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' sker olmadığımız içio Fransanın askeri yıkılışı hak
~~ kında uıuo boylu mfttalealar yürütmeyi, tenkitler 
t' ''1• ıelabiyetimiı haricinde saydığımızdan burada yal· 

'-ı "'nııı askeri şeflerİDİD de iddia ettikleri gibi Alman 
t & ll~lcert usul ve techiıatının üstünlüğünll biricik sebep 
~fj6r f6stermenin bu inhidam mesuliyetini zerre kadar 
y '~eoıiyecej'iai hatırlatmaktan kendimizi alamıya'cağız. 
~Ilı 'e eski harb kaide ve uıullerioio başında, düşma· 
tl•Yetini, kullandıj'ı harb alet •e edevatının mükem

, .~tini ve yahud kötülüğllnü anlamak ve ona göre ted· 
ttı ıtlak gehliil için Almaoyanın yıllarca ve yıllarca ne 
·._.' \'e nasıl yeni metodlar ve silahlarla hasmini ve ra
~-1 Yenmiye hazırlandıj'ını iirenememeleri F~aasız is· 
fi t'l teşkilatı kadar askeri •abfillerinin de derin lıııir 
~i:t Uykasu içiade vakıtlarını kaybettiklerini göstermek-
\'' 
-,'"•~y muahedesi ahkamına göre Almanların harbe ve 
~ ' 1d en kftçük keşf ve icadlarını kontrol hakkını haiz 
~:'11 Fransanın hemen röıli iniinde ve kulağı dibinde 
1-t lllar tarafından yapılan yepyeni tahrip ve gene Fran
~, 1~ İtiraflarınca zaferi temin eden harb vasıta ve mal
iiı'' Fransııdarın yalnı.1 derin bir ıaflet uykusu içinde 
le/ fakat ayni zamanda uzum yılların ayıltamadıiı bir 
~İtd~arlıoşluj'unun zevk ve safa dalgaları arasında vakit 
r, •klorine bit delil sayılabilir. 

tıııl:ıi yaıımtzda bir taraf uyurken diier tarafın nasıl 
~, 11Yrusunu da feda ederek uyanık hareket ettiiiai 
it,..,'. bundan herkes i~in alınması elzem _ibret dersle

~l'lha falişacajıı .•. 
SIRRI SANLI 

~OTOP DiYOR Ki: 
~Yet Rusya Balkan Devleti 
~a•k Oluyormuş ! 
l~~ll 0 \ra - B. Molotof Basarabya hakkında beyanatta 
i , tken Sovyet Rusyanın bu hadise ile Balkan devlet

t'••na girdiiini de ilave etmiştir. ____ .. _, ___ _ 
t'lrlarda Suiniyet Yokmuş 
~avüz Roman~adaiı Olmuş 
. ~''d~ş - Macar hükumetin Romanya hud•duna tecavuz 
~. ~· •tıı beslediği hakkında çıkan haberler doğru değil
t~,t~ İçyüzü şöyledir: 
ltit t budud kumandanı teftiş esnasinda bir Rumen 
~~, e~illiıı hücumuna maruz kalmıştır. Bu yüzden Macar
~~ kt~, açmağa mecbur olmuşlardır. Fakat müsademe 
~' tıilıniştir. Ôlii ve yaralı yoktur. Bu mesele hakkın

~llbya hükiimetin nazarı dikkatini celbetmiştir. 

~hti H d :ı_· d Faaliyet 
Ş~d,, ~~ulgarl~ !bri~Dhu!nda tahşidatlarına 
~ ~~·~lıtıektedirler. Resmi Bulgar makamları seferberlik 

' ~ lllediğini beyaa etmekle baraber bazı karıııkJıkların 
'lcleamektedir. 

Moskova - Amerika telgraf ajanslarına göre Portekiz 
harba karıştırılacaktır. mısrane iddia olunduğuna göre ln
giltere Portekiıin payitahtı olan Lizbonu işgal edecektir. 

Bu günkü lngiliz - Alman harbinde Portekiz mühim bir 
roı:oynıyabilir. Alman askerlerinin ispanya bududunna kadar 

gelmesiyl.e lspaoyoJların mih~er ile birlikte barba girmele
ri ihtimali de vardır. Ki bu ihtimal logilterenin düşman

larına Cebelüttarık boğazıoı kapamak suretile büyük Bri
tanya filosunun Akdenizdeki ve lngiliz ve Fransız müstem
lekeleriyle olan müoakalelerini kesebilir. lngiltere de Por
tekizden istifade ederek Alman ablukasını kırmak niye
thıde bulunmaktadır. Bonon için askeri hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. 

Sofya - Bulgar ajansı tbliğ e<liyor: Muhtelif menbala-
rından ahnan haberlere göre, Suriye idaresinin Tiirkiyeye 
terk edilmesi hakkında gerek Londrada ve gerek Mihver 
hükOmetleri mahfillerinde gittikçe artan bir cereyan hasal 
olmuştur. 

Londra - Romanyamn lngiltere tarafından verilen ga
rantiyi redettiği resmen teeyyüd edilmiştir. 
Moskova-Besarabyanın işgali esnasında Ren şehri pa-

raşütçü müfrezeleri tarafından işgal edilmiştir. 
Loodra - General Sıhorshy Polonyanın lngilterenin ya

nında barbe devam edeceğini bildirmiştir. 
Moskova - Sovyet hükumeti 80,000milyon rublelik yüzde 

4,5 faizle bir istikraz yapmıştır. Bu para ile Sovyet Rus
yamıi ordusu takviye edilecektir. 

Kahire - Umumi Karargibdan : lngiliz kıtaları Seydul
adıl istikametinde ileri harekatına devam etmektedir. · 

Bü1'reş - Sovyet Rusya gemilerinin Romen limanlarını 
işgal ettiklerine dair olan şayialar doğru değildir. 

Londra - Mareşal Gra.zyani'nin Lijbaya tayini oradaki 
ltalyan kuvvetlerinin ne kadar müşkül vaziyette oldukları· 
nı gösteren bir deliJdir. 

Askeri sistem bakımından olsun, sivil idare bakımından 
da Balbo Graziya•i'nin tam bir aksisi idi. 

Balbe Lijboda sevilmişti. Graziyani'yi Lijbo yerlileri lıiç 

sevmeıı:. 

Lendr• - Mevsuk bir menbadan buraya gelen lıaaberle
re göre, Laval'in emrile Fransız işçiler birliğinin 4 şefi ile 
710 Fransız sosyalisti tevkif edilmişlerdir. Marsilya ve Tu
leada yüzlerce insan tevkif edilmiştir. 

Paris - Bura bankaları bir kaç güne kadar kişelerini 
açarak faaliyete geçeceklerdir. 

Londra - Dün lgiliz tayyareleri Hamburga giderek pet
rol ve benzin depolarım yakmışlardır. 

Londra - Dün akşam düşman b•yyareleri lskoçya üze
rinden uçuş yaparak bir şehri bombalamışlardır. Bir ev 
harap olmuş ve 9 kişi ölmüştür: 

Tokyo - Japonlar dün Vanskide Log - Çav şehrine 
girmişlerdir. 

Londra - lngiliz başvekili beyanatını ihtimal dahiJinde 
Perşembe gönü yapacaktır. 
Budapeşte - Macar toprakları dahilinde dün akşamdan 

itibaren bu gibi servisleri azaltılmıştır. Alkollu içkiler dört 
gün yasak edilmiştir. 

Londreı - Amerika pek yakında lngiltereye 9512 tay
yare verecektir. 

Loodra - Almanlar Gernezey ve Gerzey adalarını işgal 
etmiştir. 

Budapeşte - Dlin Romen hududunda vukubulan çarpış
malar her tarafta heyecan uyandırmıştır. Bütün Macar or
duları seferber edilm:ştir. 

Roma - Mareşal Grazyani Libya valiiumumisi ve ku
mandanı oldu. 

Londra - lugiltere hükômeti ltalya ve yahut Almanya 
tarafından Süriye ve Lübnanın iıgaline katiyen müsaade 
etmiyecektir. 

• 

bahi tir 
d ·· şünüyormuş 

Besarabya 
sel eler 

işgali birçok me
meydana kodu 

Buston-Besarabya ve şimali Bokovinyanın Sovyet Raı
ya tarafından işgali cenubi Avrupada halle muhtaç birçek 
meseleleri meydana komuştur. Bu meseleler Sovyetlerin 
Romanyaya yaptıkları şartlardan ileri gelmektedir. işgal 
olunan yerleri terk edecek olan ehali beraberinde ancak 
kabili nakil şeyleri alabilecekler ve bıraktıklarını da tahrip 
yahut imha etmiyeceklerdir. Bundan başka Sovyet Rusya 
Turnseverin den Sulinaya kadar olan5 sahadaki Romanya 
Tunası iskelelerinin kontroJünüde tatbik edecektir. 

Ve bul limanlara gelecek ve gidecek gemilerinin hesabını 
görmek hakkını dahi muhafaza edecektir. Ayni zamanda 
Romanya Sovyet Rusyaya Romen petrolleri için Romanya 
ticaret nezaretine bir de komser tayini hakkını verecek
Bu komiser çıkan petrollerin mikdarı ve onların verileceii 
yerler hakkında hesap görecektir. Bükreş hilkilmeti liin
muuda Sovyet askerlerinin R<>manya arazisinden ıeçmek 
hakkını da verecektir. 

Balkanların Yeni Blokuna 
Almanua Ve italga Muhallf Dıönmıı ! 

Boston - Almanya ve Italya Besarabyanın Sovyetler 
tarafından işgalini tasdik ve bu bapta muhalif teşebbDsllnde 
buluomıyacaklarını temin etmişlerdir. Nitekim Sovyetlerin 
bu acele hareketi bir in evvel mühim noktaların işgal edil
miş olmak ve kalan arazi üzerinde de kontrolü temin et
mek maksadına mebnidir. Bununla beraber tahakkuku ıe
cikse de muhakkak birşey vardır ki o da Balkanlarda bir 
Sovyetler bloku vlkuda gelecektir. 

-----.. ---·---
Almanlar -Italyanlardan Neler 

Bekliyorlarmış ? 
Berlin, - Frankfurter Zaytung şunları yazıyor : 
Almanya Fraosaya karşı mücadeleyi yalnız başına ıı:afe· 

re isal edebilmiştir. Fakat lnglitere ile mücadele için ltal· 
yanın iş birliğine ihtiyacı vardır. 

lngiliz adaları Alman hücumuna maruz bulunurken Ak
denizdeki düşman mevzilerine taarruz etmek vazifesi ltal
yan müttefiklerimize terettüp ediyor. Almanya bir Akdeaiz 
devleti olmadtğuıdan bu işi kendi üzerine alamaz. Birbiri
ne bağlı olan Almanya ve ltalya Akdeniz hikimiyeti içia 
de son sözü söyliyebileceklerdir. 

HARBiN BALKANLARA DA 
SIRA YETi iHTiMALi VARMIŞ 

Londra - Bura siyasi mahfillerinin kanatine göre, Al
manların lngiltereye karşı olan tecavüz planı tehire uğra
mıştır. Sebebi de Sovyetlerin Besarabyayı işgal etmiş olma
sıdır. 

Bu yüzden devletler arasında hasıl olan rekabet yüzün
den barbın Balkanlara dahi teşmili ihtimali baş göstermekte

dir. _ __..... ___ .., ________ _ 

Yeni Çimento Fiatları 
Ankara - Yen çimento fiatı bugünden itibaren baıla

mıştır. Portlant çimentoıu 17 lira, çabuk sertleşen süper 
partlan çimentosu 20 lira, toptan fintlar top başına50kuruı 
ve nakil masrafları ilave edilec•ktir. 
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i!~1!~ SONRA ALIN~ RADYO HOL!~!!'!!f 
Ankara - Ticaret vekaleti Lisonı işlerini kolaylaştırmak 

için lstanbul, lzmir, Somsun ve Mersin ticaret mıntıkala· 
rına doğrudan doiruya müracaat edebileceklerini bildir
miştir. 

Bordo - Pier Dominik, Jurnal gazetesinde yazıyor: Şa-
y.t~harb istemiyorse idik Polonyay garanti vermemek, yok 

barba girmeği arzu ediyorsaydık Almanya Polonya ile meş
gul bulunarken süratle harekete geçme lazım gelirdi. Bu 
elirat işini takdir eden Berlin hükumeti alel acele 
kararlarının tatbik etmek ıuretile zaferi elde etmiştir. 

Bunun için bu zafer Alman ordusundan ziyade Alman 
laiikümetinin bir zaferidir. 

Londra - Ingilterenin eski harbiye nazırı beyanatında; 
Fransanın başına gelen felaketten ders almak lazım gele
ceğini ve müdafaa işini tamamlamak için son dakikalarda 
birşeyler yapmaia kalkışan general Veygand gibi davranıl
m masını ve bütün lngilizlere silah kullanılmasını iyi öğre
tilmesini tavsiye etmiştir. 

ALMANJ~AR BI ZAHiR 
AMB RI AY ET ILER 
Londra - Resmi Alm n makamları Sovyet hareketinden 

fazlasiyle endişededir. 
Birçok Amerikan gazeteleri muhabirleri Sovyetlerin Be

sarabyayı işgali .neticesinde Almanyanın büyük zirai mem
baları kaybetmiş olduğunu kaydediyorlar. Soya fasulyası 
ekmek için Almanlar Besarabyada birçok arazi kiralamış
lardı. Bunların mahsullerini de kaybetmiş bulunuyorlar .. .. -·----

LMAN AYYA ELERI 
Londra - Dün akşam düşman tayyareleri Londra üstün

de uçmuşlar, şimali şarki sahillerine bombalar atmışlarsa· 
da az tahribat yapmışlardır. Dafi topları ve avcı tayyarele
ri iki düşman tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Bundan başka şimali şarkide bir kasaba da bombardıman 
edilmiştir, Buraya atılan üç bomb dan 6 kişi ölmftş, 13 
kişi de yaralanmıştır. 

Garant•den Ferağat Edildi 
Bükreş - Nazırlar meclisi dün başvekil Tatareskonua 

riyasetinde toplanarak harici vaziyet hakkında bazı deii
şiklikler yapılmıştır. Mayıs ayı içinde Fransa ve Inglltere
oin verdikleri garantiden feragat ettiği tasvip etmiştir. _____ .. _, __ _ 

Çif tçllere açılan kredi 1 icra ıe iflas kanunu 
Ticaret Vekaletinden bil

dirilmiştir: 

Memleketimizin toprak mab
iUlerinin istihsalini arttırmak 

Ye zürr a yardım olmak üzere 
icabeden krediler Ziraat 
bankası tarafıoden temin 
edilmektedir. 

Son zamanlarda bazı tntün 
mıntakalarında şimdiye ka
dar verilen kredilerin şube 
ve ajanlar tarafından eksil
tildiği haber alınmıştır. 

Banka ile yapılan temasta 
bunun, bir kısım şube ve 
ajanlara banka umum mü
dürlüğü tarafından son za
manlarda verilen emirlerin 
yanlış anlaşılmasından ileri 
reldiği meydana çıkmıştır. 

İcra ve if[is kanununun 
bazı maddelerinin deiiştiril
mesi hannındaki kanun la
yihası, Meclisin alakalı encü
menlerinden reçerek, ruzna
meye ayılmıştır. 

Gümrük güzde onı rı 
Mayıs ayı içinde gümrük 

gelirlerinden alınan yüzde 
10 belediye payı 381,398,52 
lira tutmuştur. Bu para, bu
günlerde belediyeler bankası 
vasıtasiyle belediyelerimize 
tevzi olunacaktır. 

Temgiz mahkemesi 
Ticari bir şirketin hususi 

antrepo t esis ve memur ma
aşlarının itasını teahhüt et
mesi hususunun ticari mua
melelerden değil adi mua
melelerden ıayılmasıoa tem
yiz mahkemesince tevhidi 
içtihat yoluyle karar veril· 
miıtir. 

Belçika Başvekili Piyerlo 
muhakeme edilecektir 

l Yeni Fransız Vis Amiralinbl 
l Fransız Denizcilerine MesaJı 
( Londra - General Derol'un karargihındaa teblii ,ıo· rtiksel - Alman ajansından: Flamand nasyonal deleie

leri aüddiumumiliie müracaat ederek baıı ıiynsi adamlar, 
hakkındaki davanın başlamaıını istediler. Bunlar Belçika-i 
dan kaçanlardır ki baılarında Piyerlo •ardır. Cirümleri 
kralı ve Belçik• enstitülerini tahkirdir. _____ .., ___ _ 

Amerikave Fransa 
münasebetleri 

Nevyork - Hariciye nezareti sekreteri Amerikanın Fran
sa ile münasebetlerinin baki elduğ'unu Londradaki Fransız 
millt komitesi ile münasebat ilatim linia az oldutunu söy
lemiştir. 

MiLLI KORU MA 
MÜ ELLEFIYET ·-ANUNU 

Umumi veya kısmi sefer
berlik halinde ve fevkalade 
hallerde yapılacak seferber· 
lik hazırlıkları ile kıtaların 
tecemmü eri esnasında alel
ade vasıtalarla temin edile
aiyen bütün askeri ihtiyaç· 
)arı Ye hizmetleri milli mü
dafaa mükellefiyeti kanuniy· 
le buna mnstenit iş\:lu nizam· 
name hükümleri dairesinde 
vermeğe ve yapmağa her 
şahıs borçludur. 

Milli müdafaa mükellefi
yetinin tatbikına başlanaca
ğı ve nihayet bulduğu ta
rihler ve bu mukeUefiyetin 
tatbik sahası icra Vekilleri 
Heyeti karariyle tayin ve ilin 
olunur. 

Ordunun ihtiyacı olan heıı 

Ödemiş Asliye Hubuk 
Mahkemesinden: 
Ödemişin Devrim m hal

lesin.le oturan Birıili Hasan 
kızı Nazife tüdün tarafından 
kocası Birginin Akmescit 
mahallesinden Karabıyık oğ
lu Aliden 22 sene evvel bo
şanmak suretile ayrıldıkla

rından ve bu boşanmanın 

ni.fusca tescil edilmemiş ol
duğundan bahisle boşanma~ 
nın subntuna dair açılan da
vanın 25·6 940 tarıbinde ya· 
pılan duruşmasında müddei
aleyh Alinin ikametgahı meç
hul bulunması hasebile isti-

türlü nakil vasıtalarına Milli 
Müdafaa Vekaletinin veya 
selihiyetli komutanlığın gös
tereceği lüzum üzerine mil· 
li müdafaa Vekaletinin ve
ya salahiyetli komutanlığın 

göstereceği lüzum üznine 
milli müdafaa mükellefiyeti 
komisyonları, yahut nahiye 
merkezlerinde nahiye müdü
rünün reisliği altında jan· 
darma komutanı, varsa be
lediye reisinden yokaa na
hiy merkezi muhtarından, 
köylerde muhtarı• reisliği 
altında ihtiyar heyetinden 
mürekkep muvakkat tali ko· 
misyonlar vasıtaeiyle mükel
lefiyet tatbik olunur, Fev·I 
kalade haUerde mahallin en 
büyük komutanı tarafmdan 
mükellefiyet tatbik olunur. 

Kadınların şahsi mükel
lefiyetinde şu sıralar ve e
sa lar rözetilir. 

Sıra beklemeden kendi 
isteğiyle gelenler, 20-40 yaı 
arasındaki kızlarla çocuğu 
olmıyan dul k dınlar, 20·40 
yaş arasındaki evli kadın

lardan çocuğu olmıyanlar, 

20-40 yaş arası"\daki kadın
lardan bakıma muhtaç ço
cuiu olmıyanlar, 40·50 y ş
iarı arasındaki kadınlar (yu
karıdaki vasıf ve sıralara 

göre). 
(Sonu yarın) ----·---

nuyor : ~ 

"Bütün hür Fransanın serbest hava ve deniz kuvveti• 
Vis amiral Müzölyenin emrine itaat etsin." . '' 

General Müzölye de hür Fransız filosuna fD lutab• 
bulunmuştur : ,. 

.._ Vaziyet vahimdir. Tarihi siz yazıyorsunuz. Fr•11 

ölmemiştir. Müttefik limanlara iltica ediniz. Derhal Al•••: 
)ara karşı mücadeleye ıirişiniz .. Fransa müstemleke İlll~ 
ratorlugunun yazifesini ifa edeceiinden eminim. Ver4'it•~ 
emrin ıaesuliyetini tamamen üzerime alırım. Yaıaaın Fr•• _____ .. _____ _ 
Italyanı dövüşeceği~cephel•~ 

Roma - Tribuna ıazetesi it )yanın barp edeee!i c•' 
beler şunlardır diyor: 

-Hint okyanusundan Buzlu okyanosyaya katlar; 
-Akdenizden Atlantik denizine k dar; 
-Italya Afrikadan Norveçe kadar. 
-Pantalaryadan Dnnkerke kadar; 
-Roıııadan Berline kadar. ·~ 
Gazete, ltalya başkumandanının lngiltere ile harp jçı , 

bütün hazırlıklarını yaptığını yazdıktan sonra ltalyanıa fr• 
o d k' k ' o h OO k dOWO O )'alsd1' sız cephesın e ı as erıoı eouz çe me ıgını ve ve ı 

kumandasındaki bu orclunun yeni emir beklediğini de U6•' 
ediyor. - ...... - ---

haberi eri VEKiLLER HEYETi . zabıta 
Anafartalar caddesinde 

Nevşehirli Hamz oğlu Hay
dar Tıraş sarhoş olddğu hal· 
de Altınparka giderek icray 

reıalet yaptığından yakalan· 
mıştır. 

§ Birinci Beyler sokağında 
Seydiköylü Yakup oğlu Oı
man Yeşilova ile karısı Ali 
kızı Nazlı )reşilova bir ev 
meselesinden demir masatla 
Ahmet kızı Hanifeyi dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

§ Eşrefpaşa pazarında Ah· 
met oğlu 11 yaşlarında Ab
dullah ile Nuri oğlu 12 ya
şında Naim, Suphi oğlu B. 
Vehbi Ersoyun 41 lira pa
rasını çaldıklerı iddia ve şi· 
kayet eôildiiinden yakalan· 
mıştır. 

§ Karşıyakada Barbares 
sokağında lbrahim oğlu Akif 
Mehmet oğlu Musafanın 250 
kuruş parasını çal.lığı iddia 
ve şikayet edildiğinden 154 
kuruş par ile yakalanmıştır. 

§ Karantina İnönü cadde· 
sinde Hasan oj'lu Mustafa 

Ankara - icra vekill•'
1 

) 

heyeti dün saat 10,30 '' 
•• BaşYekilette toplanmıt , 

ruznameyi teşkil eden -• 
sel eler görüşülmlştür. 

20 Yaşını doldarmıu•1 

memurlar 
Yirmi yaşından evvel -:. 

mor olanların bu yaıtan '., 
velki zam na ait hizmetle'', 
nin tekaüt maaıı içia h.,;, ~ 
edil emesi maliye yeki ; 
ti11 en vilayete bildiril•İft . 

. GELENLER ,ı- f 
lımir mebusu Dr. Maıt , b 

Benıisu, Bahkesirtlen, P'b · 
nizli mebusu Kizı• Sa11•'1, 
lst nbuld n şehriaise I' 
mişlerdir. ----

ANASON 
•'' Çeşme kazasında bu 8 dıf· 

anason yüı:de altmıt ·~ ,. 
Bilhassa Barbaroı ••~·~,r 
sinde haatahktaa ana••• 
mahvolmuştur. 

da ve davetiye gazete ile Eski barıme göre Kaptan idaresindeki yol.~!·-
ilan suretile tebliğ edildiği basiyle Güııelyahya dogru 
halde yine yevmi muayyende Yeni barem kanununun giderken Mustafa Karaliye d•Jdİ 
ısbatı vücut etmediğjaden neşrinden evvel dahiliye me- çarptırarak ayağından iki altif 1 
hakkındaki duruşmanın gı- murları kanunuilun göster- parmaiının ezilmesine ıebe- SOO (ir' 
yabında yapılmasına ve du- diği yerde iki buçuk sene biyet verdiğinden yakalan · t bHa~a kdurumDuna Faı"k fdd' 

k t e eru e en r. .~ 
ruşmanm da 18-7-940 Per- staj yaptı tan sonra 40 lira mış ır. oP"'' 

1 k k l k 
bittin bu yüksek vata .f 

şembe günü saat9 za taliki- maaşa ayma am o aca 1 k Adlı·ue Hazırı ı ıı> .. 
ne karar verilmiş olduğundan hukuk ve mülkiye mezunla· ra verliği Kurumnn gene 111ıt 

Bilumum istihsal kredile
rinin evvelce te bit edilen 
normal maaşlar dairesinde 
devamı Ziraat bankası şube, 
ajaulariyle kredi kooperatif
lerine tebliğ edilmiştir. 

Amme davaları mumaileyhin yevmi muayyende rıaın yeni barem kanunu Istanbul - Irak Adliye kezince taktirle karşılaOd,I' 
Temyız mahkemesi amme Ödemiş asliye hukuk mah- muvacehesinde müktesep nazırı bugün Bağdada hare- ve bir altın tayyare oı• VeggaOd ~anıda davasına müdahele t lehin- kemesinde hazır bulunması haklarının korunması husu- ket etmiştir. yası ile t ltif edilaıiştit· Y de bulunan şahıslnrın tem- J k 1 k ) J ___ _:;_ _ _:_ _____ -:----------:ı•,. 

B ). G 1 V d lüıumu ilanen teblig~ olunur. !U a i a ı ma am ara tet- MU--.., DE • f JJ 
er in - enera eygan yize selahiyetli olduklarına 1 anısa 0 e 7 

d b (2479) edilmektedir. 
an ir tayyare ile Atioa tevhidi içtihat yoluyla karar t 1'

1111 
1 ·ı Ş · · Ankara Orman Çiftlitinin so· Keçecilerlale ıinemall kar ı~ 

yo u ı e ama gitmıştır. vermiştir. ELHA RA s· d ğuk biralarının en mühim bir K d te , · 
~~~~ ~··~~~~·~•~•~•• •••~• JOem.&SID 8 tevzi mahalli olan HALKASI- UŞB 8Sl. 0 t'°' 
ı S LAM G İ$ Sİ ı Bugün 2 filim birden RNIAKRASEI~~! ~~~i~r s;:Ayeş~tıi~: Keçeciler Sali1' ustanın ,1 

~ TÜRKÇE SÖZLÜ fabrikası karşısında. te'9
1 

• Blrt;ok vatandaşlarımızı selamet • ı le ıüslenmİf aile bahıeıine ko· Bu oteller ızmirin eP ( 

f ve sadete kavuşturdu f 1 MARI ANTUANET şunuz. ve ucuz otelleridir. •Jı t•'' 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf • lzmlr Halkına BUyUk Müsteciri: Sa~ 
fbüyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·ı Norma Scbearere - Tyrone Povver Bir MU)de J ~k 
tti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)e 2 S • • • • G•• ) (FIATLAR UCUZLANDI) Fahrı0 fi' 
terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400 • eVl~ttg"' iMiZ UD er "Soğuk Bira Şiıe 25" • eıi 
• T ı f 2495 l D B y "Büyük Duble Bira 12,50,, İzmir Memleket ffast~~ ;ıi 

e e oo: R Çikare ve • encuya J tt M d ald Nelson~ Eddy (Tabii fteokli) ı Rontken Müteh•551 Jı/ 11 .. •~•~ ... ~ •••~ ............. ~ ~ ... ~~ eaoe e ac on - .ı 10 Santilitrelik fıçı arımız da 'k tııı ,~ 
~~~ ... ~~•~•• • • •~ ~•••••••• • Seanslar: Mari Antuanet 5.15 - 9.45de - Seviştiğimiz ı tarif edilmiyecek derecede ucuz· Rontken ve Elektrı s~ı 

~~~~~n~~.w~~~~ı-g_ü_nı_e_r_3_._ı_s_1_._4_s_d_e _ _ _________ _____ l_~_u_~_·_:_~_·~_t_r•-~~~=ı=!~.l~J_:_~-k-le_;_L_te_i_~'-a_p_tl~rr-· _2_9_~-~-i~~;~iE~~~~/ 
•tarihinden itibaren açıldığını muhterem müşterilerine •ı Milli"'· Piyango Biletlerinizı ( AADeT )· Kişesinden Alın~ 
t lfebıir eder. Beyhancısı Karatizlu f Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıla O dorT·olofoaS497 .................... ~ ..... ~ . 


