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imtiyaz eahibi: ŞEVKET Bll.GIN il Beıiride y~niden yirmiden 

fazla petrol kuyusu 
açılması kararlaftı 

~ubarrir ve umumt neşiyat mUdüril; 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM lıltmDrrt Türkiye için Bari~ için 
8nıli1c ....... 1400 2900 
Altı a~lık -~ 150 1650 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25) kuru§tur. 

TELEFON: 26IT1 

lıftn mUnderecatından ~axeteıniz mesuliyet kabul etmez C•.Ja•riwdit& ff CtilUw.,. _,...... kJııtW, ..-ı.11ın ,_. ~ ,.. .... , 
• o--. 

Ankara 10 (Hususi)- Betiride Raman da
imda bulunan petrol mınt.aluwnda faaliyet art· 
mqtır. Yeniden yirmiden fazla kUJU açılmaaı 
brarlatınlftır. Verilen maliimlıta söre açdan 
bJWarm petrolu mabafua ecl• tabaka11 da
ı.. fula ~linmek mtile bQr6nkii Yerim ar- I 
IMilecektir... -' 

Hollanda ve Belçika· gafil avlan.madı 
Harekete geçen Alman. orduları 

Belçika ve Hollandada · yılıiıak bilnliyen, anudane 
bir müdafaa harbiyle karşılaştılar. Alman 
istilası Belçikada durdurulmuş, dört Alman 

zırhlı treni im ha edilmiştir ••• 
Hollanda bataryaları 70 Alman tayyaresi düşilrmüştür Hollanda 

sular albnda kalmış ve bir kaç köprü uçurulmuştur Hollanda kTaliçesi vaziJc başında 

-'OH IJAKIKA -......... .. . . 
• 
lsvicrede umu-

-~1 lngiliz filosu 
.· 

ıni seferberlik 
ilan edildi 

- o -
l ·ra 10 (Ö.R) - lsviçred~ umumi 

Merberlik ilan edilmiştir. Neşredilen 
t~sınj tebliğe göre seferberlik her han
&i. bir tehlike \'e tehdide karşı ilan ewl
~Ştir. Meçhul tayyarel:!r Bal şehrinin 
i'n~bu garbisinde ve Bern - Delemont 
d eınıryolu üı.erine bombalar atmışlar
. ır. 17 bomba atılmış""a da münakalat 
~ki.taa uğramamıştır. Bu deıniryolu 
dar~ - Bern beynelmilel hattı üzerin
~ edır. Bal şehrinde de yabancı tayyare-

r görülmUşlür. 

DUn istilaya uğradığı bildirilen Belçika ve Hollaııda h1ıdut katlan 

Dün sabah tafaktan önce, Al- mesafe katetmitler ve Lüksen· insanlarla meıkun hedefleri bom
nıan orduları karadan ve hava- burgu iıtilaya muvaffak olmut· balamakta idiler. 

Alman tehlikesini önlemek mak
sadile dün sabah lzlanda ada

sına asker ihraç etti 
~-----x*x·~~----

Londra, 10 (Ö.R) - İilandayı Al
man taarruzundan masun kılmak dü
şüncesiyle bu sabah İzlandaya İngiliz 
kıtaatı çıkarılmış ve İzlandada idare ele 
alınmıştır. . 

Londra 10 (A.A) --: Hariciye neza
reti aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Alınanların Danimarkayı işgallerin
den beri lzlandanın Almanya tarafından 

i~gali ihtimalini nazarı itibara almak bir 
zaruretti. Böyle bir taarruz vukuunda, 
hatta bu taarruz ufak bir mikyasta da 
olsa lzlanda hüküme1i bu mıntakanın 
Almanlann eline düşmesine mani ola
mazdı. Binnetice İngiltere hilkilmeti h:
landayı istiklalinden mahrum edecek 
olan böyle bir ihtimalin önüne geçmek 

- SONU 2 tNci SAHiFEDE -

Çemberlayn istifa etti Yeni Alman 
Taarruzu 

dan Belçika, Hollanda ve Lük- lardir... Hollanda ve Belçika Lükümet
ıenburgun istiklal ve tamamiyet- Hollandaya Monıter - Eaıen leri, intizar edildiği l'İbi dütma
lerine taarruz ederek bu üç mem- yolile, Belçikaya Kolonyö - Eks- na kartı koyarak derhal harp ilan 
leketin hudutlarını geçmitler, lafapel yolile taarruzların yapıl- etmitler, örfi idare tedbiri ittihaz 
Hollanda hududunu dört yerin- dığı sırada yüzlerce Alman tay- etmitler, iki memleketin hüküm-
den yarmıtlar, Belçika toprağı yaresi de Hollanda ve Belçika fe- darları ordularının ba,ında düt- Vinston Çörçil Başvekilliğe geldi 
üzerinde yedi kilometrelik bir birlerine taarruz ederek masum - SONU 6 iNCi SAHiFEDE - - YAZISI 3 ÜNCÜ SAHİFEDE ---*--

~iinya medeniyeti i~in 
ehııııe teşlıil eden 
fGdaJarın IJıqlangıcıdır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-·-BAKKJ OCAKOGLU Müttefikler imdada yetişti 
t" l~arbe tckaddüm eden yıllarda içimi
ı:.. llrpcrten bir korku ,·ardı. Yeni bir 
~ rhin bütün bir diinya medeniyeti için 
"ilk feci akibctlcr doğuracağı endişesi 
ınuıni idi. 

h 1''akat yedi aydan beri de\'aın eden 
\~rptcrdc 1914 - 1918 çarpışımısındaki 

1 det bile görülmedi .. 
~ ~ajino ve Sigfridin c:clik ve beton 
latılclerinin gerisindeki muaz:t.mıı ordu· 
~:. ciddi bir harekete t~ebbiis etmedi· 

Alman tayyareleri Li yon hava 
karargahını bombaladılar 

T aymis sahiline de 
taarruz edildi 

d' Adeta denizde ve ha\'alarda bazı ha
t 

1~le.r cereyan eyleme~ bulunsa müt-
lı~ ıkı~r ile Almanvn orasındaki har- Buna mukabele olarak bir çok 
1,

1~-rtıevcudiyetinde~ ~iiphe edilebilirdi. 
\'"()oU.nya istilasından sonra harbin re- Alman tayyareleri düşürül mü,, 
k~t.~ ancak Finlnndiya \'e Norveç gibi 
t '•ı;uk nıilletlerin iizerinde tesirini gös· nakliye gemileri de batırılmı~tir .... di. ~ 

la lleYnelnıiJel mü\'azeucde bir kıymet Londnı, 10 (Ö.R) - Alman tayyareleri bu sabah İngilte-
b,,;rnıyan, sulhtan haııka bir iddiaları reniıı cenul u şarki sahili açıklarında faaliyet göstermişlcr
...,.1unınıyan bu zavallı ım:mlcketler dir .. K ""nt !;ontluğu sahılinde Lir mevkic dört yangın bom-

·• diler bası atılmıştır. Bu sabah Britanya hava tehlikesine karşı ko-
i~l~a~bi~ gayesi '\'l' harbin mukadderatı runmu ser\'i:.;Jerinc hazır bulunmaları ihtar edilmiştir. Hal
))ij alakalı ~arpışmalardmı eser )·oktu .. ka gaz maskelerini taşınuıları ve hava taarruzundan korun
heı'1 ·sabah Lüksemburg. Hollanda ,.e mak tedbirl~rini ik•nal etmeleri tavsiye ediliyor. Keza de
«h t:ıka topraklarına saldıran Alman or- miryollariyle sefer ıeıneleri de tavsiye edilmektedir .. Bu 
ı ~~tı ciddi ,.e hakiki h:-•hin haşlamış sbt'ple bir Mk 1!€.c.• servisler i durdurulmuştur. . , 
l(ır~•ndutrtmu cihana bildirmiş bulunu- Londra, JU (0.R) - Britanya hava nezareti Ingiliz sahil-

(.' lcrine karşı hava hücumlarının muvaffakıyetsizliğe mahkum 
lı •kilh~kika hu h:ırcket aylardan beri cdildiğ:.Oi ve beş bombardıman tayyaresinin diişürüldüğünü 
,: lcrııyordu. Hatta son hafta içinde bu knyde:nıekkdir. 
la~ruz, bir giin mc.,elesi halinde mü- Fran<;ız gayri reı:,mi habcrlerinü göre Fransadaki bombar
tııııd'l ediliyordu.. Tahminlerde aldanıl· dıınanlnr in.,anca zayiata sebebiyet vermemiştir. Pariste ha-

ı. va mlidafa:ı toplan faaliyete geçmissc de .şehre bomba atıl-
~~nlajinoya .riiklcnmcğe cesaret edemi· mamıştır. 
~t Alrnan ordusu iııgiltere \ 'e Fransa Fran~ız htiküıneti şu ihtardıı bulunmuştur : 
l ·~\·etleri ile ('arnısınak iı;in yer nrı· Alman 1ayyareleri Frruısız sivil halkını bombardıman el-
ıırdu. -

1\ tiği taıdirde Fransız hava kuw.etlcri mukabele edeceklerdir. 
lıat:Ütcknbjlcn miittcfiklcr de Sigfrit R••smi tebli~ aynen ~öyledir : 
i ı1 •· ına Yiiklenmenin mii kiilatını göz Fransız hiikümcti ilan eder ki Almanya şayet Fransa, İn
iı~ u~de tutarak lıarhin mukadderatı eilter~ \'e bunlann vardım cttilı::leri memleketlerin sivil aha· 
erınde ·· · ı k J • k b tı~r ınııes ır o aca <:arpışmanııı isine bomba atarsa Fransa mu a il hareket hakkını ınuha-

tııa~~e nüimkiin olabileceğini ara~tır· faz.ı eıl(r. 
J:iir ~ ıııe gulcliilcr. Biitiin ihtimallere Londra, Hl (ÖR) Britanya tahtelbahirleri nakliye ve 
htı:ı~ ıazırlanıyorlardı. Biitiin cihan mat· levazım gcmlJerine karsı hücumlnrında yeniden mühim mu-

1 oruyordu : ~ vaffakıyetJe .. kazanmıslardır. 
;::. Harp nerede olncak? •. SO".t' 4 ÜNCÜ SAJll. F,l'J)ıı:> oıınkii t .. .. "h • - ~ '' , ı • ~ ı•, -

trı,11 Cl'a\•111un en sarı \'C en S('rı 

1 1111:-sı harp ahasının tayin edilmiş bu· 
·••asıdır 

l'\t~ltıanla~ resmi tebliğlerinde taar· 
liı.1~-~ını ına~ur göstermek için mütte· 
~ Belçika ve Hollanda üzerinden 

~" ,. ..,, . . . . . ' 

lngiliz ve Fransız kıt' atı Belçika 
hududundan girerek bu mem. 

·~ 

Alıııaıı hava iislerinden biri bombardıman edilirken 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müttefiklerin _tebliği 
~~~~~~~--x~x·~~~~~~~-

' 
Almanlar sivil ahaliyi - bombardıman 

ederlerse hemen mukabele edilecek 

lngiliz tayyareleri Hollanda 
üzerinde harba tutustu 

~ 

Bir Alman nakliye 
batırıldı • • gem ısı 

Müttefikler Belcika ve Hollan-, 
dadan maada, istimdat eden 

Lükıenburgu da kurtaracaklardır 
Brüksel, 1(1 (Ö.R) - İngiliz ve Fransız kıtaları öğleden 

sonra Belçil:a hududundan girerek yardıma yetişmiştir. Ge
len kııvvetleri, geride daha büyük kuvveiler takip etmek
tedir. 

LONDRA, 10 (Ö.R) - United Press son dakikada aşağı· 
daki haberleri venniştir : 

Bugün Londrada ve Pariste içlima eden Harp kabineleri 
B elçika, Hollanda ve Lüksemburgun yardım istemeleri üze
rine hı>men yardım kararını vermiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri öğleden sonra Belçika, Hollanda \'e 
Lüksembuıg üzerinde idiler. Belçika üzerinde, deniz açık
lannda Alman ve İngiliz tayyareleri muharebeye tutuşarak 
19 dakika d~v:ıııı eden karşılıklı laanı.ızlarında dört Alman 
tayyaresi dü.şürUlmüştür. 

İngiliz filoları da, Almanlar tarafından mayn dökülmesi
ne rağnıcn bu sahillere yana,.cmnşlardır. Hollandaya asker 
çıkarmak lizere bulunan bir Alman nakliye gemisi zama-
nında deni7Jn dibine indiril~iir. · 

Asıl büyük deniz ve hava ınuharegeleri yarın olacaktır, 
deniliyor. 

Müttcfikl.:>r Hollandayı, Belçikayı ve Lüksemburgu Al
manlara teslim etmek niyetinde değillerdir Lükseınburg 
da en kısa 7.amanda istiklaline kavuşacaktJr. 
Pan~. 10 (Ö.R) - A1man ordusu Felemenk, Belçika ve 

Lüksemburg arazisine girmiştir. Fransız ve İngiliz kuvvetle
ri derhal taarnıza uğrıyan bu yeni üç devletin imdadına 
koşınu~lardır. Alman tecavüzü ile ayni zamanda Hollanda, 
Belçika. Lüksemburg ve Fransa üzerinde bir çok hava ta
arı·u1brı \•ukubulmuştur. 

Paris. 10 (ÖR) - Lükscmburg hilkümeti° İngiltere ve 
Frnnsadan memleket istiklal ve tamm~iyetinin iadesi için 
istimdatta bulunmuştur. Fransa ve Ingiltere Belçika ve 
Lük~emburga derhal muavenet edeceklerini temin etmiş· 
!erdir. 

Lonclra, 10 (Ö.R) - Belçikanın Pad~ w Londra sefirleri 
biı·birirı:n :ıyni ol.ın notalarında İngiliz ve Fransız hükümet· 
!erinin yar,:ıımını istemşilerdir. 
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Harp •ahaaı genif /ediği sırada 

~~~~~~~~~x*x:~~~~~~~~-
$EHiEf .HABERLERı' 

Yeni Alman ~ 
Taarruzu -·-Dün~a medeniyeti ~ 

Belçika ve Hollaıida ile 
komşularının müstah

kem hatlarına bir bakış 
~--~-------x*x:--~-------

Avrupada, ıu veya bu ,ekilde bir teb- nuncu.m geçen büyük harpten evvelki 
likeye maruz hudut boylannca yapılan Rumen hattını tekabül eylemektedir. 
tahkimat sayısı, gittikçe artmaktadır. Geçen sonbahara kadar Polonya hudu
Bir çoklarına örnek vazifesini gören ve dunu teşkil eden şimali Romanyada ise, 
inp edenlerin ismini tapmak usulünü Karpatlar aşılması m~kül tabi! bir ma
ortaya atan Maginot hattım, lılaas ovası nia teşkil eder. Silsilele.rin geçit yerleri 
ve Ardemıe'ler boyunca uzanan Belçt- ve yaylalar bundan kısa bir müddet ev
ka Deve:ze hattı takip e~ bundan vel Ku.amatlarla tahkim olunmuş, htt 
sonra kanal1ar, seciler, barajlar ve saire- tarafa dafi tayyare topları vazedihni!ltir. 
nin yardımiyle vücuda getirilen Bollan- Romanyanın cenubunda, Dobricanın 
da müdafaa hattı, nihayet otomobil yol- Pipe - Line'nin ve Tunanın demirkapı· 
lan inpaiyle tanuunq Fritz Todt'm ese- sını müdafaa için ancak mahdut bir kaç 
rl olan Siegfrled hattı meydana getiril- mOstahkem nokta bulunduğu halde. 
miştir. Bundan bqka b.lll hatırlarda garbını yani Macar hududunu teşkil 
olan Mannerheim hattı, Rumenlerin eden kwııı, çok garip bir şekilde tah
Carol hattı, Macarlann Horthy hattı, kim olurmuqtur. Filhakika umumiyet 
Türklerin Botazlardaki tahkimatı, Bul- itibariyle Arızasız ve düz olan araziye 
gar - Yunan hududundaki, ttalyanm bir metre kalınlığında ve iki veya üç 
Alplar boyundaki, Çekoslovakyanm metre boyunda ıranit bloklanndan mü
şimdl ~ sakıt olan Sudet'lerde- teşekkil bir hat vücuda getirilmiftir. 
ki mUstahkem hatlar vardır. lyice toprağa gömülmüş ve aralarında 

Fakat bütün bu hatlan ayni şekilde ancak birer metre fasıla bırakılmış olan 
mütalea etmek ve onlan aynı kuvvette bu granit bloklar, düz sahada ilerleyen 
farzetmek hata olur, her birinde kulla- tanklara, motörlU kıtaata karşı en buit 
nılan sistemler aruındaki fark bfiyük ve ayni zamanda e-n emin bir mani t~ 
olduğu gibi. arazi prtlan, inp milddeti kil eder. 
ve kullanılan malzeme de muhteliftir. Romanya biltün Balkan devletleri 
Maginot hattı sistemi hiç şilpbesiz ki en içinde ~ :rlyade mmtahkem hat ve mev
iyl ve en .sağlam olanıdır. Hat, bütün kie sahip olanıdır ki coğrafi vaziyeti de 
hudut boyunca uzanan ve ekseriyetle bunu haklı göstermektedir. Macaristan, 
yer altından giden mütemadt istibka- son altı ay zarfında şimaldeki Rus hu
mattan ibarettir. Ancak bu sistem cok dudunu tahkhn etm~ ve bunu da Kar
masraflı olması ve inşası da bir h~yli paUar sayesinde kolayca inşa olunabilen 
zamana mfltevakluf buhınmam dolayı- Horthy hattı ile tahakkuk ettlrebilmiş
siyle az kopye edilmiştir. Buna mukabil tir. cHat> .sız bir kaç m~ekl!tten biri 
Belçikalı Deveze'in tatbik ettiği usUl olan Yugoslavya, Belgrad müstahkem 
daha ziyade taammüm eylemiştir. Bu- mevkiinin kuvvetlendirilmesi, Susak li
nun inşasında tabü arızalardan azami manı mildafaa tedbirlerinin IS1ihı ve 
surette istüade olunarak müstahkem Bulgar hududunda bir miktar tarassut 
noktalar, blokhauslar, makineli tüfenk kulesi inşasiyle iküfa eylem!Jtir. Maa
yuvalan, kazamatlardan müteşekkil mafih şunu da unutmamak lhımdır ki, 
uzun bir hat tesis olunmuştur ki bütün memleketin cenup kısmının kısmen 
bu noktalar, birbirleriyle doğrudan doj- dağlık. kısmen bataklık olması, otom~ 
ruya temas halinde olmamakla beraber bil yollannm azlığa ve nihayet Yugos
yakınlık dolayısiyle yekdiğerini itmam lav ordusunun kabiliyetini pek çok de
edecek bir mahiyet arzetmektedirle.r. falar ic;pat etmiş olan müessiriyeti, her 
Bu sistem, maynh köprüler, tank ka,. hangi bir taarruz ihtimaline karşı kafi 
panlan, tel örgülerle daha tesirli bir ha- bir garanti te!ikil eylemektedir, . 
le Ürağ olunmaktadır. . Bundan baska Yunanistan cMetaksas~ 

Mütehassısların kanaatince Belçikada Bulgaristan da Boris hatlarına maliktir. 
büyUk bir muvaffakıyetle tatbik .olunan Ve bu jki bat ta, birbirine karşı dur
bu u.s01, mevcut hudut istihkamatının maktadır. Yunanistan.. bundan başka, 
en ziyade rastlanan seklidir. Ancak arı~ memleketin şimali şarkisinde Mqiç neh
zasız. topraklarda daha güçlükle meyda- rine malik olduğu gıôi ~Peloponez.de de 
na getirilmek ve daha az tesirli ol:nak bir sıra sahil bataryası inşa etmiş ve bu 
mahzurunu taşımaktadır. Finlerin Man- suretle bir nevi müstahkem hat vücuda 
nerheim, A1manlann Siegf ried hattı da getirebilmiştir. 
ayni şekildedir. Pek çoklan gıbi dağlık arazi ile mu-
Romanyanın Carol hattı ise, muhtelif hat olan Bulgaristan, ayrıca 'Tunayı ve 

sistemlerin birlC§tirilmesi, bir takım ori- Strumcayı tahkim etmiştir. Nihayet 
jinal buluşların birbirleriyle mahirane Türltiy~nin ihtimamla inşa olunmuş 
tevhidi sayesinde vücuda getirilmiştir. muazzam tahkimatını kaydetmek lazım
Memleketin Rusya ile hemhudut olan dır ki, bunun en mUhim kısmı Anadolu 
Besnrabya kısmında hat, bilhassa nehir yarımadasında bulunmaktadtt. 
sahillerini tmdp etmektedir. Filhakika Anadolu yarımadası hariç, bütUn Bal
Romanyayı Rusyadan ayıran Dnjester kanlarda mevcut milstahlı:em haUann 
sahili, hem Ruslar, hem de Rumenler uzunluğu 2000 kilometreyi tutmaktadır 
tarafından tahkim olunmu~tur. Rumen- ki. bu Londra - Sicilya, Paris - İstanbul 
ler bundan başka gerek Besarabyanın hava hattının uzunluğunu teknbül et
gnrp kısmında, gerekse Pruth nehri bo- mektedir. Buna sahil istihkAmatını ve 
yunca Çernauti ve Kalas'a kadar ihti- bahri üsleri ilave gerektir. Bunların 
yat hatlar dıt insa etmislerdir ki, bu so- hepsi denizden vuku bulacak topçu, pi-

Ki.SACA: 
•••••••• 

Bu da geçer yahu!-
--*--

YAZAN: '!:ezacı K. Klmil Aktcı 

)'ade hücumları, hattA bomba ve tayya
re taarrudnrına karşı kili derecede mu
kavemet edecek vaziyettedir. Yalnız İs
panya harbindenberi cbeşinci kolon> ta
bir olunan ve vatan hainlerinden, uy
durma hükümetlerden rnüt~ bulu
nan düşmanlara karşı lhımgelen slllh 
bu değildir. Bu düşmanlar, ancak başb 
vasıtlarla, başka silahlarla mağl6p edi
lir. 

cBUND MORGENBATTAN> -·-Ingiliz filosu 
Alman tehlilıe•ini 6n
lemek mokıadile /z. 
landa adasına asiler 

ihrac etti • 
;--: BASTARAFI 1 tNct SAJltn:DE -
~ adaya İngiliz kıtaatını ihraç etme
ge karar vermiştir. Bu ihraç hareketi 
bu sabah yapılmqtır. 

Ankara takım
lan bugün ilk 
maçlannı ya

oıvorlar 
'-•-Bugün öğle<kn soma Alsımcak stad-

yumunda yaptlacak maçlar büyük bir 
alika uyandırmqtır. Saat 15 te Altay
Muhafızgücü takımları ilk maçı yapa
caklardır. Bu maçın hakemi B. Musta
fa Balözdür. İkinci maç saat 17 de B. 
Huan Yaruk'ın idaresinde Altınordu
Gençlerbirlili arasında yapılacaktır. 

Gerek Ankara takımları, gerek tzmir 
takımları bugüııkU maçların neticesin
den ayni suretle nikbindirler. Yani her 
iki taraf ta, galibiyetinden emindir. Bit
tabi, hangi tarafın haklı olduğwıu bu 
akşamdan evvel öğrenemiyeceğiz. 

Geçen haftaki neticelere bakarak, İz
m1r .sahasında daha gilzet oynaması pek 
mümkün olan Altayın. kuvvetli rakibi
ni mağlup etmiye muvaffak olacağı tah
min edilebilir. Ankarada Jrluhafızgücü
ne kar11 güzel bir oyun çıkaran Altay 
forvedi, bugün ayni şekilde muvaffak 
olursa, üç puvan kazanmamasına bir se
bep kalmaz. 

Altmordu maçı için bir tahminde bu
lunmak pek m~küldür. BugUnkü maç
ta Altınordu takımına t~ ed~ 
vazifenin ağarlığını, bu takım müdrik
tir. Takunlanmı:wı, iyi neticeler elde 
etmek için çok çalışmıya ihtiyaçları var~ 
dır. Takımlarımıza muvaffakıyet dile
riz. --·--ihracatçılar 
Toplantıya çatrılJılar 
Şehrimiz zahire ve palamut ihracat

cıları. bu pazartesi gilnü ötleden SODl1l 

Ticaret 'ft Sanayi odası salonunda umu
m! toplantıya davet edilmişlerdir.. Bu 
toplantılarda zahire ve palamut ihracat
çılar birlikleri kurulacaktır. 

•••••••••••••• 
Bir çocuk yaralandı 

Gaziler caddesinde izzet oğlu Münip, 
idaresinde bulunan motosikleti Mehmet 
oğfu sekiz yaşlarında Yaşara çarptırarak 
yüzünün muhtelif yerlerinden yaralan
masına sebebiyet verdiğinden tutul
muştur. 

Ailece çullanmitlar 
Kemerde zeytinlikte Halil oğlu Ala

ettin, karısa Ommehan ve kızı Hatice. 
çocuk meselesinden Ali oğlu Lütfiyi ça
kı ile 12 yerinden yanılamışlardır. Suç
lular tutulmuıtur. 

Kızı kaçıranlar yakalandı . 

Torbalıda Hartuna ltôyünde oturan 
Mehmet kızı 15 y~mda Raziye Taşı. 
tütün tarlasından evine gelirken önüne 
çıkan Mehmet oğlu Ahmet Ateş, Şev
ket Keskin ve Safer Sülün ve Yusuf öz 
taraflanndan zorla lcac;mlmışsa da suç
lular, jandarmalar tarafından tutulmuş
lardır. Kız ruleııine teslim edilmiştir. 

Randevu evi basddı 
Karantinada Jnönü caddesinde ran

devucu Sadık kw 3S yaşında Maltbu
Jenin, Ihsan ve Nazife adlannda iki ka
dını menfaat mukabilinde yabaDCJ er
keklerle evine kabul ettiği görülmüt ve 
hepm de •uçiiatü yakalanm11lardır . 

N ...... diifmanı tevkif edildi. 
KarfJYakada Bottanlıda Mehmet oğ

lu Mehmet Özaçar. Niyazi kızı 14 ya
şında Melihati kac;ınnış ve kirletmi,tir. 
Suçlu yakalanm1ttır. 

Kadma tecavüz 
Torbalıda toför Kerim Ocak adında 

bir tabu T epeköyde Yahya kızı 30 ya
tında Fatma Dedelerin evine tecavüz 
etmit ve tutulmuıtur. 

ow1r.- INr toför 
2 7 uyalı lı:aptıkaçtı ile T orbaladan 

Jzmire gelmekte olan toför HÜ9eyin Kı
zıldai diilauizlik yüzünden T epeköy 
poetanesi baı çaVUfu B. Halil Tqçaoi
luna çarpmlf, yaralanmanna sebebiyet 
vermiftir. 

5-lııopm lriltahhP 

Türkün, mütevekkil olulllnu ve sa
hur olmasile biitün hadisatı olduğu gibi 
kabul edişini jfade eclcn bir sözü var
dır, bu da geçer yahu ... Bu sözün küçük 
bir hikayesini 11ize nakledeyim: Yunan 
işgalinde lzmirde müteCMİr ve mahzun 
dolaşan bir dostuma Türkçe bilen Ame-· 
rikalı bir zat yolda rastlamış. demiş ki 
biliyorum. işgalden çok müteessir ve 
ümitsizainiz. bunda çok büyük bir hak
kınız da var, fakat iyi bilin ki sizin de
rin manalı bir sözünüz vardır, ben bunu 
lngilizceye çevirdim: cBu da geçer ya
hu> bu da geçecek dünyada geçmiyen 
ne var ki ... Ben de sen de bütün insanlar 
da hadisat tıı hepsi geçecek ... Cel za
man git zaman İstirdat oluyor, bu Ame
rikah ayni zntr lzmirde tekrar yakalıyor. 
bu da geçer yahu diyor, Pıayatı olduğu 
gibi görmek gerek. onun iyi ve fena t~
celliJerinin arkastndan bu da geçer ya
hu derneği unutmamak lazımdır. insan 
:ruhu. tahsil mizaç. terbiye ve muhit te
sirleri altındadır. Bu da geçer yahu de
mekle 9Ümr da hüzün de galibiyet mağ
lubiyet te hep&İ g~c;eeck diye hadiuta 
lakayt kalmak, uyuımk ve mütevekkil 
miskin bir ruh taşımalı:, elbet bu da ge
ç-er yahunun icaplarından değildir. Ha
yat mücadelelerinde herhangi menfi bir 
teullinin karşısında bu da geçer yahu 
diyen. mü5het neticeleri beltliyenin sö
zlidür. Vakıa galibiyet ve sürur da ge
çer amma, galibiyeti galibiyetin ta kip 
etmesini yaratmak. aksi tecellileri geçir
mek için bu da geçer yahuyu hatırla
mak gerektir. :i'..iya paşanın olduğunu 
zannettiğim bir söz vardır: 

İngiltere hükümeti İngiliz kıtaatının 
adaya sadece Wandanın emniyetini za- m1ttır. 
man altına almak iç.in çıkarılmış oldu- Ocak lıı.pada ölllliıt 

Kal'Jl)'akada Şayeste 80kaianda Ro
do.lu Ahmet adında biri.i fazlaca TW 
içerek M>kaktan seçerken kendiaile ei
leeen bazı çocuklara luzm11 ve lüTklü
iü tahkir edici mahiyette bir takan eöz
ler urfettiiinden zabıtaca yakalan-

« Mihneti kendine zevketmedir ilemde 
hüner » 

« Gam - u §idi - i felek böyle ıı:elir böy
le ılder » 

Bu soz. bu da geçer y huyu tamamen 
ifade etmis değil İse de müvazi gitmiş 
bir s()zdür, havntın galibiyet. kazanç ı:e 
sürurlıuından istifade etmek bazı 

ğu ve bundan böyle ittihaz edilecek bü- Bergama kazuamn Turanlı nahiye-
tün tedbirlerin ayni gayeye matuf ola- ırinde Durmutlar köyünde' evindeki 
ca(!ı hakkında tzlanda hükümetine te- ocak batında oturan Halil oilu 60 ya
minat vermiştir. pnda Mmtafa Kestane, ocaktan düten 

Muhasemat biter bilmez lzlanda ada- yıldmmla telef olmUjtur. 
sına çıkarılnı~ olan kuvvetler geri ala- Batıbot haynın&.r 
nacaktır. Bumavanın Eiridere köyü mer'aaan-

lngiltere hükümeti falanda hüküme- da üc; ıündenberi dolaşan iki kısrakla 
tine katiyen lzlandanın hali haz1rdaki iki tayan Nhipleri görülmem~ olduiun-
idaresine karışmak arzu ve tasavvurun- dan b h 1 • d 1 f u ayvan ar J&n arma ar tara ın-
da olmadığını bildirmiştir. dan tt,ıtulmuş ve muhafaza altına alın-
Diğer taraftan İngiltere hiikümeti İz- m~tır. 

landa ile onun menafiine muvafık bir Mantardan zehirlenenler 
tiearet itilafı aktdi için müzakerelerde ödemi~ kazaııının Kiru nahiyeşİne 
bulunmağa amadedir. tzlanda adac;ının bağlı Uludede köyünde Cök Hüseyin 
müdafaasına memur müfreze aneak 70 oğullarından Mehmet oğlu Süleyman 
polis memurundan ibarettir. Harpten Durnn ve .kızı 9 ya'1nda Ayşe bilmiye
cvvel Almanya ilmi heyetler veya tay- rek zehirli mantar yimiş ve zehirlenerc.lı: 
yare hevetlcri namı altında bir cok he- ölmüşlerdir. 
yetl<-r öndC'r:niş "di Hnrp patladıi!ı za- Otomobil kazası 
man hlandada mühim miktarda Alma~ Şoför Osman oğlu Mustafa Aymak, 

fi tecelhlerine g() · 

hulunuyordu. Ve bunların orada bulun- idaresinde bulunan lzmir bclediye3inde 
mal. rmın fcari miila1wzalarla izahı~ kayıılı 1 1 sayılı taksi otomobilini, Ba
·m'k~ n yoktu. O zamandanberi hu mik- yındırın Bıyıklar mahallesinde Mehmet 

IİİİİİİIWİlmİİiİıiİiılİ:iİİilıb:u~t;•~İiiiı.rıQliliiliail:u;.:M~eh==me::.t .ii;I 

Mallfıenaeleffde 

···-········· 
Tepecik cinayetinin mu

hal(emesine başlandı 

tehlilıe teşldl eden 
faciaların bllflangıcıd• 
- BAŞTABAFI 1 lnd SAYFADA -
mıunak için müttefik orcltılarına t~! 
tliİla --- ..-.r- teöir--~ 
ü~re bu memleketler hudutlarnu ıes· 
tiklerini bildirmişlerdir. 
Norv~ irin 4e ayni feklhle ......... 

tezleri ileri sü ... ü ... rdi. 
i'akat k gülln~ lddi.a.a dÖJlfa ,+ 

zlhMle Alman milı.tiıMlen ... ka ._-

Kadın yüzünden katil olan Cemal cak tek ıet4 ._.,'Yar ••e-. 
Almaya tealYüs ve lııd& pllnuıı tıı&-

vak'ayı nasıl anlabyor?. bik için liizunı gördüğü dakikada bUtiİJl 
milletlere saldırmakta onu ne adeıni t~ 

- ---- cari& pllkdan, • • Mk n .._... _,. x..,x L-

940 .1enesincle Tepecikte Alman kului ler.in celbine karar vererek bafka güne ln•lan :rolmiM ......, h'· 
mevkiinde birinci sokakta Hamdi kın talile edildi. Yeai Aı..a teaw•• .. •...... .-
Adviyenin evinde Ömeri bıçakla yaralı- heM& PJet ac*hr. Bd •ı ft 8llP" 
yarak öldürmekten suçlu Cemal ve ar- Bir sabtekirbk iddiası.. byı fiPIJ'enılr ~ bp.ı' h+
kadaşı Ali Akgünün muhakemelerine Kocasından kendisine kalan tekaüt daha Ula7 -•rtı , ... ' ... •:ı;; 
dün ağırceza rnahkem~inde başlanmış- maaşını devlet memuriyetine &irdiği ele ıesiıecelilü amit ettill ..... 
tır. halde gizliyerek almakta devam etmek ~~~ llaaUtere:re ~ J.ı:::: 

Maznunlar, Mezarlıkbaşında bir yer- ve sahtekarlık yapmak suçundan hükü- e.wu ı ık ft ldlla7et .....- --
de rakı ıçtlltlerini, sonra Adviyenin evi- met poatahanesl memurlarından Bn. Le- tefilder a1eJ1üae cilWI .Cluln ~ 
ne gittiklerini, orada Cemalin metresi manın muhakemesine dün ıebrlmiz as- line v1 J ....... • 
Ayşeyi, ev .sahibi Adviyed~ sordukla- liye ceZada başl•nm.ıştır. t.daıırla S.- kat. 41 

;a ~ 
rını, cevap alamayınca Cemalin hiddet.. Maznun, iki ay açığa çıkarıldığından (elAketia .... hapn .._.. • .,. M f/I 
lenerek aövmeye bllfladıiını ve orada bu müddet zarfında maaşmı aldığını, di- JnD78 bYwt Ye ......... fs • 
bulunan ömerin: ter zamanlarda almadığını beyan et- yibm ellWal bJtııfı ~ 1 ..... _ .__.. 

mlştir. M .. ffer fellhti k' •ık~-.: 
- Sen Ayşe ile artık al!kanı kese- --.......L.-_ L.:.- _....__ L-L.S ~ _.:..t 
lesi 

Müddeiumuminin mütaleasını serdet- uı,__ ,_. JW• _... .,.,,.,__.. 
ce ·n, Ayşe ben.imdir. mesi için muhakeme başka bir güne hı- ma ......... lılr ...... iıııııA••I• f!!"' 
Dediğini ve Cemali koğduğunu, ayni rakılm1§tır. mü 7-' twıw ~ hıf ~ 

zamanda bıçakla Cemalin üzerine hü- Dn ........ anm neticesi ı:-u te .. Ah .,,. F~· ,...1111111"" 
cum ettiğini, Cemalin de nefsini mUda- - -r-- çıb tbet la fv -' fw ....... 
faa için mukabelede bulunduğunu söy~ Kadiriye mahallesinde bir bakkal a..,... aak \aleM 1• ~ ~ 
lemişlerdir. dükünında rakı içerek fazlaca sarhoş tıklan.. .,, __ slıhr• R iJd ~ 

Maznun Ali de kapı önünde durduğu olan Hüseyin oğlu Ahm~ adında birisi, blW. pyretiert.e nimea kaF -' 

~iır fuf u!::;=~~~ı:y~-~t~ris.e ile ~:_hmeHt oğiu Oilsm~ı_~ı! suMrethte vd~ harp ateşinden, Alman teeavihlll,,. 
&p&• _...,.. .--111 ayr ye e ~ı e me ı uzak t~. 

Bundan sonra dinlenen şahit Abdül de hafif surette yaralamıştı. Fakat ı.u tlefa talamia edilebilİI' ki J>-
yilbek mahkeme huzurunda yemin et- ~ ile Mehmet te Hüseyin oğlu manya şimdiye bdar pek aı1ıf11i1 lır 
nüş ve demiştir ki: Ahmedı yaralamqtı. !ayca ele gecen zaferleri istihsale ...... 

- Bu iki k!Jt sarhoştular, Adviyenln Dün suçluların uliye ikinci ceuda vaffak olamı~acaktır 
evine girdiler. Aradan bq on dakika d~ yapılmış, bunlardan Os- Çilnkii Beİçika ve. Hollanda ıafil -
geçti, içeri.de bir gUrUltü oldu. KOfUP ~· .M~et ve Ahme~in suçları ~bi~ laınmş deliDa-dir. AJ"ianbn heri ,,,..._ 
baktım Cemal, ömed bıçakla vuruyor- görül~üiilnden A~edin ikl ~y yımu keyi hakkiyle sezmiş, büyük bir d~ 
du. Fakat neresinden vurduğunu gör- bir gün, Osman ile M~edin de on ve teyakkuzla müdafaaya ba~ 
nıedim. Adviye de karyolada bayılmq dörder buçuk lira para cezasına mah- !ardır 
bir halde yatıyordu. k<lmlye~e v:e ~yriyenin de beraetine 1914 tecriibai Belçika içia ltiiyilk a,it 

Mahkeme heyeti gelmiyen bazı şahit.- karar verılmiftır. ders teşkil eyledifilldm •a tıı>prakb' 

Demircide Tenis kulübü 
Petrol teh;,mmür etmif Ba allıam Ktllttarparllta 

L I b I _ı törenle açdacaktlr-asTa f U UnaU Killtürparkta inşa edilen dört tenis 
Demiı•ci kazası dahilinde geniş bir sa- kortuyle tenis kulübünün açılma töreni 

hada petrol ve tahammür etmiş asfalt bugün saat 17 de yapılacaktır .. Açılma 
bulunmuştur. törenine vali, belediye reisi, Parti reisi 

Haber aldığımda göre, maden tetkik ve bir çok tanınmış zevat davetlidir. 
"<'e arama enstitüsü mildilril, yalanda Açılma törenini bir danslı çay takip 
Demirci kazasına gelerek mühendisler- edecekUr .. Bir içtimai kulüp olarak İz
le birlikte madeni tetkik edecektir. mirin hayatına katllan bu müessesenin 

Demirci halkı, büyük bayram sevinci vilcnt bulmuş olması bir kazançtn·. 
içinde bulunmaktadır. -·--Türkiye • İsviçre 
ticareti ... 

KARŞIYAKA 
BALKEvDIDE 
Karşıyaka Halkevinde önümüzdeki 

pazar günü saat on yedide ikinci resim 
sergisi açılacaktır. 

KIR GAZİNOSU 

yıllardan beri Majino ayarında bir ~~ 
vet ifade eder ~kiWe tahkim edılPI"" 
bnlanuyor. 

Müttefikler, Almanyanm (erinndc ir 
tediği mane\Talan büfiin etraf'ryle ~ 
ramışlanlı. 

Almanya, miith .. ofik~n dikkati11i ~ 
nuhu şarki A \TUpasına çekmek Ak
ni7.de buhranlar yaratmak için çek~ 
hştt. İskandinavya seferi ~~ 
baskını müttefik kuvvetleri da~ 
i~ hir oyundu. 

Bugün daha bi anlıyoruz ki nriitte" 
fikler Alman tuznğınıı düşmediler.~ P:, 
kiki tehlikenin l>aş göstereceği ~ 
dikkat "e teyakkmlnını şi.wetle ~ 
lcr. :Mütelilr kuvvetler ~ika ve lf 
landa istiltnmetinden gelecek Al~ ~ 
nrruzuna lcarşı tammnca haur yatiYe~ 
tedirler. ninnenalcyh gafil a\•)anJ118 

bek1cnmiyen hadiselerle karşılaşmak ~ 
in mevzuubahis değiltlir. 

Türkiye ile lsviçre arasında yapd
makta olan ticaret anlaşması müzake
resi müsbct surette neticelenmiş ve an
Jaıma parafe ediJm~tir. Yakında Anka
rada imzn merasimi yapılacaktır. 

~imdi harp hakiki ~iyle ••"" 
Kadifekalesindı? belediye tarafından d · ·k tl 

1700 lira sarfiyle İzmirin bütün güzel er ısti amc erde haşlam~tır- arırad' 

-~·--0CRETMENLERDI 
VAPUR GEZİSİ 
İzmir öğretmenkri yardım sandığı ta

rafından önümüzdeki 25 mayıs cumarte
si gecesi İzmir körfezinde bir vapur ge
zintisi yapılacaktır. Bu gezintinin eğlen
celi ve neşeli olması için bütün hazır
lıklar ikmal edilmek üzeredir. ___ ..... __ _ 

Llınanm ihracatı 
Dün limanımızdan lngilterc için mü

him miktarda yumurta, ltalya için zey
tinyağı yüklenmiştir. Bu hafta içinde 
ihracat faaliyeti artmıştır. -·--KIRKPINAR 
G~erine başlandı 
Edırne 1 O (Hususi) - Kırkpınar 

gÜrCfleri bugün başladı. 
Pehlivanlanmaz bu sabah toplu bir 

halde Atatürk anıdına çelenk koyduk.
tan eonra Adalı pehlivanın mezarını zi
yaret elmitJer ve oradan güre~lere sah
ne olan gij:ul ve çok şirin Sarayiçi me
nreaine &itmitlerdi r. 

S.rayiçi mesmireııi hu sene geçen yıl
lardan çok daha süslenmiı Ç. Esirgeme 
kurumu Edirne ıubesinin gösterdiği gay
ret ve ça}lfma her türlü takdirin Eevkin
de ıörülmüttür. 

Busün küçük deste ve destede "-üre
ten genç pehlivanlarımız müsabaka1an 
binlerce halk zevl:le •eyretmi~lerdir. 

manzaralarına hakiın bir ınevkiinde bir Belçika YC Ho1land:ı toprakl ..a· 
kız gazı'nosu inşasına karar \'erı"lmı"stı'r .. çok ciddi ,.c çok kanlı <:arpışmaların1 ~ • kuuna infüıır edilebilir. Bu hal'P e'":-
bildirmiştir. · k" f hat~ m ışa tarzına göre neticeler • .ht 
Hususi mekteplerdeki mukadduatı iizerinde mü~ir neti~ 
muallimler- ;fade edebilir. 
Hususi mekteplerdeki muallimlerden Artık A\ntpa .harbinin bütiin -::; 

bazılarının talebelerine, talimatnamele- siyle başladı!ma hiikmeylemekte ~~ 
re uymıyan, mürebbilik vasfına sığmıya- tereddüde mahal yokbır. Dünya P"'~
cak şekilde ceza tatbikine kalkıştıklan niyeti için tehlike teşla1 eden al~ 
görUhnUştUr. Maarif vekaleti, hususi rafı ımnnHl:ıuşlam0ıştırC.A""~· rJ mektepler muallimlerinin, resmi mek- .. vw.., 
teplcr muallimleri gibi talimatnamelere - -·--
ve mesleki icap ve zaruretle mukayyet T•• k M •ı -O
olduklarını ve bu kayıtlara riayet etıni- ur aan &; ..... 
yenler hakkında muamele yapılacağını • • ,. 

--•-- . mıyeti umuaı• 
Kral Hakon e&ir mı 

düfüyordu? heyeti toplantJSI 
ANKARA, 10 (A.A) - Türk :aı;; 

rif cemiyeti umumi heyeti bugiİP ~ 
onda Kollej binasında ve Balıkesir ~ııı
lavı general Kwm özalpın baş~ 

Stokholm 10 (A.A) - Norveç kralı 
Hakon ile Norveç hükümetinin Alman
ların ileri hareketi esnasında Guld
brand vndisinde az kalsın Almanların 
eline düşmek tehlikesine maruz kaldık
ları öğrenilmiştir. 
Almanların ile-ri hart'ket!eri pek sii

ratli olmuş ve Norveçliler mühimmat 
fikdanmdan dolayı mukavemette bulun
mamışlardır. Fakat birdenbire Ingiliz. 
kıtaatı işe karışmış ve kral ile hükümet 
erklnını kurtnrm~tır. 

Kral ve hükümct erkanı bir Ingiliz. 
harp gemtcıine binerek Norveçin başka 
bir mıntaka~ında karaya çıkmışlardır. - • 

da toplandı. )il" 
Rw.nameye geçilerek çahşma "e d"' 

sap komisyonlarının raporları oıcun 
V c kabul edildi. .. .. ~ 

Türk maarif cemiyetinin gördüiU r 
rimli ve faydalı i§ler takdirle karŞ'~ 
rak ve merkez idare heyetinin ÜÇ ~~ 
hesaplardan ibrası ittifaklıı kahUl 
di. . .. dU)~ 

ELHAMRA Sinemasında 

Ruznamedeki diğer isler göriıştı~bııl 
len ve merkez idare heyetince .. ~ 
edilmi olan cemiyetin yeni yıl b~ 
görüşülerek ona;·landı. Bundan ~11t 
yeni merkez idar~ heye.üne C edt" 
başkanlığı umumi katibi Kcına! g,.11,t
leç, Başvekalet müsteşarı Vehbı 1µ1fll 
el, Urfa saylavı Refot Olgen. ~n.J.a"1 
valisi Nevzat Tandoğan. Ağrı.~> sııf' 
Halit Bayrak. Maarif vekaleti rn~e J<O
lhsan Süngü, İzmir saylavı Rahı»1 nct't 
ken, İstanbul saylavı Fakiye öyı ~ 
Devlet şurası birinci daire başkanı ;ıı· 
Cik Yiirliklü, başvekalet müste;~rıhiltiJI 
avini Haydar, Bursa saylavı ~~~u tııte" 
Balıa Pars, Kız. lisesi ı·iyaziye ol!re 

BUGÜN MATİNELERDEN JriBAREN 
Beyaz ~rd~nin KOMİK KRALI \'C hepimizin sevdiii llAROLD 1..1..0YD 

(LUI) nin en son çevirdiği E~ iZ ŞAHAN•~ Komedisi 

Türkçe Sözlü 

FiRA YUNUN KIZI 
AYRICA : istanbulda yapılan 19-lfl BALKAN KOŞUSU 

V"E 
.!\JETRO JURNALDA : En son ve en miihiın HARP haberleri_ 

SEANSLAR: Her gün 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da.. 
c 

ni Hilmiye Dener seçildi. di şe-
CC'ıniyelin büyük kurU('USU :Ebr tiit~ 

fiıniz Atatiirkün ı·uhunu ~ad ve. c:ı• 
eden umumi heyetin sarsılmaz bır fdillt 
dakatl~ bağlı bulunduğu değis~ıe~11.,v 
Şefimiz hm~ 1nönünc. Mecfo; eJcı1İ" 
nımız Abdülhalik fü•nch.)a h~:rııı 1 
J.iz Dr. Refık Srl~~ma. Genel _,,,,.,~ 
baskanımız. :Mareşal F vz.i ç_... 
Maarif Mal v Da v 
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Norveçte askeri harekat 
---*----~~~~~~~~~~-

Na rvik teki Müttefik kuvvetleri mu-
hasara hattını gittikçe daraltıyorlar 

~~~~~~~~~~-_.,,..,e_,_~~~~~~~~-------

h 
Londı·a l ı (Ö.R) - Şimali ~on•e11 den dcmıryolunun 4\J kiloınetı·c iıntidıı- 4 - Alnıanlrır hundan bir kaç ~ün 
akkında resmi bir h ber :\'Oksa da Nar- dındaki kasını koııtrıılleri altında bulun- Pvvcl klirfoz.in öntindc yeniden bir ta

Vlktt." müttefik muha.sar • kuv\'cllerinin dtırnıakladırlar. '1m mnyn tarlaları vücuda gclirmişlcr-
trıuh~ra haltını darnlttıgı bildirilınc'k- Müttefiklerin hnrckfıtı iht.inml knrn dir. 
tedır. Namsos !malinde Almanların ile- ve h va tarikiyle icra edilecektir. Non.·(•ç kumanrla heyeti paru.ı;üfçti 
l'1 hıtrr.keti pek. YR\'BŞ olmaktaclır. MUsahitler Narvik limanına girilmesı- ıtrupları müstesna olmak i\zerl! Alınnn

nin eŞn[:ıd:ıki .sebeplerden dolayı münı- ların Nnrvike takviye 'kıtaatı getiremi
ldin olmadığını söylemektt"dirlcr: )' ceklr.ri mütaleasında bulunmaktadır-. Naıvik 10 (A.A) - MUttcfiklct Nar

\'ıkin zaptı için yapılacak kat'i lıarbın 
haıırlıklnn ile ciddi suı·ette meşgul ol
ın ktadıı·lar. General I<'Jcischcrin ku
~andası altında bulunan \'e Frnnsız -

1 1'\tıl·z kıtaatı ile Polonya avcı müfreze-

lar. Fnk::ıt p:ırnsiitçüler gönderilmesi 
1 - Rıhtımlar İngilizlerin bombcırd ı- usulunün pek 0 kadnr mticssir olmıya-

ınanları neticesinde tnnıamiylc hnrııp ol- c·::ıf'ını ili\ve ediyorlar. Almanlnr takvi-
ınu ur. )"e kıtnotı J?(indeı·nwk için deniz yolun-

2 Liman ise ihrac harckfıtmn mü- dan kolaylıkla istifad edemiyecekler-
• tarafından miiznher t ~ilmektt

olan altıncı Norveç fırkıısı Elevegards
tnoen. Salanger ve Sctcrmoenln teşkil 
j rnekte olduğu mtisdlcs dahilinde bu-

sait deJ;ildlr. Ve körfezde batırılmış dir. Çünkil lngiliz donanması Rama ile 
ulnn muhtelif milliyetlere mc:ısup 28 iPdagcı takım ac!.-ılarına hiikim bulun
geıni enkazı yiizündı>n kullanılmaz bir maktadır. Müttefiklerin buralarda'ki sa-
halc sclmi,?tir. hil b::ılarynları takviye eclilıniştiı·. 

Unan Nnrvik körfezinin şimaliııdt> tn
~ş üt etmek üı.eredir. Almanlar Nur
ık hrlnl \'l' İsveç hududunn do~u gi-

3 - Almanlar kcirfczi11 en yukarı kıs- Müsahltler Alınanların Nan•iktcki 
nundu buruna çok kuv\'l"tlı sahil bataı·- v ziyetlerinin fen::ı olduğunu ve :ıt·tık 
:yaları yedcştinnişlcı-<lir. da)•ananııync,ikhınnı söylemektedirler. 

Amerika heyeca içinde 
Büyük halk nümayişlerinde "Harp 
isteriz,, sesleri nazara çarpmakta idi 

~~~------~----~-Mıı.ıw*~~----------~----~-
Vaşington , ın (Ö.R) - B. Rm:cll, Helçiktı "'e Holl:mdnya tanrı·uz işinin 

~~-e Amcrikaıun "BrUksalde.ki elçisiyle do~urduğu neticeler \0ahimdi1'. Cinaye-
1°'1 defa tetslz görUşaıcsj yapmıştır. tin "\'\•clden billnm~i ctinnU tahfif 

J\rneı•tka, Hollanda arnzlsini garanti e<ll'4'11CZ. Diinya bir kcrre d:ıha so~uk 
'lnıek niyetinde-dır. Müttefiklerin nlclığı kanlılıkla işlenen biı• clnnyct<' şahit ol-
1 ·dbirleıı \C u~llığı büyUk yardımı m~tur. Bu şeni harckN Amerika halkı 
Arıı~rH a minnetle karşılamıştır. iizcrindc dc.l'in bir tesiı· uyandıracaktır. 

V~...ıngton. 10 (Ö.R) - Hollnnd" \'c l>alııı iki dcıııolwıt memlekete yapılau 
~<ıl(;iktmın istilası bcklenmcktt' olıırnk- t:ı;u..-ıı~l.ı bütün atlanlik di.inyasına 
~ boı·abcı ıoiithi · bir tcsk yupınt~tıı·. ıno,\•clan okuınu~tuı'. Aıncrikn hiç ,·akit 
l ~~ricil c no.zal'ı neu.reı erld'ıniyle hir- im} l'ıetmedcn memleket ıniiclnfonsını 
1tqe bir k<mlerans Ukdehniştir. Hiç bir gözden ceçit"lnelidir. 
~~ıercti ohruyan hu yeni istilalar tuk- V.aşington , 10 (A.A ı - Roytcı· ajansı 

olunmAlctndır. Bny Ruzı•elt Dan!- bildiriyor : 
ru.rka ~ e '<ın eç il;in yaptığı gibi Hol- Ruz\'!~lt Alımıny;.ınııı Hollnııcfoyı i:.I:<ıl 

1ıtn_da , 'Bell:ika ve Lükseınburg ktyml't- <:tmektt" oldui;undan habcı·dar l'<lilmi~-
~t·ı üzerine ambargo vazetıniştir. tir. 

lı l.uudra, 10 (Ö.R) - Alman tarwnı:uı Sumncı· Vcls hariciy<' n~ .. mrcıiııe chı-
&.kkınd ki Amerikan mütalbsı :Nev- vot olunmuşluı·. 

fot·ini ve bu aı~dıı ulÜltcfiklere ail ~
hirfoı i işg:.1 için bU)•Uk bir taar:ruza KCÇ

Hğini, I..Uksemburgun i~"alirıi tamamla
dı~ını hahcr :ılmısbr. 

Bu hMisclcr cu'.ıundc Beyaz sc.ırayuı 
gösterdi~i ns:ıhiyet ve heyecan, Ameri
bıım t:ırihind~ güdllmtiş değildir. Nev
york sokaklnt·ınd:ı biiyük h:ılk nümnyiş
leı·i yapılmakttı : 

- •Harp iste.riz, Nazilere karşı harp 
istı-ri'T., miittefiklcri ezdirmiycccğiı. söz
leri işitilmekte idi. 

Gazeteler hususi tahtlarla Alman t.a
arn mu haber vı-rmekteilir. Bu \•:niyet 
knr.. ında birleşik Amcrilcaıun hal'l>e 
mUdahalcsi, katınılması imkan ız hh· 
hal alnu~tır. 

Vasin~ton. lO (Ö.R) - Uııi ted Pı·e 
Lllclirlyor : 

Ruzvcltin hemen koııgl'cyi, l>au müs
tacel kaı·arlar ittlhnz eylemek Uzere top
fantıya davet cdec<'ği haber alınmıştır. 

tO!'k Ta.vıuis gazete.sinin •Mütcc.wi'f. V~ington 10 (Ö.R) - .Dt'ya:ı: Snray, 
ıe~~urdu• serle\•halı şu ya'l:ı iyle hülasa Avrupa saatiyle saat altıda Alınan kıtı.t
..::ehilir : hırıntn Avrupanın muhtelif memleket-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

Kral Leopold Belçika or .. 
dosunun başına geçti 

--~~--------~--~~...,_.~ ....__,~----~~~----------

liitler ve Göring akşam Berlinden ay-
rılar ak Lüksenburga hareket ettiler 

~--~~-----~~...._.---~------------~--

d Sedin Hl (ö.R) - Hitler, refakatin- dinini ordunun ileri haı·cket ini tavvare-
t> l\'fal'e. al Göring bulundubu halde ha- le;i ıı 'ıliınaye eylediğini ve bir B~lcika r kntı biz:~nt idnre için ga;p cephesine istihkfıııımın zaptedilcli':ini iddia et~ek
lıtı·eket !.'lnıi lir. Hitlerin Lüksenbur"'!I kclir. 
t\ıd c ğı o~ lenınektedir. Londı·a 10 (ö.R) - Donizdt> bulunan 

Elerlin 10 (Ö.R) - Führer öğle iizeri 1 Bcl<'ika ve Hollanda \'apurlarına telsb~le 
~ ırp cephe i ordularınn hitaben bir he-· iki emir vcrilınislir. Belçika ve lfollan
tsa~ınamc nesrederek: Alman milletinin. danın Alnı nya ile lrnli harpte oldıı~u 
lıklmt vr varlını namına miicadelc 'la- bildidldiktcn sonra: 

~antnın bilfiil ı:!eldiğini, İngiltere \'e 1 - Hollanda. Dclcilrn \'l'ya ı\lına 11 • 
t "'lnsonın 300 sencdenberi Avrupnnın ya limonlanna müteveccihen yolda hıı
tlkı-.u-ınu ııınni olduklarını her ,.eyden lunan Belçika \ 'C Hollanda vupurl nnın 

~"veı Almanyayı r.tıif ve kudretsiz riii- en yakın İngiliz vcyoı Fransıı. liınanları-
rtn k ı.;,terliklcrlni, Fmncınnın son iki n;ı ıltica etmeleri, 

; 
1;<1 Alınnnyaya 31 defa harp ilfın et - 2 - Diğer nıpurlnrın scyuhatlcrine 

h .{•ni, Almanypnın ha:, ati servet ka~ - devam eylemeleri bildirilıni~tir. 
l' <tklnı·ını baltnlan~~k in •i!tere için ga- Londra 10 (~.R) - H(l!l~nda ordu~u 
~ d 0 lclugunu. 1ngılı7. ve F ranım: devlet uıııuml karargahı su IQhlığı ne~ı·etınıc;.. 
~ n.nıl rının Almanyayı kUcUk·devletler tir: • 
~ 1.1nd pnrcalamnk emelini itiraf ettik- NC' bllikuıuantlanlık. ııc hükiimet 

'"lni söylcmis ve ~ unları ilftve etnı'sıir: dii~maııla mÜ7.akereye gh·i.şıııiyecektir. 
lı ~u . bcple şimdiye kodnr yaptıbm Binaenaleyh istillı kuvvetlerine kar ı 
tı ltlün ulh tekllflcrini reddederek Al- Hollanda ınukaveınetinin inkıtauıı ve
g ~rı~ a~ a harp ilfın ettiler. Almanya İn· ya clü mnnla miiı:akeı·e)'C ııirişildi[!ini 
~ ıı, ve Fransız milletlerine karşı dü • bildiren hnberlerc karş! ahaliyi te~·ak
h ilt~lık duyguları be lenıemiştir. Fakn kuw davet cderiı .. Bu gıbi haherlt"re as
h~tfüıı yo anıı~k veyn 1mıhvolmak cıibi lfı itiııı.at edilmemelidir, 

f . uııı knrsı ındadır. Bu beyannamenin n~rinden az soıu·a 
~ lıtll'r ıni.ittefiklerin Lchistanı, sonra hariciye ve miblemleke nazırlan ıııüt-
1 <ırvecı Almnnvava karsı tahrik ettik- tl'fıkleı-lc temasa girmek üzere l..<ındra
r, rın.ı .ve bu def~ Akdenızdc manevra la- y gitmişlerdir. 
f ı-g"ırı!';errk gözleri oraya çevirtmek ve Paris 10 (ö.R) 1',ı·ansız büyük 
•ad lt..ın bilistifade Hollanda ve Belçi- umuıııi h:arargahı u tebliği ne~retmi -
r • n Alıı n· ;:ıı. ı Ror mıntaknsı üze- Ur: 
ı-'~ı c·u llanınak plfınını takip eyledikle- ltl Mayı.s ;;abahı ilk saatlerde Alman 
&li J 'ddia etmıs ve bcyannnml!'Sini -.u kıtaları Hollanda, B elçika ve Li.ik~en-
h t•rlf' bitirmistir: Alın.ın askeı·leri bu burg arazisıne git-mcğe başlamışlardır. 

tııj ?it- <;İzin icin lıarcket zamanı gel- AtAk:ıdar hilkümetler miittcfiklerden is
l ir lır._ Bu<:iin ha lıyan harp bin 5('nrlik tlmdat etmişlerdir. Düşınnn Fran::.anın 
~ lı.kb, li ta\"in edeocektir. • imali .,;arıkisind hava bombardtmanı 

\ ~ılın 10 (Ö.R) Alnı n tebliği .Mec hareketine teve UI etmi tir.HenUz mik-
1_.r1 • ntu\ r'ı•an 11. taH·are meydan- tarı sayılamıunı.,. olan bir çok dü~man 
~l'k n ;1• taınaıniyle tahrip edildi~ini, Bel- tayyıırele-ri Fransır. avcı tayyarelt-ri ve 
k\ı: ıuküıııetinm Jngilir. ve Fraru;ız hava dnfi bataryaları tıu afınnan diiıcll-
\ at'tl<'riııi toprakl rına davet etmesi ı illıniiştür. 
f\~1 eılt ndanın dit Alın nyaya harp itrın HOLLAND.ı\, TESLl.M OI .. ! 

ne 1 bcbivl bu iki ıneınlelcete Londı-a 10 (Ö.R) - Hollandanın tes-

ni . abah svkiz.de harici.ye nczaı·ctınr teb
liğ edilııı~Lir. Oltimalonıd:ı Hollanda 
nıuknvemet gösl{?rmediği takdirde Av
rupada ve deniz aşırı memleketlerinde
ki nrazisini muhafnza etmesine ınil..ande 

dilece i bildi~ilnıistir. 
Bu 1lltimatoına cevaben Ho1landa ha

riciye nazır& -tarihte misli g<iriilrnemiş 
ohuı böyle bir kcnvi.h:k~r talep kar~ı
sında Hollandanııı kendisini Altnııı\\'El 
ile hnJi harpte addettiğini bıldirıni.ştir. 

Loııdnı 10 (ö.R) - Brükselde hari
ci.ye nazm B. Spak saat 8,5 te Alnıan 
90firini ıkabul etmiştir. Nazır sefire: ltir 
nota tebli eylemiştir: 

Bulç\ku kat'i bitaraflığma rağmen Al
nımı orduı.u ~on viı·ıni bes seneıJe ikinci 
defa olarak BelÇikaya ta~rı·uz etmiştir. 
Bu taarruz 1914 tekinden dnha menfur
dur. Ne bir ültimatoma, ne bir notaya, 
ne bir protestoya istinat ct.ınenıektedir. 
Hıaptcn evvel ve .sonra tckı·arladı ı te
minata rağrµcn Almanya Belçik.aya te
cavüze başlamıştır. Bu taarruz içl.ıı hiç 
bir mazeret serdcdilcmcz. Tarihle me
uliyel tanumıen Alımın.raya kalacak

tır .. Belçlkanın gaye. .. ı olan adalet ınağ
ICıp edilemez. 

Parls 10 (Ö.R) - Kml Leopold Bel~ 
çika btiyük umumi karargahına giderek 
ordunun kumandasını büfiil deruht~ el
m~tir, Hüküınet Brük. elin açık sehir 
olduğunu i!An etmiştir. Askeri kıtaların 
şcllirden ge\menıelel'i için leı1ibat alın
m~tır. 

Brüksal<len bildirikliğine göre şimdi
ye kadar Belcika himave hatlar! dtis
ınanı müe.s::;ir • ckilde • durdurnıu tu~. 
Belçika ordusu hatların ge.dlerine iay
~·arelcrden indirilen Alınan paraşütçü
lerini e ir etmek Ue me guldur. fnglli:r: 
ve Fransıı orduları B 1cika hududunu 
geçınişlı>rdir. Almıtn lun:a t3arru7.ları 
bir gok filotill&ların iıtirakiylc yapılnu"
t u-. MUt<·addit Alman tavvare. i dü-:ü-
rillmüştür. · · 

Brük el 10 (Ö.R) - Ahali abah rı·-
c·n to e 1 ri le uyanmu; ve ığı-

• 

Münhal 
mebusluldara --·-Partice gö&terilen 
namzetl~r -·-Ankara lO (A.A) - Aç..k bulunan 

Aydın mebuıı!uğu için Eminönü Halkc• 
vi reisi Agi.h Sırrı Levent, Bilecik me
busluğu için Adanada Cülek limited 
siı·keti müdürü Kasım Gülek ve Zon
gulda it mebuıluğu için Siyaaal Bilgiler 
okulu profesörü Hazım Atıf Kuyucakm 
cenel ba~ltanlık clivnnınca parti nıt.mze· 
di olarak göıınilmf'leri kararlaşhrılmış
tır. 

Say ın ikinci miintehiplere bildarir ve 
ilan ederim. 

C. H. P . Cenel ba kan vekili 
Dr. Refik Saydam --·--B. Millet Meclisi 

müzakereleri 
Ankara 1 O (AA) - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtezin Laskanlığında 
toplanmı~tır. 

Celsenin açılışını müteakıp matbuat 
umum müdürlüğü teşkil• tı ve vazifele
rine dair kanuna bir mndde ilavesi hak· 
kında kanunun geri verilmeşİ hu:susun
dnkı l>;u}vekalet ıezkereııi ok11nmu• ve 
kabul edilmi<1tir. 

Bundan sonra bazı v~kaletlerin \•e 
dairelerin 1q39 yılı but çel erinde miina
knle yapılması. hudut ve snhiller sıhhat 
umum müdürlüğunün 1937 ve vakıflar 

1 
umum müdtirlüğünün 19 36 yılma ait 
hesabı katiterine ait kanun liwıhaları 
ta~vip .. dilmiştir. 

Meclis bugünkü toplantıiında resmi 
daireler ve müease eler ile devlete ait 
idnre ve şirketlerde ve menafii umumi
yeye hadim müeneselerde bulunduru· 
lacak nakliye vaaıtal nna ait kanun la
yıhaaının da birinci müz.akeresini yap
mıştır. 

Mediı pıu:.rteai günii toplanl\caktır. 
-:ıı~ ....-

Eski mahsul 
Af yonların alınma .. 

sında kolaylık 
ANKARA, 10 (A.A) - Ticaret veka

letinden tebliğ olunmuştur : 
t 939 "'" daha evvelki ~eneler malı. u

lü Afyonların toprak m:ı.hsulleri ofisi 
tarnf ından satın alınacağı evvelce ilfın 
edilmişti. Ofisin lstanbuldaki depo.,.una 
biz.zat veya bilvasıta Afyonlarını teslim 
edemivccek mevldde bulunanlara bir 
l ·olaylık olmak üzere toprak mah.c:ulle
ı i ofisi ile Tüı•kiye ciirnhuriyet Zfraat 
nnnkasm:ı lhun gelqn talimat vcrHmic: 
ve mallarını satmak it1tiyenlerin nıez
kCır banknnın ~ube \'C sandıklarına ınü
tacantlc afyonlarını teslim edebilmeleri 
hususu temin olunmuştur . 

14'~ki seneler ınahsulü afyonlnrını sat
mak istiyenlcr bu kolaylıktan istifade 
edebileceklerdir. 

31 mayıs 194<1 tarihine kad r Türkiye 
Ciimhuryicti Ziraat Bankası t~kilatına 
teslim edil<m afyonlnrı mindında ofisin 

1 ı tanbul deposunu te lim edilıniıı gibi 
mu:ımclc görecektir. Alırıı ~rtlorı ofis 
tnrafındon gazetelerle ilan olunmu tur. -x-

ingili~ 
Harp kabinesinin 
yaptığı toplantı ... 
I..ondra, 10 (Ö.R) - Harp kabinesi 

bu sobah ~at sekizde içtiını:ı etmiş, na
zırlar \'e uç milli müdafaa scrvisirun şcf
lr.ri haZtr hulw1muşlardır. İçtimıı 35 dn
kikn sünniiştür. 

Bunu müteakip yeni hava nazın s ir 
Samuel Hor, eskı ıuız.ır Sır Kingsley 
Vud ile birlikte Dovning Streetten çıka
rak hnriciye nezaretine gitmiştir. Lord 
Hnlifnks riahn on dnkika başvekilin ya
nmdn knldıktnn sonrn o da harbiye ne
zaretine gitmi.ştir. Bu ziyaretler saat 
dcıkuı.da olmuştur. 

Bu smıda crkt'lnıharbiyc reisi sir Ed
mond Ayron.sayt B . Çemberlaynin ika
metgahından çıkarnk harbiye nezareti
ne gitm~tir. -e:-

Jamolles garı 
alevler içinde 
Brüksel 1 O (AA) - Namurun '40 

kiloo1etre cenubu earkisinde iti.in Ja• 
mollcs garını bu sabah AlnYınlar tara
fından bombardıman edildiği haber ve• 
rilmcktedir. Car !evler içindedir. --·--Amerika Almanyaya 

bir mesaj gönderdi 
Vaşıngton, 10 (A.A) - Birl~ik Aıne

nk htikümeti Alnıanyaya bir mesaj 
gönder rek açık şehirleri bombardıman 
etmem fnı istE-miştir. 

kezinde Ma~·o meydanında ve elçilik
ler civarında bombalar patlatnışıu·. Şe
hir i.izerlnde uçan Alman tayyarelerinin 
miktarı yüz ka.dar ıahnun ediliyor. Ol
dukça alçaktan uçan tayyarelerin mo
tör gürültülerine top t«rakaları kar.ış
ınakta idi. Radyolar ruolkı ~ığınaklara 
inme c davet ediyordu. Beş~ başlıyan 
alarm altıda nihayet bulmu~tur. Bu "" 
l'ttda güne do(:ttnuş ve geçen bulutlu 
giinlerin yeril\e güne li hir sabah h -
laıııı,c;i.ır. Devriyeler her taraft dol~
malda idi. Kr~lın sarayı. parlamento, 
n z.aretler ve rac:h o mt-rkeı.leri keı i 

10 4 AUV -
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Gazete sahifelerinin 
tahdidine karar verildi 

--~----.,..-.~~~---;~~~.~~~~~~~~~~ 

An.kara 1 O (Hu uri) - Kağıt sarfiyatını nzaltmak için hükümetin milli 
korunma kanunu dair~nde tedbirlere karar verdiği haber lının tır. Ka
Tarlaşbnlan maddeler koordinnayon heyetinin taa\•ibinden geç.mi tir. 

Bütün memleket gazeteleri lağu sarfiyatında ta,arrufa mecbur tutUlmak
tadır. Bu kararname iliinından itibaren bq gun sonra mer'i olacaktır. Karar
namenin meriyete girdiği tarihten itibaren büyüle kıtada gazeteler ahı, kü
çük kıtada.kiler sekiz: tahifcdcn fazla çıltamıyncaklardır . .Kararnamenin önü· 
müzdf'ki hafta içinde neşri beklenmektt".clir. 

Fransız kabinesi yeniden iltihak 
eden nazırlarla takviye edildi 

x.x-----------
Paris 1 !} ( Ö. R) - Ahval dolayısiyle baıvekil B. Reyno kabinede bazı 

tadilat yaparak bütun siyasi partilerin .i;ıtirakini teman ltizumunu hüısetmi~ 
tir . .Bu maksatla Cümhuriyet federasyonu partisi reisi B. Lui Moren ve eağ 
cenah mebuslarmdnn lbarna~aray de"·lct nazın olarak kabineye nlınm~lar
dır. Kabinedeki müsteşarlar hükümeti zaiflcştirmek zarureti kar ısında 1>9rt
föylerinj başvekilin emrine terketmişlerdir. B. Reyno teşekkür etmiş ve 
mÜ!lteş&rlardan hizmetleri teknik mahiyl'lte olan dördünün "'azifcsini ip1. 
etmiııtir. 

Italya son taarruzu musamaha 
ile karşılmışa benzemektedir 

-------~~x4x,.......~~~~-~ 

Londra 1 O (ö.R) - Belçika ve Hollnnd11ya yapılan tc anuz karşısında 
Uulyanm hattı h11reketi hakkında resmi beyanat ) oktur. rncrik.aıun Roma 
sefiri ltalyn hariciye nezarctint.> davet edilen Kont Cinno iJe ~örüşmüştür. 
Alman sefiri de Kont Cianoyu ziyaret ederek Alman noktai nııuırını izafi 
etmiş ve Belçika ile f-tollandanın bitaraflıklarının himaye edileceğine dair 
tezi müdafaa etmi tir. 

Belçilı::anın 19 1 '4 senesinde istil sı hakkında o zaman B. Muaı;olininin söy
lediği bir nutuktaki fikirleri hatırlatmak dikkate ~yandır. Duc;e dcm~tir ki: 

Kendisini müdafaa eden Belçilı:ayı takbih eden beyinsizler vardır. Bun1ar 
diyorlar lı:i Belçikalılar Alman altınını alarak, Almanların memleketlerine 
girmesine müsnade edebilirlerdi. f lıılbulı:i mukavemetleriyle Belçikanın si,... 
tematilc ~ e fenni bir ~ekilde imhasını tnhrilc edc;ceklercJiT. Fakat Belçil:a bu 
hayaau pu.rlaiı kabul clmediği İçin ya,ıyoı· ve ya~ıyaczıktır. E.f:er buna mu
vafwt etm if olaaydı ebedİ)'en ölcıeelı:ti. Yaşasın Belçika. 

ltalya n matbuatının mütalealarından anla!lılıyor ki : B. Mussolini 191 '4 te
ki noktai nazarlarını !!İmdi feda cımistir. 

Belçika parlamentosu dün he
yecanlı bir gün yaşamıştır 

K·X--~~~~~~~---

füülr.!IL"I 1 O ( ö.R) -- Mcbuııan nlecli'" öğleden onra Alman taarruı:u 
hak.kında hükümetin beyanatını dinlemiı1tir, Rcisidimhur Belçikanın ikinci 
defa olarak Alman t11arruzuna uğradığını ve düıımanın cina) etleri ııiyasetinin 
ana lcaideti haline aoktuğunu eöylemi tir. Hariciye nazırı B. Spıık hadisele
rin tarihçesini yapmış ""e Fransa ile lngilterenin Bdçilı:anm istimdadına der
hal cevap verdiklerini aöylediği zaman bütün meclis nya~a kalkarak hu iki 
devleti hararetle alk .. l amLŞtır, Bay Piyerlo beyanatında Almanyanın 1 3 bi4 

rinci T c rin 9 37 tarih iyle Belçikaya vercHği teminatı haıırlatmı~ ve demiııtir 
ki: 

- l O MayH 19'40 tıuıhinde en kaı"i ıaahhütleri hilafın olarak Almanya 
Belçika hududuna taarruz: w: ara.tisini .İfgal cylerni:ıtir. B, Piyerlo hülı:ümetin 
en vui ııalihiyetlere ma1ik olmak istediğini bildirmiş v~ birisi idarci örfiye 
ilanına diğeri sanaör vaz.' ına mahsus iki emirnameyi bildirm~ir. 

Çemberlayn istifa etti 
·~~~~~~~--~-x*x-~~~----~--~ 

Vinston Çörçil Başvekil/iğe geldi 
Londra 1 O ( ö.R) - Londrada yeni vc:rdim. Kral bunu k bul etti ve benin. 

bir kabine lefeklr.ül etmek üzeredir. yerime B. Vınston Çörçili ba \•ekil tayin 
·Amele partisi yeni L:abincd ... tam me· etli. Arknda hırım da alelusul iııtifalan

suliyet hissesini kabul edece~ini bildir- nı verecekler, 15.kin yerlerinde knlaca~
miştir. Ba~vekil B. Çemberlayn bu ak- !ardır, Benim de harp kabinesinde kalM 
şam kral tarafından kabul edilmiş ve momı rica eıtilec. belki kalacağım. B 
kendisini B . Vlnston Çörçll takip etmis- Çemberlııyn sözlerini bitirirken Hitlerin 
tir. B. Çemberlayn bu akşam saat 21 Bclçika:ra ve ·Hollandayn yeni tecavüz:
de lngilit. milletine hitah ... n radyoda be- !erinden bah etmiş \ 'e ilk defa olaral.: 
yanatta bulunacaktır. reımi nezaket kayıtlan haricinde ağır 

Londra 1 O ( ö .R) - Şimdi radyoda kelimeler kullanmı!'I ve Hitlerc cVahti. 
çok müteessir ve hazin bir sesle bir mı- Ha.> vnn> unvanını vt"rmiştir. 
tule: irnd eden B. :-.levil Çemberi ayn de- Londra 1 O ( ö. R) - Hollanda vcı 
miıtir ki: Belçikanın lmnn iıııil"sınft uğramaııa 

.Si7e son dda olcuak başvekalet dai- lngili1: siyasi gNginliğine nihayet ver• 
resinden hıtap ediyorum. iki günden miştir. Muhalif partiler nf'ı1rettikleri bir 
beri Avam kaınarrısında cereyan eden beyanname ile hükümette bazı tadilat 
mÜ7akereleri biliyorııunuz. Muhalifleri icrasını arzu etmelerine rağmen zam • 
kabineye almak \:e tek cephe ıçinde yü- nın buna müsaıt olmadığını kaydetmiJ
riımek içın çok çalıştım. \' e nihayet şu- !erdir. iter iki he} annamc ile amele ye 

ıı kana t getirdim ki bu i:ı ancak bll!lktı ltbcral partıleri htirrİ.)'el dü manlarını 
bir hl' vekilin idaresinde başnrılahile- mağlup etmek için halkı ga} ret ve azim
celctir. Bu sebepli" huıün krala istifıt.nıı !erini ıırıtırmağa d~wet etıni lerdir. 

ltalya umumi efkarı 
endisede .. 

Roma 1 O (A.,ı\) - Royter ajansı 
bildiriyor : 

Holl•nda ile Belçilr.anın iııilası neti
c esinde lıalya için zuhur cdebilf'Cek 
akıbetler ltaly•n milletini umumi bir 
endi,eye dü,ürmcktcdir. Roma sokakla
rında gazeteler kapı ılıyor. Resmi ma
hafil hadisat halckında suk\'ıtu muhl\fııza 
etmektedirler. 

Roma radyosunun 
enteresan yalanları 
Roma, 10 (Ö.R) Alımın ku\•vctle-

ı·i şımdiden Brük ele vasıl olınu lardır .. 
Alınan kuv,·etlCl'i Hoilandada 100 kiler 
melı·elik işgal ha ımnışlnrdır .. ( f) 
YE~; ASllt - Ronıa ı·adyo::.u, Alman 

ı advosuııun bile \'crmeğt> cesaret ede
mediği bu kadar garip yalanlar uydur
duguııa göre, İto1~ an hüki.ımetlnin Bel
çika - Hollanda ıeca\·üzünü nasıl kar
ıl dığmı p ·k giızel gij temıcktedir. 

---~lllm---------------------.......... ~ B il G ii H 

Kültürpark Sinemasında 
İKİ l<"ILll\1 BİRDEN 

,Amttib ve Anupeda ı;ot, ltOO nUsha ba ıl:ın dedikodu u biitün diinyayı 
saran bir romanın mn.i 
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Ankara lngiliz 
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Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz 
ve kudretlerini gösteren büyük 

ve Tarihi Ask ... romanı 
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Sporda ruh ve karakter 
terbiyesi esastır 

BUGVN 
DALGA VZVNLVOU 

1131 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. Q. ıt.7t m.15195 Kes./ ZO Ww. 

CUMARTESi: 11. 5. 1940 
13,30 Program, ve memleket ıaat 

---------x,w.x ayarı, 13,35 Ajans ve meteoroloji ha-

Tayyareleri Hollanda 
üzerinde harbe tutııfttı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDJ<; -
Notalarda şöyle denilmektedir : 

f::::ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ıı:ı:: .. ııııııııııııııııııırııii 

Tefrika: 50 YAZAN: Cıırci Zeydan ---- ----
Her şeyden evvel iyi bir insanlılı, yüfıse'lı IJir 1 

berleri, 13,50 Müzik. Çalanlar: Fahire 

ntilliyetçililı, fıuvvetli IJir itaat ile nefse itimat ~:::7"oııe~cfik Fersan, Fahri Kopuz, 

Ve azim ile feragati nef s fijzundır- 1 - Okuyan: Semahat özden&es. 
ı • x..,x 1- Mahur peşrevi, 2- Dede • Mahur 

. Aydogidu gelen adamın kend.ısini Is- pnr,..alnnmc. ya kadar dayak altında ta- _.,.Dr'-ı·. (Sana layı'- mı ey gu"'zel ten) 3-
alb f h · ·ı h t K ' · " A d h' p a ış ı' nsanl"ra N"'•·ıl kı" bı'ln1°diır.imiz bir makineyi ::a .. m; miyle zikrettiğini İ.'jitince k ı era - zıp ı e apse a ması, ur anı az.ımu.-:;c:a- vrupa a 1!i spor ya m m 

1 
• y" ..., " 6 ...... Mahur ~arkı (Saba tarafı vefadan 

L,dı. Tanıdık çıkmasından memnun ?l~ nın mahluk olduğunu kabul e-tmlyenler da hazan tam sporcu der er .. k .a- çalıştırmak için, ötesini berisini karıştı- haber yok mu) 4- Sel. Pınar - Rast şar· 
du. Sesinden kendisini tanıyacak gıbı hakkında her türlü hakaret ve cevrü ce- ni sporcu rnhuna maliktir, deme lks- rırken bozarsak, bir spor şubesinde ça- kı (Yalnı7 benim ol) 5- Şerif içli • Rast 

f 16 k .. · b ] h t' · 1" l O hald"' sporcuda ~-s a )ışırken de onun metoduna ve stiline uldu. Faknt tanıyamadı: ayı <ıyı gormesı, un ar ep ye ışını- der. '" . lk.lın" l!arkı (Gittikçe güzel gözlerinin). 
"' d 'b' b ""t•• l h ,., b' l ar? E"et Sporun va ız muvafık olarak ralısınak gerektir. O hal- -_ Sen kim.sin? diye sor u. yormuş gı ı u un arap arın mu ass._- ır ru l mu v . •• .. J ~ ~ 

2 
_ Olrnyan: Mustafa Çağlar. 

0 zamana kadar 0 adam Aydoğdu- satlarını kesti. Ondan daha evvel hiç vücude değil fikre ve ruha da vermiş ol- de o metodun ve stilin kavaidine ve onu 
1 
_ Şevki bey _ Uş~ak ~arkı (Bir katre 

;:ı bi.Isbütün yaklaşarak . yüzü~ü. aç- bir kimse bunu yapmadı. Hiç bir Hali- duğu bir terbiye vardır. İşte bu spordan Lize öğretene harfiyen itiaat etmek Ja- içen) 
2

_ Şevki bey • Uşşak şarkı (Dağ-
:nm• cırnyı yüzüne yakla tırmış ıdı: (c buna cürct etmedi. Hülefayi Rnşidin en büyük gaye bu ruh \'e karakter ter- z.ımdır ki vücudümüzden en iyi randı- lar dayanmaz eninine) 

3
_ Ahmet bey-

' '' ., d d' Em ·ı d 1 e ~a· b" · · t · t kt' manı alalın1. Tabu·A bu zamanda ne{se ta-- Bl"ni tanımıyor musun. e ı. ve cvı er zamanın a accm er v "' ır ıyesını emın eme ır. U~ak şarlr.ı (Nasıl çıksam ba,a) -4 Halk 
(Aydoğdu) adamın yUzüne bakar yabancı anasır köle, kul .sayıldıkları, Sporcu diye ele alacağımız kimse bize mamile itmat etmek ve bu işte mutlaka türküsü (Sarı mavi yıldız) 5- Halk tiir-

h.-ılrnınz derhal tanıdı: arapların kendilerine elendi olmaların- topa vuracağı güzel bir tekmeden, güreş- muvaffak olacağım diye çalışmak laz.ım- kü"lü (Sa.rardım ben eararclım) 
_ Ifommad! Fakat burada ne işin dan istinkfı! etmeyip bilakis araplara te yapacağı iyi bir el enseden, atletiziın- dır. Nice sporcular biliriz ki nefsine 

14
,
30 

Müzik: Ri~aeeti cümhur ban· 
var? Bu hal ve vazi •eti icap eden sebep intisap ile i{Lihar ettikleri zamanlarda de yapacağı iyi bir dereceden evvel ruha itimadı olmadığı için ekzersizlerde yap- dosu (Şef. Jhsan Künçer) 1- Massenet· 
..... dir?. nraplığın şan ve şevketinin ne kadar ali vereceği iyi ve saf:lam bir karakter borcu bğı dereceyi müsabakalarda yapamamış- H d' de. opera"lından Romalılar lı:o-
,.. d <l H lb k ' f · k tl' 't' d 1 ero ıa · _ Bura"a gelmeme sebep senin os- ve miitefevvik olduğunu snna erhatır ile mukelleftir. tır. a u ı ne sıne uvve ı ı ıma ı o an 

2
_ p 1 Lincke _ Amina (Mısır 

,, k l '-'· . .. b k ) d kz . rosu, au ı,ınun zuliirn ve itisafıdır .. Buyurunuz ettirmiyorum. Acemlerin ı ınçlariyle, Sporcu ruh ve karakterinin :;porcu- ıumscler ıse musa a a ar a e ~rsız- serenadı) 3- Herold • Zampa opera-
• (Hni\lmad) bunu söyledikten sonra kanlariyle teşekkül eden devleti Abba- ya temin ettiği vasıflaı·: Her şeyden ev- lerden dahai yi neticeler elde etmışler- llndan u~ertür, 4. B. Codard _ Şairane 
bir 1.'.k ~aldı. Köpekler sustu. Orada siycnin ilk ;uımanlnrında arapların ne vel iyi bir insanlık, yüksek bir milliyet- dir. . manzaralar: 1- Ormanlarda, 2- Kırlar· 
;tpphınmış olnn adamlar dağıldılar. Ay- kadar mümtaz ve faik bir mevkide tu- cilik, kuvvetli bir itaat ile nefse itimat . ~ördüncü vasıf; azim ile feragatı ne- da, 3. Dağda, -4- Köyde. 5- W. Halim-
doj!dunun elini tutmuş olduğu halde tulduklarını hatırlatmak istiyorum. ve a1.iın ile feragati nefistir. fısrıt. Türk entermeu.osu. 
ona yol göstererek yürüdü. Ay- (M:ımun) İranlılar vac;ıtasiyle araplarn Spor insan enercisine dayanan bir mü- Evet, sıxırcunun çok b\iyük bir azinı J 5 t 5/15, 30 Müzik: Operet potpu-
~oğdunun gBrdüğü bu hollerin karşı- galip gelince yine o bu (Mutasam) ın cadeledir. Bu mücadeleden muvaffak ve feragati nefis sahibi olmaSJ lazımdır. rileri '(Pi.) 
·~nd:ı hayrete düşüyordu. Çünkii (Ham- y~ptığı gibi araulnrın muhnssesntından olarak çıkmak için yukadıda saydığımız Çünkü daima mücadele olan spor bunu 16,00 Program ve memleket saat 

mad) ı Samrada ricali devletin müm- bir para kesmedi. Halbuki o da (Muta- vasıfları her !>l>Orcunun nefsinde cemet- icap ettirir. Sporcu, elde etmek istediği ayarı, 16,05 Müzik Senfonik müzik 
taz.larından biri olarak biliyordu. Bir sam) gibi Kur'anın mahlfik olduğuna mesi lazımdır. Yoksa, top uynuyorunı gayeye varmak ve vücuqUnden en fazla (Pi.) t 8,30 Müzik Radyo caz orkes
k:ıç h.,fta evvel onu orada görmüş idi. kaili mutezileden idi, lfıkin Kur'anın diye meşin topun arkasından koşmak randmanı albilmek için nefsin icap ettir- trası (Şef: Jbrahim Özgür) 19.00 Ko
KencJi-;inin en samimi dostlarından idi. kadimine knil olanlar hakkında z.ulüm atletizm yapıyorum diye alabildiğine diği bir çok hallerden feragat edecek ve nuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi) 19, 1.5 
Ona f \•kalade itimat ediyordu. Onun ve iskenceyi reva görmezdi. Çün'kü o koşmak spor değildir. Yukarıdo saydı- buna azimle devam edecektir. Müzik, Çalanlar: Fahire Fer9an, Rd1k 
icin kendisini kemali itminan üe takip mm ve zekası .ı:ayesinde, isl5miyetin ğmuz vasıfları burada tahlil edelim : Mesela istirahatini düşünmeyip ant- Fersan, Fahri Kopuz, Basri üfler. 
etmekt" beis g<irmiyordu. Biraz ) i.irü- maddei asliyesi, bu devletin rüknii es:ı- Her ~eyden evvel iyi bir ins:ınlık, de- reınana muntazaman gidecek ve her ı _Okuyan: Necmi Riza Ahısltan. 
dükt"n ~onra büyük taşlardan in~a edil- sisi, bu milletin ruhu araplar olduğunu dik,bu ne demektir.? Bu şu demektir ki; nevi suiistiınallerden de çekinecektir. 1- Arif bey - Nihavent şarkı (Ben bu· 
mic:, bn?.ı duvarları yıkık bir binaya ~ar- anlıyordu. Senin dostun ise bunu aslfı ı;porun tevfit etıni.ş olduğu en kuvvetli Bu da tabii ki hiç bir şeyden yılmıyan yi vefa heleler iken) 2. Ar~f. bey Nih~
dılar. Binanın iizerinde bulunan resım- nnJıyamadığı için arapların muhasses:ı- heyecan anında bile dürüst ve centil- bir azim ,.e devamlı bir feragati nefis vent şarlu (Söyle nedir baısı zarın go-
Jerd"n Vt" yazılardan onun t'Ski acl'mle- tını, yani onların medarı maişet ve ha- mence hareketlen ayrılmamak demek- kaimdir. nül) 3 ........ - Ferahnak şarkı (Hoş ya· 
r;n fısarı kndimesinden olduğu anla~ılı- yatlarını kesti. Hem bunu parasızlıktan tir. Yoksa b'.lkısık bir anda kaleyi müda- Bu yukarıda saydığımıı. vasıfları nef- ratmı~) 4- Kanuni Re"'d Ferahnak ,ar· 
y-0rdu. Fnk:ıt (Aydoğdu( i.iyJe şeylere yapmadı. faa edeceğim diye ve yahut gol fırsatını ~inde cemeden bir sporcuya tam bir lu (Ağyar ile dalmı' zevku aafaya). 
bakmayı hatıra getirmiyordu. (Ham- -BiTMEDi- lrnçır:ıcığıın diye cliğer oyuncu bir arka- sporcu ve bu şekilde hareket eden spor- 2 - Ok.uyan: Melek Tokgöz ... 
macl) Aydoğduyu mefruşattan hfıli bir da..,c:a tekme veya yumruk atarak onu ye- cuya da disipliner bir ı-porcu denir. 1- Refik F erııan - Tan bur taksım~ ~-
od:ıy:ı ı~ötiirdü. Odanın içinde bir fa- 1 re sermek d~ildir. Buraya kadar saydığım vasıflarla iı.ah Bedriye Hoşgör • Uşşak şarkı ( Cel a'.'k 
kım h•ıbubat çuvalları, erzak ve emtia [ B o R s A .. ,· :·ı Bu gibi arkadaşlara maçtan sonra so- etmek istC'diğim nokt~. yalnız kuvvetli gücenme) 3- Dede - Uşşak şa~kı. (Cıt-
:antlıkları vardı. Bunların o gün bir arsanız; belki ned:ımct getirdiği halde, bacak veya Hergü1 ,gibi bir vücut yet.iş- ti de gelmeyive~d~~ 4- ...... Suzınak ~r-
'l}crv:ından soyulup alındığı anla ılıyor- e yapalım çok heyecanlı idim, gol olu- tirınek için çalı~an ınsanlarn sporcu de- lı:ı (Zar oldu gonul). 
du. Bir sandık iizerine Aydo~~du. bir ZAHİRE - yordu, onun için yaptım, diye cı!vap ve- neıniyecel'ıini ve her ~eyden evvel bir 19,45 Memleket ıaat ayarı ve mete· 
1 ·~ · .. · <~ı d) t d ıl"ı· J <l 1 · .~porcuda 0

ruh "'e kurak.ter ."'"nlamlıg~ının oroloı"ı" haberleri, 20.00 Müzik Trabzo .. n ,, gerı uzcrınC' c nmma 0 ur t " • 67 cuval Susam 15 25 15 25 rir. Halbuki iyi bir ins::mlık, o anca a u ~ • •-o S 
(Hn~~ad). h k ti . ""'ti' aranacagı~ nı no"'L .. ermek ı"stey;simdir. ve havaliei oyun havaları - .. Ha.s. an. o-'·· ,... · 153 baJua Pamuk 46 50 57 o are e ıc:ıp "'' rnıez. o ·"' ... .,_ H lk '- t B ·· d"" ~.. l •"accu"p edı' J • "lik O halde spor yapmak kelı'm. esı"nı· de •er"ı. 20, 1 O Müzi&: a tunu. erı ve - u gor ugun şey ere "' - ı ~ 52 103 likinci vasıf; yi.iksek bir milliyetcı • " y 

d :ı:.·ı • ., H' t ··p etmP lle- 104407 ki o Y~pagı 1 k'ld . h d b'l" " . Jr.a,.ık hayaları, Sarı Recep, Sadı aver YO'""Un, t',_ı mı. ıc aaccu ' 24 cuval Jncir 8 50 8 50 tir, dedik. Evet. Sporcu sporu, spor o a- şu şe ı e ıza e e ı ınz . • . Al' E b 
di. r;~~--•••>UWWWA"" rak vaparkl'TI onu vatanına bir hizmet Disiplin dairesinde, şeraite uygun Ataman, Azız Şenıec'· .... 1 r aıı.) l ") N ı il l . . ? nana --- ~., 'N ,, ) . . b' b' h 20 30 Konu•ma ( unun mese e erı • - nsı tnacc p e mıyeyım. n ~ içiıı yaphğını çiinki.i kendisinin sağlam o arak, bılhassa temız ır ter ıye ru u 'o M" 'k "Ç 

1 1 
F h" Fersan 

bur.ısı icin eşkıya knrargiıln ıiedilPr. &>- ... DOKTOR OPERATÖR \ \'e çe"ı"k olma•·;yle vatanın kendısı" "ne ve- cl:ıhilinde fikri ve vücudu inkisaf ettir- 20,S uzı : a an ar, Ra fırke F ' 
b dd d . ., ' :-.. • .., • kt ' " Fahri Kopuz, Basri üfler, e i erııan. ni bur:ıd. kilerden iri mi a e eyım ~ s • K J k ~ receg'ii her Vilzifovj daha koJaylıkJa ve nıt.• ır f Ç ~ı 

J3 dk. d 1 d amJ U "lıı ÇI ., . . b 1 - Okuyan: Mu~taa agar. - ura a ı a anı arın serg<'r e•-ı·ı· n daha iyi bir ~<'kilde yapabileceğini clü- Bnzan spor y;ıpmıy~n msa~ılar ~ 1- Arif bey - Muhayyer şarkı (Ey 
y~m. Sana Ccvkalfıne itimadım olmasa id ~üncrek hareket etmelidir. Bilhassa ken- ruh ve karaktere sahıp olabıleceklerı . ) 

2 
A .

1 
b Muhayyer •ar-

11e sann halimi sövlerclim, ne de seni bu- Kulak, burun, Boğaz hastalıkları dilerine milletini tmnsil etmek vazift.>:>i gibi spor yapan ve fakat bu ruh ve ka- ~teıı(ıllg!1m l- ~1 ~ye-varınız) 3. ~ 
k d ~· · d' S · h S gC' Mü'·'h . . 1 .ı Al bmas e mege yar ..... r:ıyn a ar gc.--.ırır ım. C'nı ma su - P ..ıc: assısı verilen sporcular her kesten daha has- raktı•re snhıp olmıyan msan nr ua var- M h .. k" (Ef şimdi eller sö-

:tirdim ki dostunun ne knd:ır 7.nlim ol- ~ Muayenehanesi: Birinci Beyler sas olarak daima Ay-Yıldızın en yük- clır. . .• u aykyercl t)ur ,ıı u emMuhayyer tiirkü 
l ~ .. · No 42 Telefon· 2310 · b · · d ' k' ı..- l zune an ı .,.. · ..... ( ugunu ı?oresın. l"ı • • • sek bir derl.'ceyc (;ıkması lazım geldiğini Iste unun ıçm ır ·ı, yazıma ı.xtŞ ar- (E 1 . . .. .. ha d r) 

- M::ıkEadın Eınirilmüminin efendi- ~ Evi· Göztepc tramvay cad No 992 · k · A d hl · v erımın onu n 1 • 
· • · d~ünerek biitün kudretini ,.e kudreti- en, vrupa a Ç spor yapmıyan ın- 2 _ Okuyan, Semahat özdenseı. 

mizdir z::ınnederim. rl Telefon: 3668 ~ ııin fevkindekini sarfetınelidir. sanlara d~ ba7.an tam sporcudur derler, 1- N. Mehmet. Rast şarkı (Öyle yak-
- O Emirilmilminin değildir. O Eıni- ~ Üçüncü vac:ıf, kuvvetli hir itaat ile deıncktekı maksadım, yukarıda saydı- k" b ") 2- Tatyos - Suzinak ,arkı 

riletr!'ık ve Elfcrganc (TiirkJerin ve Fer- ~ S: 4 1-13 nefse itimat. ğım evsafı hruz olmalarmdandır. ' (Atf~tm:nıeakın hançeri) 3. Ali Calip 
~n~il~rin~~n ~~Da~ d~ruru ~ ~~ ~-------------~---~--~-~~-------- Surinak p*ı (~r la~a se~ g~m~ 
lmrdc-,:i (Mnmun) gibi (Emiri1kafirin!)- DAIDLİ VE ZÜHREVi HASTA- L h için) 4- Şerif lc;li. Hicazkar şarkı (Çok 
<lir. LJKLAR ooKroRu Alman tay yarelerı iyon ava d > (Aydoğdu) h. l ve mcvkiin garabeti ile yosmalar kan ırır • .. • 

~dhnen me~gul oldu. Kendi isi ikinci ılC'- lsmaı'I Ha~~I b l d l 21 20 Müzik: Soprano lludadat Şa-rececll' k::ılmıs idi: karargahını bom a Q l aT kir t~rafından Şan Soloları. 21,45 Mü-
- Bıı kadar intnmcu olma~n liizum zik: Küçük orkestra (Şef: Necip·~'kın~ 

J x:,. x 1- F. Rf'ckteııwald: Viyana muzıklerı, görnıiyorum. Sana samimi dost uğum k 
l · · ~ - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİl.•'EDE - gelememistir. 2- Pepi Müller: La Paloma 4ar ısı üze-oJmas:ı idi dediğin şey eri J.Şıtmegc ta- K lb d h 

d D I ~ h t On Alman nakliye gemi .. inden müte- Havalarda büyük bir {aaliyel vardır. n·ne fantazi, 3- Leopo)d: ara a a-hammül edemez im. ost uı,:unu a ır- S l 
lı:yoruın da susuyorum. Hakikat hali Ak -;ek kil bir vapur kalitesine altı torpil İsa- F·ransız avcı tayyareleri Alman tayya- tırası, 4- Nice Dosta): Viyana. I" am 
bana .. öyle. thtim..,J ki hi~etti,ğin buğz arça Y bet ettiri1miş ve bundan başka bir gemi relerinin arkasına düşerek bu tayyare- sana. (Potpuri) 22,30 Memleket ıaat 

1 de torpillenerek batırıldığı gibi bir da- leri Jirara mecl>ur etmiştir. ayan, ajans haberleri, ziraat, eııham .-ve adaveti izale etmek çaresini bu urum Her •ün ~t 13 ten itibaren.. k b ( F 
<la Halifenin tekrar teveccüh ve itima- " k nesi de karaya oturtulmuştur. ıahvı1at, kambiyo • nu ut orsa~ı ·ı· 
dımı nail olursun. ikinci Kordon (Alman onsolosha- Noneç seferi esna .. ında kırk kad_ar 1 Londra 10 (Ö.R) - Lion tay- yat). 22,50 Konuşma (~cnebi dillerd~-

d 1 nesi karşısında) :?OG nıunarada hastala- nalı:liye ,.e levazım vapuru kaybetnıış- k ah b b h k Yalnız kısa dalga poıla:'lıle) 22,50 Mu-s"nı"n nibı· mert ve cesur a am arın k b ı d yare ararg ı u .... a er en-
23 

20 '-
... "' rım n 11 e er. lerdir. Bu gemilerde ıekiz bin Alman - • zjlı: Ca:r:band (Pi.) (Saat • ye &a· fikrin<', kılıncına muhtacız. Düsmanln- ç· · · ı d ki muav"neha d Al t 1 tar fın ) 23 25/ 2-:ı. 30 ( ıvıcı ıamaının a J'- - askerinin bog';u}duğunu da B. Çörçi) çar- en man ayyare erı a - dar wa1nız uzun dalga ile • J, rımı7 pek çoktur. Birbirlınizlt' uğrrımıa- · · k t ·şı• ) b b b d d'Jm0 • H " k 

ne mı ter e mı ır ·• şamba günü Avnm kamara5ında ildir- dan om ar ıman e ı ıttır. a- Yumki program ve apanı,... • mız doğru değildir. TELEFON : 3458 • 
(Hammaıl) oturduğu yerde do~rula- miııtir. sar derecesi hakkında henüz ha- •*•* 

ıd h ld ··· Hl iM 
111 

Paris 10 (ö.R) - Dü~maıı tayyare- b 1 Her gün Öğlenleri .. r:ık daha ciddi bir vaz.İyC't a ı~'I a <' KARŞIYAKA ! leri bu ~hah Fransada Lil, Pontuvaz, er a ınma~ıftır. . 19.'14 Metre / 15195 kilosikl TAQ 
cevap VC'rdi: M 1 k s· d Lüksenburg, Kolmnr, Liyon, Nansi ha- Roma, 10 (O.R) - Alman kıtaatı bır Ve .&L .... mJarı - (Mutanın) ı ınüdafaa etmeni ma- e e • UAm3~10 8 B] Lük ~ 

, ı ' " ... va meydanlarını bombardıman etmiş- taraftan. c çika, Ho.llanda .. v.e ·· se.m-. 31.70 Me•-e / 9465 kilosikl TAP 2ur J,'örüriim. ÇünkU o, Tiirklerin ve · · b ı h k "' ı 
!erdir. Sivil ahaliden bir çoğuna ısa et- burgu ışga areketıne gırışır en, ote Kı~a dalga postalarile yapılmakta o an Ferı:tnnelilerin dostudur. Kendi kavmi- BUGÜNKÜ PROGRAM ler olmuştur. Fakat dü~man bi7i gafil taraftan da Fransaya ve İngiltereye EcnebAı dı'llerde haberler ne"riyatı nP., kendi asiretinc onların hatırı icin ı"k· b'" '"k ı·ı· b' d "' 

• ' uyu 1 ım ır eıı avlayamamış ve mukabil tedbirleri amansız hava taarruzları yapmış ve ba-
c'lii.,man olmuştur. Sen şimdi onun mu- Gun·· ahk~r Kızlar nıen'e muvaffak olamamı~tır. zı netice1cr elde t-tmiştir. Bu taarruzla-.. ahibi ve en ziynde şnyanı itimat gör- d 1 

• eo_ • b G.a•·en .,•ne Veı•edı"kte "apılan be'-'· Paris 10 (AA) - Saat -4,45 de ha- rm neticesi hakkında kat'l ma umat 

programı . 
Birinci servis 2 inci .servıs 

cliiğii maıyM memurusun. -=nın una ...... "'" • .J ,, 

liyakatin yoktur demiyorum. Bilakis dn- nelmiJel filim müsabakasında birin- va tehlikesi i~areti verilmiştir. yoktur. IRANCA 
ha ziyncleyc liyakatin vardır. Fakat sen t'İ ,eJerek altın kupayı ka:ıanan filim Lyon yakinindeki Bron tayyare lima- Pari.s 10 (Ö.R) - Burada neşredilen ARAPÇA 

Saat Saat 
12.00 17.30 

bi?.im gibi arap olsa idin, bi7Jm mevki- DOKTOR ._. AllDV nına bombalar atılmıotır. Bir Alman resmi tebJiğ: Liyon, Nan.ç, Pantuvaz, Lil ELENCE 
imi?de bulunsa idin onun hakkımızda 'f' tayyaresi düşürülmüştür. Alert hitam şehirleri yakınındaki tayyare meydan- FRANSIZCA 

12.15 17.45 
13.45 18.4.5 
14.00 21.00 

:reva gördtiğii zulUm ve gadri f'lhctte l\lahadı ve . on devresi en heyecanlı bulmuştur. 1!!8ret !aat 6,45 de veril- Iarr da dahil olduğu halde yedi Fransız İNGİLİZCE 
Jrnbııl etmc.:..!in. kmmları miştir. meydanının Alınan tayyareleri tarafın- BULGARCA 

J.4.15 21.15 

Onun dinimize olan taarruzu, en muh- A:ynra ~letro Jurnal en ~n hadisat Paris, 10 (Ö.R) - Sabah saat dört dan bombardıman edildiğini bildirmek- ----------------
if'rt'm süleha ve ülemamızd.ıın Ahmet SEANSLAR = Her :iin 3.30 - 5.15 buçukta Pariste, hava tehlikesini haber tedir. melrledirler. 

H .30 18.30 

bin Hıınbel pibi bilyük bir imamı aklını 8.45 .. Cunıartesi pazar J.15/5.15/8.4.5 veren canavar düdükleri işitilmiş, fakat Fransızlar 18 Alman bombardıman Londra 10 (ö.R) - Fra.ns11 ordusu 
Jrnvb,.di'lf'C'\'e, knnları akıncaya. derisi Alman tayyareleri Paris üzerine kadar t.ayyaresini düşüPdüklerini beyan et- başkumandanı general Gamlen FJ'ansı:r. 

·························································································: . . . . . • . . 
• 

Jtalyan Makornaıına hasret çekenler! 

Ankaranın YAYLA Makarnalanm 
Mutlaka tecrübe ediniz: 

ordu.onına hitaben ~u tebliği neşretm~ 
tir: Geçen birinci Teşrinden beri bekle
diğimiz hücum bu sabah olmuştur. Al
ınanya bize karşı ölümle neticelenecek 
bir harbe kailu'1Jlı..,ıır. Fransa milletinin 
ve müt1cfiklerinin parolası şu olmalı
dır: CESARE:I', METANET, tT1MAT! 

Faris 10 (A.A) - Mezun olan bütiin 
uıbitlere derhal kıtalarına iltihak etme
leri emredilmiştir . 

1937 nisanındaki taahhütleri mucibi&' 
cc Belçika hükümeti Fransa ve İngilt~ 
re hükümetlcrinden yardım talep eder, 
ve 1914 - 1916 da teati edilen diplomatik 
mektuplar mucibince bu yardımın BcJ. 
cika kongosuna uzatılmasını da arzu ey• 
l~r. Belçika adaletin muzaffer olacağın
dan emindir. Beh;ika, Fransa ve İngil ... 
tere zaferi elde edeceklerdir. 

.MÜTTE'FİKLERİN YARDIMI 
Pariıı, 10 (A.A.) - Röyterden: 
Belçikanın. Fransa ve İngiltere• 

den yardım istediği haber verilmek• 
tedir. 

Londra, 10 (A.A) - Resmen bildirıl"' 
diğine göre, müttefikler ellerinde bulıı-
nan bütün kuvvetle Belçika ve HoJlaı>
danm yardımına ko!'imaktadırlar . 

Londra, 10 (Ö.R) - İngiliz harp k~ 
binesi sabah :roat !ı.ekizde mühim bı~ 
toplantı akdetmiştir. Toplantıda Aln:ı.a~ 
kıtalarmın Belçika, Hollanda ve Luk 
semburga taarruzu göri.işüldüğü sır~da 
Belçika hükümetinin ı·esmi mUracantıne 
kespi ittila olunmuştur. 

B. Çeınberlayn bu saatte Parisle uz.un 
bir telefon muhaveresi yapmıştır. 

Londra 10 (Royter) - Bı·üksel hükU. 
meti İngiİtere ve Fransa hükümetle'rin• 
yaptığı resmi müracaatte, Alman kıta~~ 
rının Belçika hudutlarını tecavüz et~ık· 
)erini haber vermis ve evvelce verıletı 
garantilerin hemen. yerine getiı·ilmesit1İ 
istemiştir. 

Paris 10 (Royter) - Büyük Brita~ 
y:ıı ve Fransa hükümetleri, Belçikan111 

resmi ınüracaati üzerine, bütün kuvvet• 
}eriyle hemen bu memleketin yardıının• 
koşmuşlardır. 

İngiliz ve Fransıı. kıtaatı Fransa-BcJ.. 
cika hududunda hemen harekete ge~ 
~işlerdir. Yürüyüşleri devam etınekte
dir. Diğer taraftan adetleri üşa ediJmi.o 
) en büyük ınütefik hava filoları da Bel
l'ikanın imdadına koşmuştur. 
· Paris, 10 (Ö.R) - Müttefik haı·p ge

mileri halen Belçika sahillerinde bulu~ 
ınaktadırlar. 

Londra, 10 (Ö.R) - Royter, Belçika'" 
ya yapılacak mütefik yardımın taın ~·e 
noksatLo;ız olacağını Vl! düşmana kat "" 
yen aman vcrilmiyeceğini haber ver
miştir. 

Londra, 10 (Ö.R) - İngiliz hükünıe
ti, Belçikanın yardımına bütün kuVVe" 
tiyle koşınağa karar vermiş ve bu y:.ı"f"' 
dıma haşlanmıstır. 

Londra 1 O (AA) - Hollandanıt\ 
Londra elçiliğinde bu sabah ,~öyle de
nilmekte idi: . . .. t_ 

c Şimdi Fransa ve lngılterc ıle ınu .• 
tefikiz, Müttefikler bize yardım edecek 
}erdir. Fran!la ve Jngiltere derhal yar
dımımıza koşuyor.> 
BELÇİKA Y AKDiM İS1'EDİ .. 
Londra 10 (A.A) - Belçika seJırlt 

aldığı talimat Uzerine İngili~ hük~~ 
tine rnüracaatlc, evvelce verılen gara 
ülerin yerine getirilmesini istemiştir. 

Belçikaya yardım edilmesi derhal .l<W" 
bul edilıni~tir. Yardıma tahsis edile; 
kuvvetlerin derhal harekete geçn1~ı,.. 
için askeri makamlara emirler verı 
ıniştir. 

Paris 10 (Ö.R) - Harp kabinesi b\J 
:-abah t~planmı;i ve bazı kararlar alını~ 
tır. Mezun bulunan zabitlere, derhal k 
talarına iltihakları bildirilmiştir. 

HOLLANDA YARDIM İSTEDİ .. 
Amsterdam, 10 (Ö.R) - Hollandn h~'" 

kümeti müttefiklere resmen yaptığı ın~· 
racaatte, Alman Jotalarırun milli hudur: 
tara taarruzunu haber vermiş ve de 
hal yardım edilmesini ricada bulunmuş· 

tur. flh8 
SJ·ı Hüküınet halkı sükunete ve 

!iarıJmağa davet edilen bir beyannaıne 
ncsretmiştir. Bu beyannamede : . 

;Nihayet bize de taarruz edilıniştıt··· 
Fakat metanetimizi kaybetmiyoruz . 

Kendi varlığımızı miidafaa edeceğiz.• 
Kraliçe Vilhelmina da milletine neŞ4 

reUiği beyannamede halkı vazifeye da"' 
vet etnıis ve ·Hükümetim vazifesini)'~"' 
pacaktır." Verilecek emirlere körü kortl'" 
ne itaat edeceksiniz• demiştir. 

MÜ'ITEFİKLER HUDUDU GEÇ'l'İJ... 
Nevyork, 10 (Ö.R) -. Amerika 1'e ... 

gra{ AjanSJ, Fransız ve lngiliz kıtalatl 
nın Belrika hududuna dahil olduklarıfll 

... . .. ..ı.-ı• 
ve pek seri surette Belçikaııın yarıu-
na kocnnakta olduklarını haber ve~ ,.... · teJI 
mektedir. Bu h~us hakkında Parıs 
mahimat alınamaınışbr . 

Telgraf Ajansı İngiliz ve Fransız k~": 
\'etlerinin karadan, havadan ve d~:::: .. 
den en seri surette Hollanda ve Bcl.,.
ya yardıma karar verdiklerini ve hare.o 
kete gec;tiklerini ilave etmek~ 

Daha üstün bulacaksınız. Çünkü; 
Dünyanın en son fenni, sıhhi makine ve tesisatile yeniden kurularak ~leyen • 

Modern YA Y LA Makarna fabrikası 

.............. ~~ 
Kadın hastalıkları ve 
Doğum Mütahassısı 

m 
DOKTOR 

Sala~e~~in Makarnalannı dHnyanın biç bir tarafında yetifmeyen fevkalade yüksek evsaflı 
ANKARANIN MEŞHUR 

Yayla sert Buğdaylarının irmik/erinden 
i m a l e t m e k t e d i r. 

Büt&ı bakkaliye mağazalanndan ara yuuz. Bulacaluma. Sipariıler ıünü aü
:n~ hazırlanır .. 

~Dikkat! Yayla Makarnalarında boya yoktur: 
: Umumi Satt§ Deposu: Pqtamalcılarda Esnaf bankasmm eski bulundUt,,:Fu : 
:bina yanında Numara 53. Enis Sevil YAYLA MAKARNALARI büyük aatlf : 
~... TELEFON : 2 2 3 6 ........................................................................ 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalarını her gün Tilkilikte Ev- ' 
liyazade sokak Orta okul karşısı No. 
22 de kabul eder. 

Tckand 
Ç~uk Has1alıkları 1\Uitahassısı 
BERLİN ve KÖLN ONIVER· 
S~İ SABIK ASiSTANI 

Hastalanna İkinci Beyler Ntuııallt 
•• saa zade sokak 5 No. da her gun 

birden sonra kabul ede.r. 
TELEFON: 



FOSFARSOL FOSFARSOL. Kalım en hayati lmmı olan kımmı yuvarlaaldan tazeli;JWek eoiaJDr. Tatla ipah tenaba eıMr. Vücuda 
dc\'amh ıençlik, dinçlik ,.erir. Sinirleri ca11laıubranlı: aabl lKıhranlan, :ay:ıa.tWağu (imlr. 1\1...W Wqlmlarda, 

barsak tcmbcllilinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Srtma nekahatlerinde, Bel ıevşeklitf ve ademi ikticlud• ve kı1o makta 
şayanı hayret faideler temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSPARSOL'lin: Diğer bütün kuVl·et şuruplarından iistünlüğü DEVAMLI BlR SURETl,E KAN, KUVVET, İŞTIHA 
TEMİN 1!.""DlESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstennesidir. 

Sıbhat Vekiletinin resmi mthaadesini Jıamlir. Her eeanede bulunur. 

Izmir Defterdarhğından: 
Cilt Varak Tarihi Kaz.ası Tarh No. Mükellefin adı Sanatı Mahalle veya sokağı Kapı No. Senesi Ticaret müddeti Ceza 

L .Kr. 

SPERCO VAPUR 
ACEHTASI -·-NEEKLANDAİSE ROYAU 

2 

11 

71 19 - 12 - 938 Karşıyaka 7 Mehmet Fevzi 

n 

55 

9 - 10 - 939 İzmir 1 inci 13 Zahit ollu Bakip Taber 
Sultaniye 

Fırıncı Alaybey Mithat paşa c. 

Bostanlı Mektep 

75 1936 

123 1939 

27 1936 

1- 1-935/24- 7 935 
Gün 204 

10- 6-939/ 2 Ş..939 

matrahı Kazanç 
L.Kr. 

63 10 71 

10 
2, 91 

12 
6, 74 
JIO 
5 

200 
112,22 

96 
53,87 

12 
7,80 

96 
2,94 

18 
K.75 

100 

Buhran 
L.Kr. 
2 14 

11 

YekWı 
L.Kr. 
12 85 TRAJANUS wpW"U 18-Ş.,SWO tarihindt 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
~ limanlanna hareket edecektir. 

4 

4 

4 

' 
2 

3 

4 

2 

2 

• 
3 

1 
2 

3 
3 

5 - 5 - 939 Karşıyaka 407 Çoban Mehmet 

18 Z5 - 4 - 939 KarfıTaka 407 Mehmet oğlu Niyaz.i 

2 25 - 4 • 939 Karşıyaka 399 Celep Mehmet 

6 25 - 4 - 939 Karpyaka 491 Çoban Mehmet 

83 18 - 9 - 939 Karşıyaka 36 Hasan 

5 25 - 4 - 939 Karşıyaka 400 Ali Mehmet 

11 12 - 4 - 940 Karşıyaka 3 Mustafa O. Hilaeyin 

Yazıhane Donanmacı Yalı 

Manav Donanmacı Yalı 

Kasap Donanmacı Yalı 

Kasap Donanmacı Vala 

Fırıncı Soğuk kuyu ordu S. 

Donanmacı Yalı 

Soğuk' kuyu Tramvay 

9 - 2 - 939 K~ıyaka 66 Ömer O. Mustafa Özbyoak Berber Donanmacı Kemal P. 

M 19 - 1 - 939 .Karşıyaka' ' 2ll Mehmet Soyuanlan 

27 

28 

l - 12 - 938 ~aka 420 Muhittin ÖZgüventürk 

1 - 12 - 938 Karşıyaka 420 Muhittin Ô7.güventürk 

13 25 - 4 - 939 Karşıyaka 406 Hüseyin O. Muharrem 

22 8 - 2 .. 939 Karşıyaka 195 Mehmet O. Rauf 

69 2 - 9 - 938 K~yaka 52 Hüseyin O. Ahmet Gürbağ 
20 U - 11 - 938 Karşıyaka 16& İsa oğlu Necmi Bizim 

2 2'1 - 12 - 938 Karşıyaka 
3 2T - 12 - 938 Karşıyaka 

6 Mustafa O. Hüsnü Uwn 
6 Mustafa O. Hüsnü Uwn 

DOnamnaCı Zafer 

Donanihacı •Kemal Pş. 
·' 

Donanmacı Kemal P.;. 

Donanmacı Yalı 

Donanmacı Zafer 

Eskici Alaybey M. Mithat Pş. C. 
Terzi Donanmacı Namık Kemal 

Fmncı 
Fmncı 

Turan Menemen Cad. 
Turan Menemen Cad. 

r, 

gün 88 
20-10-936/12- 5-937 

34 1936 15-10-936/25-10-936 

19 1937 20-10-936112- 5-937 

21 1936 20-10-936/ 12- 5-937 

30 1936 7- 1-936/31- 8-938 
gün 234 

21 1936 20- 7-936/31- 7-936 

117 1937 

ın 1938 

26 1938 

4 ·i938 

4 1938 

32 1936 

29 1938 

106 1938 
12 1938 

166 1938 
166 1938 

1- 1-938/15- 1-938 
gün 15 

1- 1-938/lG-12-938 
gün 344 

1- 1-939/23- 5-939 
gün Hl 

10- 2-937/31-12-937 
. gün 326 

1- 1-938/19-12-938 
gün 352 

8- 2-937/ S-· 5-937 
gün 90 · 

1- 6-938/ 1- g.:oas 
gün 92 

İsWıan tarhiyat 
1- 1-938/10-11-938 

gün 314 
Senelik 
3- 1-938/28- 2-938 

60 
23,18 

100 

100 

200 
50 
48 

20 
50 

50 
50 

1 69 

1 25 

28,05 

13 47 

2 34 

26 

33 00 

6 95 

35 73 

38 58 

12 50 

2 4~ 

00 61 
12 09 

15 00 
2 46 

34 

29 

6 45 

~ 10 

54 

5 

7 59 

ı 39 

7 15 

'1 72 

2 88 

1 56 

00 14 
2 42 

3 00 
39 

30 

11 

4 21 

2 02 

35 

4 95 

1 88 

36 

00 09 

2 33 

113 

38 71 

18 59 

3 23 

~ ZARA mptörü 9/5/ı 
~ 940 tarihinde gelerek 

A
/!1\ ~E~~:~ 
~hl fJ{(:~ ~::ee ed~~na 
~l(A BRİND Ist vapuo 

nı 15 - 5 -940 tarihino 
"-~ n•• de gelerek ertesi gü. 

89 nü saat 17 de Pire, Brindisi. Zara, Fiu
me, Triyeste ve Vene-dik limanlarına 

36 hareket edecektir. 

45 5' 

8 34 

42 88 

'630 

11 26 

4 34 

00 84 
14 51 

18 00 
2 85 

ciTrA Dl BARİ motörü 21/5/lMe 
tarihinde beklenmekte olup İstanbul 
Pire, Napoli, Cenova liman1anna hare
ket edecektir. 

ZARA motörii 22-5-NO tarihiiıde geo-
1'9"ek ertesi günü saııt 17 de Pire, Brin~ 
disi, Zara, Flwne, Triyeste ve v~ 
limanJanna barebt edecektir. 
BRİNDlst motörii 29/5/940 tarihin

de gelerek ertesi K{lnü saat 11 de Pire, 
Brindisi, zara, F'ıume, Triyeste ve Ve
nedik limanlanna harekte edecektir. 

NOT - Bütilo bu vapurlar Tri}'Utt 
veya ~ ŞlmaD ve cenubi Anı .. 
rib limmı1anna hareket eden ITALlA: 

Karşıyaka maliye şubesi mükelleflerinden olup yUkanda isim ve unvanları ile ticaretgah adresleri y~h ~ükellefler namına muhtelif yillar için tarbolunan vergiler isimleri hizasında gösteril
miştir. Bu milkelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulunduklan tesbit edilememiş olması basebıyle ılan tarihini takip eden günden itibaren mezJalr vergilere 30 gi1n içinde itiraz haldan 
olduğu 3892 sayılı kımıınun 5 i~ maddesine istinaden tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1665 

ANONİll seyrisefain şirketinin ve Afri
ka ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTINO uvınım 9e)'riaefaln .,_ 
keti vapurlarına tesadilf ederler. 

SERVİCE MAKITfME aouMAIN 

ANADOLU PETROL TORK LtMf
TED ŞffiKEl't TASFtYE MEMURLU
CUNDAN: 

Izmir Defterdarlığından: 
Şubesi 

Basmahane 
Yekfın 

L.K. 

Mükellefin adı ve soyadı Sanatı ve mesleği Ticaret adresi Verginin matrahı 
L . Kr. 

Ramiz oğlu Cevat Gediz 
Verginin senesi 

Leblebici 
Verginin nevi 

Gaziler Kemer Cd. 28 140 
Tarh No. ihbarname cilt Varak No. 

Knanç 
L.Kr. 

33 56 

Buhran 
Lira Kr. 

6 11 
MÜLAHAZAT 

Misil zam 
Lira Kr. 

KUMPANYASI 
ALBA J ULİA vapuru J.5-Ş.940 tarihinde 
beklenmekte oJup Malta. Cenova, Mar
silya limanlarına h&reket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun "" 

hareket tarihlerinin katı olmadı~nı ve 
hunlann hiç bir ihbara JOzum olmam• 
mı deği~bilir oldu~u ve bU husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettOp 

I:taU tasfiyede bulunan Ana.dolu Pet
rol Türk Limited şirketine ait Bayrak
lıda Sayit kuyu mevkiinde İzmir dör
dUncü ı.nıntalca taou sicil muhafızlı~ın
dıın verilen 2-R-937 tarih ve 4 numaralı 
tapu senedine nazaran hududu wkan 
Yusuf bağı, garben Mehmet Eınin tar
lası, şimalen Hüseyin bağı, cemıhen 
Bornova caddesile mahdut 5517 metre 
ınurabbaı miktarındaki arazi ve kinde
ki. yanık depo duvaı:lan :ırlınna ~ !'llte

t.ile satılığa çıkarılmıştır. Gayri menku
le (275) lira kıymet takdir edHmiJtir. 

40 27 9S8 Kazanç 93 1/47 2 inci ihbarname etmiyeoeğini muhterem }•Ukleyicilerin 
Yukarıda ismi ile unvanı ve ticaretgah adresi yazılı mükellef namına 938 yılı için tnrholunan vergiye ait tanzim ~ilen 2 inci ihbamameiıin tebliği için bu kayıt ve işlret etmeleri rica olunur. 

mükellef her ne kadar aranmış ise d~ ticaretgiihını terkcderek halen nerede bulunduğu tcsbit edilememiş olması hasebiyle ilan taırihini takip ~~en günden Daha fatla tafsilllt için Cümhuriyet 
itibaren mezkO.r vergiye 15 .gün içinde itiraz hakkının mevcut olduğu 3692 sayılı kanunun 5 inci maddcSine istinaden tebliğ makamıqa k~im Qlmak üzere ilin caddesinde FRATELLI SPERCO vapur 
olunur. , 1GG3 (919) , . acentesine mUracaat edilınesi.. 

........................................................................................................... , ••••••••••••••••••••• ~················································ ~()r.l : 2004 • 2005 

Artırma 12 Hazlrnn 940 tarihinde saat 
l de tunirde doktor Hulılsi caddesinde 
Uçüncil Noterde i~a kılınacaktır. İcra 
'kanunu hükümleri dairesinde Uın1im 
kllınan şartname her kese açıktır. Ta
Yin olunan günde en çok artırana ihale 
edilecektir. Ancak artırma bedeli mu-

Do K T o·a 1 1 Bornova ' Beledi :yesınclen: . . . . ADiL IMER •.-.---... -... -... -... -... -... -... -... -... -... -... -... -... -... 

R 
• t • o t 1 - Su aboneleri İçin 100 adet su saatı alınacaktır. ' OUVfER VE 

Uş U S 8, 2 - 15/5/940 tarihine müsadif çarşamba giinü saatl6 da açılc: eksiltme ile $t1REKA$1 LTD. 
ihalesi Bornova belediyesinae yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2000 ikibin liradır. V APVR ACENTASI 
4 - Muvakkat teminat 150 liradır. 
' ' 2-5-8-11 1513 (836) ATATÜRK CADDF.Sİ Ree.s binası 

hammen kıymetin yiiT.dc 75 ni Qulmaz- ASKERİ HASTAllE 
sa on beş gün daha temdit edilerek on üt h 
beşinci günü ayni saatta yapılacak ar- Dahiliye m e assısı 
tırrnada ihale edilecektir. thale berleli Hastalıırını her gün öğleden sonra 
Peşindir. Bütün masraflar ve yiizde 2 saat üçten itibaren İkinci Beyler 
dellaliye resmi alıcıya aittir. Taliplerin sokağı 45 No. da kabul eder. 
üçüncü Noter dairesinde tasfiye mcmu- TELEFON No: 3806 

r~ljiiiiiıjiji;iıııl~!ıl!~!~~~'1'!~ :r-u Şefik Culluya müracaatları ilan olu- BERGAMA ASLtYE HUKUK MAH-
nur. 1659 (!>Hl) KF..MESlNDEN: 

----·------~----~ 
BERGAMA SULH HUKUK MAH

knlJESlNDEN: 
'E&ıs: 19 t0-91 

Bergama inhisarlar idaresi muhafaza 
memuru Hürrem Tuz.cu tarafından Ber
gamada mukim iken tegayyüp eden 
Güllü tbrahim Ethem kızı Mürüvvet 
aleyhine ikame edilen boşanma davası
nın icrayı muhakemesi 6-6-9~0 tarihine 
mUsadif günü saat 10 da tayı~ kıl~ış 
olduğundan mezburenin yevmı mezkUr
da Bergama asliye hukuk mahkemesin
de hazır bulunması aksi takdirde hak
kında gıyap kararı verileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur.. 

Bergamada Abidin oğlu Fevzi Yund
dağ ile Bergamanın Turabey mahalle
sinden topal Nazife ve mütegayyipler 
namına lınzinci maliye aralarında hissei 
§ayialı Turabey mahallesinde kain sağı 
tenekeci Binyaırtin solu Hınta arkası 
~Yüp cavuş haneleri ve önü yol ile mah
dut 350 lira kıymeti muhammeneli ve 
Bergama tapu dnirt'sinin kanunu sani 
939 tarih ve 105 numarasında naklen PERATOR DOKTOR 
.24-9-35 tarih ve 54 ve Mart 938 tarih Ah c • ı 
70 numaralarında mukanet bir bap ha- met emı 
n~nin Bergama sulh hukuk hakimliği-
nın 2::1-2-940 tarih ve 91-28 numaralı na- Oral 
ını ınucibince İ7.alt>i şuyu zımnında icra 
Ve iflas kanunu hükümleri dairesinde .__ ___ ._._.anesl 
Ve peşinen para ile satılmak ii7.ere mü- s .,...._ ,..... 
Zliyedeye vaz.olmuştur. Ope,..,Öf'Ö 

Birinci artırma ill Mayıs 1940 Cuma Her gün iii1eJe bar FnnslS halta-
günü saat 15 de. · nesinde, öfleden soarıa Birind Bey-

\re ikinci artırma 15 Haziran 1940 ler sokatmda .... No. 42-· 

kCurnartcsi günü .saat 12 de mahkeme i~!!l!l!ll!ll!l!ll!•~!l!İTElijjıi!.r!!WO~'!N!:'!!'Z31m!l'!t~!' 
aleminde icra edilecektir. * 
Milzayededen mütevellit bilumum BERGAMA SULH HUKUK MAH-

ın KEMESINDEN: 
f asarüi tellaliyesi müşteriye ait olup F..sas: 1940-39 aila izahat almak isLiyenlerin 30-4-940 
tarihinden itibaren açık bulundurulan Bergamanın Şadırvan caddesinde 
Şa berber Halil Kayalı ile Selçuk mahalle-
n rtnamcyi görmek üzere satış memuru sinde kara Mustafa aralarında hissei 
eı-gama mahkeme baş kitabetine mü-

racaatları ilan olunur. 1652 (914) şayialı ve tapu dairesinin S-938 tarih ve 

Diş 

Demirelli 
L~ci kordon (Cünlhuriyet Mer
~ bankası arkasında) 88 numara
~ hususi muayenehanesinde hasta· 
-.nnı (tatil rünleri hariç) her gün 
~ondan 1% ye, ü~ten altıya kadar 

1 e4er .. 

106 ve 20-2-940 tarih ve 26 numarala-
rında kayıtlı Bergamanın hacı Bayazit 
M. de kfiin malumulhudut 300 lira kıy'
meti muhammeneli bir bap hanenin 
Bergama sulh hukuk hakimliğinden sa
dır olan 20-3-940 tarih ve 939-72 numa
ralı ilamı mucibince izalei şuyu icra ve 
ifl~s kanunu hiikümlerine tevfikan acık 
artırma suretiyle ve peşin p~ra ile ;a
tılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

Birinci artll'ına 31 Mayıs 1940 Cumar
tesi günü saat 15 de v~ ikinci artırma 
15 Haziran 1940 Cumartesi günü SRnt 

12 de mahkeme kaleminde icra edile
cektir. 

Müzayededen mütevellit bilumum 
ınasarifat ve tc'laliye müşteriye ait olup 
fazla izahat almak istiyenlerin 30-4-940 
tarihinden itibaren acık ı.,.,J •ili ınılan 
artnaı · E • r ııek üzere satış memuru 

. 
Turgutlu Beledi ve riyasetinden: 
70 Metre mikap kırık mermer ta~ı pazarlı~la satılacaktır. 
ihale 14 /S /940 tarihine müsadif sa1ı günü ııaat iki de Turgutlu belediye 

encümeninde yapılıııcaktır. 2-5-8-1 ! 1Si6(83lJ) 

P.iyano akort ve tamiratı yapıbr 
Piyano alınır v~ satılır. Bilümum 

müzik aletleri bulunur 
ADR~ : Keçeciler caddesi No. 557 

TELEFON : 3695 Izmir Defterdarlığından:· 
Karşıyakada Fahrettin paşa caddesinde 2 numarada knhvecilikle müstegil 

iken 934 yılı için namına tahakkuk ettirilen kazanç veriİsinc vaki itirazlatdan j 
sonra terkederek halen nerede bulunduğu anlaşılamayan Hasan Fehmi ve 1 
Ali haklarında vergiler temyiz komisyonunca ittihaz edilen 30. 1 1. 939 tarihli 
ve 7806 aayılı lcarann tebliği ' için mumaileyh her ne 1'adar aranmıı iae de bu
lunamadığından keyfiyet · 3692 sayılı kanunun 5 inci maddesine istinaden 
tebliğ makamına kaim olmak. üzere ilin olunur. , 1664 ( 91 6) 

Turgutlu belediye riyaseti'1den: 
Şartnamesi dairesinde 200 bin ocak tuğlası ile 60 ton kirecin mübayaası 

2 7 / 4/ 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık cksiltmeyp vzedimiıtir. 
lhale l 4/5/940 Salı günü" sut

1 
~ki de Turgutlu beledire c;ncümeninde ya-

pılacaktır. · . 2-: 5-8-11 15 IS (840) 

. ...................................................................................... 
: . : 

~ Devlet Demir Yollarından E • • ...................................................................................... 

Dok tor ve Eczacı aı:anıyor 
idaremizin muhtelif yerlerinde iıtihdam edilmek üzere kısım hekimlerine ve 

eczacılara ihtiyaç vardır. Hekimlere verilecek maaı 1 7 7 lira olup ecz.acılannki 
100 liradır. Serbest bulunmak ve yaıları 4S den yukarı olmamak üzere talip
lerin D. D. Yolları 7..at işleri Müdürlüğüne müracaatları. 

IZMtR BEi .F.DIYEStNDEN: 

10 il 12 1616 (896) 

DOKTOR 

Salih Sonad 
Askeri hastan~i cilt, saç \'C ztih

revi hastalıkları mütehassısı. ... 
2 inci Beyler No. 79 

ÇORUH 
Çocufı hastalıfıları 

. rniitallassuı -
Londna \'e Viyana hastaneleri..

.. etüdünü ikmal etmiştir. 
~ Maa'me adreSi : Birinci Beyler 

1
..-kak No. 42 .. 

TELEFON : 2310 
Ev adresi : Gözt~pe kı.ırakolu kar-

smnda 834/1.. . 

UllDAL -·-UJIUMt DENiZ ACBNTALICI L'l'O. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOa 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten'... 

ce ve Varna iç.in h&reket ~ktir. 
Yolcu ve yük kabt.&I edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de .... yfa, 
Pi.re, Durazzo ve Triyeste J~ .~ 
ket edecektir. Y-o1cll ve yük :kabuT ede
cc·ktir. 
GOULANDIUS BKOTHERS (Bellu) 

L TD. PİRAEUS 
"NEA JIELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire -

Otobüs atelyesine pres • makinesile 
Pileyt ve V. yatağı aletleri satın alın
ması işine talip çıkmadığındari yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi
le bir ay müddetle pazarlığa bıra'kılmış
tır. Taliplerin 29-5-940 çarşamba günü 
saat 16 ya kadar haftanın Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri encümene 
müracaatları. 

11-17-22-28 1667 (917) ı••••••••••••!•lll I Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 1 11 MAYIS 1940 
Z A Y t ~ DOKrOR Yolcu ve yük kabul cbnektedir. 

İzmir F..snaf ve Ahali bankası ödemiş B h t u Gerelc vapurlann muvuallt tarUılerl, 
şubesinden 3-5-933 tarihinde ve 7291 N C Çe Z gerek vapur isimleri ve navlunları hak-
numarada kayıtlı tamamen ödenmiş 20 Çocıılı laastaldılar ktnd. acenta bir teahhUt albna ıtremes. 
lira kıymetinde iki adet hisse senetleri- I Daba faiJa tabillt almak fçln Bfrlnd 
min muvakkat makbuzlarını zayi ettim. JliitaJaasSISI Kordonda 152 numarada ıUMDAL• 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü Hastalannı her gün saat 11.39 dan 
kalmadığını ilan ederim. ı e kadar Beyler sokağına Ahenk umumi deniz A~ntalıtı Ltd.. mllracaat 

ödemişte Şerif Ali oğlu Mustafa matbaası yanındaki husml lalinifin- edilmesi rica olunur. 
de bt.al eder. · TeWoe : 4072 MUdtlriyet 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nrnız sefer yapacaklardır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

W. F. Renry Van der zee 
Vefiitıekisa --·---AMERiCAN EXPORT LİNES lNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXİRİA vnpunı 5 nlayısta bekJeni. 

yor_ 
SERViCJ.; MARİTİ!\IE ROUMAIN 

BUCAREST 
GALAS VE KÖS'rENCE İÇİN 

CA VARN A Mot. 18 Mayısa doinı 
bekleniyor. 

D.T.R.T.-BUDAPEST 
BUDAPE.~TF fçfN. 

DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek· 
foniyor. 

KASSA ınotörü Mayıs sonlarında 
bekleniyor. 

SZEGED \•opuru Hnziran ortalann•' 
bekleniyor . 
soctETE COMMERdAl,E BULGA· 
RE DE NA \1GA110N A VAPEUa 
BULGARİA vapuru 6 mayısta bek· 

}eniyor. Burgas ve Vama için yük aJa. 
raktır. 

V apurlann isim ve tarihleri hak..laMa 
hiç bir taahhftt aluımn. 

Vapu.rlann hareket tarihleriyle .... 
lunlardakt detJpkliklerden acenta ._. 
sullyet k•bul ........ 

IAha fala tM.U&t ~ ATATtJRıc 
caddem 148 NCkdlt W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şn. Vapur acentalıtına mllnda
at edtliP•-rlca olunur. 

'1'1:1...UON ı ltlT /1111 

Blrind Sauf Mlltahtısm 

Or. Demir Ali 
KAMÇIOOLV 

Cik ve T enuül haıtahklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55." 

Jnnir - Elhamra Sıneması arbsmcb 
S.bahtaa akşama kadar baftalaruu 
luıW -... TELU'ON : Kıt 
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Alman taarruzu nasıl hazırlandı? 
Belcika ve Hollanda hudutlarını karadan ve havadan Alman aşan 

karşılaştılar 
t 

orduları muannidane müdafaa hatlariyle 
~~~~~~~~~~oıww.Mllw-~~~~~----~ 

Belçika ve Hollanda harbı- Alman Muhtırası 
na ait dünkü haberler Belçika 

ile taarruzun 
ve Hollandaya yapılan -feci 

Lüksenburg 
Hollanda 

istila edilmiştir. Fakat Belçika 
teslim bayrağı çekmiyeceklerdir 

ayıbını örtmeğe matuftur 

~ 

Hollandanm merkezi Amsterdamdan iki giizcl gorımuş 

Londra 10 (ö.R) -Alman kı- Sabahın saat dört buçuğunda Paris, 10 (A. A.) - Alınan ha-

Londra 10 (A.A) - HoUanda ve Bel
çika hükümetlerine yazılan bir Alınan 
muhtırasında şöyle denilmektedir: 

«Almanya hükümeti, İngiliz ve Fran
sız .siyasetinin başlıca hedefini çoktan 
beri açıkça bildirmiştir. Bu siyasetin 
hedefi harbı diğer memleketlere yay
mnktır. Bu vadide yapılan son teşcbbils 
Norveçin yardımı ile Skandinavyayı iş
gal etmeğe matuf olnn plfuı idi. Orada 
Almanyaya karşı yeni bir cephe açıla
caktı. Fakat son dakikada Almanlar ta-
rafından yap1lan hareket bu teşebbüsü 
nkim bırakmıştır. Almanya bunları ge
!;endc neşredilen vesikalarla bütün dün
yaya ispat etmiştir. Skand.inavyada İn-
giliz - Fransız hareketi suya düşer düş
mez Fnınsa ile İngiltere harp .sahasını 
diğer istikametlere uuıtmak için yeni 
tedbirler almışlardır. İngiliz kıtaları he--
nüz Norveçten ricat etmekte iken İn
giltere başvekili yeni nhval ve şerait 
dolayısiyle <leniz kuvvcllerinin büyük 
bir k~mını Akdenize sevkedecek vazi
yette olduğunu ve İngiliz - Fransız cU
zütamlarının 1skendcxiyeye mütcv~ci-
hen yola çıkarılmış bulunduğunu bildir
miştir. Akdeniz şimdi İngiliz ve Fransız 
propagandasının merke7.i olmulitur. Bu 
çareye baş vurulmuş olmasının sebebi 
Norveç hezimetini ve İngiliz - Fran">ız 
prestijine indirilen darbeyi örtmek idi. B. Bitler 

Diğer cihetten yakında Balkanların 
A1manyaya karşı açılan harp için bir 
sahne olabileceği intibaı husule getirU
mi§ti. 

Hakikatte bundan .sonraki İngiliz • 
Fransız taarruzunun istikamcti hakkın· 
da bir şaşırtma hareketi yapılmak iste· 
nilmişti. Fransa ve İngilterenin h:ıkik1 
maksatları garpte Almanyaya taarruı 
ebnektir. Uzun zamandanberi hazırlan
mış olan ve §İmdi pek yakınla.şan bu 
taarruz Hollanda ve Belçika yolu ile 
Ruhr mıntaknsmda yapılacaktı. Alman• 
ya bütün meml<?ketlerin tnmamiyetini 
tanır. Ve tamamiyete riayet eder. An· 
cak bu memleketlerin Almanya ile mtlt• 
tefikler arasında ihtilaf zuhurunda ta• 
mamiyle bitaraf kalmaları şarttır. Bel· 
çika il<? Hollanda ic;e bu şarta riayet et· 
memişlerdir. Bu iki memleket zahiren 
bitaraflıklarını muhafaza etmeğe çalış· 

makl:ı beraber filiyatta Almanyanın, 

bilhassa Almanya dahiliye nazırının 
Almanya hüki.imeti, harbin hidayetin· 
dcnberi Hollanda ve Belçika gazeteleri· 
nin Almnn nleyhtarlığında İngiliz ve 
Fransız gazetelerini bile geçmiş odluk· 
larını beyan eder. 
Alınanyanın teşebbüslerine rağmen 

bu tarzı harekette şimdiye kadar bit 
değişiklik husule gelmemiştir.> 

talarının bu sabah Hollanda, Bel- umumi seferberlik ilin edilmi,, berlere göre, sabah 4,30 da Anvers 
çika ve Lüksenburg hudutlarını bunun arkasından da örfi idare mıntakası üzerinde bir çok tayyare
geçtikleri resmen teeyyüt etmif- ilan edildiği, sokaklara yapıftırı- lerin uçtukları görülmüştür. Tayya
tir. Bu hususta alman haberler kı- lan beyannamelerden anlafılmı•- re dafi bataryaları faaliyet halinde-

ıaca ~öyledir: tır. dirYENI BOMBARDIMANLAR; 
LOKSENBURGT A: Alman kı- Belçikamn muhtelif fehirlerin- Brüksel ı O ( ö.R) - Brüksel tayyare 

Hollanda ve Belçika 
avlanmadı 

taları Lüksenburgun İ•galini ta- de, Brükıelde bir çok evler tay- istasyonlarının hepsi sabahleyin bom
mamlamıflardır. Ecnebi misyon- yare bombardımanında harap ol- bardıman edilmiştir. 
lar ve bu arada Amerika harici- mu• ve halktan ölenler, yarala
ye memurları fehri terk etmi,ler- nanlar kaydedilmi,tir. Anvers as-

· Paris l O ( ö.R) - 3 7 Alman tayya
resi Anver~İ bombardıman etmiştir. 
Lüksenbur~ eyaleti dahilinde bir istas
yon olan Censelleda, Alman tayyarele
ri tarafından tahrip edilmiştir. 

gafil 
d . keri hastanesi harap olmus.tur. ır. 

HOLLANDADA : Hilversum 
radyosu, altı Alman tayyare filo
sunun kısa fası lalarla Hollanda, 
üzerinde çok alçaktan ve takri
ben 1000 metre irtifada uçtukla
rını, Lede üzerinde genİf surette 
faaliyet gösterdiklerini, Fride 
adaları üzerinde Şarktan garba 
yaptıkları uçuflar eanaamda ha
va bataryalarının tayyareleri kar
tıladıklarını bildiriyor. 

Hollanda, sabahleyin resmen 
Almanya ile harp halinde bulun
duğunu, radyolar vasıtasiyle Hol
landa halkına bildirmi,tir. Al
man i,gal hareketini geçittirmek 
maksadile arazi suya boğulmut
tur. 

Hollanda hükümeti neşrettiği 
bir beyannamede Hollanda ve 
Alman üniformaları giyen Alman 
askerlerinin Hollanda arazisine 
dahil olduklarını, halkın buna al
danmıyarak müteyakkız bulun· 
malarını tavsiye etmittir. 

Hollandada örfi idare ilan edil
miştir. 

BELÇIKADA: Alman tayya
releri sabahın saat dördünden 
itibaren Anvers üzerinde uçmut
lardır. Brüksel tayyareleri istas
yonlarının hepsi Alman tayyare
leri tarafından bombardıman 
edilmiftİr. 

Alman - Belçika hududunda 
karşılıklı topçu düellosu devam 
etmektedir. 

Belçika hükümet erkim bu sa
ate kadar Brükseli terk etmemiş
lerdir. 

Kral Leopoldun Brüksel civa
rında bir köyde, fakat vazife ba
;Şında bulunduğu ve müdafaa ha
reketl~rini hükümetle birl:kte ve 
bizz?.t idare ettiği Londradan bil
diri mistir. 

Vaşin~ton 1 O ( AA ) - Royter 
ajansı bil<Mİyor: 

Birleşik Amerikanın Belçika elçi~i 
Cudany Lüksenburg hükümeti erkanı
nın (hariciye nazırı müstesna) Lükııen
burgu terk ettiklerini Plaber vermekte
dir. 
LüKSENBURG 1STiLA. EDiLDi 

BrükseJ. 1 O ( A. A.) - Röyter 
bildiriyor: 

cl.üksenburg istila edilmiştin 

BELÇiKA YA TAARRUZ 
NASIL OLDU} 
Brüksel, 1 O (A.A .) - Bu sabah 

cereyan eden hadiseler hakkında 
şu tafsilat veriliyor: 

cSaat 5,20 de Bri.ikselin hava da
fi bataryaları faaliyete geçmiştir. 
Saat 5,30 da Belga ajansına verilen 
maliımata göre bir çok tayyareler 
Hollandanın merkezi üzerinde uç
maktadır. Tayyare dafi bataryaları 
faaliyete geçmiştir.> 

Brüksel, 1 O (A. A.) - Röyter
den: 

Yüzden fazla Alman tayyaresi bu 
sabah Brüksel üzerinde uçmuştur. 

BELCIKANIN SON KARARLARI 
BrÜkscl, 1 O (A. A.) - Belçika 

radyosunun hususi bir mesajı, Ri
ver ve Santron mıntakalarında bir 
takım pnraşütçiilerin bulunduğunu 
haber vermektedir. 

Belçika radyosu, Milli müdafaa 
nazırının talebi üzerine bütün asker· 
leri, mensup oldukları kıtalarına il
tihaka davet etmiştir. 

Sabahın saat birinden beri nazır
lar, akdetmiş oldukları fevkalade 
içtimaa henüz nihayet vermemiş
lerdir. 

Başvekil Piyerlot ve Hariciye na
zırı Spaak kral tarafından kabul 
edilmişlerdir. Bu mülakatın sonun
da başvekil Pierlot matbuat mümes
eillerine beyanatında, Belçikanın ta
arruza uğradığını söylemiştir. 

Rrükııel üzerine bombalar atılmış ve 
bazı binalar harap olmuştur. 

TOPÇU A TF...ŞI: 
Brüksel l O ( A.A ) - Bclçikanın 

Ever hava limanı üzerine bombalar atıl
dığı öğrenilmektedir. Alman - Belçika 
hududu üzerinde topçu mania ateşi in
kişaf etmektedir. 

Brüksel l O (A.A) - Röyter ajansı 
bildirivor: 

Brü.ksel tayyare istasyonlarının hep
sinin bombardıman edildiği sabahleyin 
saat 6,25 de haber alınmıştır. 

Belçika Lüksenburg hududunda" 
şiddetli topçu ateşi olmuştur. 

HOLLANDANIN iSTiLASI: 
Brüksel, 1 O (A. A.) - Hollan

da ordusu umumi karargahının aşa
ğıdaki tebliği neşredilmiştir: 

«Alman kıtaları bu sabah saat üç
tenberi Hollanda hududunu geçmiş
lerdir. l-lollandanın müteaddit hava 
limanlarında hava hücumlarına te
şebbüs edilmiştir. 

Ordu ve hava mijdafaa teşkilatı 
hazırdır. 

Memleket mukarrer planlar mu
cibince su altında bırakılmıştır. 

Hollanda ordusu genel kurmayı, 
Alman kıtalarmın bu sabah saat üç
te Hollanda hudutlnrını geçtiklerini 
haber vermektedir. 

Royter Ajan~ı da Brübelden şu 
haberi vermişti: 
«Düşman müteaddit Hollanda ka

rargahlarına hava taarruzları yap
mıştır. Ordu ve hava dafi batarya
ları taarruzu karşılamıya hazır bu
lunuyorlardı. Bir kaç Alman tayya
resi düşi.irülmüştür.» 

HOLLANDA MUKAVEMET 
EDiYOR: ' 
Nevyork 10 (ö.R} - Röyter, Hol-

landa kuvvetlerinin, Alman kıtalarının 
inmeğe teşebbüs ettikleri ?opyol hava 
İstasyonuna doğru sürntle ilerlediklerini 
haber vermiştir. 

- BA$TARAFI 1 tsci SAHiF.EDE -
mana karşı koymutlardır. 

Öte taraf tan da, müttefiklere 
yapılan müracaat üzerine lngiliz 
ve Fransız seferber orduları bu 
iki memleketin imdadına kot
muf, Müttefik filolar ve tayyare
ler müstevli ile karada ve deniz
de karfılaşmıya batlamı~tır. Ka
ra kuvvetleri de halen yoldadır. 

iLK NETiCE : Belçika müda
faa ordusu, dü,manın ileri haı .
ketini durdurmıya muvaffak ol
muttur. Bir çok Alman tayyare
leri düşürülmü,tür. Hollanda or
dusu, düşmanı muhtelif noktalar
da tevkif etmif, Alman zırhlı 
trenleri berhava edilmiştir. 

KRAL V AZIFE BA$1NDA 
Par is 1 O ( Ö. R) - Fransı:.ı; - Alman 

cephesinde karada mühim bir faaliyet 
göze çnrpmnmıştır. Belçikada Kral Le
opold kumandayı eline almış ve Belçi
ka ordusu Alman ileri harekdini bütün 
noktalarda durdurmağa muvaffak ol
muştur. 

Belçika tebliği, Belçika tayyare mt'y
danlnrınn karşı yapılan hava taarruzla
rının netice vermediğini kaydetmekte
dir. 

Londra 10 (ö.R) -- Hollandada 
Almanlar paraşütle mühim ku'Vvetler 
indimlişl<"rdir. l.iıhey tayyare kararga
hına indirilen bu kuvvetler 1 lollanda 
askeri üniforma mı labistiler. Almanla
rın l lollandadn on kilometre ilerledik
leri ve ııonrn ileri hareketinin durdurul
duğu anlasılmıştır. 

Almanların Aelçihıdaki indirdikleri 
paraşütçüler imha edilmektedir. 

Almanlar 1 Iollanda ve Belçika sula
rına mayn dökmüşlerdir. 

Brüksdde ikamet eden bütiin Alman
lar tevkif edilmiştir. 

HOLLANDA TEBLICI: 
Paris l O (ö.R) - Hollanda umumi 

karargahının su tebliği Laheyde neşre
dilmiştir: 

Bu snbnh Alman kıtalan hududu ger
mi ler ve kıtalarımızJa temas haline gel
mişlerdir. Askerlerimiz mevcut plana 
göre kendilerine verilmiş olan tahrip va
zifelerini muvnffnkıyetle ifa ederek 

----------------------------------------_,..,----- • Möz ve l ı:er nehjrl eri iizerindeki köpBelçika hükümeti, Berlindeki 

nefiri VRsıtasiyle A!mnn hüküme- Rumen milli bayramı münase
tini ~iddetle protesto etmittir. 

Belcika hükümeti. müttefikle- betile bir geçit resmi yap1lm1şt1r 

rüleri tahrip etmiştir. Almanlar ancak 
'. Dramen şehrinin şarkında Y e huduttan 

l 5 kilometre mesafede !zer nehrine ge
l ebilmiııl erdir. Alman tayyareleri askf"r 
ihracına te-şebbüs etm:.,1Ar ve bazı nok
talarda pcırasütçülcr irdirmeğe muvar
fok olmu lnrdır. Tayyareler kez" y{"re 
inmeğe te.,ebbüs etmişlerdir. B•ınlrr 
muvaffak olamamışlar ve bir kısmı Hol
landa üniformasını taeoıyan parnsütçüler 
muhnsarn c.-dilmislt'rr:lir. Bir cok ~-hirler 

re miiracaat ederek Fransanın ve 
Bükreş 1 O ( ö.R) - Almanyanın ) eni taarruzu Rumen milli bayramı 

fnp;Jterenin hemen ır.arantilerini münasebetiyle yapılan resmi geçitten bir saat evvel haber alınmış ve diplo
v ... ~ine ~r.tirmclerini talep etmiş- matik ve siyasi mahfillerde derin tesir huııule getirmiştir. Almanyanın erka
tir. nıharbiyesince tasarlanmış olan cepheleri serpiştirmek planını tatbik etmek 

Alman kıtaatı, Belrika hudtıdu- istediğinden şüphe ediliyor. Budapeştedeo alınan haberler de bu ihtimale 
• J f kuvvet vermektedir. Rumen umumi efkarının dikkati halen Sovyet Rusyaya 

nu gecmı~ er, akat Beldka ordu- çevrilmiştir. Ne kada'r tezadlı görünürse görünsün Akdeniz mıntakasında 
sunun anudane bir mukavemeti- sulhun muhafazuı bu memleketin bitaraflık vaziyetini muhafaza etmcsiylo 

•• '• '--'- l:."-<. ....... __ ___,....JL...... .... .a-... ~..;.;;~~;,..;;~~~~~.-1111ıııııiiiiiiı1._ııiiiiiliiııiiiıilıiilıiiiiiiıiiiiliiiiıiiiiııiiı .. liiiiim 

yalan haberleri ihtiva t"dc.-n 

oıww.--....-------------~-~ 
mandnnlık kanşıklık çıkarmağa matuf nın atışları fasılasız duyulmuştur. T ehli• 
olan propagandalardan tahaffuza 8avet ke düdükleri sık ııık çalmıştır. 
etmiştir. Felemenk milleti ordusuna ta- Londra 1 O ( ö.R) - Alman hav• 
mamile itimad etmekte ve araziyi mii- ordusu dünkü harekat esnasında ağıt 
dafaa edece~inden emin bulunmakta• zayiata uğramıştır. Anvers ve Brüksel 
dır. şiddetli taarruzlara maruz kalmışlardır· 

J lollnnda radyosuna göre Almanla- Ahalisi çok kesif olan Belçika payitah• 
rın dört zırhlı treni saffı harp haricine tında !!ivillerden bir çok kurbanlar vat• 
çıkarılmıştır. Bunlardan birisi Vello dır. 

köprüsü iizerinde havaya uçurulmuş- Hollandada Lahey şehrinde bomba· 
tur. lar hariciye nezaretinin yanı başına düş· 

Hollanda tayyare meydanlarına hü- müştür. Şibol tııyyare meydanı ve Ams· 
cumda en az yetmiş Alman tayyaresi tcrdam tayyare limanı bombardıman 
düşiirülmüştür. Zaif dü'.'lman müfrezeleri edilmiştir. Alman tayyareleri ile Hollan• 
memleket içine inmiş olup mevkilerini da avcı tayyareleri arasında muharebe• 
müdafaaya çalışıyorlar. Fakat Hollan- ler olmuştur. Velşta tayyare karargahı 
da kuvvetleri bunlara şiddetle hücum da bombardıman edilmiştir. 
etmektedirler. Fransada bombardıman edilen şehir• 

Hollanda hükümetinin aldığı haber- lcrin listesinde Liyon, Lif, Nansi, Kol• 
lere göre Almanlar kendi kıtalarını ört- mar, F ontuvaı:, Lüksöy şehirleri vardır· 
mek için Hollanda harp esirlerini kulla- Liyon üzerine yapılan taarruz iki saat 
nıyorlar. Bu akşamdan itibaren hava sürmüştür. f-"ransız dafi bataryaları ba:ıl 
bombardımanlarına karşı fevkalade ted- tayyareleri di.işürınüşlerdir. lngiliz 110 

birler alınmıştır. Payitaht ahalisinden sü- Fransız askeri hava karargahlarına kart' 
kunetin muhafaza edilmesi rica edilmiş- teşebbüs edilen taarruzlar tamamilo 
tir. akim kalmı§tır. Resmen beyan edildiği• 

Amsterdaın ve Roterdam borsaları ne göre on sekiz Alman tayyaresi Frafl' 
kapalı kalmıştır. Ayni şehirlerde mek- ııııdaki askeri tayyare karargahları \i%t" 
tcpler de bugün açılmamıştır. rine yapılan hücumlarda düşürülmüştür• 

Paris 1 O ( ö.R) - Hollanda parla- Fransada Ingiliz hava karargahları~a 
mentosu Jzersul kasııba!!ında saat 14,45 yapılan taarruzlarda da beş tayyre dı.ı· 
te içtima etmiş ve reis Hollandanın sıkı §Ürülmüşti.ir. 
bitaraflık Yaziyctinc rağmenn maruz lngilterede Kent kontluğunda Kcn· 
kaldığı vahşiyane taarruzu protesto ede- tcrbori şehri civarında Şe]en kasabasıJlS 
rek demiştir li: Hollandalılar en büyük bombalar düşmüştür. 
kahramanlıkla istiklallerini müdafaa için -Londra 10 (ö.R) - Hollanda kra· 
her fedakarlığa hazırdırlar. !içesi Mojeste Vilhclmin milletine hito· 

HAVA MUHAREBELERi: ben bir beyanname neşrederek şunları 
Paris 1 O (ö.R) -- Belçika tayyare- demektedir: 

cilerile Alınanlar arasında bir çok hava Hollanda en sıkı bir bitaraflık muha• 
muharebt•lr:ri olmuştur. lıalyan mamu- faza etmekte iken Almanyanın, Holla;· 
!atından bir tayyareye rakip olan bir da bitaraflığınıı riayet edeceği hakkın 8 

Relçikalı pilot Mes~er Şmit 1 09 tipinde yüksek teahhütlerine rağmen habereizco 
bir Alman tayyaresini, diğer bir pilot ani taarruzunn uğramıştır. Tarihte enı· 
ayni tipte bir Italyan tayy'aresile iki Al- ııali olnm·an ve medeni milletler ara;( .. 
man tayyaresini dü"ürmüştür. Hava mü· daki büıÜn ahlak kaidelerini ihlal e ell 

dafaa topları dört beş Hangel tayyare- bu taarruzu en hararetli bir şekilde P1
"; 

sini dü,ürmüşlerdir. tı-..sto ederim ve ahr.livi her tarafta .,. t 
öğleden sonra Brüksel üzerine bir her suretle vazifesini . yapmağa daVC 

hava hücumu yapılmış ve hava toP.lnrı- eylerim. ___.. 
~-~~~~~--~----~~--

l\1üttefiklerin tebliği 
Almanlar 

ederlerse 
sivil ahaliyi bombardıman 
hemen mukabele edilecek 

ırat' 
ler ki Fransa \ 'C İngilterede veya J 1 .• 

1 d · · ı aha 1 
dım rtlikleri memleket CT e sıvı dct1 
nin bombardımanı halinde icap c et• 
tedbirleri almak hakkını muhafaza 
mb;lerdir ve halen de etmektedirler .. 11 

Paric; 10 (Ö.R) - Gece 1ngilt~re~~
cenubu şarki sahih acıklnrında hır toP"' 
va faaliyeti olmus ve clı:ıfi tayyı:ır0e "r• 
ları T ymi nehri mansabırıdan u 
k d r d man ta arelerine ate 


