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Müttefik rdular, Şimali Fransada Almanla. 
rın En Şi detı· T arruzlarını Püskürtüyorlar 

• 
ihanet ve Harp 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Belçika orduau, Belçika milleti ve 

0 nlarla birlikte müttefikler hiç u -
l'ılulmayan , hiç beklenmiyen bir hi
)'anete uğradılar. Kendisine bir mü
dafaa vazifeıi verilmit olan Kral Le· 
0 Pold, kumandaaındaki Belçika kuv 
"etlerini de arkaaına takarak düt -

Fransız ve lnailizlerin Alman ta
arruzuna kartı muayyen bir müda-ı 
faa ve yıpratma planlan vardı. Bu- ili' ..,_, 

Un için büyük maaraflar ihtiya,. e· 
derek Majino müdafaa hattını vücu
da ıetirmjfler ve harpten ıonra da 
lılUıu Man9 denizi ı:ıhillerine kadar 
lerıı.did etmialerdi. Düımanı burada 
lı.arıtlamak, onunla buı-ada dövüt· 
lllek Ye zamanla yavaı yavat onu bu· 
•ada yıpratmak, ıonra da ezmek ı .. 

- Duamı 4 llAcli aahlkde -

• 

... .. 

- Ya..fısı 2 inci •ahifemizdc -

Belçika Kralı tesliın oldu 

yıdsız ve şartsız teslim olmağa ha • !arına dönmeğe davet eylemiştir. 
zır bulundyğunu bildirmiş ve mura- Roma, 28 tRadyo) - Stafani ıi • 
samatın ke•ilmesini istemiştir. jansına şimal cephesi muhabiri , 

Alm:ın karargii.hı, saat birde kra- Belçika karalının, yeni nesli kırmak-
la ceYap vermiş ve isteğinin kabul dansa teslim olmağı tercih ettiğini 

edildiğini bildirmiştir. bildirmiştir. Ayni muhalbir, kralın, 

Üçüncü Leopold, teslim kararını teslim kararını verdikten sonra, bu-
Fransız baş kumandanından gizle - na itiraz eden kum:ındanlariyle çok 
miştir. mücadele ettiğini ilave etmiştir. 

Ostand, 28 (Radyo) - Kral üçün Pariıte 

cU Leopold, teslim olmak kararını Paris, 28 (Radyo) - Fransadaki 
48 s:ı:ıt içinde vermiştir. biltün Belçika mahfillerinde kralın 

Belçika ordusu, bu sabah saat 4 hainane hareketi bü;•ük bir teessllr 
de Sil1ihlarını teslim etmeğe başla - ve kuvvetli aksülamel uyandırmıştır. 
mı~tıı'. Fransadaki Belçika şirketler mü -

Yarın sabah Alman karargAhı ile messilleri toplantılar yaparak Belçl-
ilçüncü Leopold ~r<ısında imzalana- •I' · ol.ec t Le.o 

1 
kanın, milttefiklerle birlikte düşmana 

cak olan te•lim protokoloundan son- Alman1ırr• "" "'" ltl8 po d karşı koyacağını kararlaştırmış ve 
ra kral Brüksele gidecek ve orada kendisine tahsis olunan jaken şato. -Devamı 5 inci aahil•d-



•-~aıaı~nwlil 
Hatıralannı yazan: P~ LlıVE KOHLER 

-14-- nrtist pek fazla ilıti~·atkar davrnn.mı-
Diğer tnrnftnn milyoner yahudi yordu. Onun bu halinde: c:Bir kere 

de, I>ariıste )'aşamakta olmasına rağ- olan oldu, bundan sonra ıne kadar 
men, kendisini pek tehlikeden uzak uğraşsam boş!> Diyen bir insan ha
aörmüyordu. Eğer, R~nate l\1üllerin Jeti ruhjye i vardı. 
onunln olan miına ebatı meydana Renntc bir dereceye kadar hnk -
~ıkıp Hitıer kJZacnk olursa, arti tin lıydı: 

Almunyadaki aile efradı kadar. o- Hakikaten, Alman gizli polis teş
r.un da hayatı tehi.kere girecekti. kilatının, yabancı memleketteki Al -
Zira, o günlerde, nazi gizli teşkil& - manları tarassut ve kontrola memur 
tın:ı mensup kim!'!elerin. muhtelif ndamlan - bilhassa Renatenin Pari:::. 
memleketlerde, nazi aleyhtarlaıını teki hayatını takip vazifesi ver:lmiş 
irnçırın oldiirmeleri, günün hadist:le- olan adamlar - Berline jurnallarını 
rl arasına girml~ti. göndermekte gecikmemişlerdi. Bu 

Milyoner yahudi .de, bir gün bu raporlar evveli, Paristekj Alman ~e
tedhişçiler tnrnfından evvela tehdid, farethanesine verilmi~ ve oradan da, 
11onra katlolunabilirdi. Bunun hesa _ cdiplomat çantası> içinde Berline 
hını arayıp soran bulunsa bile,onun gönderilmişti. Ru suretle, raporlar. 
ruhu öbür dünyayı çoktan boylamış Fransız polisinin muayenesinden de 
olacaktı. kaçınlmış bulunuyordu. 

HUiasa, Renate Müller ve milyo - Fakat, ta Fransadan Almanyaya 
ner aşıkı, kendilerini başka bjr mem- kadar giden bu raporlar, orada Hit
Jekette bulmuş olmanın ilk çılgınlık- lerin eline değmemişti ve bu da, ge
Jarı geçmeye başladığı günlerde pek ne, Göbelsin marifetiydi. 
mes'ut bir hayat yaşıyamıyorlardı. Ewelce de söylediğim gibi, Hitle-

Bir gün korktukları şeylerin tama- rin, Rennte Milllerle evlenmesin1 her 
mJ;·Je başlarına geldiğini de gördü - ne pahasına olursa olcun istiyen Gö
ler: Etrafında Almnn gizli polis teş- bels. bu raporları alır almaz hasır al
Jdlitına mensup adamların dolaştı- tı etmiş ve Hitlere vermemişti. Bu 
fını, onları gizlice tarassut ve takip suretle , belki, vazifesini suiistimal 
ettiğini öğrendiler. etmiş oluyordu. Fakat her şeyden ev-

Almanyadayken, aşıkının bir mOd vel kendi arzusuna hizmet ettiği için 
det için uzaklaşmasını istiyen bizzat de, memnundu. 
Renate Milller olduğu halde, ~imdi -Devam edecek-

Yedek Subavlarımız 
Muayeneye çağırıldı 

1 - Haziran 940 başından itibaren şubemizde kayıtlı umum yedek 
ıubaylann mutat senelik yoklamaları başhyacaktlr. 

2 - lzmirde bulunanlann nüfus cilzdanı ve bütlin askeri ve~ikala • 
rlyle birlikte yoklamalarını yaptırmak üzere bizzat şubeye müracaat
ları ~cöuridir. Hasta olanlar raporlanm şubeye iöstereceklerdir. 

8 - İzmir vilayeti dışarısında bulunan subayların yoklamalarını ~·ap
tırmak üzere taahhütlü mektuplarla şubeye müracaatları lazımdır. 

iye - talya ti
mün asebetleri 

Italyan tacirlerinin tal<ındıkları va
ziyet, tacirlerimizce tetx:il< edildi 

Yıldırımdan bir 
zavallı daha öldü 

Kanada 
Hükumeti 

Mülteciierin bir kısmı-
nı istiyor 

Oltova, 28 (A.A.) - Başvekil 
Mackenzie King Kanada hükfüneti
nin 1ngiltere ve Fransadaki müJtecJ.. 
lerin bir kısmını alarn.k onların :)'ilk· 

Cumaovasında bağlar- lerini tahfif etmeğe karar vermiş al-

da zararlar var duğu hakkında Avam kamarasında 
• • ... • • v tem:ııat vermiş, yalnız bunların K•· 

.,. Ö~e~ışın Kı~az nahıyesıne lıa_!!lı nadaya nakledilmelerinin müşkil ol-
1 enı koyde yagmur esnasında du - duğunu söylemiştir. 
şen yıldırımdan tarlada ot toplamak- Kanada tarafından kabul edilecek 

Türkiye - ltalya ticaret anlaşması mucibince halyadan memleke - ta olan ı~mail oğlu 44 ya~mda Bay mültecilerin miktarı bilahare tesbit 
timize idhal edilecek mamul E!.§ya , makine, tuhafiye ve manifatura İsmail Göktaş telef olmuştur. edilecektir. 
eşyasına mukabil memleketimizden muhtelif mahsul ve hurda demir Cumaovası nahiysi ile köylerinde *·----
ihraç olunacaktı. H tta bu ayın ilk haftıu:na kadar memleketimizden Cumaov:ısı nahiyesi ile köylerinde B 1 
ltalyaya ·n:ıühim miktnrda mahsul ilıraç edilmiş, sevkolunacak hurda yüzde 20-25 nisbetinde hasar vuku atan vapurıar 
demirlerin de tesbitine ve hazırlanmosına ba§lanmııtı. Fakat ne gibi bulmu§tur. Loııdra. 28 (Radyo) _ Son hafta 
tesirler altındn hareket ettikleri layıltiy1e anlaşılamıyan ltalyan fir - * zarfında 1ngilterenin 600 tonluk bft 
malım, Türkiyeye kliring uııulü ile ihrncat yapmııktnn imtina eder gi- Yılanın verdiği telaş ticaret gemisiyle 30 bin tona balil 
bi bir vaziyet takınmı§lar ve Türkiycden gönderilen muhtelif mahsul- Bir adam tarafından kültürpark olan üç müttefik ve 16 bin tona ba· 
ler kontenjan lidelerindeki miktar da dolmuştur. İtalyan firmaları· hayvanat bahç..esine konmak üzere liğ olan 4 bitaraf gemisi Almanlar 
n_ın TUrkiyeye yapacak!arı mahsul sevkiyatı için kliring usulünün tat- tutulan bir yılan, dün belediye da.i- tarafından batırılmıştır. • 
bikine ynna~mıyarnk serbest döviz istemeleri üzerine §ehrimizdeki resinde içinde bulundu~u 2'aZ tene_ Buna mukabil beheri altı~ar bil 
muhtelif ihrncat birlikleri idare heyetleri toplanarak vıı.zyctj müza - kesınden yere düşmüş, kaçmıştır. tondan fazla 2 Alman vapuru, Nor • 
kere etmiş ve bazı kararlar almı§lardır. Bu kararlar, ltalyaya yapıla - Yılan hademeler tarafmdan tele! e- veçliler tarafından batırılmıştır. Al-
cak mahsul ihracında kliring ıistcmi yerine ıerbest döviz usulünün ika- dilmiştir. man ticaret gemilerinin şimdiye ki" 
rneıi ıeklindedir. d k" ,;. 1 

Halke • d k f ar ı zayiatı 730,000 tona ibaliıs o .. 
İhracat birlikleri idare heyetleri, birlikler umumi heyetlerini de VID e On erans maktadır. Ve bu miktar, BritanYI 

davet ederek kararlarından bütün ihracatçıları malumatlar etmiıler· Halke\•i salonunda 31-5-940 cu - zayiatından pek fazladır. 
dir. Çünkü İtalyan tacirlerinin, kliring usulü ile memleketimize ihra. ma günU saat 18 de İstanbul '!iniver- *----
cat yapmak istemedikleri anlafılmıştır. Bunda epi u.mandanberi 11 • sitesi döçerıti bay Ziyaettin Fahri • • 
rar etmeleri nihayet ihracatcılanmızın haklı mukabeleıini intaç eyle - Fınfıkoğlu tflrafından(ırk ve millet) y eDJ yıla gırerken 
rniftir. Maamafih iki memleket arasındaki ticareti inkişaf ettirmek mevzulu bir konferans verilecektir. .. 
için bazı tedbirlere baı vurulması dn muhtemel görülmektedir. * -Baı tarafı 1 inci ıahifed..-

, _____ uu..ını"'·-ıımı-- Çocuklara maskeli balo rin istihlak ve muamele vera-ilerfn• 

Af •• b B •• h . de zam yapılacaktır. Bu zamlar eski 
YOD mU ayaaSI ayer mUSta za- Als.ancakta Gazi ilk o~ulu hımayeıverginin yüzde 10 ve en fazla 20 ait' 

heyetı tarafından 8 haz ıran akşamı ıb t' d d · 
Ofis faaliyetine devamda ratı ve aspirini ku1turpark gazinos~ndn çocuk1a~a e ~~ne 1~~irde kahve ve çay tiatı~ 

Toprak mahsullerj ofisi İzmir ŞU- s . mahsus bir maskelı balo verllecegi . ı· ilks l vi h kklll" 
ıhhat h d h b l t 

rın n yarıyarıya y e ece.ır a 
besi mUdürlilğO, müstahsil elindeki ecza anesın e a er a ınmış ır. da bir şnyia çıkmıştır. Bu şayia taınl" 
afyonu satın almakta berdevamdır. Haber aldığımıza göre Kemeraıtın - * men asılsızdır. Yukarıda da yazdıl'l" 
31 mayıs akşamı, mUbnynata son ve- ela Sıhhnt EczanC'si, Bayer a prinleri Kozakta kermes rnız gibi zam miktarı eski verginfJI 
rilecektir. ile müstnhzarntından getirtmiş ve.pi- Vali Bay Etem Aykut, dUn Berga- yüzde 10 - 20 si nisbetindedir. DU• 

Toprak mahsulleri ofisinin müs • yasada satnınğa bıışlamıştır. 1 h · · d .. 1 1 eO . . . . ma kermesinin kozak gününe iştirak nun arıcın e soy enen er tamam 
tahsıl elındekı yulaf ve ~rpalaı ı sa- *--- etmiş ve kozak yaylasına çıkmıştır. asılsızdır. 
tın alması hakkındaki hükumet ka- z· . .. .. } b . . M ı· V kt:l t· d 1 nılt ıraat enstıtusu ta e esı Burada Bergamadan ve cıvardan ge- a ye e " e ın en ge en e 
rarı henüz tebliğ edilmemiştir. • • len halkın iştirakiyle eğlenceli bir üzerine yeni zamlarla alakadar tOO" * tetkıka gelıyorlar gün geçirilmiştir. car ve satıcılar, ellerindeki maııarııı 

Fuar hazırlıkları Ankara ziraat enstitüsü talebesin- * miktarını gösteren beyannameJer!ı 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, diln ~en 5a genç, başlarında beş mual - • • Defterdarlığa vermekte berdevaıtı: 

öğleden sonra mezbahada tetkikler lim olduğu halde mesleki tetkikler Çuval ve kanavıçecıler dırlar. Tevdi müddeti, yarın aab•l 
yapnıışbr. kin bu akşam Bıırsndnn şehrimize Çuval, kanaviçe ve jilt mamülatı bit€$ektir. •r f 

... hıecckl.crdir. ithalatcılar birliği heyeti umumiye- Sigara, kıbrit, çakmak taşı yerı~ 
Funr hnzırhkl~r~na devam edil _ Talebeler, Bornova ziraat mekte- si dün toplanmıştır. Müdafaa zamlarının tatbikine def' 

mektedir. Fuarın muhtelif diIJerdekj b:nde misafir edileceklerdir. tzmirdekj birlik , !:ıtanbuldakinin hal başlanmıştır. 

4 - Yoklama a'ağıda gösterildiği şekilde subayların rlitbe ve sınıf
larına gOre muayyen gllnlerde ~ apılacağındıın yedek subaylarımızın 
mutlaka gösterilen bu günlerde §Ubeye rtlürncaatlan ve zamanında 
yoklamasını yaptırmıyanlar hakkında 1076 sayılı kanunun 10 nuncu 
maddesi tatbik edilecefinden yedek subaylarımızıp gösterilen günler -
de yoklamalannı yaptirma\nrı Tica olunur. afiş ve broşürleri, dış memleketler_ Buradan d:ı Aydına gideceklerdir. şubesi halini almıştır. Yeni idare he- :. 

1-6-940 General ve kurmaylar 1 deki elçilikler ve konsolosluklı!rımı - * yeti de seçilmiştir. Yeni mali yıl başının ba(şlangtCI I 
· • j münasebetile 1 haziranda şehritnif S-G.;940 PiYade asteğmen ve teğmenler, 

4-6-940) 
zn gönderilmiştir. Ayı·ıca devlet de - Mekteplerde imtihan * gümrük baş müdürlüğünde sabahlt-
mir ve deniz yoııariyıe hava :.·oııarı Mu··tekaı·d ve yetı·m ma- • 

5-6-940) 
6-6-9(0 
7-6-940) 
8-6-940) 

nakil \'nsıtalnnna talik edilmek üze- Şehrimizde.ki liselerle orta okul - yin ısaat dokuzda senelik mutad t ... # 

}arda dünden itibaren son ~ınıf tale- aşlarına yapılan zam ren :vapılacaktır Piyade üsteğmen, yzb. ve daha yukarı rütbeli subaylar 
Topcu ve ölçme asteğmen ve teğmenler, 

re fuar afişleri bu idarelerin merkez. • · 
lerine de verilmiştir. lıesiııin imtihanlarına başlanmıştır. Eski tekaüd kanunu hükümleri da- ----------~---

KültUrparkta beden terbiyesi ge- Liselerde !) ve l O uncu sınıflar ta. ircsinde maaş almakta olan müte - B o R s A 
10-6-940) 

11-6-940) 
12-6-940 
lS-6-940 
14-6-940 
~6-6-940 

17-6-940 
18-6-940 

Topcu \Te ölçme üsteğmen yüzbaşı ve daha 
Top. sb. Jar 

yukarı k • _ f d . le besinin kanaat notları tesbit edil- kaidlerle yetimlerin maa. şiarına mun nel dire törlilgü tara ın an ınşn~ına . f 0 1; k 11 6 7 
· · 

karar verilen yüzme havuzu ve tri. mış ır. ı .a. o u arın ve ın~ı zam tahsisat ve yüzde on zammın 

bil t ı . k d v d .. k sınıf tnlebesıınn kanaat notları bır tutarı üzerinden 'l;.·apılan yüzde 25 ZAHiRE: ne a ıp çı ma ıgın an muna a- . · . . 

1 t d .d d"l f k .. hazıranda mekteplerde talık edıle- nisbetindeki zam, haziranın ilk haf- 29 susam 
sanın em ı e ı mesi muva ı go - kt" 

.. 1 ·· tü ce ır. tası içinde tevzi edilecek maaşlarla 1725 "yapağı 
lru muş r. ---* beraber verilecektir. Maaş bordura -
f Zehir içti, fakat.. BERAET hırı cumnrtesi günü hazırlanamazsa 9000 "zeytinyağı 
( Eşrefpnşada Ballıkuyu caddesin - Sahtekarlık ve vazifelerini ihmal pazartesi gününe bırakılacaktır. Ma- * 

Bütün suvari subaylan, 
BUtfin muhabere subaylan, 
Bütün istihkam s,µbaylan, 
Bütün nakliye subayları, 
Bütün levazım subaylan, 
Deniz ve hava subayları, 
jandarma subayları, 

{de oturan Bn. Saime, ilaç zanniyle suçundan İzmir eAs~i niifmı m~dü.:ü n.mafih hazırlıkların süratle ikma ·- ZABIT ADA 
19-6-940 (zehirli bir ilaç içmiş, derhal hastane- 'B. :Mustafa. Başkatıp Bay Safı, nu - ime çalışılmaktadır. t·e:=•g•=12'=1

-·• 

!5 
47 

43 

115 
~8 

eski satıt 
48 

... 

20-6-940) {ye kaldırılmış, mides· yıkanarak ha- fus katibi B. Ziya Be~ler, devlet me Yüzde 25 nisbetindeki yeni zam - Ayarından yaralamlJı 
21-6-940) Bütün hekim ve diş doktorları, (yatı kurtnrılmıştır. ~n. Saime, dul murlarına intisap iddiasiyle menfa- dan, 551 ve 3255 numaralı kanunlar- · Karşıyakada 1755 inci sokalcU 
22-6-940) 1 ve kimsesizdir. llt temin etmekle maznun muakkip la terfih zamlarını almakta olan ma. Mehmed oğlu Nazif, 10 yaıında Ah" 
24-6-940 Baytar ve eczacı su baylan, 1 o·k ·r d } } Baha ve belediye mukayyidi B. Ab- aş sahipleri, istifade edemiyecek - medi taşla ayağından yaralamıştır· 
25-6-940 Dem. Yol ve harp sanayi subayları, f 1 l 1 e ze ze e dullahın şehrimiz ağırceza mahke- lerdir. Hırıızlık: 
26-6-940 Hesap ve muamele memurları, 1 .Evvelki sabah saat 14,30 da Diki- mesinde cereyan etme,!cte olan mu- * Karşıyakada 1730 uncu soka~ 
27-6-940) Erbaş ve başçavuşlar, ljde orta şideette bir zelzele olmuş, hakemelcı·i sona ern1iş, suçları sabit Bıçak taııyonnuı: !İbrahim oğlu dokuz yaşında Sababt4 
28-6-940~ c c c •beş saniye devam etmiştir. Yeni ha- o~madığından _he~si~in de beraetle- .. K~rşıya~nda l\Iustafa oğlu Alinin diıi, ~smail oğlu Kemalin 45 kurd" 
29-6-940) c c c 1 sar yoktur. nne karar verılmıştır. uzermde bır bıçak bulunmuştur. şunu çalmış ve yakalanmıştır . 

....... BlllllPllllm ................................................ ~~---------~~------------------------------------------------
l .SLA""' M T' AR/.H/·-·--- niçin çekiniyorsunuz? Bizim için öl- gibi olmuştu. Halid ibni Velid; bu tırdı. Aynizamanda ordunun gönlü- Esma; 

Bağıran Kutbetübnil Amirdi. Bu muazzam bir ricatıa geriye çekmeğe de biliyordu ki 100 bin kişilik bir Dedj ve içeriye girenin islAm pef• 
••••••r ..ıf"l _ l mek daha şerefli değil midir? vaziyetten istifade ederek orduyu , nü aldı. ÇünkU Hf!zret Muhammed - Buyurun! 

Hz. Muhammed ses, de. rhal tesirini gö.:5termişti. Ha - başladı. Düşman onu uzaktan takip düşman karşısında tutulamazdı .. .ıramberj olduğunu görünce hemen,,. 
lid, kumandaya geçmişti. Akşam ediyor, fakat hücum edemiyordu. Halbuki Halid; orduyu kurtarmağa nu karşıladı: 

•---~ Yazan: M. AYHAN 
• yaklaşmıştı. Hava kararıncaya kadar l~Iam ordu~u epiyce telefat vermiş - muvaffak olmuştu. - Ya Resulilllah !.: Zevcemde1l 

•••••• •• vaziyeti kurtarmak ve ondan sonrası tı. Fakat duşman telefatı daha fazla Resulü Ekrem; o günden itibaren haber getirdiniz galiba! 
-2l 7_ vel karışmıı olan bu kahraman cen. için de ayrıca düşünmek lazımdı. idi. Ayni zamanda ordunun kısmı onu daha derin bir takdir ve muhab- Esma; bu sözleri müteakip derb•l 

Karşılarındaki ordu; her itibarla gavere dikildi. Halid; pek çok tecrüb~Si olmakla küllisi kurtarılmıştı. betle sevmeğe başladı. Nitekim, o. sustu. Çünkü Re.sulü Ekremin çehre-
falktl. Rum a kerlerini teşci edi}'Or- Fakat Halid, itiraz eder gibi oldu: beraber zeki jdi. Düşmafıın karşısı- Ordunun ricatı ve bir çok güzide- nun hakkında: sinde beliren hüzün \'e meyusiret. 
lardı. _Fakat ya Sabiti Kumandanlığa na, geriden taze kuvvetler sevket - !erin şahadetj. l\f edinede derin bir - Sen Allah tarafından düşman her şe:n derhal idrakine ç.arptırınıf" 

Halbuki tslftm kuvveti, hem kuman sen benden "(]aha layıksın .. Bu bay- mişti. tesir uyandırmış, Resulü Ekrem, bfi - ilzerine sıyrılan bir kılıçsın Halid!.. tı. Hazret Muhammed, 
dansız, hem de bayraktarsız kalm~- rağı sen taşımalısın .. Çünkü sen ben- Cepheyi derhal bozup çekilemez- yük bir isbrnp ve teessüre düşmüş- Derneğe başladı. - .. Te yapalım ya Esma -dedi- on· 
tı.. den daha büyüksün.. di.. Fakat esaslı bir müdafaa ve cep tü. Şehid düşen Cafer; Hnzret Alinin ları şehid verdik .. E:;ma. yavrularına 

Caferin vOcudünde; 90 yara açıl_ Sabit; he teşkili ile bu tehlikeden yakayı Asker, Medineye yaklaşırken; kardeşi ve Hazret Muhammedin de sarıldı ve. ağlamağa başladı. Resultl 
mıştı ve vUcud, adeta tabii şeklini _Hayır_ diye bağırdı- ben büyü- daha kolay sıyırma·k mümkündü. halk, şehirden dışarıya çıkarak on- amcazadesi idi. Şe.hidin zevcesi Es - F.krem, çocukları öpfip okşadıktıı.rı 
kaybetmişti. ğüm, fakat sen bir kahramansın, b!r Ertesi gUn; hedefler bu şekilde lan hakaretle karşıladı: ma; biç birşeyden haberdar değil • sonra: 

I . 
Aptullah. hakeza.. bahadırsın ki, etin az bulunur. Bayra teşkil edildi.. DUşman, is!Rm ordu • - Allah yolundan kaçtınız. Za - di. . - Ya E~ma: ağlama!.. Böyle keJI· 
Bu aralık, ön saftaki islftm kuvve- ğımızı sen kaldır!. sunun imdııd aldığı zannına düşmüş- fere ermeden dönüp geldiniz! Ordu şehre girdikten sonra Resu- dini harap etme, doğru değildir. 

ti biraz geriye çekilir gibi oldu. En- Kaybedecek vakit yoktu. Çünkü tü... Diye bağırmağa başladı. Hatta; lü Ektem. mescide gitmiş, gizlice Diye hirıı~ nasihat verdi ve çıktl· 
aardan Sabit bayrağı kaldırarak; ordu mevkilerini terke ·başlamıştı... Halid; hiç durmayarak çarpışmış orduya taş, toprak atanlar da bu - göz yaşı dökmüş ve bunu mfiteakip Fakat di!şilııilyordu ki; E:=ma teselli· 

- Arkndaşlar -dedi- peygamberi- '!\luntazam ricat de~il, basbayağı bir ve elinde sekiz kılıç parçalanmlştı. lunuyordu. de Caferin evine gitmişti. ye ınulıtnttır. ,BugOn hiç bir şey d!.I· 
mizin emri mucibince; kumandan se firar ve milteakıben fnhizam ve kılıç DUşman, bu son harp gününde, nde- Burada da Resulü Ekrem yetişti: Bu kara haberi bi7.zat verecekti. il şihıecek vaziyette değildir. 
çelim.. tnn geçirilmek tehlikesi vardı. tn endişe eder gibi bir vaziyet ta - - Hayır bu bir firar değildir. Esma; iki çocuğu ~luhammedle~ - Gideyim de Fatmaya söyliy• .. 

Gözler;derhal Halid ibni Velide: Bu sırada bir ses duyuldu: kınmış; geriden imdad gelmiş ol - Yetişir! Abdullaha sut veriyordu. Ontan se- yim, alakadar ol un. 
lim kafilesine daha bir kaç ay ev- - Ey arkadaılarl Niçin korkuyor, mak korkusiyle biraz ~~rlye çekilir Diyerek bı,ı ~aleyan ve tesiri baı - vip okşadığı su·ada kapı vuruldu. -Devam ede<ıek-
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Matbuat FIKRA 1 
Heyetimiz 

. Metafiziğin Değil, 

1 

• 
Atinadan lstanbula 

hareket etti ltalyanın, müttefiki ere müracaat ede- Müsbetin.~::,c~v~~i 
Atina, 28 (Radyo) - Yunan mat-

buat birliği, İngiliz hükumetinin da- rek haklarını ı·stedıegV 1• 50 •• ylenı·yor Fransız Batvekili biı- mLlcized<'n Veti üzerine Londraya gitmiş ve diin bahsetti. Dümura uir&JJUf anlayıf 
buraya gelmiş olan Türk matbuat he- melekelerinin bedbaht bir faaliyetile, 
Yeti şerefine mükellef bir ziyafot hadiseleri ve sözleri kavramaktan 

Verı:ıiştir.. . Ziyafette, nutuklar Roma siyasi mehafili Italyanın harbe iştiraki halinde Balkanların ve bil- daima aciz kalan bazı kimseler, bu 
leatı edılmış ve Tilrk - Yunan f mucize kelimesinde, artık tahakkuk 

do;!~t::e:::ı~:ıe~~ri~~!!~·Sabah) hassa Türkiye ile Rc .. manyanın bitaraf kalacaklarını zanediyorlarmış! et;:u~i;:~::::: i~:~n: =~::::: 
baş muharriri Hüseyin Cahit Yalçın; Budapeşte, 28 (Radyo) - (Ma- katı neşretmektedir. tının tayini için İtalyanın harekete meseleleri üzerinde Romada milza- lamanın iki yolu vardır: Bir kere; 
Verditi bir söylevde, Tilrk - Yunan caristan) gazetesi; ltalyanın, gün, Nazır; muhabirin sorduğu suale geçmesi lazım geldığini ve bu fırsa- kerelerde bulunan İngiltere ve Fran- bu ifadeyi, gramatikal bir idrakin 
dostluğunun çok kuvvetli olduğunu den güne harbe yaklaşmakta bulun- cevap vererek, İtalyanın heran har- tın l;ıir daha ele geçmiyeceğini yaz- sa hilkumetlerinin milmessili, bugün ~a~ ve aıhhatli bir mi.na aydınlıiı 
beyan etmiş ve şu sözleri söylemiş- duğunu yazarak diyor ki: be hazır bir vaziyette bulunduğunu kt d L d d" .. t·· ıçuıde anlıyamamak.. Filhakika 
t . . • • . . 1 . . . • ma · a ır. on raya onmuş ur. .. 1 F L• • 
ır: cRoma sıyası ve resmı mahafılı, ve t~Jyan mılletınin, l\fussolınınin İ • cum e; « ransayı ancak uır mucLZe 

B. b b. 1 k tt it 1 h b · ı· k' h ı· d B 1 - . k tl b ki d'" · . b Bern 28 (Radyo) - sviçre gaze- Kontrol işlerinde derpiş edilen ın· k t ki' d d "td• • ._,_ - ız; ya ancı ı.r mem e e e ayanın ar e ış ıra ı a ın e a • verecegı uman ayı e · e ıgını ~· ' ur arır:ıt ıe ın e egı ır; erer U'lr 

değil, öz yurdumuzda bulunduğu- kan devletlerinin ve bilha;>a Türkiye ı•an ettikten sonra, ltalyanın Alman- telerinin Roma muhabirlerı; İtalya kılap, yalnız kontrol Uslerinden ve- gün, biriıi, bana, Fransayı bir muci. 
tııuzu farzediyoruz. Türk ve Elen ile Romanyanın bitaraf kalacakları ya ile müttefik olduğunu, bununla hükumetinin, l\Iütlefikler nezdiııde rilecek seyri sefer vesikalan ile va ze kurtarabilir derse ben bu mucize· 
tııilletlerinin dostluğunu sarsacak hakkında kuvvetli bir kanaat besle- b~raber harbe iştirak ederse. ancak siyasi teşebbüslere girişerek hakları- purl:ırın eşya nakletmeleri keyfiye- ye inanırım; çünkü Fransaya inanı· 
hiç bir kuvvet yoktur ve olamaz.> mektedir> kendi emellerini tabakkuk ettirmek nın verilmesini istediğini ve alacağı tidir. Bu müzakerelerin İtalya, İngil- rım> ıeklindedir. 

Türk matbuat heyeti, Selanik yo- Sofya, 28 (Radyo) - (Utro) ga- için çarpışacağını söylemiştir, cevab:ı göre hareket etmeğe karar tere ve Fransa arasında meşru bir Eier duyduiumuzu ve okuduiu-
:iyle 1stanbula hareket etmiş ve is- zetesinin Romıt muh:ıbfri, İtalya Roma, 28 (Radyo) - Popolo D'i- verdiğini bildirmektedirler. anlaimaya yol açacağı tahmin edili- muzu anlıyabi''yorsak bu iki cümle-
tasyonda teşyi edilmiştir. matbuat nazırôle yaptığı bir millii talia gazetesi; Akdeniz mukaddern- Londra, 28 (Radyo) - Kontrol yor. nin arasındaki uçurum farklarını ıra. 

---=:ıı yet kolay görürüz. Bunun için keli-

T r o çk İl] İ Hooverin Nutku · Alman taVyareleri ~::::::·m-:.::.::.7.:m;;;~;; 
Yaralıyanlar . . ::!:k!::~;:t~:~~~:eirk:::;:;,.,;~ 

Meksiko, 28 <A.A.> _ Troçkiye Hıçbır Avrupalı devletin Atlas Ok- Amerikan hastahane ~erini bile bile :!e:!.:.:.':d,'::'~r~::ıy::~~ •1:,:~~ 
tecavüz edenlerin tevkifi hakkında • - d 
~:~~~~~:en Me::~s:sy~:~:s b~~~~~ yanUSUna g~ç~eSıne ~USaa C bombardıman etmişler Ve ye~:kandaki metni sakat anlama. 

ru general Munjez §İmdilik tebliğ ed1lm1yecekt1r hastaları öldürmüşlerdir ::u::::i :.~:. .. ~::in ~:~.,;ı~~;İ 
edebileceği hiç bir netice mevc\lt ol- Nevyork, 28 (A.A.) - Hoover; tefrik edilmesini iltizam etmiştir. ·d k• ın d • . 1 . . L dr 8 (R d ) G . .. . d .k. 1 k d 1 1 ı ra ın mahiyetini kendi kendine 

a ıgını s<iy emıştır. r:ı.dyo ile ne•redilen bir nutkunda Hoover, milleti seferber hale ı;;e- on a, 2 a yo - arp cep- nın uzerın e aşı ar o ara a ge. an. •. 
B 1 b b k hf 1 · h ı ·k t d • h ld Al t 1 • k munakaıa edememek ve s"z"m"" 
. unun a era er omünist ma i - 0 ö,·le demiştir: tire bilmek için sanayi aleminde sar- esinde bu ııııan Amerı an gaze c- ıgı a e nıan ayyare erı, ·ııs - kt d lir 

ı -s " .. me en mey ana ge • 
erınde ve bilhassa komünist Marciso _Amerika., hiç bir Avrupalı dev- fedilmekte olan mesainin tanzimi ili- cilerinden Nevyork Taymis ve Şika- den hastaneye hucum ve orada bu - YI • • •1 , f t .B il 1 I k'ff . . . h t . 1 rmıncı asrın, ı me, san ate, e ... 
a•o e milnasebette bulunanlar ara- !etin Atlas okyanusuna geçmesine zumuna işaret etm'ştir. go Niy~z~n muh~birleri, Alman tay- ~nan arın a esını ım a e mış er • feye hakim olan en büyük vasfı, lie• 

sın da tevkifler yapıldığı bildirilmek- imkan bırakmıyacak derecede kuv- Hatip. dün akşam Ruzveltin •el- yarelerın•n, Belçıkanın garbında Os- dır. d M" L.t • h''-'-' tin' ._ t d · ' ~ . . . . . teY e, « uaue > m &19WUye ı aU• 
e ır. vetli müdafaa tertibatına malik ol- mihlerde bulunmuş olduğu kendi ida- tand cıvannda bulunan tam teşkı • Muhabırler, hastaneden bır tek kı- L•ı .d. H 1._ k. _..._k L MU 

l •tı A .k h t .. b.l .d . . b'I k • ff k ld rauı mesı ır. a uu ı ...... uu • o. ----* ması icap ed«:r resinin battı hareketini müdafaa et- " ı merı an as anesını ı e şı - şının ı e açmaga muva a o u- L.t M • • dd tm kt dir · . . oe •, c ucıze• yı re e e e • 
Kral tetkikattan döndü Hı.tip; bir mühimmat nezareti ih- miştir. d~tle .bombardıman ederek bu has: ğ~nu tahmın etm~mektedırler. Bu Evet cMüsbeb fikri, cMuclze> flk· 

das edilmesini v bu nezaretin bıı- Hoover Reisicumhuru son milsa. tanenın doktor, hasta bakıcı, hatta hilcumdan sonra bır Alman tayyare- 1 •1 F k • , • 
Londra 28 (Radyo) - Kral al - e ' 1 . h tt.kl . . . d k .. . b b r ı e uyufamaz. a at yırmıncı a1o 

t . .' . . şına sanayi erbabından bir zatın ge habesinde partizanlık ya;ıımakla it- hasta arını tamamen ım a e ı enm sı e en az uzerıne yangın om a- nı f 1 f d t h kkuk d 
ıncı ıorı tayyare fubrıkalarını tet- · · t ı· · b'ld' · ı d. A · ı · t t nn m ve e.., e e a a e en 

kik . ' tirilmesini ve kendisine ordu, donan- tiham eylemiıjtir. gaze e erıne ı ırmış er ır. merı- an a mış ır. mUsbetl, metafizik ve ilahi demlerin, 
d.. e~ıkten sonra bugiln Londraya ma nakliyat ve ziraat müşavirlerinin kan ve Kızıl haç bayrakları, hastane- köksllz ılzli kuvvetler tüten nhim 
onmuşti.lr, • ------00------

---.. 1111---- Nevyork Tim es Cebelüttarıkta Amerika hükumeti 
halindeki mucizeai ile UY"fllmaz. 
Yokıa; bu cMUabeb, ırene modem 
zihniyetin yarattıiı, akli ve rfyazt 
esaılara dayanan diler bir cMuclzeır 

l<>ıklar söndürülüyor A "k .. f"kl B h d fikri ile çok ırüzel anlı.tabilir. Yeter 
'11' n mutte ı e eme y abaDCJlardan propagan a yapan• ki bu ikinci cMucize:o yi anlıyalmm 

Londra, 28 (Radyo) - Gece saat merı ani f er e • ve onu tahakkuk .. ttirme metodlan• 

23,30 dan sabahın 5,30 zına kadar h 1 d t . . t . d" Iarı kamplara gönderecek nı bileHm. 
CebelUttankta ışıkların söndilrUI • a yar ım e mesını avsıye e ıyor . .. . . . . Bu ikinci mucize, il~hi kuVTetlerln 
ınesi emri verilmiştir Bu saatler ara- Nevyork 28 (AA) - Nevyork de Ameribnın dehasını hürriyet Nevyork, 28 (Radyo) - Huku • dacılann bulundugu tesbıt edılmış - • • .• ") .. b. t f" .k 
sında yalnız zabitle; ve ellerinde Times gaz;tesinde ~e;retmiş olduğu hissis:ni, nazik anlardaki' şecaatini met, yabancı devletler tebaasını kon- tir. Bunlar yakalanarak, teşkil edi - ıırn h'.?"~ !~:::~ m~~ ku~ r:e • ı~ı 
lnUsaade kltıtlan bulunanlar soka- bir makalede Hamillon Armistroııg fethetmiş ve onun fenni terakkiyatı- trol etmeğe karar vermiştir. lecek olan temerküz kamplanna tke.zal ur e.gı ır. b•. . re ve ımd-" ' .. ' · · · · ·ı 250 .. d ') kt' an arma ınanmıt ır ımanın ;ma 
ıra çıkabileceklerdir. Birleşik Amerikaya hitap ederek, nı tamamile boşa çıkarmış olacaktır. . Amerık~da bulunan ıkı mı yon gon erı ece ır. deyi, riyazi bir tefekkür yolu ile cof· 

----·* Milttefiklere tavyare ve harp malz0 - Müttefikler Flandresin her hangi bın ecnebı arasında bazı propagan. k L· h k L • d k ı "' ..... un uır ru auarııının emnn e u • 

K ~esi, mülteciler iç!n de para istemiş- bir noktasınd~ tutundukça ~nlara !anan ve imkanlarını, son zerresine 

ayzer tır. yardım etmenın zamanı geçmış de- B l .k Başvek·ı1• kadar tahakkuk ettiren yarabcı ve 
T. • Jı YUzlerce Amerikan gemisi kııllanıl- ğildir. Eğer Müttefikler msğlup ola- e çı a l intacı reel tezahürüdür. Bu, müabe-

orununun cenazesın e mamaktadır. !'Jeden dolayı bu gemi- cak olurlarsa yalnız Saint Guenti!ı tin mua'zeaidir; grafiğini, müsbet 
bulunacak lere kızılhaç işar~tleri koyarak am. ve Pas De Cala;sde kalmıyacaklar, • • • • • zihniyetin kadranında bütün açıklı-

Bern, 28 (Radyo) - Sabık Kay- barlarımızda çilrümekte olan huğ- bizim kapılarımıza da dayanacak- Kralın hareketıle Be!çıka mılletının iı ile çizebileceiimiz bir yaratıcılık 
zer Vilhelm, torununun cenazesinde day ve pamukları Avrupaya naklet- !ardır. Müttefiklerin 1940 senesinde faaliyetidir. 
bulunmak üzere yarın Pordama gi. mesi için kızılhaç müessesesinin em- yapacakları harpte, onlara yardım alakası olmadıg" Inı bildirdi itte Fransız Baıvekili bu mlnada-
decektir. rine vermiyelim. Eğer Amerika bu etmek 1945 sene•inde yalnız başımı- ki lıı'r mucizeden bahsetmektedir. ----·* harekette bulıınm1yacak olursa Hit- za yapacağımız harpten daha ucuza Londra, 28 (Radyo) - Pari"t~ B. Piyerlo, Belçika~'.~ diğer.mınta. Yeri, zamanı gelince, onu Fransız 

ler en bilyiik zaferini kazanacak ha- mal olur dig" er nazırlarla birlikte bulunmak- kalarında bulunan butun Belçıkalıla- ·ıı t• • .. t b·ı •• h u 

M il ı d 
· . . .. m · e ınm goı ere ı ecegı uıua na i et meC isin e le gelmiş olacaktır. Hitler bu takdir ta olan Belçikanın meşru hükumeti rın, memleketlerını mudafaa eden gelince: Verdun ve Marn mucizele. 

----- başvekili B. Piyerlo, bugün öğleden müttefik kuvvetlerine iltihak ederek • . 5 k -uc'ızes'ınde 
Büdce müzakerelerine 

devam olundu 

.. . rının sırrını, a arya u• , 

sonra Paı·is radyosunda beyanatta mutecavıze karşı harbe devam eyle- k d' f • d d • L· m·ıllet·ın 

Havalarda Faaliyet .. · · en l ne sın e ene mı f oır 

bulunarak kral Leopoldun, Belçika- melerini bildirmiştir. 1 dl f t ·ı d' Lil• • k" Fran . . ev a arı aı a ı ı e ıyeu ırız ı, .. 
nın imdadına ko~an İngiliz ve ~ran- P.a:ıs,. 28 (R~dyo) -. ~el çıka ba~ ıaya bu noktada inanmak lazımdır. 

Ankara, 28 (Radyo) - Bilyük sız orduları kumandanlarına hıç ha- vekılı Pıyerlo ıle harıcıye nazın 
1ılillet Meclisi, bugün B. Muzaffer J •ı• F İ } • AJ ber vermeden ve tek söz söylemeden Spah, bütün nazırlar, parlamento ve 
Germenin reisliiinde birbirini mU- ngı ız Ve ransız ayyare ert, maD ierki silah hususunda mütecaviz ayan azası, bugün Belçika kralı Leo
teaJ,;ip toplantılar yaparak 1940 se- l h •• k J b · b } d düşmanla anlaşmasını Belçika teş - poldun babası kral Alberin mezarına 
ilesi müvazenei umumiye kanunu ile arın ta aşşut ll0 ta arını Om a a 1 kilatı esasiye kanununun krala ver- gitmişler, Siyah bir krepe sarılmış 
Velı:aıetıer masraf bildçeleri üzerin- Londra 28 (R:ıdvo) _ Dün Bri- Dünkü hava muharebelerinde Al- diği selahiyet haricinde bulunduğunıı bUyiik bir çelenk koymuşlardır. 
deki müzakereleri ikmal etmiştir. Bu t tav,yareleri dllşmana ağır za- manların GO bombardıman tayyare- bildirmiş ve kralın, bu karariyle çok Belçika başvekili ile nazırları ve 

BAHRi SAVCI 

----*----
Kanadadaki 
Belçikalılar 

~ııada VekU~tleri alilk~dar ~d~n Y~::averdiren çok müh'.m faaliyet si düşilrülmüş ve 29 tayyaresi de kul- ileri giderek ve mesuliyeti tamamen m~bus~an, ~arın da me~hul asker 
ııöesel1eıerkilzerktaınd~ muhte

1
1if hatı~lehr ııöstermişlerdir. lanılmıyacak derecede hasara uğra- yüklenmiş olduğunu söyliyerek de_ Abıdesıne ırıderek merasımle çelenk Müttefiklerle beraber 

et z. a ara no ı nuar arını ıza Britanyadaki üslerinden hareket tılmışfır. miştir ki: . . koyacaklardır. 
I mış ve bazı temennılerde bulunmuş- eden deniz tayyareleri, kara bom- 14 İngiliz tayyaresi üslerine dön- - Kralın bu hareketınden bUtun * harp ed1;cek 
~rdır. baı·dımanın tayyarelerinin de inzima. lmemiştir. Belçika hayret içindedir. Fakat bir y k} ] Ottova, 28 (A.A) - Belçikanın ----·*- mile Fransa ve Belçika sahilleri üze-! Pazar gecesine ait hava faal!yP.ti f~rdi~ mes~liy~ti, orduya Ve ın_illete 0 ama ara Kanada elçisi Silver Crutisn Röyter .,.. • h }" • d rindeki Alman d:ıfi bataryalan ile hakkında şu malOmat alınmıştır: hıç bır va kıt yuklenemez. Belçıkaya G ajansı mümessilüıe şu beyanatta bu-
l aymıS a ıCin C nakliye kuvvetlerine hücum ederek Almanların Belçikada ~galleri al- yardım eden İngiliz ve Fransız ordu. itmiyenler lunmuştur: 

Görülen 2 Alman bunların çoğunu imha etmişlerdir. tında bulunan Plaşen, Brüksel .ve !arına haber veril'.°e~.eıı yapılan bu C .. k Belçika ordusunun teslim olma.ı 
• Mitralyöz ateşile Alman askerleri Antverdeki tayyare meydanları şıd- hareket, memleketı mucadeleden vaz eza gorece ler mutlaka Belçikada ikamet eden ih -

iaggaresı arasında kargaşalık tevlid eden tay- detle bombardıman edilmiştir. r;eçirecek değildir. Bu hareketle t~ş- Ankara, 28 (Telefonla) _Askeri tiyat erbabının Avrupaya mütev~c -
Londra, 28 (A.A.) - Bu sabah yareler, milhim telefata da sebebiyet Belçika ve garbi Almanyada Al- kilatı esasiye kanunu hükümleri dı- yoklamalara gitmiyenlerden on be- ciben hareket etmireceğini muta • 

Çok erkenden Tı.ymis halicinde top vermişlerdir. Britanya tayyareleri, man nakliyatı hasara uğratılmıştır. şına çıkan kral, istilacının emrine geç şer lira ceza alınması hakkında bir zamııı değildir. 
•esleri işitilmiştir. Tayyare dafi bıı- 8alimen üslerine dönmüşlerdir. • Fransa şimali garbisinde Bolonyıde miştir. Böylece krallık seliffiyetini kanun layihası hazırlanmaktadır. Elçi şimdilik daha fazla ·tafsilat 
tal:Yalarına hazır olmaları ifareti ve- Dün akşam şimali Fransa üzerin- tahaşşüt eden Alman kuvvetleri, suiistimal etmiş, vazüesini yıkmış - vermekten imtina etmiştir. 
tilıniş ise de tehlike işareti verilme- de Alman kuvvetlerinin tahaşşilt nok l:/ıombard1manla ağır z3yiata uğra- tır. Biltiln subaylar ve ordu mensup- * Maamafih Belçika ihtiyat erbabı· 
Ilı iştir. talanna taarruz eden İngiliz bom• tılmıştır. Tayyarelerimizin hep•i de !arı, bu suretle krala verdikleri ita- V } k • nın Fransız ve İngiliz ordularına 

Projektörler şehir üzerinde uçan bardıman tayyareleri, dilşmana ağır sıılimen üslerine dönmUşlerdir. at yemininden serbest kalmışlardır. O ışer müsaade edileceii zannedilmekte. 
bir tayyare ile ba.şka bir tayyare da- zayiat verdirmişlerdir. Bu tayyare· Fransız tayyare kuvvetleri de dilıı- Belçika başvekili, 1914 den 1918 e Beobahter dir. 
ha görmilşlerdir. Bunlara top ateşi !erden ikisi kaybolmuştur. mana ağır zayiat verdiren faaliyet- kadar harbeden Belçika kahraman- --------------
açılmıştır. Bu tayyareler bir- milddet Yine dUn gece Hollanda, Belçika !erine devam etmişlerdir. Son 15 gQn !arının hatıralarına karşı bilyilk bir 
i0nr1. garbe doiru gitmişlerdir. ve garb!Almanya Qzerinde uçan İn- zarfında Fransız havacıları, 600 Al- suç işlenmiş olduğunu bildirmiş ve 

Bir eaat sonra uzun mesafede ve giliz tayyareleri, mUnakale hatlı>.n- man tayyaresi düşilrmUşlerdir. Fran- bUtiln Belçikalılann, bu yüksek ha
cenubu garbi istikametinde yeniden na taarruz etmişlerdir. Bu tayyareler sız tayya~elerinin zayiatının pek az tıralı kahramanlara layık kalmalan 
tllı:UkmUşlerdir. arasında hiç zayiat yoktur. olduiu bildirilmektedir. lazım gelditini ilave etmiştir. 

• r - · 

Gazetesini getirten/er 
mahkemeye verildi 

Beobahter) adındaki Alman gazete• 
sini getiren Alman ve İtalyan kiltfrp. 1 
haneler;nin sahipleri mahkemeye ve-

İstanbul, 28 (Telefonla) - J\Iem- rilmiştir. Muhakemelerine j<akında 
leketimize idhali menı.nu (Volkişer başlanacaktır. 
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rArad;, Sırada 
Hain Kral 

Mayısın 11 inci günü radyoların 
verdiğj haberler arasında Belçika 

c!stanbul mebusu ve İzmir parti müfettişi> kralının §U meıajı da vardı: 

Amerika matbuatı 
Ruzveltin son musahabesini cok 

~ 

nikbinant: buluyor 
b b k f y • l ld f s• S lh · · d k · · Vaşington 28 (A.A.) - Ruzvel- larına bırakmış olmakla muaheze 

ey J ana a • eni ge en yO aş. Jraz §İu:d~e ~:•;a; :i~!::;;ıkt:t:~~:t :~ tin Rudeohadaki dünkü müsahabesi etmektedirler. 

encere t ı k• •• •• - •• ı· t den Belçika, dün sabah Alma_nların ne diplomasi mehafili, ne kongre ve Milli müdafaa için yeni vergiler a ına ge ı yuzunu gore ım. tecavüzüne uğramı§tır. ~e de matbuat tarafından son me.rn- vazi için de kuvvetli bir cerelen var: 

- Ökiltülmüşün oğlu, Ceb·,ııınl - Nasıl bir şey bilmiyorsunuz? - Ne dil ile konuştunuz? Babnmın 1914 de yaptığı gibi ben Jl. kadar hararetle karşılanmış d.eğil- dır. Ayan mecli-si maliye encümcnı 
b::ı~ rnkt.uı Canbey! Dedim. f Çok şa~ılacak şey gördüm amma si- - Ne dil ile olacak. Mogol diliyle. de ordumun başına geçtim. Vatan dır. ?.azeteler. baş makalele:mde reisi Uorrist~n hükumetten 1940 ş~-

Cebenin adını söyler söylemez biı in burada bulunmanızı bilmeyişinize Ben Mogol dilini ağzıma alır almaz kurtuluncaya kadar ordumla bera· bu musahabenın edasıııı takdır et- batına kadar büdçeyi kapatmıya ka 
çığ ıktır koptu. Otuz .kırk kişi ban:ı dünya durdukça şaşarım. Neden bu- halk başıma birikti. ber çarpışmağa ahdettim.> mekle berab~r Reisicumhurun; fi tahsisata malik olup olmadığını 
) umruklarını göstererek üzerime !ı· raya düşmüşsünüz, bilmiyor musu - Etyen şaşa şaşa sordu: Günler geçiyor ve müstevli Alman 1 - Amerıkanın mali vaziyeti, sormuşsa da henüz cevap alamam1~-
t11mnğa yeltendHer. Çömeıler zorl.ı nuz? - Bu halk sizi parçalamad1 mı! kıtaatı, Liyejj muhasara ediyor. 2 .::-: Harp mal.zemesi imalatmın br. 
bunl rı zaptedebiliyorJardı. Bir :.ıç - Ha)·ır ! Daha dün sabah buraya ~rusu Canbey! Uğurun iyi imı;ı. Liyej istihkamları kahramanca tesrıı ımkanları ha1ckındaki nikbin- Bir çok cumhuriyetçiler Ruzveltin 
rıy bagırıştılar ve ortalık su tu, ka· geldim. Sokakta birisine, konacak Cevap verdim: müdafaa edilirken bi~ gün radyo te- l'ğin; hücum e.tmektedir. Ayan ve kendisine te~lihat programını tahak· 

t·ry hım hım sesiyle kilğıddakini oku- bir han sordum. - Devam edecek - lefonln fu sözleri iıitiyoruz: ~:b u~~ndan ~ır çok. ze\•at ~anııyi k~k ettirmiye kafi krediler isteme-
du. Ben, yalnız Canbey ve Cebe söz- Alo alo!.. ıstıhsa.atındakı betaetı tenkıt ve m ş olduğu miitaleasında bulunmal<· 
.erini anlayn">iliyordum. Kağıdda be- B •• k •• • Liyej k hramnnları! Sizinle ifti _ Ruzvelti istihsalfitın idaresini mes'ul ta ve kongrenin hissiyatından istifn· 
n;m . in pek fena şeyler yazılmış ol- ugun u vazıyet har ediyorum!» sanayi erbabına tevdi etmiyerek lıu de edrek bu tahsisatı elde edeme-
malı ki ahali seVincinden tirtir titre- Bu ses de, Belçika kralı üçüncü işi kendi kabinesindeki siyaset adam_ miş olmasına teessüf eylemektedir. 

nıeğe aşladı. Nihayet hakim :yazıcı- -Baı tarafı 1 inı.:i .ahifede-- Bugünkü vaziyete göre, asıl Fran- Lcopoldun sesidir. ç ı R 
ınn eli den kağıdı alarak Çince yazı- bir hüküm verilemez. Fakat bundan sız ordusunun şimaldeki İngiliz ve Aradan on gün geçiyor. Bu sabah o•• rçı• ve eyno 
h olaı.ı »y]eıi bana Mogolcaya ~evir sonra mücadelenin en ağır ve çetini Fran~ız kuvvetlerile irtibat te:sisi ve haber alıyoruz ki, ayni kral, hüku -
di. Kağıdda eöYle yazılmıştı: başlıyor. bunları kurtarması için bir taarruz metiyle iatitarcye lüzum görmeden - Ba.ştarafı I inci sahifede - tlln kuvvetleri §imdi on misline .qıf{a• 

cBen ki Altın hakanın yuca buyu- Veygand'ın işi, ilk tutumu da za- yapması beklenilir. ve Fransız bnt kumandanına haber müttefik ordu bulunmaktadır. caktır. Felaket Fransayı daha büyük 
tuğu üzerine Hang Çeo şehrinde ha- manla teşriki mesai edeceğini göste- FranslZ Başkumandanlığının bu vermeden, orduaiyle beraber Alman- Belçika ordusu, İngiliz kuvvetleri yapmıştır. 
kiml:k ederiın ve üçüncü sıra hakim- riyor. Fransız ordusunun büyük ~•e kararını tatbikine mani olabilecek lara. teslim oluyor! ve İngiliz - Fransız _ Belçika kıta la- Büyük şefimiz Veygand, mareşal 
lrırdenim, tlç pençeli canavar nişanı- ;rıpranmamış kısmı Son En nehirleri vaziyetler de olabilir. O da, Alman • On he4 gün içinde bir adamın ka- rı. Petaiple hemfikiı'dir. Somme ve 
nı alını ım. Yerlig veriyoruz 1 Kulluk hnttile Majino hattında. yerleşmiş ve muhtemel İtalya cephesine karşı rekterinde bu derece fecj bir tezad Üç ordudan mürekkep olan bu Aisne il zerinde kıta atımız mukave. 
göst tiniz, fl;reyiniz. Yarın değil ö • bulum.-yor. kat'i bir mt\dafaa karan vermek, bu görmelc, insan havtalaaının alamıya. grup General Blanchardin kuman - met ediyorlar .. ye mukavemet etti. 
bilr a-On Mogol uğrusu Cebenin ku - Fransız ordusunun şimalde ki Bel- suretle zamanla düşmanı yıpratmak cağı hcd bir tezahürdür. dası altında idi ve erzak ve mühim- ğimizden dolayı muzaffer olacağız. 
lu, mundar göçebelerin casusu Can- çikn • Fransız - İngiliz kuvvetlerinin ve dUşmanın muharebeyi uzun za- Demek ki, kahraman Alberin oğ- matını Du~~ergueden alıyordu. Fran Ço""rçı"lz"n n tk 
bey öğle üstü meydanlıkta ipe çeki- muannidnne miidafaa ve mukave- man devam ettirmek imkansızlığın- !u Leopold, Belçika tacını ta41yan ve ·ız ve lngılız orduları cenupten ve U U 
lecektir. Kulluk gö teriniz, titreyi • metlerile kazandırdığı zaman, Vey. dan ist'fade etmek ister. Vaziyetin fakat beşinci kola mensup bir şahıs- garpten, Belçika ordusu da şimalden Londra, 28 (Radyo) - İngiliz 
niz.> gand için pE'k kıymetli olmuş ve kı- bunlardan hangisini mümkün kılth- tan farkıız olarak Belçika ordusu • müdafaa ediyorıdu. başvekili B. Çörçil, bu giln öğleden 

Hfikim okuma!'lnı bitirince kalktı talarını miiteakip hareketleri için ğını müteakip harekatta göreceğiz. nun baıınd~ kaldı. Radyoların verdi- Açık bir .sahada Fransız ve tngi- ~onra Avam kamarasında beyanat• 
du uşmanm bitmiş olduğunu anlattı. uygun telnkki ett!ği bir hatta yerleş- Yalnız muhakkak olan bir şey var- ği şerefsizlik haberi karıııında 3 liz silah arkadaşlarına malfimat ver. ta bulunmpş ve demiştir ki 
Kan tepeme sıçradı, avazım çıktığı tiJ·miş ve ağlf>bi iht'mal mukabil sa o da bugitnkU vaziyetin harbin ncü Leopold için ba,ka türlü hüküm meksizin ani olarak kayıd ve şartsız - Avam kamarası azasının şimdi· 
kadar bağırdım: tnarruza hazırlanmasını milmkün neticesini tesbit etmediğidir. vermek imkinıızdır. teslim olan Belçika ordusu bu ordu- ye kadar öğrenmiş oldukları veçhile 

- Köpek Çinli! Sen böyle yalanla- kılmıştır. Şu eanadl.'l, hizmetinden dolayı dur. Belçika kralı Leopold, Alman bat 
tı n:ce ağzına alıyorsun? Bana nice kim bilir hangi Alman karargahm- Belçika kralının emri, Alman kı. kumandanlığına bir fevkalfide mu -
casus d·~·orsun 1 Ben Hintten geleli M •• f • kl Al da zahiren izaz edilen üçüncü l~eo _ talarına yol açmıştır. rahhas g6ndererek Belçika cephe • 
d~hn bir snat oldu~ Sen nasıl kişisin u te ·ı er man ·ta- po~d, hiç tüphe ~ok ~i, Alman mil. Bundan on sekiz gün evvel ayni sinde harbe nihayet verilmesini tE:k· 

ı :ruca Cebeye ugru ve Mogollara ' letı nazannda bıle dunyanın en ıe - kral bizi imdadına çağırmıştı. Biz de lif etmiş ve bunu haber a1an İnği!te· 

r i nFegn!k~:çaetbo~zildniyilorstuann'1· u8o~dzüünmeü tdapinşlıeı·-- a rr uz ı arı o ı p Üs ı{ Ü rt Ü yor• ~:,V.maat~nluınkau ı"0hlaanreatk -kdaern~ılaal·nemla" adketabı·r· ~::ae:~~~:ne~~:n~n ::~::yae;:;~::~:: ~:ı;t ~~;~:a v~ü~~:ı:~~ri, k~~~~i:ı:r~ 
a ~ ri tesbit edilmiş olan plan rnucibin- kumandanlal'ına bu mazakerelerle 

mı~ olan Çinli sözüme kulak bile as- - Ba§taraf
1 

1 inci aah"fede - mehafil, Almanların, İngiltere üzeri- ferd bile cemiyet içinde daima men- ce bu daveti kabul etmiştik. alakadar olmamnlarını ve düşmana 
matlı. Çömezler beni çektiler, köpek- ra ve IIanstP.r şehirlerine kadar iler- ne bir akın yapmak istiyecekleriııi fur Ya§aı-ken, ayni günahı işliyen ve Şimdi tam muharebe cereyan et- karşı harekata ~evam etmeleri emri
ler gibi uluyan ahalinin içinden aldı- !emişlerdir. llonkeland cenubunda ve Fransız sahilleri ile İngiltere ara- maaleıef bir devletin tacını taşıyan mekte olduğu bir ~ırada lier zam:rn ni vermiştir.Alman başkumandanlığı 
' r. Kimisi belime yumruk indiriyor, yeni bir h&dise olmamıştır. smda muazzam hava ve deniz mu - bir kral elbette ki, nam ve hesabına Almanların sözlerine, müttefiklerin Belçika kralının teklifini kabul etmiş 
k'mi yüzüme tükürUyordu, yasakçı- Londra 28 (Radvo) - Dün gece harebeler· vukubulacağını tahmin et hareket ettiği millet nazarında da sözlerine verdiği kıymetin ayni kıy- ve bu sabah saat 4 de Belçika kralı, 
1 '"• sopa ile vurarak beni sürüklü - Belçikad;ki Britnn:ı-:a kuvvetleri ku- mektedirlıer. • .. bu türfü menzeleye dütmekten kur- meti verir görünmüş olan Belçika orduya harbi kes emrini vermiştir. 
~orlnıdı. mandanlığının tebliğinde cephenin Paris, 28 (Radyo)~ Almanların, tulamaz. kralı üçüncü Leopold; general Bu anda Belçika ordusu hakkında 

Önce bir bahçeden ve karanlık bir tutundu"",u ve Fransız ağır tanklan- bundnn sonra girişmeleri muhtemel İstifani ajansının şimal cephesi Blancharda haber vermeksizin ken- kat'i bir söz söylemek mfimkiln -OP.• 
vnnhaneden geçtikten sonra bir nın Almanlara ağır zayiat verdire- hareketler etrafiyle dikkat nazarına muhabiri; Leopoldun, yenj nesli kır· <lisinin yardımına koşmuş olan Fran- ğildir. Çilnkü bu ordu, büyük bir şe· 

rrerdivenden indik. Merdivenin al - rek bazı mıntakalarda ilerledikleri a1ınmış V/! mOtte:fiklerce bu hareket- maktanaa teıılim olmağı tercih ettiği. sız ve İngiliz a~kerlerine bir tek ke- caatla muharebe etmiş, düşmana il· 
t nda karanlık bir kapı gelirdi. Beni bildirilmekte idi. )erin karşılanması için her türlü ted- ni bildirmektedir. lime söylemeksizin terki giJah et _ ğır zayiat verdirmiş ve kendisi rle 
r tirenlerden biri ka~ıyı açtı. Om~z- Belçika orduları kumandan!ı~mın birler alınmıştır. Leopoldün ileri sürdüğü bu özür, miştir. Bu, tarihte mi:ılj mesbuk ol- ağır zayiata maruz kalmıştır. Belçi· 
larımdan kakarak f.ılle, yumruk ıle tebliğinde de, 500 Almanın esir edil- Vaşington, 28 (Radyo) -Londra. irtikap ettiği rezaletten de büyük _ mıyan bir hadisedir. ka hükumeti; kralın hareketine inı .. 
it"şfrmeğc başladılar, en onra da füği ve Belçika kuvvetler"nin her ta- dan alınan son haberlere göre, gö - tür. Zira; ilci yüz hin kiıiye baliğ Belçika hükumeti; bana kralın bu tisal etmemiş, krahn bu hareketin • 
tiç ayak merdivenden aşağı yuvarla- rafta Almanlara ağır zayiat verdir- nülliiler ve henüz talim görmemic:ı 0 _ olan Belçika oı·dusunun, çareıizlik- kararının mesul nazırların muvata- den kendisini mesul addetmiyerek 
d lar. Zifiri karanlık bir zındana gir- dikleri haber verilmisti. Fakat ıı.a~ !anlar hariç. olmak üzere İngilte~e _ lere rağmen muzafferen harbet • katı olmaksızın ittihaz edilmiş oldu- Belçikanın kanuni ve meşru hükıl -
dim: sırt üstü düştüm .. Davranayı~ baha karşı saat dörtt; Belçika o~·du- , nin, ~.milyon 800 bin kişilik mual - mekte olduğunu bütün cihan bilir. ğunu bildirmiştir. met olduğunu ilan eylemiş ve Del
k<iJkayım derken kapı~ ı kapayıp kı. tarı, baı:1kumandl\n sıfatın ı üzerın<le lem bır ordusu vardır. Bu ordu, bun- Belçika orduı1unun akibeti belki de Belçika hükumeti; henüz elinde çikanın talebi üurine yardıma ko • 
1 tlediklerini ve yasak.çılarm gülüşe taşıyan 'Belçika kralı I..eopold bilfl dan sonraki harekftta iştirak için t~- karanlık olabilirdi. Fakat; şüphe bulunan blitün kuvvetlerle müşterek ~an müttefik kuvvetleriyle birlikte 
güHlşe ~za.kl~ştıklarını duydum, zın- kaydil şart teslim olmuştur. Belçikn-1 mamen hazırlanmıştır. yok ki, düşmana daha pek cok dava için mücadele etmeğe karar mtlstevliye karşı harbe devam edece
-lana gırmı~tım. da bulunan ve şimdi tehlikede kalan\ Paris, 28 (A.A) _ 28 may1s sabah zayiat verdikten ıonra ... Bunu, üçün· vermiştir. ğini resmen bildirmiştir. Bu vaziyet-
. Bulundugu~ zındanın .tek pencere Fransız ve lngiliz kuwetleri, pek tebliği: cü Leopold da pekala takdir etmiı- Biz kendi a'kerlerimizi düşiinüyo- ten ve şimdiki malumattan hissiyatı-

sı. kol knlmlı.gı.nda demır ç~bukJar- fazla değildir. ~ j ş:malde askeri vaziyet, ordurn İn- ti. Ne çare ki, damarlarındaki k_: - ruz. Onlar şereflerinin masum kal • mız ne oltırı;a ol~un miltecavizln 
l~ _donanmış. ıd1. Buradan bı~a~ ışık Aains ve Sommc boyunda Francqz giliz ve Fransız kıtnlarının yanıha • nın bir hükümdar kanı olmadığını mış olduğunu söyliyebilirler. hükmü altına düşmüş milteaddid mil
gırıyordu. Bır za~an aptal ~ıbı kal- ve İngiliz kuvvei killliyesi bulunmak- şında harbe iştirak etmekte olan iıbat etti ve kendi milletine ihanet Askerlerjmiz cephenin her nokta- !etlerle halen dütmanla harbe de .. 
dım başıma gelenın ne oldugunu an- tadır ve burada vaziyet cok c::ağlam- Belçika kralının teslimi silah etmc:ıi ettiği gibi, daha dün yardımlarını di- sında harikulAde bir faaliyet sarfet- vam eden milletlerin vaziyetlerini 
bmağa çalıeıyordum. dır. Krnl Leopoldun terki ı:ilah em- ilzerine bf'klenrnedik bir tarzda \"a- lendici asil milletlfl!rden de haya et- mektedirler. Harbin başındnnberi kardeşce dilşilnelim. O milletler Jd, 

Ben böy~~ dü~ünürken ~ zındanın rine Belçika orduı:unun ne derecede himleşmi~tir. 1ngiliz \"e Fransız kıta- meden, ::elilanc bir aÜrette er mey· her gün binlerce kahramanlık migaJ- atide rollerinj oynıyacaklardır. 
k~ranhk koşele~ınden d~gru alaycı riayet e>Uiği etrafile heniiz malOm ları bu yeni vaziyete karşı koymakta danından defolup gitti. Ebediyete leri gösterdiler. Eski generallere he- Belçikadaki Frans1z ve İngiliz 
bır ses çıktı, benı şaşkınl~gımdan kur df'ğilclir. Belçikadaki Fransız ve 1n- \•e muharebeye devam etmektedil· - kadar (hain) damgasını kendi eli)-·le niiz halef olmuş genç Fransız g~ne - kuvvetleri, ~imdi havadan ve knı·a -
t rdı bu ses Mogolca bagırırordu: glliz kuvvetleri, büti\n gayretile mu- J.cr. kendi alnına vurdu!.. ralleri şimdiden şan ve şeref kazan- dan mahsur vaziyettedirler ve açık· 

- Hey bana bak! Yeni gelen yol- • k k h 1 KA • oa,."L .. 1 k lR d k" b ı a . . .. kavemete devam etme te. a ra-ı• Cephenin diğer kıslmlarında kay- amı '" mışlardır. Şeflerimiz ve askerlerimiz ça soy eme "z1m ır ·ı un arın v • 
daşI Bıraz pencere altma gel kı yu- l klar göstermektedirler • • bı"r blok te!'l.kil etmektedirler. Memle- ziyetlerj fevkalade vahimdir. Ru va-

. 0 ·· r man 1 • da değer mUhim hiç bir şey olmamı~ 
EJn gore ım. • . ihanet. ve Harp ketin bu bloka tam bir itmadı vardır ziyet kar,ııı.ında Belçika kuvvetleri· 

Bu sesi duyunca sıçradım: Londra, 28 (Radyo) - Müttefik tır. · ı· F d Ve bu blok yarın dflnyanın hayranh- nin teslim olması tehlikeyi büyilt • 
_ Vayl Diye bağ1rdım. Bu, okçu ordular, ıma ı ransa a cereyan e -1 * 

d 
·dd tı· k k l h b ·---- - Baı tarafı 1 inci sahifede_ g'Tını uyandıracak hareketler yapa - mllş ve ağırlaştırrnı~ bulunuyor. :Mıı-

E yen u tanın sesi. en ~ı e ı ve ço an ı mu are e - • . • .. ·ıc 
Ses 'Jahibi de atıldı: ıerde düşmanı püskürtmekte devam Presıdent RuzveJt tı.yorlardı. On ıekız ıun evvel Bel • caktır. Karanlık gilnlerin geldiğini amafih Belçikada bulunan müttefı 

V ı D d
. B d C b . edi"·orlnr çıkalılar Alman taarruzuna uf rayın- biliyorduk. Fransa yilz defa iati!Aya kuvvetlerinin maneviyatı fevkalAde 

- ay e ı. u a, an eyın ıe- .; · , ; h Uk ld" D' · ı· · t" Ja ei. Almanlar, Belçika ordusunun tes- 11 apuru ra atsız ca Kral Leopold ilk hareket olmak utramıştır. Fakat asla boyun eğme- m emme ır. ısıp ın ve ın ızam 

l Ü 
• ··d f k 1 Uz:ere müttefiklerden utimdat et • miştir. Biz Fransanın yeni ruhunun ça.hşmakta, mücadeleye şiddetle de· 

Şu kara zından içinden bana yol - lim o m. a.sı . z.er.ıne m. u !!. aasız a a_n edilmı"yecL:k 
b b t 

k b l t ~ mi,, Franıızlarla İngilizler de i•te kendisini göstermesini, memleketi vam etmektedirler. Donanma ve ta)"· 
uuşlık edecek bir tanışık olunca ken- )'erlerı ır ırını a 1 en ı~ga e mege 

7 
• •• • • •• • .. i l b 

d mi kurtulmuş sandım. \'e müttefik ordulara daha bi.iyük, 'aşıngton, 28 (A. A.) - Alman bunun uz~rıne kendı mudafaa plaıı. her zamankindan daha büyük bir yarelerim zin yardımı i e u kuv • 
_ Etyen, de bakalım, nasıl oldu kuvvetlerle yükle:ımeğe başl..mışlar- ve İngiliz hariciye nezaretleri cPre- lan aley~~nde oldutu halde hazır • mevkie çıkarmasını, mihnet ve me - vetlerjn neler yapmakta oldukları-

. lanmıt muatahkem müdafaa halları sakkatlar arasında bekliyoruz. Za • na ve neler yapacaklarına dair şiın• 
da buraya dilştün. Eğer bilirsen beni dır. ~ident Roosevelt> vapurunun Ame- d k . . . . - • kt kl .. 

1 
Ç" H . b n b ht ak m k . na terke ere kendııınm ımdadına fere olan itimadımız sarsılmamıştır. diden birşey söylemek doğru ve mu~ 

zındana neye tı ı arını soy e. un. aı p, ug n sa n an şa a a rıka vatandaşlarını Amerikaya. nakil k kt t ddüd • 1 rd' Bütün askerlerin ve Fransız erke _ vafık olmaz. Fakat bir hafta sonrıı 
kil; benim bir şeyden bilgim yoktur. dar büyük bir şiddetle devam eyle • etmek üzere hareket ettigv i hakkında oKımal La ereld .. e~emı, e •: 

Eiyen beni pencere dibine çeke- mi~tir. ra eopo dunkü harekebyle ğinin ve her Fransız kadınının bii • gene Avam kamarasında sizlere va· rck dedi ki: Yaşington. 28 (Rad~·o) _ Siyasi malumat aldıklarını ve vapurun se- i,te bu alicenap müttefiklere de iba- _ ziyet hakkında beyanatta bulunace.· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~•ıynhatiesna~ndadenizkuvvetlerlb- ncle~~ti~ yat ve hak muıavatını ~ıis ~mek ~mıümide~yorum.Bumüddetza~ 

rafından rahatsız edflmemesi için Şimdi ne olacak? azmiyle ailaha aarılmıılar, Almanya- fında belki acı havadislel" duya'Cnl<· 

MÜJDE! .. 
Aırımızın en büyük Türk san'atkarı 

iLLÜZYONiST •e MANYA TİZÖR PROFESÖR 

ZATI SUNGUR 
f evknlade büyük sürprizler ve mcrakln dolu hünerleriyle 

YARIN AKSAM 9.30 da 

nldkadnı-lara talimat verdiklerini Hiç! .. Harp devam ediyor ve harp ya kar~ı harbi kabul etmiılerdir. sınız, kendimizi bunlara hazırlamn· 
devam edecektir. Bu gaye o kadar büyük , bu a7.İm lıyız. Bu muharebelerde ne olursıt 

Amerika hariciye nezaretine bildir

mişlerdir. 
Kralının hiyanetine uiramıt ol • 0 kadar kuvvetlidir ki nihayet mev· olsun bütün dünyanın davası uğrun· 

makla beraber bütün Belçika milleti zii kalmıya mahkum olan böyle ufak da harbetmekte olduğumuzu biliyo • 
----*·---- ayaktadır ve Belçika ordu.aunun bİ!' tefek hiyanetler delil; vukuu mel. ruz Bu vazifemizden hiçbir zaman 

T ırha n vapuru kısmı hala müttefiklerle yanyana hut: daha pek çok felaketler bile on. feragat etmedik. Kudretimiz sarsıl
dövüımektedir. Müttefikler belki ıi· ları hareketlerinden ahkoymıyacak· mamıştır. Düşmanımızı tarhitP. mil • 

Yakında seferlere ma1 mudafaaıını tasfiye edecekler, ttr. teaddid detaıar daima yaptığımız gi· 
başlıyacak fakat Majino ·Aiıne nehri hattında Harp devam ediyor ve bütün tid· bi yenecek ve nihai mağ!Qbiyete uA' 

H d 
mtidafaalarına dnam ~deceklerdir. detiyle devam edecektir, zafer elde ratacnğız. Hadiseler hiç bir vakit zfl• 

~ 
EL A M R A sinemasın a ltstanbul, 2s (Telefonla) - Tır- lnaaniıit ve medeniyeti temeU e· edilinceye, taamız zihniyetj dünya fere olnn itimad ve imanımızı kır .. 

han vapurunun tamiri sona ermiştir. den müttefikler dünya yüzünden ta· yüz.Unden kalkıncaya kadar..... mıyacaktır.> 
ilk anla müııımereaivle teınaillerine baı:lıyor. ,, 0 pur ... ·akında seferlere ba.:ı}ıt,•a 

i! 

.. " " .. • " " " ~ arruz rzihni:retini kaldırmak, bUyük Bundan şüphe etmİyelim. B. Çörçilin son sözleri, sürekli su -
lJınurni fiyatlar: Koltuk 75. Salon 50. Bnlkon 40 kuruı. caktır ı~-=~n•~-~~--~·mmc~·•·••••~•a~mmw~~~---g•~• · __ . ~~k~ilinmil~~rua"nda~- li~~i N~~et ÇANÇAR retteal~~umqb~ 
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(ANA OLU) 
~.....:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--..;=--~~~~·~~~~~ 

Beıçı.ka Kralı Teslı"m Oldu . 1 Mıs1rtegşok''nı'lua·~ıtlıü polis da yazı l ı olRnlardan fazla malumat il~ lcm .n •' dilmiş alacakla. _ almak i<tiyenler işbu şartnamere ve rının mecmuundan fazlaya 
940-85 d0<ıya numııra•iyle memu - çılcmıızaa en çok ıırtırıının taahhiid9 

~ll-ttaralı 1 İlaci-hifede - le!iklerirle haklarını , M iklalini , yur j olduğu haberini yazmakta ve kralın, Kahire, 28 (Radyo) _ !llıııır ka- riYetimiz emüracaat etmeleri. baki kalmak üzere artımla 15 beJ ıiln 
1.rarı, Pui,teki Bel~ika •efam- dunu miidafaıı etmekte bulunduğu müttefik ol'dularını arkadan vurdu- binesi, bugün toplanmış ve gönüllü . 2 - Arbrmııya iştirak için yuka- dahıı. temcild ve 16 ci rf!nü ayni saat. 

, ne bild irmişlerdir. ve paydar olacağı bildirilerek şu ğunu kaydeylemektedirler. polis teşkilatını arllrmaia karar ver- nda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde te yaJ"laee.k 11.rtırm•da, ~eli satıı 
~radaki Belçikalılar, .efareth:ı- kelimelerle nihayete ermektedir: Berlinde m'ştir. pey veya milli bir bankanın teminat . fstiyenin alacağına riichanı olaa 

ünde toplanarak nümayişler - Kral öldü, yaşasın Belçika! Berlin, l!B (Radyo) Belçika ı-------------- mektubu tevdi edilecektir (124l diğer alacaklıların o &'•Yri menkul 
~l~lar, (kral öldü yaşasın Bel· Amerikada 1 Menemen icra dairesind.en: 3 - İpotek sahibi alacaklı1ar1a ile t.emin edilmi4 al.akları .mecmu• 
'İ d kralının ordusiyle beraber te• im ol- .• • . . undan fa zlaya çtkmal> aart;yle ell 
., . iye bağırmışlardır. Vaşington, 28 (A.A) - Kral Leo- GAYRI ll!ENJ(UL MALLARIN d l k d 1 t f k h '·k ...-•l'i duğu haberi; bütlin Almanyada se - ıg~r a ~ .a ar a~ın ve ır ı ~ a., 1 çok art ırıına iha le t'dilii', Bfyla lıir 
. e, 28 (A.A) - Belçika raze- poldun tealimi silah etmesi bur21da AÇIK ARTIRMA ILANl fahıplerının gayrı menkul uzerlncle- b ,. 1 ld a · ı 'h 1 1 . bin Pari!teki muhabirlerj bir hakiki bir hayret uyandırmamış, fa - vinç uyandırmış, şenliklere vesile ol- Meneııı.n sulh hukuk hakimli e,.e e e e ı mezse ı ıı "yapı anın 

1b kj haklarını husu~ile faiz ve m~srafı "" ı;atı§ talebi düfer. 
name neşretmişlerdir. Bu be- kat Alman saldırmasının nerede ve muştur. iinden: dair olan iddialarını işbu iiiin tari. 

''llltde ezcfimle şöyle denilmek. ne zamıın durdurulabileceğj hakkın- Halk, her tarafta nümayişler yap- Açık artırma il e paraya eenile • 6 - Gayri menkul lcendieine ih&• 
ı: • hinden itibaren yirmi gün iç inde ev- le olunan \iıns.e ıU:rtıal nya verilen 
•taı L da yeni bir bedbinlik dalıra.ına ~·ol makta, (yaşasııı Hitler) diye bağır • cek gayri menkulün ne olduğu: rakı müslıiteJeriyle birlikte mcııı~:rl- ıııi.ihlcl i~ipde parayı .,.erınuse ihale 
•i Ilı eopold. teslim olmu~tur . a~mıştır. maktadır. Çekirdeksiz üzüm gürumunu ihtiva retimiz.e bHdirmeleri icap eder. Ak- k;ır.arı feshoJuıın.ak )s:.en.diiiuden ev-
. eınleketine ilıanet ve kanunu Müttefik orduların, dflşman kori - Roma, 28 (Radyo) - Gazeteler, eden tapusunda yazılı hudud içinde ye] en yüksek teklifte l,ıulunan kim-
~e olan yemininde hulfetmiş • dorunu yararak irtibatı temin edece- Belçika kralının teslimini muhik gö• eski 60 dönüm bağ. ,; halde hakları tapu siciliyle sabit se .ar.ıetm.ij olduğu hede!~ a l.mağa 
raı bunu yapmak suretiyle ba - ği fimidi İne i ltere ve Fran•s mii.t-e~ termektedir. Populo d'İtalia şunları Gayr; menkulün bulunduğu mev- olmadık:;a satış bedelinin paylaşma· r;ızı olursa ona, razı olmaz veya bu-
kraı Alber!n Belçika tarihine na olmak üzere hiç bir yerde Va.şing- yazıyor: kii, mahallesi, sokağı numarası: Me- sın dan hariç kalırlar · Junmazsa hemen on beş gün mii.dıUt-
. t olduiu şerefli sayfayı sil • tondaki ke.dıı.r kuvvetli değildir. t nenıenin Azizbeyli mevkiinde Jeble- 4 - Gösterilen ıründe artırmaya İf le artırmaya çık.ıırı lır en çok ıımra • 
ır cBelçika ne ngilterenin ve ne de ı · · Londrada b' · · d ki f tirak edenle!' ıırtı;ına •ıırtna-·•iJU' 1111 ihııle edilir. ki ihal, ıı.rıs.ııul•"i 

lt•d· b ' Fran<anın müttefiki idi. Bu itibarla ıcı yerı eme e maru · ' •v~ ""' • ı h k t d kr 1 Lo d 28 (R d ) B ı "· T kd k. 350,, ı· okumu• ve lüzumlu mıılıimıt al~·, f.ar.k v~ zccen ıriinler için % 5 ten '· aıına are e e en a , n ra, a yo - e çı"a 1 'k a ir olun.an ıymet: v ıra- • ~~ ., h müttefiklerin menfaati için Be çı a ve bunları t.amame11 kabul etnti~ ad hesap olu11acak fai~ ye <Uier zaru• 
ıt ll:rekete ve millete karşı hain- icralı Leopoldiin Almanlara te•lim ol- ordusunun kırılmasına kral cevaz ılır. ve itibar .,ıunurhır . !ar aynca '1iikme hacet kalmabı • 

'llı~iştır. Kralın bu hareketinden duğu hakkındaki haber, burada de- veremezdi.> Artırmanın yapılacağı yer, gün , 5 _ T·ayin edilen ~11manda gayri r;m memuriyetimiue al1"ıfltlfl t&hsil 
~lf lleJçiJaı hicap altında .kalmış- rin akisler yapmışhr. Bu haber, nıat- saat: (Meneıııen icra daireainde menkul üç defa bağırıldıktan soııra oluııur. l\U.dd.e (l8lı) 
, •icat hainiıl yüklediği ağır te • buatta v.e reıımi mehafilde hayret u- * 3.7.1940 ~arş.amba a-ünii. saat 11 de en çok artır.ana iule edilir. Aneak Eir parı;a gayri meflkul yukarı4a 
'ılle edeceliz. Fransa dan hain ysndırmıştır. Yeni sefir ler l - İibu gayri menkulün artır~ artırma bedeli muhammen kıy~in gös.terllen 3-7-'140 tarihinde Mene. 
1 

llluhakeme etmesini Belçika Gazeteler, Leopoldiin ihanet etti. Pariı, 28 (Radyo) - Erik Labon ına prtnamesi 13-6-940 tarihinden y6zde yet1J1it lı~ini bulınıı:ı: yey.a men 1era memut'l11fu oduın4a 
- \i talep etmelidir.> tini ya:uy-0rlar. Madride, Piyrutıın Bükrete ve Adri- itibaren 85 No. ile Menemen ien !atış istiyenin alacağına rüchanı o - ~u ilAn <ve ıröst-erilen artırma şaı:t-
ıı!ıtırada 1914 Ye 1918 Belçika- Paris, 28 (Radyo) - Gıızeteler. yen Tiyers de Bounes Airese sefir ol- dairesinin muayyen numarastııda her lan djğer alacaklılar bulunup da jnamesi daire6inde sııtı.lacalt ilin o-
~n yaşamııkta oldutu ve mnt- Belçika kralının Almanlara teslim muşlardır. kesin görebilmesi içjn a~ıktır. İlb. bedel bn.nların o gayri meııkul lunnr. 
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llükellef'.n jaıııi 

Habip O. Ziya 
M. Fııik O. M. Faik 
Cafer O. Hasan 
liuttafa O. Hakkı 
İsmail O. M. Ali 
olfasan oğlu Ahmet 

Abdullah O. Mehmet 

Adem O. Sami 
Hasan O. Abdullah 
liehmet Oğ. Huan 
Mehmet Oğ. Hasan 
Cemal O. Şükrü 
Süleyman O. İhs11n 
Ahmet O. llfiliıir 

Bıı.ldaıı.Jı Ziya 

lfebınet O. Ab.dullab 
Yelı:ınet O. Al>dullııb 

• Mehmet Cevdet O. Hasan 

Mustafa O. Mahmut 

1( eh met O. Ahmet Pallı oilu 

Ahmet 
N.ııil O. Ekrem Beydeş 

Nail O. Ekrem Beydeş 
Talf.t Erman 

Lilti'i Bapk 

Lütfi B.aşık 

Mehmet O. Şııban Bik~n 
Feyyaz Künik 

Zekeriya O. Mehmet Gür 
Zeker '.ya O. l\Iebmet GUr 
Hasan O: Hüsey'n Goko 

Hasan O. Hüs.ey'n ~lrn 
At; Sevimli 
Ali ~mli 
Şerafettin O. Ali 

Mehmet Ali 

İbralı.im Cayrla, 
Mehmet Cihangir 

!ıJ ehmet C;h1ıngir 

Kilisli Ahmet Atilla 

llornovıılı Arap Recep 

B~rıı.o,...alı Ar.ap B.ec~p 

Dıır un ve Fevı:i 
Klizım O. Adem 
Mecit O. Servet 
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lhracat tüccarı c c V ııt; Kiizıın 

Pa,a 
}'irmci 

Fil ' mci 
DGkümhane 
Nak liyat acen
tel'ğ i 

~her 

Berber 
Aşçı 

• 
'Tenekeci 

• 
Eskici 

Huroavatcı 

Kunduracı 

Kunduracı 

• 
'Terzi 

Kahveci 

< 
Fırıncı 

Fırıncı 

Fırıncı 

Komi yoııcıa 

Htmdacı 

Kunduracı 

Sobacı 

Sandıkçı 

Sobacı 

HaMnhoc.a Büyük 
tuhafiyeciler 

• • c c 

2 No. lu so. 
Kasap bızır 1 nci 
Kordon 

• • • c 
« « « c 

Şehitler iplik fab. 
rkası içi. 

< < c c 
Me~ndiye Bornova C. 

• • c 
Şehitler Mukndd~s 

Mezar 
Hasanhoca 1 nci si
pahi 

Ahmet ağa Mut11fiar 
Ahmet ağa Mutaflar 

• « Çerç'oiiln 
Şehitler Mnkaddes 
Mezar so. 
Cölctıkler Kısık 

çiftliği 

c c c 
Bomovıı merkez 
Borıı.ov.a merkez 
Bornova mer'kez 
'.Rnunhoca Osma
niye 

c c 1 el Sipahi 
Ahmet ağa Kemet'
altı 

Al'lPnet ağa Rakır 
bı;tle..t-eni 

c c Çerçioi'lu 
Ahmet a~<ı Ke tane 

No. 

49/ 3 
49/ 4 
49/ 5 
49/ 6 
49/ 8 
89 
68 

4 
50 
29 53 
48 
48 
14 / 5 
14/ 4 
78 

lD 

42 
42 
31 

27 

50 

13 
136 / 1 

136/ 1 
3/ 10 

75/ l 

75/ 1 
12 

14411 

14212 
140/ 2 

51 
51 
24 

10 

92/ 6 
92 

(l 

10/ 3 
2'9 

Bili\ 

Bili\ 
5 
5 
s 

90 

31 
10 

161 
21 / 4 

11 
1 

Matrah 

12.50 
12.5<l 
12.50 
12.50 
12.00 

120.00 
24.00 

150.00 
]5.00 

100.00 
4.45 

24.00 
24.00 
80.00 

Milel deti 

1/ 1/ 936 - 1/ 1/ 937 
1 /11~86 - 1/ 1/ 937 
1 / 1/ 936 . 1/ 1 / 937 
1/ 1/ 936. 1/ 1/ 937 
1/ 1 / 936 - 1/ 1/ 937 
1 / 1 / 935-81/ 12/ 935 
1/ 1/ 937. 1/ 6/ 937 

13 .1 2 1 9~6 - 22/ 6/ 936 
1 / l 937 - 1/6 / 937 
1/ 1, 937 - 1/ 7 / 937 

15 / 12 / 9R6-31/ 12/ 936 
25 / 1/ 937 - 31/ 2 ' 937 

1 / 1/ 937 - 31 / 6/ 937 
1 / 1/ 935. 17/ 10/ 935 

25,00 1937 takviın yılı 

75.00 
42.78 
13.05 

ı 110;9a5 - 31; 12; 93r; 
111 /9~6 -.25/ 6/ 936 

1936 Mali yılı 

45.00 937 takvim yılı 

100.00 1 / 1/ 937 • 2018/ 938 

!!0.00 1 / 1/ 939 - !l/ 5/ 939 
96.00 1936 takvim yılı 

9~.00 
100.00 

90.00 

120.00 
150.00 
175.00 

120.00 
120.00 
120.00 

120.00 
21.70 
60.00 
24.00 

72.00 

1 / 1 / 938 - 4 / 5/ 938 
10/ 1/ 937 - 12/ 6/ 937 

1/ 6/ 937. 31/ 12/ 937 

111/ 937 - 31 15 1937 
1 11 1938 - 29 7 1938 
1/ 3/ 937-31/ 12/ 937 

936 takvim yılı 
1/ 1 1938. 4/ 1 938 

6/ 11 / 937 - 31/ 12/ 931 

1/ 1 / 9::\8 - 1 / 6 / 938 
22 / S / 938 • 31 / 12/ 938 
1/1 / 939 - 31/ 3/ !)39 

938 takvim yılı 

1/ 1/ 938 - 22 / 6/ !)38 

12.50 1 / 10/ 939 - 31/ 12/ 939 
24.00 1939 takvim yılı 

24.00 19'39 takvim yılı 
100.00 15/ 6 / 937 - 1/9/937 

40.00 1 / 1 / 9:1'7. ~/10/937 

40.00 
40.00 
40.00 
40.06 
45.00 

1 / 2 / M6 • lll / 12 / 936 
l / 6 19!J6 - 15/ 8/ 936 
l / l / !l3tl -24/1 / 986 

!5 /'! / 984;. ~115/936 
2517 / 937 - 31/ 12. 9S7 

. ' 

72.00 

180.00 
30.00 

13 / 2 / 937 - 31 / 12 ' 937 
(18 / 11 / 937 -8l / 12 ·937 
( 1 / 1 93!.f - ] 7 11/ 938 

1/ 1 / 937 • 81 / 2 / 987 

1'20.-00 
1(}0.00 

936 takvim yılı 
8/ 9 / 937 - 31/ 12/ 937 

Kazanç 
---.• -

3.75 
3.75 
3.75 
3.75 
8.60 

24.00 
2.50 

15.90 
1.25 

12.50 
1.11 
0.72 
3.60 

19.00 

1!.75 

18.75 
1-0.70 
8.ff 

13.50 

15.82 

S, 02 
24.00 

8.09 
18.74 

23.75 

22.42 
34 .36 
51.18 

42.00 
0.47 

4.60 

10.00 
5.43 
3.ôô 
~.80 

10.18 

0~4 

'7.20 

'7.20 
8.88 

10.51 

11.78 
2.50 
0.77 
3.17 
6.87 

19.08 
6.45 
2.40 
1.50 

30.00 
9.42 

Buhran 

086 
086 
086 
086 

0.83 
5.52 
0.58 

3.66 
0.29 
2.88 
0.22 
0.19 
0.83 
ı.80 

l.75 

3.715 
2M 
1.02 

2.70 

3.U 

4.80 • 

1.~2 

.3,75 

4.75 

4.4$ 
6.87 

11.7~ 

S.40 
0.0.9 
0.92 

2.30 
1.09 
0.84 
0.96 

0.19 
1.44 

ı.o 

2.03 

2.42 

2.71 
0.58 
o.ıs 

0.63 
1.117 

3.82 
1.29 
0.48 
0.31 

6.00 
l.S8 

M. ve Zam YekJln 
ceza 

, 

0.56 
0.56 
0.56 
o.66 
0.54 
S.60 
o.ss 

2.39 
O.l9 
l.j8 

0.2'2 
-0.54. 

1.61 
1.18 

7.68 

1.50 

155 

ıO .l'f 

-· .. 

ı. 
-.J 

l .82 

1.5 

1.78 
0.88 
0.12 

0.23 

... 
' 

5.17 
5.17 
5.17 
6.17 
4.Jl7 

lci iııbar:ıııJM 
c c 
c c 
ıı c 
c • 

33.1:.l 
S.4.i 

c c 
c • 

21.95 ' 
1.73 c 

17.26 ' 
1.33 c 
ı.ıs c 
4.9'7 c 

22.SO c 

1..0.511 c 

~2.150 c 
14.'77 c 
~.12 ~ 

Hl.'20 A 

~ 

18.9!! .c 

8.92 ' 
28.iO ,. .c 

\ 
9 .. 71 c 

22.49 c 
• 

28..50 c ,., 

26.90 c 
41.Cl c 
70.6:.l r c 

150.40 .. c 
{).56 c 
oJi.2 ;; .. 

' Ul.80 1 c 
6.62 c 
oı05 ~ c 
5.76 't c 

1.60 
.i&4 

' .c 
F 
' c 

" e " 

8.~4 c 

l2J1! " 
ı 

14.51 c 
1 . 
• 

16.27 c 
8.46 • 
1.07 c 
8,80 c 
8.24 c 

\'° 

22.90 ı. c 
7.74) c 
2.SS) c 

2.04 c 

' 
36:00 • 
11.30 c 

' c 
4 

c 
c 
c 
4 

c 

e 
c 
.c 

c 
c 

c 

• 
c 
c 

c 
c 

c 
c 
c 

A 

c 

., 
c 

c 

c 
c 
c .. 
c 

c 
c 

• 
c 

c 
c 

':.. 'U&EflM , 

' ! · 59 1?68 Oellll Remzi Tllecar Abmet a!ifı 'Murabıt ı;15 16 120.00 936 takvim yılı r;4.00 10.80 64c80 • • 
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ı,( UJta'l'lda iılm v ıınvanlan ııe ticaret~!h adres~rl yan'h mUkellt'fler rıamm11 mu1ıte1if yoll11r iç1ndı! '!:al'holanım vergilff is'imlel'i hiz11sın1'la gö•terilmişt'r. Bu Mükellefler:n 1M·lci ticaret etmiş ve halt>n ~redP bulun.. 
~~:l'\ 'tttbl't ~ne!ıemlt olmuı na~W.Hı fl!'!l tarı1ılni ia1cı'bedw cıınilen ttibaren mHkür ver~H'f!!'t! 50 i'tin içinde itiraz hakları ol~~ğu 369'2 N.o. li.ı kanunun 5 inci maddesine istinıı(len tebl:t roak:ımma kaim olma'" 
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"' levazım Amrliğ,· / .. anları - -- . ~ • ,,.._. "" •n.••••H•••H••nm••••••~•••>".t••••...,.•••• •• ,..,.. ..... .....,..,...,...~ 
Lm·" I ,·azım nmirliğı" satın alma komisyonundan: 

1 - • .. tahkem mevki merkez birlikleri hayvana tının 333 bin 
J ı.o kuru ot ihf yacı kapalı zarf u:;uliyle eksiltmeye kon -

u ur. 
2 - İh i 10 haziran 940 pazartesi günü saat on altıda kışlada 

ı · Je\ azım amir.iği satın alma komisyonunda yapıla -
ır. 

rr.in ed·Jen tutarı 14985 liradır. 
- T mını.tı muvakkata akçası 1124 liradır. 

mc::.:>i her gün kom:syonda görülebilir. 
iıer ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös
k mecburiyet ndedirler. 
me~ e i~ irak edecekler 24 !>O sayılı hununun iki ve iiçiin

cu maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve te
mınat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
en l kom: yona vermiş bulunacaklardır. 

25 29 3 8 

Lmir levazım amirliğıi satın alma komisyonundan: 
1 - lzır ir merkez birlikleri hayvana tının l 97500 kilo saman ihtiya

cı i n ek iltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - İh .. le i 10 haziran 940 pazartesi gilnü saat on beste kışlada 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyoııuuda yapılacaktır. 
3 - Tnhmin edilen tutarı 3950 liradır. 

4 - Tem natı muvakkata akçası 296 lira yinni beş kuruştur. 
5 - Şartname i her gün komisyonda görülilr. 
6 - 1 t€kliler ticaret oda ında kayıtlı olduklarına dair vesika gos

termek mecburiyet'ndedirler. 
7 - Ek~·ı meye iştirak edecekler 24900 sayılı kanunun :ki ve üçün 

cü maddelerinde Yt! şnrtnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından e'\vel komi yona mü-
racaatları. 25 29 3 8 

skeri a- rilcalar 
üğ.. de : 

mum müdür-

Kır.kkale fabrikalarım1zda çnhşbrılmnk üzere snn'atlar mektnlıi me
zun) n ile serbest san'at erbabından tornacı alınacaktır. 

A erli :ni yapmı5 ol::ınk rın nüfus ve terhi" v~ısikr. ı, doğı ufuk kc.i -
g dı ve bonservis suretlı..rinj ıstidalurına baglıyarrık Ankarada hulur"'m

nn Ankara s.,ah , istanuuld&kilerin zeytin burnu ve izmirdekilerin de 
halkapınar fabrikalarımız müdürlGklerine itmtihan olmak üzere mil -
racuat etmeleri. 21 25 29 2 G l 787 

Def erdar ığından: 
Fevkal8dt' \ aziyet dolayısiyle bazı resim ve v.ergilere zam yapılma

sı ve bazı maddelerin yeniden istihlak vergisine tabi tutulmaı.ıına dair 
olan ~anunun muvakkat ikinci maddesine nazaran tütün ve müskirat 
bayilerinin kanunun neşri tarihinde ~ilerinde bulundurdukları kibrit -
lerlc çakmak taşlarını da beyannamelerinde göstermeğe ve bu miktar 
tızerlnden tahakkuk eden milli müdafaa vergisini ödem.eğe mecbur ol
duk) rı yazılı bulunduğundan tütün ve müskirat bayilerinin beyanna
md ind<' kibrit ve çakmak taşını gö. termcleri Jnzım geldiği ve 28-5-940 

ıi · ıe nui d f alı gunu yııpılırn iHimn 7 nci mnd .e· nd e vazılı mtıd
detl r icindeki mesaj saatleri zarfında beyanname kabul edilebileee -
ğinden ilgil.lerin beyanname vermek hususunda bu saatleri geçirme
m ğe dikkat etmeleri her hangi yanlışlığa mahal verilmemek için 
tavzihnn illin olunur. Hl:i9 
~ 

D. e izyol arı iş et.n:.e umum· 
lüğünden: 

Muhammen bedeli 25700 lira olan muhte 1if eba.ddn 500 metre mi -
kAb çıralı h +ıI 40 metre mikabı Ulmbalı kereste 17 haziran 910 pazar 
t gunil saat 15 te umum mildürlilk alım satım komisyonunda kapalı 
z 1'f usulu ile satın alınacaktır. 

Bu i.e girmek istıyenlerin 1927 lira 50 kuTuşluk murnkkat teminat
ı r·yıc kanunun tayin ettiği vc;;aikle birlikte eksiltme gli!ıü muayyen 

n bir snnt evveline kadar miihürlü kapalı zarflarını makbuz mu
.kabil nde komi yon reisliğine tevdi etmeleri Jiizımdır. 

Bu i ı:> aid .. ıırtname komisyondan parasız olarak verilmektedir. 
lşbu ilun 10 haziranda yapılacağı ilan olunan münakn~a il~nının re-• . 

rine kaim olup onu iptal eder. 29 4 9 14 4369 'l 922 • 

I LAN 
··rkıye Palamut ihracatçı arı 
i ·I: ğinden: 

TürkjYe palamut ihracatçıları birliği filen tc~kküJ etmiştir. 
Palamut ve hiılUsası, mazı, somak, diğer tanenli maddeler, kitre , 

miyanköku ve bnlı ihracatı ile me~gul olan firmaların 1 Haziran 940 
ak mm kadar bfr!:gin merkezi olan birinci kordonda eski Egepalas 
l)n ndaki i ·acatçı birlikleri muhasebe daire ine makbuz mukabilin
<ie (200) lira auhuJi~ e ücreti vermeleri lazımdır. 

Bu tarihe kadar duhuli): e ücretini birliğe vermiyeııler ihracat yapa -
mıyacaklarından bu husustaki muamelenin mezkur tarihe kadar ikmal 
Edilme i ilan olunur. l 961 

ilin 
Gedikli erbaş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 - Kayger!de Gedikl~ erba§ hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sınıf 
larına, Kırıkknlede san'at gedik}; erbaş hazırlama orta okulu ile Anka· 
rarada musiki g~dikli erbaş hazırlama orta okulunun yalnız 1 sınıfla
rına önümüzdeki eylıilde başlıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - istekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesi 
n:n kötü hal ve şöhret sahihi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkma. 
sı ve yapılacnk seçme sınavında kazanması §arttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okuJJarına alınacak talebenin yaf 
haddi 

Sınıf Yat 

---
Gedikli Orta 1 14:17 
Gedil:li Orta il 15:18 
Gedikli Orta nı 16:19 

Olmak 
Bu vaşlara ait bov ve aiırlık hadleri aakerlik $Ubelerindeki askeri li

seler ve orta okullar talimatının 71. madde~: özlerine uygun olması la
zımdır. 

4 - Her iiç okulun 1. sınıfına isteldi olanların beş sınıflık ilk okulu 
bitirmİf olmaları şarttır. orta 2 ve 3 sınıflara [:'İrecek olanlar bu sınıflara 
terfi ettiklerine dair tahsil ves0kası veya şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmİJ olanlar ve evvele-:! gecfkliden veya askeri okullardan çıkarılllnlar 
alınmazlar. 

6 - Kayseride gedikli erbnt hazırlama orta okulunun her 3 ıını· 
fı ile Kırıkklllede ııanat gedikli hazırlama oria okulunun 1. sınıflarına 
köylü isteklı", Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfınP. 
mullkive h~vc~li ~eMrli istekliJer alınır. 

7 - Yukc: rıdalti s11.rtlar? h"."z istekliler 1 O hazirandan itibaren bu
lur>rlukları yl!rİn askerlik ~uhe~İnc müracnnt ederek diı(P.>r kaydii kabul 
şnrtları He müracaat yollarını öğı·enmeleri ilan olunur. 

24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 8 11 13 16 19 22 25 28 30 

l~an 
Askeri orta ol·uluna 

alınıyor 
" 

talebe 

1 - Konva askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki 
eylulün birinci günü ba;lıyacak 940 - 941 ders yılı için talebe alına • 
caktır. · 

2 - f~tekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailea:nin 
kö)Ü hal ve şöhret sahibi almamau ııhhi muavnede ıailam çıkması 
ve yapılacak seçme sınavında da kazanmaaı tarttır. 

3 - Bir sene tahsili terk edenler, yafmı büyültmüt veya küçültmüı 
olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünleme 
ye kalanlar, yaıları, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadl.,re uysun 
olmıyanlar aııkeri okullara alınmazlar. 

4 - İgteklilerin, şimdi okudukları okullarda tahıillerine devam 
etmekle beraber 10 hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki aııker
lik tubclerinden diğer ICaydükaLul ıartlarilc müracaat yolların1 öiren
melen'ni ve buna ~öre de kavdükabul ltai'ıtlarını en geç 30 temmuz 
940 tarihine kadar tamamlamı, olmaları lazımdır. 

2425262829303114681113151922252830 

Memleket Hastahanesi Başta
bipliğinden: 
Ha tnnr-nin a~nğıda yazılı ihtiyaclan 2G-5-!l40 <lnn itibaren bir kı~

mı orbeş dığer kısmı oıı ekiz gün müddetle ~ksiltmeğe çıbrılmıştlr. 
Hunlrı l'rlan: 

1) 54900 kilo 
30600 kilo 

270 Ton 
10000 lira lık ilaç 

13158 
7830 

lir:ı 50 kuruşluk 1 Ci nevi ekmek 
liralık koyun .eti 
liralık Sömü kok 

Kapalı znrf u ulü ile 10-6-940 Pazartesi glinü saat l 1 de 
2) 27000 kilo :rn:w lira 50 kuruşluk süt 

23400 kilo 3159 liralık yoğurt 
0000 kalıp 1500 liralık buz 

1500 liralık röntken filmı 
Açık eksiltme ile l 0-6-1940 Pazartesi giinü 9 da 11 ara::ıınd:ı 

3) 5220 kilo rn:n lira ·10 kuruşluk toz şeker 
3240 kilo :rns9 liralık sade yağı 
42:10 kilo flfil lira 75 kuruşluk makarna 
!>000 kilo 2925 lira !ık })İrinç 

l 26 kilo fH 7 lira 40 kuruşluk çay 
3400 kilo llOi> l i ralık sabun 

600 liralık evrakı matbua 
8000 met.re :.n20 liralık yerli kaput bezi 

13.6.1940 perşembe 9 la 12 arasıııcJ:ı açık eksiltme ile ihale oluna
caktır. Eksiltme ve ihaleler İzmir vilayeti daimi encümeni daire.sinde 
yapılacaktlr. Taliplerin şartnameyi öğrenmek üzere her gün hasta -
neye ve eks.ltmeğe iştirak edeceklerin hususi muhasebeye yüzde yedi 
buçuk h esabiyle muvakkat teminat akçclerini yatıı·arak alacakları 
makbuz veya banka mektupları ile muayyen gün ve saatlerde encüme
ne müracaatları. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haiz. 

Kapalı zarf usu!U ile ek~iltmeğe iştirak etleceklerin zarflarını 2490 
• sayılı artırma \'e ehiltme kanunun tarifatı dahilinde hazırlamaları ve 

~AŞE 
Siddctli BAŞ, DIŞ ağrılarını, 

ROMA TIZMA aam:ılarını, SiNİR, 
rahatsızlıklarını derhal geçirir 

GRlP,. TEZLE ,.e SOGUK 
ALGINLIOINA 

Kar§ı müessir ilaçtır. 

icabında günde 1-3 kate alınır. 

muayyen saatte teslim etmiş olmalan ilan olunur. 1962 
29 1 4 7 

lzmir ziraat müdürlüğünden: 
Muhammen fiyatı 
Kuruş 

621 
705 

Çifte teneke 
aded 
500 
262,5 

Cinsi 

Petrol 
Benzin 

Muvakkat teminat 
miktarı 

Lira 
~~3 

142 

Yekün 875 
Ziraat \'ekiiieti namına ııatın alınacak olan yukarıda miktarı ve~ai

resi yazılı petro1 ve benzin ıs mayı 940 tarihinden itibaren nçık eksilt 
me:;e çıkarılmıstır. lhale~i :n mayıs f.140 tarihine milcıaJif cuma gilnü saat 
onda ziraat miıdürlüğ'ünde toı 1 nacak koıııi:-yondn icn edilecektir. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzne ziraat müdür!Uğüne müracaatları ve 
ihaıe gilnil teminat makbuzları ile birlikte komisyona &~lmeleri ilan olu. 
nur. Bununh beraber mezkur petrol ve benzinin evvelce münakasaya çı 
karıldığına ve 27 mayıs 940 tarihinde ihalesine müteallik olan ilanın hü. 
kilmsüz bulunduğ'u bildirilir. 17 20 24 29 1757 

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

/ V. F. Henri VanDert! 
AMERlCAN EKSPORT Ll.NES ~ 

C1L1CtA motöı·ü 
~ mayı sonlarına doğ N E V - Y O R K İÇİN 

4 f!1 ~ 
ru beklenmekte olup g1ıirt' CENOVA VE RİVİ- EK~CHANGE. vapuru 16 
ERA limanlarına ha- na dogru beklenıyor. 

~hl A-Jj( . reket edecektir. - • T 
K J.4 CALİTEA vapu - D. T. R. T. - BUDAPES 
vtNezıA ru 4-6-940 tarihinde 

ı Budapest 1:çin: ı.t'11 
beklenmekt.e olup lSTANBUL P RE KASSA t" .. r.: l · ana doı·~ 
NAP · D • • • mo oru o lazır OLI, C .<.ıNOVA lımnnlarnrn ha- 1 ki . 
re ket edecektir. JC ~Ze~g~~ t·· .. 

1 
:-- h irana doi• 

QUiR1NALE vapuru 7-6-940 tnri- b .. kJ ... mo oru <> nz 
ru e · emyor hinde beklenmekte olup VEXED1K. • · 

TR1YESTE. ANCONA limanlarına SERVİCE -1\-iA_R_T_İ_M_E_ROUMAfJl• 
hareket edecektir. BUCAREST 

Not - Bütün bu vapurlar Triyeı· 

t~ veya Cenovada •İmali ve cenubi Köstence ve Galaa için: 
Am~n1ca limanlanna hareket eden 
iT ALIA ANONiM ıeyrisefain 4irke· 
tinin ve Amerika ve Hindiıtana hare
ket eden LOYD TRIYESTINO ano. 
nim aeyrisefain tirketi v&purlarına 
tesadüf ederler. 

Not: Gerek navlun ve (Ct'ekse ha· 
reket tarihleri hakkında acent~miz 
hiçbır metuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

--- Diş tabibi ---• 

Cevat Dağ!ı 
Hutalannı her &Vn sabahtan 

OITUZ vapuru 20 hazirana doır-
bekleniyor. ıaj• 

Vapurlann Iıim ve tarihleri 
kında hiç bir taahhtld alınto• .. 

1'ELEf•ON a 2007 - 200I 

Olivier v~ ıürekt:iJ' 
L1MlTED 

VAPUR ACENTASI 
Atlürk caddesi Rea binall 
Tel. 2443 • ;, 
Londra ve Liverpol batlart '!,. 

Piyaanın ihtiyacına cire ••P 
larmıız aefe.r yapacl'kJardır. 

•kşnma kadar !kincibeyler sokn· -
ğında 65 numaralı muayenehane· C. H. p. lşçİ Esnaf kıl" 
4İnde kab<1I eder. Telefon: 305S 

,-----"----- rumları biı-liğinden: t1 
lzmir asliye f.kinci hukuk hakim- Birinci heYeti umumiye topları et" 

liğinden: •mı da ekııeri;·et temin edeıneYe~bl,rl 
İzmirde oturan İbrahim kızı Ya- miy~tlerin ikinci toplantı tar~,yft 

hide tarafından kocası di;;çi Süley. aşağıda gösterlmiştir. Esnafın odt" 
" lU ·· tı d Ticaret ınan Zeki aleyhine açılan boşanma -<J nan gun ve saa er e Hill o-

• :;I salonuna gelmeleri rica ve 
davası hakkındaki teulıgat ikamet-

1 un ur. 
gfı.hı meçhul bulunması hasebi:1le Ccmivctin • 

. SJP 
vaki ilan üzerine gelmeyen müddein- ismi Tarih Gün &, 

leyh hakkında gıyap kararı ittihaz Tütüncüler 1/6/940 Cumartesi 1 

ve karar sureti mahkeme divanhane- Deniz . ıs ine talik edilerek muhakemesi l 7 / işçileri 1/6/940 Cumartesı 
10 G/940 pazartesi gününe bırakı 1mı~ Bakkallar 2/ 6/940 Pazar 

olduğundan Dişçi Süleyman Zeki- Ayakka- ıt 
nin o gün sııat 10 raddelerinde asa- bıcılar 2/ 6/ 940 Pazar 

16 !eten veya vekal6ten mahkemede Ekmekciler 3/ 6/940 Pazartesi 
hazır bulunması aksi takdirde bu Yilk 

1
9,,0 

husu~tan dolayı muhakemeye ka- arabaclıan 3/6/940 Pazartesi 
bu) edilmiyeceği hu~usu tebliğ ma- Fınn 

1 kamtna kaim olmak üzere keyfiyet işçileri 4/6/940 Sah l 
lan olunur. tm.tiyazlı 

irketler 4/6/940 
DOKTOR .okan- 1 

BEHÇET UZ •acılar 6/ 6/940 Perşembe 1 

Salı 

Gümrük 
11 Cocuk Hastalıkları hammalları 6/ G/940 Perşernbe ıo 

ı Yapıcılar 9/6/940 Pazar . 9190 
Mütehassısı Terziler 10/61940 pazartes'. ~0190 

ll:.stalaımı 11.30 dan ~i.re kadar Şoförler 10/6/940 pazartesı 16 
.!byler aokağında Ahenk matbau Garsonlar 11/ 6/ 940 Sah 0 vanındn kabul eder. Berberler J 1/ 6/ 940 Salı 2 

g9 
-------------• Sütcüler 12/6/ 940 çarşanıb;., , ....................................... . 

Ankara Palas 
1 KIRAATHANESi 

1 Alaşehir· ciftlik ayrant 
Çaşnısı, gıdası, zevkle içilmesi gibi vasıfla~ile 

l 
meşhur ayrandan içmenizi tavsiye ederıZ 

Devlet limanları işletme umuTTI 
müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 17 499 lir~ 38 kuruştan ibaret lzmirin inciraltı rrıe:;. 

kiinde ahşap !skele inşaatı pazarlıkla ihale edilecektir. 1\luvakkat 
miııat 1312 lira 45 kuruştur. I•. 

i steklilerin en az on beş bin liralık mümasili işi başarmış old~k 
0

_. 
rına dair vesika ile birlikte 3/6/940 tarihine rastlıyan pazartesı g ,_ 
nü saat 15 te Galata rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplan 
cak satın alma ırnmisyonuna müracaat etmeleri. • 

Bu işe aid proje ve teferruatı 87 kuruş mukabilinde sözü geçen kO 
misyondan alnabilir. 28 29 30 4366/ 192;_,_. 

2. M. Tapu Sicilli Muhafızlığın
dan: 

Mevkii sokağı kapı Xo. cinsi Hududu ____...--: 
-------------·------------- 1 tısı•· 
Bornova Havuzbaşı 20 Hane Sağı ve arkası ı~ı numara 1 nı tı1' 

nece satılan arsa. so.u 20-l e 0ııU 
bankasına devredilen arsa, 
Havuzbaşı sokağı. . ti.-

Yukarıd:ı evsafı ~azılı hane mütegayyip rumlnrdan hnziı:ere ;at
ımı ed1>rek hazin ·ce açık nrtırmn ile 2ıJ l lira ucdel mukobilınde 

1 
n 

JI ~ ·nr e ma Akknı·n ~atıldığından ve fopu km·dınn tı":adL.f edılemc gı it 
vüksek tefsir hükümlcriııe kırnseıı ih1n tnrihiııden itiboren onuncu g -
J • B • 
nü bu gnyı•j menkulün mahallinde ta'larruf cihetinin tesbiti Y.apıltı~en 
ğından bu mal hakkınüa her hansrj bir ınUl'·h et \"e hak idclın e i _ 
\'arsa o g(ın mahalline gidecek e 1 ahıyetıi tapu memurtınu veyahut a 
kinci nııntaka tapu sicil muhafızlığına bütOn ve aıkiyle Lırlikte ıniir .. 

""catları ilan o·ıunur. 

• 


