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HAKKIOCAKOöLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDE'l1 Türkiye için Hariç içi.o 
SnNlik ····- 1400 2900 
Altı a11Lık ""'"- 750 1650 

1 
GUnil geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

1lan mllnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Cebelüttarık gemilere 
kapanmadı 

Londra, 11 ( A.A) - Cebelüttanlon aeyri 
aefaine kapatıldıjma dair verilen haberlerin ta
mamiyle aad.aa olduia dün öiJedm aonra tngil.iz 
deniz makamlannda resmen beyan edilmekte 
idi. 

·-----' YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Kat'i muharebe pek yaklaştı 
, .........••.............•........................................•........•.................•................•.........•......... 

Almanla.r Hollandada ellinci kilo
metrede, Belçikada Liyej 

istihkimla·rı önünde durduruldular 

• • • • • • lngilterede milli kabine kuruluyor -· Çemberlayn ve Loit Corç 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da kabineye giriyorlar 200 Alman tayyaresi düşürüldü 
SONDAKtKA 

Londra, 11 (Ö.R)
Alman t.aaruzu Na
zilerin hazırlndıkla
rı plan dahilinde 
y:ıpılamnınaktadır .. 

Çörçil kabinesi dünyayı Nazi tehlikesinden kurtaracak . . . . . . -. -... -. 
Almanlar lngiltere ye 
parafütle asker mi 

indirecekler? -·-Lonclra 11 (A.A.) - Dahiliye 
nezareti düşman lataları parasütle 
İnmek teşebbüsünde bulunduğu 
takdirde müteyakkız davramlmasım 
bütün vatandaşlara tavsiye etmİ§lİr. 

Hollanda adalarına 
Müttefikler 

asker cıkardılar 
' -·-Londra 11 (Ö.R} - Hollandamn Pa-

tifik denizindeki Küresa ve Ardiya ada
larını mahal1i Almanların muhtemel sa
botaj t~ebbüslerinden korumak üzere 
llollanda hükümetinin talebiyle bu ada
lar,:ı müttefik kıtalar1 çıkarılmış ve sa
:rnimi şekilde karşılanmıştır. Müttefik 
sefirleri Vaşington hilkUmetine vaziyeti 
bildirmi§lerdir. 

Yeni Harp 
Yeni Kabine 

--*--
Müttefihler cephesini 
kuvvetlendirmiştir .. 
l' eni hadisele:t 
vaziyeti daha iyi 
aydınlatacaJıtır ... 

-e
HAKKıocAKoCLu 

intiz•.r oluı dui;'ll gibi menfur tccaviiz 
tahahkuk c~ }emiştir. Alman orduları 
llollarıda, Bekika \'C Lül>scnıburg hu
dutlarını gcçc;kcn ingiltcrcdc Çember
)~~ n istifasını '\'crnıiş, yeni kabineyi teşk:lc Vinston Çörçil memur edilmiştir. 
l' eni İngiliz kabinesi hakiki harbin cid
di. bir saflıası ile karşı karşıyadır. 

lngiltcrcdc kahine buhranını doğuran 
iıniller maliımdur. Hiikümct tclıcddil
liinii icap ettiren hadise, harbin lüzum 
\'e ademi liiı:umundan doğmuş bir mü
b'1ka anın neticesi değildir. İngiltcrcde 

arp aleyhtarlığı ~·oktur. 

1 
.. nilakis Avam kamarasındaki gürültii

du müzakereler harbin ]ayık olduğu şid
ct ve eJıcmmiyetle idare edilmemcsin

d.cn, Alınanlara ani ve şiddetli darbele
li1. n indirilmcmcsinden tevellüt eylcmiş-
ır. 

d Muhalifler Çemberlayni kafi dcrccc
d c hareketli ve becerikli bulınadıkların· 

1 
nn dol.ııyı lurpalamışlardır. Hiikümeti 

dcnkit edenlerin haklı veya hak!i>ız ol
~!-'~lannı burada miinakaşa edecek de
gıJız •. 
~luhakkak olan cihet şudur ki İngiliz 

~ılleti imparatorluğun ve cihan emni
l et ve huzurunun miitecavizlerden ko
~~nıası uğrunda daha enerjik hareket f '!~esini, mütecavizlere ağır darbeler 
~dırıhnesini istemektedir. Bu mevzuda 
ı/'haliOer de mu\'afıklar da tam bir fi. 

•r rnutabakati halindedirler. 
k nu milli birliğe uygun bir hükümct 
lalırınak için çok '=ah~ınış olan Çember
}}ı~ıı, bunn muvaffak olmadığından, son 

t. t!zaltereler neticesinde de kendi par
•sıtıe •11 rncn-;up mebuslardan altnusının • l':Vh . rı tc rey vermesinden. ve bir o ltada-
dnllın da ı·cyc istirak c~ )~memesi yiiziin-
V tn_c' kiini terke mecbur knlmı tır. 

., <'Ilı knlıiııe~i Almanların bh- numa-
(~ dii ınan dirn ilan ettikleri Vinston 

or ·ık ('~·ı mrm::ıl.tndır. 
ı,. 0 rril harb"n ha"lnmnsiylc birlikte 
ı.ı' rp kabine ine dahil olmus, b::ıhriye 
ll'r~ :tefini iızcriııe nlmıs, hattn son giin
llıi,. e fcvkclfıdc salfıhivetlcrle harp ko-

l~ 0.nıumn bn~mn r,etirilmişti. 
hir llgıltercnin en miimtaz, en enerjik 
litı ~c, !et ııdnmı olarak tanınan Çörçi· 
~ın rıbınenin bnşma getirilmesi harp 
otan anı?~a mü~ahcdc edilmesi zrıruri 
ı...:-· lnı!lı birliği viicuda getirecek bir 
~et sayılabilir. Çünkü Çörçilia şah-

Habersiz tecavii-, 
ziin nıiimkiin kıl
dığı ilk muvaffa
kıyetlerden sonra 
Alman kunctleri 
Hollanda ,.e Bel
çika ordularmm 
kalır:ımanca ınukn
\ cmctlcriyle dur
ıhınılmnş olup İn· 
giltcre \'C Fransa 
orduları Alman or
dıısuylc tarihin bel
ki en miihim mu
harebesin<' girisebi
lccek bir , ·aziyetc 
girmişlerdir... Al
rnanyanın en fa7:la 
ümit bağladığı ha-
va ku'\'\"eti ikn et- Alman tcıarnızımıı. dıırduraıı Belçika cukcrlerinden 
tiği hasarattan 2İ· bir kaçı vazife başında 
yı:ıdc kendisi zayiat \'ermiştir. ileri hareketine şiddetle mukavemet 

LONDRA, 11 (Ö.R) - Garpteki bü- edilmekte ve Almanlar istedikleri gibi 
yiik muhnrebe haberlerinin hiilasası ilerliyememcktedir. 
~unlarclır : HolJandada Almanlar tarafından z.ap-

Almanlann taarruzunu kar~lamak iedilntlş olan tayyare meydanları Hol
için İngiliz ve Fransız kuvvetleri mu- fonda kuvvetleri tarafından geri alın
ayyen bir plan dahilinde Belçikada iler- mıştır. 
)emektedir. BeMknda ise Almanlar hic bir tavn-

UoHandn , .c BcJçikada Ahnanlann - ·SONU 6 iNCi SAufFmE ...:. • 

Hollanda erkiiıııharbiyesi harita 1izcri11dc tetkikatta bulunur1cen 

Londra, 11 (Ö.R) - İngiliz muhalif 
partileri vaziyet karşısında Çemberlayn 
kabinesinde değişiklik yapılmasını iste
mediklerini hilclirmişlcrse de B. Çcm
berlayn kendi karariyle dün krala isti
fasını vermiştir. Bnşvekilliğc Alman 
ta:ırruzunun en büyük düşmanı olan B. 
Vinston Çörçilin tayini İngiliz ve müt
tefik matbuatında hararetle karşılan
mıştır. 

B. Çörçilin tayini yalnız kendi km·
vetli şahsiyetinin memleket başına gc· 
tirilmesi demek değil, harp gayretinin 
en müessir şekilde idaresini temin i!lin 
milli bir hükümctin teşkili demektir. 

En•clre hüküınctc muhalif olan Sos
yalist , .e Liberal partiler B. Çörçilin ri
yaseti altında kabinede yer almağı ka
bul etmişlerdri. Bu yeni Britanya kabi
nesi dünyayı Nazi tehlikesinden kurtar
mak hususunda mühim bir rol oymya
eaktır. B. Çörçil muhafauılcar, Sosyalist 
ve Liberal parti azasından mürekkep 
bir kabine kurmakla meşguldür. Buka
bine bugün teşekkül ebniş olacaktır. 

ÇEMBERI..A YN DE KABİNEYE 
GWYOR .. 
Matbuat B. Çeınberlaynden de sita-

yişle bahsederek Uç seneden beri baş-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Italyan 
donanması 
kuvvetlen e yor 
Pnris. 11 (Ö.R) ·- İtalya bahriye müs

teşarı Sen:ıtoda bahriye bütçesinin mü
zakeresi münasc-betiyle şu malumatı 
vermiştir : 

1 - İtalyanın :~5 bin tonluk zırhlı1a
rından dördün<.'iiı.ü olan Roma zırhlısı 
önümüzdeki haziranda denize indirile
cektir. 

2 - İnsa edilmekte olan 5400 tonluk 
12 kruvazör muayyen tarihinde hizmete 
girecektir. 

3 - Tahtelbahir inşaatı hakkmdaki 
program tatbik edilmektedir. 

4 - Yeni tahtelbahirlerle yeni dest
SONU 6 JNCI SAHİFEDE 

Felemenk Hin
distanı ve Japon 

lsvicrede umumi seferberlik 

yanın vaziyeti 
-ııı:--

Japonya, endişelerini 
bütün devletlere 
tebliğ etti-. 
Paris 11 (ö.R) --- Almanya ve 

Hollanda arasında hali he.rbın ilim 
sebebiyle Japon kabinesi bu sabah 
içtima etmif ve hariciye nazın B. 
Haritayı, vaziyeti ve Felemenk Hin
distanında husule gelebilecek deği
ıiklikleri ne kadar kaygı ile takip et-

- SONU 3 ÜNCÜ SARtFEDE -

, 
--------------------x*x----------------------

Ba ş kuman dan bir be-
yannanıe neşretti 

--------------x~x------------------

Her tecavüze karşı şiddetle 
tedbirleri alındı mukabele 

------------------------x4~------------------------
Bern, 11 (A.A) - Federal meclis davet edilmesi muhtemeldir. Aynı mah

dün geç vakte kadar müzakerelerine fillerde beyan edildiğine göre: 
devam etmiştir. iyi haber alan mahfiller· Mütemmim seferberlik tedbirleri Js
de hasıl olan kanaata göre muvakkaten viçrenin harbin başlangıcından heri dai
izinli bu]unan bütün efradın ailah altına mi seferberlik halinde bulunması dola

yısiyle kolaylıkla tatbik edilmiııtir. 

Tenis kulübü ve kortları dün acıldı BAŞKUMANDANIN 
BEYANNAMESt • 

Bern, 11 (AA) - Başkumandan 
Qison orduya aşağıdaki emri yevmiyi 
göndermiştir: 

Bu sabahki umumi sd~rberliğin ya
pılmasına beynclmi1el vaziyetin vaha
meti amil olmuştur. Ordu bü~ün hudut
larda kim olursa olsun mutecavize kar,ı 
vnzifesini yapmağn hazırdır. 7.abitlcr, 
küçük ;z.nbitler kerler memleketin m -
kaddera~ını eli rinizd~ bulunduruyor
sunuz. 

Herkecıin kendi ine teı. di edil<"n vazi
feyi yapacağından eminim. 

Londm, 11 (ö.R) --- 1 ı.s re b 1 u
mandnnı ii!<'neral Gi.:çn n~rettıği bir 
emri yevmide 1 \İçre hükümeıinin veya 
erl::.nı h:ırbiye 'nh muka\. met nzimle
rini şüpht<:ye düşürmek iı;in radyo ve 
bn;ıka ı. asııalarln ne.,.rolunacak haberleri 
nnznn itibara nlm .. ma1ıırını ve bu ha
berlerin yalan telakki edilmesini ve an
cak düşman menbalarından neşet ede-

Hava harbı şiddetleniyor 
-------------------x*x---------------------

AI m anlar sivilleri bom· 
bardımana başladı 

Müttefiklerin mukabele•i 
Londra, 11 ( ö.R) --- Fransada Al

manlann hava hücumları neticesinde 
sivil ahaliden yÜ%dcn fazla telefat var
dır. Bunlar arasında kadın ve çocuklar 
da dahildir. 

Nazi propagandası her mutad mesu
l.iyeti müttefjklere yüklemek için mütte
fik tayyarelerince buna benzer cürümler
le ittihama ba!ılamış]ardır. Ezcümle üç 
müttefik tayyaresinin Frayburgu bom
bardıman edert>k ahaliden yirmi dürt 
kişinin ölmesine sebep olduğuna dnir 
istinadnttn bulunmuştur. Halbuki bu 
havaliye hiç bir müttefik tayyaresının 
geçmediği Paris ve Londradan bildiril
mi;ıtir, 

lngiliz ve Fransız hükümctleri s:vil 
halkın bombardımnn edildiği takdirde 
mukabil hıırckette bulunncaklnrını be
yan ederek Almanynya ihtaratta bulun
muşlardı. 

Paris, 11 (AA) -- Fransız loprnk
larında bir kaç kene tehlike İşaretleri 
verilmi tir. Bilhassa merkez şark mın
takasında saat 2,30 dan 3,05 e kadar 
cenubu ;ıarki mıntakasında eaat 2,30 
dan üçe kadar ve Paris mıntakasında 
5, 1 O dan 6, 5 4 e kadar alarm devam et-
mistir. 

ALMANLARIN TEHDiDi 
Bertin 11 (ö.R) - Alman ha

berleri Brükseli müstahkem mevki 
addederek bombardımanına de.vam 
edeceklerini bildirmekte ve bir Al
man sivil fehrine taarruz halinde 
bet misli kuvvetle be§ düıman Jeh
rine kar§ı mukabelede bulunacakla
n ilive edilmektedir. 

AL1\IANLARIN HEDEFİ SİVİLLER 
Londra, 11 (Ö.R) - Almanlar bugün 

Fransanın şimali şarkı ve cenubu şar
kisi üzerinde yeni hava hücumlarında 
bulunmuş ve sivil ahali arasında zayi
atı mucip olm~c;tur. Belçikada Alman 
tayyareleri hemen daimt olarak memle
ket üzerinde uçmaktadırlar. Brüksel 
tayyare meydanına yapılan bombardı-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

lngiltereye gelen A1nıstııralya tayyare. 
Zeri safıharp halinde uçarkeıı 

Donanmamız 
Marmarada ta-
limlere başladı -·-Halıilıi top atqları 
yapdmalıtadır -·-İstanbul, 11 (Yeni Asır) - İstanbui 

liman reisliği, donanmamızın Marmara
da mut.at talimlere başladığını alaka· 
darlara tebliğ ve ilfuı etmiştir. 

Talimler 22 mayısa kadar devam ede· 
cck, bu müddet içinde hakild top atı~
hirı da yapılacaktır. Talim sahası tesbit 
olunmuştur. TahtelbahirlerinıWn ma
nevrası için Silivri ve bilyUk Çekmece-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Altay galip, Altınordu mağlup! 



Ankar - • 
zmır maçları 

Altay g lip geldi, Altıı -

Tük hava u-
• romuna yem 

ya ımlar 

eyva, bağ, se ze ye 
tiştirerek geçinen köy er 

Hükümetce 
t 

-~~~~~~~-x.x•~~~~~~~~~ 

i&tatistik bir hazırlanacak ordu yine m "lô.p 
............. ~ ...... -...~x~x:-=-=--~~.,.,.,,!""'"!!!'= 

D .. k •. . u u maçları t 

Sirlı lıöylü ihtiyar bir 
uatandaş yeniden üç 

yüz lira 11erdi-

Eşmenin Sirke köyünde 90 yaşında 
bir zat bu sene mahsulünü saU.rak eline 
geçirdiii 300 liranın tamamını Türk 
hava kurumuna göndermiotir. Geçen 
sene de aynı oekildc hareket eden ve 
zenginlerimize nümunei imtisal olan bu 
k8ylüyü tebrik ederiz. 

Kazançlarını meyve bahçeleri ile bağcılık ve sebıeclllktcn temin eden köy
lerin Başvekfil t istntlstik umum mUdürlilğUnce tes\>it e~ilmesl muvafık gö
rUlmüştllr. 

Buna dair bütün vilAyetlerimizden olduğu gibi vilayetimizden de şu malumat 
istenilmiştlr: 

~~~~~~~~-x~x:~~~~~~~~~ 

Başşehrimizin iki kıymetli takımını yakalıyan Vahap zor ~ir. vaziyette 'll
dün sahaınızda seyretUk. Şurada ilk ön.- masına rağmen isabetlı hır vuruşla Al
ce kaydetmellylın ki, gerek Muhn.fızgU- tayı galip etlr n golU yaptı. 
eli ve gerek Ankara şampiyonu Gençler ALTINORDU - GENÇLERB1RL1C.t 
Birliği, bilhassa dilnkil oyunlara naza- Bundan sonra sahaya Gençlerbirliğl 
ran bizim takımlarunı:ıdan Ustün olarak ve Altınordu takımları çıktılar. Seremo
iki 'meziyete maliktirler. Bu meuyetler ni asında lzroir şampiyonu, misafir 
şunlardır: Ankara şampiyonuna bir bUket takdim 

1 - Bllll istisna bUtiln oyuncular to- etmiş, misafir takım da Ankara taşı c;un-
pa vurmasını biliyorlar. muştur. 

2 - Takım halinde seri oynıyorlar ve Maç hakkında uzun tafsilat vermek 
istop yapı.şları güzel. üwın gelirse, hep Altınordunun kaçır-

Dün Alsancak stadyumu oldukça ka- dığı fırsatları sıral roak icap .. c~er. ~u 
labalıktı. Bu alakanın, Ankaralı takım- fırsatların iki tanesini en mühımlerın
ların İzmir takımlarına ve billıassa Al- den olduğu için yazıyorum. Birinci dev
tınorduya karşı aldıkları iyi neticele- renin onuncu dakikasında bütün rnü
rin tesiriyle olduğunu zannederim. Bun- dafileri atlatan Sait sıkı bir şiltle topu 
dan başka diğer bir sebep te, Ankara- kaleye gönderdi. Direk go1U kurta~dı. 
dan İz.mire on gol gibi ağır bir yükle Bir de ikinci devrenin ortalarında, ~·ıne 
döl\en lzmir şampiyonunun bumda, Snit. kaleciyi k rşıla.ştığı hıılde topu 
kendi sahasında, muvaffakıyetli bir kalecinin ellerine vererek muhakkak 
oyun çıkaracağı Umidl idl. bir yı kaçırdı. 

Altay, Muhafızgilcüniln daha güzel Halbuki bizim tanıdığımız Sait böyle 
oynamasına rağmen, Vahabın kafa ile vaziyetlerde topla beraber kaleye, ka. 
çalışması sayesinde ve son dakikada leciyi de atlatarak girerdi. Bundan on
onun yaptığı golle galip gelmeğe ·mu- ra bir fırsatı dnh kaleciye kaptıran Sa
vaffak olm~, buna mukabil Altınordu it ellerini kalçaya koyarak maçın sonu
kellmenln tam manasiyle, yorgun ve na kadar rahat rahat dinlendi. 

BELEDiYENiN YARDIMLAR[ 
Belediye reisi, Türk hava kurumu I~· 

mir şubesinin b:ıva tehlikesini bilen azu. 
kaydı ~inde cemiyete büyük yardımlar 
yapmaktadır. Mahalle mümessilleri ve 
belediye teşkilatında aza kaydı işinde 
al" k dar m murl ra azami kolaylık ve 
yardım gösterecektir. --·--

1 ra n hiikihneti 
Fuarda daimi lr 
p vy. n aptırıyor 
Kerde İran devletinin İımil' konso

losu B. Chods, bclecUye reisi Pr. Behçet 
Uzu ziyaretle bir mllddet görüşmUştUr. 
İran konsolosu, İranın bu sene İzmir en
ternasyonal fuarına daha geniş surette 
iştirak edeceğini ve daimt lılr pavyon 
inşıı ettircce~lnl bildirml§tir. Bu pavyon 
hemen inşa edilecektir. -*-

Nerelerde, hş,pgi köylerde meyve bahçeleri yapılmıştır. Bağlık köyler ve 
sebzecilik yapan köyler hangileridir? Mevcut meyv bahçelerinin dekan ve 
isıihsal edilen meyve miktan nedir? B:ığ ve bahçeler sulanıyorsa dere suyu 
il mi, kuyu suyu ile mi sulanıyor? 

Hal 
• • 

cı 

Ceçen Mayısta ıebrimizde - hatta 
Türkiyede - ilk çi~k sergisini a~n fz-
mir Hlkevi ümidin fevkinde, umumi bir 
alaka ile karıılaımıştı. Bu ilk sergi ~ bir 
çok noka nlarına raimen - üç giin için· 
de on bine yakın ziyaretçi celbedchilmiş· 
ti. 

H lkevlnin ikinci çiçek sergisi hak
kında elde ettiğimiz mah'.imatı bildiri-
yoruz: 

a yısta ıkın· 
• 

çıyor 

ve buketlerini ~c ecrgiyc koynblecek
lcrdir. Çiçekçi esnafına, tC§hir cyleyc
cekleri çiçek ve buketleri yanında tica~ 
rethııne ve bahçelerini reklA.nt etmek 
fıreatı da verilmigtir. Sergi kapanınca 
herkca çiçeklerini geri alacaktır. 

durgun bir oyunla ma~lO.blyeti hak et- Gençlerbirliğl birinci devrenin 37 inci 
mlştlr. Takım belki bir z şansızdı amma dakika!ında bir firikik kazandı. Sol nçı
birincl devrede çıkardığı oyunu göz önU- ğın kale 8nline doğru yanlama olarak 

· ne getirince, dahn büyUk farkla yenil- att1ğı topa geriden hız.la gelen Selim bir 
mediklerine §!ikretsinler demekten baş- kafa vuruşlyle kaleye sokarak oyunun · 
ka bir kellin bulamıyorum. ÇünkU Uk ve son golUnU yaptı. 

Nevyork ergisinde 
igaralarımız 

15 Mayısta Ncvyork beynelmilel ser
gisi tekrar açılacağı için inhlşarlar ida
resi bu sergiye Tiirk sigara ve içkileri
ni göndermiştir. Bu sene içkilerlmi:r:.le 
s1garalanmıım geçen senekinden daha 
bUyUk rağbet gör ceği ümit ediliyor. 

Sergi 17 Mııyıa Cuma günü ııaat 16 
da çılac k, t 9 Mayıs Pazar günü tık
şamına kadar herkese çık bulundurula
caktu. Sergide her arzu eden çiçek me
nıklıları, çiçek bahçesi sahipleri ve çi
çekçi etnafı - re mt ve hususi te§ekkül
ler yeti tirdikleri nadide çiçekleri sak
sı içinde veya kesilmi~ bir halde te~hir 
odcbiJceeklerdir. Arzu edenler çelenle 

Geçen enekine nazaran ıergiyo i1· 
tirak edeceklerin adedi ve çiçeklerin 
mikdım fazla olaeaiı dÜ§Ünülerek bu 
seneki sergiye H lkevinin büyük salo
nu tahsfa edilmi~tir. Salonda ıtergiyi 
süıliyecek kıymetli dekotlar haı:.ırlan
maktadır. 

Çiçek sergisini tertip etmekte: olan 
mGze ve sergi komitesi, serginin kapana
ca~ı Pazar gÜnÜ akıam1 için (bir çiçek 
gecw) de hımrlamak.tadır. Bu gecenin 
zen.gin programında ~imdiye kadar şeh
rimizde görülmcmio sürprizler buluna
caktır. 

ikinci devrede haf hattı, bilhassa Feh- tkincl devrede Gençlerbirliği nedense 
mi ile Ali o kadar bozuk ve fena ovnadı müdafaayı teırcih ctrnlştl. Hem de Al
ki, eğer Gençlerbtrliğlnln üç forve.ti gol tmordu oynıyamadığı halde Gençlerbir
atmnkta biraz şanslı veya becerikli ol- liği bu sırada gol yapmak için biraz g~y
muş olsalardı gol adedinin beşe çıkması ret .s.arfetselerdi muhakkak ki netıce 
işten bile de~ildl Gençlerbirliği, dünkü 1-0 dan daha iyi olurdu. 
oyuna nazaran, güzel bir takıma malik Yazımı, Ankaralı futbolcuların dün
olmakln beraber gol kabiliyetinden malı- kü oyunlarda İzmirlilerden daha iyi ve 
rumdur. Alt.ınordunun dünkü oyununa muvaffakıyetli oynadıklarını kaydede· 
göre, tesadüfen yapılan bir golle ilrtifa rek kesiyorum. • 
etmemesi icap edeTni. 
Yukarıda hıı.f hattının fena .,-·unun

aan bahsedince for hattının iyi oynadığı 
manasının çıkmaması için hr.men key
dedeyim $ki, başta Salt olmak Uzere mu
vaffak 4\mnk değil ya biraz olsun oyun 
gösteren hiç bir oyuncu mevcut del!il
di. Eğer bugün de ayni oyunu gösterir
lr-rse alacakları netice şimdiden malôm
ı-lur. <>-4 mağlQp ... Altınordu takımı tc.k 
r'üştilğil sekizincilikten kurtulmas1 için 
bugUnkü oyunu ve 1stanbulda yapaca
ğı iki m~~ı d knznrunası icap eder. 

MAÇLARIN TAFStLATI 

* • Macarlar gelecek 
Macar (B.) muhteliti memleketimize 

gelerek iki maı; yııpmnk arzusunu izhar 
etmi~tir. Son zamanlarda gelen Macar 
tak.ıaılarının aldığı neticeler göz önün
d~ tutularak Maear (A) muhtelitinin 
gönderilme 1 teklif edilmioıtir. 

e er ulübü •• 
İkiç~melik semtinde bulunan gençle

rin, (lkiçeşmelik spor kulübü) ôdı al
tında yeni bir spor kulilbil kurdwdar. 
ve vilayete resmen milracnatle müsaade 
i.<.tedikleri haber alınmışbr. 

--"'·---
Türk • Çekos ovak 

icaret muahedesi 

--ani a vali i Ankarada 
G len haberlere nnzaran Anknrı:ı)'tı 

giden Manisa valisi B. Faik Türel Mani
saya nit muhtelif işl ri veklletler ~
dinde takibe başlamıştır. Manisa valisi 
bir haf ta sonra avdet edecektir. - --

Haber aldığımıza göre Adliye vektile
ti, İzmirde yapılncak yeni ceza evinin 
C\'\"Clce hazırlanan projesi üzerinde tet
kikata başlamıştır. Yeni hapishane be
lediye evlenme dairesi civarında Bele
diyece verilecek arsa üzerinde yapıla
caktır. Şimdiki hapishane binası ylktı
rılarak burası genl~ bir park haline ge· 
tirilecektir. - --alay ve nafta-

·n f r 

lzmirde 
ırsız 

Istanbu a giden bir 
e esi tut ldu 

~~~~~-x.x·~~~~~~-

Bir müddet e~l lımirQen 1.s~nbula kihn olan bu yaman hırsızlardan Nuri 
'd.en bır hırsız şebekesi İstanbul zabı- n1tı ay evvel hapishaneden çıkmış, İs

tasınca tutulmuştur. Şebekenin ele başı- tanbula giderek İzmir hapıshanesinde 
st ~H o •lu Nuridir. Nuri dokuz sene tam tığı Hüdaiyi bulmuş ve borab rce 
e.,_-vel 17.mirde Asansör mevkiinde Mu- hırsız.tık yapmağa kaI11r vermiştir. Bu 
se\i tacirlerinden Albertin evine gece ı C M f 

U ~- d i ı birl'kt _,__ ta hırsız grubuna zmlrd mcı usta a-
yarası ç ar .... a a!! y e ı e ma~ -
karfık girmls, Albertln karısını ölUmlc nın evini soyan. Haso.n Al~ ile boyacı 
t,ehdit etm~, para ve mUcevherlerlni al- AbdUlkadlr de ıltlhak etmı~tir. 
nuştır. Bu şahıslar tstanbulda mUhim bir 

Yaknl nıırak seklz s n hap e mah- hırJ;ıılık peşinde iken yakalarunışlardır. 

-Ekin er anz or ova • 
cıv 

aşerat 
A 

eyea olan nnda 

y 
• • e a ıne -·--Müft i :ıı .. ee '- ·n; 

f:ıallueııendirmi,ş ·r. • 
eni htid se el! 

11aziyetl d a l~i 
aydını acalıtı ••• -·-- DA TARAFI 1 inci SAl~FADA -

bir itimat y rdır. 
Uinncnalcyh J\vanı kanıarasındaki 

mUzakcr' lerdcn ümide dü enler, İııgil· 
terenin da ili ihtiliiflarla zaiCa uğrıya· 
cağım ~ın dcnlcr müthiş ir hayal su· 
kutu ile arşıln oıc lnrc\ır. İngiltereyi 
knrşıJannda dnhn çok sert ve daha çok 
kuvvetli bıılncnklnrdır. Bundan ba ka, 
~·eni İngiliz kabinesi dalın ikti<l!!r mev
k"" e a«lııu ııtııı; ep unn enerjik lnr 
ıılmnk , . hareketi r ~· tratmn flrs tı 
da verilmiş bulunuyor. 
Almanların Belçika ve Hollnndaya en· 

ııi ·nııc tec v ıleri üttcfildcre düşman 
ile ciddi bir çarplŞllla y pmak imkanını 
vermiştir, Tnhnmmül kudretlerine gil· 
\'endikle.\'bıden dolayı Sigfrlt hattına 
)'il ·le r k ~ır 'ın)"İat ,. rnıçği IQJuın
suz bulan ıniittcfikler, bugün Ahruınla· 
rın yeni tecavüzü sayesinde Belçika ve 
Hollanda topraklarında çar~ı~ k im-

fı l ru tp olınuşlnrdır. 
A 1 r. Bclçikn \'e H n y l· 

dmnnkla miittefikler cephesine yeni 
kuv\•ctler de ilılve e leıniş bulunuyor· 
lar. 

Belçika \'e H 11.Bı\dııPtn ka~ca 
döviişnıesini bilen orduları müttefik or
dularla omuz onıgıa harbctm ktedlr. 
. llollandn, sekiz yeni kıı!\•ıuör ve bir 
t;ok d troyerlerdeıı mürekkep ~-uvvetli 
bir harp fil suna \"e bir milron tonu 
nşnıı ticaret gonıilcrbı ahiptir. Bunlar 
da müttefiklerin emrine ginuiştir. Müt· 
t Ciklcr c phrşi yen eni rnn-ctlerle 
tak\'iye cdibn~tir. 

llildisedo gafil m·lanmak ta yoktur. 
Alııımış dersler ııetice~l bu sahadap. ge· 
lccek tecavliz1ere khrşı hUtUn mlldafnı 
planlan lınzırdır. Nit !k11l} cuma günO 
5-bahn karşı Alman ordusu yoni teaı· 
\"Üz hareketine ba..,larken inıfllz ve 
fransız ku\'\'ctlcri de Rclçika \'e Hol
landa lıudut1anna ~mıiş bulunuyor· 
lardı .. 

Bu kadar fıni \'C eri hareket, bütün 
ihtimallerin cv\'eldcn erpiş edildiğinin 
en canlı ınlsalldir. 
Şu satırları )' zarhen Belçika ve Hol• 

1 nda topraklarında \' tanlaruu laırq 
karış müdnfaa eden kahramanların ya• 
nınd mUttcfik kuv\' tlerl de ate işti• 
rtık ylcınlş bulwıdul laranda Uph yok· 
tur. 

lukoddcr olan ( tin hnrp başlnnuŞ• 
tır. Neticeleri hakkında sarsılmaz kana· 
atlm1z vardır. Fakat hcnnz harp safııba· 
tı için simdidcn mütaltta yüriitnıek çok 
erkendir. 

Yalnız kot'iyetJc tebarüz ettirilecdı 
nokta udur ki, yeni tecnvüı hare eti. 
miittertkl r cep yeni kuvvetler 
iluve etmiş, onlara ha ta Aınerika ol· 
mnk üzere hür diinyn milletlerinin 
sen me\·cut olı,ın semp tilerini nrttınn!Ş, 
ve Alm n ordmıuna layıl olan rbeyl 
indirmek için sah y ratmı ır. Ahnıın· 
yn ncnbn hwıları düşfüunemis, midir;" 
• fuhnkkak ki dlişilonıUştlir .. J.Jıkln diış· 
Uiğü girdnpt n kurtulnı k ümidi niluı
yct uzun yıllardnıı beri harbe lını:ırl~· 

tik maçı Altay - Muhafızgücü tnkım
ları yaptılar. Oyuna iki taraf ta seri baş
lamışlarsa da bir tUrlil heyecan verme
ğe muvaffak olamamı~lardır. Takımlar, 
bit' iki hareket istisna edilirse gelişi gü
zel oynamaktnn başka bir ~ görmemiş
ler, bilhassa MuhafızgUcü forvetleri, haf 
hattının enerjili oyununu fantazfre kaç
makla öldUrmüslı>rdir. Muh'lc-imler ka
le önünde topu ayaklarında euneseler
di, di.inkU oyunlarının tabü neticesi oln
cak olan galibiyet şansını. yapmalan 
muhtemel olan sayılarla belki lehlerine 
çcvlrmeğe muvaffak olacaklardı. Çün-
1...-ü Altay beklediğimiz oyunu ~ö tere· 
mediğl gibi kaleclleriyle müdafilerinin 
birbirleriyle anlaşamnmnsı yUzünden 
bir çok defalar kalelerini tehlikeye bile 

Geçen ayın 22 sinde müddeti biten 
Türkiye - Çekoslovakya ticaret anlaş
ma~ı. tarafeynden hiç biri milraeaat et
mediği için, kendiliğinden temdit edil
miştir. 

yor 
Piyasada kalay füıtleri yeniden yük

selmektedir. Naftalin finti de elli kuru
şa kadar çıkmıştır. Naftalin ihtiyacının 
temini için hemen tedbir alınacaktır. 

Sin masında 
BUGVN Ari El.ERDEN ırlBAREN 

Zirııat vektlletinden viU1yete gelen bir 
toımlmde ekinlerin henilz tarlada bulun
dukları bir uunandn bunlarn fırız olan 
haşerelerin tesbitine bu yıl da devam 
edileceği bildirilmiştir. Alınacak ömek
ler Bornova ziraat mücadele istasyonu 
mUdUrlU~ilncc hazırlanarak VekAletc 
gönderilecek, buğday, Arpa, çavdar, pi
rinç, Mısır, ve darıdan ibaret olacaktır. 
Kemale gelen tarlalnrda başak ve koçan 
halindeki mahsuller devşirilecek, ba
şaklardan 20, koçanlardan 20 tanesi ör
ııok olarak alınacaktır. Bunlar, hava ile 
temns ctmiyecek tarzda ambalaj edile
cektir. 

Bornova nahiye inin Altındağ köyU 
dahilinde ve tzmlr - Halkapınar yolu 
i.izerinde, iki köprü arasından tepeye 
kadar uzanan sahada bir mU.selles şek
lindeki yedi dekarlık arulde heyelAn 
görUlmUştur. Toprak üzerinde yer yer 
gen~ yarıklar husule gelml~ir. Vilayet 
Nafıa mUdUrlUğü, heyelAn mıntakasın
da tetkikler yapacak ve heyelamn sebe
bini fenni surette tesbit edecektir. 

dığı ordunun taliini den mck mecburı· 
yeti llitlcri böyle ınczbuhane bir hnrc· 
kete iirUklcın i ga~ct tabii idi. 

Çünkli hnr kctsizlik Alın n ordusu· 
nu durdu!u )'erde izuıihlfil cttircbilird;L 
Haı'P t Uini denemek, kı zama dıı bi' 
11etioc lmak mecburiyeti llitleri her 
sc)·c rağmen bu yeni tcca"1iı.e vk ':" 
icbar cyleJniş bulunuyor, Yeni tngila 
lrnbinesi İngiliz milletinin isted' i bnr~
k t r liycti gö terce k imkanlara şabıp 

maruz bıra~tılar. Beyaz perdenin KO!\IİK KRALI ve hepimizin sevdiği llAROI.D LLOYD 
Birinci d vrenJn 34 üncü dakikasında 

Saimin p naltıdan yaptı~ı gole, Muhıı- (LUİ) nln en son çevirdiği EŞSiZ ŞAllAN'E Komcdi5i 

fızgücU ikinci devrede mukabelede bu- 50 .. zıu•• 
lundu. 22 inci dakikada çekllen blr ı::üt T Ürkçc -- --
kale direğinin içine çarparak kurt~ul- Bayındırda çekirge 
duktnn son 25 inci dakikada çe!dlen F R AV u N u N K 1 z 1 Bayındır kazasının iki köyünde evvel-
sert bir süt kaleye girdi. • · ce çcklrgc çıkmıştı. Daha ikl köyde çe-

Bu dnki.kalardı:ı Muhafo.gücü f zlıı. J kirgc zuhur etmiş, mUcadeleye başlan-
enerji sarfediyordu. Hatın bir knç defo mı tır. Vilftyet zltaat müdUril bay Re-
da Altay kalesinin önleri karıştı. Fakat AYRICA : 1 obul a yapıl l9CO BALKAN KOŞUSU f,.t Diker, çekirge mücadelesini teftiş 
s::ıyı yapılamadı. ederek Bayındırdan dönmUştUr. 

lVIaç beraberlikle n ticeleneceği talı- VF. --•--
mio edilirken Altaylılar takımda tadilat 1E"I O JURNAU>A: En n \"e en miihim HARP halterleri.. A L M A N 
yaptılar. Ve sakat olan Ömerln yerine 
santrhafa tlyası geçirerek isabeUi bir SF.ANSLAR: Her gün 1.30 - 3.30 - 5.30 -1'.SO ve 9.30 da.. Konsolosunun ziyareti 
tedbir aldılar. Son dakikalarda güzel bir Cumartesi veJ'a7ar U.30 da ve hnfbt arasında her gün 1.30 da UCUZ Dün öğle üzeri, şehriıniı Alımın kon-
intş yapnn Altaylılar MuhnfızglicU ka- HALK SEANSLARI VAROIR.. S{ı~osu villiyet makaınına giderek vall-
lesine kadar sokuldular. Burada topu - . il rr.iz B. Ethem Aykutu ziyaret etmiştir. ...................................................................................................................................................................... , .........•. 
t~~2.Zzzızz;:zzzz:2';L22Z 
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DEMiR MASKE 
macera romanı Büyük tarih ve 

(ıKJNCJ KJSJM) 

- 183 --
- Aman yarabbi! Zannettiğinizden 1 baret ve soi;ukkanlılıkla yarayı yıkadı, 

daha ağır yaralanmışsınız. yaralıyı bitap düşürmekte olan kanı 
- Bilmem. Belki... Her şey etrafım- durdurdu ve bir pansuman yaparak gU-

da ... çifte telli oynıyor... zelce bağladı. lşinl bitirince Mistufle ile 
- Hararetiniz var, usla ... Yatmalısı- beraber başı ucuna oturmak istedi. Fa-

nız... kat ustasının sayıklarken pek açık sa-
Hoca mm muvafakatini beklemeden çık konuşacağını bil"n Mistufle buna 

Mistufle onu kolları arasına alarak bir mani oldu: 
yatağa yatırdı, mintanını açtı ve bir kur- - Yok, yok madam Ivon ... artık beni 
şunun f na şekilde yaraladığı omuzu onun ~anında ~nlnız bırakınız. Ben ona 

eydann cık rdı. 6aknı ım. B nim için bir hak ve.- bir va-
:ı:ı{ o kulun zu mnhru ' 

tvon mahzun mahzun başını eğdi ve 
dudaklarındn tatlı bir tebe"Umle uyu
ınakta olan yavrusunun yatağı yanına 
çekildi... Ornya bir kUlç-e gibi oturdu. 
İçinde kaynaşan me,.um hissi kablelvu
kularla ümitsiz, bitap, meyus ldi. 

D mck işte bunca senelik cesaret, 
kahramanlık. fedakarlık ve askın sonu 
nihayet bu idi! • 
~onsenyör Lui, içine sığındıklan bu 

sefletli eve kadar gölgesi u7.anan me
fUm zındnnın kalın duvarları arasında 
korkunç bir ölUmc rnahkömdu. O, 1von 
da bir cant gibi hul'ada gizlenmeğe mec
bur idi. Bu dot::ru ve asıl davayı mUda
Caa edenlerin ekserisi de .ne olmuştu? 

Bir sinema şeridi gibi zavallı kadının 
zihninde şövalye Rohanın, Latronun, 
Markiz dö Villiyerin, prens Giyom Do
ranjın, Vanden Edenin, şövalye Dölnb
rın. Kont de Brevamn, Lüzanın, Kriz.os
tom Bradrın . . . ve nihayet kendi annesi 
olan v~ kızmdan mahrum kaldığı cihetle 
kederirulc.>n telef olan o miişfik Jan ha
tunun hayalle: i birer birer geçti. 

h on miithis bir kllbustan u:ranır gibi 
f d özl . 

Fakat yavaş yı:ıvaş bakı§larının muz
lim ateşi söndU. Başını öne eğdi ve du
daklanndan ~u sua dökilldü: 

- traden ne ise yerini buliun Alla
hım! Fakat e er gadabını teskin için sa
na yeni bir kurb n lazım , heni öldür, 
yarıp! Zira b n babanın cinayetinden 
dolnyı, ona uuımıınıynn kolumu korkak
lıkla oğluna indirdim. 

Eı.ici vlcdan azabı yUkU altında göz
leri bir noktaya takıldı kaldı. Monsen
yör DUk dö Burgonyun cesedini tekrar 
görlir gibi oluyordu ... 

Harici .dünyanın gUrültUlerinden 
u1.akta kalan bu yeraltı arasında derin 
bir sükOt hUküm sürü~·or ve yalnız Fn
ribolun sıtma ateşi içinde n~ından va
kıt \•akıt d8klilen avıklamalarla çocu
ğun muntazam ve tatlı teneffüsUnUn ya· 
\'aş tıhengl bu stikUtu lhl61 ediyordu. 

Kr lın · alicenaphğını alkı~lıyan hal
kın kaynaştığı meydanın bir kösesinde 
bir tahtırevan yere kondu ... Camın ar
kasından Gnlafonuo ynmrıyumru, bi
çimsiz başı görilltlyor, ve Ekzlllnin evi
ne dikilen va~i bakı.,.ları mü t kreh bir 
lil vırı 1 rlıı orilu 

--·--BELE D t YE 
Midettiılerinin 
yaptığı teftişler 
DUn sabah belewye zabıta müfettiş

leri hrimiıdckl kahvehane, lokanta ve 
otellerle diğer uınumt yerlerde uzun sü
ren tefUşlerde bulunmuşlar, bu mUess.c-
elerd n belediye tıılimatnamesine aykı

rı hareket edenlerin sahiplerini tecziye 
ebnişlerdir. İki müessese de kapstllmış
ur. 

Tepecikteki ahırlardan ikisinin sahibi 
temizlik ~inde ihrnııl gösterdiğinden tec-
~iye edilml tlr. TckeniirU halinde bu 
ahırlar seddolunaoaktır. --· ..,,,.,,.,_ 

Halkapınardaki 
Bira f abrikcııı 

Halknpınardnki bira fabrikası makine 
ve aletlerinden bir kısmı inhisarlar ida
resince lstanbuldakl fabrikaya nakledi
lecektir. Dinl ndirme tankları bu hafta 
gönderilecektir. 

TOTON VE 1ÇKt SARF1Y A Ti 
Memlekctimlzde şarap, likör ve ver

mut· gibi az ispirtolu içkilerin sarfiyatı 
artmaktadır. Geç n ne likör satı~ı 28 
bin litreden 4G bin lllreye çıkmı , ma
mOl tUtUn satm 14 milyon kiloya hali 
olmuııtur. --·--Bir t .Yin 

İthalCıt gümrüğü ambar memuru Nc
ct Bildiren Ç nııkknle gümrüğU me
murluğuna tayin edilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gid~nler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara Hukuk fakUlt i direktöril B. 

Ccvd t D mlrok Ankaradan şehrimize 

buluJlllr k v b ın gelmektedir. Yakın 
h • diselcr vnı;iycti daha iyi aydınlata· 
cakttr. • 

HA Ki OCAKOOLll --·--DOKTORLA 
Arasında tayinler .. 
Tire hUkümct hekimliğine Çh'lil btı· 

kümct hekimi Necmettin Atacinci ot~ 
beş lira mnnşln ve harcirahsız otara 
tnyin edilmiştir. 

Mecburi hiırneti hitam bulan ~~ 
hükümet hekimi Edip Çalıakan ıu··~ 
memleket lmst.ane dahiliye asistallbğu 
ııılklolunınuştur. Ku~dası belediye .s~b; 
haı mcınurluğuna Yakup Özcan on dlı.r 
:t ı; u ~la, İzmir deri ve tenasül ıs; 
panscri sıhhat memurluğuna da se)')'~: 
sıhluıt memuru Şevket Ayala altıntl 
raü crctle tayin cdilmişle1-dir. 

~ıcı..--

SIHHAT MEMUftLAl'I 
TAYİN EDİLİRKEN . 

kAtctJ· 
Sıhhat \'C 1çtima1 muavenet ve · hat 

ne baglı teŞkillita tayin ~ilce.ek sıh ta· 
memur ve mensuplarından bazısınıı1 ıı 
yln emirlerine tercUmei hal evra~ı~ 
raptedilmediğl, bu yUzden mcınur 8 

6• 
bir çok haklnnnın zlyaa uğradığı g 
rül01UştUr. gtbi 

VlUiyetc gelen bir tamimde, bu r· 
evrakm tayinden evvel her t· .. ,Jdo ~t 
lcnmnsı, buruı aykırı hareket eden ele 
hnkkında kanuni \'e inzibati. ınuoJll 
ynpılacağı hildil'ilmiştir. .-

~----~-~~-------
Açılı muhabere : 
••••••••••• 



PAZAR 1NO 

o ilanda, Be"l~lka htıkUm 
tarlarının beyannamesi 
k·Alman taarruzu durdurulmuş 
·bidir zafer bizim olacaktır,, Hol

kacıraca klar • kralicesini • mı? 
a -·-' rufcael, 1 1 ( .A) - Millete hita· ı aynı emniyetle ordunuıı ba«ına ı:cç- f mektedır: 

ROllAllYADA -·-Kabine istifa , 
etti, Tataresko 
yine başvekil -·Vapurların Köstenceye 

girmesi tabclit edildi . 
Londra, 11 ( ö.R) - BüJae§ten 

bildiriliyor: Hükümet istifa etmİf 
ve Kral Karol B. T atareakoyu tek
rar yeni kabineyi tefkile memur et
mi,tiı. Yeni kabinenin bütün parti
lerin mümeasillerini ihtiva edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Romanya hükümeti Köstence li
manına girmeği tahdit eden bir çok 
tedbirler almııtır. Giineı battıktan, 
gün ağarıncaya kadar gemilerin li· 
mana girmesi menedilmittir. 

SON HABE --. 

Felemenk Hindiıtanıncla tedbirler 
---~-~-~---x.x----~-~~-~-

On dokuz Alman ticaret 
vapuru zaptedildi 

.,._~-....~~--~-K----~-----

Bir Alman vapuru da intihar etti 
x4x~~~~~~~~~~--

Amsterdam, 1 J (A.A) - Felemenk siyle aetiaıı mücaıir tedbirler almı~a.r
Hindistanı umumi valisi Kraliçe Wilhcl- dır. Şarki Hint adalarsnda 1 19 hin ton
mina~a bir telgraf göndererek İmpara- luk 1 Q Alman ticaTet gcmiai zaptedil
torfugu ?lan udakatini teyid etm~tir. miş ve garbi Hint adalannda üç büyük 

Batavıadan gelen biT habere göre li· Alman vnpuru müsadere olunmuııtur. 
manda bulunan 18 Atman vapuru up- Bu yirmi iki gemi müttefik ticaTet filo
tedilmiftir. Bunlardan biri lı:endi kendi· larına kıymetli bir ila,,·e olacaktır. 

~ "ctrettiği bir beyannamede Kral tim 1 Bu mukavemet sayesinde Al-
demektedir: B J "k d~ · d' ~ e çı anın avası tcm1z ır. mnn kıta1armm ilel'İ hareketi dur-

~t ve bitaraf Belçika dünya mü- Belçika Cenabı Hakkm yardımı durulmuf addedilebilir; Alman 

ni bahrmıştır. Paris, 11 (ö.R) - Felemenk Hint 
:

11
• ....... : ..................... , ........... : Somarangda Alnıan kulübü önünde adalarında icap eden tedbirler alınmtf" 

: Jngı/ız/er NoTlJt!C SU· : Almanya aleyhinde bir nümayiı yapıl· tır. Uan harpten üç uat sonra BatayY& 
=ı J ,_•.. : mıı ve Hitlerin resmi yırtılmııttr. adasındaki Almanların ekserisi tevkil 
. arına mayn aORUyor: l?ndra, ı ı _ (~.R) - Hollandanın Ve tecrid edılmiştir. Diğer adalarda buna 

~ - n.de alınan resmi taahütlere 'l ff 1 kt 
ı"'len h" ek • · d "k" • d ı e muza er 0 aca ır. kıtal .. rı her tarafta anudane bir 

Lôndra, ll (Ö.R' - İngiliz filosu! ş_arkı ve garbı Hınt adalan resmi ma- mümuil tertibat almmqtır. Şimdiye le.. 
N . la . d f 1" • d : l.:amları Hollandaya kar~ı yapdan taar· dar 200 Alman OmTo adasmıı ııürül.. 

l il} ır çeyı • asır açın e ı ıncı e· ... 
'arak Cermen imparatorluğunun ta- HOLLANDA KRALiCESıNiN mukavemetle ka11ıla.maktadır. 
~una uğramuıtır. Tamamiyle sulh MESAJI • 
~~r.' .olan Belçika milleti huna mimi Amıııerdam, 11 (AA) _ Hotland:s 
~1 IÇın her teYi yapmıştır. Fakat fe- radyosunun verdiği bir h<there göre 
~ılı: Üe şerefsizlik arasında 1940 Kraliçe Vilhclmin l lollanda ordusu 
\ ası 19 t 4 Belçikası gibi hiç tered- haşlcumandanına bir mesai gondererek 
'İıı ttrneıni tir. Bizi garanti eden vaad· lı:rtalann dü~mana kaTSJ gösterdiği mu· 

mıJterdam. 11 (A.A) - Emin bir 
n•enbadan alınan malumata müsteni
den i)·i haber alan mahfillerde bildiril
diğine göre Knılice Vithetminayı kaçır
mnk için bir komplo hnzırlandığınn dair 
bir merikan men'baından verilen h.:ı
berlcr tahakkuk etmemiştir. 

oıvı..:ç su un a aa ıyetine cvnm • ruzdan ileri gelen yeni vaziyet dolayı- müttür. 
ef.nıcktedir. Bergenin ceııubundan: 
Namsosun ~maUne kadar No~~ n-~ ~~~~~~~~~~~--~~~.~~~~~~~~~~~~~~~-

hüine haber vermeden mayn döküle.: p d • k t • • 
'ıı e aadık iki devlete müracaat için 

bHl'Cci!i ilfuı oluıun11 "lur. : en ) ersa nesı nın .•..................... ;;.-.............•..... 
~ratdarımızın taarruza uğrnmasmı bek- bvemetten dolayı memnuniyetini bil-
,,ıterı dirmi tir. Kraliçe menjınd.ı övle de-
ıı. t on dakikaya kadar en dürüst 
~~~da bitaraflık vazifemizi yaptık. 

'ıırı· rarnan ordumuza ve cesur asker· 
\ı ile vatanın ı.elametini bildirivorum. 

ara tam bir emniyetimiz vardır. 

~ 1~_14 Kahramanlarının variıle
~-.n ukerlerimiz dütmanı dur
~ Ye müsteYlinin tecavüz 
~ nailli toprakların sahasını 
tt.1 -~ etmek İçin adım adım mü
~ediyorlar. 

\ iti dtetin sarf ettiği ga,> ret sa)·uin· 
' ılb vemet kuvvetimiz 191.f dekin
~ Ço1t daI-a lMİyÜlttür. Fransa ile ln-
~"- bize yardım edeceklerini vadet
~ UJc müttefik kıtaları bizimltil~I• 
~ lt\!lk Üzere ıimdidt-n harekete geç• 
~~dir. 
~~dele çetin fedakarlıklar ve mııh
"'I l'etlcrle olacaktır. Falcat kimse ni
~ferden üphe edemez. T opra1da
~ ~ 1\ İstikbal ve tamamiyetini idame 
~ ._:nuni esHı mucibince ettii:im yemi· 
~ dık katmak isterim. 1q14 de ha· 

Yaptıfı gibi ben de aynı iyman 

lngiltere kralının mesajları 

''Yeni tecavüzlerde bulu .. 
nan düşmanı yeneceğiz,, 

~-~-~--K4X---~~~~~~ 

Londra, 11 (ö.R) - lngiltere Kralı 125 Knedcn beri ikinci defa olarak hü
Altınc, Jorj, Bel~i.k.a KTalına, Hollanda kümetim ve f'ranaız hükümetinin üzer
Kraliç.c ve Lük1emburg hüyi.ik Duıır-9- lerine aldı~ı taa"hüdat mucibince müt
ne telfragfa mesajlar göndermiştir. tefik kuvvetleri yardunınaza lto~makta-

Belçi1'a Kralına gönderdii:i me~;d.a dır. Birlikte clüımanı ma~lüp edeceit
Almanyanın Belçikanın hitamflığına ri- miz.t: "'e Beçikanın "üniyet ve istiklalini 
ayet edt-ceğine dair verdiği yeni temi- muhafaza ecleceğiınize tamamen eminim 
nala rağmen bu memlekete taarrurdan Bütün dünyada'ki hntktarımın nıemlelı:e· 
dolayı derin infialini Llldirnıiı: ve aynı tinizc takdir ve dost1uk hişlerini majes
zamanda B~JçikR hükümetinin Krnltım- tt"nİze vo milletinize iblağ ederim. Kral, 
nııı öncJerJiii nltmcln gösterdiği kahra- Hollanda Kraliç<-ıı;ne ve Uik,.emhurg 
manca mukavt-metlen hayran kfttdığmı hüytik Duşesine de aym mealde telı;raf
beyan ederek şunlnrı ilave ehn~tir: lar •:ümlerllm~r. 

~uzvelt mühim beyanatta bulundu -$-
4merikanin harbe seyirci 
kalması imkinsız gibi 

v -~~~~~-----------*~ 
1~ ~"ton, 1 1 (AA) - Cümhur c - Illitün dünya milletleriyle pay- Ru mesele} e Anıerikanııı derhal kar
''b ~elt 8 nci Panamerilı.an ilmi laşmağı ümit ettiğimiz mirasm büyük ş,t koyması lazımdır, fikrindeyim. öte-

~ ~ode fU beyanatta bulunrnu~tur: bir kı.oımı !!İmdilik bize emanet ~dilm~ ki kıtalar bi?.iın hayat prenııiplerimi~den 
1cıu-:_ Ben bir sulhçuyum. Sizlerde tir. Bu mirası muhafaza etmek ve ço- tamamen başkft olan prensiplere iştira
,~flrun, 2 1 nci Amerika Cümhuri- ğaltınalc bugünkü felaketin Jı:üllcri al- kı tercih ederler veya lıu tercihi yapma-
1ı;,.t~tda,lan sizler de sulhçuaunuz. hndan yükselecek olan dünya için .sak- ia mecbur olurlarsa sulhperver yapıcı
l~ aanoederim ki bir çoğwluı: ve ]amak bizlere bir vazife. bir mcchuri· lık mesaimize devam edebilir miyiz~ 

L_ en son·-da ve ,·,.... ed- Hayır· Oevam edt-.bilcceü·ımı·z·ı zannet· .._. ... __.. ... _. yettir. Orta Avrupa ile Santiyago ve Şili "' 
"1~. kirtüriimüzü, hürriyetimizi ve arasındaki mesafe büyük lskenderin nıiyorum. Cümhurİ)·etçilerimizin bu nıe-
\....~etİnıizi he d ·ı müdafaa seleyi soğuk kanlılıkla tetkik etmes"ı bil-~ • • r vas a 1 e Maltedonyadan lr"na ~tııı"'- i .. :,, hacp ~ · IÇiı\ elel -· " ... -. "" hassa aynı hedefe müıevcccilı olarak el· 
~ · e verecegıız. arabalannı ko turmak mecburi .. ·etindc L 

'111;_- 'll§irah 'c' t"c varını,. " birl;awyle hareıı.ete geçmesi zamanı a~l-
.ı~ ven 1 ne 1 eye • bulunduğu mesafeden daha kasadır. .... ..~ 

Papa da tecavüze 
uğrıyanlara 
mesajlar gönderdi 
Paris, 1 1 ( ö.R) - Papa, Belçika 

Kralına, Hollanda KTali~ainc ve Lülc
"etnhurg büyük Du,esine bu üç memle· 
kt"tİn kurban oldukları vaziyetten do
layı acmpatisini bildiren telgraflar gön· 
dcrmiştir. 

Belçı"ka Kralına aönderdiği telrafta 
diyor ki: Çeyrek ...- :zarfında ikinci de
fa olarak, adh anmmaa raimen barlaia 
fic:ialanna aruinmM mana kalcltiı iMi 
sarada ... ;e.ı..a. d..in t ............ 
Ye bıal..ca heyecan.na bildirir. Ye~
hı Haktan Bel~ biİn'İyet Ye İ5tik
Lilini kOl'Umaamt niyu ederim. 

Papa aym telgrafla Belçı'ka Kralını v~ 
milletini takdis etmiftir. 

Hollanda Kraliçesine n Liigsemburı 
hüyük Duıesine sönderdiği tdıraflarda 
da bita."'f kalmak an:ulanna ni'men 
u!ttadı1'tarı taarruz karfmnda onlar için 
dua ettiiini ve hükümdarlariyl~ milld-
1erini takdis eylediiini bildinniJtir. 

Papa dün Kral Leopoltdan bir telı;
r.ıf alnımı. Kral kato1ik aleminin reisi 
ıufatiyle Papanın, sivil ahaliyi harp deh
şetlerinden masun bulundunnll\c üzere 
miidahalesini rica ediyordu. 

Papa Am<-rilcn rdsiciimhurunun hu· 
rusi mümessili B. M~ymn Taylor"u, Bel· 
çika ve lngiherc dçilerini kabul ctrnİ!l

tir -x-Türk gazeteciler 
heyeti Pariste 
İsW.ıı'bul 11 (Yeni Asır) - L-0ndı·a) a 

hareket eden 'l'ürk gn)'.ctccilcr hey ti 
15 Ma~·ı.~a kadar Paristc kalacakttı·. 

-:::-

Donanmamız Marma
rada talimlere basladı .. 
-HAŞT RA1''J l İnci SA:\'FADA

dc.n geçen tul dnlrelcriyle Büyük Çek
mecenin Balıa bumundnn geçen arz da
iı esi nrnsmdaki saha aynlmı.ştır . 

Buralardan gemilerin geçmemesi, 
geçmeğe mecbur olanların da çok dik
katli davranması lfö:umu nlakndarlara 
lıildirilmi..<;tir. 

~i;.Yoru.z. Bu miitemadi müsellah diği muhakknktır.'> 
S er biz üç Amerika halkının alı~tı· A't'TUpanm genİf mmtakalannda yiis l .os Anjeles, 11 (A.A) - Cumhur· ( • d 
•t ~ llledcniyetin tcrakkisint- kar;ıı kat'i mil,.onlarca insana tah.:kldim etıneğe reisi Huzveltin en l1üyük raldplerinden SVtçre e UmU-
~dan okuyuştur. çahıanlar kalplerimdde pek aJağl mev- olan ve Amerikada bliyiik bir nüfuza 
~~af memleketlerf' son yapılan ta· kidedirler. Eğer hedeflerine varırlarsa sahip bulunan Amerikalı gazete Knlı mi seferberlik 
1't~ Amerika hıJkma dehşet ve nef- vabpyane hülyalan hütün insan1an da4 Hearst, Los Angeleıı Examiner gazete-
~~ ebnif olmasiyle müftehirim.ıt ha Slkı bir çember içine almAk. bu top- sinde çıktın bir makalesinde Ruzvdtin - BA TAUAl<,1 1 İNCİ Sl\.HİFl.:DE -
~ rı..~huneisi R111:vdt garp medeniye- rak üstündeki her mil mesafeye hakim üçüncü defa olarak Amerika Cümhur- eylemiştir: 

....:'-7.uu bahsederek demiştir iti: ohmlk hülyaları büyüyecektir. reisliğine seçilecer:uıi öylemiştir. cHükümtin vzifesi harptir. Sukutümü-
-------------------------------------------------- zii muhafaza edelim. Kuvvetli ve birlc· 

lngilterede milli kabine kuruluyor ~~~ti~•;:t::b~~:::::.m•m" 
- DOŞUROLDO 

liA'>. -ıs:- Londı-a, 11 (ö.R) - Bu .. bah bir 
~J;ulı\ıı n J iN<.i S UlFtJ)f<: - geniş olac.agı \ c- sürprizlcıi tahrik ede- kilc1·e 1cçirUece-..klcrt nuılu•n değildir. Alman bombardıman tayyaresinin lwiç-
~ d estlru.ında vaüfcsini asilane ve cei.ti tahmin ecl lml'ktcdir. B. Ccmber- Avam kamaııı.o;ıntfa Cemberlnyn lta- re deniye tayyaresi tara{ından düı:ii· 
~~ Uştıncelerd~n füi olarak başardı- lııyrıın maliye yerine knbını.:niı~ Lord- lrinesi aleylunde rey vernıiş olan· muha- rlildüğü Pariet~n habeı verilmektedir. 
~.' dolayı keudisini takdir etmekte- Iar kamarası rcisliginc tayin eclilınesi !aw.ltAr mebuslardan eski hari>ive na7.ı- -x-
\ı~. ~bcrlayn dün ak.şanı 1·adyôda muhtemeldir, Fakat diger ba7.I tahmin- n Def Kuperin de krıbineye ;lnunası Fel k u· 
~ ~~,!llühcyyıç nutuktn ;, eni kabi- lcrc göre bu mcv,ki" Loid Coı-ç gc_-çiri- ınuhtcıneldir. Umumi kaııanlc göt·e Lord emen )ft-
' l.".':"'e almak JaveUııi mcııuıuni- lecek \'C idari hiç bir mcc1>Uri)·eti. olnu- Halifok.cı hariciye-de kalacaktır, Bahrl~·e d• 
';ıb11l ettiğini \C B. Çörçile sada- yau bu rnziiccle onun c-nerji ve hita- nezaretinde B. VlltBfon Çörçile halef ıstanı ve Japon 
L._ 1 atduu e?eccğini beyan c:-tmistir. betinclen isUCaclc- olı.ınacaktır, Aım·le ve olarak amele parı.i.c;indcn eski bahrin• 
L~--11 (Ö.R) Bu subah B. Çör- r .. füE.'rat pnrli1cri l'Clc;krinin hangi ınev- naztn B Aleksandı-r g~"'teıillyor. . • t• 
~~~ ~ anıirallık dairesinden Dovning it 1 1 d. ? yanın vazıye 1 
~l~l nişti. Yeni başvekil hareket a yan ar ne ıy or -- BASTARAFI ;ı 1 '{,i SAHtn..'DE -
~~d~~~t!°afu~~~ı~dl~irl'.!~~~t ı::= • riğini ecnebi hülriimetlere bildinne-
"ıcti u. Saat 12.30 ::ı doğru önce ---------x.x------....,_------ ğe naemur etmittir. 

~,_~l'ftlarında görlişmlı~ olan B. Çcm- "ç0••rçı•ı barbı• Qı•ddetle ve mer• Ecnebt diplomatik mümessilleri hari-
:-q~ .ve Lord Halüaks bahriye ;ncza- ~ cıye n~tine çağrılarak Felemenk 

tı R!d ·ı·ck B. Çiirdlle giirii~müşlcr- Hiııdistanında statüko hakkında Japon-

'lı~li tı _7cmbe_ r. layniıı yani kabinede ma- hametsı·zce ı·d!ll•e edecektir" ynnın kaygılarından haberdar edilmiş-
t ·"-:ıl'ct L .. t.. ı d ~ ]erilir. Bu ecnebi mümessiller aı·asında f ili L._ - ını n unsı mwılcıne ise e 

~';tıı ~1 ·' bazı mııhntefetfor de \•ardır. .x4x Fransa ve Hollanda elçilerjylro, Ameri-
~ tt }tn k l L be K0üaa, 1 1 \ A.A) Giornalt- ~ritilen l.arhe devam etme11i heklcnebi- kn büyük elçilik müııteqarı v~ tngili~ 
i4t\ ll.'lru....,· eye girecc · mnc <' \'t' i - rYitnlia ~ıuetl".si vn:tıyoı : lir. Harbin bu yeni safhasının nihai hir Alınan e1cileri vardı. 

~ ...... \l' f 
1 ~rkfmınclı:m bac;ka I.oit Cor- Alman kıtalarının J lollaııdav~ , 0 el· fh 1 " 'dd' d'I "~tKA DONA.vıı..IASt 

~,.ttı•·· · tıgi)_iz S••ıırlikalnr reis.inin de "~ 0 sa a 0 acaıı:ı 1 ıa e 1 emez. /Yft.l!.n lu• 
~.\(' ri\taya \'C Liikııenhuı«•a "'ı'rip ı'lerleme · j .... if:.. y F-- kuvv.-.•en· L-- "- MANEVR \YA CIKIYOR 1.:-:' İL-:ı . "tl'rıtf'<:İ ınıı},•·~mnl addcrlil· " " "' .... •• e ·--- cu ._ L 1 

'-'~---~ı. ~ " leri ile lngiJiz hükümetirun lıa~ına Cör- bütün azametleriai uıuhafm etııli<ıbe. Nevyurk 11 (A.A) - H~noluluda 
~ı~dr'. HAK!ilNll.:1,. TAHl\liNl.ER çilin getiriJmeei hidiaeleri harbin em· dirler. Ve IMa kunedere hemen hiç do- Amerikan donanınacıının baş kumanda
~~· peryalist demokrasilerin şiındive kadar kunulm&m19hr. F.taıt hakiki hlllW. nı ami"'l Richarson'un etrafında bulu
s:'tıt h· 11 

(Ö.R) - B. Çörçilin s:ok kaçmınal istedikleri totaliter ~idiler al- dünden İtibaren bqladıiı inkar edile- naıılaruı s(iyl<'diklcı·lııe göı·c: 
~eli.- ~· haıp kabinc.i yapmacıı nıuh- clığmı göııtermektedir. Çörçil. uimkira- •~. Avrupa hldiselerj karşısında an1iral-

l'd~ ~arp konseyi c.rkanı idari va- ne. merhamet•• Ye her türlü düııünce· Bu gazete netK-e ~tırak "övlr. deınelc· hlc gelecek Pazartesi günU donanınayJ 
1 n ~~ndr· rılnrak bfüün gayretle- elen aıı:ade •a111talarla harbi idame et· tedir: manevraya gönclennck hmmsundaki ka-

• " rin t. h · edl'hi1<'Ce1c1er- rndc taraftandır. Bu jtibarla Çörçain Rir kaç giinc h4ar Almanyaıu" bu rannı de~istirmiyecckUc. Asya filoı;u-
idareainde !Rgilte.-enin hareltı:U geçerek yeni t~bbl• Ye M.tule getirdiii akie- oun bit· kaç gemi ile talcviye edt1cccğine 

...,_.._ Wr bne tlalaa çhınelc müm\.üa 4a.ir clolapn şa}•ialar katiye-tlt" ı,..kzfp 

yapıllllasına başlanıyor 
--~~--~~~·x4x~-----~~~~-

Bunun ıçın 7 Mil yon lira sarf edilecek 
lstanbu1. 11 (Yeni Atar) - lııtanbul civarında Pendilı: yakınlanndak.i Pavli 

adasının kuıısında bulunan koyda te.Iİ&İ muvafık görülen yeni tersane için yedi 
milyon lira aarfed~eceii bildirilmektedir. 

Terııanenin inpema bu sene baflanaea.ktır. Buradll on bin tonluk gemiler 
inp edildNlecektir. 

Yeni Alman istiliları 
karşısında Balkanlar 

--~-~-~-~-x4x--~--~~-~~---
Londra, 11 (ö.R) -Taymia gazetesinin Belr:rad nıuhabiri tarafından bıl

diri~di~ine ~öre Holanda ve Belçikanın istilU. Balkanlarda infial uyandırnuftır. 
Bu mfıal bılhassa Almanyaoın Hollanda ve Belçilı:ayı himaye iddiasından ileri 
gelmektedir Avrupnnın cenubu şarki milletleri ceçen bafta müttefiklerin Bal
kanlara tecavüz edeceklerine dair Almanların ortaya attıkları propapndalan 
daha unutamama lardır. . 

• • ••• Brüksel 11 (ö.R) - Taatnl% için bü~Uk bir koolisyon hazırlanmakta• 
Türkiyede nefretle brJdanml§tD'. <lır. . . . ı 

Gazetcl<'r medeniyet ve barbarlık nra- .~Yli T~:af dıyor kl: _Şımdiy~ kadM 
sındaki nıüc:ıdcleden milltcliltlC'I"in galip ı~ucadele!ı iki c~pcryaltzın arasında 
çıkacağını f7Jıar ediyorlar. İspanya ga- b~r ~du~dcn :~a~ct ;ıaıım~ olanl• 
zatclcri, isti.la haberini tcJsirsiz neşret- hale msanl.ıgı? humyctane \'e med~ 
m~Jerdir, Portekiz gazeteleri ise Hol- ~ayatm şen;fıııe karşı yapılan taarru9 
landa ve Blç.ika ordulnrının kahramanlı- kaı.,,~ıı_ıcla lakayt ~lamaz. • 
ğını kaydcdiyorlaı lngılız gazctclcnnın kanaatince A&. 

t ·ı d • ·• manya insanca, sHMı \'C mühinuuatga 
ngt. ter: c 'la~mıs ·=~ıclc,.i diyor ki: ve m:ılzcmccc kentlisini çok yıprata~" • 

Naz.tleı ın terası! ettıgı cebır ve tahnk- o1an gafilftne bir ser· ilzeşte atılmı.o; bu. 
küm ve ihanet prensiplerini imha etmek lunmaktudır. • 

Hollanda hariciye nazırı 
beyanatta bulundu 

--~-~--~~---x•x----~--~-~~-

Dordrecht adasındaki Alman 
kuvvetleri imha edildi 

-~---~-x.x--~~-~~~ 

Lorıdrıı, 1 1 (AA) - Hollanda ha- imha ediJdiğini ilave etm.İ.JlİI'. 
riciye naz.ın matbuata beyanatta bulu· Naz.ır bundan ba~ka Hollandanın al. 
naralı: ingil!.z tayyareleri tarafından bu tuı atokunun üçte ikisinin memleket isti-. 
sabah ıınat 8 de Rotterdam hava mey- la edilmeden evvel ecnebi memlekt>tlere 
danına şiddetle bombnrdım:ın edilmesi- gönderilmi olduğunu '\'C mütebaki inia 
ni müteakip Alman kıtalanna taarruz de memleket haricine gônd<-rileceğini 
edildiğini ve bir çok kişinin hayatına bey n etmi~tir . 
mal olan çetin bir muharebeden sonra Nazır netice olarak bir mi.ıddetten 
hava meydanının saat 1 O da istirdat beri Almanların Hollanda ordusuna, 1:11-

cdildiğini aöylemi~tir. bita te kili.tına ve gümr\ilı: idarC9ine 
N~ J:'ollandaldar tarahodan İitir- mahsus ünifonnaları kaçal: suretiyle 

dat edilmİf olan Dordrecht llCIMancla memleket haririne çıkarmağa teşcbbiia 
bulunan Alman kuyyetJerinin kimilea etmekte olduklarını söylemi~tir 

Belçika ve Hollandada
ki talebemiziİı vaziyeti 

~.~·~~-~-~--
ANKARA, 11 (Hususi) - Belçika ve Holtandada bulunan memur ve tale

belerimizin vaziyetleri hakkında endişeyi mucip olacak hi~ bir şey bulunmadt!a 
Hariciye vekaletine bildirilmiştir. 

Iskenderiyedeki Müttefik filo 
yeniden takviye edildi 

~~~-~~-~-x4x~~~~~~~-~-

Brlıksel, 1l (Ö.R> - İ.skeuderiyedeki mucip olmuştw·. 
ıııiittefik filo:.u ditn takviye edilmiştir. MUS.."OLtNI \'t: A•'&iKALILA& 

Mı.t111• lbaşvekıli Ali Mahir paşa Hol- Roıno, 11 (Ö.R) - Bay 'Mtl!l9Q .. 
landa, Th•J.;ikft v~ LUk~mbuı:ga seınıla- Trablus ve şarki Afrika İtalyan miimM
ıilerini bildirmiştir. sillerini kabul etm~ ve bu ahallnln -. 

Cenubi Alrikaıun aslcıı Hollandalı dakatinden emin olduğunu, vuiy~ 
olan ahalisi arasıncla da nna vatana kar- nln ıslAhı jçlıı hararetle cal~ a.. 

ı yap1lan tarruz derin bir heyecanı \'am edeceğini blldinnlftir. 

Miitecaviz olduklarını düfünmi_yorlar ! 
x•x·~-----~--~~--

Herlin, 11 (ö.R) - Hali Berlinde bulunmakta olan Belçika ve Hollanda 
dçileri pasapcMtlamu &.teın,.,k için haTİcİye nezaretine gönderdilteri notalarcla 
hakaretli kel:ecler Wtaadıldaımdan hariciye nezareti bu notaları lcabukl~• ffıı-
• . . . 
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Ankara 
------------------

Türklerin nüfuz Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerini 

ve Tarihi 
gösteren 
Aşk romanı 

büyük 

E DALGA VZUNLUGU -: 1639 m. 183 Kca./120 Ww -: T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. ------
12,30 Program ve memleket uat 

nyarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 12,50 müzik Çalanlar: Fahire 
F ersan, Refik F enıan, Fahri Kopuz, 
Basri Ofler, Okuyan: Necmi Riza Ahıs
kan 1 - Şevki Bey u~ak şarkı (Gülure 
nazar llıldım) 2 - Rakım uııak farkı 

•t :: 
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Tefrika: 51 YAZAN: Curci Zeydan 
...................................................... ----

Devlet hazinesinde paralar pek 
bo dur... ( Mutasam ) bu paraları 
Türklt'rc, Andcanhlaı·a, Ferganelilere 
~rfodiyor. Onlar için (Sanua) yı inşa 
ettirdiği gibi onlnra cariye tednFik et
mek icin de devleti büyük büyük mas
raflara' sokuyor. Onlar için mevki, rüt
be, nUfuz, para, her şey mebzuldur. Sen 
arap olsa idin bu hale tahammül eder 
mi idin? 

(Aydoğdu) Hammadın söylediklerini 
clo[,tru gördüğü için müdafaaya söz bu
Jamadı. Maamafih (Mutasam) a, bi.iyük 
bir muhabbet ve sadakati vardı. Onu 
müdafaa etmeyi bir vaziCe addediyordu. 
Dedi ki: 

- Emirilınliminin hakkındaki tenki
datınızın bazılarında sizi haklı görürüm. 
Fakat siz onu hep suikasle hamlediyor
ısunuz. Bazı araplnrm muh:ıssesatını kes
ti ise sebepsiz kesmedi. Onların devlete 
adavet ,.e hiyanetleri tahakkuk etmiş 
idi. IIatt1t bazıları asker ile Ernirilmü
mininin aleyhinde harp bile ettiler. Hal
buki kendisine ve devlete sadakatte bu
lunanlnrı en yüksek makamlara §}fi et
mekte bir fork göz.etmiyor. Şeyhisltım 
(Ahmet bin Ebi Dıvad) arap değil mi
dir? Onun mcvkiine yetişebilen var mı-
4!ır? Sen de devletin en yi.iksek mera
tibinden birini işgal etmiyor mu idin? 
.Arapsın diye seni o mevkiden mnhnım 
rttiler mi'! 

(Hammad) basını salhyarak cevnp 
vereli: 

- Dostun HaJifeyi pek güzel müda
fnn ediyorsun. Misal olarak yalnız Şeyh
islnm Ahmcdi gösteriyorsun. Halbuki 
o bir ki!iiye muknbtl felii.ket ve menku
bi~·et" u~rıyan bin kişiyi kale almıyor
sun. B:ın:ı verdiği makam ve mansıp 
(Samra) da insa ettirdiii Kaberun mu
hafızlığı idi. Halbuki o Kabeyi islamları 
Mckkei MUkerreme Kabesinden tahvil 
t'del'ek arapların elinde kalmış olan son 
vcsilci rızkı menetmek maksaclivle yap
ıınmştı. Öyle bir mansıp eksik olsun. 
O, bu kabeyi yaptırmakla bizznt Hicaz 
araplarını imha etmek istiyordu. Cün
)di Hicaz nraplarının yegane rızklnrı. 
k:!zançları hncılardır. Oraya hacılar git
:ıne1.sc ahali ya~ıyamazlar. 

(Aydoğdu) hrmPn Hnmmadın 8Özü
nii keserek: 

- T.iıkin (Mutasam) böyle bir şeyi 
ilk ynp:ın Halife ''eya Emir de~ildir. On
dan dı>ha evvel (Haccac), Halife (M:ın
sur) dahi öyle bir şeye teşebbtis etmi~
ler, Jtkin muvaffak olm:ımıc::lardır. 

- Bu da muvaffak olam~dı. Çiin'kU 
BeytuJJnh Mekkei Mük,,nemedC'dir. 
Orm ıc:;.,.,,r:ı) da yapamaz. 
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(Aydoğdu) .oozün kendi~nce ehem
miyeti olmıyan bir mevzuda ehemmiye
ti olan bir mevzu k.ıdar uzadığını göre
rt'k ihticnr makc::ı<liyle dedi ki: 

- Her nı: olur icıe olsun zikrettiğin 
4 yl rde dağ başında haydutluk etmek
liğini tec\'İZ edf.'cck hir mazeret gönni
yorum. 

- Azizim! hoydutluk deme. Öyle bir 
eyi a~la irtikap etmiyoruz. 

A.ydo:"•du (Hammad) ın bu suretle 
müd:ıfaıısına karşı başını sallıyarak gül
dii. (Hammad) bu istih!ru hareketine 
hemen cevap verdi: 

- Kahraman dostum! Biz çalmayJZ. 
Hnyd ıt değiliz. Biz nncak kendi huku-
1nımu?.u k"ndi elimizle istihsal ediyo
nız. 

( Aydof(d u ı Hrunmadın ceva hını ga
Ti o "Ördü. Sanki izahat istiyormuc; gibi 
ho,•nunu ıız..,tırnk onn b~Jrf ı fTfnın 
mad)· 

- Bur2da cıt.ılmı. giJ. JiiğJn mallnr 
Albhın kitnbındn varit ohm emir veç
hile {,kirlerin, aciz Ye ihüyrç irinde 
yolda knlmı5 yolc,µların hakkıdır. Bun
for e!lwalin Usürü vc>ya sahsi verginin 
humsudur. Hiilefo islrımi;etin evailinde 
bu paraları mnl sahiplerinden ve tüc
cardan alıp fakirlere, biçarelere, kud
retsiz k:ılmış yolculara tevzi ederlerdi. 
Bu parnları zt'kfıt namiyle alll'lar, sada
ka ' '<' ntiye diye verirlerdi. (Mutasam) 
bu pnrnları kes1i. Müslümanlar arap ol
dukları için açlıktan mı ölsünlCT? 1şte •iz fukar:mın hakkını cebir ve kuwetle 
Wihsal ediyoruz. Çünkü riyaseti rnüsli
min mevkiinde bulunan zat, bu hakkı 
aynk nltın.'l almıstır 

(Aydoğdu) Ha.mı~adın, müdafaasında 
kuV\'ctli bir noktnya i.c;tinat ettiğini ke
mali hnyrı le gördü. Miinaka~yı kes-
mek istedi: • 

- Bu bnhsi bırakalım. Pek yalun bir 
sam.:m :vvel ~Samra) da bulunduğunu, 
H:ıh~c~ın senın maaşına dokunmadığı
JH hıhyorum. (Samra) yı bıraklp bu 
G.ığ b:ıc;ına gdmt>ne sebep ne idi? Bana 
onu söyle 

(H:ımmad) bu sun! i.izcrine avağa 
lrnlktı . !ı-ini c <'kti . Gadabından mahzu
niycte t;ıh:wvül edC'n çehresinin rengi 
bozuJcl ı ( "''!:kı"trh) \'n bakarak dedi 
) i: 

i~inde bir sevgiliden ayrılmak meselesi (Bir gün ne olur gel} 3 - Rakım u.ak 
bulunduğunu anlıyordu: müstezat (Hasretle bu 1'eb) 4 - Şevki 

- O felf\ket nedir? kard~im! Muhta- Bey uııak ~rkı (Esiıi zülfünüm ey gö
~ar söyle, anlı.rayım. Ben buralara ben- zü mahım) 5 - M. Celalettin pş uşak 
ce gayet mühim hususi bir i' için gel- ,aıkı (Mecnun ı;ibi ben dağlaHla ge
miş iken kendi işlerinle beni meşgul et- zerken 6 - Saz ıema~i. 13,20 müı.ik 
Un. halk türltfuıü Aziı; Şenses Ve Sarı Recep 

- Hususi işin ne olursa olsun hiç bir 13,30, J 4,00 müzik küçük orkestra 
suretle benimki kadar feci olamaz. Bir (Şef Necip Aşkın) 1 - Fried \'alter 
Bağdatlının bir cariyesini sevdim. O dn Hayal 2 - Puccini T osca opera!ı üze
beni sevdi. Onunla e-.•lenmek istediğim rine fantezi 3 - Valter Borchert - Bir 
zaman (1\lutasam) ın hasse ricalinden gecenin romanı -t - Franz Lehar Eva 
(Hars Scmerkandi) namında biri bana operetinin uvertürü 5 - Hann' Löhr 
karşı çıktı. Bu adamı tanırsın zannede- tempo tempo (Calop) 6 - Billy Col
rim. lşte bu adam cariyeye talip oldu. vyn canbazlar (Entermez.zo) 7 - Ra(
Onu elimden zorla aldı. Zikrettiğin faele Valento - uzak bir memleketten 
Şeyhislam Ahmet vasıtasiyle onu Hali- serenad 18,00 program ve memleltet 
feye şikayet ettim. Halife ne cevap ver- saat ayarı 18,05 müzik lc:anşık program 
se beğenirsin: (Pi.) l 8, 5 O müzik radyo caz orkestraııı 

cBaşka bir cariye arasın, bu cariye (ş~E ıhrahim özgür) Soprano Bedriye 
onun olamaı..> Tüzünün iştirakiyle 19,25 konu,ma 

,Halbuki cariye bütün kalbi ile, bütün 19,-t5 memleket 'laat ayarı, ·Ajan!'! ve 
ruhu He beni seviyor. meteoroloji haberleri 20,00 müzik Ça-

Sonra içini çekti: !anlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, 
- Ay Yakute! dünyada ona bedel Fahri 'Kopuz, Basri üfler l - Okuyan: 

bulunabilir mi?. Semahat özden'les 1 - Rahmi bey 
- Onun ismi Yakute mi idi? kürdili H. ~arkı (Mahrumu şevkim nı-
- Eve1, ismi Yakutedir. Halüenin hum pür ah en) 2 - Raif bey kürdili 

bütün seyyiatını affetsem bile bu zul- H. ~arkı Rengi ruhsarına benzer) 3 -
münü afCcdebilir miyim? Halifenin ve udi Sait kürdili H. şarkı (A'!kın derya
devletinin en bHinıan düşmanı kesil- sına) 4 - Sehıık kürdili H. ~arkı (Çıl
dim. Haydut olmak için buraya iltica et- gınca se.,,·ip titrediğim) 2 - Okuyan: 
medim. Bütün kuvvetimle bu devletten Necmi Riza Ahı,..kan 1 - Suphi ZZiya 
intikam almak için bu dağlara atıldım. hicaz şarkı (Dilerim buse olup kalmağı) 
Bu devletin düşmanları o kadar çok ki... 2 - Bilmen -:en hicaz şarkı (Yıllar ne 

(Aydoğdu) Y:\kutenin hikayesinden çabuk geçti) '3 - Kanuni Riza hicaz 
sair hikayelerden ziyade müteessir ol- şarkı (Pek cefocuı:un :yoktur bedel) 
du. Çünkü kendisi de (Hammad) gibi 4 - Dede hicaz ııarkı (Su karşıki dağ. 
bir halde bulunuyordu. İnsanın kendisi- da bir yeşil çadır) 3 - Okuyan: Melek 
nin uğramış olduğu felaketler gibi feHi- Tohöz 1 - Ahmet Rasim !<uzinak ar
ketlere uğrayonların teessürüne iştirak kı (Gel seninle yeni bir aşka) 2 - Ali 
etmesi pek tabiidir. Baba, ananın kendi Rifat ~.uzinak arkı (Kiır r.tmedi zalim) 
çocukları hakkındaki duygularını ancak 3 - Refik Fer~n kfüdili H. ı<arkı (Göz
cvlat sahibi olan ebeveyn anlar. Bir be- lerin mai mine) 4 - Dede karcığar sar
kar ndam ayni hissiyat ile mütehassis kı (Girdi gönül a~k yoluna) 20.45 ko
olamaz. Kezalik bir scvdazedenin hissi- nutı.ma (Tarihten sahifeler) 2 l ,00 mü
yatına ancak bir sevdazede i~tirak eder. zik. fasıl he)•eti 21.45 müzik oda müziği 
Aydoğdu dedi ki : Azizim! Bu kadar Beothoven: Trio (opus 1 No 1 Mi be

yeise düşmek doğru değildir. 1htimal ki mol majör) Çalanlar: Miıhat Fenmen 
sana bu hususta bir hizmette bulunabi- (Piano) Orhan Borar (Keman) Enver 
lirim. Şimdi bu gece karanlıklarında be- Kakıcı (Violonsel) 22, 15 müı.ik nıelo
ni buralara getiren kendi derdimi sann diler (Pi.) 22.30 memleket saat ayar~, 
söyliyeyim .. Beni ivi dinle .. Blitün te- ·Ajnn' haberleri; ziraat, Esham - t.1!w1

-

essüratına i<>tirak ederim Çünlcii ben de ı:ıt. kambiyo - nukut borsaı;ı o.~a~) 
" · ?2 ~s A' · · 23 00 mımk ayni halde bulunuyorum. - .~ 1ans ıopor servuıı • . 

- Buyur, söyle.. cazbant (Pi.) 23,25,23,30 yarmkı proı::· 
- Fcrgancde bir nişanlım vaı·dı. Ben mm ''e kapnnı"· 

ise (Samrn) da idim. Nişanlım yanıma •*•:*• 
geJme'k iizere kardeşi ve cariyesiyle be- Her giin Oğ~enleri 
rnber yola çıkmı.şlar .. (Hemdan) a var- Ul.74 Metre / 15195 kiloı,.ikl TAQ 
dıkfo.rı z.ınıan bir takım eskivanın hü- Ve Akşamları 
cumuna uI:tramışJar. Şakile; km ve ea- 31.70 Metre / 9465 kilosikl TAP 
riyesini kapıp götür!llüşler. Karde~i Kısa dalga postalarile yapılınak~n olnn 
kaçarak yanıma geldi.. Vak'ayı ihbar et- Ecnebi <lilJerde haberler ne~yatı 
ti .. Kurtanmık için hemen yoJa çıktım. programı 
Bu tllrafo gelince posta memuru bana Birinci servis 2 inci ser.,.·is 
burayı gösterdi. Eşkiyaya tesadüf ede- Saat Saat 
rim diye .size gelelim, bu hususta ne mü- İRANCA 12.00 17.30 
tnlfıda bulunurc:un?.. ARAPCA 12.15 17.45 

- Burada biz kadın, kız kapıp kaçı- FLENCE 13.45 l8 . .C5 
ran adamlardan değiliz .. Ne yaptığımızı FRANSIZCA 14.00 2LOO 
sana söyledim .. Kat'iyen eminim ki bu İNGİLİZCE 14.15 21.15 
tarafl;ırıfo hıl'l:ı:lııfüırd:-n. Pc:kivadan cc:er BULGARCA 14.30 18.:!0 

okf•I' · 
- Llıkin kızın kaı·deşi vak'ada bizı.at 

bulunmu!':., Göz1eriy]c görmüş .. KurtuJ
duktnn sonra bana gelip işi anlattı. 

(Hamnd) inanmamailık manasiyle ba
. ını sallıyarak : 

- Biz bir knç haftadan beri burada 
bulunuyoruz.. öyle bir şey jşitmedik ... 
Snna haber Vt!ren sana yalan söylüyor 
zannederim .. 
Aydoğdu Samanı tanıdığı günden be

ri onun claima melanet ve habaset, dai
ınn suiniyet gö terdiiini derhatır ede
rek: 

- Bunu ihbar eden adam dağın ete
<•ind" bulunuyor Snna çağırayım da sor. 

(Hamad) kendi adamlarından birine 
Samanın çnğırılmasım emretti. Adam gi
dip geldi .. «Orada bir kimse bulamadım• 
dec!L Aydoğdu bizwt kendisi gitti. Sa
manı bulamadı .. Kılftvuza sordu. Sama
nın haber vermeden o karanlıkta bırn
kıp gittiJ:rini söyledi .. Aramak icin adam 
gönderdiler. Hiç bir yerde ona 'rast gel
mediler. Aydoğdu ~te henüz anlaşılamı
yan bir sır bulunduğunu, Samanın ~Y
lediği sözlerde ve hatta Afşine müteal
lik ifadesinde yalan irtikap etmi~ olma
sı ihtimalini müzecrah gördü.. O ha
bis köseden aldığı malumatın sıhhatinde 
artık §Üphe ediyor, Saınraya avdet et
mekten ba5ka yapılacak bir şey bulamı
yordu. Dostu Hamad ile tekrar konus
mağa başlıyarak kendisi ile Samraya 
avdet etmesini nasihat etti. 

Hamnd reddetti : 
- Avdet etmekten bir fayda göremi

yorum. Halüe paraca beni bir zarara 
uğratmış olsaydı o ziyanı çekerdim. Fa
kat o doğrudan doğruya kalbime '•ur
du .. Öyle bir yaranın ne kadar elim ol
duğunu benim kadar sen de takdir eder
sin, heni hareketimde mazur gör. 

-BI ~ Dl-
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. BALIKESİR ASL!YE HUKUK HA
KiML1ôlNDEN: 

Kara oğlan mnhnlfosi kara oğlan cad
desi No. 7 Yahya kızı ve Emin karna 
Müriivet 1arn(ınd:m tzmir Mezarlık ba· 
şınd:ı tnkıHip rokakta kunduracı Balı
kesirli Raşid yanında Hüseyin oğlu kah
V<'ci Emin aleylıine açılan boşanma da
\'asıntn yapılmakta olan duruşnıasıncl:ı: 

Miidclea aleyhin ikametgahı belli o1-
mndığınc1an tchligaiın i1fın<:'n y:cıpılma
sın:\ ve durusm:ının da 31-5-940 saat 10-
nn t:ılikine karın· \0erilnıi~tir. 
Müıldca aleyh munyy<:'n giin<lf.' rlu

ruc;maya gelmediği veya bir müdafi gtin
clermediği tnkdirdc gıyabında duru mn
yn clevam edileceği dı-vetiye tebliği mn
kamına knim olmak iizere iJan olunur. 

(929} 

••••••••• 
Rir çocuk arkada

şını yaraladı ---Sekiz yaşında Hayri adında bir cocuk 
Karantinada İı.et sokağında oyun ~e6e
lesinden kavga ederek arkadaşı on ya· 
1iında ismeti çakı ne ~ol böğrlinden ya
ralamıştır. 

Para çalmışlar 
Mi~on oğlu Hayim "\'e Yusef, İlôçeş

ınclik caildcsinde Avraının dükkArundan 
15 lira para <;-aldıkları iddiasiyle tutul
ınu~lardır. Üwrlerinde ancak yedi Ura 
bulunmuştur. 

Sekiz yaşında hırsız! 
Karantinanın Muradiye sokağında 8 

yaşında Halimin Bn. Rahiınenin evine 
girerek bir altın yüzük, bir r.aat ve ay
nca badem şeklinde ik:i yüzük ~aldığı 
iddia olunmuştur. 

Tutulan Halim, bw11arı kayalar ara
unda sakladığını söylemişse de göster
diği yerde yapılan araştırma neticesinde 
bir .-:ey bulunamamıştır. 

Tahkikat ''e taharriyata devam edil
mektedir. 

istiyerek kaçmq 
ŞehiUer caddesinde oturan Halil oğ

lu Mustafa, Ramazan kızı 30 yaşında Na
ciyeyi kaçırdığı hakkında vaki olan §l
kayet Uzeı-ine yakalanmıştır. 

Kızın kendi rizasiyle kaçtığı anJaştl
mı.ştır. 

İIAç içerken dikkat! 
Karşıyakada Celfil bey sokağında 

M:1,1stafa kızı 18 yasında Bn. Sulhiye ililç 
yerine yanlışlıkla lizol içmiş, zehirlen
me ara7.ı gösterdiğinden memleket has
tanesine kaldırılmıştır. 

Bir kızı kirletmiş 
Tirenin Arpa dere köyünde oturan 

Halil oğlu Haydar, Mustafa km 16 ya
şında Fatma Dedeyi kaçırıp kirlettiği 
iddiaı::iyle tevkif edilmiştir. 

Bir çocuk boialdu 
Bergamonın St)lçuk mahallesinde otu

ran amele Yusu!un iki yaşındaki Baki 
adlı oğlu evinin civarında oynarken De
ğirmenin su nrığına düşmüş ve boğul
muştur. 

Ydansoktu 
Değil'meıvlerc nnhiyesinin Çile köyü 

halkınd:ın Mehmet Koyuncu karısı 40 
yaşında Ayşe, tnrJ:ıda bakla toplarken 
üzerine hücum ed<:'n bir yılan tarafın
dan sağ ayağından ısırılmıştır. Kadın 
İzmir memleket hastanesine getirilmiş, 
tedavi altına ahnmışbr. 

iki tevkil 
Sabıkalı Jhsnn saıhoş olaı·ak Gaı.i 

bulvarında nfira attığından yakalanmı~
tır. 

e ikiçeşmelikte Müftü sokağında 
oturan Ali oğlu Mahmut, Mehmet oğlu 
Kasıma bıçak ce'ktiğinden tutulmuştur. 

Maltlıemelnde 
••••••••••••• 

Bir kaldırım tamircisinin ayağını ezeP· 
arabacısı dün mahkum oldu yiik 

x•x:~~-~~-----

İdarcsindeki çift koşumlu yük araba- arasında bilhassa Musevi ,,atandaşlat 
sını Alsancnkta dikkatsizlik yüzünden nazarı dikkati celbediyordu. 
kaldırım tamircisi Ali oğlu Osrn:ma Dinlenen bazı şahitler JıU~onun, etrll" 
çarptırarak ayağında!1 ağlr bir surette fına sekiz on çocuk toplayıp okuttui.~ 
yaralanmasına sebebıyet veren arabacı nu, bunlardan haftalık ücret olarak ~1 

Mehmet Çelik asliye birinci ceza rnah- mi be~cr kuruş aldığını söylerni§tcrdil'·. 
kemcsincc üç ay hapse ve 100 lira ağır Mamun, yalnız bir iki çocuğu Sok~ 
para cezasına mahkum edilmiştir. t:m kurtarmak maksadiyle evinde 0\~ 

)andırdığını, para falan almadığını 
bunları okutmadığını iddia etmiştir· .ş3'" Kaçak mı, değil mi? 

R..ıdo.stan aldığı bir parça e:lyayı 
gümrük resminden kaçırmakla maznun 
Hat.ay motörü tayfasından Hfü;eyin oğ
lu lsrnail Erkoçun muhakemesine diin 
asliye ccuıda baıj]anmıştır. 

Maznun bu eşyanın kendisine ait ol
duğunu, kaçak olmadığını söylemi~tir. 

Hakim sahitlerin dinlenmesi için mu
hakemeyi başka bir güne bırakmıştı•. 

Ruhsatsız mektep 
açmak dAvası 
Maarif vekaletinden izinsiz olarak 

mektep açmaktan ve ~ekiz on çocuğa 
Mutevice ders gö:ı1ennekten ınazmm 
Mezarlıkboşı rnevkiinde oturan Mi§on 
Soyderi hakkındaki duruşmaya dün de 
asJil'e birinci ce~ mahkemesinde de-
vara edilmi~. 

Mahkeme salonunda bulunan samiler 

DOK!'ORVN KÖŞESİ : 
·-····----········ 

Mahkeme heyeti, ge1miyen diğer e-
hitlerjn celbine karar vererek muhale 
meyi başka bir güne talik etmiştir· 

Deve olan koyunlar! . 
Tepecikte Kalfa oğlu hanından on.; 

ne Tepecikte B. İbrahimin evinde~: 
KAzımm evinden de iki koyunu Ç öv 
tan maznun sabıkalılardan Haydar d• 
dinin muhakemesine dün asliye ceza 
devam e<lilıniştir. vli' 

Şahit olarak dinlenen bekçi ve J' Si
memurları, suçlunun sabaha kar~~ 
nekJi çayı kenarına üç koyun getiıv-kol• 
§Uphelendikleri için kendisini kara 
götUrdüklerini söy }emişlerdir. 

Maznun: ~ 
- Ben koyunları bacanağıındall bit 

dım, ~almadım, demiştir. Muhakeıneı: ~
şahidin celbi için başka bir güne ~1 

kılmıştır. 

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

YAZAN: Dr. G. ,._ 

Petrolden deva 
. ~x ~ 

Bu zamanda - bahaca deği1se de - O kadar e.ski zamnnlarda bilinCJl Jtııı. 
işe yaraması bakımmdan en kıymetli rol sonraları unutulmuş olduğ~ll dll1'• 
madde petroldür. Bir kene, şimdiden mt'deni denilen dünya zeytiny:ıı,n:,_ılr' 
içimizi sıkan ve ne vakit biteceğini bile- yahut türlü ti.irlü fena kokulu nıu .~9, 
mediğimiz muharebede tayyareler, tank- dan ı.şık çıkarmab ~alışırken, A~1cr,111• 
)ar petrolden çıkan benzinle hareket et- ya giden A vrupalılnr orada yerlı ıı 1 rı" tikleri için muharebeyi elinde en çok Jarın bazı kayaların arasına \'Org:ın 11,~ 
petıol bulunan tarafın kazanacai;ı üp- m atara1ı: çıkardıktan ~onra y~rganın .,11' 
hesiz.. Zaten muharebe olmadığı va- kılmasından çıkan sulu maddedeJ?: ~e~' 
kitte de otomobiJleri, gemileri, ziraat yaptıklarını görmiişler ve petrohı 1111 
makineleri ve daha türlü türlü makine- fettiklerini 51eme tanıttıktan brış"ka ~!" 
leri hareket ettiren hep petroldür. Şi- satarak. milyonlarca dolar Jrnzan:ın 
mendüferler bile ham kömürü bnaka- rol kralları bile yetisfim1is1erdir. ))it 
rak petrol kullanmıya çalışıy01lar. Hü- Bir zaman, inananları pek ço~. c~ 
1a!a, medeniyetin bu devrinde en mü- dine mabut olan, sonra da - clektrı~.it' 
him kuvvet petrolden geliyor. reyam yapılıncayn kadar - bütün k~IC' 

Onun için, yurdumuzun bir tarafında yada samylarla birlikte evleri \'f? so ~C" 
petrol çıktıGı haberi verilince bütün mil· lan ışıklamlırmağa yanyan pct:·ole i.İrı• 
Jet pek sevindik.. kimliğin yabancı kalmnsı, tnbiı. 1111'11!<• 

Ancak, petrolün şimdiki medeniyette kiin olamazdı. Onun için ı1etrol - ıc~· 
tuttuğu yerin ehemmiyetine bakarak onu kal diikkanlarındaki adiyle ecıllll~'lr;l' 
yeni medeniyetin keşiflerinden biri zan- den verilmesi fenne uvgun ol:ıJJ'll) , e 
netmek yanlış olur. Petrol, onu bize ğındruı - Gabian yağı ~diyle dahilt'11 
veıen môden kömüründen daha önce tn- haricen devn olarak kullanılırdı. vcl 
nınmış oltın gerektir. 1çeıiden verilen ilaç olması . • }e ,·€' 

•Tevratta, naftar diye adı geçen mad- kuyularında çalışan işçilerin gögU~di1'' 

r 1 
denin eski Mısırdaki petıol olduğu şÜp· remine :tutulmadıklarına dikkot cdı }lıı:· B O R S A : heli ise de, büyük t~kenderin !!&rayındva ten sonra b~amı tır. Fakat vereııı etr"l 

. gece)eıi petrol yakılarak ışık çıkanldıgı t.ılığına tutulmuş insanlara bile f }d'P'° 
_______________ _. Plütark filozofun rivayetiyle ~ahittir. içirmek pek güç olduğundan petrottıır"• 

üzl)M Ondan önce, kendi zannında her şeyi suller içine konularak öylece yıı ;le;,' 

79 Knptan M. Ahiş 
554984 ! dünkii yekun 
555063 l Umumi yekun 

11 

bilen büyük tuihçi Herodot da, tutu- !urdu.. Onun tesiri kokusundall tıılll" 
15 50 ıunca 11ık veren maddenin, bulunduğu geldiğine dikkat eden hekimler ]ın~ntrll• 

yerlerde, ~imdi de olduğu gibi, tuzlu rınn petrol lrnklafarak tütsii yapar '.;t!' 
su ve kumla karışık bulunduğunu yaz- Dışıudan ilaç olması da Amerikıı )-et' 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

9 
11 
12 ?5 
15 50 
18 

mtşh. lilerinin, ka)·alar araııına attıklM' 11011' 

ZAHİRE 

55 euval Suc:;m 
213G kilo Yapağı 

Çin ve japon medeniyetinin Hint me· giinlarını ıııkıp petrolü -:ıkardıkt9rı iJll" 
deniyetinden daha eeki olduğunu zan- ra ona •aıılıp yattıkları vakit uyuı r,ıe' 
nedenler petrolün oralarda daha eski- tin<len kurtulduklarımn anla~ıJroa~ı 
denberi ı~ık için kullanıldığını rivayet rine ol8a gerektir. . I ri ıl" 
ederlerse de onu dünyada ilk defa kul- Petrolün uyuz böceklerini. bıl e n'J• 
larumlar ZerdüşHin ateşe tapan tebaası lef etmei:e yaradığı ~üphesizdir. A ef1l' 
olması ihtimrui kuvvetlidir. Hiç sönmi- yamyamları bile insan etinde:;., rııı 

15 25 15 25 
yecek bir ate~i, petrolden başka bir ettiren kokusundan do)ayı h le ~\il' 
maddt'yle temin l'tmek pek güç oldu- içcrden, ne de dışardan ilaç olara 

53 75 54 50 lı' ğundan ateşe tapanlar mabedlerini, ara- lamldığı pek de işitmedilc. ıJıı 
--.-.. -.----------.-

2
-

1
-- sından petro1 sızan kayalar üzerinde ku· Fakat, en nazik tenleri bir )ta~irı1"'• 

rarlar ve bu ~uretle 1aptıklan şe;vin yumu~tmıya yarıyan vazelin ~e btı~ıı' 
DOK!'OR ebedi olduğunu - inanmıyanlara - göste- ca gene bir petroldür. Onun içın. -ıe Jt' 

k " d d d''strıı;ı .... 

B h U rirlerdi. Petrol keJimesi de, zaten, petr:ı ü mc eniyette, sa ece en u bııt .-e çet z ve oleum<.len birfosmiş tac: ynğı demek- ğil, aşka tapanlar için de bir nı~ ,.. 
tir. yılabilir. ,;:;./ 

Çocufı hastalıJıları #' 
N 

Mütalıassuı tzMİR İKİNCİ MINTAKA TAPU 
SİCİL MUHAFIZLIGINDAN: N Hastalannı her ~in ~at 11.30 dan 

~ 1 c kadar Beyler 8okağuıda Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kılinJtin
de kabul eder. 

-(LÜKS)
Markalı 
Sabunlar 

KARŞIYAKA dtJ 
Melek Sineinasıt1 Narlıdere kale mevkiinde şarkan 

Ml•hmet Ali arazisi carben yol ve dö~
meci Mustafa veresesi ve Taife kadın 
;,razisi ve kısmen Türkmen zade Tcv- DUGÜNJCÜ PROGRAl't 
!ik arazisi şimalen yol ve döşemeci Mus- İlci biiyiik filim bjrd~fl 
tafa vere~si arazisi eenubcn Türkmen Günahkar KJzıat' ı.ef 
z.ıde Tevfik arazisile çevrili 1808 metı-c G~en ~ne Venedikte yapaı-ısı.jtitt' 
murabbaında tarla nrap Barkadan mah- nclmilel filim mii abakasm# "'rı 
lült.>n hazineye kaldığından bahis ile ~ 
ııazine adına ~enetsizden tescili talep c:i ce00ıuekKaırtınOkRupa:;A1IDll _...ıı edildiğinclen ilan tarihinden itibaı·en ~ ~ 
onuncu günü maha11ine gidecek memu- Mabadı \le son devresi en lteY 
rumuza veya bu tarihe kadar ikinci mm- kısımlan . • J 
taka muhafızlığına hududunda ve mül- Ayrı<a Metre Jurnal en son ~& 
kiyetindc veya her hangi bir ayni hak- SEANSLAR : Her ıüa 3.30 S/fop 
kmda a1Akası olanların vesikalariyle 8 .a5 c rt · .... _. ı 15/5.l - .ı Resmi ruhsatnameyi haiz olup ,.,. .. mna esı ..- • ,,,,,,,., 
birlikte ıni.iracaatlan ilan olunur. """" 

evsaf ve temizlik bakımından her 1590 (928) il ~ 
Sabundan daha iyi ve dayanıklıdır. ___ iDi ____________________ _.. __ , 

Çünkü halis AYVALIK ve RE. 
BUGVN ŞADiYE Zeytin yağlarından imal 

edilir. Safiyeti, nefaseti, her veçhile 
teminatlıdır. 

2 - 3 Kiloluk Paketlerle S Kilo
,}an 50 Kiloya kadar torbalar da 88· 

tıhr. 
Kokulu ve kokusuz nevileri var

dır. Her yerden sipariş kabul edilir. 
Perakende her bakkalda bulunur. 

Kültürpark Sinemasında 
İKİ FİLiM BİR.DEN 

Amerika ve AvrupacJa 500.too nüsha ba!'lılan ~ikodu!'lu 
saran bir romanın filmi 

HATA - <Samrn) yı terkctmeğe beni mec
bur eden. rdnvet ve intikam hissiyatımı 
bu dr!rM:e:, C' knd. r gnlevana getfren c:e
bcp biilün hayntımı, amalimi mah\'Ü 
perisan l'Gen hususi bir meseledir, doğ
:nıdan do~ruva kalbimi vunıp ııklımı 
eağıtan bir foliıkcttir. 1ste ben de soğ 
lrnlclıkcn o 7nlim adnmın diicmnnı olacn
fını. 

Dikkat Adres: lzmir Ke•tane Pazarı ROSLİND RUSSEL - ROBERT DONAT t.Y . -at• ..... ~ 

(H. mm. el) bu özleri sövlerken rıl
ııınd. n tM" döklilUyordu. (Aydordu) hn-

Radyo mcraklıl:mnın sabın;ızlıkla 
beklediği 120 ve 150 voltluk ve 500 
saat garantili Anut Batarya ve her 
cins pillerimiz gelmiştir. 

TÜRKİYE U::\fIDI SATIS YERi 
HÜSNÜ ÜZ ÖDEI\IİŞLJ 

llAl .. EFLERi 

Demirciler Na. 48 
•• • 
UMIT Fabrikası Ticarethanesi 

Telg. 
•• 

Telf. 

BarikulAde 1Jeyttanlı ve müstesna bir mevzu olan bu fifün ~,_. ... 
DİK ŞAHESERh>iR 

AYRICA 

SÜRGÜNLER 
Heyennlı bir valr'ayı musav\ er aşk ve ihtiras filmi 

İlivetea : PABAMUNT JUaN 



940 Modeli Güneş Gözlükleri 
Her renk, her cins, 

lzmirde tek bir 
her boy ve bütün optik ihtiyaç 

vardır: Hilil Eczanesi •• soz 

• • 
ıçın 

. l' • ......... • 
,, - ·h I • . • • 

·····················································································: SPBRCO VAPUR 
ACENTASI 
-.f---~ Devlet Demir Yol/arından i 

ı:. ............................................. _.,, •••••••••••..••••••••••••••••••.•••. Kendinizde veya çocukların1zda gördüğünüz: 
Eczacı Doktor 

. . 
aranıvor .., ve Halsizlik, Kansızlık, Hazım•ızlık. Karın ağrıları. Karın şiı

meleri, Burun makad kaşınmaaı, Uburluk, Baş dönmesi, Sal
ya akması, Sar' aya benzer sinir halleri, Gece korkuları, Gdr-

NE!aLANDAlsE ROYAL& 
TRAJ ANUS vapuru 18-5-940 tarihinde 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
limanbnna hareket edecektir. tdaremizin mUhtelif yerllf"ind.e istihdam edilm~k üze.re kısım hekimlerine ve 

ec.ucalana ihtiyaç vardır. Hekimlere ven1ecek maa§ 177 lira olup eczaetlımnki 
100 ~ar. Soıbcat bUlunmak ve yaşları 45 den yukarı olmamak üzere talip-
lerin O. O. Y oHan Zat itleri Müdürlüğüne müracaat!an. · ZARA motöril 9~/ 

10 il 12 1616 (696) . mede, ififmede, bozukluk, gibi ga_yri tabii haller; 
tarihinde gelerek 

ertesi günU :saat 17 db 
Pire, Brindisi. Zara. 
Fiume. Trlyeste w 
Veoedik limatilanna 
1 areket edeoeklir. 

San'atkar aı anı vor 
o. D. Y.·UMUM MOOORWC.ONDEN: 

Banlar yeyip içilen ıeylerin temiz ue saf olmamasından dolayı INIP
saJılarda yetişip iil'eyen 11e lıanJarımızı emen .s~ teslftdir .. 
Bıınlardan lıartıılnıtdı için Eczaneden bil' lnda alınız-. Ye ~eld 
tarife mııcillince kullanınız •• Derhal lıurtalar~naz-

· SiYu demiryol atel1esinde çalııtsnlmalı:: üzere birinci ımıf tornacı, ferezeci B R l N D [si ,-apu .. 
nı 15-S-940tarihin4 ve d6kmeciye ihtiyaç vardır. · 

imtihan •• matlup evsafta liyakab görülenlere 77-100 lira arasında bir 
ilcret verilebilecektir. imtihanlar lzm'irde latanbulda; Eski.~hir.de lveı Sivası~. 

lft11JU6 de geierelc ertesi g0.. . . . 
y~dacaktır. • 

Talip olanların lmıir ve Sirkecide iıletme müdürlüklerine E..ki ehir ve Sl
vuta atel1e mildürfiı'\terine Ankarada cer dairesine müracaatlan ilan olunur. 

s 8 1 o 12 1564 (872) 

.Her . Eczanede 

kutu~ü.:.20 kurastar. 8an·ıa ismine 

Dikkat 

nü at ı7 de Pire. &indisi. "Zara. Fiu
me, Triyeste '\"e \"' edik lliman!anna 
hareket ıcdecektir. 

ciTrA Dl BARI motôrü 21 11940 
tarihinde beld~ekte olup htanbul 
Pire, Napoli, Cenon liınantanna hare
ket edecch."'lir. 

.. o 

b~ir uili;sarlar baş müdürlü . ' ~:. " - ı-:-. 1 • 

SIHHA'l VEKALETtNtN RESMi RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

ZARA mo\örü !!-5-940 tarihinde ge-
DOKTOR ,.,., l<rck crlesi günü """' 17 de Pire, Brin· 

ğünden: 
939 mali yılına nit tütün. içki ve barut beyiye 

31ıs/19.fO tarihinde bitecı:ktir: 
tezkerelerinin müddeti SalaA ~e~~·ın ~l§tl?:Z~0~; 

Brindi~. zara, Fiurne-, Triy Le ve. Ve-940 mali yılı için ruhsat tezkereai almak isteyen bayilerin IS /Mayıs/940 
tarihinden itibaren beyiye tcz1'erelerini deği~tirm~k üzere başmijdüriyetc mü-
racaatları ilin olunur. 1669 (927) 

nedık lımanlanruı harckte roccektir. 
NOT - BUtlin bu vapurlar Triyeste 

veya Ceno'\iada Şimalt ve cenubi 1une
rika llrnnnlarına heı'eket eden iTALİA'. 

lZM!R StCtLt TtCARET MEMUR
LUQUNDAN: 

Tescil edilmiş olan (Emüık ve Eytam 
bankası tz.ınir ıubesi) pin, ödünç para 
~~e işl~rile uğraşacağına mlitedair 
~aruıamesi 2279 numaralı kanun hü
ltUnılerine göre sicilin 2728 ;nulJ)srasına 
k~yt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 .. Beyanname 
~lr .sitili ticaret m~urlüğtf re mt 

tnUhrU ve'F. Tenlk lmZBSJ. 

l'Emir valiiiğİne 
t Z M t R . . 
2279 sAydı kanunun ikinci nıAddesi 

tnuclbmce t~tm edilmlıı olan beyan-
nanıemizdlr: • 

A - Bankamız 28 Mayıs 1938 tarih1n
den utbnrert lklUnç para verme işlerin
de: 

a - Açık kr dl seklindeki n•nıomele-
1 rinden % 12 · 

h - Diğer ikraz muamt!folerinden 
% 8i fniz nlmaktadır. 

B - Umumi btr müessese olan Ban
kamızın aleni bir surette cereyan eden 
ltıuamelatı; icrn Vekilleri heyetince tas
dik edllml.ş ve sicilli ticarete tescil ve 
ilAn olunmuş esas nlzamriaml!sl ahkA
tnllc bu esas nizamname dairl!sihde tan
~ın kılınmı$ ve şubeleree mabihlttatbfk 
bulunan talimalnnmd~r ve bu hılimat
llatnelere merbut ınatbu formalitelerde 
lllUnderlç ahklm dairesinde cereyan et
tnekte olduğundan bunların ayrı ayrı 
Şartlarını tadat etmeğe'lilzum' görU1mc-
rnı ... , . 

""r. 
k Ancak ötcdcnb'-'ri hariçte ve .memle-
et dahilindeki bilumum banknlarca 

~lhik edilmekte olan ve devamı tathi
h nde banka ve bankacılık noktasmdrın 
b nyati ~rus·~t olduğu: derki\r hulunon 
l ~.ı banka tcumülleri, müsterldcn onun 
e,une ikratnt muamelalile müterafik 

0larak yapılmakta olan bazı maddi hide
lllatın tazammun cttHU masarifi vine iu terive ödt>tmefre arnii' bulunm~kta-

•t: ki bankamıı bu nevi ayrı hizmet 
~ukah~li ilc1'!tlcrl ~·ukarıda yazılı had 
t e .mukayyet olmaksızın ve· fııkat (lliiş
~t'i ~ ve hesabına y,ap.~ hakiki 
tl'ıasarif miktarıiıı hiç Qir :v~hile ie<;
?!~rnek suretilr tahsiıdP devam t'lmek-
>cdir · 

hl ~~vz.uubahis banko teaıni.illeri ınuci
~ n~ vükl olacak uıruri- rnilktcse~atı
hıız ile. Bankacılık mukteı.ası .yapılan 
dı:tnetler mukabili alınan masraflar ve 

er huc;usat asağıda göstc-rilrai~tlr: 
h ~.- MUşterl hesabına yapılan blltUn 
": ıkt ve ayrıca hizmet mukabili mas
'' flar, ezcümle takdiri kıvmet <'ksner 
~er l' • · ~ 
\'e h ı, sigorta, ardiye, veya muhafaza 
"el ekçi ücretleri, damga resmi, muka
ce elerlmiz maddei mahsusası mucibin
Ca'-tnu\imc:~ v~rgth:ri mUştericlen alına-

ı-.tır 

tt~ _: Hesabı carilerde faiz. Ticaret ka
bJr u ahkamı doiresind~ ller Uç afan 

3 rl'~Ul""hle' knJbeditcce'ktir. 
ltıl'J - Banka muamelafüida, bu mua
'in el;r ne kadar az imtidat ederse et-
1.'diJ b~r lirodan aşağı komisyon tahsil 

tnıy cektlr. 
huj - B:<,>rçl1:1prı bank~ınızıo müesses 
hlıJ ~llduğu mahalden ba~ka yerde sakin 
'ın~'!<1n scncdatı ticariyenin iştira mu
fllıu atında ihtiyar olunacak muhabere 

5 rafları borçlulardan alınacakhr. 
'4a~ -taiz ve komis:rnn on beş giinden 

C 1 esap edılmiyt>cektir. 
- 3399 ayllı 1 anunun mNivetin-

1 ı ~ nuk,av lel r·n fa-

Tekand 
Çocuk Hastabklan Mütahassısı ANONİM seyrisefaln şirketinin ~e Afri-
BERl..tN ve KÖLN 0NİVER· im ve Hindistana hnreket eden LLOYD 

IZMIR BELEDlYESINDEN: 
Şehir oteli yapılmak üzere temel ka-

7.ıklarınln çakılması ve çıkacak enkaz
dan knbili istifade olanlan belediyeye 
terkedilmek şartile mevcut gazino bina
smın yıkılması işleri için tayin edilen 
15-4-940 tarihinde talip cıkmad1ğından 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış
tır. Keşif bedeü 34309 lirıı 25 lturuş 
muvakkat teminatı i2:>74 liradır. Talip. 
lc.rin 15 ·Mnyıs 940 Çarşamba gününe 
kadar haftanın Pazartesi, Çaı-şamba ve 
Cuma günleri encümene müraca tları. 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
lamu, ROMATİZMAsan· 
cdarını stNtR, rahatsız.. 
bklarını derhal geçirir 
GRİP, KEZLE Ye SOClfl:' 
algınhğ~a karşı mües· 
·Sir ilftçtır. 

SİTESİ SABIK ASİS1 ANI ~ TRİYFSTİNO anonim seyrisefain ştt.. 
Ha talarıw İkinci Beylu Numan keti vapurlarına tesadüf ederler. 

zaae sokak 5 No. h her eün saat Sl<::RVICE MARİTll\1E ROUMAIN 
birden sonm kaba] eder. KUMPANYASI 

~ TELEFON : 3453 ALBA JULİA vapuru 15-5-910 tarihinde 
EVİ· 3459 w · 1 · 1 m 11 1 aı u~ lx-klenmekte olup Malta. Cenova, Mnr-

ı;ilya limanlarına hı.rcket edecektir. 

-------••111,...,..,.n~--fil~ı N O T : D O K T O R Ahvali hazıra dolayısiyle navlun " 

:ıs-3--8-13 1473 (817) 1 

KJırtııyakn - Osnuınzade mevkiinqeki 
deniz banyolarmın bir mevsim için ki
raya verilmesi. yatı işleri rnüdürlü{Hin

lcabuıda P,d~ t - 3 kate 
alınll'. H• Ec.ı*nede lı o' ı • R O ~ 

hareket tarihlerinin bt'S ohnadığını ve • t a bunların hiç bir ihbara lüzum olmam· 

08 U . S ay un değişebilir olduğU.nu ve bu husustan 
dnla)'I acenteye bir mesu'liyet terettüp 
-etmlycceğini muhterem yükleyicilerin 

deki şartıiamesi veçhile açık artımıaya Q'O'"'~J95 
konulmuştur, Muhammen bedeli icarı 
1500 lil'a muvakkat teminatı 112 lita 50 
kuruslu.r'. Taliplerin bu teminatı öğle
den evvel Iş bankasma yatırarak mak-

Ereğli tf avza.sı 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

buılariyle ihale tarihi olan 22-5-940 Çnr- 3 7 80 null\ara~ lçanıı,na müsteniden 2/12699 numaralı kıiramamenin 
şamba günü saat 16 da encümene mü- K 3 sayılı kara.r1:11a gp,r~ tı:şckkül eden . 

rncnattarı. ((EreğJi.ffauzası kömürleri Satq Birllğ~n 
s-12-ıs..21 <881> Merkezi ZONGULDAKTADIR .. 

1 - 940 mali yılı fukara do~umlariyle Birlikten kömür almak isteyen mii3tt:hliklerin 1 S Mayıs 1940 tarihine 
hast:ılara verilecek ilaçl:ırın satın alın- kadar tatanbulda Tophanede iskele caddesinde 28 numarada 
ması, ·yazı işleri mUdilrlüğündeki şar.t- ve 1 5 Mayıs 9 40 tarihinden itibaren de do~dıın doğruya 
namesi veçhile açık eksiltmeve konul- · Zonguldakta SATIŞ BlRUCt merkez.ine müracaat 
muştur. Muhammen bedeli 312 lira 20 eylemderi lilzımdır · · 
kuruş muvnkkat teminatı 24 liradır. Ta- tJ · · . . . 
tiplerin tenıinatı ·i~ banknsırla yatırarak KÖM .R ·sArlŞ ŞERAlrJ: 

ASKERİ HASTANE 
Dahiliye mütehaSSISI 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

saat üçten itibaren ikilicl Beyler 
sohğı 45 No. da kabul ·eder. 
TELEFON No: 3806 

maıurawosu22 ı 1 
Birind Sınd Mlitabam 

Ur. Demir Ali makbutlarile ihale tarihi olan 3-6-940 1 - Kömür al.ı.cılıuınırı k.ömür bedelini p~inen ödemeleri şarttır. 
Çarşamba günti saat 16 da enciimene 2 - Kömürler havuda f. O . B. olarak teslim edilecektir. KAMÇfOAf,U 
milracaatları. Telgraf adresi: ZONGULDAK -SATIKöMOR -Telefon: 145 Zonguldak v 

'2· - 940 yılı tephir ilnçları satın alın- lt?/*U:~~.Y..zzr.~...vsWiitl&!2Wt& s' JUL Cilt ve Tenasül hutalıklan 

knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
Daha fntla tafsilAt tçin Cümhuriyet 

caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapu.r 
acentesine müracaat edilmesL 

TELEFON : 2004 - 2005 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVIER VE 

ŞVREK Si LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees blnası 
TELF20N: !443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına g~re vapurla· 
nmız sefer yapacaklardır. 

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

ması, ~zı işleri müdürlüğtindekl şart- VE W. F. Henry Van der Zee 
:ı:;;~r.'v~~=m~: t:~~;er;21k0~~~ 1 n h İ s~·r,I ar. u m u m · m Ü d Ü r 1 Ü g"' Ün d c n : Elektrik tedavileri Ve şitrekAsı 
50 kurus muvakkat teıninatı 100 tira- Birinci Beyler Sokağa No. SS... -*---
dır. Taliplerin teminatı iş banknsına y~- 1 - Şartnamesi mucibince 231 O edet bira fıçısı pazarlıkla sabn ahnacaktır. hmir - Elhamra Sıneması arkasmda AMERICAN EXPORT LlNES INC. 
tırarak makbuılarile ihale tarihi olan 2---' Muhammen .bedeli 22594 lira muvakkat teminatı 1694,SO liradır. Sabahtan akşama kadar hastalannıl NEVYORK iÇİN 
3-6-940 Çarşamba gu··nu sa"t 16 da en- 3 - Pazadık1 2H5/940 Per§embe günü saat 15 öe_lstanbulda Kabataşta kabul.eder TELEFON 3''1I İ i 

" levazım mübayaııt §Ubesindcki alım komisyonunda yapılacaktır. •• : EX R A vapuru 5 mayı ta bekleni-
cilmene müracaatları. • 4 - Şıırtnarne her gün levazım ;subcsi vez.nesinden ve iz.mir Anlcıı.n. ba~mü- ÇQ!31 JH ~ catt 1 1 MW yor .. 

12-19-26•2 1682 <924) ÖÜrlüklerinden 1'12 kuruı mukabilinde alınabilir. · SERvlCE MAafTiME ROUMMN 3 - Barb-aros mahallesi 345 hci so- ·,; - İsteklileiin''pıu:arlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme z A y 1 BUCAREST 
kakta Türk bahçesi kanalizasyonwıa paralariyle birlikte mezkur komisyQna gelmeleri ilan olunur. 1341 senesinde birinci kolordu karar- GALAS VE KÖS'rENCE İÇİN 
ba~lanmak üzere 175 metr~ boyda ka- 8 10 12 14 1601 (866) gahından aldığım askerlik terhis vesi- CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğr 
nalizasyon yaptırılması, fen işleri tnll- kamı zayi ettim. Yenisini alacağımdan beJdeniyor. 

dh~lrl~uk•kki.tktm~~k~l~~vK~p••••••••••••••••••••••••••••~~~h~~~~~il&n~• a~a~-Boo~ 
ı e açı e sı eye onu muştur. c- 1 rlı'n. BUDAP~l'I!' İÇİN 

~if bedeli 783 lira 45 l.."Uruş muvakkat Ereg"' ı.· ko··mu"·rıcrı· ~ ı·şletmcsı· Bergama Musevi ·mahallesinde 1318 DUNA vapuru 15 mayısa dolru bek· 
teminatı 59 liradır. Taliplerin teminatı doğumlu tsak oğlu Hayim. kniyor. 
iş bankasına yatırarak makbuzlarilc K • ş b '1684 · (923) 
ihale tarihi olan 27-5-940 Pazartest gü- ömür Satış u esinden! . . KASSA motöı-il MayJS SOG~ 
nü saat 16 da encümene müracaatları. \ bekleniyor. 

12-lG-21-26 168.1 (925) Ereğli kömürleri iflctmeai kömür satış oubc:si!'İft bilumum mevcudat. tuh- UMDAL SZEGED vopuru Huziran ortalarında 
1 - 13-4-940 neşir tarihli ve 2-13238 hüdat ve mat1ubatı b\itün hu1'uk ve vecaibiyle 3780 numaral: kanuna -+- bekleniyor. 

Kararname numaralı beden terbiyesi nl- müsteniden 2/ 12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı karan hükmüne UMUMl DENiZ ACENTALIÖI L11>. ŞOCİETE COl\lı\IERCİALE BUI.GA· 
zanmamcsi. • .. . göre teşkil edilen • RE DE NAVİGATf ON A VAPEUR 

· · · ZE'l'SKA PLOvlDBA A. D. KOTOK BULGARİA vapuru 6 ma'".... bek· 2 - ·22-4-940 neşir tarihli ve 3803 nu- uEre8 1i ffauz-•ı Ko··mü'rlerı· ~at•• Birı1•1n ne ,, __ 
l k~ t' · 1 kan :1 - • -..r 99 LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten- leniyor. Burgas ve Vsrna için yük ata. 

mara 1 vY ens ıtü eri unu, beJedi~•e Devredil mi~ olduğundan alakadarların her tür!:& ~leri için 1 S May11 19-40 ce \'e Varna için bnreket edecektir. c-aktır. 
cümle kapıSJndaki Han tahtasına psıl- tarihinden itibaren merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan adı Yolcu ve yUk kabul edecektir. Vaparlana isim ve tarihleri bUlaDcl.I 
ınıstır. 1678 

(9
22

) I geçen satış birliğine müracaat etmeleri. LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten- bie bir taahhüt almınu.. 

fm~İKİ~İ~A Mmoo~~----------------ı·-------w~~~9M~~ll~~. ~~~~~~~~ GiUNDAN: Pire, Durazzo ve Trly~e için hare- lunlu'dakl delifikliklerdu acenta m.-
13000, sayılı dosya mucibince Virjini M • ı · f. d J •• d •• ' ı ·· •• d · ket edecektir. Yolcu ve yOk kabw ede- .uıtyet kabul etm.. 

Korlettinin borçlusu zimmetindeki ala- . ~r!JO ) J an iği mu Uf ug"' 110 en: ct-ktir. 
cağmdan dolayı gayri müstamel ve kıy- GOULANDRIS BROTHEKS (Hellu) Daha fula tatnııt lçln ATA'l'OU 

i Fidanlık için 900 lira muhammen bedelli motör :ve türbine müba'-'aa edile- .....,. PIRAEUS mcttpr keman, mandolin, Gita.ra, Flot, ., · Uu..,. eaddesi 148 No.da W. l'. H-- Van Det 
• • · · ccktir. Motör ve • .türbineye ait evrak fidanlık müdüriyetindedir. Eksiltme oıNiEA Hr:"' .• .. a. ·-ı 

piyano gibi tllafı musikiye 20-5-940 Pa- 2 940 p b ü b f d 1 k kk ,_ ._ • r .. ~ . "-- ... Q... Vapur_,_, ...... m11--. 3/S/ erfem e g nU saat on eşte i anı ta teşc ül edeceıı; ııı;omisyon- ·~ " 'r" __ .. ...._...... ~ 
zartesi günU saat 14 te Halimağa çarşı- • t d'l k 67 S LUks transatlantik vapuru Pire - • _..111_ ......... _._ , 

d 44 1 d k da icra ve ihıı. e e ı ece tir. Taliplerin lira O kuruş muvakkat teminatı mal- h .u.ıuu-. ~- oıunur sın a nuınar.(l ı mağaza önün e açı · · · · Nevuork hattı: Pireden hareket tarihi: _. _;,.N .-,__ 
sandığına yatıraralC makbuzlariyle komisyona müracaatları . ., .. .,, ........ "' ı ._,, __ 

artırma ile paraya çevrilecektir. VerilEın 8 13. I& 22 1608 (683) 11MAYi::)194-0 
bedel muhammen kıymetin vUzde 75 ni Yolcu ,.c yUk kabul etmektedir. 
bulmadığı tnkclirde ikinci artırma erte~i Ge1'k vapurların muvuallt tarihleri, 

günu .ayni mahal ve saatte yapılacağı .Mer.'sı·. ~ıı· .. fı·danlıg"' ı mu··du··rıu·· - gettk vapur uimlerl V• navıunıan bak-ve satış bedelinin peşin olacağı Win olu-
lwıda acenta bir teahhUt altına ıtremn 

nur. 1674 (921) ;g\, u·· nd~.'n: .. . ~ Oaha far.la ta!sillt almak lçln Blrlnd 
vüz etmemek şartile mukaveledeki Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
nıUddetin de'-:amın~a riayet olunacak- Fidanlığın ser ve idare binaları tamir ettirilecektir. Keıtf bedeli 660 lira umumi deniz Acı.ntalılı Ltd. mllracaa\ 
tir. 23 kuruştur. Tamirata ait evrak fidanlık müdüriyetindedir. f.kıilbne 24-5-940 edilmesi rica olunur. 

30 kuruşluk put ve Emlak ve Eytam Cuma ıünü saat 1 S de fidanlıkta Rtekkül edecek komiayonda icra edilecek-

ZA Y 1 
İzmir Esnaf ve Ahali bankası ödem~ 

ubeslnden 3--5-933 tarihinde ve 7291 
numarada kayıtlı tamamen ödenmiş 20 
lira luymctinde iki adet hisse sent!lleri
mln muvakkat makbuzlarını zayi etUm. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUkmn 
kalmadıtını ilan ederlm. 

ödem· te Şerif Ar oglu Musa.fa 

• 



ransız başvekili 
Müttefiklerin yardımı 

kıt' alannın Belçikadaki ve Fransız 
hareketleri 

lngiliz 
ileri çok sür'atli oldu 

~~~~~~~~~~--.W*AM.-.~----~----~--~~ 

Belçika, Hollanda ve Lük~enburg 
ile askeri işbirlığinin teferruatı 

mukavemetin müeuir olduğunu ve 
Belçika müdafaa tertibatının tahmin 
edildiği gibi işlediğini göstermekte
dir. 

İngiliz ve Fransız kıtalannın Bel
çikada ileri hareketi süratl!dir. 

Frans1z başvekili Reyno çalışırken 

Müttefiklerle Belçika, Hollanda 
ve Lüksenburg arasında askeri iş
birliğinin teferrüatı fimdiye kadar 
hiç tetkfü edilmemişti. Çünkü Bel
çiknnın sıkı b~taraflığı ittifaka ben
ziyecek her teşebbüse engel oluyor
du. Bu sebep!e !İmdi Belçika He 
Fransa ve İngiltere arasında as!{eri, 
siyasi ve ilrtısadi işbirliğinin lcurul
ınası uzun bir iş o1up sadece mutat 
diplomasi mümessilleri tarafından 
idare edilemez. Bundan dolayı yük
sek bir Fransız §ahsiyeti Belçilta er
kimiyle görüşmek üzere Brüksele 
gidecektir. Hatta bu şahsiyetin biz
zat Başvekil B. Pcl Reyno olacağı 
ve Kral Leopold tarafından kabul 
edileceği söyleniyor. 

Paris 11 ( ö.R) - Belçika, Hol
landa ve Lüksenburga karşı yapılan 
taarruzun ikinci günü Paristeki at
mosfer memnuniyeti muciptir. 

Dün hakim olan intiba vahim ka-

rarlar verileceği merkezinde idi. Bu
gün ise tebliğlerdeki haberlerin pek 
kısa olmasına rağmen iyi haber alan 
mahfillerin verdikleri izahatı Hol
landa ordusu tarafından gösterilen 

übiı ve kort a ı dün açı d • en ıs 
- *-

u yeni tesisle Türkiyed 
eşsiz mah · yettedir 

Kültürpnrk içinde Türkiyede hemen 
emsali yok denecek kadar çok güzel 
tanzim ve inııa edilmiş olan tenis kulü
büyle, tenis kortlarının açılmn töreni 
dün saat 1 7 de yapımıştır. Merasimde 
şehrimizde bulunmakta oan ikinci ordu 
müfettişi Orgeneral Abdurrahman Nafız 
"Ve maiyeti erkanı, vali, belediye rei i, 
müstahkem mevki komutanı, emniyet 
direktörü, belediye encümeni nznsı, ga
zeteciler. şehrimizin tanınmış bir çok 
Türk ve ecnebi simaları aileleriyle bir
likte hazır bulunmuşlardır. 

Kulübün önünde diş tabibi Ali Halim 
gayet giizel bir nutuk irad ederek hu 
yeni müessesenin spor ve içtimai haya
tımızdaki mühim rolünü tebarüz ettir
miş v,. cihanın müthiş bir buhran içinde 

T)iş doktoru B. Ali Halim 
mıtkmttı söylerkP1ı 

Tenis kulübü ve kortlarının açılma töreninden bir intiba 
kıvrnndığın bugünler de lzmir belediye tiyle müesseseye şeref vermelerini rica 
reisi Behçet Uzun her şeye rağmen bu etmiştir. 
varlığı yaratmaktaki gayretini şükranla Orgcnernl teşekkür ederek uğurlu 
kaydetmi~ ve spor teşkilatı başkanı ge- ve hayırlı olması temennisiyle kulübün 
neral Cemil Tnner ile lzmir bölgesi reisi kapısına bnğlı kırmızı beynz kurdelayı 
Vali Ethem Aykuta ve ikinci reisi Re- açmıştır. 
şat Leblebicioğluna gayret ve mcsaile- ince bir zevkle tanzim edildiği mu
rinden dolayı teşekkür etmiştir. Hatip hakkak bulunan salonu, salon önündeki 
bu güzel eserin açılmasını valimizden ri- bahçeyi misnfirler gezmişler, müteaki
ca etmiştir. ben de kortlarda yapılan tenis maçlarını 

Vali Ethem Aykut da Kültürparktnki seyretmişlerdir. 
atış poligonunun Mareşalın uğurlu eliy- Merasimi bir tedıı.nsnn takip etmiş iz
le açıldığını ve lzmire şeref veren değer- mirin güzide aileleri akşam geç vakte 
li Orgeneral Abdurrahman Nafizin tenis kadar büyük bir nese içerisinde eğlen· 
kulübünü uğurlu elleriyle açmak sure- mişler ve dans etmişlerdir. 

Hava harbı şiddetlen· yor 
-BAŞTARAFI l İnci SAYFADA

manda sivil ahalinin zayiatı zannedildi
ğinden daha ıniihimdir. 100 kişi ölmüş 
ve ynralnnmıştır. Bununla beraber pa
:yitahtta hayat normal olarak devam edi
yor. Otobtisler ve tramvaylar işliyor. 
Her kes işine, gi.icüne gidiyor .. Mağaza
lar dahi açıktır. Anvcrs şehrine karşı 
yapılan bombardıman hakkında Belçi-

ka radyosu kırk ttıyyarenin bu şehir 
üzerinde görüldüğünti bildinniş ve pa
raşiitrüleriıı innwleri ihtimaline karşı 
ahaliyi teyakkuza davet eylemiştir. 

Belçika deı hal hnrp mantalitcsine in
tibak etmiştir. Ahali en büyük bir si.i
k\ınet göstermektedir. Brüksel ve di
ğer şehirlerde ışıklar geceleri tamamiy-
le söndürUlüyor. Fransada Nansiye kar
sı yapılan Alman hava taarruzunda be
şi kadın olmak üzere yirmi iki sivil öl
müştür. Bu misal Alman bombardıman
larının iddia ettikleri askeri hedefler

' den ziyade sivil ahaliye zarar verdiğini 
göstermektedir. 
Frans:mın şimali sarkisinde bir çok 

köyler bombardıman edilmiştir. Alman 
tavyar( leri Sendöni ve Romirmon kasa
balarını da bombardıman etmi-;lq dir. 
Baı1 k 1 c-1cr hafif ynralanmJ tır. 
FRANSIZ 'fA \'YA.RELERİNİN 
'fAARrUZl..ARl 
Parıs 11 (Ö.R) _... Franc:ız t.ıy~ arek 

ı-i dUn nk <ıın bir çok Alman tnyyare 
mf'ydanlarııı ı tanrru • c.tm.şl r ' • dili;
ınan araz· i iiz0 rind · k(• tf ucu 1 rı ~ap.. 
mıctl rdır. Bıl im ti.IJ arelC'r alimen 
dörunüslerd r. 

İn';ıliz t yyu eleri d";n w ker nakle
den Alman t<ıyyarderine taarruz etmiş
ler ve bir ço ~nu tahrıp eylem" 1 rdir .. 

--:ı:--

Manidar bir mülakat 
B<'rlin 11 (Ö.R) - Almanyanın Mos-

" 

~, .• elçikaya gidiyor 
Kat 'i muharebe yaklaştı 
Almanlar Hollandada ellinci kilo

n11etrede, Belçikada Liyej 
istihkimla·rı önünde durduruldular 

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

- BAŞTARAFI 11NCİ SAHİF.EDE - evvel cereyan etmi§tir. BUyük mikdar
re meydanını almağa muvaffak olama· da dUşman avcı tayyareleri hücum et-
nıışJardır. miş ve bir çok muharebeler olmuştur. 

Alman hava kuvvetlerinin Hollanda, Rotterdam civarındaki sivil hava li-
Belc.;ikn ve Fransada yaptıklan ha\'a ta· manı Vaalhavene karşı hUcum sant 15 
arruzları nctiresintle sivil ahali arasın- ten sonra başlam1ştır. Bu hava limanın· 
da. kadın \ 'e çocuklar da dahil olduğu da bir çok Alman tayyareleri ve asker 
halde bir çok lmrbanlnr Jmydedilıniştir. nakline mahsus 50 tayyare bulunuyor-

Bu haberler etrafındaki taf~ilfıt ta sı- du. Pike iniş tarzında yapılan bir tek 
rasiyle Ş"Unlardır: bombardıman esnasında dört Alman 

8on yirmi dört saat zarfındn mütte- tayyaresi tahrip edilmiştir. 
fi!.Jer Hollanda ve Belçikaya gittikçe Bir çok yan~ınlar zuhur etmiş ve 
artan bir yardımda bulunuyor. Askeri düşman personeli ağır zayiata uğramış
ınüşahitlcr Belçikaya dün giren İngiliz tır. lO düşman nakliye tayyaresi Uıha
kuvvetlerinin modern teçhinıt ve diğer yenin 8 mil şimıılindeki meydana asker 
hususların fevkaladeliğine hayran ol- indirdiğinden İngiliz tayynrelcri alçak
muşlardır. Tekmil kuvvet makineleştiği tan uçarak bunları ciddi hasara uğrat
için nskcrler kat'iyen yaya yürümek mıştır. 5 Alman tayyaresi muharebe ha
mecburiyetindc değildi. Tanklar, toplar rici edilmiş diğerleri de kurşun ve obüs 
ve asker taşıyan ı.ırhh vasıtalar, tayyare parçnla.rı ile delik d~ik edilmiştir. 
himayesinde olarak yüri.iyordu. Belçika HAVADAN ROJ\IBARDll\IANLAR 
halkı bu ku\•vetlcri büyük tez.ahiirlerle Amsterdam, ll (A.A) - Hiikümet 
kmşılndı. merkezi Lfihaye ile Schipol hava meyda-

Askeri bakımd.ın müttefik kıtalarm nı dün bir kaç kerre bombardıman edil
Belçika dahilinde ilerleyişi hakkında miştir. 
fazla tafsilat verilemez. Bununla bcra- Amstcrdam, 11 (A.A) - Şehir dün 
her Fransız tebliği bu kuvvetlerin tak- sabah bombardıman edilmiştir. Atılan 
ribcn 350 kilometre genişliğinde bir hat büyük çapta bombalar büyük hasarat 
üzerinde ilerlediğini tasrih etmiştir. husule getirmiştir. 

Hollandanm şimali şarki köşesinde Amstcrdaın, 11 CA.A) - Saat 12.48 
Alnıanlar huduttan cJli kilometre kadar de Alman bombardıman tayyareleri ye
ilerlemiş. Belçiknda ise Liycj şehrini niden Amstcrdam üzerinden uçmuştur. 
muhafaza eden miistahkem mevkie ka· Briiksel, 11 (A.A) - Alman tayyare· 
dar ilerlemişlerdir. leri fecir vakti Bel<:ika ve Hollanda üze-

Hollandada Almanların elinde kalınıs rinde yeniden faaliyete geçmişlerdir. Bu 
olan yegane tayyare meydanı Vuan Ha- faaliyet gece hafiflemişti. Belçika rad
fen olup bu da bu sabah istirdat edil- yosu saat 5.19 da 9 Alman tayyaresinin 
miştir. Burac;ı Rotterdam civarında mü- Namur ve Dinan üzerinden garp istika
hiın bir sivil ve askeri tayyare meyda- metinde uçtuğunu bildirmiştir. Hollan
nıdır. Dün Alınanlar asker taşıyan tay- da radyosu 20 Alman tayyaresinin Str
l"nrelcri indirmek suretiyle burasını ı.ap- yen üzerinden uı;tuğunu haber vermiş
tetmişlcrdi .. İngiliz tayyareleri bu sabah tir. 
taarruzla yerde bulunan asker nakline Beh;ika istasyonu saat 7 .55 te 21 Al
mahsus elli tayyareyi bombalamışlar ınan tayyaresinin Has<'ek üzerinden şi
ve sabah saat sekizde Hollanda kuvvet- mali şarki istikametinde uçtuğunu bil
leri buraya hi.icıım ederek iki saat de- dirmiştir. 
vam eden bir muharebeden sonra zap- FEU<:l\lENK RADYOSUNUN 
tebnişlerdir. HABERLERİ 

Dün Rotterdamın cenubu şarkisinde Amstcrdam, 11 (A.A) - Hollanda 
Oreht tnyyare me:ydanma Alımın tayya- radyosu dün akşam saat 22.15 te şu ha
releri pek çok düşman askeri indirmiş- berleri vermekte idi : 
se de Hollamfahlar bugi.in azimle taar- Bu esnnda hir çok Alman tayyareleri 
ruz e<lcrck kanlı bir ınuharchc<lcıı son- üç mıntaka i.izcrinde uçmnktadır. 
rn burasını elde etmişlerdir. 14 asker 1 - Şimali Hollanda eyaletinden 
n~hliye tn~·~arcsi hasarsız olarak Hol- gnrpten şarka doğı·u .. 
1nndnlılnrm eline diişıniiştür. 2 - Zelant eyaletinde muhtelif isti-
tiir.. kaınctlerde ve bilhassa sahil koyunda .. 
PARAŞUTI.E ı\SKER iNDİRİYOR 3 -Şimali Brabant eyaletinde ccnup-
Londrn, 11 (Ö.R) - Parasutle yere tan gnrbe ve şimalden şarka doğru .. 

a ku indirmek usulü Almnnlnra pek az LÜI<SEMBURGDA l\IUHAREBE 
muvaffakıyet temin etmiş olmakla lıc- Radyo ~n. t 22.45 tc Lükscmburg ara· 
ıaber dü~man el'an bu usule müracaat zisinde rransız ve Alman kıtaları nra
ctmcktc ve bir knc yüz kişiden ibaret sında muharebeler ccrcynn etmekte ol
Alman müfrezeleri paraşutlerle Hollan- duğunu haber \'Cnnclttc idi. 
elada müteaddit m<'rkczlere indirilmiş BELÇİKADA TEVKİI"LER 
bulunmaktadır. Hollandalılar havadan Brüksel, 11 (A.A) - Bir çok şüpheli 
davetsiz gelen bu ziyaretçileri karşıla- ~hıslnr tevkif edilmiştir. Bunların ara
mak usulünü artık öğrenmişlerdir. sında Rcksist partisinin lideri Lcon Deg-

Amsterdam 11 (A.A) - Alman bom- reli<', milli Flaman partisinin reisi Staf 
bardıman tayyareleri bu sabah saat G- de Clcrk \'e Belçik4' nazırlarından Paul 
da Aınsterclam hava meydaniyle civa- Colin ve komünist Degeer bulunmakta
rındaki evlere şiddetle taarruz etmişler- dır. Milli Flaman mebuslanndan da iki 
dir. Taarruz 25 dakika devam etmistir. kişinin tevkif edildiği söylenmektedir. 
Bombardıman tayyareleri saat 6.48, de RELÇİKADAKİ YABANCI 
tekrar şehrin üzerinde görünmiişlerdir. GAZE.'TECİLER 

Günün ilk saatlerinden itibaren Hol- Brüksel, 11 (A.A) - Ecnebi gazeteci· 
Iandanın muhtelif mıntakaları üzerine lerin telgraf servislerine de\•am etmele
akınlar yapılmıştır. Prenses Julinanın rine mlisaacle edilmiştir. Bu müsaade 
ikametgahı civarında askeri bir hava dün sabah saat 9 da kaldınlmıştı .• 
meydanı olan Suesterbcrg ile Gouda Belçika, hollanda yazısına ilave 
Kötcl ve Brouvershaven mevkilerine FRANSIZ VE İNGİLİZ KUVVh'T-
bir çok paraşütçüler inmiştir. LERİ YETİŞTİ 

Bu sabah saat 2.15 te mühim bir sa- Briiksel, ıı (Ö.R) _ Son dakikada 
nayi merkezi olan 1mdhoven tizerine haber Yeriliyor : lloJlanda crkanıharbi
bombalar atılmış ve müteakiben para- ycsi Fransız ,.e İngiliz kun·etlerinin 
şütçüler indirilmiştir. Hollanda kuvvetleriyle tc~riki mesai 

Saat 5.47 de Hollandanın en mühim <'ttiklerini bir Alınan ileri hareketinin 
köprülerinden biri olan Meuse üzerine hudutta durdurulduğtmu hildirmekte
ve Mordyke köprüsU civarına paraşüt-
çiiler indirilmiştir. di~ELÇİKA RES:Mi TEBLİGİ 

Londra, 1t (Ö.R) - Diiıı Alınanla- Londra, 11 (Ö.R) - Belçika resmi 
rın en aşağı 200 tayyare kaybettikleri tebliği : Alber kanalı boyunca, Möz neh
tahınin edilmektedir. Müttefik tebliğle- ri sahilinde ve Ardenlerde düşmanla 
rinde tahakkuk ctmioı olarak su rakam- miicadele etmektedir. Alman tayyarele
lar \'ardır : ' • rinden inen paraşütçiilerle bir çok nok-

HoJlanda üzerinde 102 Alman tayya- talarda muharebeler kaydediliyor. Mo
rcsi dü~iirUlmiiş, 14 tayyare zaptedil- zelin şarkında Almanlar Fran ız hudu
milltir. duna karşı ilk biiyiik taarruza tcşehbiis 

Fransız hm·n kuvvetleri ve dafi top- <:tmişlcrdir •. 
lm·ı 44 Alman tayyaresini düşiirmüşler- Belçikalılar önceden haz.ıılanmış bir 
dir .. Belçikada on düşman tayyaresi di.i- plfuıa göre ünct'den hnzırlanınış mevki-
liriilmü tür lere çekilerek cliio;ınanı durdurmuşlar· 

Fransada Britanya hava üslerine mu- dır. Fransız kuvvetleri LüksPmburg hu
\affak•~et iz taarruzları esnasında beş dudunu geçerek Belçika hududundaki 
Alrnan tavy::ıresi dü .. ürülmü.ştür. Arlo ı:f'hrine vas l olrrıuşlardır. 

Buna ı'·ıvot n Rottcrdaın tayyare AlJ\M.NLARIN İDDİALARI 
mn danında bulunan f'lli Alman fana- Bertin, 11 (Ö.R) - A1mnn tebliğinde 
e inin bu abah imha veya zaptedilmış şu mah1ımıt kaydc.di!iyor : Alman tay· 
0lına ı muhtemeldir. yarelcri düşman tayyareleriyle hava 
•NGiLİZLERİN HAVA HÜCUMLARI hnrpl"ı.inden yüzd n fazla dü~an t.y-

LONDRA, 11 (A.A..) - Hava nf'zareti yaresini dusürmiislerdir. Almanlar c n-
"ıdaki tebliği m:şr<'diyor : cak ~ edı t. vyare lrnybetmi~lC'rdir.. İki 
nottcrd:ım hava me~·danı ve ı~uheye Alnıa'l ta~~ aresi ~:ere inm ·,c mecbur 

m<'ydaııı fü:crinde bulunan asker yüklii ol nu!'hır. 
Alman tayyareleri dün öğleden sonra BOS BİR TEHDİT 
İngiliz bonıbardmıan tnyynrclcri tara- Lond-a, 11 (Ö.R) - Gece neşrolunan 
fından t::ıarru~a uğrıyarak tahrip edil- Hollanda tebliğinde şu malumat vardır: 
mislerdir. Hollanda ha,·a meydanlarından birı-

olan Hoendaf tayyare meydanına top 
ateşi ile hUcum edildiği takdirde elind.,. 
ki bütün hollandalı esirleri imha edece· 
ğini ihtar etmişti, bu tehdide rağmen 
hava meydanı zaptedilmiştir. 

DÜRÜST OLl\UYAN HİLELER 
Faris, 11 (Ö.R) - Alman taarruzu

nun ilk safhasına hfıkim olan hfldise ek
:::erisi Hollanda üniformasını taşıyan 
Alman paraşütçUlerinin bu memlekete 
indirilmesidir .. Bu hal beynelmilel ka· 
nuna muhalif olduğundan bu paraşüt
çüler serbest muharip telakki edilerek 
kurşuna diı.ilebilirler. Alınan casusluğu 
Hollandadn aylardan beri faaliyet gös· 
termiş ve bir çok delalar Hollanda Uni· 
formalarının Almanyaya kaçınldığı gö
rülmiiştii.. Bunun ne maksatla yapıldı· 
ğı şimdi anlaşılmışlır. 

KATI ÇARPJŞMALARA DOORU 
Paris, 11 (Ö.R) - Garp cephelerin· 

de iki günkü hadiseler ihzad mahiyet· 
tedir. Alman orousu ile Fransız - İngi· 
liz ordusu arasında hakiki çarpışmanın 
bir kaç günden evvel beklenmediği be· 
ynn olunuyor. 
BELÇiKA ORDUSU MÜKEl\ll\ıEWİB 

Londrn, 11 (Ö.R) - BüyUk bir as· 
keri şahsiyet Belçika ordusunu çok tak• 
dir ederek şunları söylemiştir : Bu or
du iyi talim görmüş, iyi teşkilatlı ve i:Yl 
teçhiı.atlıdır. Avrupanın en mükemmel 
anti tank toplarına ve piyade siper top
larına maliktir. 

Ayni şahsiyet Alınanlar tarafından 
paraşütçü kıtaların kullanılması mUna· 
sebetiyle şu mütalaada bulunmuştur : 
Eğer icap eden tedbirler aJımnazS8 

bu u<rul, pek tehlikeli olmamakla wa· 
her, endişe verici bir unsur olabilir· 
Fakat icap eden tedbirlerin alındığın• 
eminiz. 

TAHRlP ED1LEN KöPRüLER 
AmsteTdam 11 (A.A) - Hollandanın 

en mtihim nehirleri Uzerinde demiryol· 
)arı boyunca bütün köprüler, Geldes· 
land eyaletinde Yessel ilzerinde Vor• 
veld civarındaki köprü müstesna Hol· 
h odalılar tarafından tahrip edilmiştir. 

Almanlar Yesseli geçmek için bu köp· 
rüden istifade etmişlerdir. 
Bazı şayialara göre, Hollanda kıtala~J 

Almanların eline geçmemesi için Ge • 
dcsland eyaletinde Kootvijk telsiz istas
yonunu berhava etmişlerdir. 

BRüKSELDE DA1Ml ALARM 
Brüksel l1 (A.A) - Sabahın saat be• 

şindenberi Brüksel ahalisi mütemadi ~~t 
alarm halinde yaşamaktadır. Hava nıu· 
dafaa bataryaları pek yüksekten uçııl 
rak Frans:ıya doğru giden bir çok A • 
nıan filolarına karşı sık ı:ık faaliyete 
geçmektedir. 

BiR ADA GERt ALINDI . 
Londra 11 (A.A) - Bildirildiğine gO

re, Hollanda kıtaları Dorclrecht adasını 
istirdat etmişlerdir. 

Es i elçilta basvekili 
gönüllü yazılıyor 
Londra, 11 (ö.R) - Amerikıı~Ü 

bulunmaktn olan eski Belçika başvekı 
gönüllü olarak orduya yazılmak iize~c 
Avrupaya döneceğini bildirrniştJf· 
Fransadaki Belçika ihtyiatlarını nakle• 
den hususi bir tren bu sabah Pansıcrı 
Belc;ikava harek~t etmi~tir. 

SON iSTILALAR VE iT ALYA 
MtLLETt ·1ca 

Londra, 11 (ö.R) - Son Belçı l· 
ve Hollanda vaziyeti Alman büyük er. 
çisi Kont Cianoya bildirmiştir. itıılytı: 
umumi efkarı hayretlerini gi:ı:leyeıııe 
miş gibi görünüyorlar. 

---../:r·---
ltalya donanma3t 

kuvveti eni yor 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFAD"\ ;. 
royerlerin inşa ınevkiine vaz'ı karnr n 
tırılmıştır. ~ 

Bahriye müst~şarı İngiliz - F . eti 
kontroliinün coğrcı~i ve iktLc;adi vazıbiS" 
sebebiyle bilhassa Italya tarafından ı:ıft• 
~edildiğini söylemi~ ve İtalyan d01110ıc 
masının kudreti hakkında 35 bin ton si' 
be.ş zırhlı ile buııun mühim ınikY8 

arttığını beyan etmiştir. h eı.ıı· 
Roma, 11 (A.A) - Bu saba n İ)'e 

r<'tin bütçesini takdim eden bııhr 
müste,3rı bilhas~ söyle demi'ttir: jyle 

Fransız - tnciliz kontrolü dolaY'5tıirı1 
denİ- nakliyatında husule gelen .1Y

8dcl'İ 
k~ıklık bJhassa Akdeniz !lahı ırı ttııl• 
n•eırJe!:ctleri ve bu:-Jardan :ciya~~ •• ,ııt 

k d" ı••e" ynyı mu·~.zornr etme te •r. ziYct• 
coğrafi scvkülceyşi \'C iktıs:ıdi "",,..3 yir 
lcrin m 0 lktlerin tabii h:ı.H:ır:na ınuc; 
ol-'ci!u İ":n de;.i•me~i zzıruridir.» rıirı 

.. ' ,.. u ene 
Mü te!';ar nutkunda GCÇ"n ~r eter• 

Ağu tos ayında cereyan eden hnk 
15 

giil1 
den beti ltalyan bahriyesinin bir ·1a~ac 1' 
. . d . . . 1 karşı ı:ı 
ıçın e v zıyetın ıcnp arını 

bir lıule getirildiw ini söylemiştirJduğllflıl 
itc.lyanın ga;,;ri muharip d bert 

ilan etme~i. harbin bnş)nnt:ıcın han eket6 
gemilNini ve sahil miidnfnasını ar ıııtll"' 
hazır bir vaziyette bulundurmadı "ı içil1 
retini mahsus derecC"de auı.Itma ıg e"' ~ 


