve i!e külli- ettiğini hatırlattı. Resulü Ekrem; hatıra lan rnrdı. Ömürlerini burada far.Klarının o tarihten itibaren v 

111
1· 

dt:~re rağmen bunu tamamen red- 1,•et.i ve kafi n iktarda erzak ve zahi- - Biliyr ruz -dedi- zaten bu silah- geçinnişlerdi. Şimdi ise ancak Uç gUn me~j umum madutıtıkten ;;eJ!rıı oo 
detınişti. ~e hazırlanmıştı lar ~tekkeye g'recek değ'ılc.lir. oturup tekraı· dönmek Uzere 'l'nem- deki alakadarlara bildlrilı:niştır. veŞ 

- Bu usul şiiler arasında eUl.n Kureyşiler, l\I eafnedeki hazırlığı 
1 

- Peki niçin getirildi?. leketlerine gidiyorlnrdı. lir~ lık namzed tnnaşlatı chı on 
caridir. Onlar ; bunun, hazret Omer i~itmislerdi. Endişe içinde bulunuyor- - Yolda her hangi bir tecavüze Mekkeliler ; bUyUk alayı iema~a e- lirr.ya iblii ~d.lmiştir. 
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Hava Kurumu 

Büyük kurultayı bugün 
toplanıyor 

Ankara, 22 (Radyo) - Türk h!l
va kurumu yedinci kuru ı rayı, yarın 

sabah haJkovinde toplanacak ve baş 
\'ek,Jimiz Dr. Refik Saydamın nutku 
ile açılacaktır. Encümenler seçimi ve 
dilek le rin tetkikinden sonra 24 mıı.
Yıs cuma günü Etimesud hava mey
danında y .. pılacak havacılık göste
rilerinde bulunulacaktır. 25 may19 
cumartesi güRü kurultay tekrar top
lanarak mesaisini sona .erdirecek, ye
n; merkez umumi heyetİRi seçecek -
tir. Ayın 27 inci günü başvekilimiz 

( ANADOLU) 

lsviçre - A lman hudutları kapandı. 
Alınanlar tahşidat yapıyorlar 

Fransa, I s viçre ve ltalvan hudut:arında tertibat aldı , 
• 

met i de beş yüz b :n kişilik bir ordu tahşit 
Isvi çre hükii

e t t i 

Şehir lokantasında kurultay delegesi Bal, 22 (Radyo) - Almanlar, İs- Bal, 22 (Radyo) - Almanların, len seri tedb i rlerı almıştır. Faris, 22 (Radyo) - Almanların 
Şerefine bir çay ziyafeti ver.ecektir. viçre hududlarını kapatmışlardır. Avusturyada on beş fırka asker ha- İsviçre federal meclisinin karari.v- İsviçre hududlarındaki tahşidatını 

----·*·--- Alakadarlarca söylendığine göre, zırladıklaı• haber verilmektedir. Bu le beş yüz bin kişilik bir kuvvet ha- na zarı dikkat.e alarak Fransa erka-

M• 'I" p• Kosknca gölü civarında Alman kı- kuvvetlerin bir kısmı motörize kıta- zırlanmış ve hududlarda tahşid edil- .ııharbiyei umuıniyesi, İsviçre ve i-
ı, ı ıyango taatı tahşid edilmektediı. Burada ta attan müteşekkildir. miştir. Söyl endiğine göre, bu kuvve- talyaya karşı olan Fransız hududla -

SAHiFE ( l J 

A l man 

Propagandası 

Mütemadiyen yalan 
uyduruyor 

Londra, 22 (Radyo) - İngilıe~ 
ticaret ve maliye koorporasyonunuıı. 
ticari bütün sipariş ve işleri durdur
duğuna dair Alman kaynakların.dan. 
verilen haberler, resmi makamlar ta. 
rafından t.ekzip edilmiştir. Bu habeıı. 
ler, Britanyanın, cenubu şarki A-r. 
rnpa ile ticaretini arttırmak hu•u • 
sunda muvaffakıyet t.emin ettiğine 
bir delil telakki edilm.ektedir. 

----·*----
B c"r protesto 

daha 
30 A ~ t -f d • _ haşşüd eden Alman kuvveti.eri, 6 İsviçre hükümeti; kman t.ıhşida- tin mühim bir kısmı italya hududla- rında geniş tertibat almış ve mühim 

gus OS a a pıyan fırka tahmin edilmektedir. tını nazarı dikkat.e alarak, liizım ge- rına da gönde rilmişt i r. kuvvetl er tahşid eylemiştir. Al go tertip edecek - - - --- --------- ---- ----- -......:.... _____ _ _ _ __:_ __ -"-- man tayyareleri lsveçin 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz

den) - Milli piyango müdürlüğü 30 
Ağustos zafer bayramı için 19 mayıs
ta olduğu gibi bir piyaııgo tertip et
lllektedir. Bu piyango, idarenin oto
nıatik küreleri ile !zmir fuarında çe
kilecektir. 

Kanada başvekili Sovvetler birliği .. ::::~~:~:r~~:-.tuüz!!:: 
Mühim beyanatta bul u n du v e Bri- A lmanyaya giden b ir b enzin kata- ~:::
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~!~~ ~::ı~~'~::~:u:~~~!: 
k d k k l f d 

harekete geçmiştir. 
tanyanın nazi a i a ar rının t evki i n i emre ecek Bir Alman tayyaresi Norveç hu -

- - --·•---- • d"ğ" • b"Jd" d" Kaunas 22 (A.A.) - Hu•usi birjdemiryolları üzerinde bulunmakta • dudu yakınında ve Narvikin şarkııı-
/f a/ga kralı Ottova, 22 (Ag.Ae.)çırMaıckenızn.,· e ıkat maızı·y,· vıerçokımu"şku"J demler ge menbada; haber alındığına göre, Sov dır. SoYyetlerin verdikleri ikinci bir da ~~in Va'.ssi jaure istasyo.nunu mi*-

yet Rusya dan gelen ve Al manyaya gi \emir üzerine bu katar tevk if edile ra;y~z ateşı.ne almıştır. 
Göringe nişan g önderdi King Fraıısadaki vaziyetin vehame- çirdikten sonra 1918 d.e müttefikle- den bir benzin katarı halen Litvanva cektir ra yoz ateşme tutmuştur . 

• · · Berlindeki isveç sefareti Ahına 
Roma, 22 (A.A.) _ İtalyan_ Al- tini parlamentoda izah ve teşrih et- rin nihai zaferi elde etmiş oldukla. 

C 
hüktlmeti nezdinde prot.estoda ıı. -

llıan ittifakı misakının imzasının bi- tikten sonra şöyle demiştir: rını tahattür ederek müteselli oluyo- ehellu••ttarıkıntahlı·yesı· 1 • unmaga memur edilmiştir. 
tincj yıldönümü milnasebetiyle ital. - Fransa ordularının kuvvei ma- ruz. Vaziyet Kanadan•n harp gayre- - - - •·----Va kralı Feld mareşal Göringe, An- neviyesi kırılmamıştır. Fetain ile tini tezyit için yeni tedbirler ittiha-
nonciade nişanını ihda etmiştir. Veygandın ordunun başına getiril- zını icap .ettirmiştir. K d ki F .. d •1d• Matbuat 
Nişan, mareşale Almanyadaki itaı meleri yeni bir itimad telkin etmiş- Hatip munzam masarifin karşılı- a in Ve ÇOCU ar asa gon erı ı 

ı·an sefiri Alfieri tarafından tevdi e- tir. Reyno açık ve cesurane bir nu - ğını temin için bir istikraz aktedile- ispanya kat'iyen bı"taraf kalacak Heyetimiz 
dilıniştir. tuk irad ederek iki büyük milletin, ceğini ilave etmiştir. 

- - --* iki büyük imparatorluğun yenilemi - Ottova, 22 (A.A.) - Harbiye na-

Takas primlerinde y~ceği~i .ve Fransanın. ölmiyeceğini zırı Roberts avam akamarasınd~ be
soylemıştır. Bu ses aynı zamanda in- yanatta bulunarak Kanatlanın hır se 

kontrol gilterenin ve Büyük Britanya impa- neden evvel üç hava fırkasına nıa-
fstanbul, 22 (Hususi) - Harp do- ratorluğunun sesidir. Memleketimiz lik olacağını ve iki yeni muhrip si

l ayısiyle takas primi.erinde mühim \'e imparatorluğumuz tarihinin bel- pari~ edeceğini söylemiştir. 
lenezzilller vuku bulmuştur. Bilhas- ki en kara saatlerini yaşıyoruz . Fa

Londra, 22 (Radyo) - Cebel üt- yeti istimale başlamıştı.r. 
!arıkta bulunan kadın ve çocuklar - Neşredilen yeni bir tebliğde, kat'i 
dan ilk kafile, Fransız fasına gönde- bitaraflık için teminat vermiş olan 
rilmiştir. Askeri vali, icabında sivil İspanyanın niyetlerinden endişeye 
halkı tahliye için Londra hükümeti- düşm.eğe mahal olmadığı bildirilmek 
nin k.endisine verdiği kanuni salahi- tedir. 

Deniz üslerini gezdiler 
Londra, 22 (Radyo) - Türk -

bus ve gazetecilerinden mürekk~ 
heyet, bugün 1ngilterenin deniz üs
lerini gezmişler ve deniz başkuma .. 
danının misafiri olmuşlardır. 

sa Belçika, Hollanda, isveç ve isviç
re takas primlerinde yüzde 30 nis
betinde tenezzül görülmüştür. İsveç 
Ve İwiçre takas primleri, daha yük

Bir Japon generali .. P?lo~ya .<:>~dosu İlkkurş~n töreni 

Müttefiklerin, bu harpten son dak i .. Muttefıklerın zaferı ıçın her cephe- Önümüzdeki Pazar günii ll<!ktir. 

Kon t *ci ano kada muzaffer çıkacaklarını yazıyor F~: 22ç~~~ış1!!ı:~!ı~ m~aek:!?a!p e~~!!?r Heryı~~~ı.~~a~~~akı d k t-
A 'd Tokyo, 22 (A.A.) - Xisi Simbun müt.evellid hayretini gizlememekle, pat Te.Jgraf Aj~ns ı bildiriyor: Son zamanlarda Folonyanın kara, lulanmakta olan Od:mişza~l~k:rş~• 
rnavut[uğa gı iyor gazete•inin a;kerl muharriri gene - fakat bu zaafa Alman müsademe kı. y d t k d 1 I F J d h d 1 b B . . • . _. _ en; en en sı e ı mış o an o ·ın enız ve ~va o~ u arına mensu~ a. bayramı bu yıl 26 mayıs pazar günü 

ı·endizi, 22 ( A.A.) - Arnavut- ral Oba yazıyor: tal arnıın sebep oldugunu bıldıı mek- '"' ordu<u halı haz ırda valnız Norve•- zı a.kerlerıne nısanlar verilmiştır (İlkk .. . . 
4" . · - • ' · urşun) mevkıınde Halkevın ıll 
· li'a gitmekte olan Kont Ciano bu Her muharebe müttefiklerı'I git- tedır. .. . . . . . te d e ğil, belki her t arafta müttefik- İngiliz bahriye makamatı da Fo- hazırladığı programa göre .kutlula _ 
Sa'Jah Garibaldj kruvazörüne bin - tikçe artan kuı•vetini gösteriyor . .i\lüt Geneı·a l sozlerını şu suretle bıtırı- !erin Miklal ve zafer i için ingil iz ve Jonva bahrivelilerine nişanlar ver 
trr , , • nacaktır. 

•Ştir. tefikler son dakikada muzaffer çı- yor : Fransız kul'velleri ile birlikte düş - miştir. Ö 
R demişlilerin yarattıkları bu tari· oma, 22 (Radyo) - Hariciye na- kacaklardır. •Almanların Majino hattının ~i -

Zır hj günün yıldönümünde halkın törea 
ı Kont Ciano, yarın Draca muva- Muharrir, müttefik müdafaalarm- malinde püskürtülmeleri ihtimali u- B k B 

salat edecek ve Arnavudlukta cu - da geniş gediğin açılabilmesinden zak bir şey değildir. > u•• yu•• r!• tan ya yerine gidip gelmeleri için h usust 
ltıartesi günilne kadar kalacaktır. trenler temin edilmiştir. Bir tayyare * M ı d filomuz da törene iştirak ed ecektir. 

Mı·ııet ec ı·sı·n e Istihsalatı arttırıyor. Bütün fabrika- Civar kazalardan da törene heyetler Medeniyet gelecektir. Bu tari hi gün için Öde-

b 
lar hükumetin kon trol üne giıiyor miş ve ciavr kazalarla köyler ha l kı 

Vahşetle çarpışıqor Rana Tar han, matb uat Ürosu Ka- iştirake hazırlanmaktadı.r. 
Lond 22 (R d ) _ K t b _ Londra, 22 (Radyo) - Teklif etti-, Nazır bu kanunun hususi bir u - * 

r; baş ~~koposu,a b~;anatta ~~ı:n~- nunu hakkında itirazda bul undu ği kanun ıayi hası münasebetiyle bu- suııe tatb ik edileceğini söyliyerek: B .. k- t 
ta]( demi t ir ki: . . . . • . gün Ava'.° k~marası~da bey~nattR - .Her birimiz vuku bulan müca- U reş e 

.. ş . .. . Ankara, 22 (A.A.) - B. M. Mec- oluısa altıncı bır ış daha ılave edıl- bulunan ıngılız mesaı nazırı bınba•ı delenın ehemmiyetini müdrik bul u • 
- Mutt.efıkler, gorülmemış dere· 1 .. lı .. R f t c t · b k ı · ı kt · · · ' ~ed . . . .. ısı ııgun e e anı ezın aş an ı- mış o aca ır. Atle dem ıştır kı: nuyoruz. Büyük muharebeler devam •• • 

dade şıddetı, b'.r mucadele karşı~ın- ğında toplnıımıştır. Koord .na•yon heyeti reisliğini bu - Vaziyet o derece vahimdir ki, etmektedir. Karada ve havada şid- Komunıst propagandası 
ır. Bugilnkil bu amansız mucq- C 1 . . 1 "t k , · .. b ti h t ı· k · t .. - .. l k l d deJ . . .. e senın açı masını mu ea ıp yenı munase e e a ırınıza ge ırme ıs e hukumet bugun Avam ve Lordlar detle çarpışıyoruz önümüzdeki haf- yapan ar ya a an z 

, e hilrrıyet ve zulum arasınd a de· -1 b 1 ·d A 'h s L · B b' k ı k - · ·· · lıil . seçı en me us aı an ga ırrı e · ·rım. u ayrıca ır ma am o mama · kamarasından hususı bır kanunla mu talarda tetik bulunmamı z lazımdır . B'·k (R d . ) .. · t 
• tnedenıyet ve vahşet arasında ce - 0 .. 1 k' (B 'J J b b b k'l t' h . , • u reş, 22 a yo - Komunı~ rey vent (.\ydın) Kasım u te ın ı e- a era er aşve a e ı er zaman h•m ve fevkalade selahiyetler iste - Hiç bir adalet ve insaniyet kaidesi 
an etm.ektedir. cik) Ye Hazım Atıf Kuyucak (Zon - -Devamı 5 inci sahifede - meğe mecbur kalmıştı.r.> ni nazarı dikkate almadan hareket~- ;ro~a~a;da~/:.p~n ~e 1beyan~a~e-* guldak)ın intihap mazbatası tasdik den gayri dürüst düşmanımız mukad k.eifr daglı ~nt· B ışıl ya a .and~ı:ak dev-
JI A' / l d 'I · b ı d A 'h s L t e ı mış ır. un arın ) e ısı a ın-lVl eşgu ger er ~ ı mış, un ar an ga ırrı .eve~ deratını değiştirmek için her şeyini dır. 

ıle Hazım Atıf Kuyucak and ı çm.ş- terazinin gözüne kc.ymuş bulunuyor. 
Londra, 22 (A.A.) - Har iciye ne- !erdir. İngiltere ve Fransa son zaferi kaza-

~areti aşağıdaki memleketlerin bun- Meclis 1940 büdcesinin müzakere- nacaktır.> 
an böyle Almanya tarafından işgal sine gelecek pazartesi günü başlan • u "' H t p } Demiştir. 

ecı,ıın · dd d'J . ı· ld • mumı arp en arça ar hi . ış a e ı m esı azım O ugunu ma.sını karar altına alarak ruzneme- Mebuslar tarafından alkışlanan Il. 
1
:.•rmektedir. ye geçmiş ve bazı maddelerin müza- Bugünkü harbin Fransada arzettiği yeni safhayı, umumi harbin Atlee sözlerine şöyle devam etmiş - Amerikadadır 

tı •ınaı eyaletleri müstesna olmak keresin; takiben başvekalete bağlı ilk aylarındaki vaz'yete benzetenler aldanmıyorlar tir : Roma, 22 (Radyo) - Stefani a. 
Z~e, Norveç kr1'._lhğı. matbuat umum müdürlüğü teşkiline Almanya, umumi harbe de kazanmak için, he~ de her tü rlü vası- - Hükumet emindir ki, bu menı- jansı, dünya altınlarının halen Ame-
l ollanda krallıgı. ve vaz 'felerine ait kanun layihası ü- ta ve silahı me•ru gören bir kafa ile girmişti. leketin bütün iş menab:ini seferber rikada bulunmakta olduğunu ve b11 
~Uk~e_mburg büy.ük düka~:~ı. zerind e görüşülmüştür. Alman imparatoru asker lerine, düşmanlarını eskj barbarlar gibi etmemizin zamanı gelmiştir. Önü - altının, 18 milyar dolara baliğ olrlu-

lan arıcıye ~ezaretı bu ~eblıgı~ Hol- Bu münasebetle söz a lan Ali Ra- korkııtmalarını da tenbih etmişti. İşgal edilen yerlerd~ki halka zulüm müzdekj haftanın bize neler getirece ğunu haber veriyorlar. 
oJından~n m?~temlekel.erıne şilmu l ti na Tarhan demiştir ki: ediyorlar, her şey, her yer yağmadan geçiyordu. Sanayi müesseseleri, ğini bil<ımeyiz. 

adıgını ılave etmektedır. Muhterem arkadaşlar; durmadan çalışıyorlardı. Almanlar evvela cepheden Farisi döven bü- Mazid( o!Juğu gibi, şimdi de her la işçiler tarafından da muvafık ~ö-
/( alay iht "karı Matbuat ve turizme ehemmiyet yük b:r top yaptılar . Arkasında~ zehirligaz'. icad ~ttiler. Daha so~.ra hali kaqılamağa mecburuz. Hükfı- rülmüştür. 

l atfedildiğini gösteren bu Hlyihanın c- da ablukaya kızarak amansız bır tahtelbahır harbı açtılar. (Bu yuz- met;n, şahıslar, zengin, orta halliler, Bu kanunla iııgilterede istih~aı:t . 
1ııtanbul, 22 (Hususi muhabirimiz. sasına tabi; ben de taraftarım. Yal- elen Amerikanın harbe girdiğini unutmıyahm) Almanlar Fransızlara iş " ~r;ciler, kac1 ın Ye e~kek l erden tın artırı'.mas ı için bütün fabrikalar 

~e.n) _ İhtikar maksadiyle mühim nız bu münasebetle başvekal etin ü- şimalden taarruz için Belçikaya saldırdılar, fakat Belçika ve bilhas".ı mutlak b t iyecekleri ''ardır. Sizler - hükfimetin kontrolü altıııa girecek-
ltııittarua kalay stoku yapan mani- zer ine almış olacağı altıncı işle bu ma Liyej istihkamlarının müdafaası Alman planını bozdu Ye onlarııı Fran den bu selahiyetleri paniğe tutulmu~ tir. 
~atura tüccarı Serkis ile yağ taciri kamın fevkal:lde, yanı taham • HZ hududuna varmalarını 10 gün geciktirdi. Bu suretle Fransız komuta- olduğum için değ.J, -çünkü paniğe HükOmet, iş seferberliği ilan et -

Oliti ve Anadolu kundura şirketi ıınül edilmez derecede iş karşısında nı müteveffa Gl. Joffr taarruzu karşılamak için derhal tedbir almağ:ı tutulmadığımı 'iz de biliyor.•unuz- mek, ve fabrikalardan bazılarına va-
t dQ ı (i Jl . Mehmed Naci ı:dliyeye ve kalacağını huzuru alinizde tebarüz vakit buldu. İngilizleı· de yüz bin kişilik bir kuv,·et gönderdiler, Fran. memleketin Ye hükümetin seliimeti zıyet etmek ı.ribi selahiyetlerini der-
•l roısıerdir. ettirmek ist.ırim. sız ordusu mukavemete çalıştı, fakat muvaffak olamayınca Faris ci - için istiyorum. > hal kullanacaktır. Bu kanun, İngiliz 

el htanbuJ , 22 (Hususi muhabirimiz- Şimdi diyanet işleri, evkaf umum varına kadar çekildi.. Almanlar ve müttefikler Mar~e'de çarpışırl.~rken Avam kamarası Atlenin kanun mali ve iktısadi hayatına bir geııi•-
~n) _ İhtikarla mücadele komis- mlidü rlüğü, iotatist'k umum müdür- general ,loffr mukabıl taarruza ı.reçerek 6-12 eylül 1914 de (6 gunde) lfıyiha,ını iki saat zarfında müzake- leme bahşedecektir. Sel:lhiyettar lıir 

~~nu Yarın vilayette toplanacaktır. Jilğü, beden terbiyesi umum mü~il ı:- me~hur Marne muharebesini ;erdi._ Bu harp V~t~~·lo muh~rebesinden re ve kabul eylemiştir. zat kanundan bahsederken: 
. n zamanlarda yapılan tetkik ler e Jilğü, umumi mürakabe heyeti reısh- berı A\'l'upanın mukadderatı ıle alakadar en buyuk harptı . Almanlar Londra, 22 (A.A.) - Kral, IT'e~ai - Şah8i menfaatlar, memleketin 

~<ite, Yünlü kuma~ fiatlerinde yilzde ği, bugiln bunların hepsi başvekal ete mağlüp oldular ve Aisne ve Vesle nehirleri ara.ına çekilmeğe mecbur nazm Atllen·n bugün Avam kama- her türlü ihtiyaçları karşısında su> -
~O, ayakkabı !iat.erinde ise y!i zde merbuttur. Eğer matb uat umum mü - kaldılar. Bir darbede Fransayı istila edebilmek ümidinden de tama - jrnsıııa kabtl] ett irdiği kanunu ta•dik malı ve boyun eğmelidir. > 
O ;-Ukseliş vardır. dürlüğü de başYekaletc raptedilecek men uzaklaştılar. eylemiştir. Ru kanun •ermayedarlar- Demiştir. 

----·*----
altınları Dünya 



(ANAOOl.U) 23 Mllyıs 1940 PERŞEMBE 

Yeni şehir oteli-
. . . Inciraltı - Güzelyalı kıs- nin temeli 

Tayyarecı yetıştırmek mındaki faaliyet 3 · · · · d. 

Turistik yollar Dominyonlarda ı 

Gökbayrak 
İçin büyük faaliyet var Turistik volları in•• eden Fransız 4 bın !ıraya ıha}e edıl l 

GALiP BAHTiYAR - 60 - . k . . • ., . Belediyenin birine· kordonda inşa 
c:1stiı.nbul mebusu ve İzmir parti müfettişi> Londra, 2~ (A.A.) - Avustralya şır etının kum, asfalt ve taş naklıya_ tt" x.· v· ~.k h.ı ı· . t mel 

b ] 
· t d k ıı k ·· ~·rtt·~· k le ıreceı;ı ı.ıuyu · şe ır ote ının e 

R d h K ı d S 
aşve <ıli bug-Un beyanatta buluna.. ın a u anma· u?:ere g""ı ıgı am . t 3 . .. . hh" • k • b \J } ti . ı· A . ınşaa ı · 4 bın kusur }ıraya mütea ı-eymOD a ıç arşı 1 verme ı. ayın ogru a a a- rak Avustralya dominvonunun deniz;\ on ar, vrupadan vapurlarla getı - d "h 1 -..ı·ı . . . h · · ·ı f ı ı ·· · · . e ı a e euı mıştır. Demm;tz ve usu-

d 
\J k t K d• • t t d b \J d aşırı. hızmetler için üçüncü fırkayı ~ı en as: a t arı dunden ıtibaren şır- si çimento i]fl! 226 beton kazık 25 met 
ıgım va 1 en ını u ama ı ve agır 1 tensık etmekte olduğunu bildirmiR- et depOSUna nakle başlamıştır. d • j"- k l • k t J b" aSl tir. :.; Sekiz tane silindir makine~i de ge- re erın 1Ke ça 1 aca. ve o e ııı. 

Şimdi, yavaş yavaş tanyeri ağarı- rım ki siz de oralardansınız. mezsiniz. O yuca Karadenize iki bil- Yeniz 1 d d· k • k • . h tirilm?ştir. bu kazıkların tızeriı~de kuruılacak-
1 G

.. . t kl .. v• • D 1· k" .. k d ·k- ı·· . b 1 b. . ...e an a ,ı as erı uvvet a- tır İzmı·r· b"' .. k .. el bi-
·c u. ıunun aze ışı arı yuregımı et ım ı: yu. su o u ur kı, un ardan ırım.: zıı lamaktadır. Ta\·yareci veti tir - 1fayıs sonlarına doğru Güzelyı\lı- . ın en uyu ve en guz 
ınlattı. At oğlanrım kalktılar, hay- - Tanrıya bin ı:;ükür ki, Türk ulu- Türkler Tin, Ruslar Don, ötekine de mek içi 1 b-ta . :1• d . · şl İnciralh volunun ingaatının bitirilme nası b·ı olacaktır. 
1 t l d k S 

. b w b ~ E T . ı u n ıngı ız omınyon arın · ~ t h · 1 · d . . Al kta-ı arı op a ı ·tan sonra ayın ogru sunu unca yerlere yaymıştır. en, una, Dantip derler. da humma! b' f r, . d ~i düşünülmektedir. Blokajı ikmal e. n ı~ar ar 
1 

aremnm :3anca 
b'1na getirdiler. ilen kimıreyi görme- ne Kıımnnlardnn, ne de Başkırlnrda- Bunlar nice yerler, nice illerdi. Londr ; 2 ;~ ~a) ııet~ar ~r. b dilen bu )ola, önünfüzdeki hafta zar- ki deı>o ve imalilth <esinin temeli•· ı yola duşmek isterdim. Reymonda- mm. Ben Bayan AvuJJu uygurum. Ben, bunca yurtlar dola;;;tığım halde vekili M ak . K:· · -.- . 1~na ~ ~Ş- fında asfalt dökülmegc ba<ılanacak _ rj de böyledir. Her iki binanın inşa• baktıkça, gÖ'Zlerim yaşla doluyor - Gök Moğolların sancağı altında ya- bile hiç biriııi du»mamıştım. lehi il· ~ enzı"tt•~gkııııgı er~nınk ~- tır • atını bir ingiliz jirketi deruhte etmiş-
' kendimi tuttum, dedim ki: şarım Bu sizin dediğiniz Türk kar- -· Arkası var - ve kı:~e:;ne ;1~ ~I 1 

e!.e Y~\1d~a :ı- · * tir. Temelden ~onra diğer in:;aat rnil-
- Tanrı seni korusun Revmonda, deşle; nerelerde barınırlar. tir İlk fı 1k g ~ ~!. ece~ıni k \ :mıs- T ı·hı· nakaı:ıaya çıkarılacaktır. 
na sağlık versin. • Bazirgfm sordu ki: 116 J de. bir h:;a:J.ım ~?_en t·are ft e ~m~- a 

1 ı çocuk YENi BiR HELA: 
Reymonda hiç karşılık vermedi. - Siz, yayık suyunu bilir mi~inI-z? lVl lSlr Q terenın ~ l b"ır.: ı~er ;ra .~n ın~ı - Türkiye iş Belediye, Eşrefpaşada Cumhuriyet 

~ayinbogrula atladığım vakit kendi- Ruslar, bu suva Ural derler. Muazzam hava tezahürü larında ,.ne. 
1 ul~ertlnet abrphı :s a n- kü- koruluğu ile Bahribabada Sahilpark-. _ . . . . • • • e şıma 1 a as a a rı ve as- h ı · t d · - k 

n tutamndı ve bngırdı: . - Evet, bu s~yu ışıtmışı.m. Kahire, 
22 

(Radyo) _ Kahirede keri teşekküller hizmete konulmuş- esap arına aıt a mo ern bırer hela yaptıraca " 

- Tanrı kayırsın mert bahadır. - Kafkas dnglarını, Edıl <1uyunu dün bUyük ha •a ku,, tler· talimleri tur. tmayıs 940 ke- tır. 
Yuz sene yaşasam Seni unutmam, ge- da bilir misiniz? Bu Edil suyunun a- yapılmıştır. T:limle~i,~aki~ eden ga- B. l!akenzi King, sözlerini u h- şidesinde 6881 BAZI. ŞEHiR !ŞLE~I, . • 
c ~ündüz sana dun Merim. dına Ruslar Volga derler. zet m h . 

1 
. b am ti bevanatla b·t· . t· ş ~ayılı hesap sn- Beledıye daimı encümenı diln ye 

d 

. _ K d •
1 

b'l" . e u arrır erı unun muazz. . ı ırmış ır: E ! . b 1 k 1. . tı· Artık durmak olmaz ı, Sayınbog- afkas ag arını ı ırım ama, bı'r ha t h .. U kl' d t'gw. Kanada .11 t• h b' b"d şre paşa- nı azı yo ve ana ızasyon ınşaa va eza ur şe ın e geç ı ı- - mı e ar ın ı aye- .. . . . 
ul" b·r dokundum, dört nala koş - Edili tanımam. n· be t . 

1 
d" tinde na ıl . h b" d d .. oturan Bay nı rnuteahhıtlere ıhale etmıştır. 

Ö 

. . ı yan e mış er ır. ı~e ar ın sonun a a rıy. . . A • • nğa başladım. Başımı geriye çevir- - yle i esiz, Karadenızi de bıl- * le bulunacakt t "it .1 F Yavuza bın lı- iaçlandırma ıtlerı: ır. ngı ere ı e ransn- K t' B l d. h · "' ı d ı a91 
rnedim bi'e .. Kim bilir arlık Reymon A •• nin vanıbaşında k tı· b. tt aran ına- c.e ıye, şe rın agaç an ırı JI1 

lt k l 
• . uvve ı ır sure e f 1" • ' d"" yı bir daha görebilecek mi idim. N t• • E . t- ın yu se ıyor müttehit olarak. oturan Ba - aa ı.yetıne ~1 an devam etmekt~ 

1

~· 
Türk •ilerine doiru e ICeyt ffilltye • . . . · yan Huriye Top- Ka~ıfekalesıne ve Karakapı parkına 

Biraz sonra gün batımı çevresine } B kJ• b•J• • İ:!lanbul, 22 (Hu.susı muhabırımız- * çpoğluna yüz lira isabet etmiştir. Yu bir çok fidAn ve ağaçlar dikllmekte-

Aoğru dilzüldüm. Yola düştüğümü - e e .. ıye 1 ırız ~en) -. AJtın .fiatı yU~selmekte de· Hoover karıdaki resim B. Yavuza aittir. dir. 

Ü 
'k' · ·· lı f k b. 'fam edıyor. Bır alhn )ıra, bugün 24 * .. 

n ı ıncı gun ı, u a ır çam orma- . • .. mn vardık. Buraya. epeyce kala _ - Bat tarafı 1 inci sahifede - lıra on kuruşa çıkmıştır. BU [ i ? Belediye rei!!i Dr. Behçet Uz, dtt!l 
h 1ık btr bazirgnn alayı göçmu~. tarak elle.önde imkan oı•aydı da Koalisyon kabinesinin ne reza e • mühendisıerıe birlikte şehrin muhte-
·01cuıa.rın kimi yemeklerini pişirir, müttefı'kler Polonyanm imdadına fi. Fransa da aleyhindedir Kaçıracakları kızın an- lif yerlerinde yeni yol, kanalizasY~nı 
mi de rahatlanırdı. Giyim kuşam - len koımuı olaalat"dı askeri hatanın ihtiyaçlarını tesbit etmiştir. nrın.., '1-ıakınca, bu ların frenk alıg eh bilyilğünü irtikap etmiş olurlardı. Şeker vesika ile satılacak Bo .t~n, 22 (A.A.) - Eski cum - nesini yaralamışlar *---tıgcılar (1) oldug..ınu anladım. Hiç Nasıl olaa k t'i netice Pc onyada de· Pa .

3 2
., (AA ) _ Hükfi t _ hurreısı Hoover, bugün neşrolunan Menemenin Emiralem nahiyesinde T •• k • B 1 

:ri ind zırh ~·oktu. Fakat kılç. ka- ğil, garp ceph .. ;nde ahnacak". De- ke ,.rıs'.k ~ ·
1
il· ü b" h .me dıe bir mektubunda cumhuriyetçilerle bir vaka olmuıtur. Hüseyin Güneı ve Ur zye ve Qt"' 

ma ve c bulunuvordu. Biraz ileride- mokrasiler garp cephesiaıde muze.f- T~ e ~ t tb~~u d?l n .
1
r ~zıran an demokratıan bir araya getiren bir Ahmed Sezer adlarında iyi delikan- k • [ • 

ki ağaç ·a kı"k • kadar katır bağ lan- fer olurlarsa Polon ya 
1 

ve diier kor· 1 1
• :_re A ~ k' : 1 m~~~ne a ;ar •:r. koalisyon kabin e•i al ey hinde bu !un- lı, Seniha adında genç bir kızı zorla a ll l Ş er l 

mıstı Yerde .•atan denklere bakılır- ban milletleri kolaylıkla dir"ltebilh-· mşı~şaır7 .• 0 
Y ı şe ·

1
er mkı t arbı 'ta ad~l .a. muştur. kaçırmağa teşebbüs etmiş ve bu ha-

k
. t 1 k 11 . ~· . • '1 gram o ara e:; ı e ı mış- Ho d' k" reketler' 1 k 

a, n n· nrın adama ı ı yüklü oldu· ler~-. Ayni me~ele bır başka noktıu t" over ıyor ı: ıne mani o an ızm anasını B• M • ır x b kl ·k · d ır acar gazetesı 
gu anlaşılıyordu. nazardan Norveç için de vardır Ek k 'k lü .. - oalisyondan maksad fırka fa- ıça a ı i yerın en yaralamışlardır. 

Fakat bazirgônlann binek hayvan Bu defa Belçikada taarruz batla- teh· m~·ı '~~. ası usu nun tatbiki aliyetin; ortadan kaldırmaksa böyle Suçlular zabıtaca yakalanmıı, adli- ne yazıyor? 
1 rı pek k6tü olup. eşek, katır, ve cı- y nca müttefik orduları ba

4
kuman - ır e ı mış ır. bir hükumetin manası tek bir fırka yeye verilmiştir. Yaralı kadın, izmir Macarca Magyar Nemzet gazete· 

1 z atlar idi Bazirganlar beni gört\r danlı,.,_ ı taarruzun i ki ... af "'eklini bek- * hilkO.meti olmak olur. Bu da totali- ha8tRhanesine getirilerek tedavi al- dal' • ... ... !:i «Türk hutludları nerelere ka 

rm -ı fena korktular. İçlerind~n lemek üzere bütün büyük kuvvetleri- Çadır basanlar ter bir hükümetin mukaddimesi ve tına alınmıştır. uzanmd~tadın başlığı altında şöYı. 
frisi başta aşağı yazı ile dolu bir ~: elinin altında bulunduracak yerde demokrasi prensiplerinin ortadan ----·*·---- yazlyor: 
f.r e (2) çıkararak temiz Türkçe ile itte bu Alman propagandasının te - mahkemede kalkması deınek olur. Kaçak balıkavı yapan (B~lgrad husust muhab:rimiz tf" 

ze girişti. siri altında l almış ve nihayet 1914 Kuşadasında Barı.:tçu köyü civa. Hoover, Ruzveltin teknik işlerin b y 1 lı:foı:ıla bildiriyor) Balkau siyn~i J1?9-
Ben bunun bizim dilimizi pil - taarruzunun da ayni istikamettf!n gel rında gect::leyin Osman K:n.·nasın vU. başına cumhuriyetçileri getirmesine azı Unan ılar 1 ,, J .. • "' hafilinde talyan matbuatının P 

llz fJz ko"'luştuğunu görünce şaş - mit oldu~unu dütünerek hakiki taar. r.Uk cadırını basarak 99 :ı.ltm lira31. muteriz olmadığını. ancak cumhuri. Çeşme kazasında Karareis deresi kan devletleri hakkında yaptığı sit9
1 

kınhğımdan ağzım açık kalmış. ruz gene ayni yerden geliyor, fikrİy· rı ve 452 buçuk liralık banknotunu yetçilerin cumhuriyetçi fırka namına mevkiinde kara sularımızda kaçak yişkarane neşriyat, çok iyi tesHer 
B zirgun bbna dedi ki: le kuvvetlerinin çok ınUh"m bir kıs- ga betmekle maznun Kö~u l\Iehmed- değil kendi şahısları itibariyle işe balık avladıkları görülen Sakızlı al- bırakmıştır. Vaziyet öyle gösteriyor 
- Yuca bey! Kılığınıza bakılırsa mını Belçlkaya göndermek ıafletin- le suç arkadaşlarını"'! muhake:melerı· alınmalnrı noktasında musir bulundu tı Yunan balıkçısı, (Eleni) adlı ba- ki; Roma, ortaya çıkan iht:1fiflt11'l 
·n Tilrk oldu-unuzu anlayıverdim. de bulunmuıtur. l1t! diln ş~hrimiz Ağırceza mahkeme· ğunu yazmaktadır. hkçı sandaliyle tutulmuşlardır. müzakere yoliyle halletmek hususull 

E n sizin dilinizi Ul küçük yaşımdan Almanların maksadı da bu idi. Der sinde de\•am edilmiştir. 74 şahldı bu- =JJ=-.;....;.. ........ _ Gene Çeşmenin ~Yfersin limanı mev daki iyi niyetlerini ( !) elfın muttafl" 
lıeri öğrenmişimdir. hal fırsattan istifed etmekte se~ik- lunnn bu davanın h:r kı:mn şnhidJe B 1 "k d kiinde bir sandal içinde balık avlıyan za etmektedir. Mussolininiıı son nııt--l 

Ben Ct!Vap verdim. mediler ve uıl büyük kuvvetlerini ri, f;eçen celsede dinlenmişti. Dün e çı a aki talebemiz yedi Yunanlı tutulmuşsa da yapılan ku aa, italyanın henüz haı·p hariC 
- Dol,'TU3U Faris ilinde, Suriyede Sedan mıntakaınna saldırdılar. Bit- bir kısım şnhidlerin ifadelerı alın - Ankara, 22 (Husu8i muhabirimiz- tetkikat ve tahkikatta kaçak balık politikasını değiştirmek hususund• 

o;: bir karar vermemiş olduğunu itttıı r tladığım Tilrklerin s()yledikleri bo tabi burada bulunan Fransız ku...v~t- mıştır. Dinlenen aahidle-: nrasmda den) - Belçikada hükümetimiz na~ avladıkları sabit olmamış ve Sakız a. et' 
uk Türkçe konuşsaydınız gene ŞRŞ· leri ı'.htiyatlarla takviye edilemf!dik- bulunan Aptül Gökçen bas.km lıfıdi mınn tahsil eden Nafiz ôzsoydan \'e dasına iade edilmişlerdir. mekt.edir. Bütün bunlardan, italra • 
azdım. Fakat siz, tam yukarı Türk leri için bu mis\° görülmemit tiddet- e iııclen sonra Osmanın çadırına git keııdi hesabına tahsil etmekte olan * nın Balkanlardaki süküneti ihliil et-

i rin, nsıJ uygur Türklerinin dilini teki taarruza mukavemet edemedi - tiğini ve Osmanın. l:endi~i'le · Nihad Özgör d.e Parise gelmişlerdir. ihracatımız ve alıcılar mek tasavvurunda bulunmaclığ: n1l' 
ullanırsınız. Yoksa bu uzak illere ler. Almanlar Fransız toprakları da- - Beni Köse ~!enmed!c hrr::ıil Diğer kafileler geldikçe isimleri bil- Tic:ıret vekaleti dış ticaretteki ta- )aşılmaktadır. 

rnrdınız mı? hilinde ilerliyerek S dandaki «cep» ·oydular. Ellerinde silah vardı. Ta- dirilecektir. k 1 1 Türk matbuatı, şı"mdı·ye J:adar as muame e erini tanzim, kontrol · 

Bazirgun gülilmseyerek cevap Yer- tabir edilen mıntaknyı işgal ettil~r. nımamak jrin Uzerkıine çul ürtmu... İstanbul, 22 (Hu.usi muhabirimiz- b c;ıtıtl ")' " ve takas mevzuatını birleştirmek har in cenubu şarki Avrupa 

di: İ§te bugünkü va7ı"yetin hakiki a· lerd,. Yalnız içlerinne bir .vabancı den) - Hükumetimizin Brüksel se- k" şıı• maksadirle kabul edilmio. olan ka _ doğru genişleyeceği hakkında ı 
- Ben, bu dediğiniz yerl(>re hiç mili Franaız başkumandanlıglnın bu \'ardı . tanıyamadım. firi. refiltası ve Belçikada tahsil et- v l • tc!l• rarnamenin ikinci maddesinin tat ~k yialarla pek derin bir surette a 

11 
1, 

itrnemiştim. Yalnız Rus elinde alış hatası olmuş ve general Gamelen bu Dediğini anlatmı.;ıtır. D;g· er rnh:d. mekte olan dört talebemiz. bugün ts t bil s - şeklini gösterir bir talimatname ha _ dar olmu~tu. Ankarad:ı ve is an 

\'eriş ettim. Oradan Koman, BP~kır hatııaını mevkiinden çekilmiye icbar ler, vakayı işittiklerini !ıkat Jıfıdi- tanbula gelmişlerdir, Verilen mali\· :ıcar-zırlamıştır. da, TUrkiyenin böyle bir hadise 1' 

ilerine geçtim. Buralarda barınan edilmek ıuretiyle öderr:4tir. e esnasında bir şey görnırclikJH:r.i mata göre Delçikada tahsilde bulu- Bu talimatnameye göre aramızda şısında alacağı vaziyeti kat'i ve aıÇl 
işiler, "İzin dilinizi söylerler ve tıp- Yeni mUttefik ba4kumandanlığı tim öylrmişlerdir. Neticede ba7.ı f'.nhid- nan Türk talebe, tamamen Fransa-

k 

. · ticaret ve tediye veya takas anlag. bir lisanla tebarüz ettirdiler. • 

ı sızin gibi giyinip kuşanırlar. Sanı- di bu hatanın tashihi ile meşguldür. !erin dinlenme!'li için muhakeme, J 2 da bulunmaktadırlar: ~ h!\r rnası bulunmıyan ve ihracatımıza dö Türk umumi efkarı, 
Vatiyetin tu hikayesinden de anla . Hazirana bırakılmı~tır. __.-:...---..._.*...;.......;...._..:...-...-. viz takyidatı vazetmiş olan memle- bin Balkanlara doğru 1~ 
şılıyor ki, müttefik orduları kuvay· ---*---- pel' 

(1) l /(ı ketler Almanya, ispanya, iran ve Dn- yılmasının ne demek olduğun.u 1 .. , 

n ıg satıg ticaret alıg sahgcı. kiilliyeai hf!nüz harbe girmemi,tir. Ne fecı· O f t bnr .. tacir. Bunlardan mühim bir k"m' hôlA ll eranS nimarkadır. Bu memleketlerle yapı- il!A takd;r etmektefür. Bu i ı ı!P-
Ôd · k larak takas muameleleri bu talimat- Türk gazeteleri, Balkanlara yaP • 

(
2) Tı"-e ı"nce derı"de 

1 
Belçika topraklarında bulunmakta· cmış azasının Beydağ nahiye- Halkevi l'alonunda 23-5-940 per- t afıll "" • n yapı mış · b• -

1 
y_,. d k.. .. name hükümleri dairesinde takas li- cak bir tecevuzün, Türkiye ar a 

kauıt '-'erlıglar fermanlar buna "-·azı- dır. !ime _ ag ı nuru ere O).·unde Aptul. sem be günti saat 18 de 1stanbu'. t"ın·.·- e ., .. 
0 

"' "' 

1 
- • - mited şirketi tarafından yapılacak_ dan doğrudan doğruya Türkiyer . • 

lıdır. cparehemin• karşılığı. Yann hu kuvayi külliye de Alman- ·~ ~glu beş y~şında Arıf. o!urdukla- ver;ite i tıp tarihi profesörü Dr. A. tır. Talimatnılmede takas limited pılmış bir teca\"ÜZ olarak te!iikkl e-
larla temas:ı gelecek bir vaziyete gel rı ıkı katlı evın U t katından sokıtğa Süheyl Ünver tarafından (Hiddetlen· dii müş k f t ti k 

1 
şirketine verilecek talimatname'-"e gö dileceğini yazmaktadırlar. 

dib: zaman müttefik mukabil taar· ş 1 a a a 1 pa n·ara · ö mliş- me ::ıafahntı ve tedavi~i) mevzulu de "' 

Mahı•r Paşa ruzu da Almanlar>n ıimdi Fran•ada tür. geri; bir konferans »erileeektir. Bu ~e yapılacak muameleler hakkında Gelenler, gidenler ızahlı hükümler vardır. p t· üf tt• i t t b ı ...,ebıl
1 

vücu<le getirdikleri cebin hem tima- DOK 1~() R konferanstan halkımızın istifade le- ar ı m e ış ve s an u , .. 
Jtalya sefiriJe konu tu lin~•n, hem cenubunda:' h~tün ıi.d- rini ta»siye ederiz. <> * su B. Galip Bahtiyar Qijker ı.ıanı:~~ 
K . ş detıyle baılamakta gecıkmıyecekttr. BEHÇET uz ı-azarlıksız satış ya, Erzincan zabıta i\mirliğine tıı~d" ahıre, 22 (A.A.) - Hariciye na. Netieceye em~·yetle intizar edebili- __ ...__*_~;..;...... Ticaret vekaleti, halen Ankara, edilen İzmir emniyet müdUrlil~U ~r# 

zın Ali Mahir paşa dün ital"a sefı"rı· · B t 1 Pi"· t ı t k · B !b h. ·nı en .r-,,. rız. Çocrık Haıta/ıkları 0 • an 1 aJı s~anbul ve zmirde tatbik edilmek- ri ısım reısi . ra ım u g t<A· 
Kont Mıızoliniyi kabul etmiştir. Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Belediy~ reisi Dr. Behçet Uz, dün te bulunan pazarlıksız satış kanunu- zincana gitmişlerdir. l\Ianrif Ve pe 

E
uL HA M R A m Mütehassısı daimt encümen azasından bazısiyle nun tatbikinden alınan neticeleri leti müfettişlerinden B. Sülcymıu~ tiJ'. 

Sinemasında Haota!arutı 11,80 daa bire kadu Karşıyakadaki belediı-e inşaatını tef tetkik etmiş ve merl kanunun değ;,_ mir Ankaradan şehrimize ge~ 
B•yl.r ıokajpnd• Ahe•k mat~aa11 tiş etmlı, Bostanlıdaki belediye pil- tirilmesine karar vermiştir. Bu h;. Je üzerinden son tetkikler bitirtlDI•~ 

Bugün matinelerinden itibaren 
Senenin sayılı şaheserlE:rinden 2 muazzam film birden 

TÜRKÇE SÔZLÜ 

FiL DOKTORU 
OLlVER HARDİ'nin yı:lmz olarak ilk ve son çevirdiği kahkahıı şaheseri 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

SONSUZ AŞK 
BilyUJ.: Vals filmini yaşatan Louise Rain€r ile Paulette God<lardın 

yarattıkları şahane dram 
Anıca Metro h rnnJde en yeni harp ve dünya haberleri 1 ................................................................................................................ 

Seanslar hergün: Fil dohtoru 1 4,80, 8 de 
Son~uz nşk 2,30, 6, 9,30 da başlar 

Cumarlesi, pazar ı:;aat 11 de, her gün 1 de ucuz HALK matine~i 
.................. illiıııı ....... 

.·anında kabul edf'r. jında yapılacak tesifat münasebetiy. susta hazırlanmış bulunan y~ni pro. üzeredir. 
le yerinde tetkikler ~·apmıştır. 

Bugün Kültiirpark Sinemasında 
eıefon TA YY ARE~sr~·~~~~~~ .. d;~3646 ................................ ----· 

Bu gUn iki güzel film birden 

1: Benden Mes'ut Kim Var 

2 : Tehlikeli Kadın «Büyük Caıuı Filmb 

Oynıynnlar: TALA BlRELL - CESAR RO:MERO 
Ayrıca EKLER JURNAL No. 14 Son dilnya lHldlsatı 

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

Bugün Halk ıünüdür. Her yer yirmi kuru4tur. 

1K1 FİL~l BİRDEN 
Küçilklerin sevdiği, büyüklerin takdir ettiği büyük sanatkar 

Şirley Temple 
, EN SON TEMSiL! 

Sokak Kızı 
Filminde iki saat sizi güldürecek ve eğlendirecektir. Bilyi.ik bir aşkın 

romtını olan bu film layık olduğu nlukayı kazanacaktır 
-AYRICA-

Aristokratlar Kulübü 
ARMAND BERNARIN en güzel temsili 

11Avcten Paramunt jurnalde en eon harp ha\•adisleri 
Seımslar Sokak kızı 3.3~7.15, Aristokratlnr kulübü 6--8,45 de 



(ANADOLU) Sahife 5 

aarı"uz edeıı Almaıı 
kuvetleri emniyet 

Alman'l;ebliği Amerikanın kararı 
70 bin taggare ve 76 bin 

Müttefik tayyarelerinin attıkları bom 
geliştirilmesi kararlası:rA içinde deg"' ildir baların hiçbiri isabet etmemiş! Vaşington, 22 (A.A.) - Kongre meblağ :Ruz-..eltin bir~ • 

Berlin, 22 (A.A.) Alman umu- dq yııngın çıkmıştır. ve ayan metli•len bahriye encümon. yon dolar miklarmd.ak.i :W4 1 lllliil 
' 1111, tarafı 1 iaci -ı.ifede :ıtakviye için giden lnriliz askerleriy- mt karargahı bildiriyor: Fransa ve Belçika limanlarındn leri B. Ruzvelt ve bahri etkan ile gö- milli müdafaa progranrnıda tia• -

le dolu bir kamyon gördüm. Bu a~- Almanların Kaal sahili ii ~erinde lıir kruvazörle 11 gemi tahrip edil - rüştükten sonra bir kanun layiha" nanmaya tahsi~ edilmiş <>lan !58 JHit.. 
~~·_ile Arras arasında bııhı- kerler şarkı söylüyorlar ve rUlüyor- açmış oldukları gedik dün Sa'ııt Pa-j!tliştir. Diğer bir çok gemiler de ha- tevdi etmişlerdir. Bu liı)ih&da 10 hin ton dolardan ifraz edilecektir . 
. -...sıklet ve bisikletli Alman ]ardı.> ııl ve Montreuil, Surmere kadar tev- .;ara uğrıımıştır. tayyareden ve 16 bin pilottan mürek Vaşington. 22 (A.A.) - Vellıes, 

11
. ' in, ileri, reri mütemadi Muhabir, tayyarelerin ehilmiş bir 'i edilmiştir. üstende, Dunkergue, Almanlar Canaldaki bir Fransız li kep l.ıir hava kuvveti vücııde getiril- Avrupanın vaziyeti hakkında iıı.giliz 

~Yet gi!ıtertlikleri görülmüş... ,ıddetle mücadeleye iştirak ettikle· Claais, Boulogne ve Dieppe !imanla- manına karşı yapmı~ oldukları bir mesi derpiş edilmektedir. ve Fran.•ız sefirler; ile görüşrnüt-
•Iar Aiç bir şehir işga; ede- rini ilave etmektedir. nndaki te~isata tayyareler t~ıafın - te~a\"üz e~nasında düşmanın bir ma- Bu plinı tahakkuk ettirmek için tür . 

..._ - ir. Buralarda temerküz e- Paris, 22 (A.A.) - Rüyter lıildi· ian mnv~ffakıyetli bir taarru;~ d.1ha avin kruvazörünü b!ltırmı~lardır. 10 milyon dolara ihtiyaç vardır. Bu 
~z ve ln!'lliz kuvvetleri, rıyor: yapı!mıştır. Flandrede E"caut y~ ki. Dü~man dün 120 tayyare kaybet-

llek cil-z't olan düşman ileri General Veygangın halen mu ha - ninde düşman ricat ~uttını setretmek mi~tir. it ] d k" 
l enzlemek ~in hareke- rebe meydanında bulunduğu ve iti- için ~nudııne bir mukav:ımet gii~ler- Almanların zayiatı ise 10 tayyare- a ya a ı Nihai Zafer 

R"-.:· filoi minim miktarda zumlu olan bütön kararları almakla mektedir. Valancieıınes yakininde elen ibarettir. N •• • } -Baı tarafı 1 ind aahifede-
rı de dü~ana kat'1 olduğu bildiriliyor. atll bir vaziyette kalmış illan düşman Evvelce de bildirildiği veçhlie Al· umayış er maniarına yaklaşmağa muvaffak ol-

! lııdlrmek ~in mevziler tut- Dün akşam Fransız hariciye neza- k!taatına karşı şidddli muhm·ebeler man tayyareleri Narvik yakiniııde Meselesi halledildi muşlardır. 
· Diie.r uııhelerde mütte- retinin beyanatta bulunmağa memuı- ; np )maktadır. Düşmannı A·r~ı< yu- bir İngiliz ağır kruvazörü ile bir harp 3 ~ültefiklerin orduları mu ha-
•-- · ı ·ı Londra, 22 (Radyo) - Avam Ku- lı \ """i yer almakta devam e- mümessili, bugünkil vaziyetin İMlIS· u • e Arto'sa cenup ve g:arbe cloğ'ru gemi•ine isabetli endahtlarda bulun b .. k .. t• d .

1 1 
re . e meydanını işgal etmekle ve a-

ı.:_DiiŞmanın bir iki gün zar - nai surette ağır olmasına rağmen mu kcıırli,ine bir yol a~mak i~in Y,ir:~n>iş 'IlU~lardır. Diğer iki harp gemisi il~ ma;asının"tt u:~~ u :ç ı:.aın a ı 1• - det itibari~·Ie Alman ordularına fev-
1.---.ne. n durdurulacağı kuv- hareben'ıı neticesine bilyük bir iti- • ı,ıu~u :eşebbüg]u tarded':nıı;tır. üç vapur hasara uğratılmıştır. Bir Y~ a . mi u e 1 er abeyh· _ıne !yapı a_n kalade faik bulunmaktadırlar. O su-
~L _,, d 1 b 1 •· · b"ld" • k h . 1 b" ki" . . d numayış er mevzuu a ıs o muş ve ti k" k b "'lltn ediliyor. Salahiyettar m..ula intizar e i e i ecegını ı ır- .• rra~ın ya ininde ~turka~ ve· ;ıın- mu rıp e ır na ıve gemısıne e . . . .. re e •. mu ıı il taarruz başladığı 

. . · harıcıye nezaretı musteşarlarından 
z hatibi, dü~mana yakın- miş ve demiştir ki: ;.:~,_ teşekkülleri ingilizlerin zıdıı: >'abetlı endahtlar yapılmıştır. B ti b h t k b 

1 1 
zaman bu taarruz müdhiş bir şey ola-

~· ·ı t 1 d k ti · . . u er, u usus a vu u u an ~ua - kt "' taarruza ba§lanacağını - ngilizlerle Alman ar ara•ın a :.vve erıPin taarruzunu ı.kamete ıı;i: Bergen yakininde Norveçlılerın 5 
1 

b . t" ca ır. 

,etııı~. Kambrai mıntaka- bir muharebe başlamıştır. Diğer hir ı <fmağa medar olmuşlardır. ;ıfak harp cüzütamı elde edilerek ere şRu ceva ıf".e_r"'.ışl ır_:t 
1 

h . . liuharebeleriıı değişen talii hiç 
~{i taraf motörlü kııvvetleri a- muharebe de Cambrai mıntakasındft llu ayın 18 inde Zel&nde'da hitn · Alman filosuna ithal edilmiştir. - om~ se t'~'.'1ız e ı a r.~ 

1 
arıcı- bir şey değildir. Asıl olan neticed.ir. 

'· b~ıyan müdhiş muharebe devam ediyor. Ve düşmanın diln yap ma ?rmiş olan muharebede miktar. Narvikteki Almanlar kendilerine 
1
Ye ndazırı f" 0.n .

1 
ıhano.' _ve ı a yant~n Ve geçen hafta da söylediğim gibi 

"~•ııı 1 - ı k d on ra se ırı ı e arıcıye nezare ı - b h b etmektedir. Buradaki tığı mütemadi hücum ara ragmen an pe un olan Alman kuvvetl~ri çok faik olan kuvvetlere karşı har - . d k b 
1 

t 
1 

u mu are enin neticesi ne olursa 
~ tuV\'etleri, takviye kuvvet- müttefik kıtalar mükemmel surette 1,600 Fransızla 13,000 Hollandalıy: betmektedirler. Almanlar Trondhei. md ız ara•ınba vu ul uhanll de~! a~ ta.r - olsun İngiltere ve Fransanın harpte 
ıı.~ . t 1 an sonra u mese e a e ı mış ır. h . 1 1 • 
'ı~r. Motörlü harp vasıtala- mukavemet etmiştir. esır e miş erdir. Liege yakininde kıl- :11in 400 kilometre şimalinde kain * ezıme i o mıyacaktır. Bu, mütema-
1,~~·~besi, büyük bir meddü Teşekkül eden cebin ve derin nok. in Neufchafeaudaki modern i8tih - Storforsheii işgal etmişler ve bir çok diyen tekrar edilen ve daima da ay-
' de vuku bulduğundan, ne. tasına nüfuz etmeğe muvaffak olan kamlar düşmüştür. 12 zabitle 500 ııe 'forveçli ve ingiliz esir almışlardır. Denizlide ni olarak tezahilr eden hikayedir. 
~ aalaşılamamaktadır. Alman müfrezeleri ancak hafif mUf- fer esir edilmiştir. Evvelki gece düşman tayyarelerı Denizli, (Hususi) - 19 Mayıs Ani ilerleme, hücumun beklenmiyen 
~ t&riı:ide ve Aains şehrinde rezelerdir. Amiens ve Arras yalnız Dün tayyarelerimiz düşmanın ge · Almanların garp mıntakasına bom- gençlik ve spor bayramı, burada par- ~iddeti, bidayette intizar edildiğin. 
~VVetleri yenj mevzilere bir ordu ile değil bir kaç bin kişinin rilerini ve bir çok hava üslerini bom· halar atmışlarsa da ekserisi kırlara lak tezahüratla kutlulanmıştır. Halk, den çok daha fazla muvaffakıyetler 

c ~r. Son yirmi dört saat zar işgali altındadır. lıardıman ve düşmanın bir çok te~i- düşmüştür. Hiç bir askeri htdefe i- hoparlör tesisatı ile nutukları şehrin temin eder. Daima 1914 Ai(ustosıı 
•ttnn eden muharebelerde Cephenin mütebaki kısımlarında satını ve tayyarelerini tahrip etmiş· sabet vaki olmamıştır. her tarafından alaka ile takip etmiş- ve 1918 martı hadiseleri. Buna bina
~6ttetik kuvvetlerine döndü- Fransız kıtalan başkumandan tara- tir. İki düşman tayyaresi tayyare dafi tir. Halkevi spor komitesi, ata spor- en bu sefer de ayni akıbetin tekral' 
•d l.ıı Şehrinin ietlrdadı hadise- fından kendilerine tahsis edilen mev- Conpiegue ve Creil istasyonların· ı topları tarafından iskat edilmiştir. larımızdan -0lan cirid oyunlarını ih- edeceğin; ümid edelim. Fakat hepi-
~~ En ileri Alman kolları ha- zilere yerleşmişlerdir. ya için atlı cirid oyunları tertip et - mizin elimizde olanın en iyisini yap-
~ li unsurlardır. Düşman Rethelin garbınde ve nef- N c h • d mektedir. ması icap eder. Muharebe kıyıları. 
0~Urluın geri kuvvetlerle ir- •i Rethelde bir kaç hücum yapmıştır. orveç ep esın e ıı mıza kadar yaklaşmıştır ki, hepimi-
~ tıı.dıfı da anlaşılmıştır. Va- Hiç bir muvaffakıyet kaydetmemış- Finlandiya ihtiyatları- zin buna iştiraki ııızımdır. Yani he-
~6z müttefikler için tehlike- tir. pimiz de a•keriz ve askerlik vazife-

'tlıı devam ediyor. Fakat bu Vosges ve Rhin mıntakalarındR Almanların, son harekatta büyük nı toplı:gor mizi yapmalıyız. Askerin ilk vasfı ve 
~n stıratıe deği,mesi bekleni- kayde değer hiç bir hadise olmamış- Hels'nki, 22 (Radyo) - Finl:lndi- meziyeti ise cesarettir. Bu meziyetin 

\tı müttefikler, düşmana tır. zayı" ata ug" radıg" ı anlaşıldı ya harbiye nezareti, ikinci sınıf ih- bizden eksik olmadığını söylemekle 
ı.e:~ kabir darbeyi vurmak için Paris, 22 (Radyo) - Havas aj!ln- tiyatları gayri muayyen bir müddet müftehirim. 
Ilı.~= boylannda esaslı t 0 dbir- sının gece saat 22,35 de verdiği ına- Norveçte bir mahal, 22 (A.A.) -ı Kıtaatın stratejik hareketleri bir için silaha çağırmıştır. B. Reyno nutkunda, itimad keli . 
~,ı;ı balunmaktadırlar. IOmata göre, Amyensi işgal eden ve Müttef'k kıtalarla Norveç kıtala - kaç zün sürmüştllr. Bu hareketler hiç * mesinin fevkinde bir güven ifade et-
e~ arın altıncı ordu kumanda- garbe doğru ilerliyen Alman kuvvet- rı Narvikte 300 kilometre kadar ce- bir zayiat verilmeden yapılmış, Al- M ")) M }" 0 d m;ştir. B. Reyno, birleşmiş Fransa 

I lteyteno, Brüksel civarın- !eri, pek cUz't ve sızıntı halinde ha- nuptaki Rana mıntakasında yeni mevlmanlar i•e bllhassa dağ geçitlerinde ı et eC ısın e cumhuriyeti kuvvetleriyle İngiliz im 
l~Cilerı kabul ederek Alman- fif motörlü unsurlardır. ziler işgal etmiş ve Alman v. ürüyüşıl faaliv. et gösteren kayakçı devr:v. eleri paratorluğu kuvvetlerin! hlç bir şe-•en - Baıtarafı 3 üncü sahifede -
~ h Üz. Belçikada vaziyete ta - Başvekil B. Reynonun nutku, mil· bu cephede durdurulmuştur. !arasında ağır zayiat vermişlerdir. yin çözemiyeceğini kat'i bir ima ile 
~. lkim bulunmadıklarını söy- Jetin enerjisi için bir kamçı darb 0 si . bildirmiş, yarın veva öbür gün kor-

meşgul eden yorucu ve çok şumüll'.1 k k b" . k d k. d" · F 
d, tesiri yapmıştır. Rethelin garbında Romen Hu·· kuA metı• b' . f a ırı çı ar a en ısıne ransayı 

tilste · k" Al k A k · · Al ı ır ışır. . kurtarmak için ancak mucı"ze ıa·zım nyor ı, man uv - ins nehrini geçme ıçın man arın Al" R T h b 1 b d 
ı ana ar an u ış er aşın a old - .. 1 h k"k t d 

• b Vaziyeti, tam bir emniyet vaptığı teşebbüs ~kim bırakılmıştır. değerli zevat bulunmakla bunların b'" u1 ırun1u soby ese v.e . a dı aben e 
\~~lıınmamaktadır. 'lom hattı da sağlam tutulmaktadır. . oy e o sa, u mucızenın e aşan-

·• 22 meclıse karşı me•ul olmamaları mah 1 • .. k'" F . ld 
~-' (A.A.) - Röyter ajan- Somdan Rene kadar vaziyet mükem Muhtelı"f sınıflara mensup bı"rçok ' ' . acagını, çun u ransaya ınanı o U· ''llaa zuruna nazarı dıkkatı celp eylemış • .1• t . t· 

~ daki muhabiri bildir!- meldir. ve ilave eylemiştir: ırunu ı ave e mış ır. 

ı.lllc,d Almanlara karşı koymak ve mıı- efradı silaha çag" ırıyor - Bu işte 'ki mahzur vardır. Biri- Müttefik 
"'l \· a Ve Fransada takriben kabil taarruza geçmek için hazırlık. si başvekilin bunlaıla meşgul olma3ı. 
'iıı, ıloınetre murabbaı üzerin- ların süratle ikmaline çalışılıyor. Bükreş, 22 (A.A.) - Muhteı;f sı- beyan olunmaktadır. na imkan olmaması, ikincisi de mec· 

hava 
Kuvvetleri llıQ~ cereyan eden birçok şiel. Düşman, artık ilerlemek imkanlarııı nıflara mensup bir çok efrad silah al- Bu tedbirin iht'yat mahiyetinde ol- ıı,e kaf'ı. Altıncı<ıııın ilavesine ben· 

lt arebeler hakkında pek az dan mahrumdur. tına çağrılmıştır. duğu çünkü son zamanlarda komşu deniz sa.h,;en lüzum görmüyorum. Rıı - liaı tarafı 1 inci sah;fede -
t~nllıek mümkilndür. Bu mm- Londra, 22 (Radyo) - Röyter a- İyi malilm:!t almakta olan mehafil memleketlerin lıu kabil tedbirler it- nun içln çare ne olabilir?· :Muht~!if lilr olmuştur. Fran"z hava kuvvetle-

~~1~11 bazıları hudud civarın- jansı, Fransız kıtalarının Amyen.~de Je bu suretle vaki olan davet netice- tihaz elmiş oldukları ilave olunmak- çareler hatıra gelebilir. Birinci<i ri. durmadan faaliyet göstermekte, 
ı" •ıı .~e uzaktır. İngilizler'n değilse bile bu şehrin pek yakinindt ~inde Rumanyanın müseliah kuvvet- tadır. mevcud müesseseleri meçcud vekl- düşmana ağır zayiat verdirmekt• 
lit ettigi bölırede ingiliz kıta- bulunduklarını ve bu havalideki A1

• !eri miktarının 250 bin kişi s.rtacağı !etlere bağlamak. Fakat şimdiye ka- dir. 
ı,~_hri ter k mecburiyetinde man işgal kuvvetlerinin çok zayıf ol- - dar bunun yapılmadığını ve yapıhn n=---

~ ll) ıse de bu şehrin sokakla- duğu anlaşıldığını bildirmiştir. Alman Casusları ]arının da deği tir'ldiği bu teklifte Tunada 
lt0nliharebeler yapılmış ve hn Paris, 22 (Radyo) - H ... vas ajan- anlaşılıyor. Bunların muayyen bir n 

1 ,.._rak muharebeden sonra bı- sı saat 16 ela askeri harekat hakkın- k"I l l d"l · h ö ·ıı J. 
~•ır a e e rap e ı mesıne ma zur g rı - seyrise ainin emni11eti 

l 2~ O. da şu mnlılmatı vermiştir: düğü anlasılyor. Mamafih tekrar tet- .. 3 

! h oo ki1-0metre murabbaı Ü- Bilhassa nazarı dikkati celbeclen Seferber edildi. F ransada 200, kik eeli'ebilir. Ye içlerinden bir kı . Bu kreş, 22 (A.A.) - İtalya, Al -
'ld e: hangi bir cephe tee~sü, harekat, Som nehr!n'n şimalinde, 'im belki mevcuel vekaletlere bağ•a. manya, Fransa, İngıltere ve Roman-
ı~1 11ıcunu söylemek henüz im- Pikardi vi!Ayetindekidir. Dün ka. Londrada 20 kı"şı' yakalan Jı Iannhilir. Çarenin biri bu olab'lir. ya murahhaslarının iştirakiyle Kabs 

l ~ı t. Olup biteni bilecek vazi - şamdan beri vaziyette pek az inki~af '.J lknci çare bazı memleketlerde ol- ta. toplanmış olan _Avrupa Tuna ko-
tl~11 bir subay, her tarafta in. vardır. Anlaşıldığına göre Alman Paris, 22 (Radyo) - Alman pro. sında lıirçok kimselerin casus oldu- duğu gibi bir ba~\·ekillik muavinliğ' mısy.onu, Karadenızden Tunaya ~c-
'ıın ah ıne~cud oduğunu ve bu motörlü kıt:ıları, Pikardi vilayeti a- paganda ve casus teşkilatı "eferber ğu anla~ılmıştır. Bugün yirmi kişi ihdas edilir. Ye meclise kaT'ı 0 mesu! ya bılmııkabele Tunadan Karadenıze 

ile her tarafta mukemmcl bir raz'sinde ileri, geri dolaşmaktadır. edilmiştir. Hükılmelçe alınan tedbir- tevkif edilmiştir. oıur. Bu gibi işlerin hPyeti umumiye- girilir n çıkılırken yapılma~ı muht~
bi\ ?'uharebe etmekte olduk- Alman kuvvetleri, mitralyözlü hafif !er net:cesinde Fransada pek çok Al- Londra, 22 (Radyo) - Casu~lar si itibari;·le oraya ba{ı:lanma•ı milm· mel _kundakçılık hare_k~tlerıne kar~ı 
i~ dtrıniştir. İngiliz askerini~ motos'kletlerle mücehhez bulunmak man ca•uslarının bulunduğu tesb!t hakkındaki kanun kabul edilmiştir. kün olabilir. Üçüncü bir çare de hir "eyrısef~ınıı'. ~mıı yet.mı. muhafaza 
!];~ da her zamanki gibi mü- tadır. Bunlar, kırda kaybolmuş ço- edilmiştir. Casuslar ve hainler harp divanınca aralık tecrübe edildiği gibi siya•i maksad.:yle _ıttıhaz edılmı~ ?lan husu 

\. ~U~~;u subay demiştir ki: cuklar gibi ileri, geri dola~makta ve Bugün intişar eden resmi bir teb- muhakeme edilecek ve en ağır ceza- mü~tesarlıklar ihdas edilir Rütiiıı •1 tedbırlerın Tuna nehrının bahri 
\~be halinde bir alayı münakale merkezlerine baskınlar i'ğde, halkın müteyakkız olma'1 ]ii- ]ara çarptırılacaktır. vekal:tlH iç'n elej(il :1·alnız başveka- tuna denizler k1'mına t.eş'.:'il e~ilmes· 
( h yapmaktadırlar. zumu bildirilmekte ve on gün içiııele Paris, 22 (Radyo) - İhanet ka- ıet için bir veya iki tane. Bir çare hususund~ Ro"'.'~n.ya hukumetıne md 

k "gos}avyada Amyenste bulunan Almanlar, nis- iki yüz Alman rasusunun yakalandı- nunu, bugün parlamentoda müsta- de mevcudlar hakkında ayrıca tet- saade verılme~ı ıç_ın -~~men mur~hha 
"li4tl\a beten daha fazlaca \'e kuvvetlidir. ğı ilave olunmaktadır. celen müzakere ve ittifakla kabul e- kikat yapıp düşünmekle beraber ye- ,;ı tarafı_nd_an ılerı surulen teklfı ka-

na karşı tedbir Aberbile yapılan bir baskın hak - Londra, 22 (Radyo) - Hollanr!a dilmiştir. nisi için onlara ilave etmeyip bir ve- bul etmıştır. 
\ı~ alınıyor kında şu tafailat verilmiştir: ve Belçikadangelen mülteciler au - kiilet ihda•ı mevzuu bahis olabilir. - ----- ----------
~- 22 (A.A.) _ Havas A _ .Gece bir demiryolu amelesi, ya. Bunların hangisi daha muvafık o- Mekteplerde dersler 
~ · nında bir emniyet memuru olduğu Vi • c •ı !ur. Ru ciheti en 'yi takdir edecek hii. kEsi/di 

~-~~ a"an ve Yugoslav koope- halde bir demiryolu makasının ya - ısta n o·· rcı kiimettir. Bendeniz mütalea olar:ık "1 ' Şehrimizdek- orta okul >e liseler. 
>"'d.cenıiyetı· reı"sı· Korochetz be- nında duru_rke .. n .. mo .. tosikletli bir Al- arzediyorum Her halde bunların a-• '' ' , • · . de dünden itibaren dersler kesilmiş-
'" '. •Yni cemiyetin reis muavi- man neferı gorulmuş ve arkasından ' dedinin cogalmamasına ehemmıyet . " kt 1 11 . 1 k . 
''dı . : . d' lır .• ne ep er mua ım er omısyon-

'•.·· evitch oldug·u halde Bre• _ daha 12 motosiklet peyda olmuştur. vermenızı rıc e ıyorum . .. , . 
'•e 0 

• 

1 
üt k k !arı bugun toP,anarak talebenın not-

ı_ ~ekler ve orada bir kaç gün Bunu gören amele ve emniyet memıı- Dün Par ise gitti ve akşam Londraya döndü Bu mil ta eavı m ~" ıp anunun · . . 
'' < z· d h 1 F k ti . h dd 1 . k · t . d"l . \arını son d~ a tetkık edeceklerdır. 
't ır•at makineleri ser<>ia:ni ru, er a ransız uvve erinı a- B . b 1 .1 p 1 R d'" ma e erı o unmuş ve asvıp e ı nıış 27 . . .. .. . "h 1 b .., • Paris, 22 (Radyo) - aşvekl' aşve :ı o eyno ve ıger Fransız . Ayın ıncı gunu ımtı an ara a,. 

'" eklerdir. berdar etmek için ko~arak oradan tır 
t Vınston Çörçil, refakatinde deniz, ricali ile konuştuktan sonra, akşam · 
ltaftan naibı" hükOmetin ayrılmış ve yakındaki Som nehrinP hava ve kara orduları müşavirleri ol- üzeri Londraya dönmüştür. 

~" aıııe~i ile Tchetnik adında-. atılmış, vüzerek karşı tarafa geçme-
i"'ıtı 1 duğu halde bu sabah buraya gelmiş 
~ k et Yen.den teşkil edilmis- ğe çalışmışlardır. Alman motosiklet ~=-----------·----,---------- ------ birine; müzakeresi yapılan kanunlar 
1'rı~"Vetıerin vazifesi düşmanınllileri, nehrin kenarına yetişerek ~u- köprüler atılmış bulunmaktadır. Al- dü~manın son hücumları da büyük arasında Türkive _ Fran.,a. Türkiı~- iyi bir müeaseıede temizlik iJle-
~ faaliyetine mani olmaktır. ya atılanlar üzerine ateş açmış, ame- mani arın nehri geçmek için fevka' 1- k~yıplarla akim kalmış olduğundan ıtngiltne tiear~t \'C seyri•efa'n, kle- r iyle meşgul olac~~ bi~ ~~-yana iht'.-

, o; u~etler Uarbive Nezaretine İ<!Yi öle .rmüşlerdir. Emniyet memu- de mühim vesait ihtiyaçları olacak - duşman, bu mm takada taarruzdan rinl!' ve ted'ye anlasmalarının ta•eli- yaç vardır. Kend 11ıne ıyı ucret verı. 
-~~ fırıta kumandanı generalin ru, yilzerek karşı tarafa geçmiş ve caktır. vaz geçmiş gibidir. Hatta ağır topla_lkine ait kanun layihalarının milz:ı- lecektir. latiyenler Kemeraltında 

e ~Uzide efrattan milrekkep al!rrn işareti vermiştir. rını bile artık tamamen susturmuş · ıkere•i yapılmıştır. Sıhhat eczanesine müracaat etme· 
' Şimdi Som nehri ~zerindeki bütiln Monmedi müstahkem mevkiinde tur. > Meclis, cuma ırilnü top lanacaktır. Jidir. 

Meclisin bugünkü 
aranıyor 

!~nacaktır. 

Hizmetci 



~ f ~(l. fj 

:··········· ............................... ,, .......................................................... . 
~ ·z 6 ir levazım A irt. ___ ği ilanları! 
- . 
.._••••••••••••••H•t•••••••••--•••••••••ı•n•••••••••••••••••••••••••••• •••••· .. •~• .. ._..., ............ .: 

lzmir levazım amirliği satın alma komi$yonundan: 
1 - M. M. \'eki!leti he:;abına 23 5 940 günü saat on beşte pa -

zarlıkla Gf) bin l"ralık benzin sı;tın alınacaktır. 
2 f t<.'klilerin ev:;af ve şartnamesini görmek için her gün ve pa

zarlık için de kati teminat akçaları ile birlikte belli gün ve 
saatta Fındıklıda komutanlık . atın nlma komi:::yonuna gel
meleri. 

3 - 1\1. !il. vekuleti ::ıamma 18 bin kilo makine yağı 5 bin kilo gres 
5400 kilo gaz :rağı 5400 kilo valvalin 23/ 5/ 940 günü rıaat 
on altıua ırnzarlıkla satrn alınacaktır. İ:-'!teklilerin şartnamesi
ni ve evsafı ~örmE>k üzere her gün ve pazarlık için de belli 
gün \'e aatta kati teminat akçaları ile birlikte Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

eniz Levazım Satın 
dan: • 

ısyonu 
1 - Tahmin edilen üedel 20600 lira olan muhtelif ebatta ceman 

51500 kilo Yumu~ak çelik saç Ye dövme çubuk demir 25 ma
yı<ı !J40 tarih'ne ra~lıyan cumartesi günü saat on birde pazar
lıkJ,1 alınacaktır. 

2 - Kati teminatı 30!10 lira olup şartnamesi her gün komisyon • 
dan para:;ız olarak alınabilir. 

3 - 1 teklilerin 2490 sayılı kanunda \'azılı vesikalarla birlikte 
belli gün ve snatta Kasımpaşada bulunan komisyona müra-
c.ıatları. 23 24 4224/1853 

zmir Cumhuriyet müddeiumu
i iğ.nden: 

İzm 'r de asliye ikinci ceza mahkemesinde katiplikte çalıştırılmak n
zere 40 lira ücretli bir mübaşirlik açılmıştır. Memurin kanununun dör
düncü maddesinde sayılan e\'saf ve şerait ve taliplerin 28 / 5/ 940 gil
nüıH' te<iadüf eden salı günü saat on beşte imtihanları icra kılınacak -
ğından taliplerin ş'mdiden adliye encümeni kalemine müracaat etme-
leri lüzumu ilan olunur. 1865 

z ir defte darlığından: 
Beled'yc çavuşu Remzinin Bcı;turak şubesine olan miJii emlak satış ~

ele!" borcunun temini tah<ıili için üçi\ncü Karataş eski kuyumciyan yeni 
kom's r i mail sokağında ka:n eski 36 yeni 16 taj sayılı ve 960 lira kıy
metind ki evi ,·iJayet idare heyeti knrariylc 21 giin müddetle müzayede
;c çıkarılmıştır. 

Tnhplerin 27-mayıs-940 pazartesi günü saat 15 te vilayet id:ıre heyeti-
ne müracaatları ilan olunur. 9 16 23 1597 

lzmir Sicili ticaret memurlu -
ğundan: 

Te r:1 edilmiş olan (Akseki ticaret bankası Türk anonim şirketi) 
nin odimç para verme işle.:iyle uğraşacağına mütedair beyannamesi 
2279 ve 3399 numaralı kanunlar hükümlerine göre .sicilin 2746 numa
r. ~ına kayıt ve te<:cil edildiği Ve Anadolu gazetesinin 18 /5 /940 tarihli 
nu ha ~ l~ ilfın ccl'lmş olan 2/5/940 tarihli beyannamenin hilkmü kal
madığı iJ.rn oıunur. 

1 : Beyanname 
İzmir sicili ticaret memurluğu 

Resmi mührü ve F. Tenik 
İmzası· 

z ·r vilayeti yüksek makamına 
2279 numaralı ödünç para verme kanununun ikinci maddesine göre 

2 G 940 tarih ve 1668 numar~ ile takdim kılınan beyannamemize ze
) ildir. 

1 - 3399 numaralı kanunla 2279 numaralı kanunun bazı mad -
delE>rinin tadil edilmes. hasebiyle bu kanunun hükümlerine 
göre ödünç para verme işlerinde; 
A - Açık kredi şeklinde muamelelerden 7o 12 
B - D'ğer ikraz muamelelerinden 5'08 1/2 den fazla faiz 

ahnmıyacaktır. 

2 - Bu krlııunun hükümlerien göre e\•velki beyannamemizin 2, 
3, 4 ve 5 ine! numaralı bendlerinde gö:;terilen masraflar mü~
teriye aittir. 

3 - 3399 numaralı kanunundnn evvel yaptığımız muamelelerde 
faize müteallik hükümler mukavelenin devamı müddetince 
ve n·hayet üç sene içinde aynen tatbik edilecektir. 

J{anunun tiçlincü maddesi mucibince üç nusha olarak tanzim ve tak
<lim kılınan işbu zeyil beyannamenin bir nu lıa ının ticaret vekfı.letine, '\ 
ikinci nu':lhasının mal müdürlüğüne ve üçürıcü mı hasının da kayıt ve 
illin edilmek üzere Eicil ticar<.'~ memurluğuna gönderilmegini yalvarır, 
bu vesile ile saygılarımızı sunarız. 20 :Mayıs 1940 

AKSEKİ TİCARET BANKASI 
TÜRK ANOXİ:\I ŞİRKETİ 

!mza okunach İmza okunamadı 
15 kurusluk damga ve 1 kuruşluk tayyare pulu 

.... nisa C. müddeiumumiliğinden 
Mauisa cezaevinin 1-haziran-940 tarihinden 31-mayı~-941 tariltine ka

dar olan bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
:nuştur. 

Ekmeğin beher adedi 960 gram üzerinden olmak üzere senelik ihtiyaç 
158000 adetten ibarettir. 

Muhammen bedel beher ekmek8 kuruş 16 santim hesabiyle 12892 lira 
80 kuruş ve muvnkkat teminat miktarı da 966 lira 9G kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler müddeiumumilik kaleminden bed~lsiz olarak a
lınabilir. 

İhale 24-mayıs-940 cuma günü saat 15 de C. müddeiumumiliği maka
mında toplanacak olan komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatlariyle teklif zarflarının kanunun 32 inci 
maddesindek: usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihale ı:aatinden en az 
bir saat evvele kadar makbuz mukabilinde C. müddeiumumiliğine veril
mesi "We isteklilerin muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunma-
ları lazımdır. 19 21 22 23 1786 

l~-ir defterdarlığında : 
Ali oğlu Mchme;d:n Başturnk 'li ubesine olan milli emlak satış bedeli 

lıorcun m temini tahs"li için ilçüncü Karataş Kamil bey sokağında kain 
32 taj ,. 381 lira kıymetind{:ki e,·; vilayet idare heyeti karariyle 21 gün 
rmıdrle miıznyedeye çıkarılmı~hr. 

r l'p!er:n 27-marıs-~40 paı.arte::.i günü saat 15 te vilayet idare heye-
t mliracuatları ilan olunur. 9 16 23 1598 

·, 

(ANADOLU) 

1 DEVLET DEfv.! ) OLLARINDAN 1 
Hububat ve un nakliyatına 

tenzilat 
D. D. Yolları umum müdürlüğün den: 
Hububat un ve diğer zahirelere mah~us 9 no. Ju tarife üzerinden hubu

bat Ye un nakliyatına ayrıca tenzilat yapılmıştır. 
Tarifenin bazı müna~betlere ait ücretleri değiştirilmiştir. Bu husus· 

taki tarife 16-6-940 tarihinden ititıaren tatbik edilecektir. Fazia tafsilat 
için istasyonlara miiracaat edilmelidir. 19 21 23 2334-1788 

K :ralzk dep o 
D. D. Y. 8 rnci ı'şleme komı'syonundan: 

Alsa11cakta Şehitler - Yadigar sokağında 13 A. kapı ve 27 harita No. 
lu deponun iiç ~ene müddetle kiraya verilmesine 30 mayıs 940 perşembe 
gunii saat on birde ihale edilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. Üç 
senelik muhammen kirası 7350 lira, muvakkat teminatı 551 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi Alsancaktn işldm<' kaleminde görülebilir. İsteklilerin 
muayyen vakitte Alsancakta işlet. ıe binasındaki komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ı.ı 17 21 23 1714 

(Ceviz kütüğü satılacak) 
D. D. Y. 8 ine~ işletme komisyonundan: 

Aydın istac:yonunda 4 ton ağırlığında 8 aded ceviz kütüğü 10/6/940 
pazartesi günü saat on be~te Aydın istasyonunda teşekkül edecek ko
mi~yon marifeti~·Ie açık artırma ile satılacaktır. 

.Muhammen lı<?rlcli altını~ lira olup isteklilerin 4,5 liralık M. teminat 
makbuzları :ıe mnay,\•c>ıı vakitte komisyona gelmeleri Hizımdır. Şart
nemesi işletme kaleminde v~ Aydın istasyon şefliğinde görülebilir. 

23 26 31 4 1854 

l LAN 
\J 

agc n azarı 

dikkatine 
lzm·r incir ve üzüm T. S. Koope

ratifleri birliğinden: .. 
bütiin memleketimizin G Q Z TA Ş [ 

İhtiyacını temine hükOmetimizce memur edilmi~ olan birliğimiz atide· 
ki fiyatlarla satı~ yapmaktadır. 

İzmir depo teslimi kilo:'u 30 kuruştur. 
Kooperatif depolarında kilosu :n kr. 
Müstahsiller btı fiyatlarla birliğimizden ve kooper atiflerden daima 

•• G QZ TAŞ/ Temin edecekleri ?ihetle f~zla fiya tla satın 
almamalarını tavsıye ederız. 

• 

B RI STOL 
Be yoğ lunda 

.. os I YE 

Bu beT iki otelin müiteciri Türkiyenin en eak:i ·otelcW 

B. Omer ütfi Bengü 
44: Senelik tecrübeli idarı:siyle bütün miifterilerine kendistat 

ıe•dinni§tir .•• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar •• lata.nbulda 

Ôütün Ege ve İzmirliler bu otellerde bulUfurlar •• 
Hususi) -lleri çok olan bu otellerin fiyatları da relcabet kabul etm). 

yecek derecede uruz.dur. 

T. C. z· aat bankası 
KURULUŞ TR/Hl 1888 

Sermayesi H>0,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai 1·e Ticari Her Nevi !Janka Muameleleri 

Par~ oıruttırewcı c -?:\,;)00 iiı cı ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az GO lirası bulunanlara ~eııede dort defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pliD&ibre ıkram.iye dağıtılacakta·. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 c 501) c 2,000 c 
4 c :!50 c 1,000 c 

40 "' 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
lJI l{KAT: llePaplarrndaki puralar bir sene içimle elli liradan aşaj1 

düşmiyenıere ikrnmiye çıktığı lhktlirde yuzde yirmi fazlasiyle \erilecek
tir. Kur'alar senede dört defa, 1 c,> tul, ı bırinci ka!•un, ı mart, va lhfl· 
a.iran tar•hleriudc çekilt:cckt'r. 

SPERCO VAP UR 
4CENTASI 

23 Mayıs 1940 PERŞEMBE 
ı .... - ı - -: · \ - J)erı v. ~ . J,,enri /an Ui 

A:MERICAX EKSPORT Lt~ES 
LAXCAN'O ,·apuru 

~ 21-5-940 da beklen - t • 
NEVYORK 

A
~~ mekte olup Midilin NE V - y O R K tÇ N 

1 /M CEN'OV A VE RtVt - yısa dot 
~ ERA limanlarına ha- EXPRESS vapuru 24 mil. 

D~IAJ'( k t .3 • t' ru beklenivor. re e eııeceı< ır. • T 
. FEDERİCO yapu • D. T. R. T. - BUDAPEŞ 

Yth~UA ru 21 - 5 - 940 tari- BUDAPEŞTE iÇiN 
hinde bek~enmekte olup ISKENDF.- ------- d' 
RIYE limanına hareket edecek tir. BUDAPF.ŞTE rr.otörü 18 rı1 11 • 

E. MORANDİ Vapuru 21.5-940 ta ı 
r ofrru hekleniyor. dotr' 

r ihinde gelerek yükünü çıkaracaktır KASSA motörü 5 Hazirana 
CfTTA D1 BARİ motörü 2~-ri-9·10 bekleniyor. 

tarihinde beklenmekte olup İstanbul ı~ • 
1
P ire Napoli Cenova limaniarına ha- SERVİCE MARİTL\1E ROUM~ 
reket edecektir. BUCAREST 
C!LİCİA ::\Iotörii 28-ii-940 t.arihin- Köstence Ve Calaa için : -ıı dtıf 

de beklenm~kte olup CRı. TOV A ve CA v ARX A motörü 24 ınıı~-ı::ı 
R1VIERA limanlarına hareket ede - ru bekleniyor. ti •"' 
cektir. Vapur lan n f•im Ye tarfbl• 
QUİRfNALE \.Tapuru a-6-940 tari- bnda hiç bir taabhtld alırıd 

hinde beklenmek1e olup VENED1K TELEFOı-. ı 2007 - 2 -
TR!YESTE ANCONA lim:rnlarınn • 'f i 
hareket edecektir. Olivier ve ş(ırelta 

CALfTEA Vapuru 4-6-940 tarihin. LİMİTED 
de beklenmekte olup tSTANBt:L VAPUR ACENTASI 
P!RE NAPOL! CEXOVA limanları- Atlürk caddeıi Reeı bin••• 
na hareket edecektir. 

Not - Bütün hu Tapurlar Triyeı · 

te Teya Ceno•ada ıiınali •e cenubi 
Amen"ka limanlanna hareket ed~n 

iT ALIA ANONi M aeyriıefain tirke· 
tinin ve Amerika ve Hindiıtana hare· 
ket eden LOYD TRIYESTtNO ano
nim ıeyriaefain t b-keti va.purla rma 
teaadüf ederler 

Not : G.-rek na•lun •e get'ekıe lıa
reke t tarihlf!rİ hakkında acent~miz 
hiçbir meıuliyet kabu l etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

T. iş Bankası 
Küçilk Cari Heıaplar 

1940 
İKRAMİYE !'-LANI 

KEŞ!DELER 
1 Şubat, 1 Mayıs. 1 Ağustos. 
1 lkinciteşrin tı.rihlerinde 

yapılacaktır . 

1940 İKRAMİYELERİ -, 

1 adet 2000 l iralık = 2000.- Ura 
s > 1000 > = 8000.- > 
6 > 500 > = 3000.- > 

12 > 260 > = 3000.- > 

Tel. 2443 ·çiı1 
Londra • e Liverpol batl•r pııf' 
Piyaanın ihtiyacına söre "' 

ki ... dır· 
larımı:z: sefer yapaca • · 

1 Saçlarınızı de" 
Do'lcülmekten ve kepekı~r ı•· 

kurtarmak, cildinize ttıb•• ,.11,. 

· · · d k ·atiyor ravetın ı ıa e e tme ı 

SEBORll'I., 
l cşlı•ı 

Kullanınız. Memnun o ıt ~( 

Hamdi Nüzhet ÇaJ1Ç, 
Sıhhat Eczaharıesı 
Kemeraltı - İzmir ;;;;;:: ... ____________ .... ........-
Üç Kimyager 

Valdolu . ir 
Diğer bir takını .s:aı

ilaçları gibi mideY1 • ,Ji 
k . . teSl 

mıyan ço ıyı ve ·ıi-
• • 1 

arazsız bir sınır 

•O > 100 > -4000.- > e 
60 > = 8750.- > l:z:mir belediyesinden: . de ıze S 

cıdır. 

76 > 
210 • 25 > = 5250.- > Dr. Behçet Uz cadde:ıın ·e ıs9 

1 
Necati B. caddesinde 750 \1r9bbş 
~ayılı sokakta 670 metre ~ıeri 1'1~ 
beton yol yaptırılması, fen 1~ ,eSi ııı 
dürlüğün df' ki keşif ve şar:rıııfle)'e 1'6' 
cibince kapalı zarfla e~sılt;4o J ~ 
nulmuştur. Keşif bedelı 1 . ıı.tı s0

1 60 kuruı1 ve muvakkat teınırı ıO" 

Türkiye iş bankasına par a ya
tırmakla yalnız para biriktirmi~ 

olma z, ayni zamanda tsJ.liinizi de 
denemiş olursunuz. 

- -- Diş tabibi _ _ _ 
\ uJl'l9 ~ 

liradır. İhalesj 7 / 6/940 c ıcıırııı!l ~ 
saut 17 dedir. 2490 sayılı cı te•l 

Haatalarmı Jaer ..V.n sabahtan tarif atı dahilinde hazırlanJl'l}"sıı ıı t •-
akfanıa kadar lkincibeyler soka· ını fi' 

mektupları ihale günü az. a tı·ııe 

Cevat Dağlı 

iında 65 numaralı muayenehane· ııse 
altıva kadar encümen rıY 

&inde kabul eder. Telefon: 3!!!!. rilir·. 23 28 2 6 A 

ilaEN~ 
Makine Tamir hanesi 

işi gQnünde teslim etme~ prensip edinen ve bll' 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kutan• pazan demlt'Ctlv 8'l - 19 Telefon: 1991 

lzmir Yün Mensucatı 
1 

T. A. Sirketinin halkapınar kumaş f abriJıtJI 
Tarafından mevsim dolayiıiyle yeni çıkardığı ~matlar 

SACLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni 7aptıracaf ınız elbiıeler için bu mamuli.b tercih edio :s A T 1 Ş Y E R L E R ı:.-
Birinci lrordoada 186 aumarada 

ŞARKHALI T. A. Ş 
ALSANCAK 

f ıtaayonu K arımnda Yeti Açılamı 

EGE 
Husu$i l:ı astahanesi 
Sahi1,i: DOKTOR OPERATÖR 

ADİL BjR 
iln şulıe11e ait haJıtalar kabul ve mtı. 

. Müessesede her zaman l
tehas~ula-rı tt1.1afından tedavi edilir. 

1 doktor bululur. Tel.2918 
' 


